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 مقارنه بین مسیح )ع( در قرآن و اناجیل چهارگانه

 

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 ای هیاصل دیعقا در کند یقیتحق بحث مسلمان اگر که انیاد مقارنه یهابحث نیا

 اگرر اما و. است دهیفا بوجو البته، درست و کند بحث مستقالً اگر ،هیاحکام فروع در

 و ور،طرنیا لیرانج ور،طرنیا ترورا  و دیرگویم گونهنیا قرآن که باشد مقارنه طوربه

 اریبس یکس اگر. کندیم تیتثب را یقرآن مقدسا  ا یآ شتریب نیا کند، قیتحق درست

 برابرر در اگرر امرا نردارد، جلروه او یتقروا نباشرد، او رابررب در ییتقوایب و باشد باتقوا

 مرا اگرر. اسرت شتریب او یبرا تقوا جلوه که است گاهآن باشد، ییتقوایب باتقوا شخص

 نظرر در ،دارد امکران کره آنجرا تا یکامل جلوه و باشد یونالع جالء قرآن که میبخواه

 ریتفسر در یحتر خداونرد را قیرتوف نیا و ستین مقارنه راهی جز کند، دایپ مسلمانان

 اخبرار، و حکایرا  نظرر از هرم. اسرت یمقرارن یریتفس مباحث کل که فرموده تیعنا

 و یوحر زمران و گذشرته حرواد  نظرر از هرم و احکرا  و دیعقا نظر از هم و خیتوار

 .ندهیآ

 در مفصرل طوربره و هیآ نیا در مختصر طوربه قرآن از را( ع) حیمس انیجر نجایا

 مقارنره و مینیبیمر اسرت، شرده بحرث حضرر  نبره آ راجر  کره یاتمقدس ا یآ کل

 زبران بره خداونرد کره یامرحلره هشرت نیرا. است موجود لیانج در آنچه با میکنیم
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 مرادر  و خرود از دفاع تنها مرحله هشت نیا از مقصود که است گذارده( ع) یسیع

 ریش بده، نان اور،یب آب ؛یعاد سخن ولو( ع) حیمس گفتن سخن کلمه کی تنها. ستین

 و سرتین یعراد و اسرت اعجراز والد  نیرا کنرد ثابت نکهیا یبرا بود، یکاف نیا بده،

 از و حرال  قیرطر از ،کنردینم حررا  قیرطر از ،کنردیمکره  العرادهخارق کار خداوند

 و مرادر از افترراء  دفر و اسرت یسرلب بعرد کره او  بُعد یبرا پس. است ترحال  قیطر

 یمطالب تما . ستین گفتن کال  صرف آنجا اما. ستا یافک گفتن کال  صرف خود ،

 و والدترش و حملرش از بلکه ،تنها نه دارد رسالتش و دعو  سراسر در( ع) حیمس که

 ا یرح در الوالدهقبل. است کرده انیب را ثال  عوالم الموتش، بعد و موتش و دعوتش

 انیرب مختصرر ورطبره را مکلرف پرونرده هندسه مثلث ،فیتکل ا یح از بعد و فیتکل

 انیرب کره یاوّلر نقطه ،مرحله سه نیا به شودیم بخش مطلب هشت نیا. است فرموده

 در فقر  جهرا  نیرا از یبعضر چرون است، یامرحله تما  او  نقطه نیا است، کرده

 قبرل و حمرل بره اسرت مربرو  مراحرل نیرا یبعضر و اسرت ایالدن و ی فیتکل مرحله

 تیرکل مراحرل از یبعضر و المو  بعد به است مربو  مراحل نیا از یبعض و الوالده

( ع) حیمسر ازا یرامت نیتربزرگ ای نیتربزرگ از و دارد تیکل که یامرحله آن. دندار

 او  اسرت، بُعرد سره در( ع) حیمسر ازیامت و عظمت یهاسازمان تما  یربنایز و است

 ریتفسر در مرا «اللَّرهِ عَبْردُ يإِنِّر قرا َ» نیرادر مرورد  1«اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي قا َ» ذکر شده است.

 البدایر  بهرذه و رضری ، صربي المهرد فري هرو و كالمره إن» :میکرد ادداشتی طورنیا

 ابرن او اللّره انره المفررطین إفررا  و. زنرا ولد انه: المفرطین تفری  عنه یذود المبارك 

 . میگذشت که نیا از 2«اللّه

 او  نگفرت، او  ار  از زنا راطه« الزنا عن بالطهارة هنا یصرح لم أنه حین ففي»

( ع) حیمسر انیرک و کرون ثالثره ادوار در را طهرار  مراحل تما  که گفت را یاجمله

 أنره بعدیر  فري كالمره الزنا استلز  عن بالطهارة هنا یصرح لم أنه حین». کندیم ثابت

 مفر  كل صرح یتهد  اهن و 3«آیَ ً أُمَّهُ وَ مَرْیَمَ ابْنَ جَعَْلنَا وَ»: للّه آی  المصطفى الطاهر

 متشرراب   فیرره سرریما ال و فیهمررا األقاویررل حیررث (ع) أمرره و المسرریح بحررق مفرررّ  و

 المهرد فري هرو و نفسره المسریح مرن القو  بصراح إال نیرانها تخمد ی اد ال متشاكس 
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 کررد،یم هرم صرحبت ،گرفتینم هم روزه توانست این کار را بکند،مریم نمی «!صبي

 ،ولرد نیرا و اسرت هطراهر خرود  که کردیم ثابت لیدل چه به گفت،یم میمر چه هر

 که یانتیخ انیجر در نکهیا کما بشود، ثابت خارق قیطر از دیبا نیا ؟است حال  ولد

 گرو  حررفش به بدهد شهاد  بزرگ شخص جاآن در شد، داده( ع) وسفی به نسبت

 روشرن و اسرت واضرح آنکره حا و  بدهند شهاد  بزرگ اشخاص قدر هر. دهندینم

 دهنردینم گرو  حق حرف به. دهدینم گو  یکس 1«دُبُرٍ مِنْ قَمیصَهُ قَدَّْ » که است

 حررف بره شرودیم صرور  چه در. است باطل با قدر  و است مبطل با قدر  چون

 در ،کرردن صرحبت کررد شرروع یابچره کیر ،یاالعرادهخارق کیر ؟بدهنرد گو  حق

 از خود آنها و بچه که در حقیقرت 2«أَهْلِها مِنْ شاهِدٌ شَهِدَ وَ». گهوارهروایت دارد در 

