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 آویختن مسیح به صلیب

 

 

 

 

 به دار آویخته شدن عیسی )ع(

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 الواان نیوا خواب. دارد یالواان هیاله مقدسه عتیشر با معارضه شد عرض چنانکه

 الواان از یبعضو اموا. حو  انکوار عناانبوه و نیمستضوع  یبرا از است خطرناک تمام

 منکور را یوحو گوردد  منکور کواً را هیاله مقدسه عتیشر یکس اگر. است تر خطرناک

  بکنود قبوا  را رسوالت و عتیشور آنکه تا است  اهان نیا شاد  منکر را رسالت شاد 

 یوحو اصل کند انکار که یانگ ته تا ایخدا که کند فکر نطاریا که یکس. کند رد بعد

 قبوا  موا شوما و و اسوت فرمواد  خداونود کوه یمطلبو اگر اما است  خطرناک نیا را 

 یکسو یتعوال و سبحانه ح  مقابل درست که کند مبارز  و معارضه کاًبا این  م یدار

 لسپوا کوه یکوار آن حسو  بور. اسوت گانوهنیا هوم لیوانج عتیشور هیقضو. کند امیق

 احکوام و یناماسو احکوام که را تارات مقدسه عتیشر او  است  کرد  االصلیهادی

 فقو  سوت ین الزم هانیا دیگایم او  شاد یم د ینام ناماس عتیشر که باشد  یعمل

 سوت ین الزم دیوگایم نکوهیا از بعد. آن هم آباد است که باشد آباد دیبا که است قل 

 بوه معتقود یکسو اسوت  ملکوات خاف است  قلع خاف است  حرام اصاً دیگایم

. میخاانودمقداری  روزید که چنانکه کند یم دیتهد که ییجا تا .باشد ناماس عتیشر

 با گانهنیا. باشند عمل عتیشر به دیمق که را یکسان کندیم تخایف و کندیم دیتهد

 و ضوهمعار محرمات بعد در و واجبات عدبُ در ناماس عتیشر با کردن  معارضه عمل

 .باشد منکر آغاز از انسان آنکه تا است  ترخطرناک نیا کردن  شدید دیتهد مبارز 
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  گورانید بوه دوزجواا  کیو میبونن خاد به سازن کی معروف مثا  برحس  البته

  تیحیمسوو یعلمووا ل یووانج یعلمووا اگوور چطووار . اسووت دوزجوواا  دو هوور نجووایا

 را لیوانج آوردنود  نواماس عتیشور هب را با نیا هانیا  شانیهایفعل و گذشتگانشان

 اموا. کننودیم تمسوک لیوانج پون  نیوا به هم باز یول کردند  یمعرف تارات برخاف

 اسوام یهواحاز  قدرآن است  قرآن آنها او  ناماس و آنها او  لیدل که یمسلمانان

 شوما. کننود اهانوت قورآن بوه اصواً که گردد کنند گمرا  و گمرا  و کیتار و بارنکبت

 چوه هور خاانود یم درس حاز  در که یشخص یبرا یاهیآ به دیکنیم استدال  دیدار

 روضوه ی خاانروضوه توا اصواً. دیوآوریم هیوآ دیوندار لیودل چوان :دیوگایم هست 

 او  نواماس و اسوت یوح صددرصد که یکتاب به اهانت. است اهانت نیا. یخاانیم

 انیب است  او  لیدل که خاد گاناگان قفِر با دارند قبا  مسلمانان کل و است اسام

 کوه را یالهو مقودس نواماس کننودیم لیذل قدرنیا است  ابلغ است  افصح است  او 

 خادموان بوه میزنیمو حیمسوراجع به  ییهاحرف ما اگر پس. ستین لیدل داخل اصاً

 . باشد سرباال تف ولا  گ ت دیبا را ح  اما. گرددیبرم هم

 عمل عتیشر ضد بر تیحیمس یعلما نیهمچن و لیاناج هک را یمطالب تتمه نجایا

 یکتواب کوه یآلمان فندر سیقس جمله از اند گ ته است ناماس عتیشر اصطاح به که

 یاعود  دمیود ش یپو سوا  چهول  شیپ سا  38  37 در ح ال نانیم نام به باد ناشته

 یهامدرسوه و موا یهاحاز  از نکهیا یبراچرا  . میکن کار چه میکن چه هستند نگران

 کوا  کوه ناشوتند جوااب یبعضو. بادنود شود   یگو لذا. دیآیدرنم مطال  نیا که ما

 بوه  یفارسو زبوان بوه شود  ترجموه البته الح   نانیم نام به ناشته یکتاب. ناشتندینم

 ناشوته او کوه ییهواحرف جملوه از. قرآن رد بر یآلمان ندرف دکتر ناشته یآلمان زبان

 یحرفو هموان 1«الصلیبي بالمات أجلنا من لُعِن المسیح إن» گاید:این است  می است

 ناموه از 2 فصول 20 هیوآ« اآلیو  شرح في همند الدكتار یقا  و». ندیگامی گرانید که

ل و» د:سوینایم همند دکتر ان یغاط به پالس  یلویخ گورید نیوا «المسویح موع تبصوُ

 هموان. شدم ابمصل حیمس با هم من دیگایم شد  واقع مصلاب حیمس. است  یعج

 کوه شد ملعان شدن مصلاب با حیمس اگر. رمیگیم هم من  گرفت حیمس که یاجهینت

 هموه هوم مون  هسوتم طارنیا هم من  شاد بخشید  امت همه گناهان شدن ملعان با

                                                           

 .162. عقائدنا، ص 1



3 

 

 بوه را توا اگور 1«حويُّ اآلن أنا المسیح و مع تبصُل و». مببخش تاانمیم را امت گناهان

