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آویختن مسیح به صلیب

 

 

 

 تحریف شریعت موسوی و عیسوی )ع(

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 ،هارساالت و رسا  باا هارساالت خیتاار طاو  در مکلفاا  یبرخوردها بر شودیم

 کاه هساندد یگروها. شاودیم و اسات شاد  برخاورد آنچاه نظر از. داد  یتشک یمربع

 نکرد  یوح خدا اصالً ندارند، قبو  را یوح دکهیا علت به ای رندیپذینم را هارسالت

 دارناد، قباو  را یوحا و دارناد قباو  را خادا اگار ای ندارند، قبو  را ییخدا ای است،

 بار یوحا دیابا. بشاود دیانبا بشار بر یوح که است نیا هاآ  شبهه و رادیا و اعنراض

 گوا  عدوا به خدا فرشنگا  دیبا حنمًا شود، یوح بشر بر هم اگر. بشود خدا فرشنگا 

 رساالت با است، یضلع چهار که مکلفا  برخورد هددسه از ضلع کی سرجمع. ددیایب

 ،میکدا ادیز را اقسام میبخواه اگر اال و. میکد ادیز را اقسام میخواهینم. یاله رس  و

 چااو  مدنهااا اساات، هیااجهدم ساابعه درکااات کااه. اساات را  هفاات یدارا برخااورد نیااا

 گشنن خدا خانه دور هفت و ارض و سماوات هفت ،هفت نیا ،است یبهشن هایبعض

 باا مکلفا  برخورد اضالع از را بخش نیا اگر. ستین ملعو  که یهفن هر. بود خواهد

 را ییخادا اصاالً کاه اسات، نیملحاد باه مربوط او  ضلع ،میکد میتقس یاله رساالت

 نیمشرک نیا و. است نیمشرک به مربوط دوم ضلع. را او یوح رسد چه تا ندارند قبو 

 اصاالً خادا دکاهیا او . دارناد هیاله رساالت با یسلب برخورد جهت دو از یکی از هم

 کماا. بفرساند بشار نیا به یایوح که است نیا از باالتر خدا. است نفرسناد  یایوح
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 زما  در بودند یدولن یعال یلیخ مقام یدارا که یمسلمانان ظاهرًا از یبعض با دکهیا

 میهسن که ما گفتیم م،یکردیم صحبت بود، هم فاض بدبخت  (،اهلل ةلعد هیعل) شا 

 دوم دسنه هم نیا. میکرد صحبت شا یا با البنه !کدد اعندا ما به !بزند حرف ما با خدا

 با برخوردشا  که هسندد گونهنیا یفکر نظر از ای هسندد مشرک دتًایعق ای که هسندد

. فرساندینم یوحا اصاالً خادا ددایگویم اسات، یسالب برخورد هیاله رس  و رساالت

 یکای کاه قارآ  در میدارزیاد  هیآ .فرسندینم بشر بر ای فرسند،یم یوح هم اگر :سوم

 یوحا بشار بار خداوناد ایا. اسات باود  نیاا ترسااال نیمدکار یهابهاناه و عذرها از

 فرشانگا  از یشاهود بفرسند، یوح بشر بر اگر ای و فرسندیم فرشنگا  بر فرسند،ینم

 طارف از نیاا دیابدان مردم که باشدد شاهد. باشدد 1«نَذیرًا مَعَهُ» باشدد، او با دیبا یاله

 سال  اسات، یلبسا بُعاد کاه شودیم حساب بُعد کی که است بُعد سه نیا. است خدا

 .یوح

 کاه را یوحا نیاا اماا رناد،یپذیم را یوحا ،یوحا باا برخاورد :گارید مرحلاه بعد

 یداتییتق و قاتییتض از کددد دایپ نجات تا کددد،یم خرابش مرحله چدد در رندیپذیم

 و هاااتیوانیح و شااهوات هیاااله عیشاارا اصااوالً چااو . دارد پروردگااار یوحاا کااه

 را نیمکلفاا و هاانسااا  یهااساانقال  و هااایخودراه و هااایدیخودب و هااایخودخواه

 و او  دسنه آ  و. باشد آزاد خواهدیم. باشد محدود خواهدینم بشر. کددیم محدود

 برخاورد که هسندد بُعد دو در نیمشرک ای و بُعد کی در نیملحد ای که هم سوم و دوم

 عادم بار  یادل ا،خاد وجود عدم بر  یدل. نبود  یدل حساب به ،داشندد یوح با یسلب

 مطلا . میشاون گرفناار بعاد تاا میشویم مدکر ما او  از ددیگویم دهایا. ستین دیتوح

 از ماا فکار در ینقشا بعاد تاا نادارد، چیزی چیه اصالً آقا مییگویم او  از. است نیا

 شیهااحرف دنباا  اگار کاه اسات واناهید غمبریپ نیا مییگویم او  از. نباشد او افکار

 . میبشو وانهید میخواهینم مینرفن وانهید دنبا  یعدی ،مینرفن

 یسالب برخاورد ایا دارناد، یالحااد یسالب برخاورد ایا که یکسان از یاریبس گرو 

 یولا ،یوحا قباو  بعد در ای یاشراک بُعد در کالً یوح سل  بُعد در ای دارند، یاشراک

 فرشانه دیابا سات،ا بشار بر اگر ای باشد، دیبا فرشنه بر شود،ینم ناز  بشر بر ددیگویم

 سال  را یوحا کاه. نادارد یسالب و یاثباات یلایدل و علت بُعد، سه هر نیا. کدد کمک

 عادم را، خدا وجود عدم کددد اثبات ای کددد، سل  را دیتوح کددد، سل  را خدا کددد،
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 و شاد غالا  هاانساا  ربا شاهوات یوقن ،است بشر شهوات فقط. دندار چه، و دیتوح

