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 می تقد
 خدا ه و جانشین ف هب خلی 

 احمدالحسن امامهب 
  ا یو اوص  ا یانب  دۀو فدا ش ی و منج  ی مرب   یهب تو ا

 و حقش غصب شده است مانده که قدرش انشناخته  ای ؛ی متوار ۀشدراندهمظلوم  یهب تو ا
 رفت  بی هب صل  رد سکوت ،عذاب را تحمل کرد رد سکوت ،پایین آمد رد سکوتکه ای کسی هب تو 

 صعود کرد شرپوردگار یسوهب رد سکوتو 
اش را  شایستگی من اگرچه  ؛بپذری نی مسک دان  اناز منِ ...مان ی فرزند کر  می کر  یا ! من یآاق

ندارم



 حیم محن الرَّبسم اهلل الرَّ

 ؛ پروردگار جهانیان استخداوند،  سپاس و ستایش تنها از آِن 
 !ارزانی فرما ، امامان و مهدّیون ،سالم و صلوات تاّم خود را بر محمد و آل محمد  !و بارالها

 کتاب پیشگفتار
پیشگاه شما  !گرامی  دۀخوانن الهی  ی  نوراناخگری  پاره   ، در  اسرار  دارد  از  امام  قرار  که 

امام    دۀ وصی و فرستاهمان    ؛ فرمایدمی   آشکار   واست  فرموده  آشکار    یمانی  احمدالحسن
  1؛ شدر وصیت رسول خدا در شب وفات  شدهگفته   مهدی اوِل   ،مهدی محمد بن الحسن

 
اباعبدالله جعفر بن محمد صادق از پدرش امام باقر از پدرش سید العابدین از پدرش حسین زکی شهید از   -1
فرمودند:   در شبی که از دنیا رفتند به علی  رسول خدا  ....» چنین نقل کرده است:    امیرالمؤمنینپدرش  

امال فرمود تا به اینجا رسید:    وصیتشان را به امیرالمؤمنین  ای اباالحسن! صحیفه و دواتی آماده کن. حضرت
؛ و تو ای علی، اولین نفر از دوازده امام ها دوازده مهدیای علی! پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن 

کنندۀ بزرگ پیامبر[  وتعالی تو را در آسمانش، علی مرتضی و امیر مؤمنان و صدیق اکبر ]تصدیقهستی. خداوند تبارک
شود[ و مأمون و مهدی نامیده است و این اسامی برای  وسیلۀ تو، بین حّق و باطل فرق گذاشته میو فاروق اعظم ]به

نیست.  احدی جز اهل  تو شایسته  و سرپرست  تو وصی من  ـای علی!  ایشانبیتم هستی  مرده  و چه  زنده  و  چه  ـ 
همچنین وصی من بر زنانم خواهی بود، پس هرکدام را که در عقد ازدواج من باقی گذاری فردای قیامت مرا مالقات 

بینم. تو پس از  بیند و نه من او را میمرا میکند و هرکدام را که تو طالق دهی من از او بیزارم و در قیامت نه او  می
ام بر اّمتم هستی. زمانی که وفات تو فرارسید وصایت و جانشینی مرا به پسرم حسن که نیکوکار من جانشین و خلیفه 

و رسیده به حّق است تسلیم نما. زمان وفات او که فرا رسید آن را به فرزندم حسین پاک و شهید بسپارد، و وقتی  
ا و سّید عبادت وفات  آقا  به فرزندش  را  فرا رسید آن  پینه و  ثفنات )دارای  های عبادت( »علی«  کنندگان و صاحب 

واگذار نماید، و هرگاه زمان وفات او رسید آن را به فرزندش محمد باقر تسلیم کند، و زمانی که وفات او رسید آن را 
ه فرزندش موسی کاظم واگذار کند، و وقتی وفات او  به پسرش جعفر صادق بسپارد، و آنگاه که وفات او فرا رسید ب

ثقه »تقی« بسپارد و   محمدفرا رسید به فرزندش علی »رضا« تسلیم کند، و زمانی که وفات او رسید آن را به فرزندش 
زمانی که وفات او فرا رسید آن را به فرزندش علی »ناصح« واگذار نماید، و زمانی که وفات او رسید آن را به پسرش 

است    سن »فاضل« بسپارد، و زمانی که وفات او فرا رسید آن را به فرزندش »محمد« که مستحفظ آل محمدح
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متونی  کسی که  همان    ؛ایلیا برای یهودیان  دۀعیسی برای مسیحیان و فرستا  دۀفرستاهمان  
علم    کسی کههمان  و    ؛آورد بر خودش    ی داللترا  تورات و انجیل  و متونی از    روایاتو    از قرآن

انجیل    ،قرآن با خود آوردتورات و  تنها کسی  ، را  به حاکمیت خدا  است    بوده   و  که دعوت 
نمانده  آن هم    ،کندمی باقی  زمانی که کسی  را  تا  در  ایشانبرافرازد  پرچم حق    ؛ مگر 

،  انددادهشهادت    ش که بر حقانیت  ، از انبیا و اوصیا  ههزاران رؤیا و مکاشف  ۀ لیوسبه   دشده یی تأ
این   توسطرؤیاو  نفر در سر   های ملکوتی  ادیان مختلفاسر عالم  صدها  و  نژادها  دیده    از 

همانند معجزات    معجزاتی  ؛ی متعدد یهابا معجزات و کرامت  دشده ییتأهمچنین    اند؛ شده
فای بیمارانی که از درمان خود  ش  ،کردن مردهاز جمله زنده   1، های پیشین عیسی و حجت 

موجود  ها  آن  برخی از و تصویر  صدا  و    ه که اتفاق افتادبسیاری  و معجزات    امید شده بودند نا
شدن کودک مرده که  زنده  زۀمعجمثل    ؛اندشده منتشر  ها  در شبکه نیز    دیگر  برخیو    ،است

بیماری سرطان  گرفتار    معلمی که   خانم  یافتن شفا  زۀمعج  نیزالدیار پخش شد و    کۀدر شب

 
بسپارد. این دوازده امام بود و بعد از ایشان دوازده مهدی خواهد بود. پس وقتی زمان وفات او رسید وصایت و جانشینی  

و او سه نام دارد، یک نامش مانند نام من، و نام دیگرش  فرزندش که اولین و برترین مقربین است تسلیم نماید،  مرا به  
)غیبت   «مثل نام پدر من است و آن عبدالله و احمد است، و سومین نام او مهدی است، و او اولیِن مؤمنان است

 . ( 150طوسی: ص 
ایمان    احمدالحسنافراد مختلفی از نژادها و ادیان مختلف )شیعه، سنی، یهودی و مسیحی( به دعوت سید    -1

اند  سبب مالقات با انصاری که در خارج هستند و دعوت را برایشان بیان کرده بهها  آن  آورند و بسیاری ازاند و میآورده 
در خواب رؤیا دیدند و ایمان آوردند یا دلیلی ها آن بسیاری از  . انداند یا از طریق سایت اینترنتی مطلع شدهایمان آورده

عنوان مثال نامۀ زیر، نامۀ یک شخص مسیحی از مصر است که به این دعوت ایمان آورده و نامه را  غیبی دارند؛ به
 از طریق اینترنت به برادران انصار ارسال نموده است: 

 . کشور: مصر .»نام: عمانوئیل رافائل
ای برای شما دارم  دهنده! نامهشده از سوی نجاتزی دین[ ارسالبامه: »ای نهال سبز و تازۀ ]کنایه از سرسمتن ن

تاکنون حفظ شده است  322که   و  المعمدان امضا  را    .سال قبل توسط اسقف سرکیس میخا  راز آن  اینکه من  با 
با    .رم نشانی مناسب را به من اعالم فرماییدامیدوا  .شودوضوح در آن دیده میام ولی اسم بزرگوار شما بهنفهمیده 

(2ج   ،احمدالحسنامام   انه،های روشنگر « )کتاب پاسخ.احترام
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 1. بود
  است  هاییبه پرسش  احمدالحسنهای امام ای از پاسخ برگزیده دارید  رو ی که پیِش کتاب

شبهاتی مثل   است؛ دین الهی رۀدرباهایی پاسخ به شبهه   شاملو  که از ایشان پرسیده شده

 
های تلویزیونی را شبکهها  آن  کنند بسیار زیاد هستند. برخی ازرا تأیید می  احمدالحسنمعجزاتی که حقانیت امام    -1

 کنم: بسنده می اند و بنده تنها به ذکر دو نمونه بیان کرده 
 کردن مرده:ـ معجزۀ زنده

( بعضی از معجزاتی را که تأییدکنندۀ  2012ژانویۀ    31شبکۀ تلویزیونی الدیار در برنامۀ »در میان مردم« )در تاریخ  
شدن کودک مرده )علی سعدون( که  از جمله معجزۀ زندهاست؛  است بیان کرده امام احمدالحسنصاحب حق، 

به  ای میپدر این کودک به امام احمدالحسن ایمان نداشت و از خداوند معجزه  .وددر رودخانه افتاده ب خواست تا 
که پزشکان به مرگ او  خداوند این کودک را بعد از ساعاتی از مرگش در حالی    .حقانیت این دعوت مبارک ِپی ببرد

ماجرا همراه با صدا و تصویر در شبکۀ    جزئیات بیشتر این داستان در پیوست آمده است و این   .، زنده کردیقین داشتند 
 . اندکنند و عدۀ زیادی بعد از نقل آن ایمان آورده این معجزه را مردم عراق برای یکدیگر بازگو می .الدیار موجود است

 ـ معجزۀ شفای بیمار: 
ل گرفته معجزات شفای بیماران نیز بسیار هستند؛ مانند خانم معلم که بیماری سرطان داشت و اکنون شفای کام

به  .است زندهداستان آن  از دیدن معجزۀ  بعد  این معلم  به  اختصار: مادر  الدیار گریه کرده،  شدن کودک در شبکۀ 
وی   .درمانی ریختهگوید: دخترم جوان است در حالی که موهایش بر اثر شیمیشود و میاحمدالحسن متوسل می

گوید: آید و به او میاست و شخصی نزد او می   یبیند که در حال زیارت امام حسن عسکر هنگام رؤیا می شب 
بیند دخترش نزدیک اوست و این شخص بر سر او  در رؤیا می   .گیردشود و دخترت شفا میات برآورده می خواسته

می  می دست  او  به  و  هستم کشد  یمانی  سید  من  می   .گوید:  چهاو  میگوید:  پاسخ  در  وی  سید کسی؟  من  گوید: 
رود در حالی که ترس داشت از سمت رختخواب دخترش میشود و بهر از خواب بیدار می ماد  .احمدالحسن هستم 

شود دخترش بیدار است و او نیز در رؤیا دیده  وی متوجه می .اینکه دخترش مرده باشد، یا برایش اتفاقی افتاده باشد
ای و فردا  و تو شفا یافته گوید: من احمدالحسن هستم  کشد و به او می آید و بر سرش دست میاست که شخصی می 

  . کند که شفای کامل پیدا کرده استرود و یقین پیدا میاو نیز می  .ات مطلع شویدبه آزمایشگاه برو تا خودت و خانواده
پیوستن این  وقوعدهند؛ کسانی که قبل از به، به این معجزه گواهی میها نفر هستند خانوادۀ این خانم معلم که ده

 .این دعوت مبارک ایمان نداشتندمعجزه، به 
می است  بیشتری  اطالعات  خواهان  وبهرکس  به  مهدیتواند  امام  انصار  کند  سایت  آنجا   .مراجعه  در 

شود که تأییدکنندۀ دعوت حق و  ها و معجزات یافت میها شامل رؤیاها، مکاشفات، نشانهای از شهادتمجموعه
. ـ هستندامام احمدالحسنصاحب حق ـ
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و رؤیاها  برخی متون  تأویل صحیح    ، حقانیت محمدبرای  محکم    ی بیان  ، انحقوق زن  ، جهاد
  ، بودن تفاسیر علمای مسیحیهمراه با بیان باطل هستند    محمدکه مختص محمد و آل 

 شاناز معانی   ، کردهرا کشف  ها  آن  گرامی  دۀ الله خواننشاءدیگری که انو گوهرهای  ُدّر  و  
 . بهره خواهد برد

روی   کتاب،  این  در  محور  مهم بنده  کرده ترین  امام  رمزگشایی  یعنی    ام؛تمرکز 
  ،و مصلوبی که شبیه عیسی بود   ،رفتن صلیب به   یۀاز اسرار و معماهای قض   احمدالحسن

  ؛ ماندباقی نمی   ایشبهه وشک که جای هیچ  اند  فرموده آن را چنان محکم بیان    ایشانو  
  صورتیبه   اند و ایشان عاجز بودهتوضیحش  از  علما    مۀهکه در طول تاریخ    یا مسئله همان  
اسناد  و    ی،عقلهمراه مطلب  به   ،و روایات   ،قرآن  ،تورات  ،انجیلآیات  از  را  مطالبی    گونه، اعجاز 

طوری    مسئله این  آنجا که  تا    ؛اندآورده جا گرد  یک   اندشده کشف    یتازگبه تاریخی که  و مدارک  
سیزدهمین  »عنوان  از همین رو    .استوجود نداشته  معمایی در آن  هیچ  واضح شده که گویا  

 . برای این کتاب برگزیده شده است «حواری
موضوع    ، دهدکلیسا را تشکیل میاعتقاد  اساس  اینکه  رفتن و  صلیب به   مسئلۀاهمیت  

و خالی از فایده    ؛کندبر آن حکم می  1شورای نیقیه نون  که قااعتقادی    ؛ نیست  ایپوشیده 
: کلیسا معتقد است  این اعتقاد، توضیحاتی داده شود  بارۀدر   ـبسیار   اختصاربه   هرچندـ نیست  

انسان به قتل  یا  این است که    اشهمو الز  2مرتکب گناه ازلی علیه خدا شد   ( انسان)  آدم

 
و  .آنچه پیدا و ناپیداستقانوِن ایمان آمده است: »ما ایمان داریم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار هر  در -1

خدای راستین  ، نوری از نور،  خدایی از خداا، مولود یگانۀ پدر یعنی از ذات پدر،  ، پسر خدعیسای مسیحبه خداوند یکتا  
، کسی که از طریق او همۀ چیزهایی که در آسمان ذات با پدرهم ، کسی که زاده شد و آفریده نشد، از خدای راستین

سم شد و انسان گردید،  برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، دارای ج  .و زمین است، هستی یافت
و باِر دیگر خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری   صعود کرد هارنج کشید و در روز سوم، رستاخیز نمود و به آسمان

 « )ترجمۀ متن یونانی قانون ایمان شورای نیقیه(. ...کند
اد دارند دارای اشکاالت حقیقت این است که مفهوم گناه کردن و فدا شدن به آن صورتی که مسیحیان اعتق  -2

، واقعیت را در خصوص این مسئله بیان کرده است، و ان شاء الله در کتابی که احمدالحسنبسیاری است و امام  
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
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فنا شدن موجود  با  یا    (خواهدنمیچنین  خداوند  در حالی که  )برسد و در نهایت فانی شود  
دارای    ،نزول کرد  (پسریعنی  ) الهوت مطلق  ه همین دلیل  ب  .شودمیآن داده    رۀکفاازلی  

زمانی که    1! رنج کشید و به صلیب رفت تا انسان را با خون خود رهایی بخشد  ،جسم شد
در نتیجه الوهیت    ؛شودکلیسا از اساس باطل می  دۀعقی  مۀه  ،شبیه عیسی ثابت شود   مسئلۀ

همین نکته    .شدد  خواهگانه منتفی  شود و نیز اقانیم سه عیسی ادعا می   رۀمطلقی که دربا
  ،علمی و جدی امتناع ورزند   صورتبه   مسئله بررسی این  شود علمای مسیحی از  باعث می

یکی از خلفای  توسط  فدا شدن  برای  رفتن  صلیب به   یۀزیرا قض   ؛رودمیچنین انتظاری هم  که  
اینکه مردم    یۀ برای قض   هم   آن(  یسیعه ی شب  شدن  ر یدستگ )یعنی    خدا  امید  به  و  خداوند 

شوند  عقی  ، هدایت  و  ایمان    ی بیآس  آمدند   آنان  از   بعد  که   ی کسان  و اولیه  مسیحیان    دۀ به 
 2؛کردندمی پیروی  دادند و از تعالیم عیسی  قرار میاش  جایگاه واقعی  اگر آن را در  ، درسان  ی نم

 
س« است  گناهی که هر انسانی با خود حمل می   .پیش روی شما قرار دارد بیانش خواهد آمد کند همان »منّیت و نف 

گیرد؛ اما فدا شدن، کفارۀ گناه انسان نیست؛ بلکه خلفای الهی عذاب، ی صورت م  و آمرزش، با کشتن منیت و نفس 
 . شوند تا مردم را متوجه حقیقت و شناخت آن نمایندکنند و چه بسا کشته می مظلومیت، سختی و رنج را تحمل می

که در ، مثل کتاب توحید و متشابهات مراجعه کنید  احمدالحسنهای امام  جهت شناخت عقاید راستین، به کتاب 
 . موجود است www.almahdyoon.orgسایت رسمی وب

ها اعتقاد کلیسا بر این عقیده است که خداوند نازل شد و جسم پیدا کرد تا کفارۀ گناه انسان داده شود؛ زیرا آن  -1
، که همان خوردن از آن درخت بود خداوند ازلی است(  ( گناهی ازلی علیه خدا انجام داد )چون دارند انسان )آدم

میرد و در عین حال خداوند انسان را دوست و معتقدند خداوند به آدم وعده داد که در صورت سرکشی و عصیان، می
و نمی  و بمیراندداشت  فانی کند  را  او  ـ  .خواست  آنان در نتیجه  ازلی بر اساس اعتقاد  این گناِه  ـ واجب است کفارۀ 

پرداخت شود بدون اینکه انسان بمیرد و فانی شود و بدون اینکه خداوند در مورد وعدۀ عقوبت خود ُخلف وعده نماید؛  
صورت انسان درآید، رنج بکشد و فدای انسان شود و با خون خود او را  حل این بود که وی نازل شود و بهپس راه

ارتودکس« نوشتۀ »پاپ شنودای سوم« فصل »رهایی نیست    عنوان مثال به کتاب »رهایی در مفاهیم به  .رهایی بخشد
.مگر با خون مسیح« مراجعه نمایید

به ایمان کسانی    ،باید به این نکتۀ مهم توجه کرد که عدم شناخت واقعِی کسی که عذاب و صلیب را تحمل کرد  -2
به توحید و شناخت خدا و بشارت   که شامل دعوتـعنوان پیامبر و فرستادۀ خدا و به رسالت کامل او که به عیسی به

به استمرار رسالت از سوی خدا و اقامۀ دولت عدل الهی در آخرالزمان و دعوت به اخالق نیکو، رحمت، مهربانی و  
 

http://www.almahdyoon.org/
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  نمایندۀ که  اتفاق افتاده باشد  کسی    ای یا بر   ،حقیقی اتفاق نیفتاده باشد   صورتبه اگر قتل    ، بله
متفاوت  وضعیت  در این صورت    ،گرش بوده استجلوه  که عیسی  چیزی نبودههمان  

خداوند    در حالی که  ؛افکندن خواهد شداعتقاد و در باطل  بودن  به باطل و ملزم خواهد بود  
جا برای کسی که  در این   ،طور که گذشت همان  ، بله 1؛ باالتر استبسی هایی چنین نسبت از 

 
رساند؛ حتی اگر اعتقاد داشته باشند عیسی همان کسی است که به صلیب رفته  آسیبی نمی  ـ اندایمان آورده   ...،زهد و

همچنین به ایمان کسانی که به رسالت عیسی و سپس بعثت محمد   .خالف آن پایبند نباشند  است، مادامی که به
اند، و به محمد و رسالت کامل او و اخباری که داللت دارند بر اینکه شخص مصلوب، عیسی نبوده است  ایمان داشته
کنم؛ هدف صورت دیگری مطرح میبه  .رساند؛ هرچند هویت مصلوب را ندانسته باشنداند نیز آسیبی نمیایمان آورده
رفتن و عذاب و تحمل مظلومیتی که قبل از آن بوده  صلیب رفتن چیست؟ پاسخ این است که بهصلیب از حادثۀ به

بیدار  از جمله:  دارد  از آن است اهدافی  از زمان خلقتشان  را که خداوند  و میثاقی  ها گرفت  کردن کسانی که عهد 
کردن اند؛ که همان اقرار به ربوبیت و توحید برای خدا و به والیت، اطاعت و یاریفراموش کرده و از آن غافل شده 

کردن ظلم و بطالن علمای یهود که امت را از عقاید حق و شرایع  همچنین مفتضح ؛  اولیای خدا محمد و آل اوست
ها یین اینکه آنمنحرف، و حاکمیت خدا را رها کردند و تسلیم طاغوت و حاکمیت مردم شدند، و تب  الهی صحیح  

شود و فرقی ندارد که شخص همۀ این امور و موارد دیگر محقق می  .هستند  انبیا و اوصیا قاتالن خلفای خدا، و  
هم  آن  ،مصلوب، عیسی بوده باشد یا شخص دیگری شبیه او؛ زیرا امری است که خداوند سبحان مقدر فرموده است

گاه کنبدون اینکه آن . اند مصلوب، خود عیسی استکردهها گمان می در حالی که آن  ؛دها را از حقیقت ماجرا آ
رفتن واقعی در کار نبوده است،  صلیباگر فرض کنیم همۀ حادثه برای شاهدانش تنها توهمی بوده و عذاب و به  -1

طور کامل بهشود که قاتل و ظالِم حقیقی، و مقتول و مظلوِم حقیقی وجود ندارد، و حتی این مسئله نتیجه چنین می 
  همچنین اگر فرض کنیم این حادثه حقیقتًا اتفاق افتاده   ؛شود؛ و خداوند از چنین نسبتی بسی باالتر استواژگون می

قصد بیانش را داشت،   عیسیو آنچه    مشی عیسیخطنمایندۀ  که  اتفاق افتاده  ولی در حق کسی    ،است
دیده    ایبنابراین هیچ مانع عقلی  ؛حقق نشده استدر این صورت واضح است که اهداف این قضیه م  ،استنبوده  

مشتبه شده باشد و تقدیر خداوند  ها  آن  شود که شخصی که به صلیب رفته است شخص صالحی بوده که برنمی
سبحانوسبحان  خداوند  قضیۀ  و  عیسی  فدای  او  و  شده  جاری  باشدمتعال  شده  جدید    .ومتعال  و  قدیم  که عهد 

بلکه در انجیل، ماجرای یوحنای تعمیددهنده موجود است؛ کسی    ؛کندنیز آن را منع نمی   ندمسیحیان به آن ایمان دار 
کند و بهترین گواه شود او همان ایلیایی است که خواهد آمد و زمینه را برای مسیح فراهم میکه دربارۀ او گفته می 

کند، و در واقع کسی که ا را مبعوث میوعده داده است که ایلیها  آن  متعال بهوخداوند سبحان  .بر این قضیه است
تمثیل ایلیاست مبعوث شد و عذاب نیز کشید، به زندان افتاد و کشته شد، و در عین حال درست است که گفته شود  

.ایلیا آمد، زندان رفت، عذاب کشید و کشته شد
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  ؛ است  قبول رقابل یغمانعی  این  دارد و    دوجومانعی  اعتقاد دارد عیسی الهوت مطلق است  
 !بنا شده استباطل  بر زیرا 

بلکه خوِد    ؛ وجود نداردواقعه  دلیلی بر رد این    ـی نقلچه از نظر  و    یاز نظر عقل  چهـ بنابراین  
  کامالً صلیب  عذاب و یۀبا قض ها آن کند که برخورد معرفی میبه ما را   یشخصیتانجیل دو 

حدی ناگهانی  به   ،این متوندر  دیگری  شخصیت  و تغییر از یک شخصیت به    ،متفاوت است
عیسی    همان که    تیاز شخصیما  :  سازداو را حیران می  ، که خواننده را متوقف کردهاست  
به خداوند متوسل می گریه و زاری می  و  است تا  کند و  این  این  شود  او بردارد و  از  را  جام 

  ،استو ساکت  که آرام    تی به شخصی شویم  منتقل می  دارد،میش عرضه  ونرا بر حواری مطلب  
نیز در سر  را  خصوص  در این  وگو  بحث و گفت دارد و حتی فکر  فرمان الهی  رضایت کامل به  

 (.در این کتاب خواهد آمد  احمدالحسنامام  سوی  از  این مطلب  توضیح  که  )پروراند  نمی 
از   واقع و    ی تاریخ  دیدگاهاما  از مسیحیان  وجود طایفه  ای بر بسیاری  شواهد    ،عالم  ای 

  ؛ عیسی به صلیب نرفت   ندوجود دارد که اعتقاد داشت   از اسالمپیش  چند قرن    هم ، آناولیه
  ی دلیل  چ یهی بامکان ندارد این اعتقاد    عتاً یطب  .خواهد آمداین شواهد در ادامه  از  برخی  که  

از    ؛ استاعتقادی قدیمی    ، شبیه  مسئلۀ که  در دست داریم  عینی    یباشد و ما شواهد بوده  
ای از انجیل  نسخه یعنی  است؛ کشف شده راً یاخاست که ای نوشته این شواهد دست  لۀجم

 . یهودا 
  ، بپردازم  آن  بودننانیاطمقابل و    نوشته دست اکتشاف این  یهودا و  پیش از آنکه به انجیل  

  مسئلۀ در  گریزی نیست از اینکه  یعنی    ؛ داشته باشیمتقدیم شد  چه  آن   ۀ نتیجدرنگی بر  جا دارد  
پیش   احمدالحسنامام  این کتاِب  .گیردبعلمی و جدی صورت  تحقیق و بررسی  ،شبیه 
در آن    ،تا آن را خوانده شوند  می مسیحیان و علمای آنان است و همگی دعوت    مۀ ه روی  

سخنان  یک کلمه از    حتی امکان رد کردن:  کنمعرض می ها  آن  به یقین  قطع و  با    .تدبر کنند
برای    ،حال چه  در گذشته و  چه    ،از سوی علمای مسیحی چه  و آن  ؛وجود ندارد  ایشان
توانایی مقابله با طرح    ،شودمی شده و  مطرح    ،مصلوب  شبیِه شخِص    مسئلۀبه    ییگوپاسخ 

  ؛ هستنیز  مردم    مۀهحتی  مسلمانان و    این دعوت متوجه   .را ندارد  اماممنسجم  کامل و  
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این  چه بسیاری از علمای شیعه و سنی برای تفسیر  اند آنفرمودهبیان    الحسناحمدامام  
تعیین مصداق   و  کرده   ( یعنی شبیه عیسی)حادثه  از  بیان  قاصر  نیز  تمامی    وفصلحل اند 

این   حتی    ؛ است   مسئله جوانب  مسلمان فرمایند  میبیان  و  علمای  از  بسیاری  که    نظر 
و متناقض است و تبیین  سطحی  ، یهودای اسخریوطی خائن بوده ، شبیهگویند شخص می

 1. استو متضاد متناقض  یو نقل یعقلاز نظر این نظریه چگونه اند که کرده

 
رغم  اسرار خداوند است و علما علیای الهی و رازی از  ، قضیهاز ابتدا تا انتهارفتن صلیب در هر صورت مسئلۀ به   -1

ای  حق، معجزهبهدر نتیجه، فهم آن و احاطه به تفاصیل آن،  ؛نظرهایی که دارند ناتوان از توجیه آن هستنداختالف
مسیحیان منحصر بود و پیامبر بعد از بعثت خود آن را برای همۀ عالم  در میان  علمی است؛ ماجرایی که در ابتدا  

ولی یقین نداشتیم مگر بعد از اینکه حضرت    ،داشتنش شنیده بودیم درست مانند کتابی که دربارۀ وجود  .آشکار کرد
ای که گونهبه  ،نوشته شده بودبر رویش  وضوح  عنوان این کتاب بهگویی    .آمد و آن را برای ما آشکار ساخت  محمد

نمود؛ مانند کتابی یش دشوار و ممتنع می اما خواندن کلمات داخل آن و فهم محتوا  ؛هیچ شکی در آن باقی نبود
چه از اهل زمین باشد و چه از اهل آسمان، حتی آن دسته از    ،کس توانایی گرفتن و خواندنش را ندارداست که هیچ 

 ! محمدمند هستند؛ مگر محمد و آلها یعنی آسمان هفتم و آسمان عقل بهره انبیا و اوصیا که از باالترین آسمان
  ،تواند آن را باز کندکس نمی ت که هفت ُمهر بر آن نهاده شده است )در هر عاَلم یک مهر( و هیچ گویی کتابی اس 

کردنش را به او بدهد! کتابی اجازۀ باز  یا کسی که محمد  یعنی محمدسازد؛  مگر کسی که آن کتاب را ظاهر می 
اتر از علم همۀ مخلوقات است؛ یعنی  داند، جز خداوند سبحان و کسانی که علمشان فر که محتوای آن را کسی نمی 

رفته نیز از صلیب گونه است و خوِد بهحال که وضعیت این  .اش، ائمه و مهدیونچهار وصیو و بیست   محمد
گاه بوده )زیرا این کتاب سّر خود اوست( و علمش معجزه شده  ای برای تمامی خلق است و پوشیدهمحتوای آن آ

رفته خود نیز یکی از  صلیب هستند، قطعًا شخص به محمدتر از محمد و آلایینبرای کسانی است که )در علم( پ
جز  بهو حتی برتر از تمامی انبیا و اوصیا    رفته باید برتر از عیسیصلیب تر گفته شد که شخص به پیش   .هاست آن

اند و محتویات این کتاب را  از این دنیا رفته   و یازده امام  بوده باشد، و از آنجا که محمد  محمد و آل محمد
نکرده هیچبیان  و  نکردهاند،  ادعا  نیز  استکدام  بوده  او  خوِد  عیسی،  شبیه  امام  اینتنها    ؛اند  شخصیت،  این  که 

اکنون زمان او و زمان حکومتش )دولت عدل الهی( فرا   .ماندباقی می   باشد   یا یکی از دوازده مهدی  مهدی
او این    .های یهوداستمهدی اول، احمِد )یهودای( پاک مقدس، یمانی موعود و همان شیر از نوهاو    .رسیده است

کند خواند و اسرار و تفاصیل آن را بیان می هرهایش را گشود و امروز آن را با وضوح تمام برای ما میکتاب را گرفت و مُ 
او همان شیر زورآوری است   .سازداند برطرف میهها دچار اختالف شدها در آن دچار تعارض و عقل و آنچه را که فهم 

شده« بود )یعنی خاضع در در حالی که دیروز، »ایستاده همچون گوسفندی ذبح  ،شودگیرد و پیروز می که انتقام می
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نیست    احمدالحسنامام  پاسخ   اصِل در  که  است  کتاب افزوده شده  این  عناوینی به  
این کار  هدف از  و  باشد  متمایز    قرار داده شده تا از کالم ایشان  پرانتزداخل  این عناوین  و  

های این کتاب مبارک و  جو در بخش وآن و جست ۀمطالع کردنآسان  ،بندی کتابفهرست 
که امروز قائم و    اسراری   ؛دارد   محمدمحمد و آل که اختصاص به  است   شاسرار و علوم

 .کندمنتشر می  احمدالحسن ،دهنده تسلیو  ها آن یمانی 
از خداوند    . نوشت نگاشتماپآن  های  قسمت از  برخی  و بر    ماین مباحث را گردآوری کرد

افزونخواهم  می  متعالوسبحان  حقیرتوسط    هشدتوضیحات  ارزش    ،این  نقصان  موجب 
کردن مخفی حجابی برای  را تغییر ندهد و    و معانی کلمات ایشاننشود  این کتاب  واقعی  

از خداوند سبحان خواستارم این کتاب    . اند نگرددرا داشته   ش قصد بیان  حقایقی که ایشان
که او    ؛ولی و حجت او بر خلق قرار دهد   ،خلیفه شناخت  ای برای هدایت مردم و  را وسیله 
 . استترین مهربانان مهربان 

از خداوند   عذرخواهم وبابت کوتاهی خود  او و امام مهدی اول دۀفرستا و  ونداز خدا 
 . مرا بیامرزد دۀگناهان گذشته و آین دارم  تئلمس

 . گناه بزرگ مرا بر من ببخشای که این گناه بزرگ را جز بزرگوار نبخشاید !ای بزرگوار
 

 تقصیرکار گناهکار 
 محمد مغربیتوفیق 

1ق1433جمادی اول 5

 
برابر امر خداوند و مطیع و راضی برای اینکه فدا شود(؛ همان کسی که با سکوت به زمین نازل شد، با سکوت عذاب  

چنین این  ،رودهمچون گوسفندی که به قربانگاه میکرد، با سکوت به صلیب رفت و با سکوت کشته شد، »  را تحمل
«.گشایددهانش را نمی

)مترجم( .ش 1390فروردین19 - 1



 

 معرفی انجیل یهودا
 1گرددبازمی ای از انجیل یهودا که به قرن سوم و چهارم بعد از میالد  کشف نسخه 

اکتشاف  این    ، هفتاد قرن گذشته کشف شد   ۀ که انجیل یهودا در ده: با وجود اینتوجه
 !احمدالحسنمگر بعد از آغاز دعوت امام  ، برای جهانیان آشکار نشد

برخی از کشاورزان مصری در یکی از روستاهای استان    هفتاد قرن گذشته  ۀدر اوایل ده
»انجیل یهودا«  از    خطی  ایه نسخ  است،   قاهرهکیلومتری جنوب  300در    تقریباً که  »منیا«  

به زبان ِقبطی نوشته شده بود و    ( Codex  کتابی  ختار ابا س)که روی پاپیروس  کشف کردند  را  
خطی بین تاجران آثار    ۀاین نسخ   ، از آن  پس   . آن را به یکی از تاجران آثار باستانی فروختند

پاپیروس    .شد  دستبه دست باستانی   سال  این  خزا چندین  بانک   نۀدر  از  بدون  یکی  ها 
یا     ۀ ین نسخا تا  فرمود  اراده    متعالوسبحان سپس خداوند    ؛ نگهداری شدمرمت  حفاظت 

برسد دانشمندان  دست  به  تالش  ؛ خطی  از  بعد  که  اقدانشمندانی  فراوان  به  های  دام 
معرفی    شودنامیده می »انجیل یهودا«  اکنون  هم چه را که  آوری آن کردند تا در نهایت آن جمع

 . نمودند
به اتمام رسید و    2005  برگردان این سند از زبان ِقبطی به زبان انگلیسی در پایان سال 

 3مز یتاواشنگتن   مۀ که روزنا  یا گونه به   ؛ از این برگردان رونمایی شد  20062آوریل سال    6در  
تاریخ  شماره  در در  که  شد  2006آوریل    7ای  »  منتشر  که  کرد  نشنال  اعالم  انجمن 

 
 National)جئوگرافیک  مطالب مرتبط با اکتشاف نسخۀ انجیل یهودا و مستندات آن برگرفته از انجمن نشنال   -1

Geographic) سایت انجمن به تفاصیل و مقاالت اصلی آن دسترسی پیدا کرد: توان از طریق وبو می  است 
text.html-gospel/cockburn-/judas05/2006http://ngm.nationalgeographic.com/ 

)مترجم(  .ش1385فروردین 17 - 2

3- THE WASHINGTON TIMES

http://ngm.nationalgeographic.com/2006/05/judas-gospel/cockburn-text.html
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هایی برداشته است  های باستانی یا انجیل نوشته دست یکی از  رۀنقاب از چه 1« کیجئوگراف
 .گرددابتدای قرن سوم میالدی بازمی که تاریخ آن به 

  2« کیجئوگرافانجمن نشنال »  این نوشتار خطی  مۀحفظ و ترج  ، به جهت مستندسازی 
 4و »انستیتوی اکتشافات تاریخی ِویت«   3هنرهای باستانی ماسیناس«   سۀبا همکاری »موس

سوئیسی  دانشمند  همکاری  کازر»  با  بزرگ ـ   «رودلف  از  یکی  دانشمندان  ترین  که 
متن موجود در   مۀ برداری و ترجنسخه  ، نوشتن  ،اقدام به استرداد ـهای قبطی است پژوهش

نمودند  ۀنسخاین   یهودا   . خطی  انجیل  بر  عالوه  نسخه  جیمز   ،این  متن  رسا  ،شامل    لۀ و 
  گر« ید  »عنصر که دانشمندان آن را کتاب    است  یمتن  از  یبخشو    ، پطرس متعلق به فیلیپ

   .نامندیم
عمر آن    برآوردِ اقدام به مستندسازی و    علمی و متخصصان  یهائت ی ه  نی ح  نیهم در  

 نمودند: با باالترین دقت   ،با جدیدترین متدها و ابزار و ادوات

 آزمایش کربن برای تعیین عمر کاغذ این سند: . 1
ها را در دانشگاه تاکسون آریزونا در معرض  هایی از پاپیروس گرفته شد و این نمونه نمونه 

سند خطی  این  و به این نتیجه رسیدند که تاریخ  قرار دادند    ( 14کربن  )آزمایشات کربن پرتوزا  
تعییِن    هایمدیر آزمایش  5که »تیم جول«   یطور به   ؛گرددمیالدی بازمی  340  تا  220به  

 صراحتبه این مطلب را  6های علمی »گرِگ هودینگز« ریزونا و متخصص پژوهشعمر در آ
  . کردنداعالم 

 
1- National Geographic 
2 - The National Geographic Society 
3 - Maecenas Foundation for Ancient Art 
4 - Waitt Institute for Historical Discovery 
5 - Tim Jull 
6 - Greg Hodings 
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 جوهر  ل یوتحله یتجز . 2
  2مرجع رسمی در بررسی جوهر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی  1کرون مک  سۀموس

هایی از جوهری که در نوشتن  با نمونه   هم   آن  ؛نمود  اقدام به انجام آزمایش تطابق جوهر
استفاده می انجیل  را    ؛شدها  بر و گزارش خود  این    داشتن تطابق   مبنی  ترکیبات  و  عناصر 

عناصر  با  ترکیبات    جوهر  در   جوهرو  استفاده  کرد  مورد  اعالم  چهارم  و  سوم    .قرون 
صورت گرفت مشخص    3سنجی رامان«دیگری که با استفاده از »طیف   یهال یوتحله ی تجز 
جوهرکه  کرد   زرد   ،این  ترکیبات  میالدی  است    رنگیشامل  سوم  قرن  جوهرهای  در  که 

 . هشداستفاده می

 : یفیطآزمایش تصویربرداری . 3
نمونه   یف یطتصویربرداری  های  آزمایش آزمایشگاه  روی  در  سند  این  از  دیگری  های 

تحقیقات  یفیط و  رسید  انجام  به  سوئیس  یانگ  برینگهام  گیاه    شدهانجام   دانشگاه  روی 
ها  پاپیروسی که انجیل یهودا روی آن نوشته شده بود مشخص کرد این پاپیروس به آزمایش 

  شات یآزما  ن یهمچن   .دهندهای قدیمی پاسخ میکه پاپیروس   دهدپاسخ می   به همان صورتی
  یجوهر   یهایژگیآن مطابق با همان و  ۀجی جوهر صورت گرفت و نت  ی بر رو   یمتعدد   یفیط

  ، هاق یتطب  ن یا   لۀ. از جمگرفتیمورد استفاده قرار م  یالدیبود که در قرن سوم و چهارم م
ه  شدیقرون استفاده م  نی است که در ا   یکربن  یرنگ و جوهرهازرد   یمعدن  دۀدارا بودن ما

متن صورت گرفت  .است یا  مواد  روی  که  دیگری  آزمایشات  نتایج  آزمایشات    ،مانند  نتایج 
است که تاریخش به    یدار اصالت   مصرِی   سندِ   ، این سند  کرد مشخص  تصویربرداری طیفی  

  .گرددقرن سوم یا چهارم میالدی بازمی

 
1 - mccrone associates 
2- transmission electron microscopy TEM 
3 - Raman spectroscopy 
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 انجیل یهودا:  یِی معناسیاق متنی و وسبک تحلیل بررسی و . 4
یهودا    انجیل  یِی معنا  و  متنی  سیاقوسه تن از دانشمندان بزرگ اقدام به بررسی سبک 

خ   ،نفر اول  .نمودند اسناد    مۀ ترج  هیئت استاد پیشین دانشگاه ژنو و رئیس    ،رودلف کازر  ،ُمورِّ
  ، مارفن مایر  . نفر دومم به دست آوردند1945ه در نجع حمادِی مصر در سال  ک  بود  ایخطی

  ،و نفر سوم   ،های انجیلی در دانشگاه چاپمن اورنج کالیفرنیادانشمند متخصص در پژوهش
پژوهش  در  متخصص  استاد  امیل  قِ استیون  دانشگاه  های  در  مصری«  »مسیحیت  بطی 

های لغوی  دارند که مفاهیم الهوتی و ترکیب   نظراتفاقاین دانشمندان    .مونستر آلمان بود
  . های نجع حمادی دربردارندنوشته دست   که مفاهیم و ترکیباتی است    همانندِ   ، این انجیل

این مجموع از    ۀ تاریِخ  به    و متونی که در نجع حمادی کشف شد   نوشتارهای خطی بزرگ 
استیون امیل    .رسد که انجیل یهودا در آن به نگارش درآمده استهمان دوران و تاریخی می

ترین شکی ندارم که  کوچک»امکان ایجاد یا تلفیق چنین سندی تصریح کرده است:    رۀ دربا
نسخ و    ، خطی  ۀاین  اصیل  حقایق  حاوی  که  است  قدیمی  اثری  و  اصیل  کاالی مصری 

 «.گردداپوکریفای قدیم بازمی ،یل کلیسا های اصکه به دوران نوشته  استقدیمی 

 : نوشتهدست نگارش این   ۀخط و نحو 1پالئوگرافی ل یوتحله یتجز . 5
به تحلیل پالئوگرافی   ـ های ِقبطی در دانشگاه مونستر آلمان استاد پژوهش ـ   امیل  استیون

  ارائه این سند  بارۀ  انجیل یهودا پرداخت و اطالعات زیر را در   تۀنوشدست نگارش    ۀخط و نحو
های  نوشته دستها و  مرا به یاد نگاشته   واقعبه   ،انجیل یهودا   تۀنوشدست نگارش    ۀ»نحوداد:  

 «.اندازدنجع حمادی می 
های قدیمی و مشهوری  نوشته دست در حالی که به    ،کندای تصریح میاو به چنین نکته 

در منطق اکتشافشان  است  ۀکه  پذیرفته  اشاره   نجع حمادی صورت  »این  چنین  دارد:  ای 
جا  و از آنست  هاآن  اما شبیه   ؛های خطی نیستاز آن نسخه   کیچ یه خطی مطابق با    ۀنسخ

نسخه  تاریخ  نجع حمادی  که  نی   تقریباً های  چهارم  مۀبه  قرن  پنجم  یا    دوم  قرن  اول  ربع 
 

1 - Palaeographyمترجم(  .: دانش قرائت خطوط باستانی( 
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باز اتمام  می   درنگی بمن    ،گرددمی میالدی  به  انجیل یهودا در همان زمان  نوشتن  گویم 
بگویم حوالی سال   بگذارید  و  بیان    همان  .«میالدی  400رسیده است  نیز  امیل  طور که 

 : برداری یا جعل کندتواند چنین سندی را نسخه هیچ جاعلی در این زمان نمی کندمی
اینکه   اقدام به جعل یا ساختن چنین سندی کند»برای    تنها نه   ،جاعلی بتواند 

داشتن    یسادگبهکه این  ـ اصلی پاپیروس را در اختیار داشته باشد    دۀالزم است او ما
نیست پاپیروسی  کهن    ، هر  پاپیروسی  باید  بداند    عالوهبه  ـ باشدبوده  بلکه  باید  او 

که در آن دوران    خط قبطی   همآن  ؛را تقلید کند   چگونه سبک نگارش و خط قبطی
می  استفاده  استکهن  که  ؛شده  است  حالی  در  این  در    و  متخصص  دانشمندان 

 « .های قبطی بسیار اندک و نادر هستندپژوهش  نۀ زمی
 دهد: ادامه می چنین این و امیل 

ه از نظر زبان و اسلوب »همچنین او باید متنی به زبان قبطی به وجود بیاورد ک
باید توجه داشت تعداد دانشمندان متخصصی    ؛نیز باشد  کنندهقانع و    صحیح   ،قبطی
توانند زبان  کمتر از دانشمندانی است که می  ، توانند به چنین کاری اقدام کنندکه می

« .قبطی را بخوانند



 

 هاپرسشاول  ۀمجموع 
 الله ة سالم علیکم و رحم

امروز بلکه از    تنها نه   ؛ اسالم، خشن است  دنگیر کسانی هستند که اشکال می   :1پرسش  
پیامبرز با شمشیر گسترش یافته است  ،مان  اینکه اسالم  به    .و  را که  این متون قرآنی 

می   ، کشتار تشویق  کردن  در  به  میدان  از  و  می   د نکنراندن  تفسیر    رۀ »سو  ؟کنیدچگونه 
و    ؛ «4و محمد:    91نساء:    ،29توبه:    ، 83و    19  ، 85:  عمرانآل و شهادت  ارث  آیات  و 

 1؟ کنیدچگونه تفسیر می ، کنددادن و آنچه حقوق مدنی زن را ضایع میگواهی

 (...جهاد در دین الهی) -

 احمدالحسنامام پاسخ 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم 

 . و احلمد هلل رب العاملین و صلی اهلل علی حممد و آل حممد األئمة و املهدیین و سلم تسلیما  

من   .معمول در ادیان الهی وجود دارد و فقط مختص اسالم نیست طوربه   جهاد مسئلۀ
اما آیاتی که در قرآن وجود   .امبیان کرده « است جهاد درب بهشت » این موضوع را در کتاب 

 : شمارنداز میدان به در کردن دیگران برمی  را مشّوقی برای خشونت یا ها آن و دارد
ذیالدِّ ِإنَّ    :عمرانآل  :اول َتَلَف الَّ الُم َو َما اخ  س  ِ

َد اللِه اْل  ِد  یَن ِعن  ِکتاَب ِإالَّ ِمن  َبع  وُتوا ال 
ُ
َن أ

 
جوابی بر    ـ این آیات را برگزیده است و پاسخ امام احمدالحسنکه از انصار نیست گر ـذکر است پرسش شایان  -1

عموم شبهاتی است که دربارۀ تشویق به کشتار، راندن و از میدان به در کردن است که ممکن است در خصوص  
. شوندمتون دیگری که در سؤال نیست نیز مطرح 
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ُم َبغ   ِعل  ُفر  ِبآ ی َنُهم  َو َمن   یًا بَ یما جاَءُهُم ال  ِحساِب یاِت اللِه َفِإنَّ اللَه َسر یک    در   ن ی د  همانا )  1ُع ال 
حاصل  ها  آن  علم برای   که بعد از آن  نکردند مگراختالف    کتاب   اهل  و   است  اسالم   خدا   نزد 
به   ،شد هم  آنآن  میان  ستم  و  ظلم  هرکس  .هاخاطر  خداوند    ، شود  کافر   خدا   ات یآ  به   و 

   (.حسابرسی سریع است
 ََفغ
َ
دیأ اللِه  یَر  فِ ی ِن  َمن   َلَم  س 

َ
أ َلُه  َو  ُغوَن  ِإلَ   یب  َو  هًا  َکر  َو  عًا  َطو  ِض  ر 

َ اْل  َو  ماواِت  ِه  یالسَّ
َجُعوَن ی از    است   ن یزم و  ها آسمان  در   آنچه   آنکه   حال   ؟! ندیجومی خدا   ن ید جز  نی ی د  ا یآ) 2ر 

 (. شوندبازگردانده می او نزد به  و هستند  او فرمان  می تسل روی رغبت یا کراهت
   َتِغ َغ ی َو َمن الِم دَر  ی ب  س  ِ

ُه َو ُهَو فِ ینًا َفَلن   ی اْل  َبَل ِمن  خاِسر   یق   هرکس  و)  3ن یاْل ِخَرِة ِمَن ال 
 (.بود  خواهد  دگانیدان یز   از  آخرت  در  و  شد  نخواهد  رفته یپذ  او از  کند  ار یاخت اسالم  جز  نی ید

َفغَ :  عمرانآل :  یمعن
َ
َلَم َمن  فِ یِن اللِه  یَر د یأ س 

َ
ُغوَن َو َلُه أ عًا    یب  ِض َطو  ر 

َ ماواِت َو اْل  السَّ
هًا َو ِإلَ  َجُعوَن  یِه  یَو َکر  ِزَل َعلَ   * ر  ن 

ُ
ا ِباللِه َو ما أ ل  آَمنَّ

ُ
ِزَل َعلییق ن 

ُ
راه  نا َو ما أ ماعیِإب  َل َو  ی َم َو ِإس 

حاَق َو   وتِ یِإس 
ُ
باِط َو ما أ س 

َ ُقوَب َو اْل  بِ   سی یَو ع  ُموسی   یع  ِهم  یَو النَّ ُق بَ   وَن ِمن  َربِّ َحٍد  یال ُنَفرِّ
َ
َن أ

ِلُموَن   ُن َلُه ُمس  ُهم  َو َنح  َتِغ َغ یَو َمن     * ِمن  الِم د یب  س  ِ
ُه َو ُهَو فِ ینًا َفَلن   یَر اْل  َبَل ِمن  اْل ِخَرِة ِمَن    یق 

خاِسر    است   ن یزم   و   هاآسمان  در  آنچه   آنکه   حال   ؟! ندیجومی  خدا   نی د  جز   نی ید   ای آ)  4ن یال 
  به ما  : * بگوشوند بازگردانده می او نزد  به و هستند او فرمان م یتسل کراهتاز روی رغبت یا 

  بر   آنچه  ز ین  و  ، او  فرزندان  و  عقوب ی  و  اسحاق   و   ل یاسماع  و  م یابراه  بر   و  ما   بر   آنچه  و  خدا 
  انی م ،می آورد مانیا  ،است شده نازل  پروردگارشان  جانب از گرید امبرانیپ و سییع و موسی

  اسالم  جز   نیید  هرکس  و م *  ی هست  او  م یتسل  همه  و  گذاریمنمی   فرقی  شانیا   از  کیچ یه
 (. بود خواهد دگانیدان یز  از  آخرت در و شد نخواهد  رفتهیپذ او از کند اریاخت

بیان می  یروشنبه   عمرانآل   رۀسو  84  یۀآ آیات  را در  که اسالم  این  ؛کندمعنای اسالم 
 

. 19 :عمرانآل - 1
. 83 :عمرانآل - 2
. 85 :عمرانآل - 3
. 85تا  83 :عمرانآل - 4
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ه  ای کاست؛ خلیفه خداوند در زمین در هر زمان    فۀ خداوند و خلی  شدن در برابر همان تسلیم 
روز  نخستین  قانونی که از    ؛ است  منصوب شده   شقانون خالفت خداوند در زمین  بر اساس 

  آدم  حضرت   همان پیامبر خدا او    ؛ وجود داشته استانسان در این زمین  نخستین  برای 
 .گماشت شدر زمینو جانشینش خلیفه  عنوانبه را  او که خداوند است 

برای  فقط  بلکه    ؛نیستکردن علیه کسی  یا حکم از میدان به در کردن  این آیات برای  
خداوند و  شدن در برابر تسلیمیعنی همان  ؛ استاز نظر خداوند  قبولقابل  بیان قانون ایماِن 

 . شخداوند در زمین فۀخلی
بدانی که آن را  به در کردن دیگرانی    از میدان  ، ایمان را   برای  اما اینکه شما وضع قانون

این معن  ، دانه نپذیرفت بود    ا به  ادیان  مۀ ه که  خواهد  آنجا که  ـ   پیروان  نظر از  قانون  ها  آن   از 
دارد  به در کردهرا منزوی    انخودشاز  غیر  افراد    ـایمانی وجود  از میدان  این  حتی    و  اندو 

 1شود.منطبق می نیز هر گروهی که به تفکر مشخصی ایمان دارند  ر بموضوع 

 
   :پاپ شنوده چنین آمده استدر مقدمۀ کتاب »قانون ایمان«  - 1
قانونی   ؛ایمان دارند ،اهمیت قانون ایمان در این است که همۀ کلیساهای جهاِن مسیحیت به یک قانوِن ایمان ...»

 . ـ آن را وضع نمایدکه نمایندۀ همۀ کلیساهاست و به همین دلیل باید شورایی ـ ،اند که تمامِی کلیساها آن را پذیرفته
ریزی  پایه  ـکه اولین شورای کلیسایی جهانی استم ـ325در شورای نیقیه در سال    ،روی ما قرار دارد  قانونی که پیِش 

. نمایندۀ کلیسای قبطی در آن  دکر بودن مسیح را انکار میخاطر ردی بر بدعت آریوسی بود که الهوت این به  .شد
اثناسیوس بود که در شورای قسطنطنیه که در  شورا، پاپ الکساندر، پاپ نوزدهم اسکندریه بود و همراه او شماسه  

با الهوت 381سال   ارتباط  در  را  بنا نهاد و بخش خاصی  را  قانون  القدس  بودن روحم شکل گرفت، همۀ بندهای 
 به آن اضافه کرد. ـکردبودن روح را انکار میدلیل رد بر مقدونیوس، که الهوت بهـ
ـ   اعتقاد   ، های قانون ایمانـ به همۀ بندایدشان با هم اختالف دارندچند در برخی از عقهرهمۀ کلیساهای جهان 

کلّ و    ؛دارند به  که  ایمان استهر گروهی  قانون  در  آنچه  باشد  یت  نداشته  نمی   ایمان  مانند   ؛شودمسیحی شمرده 
مۀ  ولی به ه  ،که به عهدیِن کتاب مقّدس »بر اساس ترجمۀ خاص خودشان« ایمان دارند  ،شاهدان یهوه و سبتیین

 پاپ شنوده(  ،)مقدمۀ کتاب قانون ایمان «. ...ایمان ندارند عقاید مسیحی که در قانون ایمان آمده است
کسی را کلیسا  شود و چهکسی مسیحی شمرده میکند چهـ مشخص میبر مبنای پاپ شنوده بنابراین قانون ایمان ـ

حتی این قانون برای راندن    ..هرچند به کتاب اعتقاد داشته، و مخالف بعضی از بندهای قانون باشد.   ،کندمحروم می
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ذ  توبه:  :دوم ِمُنوَن ِباللِه َو ال ِبال  یَن ال  یقاِتُلوا الَّ ِم اْل ِخِر َو ال  یؤ  َم اللُه َو  یو  ُموَن ما َحرَّ َحرِّ
ال   َو  د یدیَرُسوُلُه  ذیُنوَن  الَّ ِمَن  َحقِّ  ال  ی  یَن  َحتَّ ِکتاَب  ال  وُتوا 

ُ
أ ِجز  یَن  ال  ُطوا  َعن   یع  ُهم   یَة  َو  ٍد 

  که   آنچه را   و  آورندنمی   مانی ا   امتیق   روز   و  خدا   به   که  کتاب  اهل  از   کسانی  با )  1صاِغُرون
  تا   ، بجنگید  ، رندیپذرا نمی   حق   ن ید   و  کنند نمی   حرام  خود   بر  است  کرده   حرام  امبرش یپ   و  خدا 

 (. بدهند  ه یو خواری جز  ذلت نی ع در  خود  دست  به  که آنگاه
استیمعن کامل  و  یکپارچه  قرآن  و  وهابی آنچه    و  :  باطل  عقاید  گسترش  برای  ها 

در این روزها  دیگران  ها و  مسیحیآنچه  دهند و  کشتار مردم انجام میبارۀ  در واهایشان  فت
کتابی که    ی ازفرآیند تقطیع آیاتعبارت است از    دهندقرآن انجام میگرفتن از  اشکالبرای  

خداوند   2.گرفتبر اجزا  یۀدور از کل یا بقبخشی از آن را به توان نمی یکپارچه و کامل است و  
 

گروه زیادی از مسیحیان که عقیدۀ دیگری دربارۀ سید مسیح دارند وضع شده است تا از دایرۀ مؤمنین به سید مسیح  
ا  . نادیده گرفته و خارج شوند تعداد بسیاری  و  در گذشته  آریوس  در زمان تصویب  مانند  بزرگان علمای مسیحی  ز 

اند، مانند شاهدان یهوه در روزگار فعلی و افراد بسیار قانون، و کسانی که به آنچه آریوس ایمان داشت ایمان آورده 
.داندگذار میها را بدعتدیگری که کلیسا آن 

.29توبه:  - 1
دارند و علمایشان مسیحیان نیز از خطرش برحذر میای است که  مسئله  ،جدا از بقیۀ کتاب  ،استفاده از یک آیه  - 2

می رد  را  می   ؛کنندآن  دلیل  همین  بهبه  که  مثالبینم  شنوده  ،عنوان  مذهب   ،پاپ  در  »رستگاری  خود  کتاب  در 
همچنین انبا بیشوی مطران    .استاین موضوع اختصاص داده    به»خطر استفاده از یک آیه«  نام  بهرا    یارتدکس« فصل
نیز همین عنوان را )خطر استفاده از   115وگوهای بسط و گسترش ایمان« در فقرۀ  ب »سلسله گفت دمیاط در کتا 

   .یک آیه( اختصاص داده است
جدًا از خطر استفاده   ـ همانند هر موضوع دیگریـدر موضوع نجات و رستگاری    !»ای برادران  :متن سخن پاپ شنوده

 . از یک آیه از کتاب مقدس دوری کنید
   .بلکه روح مشخصی است که در همۀ کتاب جریان دارد ؛ ِصرف یک یا چند آیه نیست ،کتاب مقدس

گاه یک آیه یا بخشانساِن نا اوضاع و معنای   ،در حالی که آن را از شرایط  ،دهدهایی از یک آیه را پیش رویش قرار میآ
به موضوع تحقیقش ارتباط دارد  اما پژوهشگر حکیم که در ِپی حق است همۀ متونی را که    .کنداش جدا میکّلی 

 .. .چیزی داللت داردنگرد که بر چهکند و می جمع می
این روشی غلط، خطرناک و غیر ارتدکسی   .که تنها بر یک آیه سیر کنیم   طور مطلق صحیح نیستبهدوستان!    ...
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بیان کرده که قرآن نیست و  صحیح  آن  کردن  جزءجزء یکپارچه و کامل است و    ،در قرآن 
را  کسی   است  ،کندجزء  جزءکه آن  بهمیکسی است که  یا    ؛ُمغرض  و   کور  یشکلخواهد 

بزند هدف  بی گوینکسی  مانند    ؛طعنه  به  الله»  دۀ که  اله  اله  الله:ال  مگر  نیست    «خدایی 
  !گفتی «خدایی نیست: ال اله » چراکه ؛کنیگوید تو کافر هستی و وجود خدا را انکار می می
برای هدف  کسی  یا   را گسترش  می  ،اشنفسانیاست که  فاسدی  یا فتوای  خواهد عقیده 

 . کنندچنین می ( یا کسانی که سلفی نام دارند)  هاطور که وهابی  همان  ؛دهد
 کردنبخشو بخش   که برای تجزیه  ایرفتار منحرف و مغرضانه چنین  از  زیر    آیات قرآنِی 
 :دندار میباز  شودقرآن انجام می 

...     ٍض َفما َجزاُء َمن ُفُروَن ِبَبع  ِکتاِب َو َتک  ِض ال  ِمُنوَن ِبَبع  َفُتؤ 
َ
ُکم  ِإالَّ ِخز  یأ َعُل ذِلَك ِمن    ی ف 

َح  یفِ  ن  یال  قِ ی ا َو یاِة الدُّ َم ال  وَن ِإلییاَمِة  یو  َمُلون  َردُّ ا َتع  َعذاِب َو َما اللُه ِبغاِفٍل َعمَّ َشدِّ ال 
َ
  ا یآ  ).... 1أ

  نیچن  که  کسیجزای    ؟! دیکنمی  انکار  را   گرید  بعضی  و  د ی آور می  مانیا   کتاب  از  بعضی  به
و  شود  ها بازگردانیده میعذاب   نی تر سخت   به  امتیق   روز  در  و  ،ستین   خواری  جز  ای در دن  کند
 (.ست ین  غافل دیکنمی  آنچه  از خدا 

ذ آَن ِعض یالَّ ُقر  َك    * َن  یَن َجَعُلوا ال  َمعَفَو َربِّ ج 
َ
ُهم  أ َئَلنَّ ا کاُنوا    * َن  یَلَنس  َمُلوَن یَعمَّ   آنان )  2ع 

بهبخش  را   قرآن  که  * کردند  کرد    بازخواست  را   همه  سوگند  پروردگارت  بخش   * خواهیم 
 (. انددادهانجام می که  ییکارها خاطربه 

برای ما روشن  تا    نیاز داریم تا آیات بعد از آن را بخوانیم   ،توبه   رۀسو   29  یۀ آدر خصوص  اما  

 
ح باشد به او بگو: یک  اگر در روزی از روزها شخصی با یکی از آیات نزد تو آمد حتی اگر آن آیه صریح و واض  .است
آنگاه    ؛باید همۀ متونی را که متعلق به این موضوع است پیش روی خود بگذاریم   ؛تنهایی برای من سودی نداردآیه به

چه بسا مناسبت مشخصی و چه بسا متّممی  ؛با یکدیگر به تفاهم برسیم ) برحذر باشید که یک آیه شما را فریب دهد
، کتاب رستگاری در مذهب ارتدکس، « )خطر استفاده از یک آیه. ..آن را واضح کند. داشته باشد و این متّمم معنای

. پاپ شنوده(
. 85بقره:  - 1
.93تا  91حجر:  - 2
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 1.کندمی تشویق به جنگ ن را امؤمندر اینجا چرا خداوند  شود 

 
متعال است؛ و دوم: جنگ دفاعی است  وباید توجه داشت تشویق به پیکار در اینجا، اول: به امر خداوند سبحان -1

را   دفاعی  جهاد  الهی،  ادیان  همۀ  میو  می جایز  نیز  واجب  مؤمنان  بر  حتی  و  آنشمرند  همۀ  حتی  و  به  دانند  ها 
ـ واجب  اقرار دارنددر صورتی که به امر خداوند سبحان باشدبودن جهاد و جنگیدِن تهاجمی  که در ادامه روشن   ؛ـ 

 . خواهد شد
ت آن را در کتاب »جهاد س و جهاد با دشمن( در دین الهی و حقیقمسئلۀ جهاد )جهاد با نف    امام احمدالحسن 

کنیم؛ سپس بعضی از متون عهد قدیم  اند و ما در اینجا قسمتی از این کتاب را نقل میدرب بهشت است« بیان کرده 
 . هایی از سخنان علمای مسیحی را نیز خواهیم آوردنمونه نیزو جدید و 

 فرماید:می امام احمدالحسن

 جهاد در ادیان الهی: 
است،   متعالوسبحانجهاد یا پیکار برای برافراشتن کلمۀ الله و انتشار توحید و دینی که مورد رضایت خداوند  

ها واجب فرماید، آن را بر آنارد و مؤمنان را به آن تشویق میذگموضوعی بوده که خداوند سبحان بر آن صّحه می
از آِن اوست، و هرکسی را که از جهاد روی گرداند با ساخته و وعده داده است هرکس در راه خدا جهاد کند بهشت  

 .آتش تهدید کرده است
ها کسانی هستند که پرچم جهاد و پیکار در راه  سبحان هستند و آن  «الله»انبیا و فرستادگان، حامالن کلمۀ  

را ورق بزن   پیش روی شماست، تورات، انجیل و قرآن  کشند. تاریخ انبیا و فرستادگانخدای سبحان را بر دوش می
شمشیر    شود، یوشع بن نوندارد و مهیای ورود به سرزمین مقدس می شمشیر برمی   تا دریابی که موسی

روزگارش را در پیکار برای ِاعتالی کلمۀ الله و گسترش   شود، و داوودگیرد و به سرزمین مقدس وارد می برمی
ِن اللِه رساند:  توحید به پایان می ال   َفَهَزُموُهم  ِبِإذ  ا یَشاُء َوَلو  َمُه ِممَّ َمَة َوَعلَّ ِحک  َك َوال  ُمل  َوَقَتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآَتاُه اللُه ال 

َعاَلِمیَن  ٍل َعَلی ال  ُض َوَلِکنَّ اللَه ُذو َفض  ر 
َ ٍض َلَفَسَدِت اْل  َضُهم  ِبَبع  اَس َبع  ُع اللِه النَّ پس به خواست خدا ایشان را  )   َدف 

خواست به او  شکست دادند و داوود، جالوت را ُکشت و خداوند به او پادشاهی و حکمت ارزانی داد، و از آنچه می
نسبت  شد، ولی خداوند  کرد قطعًا زمین تباه میوسیلۀ بعضی دیگر دفع نمی موخت، و اگر خدا بعضی از مردم را بهآ

َداُوَد َذا فرماید:  تعالی می همچنین حق   (251ره: )بق  .(به جهانیان تفّضل دارد َدَنا  ُکر  َعب  َواذ  ِبر  َعَلی َما یُقوُلوَن  اص 
اب   وَّ

َ
ُه أ یِد ِإنَّ

َ   .(کننده بود ، که او همواره توبهکنگویند صبر پیشه کن و از بندۀ ما داووِد توانمند یاد  بر هرچه می)  اْل 
 ( 17)ص:

شود تا با دستی هیکل عبادت را بنا، و با دست دیگر برای اعتالی کلمۀ الله در جانشین او می   و سلیمان
وِتیَنا ِمن   فرماید: راه خداوند پیکار کند. حق تعالی می

ُ
یِر َوأ ِطَق الطَّ َنا َمن  م  اُس ُعلِّ یَها النَّ

َ
َوَوِرَث ُسَلیَماُن َداُوَد َوَقاَل یا أ
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ُمِبیُن ُکلِّ َشیٍء ِإنَّ َهَذا لَ  ُل ال  َفض  و سلیمان از داوود به ارث برد و گفت: ای مردم، به ما زبان مرغان آموخته  )   ُهَو ال 

 (16)نمل:  .(و از هرچیزی به ما داده شده، که این، همان برتری و نعمت آشکار است
 َرُح َتف  ِبَهِدیِتُکم   ُتم   ن 

َ
أ آتاُکم  َبل   ا  َخیر  ِممَّ آتاِنی اللُه  وَنِن ِبماٍل َفما  ُتِمدُّ

َ
أ ا جاَء ُسَلیماَن قاَل  ِإَلیِهم     *وَن  َفَلمَّ ِجع   ار 

ًة َو ُهم  صاِغُروَن  ِذلَّ
َ
ها أ ُهم  ِمن  ِرَجنَّ ُهم  ِبُجُنوٍد ال ِقَبَل َلُهم  ِبها َو َلُنخ  ِتینَّ

 
چون )فرستاده( نزد سلیمان آمد، سلیمان  )  َفَلَنأ

خواهید مرا با مال یاری دهید؟ آنچه خدا به من داده از آنچه به شما داده بهتر است؛ بلکه این شما  گفت: آیا می
سویشان بازگرد. قطعًا سپاهی بر ایشان آوریم که تاب ایستادگی در  شوید * بههستید که به هدیۀ خویش شادمان می 

 ( 37- 36)نمل: .( نداشته باشند و به خواری و خفت از آنجا بیرونشان کنیم   برابرش را
کنده از نبردهای داوود و سلیمان   است.  و تورات آ

اینکه  به  پیروانش  عیسی عالوه،  از من پیروی کندهرکس می فرماید: »می   به  بر   خواهد  را  باید صلیبش 
کند و پیروانش را به جهاد و پیکار در راه خدا  به قیام علیه ظلم و فساد دعوت می   «، یعنی ایشانپشتش حمل کند

  فرمایدبه پیروانش می  عنی گویا ایشاندهد. صلیب در آن روزگار همانند کفن امروزی برای ماست؛ یدستور می 
 خواهد مرا پیروی کند باید کفنش را با خود داشته باشد. هرکس می 

بیشتر روزهای خود را پس از هجرت در مدینه، به جهاد و پیکار در راه خدا    محمد  اما فرستادۀ خدا حضرت
  آوردن گذرانید، و کسانی که به ایشانسپری کرد و روزهای خود را در مکه با جهاد و پیکار با کلمه و حجت و دلیل 

ها که به قتل  کس از آن گرفتند و آنتا آنجا که مورد آزار و اذیت قرار    ؛ایمان آورده بودند نیز به همین ترتیب بودند
 سوی پروردگارش شتافت. رسید، شاهد و شهید به

و فرستادگان انبیا  و روش  از آن حجتی وجود ندارد و خداوند    شکی نیست سیره  باالتر  حجتی است که 
متعال فرمان داده، و آنچه انبیا ومتعال به جهاد و پیکار در راه خود برای برافراشتن کلمۀ خودش، سبحانوسبحان 

ماند. بنابراین برای آن کس که از فرمان  آوردند حجتی است که دیگر پس از آن، حجتی باقی نمی و فرستادگان
کسی که فرمان خداوند    خصوص  ماند، و درباقی نمی  ای هیچ عذر و بهانه  ،کندمتعال شانه خالی می وخداوند سبحان

؛ حال پس از خدا، آیات  استکافر  گفته شود  اش  بارهدر ماند جز اینکه  متعال را انکار کند چیزی باقی نمی وسبحان 
 آورید؟! ایمان می او، و راه و روش انبیا و فرستادگان، به کدامین حدیث

متوِن داّل بر جهاد و پیکار در راه خدا در تورات فعلی وجود دارند؛ متونی که یهودیان و مسیحیان به آن معترف  
به  نمی هستند  مختصر  این  در  که  است  زیاد  را  قدری  متنی  اگر  ندارد  مانعی  اما  خصوص  گنجد؛  این  برای  در 

بهمندبهره بسا  چه  و  کنیم؛  بیان  آن  از  باشد  شدن  ماجرای  تر  بن  در  موسی  خدا  پیامبر  از  پس  که  کسی  اولین 
تأّملی داشته  تعالی در راه خدا جهاد و پیکار کرد  وهسبحان  «الله»ـ برای اعتالی کلمۀ  که تورات را آوردـ  عمران
 . وصی موسی ؛ یعنی یوشع بن نونباشیم 

همراه تمامی  سپس یوشع به 34) :ستاصحاح دهم( آمده ا 357-354سفر یشوع: ص ، در تورات )عهد قدیم 
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لون گذشتند و به مقابلش اردو زده، با آن جنگ کردند به   ،و در همان روز آن را گرفته 35 .اسرائیل از الخیش به َعج 

و یوشع با    36  .چنانکه با الخیش کرده بود  ،دم شمشیر زدند و همۀ کسانی را که در آن بودند در آن روز هالک کرد
آن را با ملکش و همۀ شهرهایش   ،و آن را گرفته 37 .با آن جنگ کردند ،تمامی اسرائیل از َعجلون به َحبرون برآمده 

بلکه    ،و موافق هر آنچه با عجلون کرده بود کسی را باقی نگذاشت  ،و همۀ کسانی که در آن بودند به دم شمشیر زدند
  . و یوشع با تمامی اسرائیل به َدبیر بازگشت و با آن جنگ کرد  38 .آن را با همۀ کسانی که در آن بودند هالک ساخت

ودند هالک و آن را با ملکش و همۀ شهرهایش گرفت و ایشان را به دم شمشیر زدند و همۀ کسانی را که در آن ب 39
  ، و به همان صورتی که با َحبرون رفتار نموده بود با َدبیر و ملکش نیز رفتار کرد  ؛ساختند و او کسی را باقی نگذاشت

َنه و ملکش نیز رفتار نموده بود ها وادی   ،هامون  ،جنوب  ،پس یوشع تمامی آن زمین یعنی کوهستانی  40  .چنانکه با َلب 
 ،پروردگار اسرائیل  ،چنانکه یهوه  ؛کسی را باقی نگذاشت و حتی همۀ کسان را هالک کرد  ،ها را زدهو جمیع ملوک آن 

و یوشع جمیع    42  .و یوشع ایشان را از قادش َبرنیع تا َغّزه و تمامی زمین َجوشن تا َجَبعون را زد  41  .امر فرموده بود 
و یوشع   43  .کردبرای اسرائیل جنگ می   ،پروردگار اسرائیل  ،چراکه یهوه  ؛اره گرفتبیکاین ملوک و زمین ایشان را به

جال بازگشتند  (. با تمامی اسرائیل به اردوگاه در ِجل 
و واقع شد که چون یابین َملک حاُصور این را شنید، نزد یوباب ملک مادون و نزد ملک    1)اصحاح یازدهم:  

روت، و در نزد ُملوکی که بهو    2ِشمرون و نزد ملک َاخشاف فرستاد،   طرف شمال در کوهستان، و در عربه، جنوب ِکنَّ
طرف مشرق و مغرب و َاموریان و ِحّتیان و َفِرّزیان  و نزد کنعانیان به  3طرف مغرب بودند،  هایی که بههامون و در بلندی

َفه مون در زمین ِمص  ا تمامی لشکرهای خود که قوم بسیاری ها بو آن   4  .و َیبوسیان در کوهستان، و ِحّوویان زیر َحر 
و تمامی این ملوک جمع شده،    5  . های بسیار بیرون آمدندبودند و عدد ایشان مثل ریگ کنارۀ دریا بود با اسبان و ارابه

مترس؛  و پروردگار به یوشع گفت: از ایشان    6  .وم در یک جا اردو زدند تا با اسرائیل جنگ کنندهای میرُ آمدند و نزد آب
را کشته  ایشان  ِپی زیرا که فردا چنین وقتی جمیع  را  ایشان  و اسبان  اسرائیل تسلیم خواهم کرد،  به حضور  شده، 

پس یوشع با تمامی مردان جنگی به مقابله با ایشان نزد    7  .های ایشان را به آتش خواهی سوزانیدخواهی کرد، و ارابه
و پروردگار، ایشان را به دست اسرائیل تسلیم نمود، که ایشان    8  .ردندوم ناگهان آمده، بر ایشان حمله کهای میرُ آب

حدی که کسی را  به ؛طرف شرقی تعقیب کرده، کشتندرا زدند و تا صیدون بزرگ و ِمسَرفوت مایم و تا وادی ِمصَفه به
وده، اسبان ایشان را ِپی  طوری که پروردگار به وی گفته بود، با ایشان رفتار نمو یوشع به  9  .از ایشان باقی نگذاشتند

  ؛ و یوشع در آن وقت بازگشت، حاصور را گرفته، پادشاهش را با شمشیر کشت  10  .هایشان را با آتش سوزاندکرد و ارابه
و همۀ کسانی را که در آن بودند به دم شمشیر کشته،   11  .زیرا حاصور پیش از آن، سرکردۀ جمیع آن ممالک بود

پس یوشع تمامی شهرهای   12  .هیچ جانداری باقی نماند، و حاصور را با آتش سوزاندکرد، و    ک ایشان را جملگی هال
طور که موسی همان   ؛ها را گرفت و ایشان را به دم شمشیر کشته، جملگی هالک کردآن ملوک و جمیع ملوک آن

ها را نسوزاند،  ائیل آنهای خود استوار بودند، اسر غیر از همۀ شهرهایی که بر تل   13  .بندۀ پروردگار امر فرموده بود
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ها را برای خود به اسرائیل تمامی غنیمت آن شهرها و بهایم آنو بنی   14  .سوای حاصور که یوشع فقط آن را سوزاند

اما همۀ مردان را به دم شمشیر کشتند، به حدی که ایشان را هالک کرده، هیچ جانداری را باقی    ؛غنیمت بردند
بندۀ خود موسی را امر فرموده بود، موسی به یوشع امر فرمود و به همین ترتیب  که پروردگار  چنان   15  .نگذاشتند

پس یوشع تمامی    16  .یوشع عمل نمود، و چیزی از جمیع احکامی را که خداوند به موسی فرموده بود باقی نگذاشت
  . ت آن را گرفتآن زمین کوهستان و تمامی جنوب و تمامی زمین َجوشن و هامون و عربه و کوهستان اسرائیل و دش 

رود تا بعل جاد که در وادی لبنان زیر کوه َحرمان است، و جمیع ملوک  سوی َسعیر باال میاز کوه حاَلق که به  17
را زد و کشتآن ایشان  را گرفته،  این ملوک جنگ کرد  18  .ها  با  با   19  .و یوشع روزهای بسیار  نبود که  و شهری 

زیرا از    20  .ِحّویانی که در َجَبعون ساکن بودند و همۀ دیگران را در جنگ گرفتنداسرائیل صلح کرده باشد، جز  بنی 
جانب خداوند بود که دل ایشان را سخت کند تا برای نبرد مقابل اسرائیل درآیند و او ایشان را جملگی هالک سازد، 

و در آن زمان یوشع    21  .فرموده بودکه پروردگار به موسی امر  بلکه ایشان را نابود سازد چنان  ،و بر ایشان رحمت نشود
های اسرائیل منقطع ساخت، های یهودا و همۀ کوه آمده، عناقیان را از کوهستان از جبرون و َدبیر و عناب و همۀ کوه 

