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 مقدمه

که بار کنم از ایناوند متعال را شکر میشما، برادران و خواهران گرامی عرض سالم و ادب و احترام دارم. خدخدمت 
کنم. از اینکه به آمد عرض میبای خوش آقای سام خودم و دوست گرامی خدمتتان هستم. خدمت برادر مسلمان دیگر در

و همچنین میالد  3و دهۀ کرامت رضاامامشدن به میالد مسعود آقا شریف آوردند خوشحال هستیم. نزدیکجمع ما ت
کنم. که حضور دارند تبریک عرض می ایرا خدمت دختران گرامی که گذشت و روز دختر 9معصومه مبارک حضرت

در  4".نخواهند بستی طرفهیچ "و واقعًا دل همۀ ما را آزرد، اّما  1گویم بابت این فیلمی که ساخته شدهمچنین تسلیت می
 قرآن داریم:

  َُيِريُدوَن ِلُيْطِفُؤوا ُنوَر الل َِّه ِبَأْفَواِهِهْم َوالل َُّه ُمِتم ُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُرون1  

 و در جای دیگر داریم:

 َوَلْو َكِرَه اْلمشرکون6  

که ساخته  کوتاهی درمورد این فیلم کوتاهییک توضیح الله را شروع کنم، قبل از اینکه صحبت درمورد آقارسول
، اما قطعًا چنین تحرکاتی، نتیجۀ عکس خواهد داشت. من در این هیچ خواهم دیپلماتیک صحبت کنمنمی .است بدهم شده

                                                                                                                                                                                                                                                             

 در شدادباش هدایآیدین و هداجشدن کده شدده نامگذاری کرامت دهۀ عنوان با ،رضاامام والدت سالروز القعدهذی یازدهم تا ،معصومه حضرت والدت سالروز القعدهذی یکم زمانی فاصلۀ 1
 .گرددمی برگزار کشور از خارج و اسالمی ایران سراسر

 .است ایران در قم شهر در ایشان مرقد .اندبوده شیعه زنان پرهیزگارترین از رضاامام خواهر و کاظمامام دختر بیت،اهل کریمۀ به مشهور معصومه فاطمه 2

  .است باسیل سام کارگردانی و نویسندگی به ضداسالمی کوتاه فیلم یک نام که (Innocence of Muslims) مسلمانان گناهیبی فیلم به اشاره 3

 برد. نخواهند ایفایده هیچ 4

 «کنندۀ نور خود است، گرچه کافران خوش نداشته باشند.هایشان خاموش کنند؛ درحالی که خدا کاملخواهند نور خدا را با دهانمی: »8 ، آیۀصفسورۀ  5

 «.باشند نداشته خوش مشرکان گرچه» :9 آیۀ صف، سورۀ 6
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که . شما کسانی هستید امکرده. بنده بارها این را عرض استها قرار گرفته شکنی در دستور کار اینشکی ندارم، اّما قبح

زمان . همتاسشکنی قرار گرفته ها بحث قبحکنید. دیدید که در دستور کار اینها را دنبال میآیید و سخنرانیجلسات را می
ساعته را آن، سیزده دقیقه از این فیلم دو پنج روز بعد ازچهار  شود،می پخش خبیث 9بریتانیای 3شبکۀ چهار  که آن مستند در 

مدار دنیا یعنی در تمسخر تمام مردم دین 1،زمان یک آهنگی در تمسخر عقیدۀ انتظارهم د. ونکنمی روی یوتیوب پخش
الحال خوانده که توسط یک فرد معلوم ایآهنگ فارسی ند.، منتظر ندمدار بسیاری از مردم دنیا که دینچون  شودپخش می

مورد این فیلم با طرح هماهنگ است، منتها درکه این دهد ها نشان میم. اینور شود. اصاًل بنا ندارم اسمش را هم بیامی
شود، شورای جهانی قبطیان از ها حداقل منتسب میبه قبطی این ساخته شده است و 4هابطیه ظاهرًا توسط ق  کتوجه به این

صورت شود، توجهات را به منتها از این جهت که ساخته می« هیچ ربطی به ما ندارد.»این فیلم اعالم بیزاری کرد و گفت: 
 برد، که آنجا اختالفی پیش بیاید. می ویژه به سمت مصر

شود یا طور میحاال شما منتظر باشید ببینید این»گفتیم:  انجام دادیم ای که جلوی سفارت سوئیسسخنرانی در
را در مصر به  ، انجیل6دیوانه، ابواسالم 1حمله خواهند کرد و متأسفانه این مفتی ها به مقدسات مسیحیانکه این« .شودنمی

ها ست، در این شک نکنید. صهیونیستا 7آتش کشید، که این دعوا را به داخل بکشانند. این طرح، طرحی تمام صهیونیستی
است. قطعًا  ییک چیز واضح و مشخصاین برند. از دعوای بین ادیان سود می برند،و مسیحّیت سود می از دعوای بین اسالم

ها اسمشان مسیحی است. امروز خواهیم دید کسی کسانی که این فیلم را ساختند مسیحی نیستند. اصاًل ما شک نداریم، این
بینیم. انجیل را این بحث را از دید مسیحیان نمی اصالً که مسیحی واقعی باشد، الجرم باید مؤمن به پیامبر آخرین باشد. ما 

گفته  طور که قرآنهماندانیم. اما دانیم. کتاب خدا میرا کتابی پاک و مقدس می 5نیم. توراتداکتابی پاک و مقدس می
ست، اّما هیچ مسلمانی به خودش . نگاه ما منطقی اهایی هم در این دو کتاب صورت گرفته استتاریخ تحریف در طولاست 

 ها توهین کند. به این کتاب که دهداجازه نمی

                                                                                                                                                                                                                                                             

 .کرد کار به شروع ۲98۲نوامبر۲ از که است بریتانیایی عمومی-سرویس تلویزیون یک انگلستان، 4 کانال 1

 است.شده تشکیل شمالی ایرلند و ویلز و اسکاتلند انگلستان، کشورهای بخش چهار از که متحد پادشاهی .غربی اروپای در واقع است کشوری بریتانیا، 2

 است. انتظار فرهنگ و زماننامجو که در مذمت امام محسن از هشت سیزده آهنگ 3

 اسدرائیلبندی مقابدل در قبطدی گروه موسی حضرت زمان در اند.کرده هجرت مصر به العرب جزیره از و باشندمی نوحبنحامبنها از نسل قبطآن شود.می گفته مصر مسیحیان به قبطیان"" 4
 .نیاوردند ایمان موسی حضرت به و بودند

 دارند. فتوا دادن حق که شودمی گفته سنتاهل روحانیون ترینمرتبه بلند به اصطالح در مفتی، 5

  .مصر سلفی تندروی مبلغان و اندیشمندان از ابواسالم، به مشهور عبدالله محمد احمد شیخ 6

 کنند. تصاحب را جهان تمام آن توسط که دولتی باشد،می فلسطین در یهود دولت نمودن برپا هدفش که بوده افراطی و متعصب مذهبی و سیاسی حرکت یک صهیونیزم 7

 .دارند ایمان آن به یهودیان و مسیحیان و گردیده اطالق عتیق عهد کل به گاه که خمسه سفارا   به مشهور عتیق عهد یا مقدس کتاب از اول (فرس  ) کتاب پنج 8
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 9هاهرچه اوضاع آمریکا در کشورهای دیگر خراب شود، چون دموکرات .این ُبل را گرفتند آمریکادر  3خواهانجمهوری

که ما له شدیدًا مانور دادند. در حالیئخواهان شروع کردند روی این مسجمهوری خواهان است.سرکار هستند به نفع جمهوری
که در آمریکا هستند، حدود  1یاوانجلیستمیلیون 07ز جمعیت ا در آمریکا دارند و اها معمواًل رأی طیف مذهبی ر دانیم آنمی
و بسیار بسیار مؤثر هستند. افرادی  آیندمیلیون پای صندوق می۲7هایشان را که کنار بگذارید، همیلیونشان رأی دارند. بّچ ۲7

برند. عقیدۀ ها سود نمیمسیحیها با ها از دعوای مسلماناوانجلیستها سر کار آوردند. اوانجلیسترا  6بوشمثل جورج 
با هم بجنگند.  7به نفع اهل یکشنبه 6و اهل شنبه 1ها این است که مسلمانان باید با یهودیان بجنگند، یعنی اهل جمعهآن

من « خواهان در آمریکا بوده است.کار جمهوری»گویند: ا میهجوری که بعضیمنتها این اتفاق افتاده است، یعنی این
ل این یک تضاد بسیار بزرگ در حال بهبینم، چون دارم میطور نمیاین ب  وجود آمدن است. برای اینکه فشارها بر بینم از ق 

خاطر زدن هایی را بهدولت و حکومتی که روزنامه .انصافی کردندها هم بیآمریکا کاسته شود، شما دیدید که فرانسوی
اگر آزادی بیان است، « آزادی بیان است!»گوید: ، اینجا میکرده و نوۀ آن خاندان بلوکه 5های عروس ملکۀ انگلیسعکس

نوشت  ایصفحهکه یک مقالۀ دوازده 10نتوینس  مثل آقای را یک نقد علمی کند.  2یک نفر اگر جرأت دارد بیاید هولوکاست
آقای  یا او را به زندان انداختند. که یک بحث علمی مطرح کرد« طور نخواهد شد.این Bبه لحاظ شیمی، گاز سیلیکون»که: 

تهران آمد که به  39ریسونوآقای فیا ش کردند. ابردند و در آلمان زندانی که او را از آمریکا به کانادا و از کانادا به آلمان 33زانُدل
وقتی شما « ده مرتبه من را در خیابان مورد ضرب و شتم قرار دادند.»گفت:  و سخنرانی کرد عهدو در همین جلسات روایت

                                                                                                                                                                                                                                                             

 .باشدمی هاآن صاحبان و بزرگ صنایع طرفدار که است کشور این بزرگ حزب دو از یکی آمریکا، متحده ایاالت خواهجمهوری حزب 1

ف ارباب یعنی مایهریکا که مدعی طرفداری از مردم کمام متحد کشورهای بزرگ حزب دو از یکی دموکرات، 2 ر    خواه(.جمهوری حزب مقابل )در است کوچک صنایع و ح 

 آرماگدون نبرد برای را خود و هستند حیمس بازگشت به معتقد که صهیونیستند مسیحیان همان واقع در .است جهانی گستردگی با پروتستانتیسم از ایشاخه ،نجلیسمااو  یا انجیلی مسیحیت 3
 .کنندمی تیحما سلیمان معبد ساخت و نیفلسط به بازگشت برای انیهودی ادعای از جدی و فعاالنه و .کنندمی آماده د است آخرالزمان اتفاقات از شاندینی روایات به بنا که د

4 George W. Bush: است آمریکا متحده ایاالت جمهوررئیس وسومینچهل. 

 .است جمعه روز نیمسلم عبادت روز و مقّدس روز زیرا باشندمی مسلمانان جمعه، اهل از منظور 5

 ولی بود حرام آنان بر شنبه روز در ماهی صید زیرا است؛ داده قرار نفرین مورد را هاآن و کندمی یاد «سبت اصحاب» عنوان به شکن قانون یهودیان برخی از مجید قرآن .یهودیان یعنی شنبه اهل 6
  .کردند سرپیچی خداوند فرمان از یهودیان

 شد. ظاهر خویش شاگردان به و برخاسته مردگان عالم ازروز یکشنبه  بعد، روز سه حضرت آن و بوده جمعه روزدر  مسیح شهادت معتقدند آنان زیرا .هستند مسیحیان یکشنبه، اهل از منظور 7

 .است رسیده قدرت به میالدی ۲99۲ سال از که بریتانیا سلطنتی ملکه دوم، الیزابت 8

9 Holocaust: اجبداری کار هایاردوگاه سوزیآدم هایکوره در شدنسوزانده و گاز هایاتاق در اعدام قبیل از اعمالی اثر بر دوم، جهانی جنگ طول در یهودی میلیون6 دارد ادعا که اینظریه 
 .اندشده کشته ،آلمان یهانازی

10  Vincent Reynouard 

11 Ernest Zundel: سامیزدت  یانتشارات ۀاالصل مقیم کانادا و صاحب مؤسسینظرطلب برجسته و فعال آلمانتجدید((Samisdat  جندگ  یهداواقعیدتاست که به نشدر مطالدب مربدوه بده
 .پرداختیمرد هولوکاست  و دوم یجهان

12 Robert Faurisson Aitken: است گرفته قرار هاستیونیصه وشتمضرب مورد باره نیا در خود اظهارات خاطر به بارها که هولوکاست منتقد مشهور محقق و مورخ. 
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بیان یک بهانه برای این  این آزادی بیان جوک است. این ماجرای حقوق بشر و آزادی شوید کهمتوجه میبینید، ها را میاین

ها، است. قانون اساسی این صهیونیست از پیامبر اسالم زداییشکنی و قبحترین اتفاق همان بحث قبحاصلی ت.سکار ا
 گوید: نوشته شده است می ۲974که  3کراولی یعنی کتاب آلیستر
هایم به و با بال زنممی نوک است آویخته صلیب بر که عیسی هایچشم به مانندمقوش سر با»

  9«کنم.زنم و او را کور میصورت محمد می
دین در برنامه دارند. جالب است که یک آدم بی و حضرت رسول شکنی از حضرت مسیحها برای قبحیعنی این

کنند ها با دهان نجسشان اثبات مییعنی این 1«ِبأضداِدها الأشياء ٌتعرفُ »بین این همه پیغمبر به دو تا پیامبر گیر داده است. 
ها کاری آن و پیغمبر 6هابه این بودا و بودیست همه پیامبر و آیین، مثالً  الهی هستند، وگرنه چرا در بین این ،که این پیامبران

ها این و اّما این حقیقت است و اثبات شده است هستند ها در شک و شبههکه آنطرف آمدند؟ برای این نداشتند؟ چرا این
 دانند. می

  :ندبینی کردجا پیشهایی دارند. در آنرساله 7در باب دموکراسی 6و خواجه نصیرالّدین طوسی 1فارابی

ایستد و در د که از سر جهل در مقابل احکام الهی میآیدر آینده از دل دموکراسی، جامعۀ جاهله بیرون می»
  «کند.داند و فسق مید که میآینهایت جامعۀ فاسقه بیرون می

است و ست که دموکراسی در پیش گرفته است، و این آخر و انتهای این روند غلطی ا م، جامعۀ فاسقهزاین صهیونی
و د خدا نبداناست؛ که  جایگاه کسانی قرار نداده ا، زمین ر وندخداای نیست، د شد. چون دیگر هیچ ایدهمنجر به ظهور خواه

  .ها نابود خواهند شدو این !د، شک نکنیدنعلنی بایست هاآندر مقابل هستند و برحق پیامبر 

کنیم. مثل همان زیارت عاشورایی که نذر کردیم و گرفت.  خوب است نذر کنیم. چهل روز، یا اگر بشود همۀ سال را نذر
نذر کنیم از این به بعد، خوانند. نماز اول  وقتی که نذر کردیم و گرفت. مثل دعای عهدی که نذر کردیم و گرفت و همه می

شود انجام داد که می. این بهترین کاری است یدبشمار  انیتها، با انگشتدرویمی دتا صلوات بفرستیم. در مترو داریروزی صد
 بو کنیم. خوش عبداللهبنو دهانمان را به نام نامی قطب عالم امکان، اشرف مخلوقات محمد

                                                                                                                                                                                                                                                             

1 Aleister Crowley :بود مشهور تلما آیین گذاریبنیان خاطربه او .است بوشجرج پدربزرگ و نوین پرستیشیطان گذارپایه قانون، کتاب . نویسندۀکراولی الکساندر ادوارد. 

 .۲۲7، ص«شریعت لیبرال»، کراولی آلیستر 2

 «.شودمی برده پی هاآن وجود به و شوندمی شناخته مقابلشان نقطۀ و مخالف ۀنقط راه از اشیاء» 3

  .است هندو آیین هایشاخه از و گوتاما سیدارتا هایآموزه بر مبتنی ایفلسفه و دین بودیسم، یا بودا آیین 4

  .شودمی یاد نیز اسالم جهان به یونانی صوری منطق دهندهانتقال و اسالمی فلسفه مؤسس "ثانی معلم" به ملقب فارابی، ابونصر 5

 .است هجری هفتم قرن در رانیا منجم و ریاضیدان دانشمند، فقیه، متکلم، فیلسوف، شاعر، .استادالبشر و طوسی نصیرالدینخواجه به مشهور طوسی حسنبنمحمدمحمدبن 6

  .باشدمی «مردم حکومت» مفهوم به که بوده یونانی کلمه یک 7
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دهم که دهم، سر قولم هستم. به شما قول میهایم قول میخواهم یک قول به شما بدهم. دیدید من در سخنرانیمی

جور یعنی شیرینی این نام یک د.یبر میجور دیگر از آن لذت وید، یکشنرا می نام مبارک پیامبربعد از این جلسه هر زمان 
 شود. دیگر در دلتان حل می

 



 

 

 

 

 

 فصل اول

 در عهد عتیق پیامبر
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :وعده داده بودند پیامبر گرامی اسالمهای قبل از قرآن به آمدن ه کتابکاشاراتی داریم مبنی بر این قرآندر 

۲.  ُآنانی را که به ایشان کتاب داده بودیم، پیامبر را چنان  1؛ال َِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعِرُفوَنُه َكَما َيْعِرُفوَن َأْبَناءُهم
  شناسد.شناختند که مادر فرزندش را می

 کند.یهودیان و مسیحیان هستند. ببینید چه تفسیر زیبایی استفاده می منظور

2.  َْذِلَك َمَثُلُهْم ِفي الت َّْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِفي اْلِإنِجيلِ  ... م َُّحم ٌَّد ر َُّسوُل الل َِّه َوال َِّذيَن َمَعُه َأِشد َّاء َعَلى اْلُكف َّاِر ُرَحَماء َبْيَنُهم2 

لشاناین»گوید: می ث  وجو این برای من  مسلمان یک ُکد است. یعنی برو جست« قباًل در تورات و انجیل آمده است. ها م 
بنده « جا بوده، اّما اآلن تحریف شده است.مراد، تورات و انجیل تحریف نشده بوده، بله، آن: »گفتندکن، هست. برخی می

این  قدر تأکید شده، قطعًا اآلن هم هست.وقتی این «خیر. آیات قرآن برای یک روز نیست، برای همیشه است.نه»گویم: می
 . از این مطالعات سخنرانی مطالعاتی پشت سرش بوده است. جّدًا به شخصه لّذت بردم

3 . َّ ِمَن الت َّْوَراِة َوُمَبش ًِّرا ِبَرُسوٍل َيْأِتي َوِإْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني ِإْسَراِئيَل ِإن ِّي َرُسوُل الل َِّه ِإَلْيُكم م َُّصد ًِّقا ل َِّما َبْيَن َيَدي
 دهم که بعد از من رسولی خواهد آمد به نام احمد.من تورات را قبول دارم و بشارت می 3؛ِمن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمدُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .۲7 آیۀ انعام، سورۀ /۲46 آیۀ بقره، سورۀ 1

 در توصیفشدان امدا و تدورات، در آنان توصیف است این ... مهربانند یکدیگر با خودشان میان در و سرسخت کافران بر هستند او با که کسانی و خداست فرستاده ،محّمد» :۲9 آیۀ فتح، سورۀ 2
 ...«است این انجیل

 .6 آیۀ صف، سورۀ 3
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 4 . َآن کسانی که از پیامبر   1؛ُهْم ِفي الت َّْوَراِة َوالِإْنِجيلِ ال َِّذيَن َيت َِّبُعوَن الر َُّسوَل الن َِّبي َّ الُأم ِّي َّ ال َِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعند
  شده در تورات و انجیل یافتند.کنند که او را نوشتهنخوانده پیروی میدرس

این »خواهد بگوید: می، آوردرا می نخوانده بودن پیامبربحث درسوقتی ای که اینجا وجود دارد این است که نکته
هزار سال قبل از او، وعدۀ ۲هایی خبر داده است که از ها و نوشتهتوانست بخواند و بنویسد، از خواندهنمیپیامبری که خودش 

طوری نبوده ها یک اشاراتی کردیم، اّما اینمورد این بحث کنیم. در بعضی از سخنرانیخواهیم درمی« آمدن او را داده بودند.
خواهم  2های برادران اهل کتابمانبحث کنیم. تک تک اسناد را از کتابورد این موضوع خواهیم ویژه درماست، یعنی می

 خواند. 

 و تثنیه فر پیدایشکتاب سِ

عهد بست. کسی در این شک دارد؟ تورات بارها گفته و قرآن هم   3ابراهیمحضرت ما در این شک نداریم که خدا با 
 :زنمآیه مثال میچند  5است. او عهد بسته 4و ذریۀ تأیید کرده است که خدا با ابراهیم

و از تو اّمتی عظیم پیدا کنم، تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی دید و برکت دهم به 
آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آنکه تو را ملعون خواَند و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند 

فر پیدایش) یافت.  (3و  ۲آیۀ  -۲۲باب  -6س 

و   7دنیا آمدن اسماعیل بعد از به داد. تکرار قول خدا به ابراهیم ابراهیم ای بود که خدا به حضرتاین وعده
زاده، یعنی اسماعیل، و قبل کند، بعد از به دنیا آمدن نخستدقت کنید. خدا دوباره آن عهد را تکرار می .8قبل از آمدن اسحاق

 بست.  اسحاق. زمان این عهد بستن مهم است، چون اسماعیل که به دنیا آمد، خدا این عهد رااز به دنیا آمدن 

پیش روی  ،من هستم خدای قادر مطلق»و گفت: ساله بود خداوند بر ابراهیم ظاهر شد 99و چون ابراهیم 
رام و کامل شو

َ
و عهد خویش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم  .من بخ

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .۲90 آیۀ اعراف، سورۀ 1

 .اندبوده اصطالح این مصادیق از مسیحیان و یهودیان .است بوده هاانسان هدایت برای الهی کتابی دارای آنان پیامبر که شودمی گفته ادیانی پیروان به اسالم، دیدگاه از 2

 .باشدمی اسحاق دیگرش پسر طریق از اسرائیلبنی و ،اسماعیل پسرش طریق از عرب بزرگ نیای ،اولوالعزم پیامبر دومین 3

 .دودمان و نسل و فرزند 4

 بقره.سورۀ  ۲۲9و  ۲۲4اشاره به آیه  5

6 Genesis: است. تورات یا «پنجگانه اسفار» از کتاب نخستین و فصل پنجاه بر مشتمل عبری مقدس کتاب از بخش نخستین 

 رسد.می بدو پیامبراکرم نسب و شودمی شناخته ذبیح عنوان به مسلمانان میان که الهی پیامبری ،خلیل ابراهیم فرزند 7

 .است شده یاد او از بارها کریم قرآن در که است اسرائیلبنی قوم نیای و پیامبر وی .داشت نام ساره مادرش .بود الهی بزرگ انبیای از ابراهیم حضرت فرزند 8

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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فتاد و خدا به وی خطاب کردآن «گردانید.

ُ
اّما اینک عهد من با توست و تو پدر » :گفت و گاه آبرام به روی درا

زیرا که تو  یم خواهد بود.نشود بلکه نام تو ابراهنام تو بعد از این آبرام خوانده های بسیار خواهی بود. واّمت

 ( 9 تا ۲ اتآی-۲0باب  -کتاب پیدایش) «های بسیار گرداندم.را پدر اّمت

 :هم داریم قرآن این راآیۀ 

  َِملَََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيم1  
گیرد. پس معروف را می "هد" و کندتغییر پیدا می "آبراهام"به  "آبرام"، نام او از جالب است، بعد از به دنیا آمدن اسماعیل

این اتفاق قرار است از طریق اسماعیل  چیست؟ اینکه قرار است کثیر شود. هنوز اسحاق به دنیا نیامده است. "هد"دلیل گرفتن  
 بیافتد. 

و عهد خویش را در میان  .وجود آیندها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو بهنمایم و اّمتبارور و تو را بسیار »
تا تو را و بعد از تو ذریۀ  استوار خواهم گرداند، که نسل بعد نسل عهد جاودانی باشد،خود و تو و ذریۀ بعد از تو 

به تو و بعد از تو به ذریۀ تو به ُملکیت ابدی دهم  ،را 2یعنی تمام زمین کنعان ،و زمین غربت تو. تو را خدا باشم
تو در  ۀو اّما تو عهد من را نگاه دار. تو و بعد از تو ذری»پس خدا به ابراهیم گفت:  «و خدای ایشان خواهم بود.

  (۲7 تا 6 اتآی -0۲باب  -کتاب پیدایش) «های ایشان. این است عهد من که نگاه خواهید داشت.نسل
و او را برکت  .، نام او را سارای مخوان، بلکه نام او را ساره باشد3اّما زوجۀ تو سارای»خدا به ابراهیم گفت: 

وجود خواهند آمد ها از وی بهپسری نیز از وی به تو خواهم بخشید. او را برکت خواهم داد و اّمت م داد وخواه
فتادآنگاه ابراهیم به روی در «د.ها از وی پدید خواهند شو ملوک امت

ُ
آیا برای » :در دل خود گفت بخندید و ها

  (۲0 تا ۲9 اتآی -۲0باب  -کتاب پیدایش) «سالگی بزاید؟نودو ساره در  شودساله پسری متولد مرد صد

در آینده پسری به »دوباره این وعده را داد:  بعد از به دنیا آمدن اسماعیل خدااست.  اسحاق این ماجرای حضرت
یعنی زمانی این « سالگی یک پسر به دنیا بیاورم؟!صدمن در »گوید: میکه  جاستای کرد. جالب اینخنده« دنیا خواهید آورد.

