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 بررسی کتب عهدین درباره به صلیب کشیدن مسیح )ع(

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ للَّهُا یصَلَّ وَ ینَلَمِاْلعا بِّرَ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

ََْ  میا لَهیا»أعوذ باهلل من الشییطان الیرمیم  ََ مَیا عَلَیْهیا وَ كَسیَ  کیی نییا 1«ْ اْكتَسیَ

 اییی کنندهقیتصیید اسیی  حیصییح کییه یابعییاد کیی  در کییه اسیی  یقتیییحق و  یییواقع

 و یعقلی و یفطیر و یحس نظر از. دارد یکامل اریبس یما باشد، یمطلَ کنندهتکذیب

ََْ  میا لَها». اس  ثاب  یزندگ ادوار ک  در مطلب نیا سن  و کتاب  مَیا عَلَیْهیا وَ كَسیَ

 فیر  بر یحت. اس  یکاف باشد هم اشاره که هیآ کی اما ،س ا اریبس اتیآ «اْكتَسَََْ 

 و یفطیر قییعم اسیا  و اصی  کیی نییا ،نَیود یمطلَی نیچن هم قرآن در اگر محال

 کیه را یسینن کنید،یم انسیان کیه را یعملی کیه. اسی  یانسیان یحسی یحتی و یعقل

 ابعیاد  کی در اثَات و ینف نیا دهد،ینم انجام ای و دهدیم انجام که یکار د،یگویم

 بیه مربیو  نییا باشید، یتیفعال اگر یمماد هر ،یوانیح هر ،یانسان هر  یفاعل و فع 

 مرحلیه. هسیتند مرحله دو یدارا هافع  نیا و. س ین یگرید به مربو . اس  او خود

 جیهینت کیه یافعیال بیه رامی  ما. اس  فع  جهینت دوم مرحله و اس  فع  مرحله اول

 باشید، غلی  جیهینت اسی  ممکین. دارد جیهینت یفعلی هیر اگرچیه. میکنیمی بحث دارد
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 جیهینتیب فعی . باشید هرچه باشد، عدب باشد، حاال. باشد کم باشد، ادیز باشد، درس 

  .باشد لغو ولو ،میندار هرگز ما

 کیه اسی  فع  تحقق و  یواقع خود مرحله کی. اس  مرحله دو یدارا افعال پس

 الییخ یکسی نکیهیا بیدتر و شیود ریغ به ق منت که ندارد معنا نیا زند،یم سر فاع  از

 کیه مین ای. اس  که غل  نیا ،س شما انجام انتقال بدون دهم،یم انجام که من کند

 نه ،الَته مزاء نظر از که بود یغلط فکر کی نیا شود،یم ریغ به منتق  دهمیم انجام

 قرآن لذا و .بود نیمشرک یبرا از زدن تشأم و گرفتن بد فال که مزاء نظر از فع ، خود

 إِنسانٍ كُ َّ وَ» :اسراء مَارکه سوره در. کندیم طائر به ریتعَ ما اقوال و اعمال از فیشر

 انسان اعمال که اس  نیا ظاهرش و فیلط اریبس یمعنا کی 1«عُنُقِهِ في طائِرَهُ أَْلزَمْناهُ

 ینیامع. درسی  یمعنا کی و غل  یمعنا کی :اس  طائر معنا دو به منتها اس ، طائر

 دو «رییالغ یالی رییط» -2 ،«العدم یال ریط» -1: اس  نیا کردندیم گمان هاآن که غل 

 نییا. اس  منعدمه شدن انجام از بعد داد، انجام را یعمل انسان اگر. اس  غل  دو هر

 ایی خیودش ایی شیما یسیو بیه کنیدیم رییط دادم انجام من که یعمل م:دو. اس  غل 

 گفی  دیبا عم  به نسَ  ریط مرب  نیا در که یهارمچ بُعد. اس  غل  هم نیا اثرش،

 شیودیم منعکس عم  نیا دهد،یم انجام انسان که یعمل که اس  نیا اس ، حیصح

 نییا ،«عُنُقِیهِ فیي طیائِرَهُ أَْلزَمْنیاهُ إِنسیانٍ كُی َّ وَ» :دیفرمایم قرآن و گوناگون یماها در

 پرواز. س ین خودش ،ریغ یسو به زپروا. س ین العدم یال پرواز کندیم پرواز که عم 

 میا نَسْتَْنسیِ ُ كُنَّیا إِنَّیا». اسی   یتثَ یسو به پرواز بلکه. س ین اشجهینت ر،یغ یسو به

 یمایسی و سینن یصیدا بلکیه عمی ، نییا خیود نه. اس  نسنه پرواز 2«تَعْمَلُونَ كُْنتُمْ

 حیال رد یمکلفی هیر ایی انسان یمایس و سنن یصدا. اس  یگرید مطلب فکر عم ،

 و صیدا ضیَ  که مکانش در ،شیفضا در هم و گرددیم  یتثَ خود در هم نیا ،عم 

 .اس  درس  معنا نیا به طائر نیا. عم  نیا یبرا اس ، گوناگون یماهایس

 یعملی کیه ،ههمی و حسییون ها،عق یب ک  و عقال ک  نزد اس  مسلّم مطلب نیا

بعید  را جیهینت. اسی  خیودش هبی مربو  عم  نیا خود دهد،یم انجام خود انسان که

 دونبی چیه اشجیهینت با هچ ریغ یسو به کند پرواز عم  خود نکهیا نه. کنیمبحث می

 بحیث میورد انسیان ،یوانییح هیر و انسیان عمی  جهینت جه،ینت :دوم. هرچه اشجهینت
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 از باشید، عقاب ای باشد، ثواب باشد، َایز چه باشد زش  چه انسان عم  جهینت. اس 

 از نییا انسیان، خیود بیه اسی  مربیو  نییا ،اسی  باالتر که باشد خدا از ای باشد، بشر

 و اس  ءمزا باب در که اتیحتم ریغ در. اس  معلوم نیا اتیحتم در. اس  مسلّمات

 کیه یکار فالن انسان کند دعا که اس  یمطلَ. یک اس  عقاب و اس  ثواب باب در

 و باشید اشنیهیزم اگیر یاردهمی ایی زنیده یبیرا یاثیر کیی با دعا داد، انجام اس  ریخ