 قرآن. است حا  هم انیعیش ما انیم در. است حا  تناقض  یازند  تا که زدند دار

حويُّ  اآلن أنوا و». اسوت لیودل تنواقض. ستین لیدل داخل چیه اما است  ابلغ و افصح

 ها المسیح إن بل». است زند  من در حیمس ستم ین یح من  نه «بحيٍّ أنا لست لكنني

 الوذ  اللَّوه بوابن موانیباإل متعلو  فها الجسمانی  الحیاة من اآلن نلت ما و فيَّ  الحيُّ

. اسوت گرفتوه قورار من در هم حیمس. است کرد  حبس خاد در حیمس را من «أحبسني

 خوا   یونا توا اسوت  العوالم لکول  یهسوت کار  چه تا «ألجلي فدی  ن سه جعل و»

   داری

 21 هیآ شرح در شخص نیهم و. «ماسى شریع  عن ألجلي روحه ببذ  خل ني أ »

 را ییرها نیا «العت  هذا استعمل» :سدینایم نییغاط به پالس نامه لیانج نیهم از

 علوى النجاة في أعتمد ال و ذلك ألجل» کنمیم استعما   را ناماس عتیشر از یآزاد

 و هاآسومان کوه اربعوه لیاناج نیهم در( ع) حیمس دارد اصرار قدرنیا «ماسى شریع 

 شوانیا .نگوردد زائول مون شورع در اراتت عتیشر از یانقطه ولکن  ردندگ زائل نیزم

 عتیشور  «ماسوى شوریع  على النجاة في أعتمد ال و»: دیگایم. است عکس به درست

 نداد  نجات هم را هایهادی  نداد  است نجات هم را یماس ست ین آورنجات یماس

 .اسوت عمول عتیشور  عتیشور نکوهیا یبورا چرا . بدهد نجات را ما رسد چه تا .است

   عقید د یعقهم دروغ. یک مرتبه  د یعق. د یعق فق  بنند  کنار عمل ااهدخیم مدام

 غلو  نصو ش نیوا  نه عمل گایداینجا می ...و سته غمبریپ است  واحد خدا  درست

 کوه نواماس عتیشر که. است غل  اندر غل   نه مرتبه کی. است درست نص ش است

   یصول بوه د یوعق الاث ثو بوه د یوعقعقید  کوافی اسوت.  فق   برود کنار است عمل

 د یبخشو موا هموه  شود لعنوت مارد ما یجا به حیمس نکهیا به د یعق  ت دیه به د یعق

 حیصوح و حیصوح د یعق حیصح کی. ردیگیم را حیصح دو یجا غل  د یعق. میشد

 . است حیصح عمل گرید

م  فهمینمومون  «ضروری  ماسى أحكام أن أفهم ال و» :دیگایم شخص نیهم بعد

 اصول چوان «فائدة با كأنه المسیح إنجیل یجعل ألنه» اسی ضروری نیست.احکام م

  دیوبگا خودا ولا. است غل  فان شخص  خاف دیبگا چه هر که هر ]...[. این است

 چوان «فائودة بوا كأنوه المسویح إنجیل یجعل ألنه» دیگایم  مثاً  کرد کاره چ چرا 

                                                           

 . همان.1



4 

 

 لیوانج و اسوت موانیا کوه روح تعیشور بر اضافه عمل  عتیشر بر دارد اصرار تارات

 قبوا  اسوت  عمول عتیشور کوهرا  توارات عتیشر ما اگر پس. است آن مخالف حیمس

 آن در حیمسو لیوانج ست یچ حیمس لیانج حاال ندارد  د یفا حیمس لیانج پس  میکن

 خوادیب عمول و رفوت عمول عتیشور کوه االنندیخیم و اندکرد  ا یخ هانیا که یبُعد

 اشوار « بوي ت و الودكتار قوا  و». هواحرف نیوا و  یصول و لاثثوا به د یعق و است

کوه  میودار قبوا  موا کوه است طاراین اگر «بماته النجاة فاشترى كذا كان لا و». است

 و ضوروریً كوان موا»  را گناهکاران همه نجات د یخر یبیصل مات با را نجات حیمس

 درد بوه موات نیا باشد  اگر تارات عتیشر. شادینم جمع «ما حُسنٌ ماته في كان ما

 . شد  یصل جهتبی جهت مرد بی .خاردینم

تُنجینوا  لا كانت شریع  الیهاد تعصمنا و»از علمای مسیحیت است. « باهل و قا »

 دو نجوات خواب «فأی  ضروری  كانت لمات المسیح  ولا كانت الشریع  جنءًا لنجاتنا

ولا كانت الشریع  جنءًا لنجاتنا » .کند انکار خااهدیم نیا باطن  و ظاهر است  یجنئ

 في و». است یکاف ما یبرا ست ین یکاف نجات یبرا «فا كیان مات المسیح لها كافیً

. اسوت طوارهوم این شوانیهااسم «هواب اسوتان دیون قوا  درچردمینوت دوالي ت سیر

 چیه ما. شد نسخ کاً «إنجیله شیاع و عیسى بمات الشریع  رسامات نُسخ»: دیگایم

 یالحواد عتیشور نیوا کوه م یودار هم یالحاد عتیشر م یدار هم یانسان ریغ یعتیشر

 عتیشور نیوا یولو. مینودار  کنود انکوار گ ته قبل یالحاد عتیشر که ییهاعمل تمام

 نسخ تمام باشد  آورد  یقبل عتیشر که یحرام و واج  اعما  تمام دیگایم یلیانج

 . شد

 در« کاتلووک وارد» کتووابش سووام جلوود از 41 و 40 صوو حه درلوواطر « لوواطر قووا  و»

 نوند اسوت یمعتبر یلیخ یهادی سیناخیتار رطلا کندیم نقل او از کتاب 38 ص حه

 ال و» م.یدهینمو گا  را یماس حرف «ماسى من نسمع ال» د:یگایم. نیعهد یعلما

 لاالصو یهوادی رطلوا  «مّوا ءٍشوي في بنا له عاق  ال و فق  للیهاد كان ألنه إلیه ننظر