 ضررر به که یسخن هم و دیبگو سخن بچه هم که دو بُعدی بود نجایا در عاد  خرق

 تهمت نیا دف  تا دیبگو سخن بچه دیباهم  نجایا در. است( ع) وسفی نف  به و خایزل

 . است شده یسیع و( س) میمر بر تهمت نیا هجو  که

 ابرن أنره و للّه بعبودیته یعترف المسیح أن األناجیل في موضعا ثمانین قراب  نجد»

 و فیهرا نجرد ال تحرّفها رغم و». دییفرمایم مالحظه انیآقا میدار یپاورق در «اإلنسان

 حیتصرر لیراناج هیرآ هشرتاد در 3«إال اللّره أنره اإلنجیرل وحري من واحدة تصریح  ال

 شرودینم یکرار را نیرا ،اسرت هلّ لدٌعب که است نیا( ع) حیمس افتخار نکهیا به کردند

 لیرانج در اگرر ایر ،فیرتحر عنوانبره کردند اضافه لیانج در که یاتیآ یبعض اما. کرد

. سرتین خرار  حرا  سه از. کرد معنا هاآن با دیبا ،است متشابه اگر ای دارد معنا هست

 بأ اگر است، متشابه اگر د،یکرد درست القدسأب و ابن و روح شما که یاتیآ نیا اگر

 کمرا. اسرت متشرابه ،یونرانی لغرت بره قرتیحق در است آب که ستین آب اگر و است

 در تشرابه 4«مُتَشرابِها ٌ أُخَررُ وَ اْل ِترابِ أُ ُّ هُنَّ مُحْ َما ٌ آیا ٌ مِْنهُ» فیشر قرآن نکهیا

 نیا. است مأنوس نییپا مطالب به انسان و است باال یلیخ مطلب چون. ستین داللت

 برا را حررف سره نیرا مرا. کنرد ارجراع محکرم بره دیربا را ههمتشراب هیرآ نیرا که است
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 اهلل( ع) حیمسر کره شرودیم مسرتفاد آن از لیانج در که یاتیآ از یبعض در انیحیمس

 . کنمیم استدال  ا یآ از این یبعض به ،یاتخاذ ]...[ است اهلل ابن ای است

 ابرن، آب، دارد، لیانج در را نیا« «القدس روح و االبن و اآلب» إال اللّه أنه» نجایا

 نردیگومیهم  خودشان. نییپا انداختند را سر  و کردند بأ را آباینها  القدس،روح

 یحتر و هرانا یکارد و هاسیسرق که ییهاخطبه در. بأ ندیگومی هاوقت یبعض آب،

. نردنک گمرراه را مررد  نکرهیا یبراگویند، ، بعضی اوقا  أب میکنندیم پاپ و اسقف

 لغت نه و است یانیسر لغت نه و است، یعبران لغت نه آب. است آب لیانج در نولک

 از یبعضر. اسرت بروده یونرانی اصل در هم لیانج. است یونانی لغت آب است، یعرب

 نجایا هم آب لفظ. است مانده محفوظ شُ ی نکهیا کما. است مانده محفوظ الفاظ نیا

 ابرن اسرت، خرالق یمعنا به -فرماییدسؤا  ب– یونانی لغت در آب. است مانده محفوظ

 چررا. االنسان ابن یعنی دارد، مخلوق خالق ندارد، ابن که خالق ست،ین الخالق ابن که

 ،اهلل تیرب میگفتر اگرر ،نردارد ابن که خالق نکهیا یکی :جهت دو به ؟است االنسان ابن

 یتریب اهلل تیرب پس ندارد، خانه که خدا ؟ نه.است خانه نیا در خدابیت اهلل یعنی  نیا

 خدا 1«رُوحي مِنْ فیهِ نَفَْختُ» اهلل روح. است داده عظمت تیب نیا به خداوند که است

 هرامخلوق انیم در که است یروح اهلل روح نیبنابرا دارد، روح نه و دارد جسم نه که

 ارجراع ما محکما  به اگر یحت .دارد ارواح ریسا انیم در یخاص ازیامت و اختصاص

 دو بره اسرت آمرده که االِبن ،اآلب از بعد نجا،یا. میکن معنا میتوانیمرا  خود  مینده

 ابرن، از مرراد ه،یعقل ادله رب اضافه لیانج هیآ هشتاد لیدل کی نجا،یا لیدل کی :لیدل

 شانیا که دارد هیآ هشتاد. کنند معنا نجایا نرسد زورشان هانیا اگر. است االنسان ابن

 هرم وسرفی بره م،یمر دیول االنسان ابن عبداهلل النسان،ا ابن عبداهلل. است االنسان ابن

 ذکرر خرالق از بعد ابن یوقت نجایا خود در و. است یگرید مطلب آن دهند،یم نسبت

 ابن نیا منتها. است مخلوق ابن نیا پس دارد، مخلوق خالق ندارد، ابن که خالق شد،

  .ستین کار در یپدر و فق  است مادر از که است یخاص مخلوق کی

 یامبریرپ کره االنسران ابرن. االنسران ابرن و خالق نیب است راب  هم القدسروح و

 کیر نیرا اسرت، لیجبرئ که القدسروح همگان، خالق که هم خالق امبران،یپ از است

 یوح حامل که بودند یوح فرشتگان امبرانیپ کل انیم در است عا  یعباس شاه نرخ

 ابرن هو و للخالق مخلوقًا إال لیس فاالبن الق،الخ تعني الیونانی  باللغ  اآلب و». بودند
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 علرى الحفراظ رغرم ل رنهم و. االبن و الخالق بین الوسی  هو القدس روح و اإلنسان،

