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 انجیل با استفاده از تصاریحنفی تثلیث 
 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

ت ماا مللففاین  اه انساانی با اد و  اه سانی انساانی  اه یات و سلبیاتمام ایجاب

بااز هام  ،ی درخشانش عقال اسا . و بارهاا عاره  ادهدر نقطه اوال ،اسالمی با د

، وحیاه، رسااالته، بالعقل یعرف النحی، یعرف اهلل»اینجا مناسب اس   ه عره  نیم 

 ناد و سهمیم. آیا آن نیرویی  اه ماا را رهباری مایبه عقل می« ةسرعی ةاحلامه، اصلی

س ، غیر از هس ، احلام هنّت س ، نبهعد تللیف به اینله اهلل باید رهبری  ند در بُ

 نایم. روی عقل صد درصد صاحب  مایسعالً نیروی داخلی اس   ه عقل اس  و ما 

 ةالقمّا ةو السّلبی ةت االیجابییامن العقل»ت گنناگننی سلبًا و ایجابًا دارد. یاعقل ،عقل

« یناجتماع النفقیضین و ارتفاع النفقیض ةلعقنل استحالة اعلی  اسف ةللعقنل  للف محلفق

در این جه  اختالف ندارناد  اه اگار  ،عقال هر اختالسی با هم دارند ،گنیندهمه می

حاال در نقیض بندنش اگر بحث دارند  ،اجتماعش و ارتفاعش محال اس  ،اندنقیضین

ت یااز اباده بادیه ،دو  یا  اوّالً نقیضاین باندنِ ،انادمطلب دیگری اس . اگر نقیضاین

ت یاالعقل ةو  اسف»دیهیات اس . نقیضین نی  هم از ابده باس  و بعدًا اجتماع و ارتفاع 

« ةعامّا ةاالولای بصانر ةت و ما الی ذلک تتر فا  علای العقلیایابل و الحسّیات و العلم

 ننن بار محانر نیاروی جاذباه عمانمی تماام علانم تاا ،بییطنر  ه در علنم تجرهمان

د با د بین عقالء و هایی  ه باید صد درصها و تلذیبهمچنین در  لف تصدیق ،اس 

 اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین. محنر اوّلی عبارت اس  از استحاله ،مللففین
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 و لللف من نحاوره ةً  یعةًلذلک نقنل للمسیحین للیهند للمشر ین للمسلمین سن»

االولی من االمنر  ةنّ النفقطأا نقنل  لفلم معترسنن سی بحث من البحنث المختلف سیه

ایان را هماه وبانل « اجتمااع و ارتفااع النفقیضاین ةعن استحال ةعبار ةالعقلی ةالناضح

مطلبای  نیم. اصنالً در باب محاوره همین اس . بحث می با آنهار این محنر بدارند. 

 اه  بعدًا ،بقبنالنید ،الحال یا اگر طرف  ما وبنل ندارد ة ه طرسین وبنل دارند بطبیع

اند یاا اتفاای بحث اتفای دا ته بی  ه طرسینِ ند. بر مطلمقبنل طرسین می ،یددوبنالن

 . اس   نیم. سروع بحث بر این محنر و متن اصیلما بحث می ،اندپیدا  رده

تنحیادی  ،در باب تثلیث یا تثنیه یا ا راک یا هر  ی ی  ه بر خالف تنحید اسا 

ال  ال ماردّ لاه و تمامًا دلیل وااط ٌ ، ه سطرت و عقل و علم و حسّ و  نن و  یان  نن

 ، ایانپس در هر  تابی خاالف تنحیاد دیادیم ،محیل عنه هستند نسب  به این تنحید

 و مان» نین ناداریم. ما وحی با د. البتفه در ورآن   تاباگر حتفی  ،خالف عقل اس 

و ال  ةابدًا ال زیااد ةوحی ال مدخل سی آیاته اللریم هعلی أنّ القرآن  لف ةالقاطع ةاالدلف

و یاا  سالبًا خالف عقلی  ه همه عقاال وبانل دارناد« القرآن أن ال تناوض سی ،نقصان

اگار هام ،  ردندنمی رهامخالفین ورآن ایجابًا در ورآن وجند ندارد. اگر وجند دا   

دهیم. و لذا ورآن  ما  ان و سنف را از خند ورآن ما می آنها هایی دارند جنابحرف

 . و باه وانل بااور العلانم به عننان  تاب صد درصد وحی اسا ةیلنن الی ینم القیام

تانرات  ،اگر ما در تنرات و انجیل مشاهده  نایم 1«الشَّمْسُ يرْكَجَ یَجْرِيآنَ القُرْ»(: ع)

آیااتی ناه،  ، ناددر باب تنحید آیاتی تنحیاد را تصادیق مای ، نننی و اناجیل  نننی

ح و ةسی اللتاب المقادّا الرّبانیا ةنحن نصدّی اآلیات التفنحیدی» تبلانر و  لفأنفهاا تنضاف

عقال محانر « لاذااللاذا و الو العلام و  ةما یحلم به العقل و الفطار تبیّن و ت ید بیانًا

اس . عقل گیرنده از سطرت اس ، گیرنده از حسّ اس ، گیرنده از علم اس ، سرستنده 

 تناند باا سرودگااهشنمی، . پس این عقل  ه سرودگاه وحی اس اس  به مرحله وحی

آن  ،سرودگااه نیسا اصاالً  اند، ناابند میفتاد در سرودگااه بی اگار دعنا دا ته با اد.

 گاه اس . اعدام

بنابراین ما به جای اینلاه تفصایالً مطاالبی را  اه علماای انجیال در بااب تثلیاث 

ای را عاره اوّل یاک نمنناه ،اناداناد و آیااتی را در بااب انجیال اساتدالل  اردهگفته

                                                           

)بدا اددر   196 ، ص1 ج، الدرجاا  بصائر؛ 320 ، ص21 ج، السنة و بالقرآن القرآن فسيرت فى الفرقان. 1

 تفاو (
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پاردازیم  اه در  تااب بحاث عقلای مای نیم بحث نقلی را باه بعد ختم می ، نیممی

در  تااب را های عقلی نفای تثلیاث و تثنیاه اس   ه ظاهرًا از سردا به بعد بحث حنار

اش را ما در های نقلیسقط همین یلی اس   ه بحث ،نار خناهیم دا   و عقائدناح

ضاین  اه متناو«. نری تناوضاا ااوالً ةو انجیلی ةتنراتی ةسی البحنث النفقلی»اینجا داریم. 