 کارد، دایپ رجحا  هاآ  یزندگ زا یم کفّه در آزاد شهوات و دآزا یهاتیوانیح چهر ٔ

 کداار را یوح یکل طوربه است، شد  یابهانه و عذر هر به است، شد  یالهیوس هر به

 . سه دسنه نیا. زنددمی

 رسالت و رندیپذیم را یوح که یکسان رند،یپذیم را یوح هسندد ییهادسنه بعدًا

 کاه یخرابکاار. کددادیم یخرابکاار باه شاروع هااآ  از هدسان چدد باز رند،یپذیم را

 دکاهیا نیعا در میخاواهیم اما ،میهسن خدا بدد  ام که است نیا یخرابکار از مدظور

 کاه یانقطاه آ  چاو . مینکدا عما  شارع به اما ،هسنم او منشرع و میهسن خدا بدد 

 و هاایوح باا ساوم، و دوم و او  یسالب برخاورد بازر  علات و اسات مشاک  اریبس

 یاعااد  مدنهااا. نشااود محاادود مااا شااهوات میخااواهیم ،اساات همااا  یالهاا رساااالت

 ندارناد، یسالب برخورد صورتًا که هسندد گرید کسا  ،هسندد گرید یهاعد  ،چدینآ 

 رورویاز یورطا و کدادیم برخاورد یورطا و کدادیم قباو  یورطا اماا ،کدادیم قبو 

  .آزاد آزاد ]...[ عمالً ای دتًایعق ای را یوح کددیم فیتحر و کددیم

 در. اسات یفایلط ثیحاد اریبسا اریبسا اسات،( ع) رضااامام از یثیحد کی دجایا

البنه نیازی به سدد ندارد،  .کددیم نق  ی کهسدد با یقم هیبابو ابن الرضا اخبار و یع

 فِیهِ یَقِینَ لَا بِشَكٍّ ْشبَهَأَ فِیهِ شَكَّ لَا یَقِیدًا جَ َّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَ مَا» منن بسیار قوی است.

 سات یچ دارناد، قباو  هماه و رودینما آ  درز یال ماواصاالً  که یدیقی 1«اْلمَوْتِ مِنَ

 را چاه و چاه و نباوات و را خادا که یکسان ]...[ یقین ال شک به اشبه اما. است موت

 قباو  راو معااد  ایانب و خدا که هم یکسان و. دارند قبو  را موت خوب ،ندارند قبو 

 فاعا  و اسات واجباات تاارک کاه یمسالمان نیا فرق پس. دارند قبو  را موت ،دارند

 راو پیغمبار و معااد  خادا اصاالً کاه یکسا با است، شهوات در دائمًا و است محرمات

 قِاینَیَ لَا بِشَكٍّ أَْشبَهَ فِیهِ شَكَّ لَا یَقِیدًا جَ َّ وَ عَزَّ اللَّهُ خَلَقَ»  چه فرقی دارد ،ندارد قبو 

 . نکنه مدظور بود نیا یول دارد ییهابحث البنه .«اْلمَوْتِ مِنَ فِیهِ

 روناد، یعملا یوح بار ریز خواهددینم که یکسان یرشیپذ یجابیا برخورد نیاول

 دتًایاعق. مینادار ماوافقین باه یکاار کدداد،یم تظااهر و رنادیپذیم یا انداز تا دتًایعق

 عتیشر به نسبت را یجابیا و یسلب عم  لکن رش،یذپ به کدددیم تظاهر و رندیپذیم

 که کدددیم برخورد یورط عت،یشر محرمات و عتیشر واجبات با کددد،یم ایگونهبه
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 را محرماات فعا  و خود رد را واجبات که هر دکهیا بر جمله از چطور  ،تکن لم  أک

 در تاورات، در کدداد، هیاتوج خاود در را حسااب و حادیب یهاییدرآهرز  و خود در

 مسالمانا ، خاود ثیااحاد در و مسالمانا  ریاغ خاود، یآسامان یهاکناب در  ،یانج

 یمطلبا خاوب کداد، تارک را محرماات انسا  اگر اورندیب را یمطالب هایسد ها،عهیش

. ساتین یمطلبا ،کداد تارک را واجبات. ستین یمطلب بدهد، انجام را محرمات. ستین

 باز  دهیس شد، تمام ،کن هیگر نیحس امام یبرا ،که، به چه به باش داشنه د یعق فقط

 و هاودی در. هسات هام ماا در ،ساتین نصاارا و هاودی باه مدحصار نیا البنه. شد تمام

 یبارا از مبارر و مجاوز که کردند یکار  یانج و تورات با رسمًا نصارا و هودی نصارا،

 ،یموسا ناو،، لاوط، م،یاباراه باه نسابت. دادناد انجاام محرماات فع  و واجبات ترک

 کیا یحاتیتصار در ایاانب کا  باه نسبت حبقوق، ا،یرمی ،اشعیاء ود،دا ما ،یسل ،یسیع

 بااه نساابت و. کدداادآ  فاارار می از یمعمااول یهاااتال کااه دادنااد نساابت را یمزخرفااات

 باه نسابت .اشاراک ،یپرسانبت ،یشارابخوار زنا، -خواهمیم معذرت- ایانب خصوص

 تاسیصاد و بودند غهیص تاششصد که گرفت ز  نهصد دارد تورات در که( ع) ما یسل

 یبارا قربانگاا  و ماذب  تانهصاد شاا یا و بودناد مشارک هاانیا هماه و بودند یعقد

 یوحا کدداد. چارا  بارای ایدکاهاز ایان کارهاا می. کارد درست ز  نهصد نیا یهابت

 . ..و ندارد مانع خمر شرب و ندارد مانع زنا. ندارد مانعی شرک اما قبو ، غمبریپ قبو ،

 هساندد  دسانه چدد هانیا. نسبت به وحی یصور یجابیا برخورد در را  کی نیا

 آماد . اسات کاافر از بادتر و اسات کاافر باطداًا اما. است موافق صورتًا است، مدافق ای