 اسرت یکالهر نیرا 1«مدّها عن الغض م  عربی  كأنها باألب یفسرونها الیونانی  الصیغ 

 لغرا  را هکر یکسر برابرر در منتهرا ،شروندیم رسروا زود و گذاشرتند خودشران سر که

 الحرق لرعایر  فري و ممرن القلیل إلّا له یتنبه لم جارفًا مجازفًا خارفًا تحریفًا». بفهمد

. اسرت ریپذمیتقسر تیعبود ؟است بُعد چه در این عبداهلل ««اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي» العارفین من

 تیرالوه سرتین ریپذمیتقسر آنچره. اسرت ریپذمیتقس است، باالتر رسالت که نکهیا کما

 به گوناگون درجا  با گوناگون یهارحمت که تیمیرح و تیربوب باب در مگر ،است

 لفرظ نظرر از گراه ت،یرعبود. است فرموده تیعنا استعداد حسب بر گوناگون نیمخلوق

 لفرظ نظر از گاه. است فاسق است، عبد قلب و لفظ نظر از گاه است، منافق ،است عبد

 ،قصرورً دارد اشرتباه انًایاح حا  سه هر در گاه. است عاد  است، عبد عمل و قلب و

. است معصو  ،ندارد یریتقص و قصور کدا  چیه در گاه. است معصو  ریغ ،رًیتقص نه

 کره جملره از( ص) اهللرسرو  لرذا و. دارد فررق تیعبود مراتب هم معصو  خود در و

 ست،ین که یزمان او ِ 2«اْلعابِدینَ أَوَّ ُ فَأَنَا وَلَدٌ لِلرَّحْمنِ كانَ إِنْ قُْل» :کندیم ریتعب قرآن

لَمَ مَرنْ أَوَّ َ أَكُرونَ أَنْ أُمِررْ ُ إِنِّي»یا . است تیعبود درجه و تیعبود عدبُ در او   3«أَسرْ

ایرن اولیرت، اولیرت  نبودنرد، قربالً کره بزرگروار غمبرریپ ؟دارد امکان یزمان اولیت مگر

 ای است. رتبه

 از بعرد عبد ،یعاد عبد نه ،است خاص مرحله عبداهلل نیا «اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي قا َ» حاال

 هرم عرز  تیروال مقا  به ؛باالتر و هم نبو  مقا  به و هم رسالت مقا  به مراحل کل

 «اللَّرهِ عَبْردُ إِنِّري»». اسرت عبداهلل معنا نیا به است، اولوالعز  یایانب نفر پنج از یکی که

 در کره« اخرر  مقراال  علیره اختلرق مهمرا حیاتره، طرو  أفعاله سم  و  مقال و  حال

 اهلل معراد  اسرت، اهلل کیشرر اسرت، اهلل ابرن متخرذ اسرت، اهلل ابرن است، اهلل یپاورق

 «صرالحًا لنفسره یعررف ال فهرو». هراحرف نیا و است اهلل یّول است، اهلل لیمس است،

 صرالح، خرود را خردا جنب در یحت که است یعبد انًایاح. دارد یمراحل هم تیعبود

 عابد  عابد  نقدریامن  دیگومی که اندغافل نقدریا که یکسان از یبعض مثل اند،دمی

 نسربت ،دیردار تیصرالح و دیعابد شما اگر ،ریخ. دار  مقا  هم خدا نزد در که عابد 
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 یایانب یحت صفر، صفر خدا برابر در اما. دیدار یمقام ندارند، تیصالح که یکسان به

. هستند «اهلل یال افقر» گرفتند را عصمت هیعال قاما م متعا  خداوند از که یبزرگوار

 تومران ده یماه که یکس ای است رتریفق ردیگیم یکس از تومان ونیلیم کی که یکس

 «اهلل یالر افقرر» یالهر رسرل نیبنرابرا. اسرت استحقاق به گرچه. است معلو  ؟ردیگیم

 آنرًا شودیم خدا و اندتهگرف خدا از گرانید از شتریب نکهیا بُعد کی :بُعد دو در هستند

 حق به افتقار احساس هانیا که است نیا گرید بُعد. هاآن از را رحمت نیا کند سلب

 . کنندیم شتریب طبعًا یتعال و سبحانه

 ا یآ در 1«لربه؟ عدالً نفسه یجعل ف یف ربه بجنب و صالحًا لنفسه یعرف ال فهو»

 إذا و» :19 ترا 16 هیرآ یمتّر لیرانجآیه « دواح إذا و». اهلل لیمس اهلل،  عد دارد، لیانج

 معلم یول ،الشک است، صالح معلم حیمس «الصالح المعلم أیها: له قا  و تقد  واحد

 برابرر در امرا. چره و یجنر و یمالئک و یبشر و یخلق نیمعلم  یجم نیب است صالح

 مرن أفضرل أمّتري علماء» دیکن فرض. سته هانسبت نیا نکهیا کما. ستین صالح خدا

 م،یهسرت علمرا ما بله، ندیگومی نوعًا انیآقا ؟دیگویم را یکس چه «إسرائیل بني أنبیاء

 رسرل، نره، آن هرم اءیرانب ل،یاسررائیبن اءیرانب. سرتین درسرت ... اینو هایانصار خیش

 ؟افضل چطور ،بودند معصو  هانیا ها،نیا و یسیع و یموس مانند لیاسرائیبن یایانب

 و قمره در کره هستند مسلمانان تما  )ص( هللارسو  امت چون. است ینسب نجایا ،نه

 خیشر وقرتآن هسرتند، امرت یعلمرا معصو  زدهیس نیا. است معصو  زدهیس هاآن قله

 یدهر کی در؟ میشویم حساب هانیا جزء ما ؟شودیم حساب هانیا جزء هم یانصار

 اسرت بلرد رسراله که هد عالم نیا اگر اما اهلل، بسم است، نجایا عالم یفالن ندیبگو اگر