 ه است.بود اتفاق افتاده 4آن ماجرای به قربانی بردن و هسالش تمام شده بود سیزدهاسماعیل،  آیه نازل شده است که حضرت
 :در قرآن داریم

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 «آیین پدرتان ابراهیم: »08 ، آیۀحج سورۀ 1

 .داشت نام کنعان قدیم در فلسطین سرزمین 2

 .اسحاق حضرت مادر و ،حضرت ابراهیم همسر نخستین نام ساره، یا سارا 3

 جبرئیدل اما کردند، موافقت الهی درخواست با فرزندش و ابراهیم .کند قربانی را فرزندش تا شد داده ابراهیم حضرت به خواب در خدا، سوی از که بود امتحانی و دستور اسماعیل ذبح 4
  .شد ذبح اسماعیل جای به ابراهیم، توسط بهشتی قوچ یک و شد چاقو کردن اثر مانع
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  َإْسماعيلَ  وَ  إْبراهيمَ  إلی َعِهْدنا؛ َقاَل َوِمن ُذر ِّي َِّتي َقاَل لَا َيَناُل َعْهِدي الظ َّاِلِمين1  

شود این اتفاق سالگی است، آیا مینودسالگی و زنم در صدمن در »گوید: آن عهد بسته شده بود، چون خودش می
ساله شده است. یعنی ۲77اآلن  و به دنیا آمد ساله بود که اسماعیل 80ابراهیم چون حضرت« فتد؟ابی

بار کرده است نشان عهد الهی خواهد عهد را ببندد و اجآن ماجرایی که می .، آن نمو خودش را کرده استاسماعیل حضرت
 کردن باشد، اتفاق افتاده است. ختنه

ها را از روی دارد. اگر متننگه می کماکان عهد را با اسماعیلدهد ولی برکت می خدا به اسحاق در کتاب پیدایش
 طرف نشود. طرف و آنای اینخوانم برای این است که این جلسه مستند باشد و کلمهخوانم، یا اسنادشان را میکتاب می

د نموده و خداوند آن
ّ

 ،ساره حامله شد و .جا آوردچه به ساره گفته بود بهو خدا بر حسب وعده خود از ساره تفق
اش پسری زایید در وقتی که خدا به وی گفته بود. و ابراهیم پسر مولود خود را که ساره از از ابراهیم در پیری

روزه بود مختون کرد، چنانکه خدا او را هشتو ابراهیم پسر خود اسحاق را چون  .وی زایید اسحاق نام نهاد
خدا خنده برای من »و ساره گفت:  .ساله بودصدپسرش اسحاق و ابراهیم در هنگام والدت  .امر فرموده بود

  «و هرکه بشنود با من خواهد خندید. ساخت.

ک   شود.یک زن نودساله بّچه به دنیا آورده! خب تعّجب کرده و خودش باورش نمی ضح  کیعنی خدا.  ئیل ،9ئیلا  ضح   ،ا 
 از این کلمات مثاًل گرفته شده باشد.  اسحاقخندید. چه بسا یعنی 

اش زیرا که پسری برایش در پیری که بود که به ابراهیم بگوید ساره اوالد را شیر خواهد داد؟» :و گفت

 «زاییدم.

 کند! تواند بّچه شیر بدهد؟ خودش هم تعّجب میساله مینودزن پیر 

اشتند، ابراهیم ضیافتی عظیم اسحاق را از شیر بازد و آن پسر نمو کرد تا او را از شیر باز گرفتند و در روزی که
  کند.را که از ابراهیم زاییده بود دید که خنده می 3گاه ساره پسر هاجر مصریآن کرد.

 سالش بوده است.  چهاردهموقع خندد. اسماعیل سّنش بیشتر بوده است، مثاًل آنیعنی دید اسماعیل دارد می

را با پسرش بیرون کن، زیرا که پسر کنیز با پسر من اسحاق وارث نخواهد این کنیز »پس به ابراهیم گفت: 
  «بود.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 و ابدراهیم بده و ...،رسدد نمی ستمکاران به است[ پیشوایی و امامت ]که من پیمان فرمود: ]پروردگار[ برگزین[. پیشوایانی ]نیز دودمانم از و گفت: ابراهیم» :۲۲9 و ۲۲4 آیات بقره، سورۀ 1
 .«کردیم سفارش اسماعیل

 هستند. عبری زبان به اند،شده مشخص رنگ این با متن در که عباراتی 2

 .اسالم پیامبر بزرگوار جد ،اسماعیل حضرت مادر و ابراهیم حضرت دوم همسر )سارا(، ساره جناب مصری کنیز نام 3
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با » :گفت ابراهیمحضرت شد، به دار نمیچون بّچه« آن بّچۀ کنیز است، من همسر اصلی تو هستم.»یعنی گفت: 

خندد؟ چرا دارد می»گفت:  ش ُگل کرد،ابه دنیا آمد. یک لحظه آن حسادت زنانگی و از او اسماعیل «کنیزش ازدواج کند.
رده است. نباید بّچۀ یک هستم، او کنیز است، او ب   این هم فکر کرده است پسر تو است؟ پسر تو اسحاق است. من زن اصلی

  «برده با بّچۀ یه زن آزاد یکی باشد.

  اّما این امر به نظر ابراهیم درباره پسرش بسیار سخت آمد.

 نتوانست بپذیرد.  ابراهیم حضرت

چه سارا به تو گفته است، پسر خود و کنیزت به نظرت سخت نیاید بلکه هر آن ۀدربار » :خدا به ابراهیم گفت
وجود آورم، زیرا که سخن او را بشنو زیرا که ذریه تو از اسحاق خوانده خواهد شد و از پسر کنیز نیز اّمتی به

  «ست.او نسل تو

 رم. آو وجود میهمین است. امت هم از این بهخدا تأکید کرد که نسل تو 

ها را بر دوش وی نهاد و او را با پسر بامدادان ابراهیم برخواسته، نان و َمشکی از آب گرفته به هاجر داد و آن
گذاشت و  ایگشت و چون آب مشک تمام شد، پسر را زیر بوتهمی 1بعَش ئُر روانه کرد، پس رفت و در بیابان ب  

  «موت پسر را نبینم.» :به مسافت تیر پرتابی رفته، در مقابل وی بنشست، زیرا گفت

 « میرد.ام در این بیابان میبچه»گفت: 

و در مقابل او نشسته، آواز خود را بلند کرد و بگریست. و خدا آواز پسر را بشنید و فرشته خدا از آسمان، 
یی که آنجاای هاجر تو را چه شد؟ ترسان مباش، زیرا خدا آواز پسر را در » :وی را گفتهاجر را ندا کرده، 

 «اوست شنیده است.

ع   سم  ع   شوداسماعیل می 2عبرانی "خدا شنید."، یعنی ئیلا  شم   . ئیلا 

و خدا  .«وجود خواهم آوردبرخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر، زیرا که از او اّمتی عظیم به»

بود چشمان او را باز کرد تا چاه آبی دید، پس رفته مشک را از آب پر کرد و پسر را نوشاند و خدا با آن پسر می

 -کتاب پیدایش) ساکن شد. 3و او نمو کرده، ساکن صحرا شد و در تیراندازی بزرگ گردید و در صحرای فاران
  (۲۲ تا ۲ آیات -۲۲باب 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 اند.داده خود شهر به را نام این قدیمی، چاه هفت وجود دلیل به احتماالً  و اندهبود ساکن منطقه این در کنعانیان ست.ا اشغالی فلسطین جنوب در نگب صحرای منطقه در شهر ترینبزرگ نام 1

 .است سامی هایزبان از یکی عبری زبان 2

 و مصدر شدرق در روسدتایی و هداکوه مکده، اطراف هایکوه :اندخوانده فاران نام به را منطقه سه شرقی دانانجغرافی .است آمده تورات در که است صحرایی یا کوه نام ،فاران آن شدهعربی یا پاران 3
 .شودمی اطالق حجاز بیابان و هاکوه به فاران که معتقدند اعراب و مسلمانان .سمرقند در استانی
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یا  پارانعجیبی که اینجا وجود دارد این است. دقت کنید، ماجرای به  ۀنکتکلید است. شاه پاراناین صحرای فاران یا 

نقل کرده است، که این تحریف است. چون به محض  را بعد از به دنیا آمدن اسحاق اسماعیل فاران رفتن حضرت
 ابراهیم بّچه به دنیا نیاورده بود. حضرت ها را از خانه بیرون انداخت. هنوز خودشبه دنیا آمد، ساره این اینکه اسماعیل

ها سر زد، دید پسرش بزرگ دوازده سال که بّچه بزرگ شده بود آمد به آندوباره بعد از دهگذاشت و برگشت.  اینجاها را آمد این
ن ماجراها پیش آمد. به آبادی تبدیل شده است. پسر را قربانی کرد، که آ 1خاطر آن چشمۀ زمزمشده است و آن منطقۀ بیابانی به

 « دهم، برو به او خبر بده.م به تو یک بّچه میه از آن زنت»بعد خدا گفت: 

جوری جایگاه وجود آوردند که مثاًل یکجایی را بهجایی را برای چه به وجود آوردند؟ این جابهها این جابهدانید اینشما می
دهد، می 2کند، یک جای کار گافاین نبود. ببینید وقتی کسی تحریفی میکنیم را باال ببرند. و ما اثبات می اسحاق حضرت

ها را هم بیرون کشیدم که حاال دهد. آن گافقطعًا یک جای کار گاف می« ست.حافظه ادروغگو کم»گویند: شک نکنید. می
کنم. پس اسماعیل بزرگ شد، در بادیه به دنیا آمد، فنون رزم و جنگ یاد گرفت و در سرزمین خدمتتان عرض می شاءاللهإن

 ساکن شد.  پاران

رسد نه به فرزند دوم، حّتی اگر از زن کنیز زاده میعموم ارث، برکت و امثالهم به نخست ،3بنابر عقاید و سنن کهن عبرانی
 قدر قشنگ گفته است: ببینید چه کرده است.خدا برایمان حفظ  است کهسندش این هم باشد. 

  باشد، یکی محبوبه و یکی مکروهه. و اگر مردی را دو زن

 و از یکی بدت بیاید.  یعنی یکی را دوست داشته باشی

پهس در روزی کهه امهوال  زاده باشهد.و محبوبه و مکروهه هر دو برایش پسران بزایند و پسر مکروههه نخسهت
زاده اسهت حهق تواند پسر محبوبه را بر پسر مکروههه کهه نخسهتتقسیم نماید، نمیخود را به پسران خویش 

زاده مضاعف از جمیع اموال خود را بهه پسهر مکروههه داده، او را از نخسهت ایصهبلکه ح  زادگی دهد، نخست
 خویش اقرار نماید. 

 زاده است. باید اقرار کند که او نخست

 (۲0تا  ۲9آیات  -۲۲باب  -4کتاب تثنیه) باشد.زادگی از آن او میقّوت اوست و حق نخست یزیرا که او ابتدا

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .است شده جاری اسماعیل حضرت برای خداوند لطف به که بوده ایچشمه آغاز، در روایات، بنابر چاه، این .است کعبه شرق   متری۲۲ فاصله در مسجدالحرام در واقع ،مشهور چاهی زمزم، 1

 اشتباه. کار انجام معنای به 2

 .شدند نامیده یهود آخر در و گرفت را آن جای اسرائیلیان ۀاست که بعدها کلم بوده یهود قوم اول نام 3

 است. فصل 34 شامل و است عتیق عهد هایبخش از و تورات کتاب آخرین نام ،«سخنان» معنی به 4
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 اینکه. پس یهودیان در این جریان برای متفاوتند از مادر و هستند هر دو از پدر یکی و اسحاق اسماعیل حضرت

نقش مادر را پررنگ کنند، آمدند نسل را در مادر بردند. تأکید کردند مادر باید خاص باشد. هنوز که هنوز است در میان یهودیان 
خواهند نقش می« کند.نسل از مادر انتقال پیدا می»گویند: بینید که میست، و شما مسائل و مواردی را میپابرجا مطلب نیا

باشد یا یک زن ها را دقت بفرمایید. یعنی اینکه یک نفر، آزاد رنگ شود. دلیل این است. اینکم هاجر و اسماعیل حضرت
 یشان، مادرانشان کنیز بودند.ای از تعداد قابل توجهشیعه،  ست که در میان دوازده اماماینجاکنیز باشد مهم است. نکتۀ جالب 

راز یا همسر امام دیگری که  الّزمانصاحبمانند آقا رب  و آوردند. خدا عمدًا این  جا گرفتندبود. از آن 2مراکش 1هایب 
تقواست، نه سیاه و سفیدبودن، نه کوتاه  مالک  انسانّیت»ها یک تودهنی بزند و بگوید: آورد که به نژادپرست اینجابودن را کنیز 

 ،زادهکند که نخستاثبات می تورات جا خودپس این« بودن.، نه از این نژاد و آن نژادبودنو بلندبودن، نه چاق و الغر 
مبنای کتاب خودشان است، من حاال ل به اسماعیل بیشتر برسد. این براست و اگر هم بخواهد ارثی برسد باید او  اسماعیل

 گردیم به گذشته ببینیم چه شده است.برمیکنم. بر مبنای نظر خود این بزرگواران است. گویم که این را تأیید مینمی

 :پس سارای به آبرام گفت م برای وی فرزند نیاورد و او را کنیزی مصری هاجر نام بود.سارای زوجه آبراو 
و آبرام سخن سارای را  .«اینک خداوند مرا از زاییدن بازداشت، پس به کنیز من درآی، شاید از او بنا شوم»

رای زوجه آبرام، کنیز خود هاجر سال از اقامت آبرام در زمین کنعان سپری شد، سا دهو چون  .قبول نمود
مصری را برداشته، او را به شوهر خود آبرام به زنی داد. پس به هاجر درآمد و او حامله شد و چون دید که 

ظلم من بر تو باد. من کنیز خود را به » :و سارای به آبرام گفت .حامله است، خاتونش به نظر وی حقیر شد
  «د دید، در نظر او حقیر شدم. خداوند در میان من و تو داوری کند.آغوش تو دادم و چون آثار حمل در خو

 شود! ها پیغمبر هم سرشان نمیکردن. زنشروع کرد به دادوبیداد  ابراهیم با حضرت

پس چون  «چه پسند نظر تو باشد با وی بکن.اینک کنیز تو به دست توست، آن» :آبرام به سارای گفت
با وی بنای سختی نهاد، او از نزد وی بگریخت و فرشتۀ خدا او را نزد چشمه آب در بیابان، یعنی  ایسار 

 ( 0تا  ۲آیات  -۲6باب  -کتاب پیدایش) ای که به راه شور است، یافت.چشمه

هاجر فرار  بیاید،بعد از اینکه اسحاق به دنیا »گفت:  آنجا؟ آیدبینید اآلن با اینجا جور درنمیقبلی را یادتان هست؟ می
قبل از به دنیا آمدن اسحاق و به محض به دنیا آمدن اسماعیل »گوید: اینجا می« کرده است، و او را برد در بیابان انداخت.

 طرف را یادش رفته درست کند. طرف را درست کرده ایناین درست است. آن« است.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 اند.پراکنده فریقاآ صحرای تا اطلس اقیانوس هایکرانه از وسیعی ۀمنطق در که فریقاستآ شمال در قبایلی عمومی عنوان 1

 دارد. دسترسی اسپانیا به الطارق جبل ۀتنگ طریق از که اروپاست ۀآفریقایی به قار  کشور ترینکش، در شمال غربی آفریقا و نزدیکمرا  پادشاهی کشور یا مغرب 2
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من از حضور خاتون خود سارای » :گفت «؟رویای و به کجا میای هاجر، کنیز سارا از کجا آمده» :و گفت

و فرشته خداوند  .«نزد خاتون خود برگرد و زیردست او مطیع شو» :فرشته خداوند به وی گفت «ام.گریخته

 « ذریۀ تو را بسیار افزون گردانم به حّدی که از کثرت به شماره نیایند.» :به وی گفت
 کنم که از کثرتش به شماره نیاید.قدر زیاد داد که ذریۀ تو را آناین وعدۀ فرشته خدا بر هاجر است. به او وعده 

اینک حامله هستی و پسری خواهی زایید و او را اسماعیل نام خواهی نهاد، » :و فرشتۀ خداوند وی را گفت
م تو را شنیده است و او مردی وحشی خواهد بود. دست وی به ضّد هرکس و دست هرکس به 

ّ
زیرا خداوند تظل

ْنَت  و او نام خدا را که با وی تکلم کرد، .«و پیش روی همه برادران خود ساکن خواهد بودضّد او 
َ
 1ئیر  ایلا

ئر از این سبب آن چاه را  «بیند نگریستم.آیا اینجا نیز به عقب او که مرا می» :خواند زیرا گفت  ب 
ُ
 2ئیر  حیل

ید، و هاجر از آبرام پسری زایید و آبرام پسر خود را که هاجر زای .است 4دبار   و 3شقاد  اینک در میان  .نامیدند

 -۲6باب  -کتاب پیدایش) ساله بود، چون هاجر اسماعیل را برای آبرام بزاد.68اسماعیل نام نهاد و آبرام 
 (۲6تا  8آیات 

. وجود خواهد آمده کثرت او بهکثیر خواهند شد. اّمتی بزرگ با تأکید ب دوباره اینجا تأکید بر این شد که اوالد اسماعیل
 شود. تر میماجرا شیرین ۲0باب در 

ساله بود خدا بر او ظاهر شد و گفت من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام. کامل 99و چون آبرام 
  شو، عهد خود را با تو خواهم بست. تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید.

 مّد نظر است.  تکرار شده و تأکید شده است. کثرت اوالد ابراهیماین کلمۀ کثیر، بسیار بسیار 
 
ُ
اّما من اینک، عهد من با توست و تو پدر » فتاد و خدا به وی خطاب کرده، گفت:آنگاه ابرام به روی درا

تو را های بسیار خواهی بود و نام تو بعد از این آبرام خوانده نشود بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود زیرا که امت

 (9تا  ۲آیات  -۲0باب  -کتاب پیدایش) «های بسیار گرداندم.پدر اّمت

به  ساله بوده، اسماعیل 86ابراهیم زمانی که حضرتبوده.  کند که این عهد با اسماعیلاین ماجرا اشاره می
وعدۀ کثرت و عهد الهی با شدن تمام شده و این بزرگ شده و ماجرای قربانی ، اسماعیلساله شده99دنیا آمده است. اآلن 

شود. یک نفر واقعًا بخواهد نگاه بسته شده است. یعنی از درون خود تورات هم این کاماًل استنباه می اسماعیل
 تواند بفهمد. جویانه داشته باشد میحقیقت

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .بینیمی که هستی خدایی تو یعنی 1

 فلسطین. از ایمنطقه در چاهی نام ،بیندمی مرا که ایزنده خدای چاه یعنی 2

 .است شده واقع قدیم فلسطین سرزمین جنوبی مرز در و بئرشبع جنوب در و سینا جزیرهشبه شرقی شمال در مکانی (آوارگی مقدس بیابان معنی به) برنیع قادش یا (مقدس معنی به) قادش 3

 فلسطین. نزدیکی در مکانی بارد، 4
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گاه شد. آنها از وی پدید خواهند وجود خواهد آمد و ملوک امتها از وی بهاو را برکت خواهم داد و اّمت

فتاده بخندید و در دل خود گفت: 
ُ
آیا برای مرد صدساله پسری متولد شود و ساره در »ابراهیم به روی درا

 « کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کند.»و ابراهیم به خدا گفت: « نودسالگی بزاید؟
در خصوص که الب است خیلی ج« انداختی.هم جا می کاش این چیزی که گفتی درمورد اسماعیل ای»گفت: 

 اسماعیل خواست. فلذا در خصوص اسماعیل خدا به او جواب داد. 
ه و عهد خود را با وی ن  ات ساره برای تو پسری خواهد زایید و او را اسحاق نام ب  به تحقیق زوجه» :خدا گفت

  «باشد. یاستوار خواهم داشت تا با ذریه او بعد از او عهد

 خود عهد عتیق .ها عهد را شکستندهم عهد را بست منتها آن اسحاقبنیخدا با  ،1ارمیای نبیکتاب  ما گفتیم بنا بر
 :فرمایدهم میقرآن کند که عهد را شکستند. تأیید می 2)عهد قدیم(

 ْعهد را شکستند 3؛َفِبَما َنْقِضِهم مَِّيَثاَقُهم.  
داده، بارور گردانم و او را بسیار کثیر اّما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم. اینک او را برکت »

 ۲6آیات  -۲0باب  -کتاب پیدایش).« وجود آورمگردانم. دوازده رئیس از وی پدید آیند و اّمتی عظیم از وی به
 (۲7تا 

 ( ۲۲آیۀ  -۲0باب  -کتاب پیدایش) و چون خدا از سخن گفتن با وی فارغ شد از نزد ابراهیم صعود فرمود.

د. آیشما هر آیه را که بزنید، می ،است (عهد قدیم و 5عهد جدید) 4که سایت رسمی کتاب مقدس "Bible.com”در سایت 
م  " اینجا .ببینیدرا است انجام شده ای که در کمال شیطنت ترجمههم عبری و هم  دب  د" م  ع  حذف  ونکرده را ترجمۀ انگلیسی ع 

م  شده است!   ب 
دو  د ثانیم  ع  ر،ع  ش  دوازده امام از اسماعیل پدید خواهم آورد و از یعنی شاهزاده معنی کرده است.  ”prince“ امام را ع 

دم  » .(I will make him a great nation) او یک امت بزرگ پدید خواهم آورد ع  دم  همین اآلنی که من دارم با شما صحبت « ع 
 کنم موجود است.می

داین  ع  عدم  دآمده است، بعد  بِـرا ببیند، این  م  ع  د آمده، و دوباره همین  م  ع  هم است.  شبیهتکرار شده است. این دو تا کلمه م 
د این هم ع  عدم  م  دگذارید، می Google Translateاست که شما وقتی این را در ب  ع  عدم  م  تواند ترجمه نویسد، چون اصاًل نمیمی ب 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 داده، رخ یهدودا سرزمین تاریخ در میالد از قبل 987 تا 6۲9 هایسال بین که وقایعی و خود زندگانی شرح به کتاب این در یهود، پیامبران از )اشموئل( حلقیاورات در عهد عتیق. ارمیا ابنت اسفار از 1
 یافت. توانمی را ارمیا هاینبوت و تعالیم از بسیاری کتاب این در پردازد.می

 نگاشدته مسدیح مدیالد از قبدل تدا موسی حضرت زمان از متوالی، قرون طول در هاآن پیروان یا و پیامبران از برخی توسط یهودیان و مسیحیان زعم به که ایرساله و کتاب 39 مجموعه 2
 .است شده

 .۲3 آیۀ مائده، سورۀ 3

 دانند.می خود الهی و آسمانی کتاب را هاآن از بخشی یهودیان و همه مسیحیان که است بزرگ و کوچک هاینوشته از ایمجموعه عنوان مقدس کتاب 4

 نامیده انجیل ،بخش این آغازین کتاب 4 و شده نگاشته حضرت آن اولیه پیروان یا و شاگردان از تن 8 توسط مسیحیان زعم به مسیح حضرت از بعد هاسال که ایرساله و کتاب ۲0 مجموعه 5
 .شودمی
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را گذاشتند اول این  بِـاش کردند. به زور ترجمههم را ها کردند آمدند اسم خاص کند. چون اسم خاص است. شیطنتی که این

د د  و، م  مدکه  دوم را هم جدا کردندم  یعنی خیلی داریم. « بسیار زیاد»ترجمه کرده است. دو بار « بسیار زیاد»شد. هر دو تا را  مد ب 
این اّمت کثیر  اینکهو وعدۀ  هستند. نسل اسماعیلاز  دهد؛ هر دورا می و دوازده امام پس از او دع  دم  ع  م   واضح وعدۀ آمدن

  ها امام، خلیفه و نقیب خواهند بود، آمده است.خواهد شد و اینکه آن

 فرمود:  که پیامبرآمده است  مانسّنتکتب برادران اهل در

  2«خواهند بود. 1دوازده خلیفه، دوازده امام، دوازده نقیب بعد از من خواهند آمد که همه از قریش»

به زور دارند  و گردندباید آمده باشند. دارند می که بعد از پیغمبر 3اندتا خلیفهپژوهشگران دنبال آن دوازده ز همۀامرو 
که اینکنند! ند اضافه میآور را می تا خلیفه، یزیدکه جنس جور شود، در بین دوازدهرسد، برای اینچینند. کار به جایی میمی
فهمد. اینجاست عزیز من. یعنی یک پژوهشگر این را می« حق و باطل را تا ابد از هم جدا کرد علیبنحسین»گویند: می

رسید که باید یا یزید را قبول کنید یا قبول نکنید و کسی که یزید را قبول کند، دیگر کنید به یک جایی میوقتی شما پژوهش می
 م! ن با او حرفی ندار م

. جالب اعداد با هم یکی شوند کهها خیلی عالقه دارند این 5یهود، یعنی علم االعداد 4در جاماتریای جالب است بدانید
د"و واژۀ  "محمد" ۀواژ است بدانید ع  عدم  م  شدنی است که آن دارد. یعنی حتی با جاماتریای یهود هم اثبات 9۲ 6هر دو ابجد   "ب 

اش را شناختند که مادر بّچهیک طوری او را می»گوید: می قرآنها جّدی نگرفتند. اینکه ای که داده شده بود، اینوعده
 بیخود نیست. به قرآن اعتماد کن!  7«شناسد.مین

را به قربانگاه برد،  خورد؟ اسماعیلماند، به کجا برمیالله میذبیح است؟ اگر اسماعیل 8اللهذبیح آیا اسحاق
الله عهد بسته خواهد شد و آن ذریه از فرزندان داند که با فرزندان ذبیحبسته است. او می چیزی نشد، اّما عهد را با اسحاق

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 است. بوده قبیله آن از نیز اسالم پیامبر که حجاز در عرب قبایل ترینمهم و مشهورترین از قریش، 1

 صدحیح» «/قریشدند از آندان ۀفرمدود: همد پیدامبر گفدت: پدرم نشنیدم. را آن من که گفت سخنی گاه آن بود. خواهد امیر دوازده» فرمود: که شنیدم خدا رسول ازکند: مینقل  سمرهنبجابر  2
 .33و  3۲صص ،۲۲ج ،«کنز العمال»، هندی متقی / 8۲، ص9ج/  ۲۲0، ص8، ج«بخاری

 شود.می داده اسالمی امت رهبر به شریعت یا اسالمی جوامع قانون در که است لقبی و عنوان ،خلیفه 3

 کنند.عدد دو رقمی را با هم جمع می عدد دو رقمی معنا ندارد و"جاماتریا" علمی است در زبان یهود، چیزی شبیه به حروف ابجد عربی. در جاماتریا  4

Numerology 5: شودبینی استفاده میاعداد که در طالع ۀوسیلاالعداد جزء علوم خفیه است و به ادعای باورمندان، یعنی تفسیر اعداد بهعددشناسی یا علم. 