 یانقابو. اسوت زد  بواال هوم یلیخ و است شد  یحیمس ناآل که یهادی  یعم یلیخ

 نطواریا پوالس و و رطلوا. دانودینم آدم را انقواب از قبول یانقاب که انقاب از بعد

 دیوگایم رطلا. «آخر كتاب في قا  و .مّا ءٍشي في بنا له عاق  ال و» :دیگایم. هستند

ها است  نه اینکه ایشان فق  برای یهادی .میندار شقبال اصاً «ماسى نسلم ال نحن»

 موانیا  عتیشور بوه نیمؤمن مانیا  یشرا از یکی اصاً او را قبا  نداریم و حا  آنکه
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لِهِ مِونْ أَحَودٍ بَیْنَ نُ َرِّقُ ال». است یقبل یایانب کل به  عودوُّ ألنوه تاراتوه ال و]...[ » 1«رُسوُ

 اروپوا آندر  بشواد  کند  عمل عتیشر شهیر کممک که کنند یکار خااهندیم« عیسى

 گورید که کنندیم مسخر  دانند یم واج  نندیک به نهأکرا  محرمات که کایآمر آن و

. اسوت نیوجاد اسوتاد ماسوی «الجادین أستاذ إنه عیسى عدوُّ ألنه». نکن را کار نیا

 بوه و آورد عمول عتیشور یماسو چوان دیگایم .نیجاد استاد  ستیک یماس خاب

 از یبعضو و کورد تورک دیوبا را محرموات و کورد عمول دیوبا واجبواتش بوه  عمول نیا

 انجوام را محرموات از یبعض و ترک را واجبات از یبعض تارات عتیشر به نیمتشرع

 شود یماسو. اسوت مقصور یماسو پوس شواند یم جهنم و عذاب داخل پس دهند یم

 . نیجاد استاد

 هنواز کوه یرموردیپ کیو باد  جلسه جا کی  میکرد شروع لبنان در جمعه نماز ما

 جلسوه آن در شوانیا. بشواد داد  قورار هتک مارد احم  را ییخا یآقا که هست هم

 یاعود  و صودر یماسو یآقوا  «خیشو ای أفسقک انا» گ ت خااندم یم جمعه نماز من

  الجمعو یتصول نوکأل» :گ ت «ت سقنی  لماذا» گ تم .میداشت یسخنران هم ما  بادند

 افسوقک ال اذا و الغیبو  زمون یفو  جمعویجو  حضوار ال یئخاال دیسفتای ال فحس 

 اگور و هسوتم او مقلد  ییخا یآقا یفتاا طب  بشام حاضر دیبا من. «]...[یج  علیّ 

 را شوما او  مون. میکنیمو مبادلوه را فسو  نیوا موا پس. هستم فاس  نشام حاضر من

 .کنمیمو ریوتک  من «اک رک انا و» گ تم. ینخاان نماز که باشد نیجا تا کنمیم ت سی 

 نمواز خودا اگور. کورد واجو  را جمعه نماز که خداست مطل  رأس گ تم  لماذا گ ت

 یرفقوا و توا پوس. شدندینم ملعان که جمعه ةصا نیتارک کرد ینم واج  را جمعه

 . زنیدآن حرفی که می از باالتر د یهست ملعان همه تا

 عتیشور شد یوح که شد باعث چرا  است  نیجادال استاد یماس دیگایم شانیا

 عوذاب نیوا پس  است عذاب مستح  پس نکند  عمل عمل عتیشربه  کس هر و عمل

 العشوورة لألحكووام عاقوو  ال و» :دیووگایم بعوود. دآموود. نووه  از خوودا آموو یماسوو از

 قورآن در و شوادیم د یونام عشور  سیناام که است تارات در حکم د  2«بالمسیحیین

 را احکام نیا دیبا «األحكام هذ  لنُخرج». یتکامل کی با منتها  شد  تیتثب هم فیشر
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 البودعات منوابع ألنهوا». بیواوریم بهتور احکوام  «حینئوذٍ بدعو  كل لینو » م.یکن خارج

 . است بدعت منبع و است بدعت هانیا «بأسرها

 العشورة األحكوام هوذ » :دیگایم. است رطلا دشاگر که« بیس اسلي تلمیذ  قا  و»

 کیو نود کنیم کواره چو سکنوائ در لوذا س...کنائ در ندارند ح  «الكنائس في تعلَّم ال

صلی   و ندیگایم القدسروح أب و ابن و ندیگایم اخاق خادشان قا  به یمقدار

 گوا  رفتمیمو  سواهایکل یبعض در بادم من. کنندیم نانیآو را خادشانکشند و می

 و جوای دیگور  آلموان در غورب در چوه  دور خواور چوه انوه یخاورم در چوه کردمیم

 نیوا   آدم نکوش نکون یدزد نکون  لواا  نکن  زنا کلمه کی اصاً. است نیا هاحرف

 یحودود کیو هوانیا اسوت ممکون یقوانان نظور از .است راحت نهایا. ستین هاحرف

 از کوه ««نوامنس انتوي» فرق  و». ندارند را حدود نیا یشرع نظر از یول باشند  داشته

 أن بائ  لیس التاراة أن یعتقدون و «بیس اسلي» اتباع من هم و» است تیحیمس قفر

 دشمن خدا با را خدا که قباً. ستین خدا کام گاید اصاًمی نیا. زدند ر یز «یُعتقد

 و اللَّوه  كوام أنوه یُعتقود أن بائ  لیس». ستین خدا کام اصاً گایدحاال می. کردند

 سوبیل فوي فهوا أخور  ذنابوً مرتكبوً أو فواجرًا أو زانیوً كان لا أحداٌ إن: یقالان كاناا