 از ،بود نخواهد علما از گرید حوزه در دیایب خوانده، درس یمقدار و دیبگو و بخواند

 نیمعصروم فقر  یعنری« أمّتري علمراء». است ینسب بود، نخواهد اسال  و حجج فضال

 همرره فقرر  نرره ،الشررک «إسرررائیل بنرري أنبیرراء مررن أفضررل» کرره هسررتند هررانیا ،(ع)

 . هستند باالتر هانیا هانوح و هامیبراها از بلکه ،لیاسرائیبن

 زمران نیمعلمر ریسرا برابرر در هستند صالح شانیا «الصالح المعلم أیها» نجایا در

 نکهیا کما. ندارد یمقام اما ،است طالح مییگوینم )ص( اهللرسو  برابر در اما و خود

 کنرد،یم رذکر را یوحر پرنج نیرا یوقت کند،یم ذکر را یوح مراتب یوقت فیشر قرآن

رَعَ». اسرت یٰوحرأ( ص) اهللرسو  به نسبت اما. است وصّی و أوصیٰ هیبق به نسبت  شرَ
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. دارد فررق «یالرذ»ا ب« ما» نیا 1«إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذي وَ نُوحًا بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ لَ ُمْ

ا بر« مرا». اسرت ترباال مقا  ،است ادیز معنا نه «المعانى زیادة على تد ّ المبانى زیادة»

 بیرغا. سرتین جمر  .است بیغا «بِهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ لَ ُمْ شَرَعَ». دارد فرق «یالذ»

 وَ» .اولروالعز  غمبرریپ نیاولر بر است یوح یالاو نقطه نیا ،«ما» ،است «یوصّ». است

 قبل و ،یوح نایاوح جم ، نایاوح حاضر، نایاوح ،ما یجا به یالذ «إِلَیْكَ أَوْحَیْنا الَّذي

یْنا مرا وَ». اسرت شرده ذکرر اولروالعز  رسرل هیبق از  یولر اسرت، شیجرا سرر مرا ،«وَصرَّ

 إِبْراهیمَ بِهِ وَصَّیْنا ما وَ» .است نوح از باالتر میابراه به یوح چون. است جم  «نایصَّوَ»

 هایموس و هامیابراه به نسبت یحت یوح نیبنابرا «الدِّینَ أَقیمُوا أَنْ عیسى وَ مُوسى وَ

 یوحر اسرت، سرفار  اسرت، تیوصر نییالنبخراتم وحی برابر در هانوح و هایسیع و

 مرا لیرقب نیرا از 2«النَّبِیِّینَ وَ نُوحٍ إِلى أَوْحَیْنا كَما إِلَیْكَ أَوْحَیْنا إِنَّا» کهآن حا  و .ستین

 لمراذا :لره قرا فالصرالح  المعلم أیها: له قا  و تقد  واحد إذا و» هم نجایا در. میدار

 در. سرتمین صرالح کره حرق برابرر در من گویید،می مطلق صالح اگر «؟صالحًا تدعوني

 نیرا «اهلل هرو و واحرد إال صالحًا أحد لیس». هستم چیه زیناچ زیچیب فقیر ،حق برابر

اینکره  نره ،سرتمین هرم صرالح حتری من نکهیا به اعتراف ،است تیعبود مقا  نیباالتر

 نحصررارا در مطلررق تیصررالح چررون دار ، مطلررق تیصررالح در قصررور مقصررر ،

 .است نیالعالمرب

 ]سؤا [ -

 ولی مسیح را خار  از خطاکاری دانستند.  -

 ]سؤا [ -

 دهیرعق بررخالف نیا کندیم صالح سلب که خود  از. کندیم سلب خود  از -

 .است اهلل ابن ای است اهلل نیا ندیگومی نایحیمس چون. است یانحیمس

 .است یانحراف -

. کنند قبو  دیبا ،دارند قبو  لیانج هم انیحیمس. است لیانج از حرف نیا پس -

 اسرتدال  هایحیمسر هیعل بر را نیا ما. است نیا عکس به ؟ستیچ هاآن دهیعق ولکن

 ببطرررس ینرردد و»مترری و مرررقص و لوقاسررت.  در نیررا. هرراآن دهیررعق هیررعل. میکنیمرر
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 ونیرحوار دوازده از از حواریون برود،پطرس یکی  1«الرب لقب له المتطرق المتطرف،

 نجرایا .پطررس لیرانج نا  به هست هم لیانج و کنندیم حساب را پطرس( ع) حیمس

 متولرد پردر بردون یسرایع کره باختنرد را خودشان هانیا ،رب لفظ «!رب یا حاشاك»

 بره نسربت هرم فیشر قرآن البته. کنندیم حساب نییحوار از نکهیا با ،رب پس شده،

  مقرا یدارا نییحروار ریرغ مقابل در گرچه دارد، انًایاح یمذمت دارد، حرف نییحوار

: لبطررس قا  و»یعنی مسیح « فالتفت» گفت را جمله نیا تا «!رب یا حاشاك». هستند

 گراهیجا ترو «لري معثررة أنرت»این حرف، حرف شیطان اسرت.  «!شیطان یا عني اذهب

 لغرز  مرن درباره گرانید کنم، لغز  منکه نیا نه چه؟ یعنی. یهست من یبرا یلغزش

 اسرت حیمسر ونیرحوار دوازده از یکری شرانیا کره یایالعظماهللتیآ کی اگر. کنندیم

 مرن کره یهسرت باعرث ترو «لي معثرة أنت» پس ؟گفت خواهند چه هیبق ،دیبگو نطوریا

 ل رن و هلل بما تهتم ال لي ألنك معثرة أنت». ندکن لغز  گرانید که باشم لغز  مکان

 طورهمران .یدانسرتیم واحرد را او تیرربوب، یداشت هللّ ماب اهتما  تو اگر «اسللن بما

 بره نسربت عتراب نیرا البتره. اسرت واحرده هرم او تیرربوب است، واحد او تیالوه که

به . میکنیم کیشر خدا با را ائمه و غمبریپ که است متوجه هم مسلمانان ما از یکسان

 مرا اگرر ،مینردار هللّرمرا ب اهتمرا  ما. میدهیم نیتکو تیربوب و  یتشر و تیربوب هاآن