وبنل نیس  یا تنحید اس  یا تثلیث اس ، یا تنحید اس  یا تثنیه اس . هم تنحیاد و 

 ند، بنابراین یلی از ایان دو در  تاب  ند، نه تنحید و نه تثلیث نمیهم تثلیث نمی

 انن عقال او را  ،دیگری نه. یلی مقبانل اسا  ،مقدّسه تنرات و انجیل مقبنل اس 

آیاات  ،اسا  باه دو جها  مرسانه ناد. دیگاری یید مایأ ند و او عقل را تیید میأت

تنراتیه و انجیلیه  ه یا سره  نید به خیال بعضی صریحًا یا باه خیاال دیگار ظهانرًا 

آن آیات از  ند حال خارج نیسا . وادر  ،تثلیث و غیر تثلیث ،دالل  بر تعدّد اله دارد

بار ف نقال اسا ، مسلفم حقّ این نیس   ه تثلیث با د، بر خالف عقل اس ، بر خاال

 ما اینله حدّاد بیروتی و دیگران  ،. آن آیات یا دالل  نداردخالف سایر منازین اس 

  نند و دالل  ندارد. به آیاتی از ورآن ضدّ ورآن استدالل می

الفتی استدلف بها ضدّ القرآن نعرف أنفهاا  ةنفق صحیحًا ادبیًا سی اآلیألمّا نتعمّق و نت»

ای  اه یاا آیاه ،بینیم  ه آیه صریح اس می ،به، یک مرتبه نهاین یک مرت« وسق القرآن

گانییم گنییاد  مایمی هبه عننان آیه وحی دانسته  ده اس  ظاهر اس  در تثلیث،  

تنانیم بگنییم اختنای ی، اختنای الجاهل. عقل را  ه نمیداختنای اس ، اختنای المعا

حانه و تعالی  ه از طرسای اس  برای ما از طرف حقّ سب هاس . عقلی  ه حجّ  باطن

مستمدّ به سطرت اس  و از طرف دیگار مساتمدّ باه حاسّ و علام اسا  و مساتلمل و 

بگذاریم  ه هیچ،  نار ، این عقل را زد نار  ند متبلنر به وحی اس ، این را  ه نمی

نتساائل  ،نتساائل». بارود گنیناد عقال  نااررسند به جایی  ه مایعلمای مسیحی می

 ناد.  اریفه دارد اهانا  مای ،گنینادطنری میاین« و نردّها ةلفلسفی ریف البراهین ا

نقنل نحن نردّ م ، و نردّها تثلیثنتسائل حنل » ه  ریف اس   هبراهین سلسفی عقلی

یقنلانن نحان »ماه  یا  ماردود اسا . پاس ه ،اگر  ما عقل را ردّ  نید« انتم مجانین

ت یل ایماننا نقانل  ةالفلسفی ةالعقلی ةلفلعقل ألنفنا اذا استعملنا االدمن و ال نستعمل اؤن

باه دلیال نبا اد یاا  ]...[، اگر ایماان با دبه دلیل ]...[ ایمان باید « عقل بالسایمانلم 

این بدتر از  فر اس .  ،اینله  فر اس  ،ضدّ دلیل با د  ه این ایمان علیل اس  ،بدتر

 اه دلیال بار ضادّش  اینله بهتر اس  از ایماانی ،آیداگر  فری  ه به حساب  کّ می
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 آن  فر بهتر از ایمان اس ، آن لفا  ایماان ،اس ، از ایمانی  ه یقین بر خالسش اس 

 دارد.  را

ار اانش را هایی  ه علمای بسیار زیااد مسایحی  نانلاه ماا اینجاا بنابراین حرف

یک سرّ الهی  ،س تاسهیلی، یلی  تاسه نند  ه این نقل  ردیم  ه آخر سر ملجأ می

آیاد و برهاان هام نمایپایش سهمیم اینجا عقل هام سهمیم،  نن نمیما نمیاس   ه 

گانییم عقال و  ناد. مایخاراب مایایماان را آید. برای اینله عقل و برهان نمیپیش 

، ن خالف عقل اسا  و خاالف برهاان اسا پس ایما ، ندخراب ایمان را برهانی  ه 

 پس این ایمان بدتر از  فر اس  و جننن اس . 

 .همان عقل اس وجدان  -

نحان »وجدان همان سطرت اس  دیگر، وجدان تعبیر دوم از سطرت اس . حااال  -

سی  لف االناجیل ال تنجد الفاا آیتاان اتنتاان یساتدلف بهماا  ةنقرء علیلم نصنص انجیلی

 نیسا ،  انن تنحیاد و تثلیاث  اه« ل الحادّادعلی التفثلیث ال تنحید التفثلیث  ما یقن

آیاات « التفنحیاد و االنجیال تادلف علای ةلتفانراسای ا ة ثیر ةنسفرو آیات مت»سقط تثلیث. 