. کدد خراب آمد  ،(ع) ائمه و یعل و محمد و یسیع و یموس با موافقت چهر  با است

 طار،. بکَداد موافقات چهار  به یاله مقدس عیراش و هارسو  و هارسالت شهیراصالً 

 هادف شهیر شما اسرار افننیدر با و ابدیدر را شما اسرار تا اندازد،یم شما با یدوسن

 کفاار از 1«الدَّارِ مِنَ اْلأَسْفَ ِ الدَّرْكِ فِي اْلمُدافِقینَ إِ َّ». بکدد یکل طوربه را شما  یصح

 . است ینزبا یجابیا برخورد هانیا. هسندد بدتر

 دارد، د یعق ایتا انداز  .ای هم داردیک ذر  عقید  ،یدتیعق یجابیا برخورد م:دو

 هاا پاولس هاانیا ایبار ولکان دارناد، هام یاد یاعق انصارا از یبعض هود،ی از یبعض

 اءیانب یحن که کردند وانمود را  یانج و تورات یورط نصارا و هودی یعلما از گریود

  یدل ست یچ لشا یدل. بودند گداهکار ذاتًا بشرها تمام اصالً. ندبود گداهکار ذاتًا هم
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 هبا یکاار ذاتاًا، او فرزنادا  پاس. کارد گدا  است ما او  پدر که او  آدم که است نیا

 هسندد غمبرا یپ او فرزندا  از و هسندد گداهکار ذاتًا او فرزندا  پس. مینداراش غلفه

 کدداد، دایاپ نجاات یذاتا یهااگدا  از سندد،ه یذات گداهکار که گداهکارا  نیا دیبا و

  یمسا کاه را خاودش فرزناد ایا بشار لبااس در خاودش دکهیا مگر د،یند یاچار  خدا

 تحما  لهیوسا نیاا به شود، ملعو  لهیوس نیا به که شود خنهیآو دار به فرسناد است،

 . آخر یال که را ناموس ترک لعدات کدد

 یسد ور،ط کی عهیش مسلمانا  در ور،ط کی هایحیمس در ،یک طور هایهودی در

 عهیشا و  یانج و تورات شد  فیتحر نصوص یمبدا بر نصارا و هودی مدنها .ورط کی

 بارخالف حاس، بارخالف عق ، خالف بر مزخرف شد جع  اتیروا یمبدا بر یسد و

 سار بار یجابیا چهر  نظر از را بالها نیا قطعیه، سدت برخالف کناب، برخالف عد ،

 و افنددمی ا یم نیا در هسندد یکسان. است یکی هم نیا. آوردند هیاله همقدس عیشرا

 .کدددیم گمرا  خوب را جها  مخصوصًا

 ]سؤا [ -

 بااا یولاا هسااندد، باسااواد هسااندد، خوانااد درس هسااندد، عااالم هسااندد یگروهاا -

 کماا. کددادیم گمارا  را یمردما یبااز حقاه یرو و کدددیم یبازحقه خود یباسواد

 کیا. اسات یکااف در هام و است نهج در هم که نیرالمومدیام مبارکه خطبه در دکهیا

 یُخَالَفُ تُبْنَدَعُ أَحْكَامٌ وَ تُنَّبَعُ أَهْوَاءٌ اْلفِنَنِ وُقُوعِ بَدْءُ إِنَّمَا» که. دارد فرق یمخنصر جمله

 للباطا  یكان لام خلا  الحاق أ  فلاو» 1«رِجَالًا رِجَا ٌ عَلَیْهَا یَنَوَلَّى وَ اللَّهِ كِنَابُ فِیهَا

 فلو» .ابوله  و ابوجه  هم یکی مردم، آ  هزار در 999 واقع مطل  این است. 2«حجة

. نادکردیمن اگار یقااط «باطا ال مازا عان » :دارد تاعبار یبعض در« خل  الحق أ 

 نشاا  یربان بالغه حجت عدوا به خداوند که یطور آ  را حق« خل  الحق أ  فلو»

 به را حق کردند،ینم یقاط دادند،ینم نشا  یعوض کردند،ینم کنما  اگر است، داد 

 للباطا  یكان لم خل  الحق أ  فلو». آورندینم حق چهر  به را باط  و باط  چهر 

 حجات د ییاگویم راسات شاما ،دناکرد اشنبا  همه نیا ست یچ باط  حجت ،«حجة

 ورطادیا حرافااتان کا  در نیاا  دییاگویم راسات شاما ،کردند اشنبا  همه نیا باط ،
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 یكان لام خلا  الباطا  أ  لاو و حجاة للباطا  یكان لام خل  الحق أ  لوف». است

 . رودینم دنبالش یکس را نشا  بدهد، خود باط  چهر  با باط . «اخنالف

ْغثٌ هَاذَا مِنْ یُؤْخَذُ لَكِنْ وَ» ْغثٌ هَاذَا مِانْ وَ ضاِ  آ  از یاپاار  و نیاا از یاپاار  «ضاِ

یْطَا ُ اسْنَحْوَذَ فَهُدَالِكَ مَعًا جِیئَا ِفَیَ فَیُمْزَجَا ِ»  چاه طا یشا یایااول «أَوْلِیَائِاهِ عَلَاى الشاَّ

 مقصر نه. است چشمشا  به عقلشا  ها،نفهم شعورها،یب سوادها،یب  هسندد یکسان

 کاه دهدادیم  ها ضااللت باه را هاانیا که کسانی. است کمنر او بود  مقصر ست،ین

 هااآ  هساندد، ضااللت دارا مشاع  و هسندد 2«الدَّارِ وَقُودُ»و  سندده 1«جَهَدَّمَ حَصَ ُ»

 کاار ماا را مکلاف ریاغ هساندد، فیاتکل حاد در کاه یکساان اما. است باال رشا یتقص

 هار دینبا. باشد چشمشا  در عقلشا  دینبا هسندد، فیتکل حد در که یکسان. میندار

 ریتقصا. بدهداد گاوش د،باشا یعادد هار باشاد، ینیشخص هر یکس هر از را یمزخرف

یْطَا ُ اسْنَحْوَذَ فَهُدَالِكَ»ولکن  .است کمنر هانیا  نَجَاا وَ» هاانیا کاه «أَوْلِیَائِاهِ عَلَاى الشاَّ