 خردا منحصرر بره را واحرده تیرالوه پرترو در هراتیربوب تما  ،میداشت هللّما ب اهتما 

 خلرق هرانیا واسطه به خدا یحت که میکن درست کیشر خدا با نکهیا نه. میدانستیم

 کره تیروال نعنوابره مییگرویم مرا را ییزهرایچ کی طور؟چ هانیا از قبل. است کرده

 انرًایاح نیمشررک یهراحرف از بردتر بلکره و نیمشررک یهاحرف رینظ هاحرف همان

 . مییگومی والیت لسان به اما هست،

 انحصرار و اختصراص در آنچره بره کنرد اهتما  انسان اگر .«هلل بما تهتم ال ألنك»

 کیر چرون را بشر منِ« للناس بما ل ن» ؟رب ای دیگویم خدا ریغ به چطور است خدا

 براال را مرن دیرآمد دار ، نمرود من گرانید از شتریب و است من درباره اعجاز یمقدار

 رد را همره «لربه معادالً اختاله بمن یندد و» .آخر یال یمتّ. دیبرد نییپا را خدا د،یبرد

 را همه که ،اهلل اقنو  اهلل، لیمس اهلل،  معاد که است لیاناج نیهم در یاتیآ. میکنیم

 هرذا أجرل فمرن أعمل أنا و یعمل آبي: لربه معادالً اختاله بمن یندد و». میکنیم امعن

 فرزند ؛بود معاد  بود،« عملی یبأ» اگر «للّه معادالً نفسه جعل و السبت كسر إنه: قالوا
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 عبردٌ یالن اعمل انا الخالق نهأل عملی یآب» منتها .«أعمل أنا و یعمل آبي» یول ،پدر و

 عمرل رب عمرل منتهرا. کنندیم عمل دو هر ،ندارد یزیچ خود از رسو  عبد ،«رسو 

 صرور  هرم 1«أَْخلُرقُ أَنِّري» شرود هیئرت طیرر، طیرر نیا که کندیم نفخ که است اصل

 برا مطلرب اصل ولکن. شودیم درست نیا و کنمیم من هم فو  که است نیا مطلب

 . خداست

 مهمرا  از یکری «السربت كسرر إنره: قرالوا هرذا أجرل فمن أعمل أنا و یعمل آبي»

 روز آمرد حیمسر جناب. است دیع روز شنبه روز که بود نیا لیاسرائ تیب نزد اسبوعی

 ترا اسرت بروده دیرع آغراز از جمعه اصالً. ستین دیع شنبه روز گفت ،برداشت را شنبه

 کمرا. اسرت یفرعر جعرل کیر آن 2«فیرهِ اْختَلَفُروا الَّذینَ عَلَى السَّبْتُ جُعِلَ إِنَّما». انجا 

 یمراه چنرد منوره نهیمد در دو  مرحله در است بوده کعبه او  که قبله لیتحو نکهیا

 نیمسرلم یبررا از هرم برود ییابتال کی عنوانبه نیا ،المقدستیب به قبله شد متحو 

. شرد هرودی عتیشرر در کره است یجعل نیا «السَّبْتُ جُعِلَ إِنَّما» نیا. هودی یبرا از هم

 بتس گفت حیمس. بود بتس هانیا نظر در مهمهم  نجایا در «هِفی اْختَلَفُوا الَّذینَ عَلَى»

 نیرا مرن« للّه معادال نفسه جعل و». کرد برطرف را گرید مطالب یبعض نکهیا کما نه،

 . ردیگیم را مراحل تما  که او  جمله به نسبت نیا. نکرد  را کار

 و دارد نقرش حیمسر اعما  و حیمس دیعقا و قاال  و حاال  تما  در تیعبود نیا

 عرض بارها که است نیچن برزخ در یحت دارد،( ع) حیمس مرحله در را نقش نیباالتر

 اسرت عبراد  برزخ در ایآ که است یبحث خود  نیا. است نیچن امتیق در و میکرد

 و. اسرت مفروض عباد  است، کار در یحجب که ایدن در نه؟ ای است امتیق در نه؟ ای

 نیبر از هرابحث نیرا و تخلفرا  و امرت نیرا ود،ریمر نیبر از حجب نیا که برزخ در

 اگرر مرا ریرتعب و اصفی اسرت. تیعبود امتیق در است، ترصاف تیعبود آنجا رود،یم

 نگاهم دیبگو معشوق برسد، معشوقش به یعاشق کی اگر ،ستین درست یلیخ لفظش

 بلمقا در خضوع او تیثیح تما  که بزرگوار غمبریپ. است زدن عاشق سر رب نیا ،نکن

 کرردن دور خرود  نیرا ،نکرن عبراد  گفت خدا ،رفت ایدن از اگر ،است نیالعالمرب

 چرون براالتر، سرت،ه ]عبراد [ برزخ در پس است. هدفش نیباالتر از( ص) اهللرسو 

 . یاول مرحله نیا.  ینهاال ریغ یال باالتر، هست هم امتیق در و ستین کار در موان 
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 لیرانج حیمسر نردیگومی کره است انیحیمس انیم در یمطلب کی 1«اْل ِتابَ آتانِيَ»

 مرن. اسرت حیمسر ندیگومی نداشته، کتاب خود  که یغمبرانیپ از یکی. است نداشته

 بر یمقدار را المقارنا  بعد ،بشارا  و کرد  بحث ادیز که تهران یلیانج یسایکل در

 کره بود نیا ما یهابحث از یکی هستند، معترف هانیا کرد ، لنق و نوشتم آن یمبنا

 نگراه هرم بره ؟سرتیچ حیمس حضر  کتاب دارد، کتاب یغمبریپ هر گفتم. شد  وارد

 را حیمسر نه گفتم. یمتّ لیانج لوقا، لیانج مرقس، لیانج وحنا،ی لیانج گفتند کردند،

 بره کره بود نیا از باالتر. سدیبنو لیانج که بود نیا از باالتر حیمس نه :گفتند. میگومی