 58صفحه  اس ، آنهایی  ه آباد ،نیمخنارا می هایشآیات تنراتی ما اوّل آباد ،تنراتی

، تنرات  تااب ماادر اسا  دیگار، ماا دو  تااب «التنراة سي التنحید تصاریح» نادئعقا

یلی تانرات اسا   ،الع م من الرّسلمیان اولی  ،های آسمانی داریممادر در  لف  تاب

 ةیلی هم ورآن اس ، انجیل سرع تنرات اس . و ورآن  ریف  ه مهیمن علی  اسف ،وبل

 اس . ولن بعد آمده ،اللتب اس  و اصل تنرات اس 

 ]سؤال[ -

 ، ه محنر اصالی در  تااب نان  و در  تااب اباراهیم ابه این معن ،ینها امّ اس ا -

منتهاا  ،تفصیلی  ریع  تنرات اس  و دومی ورآن اسا  این تفصیالت اوّلین  ریع 

 ،بارد ریع  تفصیلی ورآن  ند جه  دارد نسب  به تنرات، خراسااتش را از باین مای

 دهد و از این وبیل. ادامه می را ها ند، منو ها را تلمیل می نتاهی

 ]سؤال[ -

 یصانَّر لم يوبل»: گنید. اینجا در تنرات می ریع  تفصیلی  نیم را، عره می -

 و. »11آیاه  43سصال  ،فر خاروجسا ناد از  الم خدا را نقال مای« یكنن ال وبعدي إله

ایان  ، نداز وضا این عبارات را خند حدّاد نقل می« أ عیا سم من النبنة صنت لنسم 

 مان النبانة صانت لنسم  و» ند. حدّاد  ه وائل به تنحید تثلیث اس  ایشان نقل می

« «مخلِّا  غیاري لیسو  اللَّه هن أنا أنا یكنن، ال وبعدي إله صنَّری لم وبلي»: أ عیا سم
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 پرستی ه ب  «!المنحنتات على المتكلمنن خ یًا لیخرّ» و همچنینتنحید اس  دیگر. 

 هتااف نسام  و»نفای تعادّد اسا  دیگار. « آلهتناا أناتن: للمسابنكات القاائلنن» اس 

 و و (.17: 45) «آخار لایس و»! للَّها هن «أنا»: الفصنل كل من یتصاعد النحید التنحید

« أللَّاه یاا اآللهة سي لك  بیه ال»: -األجیال غیرأ صلناتهم كتاب -ال بنر صنت لنسم 

 كال! أعمالاك مثال ال و»دارد. نا ابیه  ،گنیند الهاهمی ، اینهایی  هآلهه مسخره اس 

 أنا  ألناك .اسامك یمجِّدون و أللَّه یا أمامك یسجدون و یأتنن صنعتهم الذین األمم

م مانر، الخاامس و الثماانین مان زبانر  «وحاد  اللَّه أن  المعج ات الصان  و العظیم

 صارا  إلاى وتقاندهم جیال بعد جیلًا تتبعهم المن لة الحكمة أصنات لنسم  و»داود 

، حادّاد گنیادمای حدّاد در  تابش ،عجیب اس  این عبارات را وبل از آیات« دالتنحی

 ةالفصل الثفالث عشر آیا ةفر الحلمس»تنرات،  ةفر الحلمساین آیات در  ..خندش. ه 

 جمیا  إن» «تاانی عشار الای رابا  عشار ةو الفصل الرّاب  عشر اآلیا ةعشرال إلیالناحد 

 الخیارات مان الكاائن یعلمانا أن یقادروا لام طابعهم، مان حمقاًا اللَّه یعرسنا لم الذین

اگاار مصااننعات را « !صااانعها یعرساانا حتااى المصااننعات یتااأمّلنا ولاام المنظاانرة

 الاریحو  النار حسبنا لكنهم»سهمیدند. اصل صان  و وحدت صان  را می ،سهمیدندمی

 كااننا سانن! العاالم تساند آلهاة السماء، نیّري أو المیاه لجَّة أو النجنم مدار أو الهناء و

 الاذي إذ! منهاا أحسان بها كَم: سلیتعرسنا بجمالها، خلبنا ألنهم آلهة هذه اعتقدوا إنما

 این تنحیدی اس   ه در تانرات مقاداری باه الی آخر. «جمالٍ مالٍ وك ءمبدي خلقها

« ناا»ولای تانرات لفا   ،هاایی داردالبتفه در مقابل تنحید هم حرفپرداخته  ده،  آن

باه  ی اارسعاالً نادارد. را هاا لف  تالنث و لف  تثنیه و این حرف« اله»دارد نسب  به 

 تنرات نداریم. این اوّل. 

 ،از عقائادنا 93و  70و  67ید  تابی انجیل، تنحید  تاابی انجیال در صافحه تنح

ایان گا ارش اوّل گا ارش مربّعای  :والمسیح اللَّه سي المتناوضة اإلنجیل تصاریح» :67

یعنی این طارف و آن طارف و آن طارف و آن طارف را دارد و بعاد دو گا ارش  ،اس 

نم گ ارش تثنیه اس   ه عره اس   ه این دو گ ارش تنحیدی اس  و بعد گ ارش س

 ابان« (منضعًا تمانین سي كما) اإلنسان ابن المسیح أن: اإلنجیل یصرّ  سقد» نیم. می

مگر اینله اهلل با انسان ازدواج  ارده با اد  اه محاال سای ، االنسان  ه ابن اهلل نیس 

 سانلهر المسایح وأن بالنحدانیاة اللَّاه معرساة: األبدیاة الحیااة أن و»محال سی محال. 

ن ف اس  دیگر، این نصنص وحی اس   ه متأیّد به دلیل عقل اس  « (3: 17 ینحنا)

 مارو ) واحد إلهنا أن نعرف أن األحكام أول: المسیح ویقنل»و منیّد به دلیل عقل. 
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 ،سرماندنن ا  و حضارت اماالء مای سی  ه انجیل را می «الكاتب له وال و (.29: 12

 إلاه اللَّاه إن حسانًا ول  لقد الكاتب له وال و»نن   یانجیل را م و او سرمندالقاء می

 اتاب نن اته ، مسیح راج  به تنحیاد مطاالبی سرمانده باند« إله من غیره ولیس واحد

 لما و إله من غیره لیس و واحد إله اللَّه إن حسنًا ول  لقد» :بعد  اتب عره  رد ،بند

از « اللَّاه ملكانت عان بعیادًا  لسا: وائلًاا خاطبه كالمه و جنابه سي عاولًا المسیح رآه

البتفاه عاره  ،. این یک مرحله34و  32آیه  12سصل  مرو ، .ن ف تنحید اس  ،تنحید

عد دیگر دارد  ه بعادًا عاره این گ ارش اوّل دو بُ ، ند گ ارش اس در اینجا  ردیم 

  نیم. می

، آنجاا خاندش تنااوض اسا « اللَّه ابن أنه: تانیة و« »ةأو ظناهر االنجیلی تصاریح»

. 17متفی سصل سنم آیاه  «اللَّه ابن»گنید ابن اهلل، اینجا می ،گنید ابن االنسان اس می