به چه  همان أب و ابون « یؤمن ها و قعر   في بل العصیان في غرق إن و البت  النجاة

 بالشویطان فعاقوتهم رةشالع األحكام هذ  في أن سهم یعرفان الذین و»القدس. و روح

 شوهیرو  اصل که تارات عشر  اماحک به نیا کس هر. شد جال  «بماسى هؤالء صل 

 بهاصاض  ها شدن طرف آن و طرف نیا و یتبلارات با. است هیاله مقدسه عیشرا کل

 . است طانیش شرایع الهی  شرایع یکل

 آخور« إبنوه األسومى اإللوهأرسول  أخیرًا»: دیگایم شانیا« «رسل براتراند» یقا  و»

 یسیع که است نیا یحیمس دیعقا جمله از. دندانیم نییالنبخاتم را یسیع لذا و آخر

 رسوا  در که است نیا یکی میدار هایحیمس نیا با ما که یبحث و است نییالنبخاتم

 هوم ال رقوان در. اسوت شود  بحوث نیوا هوم بشارات در. است شد  بحث نیا االسام

 قورآن از یاتیوآ بوه خااهنودیم هانیا. است شد  بحث م صل نجایا است  شد  بحث

 دیوبا موا اسوت  نییالنبخواتم یسویع که کنند استدال  قرآن از یاتیآ به. کنند استدال 

 مطلو   میکنیمو دقت ما که اتیآ همان به اما. میستین بلد قرآن که ما. میبده جااب

 اسوتدال  نیمنحورف که یاتیآ آن خاد به. است نیا مطل  جال ِ. میکنیم عکس به را

 کواماً کنویم  مراجعوه ما اتیآ همان به دارند  پرواز و فراز و  ینش نقدریا و کنندیم

 بایود بگاینود خواد  «إبنوه األسمى اإللهأرسل  أخیرًا»: دیگایم نیا. میکنمی ردشان
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 «اإلنسواع یسواع جسوم فوي مؤقتوً لیحول»را فرسوتاد.  پسر   ابنه ندیگایم یول آمد 

 است انسان از نظر جسم که ساعی جسم در فرستاد را پسر . ستین انسان که پسر 

 اإلنجیول علمواء مون آخور ن ورٌ هنوا  و. الخاطئو  ماسوى تعوالیم من العالم یحرر كي»

 . است مطل  سرجمع نیا که «یصرحان

 «هوارن یقا  كما». زننداز ریشه می «إلهامی  لیست ماسى كتابات أن: یصرحان»

 خیتوار کتواب در اسوت  مورد  و بواد  معاصر که است یسیانگلبنرگ  لسافیف رناه

 «إكهوارن عون نقلًوا هارن یقا  كما إلهامی  لیست ماسى كتابات أن»  .یالغرب  ال لس 

 ال جورمن علمواء أن» .اسوت لیوانج بونرگ یعلموا از و اسوت آلمان یعلما از ارنهاک

 کوه ندارنود قبوا  یحیمسو یآلموان یعلما خیب از  راحت« إلهامی  التاراة أن یصدقان

بُعود  چنود آن برداشوتن و بردارنود را  از را سود نیوا خااهنودیم. است یالهام تارات

. خااهودیم کمک  کندیم ذکر را ن ر چند «لرش: إن یقا  ثم». است نیا آخر دارد  

 و فوان و فان دیگایم  بشاد ثابت غل  نیا نکهیا یبرا کندیم یغلطیک  یکس اگر

 سوتیچ رفحو نیوا شوما هسوتیم. حد نیا در هم ما. ستمین تنها من پس  گ تند فان

گاید: را. می نیا برخاف کندیم حیتصر خدا یمیگایم. هستند مخالف همه  دیزنیم

. است کرد  حیتصر  د ین هم خدا البد مییگایم  دیدیفهم شما ای دندیفهم هاآن !ریخ

  گ توه فوان  گ توه فوان  ریوخ تصریح کرد  اسوت. فیشر قرآن ابلغ و افصح لغت در

 بعودًا  گ ته بعد گ ته قبل  گ ته نییپا گ ته باال  گ ته عهیش  گ ته ها سنیوقت یبعض

 با هم ما مادندیپ هاآن که ینقش همان. است طارنیهم هم هانیا. گ ت خااهند هم

 . مییمایپیم اهلل معاذ حماقت کما 

 إلى یُلهم لم أنه: صرحاا هؤالء جدس  دكتار ملر  روزن  داتیه  شلر : إن یقا  ثم»

 یبشور توارات اگر  ستیچ لیانج پس ست ین یاله تارات اگر مییگایم «ءٌشي ماسى

 اگور و اسوت توارات عتیشور القورآن  قبول عتیشور اصول. است یطانیش لیانج است 

 شود  رو و ریز لیانج. است شد  لیانج از کمتر یلیخ تارات در  شد  باشد  اتیتحر

 أسو ار  جموع إنموا و»  هچو یعنی برد  نیب ازرا  عمل عتیشر یوقت یکل طاربه. است

 یکار یماس خاد یماس عهد در دیگایم 1«عهد  في المشهارة الروایات من الخمس 

را از اسواطیر و  خمسوه اسو ار. نناشوت را خمسوه اس ار هم خاد  نشد  الهام نکرد 

 دنبالوه نیوا. دادنود یماسو بوه نسوبت و کردنود جمع  باد یماس زمان در که خرافاتی
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 الیوام جورمن علمواء تلقتوه الرأ  هذا و» :کندیم نقل اکهارن از که است هارن حرف

 ماسوى إن: قوالاا المحققوین كبار من غیر  و «یاسیبیس» إن و بینهم  انتشر و بالقبا 

 نیتکوا  رس   رس پن  نیا از یماس دیگایم. است یحرف هم نیا «التكاین ر س كت 

 راعي كان حینما التكاین ر س كت ». باد چاپان  نباد غمبریپ آن ماقع یول  ناشت را

 .«زوجته أبي شعی  بیت في ها و الغنم

 چوان  کنمیمو عورض گورانید  یتشوا یبورا اسوت  1«فَحَودِّْث رَبِّكَ بِنِعْمَ ِ أَمَّا»این 