 به کردند اهانت هانیا پس گفتم. است اهلل ابن و است اهلل یشانچون ا. بشود یوح او

 نیا چرا و. است حیمس ،ندارد لیانج که یکسان از یکی. نوشتند را او لیانج که حیمس

 ،بروده لیرانج 113 که گرید یهالیانج و کردند رها را اصل لیانج چون ؟ندیگومی را

 نفر صدها گذاشتند،کنار  داشته غل  یلیخ که هاآن کردند، کمتر و کم کردند، کم بعد

 دارد تنراقض خود  با یکی هر چهارتا نیا چهارتا، این شده دادند انجا  شورا هم با

 برا. دارنرد تنراقض هراتیواقع برا سرو  مرحله در و دارند تناقض گریهمد با چهارتا و

 جلرو خواهنردیم را هرانیا. دارنرد تنراقض شرع، و عقل نظر از است ثابت که یمطالب

 عمل عتیشر و ناموس عتیشر اصل که آورد پولس که یانحرافات نکهیا یبرا اورند،یب

 بهشرت بره آسران را مررد  کره آورد را ثالو  باطل دهیعق عتیشر فق  برد، نیب از را

 و معنرایب فوتصر و لخرت تصروف نیرا آمدنرد نهرایا. کنرد دور جهنم از آسان و ببرد

 نیرا به کس هر :دارد پولس لیانج در یحت که دکردن درست پولس لهیوسبه را مزهیب

 کرس هر. است دیتهد. برد نخواهد یابهره حیمس ملکو  از کند، عمل ناموس عتیشر

 عتیشرر ...ندهرد انجرا  را حررا  یکارهرا کس هر ،نکند زنا رد،یبگ روزه بخواند، نماز

 در چنرد جرای ...اسرت دیمق کس هر. است عمل عتیشر ناموس عتیشر است، ناموس

 عمرل ،عمرل عتیشرر بره اسرت وفرادار کس هر پولس، لیانج مخصوصًا ،اناجیل دارد

 عتیشرر اگرر ولکرن،. رفرت نخواهد بهشت یمجان یعنی. است بهرهیب ملکو  از کند،

 نردیگومی را آب کره اسرت القردسروح و ابرن و أب فق  نیا بگذارد، کنار را ناموس

 . بهشت رودیم صاف نیا ،چه و چه و بیصل و القدسروح و ابن و بأ ب،أ

 لیرانج نیچنرد نوشرتند خودشان که یکتب در آنکه حا  و را منکرند کتاب هانیا

 میردار مفصرل هرم مقارنا  در ،ةالوالد لیانج ح،یالمس لیانج جمله از است، مذکور
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 لره لریس ان( ع) المسریح علرى أخرر  فری  «اْل ِتابَ آتانِيَ»» -2. میکنیم اشاره نجایا

 نیا از یبعض چون 1«سیرته ال اتبون هم اتباعهم من و الحواریون إنما و شرع ، كتاب

 نرر  ال لرذلك اإلنجیرل، سرموها و». اسرت اتبراع، از سرتین ونیرحوار از لیانج چهار

 «الرزمن مر  منسریًا أصربح و التراریخ له تطرق ما إال المسیح الى ینسب إنجیالً عندهم

 آمدنرد هانیا که «الزمن م  منسیًا». است حیمس خود لیانج که کالً «الزمن م  منسیًا»

 در یکتراب ما اگر. کردند رد انیحیمس که است برنابا لیانج نیا جمله از کردند، رد 

 ،اسرت قررآن بعرد از هراکتاب نیترسرالم کره میباشر داشته یوح کتب و ایانب کتب کل

 رد را ههمر و اهلل و اهلل ابرن و تنراقض و تثلیث و بیصل که لیانج نیهم. است نیهم

 و محمرد لفرظ بره بشرار  چهارده -میکن استدال  نیا به میخواهینم- و است کرده

 . ستین صرفشان به چون کردند، رد را نیا ،دارد( ص) نییالنبخاتم بر احمد

 ماند  سا  دو یکی نجف رفتم من گفتیم دارند، فیتشر ناآل که بزرگان از یکی

 یآقرا و ییطباطبرا عالمره اسرتاد که( رض) یقاض آقا یعل دیس یآقا مرحو  درس و

. دهردیم اخرالق درس شرانیا ،نشسرتند نفرر سره دو د ید رفتم اخالق در ،بود ییخو

 است، اصل که قرآن ،بله :گفت؟ رناباب لیانج گفتم. است برنابا لیانج د ید کرد  نگاه

 یالقاخ و یدتیعق کتاب نیبهتر برنابا لیانج که میبفهمان هااحمق نیا به میخواهیم

 لیرانج نیرا. مینردار یعرضر مرا ،بود درست شانیا کار اندازه چه تاحاال اینکه . است

 برایز یقدر به ال یتمث با را قیحقا( ع) حیمس که یاخالق نظر از دارد عظمت قدرآن

 در مرن کره جاسرت پرنج ،چهرار که ستین فیتحر از یخال هم نیا البته کند،یم انیب

 شرده آن بره دسرتبرد شده، فیتحر آن یجا پنج ،ارچه که نوشتم یعرب لیانج هیحاش

 و هرادقت از بعرد خالصره و شردهالک که است اربعه لیاناج نیا از ریغ نیا اما. است

 اسرت نیا جهینت. دارد کم اریبس اریبس غل  لیانج نیا. است چه و چه و تصحیحا 

 قبو  را نیا ،سته هم برنابا لیانج اگر ست،ین حیمس لیانج ناآل نیحیمس نزد در که

 رد هراحرف تمرا  م،یکنر فرصرت مرا اگر که است ییهاحرف البته. کردند رد و ندارند

 و برنابرا لیرانج همران اسرتناد به. داشت نخواهد شانیا درست کلمه کی یعنی. است

 . کردند استدال  که یلیاناج
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، قررآن نکرهیا کمرا نردارد، لیاناج 1««اْلإِْنجِیلَ آتَیْناهُ وَ» :إنجیالً له یثبت القرآن إن»