اوّالً اوّلیا  دارد، « وّل منالیادهأ» 9آیه  1پنلس به عبرانیان سصل  نامه« و أوّل منالیده»

ووتای مخلانی اسا ، پس مخلنی  ،ند اس لآن اوّلین خلق اس . اوّلین خلق اوّلین من

گنییاد ازلیا  یلای اینلاه  اما مای :  دو ا الال داردازلی اس  یعنی  ه اس ، پس

لَامْ یلِادْ وَلَامْ »خادا  ،گنیید منالیاد اسا می اینله ، دوم«أوّل منالیده»د یگنیمی ،دارد

زن، مارد بادون  ن، منتها زاییداس پس خدا هم زاییده  ،اس ، اگر منالید با د 1«ینلَد

 «.المبار  اللَّه ابن و»تناند ب اید. ن مرد میولی زن بدو ،تناند ب ایدزن نمی

 تناند. زن هم نمی -

 .مریم -

 این استثناء اس . -

 لَاهُ تَكُانْ لَامْ وَ وَلَادٌ لَاهُ یَكُننُ أَنَّى»« المبار  اللَّه ابن و». استثناء ندارد ولی مرد -

 راجا  باه ،ولی راج  باه زاییادن زن نیسا  ،این راج  به زاییدن مرد اس  2،«صاحِبَةٌ

( 61: 14 و مار) المباار  اللَّه ابن و». زایید دارد  ه مریم بدون  نهر تصریحزاییدن 

یاک  گنیناد اوّلمای ،گنیناد، مشار ین هام هماین را مای«خلقه بین و بینه النسیط و

طانر ینارا درس   رد. بعضی منحّدین هم  بعد به واسطه او بقیه ، ی ی درس   رد

سانم،  بار عقال نادقال اوّل راناد بار عقال دوم، عقال دوم راگنیند  ه عمی ،گنیندمی

 الف  ةبسایط الحقیقا» انن  ،خادا راناد بار عقال دوم ،عقال اوّل . درانندگی  روع 

                                                           

 . 3. اخالص، آیه 1

 .101. ادعام، آیه 2
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 ،آیادنییم اگر ج  بسیط بیرون نمایگمی ،آیدبسیط بیرون نمی ز بسیط ج ا و «اال یاء

 ،بسایط ،سایط. بندمخلانی نیسات تمر باا  رده  پاسخلق  ات رابسیط دوم  را مر ب

 آخر.  الیبسیط 

 :اوّل گفا محمد بااب علی رود،طنر باال میهمین« الكلمة و اللَّه هن أنا: تالثة و»

او  خاند ، دید خر زیاد اسا ، بعاد گفا د او هستممن نائب امام زمانم، بعد گف  خن

مان  :بعد گف  هستم! من خدا ،نخیر :، بعد گف : اصالً پیغمبر هستم، بعد گف هستم

عربای هام « األلنه من ر اح أماری تألها  لف »درس   ردم.  و تر فح  ردم را ندخداو

 مربا  ده اس .  «ترب  حكمي طف  من الربنب كلو »بلد نبند 

 ،اهلل اسا  ة لما ،این اهلل اس « األزلي( 1: 1 نحنای) الكلمة و اللَّه هن أنا: تالثة و»

 مثال و األناجیل، سي كرّر ود و :الرب و». 14آیه  9برانیان سصل عنامه  هس .ازلی هم 

مثل اهلل اس  در لغ  عربای. یهانه  اه  ،یهنه اسم ذات اس  «مسیح مثل یهنه» «یهنه

 یرسل: اللَّه /یهنه ومثل»اسم جالله اس .  ،اهلل اس  یهناه ،دارد یهناه برانیزبان عدر 

 جاا دارد   «وكتباة حكماء و» ما اهلل یرسل أنبیاء،  ذلک المسیح یرسل أنبیاء « أنبیاء

 ةعشار اآلیا حادیو الثفالتنن لنوا الفصل  ةالرّابع ةمتفی الفصل الثفالث و العشرون اآلی»

 ناامنا یاتمم الشخصایة سبِقدرتاه الشاریعة، رب هان یهانه مثل. »«و االربعنن ةالتفاسع

« البشار ما  عهادًا یعقاد یهانهو مثال »دهم. ها را دیگر نمیمن آدرا« ویعدِّله منسى

انبیاء هیچ « لنفسه یقتضیه إنما یسنع یقتضیه لذيا ساإلیمان» اس . انصف خط آدر

 ردناد. ایماان ن بااهلل درسا  مایمؤما ،من بااهلل بندنادؤم انبیاء ،طنر نبندند دام این

وللان اینجاا  ،رسانل اساتقالل نادارد اصاالً ،الهیاه اسا  ةٍایماان باه رساال ،رسنلالب

 منضانع هان یكانن أن سیریاد لنفسه ضیهیقت إنما یسنع یقتضیه لذيا إیمان»گنید می

پاس خادا « یرضى بأن تقدَّم لاه عباادة دینیاة و. »26آیه  9لنوا سصل « سببه و اإلیمان

مه ماریم درسا   ارده بندناد ،و لذا در لبنان  اه باندم .معبندو هم من  معبند  ،مجساّ

ساجده  این مجسامه های  ن ک در مقابلبعد مجسّمه .االله ةوالد ،گفتند امّ االلهمی

  در مقابل آن.ر نع و سجده  ، ردندمی

 جا   -

 و الیهندیااة العقلیااة حساابب الااذي السااجند ذلااك -لااه السااجند سیقباال» .لبنااان -

سجندی  ه به حساب عقلیا  یهاندی و مسایحیین خااصف اهلل اسا   اه « المسیحیة

  ههمان سجند را برای مسیح بر حسب این آیاتی اینها « وحده الحق اإلله إلى یعند»

اهلل «. »معناا اللَّاه»یعنای « عماننئیال أناه: رابعاةو ». هستند وائل ،از اناجیل ادّعا دارند
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 ماننئیلع»نه  ریک خدا، نه پسر خدا، نه دختر خدا،  ، ندنه خدا درس  می  ه« معنا

لانال  ة،سی القادر ةمعی ة،وینمی ةمعی ة،علمی ةمعی اهلل معنا»خدا با ماس . « و هن معلم