 نیّبی اسی ، اییدن بیه مربیو  کیه یامیور به نسَ  مطلب نیا. بود خواهد باشد شیما

 بحث فعالً ایدن به رام  ما. اس  ترنیّب اس  مربو  مرگ از عدب به که یامور و اس ،

 انسیان خیود عمی  که دارند قَول همگان که اس  یاعمال کی ایدن به رام . میکنیم

 شیما خیورمیم مین. سی ین یکس به فرستادن قاب . اوس  خود یبرا اثرش و خودش

 باسیواد و عیالم شیما خیوانمیم در  مین ؟یبفهمی شیما کنمیمی فکر من. یشوب ریس

 آن. دیکن استراح  شما خوابمیم من د؟یبشو زورمند شما کنمیم ورزش من د؟یبشو

متعلق  عم  جهینت و عم  خود که اس  یاعمال کییعنی . س ین طورنیا.. .ردیبگ زن

 بنیده. اسی  یقیرارداد کارهیا یبعض در. دهدیم انجام را عم  نیا که اس  یکس به

 آن به را مزد اس ، من متعلق به مزد باالخره. دیبده آقا آن به را مزد ،کنمیم یعملگ

 ا،ییدن عیالم چیون. اسی  یشدن باالخره ،درس  ای غل  ای. این امکان دارد ،دیبده آقا

 کیار سی ،ه غلی  کیار باشید، درسی  صددرصد کارها که س ین یعالم فیکلت عالم

 . هس  هم الزم کار س ،ه هم محال کار ،س ه درس 

 از منفصی  میزد، ،کینم کار بنده اگر. اس  نیا امور از یبنش در کنم کار بنده اگر

 شیما بیه مین امیا اسی ، مین متعلق به مزد اس  درس  اس ، کار نیا ودنَال کار نیا

 ایی اسی ، مسیتحق ایی. دییبده یتقی بیه را میزد ،کردم کار چه هر من میگویم ماکارفر

 خیدا کیه یمیزد امیا. اسی  ریپیذامکان نییا صیورت هیر در. دیینَا ایی دییبا ایی. س ین

 میرا میزد کنم یعملگ توانمیم ایدن نیا در بنده. س ین ما قرارداد به بدهد، خواهدیم

 ، مؤمن باشم،بروم حج رم،یبگ روزه بنوانم نماز ایدن نیا در بنده اما د،یبده آقا آن به

 ممی  اگیر بیاب نییا در اتییآ کی . شودینم ،ریخ !بده آقا فالن به یاخدا ،مردم یوقت

 و اتیییکل و اتییمزئ و اتیخصوصی تمیام کیه شیید خواهید یقطیور کتیاب کیی شیود

 اگیر باشید، مثوبی  چیه باشید، عقوبی  چه پاداش، نظر از هاانسان اعمال که یمراحل

 بییا دارد امکیان عمی  میزد و عمی  پیاداش بلکیه عمی  خیود نیه اییدن در هیم یمیالاع

 خیدا کیه عمی  پیاداش ولکین ،گردد منتق  یگرید به حیناصح ای حیصح یقراردادها

 إاِلَّ نَْفیسٍ كُ ُّ تَْكسِبُ ال وَ» که اس  فرموده خودش ای. س ین ما دس  بدهد خواهدیم
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 یَجْیز  ال یَوْمیً» ،«اْكتَسَََْ  مَا عَلَیْها وَ كَسَََْ  ما لَها» 1«أُْخرى وِْزرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال وَ عَلَیْها

یْاً والِیدِهِ عَینْ میازٍ هُوَ مَوْلُودٌ ال وَ وَلَدِهِ عَنْ والِدٌ  مَیوْلً  عَینْ مَیوْلً  یُْغنیي ال یَیوْمَ» 2«شیَ

 . اس  مسلم مطلب نیا. آخر یال 3«شَیْاً

. کیردم عیر  روزید چنانکه ،اس  منقط  ،س ین ثنااست که س ه یاستثنائاتالَته 

 کیه اس  کرده مقرر راه چند خداوند مثالً. کنم عر  یگرید طرز به خواهمیم منتها

 کرد عم  یکس را یحرام اگر. باشد کم ای نَاشد عقوب  کرد ترک یکس را یوامَ اگر

 دوتیا. اسی  هکیرد مقیرر میزاء بیاب در عادالنیه را راه چند. باشد کم ای نَاشد عقوب 

 اس ، آخرت هم الموت بعد. اس  الموت عدب به مربو  هم یکی اس ، ایدن به مربو 

 در تفصییلش الَته. ندارد ومود اصالً هاحرف نیا و شفاع  برزخ در. س ین برزخ در

 از کنید توبه انسان اگر. اس  توبه اس  ایدن باب در هچآن. آمد خواهد برزخ معاد باب

 توبیه، رفصی نیه اسی ، رفتیهیپذ طشیشیرا بیا توبه نیا ،یوامَ کتر از ای یحرام فع 

 خیوب ننوانیده، کیه یینمازهیا کرد، توبه اگر نه، هایبعض اس ، توبه صرف با یبعض

 انجیام اس  کرده ترک که را یوامَات. بَنشد خدا را هاننوانده آن گناه یول. بنواند

 و نَیود یفرصیت گیرید که ودب یوضع کی دراگر  اما. بَنشد را هاترک آن گناه. بدهد

 إِنْ وَ سَلَفَ قَدْ ما لَهُمْ یُْغفَرْ یَْنتَهُوا إِنْ كَفَرُوا لِلَّذینَ قُْ ». اس  شده مسلمان شده، مؤمن

. توبیه اسی  مرحلیه نییا توبیه، اس ، یگرید مطلب 4«اْلأَوَّلینَ سُنَّ ُ مَضَْ  فَقَدْ یَعُودُوا

 یمیا کیه سی ین رفتیهیپذ کیه هیاییآن. اس  رفتهیپذ فیتکل عالم در طشیشرا با توبه

 .مرحله کی نیا .خودش

 تُْنهَیوْنَ میا كََائِرَ تَجْتَنَُِوا إِنْ» .ریتکف ؛اس  ایدن به مربو  که اس  گرید مرحله کی

خواهد، . توبه نمیمنکرات باب در 5«كَریمً مُدْخَالً نُدْخِْلكُمْ وَ سَیِّااتِكُمْ عَْنكُمْ نُكَفِّرْ عَْنهُ

 میا دییکن تیرک را بیزرگ گناهیان اگیر. دخواهیخواهید، دعیا هیم نمیهم نمی شفاع 

 الییخ کیه هاانسیان یبیرا اسی  ینیتضم کی نیا. میبنشیم یکیاتومات را هاکوچک

 شیهیهم، آورنیدیدرم تان راپیدر هیاکوچک د،ییکرد تیرک همرا  بزرگ گناه اگر نکنند
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 دانیدیم چیون. اس  کرده قررم خداوند که اس  ینیتضم نیا ،ریخ. دیآیدرم تانپدر

 معیو  و کیج بیاالخره، اسی  کیرده خلیقکیه  یمومیود دانیدیم. اس  کرده خلق هچ

 کوچک و بزرگ گناهان تمام به نسَ  و بکشند ماس  از مو بشود بنا اگر. شد خواهد

 میا كََیائِرَ تَجْتَنَُِیوا إِنْ» لیذا و. شحوضی و مانیدیم یعلی خیوب برسد، حساب وندخدا