 :میکررد نراز ( ع) حیمسر برر کتراب کیر. ندارد «إنا أنزلنا علیک الکتب». نداردقرائین 

 لیرانج. بشرار  یمعنرا به است یونانی لغت انکلیون است، انکلیون لیانج که لیانج

 یقیحقا به بشار  ،بشار  از بعد کی. است بعد سه ای عدبُ دو بشار . است بشار 

 اسرت یقیحقا به دو  بشار . کردند فیتحر و کردند برطرف  تورا یعلما که است

 کره اسرت معنرا نیهمر به یکی هم حیمس بودن عز  یّول که است آورده( ع) حیمس که

 یمروقت محرمرا  مثرل. است تورا  احکا  بعضی از نسخ که است آورده را یاحکام

 برره بشررار  ،دو هررر از تررربزرگ بشررار  2.«عَلَرریْ ُمْ حُرررِّ َ الَّررذي بَعْررضَ لَ ُررمْ لِأُحِررلَّ وَ»

 یایررانب نیتررربزرگ از نکررهیا بررا( ع) یرریحی نکررهیا کمررا اسررت،( ص) نییالنبخرراتم

أنرا صرارخٌ فری ». اسرت بشرار  نبروتش انیرک بزرگ اریبس عدبُ کی است، لیاسرائیبن

. کرنم یمعرفر را( ع) حیمس که هستم نیمکلف انیم در هاابانیب در ادگریفر من« البری 

 حیمسر حضرر  کرذلک. کنم یمعرف من را( ع) حیمس. شناسندینم ،شده دمتول حیمس

 حدود ما د،یدار انیآقا که عهدین  ابشار در یمقدار که «نییالنب من معه من و»( ع)

 براز دارد، مقارنرت عنروان کره هرم ریتفس در و میکرد ذکر ایانب کتب از بشار  شصت

 را نیا ]...[ بریکلیطوس، دیگویم لیانج خود پس. میکرد بحث را مطلب نیا ما باالتر

 چه الف نیا. دهندهیتسل یعنی است یونانی لغت که وسطیباراکل وس،طیباراکل کردند

 شرودیم میکنیمر لیراناج بره مراجعه ما یوقت اسال  از قبل ،اسال  از بعد آمد؟ موق 

 اسرت کره دهیپسند اریبس شیمعنا ده،یپسند اریبس احمد، ای محمد یعنی وس،طیکلیبر

 براب مفعّرل محمرد. اسرت مبالغره که است احمد هم ،است مبالغه که است محمد هم

 .التفضیل. تفصیل این را در بشارا  مراجعه خواهید فرمود افعل که احمد ،لیتفع

، و»اشراره  3«القرس: ك الناصرع ، الحقیقر  هذه ین رون المسیحیین من جماع  و»

 آخررین جماعر  اعتراف رغم»و  ندارند. اینها قب« میلر میم او: و اإلنجلیزي جردنر.  

ایرن  خرود در. اسرت بیرعج« نفسره الحرالي اإلنجیل في كما و المسیح بإنجیل منهم

 نردیگومی اینها باز .است کرده اشاره را حیمس هایلیانج دارند، قبو  که هاییانجیل

 جراء یوحنا أسلم ما بعد»آیه این است: . ستین اصالً دییبگو شما. ستین حیمس لیانج
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 إلرى یسوع جاء یوحنا أسلم ما بعد: »15، آیه 1انجیل مرقس، فصل « الجلیل إلى یسوع

 ملکرو  لیرانج بره دهردیم بشار  سوعی «اهلل مل و  بإنجیل -یبشر- ی رز الجلیل

 به خداوند طرف از آنچه به دهدیم بشار  ؟نوشتند متناقض هاآن که یلیانج به اهلل،

 شراگردان کره یایوح به دهدیم بشار  دیآیم که یرغمبیپ ایآ. شودیم یوح هاآن

 یتلقر شراگردان و شرودیم نراز  او برر اصرل در کره یایوحر ای سندینویم خودشان

 كمرل قرد: یقرو  اهلل و مل رو  بإنجیرل -یبشرر-». سرندیبنو ای کنند حفظ ای کنندیم

 یدارا. اسرت امعنر چند یدارا ملکو ال اقتراب نیا البته «اللّه مل و  اقترب الزمان و

 اهلل، قرتِیحق یعنری اهللملکو  چونا  دارای سه معناست. حد عادی. است معنا سه

  عیشر قتیحق. شودیم ظاهر اهلل  عیشر قتیحق بلکه. شودینم ظاهر که اهلل قتیحق

 اقتررب و». اسرت مرحلره سره یدارا اجتمراع در قرًایتطب و عمرالً و معرفترًا و علمًا اهلل

 و» باشرد حیمسر عتیشرر ملکرو  خود «اللّه مل و  اقترب و» اگر چون «اللّه مل و 

 بررخالف 1«اْلإِْنجِیرلَ آتَیْنراهُ» آمرده، حیمسر خود با حیمس عتیشر. ، آمدهستین «اقترب

 صرور  بره لیرانج ، ولریکنمفصرل صرور  نیرا بره شرد نراز  کمکم که قرآن قرآن،

 بره شرد نراز  اجر کیر ترورا  ن،یهمچنر هم تورا . است شده ناز  جا کی منفصل

 نیرا یعنری «اهلل ملکو  اقترب و» نیا پس. است شده ناز  جا کی هم لیانج و الواح

 و نیالعرالمرب تیرربان عردبُ در کررد خواهرد دایرپ ظهرور و اسرت پنهران کره یقتیحق

 باشرد یاصرل احکا  چه اهلل احکا ِ و اهلل عتِیشر نقش عنوانبه نیالعالمرب تیمیرح

 اسرال  رسرو  آمردن -1: است بُعد سه «و اقترب» نیا باشد، یعمل یفرع احکا  چه و

 که( جع) یمهد حضر  زمان -2. است آورده ،انداوردهین گرانید و او آنچه که( ص)

 و اهللملکرو  که یالکبر  امیالق و ی و المو  بعد -3. کرد خواهد دایپ یجهان تحقق

 ظرراهر آنجررا در ،اسررت داده بشررار  و اسررت کرررده انیررب خداونررد کرره را یقیحقررا آن