ایان را دیگار . معلانم اسا  دیگار« لخلاق لا ال الخلاقسبحانه و تعالی م  اربّنا  ةمعی

اباان  :اوّل، اساا  از مخلاان  نظارات انجیاال منجااندخاانانیم. ایاان یاک گ ار اای نمای

اس   ه اینجاسا .  هاییاین. «اهلل معنا»بعد  ،اهلل ،اهلل ةبعد  لم ،بعد ابن اهلل ،االنسان

 ه معلنم اس . ابن االنسان هم  ه معلنم اس ، ابن اهلل  ه غلط اس   اه  «اهلل معنا»

  نیم. ، حاال بحث میاغلط اس خند اهلل بندن  ه  ،عد تشری عد والدت،  ه در بُدر بُ

تصریحاتی در انجیل اس   ه باا النهیا  تاا « ألنهیته و تناوض المسیح تصاریح»

 تصااریح هناا الصادی و الحق إنما و» ه جا دارد مخالف  دارد. این ه رسد با تثلیث 

 أجمعاین، الخلاق سنی و سنوه تعالى اللَّه أن و رسنله، و عبداللَّه أنه: نفسه )ع( المسیح

حرسای اسا   اه ماا « مشاركة ال و مماتلة ال و سناه، ممن واحدٍ بین و بینه وحدة سال

 أن یرضاى ال حیاث إلاى الارب جنب سي خاض  الصدی سالمسیح» :بعد .زدیموبالً می

صاالح،  نگنییاد دناگنیمای ،صالح گنیندمی او به .خیلی حرف اس « صالح: له یقال

جیال در ایان تصاریح این تصریح  ر   دارند، سه ان و لنوا در مرو متفی و  طنر  

عناادهم  ةاالناجیاال المعتباارهااذه « »ذا واحاادإو »  ساا  ی آن تصااریح  اار   دارنااد.

 المعلاام أیهااا: لااه وااال و تقاادم واحااد إذا و» «عناادهم ةالحاضاار ةاالناجیاال المنجااند

 لایس صاالحًا  تادعنني لمااذا: المسیح له سقال» .صالح  ه بند، معلفم صالح« الصالح

نه اصل صاال .  ،صال  مطلق مراد اس  دیگر جااین« اللَّه هن و واحد إال صالحًا أحدٌ

صاال   ،نفساهطبعًا ینفی عان  ةصال  سی االلنهی ،ینفی عن نفسه ةصال  سی الرّبنبی»

ماا عاره « لماا ارسال رسانالً ةسای العبندیا الحًالام یلان صا ال ینفی لن ةسی العبندی

 اه او  هایی صاال«  الجانهر ساي رباه یسااوي أناه یدَّعي العبد هذا إنَّ سهل» نیم می

 ةصاال  الرّبنبیا  ال تبعد و لان تبعاداواّلً ةصال  الربّنبی»بعضی را هم ندارد.  ، ایندارد

 « یئًا  انصالحًا ]...[  ان صالحًا  ما عضه عند المسیح و الفا لیس حتفی ب

 یُصالَّى كماا لاه یُصالَّى وأن الجانهر  سي ربه یساوي أنه یدَّعي العبد هذا إنَّ سهل»

 حاد علاى واحاد وعمال مرتباة سي ربه م  أنه و» ما اینله در گ ارش وبلی بند « للَّه 

را از طااب« ببطاارا سیناادّد»: ح دیگااربعااد تصااری .«انیكاااألمری بنساا  تنركالااد تعبیاار

ن را  ه از حانارییطاین ب«  یطانًا یعتبره و ببطرا سیندّد»ننیسندگان اناجیل اس . 

.  را  ن ف متفی الفصل السّادا گنید یطان میحضرت مسیح به او ، گانه بنددوازده

را بطاا« رب یااا  احا اا»، ناا : عشاارون و الثالااث و العشاارونالتااانی و  ةاآلیاا ،عشاار
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 أنا .  ایطان یاا عني إذهب: بطرال وال و المسیح سالتف ! رب یا  احا »گنید می

معلانم اسا  این ن ف اس ، این ن ف . «للناا بما لكن للَّه بما تهتم ال ألنك لي مَعْثَرةٌ

 یطن  اس   ه انساان غیار اهلل را اهلل  . اینید به عقل اس أید عقل اس  و متؤ ه م

  این هم یک وسم .بنامد. 

یااک « المساایح ألنهیااة و الثااالنث ت ییااف سااي اإلنجیاال تصاااریح»: 93ه صاافح

 أن و بالنحدانیاة اللَّاه معرساة األبدیة الحیاة إن»وسم  دیگر  ... ه وبالً ی راهایوسم 

هاای ها نیسا . و همچناین نمنناهاین حرف،  ر تی، والدتی، سالنی« رسنله المسیح

این را مفصفاًل « كالتالي القصة هذه نابابر أخرجو »را خناندیم.  هابعضیما دیگری  ه 

 د بارادران ت عهدین هم ما داریام.  اه ناامطالعه بفرمایید و در بشار در انجیل برنابا

 اه غیار ، یلی از امتیازاتی  ه دارد بار  الف اناجیال  اه اربعاه اس   ه انجیل برنابا

د ر ،اربعه ا منلار  اده، این اس   ه باطل خیلی  م دارد. تثلیث را منلار  اده، تجساّ

 اس . اینها را منلر  دهو را منلر  ده،  راب  صلیبیرا منلر  ده، سداء  صلیب

محنر بحث ماا ، آیاتی اس امّا آنچه  ه خالف تنحید اس  در انجیل، در تنرات 

ریح بالو» اس . دو آیه اس ، سقط با انجیلیین انجیل  ة لف هذه اآلیاات البیناات الصاف

 ناحیاةاتبات التفنحیاد و  ةایجابی، ناحیة اتنتان ناحیتانلها  جدًّا الفتی ةالقنی الناضح

در مقابل تمام آیات ایان « یثالتفثل، ت ییف الثفالنث ت ییفاال راک باهلل،  ت ییف ةسبلی