اسرائیل باقی نماند، اما در  کسی از عناقیان در زمین بنی   22  .و یوشع ایشان را با شهرهایشان جملگی هالک کرد
پس یوشع تمامی زمین را برحسب آنچه پروردگار به موسی گفته بود،    23  . شدود بعضی باقی ماندندغّزه و َجت و اَ 

 (. ها و اسباط ایشان به ملکّیت بخشید و زمین از جنگ آرام گرفتاسرائیل برحسب فرقه گرفت، و یوشع آن را به بنی 
کلمۀ الله و نشر دین خداوند    فراشتندر جهاد و پیکار برای برا  است که یوشع بن نوناین تصویری از روزهایی  

 « جهاد درب بهشت است»کتاب  ،امام احمدالحسن «.و توحید بر روی این زمین گذرانید

 * برخی متون تورات در رابطه با جهاد: 
 : خیزدبه پا می برای جهاد  منظور دفاع از لوطجنگد، و بهکه پدر انبیاست می  ـ ابراهیم 

گاهی یافت، سیصد و هجده تن از خانهچون ابرام از اسیر  14)   ، زادان کارآزمودۀ خود را بیرون آوردهشدن برادر خود آ
فرقه شده، ایشان را شکست داده، تا حوبه  شبانگاه او و مالزمانش بر ایشان فرقه  15  .در عقب ایشان تا دان بتاخت

و همۀ اموال را پس گرفت و برادر خود لوط و اموال او را نیز  16  .ها را تعقیب نمودکه در شمال دمشق واقع است آن 
 14عهد قدیم ـ سفر پیدایش ـ اصحاح  (.با زنان و مردان بازگرداند

کند؛ فرعون طغیانگر و مسلط بر  ـ موسی انقالب الهی خود علیه ظلم را با کشتن یکی از سربازان فرعون آغاز می
کس مانعش  در حالی که هیچ  ؛شمردکرد، و اهل زمین را ضعیف می غارت میکشت و زورگیری و  مردم، کسی که می 

 نبود: 
فرسای ایشان نظر افکند. آنجا مردی  چون موسی بزرگ شد روزی به دیدار برادران خویش رفت و بر کار طاقت 11)

ن کسی را ندید مرد  سو افکند و چوسو و آن نگاهی به این  12زد  مصری را دید که یکی از برادران عبرانِی او را می
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 2عهد قدیم ـ سفر خروج ـ اصحاح  (.ها پنهان کردمصری را کشت و او را زیر شن

دریا:   از  و عبور  مصر  از  از خروج  بعد  بنی 1)همچنین  تمامی جماعت  بهو  از اسرائیل  کرده  منازل  یُهَوه طی  حکم 
سپس َعمالیق    8ی قوم وجود نداشت...  در حالی که آب ُشرب برا  ، صحرای سین کوچ کردند و در رفیدیم اردو زدند

موسی به یوَشع گفت: مردانی برای ما برگزین و به مصاف َعمالیق بیرون    9آمدند و در ِرفیدیم با اسرائیل جنگیدند  
پس یوَشع طبق دستور موسی به    10برو، و بامدادان من عصای خدا را به دست گرفته، بر قلۀ کوه خواهم ایستاد  

و رفت،  َعمالیق  برآمدند    جنگ  تپه  باالی  به  حور  و  هارون  موسی،  ضمن  این  را   11در  دستانش  موسی  هرگاه 
زمانی که دستان   12شدند  آورد َعمالیق چیره میشدند، و هرگاه دستانش را پایین میافراشت اسرائیل پیروز میبرمی

کی از این سو و دیگری از موسی خسته شد، سنگی برداشته، زیر موسی نهادند و بر آن نشست. هارون و حور نیز ی
و یوَشع به َدِم شمشیر بر لشکر  13گونه دستان موسی تا غروب آفتاب ثابت ماند  سو دستانش را نگاه داشتند. اینآن

 17عهد قدیم ـ سفر خروج ـ اصحاح  (.َعمالیق چیره شد
دهد تا جهاد کند و وارد  که وصی و خلیفۀ اوست دستور می  متعال( به یوشعو)به امر خداوند سبحان  موسی

 ـ گذشت. نقل کردیم  احمدالحسنکه از کتاب امام سرزمین مقدس شود که متون آن ـ

 جهاد و جنگ در دین الهی در سخنان علمای مسیحی: 
 کشتن(:  :ـ در فرهنگ کتاب مقدس، شرح کلمۀ )قتل

 چنانچه در حوادث کتاب ذکر شده است:  ؛حاالت زیر جایز است»آن کشتِن جایز که حالل یا واجب است، در 
دلیل انجام قتل یا گناه دیگری که مستحق اعدام است که در شود، بهکشتن کسی که برایش مرگ حکم می   .الف

)به مادۀ قصاص رجوع   .و دیگر آیات ذکر شده است  23و    16-14:  24و    10:  20یا الویان    17- 15:  21سفر خروج  
 شود( 

مانی که ولّی مقتول، قاتل را خارج از شهرهای پناهندگی و قبل از مرگ کاهن بزرگ، که جرم در زمان او رخ  ز  .ب
 ( 32: 35) اعداد  .داده است پیدا کند و شریعت اجازۀ فدیه نداده باشد

نان بعضی از دشمتحریم  بعضی از انبیا توصیه به    .کندشریعت، به کشتن بدون نرمش دشمنان در جنگ حکم می  .ج
-22:  5و داوران    3:  15اول سموئیل    . اندهایشان کرده ها و دامکردن آناند؛ یعنی وصیت به نابودپست خدا داده

31. .. 
مند هستیم نیازی  کنند تا زمانی که از نعمت عهد جدید بهرهای تصور میگوید: »عدهکشیش آنتونیوس فکری می

که   را  هاییهای بسیار و عذابها و خونریزیدر عهد قدیم جنگ  ...به عهد قدیم نداریم و این تصوری است اشتباه 
شویم و به قداست خداوند و تنفر او از گناه گناه می  ایخدا بر شدن  خشمگینمتوجه    و  بینیم به بشر رسیده است می

 ای از عهد قدیم ـ شرح کتاب مقدس ـ کشیش آنتونیوس فکری« مقدمه. ...بریم پی می
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های جهانی ثابت  مقاومت در برابر متجاوز و دشمن، از نظر فطرت و ارزش * جهاد و 
 شده است: 

ها از النه و آشیانۀ خود دفاع  آن   .جهاد موضوعی است فطری و غریزی که حتی در میان حیوانات نیز وجود دارد
 . کنندمی

از سرزمین ندارندانسان قوا  .ها اختالفی در خصوص جنگیدن برای دفاع  نین سکوالر سازمان ملل،  حتی امروزه 
 .داندمقاومت مردم یک سرزمین در برابر متجاوزان را مشروع می

های  کردن جان برای آن، از ارزشدفاع از آن و در صورت لزوم فداداشتن وطن و  دوست   ...گوید: »پاپ شنوده می 
های مقاله  -گذاری و مفاهیم«  نام  ...ها و اصول« )مقالۀ »ارزش.  ...اساسی ثابتی است که الزمۀ هر انسانی است

 ( 6/8/2006شنبه پاپ شنودۀ سوم، منتشرشده در روزنامۀ اْلهرام ـ مقالۀ روز یک
دهد و یهودیان و در عهد قدیم دستور به جهاد می   گوییم: حال که خداوند به انبیا و فرستادگاناکنون می هم 

َفَلن   یابد:  متعال تغییر و تبدیل نمی ووند سبحانمسیحیان به آن ایمان دارند، پس جهاد سنت خداست و سنت خدا
ویال ِت اللِه َتح  دیاًل َو َلن  َتِجَد ِلُسنَّ ِت اللِه َتب  یابی و هرگز برای سنت پس هرگز برای سنت خدا تبدیلی نمی )  َتِجَد ِلُسنَّ

 (: 43)فاطر:  .(خدا دگرگونی نخواهی یافت
بودن کنند که کاهن ای اعتراض میعده  ...گوید: »مبتنی بر عهد قدیم میپاپ شنوده دربارۀ استدالل بر عقیدۀ    -

 شود ما پرسش مهمی را مطرح کنیم: این موجب می  .اختصاص به عهد قدیم دارد
 آیا خدای عهد قدیم غیر از خدای عهد جدید است؟

ای بر عهد قدیم  عده  ،کنیم ت می ای را بر اساس آیاتی از عهد قدیم اثبازیرا هرگاه ما عقیده  ، گویم این سخن را می
دانند و دربارۀ آن با احترامی  ها عهد قدیم را صرفًا یک وحِی بدون استفاده میکنند! آن جسارت کرده، آن را تحقیر می

 کنند؛ گویا تعالیم عهد قدیم ملغی شده یا عهد جدید آن را نسخ کرده است!که شایستۀ کالم خداست صحبت نمی 
ای بزرگ  های خود کلیشه کنند، روی جلد مؤلفات و کتابسانی که به عهد قدیم هجمه وارد میمتأسفانه بعضی از ک

پس این جرئت و جسارت بر عهد قدیم    ...دهنداز آیۀ مشهور »همۀ کتاب از سوی خدا وحی شده است« را قرار می
 ته است؟ چیست، در حالی که قسمتی از کتاب است؟ آیا رابطه و ارتباط خدا با بشر تغییر یاف

کند؟! یعقوِب پیامبر های میان خود و مردم را قبول دارد و در عهد جدید آن را رد میآیا خداوند در عهد قدیم واسطه
( بلکه او در گذشته، امروز و  17:  1« )یعقوب  نزد او نه تبدیلی است و نه سایۀ َگرِدشیگوید: »دربارۀ خدا چنین می

 .آینده یکسان است
فرماید که  سخنان بسیار زیبایی می پردازد  میعهد قدیم  به    ،موعظه بر روی کوهحین  انی که در  سّید مسیح زمخوِد  

بلکه    ،ام آن را نقض کنم نیامده  ؛ام تا تورات یا انبیا را نقض کنم تصور نکنید آمده»شوم:  بخشی از آن را یادآور می
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ذ  :توبه  ِمُنوَن ِباللِه َو ال ِبال  یَن ال  یقاِتُلوا الَّ ِم اْل ِخِر َو ال  یؤ  َم اللُه َو َرُسوُلُه َو  یو  ُموَن ما َحرَّ َحرِّ
ذیُنوَن دی دیال   َحقِّ ِمَن الَّ ی  یَن ال  ِکتاَب َحتَّ وُتوا ال 

ُ
ِجز  یَن أ ُطوا ال  َو    *ٍد َو ُهم  صاِغُروَن  یَة َعن   یع 

صارییُهوُد ُعَز یقاَلِت ال   ُن اللِه َو قاَلِت النَّ َمس  ر  اب  ُلُهم  یال  و 
َ
ُن اللِه ذِلَك ق واِهِهم   ُح اب  ف 

َ
ضاِهُؤَن  یِبأ

ذ َل الَّ و 
َ
ی  یق نَّ

َ
ُل قاَتَلُهُم اللُه أ ب 

َ
َفُکوَن  یَن َکَفُروا ِمن  ق بابًا ِمن  ُدوِن    *ؤ  ر 

َ
باَنُهم  أ باَرُهم  َو ُره  ح 

َ
َخُذوا أ اتَّ

َمس َن َمر  یاللِه َو ال  ِمُروا ِإالَّ لِ یَح اب 
ُ
ُبُدوا ِإلهًا واِحدًا ال ِإلَه ِإالَّ یَم َو ما أ ا  ع  حاَنُه َعمَّ رُِکوَن  ی ُهَو ُسب    *ش 

ن  یر ی
َ
واِهِهم  َو یُدوَن أ ف 

َ
ِفُؤا ُنوَر اللِه ِبأ ن  یط 

َ
َبی اللُه ِإالَّ أ

 
کاِفُروَن  یأ ذ  * ِتمَّ ُنوَرُه َو َلو  َکِرَه ال    ی ُهَو الَّ

ُهدی  َسَل َرُسوَلُه ِبال  ر 
َ
َحقِّ لِ یَو د  أ ِهَرُه َعَلی الدِّ یِن ال  ِه  ی ظ  رُِکوَن ِن ُکلِّ ُمش    کسانی   با)   1َو َلو  َکِرَه ال 

  است  کرده  حرام   امبرشی پ   و   آنچه خدا   و   آورند نمی   مانی ا   امتیق   روز   و   خدا   به   که   کتاب   اهل   از
  ن یع   در  خود  دست  به   که  آنگاه  تا   ، بجنگید  رندیپذرا نمی   حق   ن ید  و   کنندنمی   حرام  خود   بر

  پسر  سییع  گفتند  نصاری  و  ، خداست  پسر  ریُعَز   گفتند  هودی   *دهند    هیو خواری جز   ذلت
  کافر  نیا   از  شیپ  که  کسانی  گفتار  رانند همانندسخنی است که بر زبان می   نیا   .خداست

بُکشد  خدا   .بودند رو    راهبان  و  َاحبار ها  آن  *   ؟ شوندبازگردانیده می ]از حق[  چگونه    ، آنان 
  ک ی  تنها  بودند مأمور آنکه حالو  گرفتند ییخدا  به الله یجابه  را  م یمر  پسر حیمس و شیخو

 
و زمین نابود شود، یک حرف یا یک نقطه از  گویم: تا زمانی که آسمان  کردن آمدم. حق را به شما میبرای کامل

 ( 18و  17: 5)متی  «. رود تا همگی واقع گردد...تورات از بین نمی
 ... بلکه حتی امکان ندارد یک حرف یا یک نقطه از آن نابود شود  ،گوییم عهد قدیم ملغی نشده استتنها میبنابراین نه

 کند«( « )کتاب کاهنی پاپ شنوده سوم ـ فصل »خدا تغییر نمی .
متعال منحصر در زمان عهد قدیم است، سخن  وکند جهاد و جنگیدن به دستور خداوند سبحانپس هرکس ادعا می

را نقض می  و اعتقادش  و  .کندعیسی  از عقیده  از سوی خداوند    آنچه  و  تشریع که در عهد قدیم است، حق بوده 
مسیحیان را چنین دچار توهم کند که بعد از آمدن حضرت مسیح، جهاد فقط عموم  و به کسی که قصد دارد    ...است

هرحال در به  .شود؛ زیرا حتی یک دلیل هم برای این ادعا وجود نداردمنحصر به جهاد روحانی است، توجهی نمی 
 . ه مسیحیان به آن ایمان دارند پاسخ کافی وجود داردتوراتی ک

از سخنان   نیزگیری: جهاد و جنگیدن امری مشروع است، و این از طریق عقل، واقعیت، تورات، انجیل و  نتیجه 
. دین یا سکوالر هم به آن اقرار دارندای فطری و غریزی نیز هست و جوامع انسانی بیعلما روشن شد؛ حتی مسئله 

.33تا  29 :توبه - 1
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ن  جز  ی یخدا   چی ه  که  ، بپرستند  را   خدا    * دارند  می   کشیشر   آنچه  از  است   منّزه  ، ستیاو 
نور  اینکه  گذارد، تا  خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند، ولی خداوند نمی می

  ت یبا هدا   اش را فرستاده   که  است  کسی  او  *  خود را کامل کند، هرچند کافران را خوش نیاید.
 (. دیا ین  خوش را  مشرکان هرچند ،د گردانَ  روزیپ  هان ید مۀ ه بر  را  او تا   ،حق فرستاد  ن یو د

کسانی بودند که پیکار  ها  آن  چراکه  ؛ کندتشویق میاین ِعده  بنابراین خداوند به جنگ با  
آغاز   ن   ی ر ی:  کردندرا 

َ
أ َو  یُدوَن  واِهِهم   ف 

َ
ِبأ اللِه  ُنوَر  ِفُؤا  ن   یط 

َ
أ ِإالَّ  اللُه  َبی 

 
َکِرَه  یأ َلو   َو  ُنوَرُه  ِتمَّ 

کاِفُروَن  گذارد،  خواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند، ولی خداوند نمی می)  ال 
به  دن  کر تشویق کنم  نمی   فکر و    ( نور خود را کامل کند، هرچند کافران را خوش نیایداینکه  تا  

آماده  یا  دیگران  برای کشتن  آمادگی  یا  دیگران  نفرات  کشتن  دیگرانکردن    ،برای کشتار 
چنین    ،هایشانبا دهان   نور خدا کردن  خاموش   دۀارا به باور بنده،    و  ؛محسوب نشود جنگ  

 . مواردی و حتی بیشتر را دربردارد
پاسخ   ،گفتهپیش   آیاِت   هرچند و  دارد  هاییپرسش  خود  بطن  در    ات متشابهجزو  و    را 

ن را به جنگ با  اکند خداوند مؤمن روشن و محکمی وجود دارد که بیان می   یۀ ولی آ  ، هستند
و   ؛داردمین را از تجاوز به دیگران باز او مؤمن  ،کندجنگند تشویق می میها  آن  که با کسانی  

 .شودده می یگردانبه محکم باز   ،متشابه دانیم[ ]می
ذیَسب  یفَو قاِتُلوا  :  فرماید می خداوند متعال   َتُدوا ِإنَّ اللَه ال  یَن  یِل اللِه الَّ قاِتُلوَنُکم  َو ال َتع 

َتد ی ُمع    ؛د یمکن تعّدی  و  دیبجنگ   خدا  راه در ،کنندمی  جنگ شما  با  که  کسانی با) 1ن یِحبُّ ال 
 (. ندارد دوست  تجاوزکاران را   خدا  را یز 

که اهل  ـ   یانیهود   .واضح و روشن است   محمدعملکرد رسول خدا حضرت    عالوهبه 
بدی  ها  آن  به آن حضرت  کردند و  امنیت زندگی می  درایشان در مدینه  در کنار    ـهستند کتاب  

ه  جنگید  که با ایشانکسانی  با ایشان و کمک به  را  بودند که جنگ  ها  آن   ه،تا اینک   کردنمی 
 . کردندآغاز بودند 

 
. 190 :بقره - 1
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دین را از سیاست جدا    ،توجه داشت که اسالم و دین الهینکته  باید به این  همچنین  
ی از آیات در قرآن  ر نتیجه بسیا در  ؛ استبخشی از دین  ،بلکه حکومت و سیاست   ؛داندنمی 

مجاز است در برابر کسی  که  را  و کاری    ، قوانین نظامی که حقوق سرباز را در نبرد  ند از ا عبارت 
می او  با  دهد   جنگدکه  می  انجام  او    مؤمنپس    .ندنکمشخص  با  که  را  کسانی  حتی 

خداوند  به همین جهت  ؛ پاداش بگیرداجر و تا  ، شد مگر به دستور خداوندکُ نمی  ، جنگندمی
را در    مسئلهو این    ، جنگند تشریعکه با او میرا  کسانی    کشتِن   ، ن در میدان نبردابرای مؤمن 

این اکنون  هم طور که    همان  ؛ استفرموده  آیات قرآنی بیان   از  ها برای  حکومت  ، و پیش 
بیان می   انو در آن حقوق سربازانش  ، وضع  یقوانین  انلشکریانش نبرد  د و  نکنرا در میدان 

 . کنندرا تشریح می  ....و جایز نیستآنچه جایز است و آنچه 
ن   یر ی َن  ی َسَتِجُدوَن آَخر   :سوم

َ
َمُنوُکم  َو  یُدوَن أ

 
ِکُسوا  ی أ ر 

ُ
َنِة أ ِفت  وا ِإَلی ال  ما ُردُّ َمُهم  ُکلَّ و 

َ
َمُنوا ق

 
أ

َتِزُلوُکم  َو  یها َفِإن  َلم   یف ُقوا ِإلَ یع  َلَم َو  یل   یُکُم السَّ
َ
وا أ ُتُلوُهم  حَ ی دِ یُکفُّ

 
ُتُموُهم   یُهم  َفُخُذوُهم  َو اق ُث َثِقف 

نا َلکُ  ولِئُکم  َجَعل 
ُ
طانًا ُمب ی م  َعلَ َو أ   از   خواهندمی  که   افت ی   دیخواه  را   گری ید   گروه)  1ناً یِهم  ُسل 

  خود   اگر  پس   ؛بازگردند   به آن   شوند   دعوت   کفر  به   هرگاه  نانیا   . باشند  امان  در   خود   قوم   و   شما
  د یر یبگ   ، دی افتی  هرجا  را   آنان  ستندیبازَنا   شیخو   اعمال  از  و  نکنند   صلح   و   نکشند  کناری  به  را 
 (. است  داده آشکار تسلطی آنان بر  را  شما خدا  که  دیشبکُ  و

 ؟ کجاستدر اشکال این آیه 
در   .کندتشویق می  داردنمی ن باز اکه دست از آزار مؤمن یآیه به جنگ با کافر محارباین 

داشت   توجه  باید  آضمن  آن  یۀدر  از  جایز نیز  بیانی    ،پیش  با  برای  صلح  که  کسی  بودن 
 . وجود دارد را آزار دهد ها آن خواهدنمی جنگند و  ن نمی ا مؤمنکند و با درخواست صلح می 

ذ ٍم بَ   ِصُلوَن ِإلییَن  یِإالَّ الَّ و 
َ
ن   ی َنُهم  میَنُکم  َو بَ یق

َ
و  جاُؤُکم  َحِصَرت  ُصُدوُرُهم  أ

َ
قاِتُلوُکم   یثاق  أ

و   
َ
َطُهم  َعلَ یأ َمُهم  َو َلو  شاَء اللُه َلَسلَّ و 

َ
َتَزُلوُکم  َفَلم   ُکم  َفَلقاَتُلوُکم   یقاِتُلوا ق ا یَفِإِن اع  َقو  ل 

َ
قاِتُلوُکم  َو أ
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َلَم َفما َجَعَل اللُه َلُکم  َعلَ یِإلَ  مگر کسانی که با گروهی که میان شما و  )  1ال یِهم  َسب یُکُم السَّ
در حالی که سین بیایند  نزد شما  یا  باشند،  داشته  پیوند  است،  پیمانی  آنان  از  آنا  ۀ میان  ن 

خواست، قطعًا  جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود، به تنگ آمده باشد. و اگر خدا می
گیری کردند و  جنگیدند. پس اگر از شما کناره کرد و حتمًا با شما می آنان را بر شما چیره می

با شما نجنگیدند و با شما طرح صلح افکندند، ]دیگر[ خدا برای شما راهی ]برای تجاوز[  
 (. نان قرار نداده است بر آ

ذی َفِإذا َلق :چهارم ا  یُتُم الَّ َوثاَق َفِإمَّ وا ال  ُتُموُهم  َفُشدُّ َخن  ث 
َ
ی ِإذا أ قاِب َحتَّ َب الرِّ َن َکَفُروا َفَضر 

زاَرها ذِلَك َو َلو    و 
َ
ُب أ َحر  ی َتَضَع ال  ا ِفداًء َحتَّ ُد َو ِإمَّ ا َبع  َتَصَر  یَمنًّ ُهم  َو لِکن  لِ شاُء اللُه اَلن  ُلَوا  یِمن  ب 

ذ ٍض َو الَّ َضُکم  ِبَبع  ِتُلوا فیَبع 
ُ
ماَلُهم یِل اللِه َفَلن   یَسب  ی َن ق ع 

َ
پس چون با کسانی که  )   2ِضلَّ أ

ورزیده  کنید، گردنکفر  برخورد  پای  ها]یشاناند  از  ]در کشتار[  را  آنان  تا چون  بزنید.  را   ]
یا  درآوردید، پس ]اسیران را[ استوار د یا مّنت نهید ]و آزادشان کنید[  بند کشید؛ سپس  ر 

تا در جنگ، اسلحه بر زمین گذاشته شود. این است ]دستور خدا[؛ و اگر خدا   بگیرید؛فدیه 
  ۀوسیلکشید، ولی ]فرمان پیکار داد[ تا برخی از شما را به خواست، از ایشان انتقام میمی

راه خد در  بیازماید، و کسانی که  را ضایع  ا کشته شده برخی ]دیگر[  اند، هرگز کارهایشان 
 (. کندنمی 

در   و  جنگحین در  ـر اسالمی ک در لشـ را  : این آیه برخی از حقوق سربازان مؤمنیمعن
 جنگدمیها  آن  که با  را   کافریاست که  آن    ،ایشان  وقحقجمله  از    .کندمیدان نبرد بیان می

با  تعامل  توانند در  و مینیز هست  گرفتن اسیران    ، کند حق ایشانو بیان می   به قتل برسانند 
برایشان  کنند یا  مبادله  ض ایشان را آزاد یا آنان را  و یا بدون ع  ؛ دهندبآزادی  ها  آن   به  ،اسیران

 .  ...ای بگیرند وفدیه 
را  الهی که فقط عبادت  ی قرآن عبارت است از قانونگفتیم  ؟ کجاستدر اشکال این آیه  
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  بر ایشان واجب است آنچه  ن و احقوق مؤمن ، حکومت الهی ، بلکه سیاست   ؛شودشامل نمی 
 .داردبیان می را  ...و

 (... زن در دین خدا) -

 1ستم شده است   ،ارث یا شهادتخاص مانند    یدر تشریعزن  به  گوید  میکه  کسی    :پنجم
 

؛ مثاًل قانون ارث در عهد قدیم و جدید، زن و گیرددر نظر نمی شریعت یهودیان و مسیحیان نیز همه را مساوی    -  1
حاد بن  و دختران )دهد:  مرد را مساوی قرار نمی ،  یوسفبن    َمَنّسی   ، از قبایلّسی َمنَ   ماکیر بنجلعاد بن  حافر بن    َصُلف 

 و عازار کاهن حضور موسی و به  ۲. و ِترَصه ، ِملَکه، حجله، نوعه: َمَحلهدخترانش این است  هاینزدیک آمدند و نام
 گروه  د و او از آنمرُ   پدِر ما در بیابان  ۳، گفتند:  ایستاده   ، نزِد دِر خیمۀ اجتماع جماعت  و تمامی  حضور سروران  و به

  س پ  ۴.  نداشت  در حالی که پسری  ،ردخود مُ   در گناه  بلکه  ؛شدند  دست ضد خداوند هم   بر  قورح  در جمعیت   نبود که 
 پدرمان نصیبی   برادران  رو ما را در میان اش محو شود؟ ازاینعشیره   ندارد از میان   پسری  که  جهت  پدر ما از این  چرا نام

به  ایشان  دعوی  موسی  پس  ۵.  بده آورد.    را  پروردگار   دختران   ۷:  ، گفتکرده   را خطاب  و خداوند موسی  ۶حضور 
حاد راست    ایشان  را به  پدر ایشان  و نصیب   بده  ایشان  به  ملک موروثی  پدر ایشان،  برادران  در میان   لبته گویند. امی  َصُلف 

و پسری  اگر کسی ، بگو:  کرده  را خطاب  اسرائیلو بنی   ۸منتقل کن.   به  نداشته  بمیرد  را  او   دخترش  باشد، ملک 
  برادران نباشد، ملک او را به و اگر او را برادری ۱۰بدهید. درانشبرا او را به نباشد، ملك و اگر او را دختری ۹. بدهید
تر او باشد  نزدیکِش  خوی  که   اشاز قبیله   هرکس   و اگر پدرش برادری نداشته باشد، ملک او را به  ۱۱بدهید.    پدرش

  (. امر فرمود  موسی   پروردگار به  کهباشد؛ چنان  ای شرعیفریضه   اسرائیلبنی  برای  این  بدهید تا از او ارث َبَرد. پس
 ( 27)عهد قدیم وجدید ـ سفر اعداد ـ اصحاح 

قانون میراث و جانشینی یشوع: این اصحاح    ...گوید: »راهب بزرگ تادریس یعقوب ملطی در تفسیر این اصحاح می
داستان دختران صلفحاد و   اند ازـ در بین انبیاست که عبارتپیامبر بزرگدربردارندۀ دو نکته در پایان زندگی موسی ـ

گرداند که در آن پسر از پدر  بنابراین خداوند همه را ملزم به قانون میراث می   ...عنوان سرپرست قومتعیین یشوع به
برد و اگر دختری نداشت، برادران او یا عموهای او برد و اگر میت پسر نداشته باشد، دخترش از او ارث می ارث می

 ...برندو ارث میترین عشیرۀ ایا نزدیک
طور که    و همان  داردسبب قضیۀ دختران صلفحاد، قانون ارث آمد که ورثۀ شرعی را بیان می : بهقانون میراث  ...

« )تفسیر کتاب .ترین عشیرهبیان کردیم عبارت است از پسر، سپس دختر، سپس برادران، سپس عموها یا نزدیک
 (27ـ قانون میراث و جانشینی یشوع تفسیر سفر اعداد ـ اصحاح  مقدس ـ عهد قدیم ـ راهب بزرگ تادریس یعقوب

و قانون جدید این بود که    ...گوید: »همچنین کشیش آنتونیوس فکری در تفسیر خود در رابطه با همین اصحاح می 
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قانونی  ،برای ما باید   و ستم مشخص  عدالت  آن    بر اساسرا که    خودش  مالک و میزان 
نتیجه    ؛کندروشن    شودمی در  و  روشن  و    ز یچهمه در  مرد  با  باید زن  نماید که  اثبات  کند 

 
ت پسری نداشته باشد دخترش از او ارث می ترین  برد و اگر دختری نداشته باشد برادران یا عموهایش یا نزدیکاگر مِیّ

 کنیم که: برد؛ مالحظه میاش ارث میفرد به او از عشیره
شد قانون جدیدی برای میراث به  برکت این کار موجب  نتیجۀ اصرار دختران صلفحاد برای گرفتن نصیبشان؛    -4  ...

 (27کشیش آنتونیوس فکری ـ تفسیر سفر اعداد ـ اصحاح  « )شرح کتاب مقدس ـ عهد قدیم ـ. ...دست آورند
 . عنوان تشریع و قانون الهی به آن معتقدندای از شریعتی است که مسیحیان و یهودیان بهاین نمونه

شود؟ یا کافی خواهد بود که  دهد؛ آیا این هم ظلم محسوب می نمیاین تشریع، مرد و زن را در میراث مساوی قرار  
 ـ زیرا عیسیدهند ای که امروز این کار را انجام میمانند عدهداند ـکردن قوانین را واجب نمی بگوییم کلیسا پیاده 

 در بین مردم حکومت نکرده است؟! 
متعال قضاوت و  وحکم خداوند سبحانود بهآماده ب  اما حقیقت این است که اگر شرایط حکمرانی برای عیسی

 در انجیل آمده است: .کردحکم می
ام.  بلکه برای تکمیل آن آمده  ، ام آن را نقض کنم نیامده  .ام تا تورات یا انبیا را نقض کنم تصور نکنید من آمده  17)

رود تا  از تورات از بین نمی  گویم: تا زمانی که آسمان و زمین نابود شود یک حرف یا یک نقطهحق را به شما می  18
ترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت کوچک پس هرکس یکی از این احکاِم  19همگی واقع گردد. 

)عهد    .(اما هرکه به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خواهد شد  ؛آسمان کمترین شمرده شود
 (5جدید ـ انجیل متی ـ اصحاح 

چهارچوب  زیرا در  ـ است    کردهبه آن اقرار    آورد و عیسی  آیا امکان دارد این تشریع و قانون الهی که موسی
 زیرا زن و مرد را مساوی قرار نداده است؟! ،کندگونه وصف شود که در حق زن ظلم میـ اینقرار داردتورات 

امکان حکومت نداشته به این تشریع عمل نکرده است، آیا امروزه مسیحیان    حتی اگر کوتاه بیاییم که چون عیسی
 پندارند؟! متعال است ظلم میواین قانون را در حالی که از سوی خداوند سبحان 

اما اینکه    ؛شوداند قانون الهی است و ابدًا باطل نمیآورده   از عیسی  هایی که انبیای قبلبنابراین همۀ شریعت
اند موجب نقض این قوانین  ها امکان حکمرانی را فراهم نکردهبرای آن  مانند عیسی   های خلفای خداوندقوم

ظالمانه نمی یا  می  ؛شودبودنشان  نسخ  دیگری  الهی  احکام  با  الهی  احکام  و  شرایع  که  زمانی  احکام  شونحتی  د؛ 
خداوند  در چهارچوب شریعت  عنوان حقی از سوی سبحان باقی خواهند ماند؛ و همۀ این احکام  شده عادالنه و بهنسخ

. هرچند بعضی از تفاصیل آن با توجه به دوران، اقوام و مقتضای حکمت الهی تغییر نماید قرار دارند؛
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 1. چیز مساوی نیستهمه در مرد با زن  بینیم  ما می مۀ ه کهدر حالی  ؛مساوی باشد
تشریع مشخصی    ،یگذار قانونسیستم تشریع و  در یک  خواهد  که می کسی  همچنین  

 
مساوی بداند؛ با این حال مانعی وجود ندارد مثالی از رسالۀ    چیز با مردشود که زن را در همههیچ عاقلی پیدا نمی  -  1

شدن زنان است و پاپ شنودۀ سوم را نقل کنیم که حاکی از رأی کلیسای قبطی ارتدکس در موضوع جواز کاهن
 . مطرح کرده است 1988اسقف بیشوی آن را در کنفرانس لمبت آنجلیکان در انگلستان در سال 

  : بینیم موارد زیر را می جو کنیم ووقتی در کتاب مقدس و عقاید کلیسای قدیم جست ...گوید: »میپاپ شنودۀ سوم 
  م یو تسل  ی در آرام  دی زن با  11)  :گویددر این خصوص قّدیس پولس رسول می  :پردازدزن در کلیسا به آموزش نمیـ  1

زیرا    13مسلط شود بلکه در سکوت بماند.    دهم که تعلیم دهد یا بر شوهرو به زن اجازه نمی  12  ردیگ  م یکامل، تعل
اما به زاییدن    15در تقصیر گرفتار شد.    ،و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده  14آدم اول ساخته شد و بعد حّوا.  

 ( 15- 11: 2س ئو)اول تیموتا  (.رستگار خواهد شد اگر در ایمان در محبت و قّدوسیت و تقوا استوار بماند
کند که ارتباطی با توجیهی برای این ممانعت مطرح می  هدر این زمین  لیم قّدیس پولس رسولکنیم تعامالحظه می

بلکه به مواردی    ؛ندارد  کردس رعایت میئوشرایط اجتماعی در آن زمان، و شرایط خاص کلیسا که شاگردش تیموتا
سبب گناه  و حتی قبل از اینکه آدم و حوا به  استناد داده شده است؛  که از ابتدای آفرینش به مرد و زن ِاختصاص دارد

طبیعتًا جایز نخواهد بود درجاتی از   ،دانیم شایسته نیست زن در کلیسا تعلیم دهداز بهشت خارج شوند. حال که می 
گانه را نیز در شعائر هفت  انجامزیرا کاهن در کنار آموزش و رهبری کلیسا وظیفۀ    ؛شدن نیز به او داده شودکاهن 

 ولیت خود بر عهده دارد... ئحدود مس
 کردن در اعطای حقوق به زن که خارج از چهارچوب آموزۀ کتاب است: نتیجۀ مبالغه  -10

بهبینیم جهان بهما می کار مدافعان حقوق زن به جایی  رود. حتی  های کتاب پیش می سمت تعدیل آموزهسرعت 
کنند و این کار موجب کنند و کلمۀ »پدر آسمانی ما و شما« را منع میرسیده است که اسم »الله« را مؤنث فرض می

های دیگر  شود که بعضی از آن اختصاص به اقانیم الهی و ارتباط آن با قسمت تغییر کتاب در مواضع بسیاری می
بودن گونۀ مسیح و پدر روحانیشدن و عمل کفاره  ـ و بعضی نیز اختصاص به فداپدر آسمانی مانند ارتباط پسر بادارد ـ
 عنوان رئیس کاهنان دارد. او به
مواردی که بر    ؛عملی وجود داردموانع    ،در دوران بارداری، والدت و شیردهیزنان،  خصوص    در  :عملیموانع  ـ  11

شدن به کار کاهنی  و چه بسا مشغول   آید ان کارمند به وجود میها تعطیلی طوالنی در وظایف برخی از زناساس آن
« )پاپ شنوده ـ نظر ....هاستکه تربیت کودکان نیز از جملۀ آن   ؛داردداری بازمی طور کامل او را از وظیفۀ خانهبه

سایت از وب برگرفته    ،1988کنفرانس لمبت آنجلیکان در انگلستان در سال    ،بودن زنکلیسای ارتدکس دربارۀ کاهن 
 bishoy.org/arabic/dialogues.htm-http://www.metroplit (رسمی انبا بیشوی

نیز از نظر کلیسای امروز در همۀ حقوق با مرد مساوی نیست آیا این ظلم    .در نتیجه زن در عهد قدیم و جدید و 
شود؟! میمحسوب 

http://www.metroplit-bishoy.org/arabic/dialogues.htm
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جدا  در نظر بگیرد و این بخش را  سیستم  این تشریع را مانند بخشی از این  باید    ،کندنقد  را  
 . برخورد نکند ، لکُ یک  عنوانبه سیستم جدای از  صورتبه نکند و با آن 

الهی توجه کندزن  به حقوق    کمدست اینکه فقط به حقوق    ؛ و واجباتش در قانون  نه 
 . از مرد داده شده استکمتر حقوقی  ، زنتوجه کند و بگوید در قانون الهی به 

ی نسبت به  بیشتر گوید در قانون الهی مرد واجبات  کند و نمیچرا به واجبات توجه نمی 
 ! ؟زن دارد

ی  بنایی به بلند به ساختن  ها  آن   که یکی از بگیرید    در نظرشخص را  مثال دو    عنوانبه 
به  پنج   مقدار    ، دو هر  به  آیا عادالنه است    . اندتکلیف شدهطبقه  بلندی ده  طبقه و دیگری 

برابر صاحب    دو   طبقهده  اگر به صاحب و    ! ؟داده شود  ییکسان بودجۀ  و  ی  ساختمانمصالح  
بین    چراکه  ، بیاید و بگوید: شما ستمکار هستید کسی آیا صحیح است    ، داده شودطبقه  پنج 

 !؟کنندمی شما کار برای هر دو  در حالی که  دایمساوات را رعایت نکردهاین دو نفر 
گفتار و نظرش خام و    ،شده ظلم  زن  به  این تشریع   ۀواسطبه که بگوید  به نظر من کسی  

 . استبحث دقیق علمی دور از به 

 (اندداده شده  محمد  رۀهایی که دربابشارت ) -

صاحب دین    اگر محمد  .ندا ه دادبشارت    پیامبران عهد قدیم به مسیح  :2پرسش  
 ؟ به او کجاستو بشارت  مژده  ،ازلی است
به    انجیل طریق  چگونه ممکن است یک مسیحی که به انجیل ایمان دارد از    :3پرسش  

 ؟ ورد بیاایمان  نبوت محمد
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  مسئلۀ   معتقدم من    2!؟و اشاره  رمز   ا یا ب  ، باشد با نام  دادن باید صراحتًا  بشارت آیا    3:1و2پاسخ  
یا یسوع  خالی از نام عیسی    ی ا مسئله   ـشدهدادهبشارتشخِص    عنوانبهـ بودن عهد قدیم 

 3. ماندمی نباقی چیزی جز رمز و اشاره   ، و در این بین ؛شده استحل

 
اند و این کار حکمتی دارد؛ زیرا مسئلۀ جا دادهپاسخ این دو پرسش را یک  ذکر است امام احمدالحسنشایان  -1

خلیفۀ خداوند در زمین و راه شناخت مصداق آن، یک عقیده است و عقیده در عهد قدیم و جدید و قرآن، تغییر و 
تبدیلی ندارد! 

ـ  اندطور که پیامبران عهد قدیم به مسیح بشارت داده   هماناست ـ  محمداز آنجا که مورد سؤال بشارت به    -2
گیرند و مورد انتظار نیستند، جایز نیست دربارۀ مورد مطالبه قرار نمی  بنابراین اهدافی که از متوِن مربوط به عیسی

مورد مطالبه قرار بگیرند. تصریح به محمد

شود متون نمادین هستند و بشارت یا متنی صریح  عوت عیسی استدالل میبه حقانیت دها  آن  تمامِی متونی که با   -3
 . شوددر عهد قدیم یافت نمی  ،ایمعنای حرفی با هر صیغه نه  ،شکل حرفیبه اسم »یسوع« نه به

 کنیم تا روشن شود:تر بررسی میاین مطلب را کمی مفصل 
در عهد قدیم به عربی ترجمه شده و نه در    اگر بگوییم »یسوع« صیغۀ عربی اسم »یشوع« است، این صیغه نه   -

شود و به همین دلیل در  در نتیجه اسم »یسوع« در عهد قدیم یافت نمی  .ها وارد شده است صیغۀ دیگری از زبان
یعنی این اسم   ؛«»یشوع« در عهد جدید به دو شخص اختصاص داردفرهنگ آمده است: »صیغۀ عربی اسم عبری 

 . شودصراحت در عهد قدیم وجود ندارد و این اسم برای دو نفر و فقط در عهد جدید دیده میبه
مورد ادعا وجود ندارد؛ یعنی  پیامبری با صیغۀ عبرِی   ،اگر کوتاه آمده، بگوییم »یسوع« صیغۀ عربی »یشوع« است -

محقق شود؛ در نتیجه اینکه این   سّید مسیح بارۀر پیامبری با اسم صریح »یشوع« در عهد قدیم وجود ندارد که د
 . شود قطعی خواهد بودطور صریح در عهد قدیم دیده نمیاسم به

پوشی کنیم، اشکال در این خواهد بود که هایش چشم اگر از بحث و مناقشه دربارۀ اصل و معنی این کلمه و ریشه  -
حال حاضر موجود است بر آن گواه است( خوِد یشوع طور که کتاب مقدسی که در    صیغۀ عربی اسم یشوع )همان

شود و مسیحیان عرب امروزی نیز  است با همان صورت که اسم یوشع بن نون نبی در عهد قدیم، یشوع نامیده می
 کنند! یشوع تلفظ می

دهنده است و گاهی دهنده« یسوع نجاتهمچنین در فرهنگ کتاب مقدس آمده است: »معنای اسم »یهوۀ نجات
یسوع اسم شخص،   .شود( نیز یسوع نامیده می31:  1( و مریم )لوقا  21:  1گوید، یوسف )متی  طور که فرشته می آن

مرتبه در عهد جدید آمده است و »یسوع مسیح« یا   50  حدودعبارت »پروردگار یسوع مسیح«    .و مسیح لقب اوست
لفظ یسوع در    .(11:  2شده است )لوقا  دهنده وارد  کلمۀ مسیح نیز همراه نجات  .صد مرتبه  حدود»مسیح یسوع«  
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ها بیشتر استفاده  ها بیشترین تکرار را دارد و »یسوع مسیح« و »پروردگار یسوع مسیح« در سفر َاعمال و رسالهانجیل

 «.استشده 
  . Yehoshuaیا    jehoshuaیا    Joshuaاما کلمۀ یشوع در فرهنگ کتاب مقدس: »شرح کلمۀ یشوع بن نون انگلیسی:  

: 7یهوشوع )اول تواریخ    .(8:  13اسم آن در اصل هوشع )اعداد    .معنی »یهوه نجات« استی عبری بهیشوع اسم
 « . ...( است27

 .نجات« است ۀدهنده« و یک مرتبه نیز »یهونجات ۀدهنده« بار دیگر »یهودر نتیجه یک مرتبه معنای آن »نجات
شود ای دیده نمیخبر صریح و روشنی از آمدن پیامبر یا فرستاده  ، اگر همۀ معانی مذکور را با وجود تفاوتشان بپذیریم 

زیرا معنای »نجات    ؛را داشته باشد و حتی اگر یافت شود محل بحث و مناقشه خواهد بود  ناهاییکه اسم او چنین مع
 و رستگاری« در عهد قدیم غیر از معنای آن در عهد جدید است:

نجات و رستگاری: منظور از رستگاری در عهد قدیم، نجات از    در فرهنگ کتاب مقدس آمده است: »شرح کلمۀ
 ( 10-8: 106و مزامیر  13: 14« )خروج .شّر یا خطر است

 . سبب ایمان به یسوع مسیحاما در عهد جدید معنای دیگری بر آن حمل شده است؛ یعنی: رهایی گناهکاران به
ها نیز همین ( و دیگر عبارت13:  1»انجیل نجات« )افسسیان  ( و  2:  6های »روز نجات« )دوم قرنتیان  در عبارت

:  1های ازلی )متی  معانی آمرزش گناه، نجات از دام آن و نتایج آن، تطهیر نفس و شادی  .معنی مدنظر بوده است
« )فرهنگ کتاب مقدس ـ شرح  .گیرند( نیز تحت پوشش معنای نجات در عهد جدید قرار می9:  5و عبرانیان    21

 . ات(کلمۀ نج 
ماند و متن صریح به اسم یا معنی حرفی اسم )در صورتی که بپذیریم یسوع  در نتیجه چیزی جز رمز و نماد باقی نمی 
 . شودصیغۀ عربی یشوع بوده است( یافت نمی 

ای نمادین به اسم حضرت مسیح که اشارهکنند ـ قبل از بیان متونی در عهد قدیم که مسیحیان به آن استدالل می
)یا همان یسوع در انجیل( خبری غیبی از عهد   شود که عیسیاید توجه داشته باشیم هیچ دلیلی یافت نمی ـ بدارد

هایی که  حتی اگر همۀ رساله قدیم را به اسم خودش استدالل کرده یا تطبیق داده باشد و حتی یک مثال در انجیل ـ
حین رسالت او بر یکی از خبرهایی که اسم یسوع در ـ وجود ندارد که شاگردان عیسی در  به آن اضافه شده را بپذیریم 

 آن باشد احتجاج کرده باشند!
نمادهایی که نویسندۀ انجیل متی و نویسندۀ انجیل لوقا استفاده  و  بنابراین اشارۀ صریح وجود ندارد و فقط رمزها  

 .کنندفاده می است ها آن ماند و بعد از آن، نمادهایی هستند که مسیحیان متأخر ازاند باقی میکرده 
 عمانوئیل:  -

: 1کنند در )متی  دانند و ادعا میترین خبرها می( را از مهم 7و6:  9،  14:  7علمای مسیحی این خبر غیبی )اشعیا  
 .است شده( محقق 35-26: 1و لوقا  18
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 اند از: این متون عبارت

کره آبستن شده، پسری خواهد زایید و او  ای خواهد داد: اینک با بنابراین خود خداوند به شما نشانه):  14:  7اشعیا    -
   (.را ِعمانوئیل خواهد نامید

زیرا برای ما کودکی به دنیا خواهد آمد و پسری به ما بخشیده خواهد شد؛ سلطنت بر دوش او ):  7- 6:  9اشعیا    -
افزونِی فرمانروایی و  انگیز، خدای قدیر، پدر سرمدی و َسرور صلح خوانده خواهد شد.  خواهد بود و او مشاور شگفت

صلح او پایانی نخواهد داشت، و او بر تخت داوود و بر قلمرو او حکمرانی خواهد کرد، و آن را به انصاف و عدالت از  
 (. حال تا به ابد استوار خواهد ساخت و پایدار نگاه خواهد داشت. غیرت پروردگار سپاهیان چنین خواهد کرد

 کنیم: تحقق آن را نیز نقل می
ـ تولد یسوع مسیح این):  18:  1ی  مت   - ـ نامزد یوسف بود؛ اما پیش از آنکه به هم مادر یسوع چنین روی داد: مریم 

(. القدس آبستن استبپیوندند معلوم شد مریم از روح

در ماه ششم جبرئیل فرشته از سوی خدا به شهری در جلیل فرستاده شد که ناصره نام   26):  35-26:  1لوقا    -
فرشته نزد او    28ای به نام مریم برود. مریم نامزد مردی به اسم یوسف از خاندان داوود بود  نزد باکرهتا    27داشت،  

  29ای! پروردگار با توست. تو در میان زنان مبارک هستی  رفت و گفت: »سالم بر تو، ای که مورد لطف قرار گرفته
اما فرشته به او گفت: »ای   30سالمی است    مریم با شنیدن سخنان او پریشان شد و با خود اندیشید این چگونه

اینک آبستن شده، پسری خواهی زایید و نامش را یسوع خواهی   31مریم نترس! لطف خدا شامل حال تو شده است  
ـ تخت پادشاهی پدرش داوود را به  خدااو بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال خوانده خواهد شد. پروردگار ـ 32نهاد 

مریم   34او تا ابد بر خاندان یعقوب سلطنت خواهد کرد و پادشاهی او زوالی نخواهد داشت  33مود او عطا خواهد فر
نبوده  القدس بر تو  فرشته پاسخ داد: »روح  35ام؟«  از فرشته پرسید: »این چگونه ممکن است؟ زیرا من با مردی 

مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد    رو آنحلول خواهد کرد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند. ازاین
 (.شد

 بحث و بررسی این استدالل:
گوید: »رحمت عنوان مثال یکی از علما میدر خصوص عمانوئیل کامل نیست؛ به  دادن اشعیااستدالل به خبر   -

نکه آغاز با ای  ؛کندخداوند با آغاِز جنگ بر ضد آنان موافقت می  .و انذار در این اصحاح در هم آمیخته شده است
شود و در اینجا خداونِد آحاز سرگردان می  .پرستی شده و گناهان بسیاری داردحکمرانی آحاز است که متمایل به بت 

فرستد که او را تشویق  ای برای آحاز میکند و فرستاده را تشویق میها  آن  بینیم که بر قوم او رحم کرده،مهربانی را می
آحاز در حال جنگ با پادشاه َارام و اسرائیل است که به اورشلیم    28:  14تا    7  (ص)از    .بکشدسمت خود  کند تا او را به

 ؛اند تا بر ضد آشور جنگ کنندقسم شدهاند و علت جنگ این است که پادشاه َارام و اسرائیل با مصر هم حمله کرده
و در نتیجه با او جنگیدند اما نتوانستند وارد  پیمان شد  اما آحاز برخالف پیشنهاد پادشاه َارام و اسرائیل با آشور هم 
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( و خداوند  18-5:  16خواست از آشور درخواست کمک کند )دوم پادشاهان  آحاز بسیار ترسید و می  .اورشلیم شوند

  سوی آحاز فرستاد تا او را تشویق کند که بر خدا توکل کند و به او خبر دهد که پادشاه َارام و اسرائیل بر اواشعیا را به
  . بدون اینکه از پادشاه آشور درخواست یاری کند  ،نجات خواهد دادها  آن  پیروز نخواهند شد و خداوند او را از دست

چون از آشور درخواست   ،ولی او نپذیرفت  ؛ای بخواهد تا از کمک الهی مطمئن شوداشعیا از آحاز خواست تا نشانه
ـ را کشت و بر  فقح فرزند رملیا، پادشاه اسرائیلرام کرد و هوشع ـپادشاه آشور اقدام به کشتن پادشاه اَ  .یاری کرده بود

  زیرا  ؛دهد که سرزمین یهودا برای عقوبت پادشاه و قوم او خراب خواهد شدبه بعد خبر می  17از آیۀ  .جای او نشست
 ...را ویران خواهد کردا  هآن  زودی امتی که به آن پناه آوردند و از آن درخواست یاری کردندایمان نیاوردند و بهها  آن

ای از  ( برای خود نشانه11)آیۀ  .( سپس پروردگار با آحاز صحبت کرد و این صحبت از طریق اشعیا منعقد گردید10)
خواهد به آحاز بگوید چرا از  گویا خداوند می  .ات یا به بلندای آسمانـ بخواه، از عمق خواسته خدای خودپروردگار ـ

فرق   .شودای بخواه، خداوند ناراحت نمیخواهی، از من نشانهکنی و از من نمیمک می پادشاه آشور درخواست ک
ولی آحاز به آشور اطمینان  ؛است بین درخواست معجزه در حالت نداشتن ایمان و درخواست آن برای افزایش ایمان

نداشت اطمینان  خداوند  به  و  بود  و    ؛کرده  نکرد  یاری  درخواست  خداوند  از  سبب  همین  معجزهبه  هم  حتی  ای 
خواهم و  ( آحاز گفت نمی12)آیۀ   . خواهی بخواه، هرقدر هم که سخت باشدات = هرچه میعمق خواسته  .نخواست

او تصمیم گرفت   .پاسخی که داللت بر عدم اطمینان به خداوند با ظاهری آراسته دارد  .کنم پروردگار را امتحان نمی
( اشعیا گفت: ای خاندان داوود! آیا این  13آیۀ ) .داللت بر قداست او نداردبه آشور پناه ببرد و عدم امتحان خداوند، 

خواهید خدای مرا نیز از خود بیزار کنید؟ توبیخ آحاز توسط اید؟ اینک میکافی نیست که مردم را از خود بیزار کرده 
اینجا به در  از خداوند استدلیل کمک اشعیا  )  .نخواستن  داد( خداوند خودش عالمتی ب14آیۀ  آن    .ه شما خواهد 

این آیه به    .عالمت این است که عذرا حامله شده، پسری به دنیا خواهد آورد و اسمش را عمانوئیل خواهد گذاشت
 .شود( ضمیمه می 16و  15آیات )

زیرا لفظ عذرا به آن اشاره دارد( و پسری   ،)و همسر پیامبری خواهد شدخواهد کرد  این است که عذرا ازدواج    شمعنای
سالگی سه سن    .سالگی برسد دو پادشاه که فقح و رصین نام دارند خواهند مردسه به دنیا خواهد آورد و قبل از اینکه به  

ای خواهد داد«:  صیغۀ کالم »خداوند خودش به شما معجزه .دهدسنی است که کودک، خیر و شر را تشخیص می 
به همین   .ای واضح به تولد حضرت مسیح از عذرا دارداین آیه اشاره  .شده داردتر از مورد ذکر ای بزرگهداللت بر حادث

ای خواهد داد« و معجزه یعنی چیزی عجیب، و به جسم درآمدن سبب گفته است »خداوند خودش به شما معجزه
منسوب   بینیم به مردهاهر مولودی که می  شده و برخالف مسیح در اینجا به عذرا نسبت داده    .عجیبی بود  امرخداوند  

نشده است هیچ  به    است، با  چون    ؛مردی منسوب  نزدیکی  اینجا می   .نبوده استمردی  حاصل  خداوند  بینیم  در 
شود، او معجزه می  ؛ این یک معجزۀ، زمینی یا آسمانی نیست بلکه خودِ کندتقدیم میمعجزه  عنوان یک  بهخودش را  

عمانوئیل   .بلکه از شیطان و گناه نجات دهد  ،را از آشور نجات دهدها  آن  د نه به این خاطر کهکنآید و جسم پیدا میمی
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 .کند در بین ما خواهد بودیعنی خداوند با ماست، پس او زمانی که جسم پیدا می

دواج نکرده ای که از بتول: یعنی باکره  -1رود: شود که برای تعبیر زنان به کار می کلمه یافت می  سهعذرا: در عبری 
اشعیا از کلمۀ    .َالما: باکرۀ کوچک که گاهی ممکن است ازدواج کرده باشد  -3  .کردهایسا: یعنی زن ازدواج  -2  .است

( کره و عسل خواهد خورد تا ترک بدی و انجام  16و    15آیۀ )  .کندالما استفاده کرده است که با عذرا مطابقت می 
سرزمینی که شما از دو  ،کردن خوبی را بداندُجستن از بدی و اختیار خوبی را بداند؛ زیرا پیش از آنکه آن کودک دوری

غذای    چکیدۀ  ،چکیدۀ غذای حیوانی و عسل  ،کره و عسل خواهد خورد: کره  . پادشاِه آن هراسانید متروک خواهد شد
آن دو پادشاه قبل از   . شود و مانند ما ناسوت حقیقی خواهد شدبنابراین او در همۀ غذای ما شریک می  .گیاهی است

سال مردند؛ تیگت پیلسر، رصین را کشت و دمشق را تصرف کرد و هوشع پسر ایله، علیه فقح فتنه کرد و او را سه
( خداوند بر تو و بر قوم تو و بر خاندانت 17آیۀ )  . ل گذشته بودکشت و این در حالی بود که از آن خبر دقیقًا سه سا

در اینجا   .حال نیامده باشد؛ یعنی پادشاهی آشورچنان روزهایی خواهد آورد که از زمان جدا شدن ِافراِیم از یهودا تابه
فقح سخن  گوید و از خطرات خیالی از سوی رصین و  خداوند از خطرهای حقیقی که از سوی آشور است سخن می

 . طور کامل ویران کردبهپادشاه آشور آغاز ماجرا بود ولی پادشاه بابل آمد تا آنجا را  .گویدنمی
زیرا آشور در   -1به این سبب این آیه به احتمال زیاد اشاره به پادشاه بابل دارد که پادشاه آشور نامیده شده است:  

پادشاه بابل حکومت آشور را به دست گرفت   -2  .را سوزاند  شهر  46کردن نمود وقتی که  دوران حزقیا شروع به ویران
بلکه مملکتی تحت حکومت   ؛ شده نبودعنوان یک دولت بزرِگ شناخته بابل در آن زمان به  -3  .و پادشاه آشور نیز شد

 ( 7  ـ اشعیاـ کشیش آنتونیوس فکری« )شرح کتاب مقدس ـ عهد قدیم .پادشاه آشور بود
ای برای آحاز دارد و حداقل این احتمال در ظاهر اشاره به معجزه  ،ر اینکه رمزگونه استدر نتیجه این متن عالوه ب

 .نیاز به یک دلیل قطعی دارد که چنین دلیلی وجود ندارد
 گوید: کشیش آنتونیوس فکری در تفسیر تحقق این قضیه در تفسیر متی می 

زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد    ؛ی نامیداو پسری به دنیا خواهد آورد و تو آن را یسوع خواه)(:  21»آیۀ )
قوم خود را از گناهانشان   .دهدیعنی خداوند نجات می ؛یسوع: این کلمه تلفظ یونانی یشوع یا یهوشع است (.بخشید

ّب  تواند قلب را از حها(: او می چه یهودی باشد و چه دیگر امت  ؛دهد )قوم خود یعنی هرکس او را بپذیردنجات می
دهد و دهد و ما را با خداوند پدر آشتی می او ما را از عقوبت گناه نجات می   .گناه و تسلط و نیروی آن رهایی بخشد

گریخت خواهد  گناه  کنیم  زندگی  پدر  خداوند  حضور  در  به  .اگر  را  نجات  نکردهیهود،  درک  ایندرستی  طور  اند؛ 
این    .ای همین تصور را دارندت زودگذر است و هنوز هم عدهاند که منظور از نجات، نجات از روم یا مشکالفهمیده 

ها رخ داد تا آنچه خداوند به زبان نبی همۀ این)(: 22آیۀ ) .( 21: 24همان فهم غلط شاگردان عمواس است )لوقا 
تا آنچه گفته شده به حقیقت بپیوندد: یعنی مسیح آمد و در زمان معین صاحب جسم    (.ددگفته بود به حقیقت بپیون

و بر زبان پیامبر جاری شد  .شد عذرا باردار شده و پسری به دنیا )(:  23آیۀ )  .این قضیه در تقدیر ازلی خداوند بود 
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گذاشت خواهند  عمانوئیل  را  او  اسم  و  آورد  ماست«  (.خواهد  با  »خدا  یعنی:  از    .عمانوئیل  خبر  اولین  این 

مسیح محقق  بارۀ  تا ثابت کند خبرهاِی غیبِی بسیاری در   دهنده از آن خبر دادهمتای بشارتخبرهایی است که  سلسله 
او همان مسیای منتَظر است فهمیم مسیح همان  عمانوئیل: از دو اسم عمانوئیل و یسوع با یکدیگر می  .شده و 

 ( 1اصحاح   ،تفسیر انجیل متی ،نیوس فکری« )کشیش آنتو .درآمده استجسم به خداوندِ 
 در فرهنگ کتاب مقدس در تشریح کلمۀ عمانوئیل چنین آمده است: 

آورد معنای »خداوند با ماست« و او همان پسری است که عذرا وی را باردار شده، به دنیا می اسمی عبری است به   ...»
گذاری او به »خدا با ماست« را تصدیق  د دارد که نامدالیل تاریخی برای تولد و زمان تولد او وجو  .(14:  7)اشعیا  

زیرا قبل از اینکه این کودک یاد بگیرد شر را ترک کند و خیر را برگزیند، سرزمین شمال فلسطین و شام    ؛کندمی
و در روزهای رشد خود کره   .(17و16: 7دهد )اشعیا  متروک خواهد شد و خداوند یهودا را از این دو دشمن نجات می 

این خبر هفت قرن و   .(15:  7سل خواهد خورد )اشعیا  و ع داد و  تولد عمانوئیل یعنی مسیح منتَظر خبر  از  اشعیا 
ای  »عمانوئیل« کلمه   .(22:  1سوم قرن قبل از تولد او بود و خبرهای رمزگونۀ او به مسیح اشاره داشته است )متی  یک

همراه ما خداوند است« و این یک اسم رمزگونه است معنای »خدا با ماست«، یا بهتر است بگوییم »است عبری به
عنوان عالمتی که خداوند یهودا را از دشمنانش نجات  دهد، بهکه در خبری آمده که اشعیا به آحاز، پادشاه یهودا می

 .(23:  1( و در انجیل متی آمده است آن خبری از »خداوند یسوع مسیح« است )متی  10و8،  14:  7دهد )اشعیا  می
را داد.ق753در حدود  اشعیا   این خبر  در تنگنای سختی بود  ؛م  پادشاه    ؛در حالی که آحاز  زیرا فقح پسر رملیا که 

ها  آن خواستند او بامیها آن هم به این سبب کهآن ،پیمان شده بودنداسرائیل بود و رصین پادشاه َارام بر ضد او هم 
دوم پادشاهان    .ک.او ایستادن در کنار آشور را ترجیح داد )ر  پیمان شود؛ اماـ هم قدرت در حال ظهوربر ضد آشور ـ

 . (21-16: 28، دوم تواریخ 5-9: 16
شدن با آشور ندارد و به او  پیماناما اشعیای پیامبر تأکید داشت آحاز نیازی به ترس از رصین و فقح و همچنین هم 

دلیل نداشتن ایمان و زیر  بهاما آحاز ـ  .ای بخواه« تا از صدق گفتۀ این پیامبر مطمئن شود»برای خود معجزه  :گفت
در این هنگام اشعیا خبر داد که    .کنم«خواهم و پروردگار را امتحان نمی»نمی   ـ به او گفت:پوشش تقوای دروغین
آورد که تو اسمش را عمانوئیل  شود و پسری میا باردار میدهد »عذر ای نشان میمعجزهها  آن  سّید خداوند خودش به

شوند و  ترسید )َارام و اسرائیل( نابود میمی ها  آن های کودکی او، آن دو دولت که وی ازخواهی گذاشت« و در سال 
و    م به دست تیگلت پیلسر سوم، پادشاه آشور اتفاق افتاد؛ همان کسی که دمشق را فتح کرد.ق  732این اتفاق در  

ـ   .ـ را کشترصیناهالی آن را به اسارت گرفت و پادشاه آن ـ پادشاه بعد از گذشت ده سال از این واقعه، شلمناسر 
 . م به دست آشوریان افتاد.ق 722مدت سه سال محاصره کرد و در نهایت این شهر در ـ سامره را بهآشور

 . وجود دارد نظریات متفاوتیتوصیف شده است دربارۀ این پسر که عمانوئیل نام دارد و مادرش که به عذرا 
نزدیک   ایاست بایستی اشاره به واقعه  ای برای آحاز بودهعدۀ بسیاری معتقدند از آن جهت که این مسئله معجزه 
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 داشته باشد که آحاز بتواند آن را تشخیص بدهد و در اینجا چهار نظریه وجود دارد: 

در نتیجه    ؛بلکه اسم جنس است  ،فقط بر یک نفر داللت ندارد  « عذرا:  از مفسرین معتقدند کلمۀ »ُعلمه  بعضی  -
دهد؛ اما این تفسیر رخ میها  آن  »عمانوئیل« در این حالت رمزی برای مردم جدیدی است که این خبر در آغاز دوران

 . رودبین می با آنچه در عهد جدید آمده است مطابقت ندارد و ارتباط بین این خبر و سایر اخبار مرتبط با مسیا از
در حالت اول مقصود از »عمانوئیل«    .کند: همسر اشعیا یا همسر آحازاین خبری است که به یکی از دو زن اشاره می  -

(، و مادر او همسر اشعیاست که به »نبیه« وصف شده است )اشعیا  4-1:  8همان »مهیر شالل حاش بز« )اشعیا  
صاحبان این نظریه آن    .کسی که اشعیا در آستانۀ ازدواج با او بود؛ پس در زمان این خبر غیبی او دوشیزه بود  .(3:  8

 . (18: 8و اشعیا  13: 2ک عبرانیان .اند )رکنند که فرزندان اشعیا نمادین بودهگونه تأیید میرا این
موانع بسیاری نظر »حزقیا« بوده است؛ اما  دگویند منظور از »عذرا« یکی از همسران آحاز، و پسر مگروه دیگری می   -

ک دوم پادشاهان .د شده است )ربینی متوله سال قبل از این پیشزیرا حزقیا نزدیک نُ   ؛داردقرار  این نظر  در برابر  
واقعه2:  18و    2:  16 به  و واضح است که پیشگویی، مربوط  افتاده است(  اتفاق  قباًل  نبوده که  بلکه منظور    ؛ای 

 . ای بوده که اتفاق خواهد افتادواقعه 
( دربارۀ مریم عذرا و  23:  1خصوص در پرتوی آنچه در انجیل متی )به  ؛این خبر غیبی به آیندۀ دور اشاره دارد  -

خدا با ماست« وارد شده است؛ زیرا او همان خدایی است که    ،شود که تفسیر آنفرزندش که »عمانوئیل خوانده می
ن  صورت جسمانی در مسیح ساک( کسی که »الوهیت با همۀ کمالش به16:  3س  ئو»در جسم ظاهر شد« )اول تیموتا

جهت اطالعات بیشتر در رابطه با این موضوع به فرهنگ و تفسیرهای دیگر کتاب مقدس  .(9:  2است« )کولسیان 
ولی    ،با اینکه این تفسیر دربارۀ وقوع خبر در آیندۀ دور صحیح است  .واقع در پایگاه انبا تکالهیمانوت مراجعه نمایید

 .ی آحاز بوده استای براپوشی کرده که این خبر نشانهاز این نکته چشم 
و عمانوئیل و عذرا دو نماد هستند؛ عذرا در   بینی همانند بسیاری از خبرهای عهد قدیم، دو مصداق دارداین پیش -

عمانوئیل در مصداق  .مصداق نزدیک اشاره به همسر اشعیا یا همسر آحاز و در مصداق دور اشاره به مریم عذرا دارد
 . « یا »حزقیا« و در مصداق دور اشاره به یسوع خداوند داردنزدیک اشاره به »مهیر شالل حاش بز

و ما این نکته  ست بینی در مصداق دور متعلق به والدت یسوع مسیح خداوند از مریم عذراشکی نیست که این پیش 
تمام  بینیم: »و این همه برای آن واقع شد تا کالمی که خداوند به زبان نبی گفته بود  وضوح در انجیل متی می را به

گردد: عذرا باردار شده، پسری به دنیا خواهد آورد که اسم آن را عمانوئیل خواهند گذاشت که تفسیر آن چنین است:  
با ماست« )متی   نیز درباره  .(23-21:  1خدا  گوید: »زیرا برای ما کودکی به دنیا اش میاو همان است که اشعیا 

انگیز، خدای قدیر،  بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت  خواهد آمد و پسری به ما بخشیده خواهد شد؛ سلطنت
توان به او گفت »خدا  ( بنابراین او تنها کسی است که می 6: 9« )اشعیا .پدر سرمدی و َسرور صلح خوانده خواهد شد

دس « )فرهنگ کتاب مق.بلکه نجات ابدی از گناه و مرگ بود  ،با ماست« و تولد او نجات از یک تنگنای موقت نبود
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 ـ شورای کلیساها ـ شرح کلمۀ عمانوئیل( 

و از    ؛به آن احتجاج نکرده  خصوص اینکه عیسی به  ؛در نتیجه این متن نمادین و تأویل آن، محل بحث است
وگرنه عالوه    ؛آنجایی که این متن نمادین بوده است فقط باید کسی که این نماد به او اشاره دارد به آن احتجاج کند

 به آن غیرقطعی است، ارزش علمی نیز نخواهد داشت!بر اینکه احتجاج 
 اسم »یسوع ناصری« یا »ناصری«  -

محقق    ـکه او ناصری خوانده خواهد شدـدر انجیل متی آمده است: »او آمد و در شهر ناصره ساکن شد تا سخن انبیا  
منتظر همان کسی است که   بینی وجود ندارد که تصریح کند نبی منتَظر یا مسیحدر اینجا نیز متن یا پیش  .«ش.د

 .»ناصری« خوانده خواهد شد
یافته ناصری خوانده خواهد شد: مسیح در ناصره پرورش یافت تا اسم مشتق  ...گوید: »کشیش آنتونیوس فکری می

شدنش را در بر داشته باشد و اسم او ناصری شد و اسم »نصاری« که لقب مسیحیان است از آن مشتق از مکان بزرگ
 « .شودمی

معنای غصن )شاخۀ درخت( است و کلمۀ عربی »ناضر« از آن گرفته به  NATZAR)به این دلیل که ناصره در عبری  
اند او ناصری خوانده خواهد  سّید مسیح در چند خبر در عهد قدیم، شاخه نامیده شده است: انبیا گفته  .شده است

مراجعه کنید به خبرهای )اشعیا   .یابیم اند او شاخه است و در اینجا تطبیق سومی برای فهم عهد قدیم میگفته .شد
 . (12:  6، 8: 3و زکریا  15: 33ارمیا  ،1-2: 11

 .( 2-1:  9جایی که اسباط زبولون و نفتالی از آنجا بودند )اشعیا    ؛آیداده بود که مسیح از جلیل میاما اشعیا خبر د
شاخه: بعد از آنکه درخت داوود قطع شد )مالکیت خانوادگی با وفات صدقیا به پایان رسید( مسیح مانند شاخۀ جدیدی  

 ـ تفسیر انجیل متی(  2س فکری ـ متی « )شرح کتاب مقدس ـ عهد جدید ـ کشیش آنتونیو.در این درخت رویید
بازگشت به ناصره: به یوسف قّدیس وحی شد که به    ...گوید: »همچنین پدر تادریس یعقوب ملطی در تفسیر آن می 

که او ناصری  ـ او آمد و در شهری که »ناصره« نام داشت ساکن شد تا آنچه انبیا گفته بودند    .منطقۀ جلیل رو کند
 «.ق شودمحق ـخوانده خواهد شد

گوید: »یوسف به ناصره بازگشت تا از یک طرف از خطر دوری کند کریسوستوم دربارۀ این اتفاق چنین میقّدیس جان
« رفتن او به ناصره در حالی که شهر چندان مهمی نبود .(101و از طرف دیگر از سکونت در وطن خود خشنود شود )

 .ورزیدند ُخرد کندبه اسباط معین یا شهرهای مشهور فخر می خود داشتنبه این سبب بود که یهود را که به نسبت 
فقط آن مکان بلکه کل منطقۀ جلیل چنین  اهمیت بود و نهگوید: »زیرا آن مکان کم کریسوستوم می قّدیس جان

از یهود( میبه همین سبب فّریسیان )طایفه  .وضعیتی داشت وجو کن و ببین هیچ پیامبری از گویند: »جست ای 
تا نشان دهد به امور مخصوص ،  شد از اینکه بگویند از آنجاستاو شرمنده نمی  .(52:  7« )یوحنا  .یامده استجلیل ن

خود تکبر  دلیل بزرگی محل تولد یا ثروتتا به ما نشان دهد به  ...و شاگردان خود را از جلیل برگزید ؛بشری نیاز ندارد
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رد سبک بشماریم؛ تا به ما نشان دهد که از فقر، ناراضی بلکه شایسته است کسی را که چنین رفتاری دا  ،نورزیم

این چیزی    .شود فرار کنیم تا از فقری که موجب شرارت مردم می   ،دنبال ثروِت اعماِل نیک باشیم بلکه به  ،نباشیم 
یابد  نمیگردد ولی آن را  ای آب میدنبال قطره( زیرا با لجاجت به24:  16کند )لوقا است که از ثروت، فقر درست می

(102 ).» 
معنای غصن )شاخۀ درخت( به Natzarمعادل عبری »نصاری« که لقب مسیحیان است از »ناصره« اشتقاق یافته و 

  . است و کلمۀ عربی »ناضر« از آن گرفته شده و سّید مسیح در چندین خبر در عهد قدیم »شاخه« نامیده شده است
هایش میوه خواهد داد. روح  ای از ریشهسر بر خواهد آورد و شاخهنهالی از ساقۀ َیسی  )در اشعیای نبی آمده است:  

- 1:  11)اشعیا    (....خدا بر او قرار خواهد یافت، روح حکمت و فهم، روح مشورت و قّوت، روح معرفت و ترس از خدا
م رویانید که  ای عادل خواهگوید: ایامی خواهد آمد که برای داوود شاخهاینک خداوند می )( و در ارمیا آمده است:  2

زیرا من  )( و در زکریا:  15:  33)ارمیا    (.حکومت کند، پیروز گردد و عدل و انصاف را در این سرزمین به اجرا درآورد
اینک مردی که نامش شاخه است از مکان خویش خواهد رویید و  )(،  8:  3)زکریا    (.خود، شاخه را خواهم آورد  بندۀ

گونه یهود منتظر مسیا بودند؛ کسی که »شاخه« یعنی »ناصری« این  ...(12:  6  )زکریا  (.معبد خداوند را بنا خواهد کرد
 ( 2« )شرح کتاب مقدس ـ عهد جدید ـ پدر تادریس یعقوب ملطی ـ تفسیر انجیل متی .شودخوانده می

یا   اینکه آیا تفسیری رمزآلود دارد بارۀپوشی از صحت یا عدم صحت آن( در به نظر بنده سخنی که گفته شد )با چشم 
به   ـ عیسیطور که گفته شد  همانخصوص ـاینکه قابل بحث و مناقشه است، نیاز به توضیح بیشتری ندارد؛ به

 کم این استدالل کامل نیست! آن احتجاج نکرده تا جنبۀ علمی داشته باشد؛ و دست 
اما اگر نمادین و رمزگونه  ؛شوند بحث و مناقشه وجود نداردکلمه منطبق می بهصورت کلمه متونی که به خصوصدر 

 خداوند صورت پذیرد:]خلفای[  باشد تأویل آن باید توسط کسی که آن نماد به او اشاره دارد یا توسط خلیفۀ دیگری از  
 (: مثال متن ]نمادین[ برای یوحنای تعمیددهنده )یحیی

 آمده است: 4در سفر مالکی ـ اصحاح 
بهـ و همۀ فرایض  موسیشریعت بندۀ من ـ  4:  4) او امر  و قوانینی را که  جهت تمامی اسرائیل در کوه حوریب به 

اینک من، ایلیای نبی را پیش از فرارسیدن روز عظیم و َمهیب خداوند نزد شما    5:  4ام به یاد داشته باشید.  کرده 
مبادا بیایم و این    .سوی پدران بازخواهد گردانیدسوی فرزندان و دل فرزندان را بهدل پدران را به  6:  4خواهم فرستاد.  