 علام و ندارناد ساواد دیکد فرض که ییهانیهم از «اْلحُسْدَى اللَّهِ مِنَ لَهُمْ سَبَقَْت الَّذِینَ

 كُا ِّ أَْتبَااعُ» دهداد،ینم نااعقی هر رفح به گوش هسندد، حق دنبا  اما چه، و ندارند

 . سنددین هانیا 3«اْلعِْلمِ بِدُورِ یَسْنَضِیئُوا لَمْ رِی ٍ كُ ِّ مَعَ یَمِیلُو َ نَاعِقٍ

 یالنقااط سات،ین مداافق وفااق، از بعاد دارناد یجاابیا برخاورد کاه دسنه کی نیا

 باطداًا کاه است کسی آ  قرآ  مدافق چو مدافق هم نیست،  شود، مث  مجاهدین.می

 در هااآ  هاا،نیاهاا، رجوی آنها را به اشانبا  انداخنداد. است، ایدها کافر نبودند. کافر

 و تیار فقاط و ماا ناداد  توجاه ،م نکرد  یانگریب ،ما امثا  یعرضگیب و یجابیا عدبُ

 را مطلا  ،میکدا روشان را آنهاا دکاهیا یجاا باه هانیا کرد  سوراخ و گرفنن ریشمش

 مثاا  .هسااندد یالنقاااط هااانیا. ساانددین یرساام مدااافق هااانیا. اساات رد کاا یطااورنیا

 بلکاه صارف، یدایزم نیاد ناه اسات صارف یآسامان نید نه زرتشت نید ها،یزرتشن

 کم ،کردند ادیز کردند، یقاط کردند، نییپا و باال را میابراه صحف ،را میابراه عتیشر

 و. یالنقااط شادند نیاا و شنریب  یانج و تورات از مدنها ، یانج و تورات مث  ،کردند

 کناب اه  از خار  را هانیا و داندینم دیتوح از خار  را هایزرتشن فیشر قرآ  لذا

 وَ هادُوا الَّذینَ وَ آمَدُوا الَّذینَ إِ َّ». کناب اه  ای هسندد کناب اه  به کینزد. داندینم
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. دارند یاننقال حالت  ،قَاننَ أ:بَصَ سندد،ه هانیا  «الصَّابِئینَ وَ» 1«الصَّابِئینَ وَ الدَّصارى

 هاایهودی مدنها. کردند یقاط هم رابا باط  و حق که دارند یالنقاط حالت کییعدی 

 ناه، هاانیا نصارا، و هودی ،آورندمی  یانج و تورات در هیآ ،اهلل نام به هودی یعلما و

 بهنار باشاد طاورنیا مصالحت، یشاورا ،میفهمیما طاورنیا ماا چو  ددیگومی هانیا

 .دارناد هام هاآ  ست،ین هاعهیش و هایسد به مخن . است بهنر نباشد طورنیا است،

  آنها بدتر دارند.

 اءیااانب باار را یافنرائااات دوم یجااابیا برخااورد در. اساات دوم یجااابیا برخااورد نیااا

 سیئر دیکد فرض یالعظماهللتیآ  دیخورد را مردم ما  چرا شما]...[  زنددیم بزرگوار

 باود اهلل یالا یداعا کاه یبزرگاوار شاخ   آ ایا. میخاوریم هم ما خورد، هایوهاب

. میخاوریم ماا ،خورد شراب خورد، عرق یسیع. میکدیم ما ،کرد نیچد یموس رسو 

 ماا ،میکدینما زناا شاوهردار ز  با ما ،داشت شوهردار ز  با یزنا اهلل معاذ داود مثالً

 نام به را خود شرع خالف اعما  کدددیم ریتبر و کدددیم زیتجو هانیا. آ  از ترنییپا

 نیاا کداد، زناا نکداد، قبو  را یوح نکدد، قبو  را خدا یکس اگر. است بدتر نیا. خدا

 باه کدد، زنا خدا نام به و دارد قبو  را یوح و خدا کسی که اما. است کرد  حرام کار

 انقاالب ضاد انقاالب ناام باه کداد، فعا  حارام نیاد نام به کدد، واج  ترک نید نام

 نیملحاد و نیمشرک ک  از خطرش نیا است، ابعاد از یبُعد هر در کدد، عم  یاسالم

 بادتر نیاا کردند، و ایجابًا سلبًا  یانج و تورات در نصًا را هافیتحر آ  که یکسان و

 . است

 .کاج طدتیشا ناوع کیا صااف، طدتیشا ناوع کیا. دارد طدتیشا نوع دو طا یش

 هیاعل) شا  طا ،یش عدوا به طا یش. است کمنر کج طدتیش زا خطرش صاف طدتیش

 مان اگار اماا ، تارک واجا  و غیار .کدادیم حارام هاایکار طا یش عدوا به (اهلل ةلعد

 خاالف کاار سدت و قرآ  و غمبریپ و خدا و انقالب و اسالم و عمامه و شیر عدوا به

 درک. اسات بادتر ،اسات ترنییپا من جهدم ،کدمب اسالم خالف و عد  خالف و عق 

 شانریب مان خطار آخارت و برزخ در هم و است شنریب من خطر ایدن در هم ،من جهدم

 ا یادانا مقاام در وارد چارا یداناینم کاه تو ،ندانمهم  اگر معلوم، که بدانم اگر. است

 هار در .یکدا یرهبار را گارا ید که دانا کی عدوا به یکد یرهبر یخواهیم و یشد
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 یکسا هر ولو باشد، مبصر ولو باشد، مدرسه معلم ولو باشد، سپور ولو ابعاد، از یبُعد

 .باشد

  ]سؤا [ -

 بُعد -2نفاقی   یجابیا بُعد -1 مرحله بعد:. است یجابیا بُعد که دوم مرحله نیا -

 خادا نام به ای کدد، کم کدد، عوض کدد، باال که یالنقاط یجابیا عدبُ .یالنقاط یجابیا

 ناام باه دکاهیا مگر. است کمنر خطرش دیبگو خودش نام به خودش، نام به ای بدتر که

 جعا  و باشاد مطلقاه عهیتشر هیشرع تیوال یدارا که بدهد اجاز  خودش به خودش

 بُعاد نیا کدم.کدد، من هم جع  میگوید خدا جع  میمی. شد کیشر خدا یبرا کدد،

 گویاد: هماه را قباو  دارم، هماه واجباات را قباو  دارم، هماه. میهیصوف :سوم دوم.