 عم  نه هم نیا 1«السَّیِّااتِ یُْذهَِْنَ اْلحَسَناتِ إِنَّ» وامَات در و منکرات در« عَْنهُ تُْنهَوْنَ

 اییدن بیه مربیو  هیم نییا خواهید،یم توبه نه خواهد،یم شفاع  نه خواهد،یمرا  من

 و اتیآ حسب بر س ین برزخ در و اس  آخرت به منحصر سوم. اس  ایدن دوتا. اس 

 بیا طش،یشیرا بیا اسی ، نیشافع به مربو  که شفاع  نیا. اس  شفاع . سوم اتیروا

 نیهیزم و رد،ییگیم قیرار شفاع  مورد که یکس در مساعد نهیزم شر  با خداوند، اذن

 گنیاه آن بیه نسیَ  کیه یگنیاه در سوم نهیزم و اس  شاف  که یکس یبرا از مساعدتر

فَاعَتِي تُادَّخَرْ»( ص) اهللرسول  یروا حسب بر که کنند شفاع  خواهندیم  لِأَهْی ِ شیَ

 محرمیات و وامَیات در صیغائر د،خواهیینم شیفاع  کیه صیغائر 2«أُمَّتِیي مِینْ اْلكَََائِرِ

 رمحیان کیه اسی  ایگونیهبه کَیائر اگیر «أُمَّتِي مِنْ اْلكَََائِرِ لِأَهْ ِ». خواهدشفاع  نمی

 داده امانجی را یمقیدار رهییکَ گناهیان اگیر -مییگیویم را کَیائربحث – اس  حسنات

 بحیث را نجیایا نیه؛ یمقیدار داده، انجیام یمقیدار رهییکَ وامَیات نه؛ یمقدار اس ،

 اگیر نجیایا در. رودیمی نیبی از ترهیابزرگ حساب به ترهاکوچک که آنجا نه. میکنیم

فَعُونَ ال وَ دهیدیم امیازه خداونید نَاشید، عدال  خالف و باشد مساعد نهیزم  إاِلَّ یَشیْ

 بیه نسیَ  شیاف ، بیه نسیَ  4«قَیواْلً لَهُ رَضِيَ وَ الرَّحْمنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إاِلَّ» 3«ارْتَض  لِمَنِ

 بحیثش کیه. ردییبگ قیرار خواهیدیم شیفاع  میورد که یعمل به نسَ  شفاع ، مورد

 . میکنیم اشاره نجایا خواهد آمد، خود یما در و اس  مستق 

 بنیده اسی ، هکیرد وامَیات تیرککیه  یکسی گذشی ، روز چنید بحیثش که چهارم

 محرمات فع  من ،کرده محرمات فع  .او روح به کنم فوت بدهم انجام را او وامَات

 که انیمر نیا مقاب  در. اس  معلوم که هم دیعقا در شود،ینمکه  کنم ترک دوبله را

 خیود بیه مربیو  کنید عمی  چیه هیر کیه هر خورد،یم آش بدهد پول چه هر کس هر
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 هیم یدیگر کس به آخرت در نه ایدن در نه شرع نظر از عم  اثر نه و عم ، نه س ،وا

 کردنیید درسیی  را یمزخرفیی فیییکث تصییوف صییف کییی مقابیی ، در. شییودینم منتقیی 

 انسیان کیه اسی  ییهیاحرف کی هاوق  یبعض. خواندم را مقدارش کی. هایحیمس

 بکنید، یرییگ حیصح دیبا هاوق  یبعض. کند یریگغل  ،کند دایپ آن در غل  که دیبا

 حیصیحاصیالً  هیاوق  یبعضی. کند دایپ حیصح بگردد دیبا که اس  ادیز غل  درآنق

 رحم در خودش کرد نزول خدا. ندارد حیصح که هانیا یهاحرف مث  راح ، ،ندارد

 بنیدگان گناهیان نکیهیا یبیرا کیرد، بیصیل میتسیل را خیود پسیر . بعیدپسر شد ،فالنی

 یبیرا شیدن بیصل میتسل اول لهمرح :اس  یامرحله دو .ایدن نیهم در شود دهیبنش

 نیداهکرد تیرک کیه یکسیان انید،کرده قَالً هانیا که ع یشر ترک یهالعن  همه نکهیا

 بیود، نرفتیه بیصیل بیه حیمسی کیه یمیادام تا را، محرمات نداهداد انجام و را وامَات

 حسیاب کیی هسیتند زنیده کیه هیاآن اسی ، یحساب کی ردندم که هاآن. بود گناهان

 او بیصیل با گذشته گناهان تمام کرد، میتسل او خودش را به صلیب یوقت یول. گرید

 وامَیات آن دییایباو  اگیر. شیود یبررسی دییبا ربی  نییا س ؟یچ ربطش رف ، نیب از

 کیه کنید تیرک دوبلیه دادنید، انجام که یمحرمات. میدار بحث باز کند عم  را متروک

 زنیده یفالنی بکشید، را خیود دبزنی یکس کی نجایا در یول. میدار بحث باز ،شودینم

 مث  نجایا ؟دارد هم به یربط چه. شود نیچن یفالن کند، پاره را خود قهی یکس !شود

 . نَاشد کار در یربط که کنندیم شر  اصالً یبعض. ستندین رب  به قائ  نکهیا

 بنیدگان کی  گذشیته یاییخطا و گناهیان تمیام کیرد، دار میتسیل را خود یوقت نیا

 دهیعق. هس  هم دور که دارند ثیتثل و بیصل دهیعق دارند، را دهیقع نیا که ییخدا

 نییا مومیب رفتن بیصل به. شود دهیبنش گناهان که اس  نیا مومب داشتن بیصل

 الَته دارند، مصرح دور هانیا نقدریا. مصرح اس  دور. شود دهیبنش گناهان که اس 

 ؟طیورچ ردنیدم کیه یسیانک: سیؤال ،یاولی مرحلیه نییا. مینیدار قَول که میدار هم ما

 رفی  خودش «الجحیم في المسیح دخول». مهنم به رودیم خودش هم بعد دیگویم

 سیه آمید،رون ییب کشینَهی روز تاالمیوا دار از نتند،یآو دار به، بعد از اینکه مهنم به