 یوقتو عقائودنا کتواب نیا .ممات زمان ای ند یگا اتیح زمان در ای شد خااهد پخش

در بوین . نمانود شوتریب جلود چنود هنارتوا دو از بعود از چنود روز شود  پخش لبنان در

 دهدیم نشانبه خابی  دیایب یوقت کتاب نیا. شد پاک حسابهم که  یحیمس یعلما

 دایوپ تبلوار مسولمانان نیبنوابرا سوتند ین یمنخرفو چیهو  سوتندین که آنها هویچ چیونی

یش را ه تادتوا قورآن محوار بور سودیبنا اگور مسولمان را هواکتاب نیوا ریونظ. کنندیم

 چورا   میباشو داشوته استقامت دیبا ما یاله فضل به یول. کنندیم کاره چ زدند دیم

 بوه لگود و گواز اسوت قورن چهوارد . رنودیبگ خااستند را قرآن جان است قرن چهارد 

 . مقصرًا ای قاصرًا ای زدند قرآن

 بوه  جاء ما و نباته إنكار أو أحكامه بنسخ )ع( ماسى على التجاسرات طرف هذ »

 لویس و بوالص اختاق من ناشئ  كلها و المذنبین  بد  لُعِن أنه أیضً )ع( عیسى على

. شود ملعوان که باد او  فادی نیا. میخااند قباً که «التاراة نص زعم إلَّا سناد أ  له

 نجات گناهکاران تمام نکهیا یبراآویخته شد   دار به  صل  به نکهیا یبرا شد ملعان

 مرحلوه بایود هستند  جهنم در اآلن که یگناهکاران. دهستن که یگناهکاران. کنند دایپ

 یكت اا لم إنهم ثم». است مطل این  عناان 2«الصل  بعد  رالنا ال داء». مادیپ را دوم

 عوذبب و النوار دخل صلبه بعد أنه زعماا بل )ع( للمسیح ال داء سر من الناماس بلعن 

. التالیو  الجدیود العهود تصواریح في كما فیها  مَن لیخلبص و یستحقها  عمن بدلًا فیها

 در 31 هیوآ 2 فصول پالس نامه در. «عذابه و الجحیم في ال اد  دخا  -ال داء تكمل 

 طوارنیا 4 فصل پیلیف نامه و 31 هیآ 2 فصل کالسیان به نامه در نیهمچن افسسیان 

 کوه یاولو مور  نیوا «الخطایوا أجول مون واحودة مرة تألم أیضً المسیح فإن» :دیگایم

 ولكون الجسود  فوي مماتوً اللَّوه  إلوى یقربنوا لكي األثَم   أجل من البارّ» .است  یصل
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 .روح در موات و جسود در مموات. شود محا روح در «أیضً فیه الذ  الروح في مُحي

 فوي التوي لوألرواح لیكورز ذه ». بماند دیبا روح  جسد در ممات که است نیا قاعد 

  .«السجن

 عورض قبول من که است نکته کی نجایا که میخاانیم بعد را یجهنم محادثه نیا

 تناس  اصاً  دانندینم شر  را تناس  یبعض نکهیا مثل. کنمیم عرض هم باز کردم 

 یگروه مثل. دانندیم فرائض از را زدن حرف تناس یب و نامناس . دانندیم حرام را

 درسوت کوه یافلسو ه یهااساس آن. کردند اعجاز واقعً یعقلیب در که ما فاس ه از

. هسوتند افوراد نیترعقولیب عقوا یسواؤر کوه کردند اعجاز واقعً یعقلیب در  کردند

 هم هانیا. کردند درست را فلس ه یهااساس سنت و کتاب رب که میندار نیا به یکار

  آمود خواد  ای فرستاد را پسر  خدا چرا مثاً. کنندیم را کارها نیا هاوقت یبعض

 صول  بوه یمبوتا اوالً کوه فرسوتاد را پسور  خودا چرا .آمد خاد  دنیگایم بعضی

 چه !میدین هم. دهدب نجات را بندگان گناهکاران نکهیا یبرا  رود جهنمبه  بعد شاد 

 یخودا اگور. میودار حورف سوت خدا نیوا اگر  است برد یم جهنم بندگان را به یکس

 دارد یربط چه است  گرید یخدا ای است خدا نیا اگر. داریم گرید حرف  است گرید

  دارد به هوم یربط چه !بشاند خاب بدها تا برود جهنم بشاد  عذاب خاب آدم کی

 قودرت گورید یخودا ایو خدا نیا ایآ خدا  نیا ای هست گرید یخدا اگر ًیثان اوالً  نیا

 دیوبا نیوا  کوردن پوار  قوهی بدون  ببخشند یطارنیهم را گناهکار بندگانکه  ندارند

 را خواد  چاپوان نیوا دیوبا حتموً. بورود جهونم بوه کند  دار میتسل را  خاد حتمً

 دارد زور اگور. نخوارد را گاسو ندان توا کند رین نیو ر بخارد گرگ بدهد  گرگ دست

. اسوت گاسو ندان از شوتریب او کوه ارز . کنود فورار  ندارد زور رد یبگ را گرگ یجلا

 بلکوه نودارد  یربط چیه اصاً .ندنزمی را هاحرف نیا از و چاپان و گاس ندان مثا 

 . است  یعج یربطیب در

  آیوه 15 اإلصوحاح کوه نیقادیمواس اسوت  ماسیادکنی لیانج در ندیگامی هانیا

 توا  زدنود دار بوه شونبهپن  نودیگامی هوانیا زدنود  دار بوه نکوهیا از بعدرا  حیمس. 17

 االمواات دار از کشنبهی بعد. کردند یعنی مرد و او را دفن  باد االماات دار در کشنبهی