  اما. رمدا قبو  را محرمات

 الصوریمعالم همه صورند ما واه   ما صوفیا  صفا از عالم دگریم

 خیتاار دور  تصاوفات نیترخطرنااک که تیحیمس در تصوف ت،یهودی در تصوف

 در آماد ، هااعلوی در آماد ، هاعهیشا در آمد  هایسد در .است تیحیمس در رساالت

 قبو  دیگویم ...تصوف با هانیا که آمد  همه در ها آمد ،، در اصولیآمد  هااخباری

 یعلاآقایم علی این نمازها را خواناد، مان چاه کاار  هسانم  . است واج  نماز دارم

ه گویدد ما چ... مییچدان یدیچد یاروز  ینماز، ایدها خودشا  ددیگومی که هایهاللّ

 کاار ه چا ماا باود، یعلا صادقات بود، یعل یهاروز  بود، یعل ینمازها اگر هسنیم 

 خدا را یعل که هاآ  .گرفت یعل آقا را هاروز  و خواند یعل یمآقا را نمازها  میهسن

  یخاوانینم نمااز چارا آقاا ییگاویم. باالتر دانددیم خدا را یعل که هاآ  داندد،ینم

 میخوانیم نماز نه ما ،کشندد نماز حا  در مسجد در را یعل ا میخدا چو  دیگویم

 ماا را کشاندد، شاا یا رمضاا  ماا  در چاو   یریگینم روز  چرا. میرویم مسجد نه

 بااطن، و ظااهر از اسات یبامرکّ کاه عتیشر که است تصوف نیا. میریگینم هم روز 

 کدد،یم جابیا را اطنب هم کدد،یم اصال، جابًایا و سلبًا را هاانسا  اعما  ظاهر هم

 -بااطن باه زدناد فقط هانیا. کددیم اصال، کدد،یم درست را فکر هم و را عم  هم

 دادیگومی یبعضا. دارد مدافات نیا. است یباطد فقط ظاهر ددیگومی یبعض ،یظاهر

 ظااهر، هااوقت یبعضا دادیگومی یبعضا اسات، تصوف نیا. است یظاهر فقط باطن

  .طالنقا ،باطن هاوقت یبعض

 ،هیاله مقدسه عیشرا با یصور یجابیا برخورد از نقش نیسوم و بخش نیسوم نیا

 باه راجع میکر قرآ  که صل به  راجع. کرد ها چه تیحیمس در تصوف. است تصوف
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 هااظلم نیبادتر از نیاا و دارد، تکارار و دارد دیتأک دقدریا و دارد دیتأک دقدریا  یصل

 کیا باه را  یصال هاا]...[ چدانکاه این داندیم اقدس الهی عتیشر و  یمس به نسبت

 چیها کاه یتصاوف ،لخات تصاوف م،رعاا تصاوف من تعبیر کردم باه که آوردند یبیترت

 تاورات عتیشر که را ناموس عتیشر پولس تدها نه مثالً. باطن یادعا جز ندارد یچیز

 ناه ست،ین الزم گفنه بوجو و حرمت جابیا و سل  در است، عم  عتیشر که است،

اصاالً  نادارد، یبخش خدا ملکوت در گردد ناموس عتیشر به دیمق یکس اگر دیوگیم

 آدم نکداد، زناا رد،یابگ روز  بخواناد، نمااز تاورات که بار حسا  یکس. است یجهدم

 فارق هاتصاوف دیادیبب. اسات دیاتهد ایان .اسات یجهدما نکدد، چه نکدد، چه نکشد،

 ،ناه کاه است نیا تصوف درکات از او  درک. دارد درکات و مراح  تصوف .کددیم

 د یز حضرت .است خواند  یعل ،خواند  را نمازها نیحسامام ،دینکرد هم عم  شما

 کردناد گارا ید را کارهاا هاا،حرف نیاا از. دیباشا حجابیب شما ،کرد  را هاحجاب

 کاهو حاا  آن. شاد تماام کشندد را نیحسامام که بخور غصه شما فقط. ستین یمطلب

 درسات روایات هام. داشت حساب کرد،ترک می نماز رکعت کی اگر نیحسامام خود

 حُ ُّ» که. کدددنمی درست معدا ای کدددمی درست ای. کدددینم درست معدا ای کدددیم

ای . حا  علای حسادهکددادیم معدا دب  1«سَیِّئَةٌ مَعَهَا تَضُرُّ لَا حَسَدَةٌ طَالِ ٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ

 یعل. یعل ح  ،بکدد خواهدیم یغلط هر. زندضرر نمیای به آ  است که هیچ سیئه

ثبات »  باود آزاد هام شاا یا ،دادیما انجام ئهیس اگر دارد، را خودش ح  که خودش

 صدها که ما اتیروا نیا اگر. است ادیز ما اتیروا در  یقب نیا از و« العرش ثم انقش

  یصاح تفکار یامبدا بار اهلل کنااب غرباا  در اگار دارناد، یساد و عهیشا تیاروا هزار

باه ساه جلاد و چهاار  دانمینم ،االنوار بحار فرض کدید صد و چدد جلد نیا ،میاوریب

 کاه یکاار آ  فقاط. نادارم هام وقات و نشادم کاار نیاا جلد یاا د  جلاد برساد. وارد

 ینفا کاه یآن. است درست دیگویم قرآ  که یآن را، یاثبات جهت آ  میبکد میتوانیم

 ثابناه سادت اگار ،کدادیم ینفا ناه کداد،یم اثباات قرآ  هن که یآن. است غلط کددیم

 . ستین هرگز قبو  قاب  آ  ست،ین

 یزیاچ ظااهر ،اسات مطلا  بااطن ر،یخ اولش بُعد که است یخطرناک تصوف نیا

 نمااز پرسای چاراها می. از بعضای مسالما بااش یخاواهیم هچ هر ظاهردر . ستین

 یبعضا باه. باشاد آبااد دیابا قلا  کدای زنا می چرا. باشد آباد دیبا قل   یخوانینم
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یک سیلی محکم بزنید. ]...[ گفت: آقاا چارا  گفات:  شما شخ  نیا به گفنم برادرا 