 اسی ، حیمسی قَیر گفتنید ؟س یچ نجایا گفتم اللحم یب در رفتم من. دیکش طول روز

 رفی  گفتنید رفی ؟ کجیا بعید گفتم. روز سه گفتندها مسیحی ؟ودب نجایا چقدر گفتم

 میکیرد صحَ  هم با یساعت کی مهنم؟ رف  چرا. مهنم دیرفت خودتان گفتم مهنم،

 مهینم رودیم -1کند: می کار دو ،مطلب نیا یبرا ؟هچ یبرا مهنم رودیم. ماندند تا

 مهینم از شیود دهیشیبن هستند، بمعذ و هستند مهنم در ناآل که یکسان گناهان که
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 ،گناه کند، گناه بعدًا هم یکس هر -2.رونیب ندیایب هاآنداخ ،  برود نیا ند،یایبرون یب

 خجالیی  انسییان آن تعییداد از. نَاشید وامییب تییرک ،کنیید تیرک را وامییب. نَاشیید گنیاه

 . کشدیم

 کیه کردند هانیا کرشنه ای برهما ای بودا ای حیمس ندیگومی هانیا که ییکارها نیا

 و سلًَ شد برطرف گذشته گناهان تمام -1 کارها نیا پرستانب  ان ید در ،میخوانیم

. مهینم در دخیول با شد دهیبنش هستند مهنم در ناآل که یکسان گناهان -2. جابًیا

 وامیب تیرک ،کنید تیرک را یوامَی هیر که هر س ،ین گناه کند گناه چه هر که هر -3

 روزیید را، پیولس  ییانج اتییآ میخیوانیم میروزا کنید،یم دییتهد پولس باالتر. س ین

 کیه 1«الجحییم إلی  المتجسیدین اآللهة أبناء نزول». میکرد نق  برادران یبرا یریمقاد

 و كذلك». اس  کرده دایپ انتقالان یحیمس یسو به هانیا یدتیعق انیمر نشنواراین 

 داییپ تجسید نییا. اسی  روح هیماله وثنییون  «المتجسدین آلهتهم أن: الوثنیون یعتقد

 صیلب بیا «األمیوات لینلصیوا صیلَهم أو قیتلهم الجحییم بعید إلی  نزلوا». اس  کرده

 .را اموات میمح با ،ءایحأ

هسییتند.  هاپرسیی ب  انیخییدا پسییران هییانیا« أدونیییس زورسییتر، كرشیینة، كمثیی »

 مث  هم شانیهااسم «غیرهم و لكوت ، كوتز بالدور، عطارد، هرق ، باخوص، أدونیس،»

 و لَهمصی بعید نزلیوا المصیلوبین، المتجسیدین اآللهیة مین غییرهم و». اس  نخودشا

 و بصیلَهم الیذنوب عین األحییاء خلصیوا فهم األموات، لینلصوا الجحیم، إل  موتهم

 یییپررو میالک بیا «الفیداء تكم  لكي الجحیم إل  بنزولهم المعذبین األموات خلصوا

 ارییاخت بیه دهید  ییتحو را ودخی لبصیَ  بیه حیمسی نکیهیا از قَ . ندیگویم انیحیمس

 در ایانَ تمام و یموس و میابراه و نوح و آدم نیا از قَ . برود مهنم به بعد و خودش

 چیهی.  اسی العصییان یذاتی انسیان کیه اسی  نیا شاندهیعق چون چرا؟. بودند مهنم

 را اشبچه]...[  که خدانیا مگر. تواندینم هم خدا کند، پاک او را تواندینم چیزی هم

 . بیصل به بفرستد

 و :اإلنجیلییین و الیوثنیین: الفیداء و الصیلب مقارنیة». میدار یامقارنه نجایا در ما

و  ذاك مین ترممیان اإلنجیلییین عنید الجحییم فیي الدخول و الفداء و الصلیب خرافة

اإلنجیلیییة  التالیییة كالنصییوص سییواءٍ علیی » .بییدتر ؛دورتییر آن اکیییذ ،آن ذاک «ذیییاك

 پطیر ،  ییانج. سدینویم ورطنیا 19 تا 17 هیآ 3 فص  در پطر  «اإلنجیلي الصلیب

                                                           

 .156. عقائدنا، ص 1
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 میا رامی  بیه یولی ،مینیدار یعرضی کیه میا را خیودش الَتیه ،اس  نییحوار از پطر 

 إن تیألمكم ألن» اسی : نییا حیرفش. مییدار صیحَ  کردنید به او منسوب که یلیانج

 در شیما «شیرًا نصیانعو أنیتم و منیه أفضی  خییرًا صیانعون أنیتم و اللَّه مشثیاة شاءت

 نإفی». بکنیید شیر کار این اس  که از بهتر دیکن ریخ کار اگر د،یهست زحم  و یسنت

 إلی  یقرّبنا لكي. مةثاأل أم  من الَار النطایا، أم  من واحدة مرة تألم أیضً المسیح

 ملعیون که یکس. شد اهلل یال بمقرّ شد، ملعون دار، به رف  او «الجسد في مماتً اللَّه

 لیكیرز ذهیب أیضیً فییه الیذ  الیروح في یحی  ولكن». شودیم رحم  مومب ،اس 

 مهینم سیجن در کیه یمهنمی ارواح یبیرا بدهید بشیارت «السیجن فیي التي لألرواح

 شیانیا و هستند مهنم هانیا و صلحا و ایانَ تمام که اس  مطلب آن به اشاره هستند،

 . دادند نجات رفتند

 الجدیید دالعهی كتیب بهیا التصیریح في تشترك النرافیة هذه و»: میکنیم عر  ما

 صیلة ال و الصیلب، كیفییة حییثن م أنفسها ذوات في متناقضة مهمة اختالفات عل 

 صلب، به رام  «ليكالتا منها نماذ  إلیكم و الصلب، أص  في إلَّا بها، الحاضر للَحث

 از را فحییر نیییا مییا سیی ؟یچ ریییاالخ بعیید و رًایییاخ و اوالً حیمسیی صییلب نیییا  یییماه

 هیانیا سی ،ا یلییانج ع یشیر اکَیر نامو  هانیا که یلیانام از. مییگوینم خودمان

  ییتأو کنند،یم تمسک یلیانج خرافات نیا به هانیا تأسف کمال با. ندیگویم دارند

 و عتًیش سلمانانم ما به نسَ  اگر اماگذارند، از میَشان می کنند،یم هیتوم کنند،می

 صیاد  امامی گفی ، را نییا فیهیابوحن شیما اتییروا در کیه نددهیم ییهانسَ  سنتً

 در. کیرد یکیار شودینم را  یروا گوییممی ما ،گف  طورنیا یعل امام گف ، طورآن

 المسیح» :دیگویم. 14 و 13 هیآ 3 فص . اس  نوشته غالطیه اه  به پولس که یانامه

 امیام: دییگویم منَیر یالبیا رودیمی کیه یخیوان روضه مث  «النامو  لعنة من اقتدانا

 د،ییبچالن ،اگیر نیامید د،ییزیبر اشیک قطره کی کرد، راح  را همه شهادتش با نیحس

 لیوا  ننید،ک زنیا بکشند، چاقو. بکنند هاالت نیا خواهندیم یغلط هر ،راح  راح 

 تمیام اشیک طیرهق کی عاشورا روز یول ،ننوانند نماز بنورند، عر  کنند، قمار کنند،

 اقتیدانا المسییح»: دییگویم. اس  بین ما در رشینظ ...یاقمه کی ،یریزنج کی. اس 

 شیانیا را بمکتیو نییا« مكتیوب ألنیه» چیرا؟ «ألملنیا لعنیة صار النامو  إذ لعنة من

 نییا کیه تیورات در رسیدینم عقلش و تورات به هیآ به هیآ ریتفس ندیفرمایم استدالل

  .اس  توس  یبرا نیا نگاه کن این چه ربطی به موضوع دارد؟ اس ، هیآ
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 نییا نکیهیا یبیرا ایی میکنینمی تومه قرآن به ای که اسالم یعلما ما از یبعض مث 