 پرس ،«باإلنجیل آمنوا و فتوبوا». است معنا نیا به «اهلل ملکو  اقترب و» نیا. شودیم

  ، به آنچه نیامده ایمان بیاوریم؟نباشد لیانج. باشد دیبا لیانج

 ،یلریجل سروعی گفتنردیم سروعی بره «الجلیرل كرل یطوف یسوع كان و»: گرید هیآ

 خرود در نه قدس، در هست ناآل که لیجل هرشکرد، زندگی می لیجل در ایشان چون

 بإنجیرل ی ررز و مجرامعهم فري الجلیل یعلرم كل یطوف». آن یشهرها از یکی ،قدس

 ؛اسرت ملکرو  خرود  هرم چررا؟. اسرت ملکو  لیانج ل،یانج نیا خوب «المل و 
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 23 متری نرده،یآ مثلرث یهراملکو  به دهدیم بشار  هم. است کرده انیب را قیحقا

 «قائالً ولسب به فعرّی و» شناسدیم هم پولس خود «قائالً بولس به یعرف و». آخر یال

 بررد نیبر از را عمل عتیشر آمد که یپولس نیهم پولس شناساند،یم و کندیم فیتعر

 البته «المسیح یسوع الهي أش ر أوالً». کندیم تصریح شانیا ،خود  یپولس تصوف با

. کرردیم عنراد اورد،ین مانیا داشتند فیتشر حیمس تا و است االصل یهودی پولس نیا

 اینهرا ا یرخ بره ای فرمودند صعود حیمس که بعد. بدهد انجا  یکار توانستینم چون

( ع) حیمسر نکهیا از قبل. شدن او  درجه یهایحیمس آن از کرد شروع شدند، بیصل

 ،آمدنرد( ع) حیمسر کره بعد. بود انقالب ضد نیا ،کند جادیا را حیمس عتیشر انقالب

 . شد یانقالب نیاول نیا

 كرل فري بره ینرادي ایمران م أن جمیع م جه  من المسیح یسوع الهي أش ر أوالً»

 بره اهلل ابرن. دارد لیرانج ابرن پرس «ابنه إنجیل في بروحي أعبده الذي اهلل فإن العالم

 بال كیف لي شاهد» ، پس اینها که منکر انجیل هستند، بیخود.دارد لیانج شانیا ریتعب

 برنابا لیانج نیهم «برنابا يف و» او  فصل انیروم به پولس نامه در «اذكرهم انقطاع

 گررید یهراکتاب یبعضر در و الفرقان ریتفس در و المقارنا  و عهدین بشارا  در که

 قبرل حیمسر لیرانج ،لیرانجایرن  کرهاین اثبرا  بره راجر  صرفحه دوازده ده حدود ما

 نیترربزرگ از کره یبسرتان پطررس ارفالمعرةریدا از یحتر. میکرد بحث ،بوده االسال 

 یحاتیتصرر آنجرا در است، جلد ده دارند، قبو  که است یحیمس یهاالمعارف رهیدا

 بره را آن تیرحقان برنابرا لیرانج خرود از نکرهیا بر اضافه ،است برنابا لیانجراج  به 

 ما .است ییامال لیانج ««برنابا یا صدق لي قا  لقد و»: برنابا في و». میآوریم دست

 همران یواقع لیانج. یواقع لیانج کی ،ییامال لیانج کی م،یدار یحفظ لیانج کی

 برنابرا و گفرت حیمسر کره اسرت آن یریامال لیرانج. شرد ناز  حیمس خود بر که است

 داردهای اینهرا هرم حرف در که است گانهدوازده ونیحوار از که برنابا سیقد نوشت،

 به که است یلیاناج نیهم سو  لیانج. بود نویحوار از یگروه استاد برنابا جناب که

 . است دو  لیانج نیا. نوشتند انخودش اوها  و اال یخ

 مرن جراء إنما أقوله ما كل و نبوة كل و نبي كل اعرف اني برنابا یا صدق لي قا »

 چرون ؟چررا و برنابرا یبررا کنردیم نقرل خرود  لیانج خود از حیمس 1«ال تاب ذلك

 ،بمانرد حیمسر لیرانج گذارنردینم کره است مطلب نیا توجهم ،یاله یوح به داندیم
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 هذا على شهداء أنتم و»: دیفرمایم بعد. است مانده و بماند شودیم برنابا لیانج یول

 إنجیلري حرق سریبطلون العرالم عرن انصرافي بعد الذین األشرار هؤالء على أن ر كیف

 قبرل سرأعود ل ننري و»». دبرنررا از بین می هالیانج  ،کرد که صعود «الشیطان بعمل

 ألطیلن البشري الجنس على شفق  أب ي اآلن أنني م ( »... 15 -14: 52 برنابا) «النهای 

 الذین أولئك سیما ال و كالمي یحتقرون الذین لهؤالء رحم  بدون عدالً الیو  ذلك في

 إذ الفاضرح  الخیانر  بهرذه برولس یشهد كما و( 22 -21: 58 برنابا) «إنجیلي ینجسون

 نیبر از را نراموس عتیشرر  خرود و است اشرار از خود  که پولس خود« بهم یندد

 بنعمر  دعراكم الرذي مرن سریعًا ه ذا تنتقلون أن م أتعجب إني»: دیگویم است، برده

 ان یریردون و یزعجرون م قرو  یوجرد أنره غیرر. آخرر هو لیس. آخر إنجیل إلى المسیح

 هراآن ثلرث دو که کردند درست که ستا یمجلس نیا به اشاره «المسیح إنجیل یحولوا

 نیقرائل آن. بودنرد وحد  به نیقائل ثلث کی و بودند تثلیث ای حیمس بنو  به نیقائل

  .کرد دایپ شیوع هانیا در تثلیث دهیعق لذلک و کردند غلبه یبعد نیقائل بر او 

نَرا لِمَرا عَظِریمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُررْرِفِ اْلإِیمَانِ وَ مَعَرامِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَیْ»
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