د شیوه 6 بج   رود.گذاری موارد یا صفحات به کار میاند. گاهی این شیوه در شمارهمرتب شده یقیخط فنالفبای اولیه  ۀاست که بر پای زبان عربیسازی حروف ای برای مرتبحروف ا 

 .۲7 ۀانعام، آی ۀو سور  ۲46 ۀبقره، آی ۀاشاره به سور  7

بیح 8  یح را ذکر نکرده است. داد. قرآن ماجرای ذبح را گزارش کرده اما نام ذب است که خداوند دستور ذبح او را به ابراهیم  الله، لقب فرزند حضرت ابراهیمذ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%81%D9%86%DB%8C%D9%82%DB%8C


  00                                                                                                                        (عهدروایت )پانزدهمین اللهمحمدرسول

    
« آبراهام» هر دو و شوداضافه می "سارا"و  "آبرام"که به " هد"الله باید بیاید. دلیل اول، آن مثالی است که برای شما زدم، آن ذبیح

 دلیل دیگر دارم که خیلی جالب است. د. نشومی« ساره»و 

  جا مذبح را بنا نمود و هیزم را بر هم نهاد.نی که خدا بدو فرموده بود رسیدند، ابراهیم در آنچون بدان مکا

 خواست سر را بُبرد، بعد بّچه را در آتش بگذارد بسوزاند. می

  پسر خود اسحاق را بسته باالی هیزم بر مذبح نهاد. و

 « الله اسحاق بوده است.ذبیح»گویند: یهودیان می

دست خود را دراز کرده، کارد را گرفت تا پسر خویش را ذبح نماید. درحال فرشتۀ خداوند از آسمان و ابراهیم 
 ازدست خود را بر پسر در »گفت: «. لبیک»عرض کرد: « ای ابراهیم! ای ابراهیم!»داد و گفت:  وی را ندا در

یگانۀ خود را از من دریغ  که پسرترسی، چونمکن و بدو هیچ مکن زیرا که اآلن دانستم که تو از خدا می

 ( ۲۲تا  9آیات  -۲۲باب  -کتاب پیدایش) «داشتی.ن

در حالی که  "ات راپسر یک دانه" :گویدمیست. رفته یگانه را حذف کند! کار خدااسم اسماعیل را کرده اسحاق، اّما یادش 
هنوز اسحاق به دنیا نیامده است. پسر یگانه، تر است. او اسماعیل بوده که این ماجرا اتفاق افتاده و اسحاق از اسماعیل کوچک

او را در بیابان »پسر به تو بدهد، بعد بگوید:  کسالگی ی86، در دار نشویسالگی بّچه86ید تا بوده است. فکر کن سماعیلا
سرش »بگوید:  حاالبگذاری بروی، بعد از سیزده سال برگردی به او سر بزنی، « بیانداز، و سیزده سال هم با او کار نداشته باش.

  .بود سختی آزمون این «بُبر! را

رف  پسر نبود، چون در طول تاریخ افراد بسیاری پسران  این است کهنکتۀ دیگری که وجود دارد  این آزمون، سربریدن  ص 
سورۀ بقره، آیۀ  ،جا وجود دارد و من خیلی تأکید دارم دقت مجدد بفرماییدای که اینخودشان را در راه خدا تقدیم کردند. نکته

 :استخوانی تورات و قرآن نشان هم ۲۲4

  ًَوِإِذ اْبَتَلى ِإْبَراِهيَم َربَُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأَتمََُّهنََّ َقاَل ِإنَِّي َجاِعُلَك ِللنََّاِس ِإَماما.  

یعنی قبل از این « تو امام شدی.»سربلند بیرون آمد، خدا به او گفت:  از آزمون سر بریدن اسماعیل وقتی ابراهیم
 ابراهیم .گوید جزو پنج پیغمبر اصلی است، اّما هنوز امام نشده بودکه قرآن می 1امام نبود. پیغمبر اولوالعزم ابراهیم

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 شود.می گفته محمد و عیسی موسی، ابراهیم، نوح، حضرات شریعت، صاحب انپیامبر  از تن پنج به عزم، صاحبان معنی به اولوالعزم 1
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پس  .سالم بیرون آمده، اّما هنوز امام نشده است 1کرده است، از درون آتش نمرودزمانی که در عراق  زندگی می ،ها قبلسال

 فرماید:الله بسته شود زیرا در ادامۀ آیه میقرار است این عهد با ذریۀ ذبیح

 به ظالمین نخواهد رسید این امامت ؛َقاَل لَا َيَناُل َعْهِدي الظ َّاِلِميَن قاَل َو ِمْن ُذرَِّيََّتي.  

 و در آیۀ بعدی آمده است:

  َاز طریق اسماعیل ادامه پیدا خواهد کرد.عهد من  ؛َوَعِهْدَنا ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيل  

ست، پس ا جا امامت به معنی رهبری سیاسیبگوییم این و این را گفته است. این عین آیۀ قرآن است. ما اگر بپذیریمخدا 
مرود مقامی باالتر از پیامبران دارد.  مقامی باالتر از پیامبران دارد. چرا؟ چون رهبر سیاسی بود. اگر  2فرعونپذیرفتیم که ن 

ست که او برای ذریۀ خودش ا قباًل رهبر مذهبی بود، نیازی نداشت. این چه مقامی ست، خب ابراهیما بگوییم رهبر مذهبی
و دوازده امام  دع  دم  ع  م  شود، و قرار است آن عهد از طریق اسماعیل دارد بسته می که این است و آن ذبیح الله هم خواست؟ نکته

 یند. بیاپس از او پدید 

ها را دور م یهودیسوباید یک «یکی بّچۀ کنیز است. اسحاق یگانه فرزند است، چون آن»اگر ما بپذیریم که خدا گفته: 
فتالی، جاد، اشیر. تمام فرزندان این :ها کنیززاده بودندتای آن، چهار یعقوب بریزید، چون از دوازده فرزند  حضرت ها دان، ن 

ها . پس از کنیززادهاست از فرزندان دان عبرانی ی، پیغمبر 3مشوندانیم، پیامبری مثل ش  در حالی که ما میشوند. کنیززاده می
سراغ به  دهد!، شصت جای درست شهادت میدکنیجا را خراب میوجود بیاید. یعنی یکتواند بههم پیغمبر می

  .خواهد بیاید یا نهاشاره کرده بود که می موسی برویم. ببینیم که حضرت اللهرسولو آقا موسی حضرت

او را بشنوید. موافق  ،مثل من برای تو مبعوث خواهد گرداند ،را از میان تو از برادرانت اینبی ،خدایت 4هَو ُه یَ 
آواز یهوه خدای خود را دیگر » :خود مسئلت نموده، گفتی در روز اجتماع از یهوه خدای 5چه در حوریبهر آن

 « نشنوم و این آتش عظیم را دیگر نبینم، مبادا بمیرم.

  ست.جااینجا را خوب دقت کنید. اصل آیه این

                                                                                                                                                                                                                                                                 

مرودبن 1 نعانن  ل جبار و پرستبت پادشاه ک    است. ابراهیم حضرت ۀدور  در باب 

 است. فرعون معاصر حضرت موسی ،منظوراینجا  در و باشدمی باستان مصر هایسلسله فرمانروایان از بردننام برای لقبی فرعون، 2

 بودند. او رهبری تحت اسرائیلبنی قوم سال بیست مدت به که است اسرائیلبنی داوران از و عتیق عهد در پیامبری نام دان، قبیله از و مانوح پسر سامسون یا شمشون 3

  خواند. نام آن به را خود خدا موسی میقات   در ،توارت در که نامی عبری. زبان در خدا اختصاصی نام 4

 شرف و دید درخت سر بر را الهی نور آنجا در موسی دارد. قرار مصر کشور شرقی شمال بخش در سیناء جزیره شبه در که است کوهی سینا، طور یا موسی جبل طور، کوه الله،جبل حوریب، کوه 5
 یافت. تکلیم
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را برای ایشان از میان برادران ایشان، مثل تو  ایچه گفتند نیکو گفتند. نبیآن» :و خداوند به من گفت

ه به او امر فرمایم به ایشان خواهد چآن مبعوث خواهم کرد و کالم خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر

  (۲8تا  ۲9آیات  - ۲8)کتاب تثنیه، باب  «گفت.

 دو تا نکته را اشاره کرده است:

، از میان برادران گویددارد می آن پیغمبری که خدا به موسیدهد که "از میان برادران ایشان" نشان میعبارت  .۲
 اوست.

زند و عینًا کالم خدا را از سمت خودش هم حرف نمی و دارد موسی بههای زیادی است که آن فرد شباهت .۲
  گوید.می

 هستند. حضرت 3و پیامبران عمدتًا از نسل الوی 2هاخاخام ،1کاهنانتا برادر بودند؟ هاسرائیل دوازدمگر نگفتیم بنی
از او  عیسی که حضرت 4مثاًل یهودا .از یک برادر دیگرتخواست بگوید از نسل الوی بوده است. شاید خدا می موسی

گفت: می« برادران ایشان.»گفت: طوری بود خدا نمیرسد. اگر اینبه یهودا می مریم به وجود آمده است. از طریق حضرت
تا قبیله ر دوازدهبرای هنه، خوانده است؟ می 5"قبیلۀ الوی"اش را فقط برای وحی موسی مگر حضرت« برادرانتان.»

شوند؟ که اآلن آنجا نیستند. چه کسانی می هستند پس یعنی یک کسانی «؟برادران ایشان» :گویدخواند. پس چرا میمی
برادر هستند. از میان برادران ایشان یعنی از سمت اسماعیل. خوب است بدانید  و اسماعیل اسحاقاسماعیل. چون بنی

 . این نکته را تأیید کرده است 6برناباانجیل 

  :های زیادی وجود داردشباهت پیامبرو  موسی بین حضرت

 اینکه هر دو هجرت کردند.  .۲
 شریعت جدید نیاورد.  عیسی شریعت جدید آوردند. اّما حضرت ،هستند هر دو صاحب شریعت .۲

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .یهودیان و بابلیان باستان، مصریان روحانی برای نامی 1

 است. یهود مذهبی پیشوایان و علما عنوان 2

 .یعقوب حضرت فرزندان از 3

 بود. گمراه و خیانتکار بسیار که از فرزندان حضرت یعقوب 4

 نوشته هاآن مخصوص کتاب یک اصوالً  و دارد کاهنی متس   اسرائیلبنی میان در (لوی) الوی قبیله عتیق عهد تعالیم طبق .باشندمی یعقوب حضرت پسر سومین الوی اوالد از که اشخاصی 5
 .«الویان سفر» نام به شده

 هدایانجیل بده نسدبت کتداب ایدن اسدت. درآمدده نگارش به میالدی اول قرون از برجسته مسیحی شخصّیت (،الوی یوسف لقب) برنابا توسط است شده اّدعا که وسطی قرون در شده یافته اثری 6
  دارد. مسلمانان اعتقادات به بیشتری بسیار شباهت مسیحّیت رسمی
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 موسی آزمون اقتصادی حضرت اشاره به 1َلْن َنْصِبَر َعَلى َطَعاٍم َواِحدهای بسیار بسیار شبیه هم داشتند. آزمون .3

ِإنََّ ِفيَها َقْوًما  ،ها آزمون جهاد گرفت. خدا از آنآزمون اقتصادی پیامبر اسالم اشاره به 2طالبو شعب ابی دارد

پیامبر های جهاد آزمون هم 7خندق و 6، احد5بدر. 4َلن نََّْدُخَلَها َأَبًدا :گفتند هاکه آن ها بجنگیدبروید با این 3َجبََّاِرينَ 
 جور چیزها نکشید. کارش به جهاد و این عیسی اصاًل حضرتدر حالی که . بود اکرم

باید تصدیق کند و صّدیق  9تر استاو از من فصیح؛ ُهَو َأْفَصُح ِمنَِّي .کندمی اندارند که تصدیقش 8هر دو یک هارونی .4
ادامه پیدا نکرد،  موسی دانید از طریق حضرتطور که میکند. همانباشد. نسل باید از طریق آن برادر ادامه پیدا 

یر، معادلبلکه  ر و ُشب  ب   ، نسل ادامه پیدا کرد. و حسین حسن از طریق فرزندان هارون، یعنی ش 
 :گویدقرآن که می بیند اّمت کار را خراب کردند. عین آیۀگردد میرود، وقتی برمیگذارد میزمانی که پیامبر می .9

  10«من سکوت کردم که اّمت دچار تفرقه نشود.»
 طور نبود. این عیسیحضرت هر دو در بستر به رحلت خدا رفتند. اّما  .6
 طبیعی بود. غیر  عیسی طور طبیعی به دنیا آمدند. اما تولد حضرتهر دو به  .0

 کند. تطابق ندارد. به یک فرد دیگری دارد اشاره می عیسی وجه با حضرتهیچپس اصاًل به

این را گفته بوده  موسی اسرائیل برکت داد.و این است برکتی که موسی، َمرد خدا قبل از وفاتش به بنی
ها از َسعیر بر ایشان طلوع نموده و از کوه فاران درخشان گردید و با ده برآمد. 11از سینا َیهوه» :گفتاست. 

  (۲و  ۲آیات  -33باب  -)کتاب تثنیه «هزار انسان مقدس آمد.

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 «کنیمما هرگز بر یک نوع غذا صبر نمی» :6۲ آیۀ ،بقرهسورۀ  1

ْعب 2  پنداه شعب به مکه مشرکان آزارهای سبب به مسلمانان و هاشمبنی ،خدا رسول بعثت، هفتم سال در .است عربستان کشور در مکه در خندمه و ابوقبیس کوه دو میان ایدّره طالب،ابی ش 
 .بردند سر به مکان این در اجتماعی و اقتصادی محاصره در سال سه و جستند

  «.دارند قرار ستمگر و زورگو مردمیآنجا  در مسلماً » :۲۲ آیۀ ،مائدهسورۀ  3

 .«شویمنمی آنجا وارد هرگز ما» :۲ آیۀ ،مائده سورۀ 4

ْزوه 5 ْدر غ  دُرالُکبری، یا ب   رسیدند. پیروزی به مسلمانان آن در که هجری، دوم سال در قریش، مشرکان و مسلمانان میان ،پیامبر فرماندهی با جنگ نخستین ب 

 پیوست. وقوع به ُاُحد کوه کنار در قمری هجری سوم سال در که مکه مشرکان با اسالم پیامبر مشهور هایغزوه از احد ۀغزو 6

 است. معروف نیز احزاب جنگ به و باشدمی یهود جمله از مخالف احزاب و مشرکین با قمری هجری پنجم سال در پیامبر غزوات از خندق، غزوه 7

 او. سخنگوی و وزیر و موسی حضرت بزرگ برادر ،هارون حضرت 8

 .34 آیۀ ،قصص سورۀ 9

 .94، آیۀ طه ۀسور  10

یناء، ُطور 11  جملده از مختلفی وقایع سینا طور در اند.دانسته مقدس راآن و برده نام آن از تورات و قرآن که است مصر کشور شرقی شمال بخش در سیناء جزیره شبه در هاکوه از ایمجموعه یا کوه س 
 است. داده رخ موسی مرگ و اسرائیلبنی از نفر هفتاد همراه به میقات روزه، چهل میقات ،موسی حضرت با خداوند کردنصحبت



  01                                                                                                                        (عهدروایت )پانزدهمین اللهمحمدرسول

    
ه یعنی خدا. خدا که از جایی باال یا پایین نمی ُهو  چون گوییم وحی خدا آمد. ، با عقاید اسالمی سازگاری ندارد. ما میآیدی 

جا هست. منتها حاال همان خدا بگیریم که به جایی برنخورد. اصاًل به طرز رود. خدا همهطرف نمیطرف و آنخدا که این
شد. قبل از آن  ن وارد سرزمین فاران، یعنی مّکهناها هزار نفر از مسلماشباهت دارد که با ده 1"ماجرای فتح مّکه"عجیبی با 

 عیسی حضرت بود و کوه سینا موسی تر ما نداریم. حضرتهم داریم. دیگر از این واضح بود. در عهد عتیق مدینه مدینه
َواللََُّه ُمِتمَُّ « نور خدا، از سینا برآمد، در ساعیر طلوع کرد، در فاران درخشید.: »گوید. دقیقًا میوحی را گرفت 2سرزمین ساعیردر 

 است.  3ر روستایی در نزدیکی اورشلیمیساعکند. در آن محل نورش را تمام میجا قدر هماهنگی دارد. خدا آنببینید چه ُنوِرهِ 

ای هاجر تو را چه شد؟ ترسان مباش، زیرا خدا آواز »فرشتۀ خدا از آسمان هاجر را ندا کرده، وی را گفت: 
از او  پسر را در آن جایی که اوست شنیده است. برخیز و پسر را برداشته او را به دست خود بگیر، زیرا که

و خدا چشمان او را باز کرد تا چاه آبی دید. پس رفته َمشک را از آب پر کرد و پسر « امتی عظیم به وجود آورم.
بود و او نمو کرده ساکن صحرا شد و در تیراندازی بزرگ گردید و در صحرای را نوشاند و خدا با آن پسر می

  (۲۲ تا ۲0ات آی -۲۲باب  -پیدایشکتاب ) فاران ساکن شد.

چون خود تورات تأیید کرده  جا بوده است.آن یی است که اسماعیلنجاافاران همشود که مشخص می ۲۲بنابر آیۀ 
دیگر از این  شود.، کامل میساکن شد جایی که اسماعیلهمان ،در فاران بود. پس آن نور الهی است که اسماعیل

اّواًل آیه را سر و ته  برای اینکه این را درست کنند،ست که جااست. نکتۀ جالب این 4الش مس نَ مِ  رُ ظهَ اَ تر نداریم. والله این واضح
دهد. هیچ جوابی نمی« ؟دبا چه حّقی این کار را کردی: »من پرسیدم «اّول فاران، بعد ساعیر، بعد سینا بود.» :کردند، گفتند

اش را نداشتند. بعد از آن رفت ساعیر، با فرزندان ُعرضهها اسماعیل عهد ببندد، آنرفت فاران، با بنی خدااول »د: نگویمی
 برعکسآیه را « ها پذیرفتند.اسرائیل که عهد را ارائه کرد، آنها هم لیاقت نداشتند. آمد بر سینا بر بنیعهد ببندد، آن 5عیسو

اّول باید برای خوردن غذا وقتی شود؟ مثل این است که دانید ترتیب آیه به هم بخورد چه می. میندترتیبش را به هم زد و دنکرد
اما  مببری ماناول قاشق را به دهان م! یعنی بخواهیمعکس عمل کنیبر ، مکنیدهان بعد قاشق را داخل  مرا باز کنی دهان

مان بعد لباس تن کنیمها را باز اّول دکمهباید شود. یا مثاًل خوانده می مانهایدر این صورت فاتحۀ دندان بسته باشد! ماندهان
 شود. یک چیز منطقی و عقالنی است. نمی مانتن م لباسها را باز نکنی، دکمهمکنی

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 آوردنروی همچدون نتدایجی و بدود قریشدیان توسدط حدیبیده پیمدان نقض به واکنش در اکرم پیامبر فرماندهی به و مسلمانان دست به هجری هشتم سال در مکه شهر فتح واقعه مکه، فتح 1
  داشت. پی در را بعد هایسال در اسالم به عربستان جزیرهشبه مشرکان

 عکا. و طبریه بین ناصره در است ایر فاران در حدود روم است. و قریهد آن و است فلسطین جبال اسم تورات در دمشقی(. الدهر )نخبة المقدس. بیت ناصره قدیم نام ساعیر، 2

دس، یا المقدس بیت یا اورشلیم 3
ُ
 است. مسیحیان و یهودیان نزد جهان شهر ترینمقدس و مسلمانان مقدس شهر سومین و قبله نخستین که اشغالی فلسطین در شهری ق

 تر از آفتاب. کنایه از موضوعی بسیار واضح و آشکار.تر و نمایاناصطالحی به معنای روشن 4

 .ن پدر شودیسو جانشی. تورات معتقد است ابتدا قرار بود عو ربکا و برادر حضرت یعقوب عیسو، پسر بزرگ حضرت اسحاق 5
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طور پس چه مپرسها میاز آن «کس الیق گرفتن وحی نیست.اسرائیل هیچجز بنی»گویند: دومًا یک پارادوکس دارند. می

بند دیگر هم  کرسیده است. آمدند یا هم وحی میه! پس به اینییدها وحی آمده است؟ حداقل همین را به من بگواآلن به آن
« آمده، خدا این عهد را آورده است.اسماعیل میای که بر بنیها الیق وحی نیستند، بلکه بر فرشتهآن»اضافه کردند. گفتند: 

. یعنی خدا با جبرئیل عهد را است 1اسرائیل، میکائیلیعنی جبرئیل است. فرشتۀ بنی عیسو، گابریلاسماعیل و بنیفرشتۀ بنی
کنند. یک جا را درست مالی میاش خوانده شد! دارند ماستالهی  معصوم، فاتحه ۀجبرئیل قبول نکرده است. فرشت و آورده داده

قزوینی که ایشان شیعه شد، در بابایشود. کار به جایی رسیده است که خاخام یهودی ایرانی، حاجطرف خراب میکند، آنمی
 نویسد: کتابش  می

و ُحبِّ ریاست دنیا  عناد و لجاج و تعّصب و محّبت به مذهب آباء و اجداد و ُحبِّ ریاست دنیا. الله بحانَ سُ »
سازد، که کر و کور می ،رساند و عاقل را به چه نحواندازد و کار را به چه جاها میای میشخص را به چه مهلکه

ع  و امور بدیهه را نفهمد و به این پریشانی سخن بگوید که مستلزم تقبیح خدا، رسول او و مالئکۀ خدا شود  م 
ل ک

 « .َنعوُذ ِبالله ِمن َذِلک م،اظهار نماید که توقع اجر از خدا هم دار  ذ 

در  د.بر تعصب و حماقت به خدا پناه می از این همهو آورند. می ران دالیل ایها نآگوید می همبابا کند! حاجتعجب می
 نویسد: ادامه می

کس پا از جادۀ ادب بیرون نگذاریم، مباحثه و مجادله و ما هرچند در این رساله التزام کردیم که نسبت به هیچ»
تیزرو اندکی سرکشی نموده، چند گامی عنان  نکنیم، نهایت در این مقام قلم  تبدیل  2و مراءعلمی را به مفاحشه 

قدر از سر تعصب است، هایشان چهبیند استداللوقتی می 3«.ملَ القَ  غيانِ ن طُ الله مِ  رُ فِ غْ ستَ اَ گسیخته حرکت کرد. 
حاال بندۀ خدا « توانم خودم را نگه دارم. چند تا فحش بدهم یکم خیالم راحت شود!من دیگر نمی»گوید: می

 باید یک سر به جلسات ما بیاید! 

 ای هست.در آنجا چشمه وروند، برای زیارت به وادی بکاء میبه مردمی اشاره شده است که  در مزامیر حضرت داوود

                                                                                                                                                                                                                                                                 

  است.شده یاد «میکال» نام با او از قرآن در که است الهی درگاه مقرب مالئکه از و ر زق مورأم فرشته یهودی(، و مسیحی منابع در «میشل» )یا میکائیل 1

  خود. هوشمندی و برتری اظهار و وی، اهانت و تحقیر قصد به آن در خلل و نقص اظهار و دیگری سخن به اعتراض و ایراد از است عبارت مراء 2

 قزوینی. بابا حاج تألیف: ،«هودیال ردی ف الشهود محضر» ،تیهودی رد دری ارساله ر.ک: 3



  08                                                                                                                        (عهدروایت )پانزدهمین اللهمحمدرسول

    
  را تو و ساکنند. کهتخوشا به حال آنان که در خانۀ 

 
خوشا به حال مردمانی که قّوت ایشان  ،خوانندمی تسبیح دائما

زامیر سازند.کنند آن را چشمه میعبور می 1 چون از وادی َبّکا ،های ایشانهای تو در دلدر تو است و طریق  -2)م 
  ( 6تا  4آیات  -84 3مزمور

  آمده است: عمرانسورۀ آل 99تا  94هم داریم، در آیات قرآنش را  ۀآیشبیه این، 

 َبر خدا دروغ ببندد،  نیا از بعدپس هرکس  ؛َفَمِن اْفَتری َعَلی اللََِّه اْلَکِذَب ِمْن َبْعِد ذِلَک َفُأولِئَک ُهُم الظََّاِلُمون
  چنین کسانی ستمکارانند.