 ( .4)سفر مالکی ـ اصحاح  (.سرزمین را به لعنِت نابودی بزنم 
گونه تفسیر  که او نیز معصوم است این  ـ برای زکریاکندکه معصوم است و کالم خدا و تفسیر او را نقل میپادشاه ـ

یعنی    ؛شوده برای او متولد میآید یا کسی که تمثیل ایلیاست، همان کسی است ک کند، کسی که با روح ایلیا میمی
 (: یوحنای تعمیددهنده )یحیی

کرد، از کاهنان گروه َابّیا. همسرش ِالیزاِبت نیز از اسم زکریا زندگی میـ کاهنی بهپادشاه یهودزمان هیرودیس ـ   در  5)
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محمد  خدا    دۀفرستا  بارۀدر   لشانیتأوبیان کردیم که  را  از عهد قدیم  نمادینی  ما متون  
 . اندنموده ویل  أت عیسی به  را   آلودیطور که آنان متون رمز همان  ؛است رسول

 : گویممی  ،متوناین برخی از پرداختن به پیش از 

 
کردند  ـ رفتار می عیبن  بدوهر دو در نظر خدا پارسا بودند و مطابق همۀ احکام و فرایض خداوندـ   6دختران هارون بود  

یک بار که نوبِت خدمت گروه زکریا بود و   8  خورده بودندها فرزندی نداشتند، زیرا ِالیزاِبت نازا بود و هر دو سال آن   7
خور به نام  شدن به ُقدِس معبِد خداوند و سوزاندن بُ به رسم کاهنان، قرعۀ داخل  9  کرداو در پیشگاه خدا کهانت می 

ایستاده بر جانب ناگاه فرشتۀ خداوند ـ  11خور، تمام جماعت  بیرون سرگرم دعا بودند  در زمان سوزاندن بُ   10  وی افتاد
فرشته به    13:  1زده شد و ترس وجودش را فراگرفت  زکریا با دیدن او بهت 12ـ بر زکریا ظاهر شد  خورراست قربانی بُ 

لیزاِبت برای تو پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را  نترس! دعای تو مستجاب شد. همسرت اِ   ،او گفت: »ای زکریا
زیرا   15 تو سرشار از شادی و خوشی خواهی شد و بسیاری نیز از تولد او شادمان خواهند شد  14 یوحنا خواهی نامید 

و  16القدس خواهد بود در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و ُمسکری نخواهد نوشید و در شکم مادر ُپر از روح
او با روح و قدرِت ایلیا پیشاپیش پروردگار   17ـ بازخواهد گردانید  خدای ایشانسوی خداوندـ بسیاری از قوم اسرائیل را به 
سوی حکمت پارسایان بگرداند تا قومی آماده برای پروردگار  سوی فرزندان و عاصیان را بهخواهد آمد تا دل پدران را به

 (1)لوقا ـ اصحاح  (.فراهم سازد
را بیان    ( و متن دربارۀ خودشطور که عیسی حقیقت این دو متن دربارۀ یوحنای تعمیددهنده )یحیی همان
 نمود: 

عیسی دربارۀ یحیی آغاز به سخن کرد و به جماعت گفت: برای دیدن    ،رفتنددر حالی که شاگردان یحیی می  7)
چیزی رفتید؟ اگرنه، پس برای دیدن چه  8د؟  دهچیزی به بیابان رفتید؟ برای دیدن یک نی که باد حرکتش می چه

اند  های پادشاهان کنند در کاخ های لطیف به تن می ای لطیف به تن دارد؟ آنان که جامهبرای دیدن مردی که جامه
زیرا    10گویم کسی که از پیامبر نیز برتر است  چیزی رفتید؟ برای دیدن پیامبری؟ آری، به شما میبرای دیدن چه  9

فرستم، که راهت را پیش رویت مهیا  اش نوشته شده: اینک رسول خود را پیشاپیش تو می ست که دربارهاو همان ا
را به شما می  11  خواهد کرد ترین در تر از یحیای تعمیددهنده از مادر زاده نشده، اما کوچکگویم، که بزرگحق 

او بزرگ ملکوت آسمان از  تاک  12تر است  ها  و  ها غصب می نون ملکوت آسمان از زمان یحیای تعمیددهنده  شود 
تا زمان یحیی ِاخبار می  13ربایند  غاصبین آن را می بپذیرید،    14نمودند  زیرا همۀ پیامبران و تورات  اگر بخواهید 

 ( 11)انجیل متی ـ اصحاح  (.هرکه گوش شنوا دارد بشنود 15 بایست بیایدیحیی همان ایلیاست که می 
را ها آن اگر هرکسی بتواند ،و دلیلشان باشدها آن توانند از آِن خلفای خداوند و مخصوصمی چگونه نمادها و متون 

نهد، احتجاج  از روی هوای نفس خود بر هرکس که بخواهد تأویل و منطبق کند؟! کسی که چنین طرحی را بنا می
 اندازد!یدور مرا بهها آن بودنکند و در نهایت خاصیت نمادین به متون الهی را نقض می
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و با عقل و    ، را بیان  شدهفرستاده   یا پیامبرِ   ش خدا در زمینجانشین  دلیل بر حجت یا  ما  
 . به آن استدالل نمودیم  ،انجیل و قرآن ،و نقل از تورات  ،حکمت

باید به    حق هستند خواهان  که    ـیهود و نصارا یا مسیحیان ـ   بنابراین کسانی از اهل کتاب 
:  یما ه را بیان نمود  اشگانهسه بندهای  و  این قانون    ؛توجه داشته باشند حجت  شناخت  قانون  

  آیا عقل و حکمت باید ببینند  و  «  و پرچم یا حاکمیت خداوند  ، علم و حکمت  ،متن وصیت یا  »
 ؟کنداین را بیان می جز 

وصیت  پس از خود  های  آیا فرستادگان به جانشین ببینند  و  کنند    رورویز همچنین تورات را  
 1؟ خیریا اند کرده
 : هستندخود ان های پیامبران به جانشینوصیت  ازمتونی  هاینمونه  برخی از هانیا 

 : 31اصحاح  ، تثنیه
  مۀ یخ در وبخواه  را  وشعی ؛است  کینزد تو مردن امیا  نک ی گفت: ا  موسی پروردگار به و)

 ع حاضر اجتما  مۀیخ در ،رفته  وشعی و موسی پس  .کنمتیوص را  او تا  دی شو حاضر اجتماع

 
ای است که عبارت است شدهها( عقیدۀ ثابتجانشینی خداوند بر روی زمین )انبیا، پادشاهان، کاهنان یا قاضی -1

 .از برگزیدن خدا، دعوت از سوی او و ارسال 
 .متعال هستندوزیرا از سوی خداوند یکتای سبحان ؛ ها باید یکسان باشدهمچنین قانون شناخت این جانشین

یقین پیدا   ،هایی برای تنصیب جانشینان خداوند اثبات کنیم زمانی که این قانون را از طریق مثال یا مثال   در نتیجه
 .شودیک از آنان نقض نمیهیچ بارۀوجه در هیچکنیم این قانون بهمی

اند، پس نص یا وصیت از سوی خلیفۀ  انبیا به جانشینان خود وصیت کرده  ،بینیم در عهد قدیم و جدید از آنجا که می
 . قبلی بر خلیفۀ بعدی سنت خداوند است و سنت خدا تبدیل و دگرگونی ندارد

فقط برای خلیفۀ   ، همچنین باید توجه داشته باشیم که نص از سوی پیامبر قبلی بر کسی که جانشین او خواهد شد
های مختلفی خواهند آمد نیز تصریح کند و  تواند بر خلفای متعددی که در زمان لکه می ب ؛واسطۀ پس از او نیستبی

  و محمد  را معرفی، و به عیسی  خلیفۀ خود یشوع  شود؛ موسیاین از طریق تورات و انجیل ثابت می
 . کندنیز سفارش می
کند و نیز برای  ـ تصریح میوصی و خلیفۀ مستقیم خودـ که پیامبر و پادشاه است بر سلیمان همچنین داوود

.داردهایی بیان می متن و مهدی اول قائم و محمد عیسی
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 1(. ستاد یا  مه ی دِر خ بر ابر ستون  و  شد ظاهر مه ی بر دِر خ ابر ستون پروردگار در  و ۱۵ . شدند

 
را  ها آن هایی را انجام دهد و موسیخدا به او دستور داد وظایف و وصیت  در روزهای پایانی عمر موسی -11

 کرد:به قوم خود ابالغ 
ام و دیگر سالهبیست وسپس افزود: »من امروز صد 2پس موسی رفت و این سخنان را به تمامی اسرائیل بازگفت  1)

ـ خود  خدای توپروردگار ـ  3شدن را ندارم. یهوه به من گفته است: تو از این اردن نخواهی گذشت.  یارای داخل و خارج
گونه که پروردگار    همان  ؛ها شویتو هالک خواهد کرد تا وارث آن  حضور  پیشاپیش تو خواهد گذشت. او این اقوام را از

کرد   تو عبور خواهد  پیشاپیش  یوَشع  است  قوم  4فرموده  این  با  عوج،  یهوه  و  با سیحون  که  کرد  ها همان خواهد 
زمانی که یهوه آنان را به دست شما تسلیم  5پادشاهان َاموری و سرزمینشان کرد، آنگاه که ایشان را هالک ساخت. 

آنان ترس   قوی و دلیر باشید و از 6که به شما کردم رفتار کنید    هاییخواهد کرد شما باید با آنان بنا بر تمامی وصیت 
آنگاه    7رود و تو را وانخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد  زیرا یهوه، خدای تو همراه تو می  ؛و واهمه نداشته باشید

زیرا تو همراه این قوم به سرزمینی   ؛موسی یوَشع را فراخواند و در پیشگاه تمامی اسرائیل به او گفت: »قوی و دلیر باش
تو آن سرزمین را بین آن  خواهی رفت که یهوه برای پدرانشان به ایشان بدهد، و  ها تقسیم سوگند خورد که آن را 

یهوه خود پیشاپیش تو خواهد رفت و با تو خواهد بود. او تو را وانخواهد گذاشت و ترک نخواهد گفت.   8خواهی کرد  
 (31)تثنیه ـ اصحاح  (.پس مترس و هراسان مباش

این وصیت این او  دچنین  و  کرد  را مکتوب  ازها  قوم  بزرگان  داد  )همانند غدیرها  آن  ستور  کنند  که  نگهداری  خم 
های بعدی که شاهد را منصوب کرد( و هنگامی که زمانش فرا رسد آن را به دست نسل   وصی خود علی  پیامبر

 اند برسانند تا حجتی بر آنان باشد:این قضیه نبوده 
کردند و نیز به تمام  ی کاهن که صندوق عهد یهوه را حمل می الو  آنگاه موسی این تورات را نوشته، آن را به بنی  9)

پس موسی ایشان را فرمان داده، گفت: »در پایان هر هفت سال در موعد مقرر در سال   10مشایخ اسرائیل سپرد  
ـ در جایی که  خدای توـ   یهوهزمانی که تمامی قوم اسرائیل در پیشگاه    11،  هاخیمه ها به هنگام عید  بخشش قرض 

یعنی  قوم را گرد هم آور ـ   12شوند این تورات را در حضور تمامی اسرائیل به گوش آنان بخوان  گزیند حاضر می او برمی
ـ تا گوش فرا داده، بیاموزند که از یهوه خدایتان اندمردان و زنان و کودکان را و نیز غریبانی را که در شهر تو ساکن 

دانند بشنوند و  و تا فرزندان ایشان نیز که آن را نمی  13نجام تمامی کلمات این تورات حریص شوند،  بترسند و بر ا 
 (. کنید از یهوه خدای شما بترسندبیاموزند که در تمام ایام زندگِی خود در سرزمینی که برای تصرف آن از اردن عبور می 

 ( 31)تثنیه ـ اصحاح 
ا فراخواَند تا او را وصیت کند و از آنچه بعد از او به دست قوم انجام ر   امر کرد یوشع  سپس خداوند به موسی

 شود باخبرش سازد: می
یوشع را بخواه و در خیمۀ اجتماع حاضر شوید تا او را  و یهوه به موسی گفت: اینک ایام مردن تو نزدیک است؛    14)
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وه در ستون ابر بر دِر خیمه ظاهر شد  و یه  ۱۵وصیت نمایم. پس موسی و یوشع رفته، در خیمۀ اجتماع حاضر شدند.  

 . مقام اوستجانشین و قائم  برای قوم خود بیان کرد که یوشع و موسی  (.و ستون ابر بر دِر خیمه ایستاد 
 همچنین شایسته است به مسائلی توجه شود: 

اختصاص یافته   های موسیاسرائیل، این یوشع است که به وصیت اول: در بین قوم و کاهنان و همۀ شیوخ بنی 
حال آیا یوشع،    .به او وصیت کند؛ یعنی تنها او وصی موسی است و نه کس دیگر  است تا خداوند از زبان موسی

این دلیل قطعی و حجتی   (.یوشع را بخوان و در خیمۀ اجتماع بایستید تا به او وصیت کنم )خودش را برگزیده است؟ 
را شنیده و چیزی که    کسی نگوید همۀ وصیت موسی  ، نتا بعد از آ  ،محکم است که یوشع وصی موسی است

آنان نزد موسی و هارون گرد آمده، به ایشان   3)فقط اختصاص به یوشع داشته باشد در آن وجود نداشته است:  
اند و یهوه در میان ایشان ـ مقدسیعنی هریک از ایشان گذارید. زیرا همۀ جماعت ـ گفتند: شما از حد خود پا فراتر می 

(16)سفر اعداد ـ اصحاح  (.دانید؟ . پس چرا خود را از جماعت یهوه برتر میاست
شدن در خیمه و ستون ابر: دوم: وارد 

بلکه   ؛ری برای ورود به سرزمین موعود نیستک لش  ۀفقط فرماند  این قسمت از تورات تأکید دارد بر اینکه یوشع
 .اشتبر عهده د در تمام اموری است که او نبی و جانشین موسی

مگر به   ،زیرا از نظر یهودیان و مسیحیان کسی اجازۀ ورود به خیمه یا همان »خانۀ یهوه« یا خیمۀ شهادت را نداشت
و آمدن ستون ابر را   متعال! بنده باور ندارم ایستادن یوشع در »خانۀ یهوه« کنار موسیودستور خداوند سبحان

در بین قوم و در   ای است که جانشین موسیوصی و خلیفه مگر اینکه یوشع    ،بتوان به چیز دیگری تفسیر کرد
 خواهد بود. ـ که خانۀ یهوه استخیمۀ موسی ـ 

 :های موسیسوم: گمراهی قوم موسی یا بعضی از آنان در خصوص ترک عهد و وصیت 
خوابی و این قوم برخاسته، از پِی خدایان بیگانۀ سرزمینی که یهوه به موسی گفت: اینک تو با پدران خویش می 16)

در آن روز خشم    17شوند زنا خواهند کرد و مرا ترک گفته، عهد مرا که با ایشان بستم خواهند شکست  به آن داخل می
ها تلف خواهند رت خود را از ایشان خواهم پوشانید، و آنایشان را ترک خواهم گفت و صومن بر ایشان افروخته شده،  

رو این بالیا بر  چندان که در آن روز خواهند گفت: آیا ازآن  ؛گیرشان خواهد شدهای بسیاری دامن. بالیا و تنگیشد
 (31)تثنیه ـ اصحاح  (.ما فرود نیامده که خدایمان دیگر در میاِن ما نیست؟ 

هستند، توجه به آنان توجه به خداست و توجه به غیر آنان توجه به خدایان دیگر   یاوجه خداوند همان انبیا و اوص
 کنند: اما اینکه وصیت همان عهد است، دیگر فقرات اصحاح این مطلب را بیان می .است

وگند  اسرائیل را به سرزمینی که سزیرا تو بنی  ؛و خداوند یوَشع پسر نون را مأمور ساخته، گفت: قوی و دلیر باش...)
(.خوردم به ایشان بدهم خواهی برد و من خود با تو خواهم بود

کردند  به الویانی که صندوق عهد یهوه را حمل می 25چون موسی کلمات این تورات را تا آخر در کتابی نوشت  24)
 



 سیزدهمین حواری  ................................................................................................ 54

 
بگذارید تا در آنجا شاهدی بر    ،خدایتان  ،این کتاب تورات را گرفته، کنار صندوق عهد یهوه  26فرمان داده، گفت:  

گاهم. اینک حتی امروز که هنوز زنده و در میان شما هستم زیرا من از عصیانگری و گردنکشی   27  شما باشد شما آ
منصبان خویش  تمامی مشایخ قبایل خود و صاحب   28ورزید، پس بعد از مرگم چه خواهید کرد؟  بر یهوه عصیان می 

دانم  رو که می ازآن   29ها برسانم و آسمان و زمین را بر آنان گواه گیرم  خنان را به گوش آن را نزد من گرد آورید تا این س
فساد خواهید کرد و از راهی که به شما وصیت کردم گمراه خواهید شد. در روزهای آینده به مصیبت  وفات من  پس از  

های خود او را خشمگین خواهید  د و با کردهجا خواهید آور گرفتار خواهید شد زیرا آنچه را که در نظر یهوه بد است به
 (. .. ساخت.

کند منظور از نقض عهد، تنها مسئلۀ رهبری و اطاعت از یوشع تا زمان ورود به  وضوح بیان میبه  در اینجا موسی
 است محقق خواهد شد!  دادهها آن به که خبریبرحسب  آنجا به ورود عدۀو زیراسرزمین مقدس نیست؛ 

 تصور نیست! در اجرا و تفسیر آن قابل  شریعت بدون انحراف از خلیفۀ موسی همچنین انحراف از
اینک حتی امروز که هنوز زنده و در میان شما هستم )  :است  در نتیجه مقصود از نقض عهد، نقض عهد اوصیا

فساد خواهید کرد و از   وفاتم دانم پس از رو که می ؟... ازآنپس بعد از مرگم چه خواهید کردورزید بر یهوه عصیان می 
 (. ...ام گمراه خواهید شدراهی که به شما وصیت کرده 

  سختی کشید و چقدر مخالفت آنان با هارون سیبنابراین عصیان خداوند یعنی عصیان خلیفۀ او؛ و چقدر مو
 .ـ آشکار و واضح بوددر حیاتش  جانشین موسیـ

 فرماید:می احمدالحسنامام 
خود داشتند  در درۀ حاصلخیز رود نیل  که    ای آن زندگی  از اسرائیل از میان دریا عبور کردند و نجات یافتند و بعدبنی »

در میان صحرای   اما حضر آببیرا  وارد  بشارت  ت موسیوعلفی دیدند!  برای  الهی  شدن به سرزمین و فرمان 
هایی که در ها نوید داد. بعد از تمام آیات، معجزات و نشانهمقدس را برایشان آورد؛ وعدۀ نصرت از طرف خدا را به آن

اسرائیل رفت بنی ش، انتظار می شدن فرعون و لشکریانشدن آب دریا و غرق مصر مشاهده کردند و پس از شکافته 
ها  ای در اطاعت از فرمان، تردید یا سرپیچی نکنند و به وعدۀ نصرت و پیروزی، کاماًل یقین داشته باشند؛ اما آنذره

 .دندکر سرپیچی کردند و از ورود به سرزمین مقدس، خودداری 
: هاترین عوامل نافرمانی آنشاید مهم 

کردند  ها او را به دید یک فرمانده نگاه میبیشتر آن ؛  رسالت حضرت موسی  ها به نبوت وضعف ایمان آن  -  1
 .کردندحتی برخی از پذیرفتن فرمان او نیز سرپیچی می ؛الشأنتا یک پیامبر عظیم 

 شد.بی هیچ ترسی و ترس از خدا، که منجر به سرپیچی و ارتکاب گناه  اسستی در تقو  - 2
هایت ترک    ها، خو گرفتن به ظلم و درنگران و تسلیم و خضوع در برابر آناستبدادضعف نفس و ترس از    -  3

 جهاد در راه خدا. 
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 : 33اصحاح  ، تثنیه
:  گفت  2  .داده  اسرائیل بنی   به   وفاتش  پیش از   ـ خدا   مردـ   موسی   که  برکتی   است  این   و   1)

 کرورهای  با  و  درخشید  فاران   کوه  از  و  نمود   طلوع   بر ایشان  سعیر  از   و  ،آمد   ناسی   پروردگار از
  قوم   که  یراستبه   3  .آمد  پدید   آتشین   شریعت   ،ایشان  برای او  راست  دست  از  و  ،آمد  ین مقّدس

  ،نشسته   تو های در پیشگاه پا و هستند  تو   دست  در   مقدسانش جمیع  .داردیم دوست  را  خود
 1(. شوندمی مندبهره  سخنان تو  از هرکدام

 
آخرت    -  4 از  بیش  دنیوی  زندگی  به  رخنه ـتوجه  به  منجر  دل که  در  دنیا  دوستی  شدکردن  و    ـهایشان 

 جستن بیش از اندازه به دنیا همانند بعضی از مسلمانان این زمانه.تمسک 
آنگیر همه   -  5 میان  در  خودپسندی  آنبهها؛  شدن  از  بعضی  که  هارونطوری  و  موسی  از  برتر  را  خود    ها 

و )گونه که در تورات ِسفر اعداد، اصحاح شانزدهم آمده است:    . همانرفتندشان نمیدیدند و زیر بار فرماندهیمی
رؤبین   پسران  فاِلت  بن  ن  ُاو  و  َالیاب  پسران  َابیرام  و  داتان  و  الوی  بن  َقهات  بن  یصهار  بن  از    2قورح  بعضی  با 

پنجاه نفر از سروران جماعت که برگزیدگان شورا و مردان معروف بودند، به حضور موسی واسرائیل، یعنی دویست بنی 
نمایید، زیرا تمامی ایشان گفتند: شما از حد خود تجاوز می  و به مقابل موسی و هارون جمع شده، به   3برخاستند  
اند، و خداوند در میان ایشان است. پس چرا خویشتن را از جماعت خداوند برتر  هریک از ایشان مقدس  جماعت،

ا بخواند.  و موسی فرستاد تا داتان و ابیرام پسران الیاب ر   12و چون موسی این را شنید، به روی درُافتاد...    4  دانید؟ می
آیا این کم بود که ما را از زمینی که شیر و عسل در آن جاری بود بیرون آوردی تا ما را  13 !آییم ایشان گفتند: ما نمی 

سوی  )کتاب سرگردانی یا مسیر به  .(...  خواهی خود را بر ما حکمران سازی؟ در صحرا هالک سازی، که حال می 
 خدا(

ریح به برخی از انبیا صاست؛ این مرتبه ت برگزیده است متنی از موسی احمدالحسندومین متنی که امام  -1
 . واسطه نیست این متن برای جانشین بی .که در آیندۀ دور جانشینش خواهند بوداست و اوصیایی 

اند از: »پروردگار  بارتگوید که عبودن آن چیست؟ این متن از حوادث مشخصی سخن میاما دلیل بر نص و وصیت
از: دهند که عبارت های معینی رخ میاین وقایع در مکان  .آمد«، »بر ایشان طلوع کرد«، »درخشید« و »آمد« اند 

 .»سینا«، »ساعیر«، »کوه فاران« و »کرورهای مقّدسین«
رکت، عبارت است از  کردن؛ و حزیرا آمدن یعنی حرکت   ؛صورت َمجازمگر به  ،شودآمدن به خداوند نسبت داده نمی 

این و همۀ  دیگر  به وضعیت  از وضعیتی  یا  دیگر  زمان  به  زمانی  از  یا  دیگر  مکان  به  از مکانی  معنای بهها  انتقال 
در حالی که خداوند برتر از چنین   ؛کندشدن حالت جدید بر حالت قبلی است و حدوث الوهیت مطلق را نفی میحادث
متعال است و عمل  ود باید آمدن مخلوقی باشد که تمثیلی از خداوند سبحان بنابراین آمدن خداون   .هایی استنسبت 
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بعد از درک این    .آمدن او همان آمدن خدا خواهد بود  ،او جانشین خداست و در نتیجه  .شوداو به خدا نسبت داده می 

 .خواهیم پرداختگردیم و دربارۀ ظهور و آمدن خدا در سینا، ساعیر و فاران به بحث به این متن بازمی مسئله
 چنین آمده است: 19سینا: در سفر خروج ـ اصحاح  -
اسرائیل در ماه سّوِم خروجشان از سرزمین مصر در همان روز به صحرای سینا رسیدند... خداوند به موسی  بنی   1)

و روز سّوم آماده    11های خود را بشویند«  ها بگو جامهفرمود: »نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس کن. به آن
ای گرداگرد کوه و محدوده  12زیرا در روز سّوم خداوند در برابر دیدگان همۀ قوم بر کوه سینا نزول خواهد کرد   ؛باشند

برای قوم قرار بده... صبح روز سّوم رعد و برق درگرفت و ابری غلیظ بر کوه پدیدار گشت و آواز بلنِد َکِرنا به گوش 
نگاه موسی قوم را برای مالقات با خدا از  آ  17که در اردوگاه بودند همه بر خود لرزیدند    طوری که قومیبه  ؛رسید

زیرا خداوند در آتش بر آن نازل شده    ؛کوه سینا را دود فراگرفته بود  18ها در پای کوه ایستادند  اردوگاه بیرون برد و آن
شد موسی چون آواز َکِرنا بلند و بلندتر می 19لرزید می شّدترفت و تمامی کوه بهبود. دوِد آن مانند دود کوره باال می 

او پاسخ میسخن می به  با صدا  باالی کوه   20داد  گفت و خدا  به  را  و موسی  آمد  فراز کوه سینا فرود  بر  خداوند 
د  و خداوند به او گفت: »پایین برو و به قوم هشدار بده مبادا برای دیدن خداون   21فراخواند. پس موسی باال رفت  

شوند باید  حتی کاهنانی که به خدا نزدیک می  22از حد تجاوز نمایند که بسیاری از ایشان هالک شوند    ،نزدیک آمده
توانند از کوه سینا باال  موسی به خداوند گفت: »این قوم نمی  23خود را تقدیس کنند، مبادا بر ایشان هجوم آورد  

خداوند پاسخ   24دودی گرداگرد کوه قرار ده و آن را مقدس شمار« گفتی: »ح ،زیرا تو خود به ما هشدار داده ،بیایند
داد: »پایین برو و هارون را با خود باال بیاور. اما قوم و کاهنان نباید از حد تجاوز کنند تا نزد خداوند برآیند، مبادا بر  

 . (... 25ایشان هجوم آورد 
 آمده است:  24همچنین در سفر خروج ـ اصحاح 

آنگاه به موسی گفت: »تو و هارون و ناداب و َابیهو، همراه هفتاد تن از مشایخ اسرائیل نزد خدا باال بیایید و از دور   1)
خداوند به    12تنها موسی نزدیک خداوند بیاید، اما آنان نزدیک نیایند. قوم نیز همراه او باال نیایند...    2سجده کنید  

ها هایی را که برای راهنمایی آن های سنگی و شریعت و فرمان ا بمان، تا لوحموسی گفت: »نزد من به کوه بیا و اینج 
اما پیش از آن به   14آنگاه موسی با خادم خود یوَشع روانه شد و موسی به کوه خدا برآمد    13ام به تو بدهم  نگاشته

رکس مشکلی داشته باشد مشایخ گفت: »همینجا منتظر بمانید تا نزدتان بازگردیم. هارون و حور با شما هستند؛ ه
و جالل خداوند بر کوه سینا ساکن   16چون موسی به فراز کوه برآمد ابر، کوه را پوشاند    15تواند نزد ایشان برود  می

جلوۀ جالل خداوند    17موسی را ندا داد    ،گردید. آن ابر تا شش روز کوه را پوشاند و در روز هفتم خداوند از میان ابر
روز و موسی به فراز کوه آمده، داخل ابر شد و چهل شبانه  18انند آتشی سوزاننده بر قلۀ کوه بود  اسرائیل مدر نظر بنی 
 (. در کوه بود

همچنین    .(واسطۀ علیو سخن گفتن با اوست )به  بنابراین آمدن پروردگار از سینا همان ظهور او برای موسی
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گفتن او  خدا با او گفته بود، بر آمدن خدا و سخنگفتن او با قومش از آنجا که این سخن را  و سخن آمدن موسی

 .کندبا قوم نیز صدق می
باشد،   نایو ظهور خداوند در کوه س  یتجل  یمعناآمد« به  نایعبارت »پروردگار از س  نکهیا  کنم یبنده فکر نم  یطور کلبه

عبارت، اشاره به ظهور خداوند و جالل او باشد    ۀهم  نکهیدر ا  یداشته باشد؛ و حت  یاشکال  انیح یو مس  هودیاز نظر  
 : م یکنیرا نقل م م یعهد قد ریفسدو مثال از ت نجایوجود ندارد. در ا یاشکال زین

او گفت: پروردگار از سینا آمد و از ساعیر بر ایشان طلوع کرد و از کوه  :  2آیۀ    ...گوید: »ـ کشیش آنتونیوس فکری می
پروردگار از سینا   .سین آمد، و از دست راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید آمدفاران درخشید و با کرورهای مقّد 

آن هم زمانی که شریعت مقدس را به قومش عطا    ست؛آمد: منظور از آمدن او، تجلی جالل و ظهور الهی او در سینا
 ـ آنتونیوس فکری( 33« )تفسیر کتاب مقدس ـ سفر تثنیه اصحاح . ...فرمود

یعنی   ؛جالل خداوند در بین قومش: خداوند موسای نبی را آشکار کرد  ...گوید: »تادریس یعقوب ملطی میپدر    -
:  های مختلف استاو برای آنان ظهور جالل خدا در مکان  شود.میس برادرانش  اساسی که موجب تقّد همان پایه و  

ر از سینا آمد، و از ساعیر بر ایشان طلوع کرد  او گفت: پروردگا)  .در سینا، ساعیر، کوه فاران و در کرورهای مقّدسین
موسی  .(و از کوه فاران درخشید و با کرورهای مقّدسین آمد و از دست راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد

خداوندی    .کندکند؛ همانند خورشیدی که با جالل طلوع میسبب دیدار خداوند برکت را آغاز میآید و بهاز سینا می 
بیند که شریعت یا وصیتش را در اختیار قومش گذاشته است تا بر اساس قانون آسمانی رفتار کنند و از ُخلق و یرا م

  عطا کرد تاها  آن   شریعت آتشین را به  .آسمانی داشته باشندزندگی مبارک  ای از  مند گردند و بهرهخوی مالئکه بهره
« )تفسیر کتاب مقدس ـ .  ...انند خداوند، آتِش نابودگر هستندترین به کائنات آتشین قرار دهد که همرا شبیهها  آن

 ـ پدر تادریس یعقوب ملطی(  33سفر تثنیه اصحاح 
ـ در اینکه این متن اشاره به ظهور خداوند و تجلی او در اماکن مختلف )سینا، ساعیر  همان طور که گفته شدبنابراین ـ

 .و فاران( داشته باشد اختالفی وجود ندارد
« مربوط به آینده است، ...کرد و از کوه فاران درخشید  طلوع  از ساعیر بر ایشان ...آنکه روشن شود عبارت »  پیش از

گو از  که سخنـ  و دلیل اینکه موسی  استدربارۀ وقایع دیگری که مشابه »آمدن از سینا« در »ساعیر و فاران«  
 .پردازیمکند به بحث میرا یاد می مسئلهـ فقط این دو سوی خداوند حکیم مطلق است
»از ساعیر بر ایشان طلوع کرد«: 

اتفاق افتاد؟ یا بهتر است بگوییم آیا ظهور آشکاری برای قوم موسی   آیا ظهور در ساعیر در زمان حیات موسی 
ق کند؟! حقیقت این است که هیچ اتفاقی با این ویژگی در زمان  رخ داد که عبارت »بر ایشان طلوع کرد« بر آن صد

 . رخ نداد موسی
گوید: وی می   .و قومش دارد  است( برای موسی  انبا بیشوی سخنی دربارۀ ظهور خداوند )که مقصود او عیسی
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حاصل شد، همراه  که ظهور برای او    دفعاتیبلکه در یکی از   ؛تنهایی انجام نشدهمۀ این ظهورها برای موسی به  ...»

این  .اسرائیل نیز بودنداو هارون، ناداب، ابیهو و هفتاد نفر از شیوخ بنی چنین ذکر شده  این ظهور در سفر خروج 
آنگاه به موسی گفت: تو و هارون و ناداب و َابیهو، همراه هفتاد تن از مشایخ اسرائیل نزد خدا باال بیایید و از  )است: 

نزدیک خداوند بیاید، اما آنان نزدیک نیایند. قوم نیز همراه او باال نیایند... آنگاه موسی،  دور سجده کنید و تنها موسی  
هارون، ناداب، َابیهو و هفتاد شیخ اسرائیل باال رفتند و خدای اسرائیل را دیدند. زیِر پاهای او چیزی بود همچون  

اسرائیل بلند نکرد. پس  را بر بزرگان بنی  سنگفرشی از یاقوت کبود شفاف به صافی خوِد آسمان، اما خدا دست خویش
تنها موردی است که خداوند ظهور آشکاری    این تقریباً   .(11- 9و    2-1:  24)خروج    (.خدا را دیدند و خوردند و نوشیدند

النصر پادشاه بابل و همراهان او ظاهر شد، زمانی همان طور که برای بخت  ؛در برابر تعداد زیادی از قوم اسرائیل دارد
در آن حین در وسط کوره شخص چهارمی ظاهر شد که پادشاه از او با    ، در کورۀ آتش انداختند  ه آن سه جوان راک

)دانیال   کرد  تعبیر  پسر خدایان«  )کتاب مسیح خواستۀ نسل .( 25:  3عبارت »شبیه  انبا  «  ـ  ارتودکسی  دیدگاه  ها: 
 بیشوی( 

  جهت تفصیل بیشتر در عهد قدیم به اسفاری که مربوط به زندگی موسی  .بحثی وجود ندارد  مسئلهبنابراین در این  
شود که عبارت »از  هیچ اتفاقی یافت نمی   بنابراین در طول زندگی موسی  .کنیداست مراجعه  اسرائیل  بنی همراه با  

 .ساعیر بر ایشان طلوع کرد« بر آن صدق کند
« ذکر 6:  14و در »پیدایش    گویم: ساعیر قبل از زمان موسیمی  .ماندمیای باقی نحتی مجالی برای هیچ شبهه

:  33،  3:  32بعد از آن در »پیدایش    .استاست و این متن به دور از ظهور پروردگار    شده که در زمان ابراهیم 
ای  در اینجا نیز مصداقی بر   .بوده است  « گفته شده است که در روزگار یعقوب  30و 21و 20و 9و8:  36،  16و14

« ذکر شده که در آن صحبت از 18:  24و بعد از آن در »اعداد    ؛دربارۀ طلوع از ساعیر وجود ندارد  سخن موسی
  کنند که مؤید مطلبی است که ما در پِی محسوب می  شود که مسیحیان آن را نص بر عیسینبوت بلعام دیده می 

 . (ر خداوند در ساعیر در زمان بلعام )معاصر موسینه به تحقق ظهو  ،اثبات آن هستیم و حداقل اشاره به آینده دارد
کردن، ( که در اینجا مکانی است که بعد از عصیان44:  1و    2:  1ساعیر در سفر تثنیه نیز ذکر شده است: )تثنیه  

زیرا من در میان   ؛خداوند به من فرمود: به ایشان بگو نروند و نجنگند  42)  :اسرائیل در آن دچار شکست شدندبنی 
برابر دشمنان خود شکست بخورید  شما نیستم  در  اما گوش نکردید  43، مبادا  از فرمان    ؛پس به شما گفتم  بلکه 

به    44خداوند سرپیچی و طغیان کردید و به باالی کوه آمدید   َاموریانی که در آن نواحی مرتفع ساکن بودند  آنگاه 
پس بازگشته، در حضور  45ساعیر تا ُحرما شکست دادند  مقابله با شما بیرون آمده، همچون زنبور شما را راندند و از

توان  این عبارت را به هیچ عنوان نمی  (.اما خداوند صدای شما را نشنید و به شما گوش فرانداد  ؛خداوند گریستید
آمده  ساعیر    ی،متندر مثل چنین    2در سفر تثنیه ـ اصحاح    عالوهبه  .مصداق »از ساعیر بر ایشان طلوع کرد« دانست 

پس برگشته مطابق آنچه خداوند به من گفته بود از راه دریای سرخ به بیابان کوچ کردیم و روزهای بسیاری   1)است:  
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اید. حال  اندازۀ کافی این کوهستان را دور زدهشما به  3آنگاه خداوند به من گفت:    2کوهستان ساعیر را دور زدیم  

بروید  به داده بگو: شما    4سوی شمال  را فرمان  ـقوم  برادرانتان  گذرید که در ساعیر ـ میعیسو یعنی بنی از قلمرو 
ها هجوم نبرید، زیرا از سرزمین ایشان حتی بر آن  5اند. آنان از شما خواهند ترسید. پس بسیار مراقب باشید  ساکن

بنابراین ساعیر در   (.امبخشیده قدر جای پایی هم به شما نخواهم داد، زیرا کوهستان ساعیر را به عیسو به ملکیت به
 .اسرائیل منع شده استاینجا از بنی

در نتیجه   ؛بوده است   آید مربوط به بعد از وفات موسیبعد از این متون تمام یادهایی که از ساعیر به میان می 
و فاران    استعبارت »از ساعیر بر ایشان طلوع کرد« متنی برای ظهور خداوند است که بشارت به پیامبری در آینده  

نمایید مراجعه  قدیم  عهد  به  بیشتر  تفصیل  برای  است؛  اینچنین  امام    .نیز  توسط  متن  این  آوردن  بنابراین 
 . هایشان استبر جانشین  های انبیا ای از وصیتنمونه احمدالحسن

 همان اعیر ـپس س  ؛از کوه فاران  از کوه ساعیر و محمد  آنچه در واقعیت رخ داد نیز عبارت بود از آمدن عیسی
با وجود   .شودمیـ همان سرزمین عبادت است که قدس و حوالی آن  اندبیان کرده  احمدالحسنطور که امام  

گوییم: در عهد قدیم کوه ساعیر جزو سرزمین اینکه این کتاب برای توضیح این تفاصیل نگاشته نشده است اما می
ترین شهرهای تاریخی است و نزدیک وجود دارد که از قدیمی در واقعیت نیز امروزه شهری به اسم ساعیر    .یهوداست

ها کوهی به نام ساعیر در شمال الخلیل )یعنی حبرون( بین الخلیل و بیت لحم وجود دارد که از بلندترین کوه  ،آن
 است. های قدس و الخلیل در بین سلسله کوه 
را بشارت   در کوه یهودا در نزدیکی حبرون، آمدن عیسی  ،و الیزابت  به زکریا  کند که مریم انجیل نیز نقل می 

از آنجا   سازی و بشارت به عیسیبرای زمینه  را اعالن کرد و یحیی  در آنجا آمدن مسیح  داد و زکریا
کرد کرد« همان عیسی  ...خروج  ایشان طلوع  بر  »از سعیر  که  پیامبری  و    است  بنابراین  را محمد  نکته  این  و 

 . اندرمودهبیان ف محمدآل 
 و فرزندانش بود:  اما فاران همان مکه و حوالی آن است که محل سکونت اسماعیل

کرد و مادرش زنی از  او در صحرا سکونت کرد و تیرانداز ماهری شد. در صحرای فاران زندگی می)در عهد قدیم:  
 ( 21- 20: 21)سفر پیدایش  (.سرزمین مصر برایش گرفت

 دربارۀ فاران چنین آمده است:در فرهنگ استرانگ 
H6290ּפארן pa’ran paw-rawn’. From H6286;ornamental; Paran a desert of Arabia; - Paran. 

که در مقابل مصر ـ  َحویَله تا شور فرزندان او از  خوانیم: »همچنین در رابطه با محل سکونت فرزندان اسماعیل می
 ( 18: 25« )سفر پیدایش .شدند؛ و او پیش روی همۀ برادران خود ساکن شدـ ساکن سمت آشور واقع است به

ها در یک قسمت و یقطانیان در قسمت دیگری از آن های عربی است که کوشی ای در سرزمین حویله: »منطقه 
حویله  ارتباط بین    .(23و    9: آیات  1؛ اول تواریخ  29و    7آیات    :10پیدایش  قوم سامی هستند )ها  آن  ساکن هستند و
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 : ولاصحاح ا  ،ان پادشاهاول 
  را نزد من   یُهویاداع  َبنایاُهو بن و    نبی   ان تنا   ، کاهن   : صادوقگفت  پادشاه   دِ وو داو   32)

  ِن : »بندگاگفت  ایشان  به   و پادشاه   33  .شدند  داخل  حضور پادشاه  به   ایشان  پس   ؛بخوانید 
 ِجیُحون  را به او    ،موده سوار ن  را بر قاطر من   سلیمان   خود بردارید و پسرم   را همراه   خویش   آقای 

نمایند و َکرّنا   مسح اسرائیل  پادشاهی  او را در آنجا به  نبی  ن تاو نا کاهن  و صادوق  34 .دببری
  ، شده  برآیید تا او داخل  وی  در عقب و شما    35  !باد  زنده   پادشاه   بگویید: سلیمان  ،را نواخته
بر    کهوصیت کردم  او را  ط  فقو    ،خواهد شد  پادشاه  من  ی جابه بنشیند و او    من   بر کرسی
یه  اسرائیل بر  باشدو  پیشوا  بن   36  ودا  َبنایاُهو  جواب  یُهویاداع   و  آمین گفت   پادشاه  در   : ! 
ـ   خدای   ،پروردگار  آقایم پروردگار    کهچنان   37  .گوید   ن یچنن یا   نیز  ـپادشاه سرورم    پادشاه   ،با 

سلیمان   همچنین   ،است  بوده  باشد ن  با  کرسی  ،یز  کرسی  وی   و  از  پادشاه وداو   آقایم   را   ِد 
 (. تر گرداندعظیم 

 : اح دوماصح:انپادشاهاول 
  2  گفت:   ،فرموده  را وصیت  پسر خود سلیمان   ،شد   کنزدی ود  و دا   وفات   ایام   و چون   1)

خود  پروردگار    ،یهوه  وصایای   3  .و دلیر باش  تو قوی   پس  .روممی  زمین   اهل  تمامِی   راه  به   من
نگاه فرایض   ،نما  کسلو   وی   های طریق   به   ،داشته   را  را    وی  و شهادات  احکام  ،اوامر  ،و 

  یی هرجا  و به  کنی آنچه  نما تا در هر    محافظت   ،است  مکتوب  موسی  در تورات  که  ینوعبه 
  و گفته   فرموده   من  ۀدربار   را که   کالمی  ،خداوند  و تا آنکه   4  اشیب   سعادتمند   ،نمایی   توجه   که

  جاِن ِی تمام و به  دل  ِی تمام  به  ،نموده  را حفظ  خویش  تو راه اگر پسران برقرار دارد که ،است
تو کسیکه    ن یقیبه   ، نمایند  کسلو   راستی   به   خود در حضور من   اسرائیل   بر کرسی  که   از 

 (. مفقود نخواهد شد  ، بنشیند
 : باید توجه داشته باشند به اینکهن  همچنی

 
مکان  و  حضرموت  دیگر،  و  سرزمین های  وسط  در  مکانی  به  دارداشاره  جنوبش  یا  عربی  کتاب  .های  )فرهنگ   »

 مقدس(
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استدالل    اندفتهگحکمت سخن می  بر اساسو اینکه    ،علم خود   ه ب  ،ُمرَسل آیا پیامبراِن  
 1؟ یا خیر ندا هکرد

 
یهودیان و مسیحیان به   .گفتندکردند و با حکمت سخن میبه علم الهی خود استدالل می  انبیا و فرستادگان  -1

 کنیم: عنوان نمونه نقل میتون عهد قدیم و جدید را بهبعضی از م .این نکته اعتقاد دارند و اشکالی در آن نیست
 در عهد قدیم: 

داده است تفسیر خواب  به علم و حکمت: خلیفۀ خدا یوسف  استدالل یوسف او  به  با علمی که خدا  را  ها 
 .کندکند و به علم خود، حکمت، حسن تدبیر در اقتصاد مصر و سیاست خود استدالل می می

 :41سفر پیدایش ـ اصحاح 
و هفت گاو زیبا و فربه از رود   2شدن دو سال، فرعون در خوابی دید که بر لِب رود نیل ایستاده است  پس از سپری  1)

سپس هفت گاو دیگر که زشت و الغر بودند از نیل بیرون آمدند و    3را مشغول شدند  بیرون آمدند و در علفزار به َچ 
آن گاوهای زشت و الغر، هفت گاو زیبا و فربه را خوردند. آنگاه فرعون    4کنار گاوهای پیشین بر لب رودخانه ایستادند  

  6روَید  ای میر و خوب بر ساقهخواب دید که هفت خوشۀ گندم پُ   و دوباره به خواب رفت و بار دیگر در  5بیدار شد  
و آن هفت خوشۀ الغر، هفت خوشۀ سالم و   7سپس هفت خوشۀ دیگر رویید که الغر و از باد شرقی خشکیده بود  

و همۀ   پس فرستادخاطر بود.  بامدادان، فرعون آشفته  8پر را بلعیدند. آنگاه فرعون بیدار شد و دریافت رؤیا دیده است  
ها را برای  های خود را برایشان بازگفت؛ ولی کسی نبود که بتواند آنجادوگران و حکیمان مصر را فراخواند و خواب

زمانی فرعون بر    10آنگاه رئیس ساقیان به فرعون گفت: »امروز گناهان خود را به یاد آوردم    9  فرعون تعبیر کند
ما هر دو در    11ایان را در زندان امیِر قراوالن در حبس گذاشت  خدمتگزاران خویش خشم گرفت و مرا و رئیس نانو 

تعبیر کرد و به هر یک تعبیری جوانی عبرانی در آنجا با ما بود... او آن  12یک شب خوابی دیدیم...   ها را برایمان 
تاده، یوسف را  آنگاه فرعون فرس  14گونه که او برای ما تعبیر کرد اتفاق داد...    و درست همان  13مطابق خوابش داد  

 .(فراخواند...
بودن او بر همۀ حکیمان و علما  و برتر  کردن حقانیت یوسفخداوند سبحان رؤیای پادشاه را سببی برای آشکار

 . دانستکس تعبیر آن را نمیقرار داد؛ زیرا هیچ
ها  به خواب که امرا تعبیر کند و من دربارۀ تو شنیده  آن که  نیست  و کسی   امدیده : خوابیگفت  یوسف به فرعون ۱۵)

  را به   ؛ خداوند فرعوننیست   : از سوی منبه فرعون پاسخ داد  یوسف  16  .ها را تعبیر کنی دهی تا آنگوش فرامی
(.ادپاسخ خواهد د سالمتی 

شده از سوی  ای از سوی خداست و علم او، علمی الهی است؛ بنابراین فرستادهکند که او فرستاده ی بیان م  یوسف
 . کردسپس فرعون خواب خود را برای یوسف نقل  .خداست

 (. خبر داده استخدا فرعون را به آنچه رخ خواهد داد خواب فرعون یکی است.  25)
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دارد گونه که بیان می  بخشد؛ همان خداوند استمرار می  سویبهد را  ، رسالت و دعوت خوایوسف با استفاده از این ماجر 

 وند است:اکه علم او از سوی خد
هفت گاو الغر و زشت    27یا یکی است  ؤگاو خوب، هفت سال است و هفت خوشۀ خوب، هفت سال. هر دو رهفت  )

  28سالی است ها بیرون آمدند و نیز هفت خوشۀ پوچ که از باد شرقی خشکیده بود، هفت سال خشک که پس از آن
اینک هفت سال فراوانِی   29  خدا آنچه قصد انجامش را دارد به فرعون نشان داده استچنانچه به فرعون گفتم:  

پ  30آید  بسیار در سرتاسر سرزمین مصر می در ولی  فراوانی  آمد و همۀ  از آن هفت سال قحطی پدید خواهد  س 
که   ایسبب قحطیو فراوانی آن به  31سرزمین مصر فراموش خواهد شد و قحطی، این سرزمین را تباه خواهد کرد.  

و تکرار خواب فرعون به این معناست که    32پس از آن خواهد آمد معلوم نخواهد بود؛ زیرا بسیار سخت خواهد بود  
 (.اهد رساندزودی به انجام خو امر از سوی خدا مقرر شده و خدا آن را به این

کند صاحب علمی از سوی خداست که تنها به تعبیر رؤیا شود و بیان میوارد مرحلۀ دیگری می  سپس یوسف
انسانی حکیم  کند که باید  ؛ بنابراین به فرعون گوشزد میاست سن تدبیر و سیاست نیز  بلکه شامل ُح   ؛اختصاص ندارد

 را برگزیند:
 (.مصر بگمارداکنون فرعون باید مردی بصیر و حکیم بیابد و او را بر سرزمین  33)

دهد که سزاوار است برای مدیریت اقتصاد شهر به اجرا درآید و به این ترتیب علم خود  ه میئای به فرعون ارا او برنامه
 دهد: را نشان می

و    35پنجم محصول مصر را بگیرند  گمارد که در طول هفت سال فراوانی یکفرعون باید ناظرانی بر زمین ب   34)
های نیکو را که خواهد آمد گرد آورند و غله را تحت فرمان فرعون ذخیره کنند و خوراک در  تمامی آذوقۀ این سال

اهد آمد  سالی که در سرزمین مصر خو جهت هفت سال خشک این آذوقه باید برای مملکت به  36شهرها نگاه دارند  
 (. رددسالی تباه نگ ذخیره شود تا مملکت در اثر خشک 

 در نتیجه فرعون متوجه شد که در برابر انسانی عالم و حکیم قرار گرفته است:
پس فرعون به خدمتگزارانش گفت: »آیا کسی را مانند   38فرعون و همۀ خدمتگزارانش این سخن را پسندیدند    37)

ها را بر تو آشکار  آنگاه فرعون به یوسف گفت: چون خدا همۀ این  39او باشد؟«    در  یابیم که روح خدااین مرد می
گمارم و تمامی مردِم  تو را بر خانۀ خود می  40کس همچون تو صاحب بصیرت و حکمت نیست کرده است پس هیچ 

ون به یوسف  پس فرع  41من به فرمان تو گردن خواهند نهاد و من تنها بر تخت سلطنت، از تو باالتر خواهم بود  
ساله بود که به خدمت فرعون پادشاه مصر  یوسف سی   46ام...  گفت: بنگر که تو را بر تمامی سرزمین مصر گماشته 

در هفت ساِل فراوانی، زمین   47گشت  درآمد. یوسف از پیشگاه فرعون بیرون رفته، در سراسر سرزمین مصر می
ت سال فراوانی در مصر فراهم آمده بود گرد آورد و در  یوسف همۀ آذوقه را که در آن هف   48محصول بسیاری داد  

یوسف غلۀ بسیار    49های اطراف هر شهر را در همان شهر گذاشت  آمده از مزرعهشهرها ذخیره نمود. او آذوقۀ فراهم 
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 همانو ـ  54هفت سال فراوانی که در سرزمین مصر بود به پایان رسید    53زیاد همچون ریگ دریا، ذخیره کرد...  

اما در سراسر    ؛ها را قحطی فراگرفتسالی شروع شد. همۀ سرزمینـ هفت سال خشکگونه که یوسف گفته بود
زمانی که تمامی سرزمین مصر به گرسنگی گرفتار شدند مردم برای خوراک  55سرزمین مصر خوراک وجود داشت 

گوید انجام دهید فرعون فریاد برآوردند. آنگاه فرعون به تمامی مصریان گفت: نزد یوسف بروید و آنچه به شما مینزد  
فروخت، و  پس آنگاه که قحطی همۀ مملکت را فرا گرفته بود یوسف انبارها را گشوده، غله را به مصریان می  56

وی زمین برای خرید غله نزد یوسف به مصر آمدند؛ عالوه تمامی مردمان ر به  57قحطی در سرزمین مصر شدید شد 
 (. بودزیرا قحطی بر تمامی زمین بسیار سخت 

 به علم و حکمت: استدالل دانیال -
یایی دید؛ روحش پریشان شد و خواب ؤالنصر ر النصر، بختدر سال دّوِم سلطنِت بخت   1):  2اصحاح    ،سفر دانیال

سیان، جادوگران، فالگیران و کلدانیان را فراخوانند تا خواب پادشاه را  پادشاه فرمان داد تا مجو  2از چشمانش رفت  
ام و روحم برای درک پادشاه به ایشان گفت: خوابی دیده  3برایش تعبیر کنند. آنان آمدند و در پیشگاه پادشاه ایستادند  

 . (...آن پریشان است
 آن را تعبیر کنند: یک از علما و حکیمان نتوانستند از رؤیای او خبر دهند و و هیچ 

به این    13پادشاه از این سخن به خشم آمده، سخت برآشفت و فرمان داد همۀ حکیماِن باِبل را هالک کنند    12  ...)
ها را نیز بکشند... وجوی دانیال و دوستانش برآمدند تا آنترتیب فرمان صادر شد که حکیمان کشته شوند و در جست 

ام که تعبیر خواب را  ه پیشگاه پادشاه برد و گفت: در میان اسیران یهود مردی را یافتهآنگاه َاریوک شتابان دانیال را ب
ر نام داشت خطاب کرده، گفت: آیا تو می  26برای پادشاه بیان خواهد کرد   توانی مرا از  پادشاه، دانیال را که َبلَطَشَصّ

گاه و تعبیرش را برایم بیان کنی؟  خوابی که دیده اسخ پادشاه گفت: هیچ حکیم یا جادوگر یا مجوس  دانیال در پ  27ام آ
ها است که کاشف اسرار  اما خدایی در آسمان  28  خواهد برایش بگشاید تواند رازی را که پادشاه می بینی نمی یا طالع

النصِر پادشاه نشان داده است. خواب تو و رؤیاهای سرت  است. او آنچه را که در روزهای آخر رخ خواهد داد به بخت
دهد به پادشاه نشان داده است. این خواب  بر بسترت دیدی این است... خدای بزرگ آنچه را که در آینده رخ می  که

النصِر پادشاه روی بر خاک نهاده، بر دانیال سجده کرد و دستور داد آنگاه بخت   46حق است و تعبیرش مطمئن  
راستی که خدای شما، خدای خدایان و سروِر به  پادشاه خطاب به دانیال گفت:  47هدیه و عطر به او تقدیم کنند.  

در این هنگام پادشاه مقامی بلند به دانیال    48  پادشاهان و کاشف َاسرار است؛ زیرا تو توانستی این راز را آشکار کنی
ر  عطا فرمود و هدایای بسیاری به او بخشید و او را به حکمرانی بر سراسر والیت باِبل گماشت و او را رئیِس رؤسا ب

به درخواست دانیال از پادشاه، او َشدَرک و میَشک و َعِبدِنغو را نیز بر امور والیت باِبل   49همۀ حکیمان باِبل ساخت 
 (. گماشت. اما دانیال در دربار شاه بود

انبیا دربارۀ استدالل  زیاد هستند: موسی  متونی که  بسیار  ،  و حکمتش، یوشع  به علم و حکمت است 
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 . دیگران از این دست هستند .. .)سفر حکمت( و و سلیمان داوود

 در عهد جدید:
 انجیل متی: 

و روستاها گشته، در کنیسه   35:  9) تعلیم میهای آنعیسی در همۀ شهرها  به بشارت ملکوت موعظه  ها  و  داد 
 (. دادنمود و هر درد و بیماری را در قوم شفا می می

: 13کرد...  ها صحبت نمی ها برای جماعت بیان کرد و بدون َمَثل با آنعیسی همۀ این مطالب را با َمَثل  34:  13)
و به شهر خود رفته، در کنیسه به تعلیم    54:  13ها را به پایان رساند آن مکان را ترک کرد  چون عیسی این َمَثل  53

ن حکمت و توانایِی انجام معجزات را از کجا کسب پرسیدند: این مرد چنیمردم پرداخت. مردم در شگفت شده، می 
مگر او پسر آن نّجار نیست؟ مگر نام مادرش مریم نیست؟ و برادرانش یعقوب، یوشا، َشمعون    55  :13کرده است؟  

کنند؟ پس این چیزها را از کجا به دست آورده مگر همۀ خواهرانش در میان ما زندگی نمی  56: 13و یهودا نیستند؟ 
حرمت نیست مگر در شهر خود و پس دربارۀ او دچار لغزش شدند. اما عیسی به آنان گفت: نبی بی   57:  13است؟  

 (.ایمانی ایشان معجزات زیادی انجام ندادعلت بیو در آنجا به 58: 13 !خانۀ خویش
 در انجیل مرقس: 

گفت: زمان، می   15:  1شدِن یحیی به جلیل رفت و با بشارت ملکوت خدا موعظه کرده  عیسی پس از گرفتار   14:  1)
ها به َکَفرناحوم رفتند. آن  21  :1به کمال رسیده و ملکوت خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به انجیل ایمان آورید...  

مردم از تعلیم او در شگفت شدند،   22:  1درنگ به کنیسه رفت و به تعلیم پرداخت  چون روز ِسبت فرا رسید، عیسی بی 
 (. داد، نه هماننِد کاتبانزیرا مستدل تعلیم می

طوری که  به  ؛شمار او را احاطه کرده بودنددادن آغاز کرد. گروهی بی بار دیگر عیسی در کنار دریا به تعلیم   1:  4)
ها، با َمَثل  2:  4دم بر ساحل دریا بودند ناچار بر قایقی سوار شد که در دریا بود و بر آن نشست، در حالی که تمام مر به

 (. ...گفتها آموخت. او در تعالیم خود به ایشان چیزهای بسیاری به آن
زمانی که روز سبت فرارسید به   2:  6سپس عیسی آنجا را ترک گفت و با شاگردان خود به شهر خویش رفت    1:  6)

گفتند: این مرد همۀ اینها را  ها می ر شگفت شدند. آندادن در کنیسه پرداخت. بسیاری با شنیدن سخنان او دتعلیم 
شود؟  از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او عطا شده که چنین معجزاتی به دست او انجام می

مگر او آن نّجار نیست؟ مگر پسر مریم و برادِر یعقوب، یوشا، یهودا و َشمعون نیست؟ مگر خواهران او اینجا در    3:  6
حرمت نباشد جز در ها گفت: نبی بی عیسی به آن   4:  6کنند؟ پس دربارۀ او دچار لغزش شدند  ما زندگی نمی  میان

ای انجام دهد، جز آنکه دست  او نتوانست در آنجا هیچ معجزه 5: 6شهر خود و در میان خویشان و در خانۀ خویش 
مانی ایشان در حیرت بود و در روستاهای اطراف  ایاز بی  6:  6ها را شفا بخشید  خود را بر چند بیمار گذاشت و آن

 (. دادها را تعلیم میگشت و آنمی
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زیرا همچون گوسفندانی   ؛دید و دلش بر حال آنان به رحم آمد  را   شمارچون عیسی بیرون آمد جمعیتی بی   34:  6)

 (.بدون چوپان بودند. پس به تعلیم آنان پرداخت و چیزهای بسیاری به ایشان آموخت
هایی نزد او گرد عیسی آن مکان را ترک کرد و به نواحی یهودیه و آن سوی رود اردن رفت. بار دیگر جماعت 1: 10)

به آن روال همیشۀ خود  به  بنا  او  و  تعلیم می آمدند  او    .2:  10داد  ها  از  آزمایش  و به قصد  آمدند  َفریسیان نزدش 
 (. داد... پاسخ  3: 10پرسیدند: آیا جایز است مرد، زِن خود را طالق دهد؟ 

 انجیل لوقا: 
های ایشان  او در کنیسه   15:  4عیسی با نیروی روح به جلیل بازگشت و خبر او در سرتاسر آن نواحی پیچید   14:  4)

ـ رفت و در روز ِسبت، که در آن پرورش یافته بودپس به شهر ناصره ـ16:  4ستودند.  یداد و همه وی را متعلیم می
طومار ِاشعیای نبی را به او دادند. چون آن را گشود   17:  4طبق معمول به کنیسه آمد و برخاست تا تالوت کند  

فقیران را بشارت دهم، مرا  روح خداوند بر من است، زیرا مرا مسح کرده تا    18:  4فرماید:  قسمتی را یافت که می 
فرستاده تا شکسته دالن را شفا دهم، رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعالم کنم و ستمدیدگان را رهایی 

سپس طومار را پیچیده، به خادم کنیسه سپرد و نشست.   20:  4و از سال پسندیدۀ خداوند موعظه کنم    19:  4بخشم  
های شما تمام آنگاه چنین سخن آغاز کرد: امروز این نوشته در گوش   21:  4دوخته بودند  همه در کنیسه به او چشم  

گفتند: آیا این  دادند و از آن پیام فیض که بر زبان داشت در شگفت بودند و میهمه برای او شهادت می 22: 4شد 
آورد که »ای طبیب خود را شفا گمان این َمَثل را بر من خواهید  عیسی به ایشان گفت: بی   23:  4پسر یوسف نیست؟  

گویم  گفت: حق را به شما می  24:  4ای، اینجا در زادگاه خویش نیز انجام بده«  ایم در َکَفرناحوم کردهبده! آنچه شنیده
یقین بدانید که در زمان ایلیا هنگامی که آسمان سه سال و    25:  4که هیچ پیامبری در دیار خویش پذیرفته نیست  

و ایلیا نزد    26:  4زنان بسیار در اسرائیل بودند  کسالِی سخت سرتاسر آن سرزمین را فرا گرفت بیوهنیم بسته شد و خش
در زمان ِالیَشع نبی نیز    27:  4  .زنی در شهر َصِرَفه در سرزمین صیدون یک از آنان فرستاده نشد مگر نزد بیوههیچ 

آنگاه همۀ کسانی    28:  4مگر َنَعماِن ُسریانی    ، پاک نشدندیک از جذام خود  جذامیان بسیار در اسرائیل بودند ولی هیچ
و برخاسته، او را از شهر بیرون کشیدند و بر لبۀ کوهی که   29:  4که در کنیسه بودند از شنیدن این سخنان برآشفتند  

پایین اندازند   به  بردند تا از آنجا  بنا شده بود  عیسی به   31:  4اما او از میانشان گذشت و رفت    30:  4شهر بر آن 
از تعلیم او در شگفت شدند،   32: 4ـ فرود آمد و در روزهای سبت به تعلیم مردم پرداخت شهری در جلیلَکَفرناحوم ـ

 (. زیرا کالمش با دلیل و اقتدار بود
 (. دادرفت و تعلیم می عیسی در راه اورشلیم، به شهرها و روستاها می  22: 13)
  48:  19کشتن او بودند،    داد؛ اما سران کاهنان و کاتبان و مشایخ قوم در پِی او هر روز در معبد تعلیم می  47:  19)

 (. یافتند، زیرا مردم همه شیفتۀ سخنانش بودنداما راهی برای انجام مقصود خود نمی
رفت و بر فراز کوه معروف به زیتون شب را  داد و هر شب از شهر بیرون میعیسی هر روز در معبد تعلیم می  37:  21)
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 1؟ خیریا شدند حاکمیت خداوند پیامبران خواستار   ، و آیا در تورات

 
 (.شدندصبحگاهان همۀ مردم برای شنیدن سخنانش در معبد جمع می 38: 21آورد بح میبه ص

و والدین او    41:  2گشت و از حکمت پر شده، فیض خدا بر او جاری بود.  و طفل رشد کرده به روح، قوی می  40:  2)
سم عید به اورشلیم آمدند.  ساله شد موافق ر و چون دوازده   42:  2رفتند.  جهت عید ِفَصح به اورشلیم می هر سال به 

نمودند و آن طفل یعنی عیسی در اورشلیم توّقف نمود در حالی که  و چون روزها را تمام کرده مراجعت می  43:  2
بردند او در قافله است یک روز طی مسیر کردند و در میان  بلکه چون گمان می   44:  2دانستند.  یوسف و مادرش نمی 

 46: 2و چون او را نیافتند در طلب او به اورشلیم برگشتند.   45: 2جوی او بودند. وخویشان و آشنایان خود در جست 
پرسد.  شنود و از ایشان سؤال می سخنان ایشان را می  ،و بعد از سه روز او را در معبد یافتند که در میان معّلمان نشسته

قامت و   و و عیسی در حکمت  52: 2گشت... های او متحیر میشنید از فهم و جوابو هرکه سخن او را می 47: 2
 (. کردنعمت نزد خدا و مردم ترقی می

. کنیم متون در این رابطه بسیار زیاد هستند و ما به همین مقدار بسنده می 
داشتن به اینکه حکومت و سیاست از هر  اد طور خالصه عبارت است از اعتقمتعال به وحاکمیت خداوند سبحان  -1

بنابراین قانون الهی معصوم است و به همین ترتیب    .است متعال  ودو جنبۀ قانون و اجرا از سوی خداوند سبحان
دعوت انبیا و    .االطاعه هستندمجری قانون و حاکم، الهی و معصوم بوده و هر دو منصوب از سوی خدا و واجب

 به حاکمیت خداوند و مطالبۀ آن از سوی ایشان در تورات واضح و روشن است:به اعتقاد  فرستادگان
اسرائیل اهمیت حاکمیت خدا را در دین الهی برای بنی  و سلیمان  ، داوودو پس از او یوشع  موسی

 کنیم: می آن از عهد قدیم اشاره موردبه چند  .کنندبیان و در مواضع بسیاری این عقیده را اثبات و آن را مطالبه می
 ـ مورد اول: 

دارد که قانون، حکومت و ُملک از آِن خداست و اوست که قاضی، حاکم و پادشاه برای قوم خود بیان می  موسی
 : کنداو قوم خود را به این عقیده وصیت می  .کندرا تعیین می

هایی که در کردن در میان خون و خون، دعوی و دعوی و در میان ضربت و ضربت از مرافعهاگر حکم   8:  17)
پروردگارت  دروازه برای تو سخت شد، برخاسته به مکانی که  برو.    -خدایت-هایت واقع شود  نزد   9:  17برگزیند  و 

:  17وای قضا باخبر خواهند ساخت.  الویان َکَهنه و نزد قاضی که در آن روزها باشد رفته سؤال کن و ایشان تو را از فت
کنند عمل نما. و هوشیار باش تا موافق  و برحسب فتوایی که ایشان از مکانی که یُهَوه برگزیند برای تو بیان می  10

موافق مضمون شریعتی که به تو تعلیم دهند و مطابق ُحکمی که به   11: 17هرآنچه به تو تعلیم دهند عمل نمایی. 
و شخصی که از روی    12:  17کنند به راست یا چپ تجاوز نکن.  از فتوایی که برای تو بیان میتو گویند عمل کن و  

، آن  اطاعت نکند ،ایستد یا از قاضیجهت خدمت در آنجا میو از کاهنی که به حضور یُهَوه خدایت بهتکبر رفتار کند  
قوم چون این را بشنوند خواهند   و تمامی  13:  17ای.  شخص کشته شود. پس بدی را از میان اسرائیل دور کرده 
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دهد داخل شوی چون به زمینی که یُهَوه خدایت به تو می 14:  17ترسید و بار دیگر از روی تکبر رفتار نخواهند کرد. 

هایی که اطراف من هستند پادشاهی بر خود منصوب  و بگویی مثل جمیع امت و در آن تصرف نموده ساکن شوی  
. یکی از برادرانت را برخود پادشاه بساز و مرد که یُهَوه، خدایت برگزیند بر خود قرار بده البته پادشاهی را 15: 17کنم 

 (17اصحاح  ،سفر تثنیه ،)عهد قدیم  (.توانی بر خود مسلط نماییای که از برادرانت نباشد را نمیبیگانه
دهد ب شده است ارجاع میبرای دادخواهی و اجرای قانون الهی به قاضی یا کاهنی که از سوی خدا منصو  موسی

هایی که  ومتعال هستند نه قاضی و واضح است که منظور از قاضی در اینجا انبیای منتصب از سوی خداوند سبحان
 . اند و به رشوه و ظلم شهره هستندکرده منصوبرا ها آن خودشان یا مردم

می  سبب  همین  »به  باشد...فرماید:  روزها  آن  در  که  قاضی  هر    .«...نزد  به  مراجعه  به  موسی  که  نیست  عاقالنه 
 . دارددر حالی که او در وصایایی که گفته شد انحراف امت از تشریع الهی را بیان می ،امر کند ایقاضی 

ـ امر به اطاعت و اجرای حکم کسی کند که خطا داشته باشد و  کندکه خود نیز قضاوت میـ  جایز نیست موسی
 در متون واضح است: ها آن مقصود از .حق خارج کندمردم را به باطل وارد و از 

از دست غارتبرانگیخت  هایی  آنگاه خداوند قاضی  16:  2) را  ایشان  آنان  دادند  و  به    17:  2گرانشان نجات  ولی 
ها را سجده نمودند. آنان خیلی زود  خدایاِن دیگر زنا کرده، آن بلکه آنها به دنبال های خود نیز گوش نسپردند، قاضی 

: 2ـ منحرف شدند و مانند ایشان عمل نکردند یعنی اطاعت فرامین خداوندزدند ـراهی که پدرانشان در آن گام می از 
ها را در تمام ایام زندگِی آن بود و آنداشت، خدا با آن قاضی  هایی منصوب می ها قاضی هرگاه خداوند برای آن  18

کنندگاِن خویش  هایی که از دست ظالمان و ستم سبب نالهبهزیرا خداوند  ؛دادقاضی از دست دشمنانشان نجات می 
شدند و از پدران خود  رد آنان بار دیگر منحرف میمُ اما چون آن قاضی می  19:  2کرد  آوردند بر ایشان شفقت میبرمی

را پیروی می و آننیز فاسدتر عمل کرده، خدایان غیر  را عبادت و سجده مینمودند  از  ها  آنان  از  هیچ کردند.  یک 
 (2اصحاح  ،)سفر داوران (.کشیدندهای خودسرانۀ خود دست نمی ها و راهعادت

ـ خدایتپادشاهی را که پروردگار ـ ...کند که پادشاه باید از طرف خدا منصوب شده باشد: »بیان می   همچنین موسی
 ،شده از طرف خدا نیز هست، برگزیده« اگر کسی بگوید: هر پادشاهی که مردم برگزینند. ...برگزیند بر خود قرار بده

شود و در پاسخ او شود به امر و مشّیت خداوند است! به سخن او توجهی نمی زیرا هرچیزی که در خلق واقع می 
اما روی    ،چیز به اذن خداوند سبحان استشود که در مشّیت خدا نباشد؟! همهگوییم: آیا چیزی در خلق پیدا میمی

در نتیجه این   .الهی و برگزیدن از طرف خداوند است و نه اراده و مشّیت خداوند سبحان سخن ما مربوط به تنصیب
آید این  متنی که در ادامه می   .ـ وجود نداردبا چنین روشی متن واضح است و امکان تبدیل آن از حکمت به نادانی ـ

 کند: ادعا را به طور کامل رد می
های او را که من امروز به  ار شده تمامی وصیت یدقت بشنوی تا هوشرا بهـ  خدای خودو اگر صدای پروردگار ـ  1:  28)

ن یو تمامی ا  2:  28  .های جهان برتری خواهد دادع امتیـ تو را بر جمتیخدا ُهَوه ـیجا آوری آنگاه  م بهیفرماتو امر می
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ُهَوه  یهای  و اگر وصیت   9:  28  ...ُهَوه خدای خود را بشنویید و تو را درخواهد یافت اگر آواز  یها به تو خواهد رسبرکت

که چنان  ؛دیی، پروردگار تو را برای خود، قوم مقّدس خواهد گردانیهای او سلوک نماـ را حفظ کنی و در راهخدای خودـ
د که نام پروردگار بر تو خوانده شده است و از  ین خواهند دیهای زمع امتی و جم  10:  28  .برای تو قسم خورده است

ها و  ار نشده و همۀ وصیت یـ را نشنوی و هوشخدای خودو اما اگر صدای پروردگار ـ  15:  28  ...دیتو خواهند ترس
هد  د و تو را خوایها به تو خواهد رسن لعنت یع ایجا نیاوری، آنگاه جمم بهی فرماض او را که من امروز به تو امر مییفرا

ُهَوه تو و پادشاهی را که بر خود منصوب ی 36: 28 ...در شهر، ملعون و در صحرا ملعون خواهی بود 16: 28 .گرفت
ان دیگری را از چوب و سنگ یو در آنجا خداد  یاها را نشناخته خواهد برد که تو و پدرانت آن  یسوی امتی بهینمامی

 (28)عهد قدیم ـ سفر تثنیه ـ اصحاح  (.کرد  یعبادت خواه
 مورد دوم: 

منصوب   شود اطاعت او واجب بوده و او با تصریح از موسیکند و یادآور می یوشع حاکمیت خداوند را درخواست می
 کنند: از سوی خداوند و مجری شریعت خداوند و اوامر اوست و قوم او به این موارد در حق او اقرار می

پس   10:  1  ...سخن گفت  یوشع بن نون، خادم موس یبندۀ پروردگار بود، پروردگار با    ی کهبعد از وفات موس  1:  1)
: 1را خطاب کرده گفت:    یان و نصف سبط مَنسیجادان و  ینیبووشع ر یو    12:  1  ...قوم دستور داد  یوشع به رؤسای

وشع گفتند: هر آنچه یشان در جواب  یا  16: 1 ...ـ به شما امر فرموده به یاد آوریدُهَوه یبندۀ  ـ   یسخنی را که موس   13
ت ز اطاعیچرا در همه   یکه موسچنان   17:  1  .م رفتیخواه  یو هرجا ما را بفرست  م دادیانجام خواه  یبه ما امر فرمود

هرکس از   18:  1  .بود  یکه با موسـ با تو باشد چنانتو  یخدافقط پروردگار ـ  ؛م کردیز اطاعت خواهیم، تو را نینمود
ر یو دل ی؛ تو فقط قو اطاعت نکند کشته خواهد شد ییکه او را امر فرما یز یحکم تو روی گرداند و کالم تو را در هرچ

 (1)عهد قدیم ـ سفر یوشع ـ اصحاح  (.باش
ها نام قاضی طور که گفته شد خداوند بعد از یوشع، برای آنان پیامبران و حاکمانی قرار داد که در تورات به  همان

متعال  واسرائیل در زمان ُقضات از فرمان خداوند سبحاناند؛ اما متأسفانه بنی )یعنی رؤسا و مدافعین( معرفی شده 
هایی کوتاه: د مگر در زمانسرپیچی کردن

ـ   8:  2) را برانگیخت و   ییهانگاه خداوند قاضیآ  16:  2  ...سالگی درگذشت110ـ در  خادم خداوندیوَشع پسر نون 
دنبال  ها بهآنهای خود نیز گوش نسپردند؛ زیرا  ولی به قاضی   17:  2آنان، ایشان را از دست غارتگرانشان نجات دادند  

یعنی اطاعت زدند ـها را سجده نمودند. آنان خیلی زود از راهی که پدرانشان در آن گام میخدایاِن دیگر زنا کرده، آن
نکردند  فرامین خداوند ایشان عمل  مانند  و  آن  18:  2ـ منحرف شدند  برای  خداوند  قاضیهرگاه  مبعوث هاها  یی 

 19: 2  ...دادبود و ایشان را در تمام ایام زندگی آن قاضی از دست دشمنانشان نجات میداشت خدا با آن قاضی  می
)عهد قدیم    ...(.دکردنشدند و از پدران خود نیز فاسدتر عمل میمرد آنان بار دیگر منحرف میاما چون آن قاضی می

(2ـ سفر داوران ـ اصحاح 
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مثال   بهبه عنوان  تورات  در  )اسماعیل(  ذکرپیامبر خدا سموئیل  قاضی  آخرین  پادشاه عنوان  و  و خلیفۀ خدا  شده 

از سوی خداوند سبحان بر اساس ومنصوب  و  متعال است؛ کسی که در زندگی خود به حاکمیت خدا دعوت کرد 
و هر سال    16  :7ل قضاوت کرد  یعمر خود برای اسرائ  یل در تمام روزهای و سموئ  15:  7)احکام خدا قضاوت نمود:  

 . کردی ل قضاوت م یها برای اسرائن مکانیا  یکرد و در تمام ی ل و ِجلجال و ِمصَفه رفته، در آنجا گردش میت ئیبه ب
جا کرد و قربانگاهی در آنل قضاوت می یاش در آنجا بود و در آنجا برای اسرائرا خانهیز   ،گشتی و به رامه برم  17:  7

 (7)عهد قدیم ـ سفر اول سموئیل ـ اصحاح  (.ُهَوه بنا کردی  یبرا
نمود و از نتایج دعوت او و انبیای پیش از او این بود که  سموئیل به حاکمیت خدا دعوت کرد و آن را درخواست می

و خواستند که  ظاهر شد و از اها  آن  ش، قوم او بازگشتند و توبه کردند و نسلی صالح درادر آخرین روزهای زندگی
متعال تعیین  و( را به امر خداوند سبحانولئوی طالوت )شا   .پادشاهی برای آنان تعیین کند تا زیر پرچم او بجنگند

رش پیروز ک ر او بر جالوت و لشک بعد از آنکه طالوت و لش  .کردعمل می نمود و طالوت به امر پیامبر خدا سموئیل
 عنوان خلیفۀ بعد از خود تعیین کند: را به امر کرد که داوود سموئیلشدند خداوند به پیامبر خود 

ای و  اینک تو پیر شده و به او گفتند:    5:  8  .نزد سموئیل به رامه آمدند  ،پس جمیع مشایخ اسرائیل جمع شده  4:  8)
رفتار نمی تو  راه  پادشاهی منصوب کن تا مثل سایر امتدو پسر تو به  ها بر ما حکومت  کنند. پس اکنون برای ما 

و یک روز    15:  9  ...پس خداوند به سموئیل گفت به حرف آنان گوش بده و برای آنان پادشاهی معین کن  ...نماید
فردا مثل این وقت، شخصی را از زمین بنیامین   16:  9گفت:  آشکار کرده،  ول، یُهَوه بر سموئیل  ئقبل از آمدن شا

سموئیل ظرف   1:  10  ...ـ رئیس باشد و قوم مرا نجات دهداسرائیلمن ـفرستم، او را مسح نما تا بر قوم  نزد تو می
روغن را گرفته بر سر وی ریخت و او را بوسیده، گفت: آیا این نیست که یُهَوه تو را مسح کرد تا بر میراث او حاکم  

 ...دیگری مبدل خواهی شدو روح یُهَوه بر تو مستولی شده با ایشان نبوت خواهی نمود و به مرد    6:  10  ...شوی؟ 
و سموئیل به تمامی قوم گفت: آیا شخصی را که یُهَوه برگزیده است مالحظه نمودید که در تمامی قوم مثل  24:  10

-8اصحاح  ،سفر اول سموئیل  ،)عهد قدیم (. او کسی نیست؟ پس تمامی قوم فریاد زده، گفتند: پادشاه جاوید باد!
9-10 ) 

پیام از  جماعت  این  سموئیلدرخواست  خدا  منصوب    بر  آنان  بر  پادشاهی  اینکه  بر  و حجت کند،  مبنی  دلیل 
 .محکمی است بر عقیدۀ »حاکمیت از آِن خداوند است«

در نظر داریم  جایگاه  اما آنچه ما در این    ،)طالوت( در متون موجود ظلم بسیاری شده است  ولئ رغم اینکه به شابه
توان  نمی  ،در تمام مدت زندگی خود معصوم نبوده است  نند طالوتای ادعا کحتی اگر عده  .ستتنصیب الهی او

مقدار همین  و  بود  متعال  خداوند  جانب  از  او  تنصیب  می  ،منکر  اثبات  را  خدا  حاکمیت  خداوند  عقیدۀ  زیرا  کند؛ 
 ند!کن ای نادرست پایبند نمیدهند و مردم را به عقیدهعملی غیرصحیح انجام نمی  متعال و سموئیل نبیوسبحان 

معتقد به حاکمیت خداوند هستند در حالی که از سموئیل، پادشاهی به غیر از ها  آن  اگر کسی اشکال بگیرد: چگونه 
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  انه،های روشنگر در کتاب پاسخ  احمدالحسنکنند؟ بهتر است در اینجا پاسخ را از امام  خودش را درخواست می

 نقل کنم: 5جلد 

   :426پرسش 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم  

 اللهم صل علی حممد و آله االئمة و املهدیین و سلم تسلیما  

هرکه خدا را بخواهد   .و محل هبوط وحی و تنزیل  ،و معدن و جایگاه رسالت ،بیت نبّوتسالم بر اهل 
َراِئیَل ِمن  :در آیۀ کریم   .کنداز شما آغاز می َمإِل ِمن َبِني ِإس  َلم  َتَر ِإَلی ال 

َ
َعث    أ ُهُم اب  ِد ُموَسی ِإذ  َقاُلوا  ِلَنِبيٍّ لَّ َبع 

اللِه  َسِبیِل  ِفي  َقاِتل   نُّ َمِلًکا  از بنی  آیا)  1  ....َلَنا  از  آن گروه  به یکی  از موسی ندیدی که  را پس  اسرائیل 
 (. ...نگیم برای ما پادشاهی منصوب کن تا در راه خدا بج  :پیامبران خود گفتند

 ؟ ویژگی و وضعیت او چه بوده است ،نام ؟ کسی بوده استاین پیامبر بزرگوار چه -1
 ؟عنوان پادشاه برنگزید چرا خداوند این پیامبر را به -2
 ؟ اسرائیل بود یا فقط فرماندهی ارتش بودپادشاهی عام برای بنی ،آیا پادشاهی طالوت -3
 ؟ حجتی بر این پیامبر مذکور در آیه بوده است آیا طالوت -4

 عراق ،ابویوسف :فرستنده
 پاسخ:

 بسم اهلل الرمحن الرحیم  

 و صلی اهلل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدیین و سلم تسلیما   ،واحلمد هلل رب العاملین

پیامبر   :4و    3،  2،  1هایپاسخ سؤال یعقوباین  از نسل  )اسماعیل(  نبی خدا ساموئل   ،    بوده
زیرا مادرش   ؛بوده است  اما صفت و وضعیت او، شبیه وضعیت اسماعیل پسر ابراهیم نبی خدا  ؛است

و این   ،و او را برای خدای سبحان نذر کرد  ،نازا بود  همسر ابراهیم پیامبر خدا  حنا، همچون ساره
اسرائیل مبعوث نی عنوان پیامبری بر بکرد. خداوند او را بهدر خانۀ خدا خدمتگزاری می  پیامبر مانند مریم 

اش  کردند. در آخرین روزهای زندگیاسرائیل از دستور خداوند سبحان سرپیچی میکرد. در زمان او، بنی
ها از او خواستند پادشاهی  ها نسلی نیکوکار ظاهر شد. آناسرائیل بازگشتند و توبه کردند و در میان آنبنی 

متعال طالوت را برگماشت. طالوت وبه امر خداوند سبحان  ها تعیین کند تا زیر پرچم او بجنگند. اوبرای آن
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  اینجز    ؟کردچه  پذیرایش شدندایمان آوردند و  او  که به  کسانی  با  بنگرند که  و به موسی  
  ی حاکمیت خداوند را در سرزمینها  آن  با تا  هجرت داد  طاغوت    از سرزمیِن را  آنان    بود که
 1؟ کندپیاده دیگر 

 
برد. پس از آنکه طالوت و لشکرش بر جالوت و لشکرش پیروز شدند،  فرمان می  از ساموئل پیامبر خدا

خدا نبی  اسماعیل  به  داوود   خداوند  داد  به  دستور  بود،  طالوت  لشکر  در  سربازی  که  عنوان را 
 . جانشین بعد از خودش تعیین کند

خود، پادشاه نبود؛ او پیامبر و خلیفۀ خدا در زمینش و پادشاه   اما اینکه چرا اسماعیل پیامبر خدا
ها همراه آنخواستند که زیر پرچمش نبرد کنند و او بهها پادشاهی می ولی آن  ،منصوب از سوی خدا بود

کرد، و و خودش هم نبرد می  آمد بایست با لشکر بیرون میبجنگد؛ چرا که در آن زمان، پادشاه حتمًا می
برد. خورده بود و در واپسین روزهای حیاتش به سر میپیرمردی سال  حال آنکه اسماعیل پیامبر خدا

 ها تعیین کند که دارای قّوت ونیروی جنگجویی باشد.  خواستند پادشاهی برای آن  به همین دلیل از او
افراد بابصیرت و کسانی که کلمات خدای سبحان    خداوند شما را بر هر خیری موّفق بدارد، و در زمرۀ

 را شنیدند و فرا گرفتند، قرار دهد.  