ووتی  ،رسدنمی ه ما  گنیند عقلگنیند  می نند،  ه مین به دو آیه تمسّک میاآوای

 ار  نایم  ووتای  اه آواا  اه ماا وبانلش ه  ، س تاسه ه در  تاب مقدّا دارد خدا 

گنییم اواّلً و تانیاًا ماا ولن خالف عقل ماس  وبنل  نیم. ما می ،داریم سرمندند  نین

ایان  مان تشخی  داده این آواس . امّا اگراز آنجایی  ه عقل  آوا را از  جا  ناختیم

خاانم هام  ، آواا نیسا ، اصاالًگنییم ا تباه  اردهمی د،آوا برخالف عقل ما حرف ب ن

گنییاد  انن در  تااب مقادّا مای،  نیادنیس .  ما  ه به  تاب مقدّا اساتناد مای

گذاریم، ایمان می نار گذاریم،  عنر را می نار مان را پس ما دیگر عقل ،تثلیث اس 

خناهیم تنجیه  نیم این سنی عقنل و می ، نیمگذاریم و تثلیث را وبنل میمیجلن را 

 : ه دیروز عره  ردم مثلفثی در هندسه عقنل اس  اس  لتح  عقن ،نخیر ،اس 

 ؛پذیردو میسهمد میعقل  -1

 سهمد. تناوض اس ، خدا را می ،  ننسهمدنمی ش راو حقیقتپذیرد میعقل  -2

ارتفااع  ،اجتمااع نقیضاین اسا  . نادسهماد و ردّ مایمایعقال  ،یک مرتبه نه -3

 .نقیضین اس 



10 

 

سا  تاسهنه  ،س  هم یلیتاسه، هم تاسهیلی  و لیی تاسه ،این از آن وبیل اس 

ولای آن حشارات هام  ،حتفای حشارات  اه ماا حشاره نیساتیم و نه یلای. تماام عقاال

تنانناد دا اته  نن حشرات هم زنادگی دارناد. زنادگی متنااوض  اه نمای ،سهمندمی

 با ند.

 صفحه بحث  ردیم. 96و  77ا در صفحه این دو آیه را م ،اینها سقط دو آیه دارند

« بااطر الادكتنر» نناد. خیاال می« اإلنجیلیین زعم اإلنجیل سي التثلیث تصاریح» :77

خیلای ، یلی اس   ه خیلای روی آن ایساتادندترین تصریح انج گنید  این مهممی ه 

 روعهاا وف المسایحیة الدیانة اصنل كتابه سي باطر الدكتنر»خیلی روی آن ایستادند 

 اإلنجیلیاة بالتصااریح نصان  سماا»  ناد.می اساتدالل ،گنیاداو مای« تالتنن حیفةصال

نظر عقلی اینها را ردّ  ردیم  ه تثلیث محاال اسا  ایان اینله ما از بعد از « المقدسة

( 5 -1: 1: ینحناا) ساي كما» ه  ار  نیم   تصریحات انجیلگنید پس با می ،هاحرف

 ساي كاان هاذا. اللَّاه لماةالك كاان و اللَّه عند كان الكلمة و الكلمة كان البدء سي»ن  

 الحیااة و الحیااة كانا  سیاه. كان مما یكن لم بغیره و كان به ءٍ ي كل. اللَّه عند البدء

 . ««تدركه لم والظلمة الظلمة سي ءیضي الننر. الناا ننر كان 

تنانناد را نمیاین مدّ  ،گنیدو األب نمی« أنا و اآلب واحد»جای دیگر هم دارد  ه 

این آیات ملحقه « یخاطبه الحناري تنما و( 30: 10 ینحنا) واحد اآلب و أنا» بیندازند.

من الحناریانن اتنای عشار،  الحناري وتنما» نیم. اصل اوّلی اس   ه بحث می ،اس 

 ،گنیاد الهای الهاایایان مای. 28آیاه  20ینحنفااا « إلهاي إلهاي: یخاطباه تنماا الحاناري

: لنا ول الحيّ تاللَّه: یسأله هنةالك رئیس و». دهدجناب نمی بر حسب اینهم حضرت 

خاندت گفتای، خاندت گفتای  اه « ولا  أنا  :یجیبه ال  أم اللَّه ابن المسیح أن  هل

ولی جنابش ایان اسا   ،خندت گفتی  ه من خندم خدا هستم ، نند ه میاستداللی 

 .«ال»نخیر  ،«ال» ه نخیر، تن خندت گفتی 

 آن جیلای  اه اینهاا دارناد و رویحات انترین تصاریصریح ،جنابی  ه اینجا دارد

 یقانل:   یاف ألف متناوضات ة لممن »همین  لمه متناوضه اس .  ، نندحساب می

پاس  لماه خاند  ،بدء  دام اس   آیا بدء بدء البدء ازلی  اسا « ةسی البدء  ان الللم

 لماه مسایح اسا  و مسایح  ،بادء خلقا  اسا  ،اهلل اس ، بدء حادث نیس ، اگر بدء

 ،اوّل اسا اهلل خالق  ه بادء ال با ،سیح مخلنی  ه در بدء خلق  اس مخلنی اس . م

 هو ایان مخلانی. حااال بادء را  اما  ا خاالق اسا ، او اینها تنااوض وجاندی دارناد

 ساي»، سا پس معلانم  اد  ی« عنداللَّه كان والكلمة الكلمة كان البدء سي»  یریدگمی
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 ه عند اهلل اس . ایان  لماه   بدئی اس ،بدء ازلی  نیس  ،پس بدء« الكلمة كان البدء

ایان  ،عند اهلل اس . اهلل  ه عند خندش نیس ،  ی ی عند  یا ی اسا ه هس ، هر  

  ه، یعنای  اهساتم عنی ندارد. من خندم پهلانی خاندمدوئی   ر  اس  و الفا عند م

 سي»پس معنی ندارد. ، دش اس ، این به حقیق  اگر بخناهد اراده بشند ی ی ن د خن

بادء ازلای  ،بادء حادوتی اسا  ،دهد  ه این بدءاین این معنا را می« لكلمةا كان البدء

ایان  لماه  اان عناد اهلل «  ان عند اهلل ةللمو ال»نیس .  لمه هم  لمه حادته اس . 