 جهونم در حواال ]...[ چورا . رفت جهنم به صاف -اللحم استکه در بیت- آمد رونیب

 الشویاطین وبوین بینوه دارت أنوه» :دیوگایم لیوانجدر ایون . کنودیم صحبت دارد هم
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 کیو نجوایا. اسوت فورع و اصول یهاطانیشو یجوا جهنم چان 1«الجحیم في محادث 

 و الرجا   و األط ا  و النساء من فیها من خلص و». هانیا با حیمس جناب کرد یبحث

 چوه بکنود  دایوپ نجوات دیوبا تثلیث باشد  نیا به معتقد هم طانیش اگر یعنی. «كذلك

  ) الحااریین إعتقاد و( م 16: 3  ) النصارى صاة كتاب كذلك في و»  دارد یفرق

 بعوود الجحوویم دخوول یحالمسوو أن» کووه چووه « (76  75  64  60  ) قتیقیسوومان و( 6

 بوًیتقر یهاپاپ نیترمهم و هاسیقد نیترمهم که دارند سیقد دو «القدیسان و صلبه 

 دو« أوریجوانس و اإلسوكندر  أكلیمنضوس» سیقود. کنندیم حساب تیحیمس دوران

 االسوكندری  كنیس  في االستاذة أكبر من هما»: ناشتم نجایا من هستند. بنرگان از ن ر

 ان كموا م 214 وفاتوه و اوریجوانس اسوتاذ اكلیمنضوس و المسویحی  ولىاأل القرون في

  است. یحیمس دوم و او  نیب قرن که «م 154 مات اوریجانس

 یعتبورون أوریجوانس و اإلسكندر  أكلیمنضس: القدیسان و» ند یگامی هچ هانیا

 و جهنم در رفت سر آخر حیمس که است لیانج بشارات از «اإلنجیل بشارات من ذلك

فرزنود  را  دیوبا حتموً  دیرسوینم زور  خودا نکوهیا مثول .داد نجات را هایجهنم

 «كوافرًا اإلنجیلیو  البشوارة هوذ  منكور  یعتبر»( م 347) ستامسكری القدیس و» بکشد!

 بدهد نجات که شادیم جهنم داخل مرتبه کی «!وعذبب الجحیم دخل اإلنجیل مسیح

 نوه کوه شوادیم جهونم داخل ندارد غل  چیه آنکه. است کمتر غلطش نیا را  یکسان

 وارِدُها إاِلَّ مِْنكُمْ إِنْ وَ»: میدار میمر سار  در نکهیا کما. بشاد عذاب نه و بدهد نجات

 همه 2«جِثِیًّا فیها الظَّالِمینَ نَذَرُ وَ اتَّقَاْا الَّذینَ نُنَجِّي ثُمَّ*  مَْقضِیًّا حَْتمً رَبِّكَ عَلى كانَ

 و هسووتند بوواتقاا دسووته کیوو :هسووتند دسووته دو امووا  شوواندیم جهوونم وارد مکل ووان

هوا آن ؛ آن مقداری که بایود بسوازند.سازندیم و هستند تقاایب دسته کی سازند ینم

 تبهکوار کوه یکس اگر که حساب نیا به  شاندیم جهنم داخل چرا  هستند تقاا با که

 شود خواب کوه اسوت یط ل کی او خاد  یبرا  بشاد تبهکاران زندان داخل  ستین

 را زنودان شما اگر اما  ستیچ داندینم ندینب را جهنمچان اگر . نکردم را کار نیا من

 یمبتا که دیکرد یخاب کار چقدر که دیشایم متاجه  بعدًا دینیبب را یان راد د ینیبب

 .است رحمت یبرا نیا پس. دینشد یان راد زندان نیا به
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. کورد یجوار دیوبا را استصوحاب نجوایا  مینودار قبا  ما که یاستصحابدر اینجا 

بوه  کردنود یم صوحبت منبور بواالی شوانیا( رض) یآملحاج محمدتقی  یآقا مرحام

 هیوآ نیوا در. میکنیم عمل نجایا ما و سته یاستصحاب که فهماندند مردم به طریقی

كِّ اْلیَقِوینَ یَوْنقُضُ لَوا». دیورویم جهونمبه  تانهمه که دیفرمایم هُ لَكِونْ وَ بِالشوَّ  یَْنقُضوُ

 بواتقاا کوه یکسوان آن« اتَّقَواْا الَّوذینَ نُنَجِّوي ثُومَّ». دیورویم جهنمبه  همه 1«آخَرَ بِیَقِینٍ

 بوادن یجهنمو اصول پس  یهست تقاا با یدار نیقی شما .کنندیم دایپ نجات هستند

  .لیدل یال حتاجی اصل نیا از خروج. شد خارج دیبا اصل نیا از. است

. بدهود نجوات فق  که شد جهنم داخل لیانج حیمس ندیگاینم هانیا نجایا حاال

 پطورس لیوانج و 31 هیوآ 2 فصول در چنانکوه د یود هوم عذاب و شد جهنم داخل  نه

 مکاشو ات کوه میودار فیلوبس لیوانج کیو و مکاشو ات فیلوبس. 19 و 17 هیآ  3 فصل

 کوه   اسوتشود از ن هم یوح کأنه شانیا بر یعنی فرمادند  هم مکاش ه شانیا است 

قسویس موارطیروس « موارطیروس القس یقا  و»: است نطاریا نجایا. ستین لیانج در

 نون  لمّوا»: الجحویم فوي عذابه تاجیه یقا  في» است  تیحیمس یعلما بنرگان از که

 را مووتن نیووا «البشوور  الجثمووان لووبس و الناسووات  إلووى اللّوواهات موون المسوویح ربنووا