 والسالم علیکم و رمحة اهلل و برکاته 

 ق 1431االول مجادی  ،امحداحلسن 

 5جلد  انه،های روشنگر کتاب پاسخ
متون در  .اندبه حاکمیت خدا دعوت، و آن را مطالبه کرده  کنیم در تورات، انبیا و فرستادگانبنابراین مشاهده می

و ما به همین مقدار بسنده می زیاد هستند  رابطه بسیار  و ان این   .کندالله برای خواهان حق کفایت میشاءکنیم 
. هرکس خواهان تفصیل بیشتری است به عهد قدیم مراجعه نماید

پیاده کند؛ یعنی قانون  ها  آن رد تا حاکمیت خداوند را در میاناسرائیل را از سرزمین مصر خارج کبنی   موسی  -1
( نیز با تنصیب و برگزیدن  یا در غیبت او هارون  و شریعت، از سوی خداوند باشد و حاکم و مجری )یعنی موسی

خی بر   .کسی که عهد قدیم را مطالعه کند این نکته برایش واضح و روشن است  .متعال باشدواز سوی خداوند سبحان
 کنیم: ـ از سفر خروج نقل میعنوان نمونهبهمتون را ـ

آید و برای مالقات او کنار نهر بایست و آن عصا را که  سوی آب بیرون میبامدادان نزد فرعون برو که او به  15:  7)
قوم مرا رها ت:  و به او بگو: یُهَوه خدای عبرانیان مرا نزد تو فرستاده، گف  16:  7  .به مار تبدیل شد به دست خود بگیر
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 (7اصحاح  ،)سفر خروج (....ایو اینک تا به حال تو نشنیده  ،کن تا مرا در صحرا عبادت کنند

گوید: قوم مرا رها کن تا مرا عبادت و پروردگار به موسی گفت: نزد فرعون برو و به وی بگو پروردگار چنین می 1: 8)
سوی آب بیرون  پیش روی فرعون بایست که اینک او به ،بامدادان برخاستهو یُهَوه به موسی گفت:  20: 8 ...نمایند

 (8اصحاح  ،)سفر خروج (.گوید: قوم مرا رها کن تا مرا عبادت نمایندیُهَوه چنین میآید و به او بگو: می
مرا رها کن تا   گوید: قومو یُهَوه به موسی گفت: نزد فرعون برو و به وی بگو: یُهَوه خدای عبرانیان چنین می  1:  9)

پیش روی فرعون بایست و به وی بگو: یُهَوه   ،و یُهَوه به موسی گفت: بامدادان برخاسته  13:  9  ...مرا عبادت کنند
 (9اصحاح  ،)سفر خروج (.قوم مرا رها کن تا مرا عبادت نمایندگوید: خدای عبرانیان چنین می 

آمده  3:  10) فرعون  نزد  هارون  و  موسی  می  ، پس  چنین  عبرانیان  خدای  یُهَوه  گفتند:  وی  از  به  کی  تا  گوید: 
 (10اصحاح  ،)سفر خروج (.قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنند؟  کردکردن در حضور من ابا خواهی تواضع

طور کلی امکان اقامۀ اعمال عبادی مانند  چرا که به  ؛در اینجا مقصود از »مرا عبادت کنند« اعمال عبادی نیست
و    شدن این قوم ندارد؛ و یوسفدر هر مکانی وجود دارد و نیازی به آزادها  آن  و روزه و موارد دیگر شبیه به  نماز

کردند! بنابراین مقصود از »مرا عبادت کنند« در ـ خدا را در سرزمین مصر عبادت می پیش از آن ـ فرزندان یعقوب
 ه، به او اقتدا کنند و او حاکمیت خدا را بین آنان بر پا کند:اینجا یعنی حاکم الهی داشته باشند و از او اطاعت کرد

و    2:  19  .در همان روز به صحرای سینا آمدند  ،اسرائیل از سرزمین مصرآمدن بنی در ماه سوم بعد از بیرون 1:  19)
: 19از رفیدیم کوچ کرده به صحرای سینا رسیدند و در بیابان اردو زدند و اسرائیل در آنجا در مقابل کوه فرود آمدند. 

اسرائیل را خبر موسی نزد خدا باال رفت و یُهَوه از میان کوه او را ندا داد و گفت: به خاندان یعقوب چنین بگو و بنی  3
  . های عقاب برداشته و نزد خود آوردممصریان چه کردم و چگونه شما را بر بال  اید که من باشما دیده  4:  19بده:  

ها خواهید بود؛ زیرا  و اکنون اگر صدای مرا بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، همانا خزانۀ خاص من از جمیع قوم   5:  19
این است آن   .د بودو شما برای من، مملکت کاهنان و امِت مقدس خواهی  6:  19  .تمامی جهان از آِن من است

هایی را  پس موسی آمد و مشایخ قوم را فراخواند و همۀ این توصیه 7: 19اسرائیل گفته شود  سخنانی که باید به بنی
زمان در پاسخ گفتند: آنچه یُهَوه امر فرموده است  و تمامی قوم هم  8: 19 .که یُهَوه به او کرده بود بر ایشان ِالقا کرد

 ( 19اصحاح   ،)سفر خروج (.موسی سخنان قوم را به یُهَوه عرضه داشتو  .انجام خواهیم داد
 . ای اعتقادی بوده و همان حاکمیت خداستمسئله ، مسئلهدر نتیجه این 

اسرائیل بر او سرکشی کردند و جنگ با ستمگران را نپذیرفتند و نتیجۀ این نافرمانی این بود که خداوند چهل اما بنی
 نمود: سال آنان را گرفتار بیابان

ـ زمینی را نخواهند دید  از سن بیست سال و باالتر از آنکدام از مردانی که از مصر بیرون آمدند ـالبته هیچ  11: 32)
جز کالیب بن  به  12:  32که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خوردم؛ چون ایشان از من پیروی کامل ننمودند  

پس غضب یُهَوه بر اسرائیل برافروخته    13:  32  .زیرا ایشان یُهَوه را پیروی کامل نمودند  ،یُفنۀ ِقِنزی و یوَشع بن ُنون
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و    ، و قطعی استشده  ثابت   ، مسئله  این  حق استخواهان  برای هر عاقلی که    ، بنابراین
الهی به آن استدالل    نۀگااز قانونی که بیان کردیم و با عقل و نقل از ادیان سه   مسئلهاین  

 1.رودفراتر نمی  کردیم

 
تا تمامی آن گروهی که این شرارت را در نظر یُهَوه به جا آورده بودند    ساختشده و ایشان را چهل سال در بیابان، آواره  

 (32اصحاح  ،سفر اعداد ،)عهد قدیم  (.هالک شدند
گرایانه بود تا امتی رّبانی و صالح پرورش نتیجۀ این سرگردانی، مجازاتی اصالحفرماید: »می  احمدالحسنامام  

همراه یوشع بن نون وصّی های همین گروه نافرمان بودند و کلمۀ ال اله اال الله را بهیابد. این امت، فرزندان و نوه
)امام    «.دا را در زمینش یاری نمودندها پیکار کردند و دین خبر دوش کشیدند و با ستمگران و طاغوت   موسی

 ( 1جلد  ،کتاب گوساله ،احمدالحسن
پیاده کند و نسل جدید و صالحی ها  آن   اسرائیل را خارج کرد تا حاکمیت خداوند را در میانبنی  بنابراین موسی

 تربیت شود که به این عقیدۀ راستین ایمان داشته باشد:
ها و سرشناسان ایشان و یوشع تمامی اسباط اسرائیل را در شکیم جمع کرد و مشایخ اسرائیل، رؤسا، قاضی  1: 24)

یوشع به قوم گفت: شما بر خود شاهد هستید که یُهَوه را   22: 24 ...ها به حضور پروردگار حاضر شدندرا طلبید و آن
)گفت(: پس اْلن خدایان دیگر    23:  24  .تند: شاهد هستیم ها گفآن   .اید تا او را عبادت کنیدبرای خود اختیار نموده 

قوم به   24:  24  .ـ متمایل سازیدخدای اسرائیل های خود را به پروردگار ـرا که در میان شما هستند دور کنید و دل 
م عهدی پس در آن روز یوشع با قو  25:  24  .یوشع گفتند: یُهَوه، خدای خود را عبادت و آواز او را اطاعت خواهیم کرد

و یوشع این سخنان را در ِسفر شریعت خدا نوشت  26:  24 .بست و برای ایشان فریضه و شریعتی در شکیم قرار داد
و یوشع به تمامی قوم گفت:  27: 24 .و سنگ بزرگی را در آنجا زیر درخت بلوطی که نزد قدس یُهَوه بود برپا داشت

ه را که به ما گفت، شنیده است؛ پس برای شما شاهد خواهد بود  زیرا تمامی سخنان یُهوَ   ؛این سنگ بر ما شاهد است
و بعد از این    29:  24  .سپس یوشع هریک از قوم را به ملک خود روانه نمود  28:  24  .مبادا خدای خود را انکار نمایید

کردند که در  و او را در حدود ملک خودش دفن  30:  24سالگی وفات کرد 110امور یوشع بن نون بندۀ یُهَوه در سن  
و اسرائیل در همۀ ایام یوشع   31: 24 .طرف شمال کوه جاعش است قرار داردِتمَنه سارح که در کوهستان افرایم به

و همۀ روزهای مشایخی که بعد از یوشع زنده بودند، یُهَوه را عبادت نمودند؛ و تمام عملی را که یُهَوه برای اسرائیل 
 ( 24اصحاح  ،سفر یوشع ،)عهد قدیم (.دانستندکرده بود می 

اند؛  ( را بیان کرده در چندین جا قانون الهی شناخت خلفای خداوند )انبیا و فرستادگان  احمدالحسنامام    -1
روشنگری کتاب  در  جمله  دعوتاز  از  فرستادگانهایی  از   .سومجلد    های  یکی  در  را  ایشان  سخن  ادامه،  در 

 نیم: کهای خود به انصار امام مهدی نقل می خطابه
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اند مالک  ای در آن به کار و فعالیت مشغول اگر کسی یک کشتی یا کارگاه یا هرچیزی را که عده»

باشد، آیا وی نباید ناخدایی برای کشتی یا مدیری برای کارگاه یا راهبری برای این مردم تعیین کند و  
دد یا ضرری و زیانی  به کار بگمارد؟ و اگر آن فرد چنین کاری نکند و کشتی غرق شود یا کارگاه نابود گر 

 ؟! شود، آیا این عمل او، سفیهانه و خالی از حکمت تلقی نمیشودحادث 
ولی    ،اگر وی ناخدایی برای کشتی یا مدیری برای کارگاه یا راهبری برای این مردم تعیین کند

اشد و بر ها نبآن شده در ناوبری کشتی یا مدیریت کارگاه یا مدیریت این عده، داناتریِن آن فرِد انتخاب
به و  مدیریت  شیوۀ  به  نسبت  راهبر  این  نادانِی  چارهکاراثر  یا  کارگاه  حادثهانداختن  برای  ای  جویی 

یا از تولید کارگاه کم شود، آیا عمل این    ـشدن کشتی مثل غرقـغیرمترقبه، زیانی خاص به بار آید  
  کند که داناتریِن تضا نمی شود؟ آیا بدیهی نیست و حکمت اقخردی و خامی توصیف نمی شخص به کم 
که به علم الزم مجهز باشد تا توانایی و کفایت الزم برای راهبری کشتی و انتخاب شود افراد یا کسی 

 ؟!داشته باشد  را وریساختن حداکثر بهرهرسانیدن آن یا ادارۀ کارگاه و محققسالمتبه
مدیر کارگاه یا راهبر این عده  عنوان ناخدای کشتی یا  اگر فرض بگیریم این انسان، فردی را به

ولی مردم را به    ،ها در ناوبری کشتی یا مدیریت کارگاه باشدمنصوب کند و وی داناترین و تواناترین آن
برداری از این ناخدا یا مدیر یا راهبر دستور ندهد و هرکس طبق خواست و میل خودش عمل فرمان

و به همین دلیل هرج و مرج  ـ اندمأمور و مکلف نشده  شدهشنوی از مدیر تعیینزیرا مردم به حرفـ کند  
گماردن کار عالوه بهگویند او از حکمت به سفاهت متمایل شده است؟! بهو خسارت به بارآید، آیا نمی

 ؟!برداری از او دستور ندهدای دارد وقتی وی مردم را به فرمانراهبری توانا چه فایده
حکیمی چیزی غیر از این بگوید: باید راهبری تعیین شود و این فرد گمان نکنم هیچ فرد عاقل 

یا این علوم در اختیار او قرار بگیرد، و باید    ، ولیت نیاز دارد مجهز باشدئبه تمام علومی که در این مس
 برداری از وی مکلف و ملزم نماید.  کسانی را که او راهبرشان است به فرمان

با نخستین جانشین خدای سبحان در زمینش این قانون وضع    چنین چیزی در قرآن وجود دارد.
شده است: قانون شناخت جانشین و حجت خدا بر بندگانش. و این حتی، قانون شناخت خداوند نیز 

 شود. ؛ زیرا با شناخت جانشین خدا، خداوند شناخته می است
َوِإذ   :  اشاره شده استمتعال به تعیین امام و رهبر و جانشین خدا  ودر این کالم خداوند سبحان

ِفُك  ِسُد ِفیَها َوَیس  َعُل ِفیَها َمن ُیف  َتج 
َ
ِض َخِلیَفًة َقاُلوا  أ ر 

َ
ي َجاِعل  ِفي اْل َماَلِئَکِة ِإنِّ َك ِلل  ُن    َقاَل َربُّ َماء َوَنح  الدِّ

َلُموَن  َلُم َما اَل َتع  ع 
َ
ي أ ُس َلَك َقاَل ِإنِّ ِدَك َوُنَقدِّ ُح ِبَحم  چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در و  )  ُنَسبِّ

ها بریزد و  دهی که در آنجا فساد کند و خونگفتند: آیا کسی را قرار می  ،دهم ای قرار میزمین خلیفه 
که دانم  میچیزی  کنیم؟ گفت: من  گوییم و تو را تقدیس میح می بیحال آنکه ما به ستایش تو تس

 



 75 ................................................................................... ها اول پرسش ۀمجموع

را  خود    یانپیشین  وصیت و نّص   ـاست آمده  طور که در تورات و انجیل    همانـ   محمد
یا حاکمیت خداوند    «ستخدا از آِن  بیعت  :  لله  البیعة »پرچم    نیز و    ، آورد علم و حکمت    او   .آورد

پیاده  از این زمین  جایی  تا آن را در  چنین اراده فرمود  و خداوند    ، بودآن  را آورد که خواستار  
 . نماید

 در عهد قدیم است:  محمدرسول خدا حضرت مثالی از نص بر متن زیر، 
 : 21 اصحاح  ، پیدایش

  دوش  بر   را ها  آن   و  ، داد  هاجر   به   ، گرفته   آب   از   َمشکی  و  نان   ،برخاسته   ابراهیم   ، امدادانب)
  و  15  .گشتمی  بئر شبع   بیابان   در   و   ،رفت   ( هاجر)  پس   . کرد  روانه   پسر   با   را   او  و   نهاد   وی

  ، رفته   تیرپرتابی  مسافتمیزان    به   و  16  .گذاشت  ایبوته   زیر  را   پسر   ، شد  تمام   مشک   آب  چون
  را   خود  آواز  ،نشسته   او  مقابل  و در   ،«نبینم   فرزند را »مرگ  :  گفت  زیرا   ؛نشست   وی   مقابل   در

 ،کرده   ندا   را   هاجر   آسمان  از  خدا   تۀفرش  و   شنید  را   پسر  آواز  خداوند   17  .گریست   و   کرد  بلند 
  که   آنجایی   در   را   پسر   آواز  خدا   زیرا   ، مباش   ترسان   ؟ شده  چه   را   تو   ، هاجر  ای :  گفت   را   وی

 ُاّمتی   او  از  زیرا   ؛ بگیر   خود  دست   به   را   او  ،برداشته   را   پسر  و   برخیز  18  .است  شنیده   ،هست
  مشک  ،رفته   پس   .دید  آبی  چاه  تا  کرد  باز  را   او  چشمان  خدا   و  19  .آورد  خواهم  به وجود  بزرگ 

 
 (. دانیدشما نمی

متعال در این سخن خداوند  این جانشین، عالم   و  آَدَم :  ترین فرد استآمده است که  َم  َوَعَلّ
َماء َهـُؤالء ِإن ُکنُتم  َصاِدِقیَن  س 

َ
نِبُئوِنی ِبأ

َ
َماَلِئَکِة َفَقاَل أ َها ُثَمّ َعَرَضُهم  َعَلی ال  َماء ُکَلّ س 

َ
های و نام)  1اْل

گویید مرا به  گفت: اگر راست می ها را به فرشتگان عرضه کرد و  چیزها را به آدم بیاموخت سپس آن
 ( 30بقره، ) (.های این چیزها خبر دهیدنام

به فرمان با این سخن خود  این جانشین دستور داده استو خداوند  از  ُتُه :  برداری  ی  َسوَّ َفِإَذا 
َساِجِدیَن  َلُه  َفَقُعوا  وِحي  رُّ ِفیِه ِمن  ُت  از  )  َوَنَفخ  و  پایان بردم  به  را  آفرینشش  در آن  چون  روح خود 

 ( 72ص،  ) (.دمیدم، در برابر او به سجده بیفتید
طور کامل با نص قرآن منطبق است؛ متونی که  یابد که به، متون فراوانی می کندکسی که به تورات و انجیل مراجعه 

ها روشن شده است قانون شناخت جانشین خدا یا قانون شناخت خدا، همین سه موضوعی است که من بیان  در آن 
پایان  «.امداشته 
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صحرا سکنی  در    ،رشد کرده  او  و   ؛بود   پسر   آن  با   خدا   و  20.به پسر آب داد  و  کرد   پر  آب   از  را 
 (. شد  ساکن  فاران صحرای  در  و  21 .پرورش یافت  تیراندازی  در  و ، گزید

امتی    ، پرستانمشرکان و بت   ، کافران  ،کنم هیچ عاقلی بگوید از نظر خداوند فکر نمی
اینکه خداوند بسیار   ؛شوند بزرگ محسوب می امتی بزرگ به حساب آوردیا  را  تعداد    . بودن 

 اوصیا  و   پیامبران  ـسبحان است  تنها از آِن خداوند  بزرگی  که البته ـ   بزرگ   امت  از   منظور 
 از  اوصیا  و  پیامبران  ،نسل اسماعیل  از  بزرگ  امت  از  عبارت دیگر منظوربه   ؛است

اینان    ؛ هستنداو    فرزندان همان  یعنی    ؛ هستند   محمد آل   و   محمد   ـ خاص   طور به ـ و 
 1.زمینش  در جانشینان خداوند

 
 در تورات: -1
 2دهم  سوی سرزمینی برو که به تو نشان میو یُهَوه به ابرام گفت: از والیت و قبیلۀ خویش و خانۀ پدری خود به  1)

و به کسانی که   3  .و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود  بنابراین تو را امتی بزرگ قرار دهم 
)عهد    (.کنندۀ تو را لعنت کنم. و از تو، جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافتتو را مبارک خوانند برکت دهم و لعن

 (12قدیم ـ سفر پیدایش ـ اصحاح 
 .هستند  است، و انبیا و اوصیا از نسل او و از نسل اسحاق، یعقوب و اسماعیل  مخاطب این متن، ابراهیم 

 توان از نظر خداوند امت بزرگ نامید:اسرائیل را نمیهمۀ بنی 
و یُهَوه به موسی گفت: این قوم تا چه زمانی به من اهانت نمایند؟ و تا کی با وجود همۀ آیاتی که در میان   11:  14)

قومی   ،تو  از  کنم وایشان را به وبا مبتال ساخته، هالک می   12:  14دم به من ایمان نیاورند؟  ایشان به انجام رسان
 (14)عهد قدیم ـ سفر اعداد ـ اصحاح  (.تر از ایشان خواهم ساختتر و عظیم بزرگ

 آیا عاقالنه است منظور از عظمت در نظر خدا، این افراد بوده باشند؟! 
بخشد همان انبیا و  می ها  آن  گزیند و این عظمت را بهرا از میان بندگانش برمی ها  آن  بنابراین کسانی که خداوند

 . تعداد باشنداگرچه بیشتر اوقات مستضعف و کم  ؛هستند اوصیا
از نظر خداوند سبحان انجیل نقل میو برای مصداق عظمت  از  را  دو نمونه  اینکه   ؛کنیم متعال،  از  ها  آن  با وجود 

بوده  یحییمستضعفین  انجیل  اند:  در  او  اسم  تعمید   ،)که  عیسییوحنای  و  است(  در   دهنده  او  اسم  )که 
 یسوع است(:  ،انجیل

 انجیل لوقا: 
ـ برای تو پسری  الیصابات است و همسرت ـ  شدهزیرا دعای تو مستجاب    ؛فرشته به او گفت: ای زکریا نترس  13)
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های عهد قدیم و  از کتاب  خدا حضرت محمد  دۀاز نص بر فرستاای  متن زیر نمونه 
 است:  ( تورات و انجیل)جدید  

 
و او باعث خوشی و شادی تو خواهد بود و بسیاری افراد از والدت او    14خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید.  

و شراب و ُمسکری نخواهد نوشید و از شکم مادر خود    زیرا در حضور یُهَوه بزرگ خواهد بود  15مسرور خواهند شد.  
  17ـ باز خواهد گردانید. خدای ایشان سوی یُهَوه ـاسرائیل را بهو بسیاری از بنی 16القدس خواهد بود. سرشار از روح

و نافرمانان را به حکمت  ،طرف پسرانهای پدران را بهو او به روح و قوت الیاس پیش روی وی خواهد خرامید تا دل
 (1)انجیل لوقا ـ اصحاح  (.عادالن بگرداند تا قومی مستعد برای یُهَوه مهیا سازد

آیا یوحنا از نظر مردم بزرگ بود؟ یا از نظر مادی توانا بود؟ یا اینکه در زمین تنها و مستضعف بود تا جایی که دشمنان  
 خدا او را زندانی کردند و وی مظلومانه کشته شد؟! 
 گوید: کشیش آنتونیوس فکری در تفسیر این اصحاح می

ای برای  دهنده یوحنا بیم   .استبلکه در حیات باطنِی قوی    ؛و نیروی جسمانی نیست»بزرگ: بزرگی در کارهای بزرگ  
القدس و بادیۀ  از روح  ءبلکه او مملو  ؛های دنیا جایگاهی در قلب یا جسم او نداردخداوند است و شهوات و شادی

نخواهد داشت تا با   ایـ است و هرکس از شادی حقیقی سیراب شود، هیچ جای خالییعنی شادی آسمانی آسمانی ـ 
پرشادی دنیوی  ناخالص  است  .شود  های  بزرگ  می  ،او  تعمید  را  مسیح  که  است  کسی  همان  او  « .دهدبنابراین 

 (1)کشیش آنتونیوس فکری ـ تفسیر انجیل لوقا ـ اصحاح 
را تبیین   منظور از بزرگی در نظر خداوند  ،در نظر خداوند بزرگ بود و گواهی سّید مسیح در حق او  بله، یحیی

 کند: می
ترین در  اما کوچک   ؛دهنده از مادر زاده نشده استتر از یحیای تعمیدگویم، که بزرگحق را به شما می  11:  11)

 (11)انجیل متی ـ اصحاح  (.تر استها از او بزرگملکوت آسمان
 همچنین در انجیل لوقا ـ اصحاح اول آمده است:

پسری خواهی زایید و او   ،و باردار شده 31ای. زیرا نعمتی در نزد خدا یافته ؛نترس ، فرشته به او گفت: ای مریم  30)
شود و یُهوۀ خدا، تخت پدرش داوود و پسر حضرت اعلی خوانده می  او بزرگ خواهد بود  32را عیسی خواهی نامید.  

 (.و او تا به ابد بر خاندان یعقوب پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او پایانی نخواهد داشت  33را به او عطا خواهد فرمود.  
 ( 1)انجیل لوقا ـ اصحاح 

به م و   تونبا توجه  از نسل اسماعیل است، فقط محمد  بزرگی که  از امت  فوق به وضوح معلوم است که مقصود 
 . آیدالزمان میبوده و در آخرها  آن  که از   مهدی اول  نیزـ و که خلفای خداوند در زمین هستند است ـ محمدآل 

اصحاح   ـ  دانیال  سفر  تورات،  است:    7در  مملکت   27)آمده  حشمت  و  سلطنت  و  مملکت  تمامی  و  زیر  که  ی 
شدآسمان خواهد  داده  اعلی  حضرت  مقّدسان  قوم  به  جمیع   هاست  و  است  جاودان  پادشاهی  او  پادشاهِی  که 

(. انتهای امر تا به اینجاست 28پادشاهان او را عبادت و اطاعت خواهند نمود. 
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 : 3اصحاح  ، حبقوق
ُقوق  1دعای   1)   . شدم  ترسان  ، شنیدم  را   تو  خبر  چون  !پروردگار  ای  2  .ُشجوُنوت   بر  نبی   َحَبّ

  در   و   ،ساز  معروف  هاسال   میان  آن را در  !کن   زنده   هاسال   میان   در   را   خویش   عمل   !پروردگارا 
و    جالل   .ِساله   ،کوه فاران  از  قّدوس  و  آمد  تیمان   از  خدا   3 .آر  یاد ه  ب  را   رحمت   ،غضب  حین 

کنده شد  تسبیحش  از  زمین   و  پوشانید  را   هاآسمان  بزرگی او   از  و  بود  چون نور  او  ؤَتألل  4  .آ
  و  رفت می  وبا   وی   روی   پیش   5  . بود  آنجا   در   او  قّوت   ستر   و   ، گردید  ساطع   شعاع  وی   دست
 (.شدخارج می  از پاهایش  تب  آتش

 :معنی
 . آمد یمن  از خداوند  یعنی : «آمد تیمان  از خدا »
 2. آمد مکه از قّدوس یعنی : «کوه فاران از  قّدوس» و

  به   ! ؟رسد به زمینچه    ، شود   توصیف   آسمان   از   آمدن به  است که   این   از   باالتر   و خداوند 
بین    از  ، دنبال آنبه   و  ُحدوث  باعث  نتیجه  در   و  است  حرکت  ،وآمدرفت   مۀالز  دلیل که   این

  یمن   یا   تیمان   از  کهکسی    آورد   حساب   به  طورنیا   تواننمی   پس   .شودالوهیت مطلق می   رفتن 

 
گاهی   روشن است در دعاهای انبیا  -1 »دعای انبیا خبرهایی محسوب دادن از آینده و خبرهای غیبی وجود دارد:  آ

« )تفسیر عهد قدیم و جدید ـ کشیش آنتونیوس فکری ـ تفسیر سفر حبقوق  .شد که در آینده تحقق خواهند یافتمی
3 ) 

دانند که در تفسیر آن اختالف نظر دارند و  بسیاری از مفسران و علمای مسیحی این متون را خبرهایی از آینده می
این  ها  آن  اختالف بر  صورت رمزگونه به وی اشاره شده است؛  است که کلید آن در دست کسی است که بهداّل 

  های سّید مسیحگفته   نیزو    کند و سخن انبیای پیش از سّید مسیحبنابراین وقتی او بیاید آن نماد را روشن می 
دربارۀ ها  آن   و بوده است وا،  شده از انبیاکند که مخاطب متن وارد بیان می ها  آن  برای  .شودرا به آنان یادآور می 

هایی را از سخنان بعضی از علمای مسیحی ذکر خواهیم مثال   دو،در پیوست    .انداو نوشته و وضعیت او را تبیین کرده 
. کرد

در اینکه اسامی و اوصاف  .هستند قدوس، خلیفۀ واقعی خداوند است که محمد و آل محمد، ائمه و مهدیون -2
صورت خدا بوده و محمد و آل ها  آن  زیرا  ؛اطالق گردد اشکالی وجود ندارد  خلفای اومتعال بر  وخداوند سبحان

به خداوند سبحان نسبت داده شود!  ،آمدوهمان الله در خلق هستند و ممکن نیست رفت  محمد
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  . است  متعالوسبحان  قدوس   آیدمی   فاران  از   یا آنکه  ،است  متعالوسبحان   خداوند   ،آیدمی
  واالتر از  بسیار   خداوند   ؛ است  داشتن دست   مانند  دیگری  های ویژگی  بر  توصیف عالوه  این

  ستر  و  ،گردید  ساطع  شعاع  وی   دست   از  و  بود  چون نور  او  ؤَتألل»  .هایی استچنین نسبت 
 «.شدخارج می پاهایشاز   ،تب  آتش  و رفت می وبا  وی روی  پیش   5 . بود  آنجا در او قّوت 

  این   از  ؛ هستند  او  از  پس  خاندانش  و  محمد  عبدالله  ، آیدبلکه آن کسی که می
  آمدن محمد  . هستند  نیز یمانی  محمد  آل   و  محمد   ،مکه هستند   از   آنان   که   جهت

الله است  الله در خلق  ، محمد  چراکه  ؛ همان آمدن  همان ظهور    ، و محمد   ، استهمان 
 . تر در چندین مورد این موضوع را بیان نمودمطور که پیش  همان  ؛خداوند در فاران است

آنجا که    ؛است   آمده  عیسی   زبان   بر   نیز   انجیل  که حتی در   است   همان یمن  »تیمان«
 .1نماید توصیف می   (تیمان  یا)  تیمن پادشان  را  یمن پادشاه  ایشان

 
در فرهنگ کتاب مقدس آمده است: »ِتیمن: صحرای جنوبی، رجوع شود به تیمان« و در شرح کلمۀ تیمان:    -1
 . معنای »یمینی یا جنوبی«یمان: اسمی است عبری به»تَ 

در انجیل جاری   طور که بر زبان عیسی  بنابراین تیمان همان تیمن، و ملکۀ تیمن همان ملکۀ سبأ است؛ همان 
 .شده است

سفر مقدس    .این لفظ، لفظ عربی برای اسم »شبا« باشد  احتمال دارددر شرح کلمۀ »ملکۀ سبأ« آمده است: »و  
مسیح او را  ( و  10بعد از اینکه از حکمت سلیمان شنید با او دیدار کرد )اول پادشاهان    أکند که ملکۀ سبروایت می 

 « )فرهنگ کتاب مقدس( . ...( 42: 12نامد )متی ملکۀ تیمن به معنای ملکۀ جنوب می
های سبا: در سرزمین  .م شبا باشداین لفظ، لفظ عربی برای اس  احتمال داردهای سبأ«: و  »شرح کلمۀ »سرزمین 

اما   .(3:  43و اشعیا    10:  72، و در کتاب مقدس همراه مصر و حبشه ذکر شده است )مزامیر  العربجنوب جزیرة
همان شبأ در نسخۀ   19:  6و ایوب    12و  9و  3و1:  9و دوم تواریخ    14و    11  و  4و    1:  10سبا یا سبأ در اول پادشاهان  

 « )فرهنگ کتاب مقدس( .اینکه به سبا ترجمه شده رغم علی ؛اصلی عبرانی است
از مکه است و مکه از تهامه و تهامه از یمن؛   محمد .همگی یمانی هستند محمد، ائمه و مهدیونمحمد و آل

 .اند و در متون موجود استبیان کرده طور که امام احمدالحسن  همان
 کنیم: بیان می را هایشنی موعود و ویژگیبه پرسشی از شخصیت یما امام احمدالحسن پاسخقسمتی از 

آل و  محمد  بنابراین  یمن؛  از  تهامه  و  است  تهامه  از  مکه  که  شود  دانسته  باید   محمداواًل 
یمانی    یمانی است، امام مهدی  علی،  یمانی است  جملگی یمانی هستند: حضرت محمد
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 : 12اصحاح  ،متی انجیل
  ؛ راند   خواهد  حکم  ایشان  بر  ،برخاسته   فرقه  این   داوری با  روز  در   (جنوب )تیمن    کۀَملِ   42)

  از   تربزرگ   شخصی  ،اینک  و  ، بشنود  را   سلیمان   حکمت  تا   آمد  زمین   دوردستنقاط    از  زیرا 
 (. اینجاست در  سلیمان 

 : 11اصحاح  ، لوقا انجیل
  خواهد   حکم  ایشان  بر  ، برخاسته  فرقه   این   مردم   با  داوری   روز   در   ( جنوب)تیمن    کۀ ملِ   31)

 (. بشنود   را  سلیمان حکمت تا  آمد زمین دوردست نقاط   از زیرا  ؛کرد
  ،دورانکه در تمام  بوده    یا گونه به در قرآن آورده است    و علم و حکمتی که محمد

 1. تواند از سوی او سبحان باشدحکمتی رساست که فقط می   ، گوید: اینمی   یباانصافهر فرد  
 

ای است که علمای عامل  این نکتهاند و مهدی اول یمانی است.  گانه یمانیاست، مهدیون دوازده
َن    :انددانسته می   پیشین َقو  َف َیل  ِت َفَسو  َهَوٰ َبُعوا ٱلشَّ َلٰوَة َوٱتَّ َضاُعوا ٱلصَّ

َ
أ ف   ِدِهم  َخل  َبع  َفَخَلَف ِمن 

ا ها پیروی کردند،  آنگاه پس از آنان جانشینانی بر جای ماندند که نماز را تباه ساختند و از هوس)  َغیًّ
 (.زودی گمراهی را خواهند دیدو به

و حتی گفته است این موضوع   نامیده است«  حکمت یمانیه»  را  بیتدر کتاب ِبحار، سخن اهل   عالمه مجلسی
 . نام نهاده است« کعبۀ یمانیه»الحرام را بیت  المطلبطور که عبد  همان؛ نقل شده است از پیامبر خدا

اهل یمن بهترین مردمان هستند و ایمان، یمانی است و من    ...»  نقل شده است که فرمودند:  ـ از رسول خدا
 ( 81؛ اصول ستة عشر: ص 232ص  57« )بحاراالنوار: ج . ...امیمانی

 (1ص  1االنوار: ج )بحار .را »حکمت یمانیه« نامیده است بیتـ عالمه مجلسی در مقدمۀ بحار، کالم اهل 
  70ص  8« )کافی: ج .ایمان، یمانی است و حکمت، یمانی استروایت شده است که فرمودند: » ـ از رسول خدا

 ( 27ح 
 (75، 51، 22االنوار: ج )بحار .الحرام را »کعبۀ یمانیه« نامیده استبیت  ـ در بحار آمده است که عبدالمطلب

« ...او از حزب من است و من با او هستم   ؛ای عیسی! دین او حنفی و قبلۀ او یمانی است  ...ـ در کافی آمده است: »
( 139ص  8ج  ،)کافی

ـ   مسلمان، برای محمدبسیاری از علما و متفکرین غیرمسلمان غرب یا افراد تازه  -1 یعنی و آنچه او آورده است 
ند  توا کنم و هرکس خواهان تفصیل بیشتری است، میبسنده می  نمونهاند که به ذکر چند  ـ شهادت داده قرآن و سنت

 :کندهای بسیاری که در زمینه موجود است مراجعه به کتاب 
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آن هنگام که فرصت برایش  خواستار حاکمیت خداوند بود و حتی    محمد  ،عالوهبه 
و    فراهم شد پیاده نمود  را  بیان کرد که حق در حاکمیت خداوند    یروشنبه حاکمیت خدا 

  ۀ فرق »حدیث    .گمراه است  ۀفرق   که از حاکمیت خداوند بیرون برود  مسلمانی  ۀو هر فرق  ؛است
میان  ترشدهشناخته  «افتهینجات گروه  :  ناجیه خورشید  است  از  کتاب   ؛روز  در  های  و 
  در   آنان   همگی  که   شوند می   تقسیمفرقه    هفتادوسه   به   این امت»:  مشهور است  سنتاهل
همان  »:  فرمود  ؟کدام است  ، فرقه  آن  !ای رسول خدا   :شد  عرض   «.فرقهیک    مگر   ،اندآتش
 1« .هستیم آن بر  یارانم و  من امروز  ای کهفرقه 

 
گوید: »اما وحی قرآنی که  ـ نویسندۀ فرانسوی »موریس بوکای« در کتاب خود »تورات، انجیل، قرآن و علم« می

هایی بیش های تورات و انجیل را حفظ کرده است؛ و دارای آموزهشش قرن پس از مسیح نازل شد، بسیاری از آموزه
های پیشین  های پیشین )تورات و انجیل( است؛ و حتی بر هر مسلمانی، ایمان به کتابهای مذکور در کتابز آموزها

(. همچنین جایگاه مهم فرستادگان الهی پیشین را در تاریخ آشکار نموده است؛ 136آیۀ    4را واجب کرده است )سورۀ  
طور که در   همانقرآن، والدت ایشان را )  .می واال داشتمانند نوح، ابراهیم، موسی و عیسی که در میان آنان مقا

طور که به مادرش مریم نیز احترام خاصی   همان  ؛آسا بیان کرده استمعجزه  امریعنوان  ( بهانجیل اشاره شده است
های اسالمی برای  گریزی نیست از اینکه اعتراف کنیم این آموزه  .قرار داده است  19نهاده و نامش را بر سورۀ شمارۀ  

سرعت کنند! اما این تعجب بهای از این موضوع تعجب میهای غربی ناشناخته هستند؛ عدهعموم مردم در سرزمین
نده  های غربی فهمااز بین خواهد رفت، وقتی یادآور شویم که مفاهیم انسانیت در دین، چگونه به بسیاری از نسل 

 .( ...7ص...23« ).  ...مفاهیم اسالمی گرفتارش هستند به یاد بیاوریم   بارۀشود؛ همچنین میزان جهالتی را که در می
گوید: »دین محمد عاری از هرگونه شک و ظن کانادایی »گیبون« در کتاب خود »محمد در شرق« می   شناسشرق

کند، این عمل او  ی که محمد یا دین او را متهم میکس   ...استترین دلیل بر وحدانیت خداوند  است، و قرآن بزرگ 
بهترین خصوصیت در انسان، اعتدال در نظراتش و راه راست در رفتارش   .فکری یا تعصب استفقط از روی کوته

 . (17ص.. .17« )است.
بر پیامبر مسلمانان بلکه آلمانی »تئودور نولدکه« در کتاب خود »تاریخ قرآن« می  شناسشرق پیامبر   گوید: »قرآن 

شایسته    .اش حاوی آداب و تعالیم استزیرا دینی بزرگ و شریعتی را برای جهان آورد که تمامی  ؛جهانیان نازل شد
بنابراین او    ؛ایم زیرا ما از او، جز تمام خصوصیات کمالی، چیز دیگری نخوانده  ؛است دربارۀ او منصفانه سخن بگوییم 

( 83ص ...40« ).سزاوار تکریم است
فرقه سه  وامت من به هفتاد »حدیث، مشهور و محکم بوده و با الفاظ مختلفی نقل شده است؛ از جمله:  این    -  1
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فرق است    ،ناجیه   ۀبنابراین  منصوب شده  خداوند  سوی  از  که  رهبری  از  است  عبارت 
  همان ،  ایمان دارند  و کسانی که به این رهبری الهی ـ چنین بود   طور که رسول خدا   همان ـ

   .چنین بودند  اصحاب رسول خدا طور که 
  چنین   چرا   چنین کرد و  محمد  چرا   گویدیکی می  .جدال  و  تراشیاشکال   مسئلۀماند  می

  قواعد  در تضاد با قرآن و  ،کردگفت و چنان نمیبود چنین نمی که اگر او فرستاده می ،گفت
  یا   کتاب  ،فرستاده   هر  بهرا  ها  همین   است  ممکن   از این دست که  اشکاالتی   و  ؛ عربی است

 1. اندمردود هستند و پاسخ داده شدههمگی  هان یا  و ، سازند متوجه  دیگری   الهی دین

 
کدام است؟ فرمود: فرقه  عرض شد: ای رسول خدا! آن  «  .فرقهمگر یک    ،اند شوند که همگی آنان در آتش تقسیم می 

(، عراقی  432ص  3عربی در »احکام القرآن« )جابن  .(2641« ترمذی ). امروز من و یارانم بر آن هستیم همان که »
را حسن دانسته 284ص  3در »تخریج االحیاء« )ج ابن( و آلبانی در »صحیح الترمذی« این حدیث  تیمیه در اند و 

( گفته است: »این 171ص  24در مجموع الفتاوی )ج  نیزداند و  ( آن را مشهور می345ص  3مجموع الفتاوی )ج
داوود، ترمذی، نسایی و دیگر منابع، صحیح و مشهور است و لفظ آن چنین ند سنن ابیحدیث در سنن و مساندی مان

فرقه  دو  وبه هفتاد   ا. نصار فرقهمگر یک    ،اندتقسیم شدند که همگی آنان در آتشفرقه  یک  ویهود به هفتاد »است:  
شوند که همگی در یم می تقسفرقه  سه  وو این امت به هفتاد   ؛فرقهمگر یک    ،اند تقسیم شدند که همگی در آتش 

»  «.فرقهمگر یک    ،اندآتش نقلی  در  هفتاد و  روایتی »سه ملتوبه  در  و  آمده است  فرق«    ۀگفتند: ای رسول خدا! 
آن  « و در روایتی فرمود: ».یافته کدام است؟ فرمود: کسانی که بر آنچه من و اصحابم بر آن هستیم، باشندنجات

در   داند: »از ایشانباز نیز این حدیث را صحیح می« بن.جماعت استفرقه همان جماعت و دست خدا بر سر  
فرقه  دو وبه هفتاد  اتقسیم شدند. نصار فرقه یک ویهود به هفتاد »احادیث متعددی ثابت شده است که ایشان فرمود: 

رض شد: ای ع  .«فرقهمگر یک    ،اند شوند که همگی در آتش تقسیم می فرقه  سه  وتقسیم شدند و این امت به هفتاد 
)فتاوی نور   «.کسانی که بر آنچه من و اصحابم بر آن هستیم، باشند»کدام گروه است؟ فرمود:  فرقه  رسول خدا! آن  
 (265ص  4باز ج علی الدرب ـ بن

را    صورت اشکال فرعون و دیگران نیز رسالت موسی  در این  ،ارزشی داشته باشند  ،اگر این قبیل اشکاالت  -2
َقاَل  : در تفسیر سخن خداوند متعال  امام احمدالحسن .زیرا در زبان وی سنگینی وجود داشت ؛کندنقض می

ِری  م 
َ
ر  ِلی أ ِری * َویسِّ َرح  ِلی َصد  َساِنی  *َربِّ اش  ن لِّ َدًة مِّ ُلل  ُعق  ِلی  *َواح  َقُهوا َقو  ِلی *یف  ه 

َ
ن  أ ی َوِزیًرا مِّ َعل لِّ )طه:  َواج 

 فرماید:( می 25-29
تعالی می ِري  :  فرمایدحق  ِلي َصد  َرح   اش  َربِّ  ِري    *َقاَل  م 

َ
أ ِلي  ر   َساِني    *َوَیسِّ لِّ ن  َدًة مِّ ُعق  ُلل    *َواح 
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ِلي   َقُهوا َقو  ِلي  *َیف  ه 

َ
ن  أ ي َوِزیًرا مِّ َعل لِّ و  *    فرماگفت : ای پروردگار من! سینۀ مرا برای من گشاده  )  َواج 

و یاوری از خاندان من برای من  *    تا گفتار مرا بفهمند*    و گره از زبان من بگشای*  کار مرا آسان گردان  
 (. قرار ده

اِلِمیَن  :  فرمایدو نیز می  َم الظَّ َقو  ِت ال  ِن ائ 
َ
َك ُموَسی أ ُقوَن    *َوِإذ  َناَدی َربُّ ال َیتَّ

َ
َن أ َعو  َم ِفر  َقاَل َربِّ   *َقو 

ُبوِن   ن  ُیَکذِّ
َ
َخاُف أ

َ
ي أ ِسل  ِإَلی َهاُروَن   *ِإنِّ ر 

َ
َطِلُق ِلَساِني َفأ ِري َوال َین  و پروردگارت موسی را ندا  )  َوَیِضیُق َصد 

گفت: ای  *    شوند؟ خواهند پرهیزگار  قوم فرعون. آیا نمی*    سوی آن مردم ستمکار بروداد: ای موسی، به
و دل من تنگ گردد و زبانم گشاده نشود. هارون را پیام *    گویم خوانندترسم که دروغپروردگار من، می

 ( 13تا  10: ء)شعرا .(بفرست
 : واضح است که در آن، موارد زیر را از خدا درخواست کرده است دعای حضرت موسی

ِري َرح  ِلي َصد   (. گشاده گردانام را برایم سینه ) اش 
ِري م 

َ
ر  ِلي أ  (. و کارم را برایم آسان گردان) َوَیسِّ

َساِني ن لِّ َدًة مِّ ُلل  ُعق   (.و گره از زبانم بگشای) َواح 
ِلي َقُهوا َقو   (.تا گفتارم را بفهمند) َیف 
ِلي ه 

َ
ن  أ ي َوِزیًرا مِّ َعل لِّ  (.و یاوری از خاندانم برایم قرار بده) َواج 

روشن ساخته  «  شدن گره از زبانشگشوده »  دلیل درخواست خود را  یات، حضرت موسیدر این آ
اش را  گوید، بفهمند و درک کنند. همچنین علت درخواست برای گشادگی سینه است، تا آنچه را که می

 . شودترسید دلش تنگ گردد و زبانش گشوده نفرماید؛ زیرا وی میبیان می
مشکلی در گویایی و رساندن اطالعات به دیگران داشته است،   موسینتیجه روشن است؛ حضرت  

به که  این مشکل  حضرت موسیو  برای خود  به  طور جزئی  رسالت موسیو  در  کلی  وجود    طور 
ـبه  بعثت هارون  ۀوسیلداشت، به او  برای  یاریعنوان وزیری  پیام  و کنداش می که در رساندن  ـ حل 
 .  برطرف شد

اش خواست تواناییـ مورد استجابت خداوند قرار گرفت. موسی میر نهایِت حکمتدـ  دعای موسی
عنوان یاور و دستیار فرستاده شود. خداوند قدرت  ها بهبود یابد و درخواست کرد هارون بهبرای تبلیغ آن

نید.  آن را به تمام و کمال رسا کردن را به مقداری معین بهبود بخشید و با هارونبرای تبلیغ موسی
مبعوث فرمود و بعثت او را در غایت حکمت   را در پاسخ به درخواست موسی  بنابراین خداوند، هارون

این شکل، مشکل موسی به  قرار داد؛ به  ها گسیل شده بود  سوی آنرا در تبلیغ فرعون و قومی که 
َلَك َیا ُموَسی:  فصل نمود و حل وِتیَت ُسؤ 

ُ
 . (موسی، هرچه خواستی به تو داده شدگفت: ای  )«  َقاَل َقد  أ

 (. 36)طه: 
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فرماید، بیان داشته است که مقداری از این  و خداوند متعال هنگامی که سخن فرعون را حکایت می

ِذي ُهَو َمِهین  َواَل    :باقی ماند و برطرف نشد  گویی موسینقص و خلل در سخن ن  َهَذا الَّ ر  مِّ َنا َخی 
َ
أ

 ( 52)زخرف:  (؟ گفتن نتواندآیا من بهترم یا این مرد خواِر ذلیل که درست سخن ) ُیِبیُن َیَکاُد 
ًءا :  فرمایدمی   و خدای متعال از زبان موسی ُه َمِعَي ِرد  ِسل  ر 

َ
ي ِلَساًنا َفأ َصُح ِمنِّ ف 

َ
ِخي َهاُروُن ُهَو أ

َ
َوأ

ُبوِن  ن ُیَکذِّ
َ
َخاُف أ

َ
ي أ ُقِني ِإنِّ او را به مدد من بفرست    .تر استبرادرم هارون در بیان، از من فصیحو  )  ُیَصدِّ

 ( 34)قصص:  .(گویم شمارندتا مرا یاری کند؛ بیم آن دارم که دروغ
بنابراین مقداری نقص و ِخَلل در گفتار موسی برایش باقی ماند و این خواست و مشیت خداوند بود تا  

باطلی چون فرعون و لشکریانش و کسانی که فرعون    ویزی باشد برای مدعیانااین نقص، دلیل و دست
اند و  ها بر حق ترند و اینکه آنها از موسی شایسته ها را به نابخردی گرفت و گمراه ساخت؛ اینکه آنآن

َر  .  موسی بر باطل است؛ که هرگز چنین نیست ُك ِمص  َس ِلي ُمل  َلی 
َ
ِم أ ِمِه َقاَل َیا َقو  ُن ِفي َقو  َعو  َوَناَدی ِفر 

ِصُروَن   َفاَل ُتب 
َ
ِتي أ ِري ِمن َتح  َهاُر َتج  ن 

َ ِذي ُهَو َمِهین  َواَل َیَکاُد ُیِبیُن    *َوَهِذِه اْل  ن  َهَذا الَّ ر  مِّ َنا َخی 
َ
م  أ

َ
اَل   *أ َفَلو 

مِّ  ِوَرة   س 
َ
أ ِه  َعَلی  ِقَي  ل 

ُ
َتِرِنیَن  أ ُمق  َماَلِئَکُة  ال  َمَعُه  َجاء  و  

َ
أ َذَهٍب  ًما    *ن  َقو  َکاُنوا  ُهم   ِإنَّ َطاُعوُه 

َ
َفأ َمُه  َقو  َتَخفَّ  َفاس 

فرعون در میان مردمش ندا داد: ای قوم من، آیا پادشاهی مصر و این جویباران که از زیر پای  )  َفاِسِقیَن 
نم آیا  نیستند؟  من  آِن  از  هستند  جاری  درست *    بینید؟ یمن  که  ذلیل  خواِر  مرد  این  یا  بهترم  من  آیا 

هایش دستبندهای طال نیست ؟ و چرا گروهی از فرشتگان همراهش  چرا بر دست*    گفتن نتواند؟ سخن
)زخرف:  .(ها از او اطاعت کردند، که مردمی تبهکار بودندپس قوم خود را گمراه ساخت و آن*  اند؟نیامده

 ( 54تا  51
 .مغالطۀ دینی فرعون توجه کنید که تقریبًا تفاوتی با گفتار فقهای گمراه امروزی ندارد به 

ِصُروَن :  گویداو چنین می  َفاَل ُتب 
َ
ِتي أ ِري ِمن َتح  َهاُر َتج  ن 

َ َر َوَهِذِه اْل  ُك ِمص  َس ِلي ُمل  َلی 
َ
ِم أ ای )  َیا َقو 

پای زیر  از  که  جویباران  این  و  مصر  پادشاهی  آیا  من،  آیا    قوم  نیستند؟  من  آِن  از  هستند  جاری  من 
گوید: بنگرید! خداوند مرا یاری کرده و بر زمامداری مصر تسلط بخشیده  یعنی او به قومش می (.  بینید؟ نمی

همان حق بود خداوند او را    من آسان و فراهم نموده است. اگر موسیداری را برای  و امور حکومت
آورد. این اولین مغالطۀ دینی از دید فرعون و فقهای گمراه در  فراهم می داد و اسباب را برایش  تمکین می
 ست. هاهمۀ زمان 

 ُیِبیُن َیَکاُد  َواَل  َمِهین   ُهَو  ِذي  الَّ َهَذا  ن   مِّ ر   َخی  َنا 
َ
درست )  أ که  ذلیل  خواِر  مرد  این  یا  بهترم  من 

نتواندسخن می(:  گفتن  موسیفرعون  سخن  نمی   گوید  درست  خدای  تواند  با  او  اگر  بگوید. 
گرداند و دیگر اشکالی در گفتارش  طور کامل اصالح و نیکو می متعال بود خداوند زبانش را بهوسبحان 

زیرا وی در گفتار، تواناتر    ؛دانستبنابراین نتیجه این است که فرعون، خودش را برتر می  ؛داشتوجود نمی
 



 85 ................................................................................... ها اول پرسش ۀمجموع

 
گمراه و کسانی   ین مغالطۀ دوم است، و امروز هم فقهایبود و در زبانش هم نقص و ایرادی وجود نداشت. ا

ها و اعمالش هاست و از گفته اند؛ گویی فرعون، امام و معلم آندار آن شدهکوبند عهدهها می که بر طبل آن 
 . شوندهرگز جدا نمی

  َماَلِئَکُة ُمق و  َجاء َمَعُه ال 
َ
ن َذَهٍب أ ِوَرة  مِّ س 

َ
ِه أ ِقَي َعَلی  ل 

ُ
اَل أ هایش دستبندهای  چرا بر دست )  َتِرِنیَن َفَلو 

فرعون چنین گفت و فقهای گمراه و کسانی   ؟(:اند طال نیست؟ و چرا گروهی از فرشتگان همراهش نیامده 
کنند در این گفتار با او شریک هستند که: کسی که خداوند فرستاده و کسی که امام ها پیروی می که از آن

اعم از  ـ  نیازش ساخته باشد و هر نوع قدرتی برای او فراهم کرده باشدباید بیمهدی فرستاده است حتمًا  
 . آوردن مجبور و مقهور سازدوسیلۀ آن بر ایمانتا ما را به ـقدرت مالی و قدرت معجزه

روشنی حکایت دارد که فرعون، هزاران سال قبل سخنی را بر  کنی این آیه چگونه بهآیا مالحظه می
قِ  ؟ کنندفقهای گمراه امروزی دقیقًا همان را تکرار میزبان راند و  ل 

ُ
اَل أ و  َجاء َفَلو 

َ
ن َذَهٍب أ ِوَرة  مِّ س 

َ
ِه أ َي َعَلی 

َتِرِنیَن  ُمق  َماَلِئَکُة  ال  دست)  َمَعُه  بر  فرشتگان چرا  از  گروهی  چرا  و  نیست؟  طال  دستبندهای  هایش 
، و با این معجزۀ قاهر، آشکارا  غیرمعمول بیاورد؛ یک معجزه یعنی او باید چیزی  ؟(؛  اندهمراهش نیامده 

 . ثابت کند خداوند و مالئکه با او هستند
آوردن مجبور و مقهور شوند؛ بنابراین عصایی که به اژدها تبدیل شود، به خواهند بر ایمانها می آن

ها  دهند. اگر آن جام میاین کار را انکه  چرا که بسیارند کسانی غیر از موسی    ؛حالشان سودی نبخشید
تر از  ها چیره شد، پس او بزرگ ایشان و بامهارت اند، پس او هم ساحر بوده است و اگر بر آن ساحر بوده 

 ! وجه امکان ندارد وی پیامبری از سوی خدا بوده باشدهیچ ها بوده است؛ ولی بهآن
ها  سودمند نیست و چگونه به آنـ هم برایشان  اشاره داشت   بودن موسیکه به پاکدست سفید ـ 

می  منفعتی  برایشان  اگر  برساند؟!  نمیسود  پیدا  نیاز  آن  به  دل  داشت  طهارت  و  پاکیزگی  آیا  کردند. 
ها پوشیده بود؟ و حال آنکه قبل از رسالت او و پس از آن، با او زندگی کرده بودند و او را بر آن  موسی

 .  شناختندمی
توانند چنین دلیل راحتی میها سودمند نیست؛ زیرا بهآید هم برای آنرود نیل که به رنگ سرخ درمی

 هایدرگیری هایی رنگین شده است که در نتیجۀ  خاطر خونو برهان بیاورند که این، طبیعی است؛ نیل به
  گویند اصاًل موسیسادگی می ها برسد، بر بستر رود حاصل شده است؛ و بهخونین، پیش از آنکه به آن 

توجیه ی به این قضیه دارد؟! حاصل اینکه، کسی که بخواهد تکذیب کند، هر چیزی را با چیزی  چه ربط
اند؛ بنابراین فرعون و فقهای گمراه به چیز  ها کوری و گمراهی را بر بینایی و هدایت ترجیح داده. آن کندمی

در رساندن   بگوید موسیکند. کافی است فرعون  زیادی نیاز ندارند، بلکه کلماتی اندک نیز کفایتشان می 
ای در آن راه نداشته معجزۀ روشنی نیاورده است که شک و شبهه   کالم، نقص و ایراد دارد و موسی
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طور کنند و با کمال تأسف و بهمی   ها پیرویبینند که بیشتر مردم از آن باشد؛ و فرعون و فقهای گمراه می 

 . خردی باقی هستنددائم بر همان بی
  ََّتَخف َفاِسِقیَن َفاس  ًما  َقو  َکاُنوا  ُهم   ِإنَّ َطاُعوُه 

َ
َفأ َمُه  و آن)  َقو  را گمراه ساخت  او پس قوم خود  از  ها 

و  »  :کند بفرمایدرا وادار می  تلخی که علی  ی و تحقیرو خوار(:  اطاعت کردند، که مردمی تبهکار بودند
خواری که در دهانش روییده است، تلخی را  گویی او همانند    «. و در گلویم استخوانی»  «فی الحلق شجي

 . کندحس می
ها و فقهای گمراهی  ، فرعونمتعالوسبحاناین واقعًا موضوع تلخی است و خواهی دید که خداوند  

بودنشان را با دستان خودشان و با کردار و تناقضات و  را آشکارا و در برابر همه مفتضح خواهد نمود و باطل
 وجودشان، آشکار خواهد نمود. با  طلبی ها و دنیا از هوا و هوس   طور با پیروی   شان، همینانحرافیمنهج  

آناین از  مردم  می،  پیروی  آنها  دوگانۀ  رفتارهای  برای  واهی  دالیل  با  و  منهج کنند  و  سخنان  و  ها 
 تراشند. شان از شریعت عذر میانحرافی

 والحمد لله رب العالمین.
 465س ، 5ج  انه،های روشنگر پرسش ،امام احمدالحسن

در عهد قدیم و   گرفتن از هارونبودن تبیین رسالت الهی و کمک و سخت بودن زبان موسیموضوع سنگین
 :استجدید موجود 

اسرائیل را از زمین خود رهایی  ـ بگو بنی پادشاه مصر برو و به فرعون ـ   11و یُهَوه موسی را خطاب کرده و گفت:  10)
پس چگونه فرعون    ؛دهنداسرائیل به سخن من گوش فرانمی اینک بنیو موسی به حضور یُهَوه عرض کرد:    12دهد.  

 (6)عهد قدیم ـ سفر خروج ـ اصحاح  (.؟ من مردی کندزبان هستم به من گوش فرادهد در حالی که 
 همچنین: 

یُهَوه به موسی گفت: من یُهَوه    29:  6و واقع شد در روزی که یُهَوه در زمین مصر موسی را خطاب کرده،    28:  6)
من  و موسی به حضور یُهَوه عرض کرد:  30: 6گویم آن را به فرعون پادشاه مصر بگو. هستم هر آنچه من به تو می

و یُهَوه به موسی گفت: ببین تو را بر فرعون،  1:  7؟  ته هستم پس چگونه فرعون به من گوش فرا دهدبساینک دهان 
برادرت هارون با  نمایم تو آن را بگو و  هر آنچه به تو امر می  2:  7ام و برادرت هارون، نبی تو خواهد بود.  خدا ساخته

 (7و  6)عهد قدیم ـ سفر خروج ـ اصحاح  د(. اسرائیل را از زمین خود رهایی دهتا بنی گوید فرعون سخن می
وارد خواهد   کاتبان و فریسیان در رد رسالت عیسی  هاید اشکالنهمچنین اگر این اشکاالت ارزشی داشته باش

ها نقل در انجیل   ی را مطرح کند که اشکاالت  همانندِ   عیسیبارۀ  شخصی در سودی دارد  عنوان مثال  بهآیا    .بود
گرفته   ؟ چه این اشکال بر خود حضرت عیسیاندمطرح کرده   و دیگران دربارۀ عیسی  یانیهودشده است  

 یا از مکانی که عیسی از آن آمده یا کارهایی که در سبت انجام داده است.  ، شده باشد
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  کردن رد و لیدل به دادنپاسخ  از شیپ  که یکس ،میباش داشته  توجه نکته  نی ا  به د یبا ما
  قت یحق  در   ، بپردازد  یتراشاشکال   به   ، ست ین  ی درست برهان  و  ل یدل  چنین   نکه یا   ان یب   و  آن
  با و    ، کرده  د ییتأ   را   آن  و  رفته یپذ   ، ردیگیم  اشکال   آن  به   که   را   یا ده ی عق  و   برهان  آن

  اشکاالت   چراکه  ؛ است  آن  کردنآشکار   وسازی  شفاف   لۀ مرح  در  ،خودش  یتراشاشکال
و    شوند محسوب نمی   دنشوکه پاسخ داده میباشند  بوده    یاشکالصرفًا  اینکه  ر از  چیزی فرات

حق ندارند  قت یدر  ق   .ارزشی  اشکاالت  این  که  طاغوتی   ابزاربیل  و    برای   است  توهین 
کردن پیروان و سبک   خوار  برای  آن  طاغوتیان از   و  گمراه  علمای  رود؛ وبه کار میشمردن  خوار
  جویند تابهره می خودشان    از  کورکورانه  تقلید   خود و  پیروی از  برها  آن   داشتننگهباقی   و  خود

  مۀ ه   و  شد   ُمنهدم   باطلشان  دۀ عقی  اینکه   از   پس   آنان   . کنند  حفظ   را   خود   دنیای   و   هاجایگاه
 تراشی این اشکال   از  ایشان  هدف   .گردندبازمی   شکال اِ ترین  نازل   به   رفت   بین  از  اشکاالتشان

 
 در انجیل مرقس: 

ها را دید به  عیسی چون ایمان آن  5 ...ر خانه استچون شهرت یافت که د ،و بعد از چندی باز وارد کفرناحوم شده1)
لیکن بعضی از کاتبان که در آنجا نشسته بودند در دل خود چنین   6آن افلیج گفت: فرزندم! گناهان تو آمرزیده شد  

 ... بیامرزد؟ ست که بتواند گناهان را  هکسی گوید؟ غیر از خدای یگانه چهکه چرا این شخص کفر می 7تفکر نمودند 
و وقتی او در خانۀ وی )الوی بن حلفی( نشسته بود بسیاری از باجگیران و گناهکاران با عیسی و شاگردانش   15

و چون کاتبان و فریسیان او را دیدند که با باجگیران   16کردند. ها بسیار بود و از او پیروی میزیرا تعداد آن ؛نشستند
عیسی چون   17آشامد؟  خورد و مین او گفتند: چرا با باجگیران و گناهکاران می خورد به شاگرداو گناهکاران غذا می

را شنید به آن نیامده  ؛ ها گفت: افراد سالم احتیاج به طبیب ندارنداین  ام تا  بلکه بیماران به طبیب نیاز دارند. من 
گرفتند. یحیی و فریسیان روزه می و شاگردان   18ام پارسایان را به توبه دعوت کنم بلکه برای دعوت گناهکاران آمده
فریسیان    24  ...گیرند؟ گیرند و شاگردان تو روزه نمیپس آمدند و به او گفتند: چرا شاگردان یحیی و فریسیان روزه می 

 (2)انجیل مرقس ـ اصحاح  (.شوند که جایز نیست؟ به او گفتند: چرا در روز سبت مرتکب عملی می
 یرادات نخواهد بود:چنین است که پایانی برای ا و این

آیا « و »جو کن و نگاه کن که پیامبری از جلیل برنخاسته استوجست «، »؟ آیدآیا از ناصره چیز صالحی بیرون می »
آیا کتاب نگفته است مسیح از نسل داوود و از بیت لحم ـمسیح از جلیل می  ـ  ای که داوود در آن بود دهکدهآید؟ 

 . الخ ..«.خواهد آمد؟ 
ایر  با دلیل ثابت شود عیسیاما این  بعد از آنکه  الهی نبی و فرستاده   ادات هیچ ارزشی ندارند؛ زیرا  ای با قانون 

تواند این دلیل را نقض کند!است، هرگز چنین اشکال نمی 
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پدران  برانگیختن  به  نسبت  خود  پیروان    همان  ،این  و  ؛است  گذشتگانشان  و  عواطف 
  ... :  گویدمیچنین    فرعون  که  آنجا   ؛ است  موسی  خدا   پیامبر   بر   فرعون  تراشیاشکال

ُقُروِن   باُل   َفما  ولی  ال 
ُ   موسی  و پاسخ  (؟پس وضعیت اقوام پیشین چگونه است  )...   1اْل 

ُمها  ....  2: چنین بود  َد   ِعل  سی ی  ال   وَ   یَربِّ   ِضلُّ ی  ال  ِکتاٍب   یف   ی َربِّ   ِعن    کتابی   در   آن  علم   )...  3ن 
 (. کندمی فراموش  نه  کند ومی خطا نه  من پروردگار  .است من  پروردگار   نزد

 ( ... شد  خواهد   نابود  شود  تجزیه  خود   ضد  بر   که  حکومتی   هر )  -

  را   عیسی  سخن  ، برای شناخت حق  است که   این   آزاده  مسیحی   هر   به   بنده   نصیحت 
  چون   .کردمی  بیرون  کسی که الل بود  از  را   دیوی   عیسی  ... )  : دهد  قرار   خودمیزان سنجش  

 
. 51طه:  - 1
گذشتگان را  ها در وصایای انبیا و  ای بیاید و برای مردم بطالن عقایدشان و تحریف آنوقتی نبی یا فرستاده   -2

ها تراشان و منکران آن فرستاده هستند چه خواهد بود؟! آخرین سخن آنپاسخ علمایی که رهبر اشکال ،کندروشن  
اند؟! این عقایدی که اند؟! پدران و اجداد ما جملگی در آتش این است که آیا همۀ افراد قبل از ما گمراه و در آتش

 ها بوده است! دانی همان عقاید پدران و اجداد ما در طول قرنمیکنی و آن را باطل  ها صحبت می دربارۀ آن
اند؛ خلفایی  ها به خلفای خداوند وارد کردهبنابراین اشکال فرعون همان اشکالی است که علمای دین در همۀ زمان

 . که نقش اصالحگر و منجی را دارند
کنند طرح اشکال می  نمایند،  یل آن فرستاده را ردیا دال   کنند  جای اینکه دلیلی برای عقاید باطل خود اقامهها بهآن

دچار سستی   را  مردم  بوده کنندتا  در گمراهی  ما همگی  پدران  آیا  که:  این مضمون  با  اشکالی  بر گمراهی  ؛  و  اند 
و  اند ها به دالیل آن فرستاده اقرار کرده و جوابی برای آن نیافته دهد آنخود نشان می خودِی اند؟ این اشکال بهمرده

 . کنندها( به موضوع دیگری فرار میاز جایگاه اصلی بحث )یعنی حقانیت فرستاده یا بطالن عقاید آن
علم آن نزد پروردگار )چنین است:  ،که در قرآن آمده متعال بر زبان موسیوبه همین دلیل پاسخ خداوند سبحان

معن  (من است این  به  پاسخی بسیار حکیمانه است؛  »از امت  اکه  از آن  هاکه:  زیرا سؤال  نکن؛  ی گذشته سؤال 
 «!ارتباطی با موضوع مورد بحث ندارد

عالوه بر اینکه مردم مکلف به شناخت وضعیت   ؛جداست  بنابراین موضوع بحث از شناخت وضعیت گذشتگان کامالً 
. نیستند گذشتگان و نیز حکم فترت میان ارسال فرستادگان

. 52طه:  - 3
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:  گفتند  برخی  اما  15  .شدند  شگفت  در   مردم  و   بگوید  سخن  توانست  الل   مردِ   رفت  بیرون  دیو
  آزمودن  قصدبه   نیز   و دیگران  16  .کندمی  بیرون  ـدیوها   رئیسـ َبَعلِزبول    یاری  به  را   دیوها   او
 حکومتی  هر:  گفت  ایشان  به  ،کرده  کدر   را   آنان  افکار  او  17  .شدند  آسمانی  آیتی  خواستار  او

  فرو   شود  تجزیه  خودضد    بر   که  ایخانه   هر  و  ،شد  دخواه  نابود  شود  تجزیه  خود   ضد  بر  که
 1(. اگر شیطان نیز بر ضد خود تجزیه شود چگونه حکومتش پایدار بماند  18ریخت  خواهد

ر  آن  در  انصاف  با  و  بخواند  را   قرآن  از  متونی  باید   دارد  ایمان  انجیل  به  کسی که   ؛ نماید  تدبُّ
به همان    ،بدانید  شیطانی  را   متون  توانید این آیا می   ، انجیل  پیشین   متن  بر اساس  عالوهبه 

که که  صورت  کاری  است   محمد  به  توهین   فقط  تالششان   کسانی    انجام  را   چنین 
 ؟ دهندمی

 :است قرآنی  متون هایی ازنمونه  هان یا  و
 ُع َك  ِل یَسب ِإلی اد  َمِة   َربِّ ِحک  ِعَظِة  وَ  ِبال  َمو  َحَسَنِة  ال  ُهم   وَ  ال  ت جاِدل  َسُن  یِه   یِبالَّ ح 

َ
َك  ِإنَّ  أ   َربَّ

َلُم   ُهوَ  ع 
َ
َلُم   ُهوَ   وَ   ِلِه ی َسب  َعن    َضلَّ   ِبَمن    أ ع 

َ
َتد   أ ُمه    راه  به  کوین  اندرز  و  حکمت  با   را   مردم)  2ن یِبال 

  راه  از  که   کسانی  به  تو  پروردگار  را یز   ؛کن  مجادله   آنان  با   وهی ش   نیبهتر   با   و  بخوان  پروردگارت
گاه  اندشده  منحرف او  (. داناتر است افتگانیت یبه هدا   و ترآ

 َُبُدوا   و رُِکوا   ال   وَ   اللهَ   اع  واِلَد   وَ   ئاً ی َش   ِبهِ   ُتش  ساناً   ِن یِبال  بی   ی ِبذِ   وَ   ِإح  ُقر  َمساک  وَ   تامییال    وَ   ال    ِن یال 
جارِ  وَ  بی ی ذِ  ال  ُقر  جارِ  وَ  ال  ُجُنِب  ال  اِحِب  وَ  ال  ِب  الصَّ َجن  ِن  وَ  ِبال  ب اب    َمَلَکت   ما وَ  ِل یالسَّ

َ
  ِإنَّ  ماُنُکم  ی أ

تاالً   کاَن   َمن    ِحبُّ ی  ال  اللهَ    و   دیمساز   او  ک یرا شر  زیچچ ی ه  و  د یبپرست  را   خدای )  3َفُخوراً   ُمخ 
  ار ی  و  گانهیب  یۀهمسا   و  شاوندیخو  یۀ همسا  و  انینوا ی ب  و  مانی تی   و  شاوندانیخو  و  مادر   و  پدر   با

  را   فخرفروش  متکبران  خداوند  نهی هرآ  ؛د یکن  کیین   خود  بندگان  و  رهگذر   و مسافر  مصاحب
 (. ندارد  دوست
 َر    ال  و َك   ُتَصعِّ اِس   َخدَّ ِش   ال   وَ   ِللنَّ ِض   ی فِ   َتم  ر 