  بگو خدای تعالی راست گفته است، پس تنها  ،اْلُمْشِرِكينَ ُقْل َصَدَق الل ُه َفاتََِّبُعوْا ِملَََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن
  ملت و کیش ابراهیم را پیروی کنید که کیش او مطابق فطرت است و او از مشرکین نبود.

 َاّولین خانه عبادتی که برای مردم بنا نهاده شد،  ؛ِإنََّ َأوَََّل َبْيٍت ُوِضَع ِللنََّاِس َللََِّذي ِبَبكَََّة ُمَباَرًكا َوُهًدى لَِّْلَعاَلِمين
 ای پر برکت که مایه هدایت همه عالمیان است.واقع است. خانه [بکاء] ای است که در مّکهآن خانه

 َت مقام ابراهیم است و هرکس داخل آن شود ایمن اس ودر آن خانه آیاتی روشن  ؛ِفيِه آَياٌت َبيََِّناٌت مَََّقاُم ِإْبَراِهيم
بر هر کس که مستطیع باشد، زیارت آن خانه واجب است و هرکس به این حکم خدا کفر بورزد، خدا از همه  و

  عالم بی نیاز است.

 فرماید:دهد و میدر ادامه اهل کتاب را مخاطب قرار می

شاهد  کنید ناظر وچه میبا اینکه خدای تعالی بر آن ؟ورزیدچرا به آیات خدا کفر می !بگو ای اهل کتاب
  است.

 کنید؟نمیهای خودت هم هست، اینجا هم برایت آیات خدا را آوردم، چرا قبول در کتابکه این به این واضحی گوید می

خواهید. با اینکه کنید و راه کج میچرا کسی را که ایمان آورده از راه خدا جلوگیری می !بگو ای اهل کتاب
 کنید غافل نیست.چه میوجه از آنیچهبها شاهد بر حقانّیت آنید و خدا خود شم

خوب است بدانید که این بکاء در برخی از . هستند برحقها که آنها خبر هم دارند رسمًا خدا اعالم کرد که این
 های کتاب مقدس هم دقیقًا معادل با مّکه آمده است. یعنی خیلی واضح است. دیکشنری

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .است شده بنیان اشک و بکاء با سرزمین این زیرا بوده، «بکه» مکه، اصلی نام .است مکه شهر همان 1

 .است عتیق عهد کتب جزء داوود مزامیر نشیند. بهتر هاخواند تا بر دلمی زیبایش صدای با دوداو  حضرت که بود اندرزهایی و پند و هامناجات روحانی، اشعار داوود مزامیر 2

 .دعا انواع و سرایندمی زبور کتاب از آنچه 3
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 کتاب اشعیای نبی

  :فکر کنید ویدگکنید. روی کلماتی که دارد میبه این آیات دقت 

اینک بندۀ من که او را دستگیری نمودم و برگزیدۀ من که جانم از او خشنود است، من روح خود را بر او 
او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در . ها صادر سازدنهم تا انصاف را برای اّمتمی

شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت شنوانید. نی  ُخرد ها نخواهدکوچه
را به راستی صادر گرداند. او ضعیف نخواهد گردید و منکسر نخواهد شد تا انصاف را بر زمین قرار دهد و 

زمین و نتایج آن را ها را پهن کرد و ها منتظر شریعت او باشند. خدا یهوه که آسمان را آفرید و آنجزیره
من »دهد چنین می گوید: گسترانید و نفس را به قومی که در آن باشد و روح را بر آنانی که در آن سالکند می

ام و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور که یهوه هستم، تو را به عدالت خوانده
  «ها خواهم گرداند.اّمت

 ها را دارد. گوید که قرار است بیاید و این ویژگیدهد؟ دارد از یک نفری میزند و مخاطب قرار مید حرف میبا چه کسی دار 

تا چشمان کوران را بگشایی و اسیران را از زندان و نشینندگان در ظلمت را از محبس بیرون آوری. من یهوه 
های تراشیده نخواهم خویش را به بت ستایشهستم و اسم من همین است و جالل خود را به کسی دیگر و 

وجود آید شما را از آن که بهکنم و قبل از آنداد. اینک وقایع نخستین واقع شد و من از چیزهای نو اعالم می
  دهم.خبر می

 کند. کتاب رسمًا دارد پیشگویی میاین 

ها، سرود نو را به خداوند و ساکنان آنها و چه در آن است. ای جزیرهروید و ای آنای شما که به دریا فرو می
 
َ
در  (کیدار یا حیدار)هایی که اهل قیدار قصای زمین بسرایید. صحرا و شهرهایش و قریهستایش وی را از ا

)"کتاب  ها نعره زنند.ترّنم نموده، از قله کوه 1عها ساکن باشند، آواز خود را بلند نمایند و ساکنان سال  آن
  ( ۲۲تا  ۲آیات  -4۲باب  - 3 "2اشعیای نبی

 تورات است. اسماعیل بنا بر نقل تورات، قیدار پسر دوم حضرت .افتدمی ها در اهل قیدارتمام این اتفاقات و این مژده
خواهد افتاد.  هایقیدار میان این اتفاق در « ش قیدار است.اتا بودند، دومیدوازده اسماعیل پسران حضرت»گوید: می
 قیدار است. طریق از  بیتو اهل نسل پیامبردانید می

                                                                                                                                                                                                                                                                 

  است. شده پذیرفته تبوک( جنگ متخلفان )از مالک کعب توبه که داد ندا کوه این فراز از آسمانی منادی که است آمده چنین روایات در است. مدینه بیرون در کوهی سلع، یا سالع 1

 عیسدی ظهدور به دیگر نبی هر از بیشتر و زیستهسال پیش از مسیح می 077وی حدود  است. اشعیا کتاب ۀنویسند و عتیق عهد در اسرائیلبنی پیامبران از «(داده نجات خدا» معنی )به اشعیا 2
 است. داشته توجه

  .دارد بخش 66 کتاب این است.شده نگاشته نبی اشعیای توسط که است مقدس کتاب عتیق عهد در پسین پیامبران از کتاب اولین اشعیا، کتاب 3
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زادۀ های ایشان به حسب پیدایش ایشان. نخستهای پسران اسماعیل، موافق اسمو این است نام

 
َ
  ( ۲3آیۀ  -۲9باب  - پیدایش)کتاب  و... بسامدبیل، چهارم م  اسماعیل نابایوت، دوم قیدار، سوم ا

قیدار آن کسی که مهربان است، دینش از بنی: »دهداست و باز این وعده را می اسماعیل قیدار فرزند حضرتپس 
 نام هستند،، هممو امام دوازده دانید پیامبرمی« توانید بشکنید و او مسّلط خواهد شد.جا را خواهد گرفت. او را نمیهمه

 خوانی دارد. هم مبا امام دوازدههم بسیاری از این آیات 

شود، که در باز به سرزمین فاران اشاره می 3"نبیحبقوق کتاب" دفن است. درایران  2در شهر تویسرکان 1نبیحبقوق
یک نفر اگر کمی انصاف داشته باشد، یک دلیل، دو دلیل، سه دلیل بیاوریم سرزمین فاران آن اتفاق بزرگ خواهد افتاد. 

 پذیرد. می

از جبل  4ور. خدا از تیمان آمد و قدوسد آرحمت را بیاها آن را معروف ساز و درحین غضب در میان سال

  (3و  ۲، آیات 3)کتاب حبقوق نبی، باب  .ها را پوشاند و زمین از تسبیح او مملو گردیدفاران. جالل او آسمان

بنابر دیکشنری  5کند.که در دربار مأمون با بزرگ یهودیان دارد، به همین آیه اشاره میدر محاجه و بحثی  رضاامام
Hasting's Dictionary of the Bible ،دانید یهودیان به شمال شما می شمال مدینه است. ۀواح "تیمان" مربوه به کتاب مقدس

 مدینه کوچ کردند. بنی
ُ
ینقاعبنی 6یظه،ر  ق

 
. آمار داشتند، آمده بودند منتظر آن آخری بودند، وگرنه چرا مّکه 8ضیرن  یو بن 7ق

ها، تیمان را ها در برخی از ترجمهدانستند اعالم حکومت در وادی مدینه است. جالب است بدانید که اینچون مینیامدند؟ 
را  «و» ؛حکایت ورامین است« شود!حاال عیبی ندارد. برداری چیزی نمی»گویند: را برداشتند. می "ت"کردند، یعنی  9یمن

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 است. شده مبعوث رسالت به نبی اشعیاء از پس و بوده، اورشلیم در سلیمان معبد نگهبان وی( .میالد از قبل سال 077 )حدود اسرائیلبنی پیامبران از نبی حیقوق یا حبقوق 1

 است. ایران در همدان استان شهرهای از یکی تویسرکان 2

فر   حبّقوق، کتاب 3 فر هشتمین و عتیق عهد وپنجمسی س   دارای و است نبی حبقوق به منتسب کتاب این است. عتیق عهد مختصر هایکتاب جمله از و اسرائیلبنی کوچک پیامبر دوازده اسفار از س 
 است. باب سه

 شده. داده آن ۀیعنی آن فرد مبارکی که وعد قدوس 4

 مدا بر فاران کوه از و درخشید ما بر ساعیر کوه از و آمد سینا طور جانب از نور» گوید:می شما به تورات که هستی مطلب این منکر آیا» فرمود: امام الجالوت: رأس با رضاامام مناظره از بخشی 5
 ،«التدراث داراالحیداء ه - األندوار بحدار» مجلسی، عالمۀ /4۲۲ص ،«الطبرسی اإلحتجاج،» منصور، أبو «/دانم.نمی را آن تفسیر ولی هستم آشنا کلمات این با گفت: الجالوت رأس ؟«گردید آشکار

 .378ص ،۲7ج
ریظه،بنی 6

ُ
ْثر ب( مدینه ساکن یهودی قبیله ق  گرفت. نام قریظهبنی غزوه که بود قبیله این با مدینه، یهودیان با پیامبر جنگ آخرین .پیامبراکرم هجرت از پس هایسال نخستین در )ی 

ینبنی 7
 
ینبنی میان داشتند. سکونت مدینه در اسالم صدر روزگار در که یهودی ایقبیله قاع،ق

 
 دنبدال بده و شکسدتند را خدود پیمان آنان ولی شد؛ منعقد پیمانی هجرت، از پس پیامبراکرم و قاعق

 شدند. تبعید و تسلیم محاصره، ایغزوه

 شدند. ساکن )مدینه( یثرب در اسالم ظهور از پیش هاآن است. هجرت هایسال نخستین تا مدینه ساکن   یهود هایقبیله از یکی نام نضیر،یبن 8

 شود.می محسوب زیدی شیعیان و زیدیه مرکز ق۲87 سال از و دارد تشیع و اسالم در دیرینه ایسابقه که عربستان جزیره شبه جنوب در آسیا ۀقار  در کشوری 9
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را  «ی». 1«ی ن»شود می درا برداری «م». «مین»شود می درا برداری «الف». «امین»شود می درا برداری «ر». «رامین»شود می دبرداری
تیمان را هم  «ت» خورد.با حذف یک حرف به جایی برنمی»گویند: ها هم میخورید! حاال این، که می«نون»شود می دبرداری

 .نوشته است «تیمان»که در دست است  2"کتاب مقدس کینگ جیمزدر "اّما « شود! «یمن»بزنیم، که 

د الیهودکتاب " 86 ۀصفحدر  ر الُشهود فی ر  حض   : آمده است 3"م 

یک از نیستند، زیرا که هیچ اسرائیلو به هر تقدیر این آیه صریح است که مراد از این نبی موعود پیغمبران بنی»
امر عالم و آدم به کجا خواهد رسید و از قیامت مطلقا اند که اند و نفرمودهاسرائیل خبر از انجام ندادهانبیاء بنی

 « .پیغمبری مبعوث نشده است ،اسرائیل بعد از حبقوقو به اعتقاد بنی وگو در میان ایشان نیستگفت

مورد معاد برای من بیاورید. بینید. یک آیه درعرض کردم در میان یهودیان صحبت از معاد نیست. در تورات اصاًل شما نمی
را که اصاًل قبول ندارند.  عیسی بوده است. چون حضرت اسرائیل حبقوقوجود ندارد. یعنی آخرین پیغمبر بنی مطلقاً 
 ! نعوذباالله« ها، شّیاد بودند.همۀ این»گویند: حسابی قبول ندارند. میورا هم درست 5را هم قبول ندارند. زکریا 4یحیی

چه المقدس ثانی پیغمبری مبعوث نشد و چناناین است که در بیتاسرائیل زیرا که دانستی که اعتقاد بنی»
گردید و صدق این آیه بر پیغمبر آخرالّزمان المقدس به این وحی سرافراز دانستی حبقوق بعد از خرابی اول بیت

کمال ظهور دارد زیرا که بیشتر کتاب آن حضرت ذکر قیامت و احکام آخرت است و تمام مردم را دعوت به 
 « که باید تدارک سفر آخرت درست کرد، نداشت.از اینغیر وگویی بهفرمود و فی الحقیقه گفتمیآخرت 

ما در »گوید: زند. میکند که او از قیامت دم میمورد کسی دارد صحبت میاش دریعنی آیات کتاب این پیغمبر همه
 مورد قیامت و معاد است. بخوانید، کلی از آیات قرآن دررا شما بروید قرآن  «.نداریم کسی را همچیناسرائیل پیغمبرهای بنی

خواهید بپرسید و آید و شام نیز. اگر پرسیدن میگوید که صبح میبان میبان از شب چه خبر؟ دیدهای دیده
در جنگ عرب منزل کنید. ای ساکنان زمین  6های ددانیانای قافله :بازگشت نموده بیایید. وحی درباره عرب

تیمان، تشنگان را با آب استقبال کنید و فراریان را به خوراک ایشان پذیره شوید زیرا که از ایشان فرار 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .واحد پول ژاپن 1

بدازنگری شدد و بدا عندوان  ۲98۲مترجم و با اجازه شاه "جیمز اول" تهیه گردید. این ترجمه در سدال  47میالدی توسط بیش از  ۲6۲۲معتبرترین ترجمه کتاب مقدس به زبان انگلیسی، که در سال  2
 "نسخه جدید کینگ جیمز" روانه بازار شد.

 است. کرده معرفی را آن و داده خبر «کودک وحی» کتاب وجود از که است فارسی زبان به متن اولین یزدی؛ قزوینی باباحاج ۀنوشت ،اسالم تأیید و یهودیت نقد در «ردالیهود فی محضرالشهود» 3

 است. وی به دست پادشاه زمانش سر بریده شد. اسرائیل که در کودکی به نبوت رسید. ماجرای تولد یحیی با وجود پیری پدر و نازایی مادر در قرآن آمده، از پیامبران بنیزکریابنحضرت یحیی 4

 کرد.می دعوت موسی حضرت شریعت به را مردم و بود المقدسبیت خّدام و راهبان رئیس او بود. اسرائیلبنی پیامبران از برخیابنزکریا 5

 (۲۲:3 )اشعیا ددانیان اما (.۲9:3 پیدایش )سفر ورزیدند. سکونتآنجا  در ابراهیمبنریقشانابن ذریه و واقع ادوم زمین جنوب در که باشدمی عرب بالد از ایمقاطعه (49:8 و ۲9:۲3 )ارمیا ددان، 6
 مقدس(. کتاب )قاموس باشند.می ددان سکان همان (۲7:4 )پیدایش ددانیم یا
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بعد از یک » :رو که خداوند به من گفته استشده و از سختی جنگ. زانهکنند. از شمشیر برهنه و کمان ز  می

ان، تمامی شوکت قیدار تلف خواهد شد. بقیه شماره تیراندازان و جباران های مزدور سال موافق سال

، آیه ۲۲باب  اشعیای نبی،کتاب ) «آن را گفته است. 1قیدار قلیل خواهد شد چون که یهوه خدای اسرائیلبنی
  (۲0تا  ۲۲

فرزندان مشرک قیدار از بین گیرد و داد که در میان اعراب، در اطراف مدینه یعنی در تیمان، جنگی درمی یک وعده
و  3ابولهب ،2رد. با عموهایش جنگید؛ با ابوجهلاست، که با اعراب مشرک ک های پیامبرروند. این عین جنگمی

آن فرزندان مشرک قیدار توسط آن »گوید: ها همه از قریش بودند و قریش هم از قیدار بود. میجنگید. که این 4ابوسفیان
رده است. دیگر چه اتفاقی و این اتفاق افتاد. اسم مدینه را هم آو « شود از بین خواهند رفت.داده می شان که وعدهکسان دیگر

 فتد تا ما باور کنیم؟ باید بی

ها وجود آید شما را از آنکه بهکنم و قبل از آناینک وقایع نخستین واقع شد و من از چیزهای نو اعالم می
ها سرود نو ها و ساکنان آنچه در آن است، ای جزیرهروید و ای آنفرود میدهم. ای شما که به دریا خبر می

هایی که اهل قیدار در را به خداوند و ستایش وی را از اقصای زمین بسرایید. صحرا و شهرهایش و قریه

  (۲۲تا  9 ات، آی4۲اشعیای نبی، باب ) ها ساکن باشند، آواز خود را بلند نمایند.نآ

رسمًا وحی اشعیا(،  کتاب ۲۲باب جا ساکن هستد. در )ها آنهای آنکند که قیدار جایی است که بّچهاشاره میرسمًا باز 
 .« افتددر میان اعراب این اتفاق می»دربارۀ عرب گفته شد. گفت: 

اندکی خواهد  آنجاجا اندکی و زیرا که حکم بر حکم و حکم بر حکم، قانون بر قانون و قانون بر قانون این
 بود، زیرا که با لب

َ
م خواهد نمود.هایی ا

ّ
  لکن و زبان غریب با این قوم تکل

 ست.ا ست، اّما زبان دیگریکند که شبیه زبان شما. به زبانی صحبت میآوردو قانون جدید می آیدها مییعنی سراغ آن
ای دارند، اّما در کالم، واحد دارند، بسیار به هم شباهت ریشه ۀعربی و عبری ریشکه دانیم نگفت یک زبان کاماًل مجزا. می

کند که از به زبانی صحبت می»گوید: . میندشود. بعضی کلمات مشترک هستیک عرب حرف عبری بشنود زیاد متوّجه نمی
 « لکن است.نگاه شما زبان ا  

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 .یعقوب حضرت لقب 1

 رسید. هالکت به بدر جنگ در شرک، سران از ایعده همراه به که بود مکه معروف مشرکان از و قریش اشراف از «ابوجهل» به مشهور مخزومی مغیره بنهشامعمروبن ابوالحکم 2

 بود. پیامبر دشمنان ترینسخت و بزرگترین از یکی مرگ هنگام تا مرد این بود. پیامبر عموی ابولهب، به معروف عبدمنافبنهاشمبنعبدالمطلببنعبدالُعّزی 3

خربن 4 ربص  یبنح  ناف،بنعبدالشمسبنةُام  بوُسفیان، به معروف عبدم   حضرت. آن دشمنان از و اسالم پیامبر زمان در قریش بزرگان از و معروف بازرگانان از ا 
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آرامی همین است اّما نخواستند که شدگان را آرام سازید و که به ایشان گفت راحت همین است. پس خسته

  بشنوند.

 « شنوند. نخواستند که این حقیقت را بشنوندها نمیاّما این»گوید: قدر جالب، میچه

و کالم خداوند برای ایشان حکم بر حکم، حکم بر حکم، قانون بر قانون و قانون بر قانون، اینجا اندکی و 

اشعیای کتاب ) ت افتاده منکسر گردند و به دام افتاده گرفتار شوند.جا اندکی خواهد بود، تا بروند و به پشآن
  (۲3تا  ۲7آیات  -۲8باب  -نبی

این یک حقیقتی است که « افتند.می شوند. به دامشوند، پخش میپاره میخاطر این کارهایی که کردند، تکهبه»گوید: می
 اتفاق افتاد. بنی
ُ
 ضیر و بنین  یظه، بنیر  ق

 
تا امبر است. هر سهدانستند پیکه میدر حالی ،جنگیدند سه با پیامبرینقاع هر ق

 بخشیده است. ها را بخشید. فکر کن کسی که اسلحه به دست گرفته است را پیامبراین بار پیامبرجنگیدند و دو

از  پیامبرگوید چه کسی جنگ را شروع کرد، که دهد. اما نمیرا اهل جنگ نشان می پیامبردارد در این فیلم 
 عمۀ پیامبر 2ها حمله کردند، که صفّیهاز پشت به زن 1ها را بخشید. بار سوم در جنگ احزاببار این. دوخودش دفاع کرد

 «کار کنم؟من با شما چه» :گویدمی گیرد! آنجا دیگر پیامبرزن شمشیر به دست می 3جنگد.رود میکشد و میشمشیر می
 بنی) هاآنتا از از این سه تا قبیله دو

ُ
 بنی) هااز آن یکی و بسته بودند 4عهد اخوت و برادری با اوس (،ضیرن  بنی - یظهر  ق

 
 (ینقاعق

ها مسلمان شدند این اوس و خزرجی»گفتند: بردند؟ میچگونه جان سالم به در می دینادیمها دو دفعۀ قبل . اینبا خزرج
 به پیامبر را زدند. 5همین پولتیکدفعه هم  این« ُکشد.خودش را که نمیدیگر، ما عهد اخوت و برادری داریم. آدم برادر 

اگر من »او گفت: « کار کنیم؟ها را چهاین»اوس که در همین جنگ زخمی شده بود و روی برانکارد بود، فرمود: رئیس قبیلۀ 
ر »های شمال مدینه گفتند: یهودی« پذیرید؟حکم بدهم می س  همۀ »گفت: رئیس قبیلۀ « رویم!درمیبله، مثل دو دفعۀ قبل ق 

ها خودشان، خودشان را زدند این درست نیست،« خیلی ُکشت. پیامبر»گویند: این ماجرایی که می« ها را بکشید.آن
 کشتند. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 است. معروف نیز احزاب جنگ به و باشدمی یهود جمله از مخالف احزاب و مشرکین با قمری هجری پنجم سال در پیامبر غزوات از خندق، غزوه 1

ه 2 ی ّ ف   است. اسالم صدر تاریخ نامدار زنان از حمزه خواهر و عوامزبیربن مادر و اسالم پیامبر ۀعم هجری( ۲7 - هجرت از قبل 93) عبدالمطلب دختر ص 

 .900ص ،۲ج م،۲960 «تاریخ األمم و الملوک» طبری، /۲۲8ص ،۲ج «السیره النبویه، دار المعرفه» هشام، ابن 3

ج و   اوس 4 ْزر   اسدالم تداریخ در قبیلده دو این نقش خواندند. «انصار» را هاآن هجرت، از پس و شدند ساکن ()مدینه یثرب شهر در اسالم، ظهور از پیش هامدت از که یمانی اعراب از مهم تیره دو ،خ 
 است. برجسته مختلف هایجنگ و پیامبر هجرت جریان در مخصوصاً 

Politic 5: سیاست. معنای به 
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ای ای است، دست بر گردن دشمنانت خواهد بود و پسران پدرت تو را تعظیم خواهند کرد. یهودا شیر بچه

ای است. خوابد و چون شیر مادهخویشتن را جمع کرده در کمین می ،برآمدی، مثل شیرپسرم از شکار 
 1لوشیهای وی تا فرمایی از میان پایو نه فرمانانگیزاند؟ عصا از یهودا دور نخواهد شد. کیست او را بر می

 (۲7تا  8آیات  -49باب  -کتاب پیدایش) .ها خواهد بودبیاید. و مر او را اطاعت امت

ها شود و تمام امتو پادشاهی از یهودا دور نمی عصا، قدرت»گوید: کند. میگویی میدارد پیش یعقوب این را حضرت
« است. عیسی حضرت»گویند: ها میاست. بعضیزیاد این شیلو کیست، حرف  اینکهمورد در« شیلو را اطاعت خواهند کرد.

دیگر  شود.با آمدن شیلو، یهودا از تو دور می»گوید: میدر حالی که از فرزندان یهودا است.  عیسی دانیم حضرتاّما ما می
ی و هیچ قرار است بیاید و بعد از او به یهودا دیگر پیغمبری و حکومت ،ست که منجی استا پس یک کس دیگری« او نیست.