 کنود یم انکار قرآن را ثاثه و ثالث که شد ذوب خدا خادکه اصاً  دیبگا خااهدیم

 و بتوا  میمور رحوم در کورد نونو  تیوالاه تجرد و الهات از خدا خاد که ستنجایا

 ثالث که است خدا حیمس خاد ست ین کار در گرید ییخدا پس د یپاش را حیمس جسم

 منکور ار یلواوّ شوما کوه. دارد مهوم یلیخ حساب ثاثه ثالث یرو قرآن و است ثاثه

 تاسوه و دوتوا نیوا  نه دییگامی حاال یول د یگ تیم دوتا د یگ تیم تاسه شما. دیهست

 جسوم جسومش و اسوت خوداروح  روحوش که است حیمس جناب یکی آن و یکی شد

 .است یبشر

 از «الناسوات إلى اللّاهات من المسیح ربنا نن  لمّا» گاید:می کند یم هیتاج دارد

 مجورد روح کوه نودیگامی فاس ه انیآقا هم را حرف نیهم بتهال جسمانیت. به تجرد

 المحودود و المکوان. اسوت المحدود و است المکان که مجرد روح .یجسمان بدن در

این تنواقض را . است گرفته قرار  دارد یهندس و یکینیف حالت یدارا که یماجاد در

 یتحمول أن البود و نكوا لذلك البشر   الجثمان لبس و» .دنیگایم هم هاآن. گایندمی

  «عوذّب فیهوا» چورا «فیهوا عذبب و النار جحیم دخل ألجله و البشری  العاارض جمیع
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 دیوکنیم غل  شما پس است  غل  ناماس عتیشر که است درست شما یهاحرف اگر

 اگر و کرد ناماس عتیشر به دینبا  است غل  ناماس عتیشراگر  د!ش عذاب گاییدمی

 کول یهاعوذاب تموام پوس بشواند  عوذاب دیوبا هوانیا و است درست ناماس عتیشر

 دیوبا هموه انداز  به حیمس یعنی  دیایب دیبا حیمس یرو ا همه فیتکل خیتار نیمعذب

  .بشاد عذاب

 عقیود  این .است جال  «برهان إلى العقیدة هذ  تحتاج ال و منها  أهلها خلّص و»

 وال فیوه ریو  وال عُوذب إنوه أجول»: ولوف یاسوف القوس یقا  و». خااهدینم برهان

 چوان« بواطر موع منواظرة لي جرت األعام أنیس كتابه في اإلسام فخر یقا  و «عی 

: صراح  بكل فأجابني ذلك عن سألته و». است کرد  فات رًایاخ و باد  ماقع آن رطبا

 یالعظماهللتیوآ اعظوم اسوتاد مرحوام ««منوا بودلًا وعوذبب الجحویم دخل المسیح إن»

 نیا  بله :فرمادند فرمادند  تیعنا فرمادند  افتیدر را بشارات ض( وقتی)ر یبروجرد

 اموا. زدیمو حورف تیحیمس هیعل و منبر رفتیم دمید را فخراالسام  دارد هم سابقه

 بلودتر او از دیهسوت مسولمان کوه شوما  بواد بلود نقدریا  باد  یحیمس فخراالسام آن

 . دیهست

 فوي: 1669 الوانس كواد فیلوبس تألیف»عقائدی  الهات« العقائد  اللَّاهات في و»

 بن سوه الجحویم إلوى ماتوه بعود المسویح نون »گایود: می« بسلاقیت   الكبرى رومی 

 نرفوت  روح رفوت  جسد دیگایم مرتبه کی. است  یعج یلیخ «جسد  عن الم صل 

 جسود جهونم در جسود  از یجودا روح بوا  ریوخ دیوگایم را جسود و روح مرتبوه کی

 بوه جهونم در بسوازد روحهوم  اگور. است جسد مربا  به ساز  جهنم در سازد یم

  باد خدا که حیمس روح. رفت روح  نه جسد گاید:این می. است جسد ساز  واسطه

 نکوهیا یبورا بسازد  که خاد  جهنم در کرد را خاد  خدا !جهنم در رفت خدا پس

 سووکته میوودار مووا را ر یوونظ چووان اسووت  غلوو  قوودر آن حوورف. نسووازند او یهابنوود 

 دیوگایم. میکوردیم سوکته مانیهاحاز  در مینداشت را ر ینظ ما اگر اال و. میکنینم

 ن اس مقرُّ ها جسد  الجحیم عن الم صل  بن سه الجحیم إلى ماته بعد المسیح نن »

. بادنود گنهکار هانیا باد امد ین حیمس  چان تا ابرار فق اینکه  نه! اهلل بارک «األبرار

و ( اآلبواء جحویم) المسویح یسواع قبول مواتاا األبورار الوذین ن واس مقورُّ ها الجحیم»

 إلوى نون  و»: العبوارة هوذ ( الخامس القرن) له صیغ  أحدث في الرسل قانان یتضمن

 و» دق  بأكثر یعلن (1215) الرابع الاتراني المجمع و( 40د  ) قانان وكذلك «الجحیم

 .««الجحیم إلى نن 
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 دادند لیتشک یحیمس یشاراها و مجامع بلکه  است یشخص یآرا تنها نه هانیا 

 پانصد یفرانسا المعارف ةریدا در نکهیا کما. گ تند را مطال  نیا شاراها نیا یرو و

 المعوارف ةریودا آن نصوارا فکر با ماافقتدر  شدند  جمع هادی و نصارا یعلما از ن ر

کوه  دارنود قبا  همه دارند  اغاطشراجع به  ینظرات البته لیانجراجع به . ناشتند را

 بوا اسوت توارات  رسو پون  است  کتاب 59 که دارد  البته کت  مقدس یاغاط لیانج

 بوه دارم را شتموام مون. است کتاب 59 که ملحقات با است لیانج چهار و ملحقات 

 کوه یاعتمواد نظور از اسوت  یقوا یلویخ آن یعربو کوه یعرب و عبرانی و یفارس زبان

 مقدسوه کت  که دارند اعتراف شانهمه هانیا. میکنیم نقل آن از ما  دارند شانهمه

 اقول اقول آن. اسوت انیلیم کیو  هنار صد نیب ولکنکم دارد  زیاد دارد. . دارد غل 

 ذلک معمسیحیت است.  کت  نیا در غل  انیلیم کی آن اکثر و است غل  هنار صد

 رهوایش موا و نودارد لو غ صو ر کیو قورآن موا کتاب و دندیچسببه آن  نقدریا هانیا

 . میکرد

 خواد از خااهندیم 1«الاثنی  باألساطیر الجحیم إلى المسیح ننو  لعقیدة صل  ال»