 ، یننن  ربّ،  یننن  ربّ  یننن  ازلیه اسا ه اینله  ان بنه  ند. عند ما خلقها می

پاس باا او  مجارده اسا ،، یک  یننن  واحد ددوئی  ندار ،ندارد تننی  یننن  ازلیه 

ایان بارخالف تنحیاد  ،اهلل تانی با اد ،منجندی با د  ه به نام  لمه او هم اهلل با د

پس  ،، اگر خند  لمه اهلل اس «اهلل ة ان الللم»تناوض  د، « اهلل ةو  ان الللم»اس . 

ء بادء حادوتی باد اسا ، پس سی البادء ،هلل اس   اگر خند  لمه اهلل اس  طنر عند ا

هذا  اان سای البادء عناد »بدء ازلی اس . پس اواّلً در این عبارت تناوض اس   ،نیس 

خاند اهلل باندن و عناد اهلل باندن مناساات  ،عند اهلل اسا  ، ند اهلل اس تلرار می« اهلل

 دارد. 

. خند  لماه اس  همه  ی  با  لمه ایجاد  ده «یكن لم بغیره و كان به ءٍ ي كل»

خادا مثال مسایح خلاق  ،یا خالق با  لمه خلق  رده  ه  لمه مسیح اس خالق اس  

خداوناد  اه خاالق اصالی  ،پس باالخره خالق اهلل اس . ووتای خاالق اهلل اسا  ، رده

ی از اهلل اس   زیرا خداوند اآیا این  لمه با او در ازلی  برابرند و این  لمه اون ،اس 

 . «تادَسَفَلَ» ،اهلل نیس  نپس آسایر خلق را خلق  رده،  ،به وسیله  لمه

وباانل  را ایاان اساا   ااه ایاان تناااوض اساا ، تناااوض ، نهایتااًاخاانانیمرا نماای قیااهب

 نیم. یا جانب اینله ایان  لماه حادتاه اسا  و وبنل می را پس یک جانب ، نیمنمی

این  لماه اهلل  ،یا نه  ه ما گفتیمطنر همان ،اهلل نیس  مخلنی اهلل اس  و  مک خلقِ

از اختالسات انجیلای اسا .  این را وبنل نداریم، ،اوّل اس  و خند اهلل اس اس  و ال

 ساانی  اه انجیلای هساتند در  ، را  برای اینله ماا در صانرتی اگار انجیلای باندیم

 ،پذیرند  ه مناساق عقال با اد،  انن باا عقال پذیرستناد خادا راصنرتی انجیل را می

 اند  یا ی  اه باا .  طنر مایتندپذیرس رسالتش را با عقل اش را،وحی تنحیدش را،

پس عقل هم آنچاه را تصادیق   این را بپذیرند ،اگر بر خالف عقل بند ،عقل پذیرستند

پذیرد.  نن نقطاه اولای عقال اسا . می ، ندپذیرد و هم آنچه را تلذیب میدارد می

گنیاد وحای نیسا .  ماا اینلاه در اناجیال مای ،بنابراین اگر خالف عقال دیاده  اد
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 تبه نن تند،  تباه  ،عبارات مسیح نیس  مگر بعضًا ،س  در اناجیل عباراتطنر ااین

ایان نسا   ،غلط نن تند. یا اینله پنلس یهندی االصال  اه تاا آخار هام یهاندی باند

 ریع  نامنا  رده و اصالً به حساب وحی پنلسی و اضالل پنلسی اناجیل اربعه و 

تانرات  اه اصال تنحیاد  .  نن اصنل  اریع اس  غیر اناجیل د ار تناوضات  ده

همه اینها را زیر و رو  ارده و از باین بارده اسا .  و غیره،اس  و ننامیس عشره اس  

 اه رساد بارای  ایان حارف را ب ناد، تااتناند برای انجیلی نمیحتی انجیلی بنابراین 

در نا ف  ،وبانل  نایم تاانای نداریم  ه ن فانجیلی به انجیلی بگنید  ه  اره ،مسلم

را وبانل  ردیاد  دلیال  ای انجیالییم نخیر  اره داریم.  ما با  ه  اارهگناس ، می

گنید انجیل مسیح نیسا . ایان می ، نیدن  اره هم این وسم  را ردّ میاعقل، با هم

  نند. استدالل می  ه به آنیک وسم  

 هال «تصااریح االنجیال»، اس از این تر  ه خیلی بدبخ  96صفحه  ،وسم  دوم

 تاابی  حانارالبتفه این  ،اسقف« األسقف :التثلیث حنل اإلنجیل سي تصاریح هنا  إن

هاا این هاا تااب وللان ماا از ،سا هحضانری هام  حانارحضانری،  حنارنه  ،اس 

 حانل اإلنجیال بتصااریح نصان  سمااذا إذًا: األسقف» نیم. نقل می مطالبی  ه گفتند

این شم الی هشتم. تصریح آیه   ،پنجم« (لینحنا األولى الرسالة) تقنل كما و التثلیث

آب آورد و خانن مسایح را آورد. « المسایح یسنع دم و بماء أتى الذي هن هذا»اس : 

 سانن. الحاق هان الارو  ألن یشاهد الاذي هان الرو و  الدم و بالماء بل سقط بالماء ال»

 .گنینادطنر میاین هستند، خدا سهدر آسمان « تالتة هم( السماء سي) یشهدون الذین

اینله آب و ابان  ،در  لف انجیل غیر از اینجا ما نداریم« القدا والرو  لكلمةوا اآلب»

، سقاط در  الف اناجیال دهنادو باه آن آب و تااب می گنینادمای دائماًاو رو  القدا 

 ساي) یشاهدون الاذین سانن»م خرسه مختلفه متناوضه مجهنله سقط ایان را ماا داریام. 

 لمه  ،گنیندخدای پدر میبه آب « (القدا الرو  و الكلمة و اآلب) تالتة هم( السماء

هماین باس اسا ، « واحاد هام الثالتاة هاؤالء و». ..هم مسیح اس  و رو  القدا هم

پاس « واحد هم الثالتة و الدم و الماء و  والر( تالتة هم األره سي یشهدون والذین»

تاسا ، در سا  هام در زماین معر اه سهتاسههم در آسامان معر اه  ،دوبله  دوضیه 

سا ، تاسهیلی  ،یلی اس تا ، این سهرو  مسیح و آب و خنن ،تاس ین معر ه سهزم

در  و باه زماین آماد آسامان تنا فل  ارد از   ارادر آسمان هم آب، ابن، رو  القدا. 