 اللهیا آقا رسول ،پیغمبری نداشتیم عیسی ها بعد از حضرترسد. هیچ چارۀ دیگری نیست چون از نگاه آنچیزی نمی
 آید. حالت سومی اصاًل پیش نمی ،وجه از این دو حالت خارج نیستهیچبه. الّزمانیا آقا صاحب است

هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار خواهد ریشهای از بیرون آمده، شاخه 2و نهالی از تنۀ َیسی
گرفت. یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس خداوند و خوشی او در ترس 

های خویش تنبیه خداوند خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوش
  دالت داوری خواهد کرد.نخواهد نمود بلکه مسکینان را به ع

 کند. د صحبت میدار مورد چه کسی خوب دقت کنید ببینید در

خویش زده، شریران را به  دهان به جهت مظلومان، زمین به راستی حکم خواهد نمود و جهان را به عصای
های خود خواهد کشت و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت. گرگ با بره نفخۀ لب

و طفل  )گوسفند پروار شده( سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری
ها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو، های آنبچهو ها را خواهد راند. گاو با خرس خواهد چرخید کوچک آن

  «کرد! خواهدکاه خواهد خورد و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی 

 کند و آن مار هم به او کاری ندارد. یعنی بچۀ کوچک، انگشت در سوراخ مار می

و  و طفل از شیر بازداشته شده دست خود را بر خانۀ افعی خواهد گذاشهت و در تمهامی کهوه مقهدس مهن ضهرر
پوشهاند و در آن هایی کهه دریها را مید کرد زیرا که جهان از معرفت خدا پر خواهد بود. مثل آبننخواه فسادی

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 آورد.یم یحق است و صلح و سالمت یکه دارا یکس ییعن« شیلو»است. « شیلو»تب مقدس، ک در یمصلح جهان یهانام ازی کی 1

 یهود. پیامبر ،داوود حضرت پدر نام یسی، یا ایشا 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%84%D9%88
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م قوم

َ
لم یا َعل ها آن را خواهنهد طلبیهد و ها برپا خواهد شد و امتروز واقع خواهد شد که ریشۀ یسی به جهت ع 

 (۲7تا  ۲آیات  _۲۲باب  _کتاب اشعیاء) .سالمتی او با جالل خواهد بود

حضرت ده است. فتاین یاتفاق نیهمچ هم امبریپ زمان در یاآلن حت تا یعنالّزمان است، یآخر قطعاً و  رسماً این آیات 
یا این آیات به  باشد و عیسی 1آمده، اّما این اتفاقات نیفتاده است. یا ممکن است در بازگشت دوم، یعنی رجعت عیسی

 گوید: که می میدار  تیروا ما هم دارم. لیدل واشاره دارد.  الّزمانآقا صاحب

  «د.رنیگمی آرام هم کنار درندگان 2؛السَِّّـَباعُ َو اْصَطَلَحِت »

کنیم؟ آیا مثال از این است که کار میدهیم؟! چهخورد به او سویا میدانیم یعنی چه؟ مثاًل شیر گوشت نمینمیرا  این
اّما یک سری اتفاقات هم افتاده است، مثاًل اآلن خون مصنوعی تولید کردند.  .شود؟ شاید این باشدمی زیادعدالت و مهربانی 

 دانیم. به این دقت بفرمایید. شاید هم بشود. ما نمی

از فرزندان  3خاتوند. نرجسرسمی داوود هم یک رگه از سمت مادر به حضرت زمانامامجالب است بدانید 
ای از شاخۀ تنه»گوید: رسد. میمی داوود است که نسبشان به حضرت مریم است. شمعون، پسر عمۀ حضرت 4شمعون

 است.  داوود حضرت یسی پدر« سیی  

 امکرده ویران چنان را ایشان هایکوچه و است شده خراب ایشان هایبرج که امساخته منقطع را هاامت
 مانده باقی ساکنی نه و انسانی نه که است گردیده منهدم چنان ایشان شهرهای. نباشد ایعبورکننده که

 موافق شد،نمی معدوم او مسکن آنکه تا. پذیرفتیمی را تادیب و ترسیدیمی من از که کاش»: گفتم است. و
 بنابراین .گردانیدند فاسد را خود اعمال برخاسته، زود صبح ایشان لکن «.بودم نموده تعیین او بر آنچه هر

 که است این من قصد که زیرا برخیزم غارت جهت به که روزی تا باشید منتظر من برای»: گوید می خداوند
 زیرا بریزم ایشان بر را خویش خشم حدت تمامی و خود غضب تا آورم فراهم را ممالک و نمایم جمع را هاامت

 خواهم باز هاامت به پاک زبان زمان، آن در که زیرا .شد خواهد سوخته من غیرت آتش به جهان تمامی که

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 مثدال بدرای نددارد. مسلمانان به اختصاص رجعت که آیدبرمی احادیث از .مهدی حضرت ظهور دوران در دنیا به آنان بازگشت و مردگان از گروهی شدنزنده معنای به شیعه، اعتقادات از رجعت 1
 است. شده اشاره خضر و عیسی یوشع، دانیال، بازگشت به احادیث، برخی در

ی زند کهآنجا  تا ند.ینما زیآممسالمت ین و چهارپایان با یکدیگر همزیستدرندگا و شود زدوده بندگان دل از هازمین گیاه خود را برویاند و کینه و ببارد رحمت باران آسمان کند، امیق ما قائم که روزی» 2
«/ یدز نهراسدد.چ چیهد از زیدن او و نسدازد آشدفته را او یای بده آن طمدع ننمایدد[ و هدیچ درنددهکسد ]و باشدد داشته سر بر را خود شیآرا و نتیز  و نگذارد گام زارتا شام را بپیماید و جز بر سبزه عراق از
 .3۲6ص ،9۲ج ،«االنوار بحار» /6۲6، ص۲، ج«لخصالا»

ای رومی به نام ملیکه )ملیکا( بنت یشوع، ندوه دختدری قیصدر روم بدوده کده زمان، شاهزاده. بنابر برخی از منابع کهن شیعه، مادر امامعسکریو بنابر نظر مشهور کنیز امام زمانمادر امام 3
 رسد.می نسب مادرش به شمعون، یکی از حواری عیسی

 یداد مدریم حضدرت برادرزاده گاه و پسرعمه عنوان به وی از روایات برخی در بود. مریم حضرت پسرعموی وی .عیسی حضرت حواری برترین و وصی پطرس، به معروف حمونبنشمعون 4
 است. شده
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فنیای نبی)کتاب  .نمایند عبادت را او دل یک به و بخوانند را یهوه اسم ایشان جمیع تا داد _ آیات 3_ باب 1ص 

 (9تا  6

 در قرآن هم آمده است: «آورد.درمیهمه را به یک دین  ،آیدکه می وقتی»گوید: می

ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدَِّيِن ُكلَِّه2  

شناسی . این کلمات واژهکنمیم یبررس ار  کار کنم،یم یشناسزبان ها،تیسا در مور یم ،مویگیم دارم که ییهااین تکتک
 شود. می

های پاکیزه گذارد. در آیۀ قبلی هم به لباین بود که خدا وحی را در دهان او می موسی حضرت هایویژگی یکی از
 :عین این عبارات را داریم هم اشاره کرد. جالب است ما در قرآن کریم

 َُقْل َيا َأيََُّها اْلَكاِفُرون3  

 در آیۀ دیگر: یا

 ٌستبگو خدا یکتا 4؛ُقْل ُهَو اللََُّه َأَحد   

گوید. که حاال این را هم می بگو ؛ُقلتا حدی است که آن  داری در سخن پیامبریعنی امانت اولش ُقلاین 
هم خیانت نکرده  ُقلدر نگه داشتن همین  گوید. پیامبررا یا خدا به جبرئیل گفته، یا جبرئیل دارد به پیامبر می« بگو»

یتور یک شبیهاست.  نسل  ر  عینًا انتقال داده است. مثل یک شارژری که برق قوی را گرفت، یک مقدار ، فقط ترجمه کرده است 5ت 
  :تثنیه آمده استطور که در کتاب گوید. همانرا هم، عینًا می ُقلفهم ما تبدیل کرد و به ما داد. حتی کلمۀ  به

  (۲8_ آیۀ ۲8_ باب )کتاب تثنیه .و کالم خود را به دهانش خواهم گذاشت

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

  است. باب 3 دارای و گرفته قرار میقد عهد هایکتاب فیرد در که رودمی شمار به مقدس کتاب کتب، سری از کتاب نیوششمسی ایصفن 1

 «گرداند. پیروز ادیان همۀ بر را آن تا» :33 آیۀ ،توبه سورۀ /9 آیۀ ،صف سورۀ / ۲8 آیۀ ،فتح سورۀ 2

 «کافران! ایبگو » :۲ آیۀ ،کافرون سورۀ 3

 .۲ ، آیۀاخالصسورۀ  4

5 Translatorمترجم :. 
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آمده  "عتیق عهد" شتر بود. در االغ و مرکب پیامبر عیسی مرکب حضرتهاست که نکتۀ دیگر درمورد مرکب

 است: 

کتاب ) سواران جفت جفت و فوج االغان و فوج شتران را بیند آنگاه به دقت تمام توجه بنماید.و چون فوج
 (0آیه  -۲۲باب  -ی نبیشعیاا

 «که یکی سوار بر درازگوش و دیگری سوار بر شتر است. آیند، آن پیغمبرهای بزرگ میبعد از موسی»گوید: می
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 کتاب انجیل یوحنا

  گوید:میدر انجیل یوحنا  عیسی حضرت .هم صحبت شده استعهد جدید در 

آید بیرون خواهند نمود، بلکه ساعتی می (1هاکنیسه)نایس این را به شما گفتم تا لغزش نکنید. شما را از کَ 
 کند.که هر که شما را بکشد گمان برد که خدا را خدمت می

  کشتند!می هم ِلل ه و ها کردند.، یهودیان شروع به کشتن مسیحیعیسی . بعد از حضرتدقیقًا همین اتفاق افتاد

شناختند و نه مرا. لیکن این را به شما گفتم تا که نه پدر را کرد و به جهت آن خواهند شما با را کارها این و
خاطر آورید که من به شما گفتم و این را از اول به شما نگفتم زیرا به (فتد.)آن اتفاق بی ،وقتی که ساعت آید

و  «؟رویبه کجا می» :پرسدروم و کسی از شما از من نمیکه با شما بودم. اّما اآلن نزد فرستندۀ خود می
  را به شما گفتم دل شما از غم پر شده است. لیکن چون این

خواهم به شما یک خواهم بروم، شما ناراحت شدید، اّما ناراحت نباشید چون میچون به شما گفتم اآلن می»گوید: می
 « مژده بدهم.

دهنده نزد شما نخواهد گویم که رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلیو من به شما راست می
 آمد. 

وم، آن فاراکلیط نمی»گوید: یعنی می ر  ها فاراکلیط یا مسیحیدانید می« شود بیاید. باید من نباشم که او بیاید.تا من ن 
گوییم مگر قبل از آن با ما می« یا همان جبرئیل است. 2القدسروح»گویند: کنند؟ میبخش را چه ترجمه میهمان تسلی

شره آمدن او این است که من باید »گوید: می نبوده است؟ چرا عیسی نبوده است؟ مگر همراه عیسی عیسی
 موقع وجود ندارد و نیست. ست. یک کسی که آنپس اصاًل یک نفر دیگر ا «؟بروم

                                                                                                                                                                                                                                                             

 شود.می گفته یهودیان دینی اجتماعات محل یا و یهودیان گاهنیایش به 1

 است. بوده انبیاء با که خاّصی غیبی مرموز نیروی دیگری و جبرئیل، وحی فرشته یکی القدس،روح مسلمانان باور در اما خداست، القدسروح ،مسیحیان باور در 2



  11                                                                                                                        (عهدروایت )پانزدهمین اللهمحمدرسول

    
 آورند.نمیچون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. اّما بر گناه، زیرا که به من ایمان 

 « ، چون به من ایمان نیاوردند.آوردکنند پدرشان را درمیها که گناه میآن»گوید: یعنی می

روم و دیگر مرا نخواهید دید و اّما بر داوری، از آن رو که بر و اّما بر عدالت، از آن سبب که نزد پدر خود می
ها را به شما بگویم. لکن اآلن تحمل آنو بسیار چیزهای دیگر نیز دارم رئیس این جهان حکم شده است 

 ندارید. 

 « اش را ندارید به شما بگویم.اآلن جنبه»گوید: می 1به حواریونش

آید. و چون فاراکلیط )پاراکلیط( بیاید شما را به جمیع راستی هدایت خواهد  2ولیکن چون او یعنی فاراقلیط
 شنیده است سخن خواهد گفت.چه کند بلکه به آنکرد زیرا که از خود تکلم نمی

از پیش خودش حرف  که خواهد بیایدبعد از من یک کسی به اسم پاراقلیط می»گوید: رسمًا دارد می عیسی حضرت
 گوید. چه را که گرفته است، میزند. عین آننمی

و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او مرا جالل خواهد داد زیرا که از آنچه آن  من است خواهد گرفت و 

 (۲4 تا ۲ ات، آی۲6باب  -3انجیل یوحنا)به شما خبر خواهد داد. 

 در قرآن داریم:« کند.او مرا هم تأیید می»گوید: می

 ه ِإَلْيُكم م َُّصد ًِّقا ل َِّما َبْيَن َيَدي َّ ِمَن الت َّْوَراِة َوُمَبش ًِّرا ِبَرُسوٍل الل  ِإْسَراِئيَل ِإن ِّي رسولَوِإْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبِني
  4َيْأِتي ِمن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد َفَلم َّا َجاءُهم ِباْلَبي َِّناِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر م ُِّبينٌ 

 ««این سحر آشکار است.»گفتند:  وقتی آمدم مرا قبول نکردند و: »گویدمی

ر کلیطو " بخشیعنی تسلی "فاراکلیط"داریم. « احمد»اش را با اسم ما عین آیه به  عیسی یعنی ستوده. حضرت "پ 
" به معنی باال، بزرگ و بلندمرتبه علی"مثاًل  مییایبکرد. انگار که ما صحبت می 5او به زبان آرامی کرد،صحبت نمییونانی زبان 

باید  ماخیلی این کار احمقانه است.  ،بحث کنیم، دارد "ب"دارد، چرا  "ل"بگوییم، بعد بیاییم سر اینکه اینجا چرا  "مرتبه"بلندرا 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 اند.بوده نیز وی رسوالن و خاص شاگردان از که عیسی حضرت یار دوازده حواریون، 1

 اسدت القددس روح آن از مدراد مسیحیان اعتقاد به است. شده تفسیر «دهندهتسلی»و در فرهنگ مسیحی به معنای  آمده یوحنا انجیل در که است یونانی پاراکلیتوس کلمه عربی تلفظ فاراقلیط 2
  .است اسالم پیامبر آن از مقصود و احمد[ ]= شده ستوده بسیار معنای به پریکلوتوس واژه آمیزشده یا اشتباهد که این واژه در واقع شکل تحریفدارن اعتقاد مسلمانان ولی

ّتی، یعنی نظرهم انجیل سه با محتوا و ساختار لحاظ به و است باب ۲۲ دارای و جدید عهد کتب از انجیل چهارمین یوحنا انجیل کتاب 3  است. متفاوت لوقا، و مرقس م 

کنم، و به پیامبری که بعد اسرائیل! به یقین من فرستادۀ خدا به سوی شمایم، تورات که پییش از من بوده، تصدیق میگفت: ای بنی مریمبنعیسییاد کن هنگامی که : »6 ، آیۀصفسورۀ  4
 «دالیل روشن برای آنان آورد، گفتند: این جادویی است آشکار!! ]احمد[دهم. ولی هنگامی که است، مژده می« احمد»آید و نامش از من می

 متعدددی کوچدک هدایاقلیت مدادری زبدان هندوز امروزه و انددانسته عیسی حضرت زبان را آرامی است. تلمود کتاب زبان و عزرا و دانیال آسمانی هایکتاب از ایعمده بخش اصلی زبان 5
 است.
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، بلکه احمد و محمد را معنی د. احمد را به عنوان اسم نیاوردندنها اسم را معنی کردم. آنبحث کنی "ی"و  "ل"و  "ع"روی 

. به جایش  بخش در زبان یونانی بسیار به هم شبیهستوده و تسلی ستوده. کردند، گفتند ر کلیط، یک ا  بشود ا  کلیط، پ  ر  هستند. پ 
 در جای دیگر انجیل یوحنا آمده است:« بخش خواهد آمد.تسلی»این را گذاشت، گفت: 

که از پدر صادر فرستم بیاید یعنی روح راستی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما میلیکن چون تسلی

انجیل ) گردد او بر من شهادت خواهد داد. و شما نیز شهادت خواهید داد زیرا که از ابتدا با من بودید.می

  (۲0و  ۲6، آیات ۲9یوحنا، باب 

توانند کسانی دیگر باشند، ها میمورد اینکه آیا اینرمورد آن فردی که در آینده خواهد آمد، قول گرفت. داز حواریونش در
 من بحث دارم. 

 القدس باشد:تواند روحنمی فاراقلیطدالیلی برای اینکه 

در مقابل آمدن او سودمند و مفید است. آیا به اعتقاد  دهد که رفتن مسیح. در این آیات خبر از آمدن کسی می۲
سودمندتر است؟ در حالی  آمدن او از فقدان مسیحقدر مفید است که قدر اهمّیت دارد و آنالقدس آنمسیحیان، روح

قدر مهم است؟ پس القدس اینآیا روح« سودمندتر است. بودن او حتی از بودن مسیح»گوید: که عین آیه می
رفت. خب همین را آورد و میآمد وحی میکار؟! جبرئیل که از اول برای خودش بود، میخواستید چهمی مسیح

 خواهیم.ل است دیگر، دلیل میگرفتید! استدالمی

القدس مورد فاراقلیط آمده است که او جهانیان را به گناه و صدق و انصاف ملزم خواهد ساخت. آیا اصاًل روح. در۲
القدس که کرد. مگر از اول خلقت نبوده است؟ روحقبل از این، این کار را می وانستتتوانایی همچین کاری دارد؟ اگر می

همچین کاری را ندارد. اصاًل برای این کار آفریده نشده است. او فرشتۀ وحی است. آیا به عقیدۀ خود اجازه و توان 
ش فقط بر یک عدۀ خاص یعنی بر االقدسی که تجلیالقدس توان انجام همچین کاری را دارد؟ تازه روحمسیحیان، روح

 .واهد همچین کاری کندخپیامبران و برخی افراد غیر پیامبر بوده است. او بر کل عالم می

که چنین و او را تصدیق خواهد کرد. حال آن دهدشهادت می . در این آیات آمده است که او دربارۀ مسیح3 
نیازی به شهادت  مسیح کردن حضرتاًل حواریون برای قبولالقدس گزارش نشده است. اصمورد روحچیزی اصاًل در

قبول »القدس آمد گفت: را به عنوان پیغمبر قبول کردند، روح مسیح که حضرتقبل از آن القدس داشتند؟ یعنیروح
شک داشتند، چون قبل  مسیح توانیم باور کنیم که حواریون در حقانّیت حضرت؟ آیا می«ایشان پیامبر است! ،کنید

ن که نوشتید جمع کنید. چوالقدس را ندیده بودند؟ اگر شک داشتند تمام این اناجیلی ها روحالقدس نیامده و ایناز او روح
 ؟درا حل کنی پارادوکساین  دخواهیطور میها نوشتند. اگر نداشتند، چاین

القدس همراه دانیم روحدر حالی که ما می است. آمدن فاراقلیط مشروه به رفتن مسیح ،. در این آیات4
 ندارد.  مسیح بوده و آمدن یا رفتن او هیچ ربطی به حضرت عیسی حضرت
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اّما باز این هم با « القدس بر حواریون است که اتفاق افتاده است.منظور، تجلی خاص روح»ها گفتند: از آن بعضی

تا من »گفت: القدس بود، باید میاگر روح« آید.تا من نروم او نمی»گوید: سازگاری ندارد. او می عیسی کالم حضرت
 نکردنش را. کردن یا تجلیامدنش را بحث کرده است، نه تجلییآمدن یا ن« نروم او بر شما تجلی نخواهد کرد.

 فرماید: می عیسی . حضرت9

 -۲4باب  -انجیل یوحنا) «.شود به آن ایمان بیاوریدچیز را از پیش به شما گفتم تا وقتی واقع میمن همه»
  (۲9آیه 

ای لهمسئالقدس آیا نزول روح« بر حواریون آمده است. 1نطیکاستالقدس در روز پ  بعد از پیامبر، روح»گویند: ها میاین
جور و  ستحواریون را از آن نهی کرده بود؟ اینکه اصاًل خیلی احمقانه ا مسیح رفت و حضرتبود که امکان انکار آن می

 آید. درنمی

بهترین گواه بر این که این « کند.او عالمیان را توبیخ می: »مورد فاراقلیط گفته استدر عیسی . حضرت6
توانست قباًل این کار القدس توان همچین کاری ندارد. اگر میالقدس نیست، چون روحادعاست که بدون شک او روح

توبیخ و  عیسی خاطر ایمان نیاوردن به حضرتآمد و یهودیان را به کرد. برخالف این، پیامبر اسالمرا می
 گوید: می کند واستدالل می برایشان سرزنش کرد. آیۀ قرآن داریم که

  2«ها ایمان نیاوردید؟همه پیغمبر برایتان معجزه آورد، چرا به آن آن»گفت: « معجزه بیاور.»یهودیان گفتند: 

س0 نت  دهد که فاراقلیط، و افراد دیگر نشان می 3. وجود افرادی که ادعا کردند فاراقلیط موعود هستند، مثل م 
دست و  کندیگر مجبور شدند دست به پاک منتظرش بودند. منتها بعد از آمدن پیامبرهمه و  موعود و منجی است

، ُا را عوض کنند. چون نمی ، ا 
گفتند. در بیاید این را می خواستند بپذیرند. البته قبل از اینکه پیامبربه قلم شوند! ا 

آید. حتی جالب است دیگر می یک پیغمبر عیسی است که بعد از حضرتشده انجیل به وضوح صحبت از این 
تو کدام پیغمبر هستی؟ به ما دو »گفتند: آمد به او  مسیح در انجیل صحبت از این است که وقتی حضرتکه بدانید 

یک جلسه بگذارید ما  -است که وعده داده شده است عیسی یکی خود حضرت.« آیدنفر را وعده دادند که می
گفتند: هم  یحیی اّما یک پیغمبر دیگر هم هست. به حضرت -را در تورات نشان بدهیم عیسی بیاییم حضرت

                                                                                                                                                                                                                                                             

  دارند.می پا بر مسیح حواریون بر القدسروح نزول یادبود عنوان به مسیحیان که است عیدی پنطیکاست( )پنجاهه/ گلریزان عید 1

 .9۲، آیۀ بقره ۀو سور  ۲83آیۀ  عمران،آل ۀسور  به اشاره 2

 سدپس بریدد.مدی سدره ب انتظارش در مسیحیان شما که مقلیط، موعود مسیحافار  من همانا کرد ادعا صغیر آسیای در م۲00 سال در بود، شدید ریاضت اهل و پارسا مسیحی که مردی منتنس، 3
 آوردند. ایمان وی به آنان از ایطایفه
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یعنی « پس تو چه کسی هستی؟»گفتند: « نه.»گفت: « آن پیغمبر هستی؟»گفتند: « نه.»گفت: « هستی؟ 1تو ماشیح»

نزیآقای پیامبر بودند. منتظر دو تا  ک   گوید: رسمًا می “Dictionary of the Bible”در  2م 

 « القدس در آیاتی که مربوه به فاراقلیط است نداریم.ما اصاًل تصویر مناسبی از روح»

دهد که یک فرد و یک آدم است که بعد از آن این هم اعتراف خود متخصصین کتاب مقدس است. این دالیل نشان می
، هم به اللهخورد، هم به آقا رسولکالم را جوری انتخاب کرده است که به دو نفر می عیسی خواهد آمد، اّما حضرت

در جهت که فاراقلیط ترجمۀ اسم عربی محمد یا احمد است. و هر دو در نام محمد مشترک هستند.  این. از امام دوازده
کند، یک فاراقلیط و از یک محمد صحبت می اول از« دهم.وعده می فاراقلیط دیگریمن شما را به آمدن : »آمده بودانجیل 

یعنی او « او کسی است که مرا جالل خواهد داد.» گوید:که بعد می دهد که یک محمد دیگری هم خواهد آمدو باز وعده می
در آنجا به جالل  .بخوانید انجیل در را عیسی حضرت ظهور به مربوه کسی است که من هم با او هستم. شما آیات

 کند. به آن محمد هم اشاره شده است. خواهد روز موعود بیاید، اشاره میوقتی میخودش 

 داند کجایش را بگوید. زیاد است که آدم نمیمورد فاراقلیط آیات درقدر این

دهندۀ دیگر به شما عطا خواهد تسلیکنم و اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید و من از پدر سؤال می
  تا همیشه با شما بماند. کرد

ماند. دهندۀ دوم، یا محمد دوم این است که او همیشه با شما میویژگی آن تسلی به خدا اشاره دارد. "عطا خواهد کرد."
 رحلت کرد و از پیش ما رفت. اّما آن دومی با ما خواهد ماند.  اللهرسولما دیدیم آقا

و اّما شما او را شناسد نمی و بیندنمی را او که زیرا کند قبول را او تواندنمی جهان که راستی روح یعنی
 (۲0 تا ۲9آیات  -۲4باب  -انجیل یوحنا) ماند و در شما خواهد بود.شما میشناسید زیرا که با می

خوانی دارد، که هم صادقاماماین عجیب با روایت  «ست و بینتان است.که با شما آیدمی او در حالی» :گویدمی
 فرمود:  زمانامامدر مورد  صادقامام

  3«گذارد.های شما گام میدارد. بر روی فرشدر بازارهای شما قدم برمی»