 دیابا عماالً ظاهر مطلبی نیست، قل  باید آباد باشد. من باطداًا شاما را دوسات دارم.

 تیاخر باه را خاود ایا هساندد خار قادرآ  یبعضا. شاودینم سارش چو  داد، جواب

 کاه اسات نوشانه تاورات در دکاهیا :دیاگویم پولس. داد جواب دیبا عمالً که زنددیم

 بلکه ست،ین ظاهر عورت مراد کرد، خنده را قل  عورت دیبا کرد، خنده دیبا را عورت

 دیانبا قلا  کرد، دینبا زنا ددیگویم اگر. کرد خنده دیبا را قل  نیا که است قل  مراد

 دیبا روز  ددیگویم اگر. بخواند نماز دیبا قل  اند،باید خو نماز ددیگویم اگر. کدد زنا

 دایاپ یبکدا قلا  در یغلطا هار. ستین دایپکه  هم قل . ردیبگ روز  دیبا قل  ،گرفت

 واجباات رد،یانگ روز  نخواناد، نمااز بکشاد، آدم کدد، یدزد کدد، زنا ظاهر در. ستین

 اسات نیاا شاولا بُعد در تصوف یمعد. ستین یزیچ ظاهر عم  عم ، محرمات ترک،

 آماد پاولس که است آ  او  بُعد نیا. ستمطلبی نی ظاهر بشود، آباد دیبا قل  نیا که

 آورد حالات نیا به را تیحیمس کرد  کاره چ. کرد تحریف آمد پولس که یدوم عدبُ و

 .   استکرد هم یجعل اتیروا یبعض درو  یسد و عهیش در نفوذ منأسفانه که

 باا. نادارد معداا اصاالً گداا  دادیگومی هاانیا هک رساند حالت نیا به را تیحیمس

 و یفعلا و گذشانه شاد، د یبخشا تمام ما گداها  اوالً ددیگویم ندارد، معدا گدا  دکهیا

 اگار ا یاآقا :مییگاویم. اسات او  نیاا . یمسا یفاداکار باا شاد د یبخشا هماه دد یآ

 نیبا از د،یادهیم پاو  را خاود گداهاا  ساایکل دیارویم شاما چرا پس ،است طورنیا

 کاه  یمسا چاو . بشاود دوبله هیقض میخواهیم :ددیگویم  دیخریم ثواب و دیبریم

 دادیگومی .دارناد ادعاا طورنیا هم هاشیکش. هسندد  یمس یجا هاشیکش آ  ست،ین

 شاودیم شاراب و  یمسا جسام شودیم ریفط نیا، میخوریم شراب با را ریفط نا  ما

  یمس کار ما نیبدابرا است، گرفنه قرار ما در  یمس رو، و جسم نیبدابرا  ،یمس رو،

 بارد، نیبا از را گداها  تمام خود شد  خنهیآو دار با  یمس که طورهما . میکدیم را

 سرشاا  یایبال بداپاارت نااپلئو  کاه. میبخشیم را گداها  میریگیم یپول کی هم ما

. خاواهمینم بهشات بخارم، را جهدم خواهمیم من فرانسه مردم همه یا :گفت. آورد

 مییگاومی مقاابلش در و میریاگیم پاولی کیا را جهادم ما است  یدنیخر جهدم مگر

بعاد کاه خریاد  .دیخر را جهدم بخرم، خواهمیم من. ستین که یدنیخر. نباشد جهدم

. بشاود وارد من جهدم در ندارد حق یکس است، من منعلق به جهدم گفت اعالم کرد،

 . هسندد یبهشن همه پس
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 بهشات، فاروخنن کاه مغااز  نیاا ،بودناد کارد  باز را مغاز  نیا که هایحیمس نیا

 مبادأ برحسا  نباود الزم هام نیاا کاه. جهدم د یخر بهشت، فروخنن جهدم، د یخر

 در کارد دایاپ نفاوذ منأسافانه ا یاجر نیهم و. است کرد  پولس را کار نیا ،تیحیمس

 امام فقط تیوال. فرموش غمبریپ فراموش، خدا ت،یوال .یسد روایاتی و یعیش یاتیروا

مان بکای »قطر   کی فقط بعد است، نیحس امام بعد که، بعد است، نیمدؤالمریام یعل

کدداد، هام نمی یمعدا .ساتین مسنح  است، هم واج  «أو أبکی أو تباکی فقد وج 

کددد. باه خوانی رفنه بود مدبر، دید گریه نمییک روضه. شوداگر معدی کددد خوب می

 هایت را پر از سدگ کن، بر سر مردم بز  تا گریه کددد!جی او گفنم: 