 همهیآ مییبگو، میکرد درس  خود خواس  و خود شهوت و خود  یم طَق که یمطلَ

نقد ها را سیحیفق  نَاید م. دیگویم را نیا ضد ،کن مالحظه را هیآ. دیگویم را نیا

 ،«مكتیوب ألنیه األملنی لعنیة صیار إذ النامو  لعنة من اقتدانا المسیح» :دیگویم. کرد

 نیهم اگر. اس  نملعو ،شود نتهیآو دار به کس هر «بنشَة عُلِّق مَن ك  ملعون» :هیآ

 گناهکیار هیانیا کیه زدنید دار بیه را نیصیالح و نیمیؤمن نقدریا. اس  دروغ که اس 

 ،اسی  نیهم وراتت در واقعً هیآ نیا اگر پس. اس  گناهکار زده دار که یکس. نَودند

 . دیکنیم استناد دروغ به شما اس ، دروغ ندارد، عدب و قَ 

 حیرف ؟ سییک حیرف نییا «المسییح في لألمم إبراهیم بركة لتصیر» :دیگویم بعد

 عُلِّق مَن ك  ملعون» اس  یتورات هیآ به استناد وس  حرف اس ، پولس از اول و دوم

 لننیال وعیسی المسییح فیي لألمیم إبیراهیم بركیة لتصییر» :دییوگیم پولس بعد «بنشَة

 شیده  ییتقط. دییگویم هچی هیآ مینیبَ ،تورات سراغ میرویم ما «الروح موعد باإلیمان

 ،23 و 22 هییآ ،21 فص  تورات، هیتثن سفر در« اللعنة كتابة و»: میکنیم عر  ما. اس 

 صیغیر، یعنیی ینونای نیا و اس  یونانی لغ  سبول ،«یلي كما بولص إلیها یشیر التي»

ت و اشیارا از تصیریحات یبعضی در( ع) حیمسی منیاب و ،بیدبن  و پسی  و کوچک

 ریصیغ داخی ملکیوت در ،بَیرد نیبی از را تیورات ع یشیر نیا کس هر خودشان دارند:

 هیآ. رشد اهدخو کار نیا که بعدًا داده بشارت نیا پس. اس  پولس نیهم ریصغ اس ،

 فیال. خشیَة ل ع علَّقته و فقت  الموت حقها خطیاة إنسان عل  كان إذا و» :اس  نیا

 کیدام. «اللَّیه نمی ملعیون المعلّیق ألن. الیوم ذلك في تدفنه ب  النشَة عل  مثته تَ 

. دییگویم دارد را نییا. زدنید دارش گنیاه حسیاب یرو اسی ، گناهکیار که آن ؟معلق

 التیي أرضك نجست اللَّه فال من ملعون المعلّق ألن». این اس  صرفش به کرده،  یتقط

 حیمس گناه هللا معاذ نقدریا م:ییگویم احمق بولس به پس «نصیًَ إلهك الرب یعطیك

 . کردیم نجس مثالً هم را نیزم ،نجایا ماندیم اگر که بوده باال

یصرِّح: أن المسیح افتیدى أمتیه مین لعنیة  فهذا بولص یصرخ و» :میکنیم عر  ما

 عین بدلًا( حاشاه و) تعال  اللَّه فلعنه» ؟دارد یربط چه «ألملهم النامو  إذ صار لعنة

 و بثالوثیه المعتنقیین وزر یتحمَّی  )ع( المسیح عیس  یجع  إنه .بالصلیب أمته عصاة

 تیورات د،نیکرد اسیتدالل تیورات به اگر «العتیقة الوثنیات من اءًحاستی فدائه، و صلیَه

 بعد و میکرد نق  یریمقاد که اس  قهیعت نیاتوث ندیگومی که هاآن. دیگوینم را نیا

 صیعوبة بیدَّل أن یصیدِّقوه لكیي العیوام للسذَّ  استجالبً و». کرد دیخواه مالحظه هم
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 نییا بیا. اسی  آسیان یلییخ «النرافییة الوثنییة العقییدة هذه بسهولة العملیة التشاری 

 کیه اسی  ییخیدا چیه نیا ؟آمد نودیب چرا. برودکنار ع شر اصالً یخراف وثنی دهیعق

 م،ییآورد را شیرع حیاال ؟میکنی کار چه ما. کرد ریگ خودش و آورد خودش را شرع نیا

 مثَّ  و». بشوند راح  تا میکنیم انتحار پس کنند،یم ترک که یکسان شوندیم ملعون

 . «العملیة الشرائ  نس  ألم  ضحّ  أن التضحیة میادین في وحید بمثال اللَّه روح

 کیار نییا حیمسی نکهیا نه :دیگویم د،یگویم باالتر پولس د؟یگویم هچ پولس حاال

 حیمسی بیاالخره .باشید مانده شاید یک مقدار خوب، دیبگو بنورد غصه یکس کرد، را

 خیالص گناهیان از تمیام کیه رف  مهنم به اهلل معاذ بعد و کرد دار میتسل را خود که

 انجیام میا را عمی   عیشیر از مقداری کی پس. بماند چیزی کی اس  ممکن. دنبشو

 العملییة التشیاری  نسی » :کیردم ادداش ی من که یمطلَ عنوان. کندیم دیتهد. میبده

 تكفیي ال العمی  شیریعة أن: التأكیید بیال  بیولص یؤكید هنیا :الَولصیة المزاعم حسب

 یانامه دراوّلی  نیا 1«قائلًا الثالوث و الفداء بسرّ اإلیمان هو إنما و الذنوب، من تطهیرًا

 و اسی  نوشیته غالطییون به که اس  یانامه در دوم اس ، نوشته انیروم به که س ا

 علیی  وامَییة غیییر الموسییویة الشییریعة» :دیییگویم شییانیا. اسیی  یمتّیی  یییانج در سییوم