جا باز اشاره به آقا او بیاید. در این ماندن برای فاراقلیط است. منتظر باشید کهنکتۀ بعد، صحبت از منتظر
 تواند باشد. هم می رسول تر است و حتی حضرتپررنگ الّزمانصاحب

                                                                                                                                                                                                                                                             

 بود. خواهد هاآن دهندهد یهودیان ظهور خواهد کرد و نجاتاعتقا به که است کسی مسیح، یا ماشیح 1

John L. Mckenzie 2:کرد. منتشر ۲969 سال در را انجیل دیکشنری کتاب که (۲99۲-۲9۲7) یبرزیل کشیش مکنزی الورنس جان 

 کندد معرفدی را خدودش که فرماید اجازه را او خداوند اینکه تا نشناسند را او آنان و داردبرمی گام هایشانفرش روی کند،می وآمدرفت بازارهایشان در و رودمی راه آنان، میان در امر، این صاحب» 3
 .۲64 - ۲63 صص ،«للنعمانی الغیبه» «/فرمود... اجازه را یوسف خداوند که گونههمان
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کرده است، با آن صحبت می عیسی های آرامی، همان زبانی که حضرتبعد از مراجعه به نسخه اینکه ترنکتۀ جالب

هی»اراقلیط را از آن ترجمه کرده بودند این دو کلمه بود: پای که کلمه د  م  هی، ُمح  د  م  اصاًل خود محمد استفاده شد. این « ح 
ها ها پیگیری کنید. منتها صهیونیستتوانید اخبارش را از رسانهاردن پیدا شد. می 1بحرالمیتکتاب در غاری در نزدیکی 

های خیلی فضایی دادند که پخش نشود، اّما اخبارش درز کرد. البته سریع روی آن دست گذاشتند و برای خریدش قیمت
 شود. برابر با فاراقلیط استفاده میهای آرامی دیگری هم هست که نام محمد کاماًل فقط آن نبوده است. انجیل

برای بود که شدۀ اهل ارومیه االسالم مسیحی مسلمانفخررا بخوانید.  "االسالمفخر" " نوشتۀاالعالم  انیس"کتاب 
گردد. که برمی افتدش میارود. ایشان در حوزۀ علم مسیحیت بسیار باهوش بود. یک اتفاقی در زندگیتحصیل تا واتیکان می

خوانم. برایتان میعینًا چه دیده است را از روی کتابش  2کند در واتیکانبخشی از آن را که خود آن شخص نقل می من یک
خیلی جالب داری کنم. شاید یادی هم از او شود، خوب باشد. خواهم در کالم امانتداستانش را تعریف کنم، اما می نماتو یم

دانند ها خبر دارند، بزرگانشان میخود مسیحی: »گویدمی ،فاراقلیط بحث شده بودهماجرایی که آنجا در باب درمورد است. 
 «کنند.چرا قبول نمی دانممعنی فاراقلیط چیست، اّما متأسفانه نمی

ویژه استادی از فرقه بعد از ورودم به واتیکان نزد استادان آن دیار به تحصیل علوم مسیحیت پرداختم. به
اجتماعی دارای مقامی واال بود و در زهد و تقوا شهرتی بسزا داشت. از این روی  تیموقعکه از نظر  3کاتولیک

منسبان این و خواص از اعیان و اشراف و صاحب عوامکاتولیک بود.  ۀدارای مریدان و پیروان فراوانی از فرق
مراتب عالی را طی کرده و کردند و از طرفی او از نظر علمی فرقه نزد او حاضر و هدایایی نفیس به او تقدیم می

از استادان معروف بود و هر روز صدها نفر روحانی زن و مرد در درس او حاضر شده، از تعلیمات معارف عالی او 
بردند. در میان شاگردان خود به من عنایت خاصی داشت از این رو عالوه بر اظهار با اشتیاق کامل بهره می

کونت خود را نیز به من داده بود، جز کلید یک اتاق کوچک که محبت نسبت به من، تمام کلیدهای محل س
داشت. از اینکه کلید آن اتاق کوچک را به من نسپرده بود در دلم به او بدبین شدم و تنها نزد خودش نگاه می

ها را خواهد من آنگفتم البد در آن اتاق اشیاء قیمتی اهدایی را ذخیره کرده است و نمیدائم پیش خود می
خواهد. این احساس درونی خود را هرگز بروز ندادم تا اینکه روزی استاد ینم، پس زهد را برای دنیا میبب

به شاگردان بگو من کسالت دارم و » :کسالت پیدا کرد و در کالس درس حاضر نشد. مرا طلبید و گفت
مورد دیدم شاگردان درزدش بیرون آمدم. و من از ن .«ها بگو بروندتوانم در درس حاضر شوم و به آننمی

رسید که در انجیل  "فاراقلیطا"ها به لفظ تا اینکه بحث آنلف دینی به مباحثه مشغول هستند. مسائل مخت

                                                                                                                                                                                                                                                             

Dead Sea 1: است. فلسطین و اردن مرز در آب، پر ایدریاچه نامش، برخالف «بحرالمیت» یا «ُمرده دریای» یا 

 است. پاپ اقامت محل و جهان هایکاتولیک کلیسای فعالیت مرکز و شده واقع ایتالیا پایتخت رم، شهر درون که جهان کشور ترینکوچک واتیکان، 2

 ند.سنت تاریخی و مستمر ایمان و عمل دارای اندمدعی و کنندمی اطاعت او از دارند، عقیده پاپ به که مسیحیت گانهسه هایفرقه از 3
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آمدن او را بشارت داده بود. هرکس نظری داد و بعد از  حضرت عیسی ۲6و  ۲9، ۲4باب  (یوحنا)چهارم 

موضوعات » :گفتم «کردند؟مورد چه بحث میان درشاگرد»نزد استاد آمدم. گفت:  آن پراکنده شدند. من هم
من » :گفتم «نظر تو چیست.» :استاد به من گفت «گوناگون از جمله لفظ فاراقلیطا و هرکس نظری داشت.

تو مقصر نیستی ولی همۀ آن نظرات دور از واقعیت » :گفت «مفسر مسیحی را بهتر قبول دارم. نظر فالن
اشتیاق درک این حقیقت مرا از خود  «شود.نصیب راسخان در علم میهستند چرا که حقیقت آن لفظ فقط 

ای فرزند » :استادم گریه کرد و گفت .شدم خواستار را لفظ آن تفسیر استادم از فراوان التماس با وبیخود نمود 
تو روحانی من، تو پیش من عزیزترین مردم هستی و من چیزی از تو مضایقه ندارم. اگر تفسیر آن لفظ را به 

بگویم از ناحیۀ مسیحیان جان من و تو در خطر خواهد افتاد مگر آنکه تعهد کنی تا قبل و بعد از زندگی من نام 
مرا جایی نبری و تفسیر آن را به من نسبت ندهی چون قبل از مرگم جان خودم در خطر خواهد افتاد و بعد از 

  «ام.مرگم جان خانواده

 کنند. ام رحم نمیکه حتی من بمیرم هم به خانوادهقدر متعصب هستند ها اینیعنی این

ای » :من نیز به اسماء الهی قسم یاد کردم که این خواستۀ او را برآورده کنم و به شره او عمل نمایم. گفت
پس کلید آن  «این لفظ اسمی از اسامی مبارک پیامبر مسلمانان است به معنی احمد و محمد. !امفرزند روحانی

به آنجا برو و فالن صندوق را باز کن و آن دو » :داشت به من داد و گفتاتاقی را که فقط نزد خودش نگاه می
و قبل از ظهور  1ریانیمن نیز چنین کردم آن دو کتاب به خط یونانی و س   «کتاب موجود در آن را نزد من بیاور.

بدان که همۀ عالمان و  !مایای فرزند روحان» :ه بود. گفتپیامبر اسالم و با قلم بر پوست حیوان نوشته شد
اند که لفظ فاراقلیطا به معنی محمد مسیحی قبل از ظهور پیامبر اسالم قبول داشته مترجمان ومفسران 

خاطر له را بههای مربوه به این مسئلغت و ترجمههای تفسیر، است. آنان بعد از ظهور آن حضرت تمام کتاب
خاطر عناد و حسادت تحریف کرده و بعضی را نیز از بین دن به اموال و منفعت دنیوی یا بهریاست و رسی

 « بردند.

 :است شده هاشار الخصوص یهودیان ، علیاهل کتاببه  قرآن در

 ِابراهیم از آنچه که خدا به آل 2؛َأْم َيْحُسُدوَن الن َّاَس َعَلى َما آَتاُهُم الل َُّه ِمْن َفْضِله از طریق شاخۀ اسماعیل 
  داده بود حسودی کردند.

 در ادامۀ کتاب آمده است:

                                                                                                                                                                                                                                                             

 است. داشته رواج ایران غرب و النهرینبین شمال در که آرامی زبان از منبعث زبانی سریانی، زبان 1

 .94 آیۀ ،نساء سورۀ 2
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خاطر ظهور محمد منسوخ شد و من و بسیاری از روحانیون مسیحی به دین مسیحیت به !ای فرزند روحانی»

ای » :گفتم «کنیم.خاطر مصالحی که در نظر داریم خودداری میایم ولی از ابراز آن بهاین حقیقت پی برده
خواهی اگر آخرت و نجات را می ،آری» :گفت «کنی که داخل دین اسالم شوم؟آیا مرا امر می !پدر روحانی

ها و تأییدهای استاد را چون آن دو کتاب و گفته «کنم.باید دین حق را قبول کنی و من همیشه تو را دعا می
ه دنیا و هر آنچه که از مظاهر آن است شنیدم، نور هدایت و محبت محمد به طوری بر من احاطه پیدا کرد ک

آور آن در سر نداشتم. از این رو از محضر ای جز اسالم و پیامآمد. در آن لحظه اندیشهدر نظرم کوچک می
  1«استادم خداحافظی کرده در پی حقیقت روان شدم.

شود. شود، بعد شیعه میمسلمان میکند، کند مسلمان شده است. بیشتر تحقیق میگردد. اول اعالم نمیبرمی شاناین
شوند. چون تسلط جا شیعه میدهد و یازده نفر همانیک مناظره با مسیحیان انجام می 2لماسجالب است بدانید ایشان در س  

های خاص مسیحیت هم تسلط داشته و در فرقه)عهد جدید و عهد قدیم(  بسیار زیادی بر مسیحیت و کتب یهود و عهدین
شود که یک آدم شناخته است. این باعث میرا می 4هاکسدُ رتُ اُ ها و هم هم کاتولیک ،3بود، یعنی هم پروتستانتیزمپیدا کرده 
شود. ببینید یک کسی که راهش را پیدا الله میخواند، آیترود. درس حوزوی میمی 6ا به حوزۀ نجفجشود. از آن 5ذوالفنونی

 قمری هم فوت شده است.  ۲377سال  رود!طور به گاز میکند چه

 کتاب انجیل متی

تای آن را عرض دوای زیادی دارد. حاال من دارم یکیه، اسناد و نشانهکنماین بحثی که بنده خدمت شما عرض می
شود و همه او را است که وارد شهر می عیسی را حتمًا بخوانید. ماجرای حضرت 7انجیل متیاز  ۲۲باب کنم. می
در بیند شود، و میمی 8وارد معبد سلیمان عیسی کنند. بعد حضرتهایشان را جلوی االغش پهن میپذیرند، لباسمی

برای ما گفتند زند. ها میفروشند! با لگد زیر همۀ اینفروشند، مرغ و خروس میکنند، کفتر میصرافی می مثالً  دارند معبد

                                                                                                                                                                                                                                                             

 .۲7 تا 8صص ،۲جلد ،«االعالمانیس» 1

ْلماس 2   است. نام همین به شهرستانی مرکز و غربیآذربایجان استان شهرهای از یکی س 

 ندارند. قبول را ساهایکل تمام به پاپ داشتناستیر  و عصمت هاپروتستان شد. انگذارییبن لوتر، نیمارت توسط که مسیحیت آیین در اصلی ۀفرق سه از یکی 3

 مسیحیت. اصلی هایشاخه از 4

 باشد. داشته هنر چند که کسی هنرها؛ دارای ها؛فن صاحب معنایبه 5

 دارندد. عهدده بدر را دیگدر دیندی وظدایف برخدی و شیعه دینی علوم طالب پرورش و تربیت آموزش، که نجف شهر در مذهبی مراجع و دینی مدارس اندرکاران،دست مجموعۀ نجف، ۀعلمی ۀحوز  6
 است. برخوردار باالیی اهمیت از قم، علمیه حوزه کنار در نجف، حوزه رو، بدین و اندیافته پرورش حوزه این در شیعه بزرگ عالمان و فقیهان از بسیاری

ّتی انجیل 7  کند.می بیان را ناصری عیسای دعوت و زندگی از شرحی انجیل این است. همنوا انجیل سه از یکی همچنین و جدید عهد در رسیده تصویب به انجیل چهار از یکی م 

 قدرار مسجداالقصدی فعلدی مکان در معبد این شد. ساخته سلیمان توسط و خدا دستور به معبد معتقدند یهودیان که است اورشلیم در یهود باستانی معبد اولین ،سلیمان هیکل یا معبد 8
 کند.می غلبه انیاد و اقوام همه بر جهان در هودی قوم آن، مجدد ساخت ۀها به واسطد و به باور صهیونیستدار 
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نبوده است. پیامبر الهی به وقتش مظهر  طوراین کرده، در حالی کهبرخورد میلی نرم و هموژنیزه خی عیسی حضرتکه 

 و کسی جرأت نکرد چیزی بگوید.  انداختها را با لگد بیرون خشم الهی است. همۀ این

جا شب را به سر برد. بامدادان چون به شهر رفت در آن 1نیاپس ایشان را واگذارده از شهر به سوی بیت ع  
 چیز هیچ آن بر برگ جز و آمد آن نزد دید، انجیر درخت یک راه کنار در وکرد گرسنه شد. مراجعت می

  ناگاه در ساعت درخت انجیر خشکید.« از این به بعد تا به ابد بر تو نشود.»نیافت، پس آن را گفت: 

گرسنه شد، آمد از درخت انجیر میوه بردارد، دید درخت انجیر، میوه ندارد.  عیسیحضرت حواریون این را دیدند. 
پیامبر برای چه باید یک درخت را نفرین کند؟ ما از پیامبر همچین « بعد از این همیشه خشک باشی!شاءالله ان»گفت: 

این »ایی که با او کردند گفت: دانیم. درخت انجیر در عهد عتیق نماد شجرۀ نبوت است. بعد از برخوردهچیزی را بعید می
 « اسرائیل برای همیشه خشکید و دیگر میوه نخواهد داد.شجره در میان بنی

« چه بسیار زود درخت انجیر خشک شده است.» :چون شاگردانش این را دیدند متعجب شده گفتند
نمودید، نه داشتید و شک نمیگویم اگر ایمان میهر آینه به شما می»در جواب ایشان گفت:  عیسی

گفتید منتقل شده، به دریا افکنده شو، چنین همین را که به درخت انجیر شد دیدید بلکه هرگاه بدین کوه می
رؤسای  ،دادو چون به هیکل درآمده تعلیم می .«چه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافتآن شد و هرمی

و کیست این قدرت را به  دهی؟ین اعمال را انجام میبه چه قدرت ا» :کهنه و مشایخ قوم نزد او آمده گفتند
 « تو داده است؟

گونه این کارها را انجام چکنی. دهی، آن درخت را خشک میکور را شفا می»آمدند گفتند:  2ریسیهای ف  خاخام
 « دهی؟می

شما را  من نیز از شما سؤالی دارم. اگر آن را به من بگویید من هم جواب»عیسی در جواب ایشان گفت: 

  (۲4 تا ۲0آیات  -۲۲باب  -انجیل متی) «م.یابگویم که این اعمال را به چه قدرت میمی

 پیامبر« دهی؟طور این کارها را انجام میتو چه»گفتند: آمدند میآورد. میمی هایی که پیامبرمانند استدالل
گفتند: می« جوابشان را نده. تو هم عمدًا این سؤال را بپرس.»گفت: خیلی جاها هم خدا می و دادخیلی جاها جوابشان را می

ها بپرس اگر مشکل شما معجزه است، آن پیغمبرهایی که معجزه از آن»گفت: خدا می« پذیریم.اگر معجزه بیاوری می»
ا هم دعوایشان جا جمع کنید، بهزار پیغمبر را یک۲۲4مثل هم هستند.  همۀ پیامبران الهی« آوردند را برای چه کشتید؟

پرسم، من هم یک سؤال می»گفت:  عیسی یک حرف هم زدند. حضرت و ها از یک جهت آمدندشود، چون همۀ آننمی

                                                                                                                                                                                                                                                             

ْیت 1 نیا، ب   .زیستندمی آنجا در مریم و مرثا الیعازر، مقدس، کتاب روایت به .قدیم فلسطین در اورشلیم، نزدیک زیتون، کوه شرقی دامنۀ در کوچک ایدهکده (العازریه :کنونی نام) ع 

 چدرای و چدونبدی اجدرای برابدر در و کردندد ایسدتادگی زدگدیرا پدید آوردند، در برابر یوندانی آن یهود کاهنان از بزرگی بخش که فرقه این شدند. پیدا مکابیان زمانه در که است یهود فرق از یکی 2
  ورزیدند. پافشاری موسی شریعت
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 حضرت عیسی« بپرس.»گفتند: « دهم.دهم، وگرنه جوابی نمیموقع من هم جواب شما را میاگر شما جواب بدهید آن

 گفت: 

 « یا از انسان؟ بود از آسمان یحیی 1تعمیدآیا »

آمد  یحیی چه کارها که نکردند! حضرت 2تعمیددهنده، همان که سرش را بریدند و در تشت گذاشتند. یحیی
 خواهد بیاید. می مژده دهد که عیسی

گوید پس چرا به وی ایمان نیاوردید و اگر بگوییم از آسمان بود هر آینه می» :ایشان با خود تفکر کرده گفتند
پس در جواب عیسی  .«دانندترسیم زیرا همه یحیی را نبی میبگوییم نه او انسان بود، از مردم میاگر 

 « کنم.گویم چگونه این کارها را میمن هم به شما نمی» :دیشان گفتب   «دانیم.نمی» :گفتند

یک پیغمبر دیگر  های مسیحیترش را بشناسید. متأسفانه شبکهگونه بشناسید. درسترا این عیسی حاال حضرت
بعد از من »گوید: می عیسی گوید. اینجا حضرتقدر قشنگ میچه عیسی کنند. حاال ببینید حضرتمعرفی می

گوید. آن درخت انجیر را دیدند، مثال زده است، با این مثال همۀ ماجرا را برایشان می« اسرائیل خشکید.شجرۀ نبوت در بنی
 آلاِف يهلَ عَ . قربانش بروم، دقت کنیدزند می عیسی این دو تا مثالی که حضرتبه شان اجرا کند. خواهد این را برایحاال می

 دهد:حضرت ادامه میبر او هزاران هزار درود و سالم باد!  ،ناءالث َّ  وَ  ةحي  تَ 

تاکستان من ای فرزند، امروز به » :لیکن چه گمان دارید؟ شخصی را دو پسر بود. نزد نخستین آمده، گفت»
اّما بعد پشیمان گشته رفت و به دومی نیز  «نخواهم رفت.» :در جواب گفت «رفته به کار مشغول شو.

یک از این دو خواهش پدر را به جا اّما نرفت. کدام« روم.جان میآقا» :همچنین گفت. او در جواب گفت
ها قبل از گیران و فاحشهیم که باجگوهر آینه به شما می» :دیشان گفتعیسی ب   «اولی.» :گفتند «آوردند؟

  (3۲ تا ۲9آیات  -۲۲باب  -انجیل متی)  «شوند.شما داخل ملکوت خدا می

ها را توبه داد. روی سرشان آب ها را جمع کرد و آنتعمیددهنده این یحیای هایی بودند که حضرتگیرها و فاحشهباج
در ایران زندگی  3هابا عنوان ُصبی یحیی تعمیددهنده یعنی همین. اآلن پیروان حضرت ،توبه ریخت و غسلشان داد

ها دائم باید کنند. اینکنار رود کارون زندگی میتعدادشان کم است. . آیدکه از غسل می گویندها مغتسله میکنند. به آنمی
وغریبی بود. کار خوب و قشنگی نبود بود، ماجرای عجیبکنار آب باشند. یکی از این دوستان یک مستندی برای ما آورده 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 راه در نفدس وقدف و گنداه از پداکی سدبب گیدرد انجدام هرکس درباره عمل این و است داشته وجود نیز مسیح از پیش که هستند مّدعی و است مسیحیان مذهب آداب از یکی تعمید غسل 1
 باشد.می خدا طاعت و خدمت

حداکم  معشدوقه،مبدارزه کدرد. ه یحیی اعالم کرد که این نکاح حرام و باطل و بر خالف دستور تورات است و شروع بد .حاکم فلسطین عاشق دختر برادرش شد و تصمیم گرفت با وی ازدواج کند 2
 .37، ص۲3، ج«تفسیر نمونه»/ ۲۲6، ص۲، ج«قاموس قرآن»اش آوردند. را سر بریدند و سرش را پیش معشوقه یحییدستور او حضرت ه کرد. ب قتل یحییه را وادار ب فلسطین

 ایعده است. شده نازل زکریابنیحیی و موسی و ابراهیم و رام و سام و نوح و آدم بر آسمانی هایکتاب نخستین که معتقدند و شمارندمی یحیی حضرت پیرو را خود صابئیان)مندائیان( 3
 دانند.می پیامبر آخرین را یحیی حضرت و پیامبر اولین را آدم حضرت ها،آن از



  پوراکبر رائفیعلی                                                                                                                                                                19

 
ها عقدشان را که ها کنار رودخانه است. خیلی از کارهایشان با آب است. اینگویم تا بدانید. عروسی آنواقعًا، اّما حاال می

آمدند. اگر در این بین یک نفر از میرفتند زیر آب و باال گرفتند کامل میخوانند، بعد باید زن و شوهر دست همدیگر را میمی
ها عقدشان به ها یک مسلمان، یک صلواتی بفرستد یا یک چیزی بگوید، اینیک دین دیگر، حاال خصوصًا طبق قانون آن

ها تا با سر به زیر آب طرف کارون نشسته بودند. آنهای عرب خوزستان آمده بودند آنخورد. بعد چند نفر از این بچههم می
در  ها را زیر آب کردند!بار این وپنجبیستبیستشد. فکر کنم ها خراب میو عقد این فرستادندها صلوات میفتند، اینر می
الله یحیی کلمة بگیرند! را شانعروسی بتوانند هااین که افتادند هاآن دنبال چوب و با شدند رد کارون رود از هاصبی این آخر

تنش بریدند، در تشت طال  خواست و بدین سبب سر از علیبناو را شبیه به حسین زکریا ای که حضرتبود. کلمه
روند ست. کسانی که میجایک 2در مسجد اموی 1الحسینو رأس الیحییو ماجرای عجیبی دارد. اآلن رأس گذاشتند

 سوریه برای زیارت، حتمًا بروند ببینند. 

ها به او ایمان و فاحشهزان رو که یحیی از راه عدالت نزد شما آمد و بدو ایمان نیاوردید اّما باجگیران »
 «آوردند.

گیرها به او ایمان آوردند، ها و باجایمان نیاوردید، سرش را بریدید، اّما فاحشه ها به یحییشما فریسی»یعنی گفت: 
ها استدالل آورد. یک سؤال پرسید، مسئله را جا انداخت و بعد هم آچمزشان آن ایبر « ها هم از شما بهتر هستند.پس آن

 زند. میهم کرد. یک مثال دیگر 

ای بود خانه: صاحبو مثلی دیگر بشنوید .وریدنیابدو ایمان  وو شما چون دیدید آخر هم پشیمان نشدید »
 
َ

و در آن برجی بنا نمود پس آن را به دهقانان سپرده عازم سفر شد نموده بود  -کاشتن-سَر که تاکستانی غ
 « های او را بردارند.و چون موسم میوه نزدیک شد، غالمان خود را نزد دهقانان فرستاد تا میوه

 .«بروید این را بگیرید بیاورید» بوده است. باغش را داد به کسی کار کند، بعد نوکرهایش را فرستاد گفت: 3مانند مساقات

باز غالمان اّما دهقانان غالمانش را گرفته، بعضی را زدند و بعضی را کشتند و بعضی را سنگسار نمودند. »
خره پسر خود را طور سلوک نمودند. بال به سمت ایشان فرستاد. ایشان را نیز به هماندیگر بیشتر از اولین 

 ««پسر مرا حرمت خواهند داشت.» :نزد ایشان فرستاد. گفت

 قدر پررو آمدند اینجا صاحب شدند و گرفتند! چه« زنند.ها پسرم را دیگر نمیاین»گفت: 

                                                                                                                                                                                                                                                             

ین محل دفن یا نگهداری سر امامالُح  رأُس  مقام 1   .حسینس 

وی جامع مسجد 2 وی خلفای از ق(96)متوفای ولیدبنعبدالملک دستور به که است قدیمی مسجدی ُام   مقدام ،یحیدی و هدود خضدر، حضدرت مقدام شدد. ساخته سوریه( )پایتخت دمشق در ُام 
 شد. خوانده مسجد این در نیز بود کربال حادثه گرروشن که سجادامام ۀخطب مشهورند. مسجد این در الحسینرأس و سجادامام

 .کردندادن و سیرابمعنای آببه 3
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این وارث است بیایید او را بکشیم و میراثش را ببریم کار را » :اّما دهقانان چون پسر را دیدند با خود گفتند»

اکستان آید با آن شتند. پس چون مالک تگاه او را گرفته بیرون تاکستان افکنده و کُ آن «یکسره کنیم.
البته آن بدکاران را به سختی هالک خواهد کرد و باغ را به باغبان » :ها گفتندآن «دهقانان چه خواهد کرد؟

مگر در کتب هرگز » :عیسی بدیشان گفت «هایش را در موسم بدو بدهد.دیگری خواهد سپرد که میوه
اوند آمد و در نظر ما زاویه شد این از جانب خدکه سنگی را که معمارانش رد نمودند همان سر نخواندید این

 «عجیب است.