َ تاٍل   ُکلَّ   ِحبُّ ی  ال  اللهَ   ِإنَّ   َمَرحاً   اْل    ُمخ 
 

.11انجیل لوقا: اصحاح  - 1
. 125نحل:  - 2
. 36: ءنسا - 3
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  چ ی ه  خدا   را یز   ؛مرو  راه  ن یزم  بر  خودپسندی   به   و  مگردان  روی   مردم   از   تکّبر  و با )  1َفُخور 
 (.ندارد  دوست را  یفخرفروش خودپسند 

 َا   الیِلک َسو 
 
َرُحوا   ال  وَ   فاَتُکم    ما   َعلی  َتأ تاٍل   ُکلَّ   ِحبُّ ی   ال   اللهُ   وَ   آتاُکم    ِبما  َتف    تا )   2َفُخور  ُمخ 

  ، د ینکن   شما داده است شادمانی  به   به آنچه   و  دی نباش  نیرفته است اندوهگ   دستتان  از   آنچه  بر
 (. ندارد دوست را  یفخرفروش متکبر  چ یه خدا  و

 : بپرسند خودشان  از و  بخوانند ءاسرا  رۀسو ازرا زیر  آیات
  به   نیکی  ، نیکو  اخالق  به   شیطان  آیا  ؟کندمی  دعوت یگانه    خداوند  پرستِش   به   شیطان   آیا

  از   و   ؟کندمی   به آنکه نیازمند مساعدت است دعوت  کمک   و   مال   انفاق   ،فقرا   و  مادر   و  پدر 
و  ،کشتار   دستور   پیمانه  کردنکامل  و  عهد  وفای  به  و  ؟داردبازمی  یتیم  مال  بر  تجاوز  زنا 

 ؟دهدمی
اینان  پس  ، کندمی  دعوت   پاک  اخالق  این   به  شیطان  اگر نظر    خداوند   ، در 
 ؟! کندمی دعوت چیزیچه  به  متعالوسبحان 

 اندآورده   خداوند  سوی  از  که  شانحکمت  و  پیامبران  مۀ ه  هایهمان وصیت   هان یا   آیا
 ؟ نیست
َعل    ال ُموماً   ُعَد َفَتق    آَخرَ   ِإلهاً   اللِه   َمَع   َتج  ُذوالً   َمذ  ضی   وَ   *   َمخ 

َ
َك   ق الَّ   َربُّ

َ
ُبُدوا   أ   وَ   اهُ یإِ   ِإالَّ   َتع 

واِلَد  ساناً   ِن یِبال  ا   ِإح  ُلَغنَّ ی  ِإمَّ َدَك   ب  ِکَبَر   ِعن  َحُدُهما  ال 
َ
و    أ

َ
فٍّ   َلُهما   َتُقل    َفال  ِکالُهما   أ

ُ
ُهما   ال  وَ   أ َهر    وَ   َتن 

ل  
ُ
الً   َلُهما   ق و 

َ
ِفض    وَ   *  ماً یَکر   ق لِّ   َجناَح   َلُهما  اخ  َمِة   ِمَن   الذُّ ح  ل    وَ   الرَّ

ُ
ُهما   َربِّ   ق َحم    ی انیَربَّ   َکما  ار 

ُکم    *  راً یَصغ َلُم   َربُّ ع 
َ
هُ  َن یصاِلح  َتُکوُنوا   ِإن    ُنُفوِسُکم    ی ف  ِبما  أ اب  کاَن   َفِإنَّ وَّ

َ  
  َذا   آِت   وَ   *  َغُفوراً   َن یِلأل

بی ُقر  هُ  ال  ک  وَ  َحقَّ ِمس  َن  وَ  َن یال  ب اب  ر   ال وَ  ِل یالسَّ ذ   ُتَبذِّ ر  ِإنَّ  * راً یَتب  ُمَبذِّ واَن  کاُنوا  َن ی ال    ِن یاطیالشَّ  ِإخ 
هِ  طاُن یالشَّ  کاَن  وَ  ا وَ  *  َکُفوراً  ِلَربِّ ِرَضنَّ   ِإمَّ ُهُم  ُتع  ِتغاءَ  َعن  َمٍة  اب  َك   ِمن   َرح  ُجوها  َربِّ الً  َلُهم   َفُقل   َتر  و 

َ
  ق

َعل   ال  وَ   *  ُسوراً یمَ  ُلوَلةً   َدَك ی َتج  ها ال  وَ   ُعُنِقَك   ِإلی  َمغ  ُسط  ِط   ُکلَّ   َتب  َبس  ُعدَ   ال  ُسوراً   َمُلوماً   َفَتق    *   َمح 

 
. 18لقمان:  - 1
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َك   ِإنَّ  ُسُط ی   َربَّ َق   ب  ز  ِدُر ی   وَ   شاءُ ی  ِلَمن    الرِّ هُ   ق  ُتُلوا   ال  وَ   *   راً یَبص   راً یَخب  ِبِعباِدهِ   کاَن   ِإنَّ الَدُکم    َتق  و 
َ
  ةَ یَخش    أ

الٍق  ُن   ِإم  ُهم    َنح 
ُ
ُزق َلُهم    ِإنَّ   اُکم  ی إِ   وَ   َنر  ت 

َ
   کاَن   ق

ً
أ َرُبوا   ال  وَ   *  راً یَکب  ِخط  نی  َتق  هُ   الزِّ   وَ   فاِحَشةً   کاَن   ِإنَّ

ُتُلوا   ال   وَ   *   الً ی َسب  ساءَ  َس   َتق  ف  ت  النَّ َم   یالَّ َحقِّ   ِإالَّ   اللهُ   َحرَّ ِتَل   َمن    وَ   ِبال 
ُ
ُلوماً   ق نا   َفَقد    َمظ    هِ یِلَولِ   َجَعل 

طاناً  ِرف  ی  َفال   ُسل  ِل   ی فِ   س  َقت  هُ   ال  ُصوراً   کاَن   ِإنَّ َرُبوا   ال  وَ   *  َمن  ت  ِإالَّ   ِم ی تیال    ماَل   َتق  َسُن   یِه   ی ِبالَّ ح 
َ
  أ

ی ُلَغ ی   َحتَّ هُ   ب  ُشدَّ
َ
ُفوا   وَ   أ و 

َ
دِ   أ َعه  َد   ِإنَّ   ِبال  َعه  ُؤالً   کاَن   ال  ُفوا   وَ   *   َمس  و 

َ
کَ   أ ُتم    ِإذا   َل یال  طاِس   ِزُنوا   وَ   ِکل  ِقس    ِبال 

َتق ُمس  َسُن   وَ   ر  یَخ   ذِلَك   ِم یال  ح 
َ
و  أ

 
ُف   ال  وَ   *  الً ی َتأ م    ِبِه   َلَك   َس یلَ   ما   َتق  َع   ِإنَّ   ِعل  م  َبَصَر   وَ   السَّ ُفؤادَ   وَ   ال   ال 

ولِئَك   ُکلُّ 
ُ
هُ   کاَن   أ ُؤالً   َعن  ِش   ال   وَ   *  َمس  ِض   یفِ   َتم  ر 

َ َك   َمَرحاً   اْل  ِرَق   َلن    ِإنَّ َض   َتخ  ر 
َ ُلَغ   َلن    وَ   اْل    َتب 

ِجباَل  دَ   ُئهُ ی َس   کاَن   ذِلَك   ُکلُّ   *   ُطوالً   ال  َك   ِعن  ُروهاً   َربِّ ا   ذِلَك   *  َمک  حی  ِممَّ و 
َ
َك   َك یِإلَ   أ َمِة   ِمَن   َربُّ ِحک    ال 

َعل    ال  وَ  قی   آَخَر   ِإلهاً   اللِه   َمَع   َتج  َم   یف  َفُتل  ُحوراً   َمُلوماً   َجَهنَّ همراه خدا معبود دیگری قرار  )  1َمد 
  پدر   به   و  ، دینپرست   را   او  جز  که  داشت  مقّرر  پروردگارت  * ماند    خواهی  خوار  و  دهینکوه   که  ،مده

به آنان »ُاف«    شوند   خوردهیا هر دو در کنار تو سال   دو  آن  از  کیی  هرگاه  . دیکن  کیین   مادر  و
بگوی * و از سِر    سخن  اکرام  با  آنان  با   و  مکن  خطاب  درشتی  و به مگو    ( کمترین درشتی)

  همچنان   ،آور  رحمتها  آن  بر  !من  پروردگار  ای:  بگو  و  بال تواضع برایشان بگستران  مهربانی
  و   ، است  داناتر   گذردمی  تان یهادل   در   آنچه   به   دادند * پروردگارتان   پرورش   ُخردی   در   مرا   که
  نانیمسک   و  شاوندانیخو  است * و حق   کنندگانتوبه   دۀآمرزن  قطعًا او  د یباش   صالحان   از  اگر

  و  اندن یاطیبرادران ش  کارانمکن * که اسراف  کاریاسراف  چ یه  و  کن  ادا   را   ماندگان  راه  در  و
  پروردگارت سوی    از  رحمتی که  انتظار   به  اگر  * و  بود  ناسپاس  پروردگارش   به  نسبت  طانیش
  ش یخو  دست   * نه   بگو   سخن   نرمی  به ها  آن  با   پس  ،گردانیروی می ها  آن  از   داریمی   دیام
 خوردهحسرت   و  زده   مالمت  که  بگشای   بارهک ی   سخاوت   به  نه  و   ببند  گردن  به   ت ّس خِ   روی   از

*  ی بنش پروردگار  یدرستبه نی    تنگ  ا ی  ، دهدمی  شیگشا  بخواهد  که  هرکس  رزِق   در  تو  که 
گاهِ   بندگانش  به  که او  ؛ردیگمی این ما    ؛ دیشدستی مکُ تنگ  می ب  از  را   خود  ناست * فرزندانی ب  آ

  به   بزرگ * و   خطایی است  کشتنشان  ؛ دهیم و هم شما را را روزی می ها  آن   که هم  هستیم
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  است ناپسند * و نفسی را که خدا   ایوه یش   و  است زشت   کاری  ، زنا  که   ؛د یمشو  ک ینزد   زنا
  قدرتی  او  سرپرست خون  به  شود  مظلوم کشته  هرکس و  ،نکشید  حقبه جز   است کرده حرام
  به   کوتر ین  وجهی   به  شده است * و جز یاری   او   که   ،روی کند نباید در قتل زیاده   ولی  ؛ میا داده
از پیمان    که  دی کن  وفا  شی پیمان خو  به  و  ،رسد  رشدحّد    به  که  آنگاه  تا   دی مشو  کینزد   میت ی  مال

  وزن   درست   ییترازو با   و   د یگردان  کامل   را   مانه ی پ ،د یکن   مانه ی پ  شد * و چون   خواهد   بازخواست
  را یز   ،علمی به آن نداری مرو  آنچه  ِپی  است * و از  کوتر ین  سرانجامش   و  بهتر   نیا   که   ؛ دیکن

  ، مرو  راه  نی زم  سرمستی و نخوت بر  کنند * و به  بازخواست  از آن  را   همه  ،دل  و  چشم  و  گوش
بَدش نزد   هان یا  مۀ د * هی رس نخواهی هاکوه  بلندی به و شکافت نخواهی را  نیهرگز زم که

و    است   کرده  وحی  تو   به  پروردگارت   که  است   هاییحکمت   از   هان یا ناپسند است *    تو  پروردگار 
مده   ، کتا ی  خدای   همراه قرار  دیگری  افکنده    به   مطرود  و   شده  مالمت   که  ، معبود  جهنم 
 (. شوی

  سخن   و کدام ننگ و عاری باالتر از اینکه که  ،و عار است  ننگبرای مسیحیان  این  
  ایخانه   هر   و  ،شد  خواهد  نابود   شود  تجزیه  خود  ضد   بر  که  حکومتی  هر )  :کنند   رها  را   عیسی

خود تجزیه شود چگونه  اگر شیطان نیز بر ضد    18ت  ریخ  خواهد  فرو  شود  تجزیه  خود  بر  که
است    آمده  قرآن   را که در   تا آنچه   ندهند   میزان و مقیاسی قرار   را   آن  و   ( حکومتش پایدار بماند

   .استبوده   خداوند سوی  از  ]به این ترتیب[ بفهمند  تا  بسنجندبا آن  
این رو   ؟نیست  عیسی  میزاِن   مگر  از آنی پس  رو  ، گردانی  به  آیا   ؟ ستاز چه    شما 

 ؟! ورزیدمی  کفرای دیگر پاره  به   و دارید ایمان  کتابتان  ازای پاره 
و   قرآن ببینید  از حکمت  را  آنچه  به آراسته   و  یخوب  به   دعوت   و  در    پاِک   اخالق   شدن 

بوده  سفیه و نادان    سوی شیطاِن   تواند ازمیقرآن  چطور    . بزرگوارانه در آن است تدّبر کنید
  ضد   بر   شیطان   آیا   ؟!خواندمینکوهیده فرا   اخالق   و  شّر و بدی   به   کهاز سوی کسی    ؛ باشد
 ؟شودمی تجزیه   خود ضد  بر  حکومت شیطان آیا ؟شودمی  تجزیه  خود

  تشخیص   باطل   از  را   آموخت تا حق   شما   به   عیسی  همان میزانی نیست که   این   آیا
  پاک   اخالق  ،بدی  و  خوبی  ،سفاهت   و  شدن میان حکمتل ئتمایز قا  توانایی   شما   آیا  ؟دهید
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 ؟ نکوهیده را ندارید اخالق و
  خوبی   به   یک بار  ؟شودمی   تجزیه   خود   ضد   بر   حکومتش  و  شیطان   دارید   اعتقاد   شما   آیا

  نکوهیده   اخالق  بار دیگر به   بزرگوارانه و  اخالق  به   یک بار   ؟!کندمی   دعوتبدی    بار دیگر به  و
 ؟!کندی دعوت م

  خود   بر   که   ایخانه   هر   و  ، شد   خواهد   نابود  شود   تجزیه   خود   ضد   بر   که   حکومتی   ره)
اگر شیطان نیز بر ضد خود تجزیه شود چگونه حکومتش    18ریخت    خواهد  فرو  شود  تجزیه

 (. پایدار بماند

 (... عیسی الهوت مطلق نیست) -

است نصیحت  خود  فرجام  بدِی   از  کهرا    ایمسیحی  هر آنچه    به  ،کنممی  در هراس 
کلیساهایشانهم   مطلق   الهوت   عیسی  اینکه   ؛ بنگرند  با دقت   کنندمی  مطرح   اکنون 

  که  ، آریوس  جمله   از   ؛کرده بودند  مخالفت  مسئله  این   تر با مسیحیان پیش  از  بسیاری   !است
 شاهدان  مانندـ   مسیحیان  از  از دیرباز و همواره بسیاری  و  1، بود  مسیحی  علمای  بزرگان  از

 
 کنم که دربارۀ شورای نیقیه و مفید فایده است:از پاورقی کتاب توحید نقل می  گفتاری را از امام احمدالحسن  -1

از   را  نیقیه جلسات خود  و شورای  افتتاح شد  اول  کنستانتین  امپراتور   این مجمع   .کردآغاز    325ِمی    20»مجمع 
و   از یک سو  پیروانش  و  آریوس  بین  اختالف  بررسی  اول جهت  کنستانتین  امپراتور  فرمان  پایۀ  بر  را  جلسات خود 

لۀ ماهیت  ئحول مس  ،و پیروانش از سوی دیگر  کلیسای اسکندریه با نمایندگی الکساندریوس اول )پاپا اسکندریه(
 .برگزار نمود ،یسوع )عیسی( که آیا او همان خداوند است یا طبیعتی بشرگونه دارد

شد و اعتقاد داشت زمانی بوده که طی آن یسوع موجود نبوده است، و برای او  آریوس الوهّیت یسوع را منکر می
القدس نیز ُصنع و  طور که اعتقاد داشت روح  همان ؛ایش معتقد بودهجایگاهی رفیع بین مخلوقات خداوند و آفریده

بر اینکه ذات مسیح از خود ذات  کرد  در حالی که الکساندریوس اول )پاپا اسکندریه( تأکید می  .آفریدۀ خداوند است
که انجام شد ـ  گیری که تحت فرمان امپراتور کنستانتیننظر الکساندریوس اول )پاپا اسکندریه( با رأی  .خداوند است

دو اسقف از امضای بیانیۀ نیقیه خودداری کردند که به همراه   .غالب شد ـ نمودپاپا اسکندریه را تأیید و آریوس را رد می
بدعت   ،های آریوس سوزانده شدند و مذهب آریوس و عقاید اوآریوس به الیرا )بالکان امروزی( تبعید شدند و کتاب 
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 . نامیده شد و به پیروان او تا امروز لقب دشمنان مسیحیت دادند

گیری قانون اعتقاد به اولوهیت مطلق برای مسیح، و شروع ارتباط کلیسا با حاکمیت  نتیجۀ شورای اول نیقیه شکل 
کلیسا و اختالط    پس از گذشت سه قرن از تغییر تفکر  .بود  ـعنوان نهادی دینی پس از موجودیت پیدا کردن کلیسا بهـ

عنوان مرجعی  ـ کلیسا به دین سابق کنستانتین رومی با افکار و ادیان موجود در محیط پیرامون آن از جمله ثنوّیت، ـ
بردن هرکسی را که در چهارچوب  بینساختن و ازاز طرف امپراتور روم شناخته شد و به ابزاری تبدیل شد، تا محدود

 «.ردشود بر عهده بگیایمان وارد می
ـ هایی که از کلیسا دربارۀ این شورا روایت میسخن فوق تقریبًا با تمام تاریخ تطابق    ـو طبیعتًا با کمی اختالف شود 

من  .دارد نظر  در    ،به  تثلیث  عقیدۀ  تثبیت  و  الکساندریوس  از  کنستانتین  حمایت  اسناد  از  منصفی،  محقق  هیچ 
کردند، بر اثر ترس  های مسیحی که آریوس را تأیید میاسقف  هم پس از آنکه نیمی از آن ؛کندمسیحیت غفلت نمی 

درنده چهاز  و  دادند؛  عقیده  تغییر  کنستانتین  چه  خویی  با  و  بود  زورگو  حد  چه  تا  کنستانتین  نداند  که  است  کسی 
می  ایخوییدرنده برخورد  مخالفانش  نزدیک   ؛کردبا  اگر  بودندحتی  او  به  افراد  طاغوتی    .ترین  این  تاریخ  که  به 

کسی بود که حتی از قتل نزدیکان و بستگانش که با او    ؛ اومسیحیت منحرف را در اروپا منتشر ساخت مراجعه نمایید
نکردمخالفت می فروگذار  نیز  کنستانتین خوناسقف   .نمودند  تاریخ  از  امروزی  و تصور  آشام چشم میهای  پوشند 

با این    ؛آزادی به ارمغان آورد  ـچه موافقان و چه مخالفانشـ  بود و برای همه  اکنند کنستانتین تابع نتیجۀ شور می
دانستن اعتقاد او پس از بیانیۀ شورا، کافی خواهد بود تا هدف و غایت تشکیل  وجود، تبعید و آزار و ستم آریوس و حرام

یت هدف این  نها  بودن مسیح بود، و درکردن آریوس و اعتقاد او به مخلوقاین شورا را بشناسیم، که همان محکوم 
 شورا، نشر اعتقادات کفرآمیز برای مسیح بود تا اینکه مسیح را خدا معرفی کند.

 :متن زیر، بیانیۀ شوراست )ترجمه از متن یونانی )به عربی و از عربی به فارسی((
  ، و به خداونِد واحد  ،پدر قادِر مطلق و خالق همۀ چیزهای مرئی و نامرئی  ،»ما ایمان داریم به خدای واحد

  ، نور از نور  ،خدا از خدا  ،مولودی که از ذات و جوهر پدر است  ، مولود از پدر یگانه  ،عیسی مسیح پسر خدا
کسی که برای ما آدمیان و برای   ،برابر در ذات با پدر ،که مولود است نه مخلوق ،خدای حق از خدای حق

وسیلۀ او  کسی که به  .نجات ما نزول کرد و مجّسم شد و انسان گردید و زحمت کشید و روز سوم برخاست
ها صعود کرد و خواهد آمد و به آسمان   ؛آنچه در آسمان است و آنچه بر زمین است   ،چیز وجود یافتهمه 

زمانی  "گویند  القدس و لعنت باد بر کسانی که میداریم( به روحتا زندگان و مردگان را داوری نماید و )ایمان  
یا آنکه از نیستی به   ،"پیش از آنکه وجود یابد )مولود شود( نبود"یا آنکه    "،بود که او )کلمه( وجود نداشت

یا آنکه پس از خدا خلق شده یا    ،وی از ذات یا جنس دیگری است کنندوجود آمد و بر کسانی که اقرار می
 . تکفیرشان نموده است ،اینان کسانی هستند که کلیسای جامع .ل تغییر و تبدیل استقاب

و چه بسا های حاضر برای ادای ایمان به این سوگندنامه قیام نمودند که در این بین دو نفر ـو تمام اسقف
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 « .فکران او موافق بودندبودند که با نظر آریوس و هم  ـبیشتر 

در مصر می  ارتودکس  کتاب خود »طبیعت مسیح« می   :دگویپدر  در  بودن »آریوس، الهوت   :گوید»شنودۀ سوم« 
های تفکر آریوسی تا حال  ریشه   .دانست دید و او را مخلوق میتر از پدر می پایین  ،کرد و او را در ذاتمسیح را انکار می

آریوس و    ،325حتی پس از حکم به ارتداد و دیوانگی او توسط شورای نیقیه در سال    .حاضر نیز باقی مانده است
 « .ظّن کلیسای مقدس خاموشی گزیدندسبب آزار و اذیت و سوءطرفدارانش به

زمین خصوص در مغربدر اینجا شنودۀ سوم به معتقدین به َیُهوۀ مذهب مسیحی که در عالم مسیحیت و به طبیعتاً 
ابه یافتهشکل وسیعی  َیُهوه  ؛نمایداست اشاره می   نتشار  به  انحرافات    ظ)لف  معترفین  از  در تورات( بسیاری  خداوند 

اینکه نیمی از حاضرین    .همان خداوند است و سایر موارد از این دست  ،کلیسا را قبول ندارند مانند تثلیث یا اینکه کلمه
 ،دلیلی است بر این موضوع که اعتقاد به اینکه »مسیحکردند یا قبول داشتند خود  در شورا نظر آریوس را تأیید می

فقط    ()یسوع  اینکه مسیحاعتقاد به    ؛ والهوت است« بدعتی بوده که در شورای نیقیه تثبیت شده است
داشت طرفدارانی  و  بود  رایج  آریوس  زمان  در  است،  در   ؛مخلوقی  امروز  به  تا  نیز  کشیشان  که  است  سخنی  این 

 : مطران بیشوی آمده است،  مسیحیشوراهای جهانی  در کتاب تحقیقی دربارۀ    :کنندراف میهایشان به آن اعتکتاب 
 ..... دالیل انعقادش -1 :شورای نیقیه -4.... »

شدن  پارهامپراتوری در حال چند  ،سبب این بدعتچرا که به  ؛بدعت آریوس بود  ،اما علت اصلی تشکیل شورا  -ب
 .... بود
 318شدن امپراتوری و با  پارهبا فرمان امپراتور کنستانتین برای جلوگیری از پارهشورای جهانی    ،سبب بدعت آریوسبه

گونه که اسقف اتناسیوس که خود از شاهدان و یکی از اعضای مجمع  آن  .شدمیالدی تشکیل    325اسقف در سال  
پدر الکساندریوس بودند و بقیه موضع  کنندۀ اسقف تأیید 22اسقف مؤّید آریوس و  16 ، کند، در ابتدابود یادآوری می

های سیکوندوس و تیئوناس که  دو اسقف به نام  ، کاِر شورا  اما در نهایِت   . مشخصی نداشتند که بعدًا مشخص شد
تأیید میبه نامۀ مجمع، که کاهنان به آن  کردند، طرد شدند و این دو از نوشتن تأییدیه بر سوگندتنهایی آریوس را 

فرد حاضر در شورا موجود   318های  نوشته   ،و در ایام قدیس ابیفانیوس  ،ورزیدندودداری میپیوست کرده بودند خ
بزرگی و عظمت    ،این به برکت شرح قدیس اتناسیوس بر افتراءهای آریوس بر سوگندنامه بود و در این  .بوده است

کنده از ترس و وحشت  نامۀ شورا آسان نبود بلرسیدن به سوگند .بینیم دفاع الکساندریوس در شورا را می که تالشی آ
 .  ...طلبیدرا می

 .... گذاریآریوس و بدعت  :2 :شورای نیقیه -5
  ، ای از آن زماندر برهه  . سپری شد  ،زمانی که در آن تقریبًا همۀ عالم خط فکری آریوسی داشتند و نه اتناسیوسی

هنگامی که پاپ از زندان به    . گاه ایمان به اعتقاد آریوسی بودآخرین نقطۀ تکیه  ،پاپ روم را عزل کرد و او  ،امپراتور
ای بود که کسی جز اتناسیوس این مرحله .معتقد بود ،مسندش بازگشت به ایمان آریوسی که پیش از آن رد شده بود
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نداشته و  اعتقاد    ـکندمی  رد  را   آن  عقل  و  انجیل  کهـ سفیهانه    و  باطل   دۀعقی  این  به  ـیهوه 
که هیچ تأویل و پوشیدگی در آن   انجیلی  متن با و توحید  کتاب در را  آن  بودنباطل و  ؛ندارند 

  2.امنموده   بیان ،واضح و روشن  عقلی  دلیل با  و 1راه ندارد 

 
اسقف  بودندو  صحیح  ایمان  بر  که  مصر  نماندند  ،های  باقی  آن  ندایناز  .بر  تعجب  جای  نبی  رو  اشعیای  که  ارد 

کرسی روم، پدر الکساندری   ،ولی بعدها افراد بسیاری  .(25 :19 :« )اشعیا.مصر ،»مبارک است قوم من :فرمایدمی
 . عصر پدر اتناسیوس که او را یاری کردندمانند پدران هم  ،را یاری نمودند 

ای از کرسی اسکندریه باقی ماینده طور کامل در جهان ویران و در مقابل طغیان آریوسی ذلیل شد و نمسیحیت به 
های پدرانمان پیروی  مانده از گامو بر ماست که از آثار باقی   ؛های مصریشده و اسقفنماند جز پدر الکساندری تبعید

مطران بیشوی(، هاگذاریو بدعت، شوراهای جهانی مسیحیشوراهای جهانی ) «.کنیم 

 فرماید:در کتاب توحید می امام احمدالحسن -1
اطالع  ـ بیشودکه در آن، قیامت صغری برپا میگوید از ساعت ـ خودش می   دربارۀ  عیسی

فقط پدر از آن    ؛کس خبر ندارد، نه فرشتگان آسمان و نه پسرو اما از آن روز و ساعت هیچ»  :است
گاه است کامل مطلق است و نقص   ،حال آنکه الهوت مطلق ،نقص است ،جهل. (13)مرقس:  «.آ

هم    گیرد، آنزیرا او نوری است بدون ظلمت؛ ولی مخلوق را جهل فرامی  ؛یا جهل در آن راه ندارد
  .دلیل ظلمتی که در صفحۀ وجودی او هست به

و ظلمت    بنابراین عیسی اثبات می  ( با هم ) نور  را  این مطلوب  و  که عیسیاست    کند 
تعالی الله   ؛نه نوری بدون ظلمت  است،شده از نور و ظلمت  ای آفریدهبلکه بنده  ؛یستالهوت مطلق ن

 .علوًا کبیراً 
متن کالم   ،متن زیر  .ای برای صاحبان خرد و اندیشه استآمیز و موعظهالخطاب و کالمی حکمت فصل  ،این مطلب

، نه فرشتگان کس خبر نداردهیچاما از آن روز و ساعت  )  :طبق آنچه در انجیل مرقس آمده استاست،   عیسی
گاه است   ؛نه پسرآسمان و   گاه باشید، شما نمی  33  .فقط پدر از آن آ دانید آن زمان چه وقتی خواهد بود  هوشیار و آ

تا هرکس کار خود را انجام دهد و به دربان  گویی شخصی به سفر رفته و خانۀ خود را به خادمان سپرده است    34
آید. شب یا نصف شب، وقت دانید ارباب خانه ِکی میچون نمی  ؛پس بیدار باشید 35زنگ باشد  بهسپرده است گوش

گویم، به  آنچه را به شما می  37مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند    36دم.  خوان )سحر( یا سپیدهخروس
 (13)انجیل مرقس ـ اصحاح  (.یم: بیدار باشیدگوهمه می 

تاب توحیدک ،امام احمدالحسن

»او، خداوند سبحان، یکتا و یگانه است و هرچه غیر او، جملگی مخلوق اویند«   3تفصیل این مطلب در پیوست  -2
است. موجود 
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 ( ... نیست رفته صلیبهامن شخص به عیسی) -

رفتن  صلیبخواستار به   اینکه عیسی  ؛ داشته باشندمسیحیان باید به این نکته توجه  
در آن بیان    بودن آن را با استفاده از انجیل و سخنان عیسیو باطل   ؛ باطل است  باشد 

ایشان   نیز و    ،نمودم  به از خداو  درخواست  برای  برگردانصلیب ند  و  آزار  نرفتن  و  رنج  دن 
او را باال برد و    ، را اجابت فرمود  پس یا خدا دعای عیسی  .امبیان کرده  1صلیب از او را 

را اجابت    یا خداوند دعای عیسی  ـصحیح است  دۀعقی  ،که اینـ شبیه او را فرو فرستاد  
این صورت   ؛ نفرمود در  عیسی  که  دعای  به  خداوند  است:  چنین  آنان    معنای سخن 

 !دهداهمیتی نمی 
  ؛ کنند ضعف ادراک و کمِی بصیرت متهم می  ، را به ِسفاهت  عیسیها  آن  عالوهبه 

رفتن را از او بردارد،  صلیب کند خداوند به درخواست می  اینکه عیسی  ، در غیر این صورت
  همآن ،  رفتن صلیب به   ۀعیسی این توانایی را دارد که بر آزار و شکنج   چه معنایی دارد؛ وقتی 

خود    شانکه ای  است  در حالیو این    ؟! ندبدون اینکه هیچ شکایتی داشته باشد صبر ک

 
گفت:  کرد، در حالی که مییسپس قدری پیش رفته، به روی درافتاده، دعا م  39  ...)اند از:  این متون عبارت  -  1

تر رفته، به روی زمین افتاد و قدری پیش   35  ...)(،  26)متی:    (....ای پدر! اگر ممکن باشد این جام را از من بگذران
پذیر است. پس گفت: ای پدِر پدران، هرچیزی برای تو امکان  36و دعا کرد تا اگر ممکن باشد آن ساعت از او بگذرد  

و از ایشان به مسافت پرتاب سنگی دور شده، به زانو درآمد و    41  ...)( و  14)مرقس:    (....من بگذراناین پیاله را از  
 (22)لوقا:  (....گفت: ای پدر، اگر تو بخواهی این پیاله را از من بگردان 42دعا کرده 

عیسی توسل  و  دعا  متون،  سبحان  این  خداوند  بهوبه  و  عذاب  تا  است  ازصلیب متعال  را  نماید  رفتن  دور   .او 
رفتن از او برداشته شود و هر تفسیری صلیببهپس باید    ؛شودیک پیامبر است و دعای او مستجاب می  عیسی

بررسی بعضی از تفاسیر این واقعه موجود است؛ تفاسیری که   6در پیوست   .نیست پذیرفتنیغیر از این مردود است و 
ها نیست و عقل و حکمت  یل کنند؛ اما این متون پذیرای این تأویلدر آن علمای کلیسا سعی دارند این متون را تأو

الوهیت مطلق دارد )خداوند بلند    پذیرد، بلکه این متون با عقیدۀ آنان مبنی بر اینکه مسیحنیز این تفسیرها را نمی
 . هایی است(، مخالفت داشته و تفسیر آن تعارض داردتر از چنین نسبت مرتبه

  چیست و چگونه بر آنان مشتبه شد؟« نیز شرحی از امام احمدالحسن  داستان عیسی»   4همچنین در پیوست  
.برگرفته شده است 4، موجود است که از کتاب متشابهات جلد مصلوبرفتن و شخص صلیب دربارۀ قضیه به
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  1. مهم است  ایمسئله  در روند پیشرفت دین الهی رفتن صلیب به   مسئلۀداند می

 
خاص به  -1 به  طور  بهصلیب قضیۀ  یا  بهرفتن  عذاب،  تحمل  کلی  و  قتل طور  سختی  اهمیت  رسیدن،  مظلومیت، 

علی  و  الهی  دین  در  سبحانبسیاری  خداوند  اعظم  قضیۀ  بر والخصوص،  همان  که  دارد؛  حاکمیت  پامتعال  شدن 
رفتن به عنوان یک موضوع عقیدتی، از نظر  صلیب بنده معتقدم اهمیت به  .خداوند و دولت عدل الهی در زمین است

 اند و در اعتقاد به اینکه عیسیشدن، به اشتباه افتادهامسیحیان مسّلم و قطعی است؛ هرچند در فهم هدِف فد
 .انداست به خطا رفته مصلوبهمان شخص 

جویان  کنیم تا حقرا نقل می  در ادامه برخی مطالب ایشان  .انداین مطلب را بیان فرموده   امام احمدالحسن
 .شوندمند از آن بهره

و راز حجراالسود یا سنگ زاویه را بیان  پرداخته  این مسئله  ه  بمتن زیر برگرفته از سخنان مبارک ایشان است که  
 . اندمتعال را روشن ساختهولۀ فدا شدن و تحمل در دین خداوند سبحانئاند، و نیز اهمیت مس کرده

 فرماید:می ایشان
ین وجود شدن، در دین الهی و در طول مسیر مبارک این دلۀ فدائشدن مرتبط است. مسۀ فدائلاین سنگ با مس  »و

ترین صورت در دارد. پس دین خدا یکی است؛ چرا که از سوی یگانه آمده است، و فداکاری و ایثار در اسالم با روشن
این موضوع را    .اسماعیل متجّلی شد  ۀوسیلبه  تجلی یافت و قبل از اسالم نیز در دین حنیف ابراهیم   حسین

دیده   ، در یحیی پسر زکریایابیم؛ همچنین در یهودیِت دین موسینیز می  در عبدالله پدر حضرت محمد 
با مصلوب )بهمی و در مسیحیت  اینکه مسیحیان گمان گر شده است. صرفشده( جلوه کشیده صلیب شود  از  نظر 

داشت  ،بوده است  اند مصلوب، خود عیسیکرده توجه  بهها  آن  باید  فرِد  دارند  بر  آویختهداراعتقاد  شده همان 
ولی به آن معنا نیست که کاماًل پوچ  ،چنین اعتقادی اگر چه دستخوش تحریف شده است .کشندۀ گناه استدوش 

ـ باشد و هیچ اصل و ریشه  ـ نداشته باشد؛ بلکه  که این اعتقاد از آن انحراف یافته است ای در دین خدای سبحان 
ولی علمای گمراه غیرعامل،   ؛ قاید منحرف، در حقیقت مستند به مبدأ دینی بوده و خاستگاه دینی دارندبسیاری از ع

این قضیه که پیامبران برخی   .اندریزی کرده و عقیده فاسدی بر مبنای آن پایه  آن را به دست گرفته، منحرف ساخته 
خداوند سیر دهند، در دین خدا وجود داشته   سویبهشوند تا امت را جملگی  های خود را متحمل می خطاهای امت

یابید هنگامی که قوم موسی گناهانی را  عنوان مثال شما با مراجعه به متون تورات درمیبه .پایه و اساس نیست و بی
نیز گناهان مؤمنان را    حضرت محمد  .شودرنج و زحمت مضاعفی را متحمل می  شوند، موسیمرتکب می
ِدیَك  فرماید:  تعال میخداوند م  .شودمتحمل می  َمَتُه َعَلیَك َویه  َر َویِتمَّ ِنع  خَّ

َ
َم ِمن َذنِبَك َوَما َتأ ِفَر َلَك اللُه َما َتَقدَّ ِلیغ 

َتِقیًما  س  تا خداوند گناه تو را آنچه پیش از این بود و آنچه پس از این باشد برای تو بیامرزد و نعمت خود را )  ِصَراًطا مُّ
 ( 2)فتح:  .(تو را به صراط مستقیم راه نمایدبر تو تمام کند و 

از عمر بن   .آمرزدرا برای او میها  آن گیرد و خداوند تفسیر ظاهری آیه چنین است که او گناهان امت را بر دوش می
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َم ِمن َذنِبَك دربارۀ آیۀ    یزید بیاع سابری نقل شده است که گفت: به ابوعبدالله ِفَر َلَك اللُه َما َتَقدَّ َر ِلیغ  خَّ

َ
   َوَما َتأ

ولی خداوند گناهان شیعیان را بر   ؛پیامبر معصیتی نداشت و ارادۀ معصیتی نکرد»فرمود:    حضرت  .سؤال کردم
( 314ص 2)تفسیر قمی: ج .«را برای او آمرزیدها آن  او تحمیل فرمود، سپس

گناِه نقض عهد و  ها  آن  نیست کهشوند به این معنا  های خود را متحمل میاینکه فرستادگان الهی، گناهان امت
گیرند  گناه کسی را بر دوش می ها  آن  میرند، متحمل شوند؛ بلکهپیماِن منکرین جانشین خدا را که بر این انکار می

همچنین   .زمانی را در این زندگی دنیوی، نقض عهد نموده استکه از یادآوری این عهد و پیمان غفلت ورزیده و مدت
ال فرستادگان  امت اینکه  گناهان  میهی،  متحمل  را  خودهایشان  که  نیست  مفهوم  این  به  جای  ها  آن   شوند  به 

در تبلیغ رساالت خود در این دنیا برای ها  آن   شوند؛ بلکه به این معناست کههایشان، اهل گناه و معصیت می امت
صورت ها  آن  ـ با ارادۀ خوداً طبیعتگیرند، و این موضوع ـمردم، بارهای اضافی و زحمت و مشقت بیشتری بر دوش می 

می  ؛گیردمی درخواست  را  چیزی  چنین  خودشان  می   .کنندزیرا  پیش  بسیار  دلسوز چه  و  مهربان  پدِر  یک  که  آید 
هرچند ممکن است این کار برای او زحمت و مشقتی    ؛گیردکاری و اشتباه فرزندانش را بر عهده میپیامدهای خالف

طور که وضعیت   شدن در راه خدا را برای او رقم بزند؛ همانها و کشته اوقات رنجدر پی داشته باشد، و حتی گاهی  
بود  حسین از  ؛چنین  این  کار، اصالح شوندآنو  نهایت  در  فرزندانش  دارد  امید  پدر چشم  که  بسا    . روست  چه 

ـ بر زمین ریخته شود و یعنی ولی خدامگر آن زمان که خون پدرشان ـ  ،آورندبسیاری، عهد و پیمان را به خاطر نمی 
که خداوند اراده   امام حسینبینیم  رو میایناز  . عهد و پیمان خود را به یاد آورندها  آن  شود کهاین کار عاملی می

مسیری را که به مکان    کند و، حج را رها میفرمود تا او را سببی برای یادآوری عدۀ بسیاری از مخلوقات قرار دهد
 « . ...گیردشود در پیش می شدنش منتهی می ذبح

دارد« این مطلب را    دهنده، احمدالحسن»سنگ زاویه همان حجراالسود است و اشاره به تسّلی   5در پیوست  
 .شوندمند ام تا شاید برخی مؤمنان و طالبان حق از آن بهرهطور کامل آورده به

کند، متحمل رنج و سختی  بخِش جهانی، که دولت عدل الهی را برپا می جِی رهاییخاطر منبه  جانشینان خدا
شدن  ترین فدااند؛ گویا واضحشدن داشتهدیدن و قربانیبیشترین سهم را در این رنج محمداند و محمد و آلشده

شدن  حان در اسالم، فداشدن، برای قضیۀ خداوند سبترین فدارفتن بوده و روشنصلیب قبل از اسالم، ماجرای به
بیتش و اصحابش به قتل رسیدند و زنانشان کسی که در کربال ذبح شد، طفل شیرخوارش، اهل  .است  حسین

 .نیز اسیر شدند
 فرمایند: در پاسخ به این پرسش می  امام احمدالحسن

   :123پرسش 
حسین امام  به  چرا  را  عبدالله  خوارش  شیر  یزید  طفل  لشکر  آب    (اللههلعن)سوی  برایش  تا  برد 

 ؟ها او را به قتل خواهند رسانیددانست آنو آیا آن حضرت می ؟ درخواست کند
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 پاسخ:

حسین کند  امام  آب  درخواست  برایش  تا  برد  را  شیرخوارش  حضرت    ؛فرزند  آن  که  حالی  در 
 . شوددانست او کشته می می

و برای اینکه جوالن باطل به نهایت خود برسد،  ،  و بدان که باطل را جوالنی است و حق را دولتی
ـ باید در هر ورطۀ تاریکی فرو روند و باید در نبرد با لشکر خدا، هر  که خداوند لعنتش کند لشکر شیطان ـ 

 . اند از خود بروز دهندور شدهو هر آنچه را که در آن غوطهآنچه را که در چنته دارند 
های بسیار بسیار زیاد ظالمان که شما را یارای  از شدت ظلم   های امام حسین و بدان که مصیبت 

هایی که  تحملشان نیست، کاسته است؛ تا شما به رضای خدای سبحان دست یابید و شما را در بهشت 
 .ل نمایدنهرها از زیر آن جاری است داخ

های شما کرد، و برترین زنان عالم از اولین و خون شریِف مقدس خود را فدای خون  امام حسین
ناموساست   که زینبـ  پس از مادرش حضرت فاطمه  ،آخرین ، و  کردهای شما  ـ را فدای زنان و 

 . شیرخوارش را فدای فرزندان شما نمود
و مِن بندۀ فقیر و مسکین   دوش امام مهدیبیشتر از تمام خلق خدا، بر    باِر فضل حسین

مگر اینکه    ،کند و تاب و توان ادای آن را ندارمبر پشتم سنگینی می   کند، و دین حسین سنگینی می 
 . ام فرمایدخداوند خودش یاری

امام مهدی که  امام حسین  بدان، هنگامی  به»  فرمایدمی   دربارۀ  تو  جای اشک، خون  بر 
س   رو که امام حسینآنفرماید و نه از روی مبالغه؛ ازمی حقیقتًا چنین  «  گریم می خون شریف خود و نف 

نمود. آن حضرت    کرد و خودش را فدای قضیۀ امام مهدی  مقدسش را فدای قضیۀ امام مهدی
همانذبیح یعنی  است؛  خانه  الله  وقتی  شما  که  میطور  قربانیای  گوسفند  یک  و  میسازی  کنی، اش 
را   هایش و زمینش را بر پا نمود حسین متعال نیز هنگامی که عرش خود و آسمان ووند سبحانخدا

 . ها کردفدای آن
مهدی امام  خدای    قضیۀ  عرش  قضیۀ  همان  و  الهی،  ِانذار  سرمنزل  و  خداوند  قضیۀ  همان 

ٍح َعِظیٍم   :فرمایدسبحان و ُملک او و حاکمیت او در زمینش است. حق تعالی می َناُه ِبِذب  و او را  )  َوَفَدی 
و کسی که   بود  یعنی این قربانی امام حسین ؛  ( 107)صافات:  (  ای )قربانی( بزرگ بازخریدیم به فدیه

 .شدۀ آرامش و حق و عدالتاست؛ پس سالم بر ذبح فدیه برایش انجام شده، امام مهدی
ذبیح خداوند است.    طور که امام حسین   همان   ،شدۀ اسالم استذبح  و بدان که علی اکبر

 . و الحمد لله وحده
123پرسش ،  4 لدج ،متشابهات، امام احمدالحسن
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 (  مصلوب احمد  برای گواه  .. . انجیل یهودا) -

بر آن اذعان  تاریخ    یالملل ن یبکه انجمن    (انجیل یهودا )همچنین باید به »سند تاریخی«  
باستانی خطی  اثر  یک    که در مصر کشف شده،  این انجیل   .باشندتوجه داشته   داشته است

یعنی پیش از اسالم و پیش از    ؛گرددو تاریخش به ابتدای قرن سوم میالدی بازمی است  
به    .بعثت محمد این سند آمده است که عیسی  بلکه شخصی    ، کشیده نشد  صلیب در 

 . به صلیب کشیده شد که شبیه او بود دیگر
ما   برای  که    بوده،   مهم آنچه  است  بدون  ـ عیسی  شبیه    مسئلۀ کلی    طوربه این 

 و همان ؛سال پیش نزد مسیحیان وجود داشته است 1700بیش از   ـگرفتن مصداق نظردر 
َمَثل گفته می در  این موضوع هیچ    ؛ نیست«  آتششود »هیچ دودی بیطور که  و  اگر  اثر 

 1.شدآشکار نمی تشان بین مسیحیاِن اولیه و در اعتقادا  ،ای نداشت نشانه 

 
این اسناد   .استهایی از ترجمۀ التین پنج کتاب موجود  ای از نسخهدر حال حاضر اسناد قدیمی شامل مجموعه  -  1

شود که ایرنائوس اسقِف لیوِن بالکان )فرانسۀ فعلی( آن  می   شناخته  (Adversus haereses)ها«  بدعتبه نام »در رّد  
در ضمِن این اسناد، سندی است )که عبارت است از جلد   .گرددم بازمی 180کم به را نوشته است و قدمت آن دست 

 .کندها«( که اسقف ایرنائوس در آن وجود »انجیل یهودا« را بیان می اول کتاب »در رد بدعت 
ـ اما  این نظر اوستداند ـر نقد این انجیل نوشته است و آن را تاریخی، خیالی یا آمیخته با دروغ میوی این کتاب را د

 . برای ما اثبات این نکته اهمیت دارد که حداقل این انجیل در آن زمان وجود داشته است
ن نسخۀ خطی قبطی بوده  گردد که هماتاریخی وجود دارد که به قرن سوم یا اوایل قرن چهارم بازمی  یعالوه سند به

 .که کشف و مستندسازی شده است
 رسیم:داشتن این دو نکته به نتایج زیر می نظربا در

 .م180اول: وجود »انجیل یهودا« پیش از سال 
نمونه زیر  ـمتن  کلیسا  اعتراف علمای  از  ابویعنی کشیش عبد ای  بسیط  اکتشاف  المسیح  »آیا  کتاب خود  در  الخیر 
تاریخی وجود دارد که در ضمن   یو اینکه سند   ستـ به قدمت انجیل یهوداثیری بر مسیحیت دارد؟«( أانجیل یهودا ت

گردد  م بازمی180سال    ،طور دقیقو به قرن دوم میالدی و به  است«  1هاـ  جلد  ای به نام »کتاب در رد بدعتمجموعه
 . داندکه وجود این انجیل را ذکر کرده و آن را تاریخ آمیخته با دروغ می

بالکان )فرانسه فعلی( در سالالمسیح بسیط می کشیش عبد لیون  ایرنائوس اسقف  ِقّدیس   « اولین  180گوید:  م، 
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شخصیتی از پدران کلیسای اولیه بود، که این فرقه و عقاید آنان را ذکر کرده و در کتاب خود از تألیف انجیل یهودا 

نوبۀ خود شاگرد ِقّدیس یوحنا شاگرد مسیح  ربوس بوده که او نیز بهاین مرد، شاگرد قّدیس بولیکا  .توسط آنان خبر داد
کنند عیسو، قورح،  گویند قایین از عاَلم نیروی مطلِق برتر است و اعتراف مین می اگوید: »قاینیاو می  .بوده است

عهد قدیم ـ یهوه(  گویند خالق )خداوند اختصاص دارند؛ عالوه بر این میها آن گونه افراد به اهل سدوم و امثال این
زیرا ویژگی صوفیا )حکمت( ربودن    ؛آسیبی نرسیده استها  آن  یک از تنفر داشته و با این حال به هیچ ها  آن  شدت از به

کنند یهوداِی اسخریوطِی خائن، به این مسائل اظهار میها  آن   .دهندرا به خود اختصاص می او  کسانی است که  
گاهی داشته است و فقط تنها او   گاهی نداشت و به این واسطه خیانت حقیقت را میآ دانست و غیر از او کسی از آن آ

 .ـ در حیرت ماندچه آسمانی و چه زمینی چیز ـمخفی نگه داشت و همه  خود را کامالً 
ودا « )کتاب آیا انجیل یه.و به این ترتیب تاریخی تقلبی همراه با دروغ را درآمیختند و آن را انجیل یهودا نام نهادند

 کشیش عبدالمسیح بسیط(  ،ثیری بر مسیحیت داردأت
بوده آن  محتوای  به  معتقد  که  مسیحیانی  و  یهودا  انجیل  بر  اینجا  در  اسقف  میاین  اشکال  کشیش اند  و  گیرد 

نبودن این انجیل را اثبات کند و این در حالی است که به  المسیح بسیط نیز در کتاب خود تالش دارد تا صحیحعبد
 کند!ای که در این سند موجود است، اقرار میعقیدهقدمت 

کند انجیل ـ ثابت می اسقف لیون بالکاناهمیت نقل سخنان او برای ما در این نکته است که، سند اسقف ایرنائوس ـ
 . م وجود داشته است180یهودا حداقل در تاریخ 

 قبل از شورای نیقیه وجود داشته است! از نظر گروهی از مسیحیاِن قبل از اسالم و  دوم: مسئلۀ شبیه عیسی
محمدهم  حضرت  خدا،  رسول  بعثت  از  قبل  داریم  یقین  ما  میالدی(    اکنون  هفتم  قرن  آغاز  از  قبل  )یعنی 

اند و از جملۀ اعتقادات آنان این بوده است که اند که به مضمون انجیل یهودا معتقد بودهمسیحیانی وجود داشته 
پوشی از مصداق و هویت شخص  با چشم ص دیگری به صلیب رفته است؛ و این  بلکه شخ   ، به صلیب نرفت  عیسی

 مصلوب است. 
این   این یعنی  و اساس است  مسئلهو  و به  ؛دارای ریشه  از قدیم مطرح بوده  اینکه مسئلۀ شبیه عیسی،  خصوص 

 نیست. اساس بی
از میالد نوشته شده به این معنا   سال بعد  300  توجه است وجود نسخۀ قبطی این انجیل که تقریباً همچنین شایان  -

یا حداقل آن را تدریس، ترجمه و از آن    اندبودهاند که به محتوای آن معتقد  کسانی وجود داشته   خواهد بود که قطعاً 
در بین مسیحیان انعکاس داشته   مسئلهکه این    استاند؛ و این قرینۀ محکمی بر این موضوع کردهبرداری مینسخه

گرفتن از معتقدان این انجیل اینکه عالمانی مثل اسقف لیون، کتابی برای اشکال .شده استو کوچک شمرده نمی
چرا این اسقف باید رّدی بر انجیل یهودا نوشته باشد؟ از دو حالت خارج    .کندگیری را تقویت میاند، این نتیجهنوشته

 نیست: 
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قدیمی    ۀاین فرق  :پرسشی که مسیحیان باید به آن توجه داشته باشند و از خود بپرسند
عیسی به صلیب کشیده نشد و کسی که به صلیب  اعتقاد دارند چه اساس    بر   ، از مسیحیان

و آیا    ؟آنان خطور کرده است  لۀمخی آیا این فقط چیزی بوده که در    ؟ بودشبیه او    ، کشیده شد
  ؟ یا موضوعی تاریخی است که نقل شده  ؟ استبوده  عقیدتی    ای مسئله صرفًا    ، این موضوع 

نرفت و کسی    به صلیب  د عیسیتوان گفت: این گروه اعتقاد داشتنمثال می  عنوانبه آیا  
به صلیب کشیده شد بوده است  که  او  تاریخی    هم  آن   ،شبیه  روایتی  اینکه  آنان  بدون  به 

باشد به روایتی    ؟رسیده  زمان  در  که  از کسانی  برخی  توسط  زندگی  کشیدهلیب صکه  شدن 
 !؟نقل شده باشد اندکردهمی

را نصیحت می آزاده  نداشته  تمام مسیحیان  امروز توجهی  این سخن کلیساِی  به  کنم 

 
 ؛ ای از آن به دست او رسیده استـ اینکه نسخه

گاهی ندارد؛ یا فقط آنچه ـ یا اینکه کتاب و عقیده از آن کتاب برایش نقل شده است  را ای را رد کرده است که از آن آ
 شمارد پذیرفته نیست! داند، که این کار از عالمی که خود را محترم میمی

ل یهودا رّدیه بنویسد؛ در هر صورت بایستی وی اهمیت این موضوع را درک کرده باشد، تا بر معتقدین به صحت انجی
 یا بهتر است بگوییم ضرورت پرداختن به این کتاب و معتقدین آن را درک کرده باشد!

شود؛ زیرا این عالم  اما از بحث و پرداختن اسقف به این کتاب و معتقدین آن، چیزی جز تأیید سخن ما برداشت نمی 
 در نتیجه: کند، که نقل نمی  نقد کردههایی از انجیلی را مسیحی، فقره 

 . یابدحدی مشهور بوده که اسقف ضرورتی برای نقل آن نمیـ یا انجیل یهودا به
 داری در نقل مطالب، آن را رد کرده است! ـ یا شهرتی نداشته و با این وجود بدون امانت 

تاریخی   گرفتن احتمال دوم به این معناست که سخن اسقف ارزش علمی ندارد و تنها ارزش این کتاب، شهادتنظردر 
 دهد! خواهد بود، که اسقف بر وجود انجیل یهودا در آن زمان گواهی می

بلکه برخالف آن دلیل   ؛گیری چنین است: دلیلی موجود نیست که وجود این عقیده را در قرون ابتدایی رد کندنتیجه 
می موجوددیده  همان  که  اشود،  را  عباراتی  که  انجیلی  یهوداست؛  انجیل  از  نسخه  این  از  بودن  قبل  زمان  ز 

حتی مطالبی    . آینده خواهد آمد  های دیگر ندارد، و توضیح آن درکند و تعارض حقیقی با انجیلرفتن نقل میصلیب به
صورت  اشاره شده است، در انجیل یهودا بهها آن اعتماد امروزی، تا حدودی مخفی و تنها بهقابلهای که در انجیل

. خواهد آمد احمدالحسناز طرف امام  هاآن دیگری بیان شده است که توضیح
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  ندا متن از مسیحیاِن اولیه را به نگارش درآورده یا این    1باشند: اینکه کسانی که این انجیل

 
هایی است آیا اطالق نام »انجیل« بر این سند تاریخی صحیح است؟ یا اینکه »انجیل« لفظ خاصی برای کتاب  -1

های چهارگانه؟! برای پاسخ به این سؤال باید معنای را به رسمیت شناخته است؟ یعنی تنها انجیل ها  آن  که کلیسا
 .کند یا خیرشده نیز صدق می یم و ببینیم آیا این مفهوم بر سند قبطِی کشف کلمۀ »انجیل« را بدان

 اول: مقصود از کلمۀ »انجیل« چیست؟ 
تر آورتر و منصفانهچون این کار الزام  ؛ دادن این سؤال بهتر است به سراغ سخنان علمای مسیحی برویم برای پاسخ

 است: 
 مقدس آمده است: ها« در فرهنگ کتابـ در شرح کلمۀ »انجیل، انجیل 

ژوستین مارتر )شهید( در عصر آغازین یا    ...است  "خبر پاک"معنای  به  "اونجلیون"»این کلمه برگرفته از کلمۀ یونانی  
هایی به کار برد که شامل شهادت حواریون دربارۀ کتاب خصوص    کلمۀ انجیل را درمیالدی    150در سال    تقریباً 

انجیل    .یسوع هستند را می  ـیعنی بشارتـ لفظ عربی  به زندگی  یعنی کتاب فرستاده   ؛رساندنیز همین معنا  ای که 
 « .مسیح بر روی زمین اختصاص دارد

 .بنابراین انجیل عبارت است از بشارت، خبرهای پاک و روایت زندگی سّید مسیح
 شود:اکنون مطرح می سؤال دومی که هم 

های متکاملی از زندگی دهند؟ یا صورته میئ)یسوع( ارا  تصویر یکسانی را از عیسی  های چهارگانهدوم: آیا انجیل 
کنند؟ یا اخبار پاکی  را نقل میپاک و طّیب  اخبار    ۀها، همکشند؟ آیا این انجیلرا به تصویر می  حضرت مسیح

 ؟سازندها را از برخی دیگر متمایز مید که برخی از انجیلنوجود دار 
 های چهارگانۀ رسمی« در فرهنگ کتاب مقدس چنین آمده است: »انجیل ـ در شرح عبارت

  . اندهای چهارگانه را به متی، مرقس، لوقا و یوحنا نسبت داده »نویسندگان مسیحی در قرن دوم میالدی، انجیل
ندگی مسیح زیرا شامل شهادت رسوالن، از ز   ؛عنوان اسناد موثق و دارای حّجت تحویل گرفتها را بهکلیسا این نوشته

 ست. و تعالیم او
های مختلف  به زبانها  آن   ها و ترجمۀشروع به فراگیری و شرح این انجیل  نویسندگان مسیحی از قرن دوم میالدی

 ...کردندمانند سریانی، قبطی و التین 
اساس    زیرا نویسندۀ آن بر ؛کندفرد میبههای چهارگانه، ویژگی خاص خود را دارد که آن را منحصرهریک از انجیل

  مسئله غرض او و کسانی که آن انجیل برایشان نوشته شده در این  حضور ذهنی که داشته آن را به نگارش درآورده و  
 . نقش داشته است

دادن یهودیان نگاشته است؛ او یسوع را برای ما همانند مسیای پادشاه، که عهد  متی، انجیل خود را با مدنظر قرار
 . دهدخبر داده است نشان می  قدیم از او
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؛ او برای نجات، نیروی  نظر قرار داده استدطور خاص مها را بهها نگاشته و چه بسا رومیمرقس آن را برای امت

 .طور که در معجزات او هویداست همان ؛دهدمسیح را برتر از هر چیزی نشان می
این کتاب را با اسلوب زیباتری نسبت به دیگر نویسندگان ؛ او  لوقا انجیلش را برای اندیشمندان یونان نوشته است

؛ نعمتی دهدساختن نعمت مسیح به ما نشان میاو نقش پولِس رسول را در آشکار  .انجیل به رشتۀ تحریر درآورده است
 است.سرپرستان، فقرا و مساکین که شامل عطوفت مسیح نسبت به فرومایگان، بی

که برای کسانی که توانایی پذیرش پدر را دارند،    استای  شدهجسمانی عنوان کلمۀ  هدادن یسوع باما هدف یوحنا نشان
 ( 31و30: 20)یوحنا  .کندپدر را نمایان می

از آنجایی    . ولی از جهاتی با انجیل یوحنا اختالف دارندسه انجیلی که در ابتدا ذکر شد دارای تشابهات بسیاری هستند  
ـ لوقا  و  مرقس  متی،  کلیکه  طور  بهبه  را  مسیح  زندگی  میـ  نقل  مشابهی  انجیلشکل  این  بر  عبارت کنند  ها 

  . استزمان«  معنای »نگاه هم به  Synopsisظ یونانی  شود که برگرفته از لفمی   اطالق  Synopticیا  های مشابه«  »انجیل 
در حالی که انجیل یوحنا بر اعمال   ؛های این سه انجیل متمرکز بر بشارت مسیح و دعوت او در جلیل استنوشته

های وی و تعلیم مردم سه انجیل اول شامل آموزش ملکوت توسط مسیح و َمَثل   .مسیح در میان یهودیان تمرکز دارد
های انجیل .اما انجیل یوحنا معرفی مسیح از خودش را از طریق احادیث فراوان برای ما به ثبت رسانده است است؛

  ، و اختالفاتی نیز دارند  ؛کندای که هرکدام، دیگری را تأیید می به گونه  ،یاری مشترک هستند چهارگانه در موارد بس
های خود را از منابع  های چهارگانه، محتوای انجیلدهنده بشارت  .کندکه هرکدام، دیگری را تکمیل می   طوریبه

  اند که خود اند و حوادثی را ثبت نمودهکرده  اند که از یسوع تبعیتمتی و یوحنا رسوالنی بوده . اندموّثقی دریافت کرده 
گاهی داشتنداز آن حوادث  ها  آن میالدی بیان   140بیاس در حدود سال    .مرقس با پطرس دوست بوده است  .آ
آورده مرقس در انجیل خود موعظه   کندمی را  او نقل کرده است  هایی  برای  از یسوع  تأکید    .که پطرس  لوقا، خود 
یابیم که رسوالن دربارۀ  بنابراین ما درمی  .(4-1:  1ا از شاهدان عینی دریافت کرده است )لوقا  کند معلومات خود ر می

 های چهارگانۀ رسمی«(« )فرهنگ کتاب مقدس: شرح عبارت »انجیل.. ..اندها شهادت داده انجیل
سایت انبا تکال  شده به وبهای ارسال بینیم که در جواب به یکی از پرسشدر ادامه پاسخی از کلیسای قبطی را می 

 سایت انبا تکال(:های مردم از وبهایی با ایمیل سالسریال که تحت نظر کلیساست بیان شده است )برگرفته از 
 »داستان زندگی حضرت مسیح: 

.کندانجیل متی، مسیای پادشاه و کارهای او را توصیف می  .. .انجیلی که متی تدوین کرده است ـ مت:
دهد و بر معجزات  ه میئنگاهی روشن و سریع از زندگی مسیح را ارا  ...تدوین کرده است ـ مر:انجیلی که مرقس  

.مسیح تمرکز دارد و پایان آن دربارۀ آخرالزمان و حوادثی است که در زمان بازگشت مسیح رخ خواهد داد
قت در ترتیب حوادث واقعی بنا انجیلی که لوقا تدوین کرده است ـ لو: لوقا انجیل خود را بر اساس حقایق تاریخی و د

.  ...نهاده است
 



 سیزدهمین حواری  .............................................................................................. 106

 
تر و که قرائت آن ساده   استاین انجیل اضافۀ جدیدی بر آن سه انجیل    ...انجیلی که یوحنا تدوین کرده است ـ یو:

« )پاسخی از کلیسای . ...دهدعنوان کلمۀ ازلی نشان می تر از آنان است و مسیح را بهاز نظر علمی و آموزشی عمیق 
. سایت انبا تکال(اند؟« ـ وبس در پاسخ به سؤال »کتاب مقدس چیست و اقسام آن چگونهارتدک

http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-
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کند که  را نقل می  ای از تاریخ و منش زندگی حضرت عیسی مسیحهای چهارگانه، جلوهبنابراین هریک از انجیل
توان از انجیل یوحنا  در مواردی با یکدیگر برابر و در موارد دیگری متفاوت از یکدیگر و مکمل هم هستند! آیا می

در آن وجود دارد و در سه انجیل دیگر موجود    فقطدهنده«  دلیل اینکه بشارت به »تسّلیهم به  گردان شد، آنروی
 بسنده نمود؟!ها آن چهارگانه مرزبندی کرد و تنها به یکی از هایتوان بین انجیلنیست؟ آیا می 

گویم: خیر؛ بلکه برای فهم کامل حقیقت باید به همۀ جوانب امر و نه فقط قسمتی از آن، شناخت پیدا با تأکید می
دست   جانبه از حقیقت بهها را در نظر بگیریم، تا تصویری همه برای تحقق این موضوع باید مجموع انجیل  .کنیم 

 . حداقل موجب خواهد شد تا حقیقت، ناقص و ناکامل به دست ما برسدها آن آوریم، و اهمال یا تکذیب بعضی از
دور از تعصِب ناشی از صورت موضوعی و بهرا بهها  آن  محتوایو    ها را با یکدیگر جمع کنیم در نتیجه باید انجیل

 .ت که به حقیقت کامل دست خواهیم یافت؛ تنها در این صورت اسکنیم زمینۀ ذهنی، مطالعه پیش 
کند؟ گذارد؟ آیا تصویر دیگری از حقیقت را برای ما نقل میدر اختیار ما می   و درستی  سوم: آیا انجیل یهودا اخبار پاک

 های دیگر در تعارض است؟ یا با انجیل
ـ برای ما همراه خود دارد  یهودا( یعنی احمد )از زمان ظهور منجی مقدس که خواهد آمد ـدرستی  ـ انجیل یهودا اخبار  

 تا او را در این زمان بشناسیم: 
گفت:   پاسخ داد و به او  کام قرار گیرد؟ عیسیممکن است نسل من تحت سلطۀ ُح   آیا آقا!  و یهودا گفت: ای  )

این من هستم  و  یل   ...استشده    خط مفقود  دو...  بیا  انگیز  غم بسیار  ببینی،    راَنسَلش  کن تو هنگامی که ملکوت 
 (.خواهی شد

  مرا از کسی هستی که  تو    چراکهگفت: من چه خیری را حاصل کردم؟    هنگامی که آن را شنید یهودا به او   و)
 . ساختی  آن نسل دور
خواهی  مورد لعنت واقع های دیگر آینده از سوی نسل  سیزدهمین خواهی بود و در داد و گفت: توپاسخ عیسی 

  نسِل   تا  47  کرد  تو را لعنت خواهند  صعودِ پایانی،  روزهای    پادشاهی بر آنان بازخواهی گشت و درکن تو برای  یل  شد ـ
 (. مقّدس

)But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man that clothes me( 
 ، قربانی خواهی کردپوشد میکه مرا انسانی را زیرا تو آن  ؛ها خواهی بودتو برتر از همۀ آناما )

 ، بلندحال و وضعیت قرن تو و 
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بوده بدعت   ایفرقه  دربا  چراکه  ؛ اندگذار  گروه  این  از  دوران  آن  در  کلیسای   رۀاگر    عقاید 
و اگر از آریوس و پیروانش    ؛بدعت است  هان یا گفتند:  قطعًا آنان می  پرسیدیمامروزی می

بپرسیم   رۀدربا امروز  گفت:  کلیسای  خواهند  هستندبدعت ها  نآ  قطعًا  هر    .گذار  کلیسا 
باشد  را    ایمسیحی ناسازگاری داشته  او سِر  با  ناسزا    ،گذاربدعت   عنوانبه که  و  به دشنام 

است که  واقعیتی  این    .کنند به همان صورتی که امروز با شاهدان یهوه چنین می   ؛گیردمی

 
 ،ورتو شعله و مجازات الهِی 

 شد  ظاهر خواهد ات درخشان وو ستاره 
 (. 57 و قلب تو...

 )انجیل یهودا(
آید تا دولت عدل الهی و حاکمیت الزمان میاست که در آخر   ایدربارۀ منجی درست  این جمالت، بشارت و خبری  

 زمین بر پا کند! خدا را بر 
اما به آن  های دیگر تا حدودی مخفی ـکند که در انجیل از سوی دیگر انجیل یهودا دیدگاه دیگری را برای ما نقل می

  ، ها بدون جواب ماندههایی که در طول قرنانجیل یهودا به سؤال   .رفتنصلیب ـ است؛ یعنی حقیقت به اشاره شده
انجیل   .دهدپاسخ می انجیل یهودا  را تکمیل می در حقیقت  با کند و حتی بدون آن، انجیلهای دیگر  های دیگر 

 است. در تعارض  رفتن عیسیصلیب اعتقاد مسیحیان دربارۀ موضوع به
های دیگر را جهت شناخت حقیقت  حساب آورد و فراگیری و جمع آن با انجیل توان انجیل به  در نتیجه این سند را می

زیرا اسم یهودا را بر یهودای خائن تطبیق  ؛اند دلیل یکسانی دارندهمۀ کسانی که این انجیل را رد کرده   .الزم دانست
 . اندشدهدچار همین اشتباه   کنند نیز غالباً اند و حتی مسلمانانی که از این انجیل دفاع می داده 

اند این انجیل کنار گذاشته شود؟! بنابراین  سبب اینکه گروهی از مردم دچار فهمی اشتباه شدهآیا عاقالنه است به
لوحانه و متناقض  طور که نظریۀ ساده  همان  ؛کندتحقیق علمی جدی و منصفانه، موضع علمای کلیسا را رد می

ـ  داند و شاید این  ـ مردود می کنندجیل یهودای خائن محسوب میاینکه این انجیل را ان  بارۀدر علمای مسلمین را 
 .آمیختگی این مباحث باشدهم ترین دلیِل در دور از حکمت، مهم نظریۀ بدون دلیل، نامعقول و به

های دیگر، و نیز پاسخی در رابطه با کسی که به  هایی در خصوص زوایای مخفی در انجیلبله، انجیل یهودا پاسخ
در بین مسیحیان اولیه موجود بوده   تر بیان کردیم قبل از بعثت حضرت محمددر بردارد؛ و پیشصلیب رفته،  

بحثی وجود  مسئلهوجود تعارض در صورتی است که مصداق شبیه عیسی، یهودای خائن بوده باشد و در این  .است
 .ندارد و برای هر عاقلی واضح است

خداوند و شخصیت دیگری به همان اسم )یهودا( باشد، آیا تعارضی ایجاد اما اگر این یهودا، انسانی صالح و از خلفای  
 های دیگر خواهد بود؟! سیاق با انجیلخواهد شد؟ یا اینکه انجیل یهودا مکمل و هم 
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آنچه کلیسای    ؛ماندنه عقب و نه پوشیده می  ، افتدنه جلو می  ،آشکار شده  یروشنبه اکنون  
و حتی    ، ه استمورد اختالف بود  ، که در میان مسیحیان اولیهبوده  موضوعی    گویدامروز می

بهترین گواه    ، مسیحی شاهدان یهوه  ۀفرقوجود    .اختالف وجود دارد  اشباره تا امروز نیز در 
 .استامروزین اختالف  ایبر 

  داردوجود    «شدنکشیدهصلیب به واقعۀ »بارۀ  که در   یا شدهثابت حقیقت  در حال حاضر  
سند  یک  که  است  وجود    این  ودارد تاریخی  متخصصان  توسط    این سند   ل یوتحله یتجز   ، 

و ثابت شده این    ،است  جهانی و با جدیدترین متدهای علمی به انجام رسیدهشناسی  باستان 
  ؛ عیسی به صلیب کشیده نشد  ،در این سند   .گرددسند به ابتدای قرن سوم میالدی بازمی 

تصریح  این    به   ن مسیحیا  آیا   . او به صلیب کشیده شد  یجابه که    داشته بلکه شبیهی وجود  
گذار گردد که بدعت مسیحِی کهنی بازمی  ۀبه فرق  که این سند  ، اکتفا خواهند نمود  کلیسا

است کلیسا   ؟!بوده  پاسِخ  این  است  ،آیا  علمی  هر مخالفی    ـمثال  عنوانبه ـ آیا    ؟!پاسخی 
آیا صحیح نیست که اکنون و پس    ؟!گذار نباشیدتواند به آنان بگوید: چرا شما آن بدعت نمی 

دور از تعّصب  علمی و به   ،رفطشکل بی به   ، رفتنصلیب موضوع به   ، شدن این حقایقاز آشکار
 1؟ گیردبقرار  و بررسی و تقلید کورکورانه مورد بحث 

 
گیری  طور که خواهید دید، این موضع  کنیم و همانگیری کلیسا در برابر انجیل یهودا را نقل میای از موضعنمونه  -1
اگر گویندۀ آن داری و دقت در نقل نیز در آن وجود ندارد و ـ، و امانتاستراه و روش علمی در بحث و نقد    دور ازبه

 . شودـ در کمترین حالت به »تحریف« توصیف میمنتسب به اهل علم باشد
 .انجیل یهودای مورد ادعا - 236...گوید: »انبا بیشوی می

  .یک نسخۀ خطی از جنس پاپیروس یافت شده که به زبان قبطی، اسم انجیل یهودا بر آن نوشته شده است  اخیراً 
 .این مطلب بحث زیادی به میان آورده و الزم است بعضی امور مربوط به آن را توضیح دهیم 

 انجیل یهودای مورد ادعا:
در کنار  این نسخه از انجیل در کوه کراره    .ه استانجیل یهودا در اواسط قرن دوم میالدی به زبان یونانی نگاشته شد

م 300طور تصادفی کشف شد، به زبان قبطی و بر روی کاغذ پاپیروس بوده است، و به سال  منیا در صعید مصر به 
های زیادی از این  قسمت   .اما تنها نسخۀ موجود در زمان حال است  ؛این نسخه، نسخۀ اصلی نیست  .گرددبازمی
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طور کامل از بین رفته است و در پایاِن آن به زبان قبطی و با وضوح عبارت »انجیل یهودا«  و به نسخه مفقود شده  

 .نوشته شده است
 . امدسترسی پیدا کردهها  آن  اند که من به بعضی ازشده به نگارش درآمدههای بسیاری دربارۀ این نسخۀ کشفکتاب 

نویسندۀ این کتاب، انجیل یهودا   .است معنای »انجیل مفقود«  « به The Lost Gospelبا عنوان » کتابی  ها  آن  یکی از
نمی تأیید  انجیل حقیقی نمی  ،کندرا  را  بهتر است بگوییم آن  از نقطه  ؛داندیا  و اما  و علمی، صحبت  تاریخی  نظر 

 The Quest for The Gospel of Judas»همچنین روی جلد این کتاب عبارت    .کندقضاوت را به خواننده واگذار می

Iscariotدربارۀ انجیل یهودای اسخریوطی« نوشته شده که مفهوم آن این بوده، که این کتاب شامل   معنای« به«
 .بحث، تحقیق و سؤال در خصوص این موضوع است

معنای »انجیل یهودا« وجود دارد )مقالۀ دیگری در رابطه با این  « بهThe Gospel of Judasنام »کتاب دیگری نیز به
رف ندارد  گیری علمِی ِص این کتاب موضع  .ها موجود است(ها و مقاله سایت انبا تکال در قسمت سؤالموضوع در وب 
 . بودن آن استصحیحکردن کتاب »انجیل یهودا« و اثبات غیرو متمایل به رد

ده است یا گوییم این انجیل صحت ندارد، منظورمان این نیست که این نسخۀ خطی در زمان ما جعل شوقتی می 
به  کتاب  این  که  چرا  نیست؛  استاثری خطی  شده  نوشته  قبطی  زبان  به  و  باستانی،  نسخۀ خطی  یک  اما   ؛واقع 

 . اش یهودای اسخریوطی نیستنویسنده
 چطور امکان دارد یهودا نویسندۀ این کتاب باشد؟! -237

کردن حضرت مسیح، وی خودکشی در حالی که بعد از تسلیم   ،چگونه یهودای اسخریوطی نویسندۀ این کتاب باشد
رفتن صلیب الخصوص که نوشتۀ او دربارۀ لحظات پیش از به کرده است؟ پس چه زمانی آن را نوشته است؟ علی 

 ! است
کند یهودا دستوری از طرف خود سّید مسیح داشته اشکال این انجیل مورد ادعا این است که نویسندۀ آن ادعا می

اما در آینده بر آنان مسلط و سرانجام    ، او گفته است وی مورد لعنت مردم واقع خواهد شدکه او را تسلیم کند و یسوع به  
گونه  و این  ،جای یسوعشدن بهیعنی فدا  ، زیرا کار بزرگی انجام خواهد داد  ؛ های بزرگی خواهد گردیدصاحب شرافت

 است. سبب نجات بشریت در نتیجه یهودا کار بزرگی انجام داده است و او  .پذیردفدیۀ قربانی صورت می
برتری خواهد  ها  آن  گیرد و برکند یسوع به یهودا گفته است او در آینده از تمامی شاگردان سبقت می نویسنده ادعا می

این متنی است که در انجیل یهودا وارد شده و    .قربانی خواهد شد شودانسانی که شبیه او می عنوان  او بهزیرا  ؛یافت
های افزایش  « )کتاب سلسله سخنرانی ...شده از قبطی به انگلیسی این انجیل، نزد ما موجود استمتن کامل ترجمه

 ایمان، انبا بیشوی مطران دمیاط( 
دارد: وضوح بیان میگیری کلیسای قبطی ارتدکس بود که علت نپذیرفتن این انجیل را به  ای از موضعاین نمونه

منظورمان این نیست که این نسخۀ خطی در زمان ما جعل شده است یا    ،گوییم این انجیل صحت نداردوقتی می »
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اما نویسندۀ   ؛واقع یک نسخۀ خطی باستانی بوده و به زبان قبطی نوشته شده استاین کتاب به اثری خطی نیست؛  

 « .آن یهودای اسخریوطی نیست
هیچ شکی همان یهودای خائن بوده و این یهودا بی   ستن کتاب این است که نویسندۀ آن یهودایعنی علت نپذیرفت

 اند؟! ی علمی که بطالن آن واضح است دچار شدهیدانم چگونه علمای کلیسا به چنین خطابنده نمی .است
خواهند این  عمد مییا به  ،انددرستی مطالعه نکردهاین کتاب را بهها  آن  ظاهر قضیه یکی از این دو حالت است: یا

شده در آن، همان یهودای خائن بوده است؛ و توهم را ایجاد کنند که این سند تصریح دارد بر اینکه یهودای ستایش
 دور هستند! داری علمی و تحقیق موضوعی و جدی بهدر هر دو حالت از امانت

 . ل یهودا متعلق به طایفۀ قاینیان استانجی -239....دهد: »گونه ادامه می انبا بیشوی سخنان خود را این
، افراد این طایفه از قایین،  باشد( می Canians« )ای از غنوسیه به نام »قاینیاننویسندۀ این کتاب در حقیقت از طایفه

سادومیان  گونه که    همان   ؛کنندفرزند آدم که برادرش هابیل را کشت دفاع کرده، او را تبرئه و از او به نیکی یاد می 
آنان    .زیستند و دچار انحرافات جنسی بودندکنند؛ کسانی که در زمان نوح مییعنی اهل سدوم و عموره را تبرئه می
تبرئه می نیز  را  ابیرام  و  داثان  در نتیجه زمین قورح،  آوردند،  کنند؛ کسانی که آتش عجیبی در زمان موسای نبی 

کردند، در زیرا در کهانت هارون با او رقابت می  ؛زنده وارد جهنم شدند  صورت زنده بلعید ورا بهها  آن   شکافته شد و
زادگِی  عیسو را که نخست ها  آن  .طور که بر ضد موسای پیامبر شورش کردند  همان  .حالی که خداوند او را برگزیده بود

ـ مترجم[ خود را برای  بودن که در میان مردم آن زمان و جامعه یهود اهمیت بسیار باالیی داشت   ]یعنی فرزند اول
تبرئۀ   ...کنند؛ در حالی که مشهور است یعقوب کسی است که برکت را دریافت کردخوردن عدس فروخت، تبرئه می

که  را  آنان هر مجرم، شرور، قاتل یا منحرفی    ...تبرئۀ قورح، داثان و ابیرام  ...تبرئۀ سادومیان  ...تبرئۀ عیسو   ...قایین
دانند و خطاکار محسوب متهم می  ،اند حکم کردهها  آن  که علیهرا  قهرمان و کسانی    ،در تاریخ بشریت بوده است

 . کنندمی
که مسیح دوازده شاگرد اختیار کرد که از   ااز تمسخر یازده شاگرد دیگر مسیح است؛ به این معن  ءانجیل یهودا مملو

عیسی به )سّید مسیح فرموده است:  آیا چنین چیزی قابل تصور است؟!    ...بین آنان فقط یک نفر صالح بیرون آمد
ها جواب داد: آیا من شما دوازده نفر را برنگزیدم و حال آنکه یکی از شما شیطانی است. و این را دربارۀ یهودا پسر  آن

:  6)یوحنا    (.کنندۀ وی بشود و یکی از آن دوازده نفر بودبایست تسلیم شمعوِن اسخریوطی گفت؛ زیرا او بود که می 
و فقط یکی صالح باشد؟! پس چرا  آیا  .( 70-71 را برگزیند  انسان ضعیف  نفر  یازده  را  ها  آن  عاقالنه است عیسی 

 برگزیده بود؟! 
اما عیسی، یهودا را جزو آن دوازده نفر برگزید تا عمل انسان خائن را به ما نشان دهد و او این اقدام خائنانه را انجام  

طور که    پسر انسان همان):  کندبلکه او را با این سخن مؤاخذه می  ؛اما مسیح او را به این کار تشویق نکرد  ؛دهد
کند؛ لیکن وای بر آن کسی که پسر انسان به دست او تسلیم شود! برای آن  دربارۀ او نوشته شده است رحلت می
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 ( 24: 26)متی   (.شدشخص بهتر بود که متولد نمی

جیل فیلیپس، انجیل پطرس، انجیل مصریان، انجیل مریم،  انها  آن  بلکه  ؛اندغنوسیان تنها انجیل یهودا را ننوشته 
رسد و ادعا کردند این  اند که تعدادشان به پنجاه کتاب می های بسیار دیگری را نوشتهانجیل اعمال رسوالن و کتاب

م دربارۀ این انجیل کتابی نوشت و 180تنها قدیس ایرینئوس حوالی سال    .ها، اسفار مقدس یا انجیل هستندکتاب 
معنای تاریخ خرافی( و گفت کلیسا فقط چهار انجیل متی، مرقس، به  fictitious historyخواند )آن را سرشار از خرافات  

م نوشته 95و    65های  اند بین سالکردهمحاسبه  ها طبق تاریخی که دانشمندان  این انجیل  .پذیردلوقا و یوحنا را می
گردد و م بازمی200یوحنا را در اختیار داریم که قدمت آن به حدود  ای از انجیل  در حال حاضر ما نسخه  .اندشده

 است. م  125هایی از انجیل یوحنا از سال قسمت 
تنها نسخۀ موجود ترجمۀ    .م بازگردد در اختیار نداریم 300ای که قدمت آن به قبل از سال  اما از انجیل یهودا نسخه 

به که  است  آن  است  قبطی  مشهور  و  شده  کشف  سال  تازگی  از  قبل  به  انجیل  این  نگارش  ادعای  م 150که 
های افزایش « )کتاب سلسله سخنرانی.اندم نوشته شده95و    65های  های معروف بین سال گردد؛ اما انجیلبازنمی

 ایمان ـ اسقف بیشوی مطران دمیاط(
»نویسندگان آن منتسب به   اند:کردن این سند، از آن بهره جسته این اسلوب و روشی است که علمای کلیسا برای رد

 ترین دلیلی!« به همین سادگی و بدون کوچک.اران هستندذگبدعت
دلیل   او به هیچ  بر آن استدالل نمود؟ در حالی که سخن  بتوان  ارزشمندی است که  لیون دلیل  آیا سخن اسقف 

داند، نقل موثقی ار میذگرا بدعتها  آن  کند وانتقاد می ها  آن  هایش از کسانی که ازاستناد ندارد و در نوشته  ایعلمی 
 داند! او بدون هیچ دلیلی یا حتی نقل محتوایی از انجیل یهودا، آن را تاریخ خیالی می  .وجود ندارد

یا غنوسیه جست  دربارۀ غنوصیه  اندکی  این عبارت  درمی وجو کنیم  اگر  از  یابیم کلیسا بدون هیچ تعریف واضحی 
سخنانی است که به هیچ دلیل   اً دهد، صرفنسبت می ها  آن  کند یا بهکند؛ و آنچه دربارۀ غنوسیه بیان میاستفاده می 

 را به تفصیل نقل کند! ها آن یا حتی منبع موثقی استناد ندارد، تا بتواند عقاید
های مختلفی  طایفه  بارۀیابد که علمای کلیسا، لفظ »غنوسیه« را در انجام دهد درمی   تحقیقی  مسئلههرکس در این  

رفتن مسیح« صلیب بردن و به»انکار رنجها آن اند و وجه اشتراکزیسته اند که در زمان رسوالن مسیح می به کار برده
سلسله علم الهوت دفاعی چنین های خود از المسیح بسیط در یکی از کتاب عنوان مثال کشیش عبدبه ؛بوده است

 گیری کلیسا در برابر آن:ها و تفکر غنوسی به جا مانده و موضعفصل ششم: آنچه از کتاب ...گوید: »می
 . غنوسیه و تفکر غنوسی چیست و کلیسا چگونه با آن مواجه شد -1...