 ع یشیر بیه تیورات چقیدر و حیال آنکیه اول، پلیه «التوفییق تحی  ألنهیم المسیحیین

 نیزم و هاآسمان که اس  کرده دیتأک  یانج در( ع) حیمس و اس  کرده دیتأک نامو 

 ،حیمسی ع یشر دریعنی . شودینم عو  نامو  ع یشر از کلمه کی اما گردند، زائ 

 «التوفیق تح  ألنهم» چرا؟ خوب. هس  هم قرآنشریع   باشد، کالً اگر کالً، نکهیا نه

 فیداء و بیصل و ثیتثل به قائ  چون چطور موفق هستند؟ .هستند موفق دارند، قیتوف

 از یبعضی مثی . ماسی  شیپی هم نود آمد صد کچون نیبنابرا هستند، هاحرف نیا و

، پیس میدار نیقی که ما ]...[ 2«اْلیَقینُ یَْأتِیَكَ حَتَّ  رَبَّكَ اعَُْدْ وَ» :ندیگومی که انیصوف

کیرد! خطیاب بیه چرا عَادت کنیم؟ پس پیغمَر یقیین نداشی  کیه همیشیه عَیادت می

 . س همین ا هم غل َ  دادند و پیغمَر را به خودشان نس

 به و 24 هیآ 3 فص  نوشته غالطیین به که پولس دوم ممله. پولس اول ممله نیا

 تلكم و» :دیگویم، 10 هیآ 9 فص  نوشته نییعَران به و 15 هیآ 2 فص  نوشته نییافسس

 وامیب سی ،ین وامیب کیه آنجیا شید، نس  اصالً «المسیح صعود بعد نسن  الشرائ 
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و اصیالً  شید نس گوید می ، ممکن اس  مایز باشد.باشد مستحب اس  ممکن س ین

 تلكیم و». اسی  خیار  نیید از کنید عمی  منسیوخه  یشرا آن به یکس اگر. رف  رکنا

 از کیه یمتّی  یانج نیا اس ، یمتّ  یانج در سوم. «المسیح صعود بعد نسن  الشرائ 

. اسی  بیوده نییحیوار نشیاگردا از اسی ، نَیوده نییحیوار از یمتّی و اسی  یمتّ یآقا

. دارد ادییز تناقضیات و اغیال  ولیو اس ، بهتر یلیخ پولس یها یانج از یمتّ  یانج

  ییانج سیر آورده بیال آنقیدر پیولس یعنیی. اس  دهیکش حرف نیا یمتّ  یانج در اما

 یانحراف رنگ هاآن به و. اس  گذاشته اثر گرید  یانام در که حیمس ع یشر و حیمس

 .اس  داده یپولس

 حب في عةالشری حصر المسیح و» :دیگویم 40 تا 37 هیآ 22 فص  متی  یانج در

 و». اسی  پیولس زا مطلب باز بعد. «نفسك تحب كما الجار حب و( األقانیم إله: )اللَّه

 الاألعمی مین اللَّیه فرضیه میا: أ  النیامو ، بأعمیال نفسیه یقیَّد بمن التَّندید في یَال 

 بیه کیه یانیحیمسی آن ،«أغَیاء أنتم أهكذا» س ؟یچ رفشح «موس  شریعة في الَدنیة

 ابتیدأتم میا أبعید» ؟یعنیی یطیورنیا هانادان ها،وانهید کردند،یم عم  تورات ع یشر

 یوقتی.  اسی روح مقدمیه مسیدچیون  شید، کام  روح «بالجسد اآلن تكمَّلون بالروح

 ؟اسی  هکیار هچی مسید گرید ها،حرف نیا و بیصل و ثالوث دهیعق با شد کام  روح

 «عَثیً كیان إن عَثً ماحملت المقدار بالجسد هذا اآلن تكمَّلون بالروح ابتدأتم ما أبعد»

 أبأعمال فیكم اتقوَّ یعم  و الروح یمنحكم فالذ ». دیدهیم انجام را کار نیا نودیب

 چیه و دهیدیم رضیوان و دهیدیم روح شما به که ییخدا «اإلیمان؟ بنَر أم النامو 

 بلکیه ؟دارد کیاره چی روح بیه بیدن ؟دهیدیم بیدن عم  به ایآ دهد،یم چه و دهدیم

 ألنالمیؤمن  مإبیراهی می  یتَیاركون اإلیمیان مین هیم الذین إذًا». اس  روح به مربو 

 ع یشیر -1 کیه یکسیان تمامیً «لعنیة تحی  هیم النیامو  أعمال من هم الذین ممی 

 . هستند لعن  ریز هانیا، ندکنیم عم  را نامو  ع یشر -2 و دارند قَول را نامو 

 هیا،نورنعر  هیا،نکنلوا  هیا،زنانکن رهیا،یگروزه هیا،نمازخوان بیرای لعن  پس

 از ةالرحمی تح  فق  کنند،یم یکسان هایی کهیکارکثاف  تمام اما؟ شد نگوهادروغ

 ملعیون: مكتوب ألنه. لعنة تح  هم» .نه ،دارند قَول را خرافه نیا که باشند روح نظر

 بیرعکس نجایا «هب لیعم  النامو  كتاب في مكتوب هو ما ممی  یثَ  في ال من ك 

 ملعیون کند عم  یکس اگر گویدمی د،یبگو خواهدیم که یمطلَ. اس  کرده استدالل

. اس  ملعون ،را تمام نکند عم  یکس اگر دیگویم هیآ. دیگوینم را نیا که هیآ. اس 

رامی  بیه  نکیهیا کمیا کنیدیم استدالل. اس  نملعو ،کند عم  یکس اگر دیگویم نیا
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 عنید بالنامو  یتَرر أحد لیس أن ولكن». کردند استدالل طورنیهم هم حیمس بیصل

شیریع  نیامو   «اإلیمیان مین لیس النامو  ولكن یحیا اإلیمان الَار ألن فظاهر، اللَّه

 از دادن انجیام را عم  ع یشر. س ین مانیا از نامو ! زدند حرف یناموسیب چقدر

 . اس  کفر از س ،ین مانیا

 صیار إذ النامو  لعنة من افتدانا المسیح»: میکنیم تکرار را حیمس اول حرف بعد

 ال و اللعنة، إلَّا منزلة بالنامو  للعم  یعتَر ال فَولص» :میکنیم عر  ما 1«ألملنا لعنة