ها را از آن دانید منظورش از این مثال چه بود؟ یعنی خدا صاحب همین دنیا بود. پیغمبرهایش را فرستاد، بعضیمی
است، من هستم. اسرائیل برای بنیکه ها هم ها را زدید، آخرین آنها را کشتید، بعضی از آنسنگسار کردید، بعضی از آن

 اش چیست؟ این درخت خشک خواهد شد. بینی کرد همین بال را سر من هم خواهید آورد. نتیجهپیش

اش را بیاورند، عطا خواهد گویم که ملکوت خدا از شما گرفته شده به امتی که میوهاز این جهت شما را می»
 « شد.

د. ناسرائیل تمام شددیگر بنی« دهد.میگیرد به امتی که خودش میوه را سر وقت بیاورد تحویل از شما می»یعنی گفت: 
 ها اشاره است. ببینید این

و چون رؤسای کهنه و  «و هر که بر آن سنگ افتد منکسر شود و اگر آن بر کسی افتد نرمش سازد.»
گوید و چون خواستند او را گرفتار کنند میهایش را شنیدند دریافتند که دربارۀ ایشان سخن فریسیان مثال

 (46 تا 3۲آیات  -۲۲باب  -انجیل متی) دانستند.از مردم ترسیدند زیرا که او را نبی می

اسماعیل داده اشاره کرد که دیگر از شما گرفته شده است و به امتی دیگر داده خواهد شد. به بنی لهئمس نیا بهرسمًا 
 گوید:می قرآنخواهد شد. باز در 

 ٍَمن َيرَتدََّ ِمنُكم َعن ديِنِه َفَسوَف َيأِتي اللََُّه ِبَقوم1  

که ظاهرًا این اتفاق « دهد.گیرد و به قومی دیگر میاگر شما هم گوش نکنید، از شما هم می»ها هم گفت: به عرب
 پیش یهودیان آمد، ببینید چه اتفاقی افتاد.  یحیی افتاده است. وقتی حضرت

                                                                                                                                                                                                                                                             

 «آورد...گروهی را میزودی هرکس از شما از دینش برگردد، خدا به: »94 ، آیۀمائدهسورۀ  1
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 انجیل یوحناکتاب 
 :و این است شهادت یحیی در وقتی که یهودیان از اورشلیم کاهنان و الویان را فرستادند تا از او سؤال کنند

 :گاه از او سؤال کردندآن .«من مسیح نیستم»که معترف شد و انکار ننمود بلکه اقرار کرد که  «تو کیستی؟»
 «پس چه کسی هستی؟»

خواهد بیاید اند آن پیغمبری که میبه ما گفته»گفتند: « بله.»گفت: « پیغمبر هستم دیگر؟گویی تو اآلن می»گفتند: 
 « نه من مسیح نیستم.»گو نبود، گفت: این هم دروغ« مسیح است. تو مسیح هستی؟

 «نه.»گفت: « هستی؟ 1آیا تو الیاس»

 زنده است.  الیاس ها اعتقاد دارند که حضرتدانید، اینطور که میچون همان

  «نیستم.»جواب داد: « آیا تو آن نبی هستی؟»پرسیدند: 

های گزاره پس تو چه کسی هستی؟ در»گویند: پرسند که نه الیاس است و نه مسیح. میای را دارند مییک نبی
ز قبل زنده الیاس بودی که ا همیا آن نبی است، یا  است، آیند، یا مسیحمی پیغمبر دو تا این فقط شده گفته گویی ماپیش

 «بودی و هنوز هم هستی.

جواب  [های بزرگ در اورشلیمخاخام] پس کیستی تا به آن کسانی که ما را فرستادند» :گاه بدو گفتندآن

من صدای نداکننده در بیابانم که راه خداوند را راست کنید » :گفت «گویی؟درباره خود چه می ببریم.
اگر تو مسیح و » :پس از او سؤال کرده گفتند «و فرستادگان از فریسیان بودند. چنانکه اشعیای نبی گفت

 (۲9 تا ۲9 اتآی -۲باب  -انجیل یوحنا)« دهی؟الیاس و آن نبی نیستی پس برای چه تعمید می

 آمده است: انجیل یوحناپیغمبر دیگری هم بودند. باز در  اشاره شده که منتظرپس در همین اناجیل 

هر که تشنه باشد نزد من بیاید و بنوشد » :آخر که روز بزرگ عید بود، عیسی ایستاده ندا کرد و گفتو در روز 
اّما این را  .«گوید از بطن او نهرهای آب زنده جاری خواهد شدکه کتاب میکسی که به من ایمان آورد چنان

 القدس هنوز عطا نشده بود چونحگفت دربارۀ روح که هر که به او ایمان آرد او را خواهد یافت زیرا که رو 
در » :گاه بسیاری از آن گروه چون این کالم را شنیدند گفتندآند. که عیسی تا به حال جالل نیافته بو
مگر مسیح » :و بعضی گفتند «خیر، او مسیح است» :و بعضی گفتند «حقیقت این شخص همان نبی است

 (4۲تا  30آیۀ  -0باب  -انجیل یوحنا) «ظهور خواهد کرد؟ 2از جلیل

                                                                                                                                                                                                                                                             

ك»باشد که بر اهل می اسرائیل بعد از زمان یوشع، یکی از انبیاء بنیحضرت الیاس 1  لبنان مبعوث شد.« ب 

 است. شده واقع حیفا استان و شمال استان هاینام به اشغالی، فلسطین هایاستان از ایعمده قسمت در منطقه این است. اشغالی فلسطین شمال در سرزمینی 2
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اشتباه گرفتند. بینشان اختالف افتاد که آیا آن نبی  اللهرسول را با آقا مسیح ها خود حضرتیعنی بعضی از آن

 عیسی به یک کسی غیر از حضرت "آن نبی"همه اسم بوده و حذف شده است، اّما ضمیرها هنوز مانده و  است؟ یعنی آن
یرای راهبسفر کرد 1با عمویش به شام اللهدانستند. وقتی آقا رسولکند. منتظر بودند و میاشاره می  تا پیامبر 2، ُبح 

نشست و  3طور شناخت؟ بحیرا کنار ابوطالبها ترسیم شده بود. او را چکتاب در بسیار دقیق چهرۀ پیامبر .را دید شناخت
درست »گفت: « فرزند تو نیست. پدر او مرده است.»گفت: بحیرا « فرزندم است.»گفت: « با تو چه نسبتی دارد؟»به او گفت: 

ست. اواًل اینکه تنها جاهایش اینتمام نشانه»گفت:  و برایش کتاب باز کرد« گفتی، این بچۀ برادرم است. تو از کجا فهمیدی؟
 اللهسولر  یک تکه ابر باالی سر آقا« د.که آفتاب روی سرش نیفترفت کسی بود که در کاروان شما ابر باالی سرش می

به او « خواهم ُمهر نبوتش را ببینم.من می»رفت. او دردانۀ بشریت بود! فکر کردید کم کسی است؟ بعد گفت: طور میهمین
شک ندارم که او را  این شمشیر را داشته باشید. من»اجازه دادند. دید و آن محل را بوسید و شمشیری عطا کرد. گفت: 

توانند ببینند آن نور الهی از نمی ها حسود هستند،این 4خواهند ببینند.هستند که نمیها کسانی این «خواهند کشت.
 اسماعیل و از فاران ظهور کند. بنی

 کتاب انجیل برنابا

 برناباوجود آوردند. انجیل به مورد این انجیلکلی حرف و حدیث درکنم. اشاره  5برناباانجیل از پنج آیه خواهم به چهار می
چون انجیلی  «ها این را نوشتند!مسلمان»گویند: اآلن میاما ها هم ترجمه کردند، آنها کشف کردند و خود را خود غربی

 را به اسم رسول حضرت را کاماًل رد کرده و گفت جزو مزخرفات است. عیسی شدن حضرتاست که در آن مصلوب
آیۀ  بسیار شبیه.« استعبدالله »گفته است: را کاماًل رد کرده و  عیسی بودن حضرتآورده است. پسر خدا« محمد»اصلی 

را به دنیا آورد، درد زایمان  عیسی وقتی مریم»گوید: . البته بعضی جاها هم با قرآن اختالف دارد. مثاًل میاست 6قرآن
 اختالفات بسیار کم است.  8«درد زایمان داشت.»گوید: اّما قرآن می 7«نداشت

                                                                                                                                                                                                                                                             

 است. شدهمی فلسطین از بخشی و اردن لبنان، شامل که شدهمی گفته تریوسیع منطقه به گذشته در شام کنونی؛ سوریه پیشین نام شامات، یا شام 1

 شدده ندازل ایشدان شدأن در قرآن از آیه چند و بود کتاب اهل مؤمنان جمله از وی بود. کرده مالقات کودکی سن در را اسالم پیامبر ،م 98۲ سال در که بود مسیحی راهب سرجیوس بحیرا 2
 است.

ناف عبد 3 ْبُداْلُمطلبْبنم   است. هاشمبنی طایفه و مکه بزرگان از و اسالم پیامبر عموی ،علیامام پدر ابوطالب، به معروف هاشمبنع 

 در صددوق)ره( شدیخ مانندد اندد،کدرده نقدل را «راهب بحیرای با مالقات و شام به اکرم پیامبر سفر» داستان اختالفی اندک با سنتاهل و شیعه دانشمندان از حدیث اهل و مورخین عموم 4
 ،«هشدام ابدن سدیره» /837ص ،3ج ،«طبدری تداریخ» ر.ک: /.اندکرده نقل را آن خود هایدرکتاب نیز سعدابن و یعقوبی و طبری و سیره در هشامابن و مناقب در آشوب شهر ابن و الدین اکمال

 .تلخیص با ۲94ص ،۲ج

Barnabas 5. 

 .37 و ۲9 آیات ،مریم ۀسور  به اشاره 6

 «رنجی بدون را خود پسر دییزا آنگاه » :۲7 شماره سوم، فصل برنابا، انجیل به اشاره 7

 .۲3 ۀآی ،مریم ۀسور  به اشاره 8
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هجمه قرار شدیدًا مورد 1بود. و جالب است بدانید در این کتاب، پولس عیسی حضرت)یاران( یکی از حواریون  برنابا

او پولس را شناخته  2بوده است. برناباهای عهد جدید داریم که دعوایی بین پولس و گرفته است. حتی همین اآلن در کتاب
در  برنابامسیحیت را پولس ساخته است.  صالً ، و اتغییر دادپولس به که اسمش را  شائولکه نفوذی جریان یهود است.  بود

رنگ شد. چون آرام کمه تفکر پولسی را قبول نداشت آرامخاطر اینکشده است. بهقرن اول و دوم میالدی به وفور پیدا می
شد افراد بسیاری به دین می که تفکر پولسی باعثقدرت پیدا کنند. و دیگر این 3ها و پاپشد این کشیشباعث می تفکر پولسی

ها غربی چه برای کردید فکر« دلت پاک باشد.»گفت: روی بیاورند. چون خیلی ساده گرفته بود. فقط می مسیح حضرت
خواهی انجام بده. بعدش هم دلت پاک باشد، هر کاری که می»گفت: میکه یکی آمده بود  .بود خدایشان از شدند؟ مسیحی

عیسی به سبب  حضرت» زد این بود:های دیگری که میاز حرف« بخشد!ها را میکنی و گناهمی روی پولش را حسابمی
زدند گردن  1آهنگری/ به شوشتر 6گنه کرد در بلخ"« مان به بهشت خواهیم رفت.همۀ ما عذاب دیده است. ما همه

شد. پادشاهان اروپایی که  گرفتن کلیسای اروپایید کرده است. این مبانی باعث قدرتر  برناباها را انجیل تمام این 6".مسگری
ل پاپ بود. چون مردم مذهبی بودند، پاپ باید  ب  ها یک همچین شوند. اینکرد تا پادشاه تأیید می ار  هانیاقدرت گرفتند، از ق 

 هایی داشتند. ویژگی

، شناسی پیدا شداز بین بردند. اّما کار خدا این است که در قرن شانزده میالدی در یک کشف باستان را این انجیل
ها این را نوشتند چرا قبل از اگر مسلمان« ها این را نوشتند.مسلمان»گویند: خودشان ترجمه کردند، اآلن می بررسی کردند

کردند. چرا شماها پیدا کردید؟ اگر را پیدا می ها باید اینتند، مسلمانها نوشجا به این اشاره نکردند؟ اگر مسلماناین در یک
روید یک کردند، چرا شما ترجمه کردید؟ شماها استاد این مسائل هستید که میها ترجمه میها نوشتند باید مسلمانمسلمان
ای در اختیار داشتند که بتوانند تکنولوژیها پانصد سال قبل از این، مسلمانکنید. چهارصدساله میهزار 3ساله را چیز صد

جوری قدیمی نشان دهند که مال قرن اول هجری بوده است؟! من اسنادی را برای یک کتابی را که دقیقًا شما داشتید، یک
« واند.را بخ برناباکس نباید انجیل هیچ»: برنابامورد نهی از مطالعۀ انجیل در 7السیوس اولزنم. فرمان پاپ گ  شما مثال می

سال قبل از  ۲۲7پاپ بود. این فرد  ،پیامبر 5سال قبل از بعثت ۲۲8میالدی یعنی  49۲السیوس در سال پاپ گ  

                                                                                                                                                                                                                                                             

 او ابداعی آرای داشت. مسیحیت گسترش در مهمی نقش و خواند خدا پسر را عیسی، مسیح آیین به گرویدن از پس پرداخت.می مسیحیان کشتار و آزار به که بود افرادی جزء یهودی پولس 1
 اند.داده لقب مسیحیت مؤسس دومین ،مسیح از پس را وی که ایگونه به ساخت، مطرح یهود آیین از مستقل دینی صورت به را مسیحیت آیین و آورد پدید را مسیحی رایج عقاید

 .39 آیه، ۲9 باب رسوالن، اعمال جدید، عهد به اشاره 2

 است. کاتولیک جهانی کلیسای رهبر و رم سقفاُ  پدر(، معنی به ؛Papa التین: )به پاپا یا پاپ 3

 است. افغانستان شهرهای ترینقدیمی از و باستان ایران مهم شهرهای از باختر، شهر یا بلخ شهر 4

 خوزستان. استان در زاگرس ۀدامن در ایران یجنوب شهرهای از 5

 بدهد. پس دیگری را کسی خطای و گناه تاوان که رودمی کار به هنگامی المثلضرب این 6

 بود. پاپ 496 تا 49۲ از و آمد دنیا به آفریقا شمال در که بود رم کاتولیک کلیسای هایپاپ از یکی یکم، ژالزیوس پاپ 7

 ۲3 رجدب،۲0 روز در رویدداد ایدن امامیه، شیعه مشهور دیدگاه طبق و پیامبر سالگی47در اتفاق این بود. اسالم دین سرآغاز رسالت، مقام به حضرت آن شدنبرانگیخته یا پیامبر بعثت 8
 است. داده روی پیامبر هجرت از قبل سال
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. یک قرن قبل از اسالم اشاره با نگاه پولسی وجود داشتکه  تضادهایی بود دلیل این فرمانش،کرد. زندگی می پیغمبر

گفته است  برنابامطالب جالبی را در مورد انجیل  9"المعارف کبیردایره"از دانشمندان مسیحی در  3یشده است. پطرس بستان
  :طرف کنمطرف و آنخواهم در کار علمی کسی یک کلمه اینخوانم، چون نمیکه من عینًا برای شما از رو می

 (نبوت پسر) "ابن التعزیة"یا  "ابن االنذار"یا  "ابن النّبوة"معنی بهریانی و س   برناباژوزف بود. کلمه  ،برنابانام اصلی 
نخستین کسی از میان حواریون است که آیین یهودیت را ترک کرد و به مسیح ایمان آورد. گفته  برنابااست. 

مسیحی معروف بوده و مکررًا  نام دارد. این رساله در قرون اول برنابای، قدیس برناباب رسالۀ تاشود کمی
 و س اسکندرینض  کلیم  ا  اند، کسانی که از آن اقتباس نمودهگرفته است. از جمله استفاده قرار میمورد

  اند.نیز از آن یاد کرده 6و ایرونیموس 1اوریجانس هستند. اوسابیوس

ن از خودشان نام می  در کتابشان اشاره کردند.  برنابابرد که به انجیل دارد از بعضی افراد ُکه 

های آن از دسترس مردم خارج شد تا آنکه در قرن در طی قرون متمادی فراموش شده و نسخه برناباانجیل 
ند یونانی میالدی ۲0 رم   دوسآن را در رسالۀ خطی از رسائل بولیکبوس یافت و در همین قرن هوغومیز   س 

یر 1التینی نسخۀ   شد. چاپ میالدی در پاریس ۲649به دست آورد که در سال « کورفی» 6آن را در د 

 چاپ کردند. در پاریس ها خود این

 غناطیوسرسالۀ ا   دست آورده بهای از این انجیل بهنیز نسخه 7هافسقُ رئیس اُ وشه اُ میالدی  ۲694در سال 

کسفوردافزود ولی بر اثر یک آتش ها آتش گرفته و قسمت اندکی از این نسخه باقی ماند. کتابخانه 5سوزی در آ
یک ومکررًا چاپ شده  برنابانسخۀ یونانی و التینی انجیل  را به انگلیسی و شخص دیگری آن را به  آن و 

ند یونانی رم   چهاراست که ناقص و در  آلمانی ترجمه کرده. ناگفته نماند که تمامی نسخ ذکر شده کپی نسخه س 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 هایش،مجلده انتشدار و مدرسده سدیسأت از گذشدته بسدتانی، طرسپ مهم دستاوردهای اند.داشته بلند مرتبتی عرب ادبیات در که لبنان اهل بستانی خاندان از بستانی بولسبن )پطرس( طرسپ 1
 در آن جلددد نخسدتین کده المعدارفةدایر  و شدد، انتشدار آمداده م۲807/ش۲۲80 در کده المحدیط ُمحدیط ندام بده لغدت بدزرگ فرهندگ   تددوین مقددس، کتداب ترجمده در او سدهم از: بدود عبدارت
 رسید. چاپ به م۲806/ش۲۲93

 است. هجی حروف بیترت به متنوع علوم تمامی شامل و شده نوشته بستانی پطرس توسط که لمعارفیادائرة 2

 اوست. اثر کلیسا تاریخ معروف کتاب بود. نصارا علمای از و نصارا نگارتاریخ نخستین روم، مسیحی امپراطور اولین قسطنطین امین کاتب قیصریه، اوسبیوس 3

روم 4 ُرنیموس   یا قدیس )جروم( ژ   است( مشهور ُولگاتا به اکنون که )کتابی التین به عبری از مقدس کتاب ترجمه خاطر به بیشتر وی بود. ایلیریایی کشیش م(،4۲7 -340) قّدیس )ایرونیموس( ی 
 است.شده واقع موردتوجه

 بود. غربی اروپای کشورهای در کلیسایی و علمی زبان اخیر قرون تا که اروپایی و هند هایزبان هایشاخه از 5

 مسیحی. راهبان عبادت محل صومعه، 6

 شود.می گماشته نظارتی و حکومتی امور به اسقف است. کاردینال از ترپایین و کشیش از باالتر که کاتولیک کلیسای مقام پنج از یکی 7

کسفورد، 8 کسفوردشایر شهرستان مرکز و انگلستان شهرهای از یکی آ کسفورد مشهور دانشگاه است. کشور این شرقی جنوب در آ  دارد. قرار شهر این در آ
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ینا س فصل بود از جبل ۲۲نسخۀ یونانی کاملی را که در  3رفند  میالدی تیش   ۲899است ولی در سال فصل 

 به دست آورد.

 این را در اکتشافات پیدا کردند، چیزی نبوده که همین اآلن ساخته شده باشد. 

مشهور است. این  لدنف  لج  ه   حواشی و تفسیر است که بهالتینی قدیمی با  زبانبهترین نسخۀ این رساله به 
ژورنال آمریکایی چاپ شد. تعداد زیادی از  میالدی در ۲864و در سال  لیبسیک میالدی در ۲869نسخه در 

این است که این نسبت  رفیق پولس نوشت و رأی متأخرین برنابارا قدیس  برنابادانشمندان معتقدند انجیل 
رساله از خرابی اورشلیم سخن به میان آمده، رین این است که در این صحیح نیست و از جمله دالیل منک  

وفات  64میالدی نوشته شده است. زیرا برنابا قبل از خرابی اورشلیم یعنی سال  07بنابراین قطعًا بعد از سال 
در قرون اول مسیحیت پیدا شده و احدی قائل  2کرده. بهتر است که بگوییم این نسخه در کنیسۀ اسکندریه

 میالدی نوشته شده است. ۲۲7نشده که بعد از سال 

ها کتاب چاپی نبوده است، اآلن بعد از میالد است. قدیم ۲۲7یعنی شکی وجود ندارد که این نسخۀ انجیل حداقل مال 
بردی. چیز نایابی آن را برای خودت می و نوشتیگرفتی، یکی از روی آن میقرآن نوشتم، شما از من می یک منفرض کنید 

دستگاه چاپ را چگونه اختراع کرد؟ این بچۀ بازیگوشی بود، مادرش یک بار  3دانید گوتنبرگنداشت. می آن راهرکسی  ،بود
این هم گفت چه کاری است؟ کمی مغزش را به « ده بار از روی انجیل بنویس.»خواست او را تنبیه کند، گفت: تابستان می

حاال « ها را داشته باش تا بعدًا!فعاًل این»ش داد، گفت: کار انداخت و ماشین چاپ ساخت. رفت صد تا چاپ کرد و به مادر 
وجود آمده است که با اسالم سازگاری ندارد، مقدار تغییرات در انجیل برنابا به نوشتند. در این نسخه یکگرفتند میها میآن

س
ُ
رق  مریمبنانجیل عیسیاشاره به  4اّما خیلی جزئی است. در اصول هیچ شکی نیست. جالب است بدانید در انجیل م 

دانیم کجاست. چه بسا این که کاًل از دست رفته و نمی هبود مریمبنهست. یعنی یک انجیل اصلی به نام انجیل عیسی
ست دیگر، اگر بخواهد کاری پیدا شد. خداند. اّما انجیل برنابا را که به زور حذفش کردند، به لطف خدا اهها از بین بردفریسی

 خواهد جلوی او را بگیرد؟ چه کسی میرا انجام دهد 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 را عتیدق عهد قدیمی نسخ از یکی سینا کوه دامنۀ در واقع دیر در وی نمود. قدیمی مقدسه کتب قدیمی هاینسخه تحصیل و تجّسس صرف را خود عمر تمام که آلمانی دانشمند تیشندرف، دکتر 1
 بود. ندیده روز آن به که یافت

 از هدا،فرعدون جزیدره در واقدع دریدایی فدانوس اسدت.شده ساخته او هایکشورگشایی زمان در و اسکندر توسط که مدیترانه عروس به مشهور مدیترانه، دریای امتداد در مصر بزرگ شهر دومین 2
 دارد. قرار آن در جهان، گانههفت عجایب

Johannes Gutenberg 3 :شود.می یاد اروپا در چاپ صنعت کالً  و چاپ ماشین مخترع اولین عنوانبه وی از آلمانی. زرگر (۲468فوریه3 -۲398) گوتنبرگ یوهانس 

 را وی جدید، عهد و نبود عیسی ۀگاندوازده شاگردان از یکی مرقس گردد.برمی 67 سال حدود به آن لیفأت و است انجیل ترینقدیمی مرقس انجیل که است این مسیحیان بین رایج اعتقاد 4
 کند.می قلمداد پطرس و سپول دستیاران از
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راگ اعتراف کردند در حالی در اروپا پیدا شد که در میان مسلمانان  و مادام لورا 1طور که مستر لونسدالاین انجیل همان

 تواند این را قبول کند. هرگز نام و اثری از آن نبود. یعنی هر آدم اندیشمندی که نور حقیقت به دلش تابیده باشد، می

خالف سایر اناجیل موضوع تصلیب مسیح را پولس است. این انجیل بر ُجرم انجیل برنابا مخالفت شدید آن با تعالیم 
برد. و توحید حقیقی الهی را اثبات را از میان می 2داند. عنوان تثلیثترین نسبت ناروا به وی میشدیدًا انکار و آن را زشت

یعنی برنابا داند. عمل را نسخ کرد. تنها راه سعادت را داشتن توأمان عقیده و عمل پاک می کند. برخالف پولس که شریعت  می
وی با « یکی را رها کنی.طرف را بچسبی و آنشود که یکاگر دلت پاک باشد، باید عملت هم پاک باشد. نمی»گوید: می

مسیحیان را در انجام هرگونه  ،ست و به نام دیندانپولس که نجات امت را تنها مرهون محبت مسیح و اعتقاد به تثلیث می
د و آن بشارات عمل منافی عفت آزاد گذاشته بود، مخالفت شدید پیدا کرد. پس از اسالم ُجرم دیگری نیز بر آن افزوده ش

ک ها سبب شد تا استفاده از انجیل در بین مسیحیان مترو مورد طلوع نور قدسی محمدی است. همۀ اینصریح و مکرر آن در
 شود. 