ی، یعنی خیالی توصیف شده است؛ این تفکر به تفکر دوسیت  .هایی متعدد استیکسانی از گروه  غنوسیه تفکر تقریباً 
است  همان شده  نامیده  فراگیری  و  شناخت  محبت  یعنی  غنوسیه  فرقه  این  که  شناخت   .طور  به  ابتدا  بنابراین 

 . پردازیم و سپس غنوسیه را تشریح خواهیم کردـ میتفکر دوسیتی دوسیتیسم ـ 
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 : Docetismدوسیتیسم، 

و    است«  δοκεο-dokeo« و »δοκεσις-dokesis« برگرفته از »δοκεται-Doketaiدوسیتیسم در زبان یونانی »
« phantomismگرایی ـ  شود« بوده و منظور از آن »تخّیل شود« و »دیده میشود«، »ظاهر میمعنای آن »آشکار می

 « )کتاب مریم مجدلیه و.  ...شد  ، و بدعتی است که در قرن اول در زمان رسوالن مسیح و شاگردانش ظاهراست
 الخیر( المسیح بسیط ابوارتباط آن با مسیح در رّد کتاب رمز داوینچی ـ کشیش عبد 

 . زندکنایه می ها آن دهد و فقط بهه نمیئکشیش در اینجا برای نقد عقاید فرقۀ مذکور، منبع موثقی ارا
ها، مسئلۀ شبیه، در  قهکند؛ اینکه یکی از اعتقادات این فر تاریخی اقرار می سئلۀدر سخن خود به یک م حال،با این 

شود«،  ـ اگرچه معنی را به خیال »آشکار میکند گونه که خودش از آن تعبیر می  همانـ  استرفتن  صلیب قضیۀ به
 دهد!شود« تغییر می شود« و »دیده می»ظاهر می 

دور از پیدایش این فرقه خارج از مسیحیت و به  ...دهد: »المسیح بسیط سخن خود را چنین ادامه میکشیش عبد 
یونانی، بت فلسفی  تفکر  و  الهی است،  براعالن  را  افکار خود  آمیخته است،  درهم  را  و مسیحیت  اساس    پرستی 

نجات را در آزادی از عبودیت و   .شّر است بنا نهاده استها  آن  ای که در نظربودن ماده و تضاد بین روح و مادهشّر 
خداوند را غیرمرئی، ناشناخته،  .مرتبه استداند؛ روحی که متعلق به روح بلندو بازگشت به روح خالص می  قیود ماده

مرتبه و از ذات او به این عالم آمد،  داند؛ و زمانی که مسیِح خداوند، از نزد خداوند بلندمرتبه و دور از این عالم میبلند
زیرا او خداوند تام و کامل   ؛نشد، تا کمال الهوت او آسیب نبیند  ـای که همان شر است از مادهـ صاحب جسم حقیقی  

او در شبیه جسم   .ای از جسم بودکننده جسم او فقط شبیه، خیال یا ظاهر  .است، ولی در مشابه جسم ظاهر شد
گویا    ای ظاهر شد کهگونهدر نتیجه برای مردم به  ؛نمایان شد، همانند انسان ظاهر شد، همانند انسان آشکار شد

دور از تمامی این خصوصیات  زیرا طبیعت خداوند به  ؛میردکشد و می شود، درد می آشامد، خسته میخورد، می می
 .بشری است

 .ولی در واقع تنها شباهتی بودند ؛گویا حقیقی هستند ،جسم و دردهای او ظاهر شد
 یند:گوبعضی از آنان می  .های متعددی بودندآنها فقط یک فرقه نبوده و گروه 

 .یعنی خداوند، یا مسیح، در شبیه جسد ظاهر شد Aeonن ایو -1
کنند؛ یعنی عیسی روحی الهی  صورت مطلق انکار میبعضی از آنان داشتن هرگونه جسم، یا نوعی از بشریت را به  -2

 . بود و دارای فیزیک انسانی نبوده است
 . مادی نبود( و عقلی داشت و Psychicگویند او جسمی نفسانی )بعضی می  -3
. ( داشته است Siderealای یا فلکی )گویند جسم ستارهای میعده -4
.از زنی متولد نشد گویند او جسم داشت اما حقیقتاً و عدۀ دیگری می -5

کشید  گفتند او ظاهر شد و گویا درد می بلکه می   ؛کشیدن و مرگ حقیقی مسیح را قبول نداشتندهمگی آنان تفکر درد 
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رؤیای رّد کتاب رمز  .  ...ی در جولجتا )گلگتا(* ظاهر شدو همانند  در  با مسیح  آن  ارتباط  و  « )کتاب مریم مجدلیه 

 الخیر( المسیح بسیط ابو داوینچی ـ کشیش عبد
)مترجم(  .* گلگتا یا جولجتا نام مکانی است که عیسی را در آن به صلیب کشیدند

دور  شود که سخن کشیش مذکور از روش علمی جدی به میوضوح برای خواننده آشکار  با توجه به آنچه تقدیم شد به
ار بودن ذگتوصیف آنان به بدعت فقطه دهد و ئها ارا است؛ وی در این مقام باید دالیلی جهت بطالن عقاید این فرقه

در حالی که این روش از نظر   ؛تواند هر دین و اعتقادی را به این روش توصیف کندزیرا هرکسی می ؛  کافی نیست 
اند برای رد سخن این کشیش کافی است؛ اینکه  به آن اشاره فرموده احمدالحسن آنچه امام  .استعلمی مردود 

 ار توصیف کنند!ذگاین گروه از مسیحیان نیز در تقابل با این عقاید کلیسا، کافی است کلیسا را بدعت
که کند ولی تصریح می ،اگرچه تالش دارد تا حقیقت را پنهان نمایدی آنچه گفته شد از این جهت اهمیت دارد که و 

کشیدن و مرگ همگی آنان تفکر دردکشیدن و مردن حقیقی مسیح را قبول ندارند: »ها، تفکر دردهمگی این فرقه
ه را مطرح  « و تفکر شبیه و تشبی .کشیدگفتند او ظاهر شد و گویا درد می بلکه می   ؛حقیقی مسیح را قبول نداشتند

 «.ولی در واقع فقط شباهتی بودند ؛گویا حقیقی هستند ،»جسم و دردهای او ظاهر شد :کنندمی
 کند: این کشیش سخنان خود را چنین تکمیل می 

ص و را زمانی که در خص  «δοκεται-Doketaiـ اولین کسی بود که تعبیر »( 203-190اسقف انطاکیه )سراپیان ـ ...»
 .به کار بردها آن گفت، دربارۀ او وپطرس اپوکریفایی سخن می انجیل دروغین و ساختگی

یعنی   ؛ایم اند، به این انجیل دست یافته صورت کامل فراگرفته »زیرا ما از طریق کسانی که قبل از ما این انجیل را به
نامیم  « می δοκεται-Doketaiرا دوکاتی »ها  آن  کردند و ما از طریق جانشینان اولیِن کسانی که آن را استفاده می 

زیادی را یافتیم   مسائلما توانستیم آن را مطالعه کنیم و    .مربوط به آموختن این عقیده استها  آن  )زیرا بیشتر نظرات
 « .اشاره نمودیم ها آن ها اضافه شده که بهبه این آموزهمسائلی اما  ؛دارد های صحیح منجی موافقتکه با آموزه

دارد؛ پرستانۀ آنان بازمیو مؤمنان را از تفکرات بت کنداشاره میها آن ( نیز به107-35قّدیس اغناطیوس انطاکی )
 گوید:وی می

خدا بوده،  کشیدن او برای چه بود؟ و این تصور ملحدین بیصلیب پس به  ،»اگر یسوِع مسیح فقط در ظاهر رنج کشید
خاطر ما تحمل کرد تا ما نجات  ها را به«، »او رنج.ندارندجز خیاالت نیستند و وجود حقیقی  ها  آن  در حالی که خودِ 

که اشخاص غیرمؤمن چنین ادعایی استوار ماند و دردهای او خیالی نبود؛ چنان  درد کشید و حقیقتاً   یابیم، حقیقتاً 
داده بود  ،«.حالی که خود خیالی بیش نیستند  در  ؛کنندمی انجام  را فقط در خیال  ، »اگر خدای ما کارهای خود 
 «.من نیز خیالی خواهند بودبندهای و قید

ـ  اکلیمندس اسکندری  این جماعت و مؤسسم 216مدیر مدرسۀ اسکندریه الهوتی در سال  قّدیس  نیز  را ها  آن   ـ 
( را مؤسس Julias Cassianus)نام جولیاس کاسیانوس شخص معینی به  کند، وای در قرن دوم یاد میعنوان فرقهبه
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که    ( داده  تطبیق ای که کلیسا با متن قبطی  طبق ترجمه )از انجیل یهوداست  متن زیر  
دیگری وجود    شخص بلکه    ؛ شودبه صلیب کشیده نمی  کند عیسیبیان می   وضوحبه 

رود:او بر صلیب می  ی جابه دارد که شبیه اوست و 

 : سوم مشهد ـ انجیل یهودا 
  عیسی   ؟کام قرار گیردُح   طۀممکن است نسل من تحت سل  آیا  !آقاو یهودا گفت: ای  )

کن تو هنگامی  یل  ...استشده    خط مفقود  دو...  گفت: بیا این من هستم   پاسخ داد و به او
 (. دشانگیز خواهی غم بسیار  ، ببینی  را َنسَلش ملکوت و  که 

تو    چراکه  ؟ گفت: من چه خیری را حاصل کردم  هنگامی که آن را شنید یهودا به او  و)
 . ساختی آن نسل دور مرا ازکسی هستی که 

های دیگر  آینده از سوی نسل  سیزدهمین خواهی بود و در   داد و گفت: تو پاسخ  عیسی  
روزهای    آنان بازخواهی گشت و درکن تو برای پادشاهی بر  یل  ـ شد  خواهی  مورد لعنت واقع  

 (. مقّدس  نسِل   تا  47 کرد تو را لعنت خواهند  عودِ ص ،پایانی
)But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man that clothes me( 

قربانی خواهی  پوشد  میکه مرا  انسانی را  زیرا تو آن    ؛خواهی بودها  آن  مۀتو برتر از هاما  )

 
 . دخوانگرایی میوهم 

م( از آغاز ظهور 420قّدیس جروم )متوفی    .کندعنوان فرقۀ غنوسیه یاد میرا بهها  آن   م(235عاّلمه هیپولیتوس )
این فرقه و تفکر آن، با اسلوبی َمجازگونه سخن گفته است: »در حالی که رسوالن مسیح زنده بودند و خون مسیح در 

 «... .م او خیالی بیش نبوده است( بود، گفته شد که جسFreshبین یهود در حال جوشش )
 : Gnosticismغنوسیه 

« )کتاب مریم مجدلیه و ارتباط آن با مسیح در .  ...استتفکر دوسیتیسم در درجۀ اول همان تفکر اساسی غنوسیه  
 . الخیر(المسیح بسیط ابورّد کتاب رمز داوینچی ـ کشیش عبد 

اند که  کند؛ یعنی در ابتدا مسیحیانی با این اعتقاد وجود داشته یید میأگذشته است ترا  این متون در حقیقت آنچه  
مورد    مسائلمحل اختالف است و از    مسئلهدر نتیجه این    .صورت حقیقی رنج نکشید و به صلیب نرفت مسیح به 

را   رفتن خوِد مسیحصلیب بودن به اجماع یا مسّلماتی که دلیل قطعی بر آن باشد نیست، و حتی مسئلۀ تخّیلی 
 . کردتوان با قطعی بودن این واقعه از طریق شبیه مسیح توجیه می
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 ،کرد
 ، بلند حال و وضعیت قرن تو و 

 ، ور تو شعله  و مجازات الهِی 
 شد  ظاهر خواهد ات درخشان وو ستاره 

 (. 57 ... و قلب تو
 : در این متن 

 . کندقربانی میرود و خود را او به صلیب می  یجابه   ،شودیهودا شبیه عیسی می : اول
 1. آید تا آقایی کندآخرالزمان مییهودا در : دوم

 
 تفصیل بعضی امور در چند نکته خالی از فایده نیست:  -1

گاه شده)اول: یهودا از اهالی این زمین نیست:   ای. با چشمانت به باال نگاه کن و ابر و نور  نگاه کن، از همه چیز آ
کند ستارۀ توست. یهودا با چشمان خود به میای که رهبرِی راه  ستارهداخل آن و ستارگان اطراف آن را نظاره کن.  

باال نگاه کرد و ابر درخشانی دید و داخل آن شد و کسانی که بر روی زمین ایستاده بودند صدایی از آن ابر شنیدند که  
 )انجیل یهودا ـ مشهد سوم( (.گفت: نسلی بزرگمی

گوید،  با او سخن می  کند یهودا بعد از آنکه عیسیاتفاق افتاده است و بیان میرفتن  صلیب متن باال قبل از به
. رودشود و در حضور عیسی باال میداخل ابری از نور می

کند او از اهالی آن زمان و از اهل زمین نبوده است و برای این مشهد معنایی غیر از این  روشنی بیان میاین متن به
 .توان تصور نمودنمی
 کند: طور کامل تفسیر می در انجیل آمده است به مصلوبهای نامفهومی را که از سوی شخِص قضیه پاسخ این

  34خانه شد و عیسی را طلبیده به او گفت: آیا تو پادشاه یهود هستی؟  سپس پیالُطس بار دیگر داخل دیوان  33)
 (18)انجیل یوحنا ـ اصحاح    (؟اند رۀ من به تو گفتهگویی یا دیگران درباآیا تو این را از خود می عیسی به او جواب داد:  

جنگیدند  . اگر پادشاهی من از این جهان بود خادمان من می پادشاهی من از این جهان نیستعیسی پاسخ داد:    36)
 (18)انجیل یوحنا ـ اصحاح  (.تا به یهود تسلیم نشوم؛ لیکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست 

« یعنی اکنون پادشاهی من از این جهان نیستاما »  ؛صلیب رفت، پادشاه است، و سلطنتی داردبنابراین کسی که به  
کند  چرا خادمان خود را سرزنش می  ،بوده باشد  اگر مصلوب همان عیسی  .پادشاهی او در زمان دیگری خواهد بود

 در حالی که خود او به آنان دستور داده با یهود نجنگند؟! ،کنند تا او تسلیم یهود نشودکه تالش نمی
کشیده به غالم رئیس َکهَنه، که مالخوس نام داشت زده و گوش  ،آنگاه شمعون پطرس شمشیری را که داشت 10)
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 (. : شمشیر خود را غالف کن! آیا جامی را که پدر به من داده است ننوشم؟ عیسی به پطرس گفت  11راستش را برید.  

 ( 18)انجیل یوحنا ـ اصحاح 
ها آن  نکردن سرزنش کند، در حالی که خوِد اوشاگردان و مؤمنان را برای تالش آیا عاقالنه است که سّید مسیح
 را از این کار باز داشته است؟! 

همان کسی است که آمده تا دستگیر   ،دهد شمشیرش را غالف کندستور میچنین نیست؛ بلکه کسی که به پطرس د
 دارد وقت آقایی )پادشاهی( او در زمان دیگری است:شود، رنج بکشد و به صلیب برود؛ و اوست که بیان می 

 (. لیکن تو برای پادشاهی بر آنان بازخواهی گشت ) ... (اکنون پادشاهی من از این جهان نیست)
دهد و آنچه را که  تعارضی ندارد؛ بلکه تصویر دیگری به ما میها  آن  های دیگر است و با یهودا مکمل انجیلانجیل  

 . تر بیان کردیم سازد؛ و این مطلبی است که پیش های دیگر مخفی بوده است روشن میتا حدودی در انجیل
حقیقتی که بسیاری   .کندوجود دارد اثبات می  بودن مسیحاین فقراِت انجیِل یوحنا تعارضی را که در اعتقاد به مصلوب 

 . اند تا آن را تأویل کنند و تعارضش را مخفی نگه دارندـ کوشیدهبی هیچ ثمریاز علمای مسیحی ـ
 لیکن متون و عقل از آن ابا دارد: ؛کند این تناقض را برطرف کندعنوان نمونه انبا بیشوی تالش میبه
 ان نیست: پادشاهی من از این جه -163 ...»
 ( 36: 18)یوحنا  (.پادشاهی من از این جهان نیست )

تو پادشاه  ـ تا محاکمه شود و پیالطس از او سؤال کرد »پادشاه روم ایستاد هنگامی که سّید مسیح در برابر پیالطس ـ
پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان بود  عیسی در جواب گفت: »  ...«یهود هستی؟ 

- 33: 18« )یوحنا .جنگیدند تا به یهود تسلیم نشوم؛ لیکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیستخادمان من می
36 ) 

تردیدی نیست که سّید مسیح همان پادشاهی است که به نام پروردگار خواهد آمد و به همین دلیل هنگام ورود او به 
دیده بودند شادی کرده، به آواز بلند خدا را حمد گفتند، و  سبب همۀ قواتی که از او  تمامی شاگردانش به)اورشلیم  

:  19)لوقا    (.آید، سالمتی در آسمان و جالل در اعلی عّلیین بادگفتند: مبارک باد آن پادشاهی که به نام یُهَوه میمی
37-38 ) 

االغی یافته بر آن سوار  آید. و عیسی کّره کردند: هوشیعانا! مبارک باد پادشاه اسرائیل که به اسم یُهَوه میندا می  و)
آید. و شاگردانش در که ای دختر صهیون مترس، اینک پادشاه تو سوار بر کّره االغی می   ،که مکتوب استشد چنان

آنگاه به خاطر آوردند که این چیزها دربارۀ او مکتوب   ،ل یافتلیکن چون عیسی جال  ؛ابتدا این چیزها را نفهمیدند
 ( 16- 13: 12)یوحنا  (.چنین کرده بودندها با او ایناست و آن

کردند؛ مزامیر از این واژه برای ابراز ستایش و تمجید استفاده می   .معنی »نجات بده« استهوشیعانا: در عبری به  *   
 )مترجم( .26و  118:25
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او بزرگ خواهد بود و )ـ در رابطه با تولد سّید مسیح داد، چنین گفت:  عذرای قّدیس ی که فرشته به مریم ـ در بشارت

خدا تخت پدرش داوود را به او عطا خواهد فرمود و او بر خاندان    ،پسر حضرت اعلی نامیده خواهد شد و پروردگار
 ( 33-32: 1)لوقا  (.د داشتیعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او پایانی نخواه

زیرا ما ستارۀ او را در مشرق ؛ آن مولود که پادشاه یهود است کجاست)و وقتی مجوس از طرف مشرق آمدند گفتند: 
 ( 2: 2)متی  (.ایم تا به او سجده کنیم ایم و آمدهدیده

 ( 38: 23)لوقا  (.شاه یهودو بر سر او به خط یونانی و رومی و عبرانی نوشته شده بود: این است پاد) :و بر صلیب
و بر لباس و ران او نامی نوشته شده است:  )و در ِسفر رؤیای یوحنای رسول، دربارۀ سّید مسیح چنین نوشته است:  

 ( 16: 19)مکاشفه  (.پادشاه پادشاهان و رب االرباب
 . ملکوت خداوند

 .. .خداوند پادشاه حقیقی است
ها آن دهد تا قوم خود را از خطاهایشان آزاد کند و میراث حیات ابدی را بهشایسته بود خداوند خودش را پادشاه قرار 

 .ببخشد
مگر تو پادشاه هستی؟ عیسی جواب  به این دلیل سّید مسیح به این جهان آمد؛ و زمانی که پیالطس از او پرسید »

جهان آمدم تا به حق  من از این جهت متولد شدم و به این جهت در این    .گویی که من پادشاه هستم داد: تو می 
 ( 37: 18)یوحنا  .«شنودشهادت دهم و هرکه از حق است سخن مرا می

سایت انبا تکال هیمانوت در اقسام  گونه که در وب  هماننه پادشاهی زمینی ـ   ،اما پادشاهی آسمانی الیق خداوند است
دن به جهان ما پادشاهی کرد پادشاهِی  زمانی که سّید مسیح با آم  .ـ زیرا عرش خداوند در آسمان استدیگر ذکر کردیم 

تا بر این حقیقت تأکید کند که پادشاهی او   ...در حالی که وی میان زمین و آسمان معلق بود ؛او بر چوب صلیب بود
 . از این جهان نیست

پادشاهی مانند دوران سموئیل، که    دقیقاً  ...مرگ بر صلیب بردند  سویبهامت یهود پادشاهی او را قبول نکرد و او را  
 .نشده، پادشاهی عجیب خود را بر روی چوب صلیب قرار دادولی پروردگاِر پذیرفته  ؛ پروردگار مورد قبول واقع نشد

 ...خود بکشد  سوی بهو همه را    ...به صلیب آویخته شود  ...پیروز شود  ...شده، توانست پادشاهی کندچراکه محبت طرد
: 12)یوحنا    .«سوی خود خواهم کشیدهمه را به  شومباال برده  مین  من اگر از ز»به همین دلیل سّید مسیح گفت:  

زیرا محبت او بر همۀ توقعات    ؛نشده، بیشترین جاذبه را در میان پادشاهان زمین دارد( حقیقتا پادشاِه پذیرفته32
 . بشر، برتری داردبنی 

مسیح درک کند و با شادمانی و شکرگزاری  بشریت توانست میزان محبت خداوند نسبت به خود را در رابطه با    اخیراً 
زیرا مسیح، بشریت را برای خود اصالح کرده است،  ...و در آینده مطرود نشود ...بکوشد تا مسیح بر او پادشاهی کند

 .را از مرگ و هالکت ابدی نجات دهدها آن تا
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منتظر ملکوت آسمانی اوست، و  و    کندپادشاهی روحانی او را قبول می شد که    کلیسا عروسی برای مسیحراستی  به

را در همه بر عهده گرفت  ...کندجای زمین آشکار میجالل و نجات او  را  صلیب او را بر گردن    ...بلندی مقام او 
کند، زیرا پادشاهی او در آسمان است و از سمت راست عظمت در بین  و برای پادشاهی زمینی تالش نمی   ...انداخت

 . نشیندمرتبگان میبلند
در همان جایی  ...بلکه زمانی پادشاه شد که پادشاهی را تا ابد رها کرد ...مسیح پادشاهی را برای خود نخواست سّید

 . زیرا او پادشاِه مصلوب شد ...که جهان او را به عنوان پادشاه نپذیرفت
عنوان را    پادشاه یهود. و این   ، عیسای ناصریرفتن او در باالی سرش بر روی صلیب نوشته شد: »صلیب علت به

زیرا آن مکانی که عیسی را به صلیب کردند نزدیک شهر بود و آن را به زبان عبرانی، یونانی    ؛بسیاری از یهود خواندند
و التین نوشته بودند. پس رؤسای َکهنۀ یهود به پیالُطس گفتند: ننویس پادشاه یهود؛ بلکه او گفت: من پادشاه یهود  

( این تهمتی بود که سبب مرگ او شد و مرگ  22- 19:  19« )یوحنا  .م نوشتم هستم. پیالطس جواب داد: آنچه نوشت
هایی انجام داد که عقل بشر در آن متحّیر است  او موجب تحّقق این تهمت شد؛ زیرا پروردگار بر روی صلیب کرامت 

به آنو  انسان  ،سبب  بهقلوب  کرامتها  میسمت  باال  آسمان  خواستۀ  .رودهای  مسیح  )کتاب  دیدگاه  نسل«  ها: 
 ارتودکسی )همراه با زندگی و خادمان یسوع( ـ انبا بیشوی(

 ند از:اانبا بیشوی ذکر کرده بنا به دالیلی قابل قبول نیست، که این دالیل عبارت آنچهطبیعتًا تمامی 
مان شخص  حال اگر او ه  ؛عنوان پادشاه معرفی کرده استرا به  کند مسیحاول: متونی که وی به آن احتجاج می

انکار میصلیب به باشد، پس چگونه سّید مسیح  داده شده  رفته  بشارت  پادشاه یهودی بوده که به وی  کند همان 
است؟!

کرد، احتمال اینکه انبا بیشوی درست بگوید وجود « اکتفا می پادشاهی من از این جهان نیستاگر مصلوب به جملۀ »
نه پادشاهی در زمین؛ اما:  ،یر کنیم یعنی پادشاهی را به پادشاهی آسمان تفس ؛داشت

شود؛ یعنی  « به این معناست که قضیه مربوط به زمان میاکنون، پادشاهی من از اینجا نیستاین سخن مسیح که »
 اکنون زمان پادشاهی من در زمین نیست! 

یعنی سخن دربارۀ  «  جنگیدند که تسلیم یهود نشوماگر پادشاهی من از اینجا بود، خادمان من میو این سخن او که »
این زمین روی خواهد دادپادشاهی زمینی است و جهاد با یهود برای تسلیم  انبا بیشوی و    ...نشدن مسیح، در  آیا 

تالش نکنند، یهود ممکن   علمای تفسیر معتقدند در ملکوت، جهاد وجود دارد و در صورتی که خادمان عیسی 
 را دستگیر کند؟!  است عیسی

 ست و نیازی به این همه تالش و زحمت نیست؛ یعنی: واضح ا مسئلهمعتقدم 
  حل آن همان است که قبالً اشکال دارد و موجب تناقض است و راه  ،این کلمات را گفته  اعتقاد به اینکه عیسی

او برای    .ذکر شد؛ اینکه گویندۀ این کلمات شخصی است که پادشاهی دارد، اما پادشاهی او در آن زمان نیست
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شود و به او گفت که شبیه عیسی شده و فدایی او می  شدن آمده و او همان یهودایی است که عیسیوظیفۀ فدا

 گردد تا آقایی کند! سپس در زمان پادشاهی خود بازمی
شود: دوم: یهودا وارد ابر درخشان می 

می آن  داخل  که  نوری  و  اشارهابر  جدید،  و  قدیم  عهد  در  درخشان  ابر  خداوند    شود:  بزرگی  و  عّزت  ظهور  به 
است.در ارتباط  متعال و تجّلی آن دارد، که با خلفای خداوندوسبحان 

 در عهد قدیم: 
  34و صحن را گرداگرد مسکن و قربانگاه برپا نمود و پردۀ دروازۀ صحن را آویخت. و موسی کار را تکمیل کرد    33)

و موسی نتوانست به خیمۀ اجتماع داخل شود    35، مسکن را پر نمود.  آنگاه ابر، خیمۀ اجتماع را پوشاند و جالل یُهَوه
خاست، زمان ابر از باالی مسکن برمی  و هر  36.  زیرا ابر بر آن ساکن بود. و جالل یُهَوه مسکن را پر ساخته بود

ا در روز، ابر یُهَوه  زیر   38کردند.  خاست تا روز برخاستن آن، کوچ نمیو هرگاه ابر برنمی  37کردند.  اسرائیل کوچ میبنی 
 ۀبر روی مسکن بود و در شب در نظر تمامی خاندان اسرائیل در همۀ منازل ایشان، آتش در داخل آن بود؛ ودر هم

 (40)عهد قدیم، سفر خروج، اصحاح  .(دهایشان چنین بوکوچ
 چنین آمده است: 11در اصحاح و   ،10 و 9همچنین در سفر اعداد اصحاح 

پس موسی بیرون آمد و سخنان یُهَوه را به قوم گفت و هفتاد نفر از مشایخ قوم را جمع کرده و در اطراف خیمه،   24)
با وی سخن گفت و از روحی که بر وی بود گرفته و بر آن هفتاد نفر    یُهَوه بر ابر نازل شدهو    25ایشان را برپا داشت.  

)عهد قدیم، سفر اعداد، اصحاح   (.ت یافتند ولیکن برتری نیافتنداز مشایخ نهاد و چون روح بر ایشان قرار گرفت نبو
11 ) 

 :16و در اصحاح 
گفتند شما قوِم یُهَوه را کشتید.   ،اسرائیل بر موسی و هارون همهمه کردهو در فردای آن روز تمامی جماعت بنی  41)

بر آن را پوشانیده و جالل  که اسوی خیمۀ اجتماع نگریستند  و چون جماعت بر موسی و هارون جمع شدند به  42
از   45و یُهَوه موسی را خطاب کرده گفت:    44سمت خیمۀ اجتماع آمدند.  و موسی و هارون به  43.  یُهَوه ظاهر شد

)عهد قدیم، سفر اعداد،   (.میان این جماعت دور شوید تا ایشان را ناگهان هالک سازم. و آن دو به روی خود افتادند
 (16اصحاح 

در عهد جدید:

 انجیل متی:  از
  2  .تنهایی به کوهی بلند بردها را بهو بعد از شش روز عیسی، پطرس و یعقوب و برادرش یوحنا را برداشته و آن  1)

ناگهان موسی    3اش مانند خورشید درخشنده و لباسش مثل نور سفید، گردید.  ت او در نزد آنان تغییر کرد و چهرهئهی 
پطرس متوجه عیسی شد و گفت: سرورم! وجود ما در اینجا    4  .وگو کردندو الیاس بر ایشان ظاهر شده با او گفت 
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و   5  .و و یکی برای موسی و دیگری برای الیاسیکی برای ت  ؛نیکوست! اگر بخواهی سه سایبان در اینجا بسازیم 

که ناگاه ابری درخشنده بر ایشان سایه افکند و صدایی از ابر ندا داد: این است پسر گفتن بود  هنوز در حال سخن 
شاگردان وقتی این را شنیدند به روی خود افتاده و بسیار    6  .حبیب من که از وی خشنودم. به او گوش فرا دهید

پس چشمان خود را باز    8ها را لمس نمود و گفت: برخیزید و ترسان نباشید!  عیسی نزدیک آمده آن  7  .ترسیدند
 (17)انجیل متی، اصحاح  (.کس را به جز عیسی ندیدندکردند و هیچ

تش  ئها را تنها بر فراز کوهی به خلوت برد و هی و بعد از شش روز عیسی، پطرس و یعقوب و یوحنا را برداشته و آن 2)
ایشان متغیر گشت و درخشان    3  .در نظر  او مانند برف بسیار سفید  لباس  ای که در جهان هیچ ماده چنان  شد؛و 

پس    5  .کردندوگو میموسی بر ایشان ظاهر شده با عیسی گفت و الیاس با    4  . ای را چنان سفید گرداندتواند جامهنمی
یکی برای تو و    ؛پطرس ملتفت شده به عیسی گفت: آقای من! بودِن ما در اینجا نیکوست! پس سه سایبان بسازیم 

ناگاه ابری   7 .دانست چه بگویدزیرا از آنجا که هراسان شده بودند نمی 6دیگری برای موسی و سومی برای الیاس!  
ناگهان به    8  ر ایشان سایه انداخت و صدایی از ابر به گوش رسید: این است پسر حبیب من، به او گوش فرا دهیدب

 (9)انجیل مرقس، اصحاح  (.گرداگرد خود نگریستند و جز عیسی کسی را همراه خود ندیدند
در سفر اعمال رسوالن موجود  شدن یسوع در ابر به آن اعتقاد دارند،  آن مطلبی را که مسیحیان در رابطه با مرفوع

 است: 
و ابری او را از چشمان ایشان در  در حالی که ایشان مشغول نگریستن بودند    ، و چون این را گفت، باال برده شد  9)

  ناگاه دو مرد سفیدپوش نزد ایشان ایستاده  ؛سوی آسمان چشم دوخته بودندرفت بهو هنگامی که او می  10  .ربود
از نزد شما به آسمان باال  کنید؟ همین عیسی که  سوی آسمان نگاه میگفتند: ای مردان جلیلی چرا ایستاده به  11

 ( 1)اعمال رسوالن، اصحاح  (.گونه باز خواهد آمد برده شد و رفتن او را به آسمان نگاه کردید، به همین
 چنین آمده است:  14ح اصحا ،در سفر مکاشفه

که تاجی از طال بر سر دارد و در    و بر آن ابر کسی مثل پسر انسان نشستهو دیدم اینک ابری سفید پدید آمد    14)
 . (تدستش داس تیزی اس

که با جالل و بزرگی خداوند    استشده در عهد قدیم و جدید  ای شناخته ابر درخشنده یا از جنس نور یا نورانی، پدیده
در ادامه متنی از فرهنگ کتاب مقدس   . آسمانی ارتباط دارد، و علمای مسیحی اشکالی بر این مطلب ندارندو عوالم  

 بینیم که در آن آمده است: را می
 » شرح کلمۀ ابر:

و آن ابر صورتی   ؛در حالی که آنان در مسیر خروج از مصر بودند،  اسرائیل را با ستونی از ابر رهبری کردخداوند بنی  ...
  فرستاد تا برایهنگام عصر خداوند به داخل آن نوری می   .(22و21:  13آسا داشت و معمولی نبود )خروج  معجزه

گانه  و رسوالن سه  ابری بر مسیحطور که    ( همان10:  16)خروج    پوشاند روشن باشد و این ابر عّزت خداوند را می ها  آن
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و زمانی که خادمان مسیح به آن سرزمین رسیدند، بر روی   .(5: 17ند )متی که بر روی کوه متجلی بودند، سایه افک 

ها ( و این برای حساب و کتاب امت 30: 24)متی  و بار دیگر بر ابر عّزت خواهد آمد( 9: 1ابری به باال رفت )اعمال 
 ... (14: 14خواهد بود )مکاشفه 

 اول: ابر در فلسطین: ...
 ... به ارتباط ابرها با ظواهر جّوی اشاره شده است در کتاب مقدس فقط در موارد اندکی

 های مجازی ابر: دوم: استفاده  ...
صورت رمزگونه به کار رفته فر اّیوب، کلمۀ »ابر« در اشکال مجازی زیبایی بهخصوص در ِس در کتاب مقدس و به

 . است
سمت شما من در سایۀ ابر به»گوید:  شود و می خداوند )یهوه( در عهد قدیم با عّزت و جالل خود در ابر ظاهر می (  1)

ناگهان جالل »زمانی رسید که متوجه شدند جالل او ابر را پر کرد    (5:  34و    16:  24همچنین    9:  19)خروج    «.آمدم
خود را به ابر  »گوید:  ( ارمیای پیامبر می 34:  10اعداد    ؛38:  40  و نیز  10:  16)خروج    «.خداوند در ابر ظاهر شد

هنگامی که کاهنان از قدس بیرون آمدند ابر خانۀ یُهَوه را  »( و  44:  3)مراثی    .«مستور ساختی تا دعای ما نگذرد
( 10: 8)اول پادشاهان  «.فراگرفت

ه پسر انسان بر روی ابری در آسمان با و خواهند دید ک»:  خوانیم پسر انسان بر روی ابر خواهد آمددر عهد جدید می
و بر روی   .(27: 21لوقا  ؛62: 14، 26: 13مرقس  ؛64: 26همچنین  30: 24)متی  .« آیدقّوت و جالل بسیار می

طور که   همان( 5:  17)متی    کوه تجلی، »ابری درخشان« بر پروردگار سایه افکند و موسی و ایلیا نیز همراه او بودند
و دوباره با ابر (  9:  1)اعمال    دگار هنگام صعود از جلوی چشمان رسوالن توسط ابری ربوده شدیسوِع )مسیح( پرور 

آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا پروردگار را در هوا  )  .(7:  1)مکاشفه    خواهد آمد
 ( 17: 4سالونیکیان )اول ت .(استقبال کنیم و همچنین همیشه با پروردگار خواهیم بود

هم وقتی که به سرزمین    آن  ؛ستون ابر عالمت وجود خداوند در میان قومش و رهبری آنان بود( ستون ابر:  2)
ها را  ها را در بیابان ترک نکردی و ستون ابر که در روز آن تو برحسب رحمت عظیم خود آن ):  کردندموعود سفر می

... (19: 9)نحمیا  .( ها دور نشدنمود از آندر راه رهبری می

ناگهان باد شدیدی و ابری عظیم از  )حزقیال در رؤیا دید:    ؛( ابر و رؤیاها: ابر با بسیاری از رؤیاها مرتبط است7)...
آنگاه نگاه کردم که ناگهان ابر سفیدی آمد و بر روی  »و یوحنا چنین خواب دید:    .(4:  1)حزقیال    (طرف شمال آمد

 « )فرهنگ کتاب مقدس ـ شرح کلمۀ ابر(.«...نشسته بودآن شبیه پسر انسان 
الزم به ذکر است  . گفتسخن می شد و خداوند با موسیـ از ابر متجلی می یعنی علیبنابراین جالل خداوند ـ

 کند عیسیاما انجیل نقل می   ؛زیرا او و جسمش متعلق به این جهان بود  ،توانست به داخل ابر برودنمی   موسی
کند که یهودای  به داخل ابر رفت و انجیل یهودا نیز نقل می   اینکه مرفوع شد و متعلق به عاَلم دیگری گردید،بعد از  
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 .شبیه، داخل ابر شد و مرفوع گردید؛ یعنی او از این جهان نبود

 دهد همان ستارۀ یهودا است: ای که راه را نشان میسوم: ستاره 
شمانت به باال نگاه کن و ابر و نور داخل آن و ستارگان اطراف آن را نظاره ای، با چ چیز باخبر شده نگاه کن، از همه )

دهد ستارۀ توست. یهودا با چشمان خود به باال نگاه کرد و ابر درخشانی دید و داخل  ای که راه را نشان میکن. ستاره 
 )انجیل یهودا ـ مشهد سوم( (.آن شد

به رهبری و نیز دلیل و راهنمای راه اشاره دارد و استفاده از آن در متون تورات   ،بر کسی پوشیده نیست که »ستاره«
 ( بوده است: ردیف با خلفای خداوند )پیامبران و فرستادگانهم  بیتاهلو انجیل و نیز قرآن و روایات 

 در فرهنگ کتاب مقدس در شرح کلمۀ »ستارۀ مشرق« چنین آمده است: 
خواست و خداوند میالعاده و ماورای طبیعِت مأنوس بوده است  رند این ستاره، آشکار و خارق بیشتر مردم اعتقاد دا  ...»
  . (17:  24شناختند تکمیل شود )اعداد  تا پیشگویی بلعام که او را می   مجوس را به زادگاه مسیح ارشاد کند  وسیلۀ اوبه

ـ  او    ...قدس و به بیت لحم برد  سویبهـ  رس سرزمین فااین ستاره وظیفۀ خود را انجام داد و مجوس را از وطنشان 
ن آ)گفتند:  بنابراین به اورشلیم آمدند در حالی که می   ؛ای است که برای مجوس در مشرق ظاهر شدهمان ستاره 

چون این خبر    .ایم به او سجده کنیم ایم و آمدهزیرا ما ستارۀ او را در مشرق دیده  ؛مولود کجاست که پادشاه یهود است
پس همۀ رؤسای َکهنه و کاتباِن قوم را جمع   ؛به گوش هیرودیِس پادشاه رسید، او و تمامی اورشلیم مضطرب شدند

آنگاه هیرودیس مخفیانه مجوسیان .  شود؟ به او گفتند در بیت لحِم یهودیهکرده از ایشان پرسید: مسیح کجا متولد می
ها دستور داد به او مراجعه کنند و او را از آنچه یشان تحقیق کرد. سپس به آن را فراخواند و زمان ظهور ستاره را از ا

ای که در مشرق دیده بودند به پیش آمد و  رفتند ناگهان آن ستارهاند باخبر سازند. هنگامی که به بیت لحم مییافته 
« ...(10-1:  2)متی    (.دال شدن نهایت شاد و خوشح در باالی جایی که طفل بود ایستاد. و چون آن ستاره را دیدند بی

 )فرهنگ کتاب مقدس، شرح کلمۀ ستارۀ مشرق( 
 ها »شرح کلمۀ ستاره/ستاره 

و   20و 16:  1مکاشفه    ؛10:  8)دانیال    طور که از رؤسا، خادمان دین و مالئکه به ستاره تعبیر شده است  همان  ...
 ...( نامیده شده است17:  24)عوبدیا    قوبو ستارۀ یع(  16:  22)مکاشفه    مسیح، ستارۀ صبح درخشنده  .(7:  38ایوب  

 اند: شکل خاصی ذکر شده ها بهدر کتاب مقدس بعضی از ستاره  ...
که ظالمان را پراکنده   نشانۀ آمدن دوبارۀ مسیح است(  19:  1های نمادین: ستارۀ صبح )دوم پطرس  اول: ستاره 

در جهان تاریک بشر   هاکه مسیح مانند ستارهبه کار برده است  معنای زمانی  بهکند و نویسندۀ ِسفر مکاشفه، آن را  می
ای برای مسیح به کار برده است که نور هدایتگر به زندگی  نشانهعنوان سپس آن را به .(28: 2درخشد )مکاشفه می

 . (16: 22)مکاشفه صالح است 
 . کتاب مقدس، شرح کلمۀ ستاره( « )فرهنگ...ای که برای مجوس ظاهر شد )ستارۀ مشرق(دوم: ستاره 
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ای، با چشمانت به  چیز باخبر شدهنگاه کن، از همه )دهد ستارۀ قطبی است  ای که راه را نشان میدر زمان ما ستاره 

دهد، ستارۀ توست. ای که راه را نشان میباال نگاه کن و ابر و نور داخل آن و ستارگان اطراف آن را نظاره کن. ستاره
 )انجیل یهودا ـ مشهد سوم( (.ن خود به باال نگاه کرد و ابر درخشانی دید و داخل آن شدیهودا با چشما

ستاره   احمدالحسنامام   که  است  کرده  تبیین  و  روشن،  را  ارتباط  احاطهاین  و  های  محمد  به  اشاره  کننده، 
 .( به طور نمادین اشاره شده استدارند و به ستارۀ قطبی یعنی شبیه )مهدی اول، احمد محمدآل 

در پاسخ به سؤالی دربارۀ این    کنیم که ایشانجلد چهارم را نقل می  ،در کتاب متشابهات  متن پاسخ ایشان
ُجوِم تعالی در قرآن سخن حق ِسُم ِبَمَواِقِع النُّ ق 

ُ
 فرماید:می  َفاَل أ

 بسم اهلل الرمحن الرحیم  

 . و صلی اهلل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدیین و سلم تسلیما  ،واحلمد هلل رب العاملین

 همان  ؛اندبیت من امان اهل زمیناهل »  :فرمود  پیامبر خدا .  هستند  محمدستارگان، آل
 .«اهل آسمان هستند امانگونه که ستارگان 

متعال وجود دارد. وهای خداوند سبحانای از نشانههای ستارگان در آسمان، نشانهجایگاهاما در  
  محمدگانه که بر ستارۀ جدی )ستارۀ قطبی( بر آسمان داللت دارند تمثیلی از آل ستارگان هفت 

به  اول  تای  فاطمههستند: سه  و  و چهار ستار   سان محمد، علی  ترتیب چنین  دیگر    ۀ است  به 
دارند:   نزدیکداللت  تای  عبارتدو  تا،  سه  آن  به  حسینتر  و  حسن  از  دیگر،    اند  دوتای  از  و 

و این دو به ستارۀ قطبی    داللت دارد و دیگری بر امام مهدی  گانهشان بر ائمۀ هشت یکی
 .  ترند)جدی( نزدیک

گر قبله است و  د و جدی، اشارهتمامی این ستارگان به ستارۀ قطبی )جدی( در آسمان اشاره دارن
سوی خداوند  گزاردن بهگیرند. قبله جهت سجدهدر شِب تار مردم از آن برای یافتن قبله راهنمایی می

مهدیوسبحان  امام  بر  نیز  قطبی  ستارۀ  و  است  می    متعال  را  حضرت  آن  یعنی  دارد؛  داللت 
 . و این است شأن و جایگاه ستارگان در آسمان؛ شناساند

قطبی تنها ستارۀ پایدار در آسمان است و حرکتی ندارد؛ چرا که بر محور چرخش زمین   ستارۀ
.قرار گرفته است

َلُموَن َعِظیم   :  فرمایدتعالی میحق و  َتع  ُه َلَقَسم  لَّ آن  َکِریم     *َوِإنَّ ُه َلُقر  ُنوٍن    *ِإنَّ ک  الَّ   *ِفي ِکَتاٍب مَّ
ُروَن   ُمَطهَّ ُه ِإالَّ ال  َعاَلِمیَن    *َیَمسُّ بِّ ال  ن رَّ ِهُنوَن   *َتنِزیل  مِّ د  نُتم مُّ

َ
َحِدیِث أ َفِبَهَذا ال 

َ
و اگر بدانید این  )    ....أ

قدر * در کتابی مکنون * که جز پاکان بر آن سوگندی است بزرگ * هر آینه، این قرآنی است گرامی
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نازل  * نیازند  ادست  دروغ شده  و  سبک  را  سخن  این  آیا   * است  جهانیان  پروردگار  جانب  ز 

مهدی یعنی این سوگند، سوگند به ستارۀ جدی )قطبی( است؛ او    (؛81تا    76)واقعه:  (  شمارید؟....می
اند  عبارت  کننده بر آنکند و ستارگاِن داللت داللت و راهنمایی می   اول است که بر امام مهدی

کننده به ایشان ستارگان راهنمایی ؛  فاطمه، حسن، حسین، ائمه و امام مهدیاز: محمد، علی،  
شده، او را    ها واردستارۀ جدی یا مهدی اول هستند؛ چرا که از طریق سخنانشان و روایاتی که از آن

بینند و را می  اند، و نیز از طریق رؤیاهایی که مؤمنان در آنان، این معصومینبه مردم شناسانیده
چرا که او همان ستارۀ قطبی است که بر ؛  کنندرا به پیروی از مهدی اول دعوت می ها  ، آننایشا

ُه َلَقَسم    :فرماید تعالی میاست. حق سوی امام مهدیقبله داللت دارد؛ یعنی وی راهنما به َوِإنَّ
َلُموَن َعِظیم   و  َتع   (. و اگر بدانید این سوگندی است بزرگ) لَّ

َعِظیِم   *َعمَّ َیَتَساءُلوَن  :  ای دیگرآیه و در   َبِإ ال  (؛  پرسند؟ * از آن خبر بزرگاز چه می )  َعِن النَّ
 . یعنی مهدی اول و یمانی

  َکِریم آن   َلُقر  ُه  است    ِإنَّ مهدیین  نخستیِن  زیرا  است؛  ناطق  قرآن  او  ِإالَّ یعنی  ُه  َیَمسُّ الَّ 
ُروَن  ُمَطهَّ ها  این  داند وبه جز پاکان کسی چیزی از حقیقت او نمی   (:دست نیازندجز پاکان بر آن  )  ال 

 . هستند ه نفر اصحاب امام مهدی سیزدو سیصد
 ِهُنوَن د  نُتم مُّ

َ
َحِدیِث أ َفِبَهَذا ال 

َ
یعنی شما از (:  شمارید؟ آیا این سخن را سبک و دروغ می)  أ

 . این سخن در شک و تردید هستید
رِ :  فرمایدمیتعالی  و حق َفج  ٍر    *َوال  ِر    *َوَلَیاٍل َعش  َوت  ِع َوال  ف  ِر    *َوالشَّ ِل ِإَذا َیس  َهل  ِفي َذِلَك    *َواللی 

رٍ  ِحج  ِذي  لِّ به شب )  1َقَسم   و سوگند   * به سپیدۀ صبح،  ده سوگند  به شفع های  و سوگند   * گانه، 
نهد * آیا در این خصوص سوگندی برای  )ُجفت( و وتر )تک(، * و سوگند به شب چون روی به رفتن  

 (. خردمند وجود دارد؟ 
 ِر َفج  رٍ .  است امام مهدی: َوال  هستند، که از  ائمه (گانههای ده شب ) َوَلَیاٍل َعش 

 . اندها تعبیر کرده چون در دولت ستمکاران زندگی کردهها به شب آن
 ِر َوت  ِع َوال  ف    از علی و فاطمه .  رسول خدا«  وتر»  است و  علی و فاطمه «  شفع: »َوالشَّ

تعبیر کرده یکسان هستند،  به شفع  نوری  دو،  این  که  از رسول خدا  ؛چرا  وتر  و  آن   ،به  که  چرا 
 .حضرت نظیر و همانندی در خلق ندارد

 ِر ِل ِإَذا َیس  یعنی هنگامی که دولت ستمگران (:  و سوگند به شب چون روی به رفتن نهد)  َواللی 
آن همراه  تاریکِی  و  ظلم  منقضی  و  صبِح  شودها  برآمدن  هنگام  به  که  است  شبی  گویی  امام  ؛ 

 . رسدو به پایان می رود می، مهدی
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کسی غیر    ـمثل همین متن ـ «  انجیل یهودا »  آمده در برخی متون«  یهودای»  قطع  طوربه 
طور که در پایان انجیل آمده   همان  ؛که عیسی را تحویل داد  1از یهودای اسخریوطی است 

 
 ٍر ِذي ِحج  (: آیا در این خصوص سوگندی برای خردمند وجود دارد؟ )  َهل  ِفي َذِلَك َقَسم  لِّ

است؛ یعنی آیا در آن زمان داللت و بیان کافی در شناخت مهدی اول وجود سوگند همان مهدی اول  
 دارد؟ 

  َك ِبَعاٍد َف َفَعَل َربُّ َلم  َتَر َکی 
َ
ِعَماد    *أ ِباَلِد    *ِإَرَم َذاِت ال  ُلَها ِفي ال  َلق  ِمث  ِتي َلم  ُیخ  ِذیَن    *الَّ َوَثُموَد الَّ

َواِد   َر ِبال  خ  َن ذِ   *َجاُبوا الصَّ َعو  َتاِد  َوِفر  و 
َ ِباَلِد    *ي اْل  ا ِفي ال  ِذیَن َطَغو  َفَساَد    *الَّ َثُروا ِفیَها ال  ک 

َ
ِهم     *َفأ َفَصبَّ َعَلی 

َط َعَذاٍب   َك َسو  َصادِ   *َربُّ ِمر  َلِبال  َك  آیا ندیدی که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ * با ارم که )   ِإنَّ َربَّ
هری آفریده نشده بود * و قوم ثمود که در آن وادی سنگ  ها داشت؟ * که همانند آن در هیچ ش ستون 

ها  ها طغیان کردند، * و در آنها که در سرزمین ها، * آن بریدند، * و قوم فرعون، آن دارندۀ میخمی
به فساد درافزودند * و پروردگار تو تازیانۀ عذاب را بر سرشان فرود آورد * زیرا پروردگار تو سخت در 

آنگاه که لشکر خدا، فرشتگان عذاب را بر عاد، ثمود و فرعون    یعنی  (؛14تا    6)نجم:  (  کمین است
جزو لشکر خداوند و همراه با علی بن  « روح مهدی اول»ها طغیان کردند فروفرستاد، که در سرزمین

 بوده است.  طالبابی
می فرمان  اول  مهدی  از  خدا  لشکریان  و  خدا  از    همان  ؛ برندفرشتگان  وی  که  امام  گونه 

امر به حضرت علیفرمان می  مهدی اینکه  تا  و به همین صورت، علی  برد  از    برسد 
 .برد و محمد نیز فرمانبر فرمان خداوند استفرمان می حضرت محمد

امت بر  را  که عذاب  کرد خداوند سبحانکسی  نازل  او حضرت  وهای سرکش  و  متعال است، 
است... و او مهدی اول است...   مهدی  است، و او امام  است، و او حضرت علی  محمد

 .رسانند متعال را به اجرا میوکه امِر لشکر خداوند سبحان هستند ها فرشتگان خداو آن
4جلد  ،احمدالحسنامام  ،متشابهات

نام کامل یهودای اسخریوطی نامگذاری شده  ممکن است کسی این اشکال را مطرح کند که انجیل یهودا به  .1
 . شودکنیم ممکن است این اسم بر یهودای دیگری نیز اطالق  ما با استفاده از معنای »اسخریوطی« ثابت می  .است

ا »مردی از قریوت« است که یکی از  معنای یهود« به Judas Iscariotاسخریوطی  ـ معنای اسخریوطی: »یهودای  
عنوان جایگزین او  دوازده شاگرد مسیح بود و همان کسی بود که مسیح را تسلیم کرد و بعد از آن، متیاس رسول به

 . انتخاب شد
 اول: داستان زندگی یهودای اسخریوطی:

ت در کجا واقع شده است  دانیم قریوچنانچه از لقب او مشخص است وی از اهالی قریوت بوده و ما به یقین نمی
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یهودا  ):  است به  اینجا چه کار  و  او گفتند:  به  تو شاگرد عیسی    ؟کنیمینزدیک شدند و 

 
«  .همان جایی که »خرابۀ دو روستا« در آن قرار دارد  ؛( اما احتمال دارد در جنوب یهودیه بوده باشد25:  15)یوشع  

 )فرهنگ کتاب مقدس ـ شرح کلمۀ یهودای اسخریوطی/یهودا سمعان اسخریوطی(
 همچنین: 

کنند یهودای اسخریوطی از آنجا بوده و اسم او برگرفته  می ( و بعضی گمان 25:  15»شهری در جنوب یهودا )یوشع 
به قریوت است از »ایش« عبرانی به « )فرهنگ کتاب مقدس: شرح کلمه، شهر  .معنی مرد و »قریوتی« منسوب 

 . قریوت در جنوب یهودا(
 در فرهنگ استرانگ چنین آمده است:

 »معنای اسخریوطی
G2469 
Іσκαριωτης 
Iskariōtēs 
is-kar-ee-o'-tace 
Of Hebrew origin (probably [H377] and [H7149]); inhabitants of Kerioth; Iscariotes (that.is, Keriothite), an 
epithet of Judas the traitor: - Iscariot 

 بنابراین برگرفته از اصل عبری است.
H377 
 איש
Îysh’ 
eesh 
.Denominative from H376; to be a man, that is, act in a manly way: - show (one) self a man 
H377 
 איש
Îysh’ 
BDB Definition: 
1( )Hithpalel( to be a man, show masculinity, champion, great man. 

 مردی با ویژگی مردانگی، احترام، قهرمانی و شجاعت است.«
نام »انجیل و اگر این کتاب فقط »انجیل یهودا« نباشد و به  استمعنای مرد شجاع و قهرمان  در نتیجه اسخریوطی به

  ها شرح دادیم بنا به معنایی که طبق ترجمان  ـچنانچه اسم حقیقی آن نیز همین است ـیهودای اسخریوطی« باشد  
بوده معنی مرد قهرمان، قوی و شجاع اشکالی ندارد که یهودای دیگری به اسم اسخریوطی وجود داشته باشد که به

عکس، توصیف نیکویی است  ر بلکه ب  ؛بنابراین اشکالی در معنای اسم وجود ندارد  ؛و این اسم ربطی به خیانت ندارد
 .تا زمانی که مختص به یهودای اسخریوطی خائن نباشد
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بخشی از پول را  و او    ؛به آنان پاسخ داد  ،طور که از او انتظار داشتند   یهودا همان   .هستی
 (. دادگرفت و او را به آنان تحویل 

احمد = ستایش  »  یا   «حمد = ستایش»  معنای یهودا در عربی به   مۀبا توجه به اینکه کل
اسم  ،است  1«کرد این  مهدی  ،یعنی  تسّلی   ،بخشرهایی   ،اسم  در  دهنده یا  که  است  ای 
بیان می  ؛اش داده شده استالزمان وعدهآخر  یهودا و  از  شخص دیگری    ،کند که منظور 

او   است که عیسیاو بر صلیب رفت و همان کسی    یجابه است که شبیه عیسی شد و 
  ، او ُمنجی . دکنمی آقایی  اندر آخرالزمگردد و ده است که او بازمی خطاب قرار دا  گونهاین را 

رسول خدا حضرت    تیوصقرآن و    ، انجیل   ، شده در توراتذکر   ( احمد)و مهدی    دهنده تسّلی
 2. است دمحم

آمده  را  ای  شاخه )  - اشعیا  در  عیسی   است که  تفسیر    به 
 (... نیستکنند که صحیح می 

 :4پرسش 

 
 در فرهنگ کتاب مقدس در شرح کلمۀ یهودا پسر یعقوب چنین آمده است:  -1
النهرین متولد شد )پیدایش  هارمین پسر یعقوب از لیئه است که در بینو او چمعنای »حمد« است؛ اسمی عبری به»

 «.( و به دلیل شکرگزاری مادرش در هنگام تولد او، این اسم به او داده شد35: 29
 کند که احمد و حمد از معانی این کلمه هستند: نیز تصریح میفرهنگ استرانگ 

- Strong’s number G2455 IoÛδας Judah or Judas = “he shall be praised” of Hebrew origin ְיהּוָדה (H3063) 
- Strong’s number H3063 ְיהּוָדה : Judah = "praised" 1) - throw, shoot, cast a) (Qal) to shoot (arrows) b) (Piel) 
to cast, cast down, throw down c) (Hiphil) - give thanks, laud, praise- tconfess, confess (the name of God) d) 
(Hithpael) - confess (sin) 2) - give thanks 
Root Word (Etymology) : From ָיָדה (H3034) 
- Strong's Number H03034 ָיָדה : Definition :- to throw, shoot, cast -(Qal) to shoot (arrows) - (Piel) to cast, 
cast down, throw down - (Hiphil) - to give thanks, laud, praise - to confess, confess (the name of God) - 
(Hithpael) - to confess (sin) - to give thanks 

در تورات، انجیل و قرآن« و »نامۀ هدایت«   برای اطالعات بیشتر به کتاب »وصی و فرستادۀ امام مهدی  -  2
 .های ادلۀ دعوت مبارک یمانی مراجعه فرماییدو دیگر کتاب احمدالحسنسید نوشتۀ 
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  . اندتفسیر نموده   به مسیح   1رویدیّسی می   نۀای را که از تشاخه   ، ها و کلیسا کشیش

 
، که این پرسش در کنیم ی میااشاره  احمدالحسنامام    انه،های روشنگر در اینجا به پرسشی از کتاب پاسخ  -1

متن این پرسش و پاسخ   .آمده است  660رابطه با قسمتی از زیارتی بوده که در کتاب مزار محمد بن مشهدی ص
 چنین است: 

   :218پرسش 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم السالم علیکم و رمحة اهلل و برکاته 

علمی هیئت  احمدالحسن  ،برادران  سید  س  پاسخ  برای  اگر ؤرا  و  خواستارم  رو  پیش  ال 
اشارهپیش  یا  ایشان  انتشارات شما وجود داشته است تر، پاسخ  در  ایشان  از سوی  به آن اشاره    ،ای 

 .و با تشکر ..نمایید و.
سالم بر تو که در انجیل َنعت )به نیکی وصف(  »  :آمده است   در زیارت مادر قائم   :سوال

 ؟آمده است « وصف: در کجای انجیل این »نعت «.ایشده
 از ائمه و مهدیین و سّلم تسلیماً   ،و سالم و صلوات بر محمد و آل او

 !ها بدهدخداوند شما را نیکوترین پاداش
 عراق  ،احمد :فرستنده

 پاسخ:

 بسم اهلل الرمحن الرحیم  

 .و صلی اهلل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدیین و سلم تسلیما   ،و احلمد هلل رب العاملین

و عالمتی   1):  هست  12یای( یوحنا الهوتی اصحاح  ؤدر مکاشفات )ر  این وصف مادر قائم 
بر دارد و ماه زیر پاهایش و بر سرش تاجی از دوازده   عظیم در آسمان ظاهر شد: زنی که آفتاب را در

و عالمتی    3آورد.  در حالی که آبستن است، از درِد زایمان و عذاب زاییدن فریاد برمی  2ستاره است،  
دیگر در آسمان پدید آمد. اژدهای بزرِگ آتشگون که او را هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت  

روی آن زن که  ها را بر زمین ریخت. اژدها روبهآسمان را کشید و آنو ُدمش ثلث ستارگان    4تاج؛  
های زمین ای را زایید که همۀ امت پس فرزند نرینه 5زایید ایستاد، تا چون بزاید، فرزند او را ببلعد. می

و زن به بیابان   6را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد؛ و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد.  
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 ؟ آیا این صحیح است
 پاسخ:

 ای است که در اشعیا آمده است: شاخه  خصوص پرسش شما در 
 اصحاح یازدهم:  ،اشعیا

و روح   2هایش خواهد شکفت ای از ریشه شود و شاخه یَسی خارج می  نۀ و نهالی از ت 1)
روح معرفت و    ،روح مشورت و قدرت  ،روح حکمت و فهم   ،پروردگار بر او قرار خواهد گرفت

خداوند   از  از    3ترس  ترس  در  او  خوشی  بودو  خواهد  مشاه  .پروردگار  وفق  بر  فقط    دۀاو 
بلکه مسکینان را    4دهد  حکم نمی   هایشگوش   دۀکند و موافق شنیچشمش قضاوت نمی 

زمین را با    . راندنوایاِن زمین با انصاف حکم خواهد  با عدالت داوری خواهد کرد و در میان بی 
با نفس  می   شدهان  یعصا را  و منافق  و    ،کمرش کمربند    5کشد  می   دهانشزند  عدالت 

 
ار کرد که در آنجا مکانی برای وی مهّیا شده است تا او را مدت هزار و دویست و شصت روز بپرورند. فر 
و در آسمان جنگ شد: میکائیل و فرشتگان با اژدها جنگ کردند، و اژدها و فرشتگانش جنگ    7

گ، همان  و اژدهای بزر   9ها در آسمان یافت نشد.  مکان آن  ، ولی غلبه نیافتند و بعد از آن  8کردند،  
کند، به زمین افکنده شد و فرشتگانش نیز  مار قدیمی که ابلیس و شیطانی که تمام عالم را گمراه می

گوید، اکنون نجات و قّوت و سلطنِت  و آوازی بلند در آسمان شنیدم که می   10همراهش افکنده شدند  
روز در حضور که شبانه  خدای ما و قدرت مسیِح او فرا رسیده است؛ زیرا آن مدعی علیه برادران ما،

و ایشان به وساطت خون بّره و کلمۀ شهادتشان  11زد، به زیر افکنده شد. خدای ما بر آنان اتهام می
ها و ساکنان این رو، ای آسماناز 12بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند تا اینکه بمیرند. 

با خشمی   ،که ابلیس به نزد شما فرود آمده است  ها شاد باشید؛ وای بر ساکنان زمین و دریا زیراآن
و چون اژدها دید که بر زمین افکنده شده است، بر آن   13داند که زمانی اندک دارد.  عظیم، چون می

پس دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد تا به بیابان و به   14زن که فرزند نرینه را زاییده بود، جفا کرد. 
کنند.   نگهداریکه او را از نظر آن مار، یک زمان و دو زمان و نصف زمان  مکان خود پرواز کند، جایی  

پس زمین،    16و مار از دهان خود در عقب زن، آبی چون رود فرو ریخت تا سیل او را فروگیرد.    15
اژدها بر زن    17زن را حمایت کرد و دهانش را گشود و آن رود را که اژدها از دهانش ریخت، فرو برد.  

کردند و ، کسانی که وصایای خداوند را حفظ می بجنگدماندگان نسِل او  رفت تا با باقی   غضب نمود،
 (. ...حاملین آن بودند

 احمدالحسن 
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د داشت و پلنگ  نپس گرگ با گوسفندان سکونت خواه  6بود  امانت خواهد    ،کمربند میانش 
را خواهد راند  ها  آن   طفلی کوچکو    ،با هم   شیر و پرواری با بزغاله خواهد خوابید و گوساله با  

 گاو کاه   خواهند خوابید و شیر مثل   با هم ها  آن  های خواهد چرید و بچه  و گاو با خرس   7
طفل  8  .خوردخواهد   سوراخ   ،شیرخواره  و  بازی   بر  طفِل   مار  و  کرد  شیر    خواهد  از 

فساد    ، منو در تمام کوه مقّدس    9  . خواهد گذاشت  افعی  نۀخود را بر خا   دست   ، شدهداشتهباز 
نمی نمی  انجام  زشتی  کار  و  می   ؛ دهندکنند  ُپر  پروردگار  معرفت  از  زمین   همان   ، شودزیرا 
پرچمی برای مردم برپا    عنوانبه یّسی    شۀ و در آن روز ری  10اند  پوشدریا را می   ، که آب طور

که  روز    و در آن  11ها فقط او را طلب خواهند کرد و او با جالل خواهد بود  خواهد شد و امت
از    را که   خویش   قوم  ۀماندیباقخود را دراز کند تا    خداوند بار دیگر دست   ،خواهد گشت   واقع
  ،باشند   مانده   دریا باقی   های و از جزیره   َحمات   ،شنعار   ،عیالم  ،حبش   ،فتروس   ،مصر   ،آشور
خواهد کرد و   را جمع  اسرائیل  شدگانرانده   ،پرچمی برافراشته ها  اّمت  جهت و به   12  . درَ بازآوَ 

 (. خواهد آورد  فراهم  جهان  شۀیهودا را از چهار گو پراکندگان
تفسیر    ،و این متن صحیح نیست    ، کنندتفسیر می   شاخه را به عیسی ولی اینکه آن  

برنمی  را  با عقیده  1تابد آنان  داردو  ناسازگاری  اساس عقی  عیسی  .شان سِر    ، آنان   دۀبر 

 
 در اینجا باید به دو نکته توجه داشته باشیم:  - 1

ادعا   نیزآن را به خودش تفسیر نکرده و    زیرا عیسی  ؛مستند به هیچ دلیلی نیست  اول: تفسیر شاخه به عیسی
در   ؛؛ در نتیجه، این تفسیری از علمای غیرمعصوم، در رابطه با این خبر استستنکرده که این خبر در ارتباط با او

 . کندحالی که این خبر نمادی برای صاحب آن نماد است، و زمانی که او بیاید به آن احتجاج می
 هایش«: ای از ریشهشود: »نهال«، »تنۀ یَسی« و »شاخه ین دیده می دوم: در این متن سه کلمۀ نماد

 (. هایش خواهد شکفتای از ریشهشود و شاخهو نهالی از تنۀ یَسی خارج می 1)
جدایی انداخت و آن را نمادی برای یک  ها  آن  توان بینهریک از این سه کلمه مرتبط با دو کلمۀ دیگر است و نمی 

دانست ا  ؛شخصیت  در  دارندبلکه  وجود  شخصیت  سه  و    .ینجا  تنه  و  درخت  ریشۀ  بین  داریم  یقین  ما  همچنین 
تنه است، حکمت این سخن را زیر     روییده ازهای آن تفاوت وجود دارد؛ پس کسی که بگوید شاخه همان نهاِل شاخه

تحریف می  را  و مقصود  معنی  و  برده  کنار می   ؛کندسؤال  دلیل  بدون  را  آن  ویژگی  که  اینکه  ع  ؛گذاردچرا  بر  الوه 
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و   ...شودشود« توصیف شده است: »و نهالی خارج میروید« بعد از »نهال« آمده که به »خارج می»شاخه« و »می 

 روید«! ای میشاخه
 فرماید:می احمدالحسنامام 

 است و مادر امام مهدی  شده است؛ او پدر پیامبر خدا داوود اما یّسی در تورات شناخته 
 است.  از نسل داوود

ای بوده که جّدش قیصر روم  او ملکه: »استصورت کاماًل خالصه به شرح زیر  داستان آن به 
بیند و حضرت  را می  و جانشین وی یعنی شمعون صفا، و محمد  است. او در خواب، عیسی

کند.  خواستگاری می  برای فرزندش امام حسن عسکری  او را از حضرت عیسی  محمد
که وی  گوید: افتخار بزرگی نصیبت شده است؛ چرا)سمعان بطرس( میبه شمعون صفا  عیسی

  ( از نوادگان شمعون صفا )سمعان بطرس( است که وصی و جانشین عیسی )مادر امام زمان
را اسیر میبود. بعد از این رؤیا، رؤیاهای بسیار دیگری می های زیادی  کند و معجزهبیند، خودش 

رسد و آن حضرت وی را به همسرِی فرزندش  می  ۀ امام علی هادیافتد تا به خانبرایش اتفاق می
 «.شودمتولد می  آورد و از او امام محمد بن الحسن المهدیدرمی امام حسن عسکری

العسکری  الحسن  بن  محمد  مهدی،  امام  اسرائیل    پس  نوادگان  جزو  مادری  ناحیۀ  از 
 .رودشمار میبه  و از ناحیۀ پدری از نوادگان محمد( )یعقوب

 .کندای از تنۀ یّسی است، بر او صدق میشاخه پس اینکه حضرت مهدی
ای است که از چرا که او نیز شاخه کند؛  گانه نیز صدق میاز مهدیون دوازده   مهدی اّولبر    امرگونه که این    همان 
 .است آید؛ چرا که او از نسل امام مهدیای از تنۀ یّسی بیرون می شاخه
 در تورات، انجیل و قرآن(  ـ کتاب وصی و فرستادۀ امام مهدی احمدالحسن)امام 

دهند صحیح نیست و من در اینجا تنها به دو  ه میئطور معمول مسیحیان در رابطه با این متن ارا اما تفسیری که به
 کنم: بسنده می نکته

تفسیر کشیش آنتونیوس فکری:  

 ... «هایش خواهد شکفتای از ریشهشود و شاخه َسی خارج میو نهالی از تنۀ ی( 5-1آیات ) ...»
( به ویرانی 34-33:  10تهدیدات علیه قوم خود در )  دربارۀکنیم اشعیا طبق عادت خود بعد از صحبت  مشاهده می ...