 . آسمان بند دیگر
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ما در اینجا هم ایراد اصلی داریم  ه اگر تمام این به عننان وحی نقل  ده اسا  

. غیاره نن بار خاالف صاریح عقال اسا  و بار خاالف  ،س وابل وبنل نی ،در انجیل

وللن مطلبی وبل از این داریام، مطلاب وبال از ایان اسا   اه ماا اینجاا نن اتیم  اه 

باین الهاللاین ، بعضای اینهایی  ه من نقل  اردم« الهاللین بین ما سننَّ! كال: المناظر»

سا   ردناد.  ماا بعاد در ،انجیل نبانده در اصلِ، اس . آنهایی  ه بین الهاللین اس 

های مقدّا تنرات و انجیل ترین  تاباینله در  تاب مقدّسی  ه من دارم  ه از مهم

ی دارد  اه در هایچ  ادام اس   ه همه به آن اعتماد مای  نناد و خصنصایات خاصاف

: یلاي كماا النساخة هاذه میا ات» انم. نقل می  ما ن برایاآل، در آنجا نن ته ،نیس 

« جلیلاة نظاارت عمنمیاة عااریفم -الجدید و القدیم عهدال كتب اي المقدا الكتاب

 بیاروت ساي األمریكانیة المطبعة سي طب  -الیننانیة اللغة من ترجم ود و» ذا  ذا  ذا 

 تا اآلن خیلی گذ ته اس .  1906اس ، از  1992اآلن « 1906 سنة

گانییم اواّلً ساند ایان مای، خاناهیم حارف با نیمحرف خند ان مای ا به استنادم

یث غلط اس ، تانیًا خند این حدیث غلط اس . حدیثی  ه هم سندش غلط اس  حد

پادر این آیه بی ،گنیم این عبارتپدر و مادر اس  دیگر. میو هم متنش غلط اس  بی

 ،امّاا ساند ،هم سندش غلط اس  هام خاندش. خاندش  اه وابالً گفتایم ،و مادر اس 

 -... اآلب: الهاللاین باین ماا ساننَّ !كاال» :طنر نن تیمما این، آنهایی  ه سندی هستند

ب  ردند، عباارت أحتفی آب، این آب را  ه « النس  أودم سي بنجد ال( تالتة هم -إلى

 و بالمااء بال سقط بالماء ال. المسیح یسنع دم و بماء أتى الذي هن هذا»: دیگراین بند 

اگار « الحاق هان الارو  ألن یشاهد الذي هن الرو  و»تا اینجا  ه مطلبی نیس . « .الدم

 ساي) یشهدون الذین سنن»گذارید هن الحقّ، با اسم  اری نداریم. اسم خدا را رو  می

ماء» ،در این  تاب نیسا اصالً « سی السّماء« »(السماء باین الهاللاین اسا . « سای الساّ

، دهنادسه نفر  هادت می« ةسانّ الفذین یشهدون هم تالت»وبنل،  ةهم تالت« تالتة هم»

ماء»اینجا گفته  ه  سانی هستند.   نگفته د ه  سانی هستن ماء»، «سی الساّ « سای الساّ

 والكلماة اآلب)»جعل اس . آن وو  تالته را باز جعل دوم  «سی السّماء» ،دروغ اس 

تمام « (تالتة هم األره سي یشهدون والذین. واحد هم الثالتة وهؤالء القدا والرو 

جعلی اس ، طباق تصاریح خاند  س  وا تمامش بین الهاللین ،این عبارت  ه خناندم

ملحق اس  و مبهم  گنییدمیاین  تاب مقدّا.  ی ی  ه خند ب رگان  ما نن تند و 

  طنر عاج   دید و ماندید   ، نید طنر روی آن استدالل می ،اس 
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مقحمه یعنی در انجیل  پاندند، اوحام « مقحمة إلحاویة هنا  التثلیث ستصریحة»

هاا خیلای« المحققاین كبار بذلك یقنل وكما المثلثین أیديب زیدت». به این معناس 

 مثال اإلنجیال علمااء مان»  اه  ساانی.مثال  گانیمحاال مای ،گنیندمیاین حرف را 

علاای  الحفاا تعصابه ساای  رغاماللبیاار  اإلنجیلاي لمفسارا هاانرن و  انل  و كریساباج

ایان  گنیادولای ما  ذلاک مای ،خیلی متعصفب اس   ه اناجیل  نین اس « األناجیل

ایشاان « اإلنجیال عان حاذسها یجاب ةالحاویا ةیقنل هاذه الجملاحیث » شک اس . 

 جاامعنا تبعاه و»... اصرار دارد بر اینله انجیل خیلی لهبا این« حذسها یجب»گنید می

 و التثلیاث -علمااء أعلم من هن و نئإكستا تم كالر ، آدم و إسكات، و هنیري، تفسیر

 هاذه حانل كتبهاا التاي العشر رساالته سي العبارة هذه سي ینقل ال اآلن حتى مرجعهم

اصاالً نقال  راایان  ، اان اسا تار از هماه ان و  لف مرج  همه  ه آن هم« الرسالة

آدمی  ه اساا تثلیث درس   ارده « التثلیث أساا أسَّس ممن أنه رغم»اس .  نلرده

ک  ناد« بللف حشیش یتشبّثالغریق » نری در نا مثال حااجی .باید به هر  ی ی تمساّ

، بااه ایاان بسااتان المااذاهب، دبیرسااتان المااذاهببسااتان المااذاهب، د ،خطااابالسصاال 

ایان  اسا . نلاه اتباات  ناد  اه وارآن تحریاف  ادهبارای ای رندیات تمسک  ارده، 

حاجی ننری بدتر از  ، البتهمانند حاجی ننری لیلن این بدبخ ِبدبختی اس  دیگر، و

 آنها... اینها بنده،  نن