 اییآ «!للنیالص العمی  شیر  دون  یاألصی السَب اإلیمان یعتَر ب  اإلیمان، من یعدُّه

 اییآ. توانیدینم رفی ؟ نیبی از یموسی زمیان در تیورات ع یشیر دیبگو شانیا تواندیم

 دییبفرما شیودیم( ص) نییالنَخیاتم یحتی غمَر،یپ یحت ،دیایب یغمَریپ کی تواندیم

 کیه نییا ؟بیود غلی  تیورات ع یشیر  ییحاکم زمان در شد نازل یموس بر که یتورات

 ةییتثن در دارد، حیتصیر تیورات در. کنیدیم را کیار نییا دارد پولس. اس  خدا تکذیب

 النیامو  هیذا كلمیات یقییم ال مین ملعون» :6 هیآ 27 فص  تورات هیتثن سفر ة،التورا

 :دییفرمایم تیورات در خداونید. شید دوبلیه «آمیین الشیعب ممیی  یقول و بها لیعم 

 ده،یعق و نام نه و اس  عم  نامو  که را نامو  نیا کلمات که یکس اس  ملعون

 ملعیون اسی ، عمی  حافظ که اس  دهیعق و اس  دهیعق حافظ که اس  عم  نامو 

 لَفَتَحْنیا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا اْلقُرى أَهْ َ أَنَّ لَوْ وَ»را.  کلمات نیا کندینم اقامه که یکس اس 

 نطوریا قرآن 3«اْلإِْنجی َ وَ التَّوْراةَ أَقامُوا أَنَّهُمْ لَوْ وَ» 2«اْلأَرْ ِ وَ السَّماءِ مِنَ بَرَكاتٍ عَلَیْهِمْ

 لیعمی  النیامو  هیذا كلمات یقیم ال من ملعون». دیگویم نطوریا هم نجایا د،یگویم

 دییگویم د؟ییگویم چیه پیولس. نیآم گفتندهم  همه «آمین الشعب ممی  یقول و بها

 یسیمو خود پس. اس  غل  نیا ،بشود عم  نیا ع یشر به معتقد کس هر. اس  غل 

 . اس  کرده اشتَاه دعوت و کرده اشتَاه کار هم

 التیوراة أن رغیم التوفییق، عیدم و للعنة مومًَ بالنامو  العم  بولص یجع  فقد»

 باالخره که ندیگومی هانیا «!اإلیمان بمجرد تكتفي ال و ملعونً للنامو  التارك یعتَر

 حیمسی نیدیگومی سی ؟ا کیاره چیه پولس مییگومی اس ، نطوریا ما  یانج ع یشر در

 حرف نیا ضینق حیمس  یانج از م؟یکنیم نق  هچ حیمس  یانج از ما. اس  گفته هم
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. خیوردینم درد بیه تیورات ع یشیر که اس  نفرموده حیمس چگاهیه. میکنیم نق  را

 داشیتند فیتشیر حیمسی کیه یمیادام ،االصی  یهیودی پیولس نیا. دیگویم دارد پولس

 بعید. غالظ و شیداد یهایهودی از. بود( ع) حیمس عدو یاعد من ،بودند نکرده صعود

 عنوانبیه. کنید یکیارخراب بیایید توانسی ینم ،بودند نکرده صعود تا چون شانیا که

 توانسی ینم ،کنید منحرف خواسته را نییحوار که کانینزد از ای نییحوار از نفر کی

 نیزم ،دادن انجام را کارش کرد شروع آمد ،فرمودند صعود شانیا که بعد. بکند یکار

  .کنندیم کاریغل  دارند( ر ) ینیخم یآقا از بعد که یکسان مث . دید یخال را

: 19 تیا 17 هییآ 5 فص  یمتّ  یانج در حیمس تصریحات از «یصرح المسیح و» بعد:

 از را تیورات ع یشیر کیه امیدمین مین «األنَیاء أو النامو  ألنقض ما  أني تظنوا ال»

، تکمیی  کنمینمی نقیض «ألكمی  بی  ألنقیض  ما ما». بزنم کنار را ایانَ ای بَرم نیب

 و 1«سَلَفَ قَدْ ما إاِلَّ اْلأُْختَیْنِ بَیْنَ تَجْمَعُوا أَنْ وَ». س ه نقض فیشر قرآن در الَته اس .

 ع یشیر  ییتکم هیم. اسی   ییتکم  ییانج ع یشیر کنیولی اسی ، نقض انًیاحغیره، 

 ألكمی  فمین بی  ألنقیض  مای میا». اسی  ال اخ  یتکم هم عم ، در اس  نامو 

 کیی :دارد  یوصی دو خیدا چیون ی؟صیغر چیرا «الصیغرى الوصیایا هذه إحدى نقض

 ایین.  اسی اخیال  اس ، معرف  اس ، علم اس ، دهیعق اس ، روح به مربو   یوص

 یمسیم اعمیال کیه اسی  نیامو  عم  ؛اس  یصغر  یوص کی. اس  یکَر  یوص

 لکینو وامیب، مسیم وامَیات وامیب، روح امَیاتو. اس  وامب عم  دو هر. اس 

 مسیم وامَیات از تیرمهم هیم روح وامَیات ،اس  مسم از ترمهم روح که طورهمان

 . نیهمچن و اس  روح به مربو  س ،ین مسم مربو  به دهیعقاصالً . اس 

 نامو  یایوصا «الصغرى الوصایا هذه إحدى نقض فمن» :فرمود( ع) حیمس لذا و

، کیه کرد خواهند چه بعد که بود مطل  حیمس پس «هكذا النا  لّمع و»شریع  عم . 

 هكیذا النیا  علّیم و الصیغرى الوصیایا هیذه إحیدى نقیض فمن». آمد خواهد یپولس

 اسیم بیا اس ( ع) حیمس حرف نیا تطابق درس  «واتاالسم ملكوت في أصغر یُدع 

 ملكیوت يفی عظیمیً ییدع  فهیذا علیم و عمی  مین وأما» .االصغر یعنی صبول پولس،

 أن إثمیه اسیمُه وافیق فقید الصغیر، یعني بولص اسم و» :میکنیم عر  ما «واتاالسم

 سیؤال عین یجییب كمیا و: هیذا المسییح السییّد بیه رَیأخ كما و النامو  وصایا نقض

 «موسی  لسیان علی  اللّیه أمیر كمیا لنغتسی  معلیم ییا». دارد  یانج هم وحنای «یوحنا
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 یجیب». دیبکن را کار نیا ،دیکن غس که  کرد امر یموس زبان به خداوند که طورهمان

 38 فص  برنابا  یانج از من را نیا «األنَیاء و الشریعة ألبط  ما  أني وننأتظ: قائلًا

: لكیم أقیول الحق. األنَیاء و الشریعة ألبط  ما  أني أتظنون». کنمیم نق  8 تا 1 هیآ

 میا وكی  اللّیه شریعة حفظ نَيّ ك  ألن ألحفظها، ولكن ألبطلها آت لم إني اللَّه لعمر