گفت. بعد از نظرهایی بود که با پولس داشت و حقیقت را میاین را کنار گذاشتند، اختالفآن اوایل  اینکهپس دلیل 
هایی از انجیل برنابا را را کنار گذاشتند. اما پیدا شد. من بخش را به وضوح گفته است، دیگر کاًل آن اینکه دیدند نام پیامبر

اواًل من ابتدا انجیل برنابا را اثبات کردم، بعد « فقط به انجیل برنابا استناد کرد.: »نگوییدفردا پسحاال خوانم. برای شما می
انجیل برنابا هایی که همین اآلن دارید، استناد کردم. در کنم. دومًا قبل از انجیل برنابا به تمام کتابدارم به آن استناد می

  آمده است:

درخشد که ای است، مثل آفتاب میدید در هوا نوشته ،شد سرپایعنی  های خودو چون آدم برخاست بر قدم

 :وقت آدم دهان خود بگشود و گفتپس آن  ،«هالل   سولرَ  دٌ م َّ حَ ه مُ ا الل  ل  اِ  هَ لَ ا اِ لَ »نوشته بود:  در مقابل عین او بود.

کنم آفریدی مرا ولیکن زاری میای پروردگار خدای من، زیرا که تو تفضل نمودی پس کنم تو را شکر می»
ای بندۀ مرحبا به تو » :پس خدا جواب داد «به سوی تو اینکه مرا آگاه سازی که معنای این کلمات چیست؟

که تو دیدی او را جز این او را و آن امگویم به تو که تو اول انسانی که آفریدهمن آدم و به درستی که می
 «های فراوان.است بیاید به جهان بعد از این به سال که زودنیست که او پسر تو است. آن

  را در دنیای قبل ُملکی زودتر از همه آفریده بود. اللهرسول ست، از تو قرار است به دنیا بیاید. اّما آقایعنی او پسر تو

نور  زود است آنکه چون بیاید، را. چیز همه آفریدم او برای از کهآنو او زود است بشود فرستادۀ من. »
 «.بخشد جهان را

                                                                                                                                                                                                                                                             

 کردند. ترجمه انگلیسی به ایتالیائی زبان از را برنابا انجیل راگ، لورا مادام اشفاضله زوجه همراه به که انگلیسی دانشمند 1

 خددای و کدرد( پیددا تجسدم مسدیح عیسدی در )کده پسدر خددای پددر، خددای شدخص سده در یگانه خدای آن براساس که است مسیحیت بنیادین اعتقادات از یکی باوریگانهسه یا تثلیث 2
 باشند.می متمایز هم از ولی دارند یکسانی ذات سه، این باشند.می القدسروح
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از »گویند: است. فالسفه می 1َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ او « که همه چیز را آفریدم. بود او روی گل خاطربه اصالً » گوید:یعنی می

رحمتش ، از سر َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمينَ بود.  اللهرسول ای برای کثرت آفرید و او آقاخدا وسیله« شود.واحد جز واحد صادر نمی
بخواهد  گوید که قرن اول هجری بوده است. قبل از اینکه حتی پیغمبرتمام جهان را خلق کرد. این را انجیل برنابایی می

 دنیا بیاید. به

انجیل ) که بیافرینم چیزی را.هزار سال پیش از آن 86آسمانی،  مالکه روان او نهاده شده بود در جآن
  ( ۲۲تا  ۲4آیات  -39باب  -برنابا

  خوانیم:می جای دیگری از این انجیل. در م، روح او را آفریده بودنمچیزی را بیافری اینکههزار سال قبل از 67

او را گذاشت خود او را نام  3عجیب است زیرا که خداوند وقتی روان او را آفرید و در ملکوت اعلی 2سیانام م  
خواهم خلق کنم بهشت و جهان و بسیاری از برای تو میای محمد، زیرا که  صبر کن» :نهاد. خدا فرمود
شمارد مبارک شود و هرکه تو را لعنت ها را به تو حتی اینکه هر که تو را مبارک میبخشم آنخالیق را که می

دهم، به جهت خالصی و کلمۀ فرستم پیغمبر خود قرار میکند ملعون باشد. وقتی تو را به سوی جهان می

 ( ۲0تا  ۲9آیات  -90باب  -انجیل برنابا) «شود.تو صادق می

 من از بعد است زود کهآنالله. و به تحقیق پیامبران همه آمدند مگر رسول»: گویدمی عیسی حضرت

 (6آیۀ  -36باب  -انجیل برنابا) «خواهد که من راه او را مهیا سازم.، زیرا خدا میدیایب

فقط آمده است بشارت  عیسی هم همین بشارت شده است. حضرت انجیل به آرامی یعنی بشارت. اآلن به یونانی
  دهد.

 « آیا پیامبران دیگر بعد از آمدن پیغمبر خدا خواهند آمد؟» :کاهن در جواب مسیح گفت

 زیاد است.  جدید گفتند. در عهدیسوع  ناصری می عیسی به حضرت

فرستاده شده باشند نخواهد آمد.  جانب خدابعد از او پیامبران راستگو که از » :پس یسوع در جواب فرمود

 -انجیل برنابا)« سازد.گو خواهند آمد و همین است که مرا غمگین میولیکن جمیع بسیاری از پیامبران دروغ
 (9تا  0آیات  -90باب 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 «َرْحَمًة ِلْلَعاَلِميَنَوَما َأْرَسْلَناَك ِإل َّا » :۲70 آیۀ انبیا، سورۀ است. الهی رحمت رسول که است آن اسالم مکرم نبی مهم اوصاف از یکی 1

 دهند.می مهدی حضرت یا عبداللهبنمحمد به را نسبت این که است «اسماعیل نسل از شخصی» معنی به «ماشیح» عبری واژه ترجمه ظاهراً  «مسیا» برنابا انجیل در 2

 گویند.می نیز عماله ملکوت بدان که است محض مجردات و غیب هایعالم کلیه حداکثری نگاهی با اعلی ملکوت 3
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اوضاعش بعد دید « من پیغمبر هستم!»گفت: بهاءالله . هستند 2و بهاءالله 1محمد بابپیامبران دروغین امثال علی

 طایفۀ او هستند.  3هااین بهایی« خدا هستم!»، گفت: چسبدخوب است و می

از » :شاگردان جواب دادند «الله بیاید، پس، از نسل که خواهد بود؟وقتی که رسول» :وقت یسوع فرمود آن

 (۲9آیۀ  -43باب  -انجیل برنابا) «داوود.

 درستی که عهد بسته شده است با اسماعیل نه با اسحاق.گویم. به تصدیق کنید مرا زیرا به شما راست می

  (3۲آیۀ  -43باب  -انجیل برنابا)

  «آن عهد الهی با اسماعیل بسته شده است.»گوید: می عیسی در انجیل برنابا حضرت

 مسیح در آن وجود دارند. حضرت 4شیاحمورد انجیل برنابا وجود دارد این است که دو تا م  نکتۀ جالب دیگری که در
اشاره  الّزمانباز به آقا صاحبکه « آییم. آن، یکی دیگر است.من آن مشیاح اصلی نیستم. من و او با هم می»گوید: می

 .فراوان است ،آیات ایننمونه شده بود. 

 های سلیمانکتاب غزل غزل

 آمده است:  "سلیمان هایغزل غزل"در کتاب 

ای دختران ترین است. این است محبوب من و این است یار من دهان او بسیار شیرین و تمام او مرغوب

  (۲6 ۀآی _9باب  _ 5سلیمان های)غزل غزل اورشلیم.

دربارۀ  سلیمان همسر حضرت»برخی هم گفتند: « زند.ها را میدارد این حرف سلیمان حضرت»برخی گفتند: 
 ش را بخوانیم. ااّما برای اینکه بدانیم این دربارۀ چه کسی است، باید برویم عبری« گوید.ها را میدارد این سلیمان

«His mouth sweetدیمماش اای وجود دارد که تلفظ عبریاینجا یک کلمه« دهانش شیرین است. ؛ م  است. این  ح 
پذیر، خوب. یعنی دل Desirableرا ترجمه کردند. محمد یعنی ستوده، به انگلیسی ترجمه کردند  نامردها آمدند کلمۀ محمد

بروید کنار! من یک »گوید: ها میکند. به آندارد در وصف یک نفر با نام محمد صحبت می سلیمان جا حضرتیعنی این

                                                                                                                                                                                                                                                             

 شد. نبّوت و مهدویت مّدعی بعدها که شیعیان دوازدهم امام بابیت مّدعیان از ،«هیباب» ضاله فرقه گذارانیبن و باب به ملقب شیرازی محمدسیدعلی 1

 یت.یاهب گذاربنیان ،نوری نعلییرزاحسیم لقب 2

 رسدمیت بده را آن عمومداً  مسدلمانان ولدی خوانندد،می دین را آیین این یانیبها است. شده گذاریبنیان بهاءالله به معروف «نوری میرزاحسینعلی» توسط که بابی آیین از منشعب ایفرقه ت،ییبها 3
 برند.می کار به آن برای را »ضاله فرقه» تعبیر معموالً  و شمارندمی منحرف ایفرقه را آن و نشناخته

 باشدد. اصدطالح مسدیحامدی« مشیاح»و  «ماشیح» عبرانی واژه از مشتق «مسیح» و است. مخصوص( روغن وسیله )به شدهشده و تقدیسشده، تدهینمعنای مسحدر زبان عبری به« شیاحم» 4
 است.یح مس یک ظهور انتظار آن محور که کندمی داللت نظرات و عقاید از نظامی یا نهضت، بر باوری

 است.شده داده نسبت داوود حضرت پسر سلیمان حضرت به کتاب نویسندگی است. انجیل در عتیق عهد و عبری تنخ هایبخش از یکی نشیداألنشاد، یا هاغزل غزل 5
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دیم ماخوانند میرسمًا اآلن یهودیان وقتی این را « چنین است.شناسم که اینکسی را می م  از  رااین من کنند. تلفظ میح 

 سایت خود کتاب مقدس گرفتم. 

بخوانید. به که در دسترس است. بروید کتاب مقدس را باز کنید و ببینید. به شما آدرس دادم  ،گفتم که مواردی تمام
چون در دسترس همه نیست، اشاره نکردم، وگرنه در وحی کودک هم در حرف میم،  1"(وحی کودک) لدیه نبوئت"کتاب 

م  
شود. دینی صاحب شمشیر است. بر دشمنانش پیروز مید. آیمی )هاجر( پیامبری از فرزندان آن زن کنیز: »آمده است داُمح 

را ریز آورده است. ماجرای کربال را هم دارد، که آن را  الّزمانصاحب در کتاب وحی کودک، تا ظهور آقا« گذارد.ابدی می
فا»اشاره دارد به: قباًل گفتم.   خدمت شما عرض کردم.  "ملعونه ۀشجر "در سخنرانی « ، سری از پشت بریده خواهد شد.ق 

سایت اصلی برای زیاد سندیت ندارد، آن  google translate البته گذاشتم. google translateدر  را 9باب از  ۲6آیۀ  من
اسم است. آن شیطنتی که آن  د ترجمه کند. چون اینناتو یم کلمات، به جز این یک دانه را ۀمن مهمتر است. دیدم هم

 کند که این ترجمه کند؟! افزار ندارد. آخر چه کسی اسم را ترجمه میها دارند این نرمخاخام

مع است. برای احترام هم استفاده می آمده است در آخر اسمکه ایم این   هابقیۀ اینمن شود. در زبان عبری به معنای ج 
دیمباز  را حذف کردم، به اصل کلمه رسیدم، مَّ م ح . در جای دیگر تورات آمده استهم به نشانۀ جمع  ایم، م ح م داست.  ُمح 

در آن  واحد شامل دو نفر  که آورده استم ح م د صورت  . بسیار زیبا اشاره کرده است. محمد را بهوجود داردهم ایم بدون م د 
 گوییم. را به صورت م ح م د می الّزمانشود. ما نام مبارک آقا صاحبمی

 نبیکتاب حزقیال

 گوید: می 2نبیزقیالح  در کتاب 

های ایشان یعنی پسران و دختران در روزی که من قوت و سرور و فخر و آرزوی چشمان و رفعت جان
ایشان را از ایشان گرفته باشم آیا واقع نخواهد شد؟ که در آن روز هر که رهایی یابد نزد تو آمده این را به 

اند باز خواهد شد و متکلم شده سمع تو خواهد رسانید. پس در آن روز دهانت برای آنانی که رهایی یافته
 .باشمکه من یهوه میان آیتی خواهی بود و خواهند دانست دیگر گنگ نخواهی بود و برای ایش

 ( ۲0تا  ۲9 اتآی -۲4باب  -نبیحزقیال)

. م ح م د :بینیم که آن را ترجمه کردندمی این آیه دوباره نام مبارکی را ش بود. در ترجمۀ لفظ عبرانیااین ترجمۀ فارسی
 دوباره محمد هست.

                                                                                                                                                                                                                                                             

 دهند.می تشکیل را کتاب این آیات که آورد زبان به را کلماتی سپس و رفت سجده به توّلد محض به که است یهودی کودکی هایپیشگویی شرح کتاب این یهود. مخفی کتاب 1

 است. اسرائیلبنی دوباره اتحاد و بیگانه هایملت اورشلیم، سقوه چون موضوعاتی ۀدربردارند و باب 48 شامل و عهدعتیق هایکتاب از یکی حزقیال؛ کتاب 2
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 کتاب مراثی ارمیای نبی

 :آیۀ دیگری را ببینید 

کمان خود را مثل دشمن زه کرده، با دست راست خود مثل عدو بر پا ایستاده است و همه آنانی را که در 
نیکو منظر بودند به قتل رسانیده، غضب خویش را مثل آتش ریخته است. خداوند مثل  1خیمۀ دختر صهیون

 ( 9و 4ات آی -۲باب  -2راثی ارمیای نبیم  ) دشمن شده اسرائیل را هالک کرده.

اسرائیل کاری هر چند او با بنی ،اسرائیل انتقام بگیردکند که با آمدنش قرار است خدا از بنیدارد از کسی صحبت می
 google translate در همرا این  وقتی ؟د م ح م آن یا ،د م ح م این نداشته است. چه کسی است؟ اولی است یا دومی؟

ای کلمه ؛کار استکه این حرف شاه یک حرف اضافه داردهم م ح م د  دیدم این -به فارسی (عبری) Hebrewاز -گذاشتم
 3نبی ها خوب خبر دارند. در کتاب یوئیلاست. این اللهرسول اصاًل منتسب به آقا : محمد.زندبینید که خشکتان میمی
 موارد متعدد هست.  هم

 کتاب هوشع نبی

  :بیاورمهوشع  کتاب ازهم یک مثال 

و اگر نیز بزایند نتایج مرغوب رحم آورند. خشک شده و ریشۀ ایشان خشک گردید، میوه نمی 4فرائیما  

 (۲6آیۀ  -9باب  -هوشع نبی) برم.ایشان را از بین می

شوند؟ مگر خدا وعده نداده بود باید کثیر آن میوه نیاوردن را یادتان است، درخت انجیر را مثال زدم که دیگر تمام می
شما کتاب هم  در اینشوند؟ گفت این شجره خشکید. شجرۀ دیگری در راه است. اینجا هم باز شیطنت صورت گرفته است. 

اییم اینکه ما بی شبیهبینید. اینجا لفظ محمد را به عنوان دلپذیر، مرغوب و خوشایند ترجمه کردند. را میم ح م د دوباره کلمۀ 
آن شخص به جای « علی را دیدم.»گوییم: ما میوقتی مثاًل کلمۀ علی را ترجمه کنیم. علی به معنی باال، بلندمرتبه است. 

 :گفتبه ما  قرآن« باال را دیدم!»بگوید: علی 

 ُِيَحرَُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمواِضِعه1  

                                                                                                                                                                                                                                                             

 دارد. هودی دولت دیتجد و مانیسل و دوداو  نیسرزم به بازگشت برای هودی ملت آرزوی و آرمان به اشاره ون،یصه هود،ی نیید متون در است. اورشلیم غربی جنوب در کوهی نام صهیون 1
 دانند.می ونیصه فرزندان را خود انیهودی رو، نیا از و است جهان بر ییروافرمان و مستقل حکومت لیتشک ظلم، از ییرها سمبل هود،ی برای ونیصه سخن، گرید به

 پوشاند. خود خشم با را اورشلیم خداوند اورشلیم، جوانان ارمیا، گریاننبی یهودیان، اسارت اورشلیم، ویرانی موضوعات با عتیق عهد کتب از یکی ارمیا مراثی 2

 است. کوچک پیامبر دوازده از پیامبر دومین فتوئیل، پسر یوئیل حضرت است. عتیق( عهد مسیحیان برای و تنخ یهودیان عبری)برای مقدس کتاب هایکتاب از یکی یوئیل کتاب 3

 .، از فرزندان حضرت یوسفآفرائیم 4
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حجت بر شما تمام »گوید: خاطر همین هم خدا میبهکردن کلمات از جایگاه خودشان هستند. استاد تحریفها این

 « یایید.نشود میر دارید. منتها آن تعصبتان باعث است. شما از همه بهتر خب

 کثرت

ها یعنی این خواهم بدانید در عرفان شیطانی  می ه است.از کجا صورت گرفتای هم بگویم درمورد کثرت که یک نکته
تا حرف دارد. با ۲۲تا میوه و ۲7ها این 3درخت کاباالی .خواهند برسندها به کجا میاین و استای پیدا کرده ، چه معنی2کاباال

ست. هایعنی بعد از خدا، یعنی کثرت این 334رسند. عدد به ملکوت خدا میو  گیرندرسند و کل دنیا را میاین به قلمرو می
یافتن به ها بعد از دستاست که این کشند، کثرتیبیرون میها از درخت کاباال به دلیل تقدسش که این 33دلیل اصلی 

 . شوندمی اللهُة ليفَ خَ  زمین رویکه  خواهند بگویندمیآورند. ملکوت خدا به دست می

یدار، همین نام حیدر است. زمانی 5سنت هم در حلباست که اهل اینامهاین نسب یذار یا ح  یدار یا ق  که  چاپ کردند. ق 
« علی»گفتند: « نام او چیست؟»را پایین کشید، آن خاخام بزرگشان که آن باال بود گفت:  6زد و خیبر امیرالمؤمنین آقا

گویی، مادرش درست می»گفتند: « اسمش حیدر است. آوردهای ما آمده کسی که اینجا را پایین میگوییدر پیش»گفت: 
کتاب وها حسابگویی، آنرا که می« موند قادِ م َّ حَ يش مُ جِ  ،هيونصَ  يا خيبر خيبر» شعار آن« نامش را حیدر گذاشته است.

 . آیددستشان می

ل4 ؛. قیدار3 ؛ل. اسماعی۲ ؛. ابراهیم۲نامه را بشماریم: حاال نسب م  ت9 ؛. ح  ب  المان6 ؛. ن  ع.8 ؛عمیس  اله  .0 ؛. س  س   ؛الی 
یم۲0 ؛ة. ُمدر ک۲6 ؛. الیاس۲9 ؛رض  . مُ ۲4 ؛زار. ن  ۲3 ؛دع  . م  ۲۲ ؛دنان. ع  ۲۲ ؛د. اُ ۲7 ؛أدد.9 نان۲8 ؛ة. ُخز  یس یا ۲9 ؛ة. ک  . ق 

ریش۲۲ ؛. مالک۲7 ؛رض  الن  
ُ
هر یا ق عب۲4 ؛. الوی۲3 ؛.غالب۲۲ ؛شوندمیگویند از این فرد جدا ، قریش که می. ف  . ۲9 ؛. ک 

الب۲6 ؛ةرّ م   ص  ۲0 ؛. ک 
ُ
بد۲8 ؛ی. ق ناف. ع  ِإنََّا َأْعَطْيَناَك . زهرا 33 ؛. محمد3۲ ؛.عبدالله3۲ ؛. عبدالمطلب37 ؛. هاشم۲9 ؛م 

 . بیاورند را او خواهندمی ها. این7اْلَكْوَثرَ 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 «دهند.می تغییر اشحقیقی معنای و اصلی جایگاه از را خدا کلمات» :۲3 آیۀ ،مائده سورۀ 1

 گویند. کابالیست را تصوف این پیروان شود.می اطالق یهود قوم ۀخودساخت تصوف و عرفان نوعی به که است نامی کاباال خاص طورهب اما است، قدیمی و کهنه کاباال لغوی معنی 2

 درخدت، ایدن بده اسدت. تمثیلدی درخت همین واقع در کاباال اعتقادی مبنای و اصول که سفیروت)شمارگان( نامه ب شدهاستخراج درختی کتاب این از دارد. نام "زوهر" کاباال پیروان مقدس کتاب 3
 شود. می گفته نیز زندگی درخت

 ۲۲ عددد مضدارب تمامی هافراماسون اعداد بندیرتبه در شود.می نامیده اعظم ماسون و است زیادی قدرت صاحب برسد 33 رتبه به که کسی است 33 تا ۲ رتبه از که فراماسونری بندیرتبه در 4
 است. مقدس 3 مضرب مخصوصاً 

 است. خاورمیانه یمنطقه هایشهر ترینکهن از یکی و سوریه تجاری پایتخت و شهر ترینبزرگ نام حلب 5

ر غزوه 6 ْیب    یافت. پایان مسلمانان پیروزی با صفر ماه در و شد آغاز هجری هفتم سال محرم ماه در که خیبر ۀبرابر یهودیان منطق امبر اکرمپی غزوات از خ 

 «عطا کردیم. ]گیردریشه می که برکت در نسل است و از فاطمه[تردید ما به تو خیر فراوان بی: »۲ ، آیۀکوثرسورۀ  7
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قدر او تظرش بودند و چهفتد، که چه کسانی منادلت میجور دیگر در یک اللهرسولحاال از این به بعد نام مبارک آقا

 :و او وعده داده است که ویژه است

 الدَِّيِن ُكلَِّهِ َعَلى دين ِلُيْظِهَرُه1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 «تا آن را بر همۀ ادیان پیروز گرداند.: »33 ، آیۀتوبهسورۀ / 9 ، آیۀصفسورۀ /  ۲8 ، آیۀفتحسورۀ  1
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 دعای فرج

 

 اْلِغَطاءِإَلِهی َعُظَم اْلَبلاءُّ َو َبِرَح اْلَخَفاءُّ َو اْنکَشَف 

 پرده از کارها برداشته شدو ار شد کآشراز پنهان بزرگ شد و بال و گرفتاری ا یخدا

 
 السَََّماءَُّو اْنَقَطَع الرَََّجاءُّ َو َضاَقِت اْلَأْرُض َو ُمِنَعِت 

 و زمین تنگ شد و از ریزش رحمت آسمان جلوگیری شد و امید قطع شد

 
 َو َأْنَت اْلُمْسَتَعاُن َو ِإَليک اْلُمْشَتکی َو َعَليک اْلُمَعوََُّل ِفی الشَِّدََِّة َو الرَََّخاءِّ

 .ستو اعتماد و تکیه ما چه در سختی و چه در آسانی بر تو ا، سوی تو استو تویی یاور و شکوه به

 

 َاللََّــُهمََّ َصلَِّ َعَلی ُمَحمٍََّد َو آِل ُمَحمٍََّد 

  ،ا درود فرست بر محمد و آل اویخدا

 

  ُأوِلی اْلَأْمِر الََِّذيَن َفَرْضَت َعَليَنا َطاَعَتُهْم َو َعرََّْفَتَنا ِبَذِلک َمْنِزَلَتُهْم

  و مقامشان را به ما شناساندیوسیله منزلت آن زمامدارانی که پیرویشان را بر ما واجب کردی و بدین 

 
  َفَفرَِّْج َعنََّا ِبَحقَِِّهْم َفَرجا َعاِجلا َقِريبا کَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُهَو َأْقَرُب

  ترکیا نزدیمانند چشم بر هم زدن  کیشی ده فوری و نزدیشان به ما گشایبه حق ا

 
  يا ُمَحمََُّد يا َعِلی يا َعِلی يا ُمَحمََُّد

  محمد ای علی، ای علی ای محمد یا
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 ِاکِفياِنی َفِإنََّکَما کاِفياِن َو اْنُصَراِنی َفِإنََّکَما َناِصَراِن

 که شمایید کفایت کننده ام و مرا یاری کنید که شمایید یاور من  مرا کفایت کنید 

 

 يا َمْولاَنا يا َصاِحَب الزَََّماِن

  الزمانای موالی من ای صاحب

 

 اْلَغْوَث اْلَغْوَثَاْلَغْوَث 

  به فریادم برس ،به فریادم برس ،به فریادم برس

 

 َأْدِرکِنی َأْدِرکِنی َأْدِرکِنی

  دریاب اب، مرا دریاب، مرایدر  مرا

 
  السََّاَعَة السََّاَعَة السََّاَعَة

  ، همین ساعتهمین ساعت، همین ساعت

 
 اْلَعَجَل اْلَعَجَل اْلَعَجَل

  االن، االن، االن

 

 َأْرَحَم الرََّاِحِميَن ِبَحقَِّ ُمَحمٍََّد َو آِلِه الطََّاِهِريَنيا 

   اشزهیکن مهربانان به حق محمد و آل پا یتر ای خدا ای مهربان
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