 یوقنا کنااب نیاا که بود عل  نیهم به و میدار عقائدنا کناب در را یبحث کی ما

 یحیمسا یهاشیکشا. شاد تماام روز چداد از بعاد شاد، چاپ جلد در بیروت هزار دو

 کناب آ  دکهیا ماک. شودیم تمام مطل  کار نیا با کردند فکر. خنددیرا یدر و دندیخر

 چااپراجع به قصر صالة، یاک وقنای  است یکوچک جزو  که منی نقصر من الصالة

 باه و همه چهار هزار جلد را گرفت، چاپخانه رفت او مُرد، که علمایی از یکی .میکرد

 نام آب آماد و دجاایا گفات شاد  هچا کاه میکرد مراجعه چاپخانه به بعد. ختیر ایدر

]...[ . ایدر در خنددیر گرفندد شد معلوم !بد را   هاد یکشمن از یکی گفنم. است د یکش

 . کددداین کارهای احمقانه را می

 باط  هاوقت یبعض باط  1«العنیقة الوثدیة في الفداء و الصل » به راجع ما دجایا

 باطا ، کی ها وقت یبعض. است غلط سوبله. است سوبله هاوقت یبعض است، دوبله

 اسات، باطا  ،کدادیم جعا  خاودش ی رابااطل انساا  اوقاات یگاه. باط  دو یگاه

حارف  نیاا ،ناه یگااه. اسات باطا  کاه داشانه فهام دقدریا. است کرد  جع  خودش

 اگار حااال. میگاویم هام مان پاس ناداهگفن گارا ید چاو . کددمی نشخواررا  گرا ید

 غلاط یانین باه ددیمند آ  دنبا  هم نیا اند،رفنه غلط که بودند یاناتید اه  گرا ید

 تماام هاانیا غیار ، و، ابدااء اللهاه پرسانا ثالوث پرسنا ،بت ،وثدیین نه، ولکن ...برود

 فرصت ما که یمقدار. دارند هانیا است، یاصل دیعقا جزء تیحیمس در که یاناتیجر

 . باشد بعد جلسه یبرا آ  تنمه بعد ،میکدیم عرض را نیا میدار
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الادیانات  کنااب در اسات یحیمسا یعلماا بزرگاا  از 1«كوكس جور  القس قا »

 بالبط  كرشدا الهدود تصف و: كوكس جور  القس قا » .نوشندد خودشا  القدیمة که

، هساندد دسنه چدد هانیا چو  .بود هدود اله فرزند که کرشدا  «الهوتًا المملوء الودیع

 هانیا ،باشدد ییبودا چه باشدد، ییبرهما چه هاآ  مخنلف جاتدسنه نیا همه لکنو

 از پار چارا  چارا «الهوتاًا المملوء الودیع بالبط  كرشدا الهدود تصف و». هسندد مثلثه

 -ا یحیمسا مانداد- الاه نیا ددیگویم که اله فرزند نیا کرشدا، نیا  است شد  الهوت

  شاد عیاود بطا  چارا کرشادا نیاا. کارد درسات را کرشدا و خودش ذات از کرد دیتول

 «ذبیحة شخصه قدّم ألنه» چرا  .است الهوت از پر «الهوتًا المملوء»  ستیچ گیمردان

 کاه کداد یخودکشا یکای. باشادد راحات ،کددد گدا  چه هر بددگا  که کرد یخودکش

 شاما یخادا نیا اگر. خواهدینم یخودکش. دباش آزاد یدزد باشدد، آزاد زنا در مردم

 چیها ،کدادیم هیارگ نشسانه آ  یپا و آورد را شرع  آورد را شرع نیا چرا ،است خدا

 جسد در دیایب خودش دکهیا مگر شود، پاک گداها  نیا دکهیا یبرا از ندارد هم یراه

 او  از کاه یشرع نیا تا کدد یخودکش. کدد یخودکشو  دیایب  یمس جسد در کرشدا،

 . نشوند یجهدم شرع نیا از نیمنخلف نیا ،آورد  خودیب

نیست،  کار نیا بر قادر کسچیه  «ا سو أحد علیه یقدر ال هذا عمله إ : یقولو  و»

الاذین  کا » کاه کاردم نقا  قبالً که کدددیم نق   یانج  یمس از فحش یمقدار لذاو

 تثبیث خواهددیم را ظشیغل عدبُ درصوفیت  نیا «جاؤا من قبلی هم سرّاق و لصوص

 دزد هماه ،آمدناد هاانیا از قبا  کاه یغمبرانیپ تمامکددد که نق  می  یمس از بکددد،

 .کاردم فادا مان ،نکردناد فادا امات یبارا را خودشاا  هاانیا دکهیا یبرا چرا . هسندد

 ، باهبروناد بهشات به بکددد یغلط هر امت که کردم فدا را خود بدد  چطور فدا کردم 

 . رومیم جهدم به خودم من. نروند جهدم

 ودشاا خ هیعل هادبختة. بیحیالمس ثارال یالند کناب در «كویدیو المسیو قا  و»

 علاى معلقاًا ماات أناه: أهمها منعددة بأشكا ٍ كرشدا موت الهدود یذكر». کدددیم نق 

 دار ررا با  یمسا عاین مسای . ال  کاه صالی  دارناد و «حربة بضربة بها سُمر شجرة

. به صالی  آویازا  دطوریهم دند،یکوب خیم بارا  دست آ  و دست نیا دهدد،یم نشا 

حربة  بضربة بها سُمر شجرة على معلقًا مات» :ددیگومی است اله فرزند که کرشدا نیا

 یحیمسا یعلماا بزرگاا  از کاه وسیارجوج راه  .««جورجیوس» الراه  صوَّر قد و
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 گفناه. میکدیما نقا  که ما از آنها هسندد هاآ  هاییالعظماهللتیآ همه هانیا است،

 اندرا که یبا  که خدا اندرا رااهالی ن«« الدیبا » أهالي یعبد  الذي «أندرا» اإلله» :است

 كماا مصلوبًا،« الدیبا » أهالي الذي یعبد » کددد،یم عبادت یکی از خداهای آنهاست،

 یحیمسا آب. دارناد قباو  دجایا را آب .«آب شهر في یقع الذي عیدهم یوم یصورونه

 یمعدا، ایدجاا ناه ماا  القادسرو، و ابان و آب کاه یآبا ولکان. اسات  ما ،است شهر

 .کدددمی یمعد أب بلکه دهد،ینم یمعد که ددکدمی

 پرساتبت هداود ا یخادا از یکای و اسات بودا که بوذا ««لبوذا» ترنیمة في جاء و»