بخش خداوند و ظهور پروردگار ما  کند که این رمزی برای عمل نجاتشود و در اینجا مشخص می آشور منتقل می 
بخشد و اصحاح یازدهم را با خروج  های اشرار پایان می اصحاح دهم را با سخن از قطع شاخه  .ع )مسیح( استیسو

اما یهود آن   ،کنندواضح است که این آیات بر سید مسیح تطبیق می .کندنهالی از تنۀ یسی یعنی پسر داوود آغاز می 
 .اشعیا این سخنان را بگوید به دنیا آمده استدر صورتی که او قبل از اینکه  ؛دهندرا بر حزقیا تطبیق می 

 



 سیزدهمین حواری  .............................................................................................. 132

خوشی او در    در حالی که   ، ترسدپس چگونه او از پروردگار می  ؛ همان پروردگار مطلق است
  ی دلیل  ،باطل و متناقض  نۀگاَاقانیِم سه   دۀآوردن به عقیشاید با پناه  1؟! ترس از پروردگار است

 
  . اشاره به تواضع او دارد= سید مسیح در اینجا به یسی نسبت داده شده است و نه به داوود پادشاه که    از تنۀ یسی

خود و  تکبر  خود  تواضع  با  مسیح  شکستبزرگسید  هم  در  را  دشمنان  )  ؛بینی  در  را  آن  که  به  10:  33تکبری   )
 .  ...تشبیه کرده استهای بلند شاخه

خانوادۀ داوود که با وفات صدقیا در روزهای اسارت بابل نابود شد، به درختی  .نهال یعنی شاخه=  نهالی از تنۀ یسی
شود که ولی بعد از مدت زیادی شاخۀ سبزی از این درخت خارج می ؛های آن بریده شده استتشبیه شده که شاخه 

« )کشیش  ...ر شدصدقیا آخرین پادشاه از نسل داوود بود تا اینکه مسیح پسر داوود ظاه  .او مسیح پسر داوود است
 ( 11آنتونیوس فکری ـ تفسیر سفر اشعیا: اصحاح 

گوید:کشیش تادریس یعقوب ملطی می 

 ظهور پسر یسی:  -1 ...»
زیرا برای ما فرزندی متولد خواهد  »گوید:  عنوان مولودی عجیب سخن می بخش، بهاز مسیح نجات  ،در اصحاح نهم 

اما در اینجا تأکید بر طبیعت    (6:  9)اشعیا    .«شودخوانده میشد... و او عجیب، مشیر، خدای قدیر و پدر سرمدی  
به او  دارد:  انسانی  پسر یسی  پادشاه  یَسی خارج می »عنوان  تنۀ  از  نهالی  و شاخهو  ریشهشود  از  هایش خواهد ای 

متواضعانه   صورت کامالً خواهد او را بهاما می  ؛با اینکه شرعًا پسر داوود است ،[؛ نگفته است پسر داوود1] .«شکفت
عجیب است که نسل داووِد پادشاه تا   .ه دهدئعنوان نهالی از یسی که با شأن پایینی زندگی کرد و وفات یافت ارابه

 . قبل از یوسف و مریم قّدیس بسیار فقیر بودند
کند )اشعیا  های مرتفع و قوی یاد میعنوان شاخهعنوان دشمن کلیسا( بهدر حالی که وحِی اصحاح قبلی از آشور )به

که نابودگر بشریت است با    را  خواهد تکبریاو می  .کندای متواضع ظهور میمسیا همانند نهال یا شاخه(،  33:  10
مترجم( دربارۀ   -ای که »شبیه« به صلیب رفت  طور که کلیسا در »جمعۀ صلبوت« )جمعه   همان  .رد کندتواضعش ُخ 

« )کشیش تادریس یعقوب، .  ...«تر استبا ضعف )صلیب( ظاهر شد، چیزی که از قّوت بزرگ»گوید:  او چنین می
 ، تفسیر سفر اشعیا، مسیا و عصر مسیانی( 11اشعیا 

  در هر صورت اگر کوتاه آمده، سخن   .روید بیگانه استهای آن تنه میای که از ریشهتفسیر آنان با نهال و شاخه
این جایگاه  ها  آن در  در زمانرا  مانعی ندارد که تحقق آن  با مصداق  یهابپذیریم،  و  مختلف  های مختلفی باشد 
و در مباحث    استدهنده، مصداق بارز و آشکاری برای این خصوصیت  وضوح مشخص است که مهدی اول و تسلی به

جاج نکرده،  به این متن احت  ؛ عالوه بر اینکه عیسی نه عیسی  ،آتی خواهد آمد که این متن منحصر در اوست
.و آن را برای خود ادعا نکرده است

و روح پروردگار بر او قرار خواهد گرفت، روح حکمت و فهم، روح مشورت و قدرت، روح معرفت و ترس از   2)  -1
( 11)اشعیا  (....و خوشی او در ترس از پروردگار خواهد بود 3خداوند 
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 .ما هبیان کرد 1را با دلیل و برهان در کتاب توحید  گانهاقانیم سه بودنکه باطل   1بیاورند 

 
 نگاهی بیندازیم:اعتماد در این خصوص قابل بیایید به تفسیرهای  -1

 گوید:کشیش آنتونیوس فکری می
یک  گوید: کدامخود می  بارۀاما او در   ؛= خوشی مردم در اشباع شهوات است  خوشی او در ترس از پروردگار خواهد بود»

به مرا  شما  میاز  سرزنش  خطایی  نیست   .کندخاطر  وحشت  و  رعب  اثر  در  ترس  که   ،این  است  کسی  ترس  بلکه 
 «.کندالقدس به ما عطا میو این چیزی است که روح خاطر کندا آزردهخواهد پدرش ر نمی

 گوید:برد؛ او میگانه پناه میوضوح به اقانیم سهکنیم که بهسخن کشیش تادریس یعقوب ملطی را نیز نقل می
مشورت و قدرت،  و روح پروردگار بر او قرار خواهد گرفت، روح حکمت و فهم، روح  دهنده و روح خداوند: »رهایی   -2»

القدسی که عنوان تمثیلی برای بشریت آمد، روحبه این دلیل که سید مسیح به  .[2« ]روح معرفت و ترس از خداوند 
گرفتن او بر ما القدس بر مسیح با قرار   گرفتن روححلول و قرار  .ستاز او بیگانه نیست بر او قرار گرفت، زیرا روح او

گرفتنی بدون هیچ  قرار  .او در ذاِت جوهر با پدر، یگانه است .گرفتن، از نوع ُاقنومی استاو قرار بارۀدر  .متفاوت است
 . ...حد و مرزی

گرفتن از نظر زمانی نیست، بلکه بین القدس، قرارگرفتن روحو قرار   ...کلمۀ خداوند همان حکمت، فهم و قّوت است
.گانه اتحادی ازلی وجود دارداقانیم سه

تا آنچه را که در آن هستیم به ما    ،القدس بر خودش را پذیرفتر ما یسوع با ظهور جسمانی خود، ظهور روحپروردگا
کند بدنش  ؛عطا  اعضای  روح  .همانند  از ارمغان  ترس  و  قّوت، معرفت  فهم، مشورت،  القدس، بخشندۀ حکمت، 

 ... خداوند
ترین حواس در  حس بویایی از سریع .[3« ]در ترس از پروردگار خواهد بود  )(His breathخوشی او گوید: »وی می ...

در اینجا الزم است بین سه نوع ترس    .شودزندگی انسان است و الزم است همراه بقیۀ حواس با ترس الهی خالص  
شند ترس دارند  بکُ را  ها  آن  ها از اینکه موالیشانبنده  .ها، ترس کارگران و ترس فرزندانفرق گذاشته شود: ترس بنده

اما ترس فرزندان از این است که مبادا پدران خود را    ؛ را ندهدها  آن  ترسند که کارفرمایشان مزدو کارگران از این می
این ترس، عقوبت یا محرومیت  .بخشد تا از خدا بترسیم مرتبه را به ما میروح خداوند این ترس بلند .کنندخاطر آزرده

دار  جریحهرا  او    آمیزمحبتاحساسات  خواهیم  تنها به این دلیل است که ما فرزند هستیم و نمی  بلکه  ؛از دستمزد نیست
 «کنیم.

 گویم:می
خداوند است، این موضوع عالوه بر اینکه  دار کردن احساسات  جریحهاول: اگر بگوییم این ترس همان پرهیز از   

 ـکنند ادعا می  عیسی  بارۀی است که مسیحیان در یعنی ناقض الوهیت مطلقـمستلزم جهل به ارادۀ خداوند است  
صورت اگر  در غیر این ؛کند که کاری که مخالف ارادۀ خداوند است از این شخص سر بزنداین احتمال را عنوان می
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بنابراین    2؛ حکومت نکرد و بین مردم قضاوت ننمود   حالی است که عیسیاین در  

 
نباشد،   اختالفی  و  تعارض  احساسات  جریحهتمایز،  کردن  و  دار  بوده،  حق  خداوند  ارادۀ  داشت!  نخواهد  معنایی 

 . معادل باطل، نقص و ظلمت استمخالفت با آن 
متعال الهوت مطلق است و همانند مخلوقات دارای عواطف نیست و تنها به این صورت است  وخداوند سبحان   دوم:

که چیزهایی را وسیلۀ استحقاق رضا و رحمت خود، و چیزهایی را وسیلۀ خشم و غضب خود قرار داده است و این 
 . مخالفت با ارادۀ مورد رضای او ترس دارند و مقصود ما نیز همین استاولیای خداوند هستند که از 

دار کند، این توصیف که »از او ترسیده است« خواهد احساسات شخص دیگری را جریحهسوم: بر کسی که نمی
شود او طور معمول، چنین شخصی مساوی با آن شخص یا باالتر از آن است، و گفته میبلکه به  ؛شوداطالق نمی

از عبارت »روح ترس از خداوند« و نیز »خوشی او در  ها  ترسد و همۀ اینخاطر احساسات وی میخاطر وی یا بههب
ماند  بنابراین چیزی باقی نمی  ؛ تابداین تأویل ناصحیح را برنمی  ، نظرددور است و متن مترس از پروردگار خواهد بود« به

ماند و این نکته را امام  پس فقط تساوی باقی می   ؛بودن پسر نیستکس قائل به برتربودن؛ و هیچ مگر تساوی و برتر
 .نقل خواهیم نمود سهدر کتاب توحید تبیین فرموده است و ما نیز قسمتی از آن را در پیوست  احمدالحسن

. 3کنید به پیوست مراجعه  -1
هایی ارائه ویلأدارند ت  بینیم علمای کلیسا تالشنتوانست حکومت کند و با این حال می   واضح است عیسی  -2

 ابا دارند!  ها آن در حالی که متون از ،دور از عقل استدهند که به
می به چنین  ملطی  تادریس  کشیش  نمونه  »عنوان  نمیگوید:  قضاوت  دیدگانش  وفق  بر  چون  کندتنها  بلکه  ؛ 

بوده، برجوگر قلب وجست  نیات  و  افکار  به  دانا  و  صورتی که هست، حسابرسی اساس اعمال باطنی به همان    ها 
کند؛ و در زمان اشعیا ُقضات  متضاد با آنچه در زمان اشعیا جریان داشت اتخاذ می   سید مسیح موضعی کامالً   .کندمی

های رهبری  ولیت ئبودن( به بسیاری از کسانی که به مسدارانهاین طعنه )جانب   .کردندن قضاوت می ئاساس قرا  بر
رهبران دینی را    ،ایشان  .گیر ایستاده استبیماری همهروردگار با شدت در برابر این  و پ  ،شودوارد می  متعهد هستند

حالی است که  این در    .صدوقیان و کاتبان  ،مانند فریسیان  ؛نمودتوبیخ می   داری و ریاکاری دچار بودندکه به جانب 
 .نمودبانی می مهر  ،کرد و با افراد خطارکار و باجگیرخود دعوت می  سویبه ،کودکان را با لطف

 « .کندتنها بر وفق شنیدۀ گوشش قضاوت نمیهای بشری را کنار زد: »چینیبدگویی و سخن .ج
 « . ...اهتمام او در مساکین، بینوایان و مظلومین است .د

و بین مردم حکومت و قضاوت گویم: واضح است که شخص توصیفمی آمد  آینده خواهد  در  این متن،  در  شده 
شود و ؛ و توبیخ قاضیان و حاکمان، قضاوت و حکومت نامیده نمیاستکردن شریعت  معنای جاریکند که به می

 . شودوجه قضاوت و حکومت بر آن اطالق نمیهیچ شود و بهمعروف محسوب میبهتنها سرزنش، نصیحت و امر
دهد« قابل بحث  نجام نمیدادند او ااما این سخن کشیش مذکور که »کاری را که قاضیان در زمان اشعیا انجام می 

 



 135 .................................................................................. ها اول پرسش ۀمجموع

و    برپاداشتن امکان    ایشان مظلومان  برای  انصاف  یا  دست    دگانیستمد عدالت  به  را 
 ؟! شودپس چطور متن باال بر او منطبق می ؛ نیاورد

اینکه زمین از    ؛شودمحقق نمی   ِکشد در زمان عیسیآنچه این متن به تصویر می
پُ  پر شده است  ، شودر می شناخت پروردگار  از آب دریاها  باید    .همان طور که  این شناخت 

ضعیف    ،و نیرومند   ، کنندمانند اینکه ثروتمندان به فقیران کمک می   ؛تأثیری بر جای بگذارد 
 1.  ... شود واز ستم خالی می  تقریباً  دهد و زمین را یاری می 

 
 ؛ای منصوب از سوی خدا هستندشده از سوی خدا نیستند و عدهای از قاضیان، منصوب و بررسی است؛ اینکه عده

و دیگران    و سلیمان و بعد از او داوود تا زمان پادشاهانی مثل سموئیل مانند کسانی که از زمان موسی
، و بعضی از آنان از  کردندکردن، توبیخ و موعظه نیز میضاوت و حکم کسانی که بر حق بودند عالوه بر ق   .بودند

توانایی اجرای حکم را    اما ،کردندبرای مؤمنان قضاوت می  ،ولی بعضی دیگر  ؛ توانایی اجرای حکم نیز برخوردار بودند
را در بر گرفته  هایی که او و رسالتش  سبب دشواریچنین چیزی نقل نشده است، و او به  اما برای عیسی  .نداشتند

 .کردن برایش فراهم نشدبود، امکان حکم 
در حالی که روی سخن در اینجا در رابطه با   ؛های بشری« یک راه و روش استچینی زدن بدگویی و سخن اما »کنار 

کند، نه طریقت آن؛ بنابراین چنین سخنی برای کشیش مذکور و کسی که همانند وی تأویل می   است،کردن  حکم 
بین مردم حکومت و قضاوت نکرد و ممکن نیست مصداق این متن باشد!  عیسی .سودی ندارد

زمین از شدن  رنماید که عدل و انصاف در حق مسکینان در اثر پُ اشاره می  موضوعابتدا به این    در اینجا امام  -1
شده در متن »أّن اْلرض تمتلئ من معرفة الرب: زمین  گونه که الِم تعلیِل وارد  همان  ؛شناخت و معرفت خداوند است

ها شخصی است که علم و حکمت را در  شود« به همین معناست و مقصود از این ویژگیاز شناخت پروردگار پر می
فراهم نشد و متن موجود مقید به »در آن    زمان عیسیای در  کند، و چنین زمینه حین رسالت خود منتشر می 

 .گویند تحقق آن در کلیسا و در آینده خواهد بودمسیحیان به این نکته اقرار دارند و می .استروز« 
 گوید:کشیش آنتونیوس فکری می

گونه   مانه  .منظور شناخت فلسفی نیست بلکه شناخت روحی و حقیقی است  :شودزمین از شناخت پروردگار پر می»
 .القدس استداشتن پند و اندرز مبتنی بر حقایق دین و عمل روحاخبار حاکی از ادامه :شودکه دریا از آب پر می

- 1، و آیات »استدهد به قبل از آن  معنای ارتباط آنچه رخ می: حرف »ف« به...کند()پس سکونت می  ...َفَیسکن
القدس همراه کلیسا اشاره دارد؛ کاری که  ید و حتی به کار روحگوبخش او سخن می« از تولد مسیح و کار نجات5

بنابراین آنچه »الفیون« به آن   .و به همین دلیل بعد از آن بر عهدۀ کلیسا قرار گرفت   ،مسیحعهدۀ  کلیسا بر  طبق نظر  
سال حکومت کند و در این مدت شیطان    هزارگردد تا  معتقدند مسیح به زمین بازمی ها  آن   معناست؛معتقدند نیز بی 
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این   ...کند ودر نتیجه گرگ با گوسفند سکونت می   ؛کندشود و صلح و سالمتی بر جهان آقایی می به بند کشیده می 

صلح  پادشاه  کند؛ مسیح  میهای مؤمنان آقایی  دارند که بر قلب  ییصفا  و  ها نمادین هستند و اشاره به سالمتیتشبیه 
:  14کند نیست )یوحنا  که جهان اعطا می و صلحی    یسالمت   همانندِ   با خود آوردوی  که    یصلح تی و  سالمو    ،بوده
27) . 
ها فقط او را طلب خواهند کرد  عنوان پرچمی برای مردمان برپا خواهد شد و امتو در آن روز ریشۀ یّسی به) :10آیۀ 

 (.و او با جالل خواهد بود
سخن   ـبودها  آن  خاطر رحمت او برکه بهـ  هااز تمجید خداوند توسط امت  پرچمی برای مردمان: زمانی که مسیح

 . گفت، پولس رسول این آیه را اقتباس کردمی
( سّید آنگاه که بر صلیب کشیده شد خودش پرچمی گردید، در حالی که دستان خود را باز کرده 12، 6:  15)رومیان 

 ...و او در میان آنان خواهد بود و همۀ اقوام گرداگرد او جمع خواهند شد   .همۀ جهان را در آغوش خود بگیردبود تا 
از    را که  خویش   کند تا بقیۀ قوم خود را دراز می   خداوند بار دیگر دست  خواهد گشت   روز که واقع   و در آن )  :11آیۀ    ...

 .(باشند، بازآورد مانده دریا باقی هایو از جزیره مات، شنعار، َح ، عیالم، حبشآشور، مصر، فتروس 
»این واقعه در روز عنصره* واقع شد و سپس از طریق پند  ...= یعنی عصر انجیلی  خواهد گشت   روز که واقع   و در آن

تروس همان ف  .آوردن یهود در پایان روزها، اتفاق خواهد افتادبا ایمان  نیزو اندرزهای رسوالن و از طریق کلیسا و  
بابل   همان  شنعار  و  ایران  یا  فارس  همان  عیالم  حبشه،  همان  کوش  شمالی،  این  استمصر  به    ها)همۀ  اشاره 

 .هایی دارد که وارد مسیحیت خواهند شد(امت
  . دارد  القدس بر شاگردان مسیح است که به فاصلۀ پنجاه روز پس از عید فصح قرار*عید عنصره: یادبود حلول روح

 )مترجم(
یهودا را از چهار   خواهد کرد و پراکندگان را جمع اسرائیل شدگان، که راندهها پرچمی برافراشتهو برای اّمت) :12ۀ آی

 . (خواهد آورد فراهم  گوشۀ جهان
« )کشیش آنتونیوس فکری: تفسیر عهد قدیم ـ  .آوردها و یهود را که پراکنده هستند گرد هم میکلیسا همۀ امت 

 ( 11اشعیا 
 مسّلم و قطعی است!   نیافتن این متن در زمان عیسیتحقق

گویند  ای میگویند این رویداد در ظهور دوبارۀ مسیح واقع خواهد شد و عدهای از مسیحیان میجدای از اینکه عده
رویداد، در شود، این نکته مشترک است که همگی آنان اعتراف دارند این  از طریق کلیسا در زمان آینده محقق می 

کند که مختص »آن روز« هستند  با وجود اینکه این متن اموری را توصیف می  ؛واقع نشده است  زمان عیسی
 . پس در نتیجه همۀ این تفسیرها نادرست هستند ؛شدن آن شخص«یعنی »زمان مبعوث 

متونی هستند که    شده، خبرها وهاست؛ اینکه خصوصیات گفته آنچه برای ما اهمیت دارد وجه مشترک این گفته
هستند. شدن او زمان طوالنی بعد از مرفوعو حتی مدت متعلق به زمانی بعد از رسالت عیسی
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  . دور استکامل به   طور به و دعوت ایشان    متن از عیسیاین  تمامی محتوای    تقریباً 
و    ؟را گرد آورده است  (از نظر اینان یعقوب)  اسرائیل  شدگانرانده   ، عیسی  ، مثال  عنوانبه آیا  

اگر   ؟ جهان گرد آورده است جایجای را از  (فرزند یعقوب  ،هاآن از نظر )یهودا   آیا پراکندگان 
  ؛ نیست   این نیز صحیح   ،است   پیوند خوردهها  آن   به  اوبا ایمان به  بگویند: آنان را گرد آورده و  

شهرهای اندکی تجاوز نکرده    دۀ از محدو  ، بردن ایشانتا هنگام باال  دعوت عیسی  چراکه
کنار زمین  وگوید: این شخص پراکندگان یهودا را از گوشهاین در حالی است که متن می  .بود

  ، شدن این شخص : در زمان برانگیخته استعبارت دیگر معنای متن چنین  به   ؛آوردگرد می
نسبت    دوردستهای  از سرزمین   خصوصبه های عالم و  از تمامی دولت  تقریباً مردم بسیاری  

 1. آورندبه او ایمان می ( کنار زمینوگوشه یعنی )شدن او ته به مکاِن برانگیخ
برافراشته ها  اّمت   برایو    12) خواهد کرد و   را جمع  اسرائیل  شدگانرانده که    ،پرچمی 

 (. خواهد آورد  فراهم  جهان  شۀیهودا را از چهار گو پراکندگان
 . است (أحمد  ،حمد)« ستایش کرد« یا »ستایش»معنی یهودا در زبان عربی به  مۀکل

 : نهم آمده استوِسفر پیدایش اصحاح بیست ،در تورات
  . میگومی  حمد پروردگار را  مرتبه  ن یگفت: ا  و دیی پسری زا  ،شده  حامله گرید  بار و  35)

 (. ستادیبازا  دن ییزا  سپس از .نهاد نام  هودا ی را  او بدین سبب

 
امام    -1 به  مؤمنان  و  است  افتاده  اتفاق  رویداد  این  هستند؛    احمدالحسنامروز  پراکنده  زمین  جای  همه  در 

و در میان   ...ا، اروپا، چین، مکزیک، مغرب عربی والعرب، مصر، ایران، امریکا، کاناداسترالیا، آسیا، عراق، جزیرة
آنان سّنی، شیعه، مسیحی و یهودی وجود دارد؛ الحمد لله رب العالمین )سپاس و ستایش تنها از آِن خداوند، پروردگار  

 . جهانیان است(
و دیدم که )که در مکاشفۀ یوحنا آمده است:  چنان   ؛هستند  پراکندگان »یهودا« )احمد( همان انصار امام مهدی

و   ایستاده است  بر کوه صهیون  او هستندبّره  دارند، همراه  بر پیشانی خود نوشته  را  او    ...(. هزار نفر که اسم پدر 
 (14)مکاشفۀ یوحنا ـ اصحاح 

)به کتاب »نامۀ هدایت«   .کندرا جمع می  مهدی اول یمانی، احمد همان کسی است که انصار پدرش امام مهدی
مراجعه نمایید( احمدالحسننوشتۀ امام 



 سیزدهمین حواری  .............................................................................................. 138

 1. است «خدا  دۀبن :  عبدالله» معنیدر عربی به « اسرائیل» مۀو کل
می چنین  متن  این  معنای  نتیجه  برافراشته اّمت   برایو  )  : دشودر  پرچمی  که    ،ها 

پراکندگان  را جمع   ( عبدالله)  اسرائیل   شدگانرانده و  کرد  از چهار    ( احمد)یهودا    خواهد  را 
 (. خواهد آورد فراهم  جهان  شۀگو

از گوشه   ابرهای کسانی هستند که مانند  «  پراکندگان» یاری  وپاییزی  برای  کنار زمین 
اول)قائم   می   ( احمد   ، مهدی  و    همان ـ اینان    .شوندجمع  محمد  روایات  از  که  طور 

 2. در آخرالزمان هستند انصار امام مهدی ـاستمشخص  محمدآل

 
 کند: عالمه مجلسی از تفسیر عیاشی چنین نقل می  - 1

می  حلبی  بن محمد  هارون  امام صادقـ  از  خداوند:    گوید  سخن  این  بنی از  بنی )  اسرائیلیا  (  اسرائیلای 
 « .طور خاص ما هستیم منظور از آن به»پرسیدم؛ فرمود: 

پرسیدم؛ فرمود: (  اسرائیلای بنی )  اسرائیلیا بنیاز سخن خداوند: :    گوید از امام صادقمحمد بن علی می ـ 
 «.محمد دارداختصاص به آل »

من عبدالله )بندۀ  »فرموده است:    کند که آن حضرتداوود از کسی که از رسول خدا شنیده است چنین نقل می ابو
خدا( هستم و نامم احمد است. من بندۀ خدا هستم و اسمم اسرائیل است؛ و هرچه به او امر فرمود مرا نیز امر کرد 

(44ص    1)تفسیر عیاشی ـ محمد بن مسعود عیاشی: ج  «  بیان کرده برای من نیز بیان کرده است.و هرچه برای او 
 کنیم: را به عنوان نمونه بیان میها آن تعدادی از .ستنده  رروایات در این خصوص واقعًا بسیا - 2

خالد از امام  عمیر از منصور بن یونس از اسماعیل بن جابر از ابیشیخ کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی
ِت  سخن خداوند عزوجل:  خصوص  در    باقر

 
یَن ما َتُکوُنوا یأ

َ
َخیراِت أ َتِبُقوا ال    سوی به پس  )  ِبُکُم اللُه َجمیعاً َفاس 

ها، والیت است،  نیکی »فرمود:    ایشان  ،سؤال شد(  آوردها پیشی جویید. هرجا که باشید خدا همۀ شما را مینیکی
ِت ِبُکُم اللُه َجمیعاً :  تعالیوو سخن خداوند تبارک 

 
یَن ما َتُکوُنوا یأ

َ
یعنی  (  آوردهرجا که باشید خدا همۀ شما را می)  أ

 «.شده هستندداده  به خدا سوگند! آنان همان امت وعده»فرمود:    «.ده تا و اندی هستندواصحاب قائم که سیصد
ص    8)کافی ـ شیخ کلینی: ج  «  .شوندبه خدا قسم! در یک ساعت و مانند ابرهای پراکندۀ پاییزی جمع می»فرمود:  

313 ) 
طالب ز اعمش از ابراهیم تیمی از حارث بن سوید از علی بن ابوسید بن طاووس از علی بن حسن ذهلی از ابومعاویه ا

شود. هرگاه چنین شد شود تا جایی که »ال اله اال الله« گفته نمیاسالم دچار نقصان می»کند که فرمود:  نقل می
را فرامی انصار خود  برمیپیشوای دین،  را  پاخواند. پس خداوند قومی  پراکندۀ  ابرهای  ییزی جمع  انگیزد که مانند 
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 ( 340)مالحم و فتن ـ سید بن طاوس: ص  «.دانم را می ها آن های منزلگاهشوند. به خدا قسم من نام فرمانده و می

مهدی همانند موسی )که   »...فرمود:  کند که آن حضرتنقل می عالمه مجلسی از جابر جعفی از امام باقر 
که لشکر هالکت  رسد. سپاه )سفیانی( هم ـ تا به مکه می  روداز مصر گریخت( هراسان و نگران از مدینه بیرون می

کدام  ـ هیچ بردکه خبرشان را میمنزل کنند، به زمین فرو روند و جز یک تن ـ  ءروند. چون در بیداـ در پی او می است
وزیرش همراهش  که    حالی   گزارد و درخیزد و نماز می پا می  برند. پس قائم بین رکن و مقام بهجان سالم به در نمی 

علیه هرکسی که به ما ظلم کرده و    ،طلبیم گوید: ای مردم! ما خداوند را به یاری میگرداند و میاست روی برمی
خداوند با ما محاجه دارد، پس ]بداند که[ من نسبت به خداوند سزاوارترین هستم   ۀحّقمان را ربوده است. هرکه دربار 

  50که  ده و چند تن ـوترم... به خدا سوگند، سیصدپس من از همه به آدم نزدیک   آدم با ما محاجه دارد،  ۀو هرکه دربار 
شوند  درپی در مکه جمع میقبلی و همچون ابرهای پاییزی پی   ۀوعدـ خواهند آمد؛ بیهستند ها  آن   زن نیز در میان

آیه  همان  این  حقو  که  است  فرمایدای  هم):  تعالی  خداوند  باشید  خواه  ۀهرکجا  را  هرچیز شما  بر  خدا  و  آورد  د 
 .اندای که اهلش ستم پیشه گوید: این است همان قریهمی پس مردی از آل محمد .(تواناست

و پرچم و   که عهد )وصیت( پیامبر حالی کنند، در که بین رکن و مقام با او بیعت میسپس او با آن سیصد و چند تن ـ
با اوست  سالح از مکه  ـ بهآن حضرت  ندا  بیرون میهمراه وزیرش  از آسمان  او  و امر  نام  به  آیند. منادی در مکه 

شنوند. اسم او اسم پیامبر است. هر آنچه برای شما ایجاد شبهه کند، که تمامی اهل زمین آن را می دهد؛ چنان می
ن  اگر ایو پرچم و سالحش بر شما مشتبه نخواهد شد؛ و نفس زکیه از فرزندان حسین است و    عهد )وصیت( پیامبر

  محمد کاران )َشذاذ( آل امر بر شما مشتبه بماند، آن صدای آسمانی به نام و امر او بر شما مشتبه نخواهد شد. از فریب 
نشین باش و هرگز های متعدد. پس خانهولی دیگران پرچم   ،محمد و علی تنها یک پرچم دارند زیرا آل  ؛بر حذر باش

ها پیروی مکن تا مردی از فرزندان حسین را ببینی که عهد )وصیت( و پرچم و سالح پیامبر خدا  کدام از ایناز هیچ
پیامبر خدا به علی بن حسین و سپس به محمد بن علی رسید و ]بعد از این[ خداوند آنچه را   با اوست؛ زیرا عهد 

ص   52)بحاراالنوار: ج  «  .هایی که برایت یاد کردم جدًا بپرهیز دهد. همیشه با اینان باش و از آن بخواهد انجام می
 ( 101ص  2ی حائری: ج دالزام الناصب فی اثبات الحجة الغائب ـ شیخ علی یز؛ 222

محمد قیام کند ه قائم آلزمانی ک  642تألیف علی کورانی آمده است: »  ، المعارف احادیث امام مهدی در دایرة  ـ
اما دوستان   ؛شوندهای ابر پاییزی جمع می همانند پارهها  آن   کند؛ پس خداوند اهل مشرق و مغرب را برای او جمع می

( 101ص  3« )معجم احادیث المهدی ـ شیخ علی کورانی عاملی: ج .از اهل کوفه و ابدال از اهل شام هستند
« منظور از خیر اندازیم أو اگر عذاب را تا امت معدود به ترۀ این سخن خداوند »در تفسیر المیزان آمده است: »دربا

گویم: این معنا را کلینی  می  .، و منظور از »امت معدود« اهل بدر و اصحاب آن جنگ است»عذاب« خروج قائم 
البیان و در مجمع  .اندروایت کرده   در تفسیر خود از امام علی و امام باقر و امام صادق  و عیاشی   و قمی  در کافی 

نفر است  چند  است که عددشان سیصد و    اند: منظور از امت معدود اصحاب مهدیآمده است که بعضی گفته
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 ( خورشید و ماه را دربردارد ، در رؤیای یوحنا زنی که ) -
 :5پرسش 

زنی که در رؤیای یوحنا خورشید و ماه    : روشن کرده است  گونهاین   احمدالحسنسید  
دربردارد  مهدی   ،را  امام  که   ؛ است  مادر  حالی  چیزکشیش  در  کلیسا  و  دیگری    ها 

 ؟است صحیح   ـدیگر کسچ یه و نه ـ سخن ایشان  شود ثابت می چگونه   .گویندمی
 پاسخ:

 یوحناست: زنی که در رؤیای  راجع به اما پرسش شما 
 :  12 اصحاح  ،در رؤیای یوحنا 

 و شیپاها  ر یز  ماه و دربردارد  را  آفتاب زنی که  ؛شد ظاهر آسمان در می عالمتی عظ و  1)
 عذاب و درِد زایمان از ،است  در حالی که آبستن  2  ،است ستاره دوازده تاجی از سرش بر
زا   پس 5  ...آوردبرمی  اد یفر  دنییزا  عصای   به را  نیهای زمامت  مۀ ه که  دییفرزند پسری 

 او بر شان  شهادت  مۀ کل و  بّره خون  به وساطت  شان یا  و   11  .. .کرد حکمرانی خواهد ن یآهن
بمیرند دوست را  خود جان و آمدند غالب اینکه  تا   و هاآسمان  ای  ،رونیازا   12  .نداشتند 

 به می خشمی عظ با  سی ابل  که را یز  ، ایدر  و  نیوای بر ساکنان زم  ؛د یباش شاد ها  آن  ساکنان
 ن یزم  بر   د ید  اژدها  چون و   13  .اندک دارد داند زمانی می چون ؛است  آمده فرود  شما  نزد 

 غضب زن بر  اژدها   17  ... ..دکر  جفا بود ده ییزا  را  پسری فرزند  که زن آن بر ،شده  افکنده
او اندگانمباقی  با  تا رفت ،نمود  کند،  نسِل  حفظ    جنگ  را  خداوند  وصایای  که  کسانی 

 (....کنند می
را    نیا   انیحیمس:  اول  1؛ ست سایکل  همان  زن   نی ا که    کنندی م  ریتفس  گونهاین متن 

 
یزی یهای ابرهای پاطور که تکه  همان  ؛شونددر یک ساعت دور آن جناب جمع می   ـ کهبه مقدار عدد اصحاب بدرـ

« )تفسیر المیزان ـ .روایت شده است  گفته است: این معنا از امام ابوجعفر و ابوعبدالله    .شونددور هم جمع می 
( 181ص  10سید طباطبایی: ج 

ا« محسوب یسوز نزد مسیحیان امروزی »عید میالد کلمعروف است کلیسا قبل از روز پنجاهم وجود نداشت و این ر   -1
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 . شودمی

  - 7...یل چنین آمده است: »ئیل جریس میخائهایی دربارۀ تاریخ کلیسای مسیحیت نوشتۀ کشیش میخادر یادداشت 
 بعد از آنکه سید مسیح در کوه زیتون از میان شاگردانش رفع شد و به آسمان رفت و  ...روزهای انتظار و تولد کلیسا

 ... به اورشلیم بازگشتندها آن
و در ساعت سه به وقت عبری )ُنه صبح به وقت ما( در یکی از عیدهای    سید مسیحرستاخیز  در روز پنجاهم از    ...

عنوان  پروردگار این مناسبت یهودیان را به  ....های یهود در اورشلیم ـ از جشنکه عید پنجاهم استبزرگ یهودیان ـ
 ... هایی را در خود داردکه نمادها و اشاره د زمان تولد کلیسا برگزی

 اری کلیسا: ذگعید بنیان  ...
عیدی   ،او این عید یهود را برگزید تا از آندهد؛  شکی نیست خداوند همۀ کارهای خود را از روی حکمت انجام می

این عید یهودی با توجه به معانی و محتوای آن از جهات مختلفی برای زمان تأسیس   ...برای میالد کلیسا قرار دهد
 « )مذاکراتی دربارۀ تاریخ کلیسای مسیحی ـ میخاییل جریس میخاییل( . ...تر بودکلیسای مسیحی مناسب 

اطل است و وضوح بکردن این زن به کلیسا، بهاند تفسیر بیان داشته   احمدالحسنطور که امام    بنابراین همان
گویند طور که مسیحیان می   یا همان   ،شکل گرفت  حتی این سخن نیز باطل است که کلیسا در روز تولد عیسی

است و به تعبیر آنان عیسی در رأس کلیسا قرار دارد؛ چنانچه در فرهنگ اصطالحات کلیسا   کلیسا همان عیسی
 در شرح کلمۀ »کلیسا ـ بیع« آمده است:

«  همۀ مقدسینروز  »ـ در  کنندای تصور میگونه که عدهآنیسا: شایان ذکر است تأسیس کلیسا ـ تاریخ تأسیس کل  ...»
،  استو مسیح همان رأس    ،کلیسا همان جسم مسیح  از آنجا کهزیرا    ؛القدس( نیست)روز پنجاهم ـ روز حلول روح

کلیسای قبطی ارتدکس ـ فرهنگ  « )نظام. ...کلیسای مسیحی با تولد سّید مسیح آغاز شده است؛ با تولد رأسپس 
 اصطالحات کلیسا( 

با تولد    ؛این تفسیر نیز سودی برای آنان نخواهد داشت به کلیسا تفسیر کنند در این صورت او  زیرا اگر این زن را 
بینم که  به همین دلیل برخی از آنان را می  عیسی متولد شده و او کسی نخواهد بود که عیسی را به دنیا آورده باشد!

با هم مخلوط میعه را صحیح جلوه دهند، که عیسید قدیم و جدید را  از »کلیسای عهد   کنند تا این سخن 
با وجود اینکه این گفتار باطل است و   . قدیم« متولد شد و سپس این »کلیسا« تبدیل به »کلیسای عهد جدید« گردید

اما ما    ، کلیسای عهد جدید وجود نداردکند که چیزی به اسم کلیسای عهد قدیم و  در بطالن آن همین کفایت می
 . ای باقی نماندباید این سخن و تأویل دوِر آن را مورد نقد قرار دهیم تا شبهه 

 گوید:کشیش آنتونیوس فکری می
او باردار است؛ کلیسا مادری است که فرزندان    ...گویند او همان عذراستای میاین زن همان کلیسا، و عده   ...»

= پولس    آورداز درد زایمان و عذاب زاییدن فریاد برمی ولی تولد فرزندان او همراه با سختی است =    ؛بسیاری دارد
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« گفته است:  گیردرسول چنین  در شما شکل  تا صورت مسیح  دارم  زایمان  درد  برای شما  که  فرزندان من  «  ای 

گفت: در حالی که می  ،زد تا مسیح را به دنیا آورددر عهد قدیم چنین موجود است که او فریاد می  .(19:  4)غالطیان  
خصوص از نوادگان یهودا آمده  و بهها  آن  اکنون ازمسیح هم   .(1:  64« )اشعیا  ها را شکافته، فرود آییکاش آسمان »

 های بسیار دور به؛ شخصیتی که در زمانبرندبخش به سر میاست و اکنون یهود در حسرت آمدن این فرد رهایی
داده شدهها  آن او بودند  .است  وعده  انتظار  در  به سّید گفت: »چنان  ؛ حتی سامریون  من  که آن شخص سامری 
= او مسیح    پس فرزند پسری به دنیا آورد  ...( 25:  1« )یوحنا  گویند خواهد آمددانم آن مسیا که به او مسیح می می

« )شرح کتاب مقدس ـ عهد جدید ـ کشیش آنتونیوس فکری ـ مکاشفۀ . را داماد کلیساستزی  ،است و مذّکر است
 ـ تفسیر سفر مکاشفه(  12

کند؛ وی که در آن تفسیر علمای قدیمی را نقل می  استگویی مربوط به کشیش تادریس  نمونۀ دیگر این تناقض
 گوید:می

آورد؟ کسی که ابلیس با او مخالفت  پسر را به دنیا میهایی دارد؟ کسی که  کسی است که چنین ویژگی »این زن چه
کند تا اینکه در نهایت در دریاچۀ گریزد؟ کسی که همواره شیطان با او و نسل او مخالفت می کند و این زن از او می می

 آتش افکنده شود؟ 
ان کلیساست؛ کلیسایی که شامل  پدران آغازین کلیسا اعتقاد دارند این زن که خداونِد یسوع را برای ما به دنیا آورد هم

 است.ـ تا پایان روزگار یعنی از آدم جماعت مؤمنان از زمان پدران ـ
که تا زمان مالقات    این زن همان کلیسای پدران، انبیا، قدیسین و رسوالن استگوید: »ـ اسقف ویکتورینوس می

طوالنی به آن وعده داده  های مدتکه از با جسمی   او تحمل کرد؛ ثمرۀ قومهای بسیاری را سّید مسیح دردها و غم 
در رستاخیز  اشاره به امیدی است که به   اینکه او خورشید را در بردارد .از همان قوم دریافت کردجسم را    ،شده بودند 

 . دارد هاآن تاریکی و ظلمت
مانند ماه در  ها  آن  و  ...ناشدنی استهای قدیسین در مرگ ناگزیر و تمامو ماه )در زیر پایش( اشاره به افتادن بدن

 . درخشندها میتاریکی
 « .تاجی که دوازده ستاره دارد همان گروه پدران است که سّید مسیح جسم را از آنان دریافت کرد

و قوم یهود و    ...درآمدندکلیسا با آدم شروع شد و پدرانی مانند ابراهیم، اسحاق، یعقوب و خنوخ به عضویت آن    ...
در این زمان خداونِد ما یسوع آمد    .آوردند در زمان ناموس به عضویت آن اضافه شدنده ایمان  هایی کبعضی از امت

از عضویت    یبا عنوان یهود  یان اما یهود  ؛از یهود  کلیسای عهد قدیم   ؛در حالی که جسم خود را از کلیسا گرفته بود
که فراتر از حدود زمان و جنس  سخن از این زن اختصاص به یک کلیسا دارد  به همین سبب    ...کلیسا خارج شد

 . هاستدر نتیجه روی سخن این اصحاح مربوط به کلیسا از ابتدایش تا پایان نسل  ؛است
کسی است که از طریق زیرا او    ؛توانیم آن را از مریم عذرا جدا سازیم آوریم نمی وقتی سخن از »کلیسا« به میان می 

 



 143 .................................................................................. ها اول پرسش ۀمجموع

همین کافی    ر یتفس  ن یا   بودنباطل   دادننشان  یبرا   .روشن استها  آن   بودن تفسیرباطل 
در حالی که واقعیت این است   ؛ کنندی م ر یتفس  یسیع  به فرزند آن زن را  ، هاآنکه است 

 
گویند، او زنی است  طور که پدران آغازین می  همانپس    ؛و او مادر همۀ زندگان است  ایم سّید مسیح به او پیوند خورده

، در او ساکن و او صاحب  که خورشید را در بر دارد و ماه زیر پایش است؛ زیرا خداونِد ما یسوع یا همان خورشید خشکی 
 . کسی که پسر اول را به دنیا آورد ...ی شدجالل آسمان

گوییم آنچه این رسول در این اصحاح دیده است اختصاص به کلیسای  هیچ انحرافی می ما نیز به همین ترتیب و بی
دارد از کلیسای عهد قدیم جدا و مستقل نیست   ؛عهد جدید  و    ؛زیرا  انبیا، وحی  قدیم،  پدران عهد  موعودها بلکه 

توانیم  ولی ما می  دارای جسد شد؛بنابراین خداوند ما یسوع آمد در حالی که از مریم عذرا یا یهود    .منتسب به آن هستند
؛ کلیسایی که امتداد یافت تا اینکه همۀ را دارد  عضویت مریم عذراافتخار  که  دارای جسم شد  بگوییم او از کلیسایی  

   .به عضویتش درآمدندشد  جسد دارای ها آن کسانی که خداوند از
که با کلمۀ پدر    کاماًل روشن است منظور از زنی که خورشید را دربردارد، همان کلیساستگوید: »پدر هیپولیتوس می 

« و با این سخنش »ماه زیر پایش است« به این  .اش خورشید را پشت سر گذاشته استیاری شده؛ زیرا درخشندگی 
طور که عبارت »و بر سرش تاجی    ت تجلی کرد؛ همانآسمانی که از ماه برتر اس  یکند که با جاللموضوع اشاره می

« )کشیش تادریس یعقوب ملطی ـ .  ...از دوازده ستاره است« به دوازده رسولی که کلیسا را برپا نمودند اشاره دارد
 ( 12تفسیر سفر مکاشفه: اصحاح 

  چنین تفسیر او به مریم هم  ؛سازدهای موجود در تفسیر این زن به کلیسا )عهد جدید( بطالن آن را واضح میخلل
 خواهد آمد!  احمدالحسننیز نادرست است که در قسمت بعدی سخن امام 

از مؤمنان از عهد قدیم  واقع جماعتی    دررا به دنیا آورد    زنی که عیسیآن  گوید،  که می  ماندنظر سومی باقی می
 که این نظر نیز باطل است:  ؛همین زن جماعتی از مؤمنان در عهد جدید نیز هستدر عین حال  هستند و 

کنند )جماعت مؤمنان( دارد و بگوییم  ادعا میها  آن   اگر بگوییم این زن اشاره به کلیسا در عهد قدیم به معنایی که
عنوان  توان بههستند نمی   که بعد از عیسی   را  این است که گروه مؤمنانیوارده،    از او متولد شده، اشکال  عیسی

به مصادیق جدیدی نیاز دارد؛   یا آورد معرفی کرد و تطبیق رؤیا بر زمان بعد از عیسیرا به دن  کسی که عیسی
 شوند.عالوه بر این، باید پانزده شخصیت دیگر نیز مشخص و 

زمان دارد  وجود  امکان  این  معتقدیم  آن محقق می ما  در  رؤیا  که  باشندهایی  متعدد  اختالف    ؛شود  در صورت  اما 
 شخصیت قبل از تولد عیسی  15برای تفسیر رؤیا به  ها  آن  در نتیجه  ؛ختلف خواهند بودها نیز مها، مصداقزمان

یعنی بعد از اینکه عبارت »جماعت مؤمنان« در عهد جدید مصداق  ؛نیاز دارند شخصیت بعد از تولد عیسی 16و 
ستاره    12خورشید، ماه و  ؟  اند کسانی هستند چه   پس آن فرزند پسر و بقیۀ نسل او که از خلفای خداوند  ،آن زن شد

 چه کسانی هستند؟ 



 سیزدهمین حواری  .............................................................................................. 144

  عیسی  ، و کلیسا متولد شود   گرفت  نظر  در  کلیسا   وجودی برای  بتوانپیش از آنکه  که  
 ! برانگیخته شد و مرفوع شد ، متولد شد

 . صحیح نیستنیز   تفسیر این زن به مریمدر جهت  تالش به همین ترتیب 
 : داشته باشد کهتوجه باید    ،حق استخواهان  هرکس

ستاره و خورشید و ماه چه  دوازده  و    ؟ باشد فرزندش کیست  زن همان مریماین  اگر  
زِن   ؟ هستندکسانی   بگویند  آنان  رؤیا  موجود  اگر  مریم  ، در  پانزده  به    ، است  همان 

 1!کنند تفسیررا  رؤیا صحیح   یشکلبه  خواهند داشت تا نیاز  شخصیت دیگر

 
زنی که خورشید )باید خورشید، ماه و دوازده ستاره را نیز معین کنند    ،اگر بگویند این زن در اینجا همان مریم است  -1

حداقل ماند و  شخصیت دیگر باقی می  14یعنی  (  را دربر دارد و ماه زیر پاهایش و بر سرش تاجی از دوازده ستاره است
پس فرزند پسری را زایید که همۀ )زیرا این زن، فرزند پسری به دنیا آورده است    ؛ماندیک شخصیت دیگر ناقص می

نیز  ها  آن  و این زن نسل دیگری غیر از این پسر دارد که  (های زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کردامت
 ...مین افکنده شد بر آن زن که فرزند پسر را زاییده بود جفا کردو چون اژدها دید که بر ز  13:  12)خلیفۀ خدا هستند:  

و اژدها بر زن غضب کرده رفت تا با باقیماندگاِن نسل او جنگ کند، همان کسانی که وصایای خدا را حفظ  17: 12
 (.ددارنکنند و شهادِت عیسی را نگاه میمی

این پسر همان عیسی »  اگر بگویند  را حفظ میباقیماندگاِن نس است پس  او که وصایای خدا  و  کنندل  آماج « 
 چه کسانی هستند؟! اهریمنی هستند  هاینیروحمالت 

داشتن  ای اختصاصاند؛ عدهیابیم علمای مسیحی در تنگنای بزرگی قرار گرفتهمیکنیم در وقتی به تفسیر مراجعه می
 سپارند:ای تمامی متن را به فراموشی می این متن و عده
و اژدها بر زن غضب کرده رفت تا با باقیماندگاِن نسل او جنگ کند، »  17گوید: »آیۀ  س فکری می کشیش آنتونیو

های « اژدها از کسانی که وصیت دارندکنند و شهادِت عیسی را نگاه میهمان کسانی که وصایای خدا را حفظ می
مانیم و  قدم مید در مسیح ثابت های خداونشود؛ اما ما با حفاظت از وصیت کنند خشمگین می خداوند را حفظ می

« .کندقدم هستیم بر او غلبه میدر او ثابتما زمانی که اژدها جنگی علیه ما برپا کند مسیحی که 
داشتن عبارت »بقیۀ نسل او )زن(« را به بوتۀ  تفسیر کرده است، اختصاص   یعنی وی در حالی که زن را به مریم 

 سپارد! فراموشی می
کند: »زمین به کمک این زن آمد و بسنده می  مسئلهکشیش تادریس یعقوب ملطی به سکوت کامل در رابطه با این 

پس اژدها بر زن غضبناک شد و رفت تا با    .دهان خود را باز کرده، نهری را که اژدها از دهان خود افکنده بود بلعید
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 1؟! کندکرده است یا می یحکمرانها را با عصایی آهنین امت  مۀه  و آیا عیسی
از سوی  ها  آن  برخی از   باشند، و   شدهشناخته   که دارد    نسلی غیر از عیسی   ، و آیا مریم

کنند حفظ  را  خداوند  وصایای  تا  باشند  شده  تکلیف  یا  ها  آن  یعنی  2؟! خدا  فرستادگان 
طور که در رؤیا    همان  تا  ؛ باشندخوبی و راه خداوند پیشوایان و  شزمینخداوند در  جانشینان 

  در مواجهه با نس و جن  های اِ شیطان از    ، مشغولیت رهبران شّر و بدی  شاهد آن هستیم، 
 ؟! باشدها آن

ر وقتی  بیان میهمچنین  را  اتفاقاتی  که    کند ؤیا  غیبی  آینده  معمول    طوربه اموری  در 
دیروز  را که آنچه  چه معنایی خواهد داشت،    در غیر این صورت   ؛ شودافتد بیان میمی اتفاق  

گاه کنیممثال    عنوانبه در رؤیا ببینیم تا  اتفاق افتاده است   در حالی که ما    ؟مردم را از آن آ
گاهیمآن  خود از   گاه  ! آ در    3؟توجود خواهد داشای  چه فایدهها  آن  به مردم  دادن  ی و در آ

 
کنند و در نزد آنان شهادت یسوع مسیح وجود حفظ میهای خداوند را  بقیۀ نسل او بجنگد؛ همان کسانی که وصیت 

ها باشد که باعث فساد نیروی  کردن جنگ میان بعضی از مملکتور دادن با شعله[ چه بسا این یاری17-16دارد« ]
( 9رجوع کنید به تفسیر مکاشفۀ )« .شودمخالف مسیح و برانگیختن موجودیت او می 

های زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد  سری زایید که همۀ امتپس پ  5:  12)نظر چنین است:  دمتن م  -  1
(12)سفر مکاشفه ـ اصحاح  (.سوی عرش او ربوده شدو فرزندش به نزد خدا و به کرد

رفت تا با باقیماندگاِن نسل    ، و اژدها بر زن غضب کرده  17:  12)فرماید:  در اینجا به این متن اشاره می   امام  -2
)سفر مکاشفه ـ اصحاح    (.دارندو شهادِت عیسی را نگاه می  کنندنی که وصایای خدا را حفظ می او جنگ کند، کسا

12 )
 آورد: رو سخن به میان می کنند که رؤیا از آینده و خبرهای پیشوضوح بیان میبرخی از متون سفر مکاشفه به -3

حال   به کند و خوشاکالِم نبّوت را قرائت میکه این   حال کسی به خوشا  3)آمده است:    1در سفر مکاشفه ـ اصحاح  
گفت: من  که می   11  ...دارند؛ زیرا وقت نزدیک استشنوند و آنچه را در آن نوشته شده، نگاه میآنان که آن را می

بینی در کتابی بنویس و آن را به هفت کلیسایی که در آسیا هستند یعنی آنچه می همان الف و یای اول و آخر هستم،  
َاف را که    19  ...سس، اسمیرنا، پرغامس، طیاتیرا، سارِدس، فیالدلفیه و الئودکیه بفرستبه  بنویس چیزهایی  پس 

 (.شدچیزهایی را که بعد از این خواهند دیدی و چیزهایی که هستند و 
ای در آسمان باز شده است و آن آواز اول را که شنیده بودم که چون بعد از این دیدم ناگاه دروازه 1): 4و در اصحاح 

 (.اموری را که بعد از این باید واقع شود به تو بنمایم گوید: به اینجا صعود نما تا  گفت دیگرباره میکّرنا با من سخن می
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اصحاح   در  تخت  5):  21و  آن  بنویسو  گفت:  ای  ،نشین  هستند. نزیرا  راست  و  امین  سخنان   ها 

آب حیات   ۀباز مرا گفت: تمام شد! من الف و یا و ابتدا و انتها هستم. من به هرکه تشنه باشد به رایگان از چشم  6
 (.ودچیز خواهد شد و خدای او خواهم بود و او پسر من خواهد بو هرکه غالب آید وارث همه 7خواهم داد. 
 شوند.دهد و باید نوشته و حفظ ت که خبر از غیب می ها سخنانی اسبنابراین این

نظر  دهد و حتی همۀ مسیحیان بر این سخن اتفاقهمچنین اختالفی در این نکته وجود ندارد که رؤیا از آینده خبر می
بسیاری را که  مسائل ،دارند و فرقی ندارد روش کالمی، رمزی یا روحی را برای تفسیر آن انتخاب کنند؛ حداقل همه

عنوان اتفاقاتی  فقرات دیگری را بهها  آن  اگرچه بعضی از  ؛عنوان خبرهای غیبی قبول دارندکند به را بیان میها  آن  رؤیا
 . کنندکه قبل از رؤیا محقق شده است، تفسیر می 

یا    مسئلهاین   درست  از  جدای  حقیقت  این  و  است،  روشن  و  واضح  دارد  تأویل  برای  بسیاری  نمادهای  رؤیا  که 
 ست. بودن این تفسیرهااشتباه 

 گوید:کشیش آنتونیوس فکری می
 های تفسیر سفر مکاشفه: »روش 

  ؛ کنندمی   تفسیر  صورت کالمیای آن را بهای زمان و مکان بعضی حوادث را از سفر مکاشفه استخراج و عدهعده
 ،استمعنای واقعی کلمه نفر به 144000شوند کسانی که وارد آسمان می تعداد گویند مانند بعضی از طوایف که می

سال بر زمین حکومت کند در حالی   1000گردد تا گویند مسیح بازمی بعضی می .آنان باشند ۀاز طایفبا این شرط که 
 . شودا جاری میهکه شیطان در بند است و شراب و شیر از کوه

 ...کندبرند و کلیسای ما از آن پیروی میهمچنین نوعی از تفسیر روحی وجود دارد که همگی از آن بهره می -
 اسلوب نمادگرایانه:  - ...

بنابراین   ؛های سفر مکاشفه عظمت آن را بیشتر ساخته استحتی پیچیدگی   ...شداین روش باید به کار گرفته می
 معانی آن آشکار نخواهد شد و اگر این اسرار از ابتدا مشخص بود ابلیس   وند اراده کرده است، جز زمانی که خدابه

 ... ساخترا فاسد میها آن
طور که در خود سفر رؤیا آمده است    اما همان  ؛هرگونه تالشی برای فهم کالمی این سفر، ناموفق خواهد بود  ...
: 22و    3:  1« )مکاشفه  د، آن را خوانده و به آن گوش فرا دهدخوشا به حال کسی که سخنان این کتاب را حفظ کن»
شکل روحانی بفهمیم؛ یعنی به روشی آن را بفهمیم که ما را به خدا نزدیک کند، از آنچه  ( بنابراین ما باید آن را به9

بیمناک باشیم، شبیه  ای را که در آن است اجرا کنیم، از غضب او ارد دوری کرده و هر توصیه دما را از آن برحذر می
ای که  کتاب را احساس، و توبه کنیم؛ توبهوبودن حسابنزدیک  .تسبیح گوییم ها  آن  آسمانیان شویم و خداوند را مثل

فر را  این ِس   .دهدهمراه کرده، در صفوف آنان قرار میها  آن  ای که حتی ما را با شود؛ توبهموجب شادی آسمانیان می
متوجه  ها  آن  تا هنگام رسیدن وقت  ـطور کامل نفهمیم حتی اگر آن را به  ،هایش شویم گفته یعنی یادآور  ـحفظ کنیم  
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دیده    را به دنیا آوردعیسی    که مریماز اینکه  پس  طوالنی    یرؤیای یوحنا مدت  حالی که
شدن  و مرفوع   ش رسیدن رسالتاتمام شدن عیسی و پس از به مبعوث از  پس    ا یرؤاین    حتی  ؛شد
خواهد  اتفاق  در آینده که گویدسخن می  غیبی اموریبنابراین رؤیای یوحنا از  ؛بوده استاو 

  مانند آن  ؛ گویدسخن نمی   تاریخی که اتفاق افتاده و به پایان رسیده است ل  ئمساو از    ، افتاد
 .کندتفسیر می  و چنیناست«  گوید »آن زن مریم میکه کسی 

 .کندرا نفی می  مریمبه زن  آن  تفسیر  لۀ تقدیم شد که مسئروشنی  نکات
 : بیان معنای صحیح : دوم

کلمات خداوند    ،ارؤیاهداشته باشیم  توجه    باید  ،متن در رؤیااین  از بیان معنای  پیش  
رؤیا    ؛ هستند نتیجه  قرآنه در  انجیل    ،مانند  و  شدن  به از  تورات  منطبق روز  بر  و  شدن 

مختلفمصداق زمان   های  مختلف در  هستند   شبیه   ها  که  انند  م ه  ؛یکدیگر  احواالتی 
است و معناهای    گونهرمز وجودشان    رون یازا   ؛جریان هستند آن در حال  خورشید و ماه در  

  ، یا مادر و پدر جسمانی  ،فرستاده و وصیبه  توانند  خورشید و ماه در رؤیا می  . دن دار متعددی  
را در رؤیا    شما کسیهمچنین گاهی امکان دارد    . داشته باشنداشاره    یا مادر و پدر روحانی

ببینی    را   شهری شما  و چه بسا    ، باشد  او مّدنظر   بلکه فقط نام  ، او نباشدخوِد    ،منظور   که ببینی  
ه در برخی خصوصیات یا شاید  بلکه منظور شهری باشد ک  ، نباشد  نظرد مکه خوِد آن شهر  

 . تشابهاتی داشته باشد شهر نامش با آن
الهی  اشاره   ، نمادهارؤیاها کلمات خداوند هستند و چه بسا  پس   را آورده  ها و حکمت 

 
سفر مکاشفه، سفری پیشگویانه در عهد جدید محسوب   ...های شریفش گردیم، آن را اجرا کرده و نجات یابیم پیام
 تفسیر سفر مکاشفه یوحنای الهوتی(  ۀمقدم ،« )کشیش آنتونیوس فکری. ...شودمی
 براین سفر مکاشفه به اعتقاد مسیحیان: بنا

 . دهدـ از اتفاقات آینده خبر می
. های الهی آن را حفظ کردـ باید مانند وصیت

. شودفهم میـ نمادهای آن نامفهوم است و هرگاه وقتش فرا رسد آشکار و قابل
اشاره دارند و صاحب این اخبار همان  وی  کسی هستند که به  مخصوص به همان  خبرها و نمادهایی  ها  آن   در نتیجه:

  .است دهندهسازد؛ او همان تسلی کسی است که ُمهرهایش را باز کرده، به وقتش اسرارش را فاش می
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 .اششدهفرستاده   هایمانند وحی و سخن پیامبران و سخن خداوند در کتاب ه دقیقًا    ؛باشند 
 : گویمروشن شد میحال که این نکته 

  . مشخص اشاره دارد  ی به مادر امام مهدی در زماننمادین    طوربه زن در رؤیای یوحنا  این  
با خورشید و    ،ایشان  نفر  ماه  احاطه شده است دوازده  و  َتنیعنی    ،دربرگرفته  که    ؛چهارده 

هستند و چهارده    تا امام مهدی   فاطمه و امامان از فرزندان فاطمه  ، علی  ، محمد  همان
  دۀفرستامهدی اول است که در وصیت    ،آوردو فرزندی که در رؤیا به دنیا می   ؛شوند تن می 

  ،آیدبه این ترتیب عدد پانزده نفر در رؤیا به دست می   .ذکر شده است  حضرت محمد  ،خدا 
خداوند    جانشینانو    خلفاها آن  زیرا   ؛ جنگندهای انسانی و جنی با نسل ایشان میو شیطان 

 . هستند ش در زمین
اینکه او درد زایمان دارد و او را به دنیا  پس  ؛ مستقیِم او نیستفرزند  ، فرزنداین  اما اینکه 

 ؟ آورد چه معنایی داردمی
به دنیا    ،از آن آمده  مهدی اول که    ای را و ریشه   اصلهمان  یا    او  پدر   ،پاسخ: این زن

 . آورده است
دیگر   ی زن در زماناین که مصداق دیگری برای وجود ندارد مانعی یادآوری شود: و باید  

  ؛ که محور رؤیاست  است  را به دنیا آوردهی  همان فرزند   از این جهت که او  1؛ باشدوجود داشته  

 
ای است که کلیسا آن را پذیرفته و اشکالی بر آن نیست؛  مسئلۀ تعدد مصداِق یک خبر غیبی مشخص، نکته   -1
»دبه مثال:  خوانده»ربارۀ مصداق  عنوان  عمانوئیل  که  به    «پسری  که  مادرش  می  «عذرا»و  نظرات توصیف  شود 

 . مختلفی وجود دارد 
باید ابتدا به شخصیتی نزدیک اشاره کند که آحاز   ،ای برای آحاز بودهعدۀ بسیاری معتقدند از این جهت که او نشانه

 ریه وجود دارد:در رابطه با این نکته، چهار نظ .بتواند آن را تشخیص بدهد
در نتیجه   ؛بلکه اسم جنس است  ،فقط بر یک نفر داللت ندارد  «عذرا:  از مفسرین معتقدند کلمۀ »ُعلمه  ( بعضی1

دهد؛ رخ میها  آن  ای خواهد بود برای مردم جدیدی که این خبر در آغاز دوران»عمانوئیل« در این حالت نماد و اشاره
مده است مطابقت ندارد و ارتباط بین این خبر و سایر اخبار مرتبط با مسیا از بین اما این تفسیر با آنچه در عهد جدید آ

 .بردمی
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مادر و همسر ایشان    ،ند از: پدر ا عبارت آن پانزده نفر  و  است    فاطمه  ، زنترتیب این  به این  
مولود  همان    که   ، است  گذاشته شدهودیعه  رازی که در او به    نیز   و یازده امام از فرزندانش و

 . ستمحور رؤیا و همان بوده   دوازدهمین از فرزندانش

 (... پیر در رؤیای یوحنای الهوتی  وچهارست یب ) -
 :6پرسش 

به  را  در رؤیای یوحنا     موجود پیرِ   وچهار ست یب  ، هایشدر برخی از کتاب  احمدالحسن سید  
  اند ذکر شده   خدا حضرت محمد« که در وصیت رسول  »دوازده امام و دوازده مهدی

 
می2 اشاره  زن  دو  از  یکی  به  که  است  خبری  این  آحاز(  همسر  یا  اشعیا  همسر  از   .کند:  مقصود  اول  حالت  در 

به »نبیه« وصف شده ( و مادر او همسر اشعیاست که  4- 1:  8»عمانوئیل« همان »مهیر شالل حاش بز«، )اشعیا  
صاحبان   ؛یعنی در زمان این خبر غیبی او دوشیزه بود  ؛کسی که اشعیا در آستانۀ ازدواج با او بود .(3: 8است )اشعیا 

 . ( 18: 8و اشعیا  13: 2ک عبرانیان .اند )رکنند که فرزندان اشعیا نمادین بودهگونه تأیید میاین نظریه آن را این
؛ اما این نظر موانع زیادی  استنظر »حزقیا«دو پسر م   ، ور از »عذرا« یکی از همسران آحازگویند منظگروه دیگری می

( و بدیهی 2:  18و    2:  16ک دوم پادشاهان  .بینی متولد شده است )ره سال قبل از این پیش نُ   حدودزیرا حزقیا    ؛دارد
ای بوده که در آینده اتفاق ظور واقعهبلکه من  ،ای نبوده که قباًل اتفاق افتاده استاست پیشگویی مربوط به واقعه 

 .خواهد افتاد
( دربارۀ مریم عذرا و  23:  1خصوص در پرتوی آنچه در انجیل متی )( این خبر غیبی به آیندۀ دور اشاره دارد به3

زیرا او همان خدایی است که »در جسم ظاهر   ؛«ت که تفسیر آن خدا با ماس ،شودعمانوئیل خوانده میفرزندش که »
« )کولسیان صورت جسمانی در مسیح ساکن استالوهیت با همۀ کمالش به ( کسی که »16:  3شد« )اول تیموتاؤس  

جهت اطالعات بیشتر در رابطه با این موضوع به فرهنگ و تفسیرهای دیگر کتاب مقدس واقع در پایگاه انبا   .(9:  2
این    ،با اینکه این تفسیر دربارۀ وقوع خبر در آیندۀ دور صحیح است  .نمایید  تکال هیمانوت مراجعه  مسئلهولی از 

 . ای برای آحاز بوده استپوشی کرده است که این خبر نشانهچشم 
بینی همانند بسیاری از خبرهای عهد قدیم، دو مصداق دارد و عمانوئیل و عذرا دو نماد هستند؛ عذرا در ( این پیش4

عمانوئیل در مصداق  .یک اشاره به همسر اشعیا یا همسر آحاز و در مصداق دور اشاره به مریم عذرا داردمصداق نزد
 . نزدیک اشاره به »مهیر شالل حاش بز« یا »حزقیا« و در مصداق دور اشاره به یسوع خداوند دارد

)فرهنگ کتاب   .ا تعلق دارداز مریم عذر   «یسوع مسیح»خداوند  بینی در مصداق دور به والدت  شکی نیست این پیش 
مقدس ـ شرح کلمۀ عمانوئیل(
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فرموده  که    .اندتفسیر  اینجا  پرسشی  می در  به    رۀب  ،پیر   وچهارستی باین  شود:  مطرح 
 ؟ کیسته این برّ  ؛ دهندخطاب قرار می خودشان استمیان که در را ای شدهکشیدهصلیب 

 پاسخ:
 رؤیای یوحنا 

 در اصحاح چهارم: 
فردی نشسته  و بر آن تخت بود تختی در آسمان ناگاه به و   ،الفور در روح شدمفی  2 ...)

 اگرد گرد  ی کمانن یرنگ مانند سنگ یشم و عقیق است و    ،در صورت  ، نشسته  فردِ و آن    3  . دبو
و    ؛قرار دارد تخت    وچهارستیب   ،و گرداگرد تخت  4  شباهت داردزمّرد  که به  قرار دارد  تخت  

در حالی که    ، های سفید دربردارنده که جام  ،نشسته دیدم   را   پیر  وچهارست یب ها  بر آن تخت 
 (. ...آیدصداها برمیرعدها و  ، هابرق  ، از تختو  5های زّرین بر سر ایشان تاج 

 و در اصحاح پنجم: 
به  بوده و  مکتوب  از درون و بیرون  که    ،دیدم   نشینتختبر دست راست  کتابی را  و    1)

مختوم   ُمهر  می فرشته   و  2ست  ا هفت  ندا  بلند  آواز  به  که  دیدم  را  قوی  کیست  :  کندای 
اینکه   بردارداین  مستحِق  را  را بگشاید و ُمهرهایش  در آسمان و در    کسچی هو    3  ؟ کتاب 

و زیر  زمین  را    در  کتاب  آن  نتوانست  کندبگشاید  زمین  نظر  آن  بر  به   4  .یا  شدت  من 
  ، کردن بر آن باشدگشودن کتاب یا خواندن آن یا نظر   تۀکه شایس  کسچ ی هزیرا    ؛ گریستممی
بط  آن شیری که از ِس   ،اینک   !گریان مباش  ،گفتیکی از آن پیران به من  و    5  .نشد   پیدا 

دیدم  ناگاه  به و    6  .غالب آمده تا کتاب و هفت ُمهرش را بگشاید  ، ود استو دا   شۀیهودا و ری
ایستاده است و  ای چون ذبح بّره  ،چهار حیوان و در وسط پیرانآن  در میان تخت و   شده 

  7  .شوندجهان فرستاده می   یتمامبه هفت شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که  
آن چهار    ،و چون کتاب را گرفت   8  .گرفتنشین  آمد و کتاب را از دست راست تخت او  پس  

های  و هر یکی از ایشان بربطی و کاسه   ؛افتادنددر پیر به حضور بّره    وچهارست یبو    ،حیوان
  ، گویندرایند و می ُس و سرودی جدید می  9  .بخور دارند که دعاهای مقّدسین است  زّرین پر از

را برای خدا    مازیرا که ذبح شدی و    ؛گرفتن کتاب و گشودن ُمهرهایش هستی   مستحِق تو  
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پادشاهان و    ن،مایرا برای خدا  ماو  10 .قوم و اّمت خریدی ، زبان  ،به خون خود از هر قبیله 
و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان    11  .کرد  یم بر زمین سلطنت خواه  پس  ؛َکَهَنه ساختی

انات و پیران بودند و عدد ایشان کرورها کرور و هزاران هزار  بسیار را که گرداگرد تخت و حیو 
بلند    12  ؛بود به آواز    ،دولت  ، مستحق است که قّوتاو    :گویندمی  شدهذبح   رۀب  ۀدربار که 

  و هر مخلوقی که در آسمان و بر زمین و زیر   13  . یابدجالل و برکت    ،اکرام  ، توانایی   ، حکمت
را  تخت   : گویندشنیدم که می  ،ستهاآن   در را  آنچه  هر و    ،زمین و در دریاست  بّره  نشین و 

اَ   ، تکریم  ،برکت تا  باد  توانایی  و  گفتند  14  . یناْلبد د بَ جالل  حیوان  چهار  آن    ! آمین  ، و  و 
 (. به روی درافتادند و سجده نمودندبرای زنده تا ابد اْلبدین پیر  وچهارست یب

 در اصحاح چهاردهم: 
هزار    وچهارچهل صد و    ، بر کوه صهیون ایستاده است و با وی  ،بّره  ،و دیدم که اینک )

 (. ...که اسم پدر او را بر پیشانی خود مرقوم دارند هستند،  نفر

برای شما روشن می این متون   عنوان نمادین به   صورتبه مرتبه    که یک کسی  شود  از 
او بدیگر    ۀمرتبو    ، شیر اینکه  از   ،است  شده  اشارهبه وی    شده استذبح   رۀبه    همان   یکی 

  است که بر رؤیا تسلطهمان کسی    ،که بر تخت نشستهو آن کسی    ؛است پیر    وچهارست یب
برتر و جایگاهش  شخص  این  مقام  دارد و در رؤیا روشن است که   و    ؛استتر  ال وا از همه 

  ،از جهت جایگاه ،  هابر تختنشسته  پیر    وچهارست یباین    ،طور که در رؤیا روشن است   همان
 . هستند که بر تخت نشسته استآن شخصی ترین افراد موجود در رؤیا نسبت به نزدیک 

پیر    وچهارست یببرتر نیست و از    ،که بر تخت نشسته آن کسی  شده از  ذبح   رۀبنابراین ب
را دارد که    گیشایستاین  ست که  همان کسی ا   بینیم اوبا اینکه ما در رؤیا می  ؛ست ینبرتر  نیز  

  را بگیرد   شایستگی را دارد که کتابچطور فقط او این  پس    .هرها را بگشایدبگیرد و مُ کتاب را  
 ؟! هستندتر و برتر او نزدیک از در حالی که آنان  ؛و نه دیگران

 . داشته باشداشاره  پیر    وچهارست یببه یکی از  نمادین،    طوربه   ،شدهذبح   رۀدر نتیجه باید ب
  ( به سجده)آنان    پس  ، ...و  افتادند و با او سخن گفتنددر   (به سجده )اینکه آنان برای او  اما  

به نتیجه  کردند و    چینیسازی و مقدمه زمینه که آنان برای او    رسانداین معنا را می  ،افتادنددر 
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 1. ایمان داشتند ، است شدن حاکمیت خداوند در زمینشپیاده که همان  و فرجام 
 

 کنم: نقل می   احمدالحسنشدن بیشتر، متن زیر را از کتاب متشابهات امام مندجهت بهرهبه -1

 : 89پرسش 
َکًبا    :معنای این آیه چیست َحَد َعَشَر َکو 

َ
ُت أ ی 

َ
ي َرأ َبِت ِإنِّ

َ
ِبیِه َیا أ

َ
َقَمَر ِإذ  َقاَل ُیوُسُف ِْل َس َوال  م  َوالشَّ

ُتُهم  ِلي َساِجِدیَن  ی 
َ
آنگاه که یوسف به پدرش گفت: ای پدر، در خواب یازده ستاره و خورشید و ماه )  َرأ

 (. کنندام میرا دیدم، دیدم که سجده
 پاسخ:

دید و به حقیقت پیوست، و معنایش این است که: خورشید و ماه،    این رؤیایی بود که یوسف
یازده ستاره، برادران یوسف هستند. سجده  یعقوب ها برای  گزاردن آنو راحیل مادر یوسف، و 
 . هاستقبلۀ آن  به این معنا بود که یوسف یوسف

و این موضوع محقق  ،  شودجا آورده می سویش حج بهشود و به قبله، چیزی است که قصدش می 
یش حج گزاردند و با او در مصر استقرار یافتند.  سورا قصد کردند و به  ها در نهایت، یوسفشد و آن 

ها را از مصر خارج نمود.  به بعثت رسید و آن در مصر باقی ماند تا اینکه موسی نسل یعقوب
 . اندزمان گذشته است و خبر کسانی است که پیش از شما بوده  خصوصاین در 

است. یازده ستاره نیز    علی، و ماه،  و اما در آنچه باقی مانده: خورشید، پیامبر خدا محمد
فاطمه، حسن، حسین، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسی بن جعفر، علی بن  

امام مهدی  موسی، محمد بن علی، علی بن محمد، و حسن بن علی  و یوسف،    هستند، 
و سجودشان برای او به این معناست که آن حضرت همان کسی است که قصد شده و همان  ؛است

شان باد؛ و او، خاتم  هاست که در ِپی رسیدن به آن هستند؛ سالم و صلوات خداوند بر همگیقبلۀ آن
دین    کنندۀ شریعت خداوند بر زمینش است و حضرت محمدجاری  هاست. امام مهدیآن

مهدی  امام  نهایت  در  تا  آورده  را  پیامبر  اسالم  بنابراین  نماید؛  جاری  و  پیاده  را  امام ،  آن 
 ساز حکومت ال اله اال الله هستند که امام مهدیهمگی زمینه  و ائمه  فاطمه،  علی

در واقع، قبلۀ تمام انبیا و فرستادگان است و    بر روی زمین برپا خواهد نمود. حتی آن حضرت
همان کسی    کنند و امام مهدی ها برای برافراشتن کلمۀ الله بسترسازی کرده و میهمگی آن 

، قبلۀ  کنندۀ شریعت الهی است از آنجا که جاریافرازد؛ پس آن حضرت  الله را برمی   است که کلمۀ
 .رود ها به شمار میآن

کند. پیامبر خدا حضرت  چنین گمان نشود که قبله همیشه برتر از کسی است که به آن رو می
در معراج، او   داو حال آنکه قطعًا برتر از آن بوده است، و پیامبر خ رودسوی قبله میبه  محمد
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  صورتبه   است کهکسی  همان    ،پیر  وچهار ستیب شما: »در اینکه یکی از  گفتۀ  این  اما  
پس چگونه خودش را   ؛وجود دارد یاشکال ، بره و شیر توصیف شده است صورتبه ، نمادین

  رۀ باکه ما در دلیل  به این    ؛ شودمحسوب نمی  یاشکال  قتی در حق« این  ؟دهدخطاب قرار می 
از یک سو  که    گانه چهار وبیست آن پیرهای  اشکالی ندارد که یکی از    . گوییمرؤیا سخن می 

  ...گیردخطاب قرار  مورد    ، به شیر توصیف شده استاز سوی دیگر  و    ، به برهنمادین    صورتبه 
انتها  این اشکال صحیح  و    ؛تا  که  کسی    زیرا   ؛شدنقض رؤیا صحیح می قطعًا    ،بودمی اگر 
ولی در ادامه   ، به شیر توصیف شده است  ، پیدا کردشد و شایستگی بازگشایی کتاب را  غالب 

 :استذبح شده  رۀهمان ب ،که کتاب را گرفته کسی آن  بیان شده است
ِس   ،اینک ) از  ریآن شیری که  و  یهودا  تا کتاب و هفت    ود استو دا   شۀبط  آمده  غالب 

ای  بّره   ،چهار حیوان و در وسط پیرانآن  دیدم در میان تخت و  ناگاه  به و    6  .ُمهرش را بگشاید
به  چون ذبح  ایستاده است و هفت شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که  شده 

 (. گرفت نشین پس آمد و کتاب را از دست راست تخت  7 . شوندتمامی جهان فرستاده می 
است که چیره شد و شایستگی  کسی  برای اشاره به    ،شده و شیرذبح   رۀب  عبارات  بنابراین

  . استپیر    وچهارست یبو او یکی از    ؛که کتاب را بگیرد و مهرهایش را بگشاید داشت  این را  
و    ، شده  شیر به او اشارهنماد  با    ،است شجاعت و اخالص    ،که نیازمند نیروغلبه  در جایگاِه  

به او اشاره    ایستاده  رۀب نماد  با    1، استشدن  هرهایی که نیازمند قربانی در جایگاه گرفتن مُ 

 
ای با این  ها تشخیص داده، و جملهاو را از میان آن  را دیده و پیامبر خدا  و ائمه()قائم 

»فرمایدمضمون می  آن :  قائم  بود  هاآن   در میان  هاو  درخشان  اختری  و گویی چون  این «  .بود  و 
کردآناز خواهد  روشن  را  زمین  نقاط  تمام  حضرت  آن  نور  که  زمین بر  او  سلطنت  و    روست  تمام 

َها:  فرمایدتعالی میخواهد آورد. حقحکمرانی   ُض ِبُنوِر َرِبّ َرَقِت اْلر  ش 
َ
و زمین به نور پروردگارش  )  َوأ

از معصومین(  روشن شود روایاتی که  پروردگار زمین، امام مهدی  و طبق   وارد شده است، 
 است. 