 انیوم در اسوت د یودوان شوهیر کوه را پرسوتانبت ینشوخاارها خااهنودیم. کننود دفع

 هاحرف نیا کردند  را کارها نیا پرستبت فیطاا از  هیطا پانند  نکهیا با  نییحیمس

  دارنود را هموه  میجحو دخوا  و  یصول و صول  و جسود در لهوهآ ننو  که زدند را

 الجحوویم إلووى المسوویح نوونو  لعقیوودة صوول  ال» :دیووگایم. زیوور ایوون بنننوود خااهنودیم

 هموه  طوار هسوتیمنیهم هوم موا «الراسیانالسوم موذه  یونعم كما الاثنی   باألساطیر

 خااهودیم شیمعنوا چوه هور  هسوتند انالسومیراس همه. هستند نیهمهم  شعاردارها

بل یرتب  یاحي العهد القدیم في ». است جال  «بل یرتب  یاحي العهد القدیم». باشد

القیام  تاجد فیهوا الن واس المن صول  عون  من الاجاد بین المات و بحال  ما یختص

 و ماتوه بوین فیموا الجحویم فوي مكاثه إلى ملمِّحً یساع یقا  و جسمها في الجحیم.

یانوان  كان مثلما». یانس است یعبران لغت در انانییانس  « یانان كان لمامث: قیامته

 دارد را خواد  «اإلنسوان ابون یكان كذلك  لیا ٍ ثاث و أیام ثاث  الحات بلطن في

 .«لیا  وثاث أیام ثاث  األرض قل  اإلنسان في ابن یكان كذلك» .لیانج از دیگایم

 آورد  چه کسی یمتّ لیانج در که هایی استغدرو از  یمتّ لیانج 40 هیآ 12 فصل در

 . است کرد  خراب را هالیانج که پالس همان  است
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 كواناا الوذ  الجحویم بول القبور  تعني ال «األرض قل  في» كلم  و» :میناشت نجایا

 کتواب یوانس «یانان س ر نص إلینا یاحیه یرالت س هذا و األرض  جاف في یتصارونه

  جوواف ارض را را نیزموو جوواف «الجحوویم جوواف موون» :دیووگایم 3 هیووآ 2 فصوول در

 إلوى القودیم العهود میل كذلك و هذا  لنصنا المقابل«. »من جاف الجحیم»گاید: می

 الجسد عن المن صل  الن اس مقر الجحیم في ستكان القیام  انطاق نقط  بأن القا 

 روم یاهوال بوه پوالس کوه یاناموه «.الجحیم في المسیح مكاث یذكر بالس القدیس و

 إلوى المسویح بنونو  القوا  علوى یجموع التقلید و. »7 تا 6 هیآ  10 فصل. است ناشته

 کووه موا مثول  دیوتقل هوم نیوا اسووت  نیوا اجتهواد .اسوت نطواریا شواندیتقل «الجحویم

 كموا». اسوت نیوا دو هور هوانیا اجتهواد و دیتقل اجتهادمان آن است و تقلیدمان این!

 أوغسوطیناس القودیس و .بوذلك یصورحان سواایرینو و األنطواكي اسیاغناط القدیس

 سواى الجحویم إلوى المسیح ننو  إنكار یمكنه من: بقاله جمعاء الكنیس  إیمان یمثبل

 إیموان علوى تشهد أیضً المنتحل  الكت  و. »3-2  164 رسالهکافر است. « المؤمن غیر

 .«الجحیم إلى المسیح بننو  الكنیس 

 بوه کوه مطلو  نیوا خوادراجوع بوه  بعد. رنددا را وضع همین هم وثنیین ههآل نیا

 دارنود  قبوا  هانیا که یلیاناج نیا خاد در. دارد وجاد تناقض  کردند درست دروغ

  کشوتند نشود  شود  مصولاب حیمسو نکهیا اصل در  فرع لیاناج و اصل لیانج چهار

 لوذا و هوانیا خواد. دارند اختاف خادشان ...جسد در باد  دایپ شد  یمخ  نکشتند 

 :دیفرمایم( ع) حیمس خاد. «ااکُّشَ» کردند  اختاف «اْختَلَ ُاا»: دیفرمایم فیشر رآنق

 را مون خااهندیم که امش  در نییحاار شما همه «اللیل  هذ في  فيّ تشكّان كلكم»

 همه زدند  دار را حیمس واقعً اگرچطار شک  . کرد دیخااه شک من در  بننند دار به

 طار نیا ندیگایم یبعضیعنی  «ااتشکّ» .شادیمن شک پس  دزدن دار دارند نیقی هم

 سوتین فرصوت. دارد یپافشوار ادیز مطل  نیا یرو فیشر قرآن لذا و .طارآن یبعض

 صوحبت اخواق بوا هاچهارشونبه بواد قرارو  است چهارشنبه. کنمب یگرید عرض من

 .بعدًا ممکن است نشد   میکن

نَوا لِمَوا عَظِویمِ وَ وَفبْقآنِ اْلقُورْإِیمَانِ وَ مَعَوارِفِ اْلمِ و اْلعِْلارِ اْلصُدُورَنَا بِنُ رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَا ُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَا ُ وَ جَنببْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