 ال حضیرته فیي نفسیي تقیف الیذ  اللَّه لعمر اآلخرین، األنَیاء لسان عل  اللّه به تكلم

 ملكیوت فیي األصیغر یكیون ولكنه وصایاه أق  ینالف من للَّه مرضیً یكون أن یمكن

 ال إنیه أیضیً لكیم أقیول. هنیاك نصییب لیه یكون ال ب » همان ممله مسیح )ع( «اللَّه

 (.8 -1: 38 برنابیا)اآلثیام  أكَر بامتراح إلّا اللّه الشریعة من واحد حرف منالفة یمكن

 .26 تا 25 هیآ 10 فص  لوقا  یانج اس ، لوقا از یدوم «أیضً یصرّح كما

 حضیرت مقید  محضیر از میکن تشکر« 1فَحَدِّْث رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَمَّا وَ» باب از دیبا ما

کیه میا  داد را قییتوف نییا نجیف در شیپی سیال 26، 25 در کیه یتعیال و سیَحانه حیق

  ییانج در. اسی  نمانیده یحیال گرید که حاال. میسیبنو را هاکتاب گونهتوانستیم این

 قیام إذا و: األبدییة للحییاة األصیی  الشیر  هیو بالنیامو  العمی  أن» :اسی  نیا لوقا

 نیامو  نییا. اس  عم  ع یشر به دیمق که یکس یعنی یناموس «قائلًا یجرّبه ناموسيٌ

 ماذا! معلم یا» :گف . ندارد قَول را عم  ع یشریعنی کسی که  نامو یبطَعً . دارد

 عمی  ع یشر نامو  «النامو  في مكتوب هو ما له فقال األبدیة؟ الحیاة ألرث أعم 

 بنَلَده ینطر لم عیس  إن الحق و» عر  ما این اس : .آمده اس  تورات درکه  اس 

 لیم األصلي المسیحي فالدین لنفسه، اتًتب استحاله قد و ب  مدید، دین إنشاء الشریف

 إلی  داعییً و لیه مؤییدًا ماء إنه ب  األصلیة، التوراة وحي في مدوّن هو مما شیاً یغیر

 فیي حیرِّم ممیا مزئییات في إلَّا أم  أخرى، سَیلًا اتنذ و عنه عر  منع محذِّرًا اتَاعه

 حُیرِّمَ الَّیذ  بَعْیضَ لَكُمْ لِأُحِ َّ وَ»: القرآن یقول كما و الیهود  عل عقوبة التوراة شریعة

 خیوب اریبسی یامیزا از و دینکن دیص شنَه روز ،بود یعقوبت ماتیتحر کی «2«عَلَیْكُمْ

 در دییفرمایم چنانکیه. بیود یعقوبات ماتیتحر هانیا د،یننور گوش حالل واناتیح

 هییآ انعیام سوره در و «عَلَیْكُمْ حُرِّمَ الَّذ  بَعْضَ لَكُمْ لِأُحِ َّ وَ: »50 هیآ عمران آل سوره

 عَلَیییْهِمْ حَرَّمْنییا اْلغَیینَمِ وَ اْلََقَییرِ مِیینَ وَ ظُفُییرٍ ذ  كُیی َّ حَرَّمْنییا هییادُوا الَّییذینَ عَلَیی  وَ» 146

 بََِْغیِهِمْ مَزَیْناهُمْ ذلِكَ بِعَْظمٍ اْختَلَ َ مَا أَوْ اْلحَوایا أَوِ ظُهُورُهُما حَمَلَْ  ما إاِلَّ شُحُومَهُما
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را  حیالل نییا. کنیدینم حیرامرا  حیالل خیدا که کردندیمن یغب اگر «لَصادِقُونَ إِنَّا وَ

 بردن زندان. س ین یزندگ یماکه  زندان. برندیم زندان، مث  کسی که به کرده حرام

 میأکوالت نزنیدا هیم هیانیا. میبریم زندان ،کرده قانون از تنلف چون س ،ین قانون

 . اس 

 لَییْهِمْعَ حَرَّمْنیا هیادُوا ینَالَّذ مِنَ فََِظُْلمٍ» 161 و 160 هیآ نساء همَارک سوره کذلک و

دِّهِمْ وَ لَهُیمْ أُحِلَّْ  طَیَِّاتٍ َی ِ عَینْ بِصیَ  شیماردیم« بَیواالرِّ ْخیذِهِمُأَ وَ*  ثییرًاكَ اللَّیهِ سیَ

دِّهِمْ وَ» دند.و مستومب این عقوب  شی کردند که یبزرگ گناهان َی عَینْ بِصیَ  اللَّیهِ  ِسیَ

 أَعْتَییدْنا وَ اْلَاطِیی ِبِ النَّییا ِ أَمْییوالَ لِهِییمْأَْك وَ عَْنییهُ نُهُییوا قَییدْ الرِّبَییوا وَ أَْخییذِهِمُ وَ*  كَثیییرًا

 گرفتندیم بالَاط  خوردند،یم و گرفتندیم که یاموال آن «أَلیمً عَذابً مِْنهُمْ لِْلكافِرینَ

 امیوال. میکنیمی مصیرف بالَاطی  و میرییگیم بالحق ما. کردندیم مصرف  بالَاط و

 جیادیا راه در لکنو. بشود مصرف اهلل یال دعوت راه در اما ،میریبگ دیبا را زمان امام

 . شودیم مصرف یقرآن معارف به نسَ  موان 

 واتعید ال میواظل بمیا أمیة عل  العقوبة أن: شك یریَه ال مما و» :میکنیم عر  ما

 گیرید یمیا اه  بشود، نطوریا، باید کردند یکار شهر فالن اه  طَعً «یأخر أمة إل 

 أمیة علی  ةاإلسیرائیلی المحرمیات هیذه أمثیال تحلیی  اإللهیي العیدل فقضیّة» ؟طورچ

 یعانید و یعیاد  بیولص أخیذ الناصیعة الحقیقیة هیذه بعدهم فیرغم مَن و )ع( المسیح

 دییگویم نییا اسی ، خیالص یبیراع شیر «نیالصلل تعیال  اللّیه شرعها التي الشریعة

« الشریعة من رناتحرَّ اآلن» اسارت« أسرًا یعتَرها حدٍّ إل ». اس  خالص یبرا نَودنش

 .6 هیآ 7 فص  ،نوشته انیروم به که یانامه درچنانکه 

نَیا لِمَیا وَفِّْق عَظِییمِ وَْلآنِ اقُیرْعَیارِفِ اْلمَنِ وَ إِیمَامِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «. ضَاهُا تَرْلَنَا عَمَّا لَا تُحَُِّهُ وَ ضَاهُ وَ مَنَِّْتُحَُِّهُ وَ تَرْ

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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