 اإلضطهاد عایدت»امنها  یعدی سخنی « االمنها  و اإلضطهاد عایدت»: دیگویم است،

 «سللداا الساعادة لجلا  عظایم  حا و بصابر القنا  و الموت و السجن و االمنها  و

 یبارا ،اناداخنم هاانیا و صال  و شاد  کشانه و یچاارگیب و یبدبخن هر به را خودم

طور بدو  دلیا  ، همینباشد یراض آنها از تواندینم ،نکدد یخودکش اگر. مردم خاطر

 العظایم الطبیا : باوذا یادعو  و. إلیاك المسایئین سامحت و» تواند راضی باشد.نمی

مث  ایدکه لفظ مسی  را هام از « الوحید مولودال المسی  و الممسو، و العالم مخل 

 ورثااء یجعلهام و البشار ثاامآ لیكفِّار ذبیحاة نفسه قدَّم أنه و» ، حنی لفظ را!او گرفندد

 مجاد چاه هار «العاالم فاي مجاد  كافاة ترك بوالدته و» وارث خدا «السموات ملكوت

 خاالص اهاآ  کاه کارد رهاا را هماه ،کارد  حلو  او در خدا که خدا پسر نیا داشت

  .«نذر كما العذاب و الشقاء من الداس لیخل ». شوند

 قا  «بی » قا  و» :32 صفحه بودا خیتار کناب در. است  یب واقعًا ««بی » قا  و»

« أناز  و ناساوتیًا جسادًا ساأتخذ». اسات هایهداد یخاداها از یکی بوجانا ««بوجانا»

 فأولَاد» شاوم.ز  میگیارم و نااچو  در آسما  است، یک جسد ناسوتی جسمانی می

 جساد در مان اگر «الجسد راحة و السّالم ألمدحهم»که والدت دوم است. « الداس بین

 تاوانمینم را هانیا جسد من ،نسوزد و نرود جهدم به و نشود مصلوب جسدم و میاین

 از بدهم نجات ،هسندد جسد صاحبا  که نیمکلف نیا جسد بخواهم اگر. بدهم نجات

 ساوخنه هااآ  تاا بشاود ساوخنه مان جساد دیابا است، هاآ  یطاخ اثر در که یعذاب

 أزیا  و». نروناد جهادم باه گارا ید تاا بارود جهدم خودش به دیبا غمبریپ  أک. نشوند

 من ءٍشي اكنساب به أبغي ال هذا عملي إ  و العالم،»ها اترا،: ناراحنی« أترا، و أحزا 

  مسرور بشوم. ]...[ بشوم، یغد خواهمینم من. دارد جواب ، «السرور و الغدى

 نصارا بزر  یعلما از هوک. هوک رحله کناب در هوک یلب ««هوك لبي» قا  و»

 باوذا إ ». اسات نوشانه آنجاا ،اسات سفرنامه کناب کی که خودش رحله در که است
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د أنه و»مث  مسی  « معًا إله و إنسا  البوذیین بدظر « العاالم هاذا فاي بالداساوت تجساَّ

 کیانزد از «الدااس یهادیل. »«اإلیما  طریق لهم یبیّن و یفدیهم و داسال لیهدي»چرا  

 هااآ  عاذاب کاه شاود معاذب و بشاود مصالوب خادا. بشادوند او از و ددادیبب را خدا

صافحه  السدسكرینیة الدابمکس مولر در کناب « «مولر مكس» قا  و». بشود برطرف

 هاذا فاي ارتكبات الني الثام ك  دعوا»: قا  بوذا أ : یزعمو  البوذیو »گوید: می 80

 ، ماردمفنادیب مان گرد  به گداها  همهبگذارید « «العالم یخل  لكي عليّ تقع العالم

 . بشوند خالص

 خاودش خیتاار در یلایخ کاه اسات یبزرگ سا ینو خیتار از دوا « «دوا » قا  و»

 لماوتا و الناألم بواساطة الفاداء كاا » :دیاگویم. اسات کرد  مفنض  کامالً را هانیا

 تیالوه الهوت از که است یاله ای است اله خود ای یاله  ٍمخل نیا 1«إلهي لمخل 

 لمخلا  الماوت و الناألم بواساطة الفاداء كا ». است کرد  تدز  ابن جسد ناسوت به

 المادعو المقدساة كنابهم أحاد أ  و»هاا چیدی« الصایدین عداد جادًا العهد قدیم إلهي

 أنه و الواحد، القدوس أنه». است خداها از یکی پسر ا یت ««تیا » عن یقو  «یبكدیك»

تیّاار « عظایم ارتیّا اجنیااز مان لاه الباد و كثیارًا ینألم و یعم  و البر إلى الكو  سیعید

گردد. یک شرّ این اموا  به خودش برمی« نفسه إلى أمواجه تدخ »اموا  عظیم است. 

دش برگاردد، خودکشای و شوری، قا  و غوغایی این پسر خدا ایجاد کداد کاه باه خاو

اگر صاال  اسات کاه « الصال  یخلِّ  لكي یموت الداس ألج  «تیا » فالقدوس»کدد. 

برای چیست  باید طال  باشد. لغت هم بلد نیسندد! مث  بعضای از ماا « یخلّ »دیگر 

 ءٍشاي كا  قب  األز  مدذ اللَّه مع واحد هو و»دیگر، ز  یعدی مرد، مرد یعدی ز . ]...[ 

 المصااریو  یحناارم: »384مااوری فاای کنابااه الخرافااات صاافحه « «ريمااو» قااا  و

 الادفس لنقادیم مثاا  أعظام یعدوناه و»تعبیر فارسی آ  اوسیریس اسات. « «أوزیریس»

 «.الحیاةب الداس لیأنس ذبیحة

دَاا لِمَاا وَفِّْقعَظِایمِ وَ آ ِ اْلقُارْإِیمَا ِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِدُورِ اْل رَ،ْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَا ُدَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَا ُ وَ جَدِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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