3جلد  ،متشابهات ،احمدالحسنامام 
 شدن است و این نکته در متن، روشن است:برداشتن مهرها نیازمند قربانی -1
...(.تو مستحّق گرفتن کتاب و گشودن ُمهرهایش هستی؛ زیرا ذبح شدی و ما را برای خدا به خون خود خریدی...  9)
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اختصاص  یک شخص  به    ، شخصیتهر دو    . است  ذبح شده  آن بره  گوییکه    شده است 
دو    1دارد این  بین  منافاتی  نداردو  نیرومند  ؛ وجود  که  جهت  این  نتیج از  در  روح    ۀ بودن 

 . استستمدیدگی مظلومیت و اخالص و صبر بر  ،شدنقربانی 
این نکته که  توسط   ، کنند تفسیر می  عیسیبه را  شده در رؤیا  ذبح  رۀبها  آن  اینکه اما  

خداوند متعال بسیار    ؛شودمی باطل    همان خداوند متعال استها  آن  بر تخت از دید  دۀنشینن
 !استهایی چنین نسبت از  تربلندمرتبه 

این خصوص در تفسیر   در  آنچه  نیست  پوشیده  ی  یهامحدودیت واقع   در  ، آمده  آنانو 

 
شود، موضوعی بوده که از َابعاد مختلف اشاره می  ،یا نمادهای مختلفی وجود دارد و به یک شخصؤاینکه در ر  -1

ای از سخن کشیش عنوان مثال نمونهبه  ؛، و علمای مسیحی نیز به آن اعتقاد دارنداستتقریبًا مورد اتفاق همه  
کنم که در سفر رؤیا  »اختالف نمادها با وجود تفاوت در منظور و مقصود« نقل می  خصوصآنتونیوس فکری را در  

 کند: طور نمادین به یک شخصیت اشاره میـ بهز مصداقصرف نظر اـ
شده ایستاده است و هفت شاخ ای چون ذبحناگاه دیدم در میان تخت و آن چهار حیوان و در وسط پیران، بّرهو به  6)

 (.شوندفرستاده میو هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که به تمامی جهان 
آیا او  .ای را یافتو نگاه کرد و بّره  ... گوید این همان شیر استای دیدم = کشیش می و ناگهان بره  ...پس نگاه کردم

 شیر است یا بّره؟
عنوان قربانی  کردن خودش به اش بر ما و همۀ مخلوقات چون شیر، ولی در تقدیم رواییاو در نیرومندی و فرمان   (1

. ...ا، بّره استِکشیدن گناهان مدوش رفتن و برصلیب برای به
مانند شیر بسیار قوی    ،یعنی بر حوادث احاطه دارد  گشاید کند و ُمهرها را میکسی که در پیشامدها تصرف می(  2

بنابراین ترس برای چیست؟ زیرا حوادثی    .ای خونش را برای ما دادتا جایی که مانند بّره  ،او ما را دوست دارد  .است
شدن همچون یک بّره، ما را دوست دارد و مانند شیر کسی است که تا حد فدا  که در آینده رخ خواهد داد در دست

.بلکه همچون یک شیر قادر است از ما حمایت کند ،داشتن ما ضعیف نیست؛ یعنی در دوست بسیار قوی است
نوان نمادی  عبه ...شدن همچون بّرهکردن با گناه و مرگ، مانند شیری بر صلیب بود و در فداپنجه نرمو( در دست 3

پس او   .ها نماد قّوت و توانایی هستندبرای قّوت عمل مسیح بر صلیب، قربانگاه او چهار شاخ داشت که این شاخ
.اش مانند شیر استیک بّره است و در توانایی  مانند عنوان قربانیبه
 ... 
شایسته است    ،بنابراین کسی که کتاب را گشوده ...پس این حق را دارد که کتاب را بگشاید  ؛( او مثل شیر پیروز شد5

( 5« )کشیش آنتونیوس فکری ـ شرح کتاب مقدس ـ عهد جدید ـ تفسیر سفر: مکاشفۀ . ...پیروز شود
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توانید کتاب  برای جزئیات بیشتر می  .ستالوهیت مطلق اونقض  خداوند سبحان و  برای  
 . مطالعه نماییدتوحید را 
نظر  اما   نشستهکسی    ، مااز  تخت  روی  و    محمد  ، که  نیز    پیر   وچهارست یباست 

امامان و  )  باشندمی  شخداوند در زمین   و جانشینان   خلفا   ،اینانو    ،انده ایشان نشستگرداگرد  
 1.را در وصیت مقدس خود نام برده استها آن خدا  که رسول  کسانی  (؛ونمهدی

 
 به شرح زیر است: متن وصیت مقدس رسول خدا - 1

قر از پدرش سید العابدین از پدرش حسین زکی شهید از پدرش  اباعبدالله جعفر بن محمد صادق از پدرش امام با
اباالحسن!  یفرمودند: ا ی رفتند به عل  یا که از دن یدر شب  رسول خدا »...کند: امیرالمؤمنین چنین نقل می 

  ی، عل  ی: ایدرس  ینجابه ا  تاامال فرمود    یرالمؤمنینرا به ام  یتشانوص  آماده کن. حضرت  یو دوات  یفهصح 
.  ینفر از دوازده امام هست   یناول   ی«»عل  یو تو ا  ؛یها دوازده مهد من دوازده امام خواهند بود و بعد از آنپس از  

( و فاروق  یامبربزرگ پ  کنندۀیقاکبر )تصد   یقمؤمنان و صد  یرو ام  یمرتض  یتو را در آسمانش، عل  یوتعالخداوند تبارک
  ی احد   یبرا  یاسام  یناست و ا  یدهنام  ی( و مأمون و مهد شودی حق و باطل فرق گذاشته م  ینتو، ب  یلۀوساعظم )به
من   یوص  نیزو    ـیشانا  ۀچه زنده و چه مردـ   یهست  یتم بمن و سرپرست اهل  یتو وص  ی،عل  ی. ایستن  یستهجز تو شا

و هرکدام را    کندیرا مالقات مم   قیامت  ی فردا  یگذار   یبود؛ پس هرکدام را که در عقد ازدواج من باق  یبر زنانم خواه
 امیفهو خل  ین. تو پس از من جانشبینم یو نه من او را م  بیندینه او مرا م  یامتو در ق  یزارممن از او ب  یکه تو طالق ده

به حق است   یدهو رس  یکوکارمرا به پسرم »حسن« که ن  ینیو جانش  یتوصا  یدکه وفات تو فرارس  ی. زمانیبر امتم هست
آن   یدوفات او فرارس کهی بسپارد؛ و وقت   یدپاک و شه ین«آن را به فرزندم »حس یدمان وفات او که فرارسنما. ز یم تسل

و هرگاه زمان    ید؛ واگذار نما  ی«عبادت( »عل  هایینهپ  ی کنندگان و صاحب ثفنات )دارارا به فرزندش سرور عبادت
آن را به پسرش »جعفر« صادق   یدکه وفات او رس زمانیکند؛ و  یم آن را به فرزندش »محمد« باقر تسل یدوفات او رس

به فرزندش    یدوفات او فرارس  ی کاظم واگذار کند؛ و وقت   ی«به فرزندش »موس  یدبسپارد؛ و آنگاه که وفات او فرارس
که وفات او    یبسپارد؛ و زمان  یمد« ثقه تق آن را به فرزندش »مح   یدکه وفات او رس  یکند؛ و زمان  یم رضا تسل   ی«»عل
آن را به پسرش »حسن« فاضل    یدکه وفات او رس  یو زمان  ید؛ناصح واگذار نما  ی«آن را به فرزندش »عل  رسیدفرا

  ین است بسپارد. ا  محمدشده از آل آن را به فرزندش »محمد« که نگهداشته  یدکه وفات او فرارس  یبسپارد؛ و زمان
مرا[ به    ینیو جانش  یت]وصا  ید زمان وفات او رس  کهقتی خواهد بود. پس و  یدوازده مهد   بعد از آن  دوازده امام بود و

  یگرشنامش مانند نام من، نام د  یک  ؛نماید و او سه نام دارد  یم است تسل  ینو[ مقرب  یین]نفر از مهد  ینفرزندش که اول
 «.مؤمنان است  یِن خواهد بود؛ او اول  ینام او مهد   ینمثل نام پدر من است و آن عبدالله و »احمد« است و سوم

 ( فارسی 300عربی و 150ص  ،)غیبت طوسی
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 (... !؟عدد وحش) -
 :7پرسش 

  دۀ فرستانسبت به    را   اشکاالتی  تا کنند  سخن کشیش زکریا پطرس را نقل میای  عده
زیر را به   لۀ کرده و جم 666 ۀاو در ِسفر رؤیا اقدام به محاسب . بیان نمایند محمد ،خداوند

می  خروج  مکه  از  »شیطان  است:  آورده  منظورش.کنددست  و  است  «  سید    . روشن 
 ؟دهدچه پاسخ می  احمدالحسن

 پاسخ:
کند« و  گویی کسی محاسبه کرده که »شیطان از مکه خروج می این سخن شما که می 

  ؛ارزش استسخنی باطل و بی  ،برابر است   یای یوحناؤردر    دجال یا وحشاین عدد با عدد  
  مکه  از   شیطان»  لۀآیا جم  .با این عدد مساوی است  گوید: عدد ناِم وحشاین متن می  چراکه
  ای از کلمات است تا به محمدنام یک شخصیت است یا فقط مجموعه   «کندمی  خروج
پوشی از این موضوع  این نکته با چشم  ؟!شیطانِی کوری صورت پذیرد  لۀحم  خداوند  دۀفرستا

 . صحیح نیست است ومورد ادعا دروغین  ۀ است که این محاسب
 : بشناسد را  حقیقت  و کند  تدّبر  انصافی است تا هر فرد باقراِر به متن کامل  

آید که هفت سر  دیدم وحشی از دریا بیرون می .های کنار دریا ایستادمبر شن سپس  1)
  2  .آمیز نوشته شده بودنامی کفر  ،هایش و بر هر سرشبا ده تاج بر شاخ  ،و ده شاخ داشت 

اژدها    .اما پاهای خرس داشت و دهان شیر   ، ماندمی شبیه  آن وحش که من دیدم به پلنگ 
گویا یکی از سرهای آن    3  . و تخت خود را به وحش داد و اقتداری عظیم به او بخشید  قدرت 
تمام جهان در حیرت    .اما آن زخم مهلک بهبود یافته بود  ؛زخمی مهلک برداشته بود   ،وحش

  ، وحشبه آن  زیرا    ؛پرستش کردنداژدها را    4  .فرو ُشد و به پیروی از آن وحش گردن نهاد
همتای این وحش    کهآنکردند: کیست  نیز آن وحش را پرستش میو    .اقتدار بخشیده بود

بار و  به وحش دهانی داده شد تا سخنان ِنخوت   5  ؟بتواند با او بجنگد  کهآن کیست    ؟ باشد
پس دهان خود را به   6 .ماه به کار َبرد  ودوچهل آمیز بگوید و اجازه یافت تا اقتدار خود را کفر
ِاهانت    ،کنند زندگی میم او و به مسکن او و آنان که در آسمان  گویی بر خدا گشود و به ناکفر
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و به او اقتدار بر هر    ؛پیروز شودها  آن  به او اجازه داده شد با مقّدسان بجنگد و بر   7  .کرد
  مۀ ه   .ساکنان زمین آن وحش را خواهند پرستید  مۀه  8  .طایفه و ملت و زبان و قوم داده شد

دفتری که از    همان  ؛فرینش جهان در دفتر حیات نیامده بودکه نامشان از َبدِو آ  یآن کسان
  ،باید به اسارت بروداگر کسی می  10بشنود:    گوش دارد   کهآن   9  .شده استذبح   رۀ آِن آن ب

  ؛ با شمشیر کشته خواهد شد  ، باید با شمشیر کشته شوداگر کسی می  . به اسارت خواهد رفت
دیدم وحشی دیگر از  آنگاه    11  .طلبدآمیِز مقّدسان و ایمان آنان را می پایدارِی شکیب   ،و این

با   12 .گفتولی مانند اژدها سخن می  ؛ دو شاخ داشت ،او همچون بره .آیدزمین بیرون می
کرد و زمین و ساکنانش را به نیایِش وحش اول  تمام اقتداِر وحش اول و به نام او عمل می 

تا آتش  رسید  آیات عظیم از او به ظهور می   13  .داشتبهبود یافته بود وامیکه زخم مهلکش  
به    همآن ساکنان زمین را بفریفت،    14  فرود آَوَرد   نی از آسمان در حضور مردم به زم  ز یرا ن

دستور داد تمثالی از آن  ها  آن   و به  ؛نام آن وحش به ظهور آورد سبب آیاتی که اجازه داشت به 
به او قدرت داده شد که    15 . اما همچنان زنده بود ، به شمشیر زخم خوردهوحش بسازند که 

آن    مۀتا آن تمثال بتواند سخن بگوید و اسباب کشتن ه  ،جانی در تمثال آن وحش ِبَدمد
باز می  یکسان کسان را از    مۀهمچنین ه  16  . زدندرا فراهم آورد که از پرستش تمثال سر 

واداشت تا بر دست راست خود یا بر پیشانی خویش    ، و آزادو غالم    ، دارا و ندار  ، ُخرد و بزرگ
یا شما  کسچ یه تا    17  .عالمت گذارند ناِم آن وحش  یا  او  رۀنتواند بدون آن عالمت    ، نام 

بفروشد  چیزی  یا  ا   18  .ِبَخرد  است  نجا ی در  را    ؛حکمت  عدد وحش  دارد،  فهم  هرکه  پس 
 ( 13اصحاح ،رؤیای یوحنا)  (.است  666که عدد انسان است و عددش  را یز   ؛ بشمارد

«  666عدد »ها  آن  زیرا دو نسخه وجود دارد که در یکی از  ؛هست  نظراختالف در این عدد  
  یروشنبه   ، جوستانصاف و کسی که حقبا   فرد   برای  بنابراین  1؛ « است616و در دیگری »

 
کسفورد توانستند با استفاده از ابزارهای پیشرفتۀ تصویربرداری بخش  -1 ترین  قدیمیهایی از  دانشمندان در دانشگاه آ

( که در اوکسیرینخوس »بهنسا« )از 115p)  115یعنی پاپیروس    ؛کتاب رؤیای یوحنا را بخوانندنوشتارهای خطی  
« »  616گردد و شمارۀ وحش در آن »این قطعه به نیمۀ قرن سوم بازمی  . شهرهای باستانی مصر( کشف شده است 
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و جز    ،کندخدا حمله می   دۀفرستا  راه کسی است که به محمد  ،شود این راهمشخص می
   !خدا شما را توفیق دهد !اکراه داریم که ما از چنین روشی ؛ سزا نیستنا خواستار دشنام و  

را می  یروشنبه   عالوهبه  این شخص راه شیطان  از    .پیمایدمشخص است که  را  آنان 
آنان را    ،هان یا از    .ستهاآن  هایمیوه   سزا و الفاظ رکیک،دشنام، نا   . هایشان بشناسیدمیوه

و از سوی  انگیزند  آنان را برمی  ، هاهایی هستند که شیطانشیطان ها  آن  و بدانید   ؛ بشناسید
 . گویندشیطان سخن می 

باشند   داشته  توجه  باید  وهابی همه  عده ـ   هاکارهاِی  اعراب  ای  شامل  و    رهیجز شبه از 
دور  دادنی از انصاف به و چنین نسبت  نسبت داده شود   محمد  حضرت  به نباید   ـ روانشانیپ

 ! را مذّمت نموده است شانکارانهت ی جناآنان و کارهای  ،اینکه قرآنوجود با  ؛است
لی طریق نتیجه به   در   ،دهدو اسالم نسبت می   ها را به محمدکسی که اعمال وهابی َاو 

به    مۀه را  انجیل    ،مسیحیت   ، عیسیحضرت  کارهای ُکنستانتین و نظایرش  تورات و 
نسبت     به حضرت عیسی  را    جنایات کلیسا در قرون گذشته کم  دست   یا   ؛ دهدنسبت می

  ، کردندسوزاندن کسانی که با آنان مخالفت میشکنجه و زنده   ، کشتارمثل    یجنایات  ؛دهدمی
جنگ با مسیحیت و کلیسا و کارهایی که از جنایات زشت    ،گذاربدعت   ،های کفرتحت نام 

  . ها کمتر نیستوهابی

 
χ ι cبا استفاده »    ؛« استι  « به جای »ξدیوید پارکر استاد نقد    .نوشتارهای خطی استطور که در بسیاری از   «همان

پالئوگرافی )علم خواندن خطوط بیرمنگام معتقد است شمارۀ    متون  دانشگاه  در  شمارۀ    616باستانی( عهد جدید 
این موضوع را بسیار   ،»دانشمندان  :گویدو می  ؛تر استسپردن راحتخاطربرای به  666با اینکه شمارۀ    ؛اصلی است

شمارۀ اصلی وحش است   616آنچه اکنون آشکار شده این است که    .دادند و اختالفاتی وجود داردبحث قرار  مورد  
«است.های دیگری زیرا قدمت این نوشتار خطی تقریبًا صد سال پیش از نسخه ؛گزینۀ برتر است ،و این
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 (... تأویل رؤیا) -
 :8پرسش 

سپس دوباره    ،روی کردمزنم و گفتم زیاده در خواب دیدم بر سر خود روغن زیتون می 
 ؟ بلکه مفید است  ،روغن زدم و گفتم روغن زیتون ضرر ندارد

 سوریه  ـ دانشجو علی المهدی/

 پاسخ:
به  را  مو  افکار  این  که  علمی  یعنی  زیتون  روغن  و  است  انسان  افکار    صورتبه معنای 

 .دهدکند و آن را در راه صحیح و مستقیم قرار میمرتب و منظم می  ، صحیح
 .مردان و زنان مؤمن را استوار بدارد مۀتوفیق دهد و تو و ه خداوند به تو 

. والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته



 

 هادوم پرسش ۀمجموع 
 :9پرسش 

آشفتگی و    شدن را در سخنان علمای ادیان مطالعه کند کسی که ماجرای صلیب و فدا 
  آیا امکان دارد شما با توجه به متونی که به   .بیندمیها  آن  سخندر    وضوحبه سردرگمی را  

 ؟ معتقد هستید سخن نهایی را در این خصوص بیان کنیدها آن
قائم به این  چرا عرض کردم:  امام صادق  ابوعبداللهبه  ؟ و تفسیر این روایت چیست

او به امر   .کندقیام می   از مردنشپس  که  دلیل  به این  »ایشان فرمود:    ؟نام نامیده شده است
 «.خیزدمیبه دستور خداوند سبحان بر  ؛ خیزدمیبزرگی بر 

 کویت ـ دبلوم بوعلی/

راز: چرا  آشکار )  - استکردن  نامیده شده  نام  این  به    ؟قائم 
 ( ... کندقیام می  از مردنشپس که  دلیل فرمود: به این 

 پاسخ:
ایشان    ؟ این نام نامیده شده استقائم به  چرا  عرض کردم:    امام صادق  ابوعبداللهبه  

به دستور    ؛خیزدمیاو به امر بزرگی بر  .کنداز مردنش قیام می پس که  دلیل به این » فرمود: 
 ( غیبت طوسی)  «.خیزدمیخداوند سبحان بر 

 :  گویدشیخ طوسی در کتاب غیبت می
سپس    ، میردمیالزمان  که صاحب آید  چنین برمی  اندکردهروایت    ،اخبار آنچه  از  و اما  »

فضل بن شاذان    مانند این روایت:  ؛کندسپس زندگی می  ،شودیا کشته می  ،کندزندگی می
: به  کندروایت می خراسانی    د یابوسعبن قاسم حضرمی از    عبداللهاز موسی بن سعدان از  

نامیده شده است  امام صادق  ابوعبدالله نام  این  به  قائم  دلیلی  به چه    ؟ عرض کردم: 
به    ؛ خیزدمیاو به امر بزرگی بر   .کندقیام می   ، از مردنشپس  که  دلیل  به این  »  : ایشان فرمود 
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 .«خیزد میدستور خداوند سبحان بر 
حمیری از پدرش از یعقوب بن زید از علی بن حکم از حماد بن عثمان    عبداللهمحمد بن  

ل امر ما در کتاب  ثَ مَ »:  فرماید شنیدم که می  باقرامام    ابوجعفر: از  کندنقل میبصیر  واباز  
 « .انگیختسپس او را بر و   ل صاحب االغ است که خداوند او را صد سال میراندثَ مَ  ،خداوند

ن محمد کوفی از اسحاق بن محمد از قاسم بن ربیع از علی  و از او از پدرش از جعفر ب
از   امام صادق کندروایت میذن مسجد احمر  ؤمبن خطاب  از   :    آیا در کتاب پرسیدم: 

او   خداوند صاحب االغ که یۀآ .بله»: ایشان فرمود ؟وجود دارد مثالی برای قائم خداوند
 « .انگیختسپس او را بر  و را صد سال میراند 

ابی  ابن  از  بن شاذان  از  فضل  از محمد بن فضیل  بن عبدالکریم  نجران  روایت  حماد 
صادقکندمی امام   :   کند »  : فرمود قیام  قائم  می  ،وقتی    چنین  چگونه   : گویندمردم 
 « .هایش پوسیده استاستخواناست که طوالنی که روزگاران حالی  در ؟شودمی

 گوید:  و میدهد توضیحی می   خداوند رحمتش کندکه سپس شیخ طوسی 
و    ،شودیاد می از او به مردن  بگوییم:  این است که    ،آن  هایتوجیه این اخبار و مشابه »

طور    سپس خداوند همان   ؛هایش پوسیده شده است شوند استخوانمعتقد می بیشتر مردم  
  ی این توجیه  ؛کندآشکار می او را    ، آشکار نموداش  پس از مرگ حقیقیکه صاحب االغ را  

نیز توجه داشت که به اخبار آحادی که در  باید به این نکته  . استنزدیک در تأویل این اخبار 
متواتری  ، و توسط اخبار  کندمطرح می کند، و اعتبار صحیح  برابر آنچه عقل به آن داللت می

علم  ترش یپکه   کردیم،  نمیتقدیم  نمیی  مراجعه  این  است    واجببلکه    ؛شود آورند،  در 
فقط  را  اخبار  ما این    و  ، جوییمتمّسک    استو معلوم  مشخص  آنچه  و به    کنیم  توقف خصوص  

  هاآننظایر    خصوص که در    صورتی   همان به    ؛ نمودیم تأویل    بودنشان صحیح فتن  از پذیر پس  
 1« .استدر تعارض هایش و این اخبار با مخالف ، دهیمانجام می 

چنین    شدند مان خودش روایت می ن که در زشیخ طوسی از ظاهر این احادیث و نظایرشا
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دارد که  فهمد که شخصی  می دنیا واردوجود  از آن خارج    و   ،سپس کشته شده   ، شده  به 
  ، کندبار دیگر او را در این دنیا زنده می   که خداوند  یطور به   ؛گرددسپس به آن بازمی  ،شودمی

 (. بخشرهایی  ،دهنده نجات  ، مهدی)محمد خواهد بود و او قائم آل 
مقد  شیخ طوسی از  گوید: »روایات می  مۀ در  آنچه  اما  که  و  کنند  بیان میاخباری 

« و از  ...کندشود سپس زندگی مییا کشته می  ،کندمیرد سپس زندگی میمی  الزمانصاحب
فهمیده    محمد بن الحسن  ،منظور در این اخبار را امام مهدی  قائِم   ،شیخ طوسی آنجا که  

بار به    یک  ، نداشته استسازگاری  احادیث فهِم    یۀ ت و بقا ن ظاهر روایکه ایشان بیاز آنجا  و  
و   ،شودیقین حاصل نمی ها آن است و از آحاد ، تأویل پناه برده و بار دیگر به اینکه این اخبار

 !استکرده توقف ها آن در معنای  نهایتدر  
ایشان خیر دَ   احوال  مۀ در ه  خداوند او صحیح نیست و    ؛ دَه به  تأویل   وجه چ یهبه ولی 

را    فتنپذیر   امکاِن   ،پیشینمتون   قیام    .کندفراهم نمی آن  از    پس  قائمو برخاستن  چگونه 
که مثال خداوند    حالی  در  ؟استیادش    شدنش پس از مردِن آشکار معنای  به صرفًا    ، مرگ

  ،خداوند مردنش را ذکر نموده و پس از مرگش  صاحب االغی است که  ،در قرآنبرای او  
   .شودزنده می آشکارا 
ذ و  َکالَّ
َ
ر    َمرَّ َعلی   یأ

َ
ی    ة  َعلی یخاوِ   یٍة َو ِه یق نَّ

َ
ِتها    یی ح  یُعُروِشها قاَل أ َد َمو  هِذِه اللُه َبع 

ُت   َت قاَل َلِبث  ماَتُه اللُه ِماَئَة عاٍم ُثمَّ َبَعَثُه قاَل َکم  َلِبث 
َ
َض  یَفأ و  َبع 

َ
مًا أ َت ِماَئَة عاٍم  یو  ٍم قاَل َبل  َلِبث  و 

ُظر  ِإلی ه  وَ یَطعاِمَك َو َشراِبَك َلم     َفان  ُظر  ِإلی  َتَسنَّ َعَلَك آ  ان  ُظر  ِإَلی  یِحماِرَك َو ِلَنج  اِس َو ان  ًة ِللنَّ
ِعظاِم کَ  ا َتبَ یال  مًا َفَلمَّ ُسوها َلح  ِشُزها ُثمَّ َنک  نَّ اللَه َعلی یَف ُنن 

َ
َلُم أ ع 

َ
دی ُکلِّ َش  َن َلُه قاَل أ

َ
 1ر یٍء ق

:  گفت . بود خته ی ر   فرو شی بناها   سقف  کهروستایی  ؛ دیرسیک آبادی    به که کسآن مانند  ا ی)
خداوند    آنگاه   ، راندیم  سال   صد  مدتبه   را   او  خداوند  ؟ کندمی  زنده  را   مردگان  ن یا   چگونه 

:  گفت  .روز  کی   از  قسمتی  ای   روز  ک ی:  گفت  ؟ایبوده   نجایا   در  مدتچه:  گفت  و  کرد  اشزنده 
بودهیا   در   که  است   سال   صد  !نه   به   و   ، است  نکرده   ر ییتغ  که   بنگر  آبت   و   طعام   به   . اینجا 
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  چگونه   را   ها استخوان  که  بنگر   . می گردان  عبرتی   مردمان  برای   را   تو   میخواهمی   . بنگر  االغت
:  گفت  ،شد  آشکار  او  بر  (خدا   قدرت)   چون  .می پوشانمی  آن   بر  گوشت  و  م یوندیپمی   هم  به
 (. تواناست  کاری هر  بر خدا  که  دانممی ( حال)

سخن   به  توجه  طوسی  با  معتقد  بیشتر و  )است    کردهتصریح  که  شیخ  که    ندمردم 
  ،محمد بن الحسن  ، امام مهدی  ندمعتقدکسانی    چه  ، اکنون  (هایش پوسیده استاستخوان

مُ  ظهور  زمان  استدر  به    ؟!رده  اعتقاد  اهل   بودنزنده شیعه  و  دارند  اصاًل  ایشان  سّنت 
 ؟! داشته باشندچگونه به مردن ایشان اعتقاد  پس   ؛به وجود ایشان ندارند  ی اعتقاد

در    که با روایات ایشان  یا گونه به   همآن   شد،  گفته ترش یپکه    یفهم صحیح احادیث
بود   چنین  ، نباشد تعارض   او  به مردم می   کندکه ظهور می  یمهدی قائمکه    خواهد  گوید: 

چنین    ،برخی از مردم  و  ؛شبیهی است که به صلیب کشیده شده استشخص  خودش همان  
لیب  به صلیب کشیده شده و روی ص ، گویند شبیهنتیجه می  در  .دانندعاقالنه نمی را  چیزی 

مردم    ،وقتی قائم قیام کند»  .کارش به پایان رسیده است  ، پیشین طوالنِی   انمرده و روزگار 
می می چگونه  روزگاران  حالی    در  ؟شودگویند:  پوسیده  استخواناست  طوالنی  که  هایش 

  : یعنی  ؛نیست هنگام  و پیش از این  «  وقتی قیام کند»  ایشان دقت کنسخن  وقت  به    «.است
  در   ؟شودچگونه می »  :گویندگوید که در پاسخ به او می چیزی میها  آن   به  ،وقتی قیام کند

 «  .هایش پوسیده استاستخواناست که طوالنی که روزگاران حالی 
میحال   تا  ما  امکان  گوییم  که  ظاهر  هنگامی  ایشاناحادیث  جمع  روایات    با 

احادیث  تأویل  سمت  به چرا    ، پذیر استامکان رّد  و  اگر  مخصوصًا    ؟! برویمیا  متون  روایات 
خواهند    بیان  یزودبه این روایات    ؛ندنکتصریح می   یفهم ظاهر بر این  بیابیم که  را  دیگری  

 .شد
و معنای    انظاهرش  احادیث را از این  انگیزه و دلیِل برتری وجود ندارد که  هیچ  حقیقت    در
دنیا  این  به    ؛ داردی  خاصویژگی   ، قائم   و آن معنا این است که   ؛دگردانَ باز  ،هاآن در    شدهاشاره

قائم    همان  و او  گرددمیوارد  آن  به  دوباره  شود و  شدن کشته میآید و پیش از متولدفرود می
 .است (بخشمنجی یا رهایی  ،مهدی )
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قائم  دعوت   ی برایدلیل این  .استعبور  مۀمشابه رمز سّری یا کل  ،آن و بیان مسئلهاین 
وجود   ، موجودمتون    . استخودش  سوی  به  حروفداشتن  مانند  و  در هستند    ی اعداد    که 

  مۀدارد کل وجود  امکان  این  جز صاحبش  کسی  ولی برای چه   ، قرار دارند   ان دسترس همگ 
سخنان    چراکه  ؛رسدبه رمز نمیجز او  کسی  هیچ   ؟!استخراج نماید  عبور صحیح را از آن

کنده ی یهاآنان از احتماالت و تخمین   . نه بیشتر و نه کمتر  ؛رودفراتر نمی ، از تناقضاتآ
قائم   کل این  اما  یا  را می  مۀرمز  و  عبور  که  کسی  تا    گشایدمیرا  راز    ،آن  ۀلیوسبه آورد 

 . بشناسداو را  و روشنی و وضوح  یسادگبه خواهان شناخت است  

 ( ؟... کشیده شدبه صلیب کسی چه کردن راز: ار آشک) -

شبیه  صلیب    مسئلۀ عو  جلد  [یسی]شبیه  متشابهات  در  کردم  چهارم  را  ولی    ؛بیان 
 . نمایمشکل دیگری بیان  اشکالی ندارد آن را در اینجا به 

 : : در قرآنلاو 
َمس:  فرمایدمی خداوند متعال   ال  َنا  َتل 

َ
ق ا  ِإنَّ ِلِهم   و 

َ
ق َن َمر  َسی  یَح عیَو  َو ما    اللهرسولَم  یاب 

ذ َه َلُهم  َو ِإنَّ الَّ َتُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو لِکن  ُشبِّ
َ
َتَلُفوا ف یق ٍم    یِه َلفیَن اخ  ُه ما َلُهم  ِبِه ِمن  ِعل  َشكٍّ ِمن 

َتُلوُه  
َ
نِّ َو ما ق باَع الظَّ   امبر ی پ  م یمر   پسر  حیمس  ما :  گفتند   که   سبب  به آن  ز ین  و)   1ناً ی قیِإالَّ اتِّ

  مشتبه  شانیا  بر  امر بلکه ؛ نکردند  دار  بر  و  نکشتند را  حیمس آنان آنکه  حال  و ؛ م یکشت را  خدا 
  ؛نداشتند  ن یقی آن به و بودند  دیترد  در خود ،کردندمی اختالف او رۀدربا آنان که نهیهرآ .شد

 (.بودند  نکشته نیقیبه  را  سییع  و بودند  خود گمان  رویپ  جز آنکه تنها
که    بلکه شخصی وجود دارد  ؛ نشد مصلوبکشته و    عیسی   ، قرآن  بر اساس بنابراین 

دهد  به پرسش مهمی پاسخ می الذکر  فوق   یۀ آ  عالوهبه   ؛شده است  مصلوب و  بوده  شبیه او  
که بر    یکشیدن و اتفاقاتصلیب راز داستان به از  وجود دارد که  کسی  که عبارت است از: آیا  

گاهی   ،رفته است آن  ؟داشته باشد آ
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که ادعای اسالم  را  کسانی مخصوصًا  و    مردم   هایحدس و گمان  ، پاسخ به این پرسش
ذ:  ت اسقرار  این  به    ،پاسخ از قرآن  .سازدارزش میبی  دارند  َتَلُفوا فی ِإنَّ الَّ َشكٍّ    یِه َلفیَن اخ 

نِّ  باَع الظَّ ٍم ِإالَّ اتِّ ُه ما َلُهم  ِبِه ِمن  ِعل    د یترد   در   خود   ،کردندمی  اختالف   او  رۀ دربا  آنان که )  1ِمن 
 (. بودند  خود  گمان رویپ  جز آنکه تنها ؛نداشتند  ن یقی  آن به  و بودند

ماجرا   بنابراین است  ، این  گاه   داستانی  آ ازکه  م  بودن  خداوند  نحصر  آن  و  سبحان  به 
که  دلیل  به این    ؛بر خلقشاو  های  حجت یعنی    ؛ به خداوند هستند  متصل که    است  کسانی

بخواهد  متعالوسبحان او   را    هرگاه  می آنان  گاه  آنان  و  کند  آ به  را  غیب  و  مخفی  حقایق 
بیان  همان   . شناساندمی قرآن  در  متعال  خداوند  که  متعال    . استفرموده  طور  خداوند 
غَ :  فرمایدمی ِهُر َعلی یِب َفال  یعاِلُم ال  َحدًا  یَغ   ظ 

َ
َتضی  *ِبِه أ ُه    ِإالَّ َمِن ار  ُلُك  یِمن  َرُسوٍل َفِإنَّ س 

ِفِه َرَصدًا  یدَ یِن  یِمن  بَ  َلُغوا ی لِ   *ِه َو ِمن  َخل  ب 
َ
د  أ

َ
ن  ق

َ
َلَم أ حاَط ِبما َلَد   ع 

َ
ِهم  َو أ صییِرساالِت َربِّ ح 

َ
 ِهم  َو أ

  سازد * مگر نمی   آشکار  کسچ یه   بر  را   خود   ب یغ  و  است  بی غ  دانای   او)  2ٍء َعَدداً یُکلَّ َش 
  سرش   از پشت  و  روی  شی پ  او  از  نگهبانی  برای  که  باشد  شنودخ  او  از  ای کهفرستاده   آن  بر

  نزد   آنچه   به   خدا   و  اند رسانده  را   پروردگارشان   های ام یپ ها  آن  که   بداند   تا   * گمارد  می   نگهبانی
 (. است کرده شماره ، عدد به را  زیچهمه  و دارد احاطه ستهاآن

از آن را برای فرستادگانش  ای  پاره   ، داندکه غیبی را که خداوند میاین  ؛ آیه روشن است
خلقش    یسو به سبحان    د فرستادگان خداون  ، شخلفای خداوند در زمین  مۀ کند و هآشکار می

امامان  یا  ،  یا محمد  ،باشند بوده    پیش از محمد  ،چه پیامبران و فرستادگان  ؛ هستند
آنچه از  داوند آنان را از  خکه    هستندکسانی  شامل  ها  آن  همگیبنابراین    ؛باشند   پس از او

گاه می   بخواهد  غیب  .گرداَندآ
بَ ی:  فرماید می خداوند متعال   َلُم ما   ی ع 

َ
أ َفُهم  َو ال  ید یَن  ِبَش یحی ِهم  َو ما َخل  ٍء ِمن   ی ُطوَن 

ِمِه ِإالَّ ِبما شاء   آنچه  زج او علم  به و داندمی است سرشان پشت آنچه و  رو ش یپ آنچه ) 3ِعل 
 

. 157نساء:  - 1
.28تا  26جن:  - 2
. 255بقره:  - 3
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پ   (؛ افتی   نتوانند   احاطه  خواهد ب  خود استیآنچه  آنان  روی  با    ش  که  نیست  چیزی 
چیزی نیست که پشت    آنچه پشت سرشان استو  هایشان به آن دسترسی پیدا کنند  دست

باشد افتاده  اتفاق  دانش   گرنه و   ؛ سرشان  این  به  سبحان  بلکه    ؛ گرداندنمی متمایز    خداوند 
  . استذشته  اتفاقات گ  ،آینده و آنچه پشت سرشان است  ،ش روی آنان استیمنظور از آنچه پ 

َلُم ما بَ ی:  متعالسخن خداوند  این  منظور از  پس    یع 
َ
َفُهم  ید یَن أ   رو   شیپ   آنچه )  ِهم  َو ما َخل 

داند که مردم از اتفاقات  علم غیبی می او  این است که    (داندمی   است  سرشان  پشت  آنچه  و
:  سخنبا این    ؛شودمنظور بیشتر مشخص می  ، شدن آیهبا کامل   .دانندآینده و گذشته نمی 

 ِمهِ یُطوَن ِبَش یح یَو ال علم غیبی که  از یعنی  (؛افتی  نتوانند احاطه او علم  به  و) ٍء ِمن  ِعل 
سپس خداوند متعال بیان    . خبر ندارند  قرار دارد ش روی آنان و آنچه در پشت سرشان  یدر پ

گاهی   البته   ؛دهدتعلیم می   بخواهد  خلقش که از  کسانی  غیب را به    علم   از  بعضیاست  کرده     آ
 (. جز به آنچه بخواهد)  ِإالَّ ِبما شاء  .آنچه خداوند بخواهداز 

 : شدهارائهمطالب  ۀنتیج
بیان می  به صلیب کشیده شده کسی  کند  قرآن  و  َو    : نیستعیسی    است  که کشته 

َمس َنا ال  َتل 
َ
ا ق ِلِهم  ِإنَّ و 

َ
َن َمر  یَح ع یق َه َلُهم    اللهرسول َم  ی َسی اب  َتُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو لِکن  ُشبِّ

َ
  َو ما ق

  دار  بر و نکشتند  را  حیمس آنان آنکه حال و ؛میکشت را  خدا   امبریپ  میمر  پسر حی مس ما گفتند)
 (. شد  مشتبه شانیا  بر  امر بلکه  ؛ نکردند

و اینکه آن   استشدن او به عیسی مربوط  و آنچه به شبیه   مصلوب  شخِص   شناسایی
است افتاده  اتفاق  چگونه  و  نه    ، نصارا نه    ، یهودنه  ) مردم    ، حادثه  دیگرانمسلمانان    (نه 

نه بیشتر و نه    ؛ گرفتار شدندنادانی  به جهل و    که در آن وارد شدندکسانی    و  1دانستند نمی 

 
 کنیم: ها نقل می ای از این اختالفعنوان نمونههای علمای مسلمان شیعه و سنی را بهاز گفته نمونهدو  - 1
 سنت: از اهل ـ

یَم  گوید:  طبری در تفسیر خود می  َن َمر  َمسیَح عیَسی اب  َنا ال  ا َقَتل  ِلِهم  ِإنَّ َو ما َقَتُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو لِکن    اهللرسولَو َقو 
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َتَلُفوا فیِه َلفی  ذیَن اخ  َه َلُهم  َو ِإنَّ الَّ نِّ َو ما َقَتُلوُه یقیناً  ُشبِّ باَع الظَّ ٍم ِإالَّ اتِّ ُه ما َلُهم  ِبِه ِمن  ِعل  و نیز به آن سبب  ) َشكٍّ ِمن 

بلکه امر بر    ؛که گفتند ما مسیح پسر مریم، پیامبر خدا را کشتیم؛ و حال آنکه آنان مسیح را نکشتند و بر دار نکردند
جز آنکه    ؛کردند، خود در تردید بودند و به آن یقین نداشتندآینه آنان که دربارۀ او اختالف میایشان مشتبه شد. هر

 (.تنها پیرو گمان خود بودند و عیسی را به یقین نکشته بودند
یَم  ست:  هاآن  ه به این سخنئمنظور خداوند جّل ثنا َن َمر  َمسیَح عیَسی اب  َنا ال  ا َقَتل  ما مسیح پسر  )  اهلل رسولِإنَّ

َو ما َقَتُلوُه َو ما َصَلُبوُه ماید:  فرکند و میرا تکذیب میها  آن  سپس خداوند این سخن   (مریم، پیامبر خدا را کشتیم 
َه َلُهم   یعنی آنان عیسی را نکشتند و  (  بلکه امر بر ایشان مشتبه شد  ؛ آنان او را نکشتند و بر دار نکردند)  َو لِکن  ُشبِّ

 .بلکه امر بر ایشان مشتبه شد ؛بردار نکردند
شبهه شد دچار اختالف هستند؛ برخی از آنان   گران در صفت تشبیهی که در قضیۀ عیسی برای یهودیانتأویل  ....»

در حالی که نتوانستند شخص عیسی را   ،را دوره کردندها  آن  گویند: وقتی یهود به او و یارانش ِاحاطه پیدا کردندمی
این موضوع برای    .طور مشخص بشناسند؛ و این به آن دلیل بود که همگی آنان به شکل عیسی دگرگون شدندبه

عیسی غیر از آنان بود و یکی از کسانی که در خانه و با   .آنان که خواستار قتل عیسی بودند باعث ایجاد اشکال شد
و دیگران گفتند:   ....کردند او عیسی استحالی که فکر می او را کشتند در  ها  آن  .عیسی بود به طرف آنان بیرون رفت
قدم شد و شباهت یکی از آنان پیش   .د خواست شباهتش بر برخی از آنان بیفتدعیسی از کسانی که در خانه بودن

« )جامع البیان فی تفسیر القرآن ـ طبری،  .باال برده شد  پس آن مرد ُکشته و عیسی بن مریم   .عیسی بر او افتاد
 ه( 310متوفی 

 ـ از شیعه: 
لِ گوید: »سخن خداوند متعال:  شیخ طوسی در تفسیر البیان می  یَم رسولَو َقو  َن َمر  َمسیَح عیَسی اب  َنا ال  ا َقَتل  الله ِهم  ِإنَّ

َتَلُفوا فیِه َلفی  ذیَن اخ  َه َلُهم  َو ِإنَّ الَّ نِّ َو ما   َو ما َقَتُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو لِکن  ُشبِّ باَع الظَّ ٍم ِإالَّ اتِّ ُه ما َلُهم  ِبِه ِمن  ِعل  َشكٍّ ِمن 
ُه َعزیزًا َحکیماَبل  رَ  *َقَتُلوُه یقینًا   ُه ِإَلیِه َو کاَن اللَّ و نیز به آن سبب که گفتند ما مسیح پسر مریم، پیامبر خدا ) َفَعُه اللَّ

آینه آنان که دربارۀ او بلکه امر بر ایشان مشتبه شد. هر ؛را کشتیم؛ و حال آنکه آنان مسیح را نکشتند و بر دار نکردند
جز آنکه تنها پیرو گمان خود بودند و عیسی را به یقین  ؛تردید بودند و به آن یقین نداشتندکردند، خود در اختالف می 

و  معنای آن: این آیه به قبل از خود    (.ناپذیر حکیم استنکشته بودند * بلکه خداوند او را باال برد و خداوند شکست
و این سخنشان که    ،ند و کشتن ناحق انبیادلیل نقض میثاق و کفر ایشان به آیات خداوبه  است.  عطف شدهتقدیر آن  

  کردیمما بسته شده و نیز گفتند ما مسیح عیسی پسر مریم، رسول خدا را کشتیم، عذابی بر آنان نازل    هایگفتند قلب 
اند، در حالی طور یقین کشته که مسیح، عیسی بن مریم را بهها  آن  و عقوبت را بر آنان واجب ساختیم؛ زیرا این سخن

که است  ت و جسارت علیه خداوند با کشتن انبیای او و کسی  ئکفر است؛ زیرا این کار، جر   ،را نکشته بودند  که او
را )که گفتند ما او را کشتیم( تکذیب کرده و ها  آن  سپس خداوند سخن  .اش بوده استمعجزات، دلیل راستگویی
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َه لَ فرماید:  می بلکه امر بر ایشان    ؛آنان مسیح را نکشتند و بر دار نکردند)  ُهم  َو ما َقَتُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو لِکن  ُشبِّ

  . نظر شدندمسئلۀ عیسی برای یهود به وجود آمد دچار اختالف  خصوصدر چگونگی تشبیهی که در    (.مشتبه شد
را احاطه کردند و زمانی که داخل ها آن .ای شدندگوید: عیسی و هفده نفر از حواریون داخل خانهوهب بن منبه می 

اید؛ یا عیسی برای ما آشکار شود یا  گفتند ما را سحر کردهها آن .شدند خداوند همگی آنان را به شکل عیسی درآورد
فروشد؟ یکی از  ی از شما امروز جان خود را به بهشت می کس عیسی به اصحابش گفت: چه  .کشیم همۀ شما را می
شکل عیسی  در حالی که خداوند او را به  ،سمت آنان خارج شد و گفت من عیسی هستم پس او به  .آنان گفت: من

از این جهت امر بر آنان مشتبه شد و گمان   .درآورده بود؛ بنابراین او را گرفته، به قتل رساندند و به صلیب کشیدند
در حالی که خداوند عیسی را    ؛گمان کردند او عیسی است ها  آن  اند و مسیحیان نیز همانندکردند عیسی را کشته می

ابنقتاده، سدی، ابن  .در همان روز باال برد نیز همین سخن را گفتهاسحاق، مجاهد و  اگرچه در تعداد    ؛اندجریج 
گویند  گفته که همۀ آنان شبیه عیسی شدند، و باقی افراد میتنها وهب این را ها آن حواریون اختالف دارند؛ از میان

گوید: کسی که شبیه عیسی شد »سرجس«  اسحاق میابن  .یک نفر شبیه عیسی شد و عیسی از میان آنان باال رفت
نشان داد یکی از حواریون بود و سی ها  آن  شود کسی که عیسی را به گفته می   .نام داشت و یکی از حواریون بود

بابت این کار گرفت و وی منافق بود؛ سپس پشیمان شد و خود را دار زده، خودکشی کرد، و اسم او »بودس  درهم  
گویند: بودس زکریا بوطا کسی است که بعضی از مسیحیان می .زکریا بوطا« بود و او در بین مسیحیان ملعون است

احب شما نیستم، من همانم که شما را به  گفت: من صبر آنان مشتبه شد و او را به صلیب کشیدند در حالی که می
زیرا  ؛  تر است و اینکه همگی هفده نفر شبیه عیسی شدندمنبه قویگوید: سخن ابنطبری می  .او راهنمایی کردم

شد  شود تا بهشت برای او باشد، شبیه عیسی می یک از شما شبیه من میاگر یکی از آنان با سخن عیسی که کدام
اگرچه   ؛شدندشد و در آن دچار اختالف نمی بین آنان باال برده شد، امر بر آنان مشتبه نمی دیدند عیسی از سپس می 

شناختند مشتبه شود؛ اما اگر همگی شبیه او شوند همه با چهرۀ شان که او را نمیجایز است امر بر دشمنان یهودی 
این مطلبی که او بیان کرده تا    .شدی شوند و زمانی که یکی از آنان کشته شود امر بر آنان مشتبه معیسی دیده می

در این است که رؤسای یهود کسی را گرفتند و کشتند،   مسئلهشدن  گوید: مشتبه جبائی می  .حدودی صحیح است
اش زیرا هیئت او تغییر کرد و چهره  ؛ کدام نتوانستند به او نزدیک شونددر مکان بلندی به صلیب کشیدند، و هیچ

ای را که عیسی در آن بود محاصره  خانهها  آن  زیرا  ؛و گفتند عیسی را کشتیم تا عوام را به توهم بیندازند  ؛بیگانه شد
ترسیدند این موضوع سبب ایمان یهود  باال رفته بود و می ها  آن  اما وقتی داخل آن شدند عیسی از بین  ،کرده بودند
او شود کردندبه  بودند  .؛ پس چنین  یهود  بقیۀ  اختالف شدند  به صلیب    ،کسانی که دچار  را  انسانی  که  آنهایی  نه 

ای که شخص بیننده اگر کسی اشکال کند: آیا ممکن است خداوند چهرۀ زید را بر عمر القا کند، به گونه  .کشیدند
فرق بگذارد؟ جواب آن چنین است که:    ـدتوانست تشخیص دهشدن میگونه که قبل از شبیه آنـ  نتواند بین آن دو

این کار برای خدا امکان دارد و جایز است که برای آزمایش شدیدتر ما و تکلیف بیشتر، چنین    هیچ اختالفی انجامبی
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عنوان معجزه یا کرامت برای بعضی از اولیای صالحش اگرچه خالف معمول است؛ جایز است به  ،کاری انجام دهد
دانند چون خرق  جایز نمیها آن معتزله چنین چیزی را جز به دست انبیا یا در زمان .چنین کند یا امامان معصوم

از نزد او متفرق شدند و غیر  نظری وجود دارد که طبق آن اصحاب عیسی  .جز به دست او نیستها آن عادت از
اگر کسی اعتراض کند: چگونه  .شداز او و کسی که شبیه او شد باقی نماند و به این ترتیب امر بر مسیحیان مشتبه 

دانیم تعداد یهود و مسیحیان  ممکن است عدۀ زیادی از چیزی خبر دهند که خالف واقع باشد در حالی که ما می 
اند که عیسی به صلیب رفت و کشته شده است، پس چگونه ممکن  زیاد بوده است و این جمعیت بسیار خبر داده 

 مسئلهکنیم و این  ر چنین چیزی جایز باشد ما به هیچ خبری اطمینان پیدا نمیگو باشند؟ و اگدروغها  آن  است همۀ
خبر  تنها شناختند و چون یهود، عیسی را نمی  ،گوییم: آن قوم دچار شبهه شدندشود! می به سخن سنمیه منجر می 

 ،صادق هستند  مسئلهدر این  ها  آن   پس  ؛استبوده  گفته شد او عیسی  ها  آن  و به  ،اند یک نفر را کشته ها  آندادند  
زیرا چهرۀ مسیح بر شخص دیگری    ،مشتبه شد  مسئلهو برای مسیحیان این    .شده عیسی نبود هرچند شخِص کشته 

یک  واقع شد و زمانی که شخصی با چهرۀ مسیح را دیدند که به قتل رسیده، گمان کردند او عیسی است؛ بنابراین هیچ
پس در هر صورت این موضوع    . اند خبر داده نشدندخبر داده ها  آن  د به دنکر آنچه گمان میواقعیِت  از این دو گروه به  

 . شودشدن اخبار نمیموجب باطل
َتَلُفوا فیِه َلفی سخن خداوند   ذیَن اخ  نِّ َو ما َقَتُلوُه یقیناً   َو ِإنَّ الَّ باَع الظَّ ٍم ِإالَّ اتِّ ُه ما َلُهم  ِبِه ِمن  ِعل  آنان که )  َشكٍّ ِمن 

جز آنکه تنها پیرو گمان خود بودند و عیسی را   ؛کردند خود در تردید بودند و به آن یقین نداشتنداختالف می دربارۀ او 
ها  آن  زیرا  ؛منظور کسانی هستند که به نیت کشتن عیسی، او و اصحابش را محاصره کردند(.  به یقین نکشته بودند

را می افراد داخل خانه  ازدانستند و هنگامی که داخل شدتعداد  این ها  آن  ند متوجه شدند یکی  و  در خانه نیست 
به قتل رساندندها  آن  شد وها  آن   شدن امر عیسی برموجب مشتبه  را  در حالی که در امر عیسی شک    ،شخصی 

اما    ؛وارد شد متفرق نشده بودندها  آن  گویند یاران عیسی زمانی که یهود براین نظر کسانی است که می  .داشتند
در این بود که آیا عیسی در بین افراد ها  آن  از اطراف وی متفرق شدند معتقدند اختالفها  آن  گویندکسانی که می 

گوید: اختالف زجاج می  .مشتبه شدها  آن  امر برپس    .داخل خانه بود یا در میان کسانی بود که خارج شده بودند
گویند کشته شد؛ بنابراین خداوند همه  کنند عیسی کشته نشد و بعضی میمسیحیان در این است که بعضی ادعا می

نِّ سخن خداوند:    .کندرا تکذیب می باَع الظَّ استثناء منقطع است و تقدیر آن چنین (  مگر پیروی از گمان)  ِإالَّ اتِّ
و این   .در حالی که عیسی نبود  ،اما گمان کردند او عیسی است  ،به کسی که کشته شد علم نداشتندها  آن   که  است

که از آن    یها ظن خود را نکشتند؛ ظنّ آن   یعنی(  را به یقین نکشته بودند  اوو  )  َو ما َقَتُلوُه یقیناً سخن خداوند:  
او   ری بوده است و غ  یسیاو ع  کردندی فکر م  نیقیکه به  یدر حال  ؛است که او را نکشتند  یکردند همان مقتول  یرو یپ
ظن و گمان و نه   یاز رو   یزی چ  ۀکه دربار   یها دچار گمان و شبهه بودند؛ همان طور که انسان زماناما آن  ست؛ین
گاه  یرا از رو   نی: ادیگوی م  نیچن   کندی م  حبتص  نیقی  ری ضم  جهیدر نت  ؛او را نکشتم   نیقی  ینگفتم و از رو   یعلم و آ
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ذ  :کمتر َتَلُفوا ف یَو ِإنَّ الَّ نِّ   یِه َلفیَن اخ  باَع الظَّ ٍم ِإالَّ اتِّ ُه ما َلُهم  ِبِه ِمن  ِعل    نه یهرآ)  َشكٍّ ِمن 
  جز آنکه تنها   ؛ نداشتند   نی قی  آن  به   و   بودند  دی ترد  در   خود  ،کردندمی   اختالف   او  رۀدربا  آنان که

 (. بودند  خود گمان  رویپ
را به برخی    ش داند و خلفای خودش در زمینغیب و اتفاقات آینده و گذشته را می   ،خداوند

گاه می  از آن  . نمایدآ
حادث و  بصلیبه   ۀبنابراین  به    مسائلکشیدن  برای    فقطنه است؛    یراز   ،آنمربوط 

این    کهـ   مسیحیانبرای  حتی    بلکه   ، مسلمانان به    و  ـیم گفت خواهسخن    بارهدر  رسیدن 
گاه نماید که  کسی  برای  جز    این راز حقیقت   است  چیزی  این    و   ،نیستآسان    خداوند او را آ

داللت بر    ،به این راز راحت  و  آسان  در نتیجه دستیابی    .استوند  های خدا حجت مختص  که  
کسی  که    ،را آورده  یعبور   مۀکلرمز یا    مۀکل  ،او  چراکه  ؛دارد که آن را بیان کردهکسی  حجیت  

 . که به خداوند سبحان متصل باشد کسآنمگر  ،یاورده استنآن را 

 
زجاج   .نکشتند  نیقیطور  ها ظن و گمان خود را به: آنندیگوی م   بریعباس و جو. ابنگرددی »ه« در »قتلوه« به ظن برم

 یس ی ع  از  نیقی  و  قیتحق  یرو   از   را  شدنکشته گردد و خداوند  بازمی   کند که »ه« به عیسیحکایت می ها  آن   از قوم
َبل  َرَفَعُه سخن خداوند:  .گوید: او را با این یقین که آن شخص همان عیسی است نکشتندسدی می  .کندی م ینف

خود باال برد و او را نکشتند و به صلیب   سوی بهیعنی خدا مسیح را    (خود باال برد  سویبهبلکه خداوند او را  )  اللُه ِإَلیه
پاک ساخت کافران  از  و  برد  باال  را  او  خداوند  اما  َحکیماسخن خداوند:    .نکشیدند؛  َعزیزًا  اللُه  خداوند  )  کاَن 

طور    همان  ؛گیردناپذیر بوده است و از دشمنانش انتقام می یعنی خداوند همیشه شکست (  ناپذیر حکیم استشکست 
طور که کسی را که نقض عهد کرد و    که در اثر ظلمشان گرفتار صاعقه شدند انتقام گرفت، و همانکه از کسانی  

در قضای خود حکیم   ،خلقشادارۀ  او در کارها، تدبیرها و    .انجام داده بود لعن کرد  ،کردهحکایت  کاری را که خداوند  
  ،خواهد بودبرای شما  کند که عقوبت او    گرها بترسید از محمد که کتابی از آسمان بر شما نازلو ای پرسش  ،است

که کار شما را انجام دادند و فرستادگان مرا تکذیب کردند و بر اولیای من دروغ  ـگونه که بر پیشینیان شما    همان
بلکه خداوند او را باال  )  َبل  َرَفَعُه اللهسخن خداوند:    .عباس نیز همین سخن را گفته استابن  .نازل شد  ـبستند

 ( 385تا  382ص  3« )تبیان ـ شیخ طوسی: ج .(برد
، علمی است که فقط  مصلوبو امور مربوط به آن و تعیین شخص   مسئلهشود این  از آنچه نقل کردیم مشخص می

 به خداوند سبحان و کسی که با او در ارتباط است اختصاص دارد! 
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 : در انجیل: دوم
 . مصلوب نباشدشخص کشیده نشود و کند به صلیب عیسی درخواست می -1
گفت: در حالی که می  ،کردمیدعا    و  به روی زمین افتاد   ،قدری پیش رفته   سپس  39  ...)

 1. (...بگذرانرا از من    جاماین  باشداگر ممکن  ، ای پدر
 ساعت  آن  باشد ممکن اگر  تا کرد  دعا و افتاد  ن یزم روی به  ،رفته  ترش یپ  قدری  و   35  ...)

 از را  الهیپ  ن یا  . پذیر استامکان برای تو  زی یهرچ  ،گفت: ای پدِر پدران پس  36 بگذرد  او از
 2. (...بگذران من

گفت:  و    42  کرد دعا و درآمد زانو  به ،دور شد سنگی   پرتاب مسافت به شانیا  از  و  41  ...)
 3. (...بگردان من  از را  اله یپ نیاگر بخواهی ا  ، پدر ای

عیسی  و   توسل  و  دعا  و  درخواست  خداوند  برای  چگونه  و  کشیدهصلیب به را  نشدن 
اجابت  دعایش  را ندارد که  شایستگی  این  آیا عیسی    !؟کندرد می  ،شدن صلیب از اوبازداشته 

به صلیب کشیده  مثال    عنوانبه که  ندارد    عیسی  یجابه جایگزینی    خداوندیا    ؟!شود
 ؟!شود

مسیحی  ،عالوهبه  عیسی  اناینکه  دارند  است  ، شخود  اعتقاد  مطلق    در   ؛الهوت 
پ  یبرا   د یباها  آن   نتیجه را وارد  ها  آن  که  یلیدل  ؛اورند یب   یلی دل  یسیع  ن یشیدرخواست 
به این   یسیع  بارۀ که در  طور  ن هما ؛ کند ناو را نفی بودن الهوت مطلق    و نکند  ی تناقض 
این    ؛دارند اعتقاد    مسئله بگویند:    !است  یافتنیندست  ایخواسته و  این  او  اگر  جهت  به 

باز  حتمی   رفتن صلیب به از    شدنهداشتدرخواست  به  که  نموده  خود  از    ، اتفاقآن  بودن  را 
گاهی کامل ن ها چراکه آن  ؛ندا ه را از بین برد  اودر این صورت الهوت مطلق بودن    ،داردآ

نتیجه روشن   در   ؛ استظلمت و تاریکی    ،ند و نادانی ا هنادانی توصیف کردجهل و  را به    او
بنابراین  نباشد؛  ظلمتی  در آن هیچ  که    نیست   و نوری   بودهظلمت    همراه با نور  او  شود  می

 
. 26متی:  - 1
. 14مرقس:  - 2
. 22لوقا:  - 3
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مطلق   بین    ایشانبودن  الهوت  بگویند:    .رودمیاز  به    او اگر  نسبت  گاهی  آ با 
را به    او  ،نموده استرا    شخود شدِن  مصلوب  شدن ازه داشتدرخواست باز   ،بودن اتفاقحتمی 

  ، بودن اتفاقحتمی علم به  با    اودرخواست  این  معنای    چراکه  ؛کنندمی خردی متهم  بی
می  معنایی  باشد چه  داشته  سخن  ؟!تواند  نیزاین  ا ال   شان  بودن  مطلق  نفی    وهوت  را 

 . کندنقض می را  حکمت پیامبرانیعنی   ؛کندتر از آن را نیز نفی می پایین حتی کند و می
  و   بوده  عیسیاو  اگر  حال    .اسرائیل استپادشاه بنی او  بگوید  پذیرد  نمی مصلوب    -2
اینبرای   به  مردم  باشد  است  لیاسرائی بنپادشاه  او    کهتبلیغ  را  چرا    ،آمده  چیزی  چنین 

یب  که دستگیر و به صلکسی  که  بر اینداللت ندارد    یروشنبه موضوع  آیا این    ؟! پذیردنمی 
دلیل  به همین و   ؟بوده استاسرائیل ه بنی ای پادش ا شخص دیگری غیر از عیس کشیده شد 

 . است لیاسرائ ی بنپادشاه  بگوید او نپذیرفت  
 هودی پادشاه  تو ایگفت: آو    د یپرس او ازوالی   پس  .بود ستادهیوالی ا  حضور سی دریع  11)

پرسید: تو پادشاه  پیالطس از او    2  ... )  ، 1(   ...!ییگومی چنین    گفت: تو  سی به اویع  ؟هستی
س به  ُط پس پیال  33  )...  ،2( ...گوییمیچنین  : تو  گفتاو پاسخ داد و به او    ؟یهود هستی

عیسی پاسخ داد:    34کاخ بازگشت و عیسی را فرا خوانده، به او گفت: آیا تو پادشاه یهودی؟  
س پاسخ داد: مگر  طپیال  35اند؟  گویی یا دیگران دربارۀ من به تو گفته آیا این را تو خود  می

  36  ای؟اند؛ تو چه کرده ام؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را به من تسلیم کردهمن یهودی 
پاسخ داد:   از  عیسی  بود  پادشاهی من  این جهان  از  پادشاهی من  اگر  این جهان نیست. 

جنگیدند تا به دست یهودیان گرفتار نیایم. اما اْلن پادشاهی من از این جهان  خادمانم می
گویی که  میس از او پرسید: پس تو پادشاهی؟ عیسی پاسخ داد: تو خود  طپیال  37.  نیست

ای از  من  پادشاهم.  شدم  من  زاده  رو  حقیقت  ن  بر  تا  آمدم  جهان  به  رو  این  از  شهادت  و 
 3. (...دهم

 
. 27 :انجیل متی - 1
. 15 :انجیل مرقس - 2
. 18 :انجیل یوحنا - 3
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کند  می داللت    ، مصلوبتوسط    مادر عیسی  ، گرفتن مریمقرار    مخاطب ی  نحوه   -3
مادرش را  فرزندی آیا شایسته است  در غیر این صورت  ؛نبوده استفرزند او   ،که ایشانبر این
خطاب قرار    ،نباشد   عیسی   ، شدهکشیدهصلیببه اگر این    ،آری   ؟کند« خطاب  زن»ای  

روشن    ، عبارتخطاب قرار دادن او با این    . خواهد بود صحیح  او  توسط  عبارت  دادن او با این  
 مادر ، سییع  ب یصل پای  و)  1: نیست  عیسیاو نیز  و  نبوده است  مادرش    ، مریمکند  می

 
عنوان  ها بهاشکالی بر عبارت »ای زن« از نظر رعایت ادب و احترام وارد نیست و چه بسا در بسیاری از زبان  -  1

  ؛ شودده میگیرد اما از این عبارت برای مخاطب قرار دادن زن غریبه استفاتعبیری محترمانه مورد استفاده قرار می
دادن آن به پیامبری بزرگ که در انجیل و قرآن، ولی استفاده از این تعبیر نسبت به مادر، جفای بزرگی است و نسبت 

گونه که زنان  مادرش را آن  به نیکی با مادرش توصیف شده است صحیح نیست؛ آیا صحیح است سید مسیح
 دهند خطاب کند: غریبه را مورد خطاب قرار می

شود. در همان ساعت دخترش  یسی در جواب او گفت: ای زن! ایمان تو عظیم است! حاجت تو برآورده میآنگاه ع)
 (15)انجیل متی: اصحاح  (.شفا یافت

 (13)انجیل لوقا: اصحاح    (.چون عیسی او را دید، وی را فراخواند و به او گفت: ای زن! از ضعف خود خالص شو )
را پرستش کن که ساعتی می عیسی به او گفت: ای زن! مرا تصدیق  ) آید که نه در این کوه و نه در اورشلیم پدر 

 (4)انجیل یوحنا: اصحاح  (.دنخواهید کر 
جویی؟« او به گمان اینکه باغبان است، گفت: »سرورم، عیسی به او گفت: »ای زن، چرا گریانی؟ چه کسی را می )

 ( 20)انجیل یوحنا: اصحاح  (.و او را برگیرم« ای تا برومای به من بگو کجا گذاشته اگر تو او را برداشته
های بیگانه خطاب کند از روی احترام است یا جفا؟ کمترین توصیف فرزندی  آیا اینکه سید مسیح مادرش را مانند زن

نیکوکار،    کند و حاشا که سید مسیحکه مادر خود را چنین خطاب کند چنین است که ارزش مادرش را کم می 
 صالح و پیامبر بزرگ، کسی باشد که چنین نسبتی به او داده شود! 

 گوید:کشیش تادریس یعقوب ملطی می 
  ؛ بودن او نیستشمردن او و انکار مادرگوید »ای زن« و این به خاطر کوچکگوید »ای مادر« بلکه می»به او نمی 

؛ شنود بیشتر نکنده سخنان پسرش را قبل از مرگش میعنوان مادری کبلکه فقط به این دلیل است که غم او را به
رف، خطاب قرار  ِص   قصد دارد به او تأکید کند از این جهان نبوده است؛ پس او را از ناحیه وابستگی خونِی   و شاید

« )کشیش  . ...کند؛ موضوعی که دلیل محبت باالی اوستعنوان تمثیلگر کلیسا او را خطاب میدهد و فقط بهنمی
 ( 19یعقوب ملطی ـ تفسیر انجیل یوحنا  تادریس

  ، این سخنان را گفته و مادرش را با عبارت »ای زن« خطاب کرده باشد، عالوه بر اینکه این کار جفاست  اگر عیسی
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 در نهایت قساوت نیز هست! 

کند میعنوان احتمال دوم )شاید قصد دارد به او تأکید کند که از این جهان نیست( مطرح آنچه کشیش تادریس به
 کند، در تعارض کامل است! با احتمال اول که عیسی را در نهایت لطف و رحمت نسبت به مادرش توصیف می 

آیا چنین تناقض از نظر کشیش تادریس آیا این موضع ـ گویی و تالش  ـ براساس ناسوت عیسی بود یا الهوت او؟! 
 ای عاقالنه است؟! بیهوده 

 گوید:همان انجیل چنین می کشیش تادریس در تفسیر اصحاح دوم از 
 ... «یسوع به او گفت: ای زن مرا با تو چه کار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است...»

بینیم او بر صلیب تکرار  اما زمانی که می  ؛زندکنند چگونه یسوع مادرش را »ای زن« صدا میای تعجب میعده  ...
رفتن دارد صلیبدر آغاِز آیات که اشاره به شروع بهاو  .شود« این تعجب برطرف میاین پسر توست ،ای زنکند »می
و نیروهای ظالم بر ضد او برانگیخته شده،  کند،  شخصیت خود را آشکار میزمانی که    ؛کندصحبت میمادرش  با  

 . کشندرا مینقشۀ مرگ او 
زیرا حق مادرش نیست که زمان صلیب رفتن را بداند؛ این    ؛کندعنوان مادرش صحبت نمی بنابراین مسیح با او به

 ، هم با بخشش جان خود  او آمده است تا خواستۀ پدر را به کمال برساند، آن  .فقط حق پدری است که او را فرستاده
 .بابت رهایی جهان

رساند  کردن آب به شراب به انجام میچراکه آنچه او در دگرگون  ؛گوید »ای زن«بلکه می»ای مادر«    گوید او نمی ...
به این دلیل نیست که او انسانی است که جسمی از مادرش گرفته، بلکه این، تنها با عمل الهوتی او به انجام رسیده  

نظر  دهد از این نقطهد مسیح انجام میبودن او جدایی وجود ندارد و آنچه سیّ بودن و الهوت بین انسان  حقیقتاً  .است
اما بعضی از کارهای او اختصاص به این دارد که یگانه پسر خداست   ؛است که او کلمۀ خداوند است که متجّسم شده

« )کشیش تادریس یعقوب ملطی ـ تفسیر عهد قدیم و جدید  .  ...و بعضی اختصاص دارد به اینکه او پسر انسان است
 (2 ـ انجیل یوحنا: اصحاح

جفا و عملی ناشایست است و حتی به این  توسط سّید مسیح  گونه خطاب قرار گرفتن سیده مریم ثابت شد این
شناسد و به همین دلیل است که به الهوت و ناسوت اقنوم دوم باطل برای تأویل این بیگانگی  معناست که او را نمی

پس کسی که صحبت کرده است با    .مخلوق است و الهوت مطلق نیست  برند! در نتیجه عیسیو جفا پناه می
بلکه یهودایی   ؛و یهودای خائن نبوده  استاو همان شخص شبیه، یعنی یهودا )احمد(    بیگانه بوده و  سّیده مریم 

 . است که روح سیزدهم بوده است
ارائه نمی آنتونیوس فکری هیچ تفسیری  و به منصرفاما کشیش  بسنده دهد  این موضوع  از  کردن توجه خواننده 

 کند: می
داشت ایستاده دید به مادر خود گفت: ای  دی که دوست میزمانی که عیسی مادر خود را با آن شاگر :  26آیۀ    ...»

 



 175 .................................................................................. ها دوم پرسش ۀمجموع

 سی مادر یع چون   26بودند   ستادهیا  ه یلمجد م یمر  و همسر ُکلوپا  م یمر  ،مادرش  خواهر و او
  نکیا  ، زن ای   گفت:  خود مادر  به  ،د ید ستادهیا  داشتمی دوست  که شاگردی   آن با  را  خود

 1(. توست  ک این مادرنی گفت: ا  شاگرد آن به و 27 .توست  این پسر 
شود عرضه  کشیده می عیسی به صلیب    یجابه کسی که    عنوانبه پطرس خودش را    -4

این    ؛داردمی از  را  او  ناتوانی  پروردگار به شمعون   پس):  ندکبیان می مهم  امر  ولی عیسی 
 برای من کن یل  32  کند غربال  گندم  چون را  شما خواست طانینک ش یا  ، گفت: ای شمعون

 به  33  . نما استوار را  خود برادران یبازگشت هنگامی که و نشود  تلف  مانتیا  تا کردم دعا تو
 را  گفت: تو  34.  مرگ  یسو به  و زندان حّتی به بروم تو با حاضرم  ،پروردگار وی گفت: ای  

 مرا  که  خواهی کرد انکار  مرتبه  سه  که  باشد نزده  بانگ  خروس امروز  ، ای پطرس میگومی
 2(. شناسینمی 

به) پطرس  ای وی شمعون  جایع  ؟رویمی کجا  ،آقا گفت:  داد:  پاسخ  که  یسی  ی 

 
 «.زن! اینک او پسر توست

بلکه مادر همۀ »کلیسای   ؛داشت= او مادر آن شاگردی شد که یسوع او را دوست می  ای زن! اینک او پسر توست
جسم پسرش یسوع نامد و این صفت مادر است، مادر کلیسا،  مسیح در اینجا او را زن می   .یسوع« یعنی جسم او شد

  . شویم و اینچنین یوحنا برادر مسیح شدالقدس تبدیل به جسم مسیح میبنابراین ما با غسل تعمید توسط روح .است
  .همگی ما فرزند حوا و مریم عذرا هستیم   .(11:  2مسیح که بین برادران بسیار، اولین شد، او را باال برد )عبرانیان  

« )کشیش آنتونیوس فکری ـ تفسیر  .و عذرا، زن نامیده شد زیرا مادر کلیسا شد حوا، زن نامیده شد و مادر جهان شد
 ( 19انجیل یوحنا 

حتی اگر این تأویل را بپذیریم چه مانعی وجود دارد که عیسی او را »مادرم« خطاب کند و سپس توجه یوحنا را به او  
 او مادرش است؟!در حالی که  ،)سیده مریم( جلب کند و حتی یوحنا را نیز پسر او بنامد

  ؛ نیست  ای از سوی او بوده، که او عیسیاشاره  در نتیجه واضح است خطاب مصلوب نسبت به سّیده مریم 
به صلیب    صورتی که تفسیری جز این ندارد که شبیه عیسیبه  ؛طور که قبال از متون دیگری روشن شد  همان

بلکه روشنگر و    ؛های دیگر تعارضی نداردد با انجیلدهو تصویری که انجیل یهودا ارائه می  ، رفته است نه خود او
. شودوارد می ها آن ست و پاسخگوی اشکاالتی است که برهاآن مکمل

. 19 :انجیل یوحنا - 1
. 22 :انجیل لوقا - 2
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پطرس به    37.دخواهی آم من پی   از آخر ولی در   ؛ ییا یب پِی من از   توانینمی اکنون   ،روممی
  . نهاد خواهم تو راه در را  خود جان ؟می ایب  پی تو  از اکنون نتوانم  برای چه  ، گفت: ای آقا او

 سه  تا  میگومی تو  به  نیقیبه  ؟نهیمی  من راه در را  خود جان ا ی: آداد جواب او سی به یع 38
 1(. زد نخواهد بانگ  خروس ، باشی نکرده انکار  مرا  مرتبه

به حواریون عرض   ینوع به که عیسی  شویم چنین متوجه می  ،انجیل  در دو متن پیشیِن 
پطرس  به    بینیم که عیسیدر متون میکم  دست یا    ،او فدا شوند  یجابه که  داشته است  

   : را ندارد عیسی  ی جابه شدن  توانایی فدا   ،دارد که اوبیان می  حواری بود، برترین که 
 تو راه در  را  خود جان ؟ میا یب  تو  پِی  از اکنون نتوانم  برای چه  ، گفت: ای آقا پطرس به او)

 تو به   ن یقیبه  ؟ نهیمی من  راه  در را  خود  جان  ایداد: آ  جواب او به   سییع   38  .د نها خواهم
انجیل    این متن ازآیا  (.  زد نخواهد بانگ خروس ،باشی نکرده انکار مرا  مرتبه سه تا میگومی

به پطرس  یا   ؟ او فدا شود  ی جابه   کرده تا از پطرس درخواست    کند عیسیبیان می یوحنا 
  را  بینیم عیسی این پرسشو می «  ؟نهیمی من  راه در  را  خود جان  ایآ»  گوید چنین پاسخ می

 تا  م یگومی تو  به   ن یقیبه»  :را نداردچنین چیزی  دهد که پطرس توانایی  پاسخ می  گونهاین
ای  مقدمه   چ یهیبوگو گفتاین    « .زد نخواهد  بانگ  خروس ، باشی نکرده انکار  مرا  مرتبه  سه

چیزی  کرد چهرا برای ایشان مطرح نمی مهمی چنین موضوع  اگر عیسی ؛نیامده است 
 ؟! را بیان کند یدرخواستچنین تا پطرس باعث شد  

غیر از  چه صورتی  را به  «  نهاد خواهم تو راه در  را  خود جان »  سخن پطرساین  همچنین  
  ی جابه چگونه پطرس خودش را  در غیر این صورت    ؛درک کردتوان  میشدن  شبیه   مسئلۀ
  ، پیش از آن به او شبیه نشده باشد اگر    ، دهدقرار می شدن  کشیدهصلیببرای به   عیسی

دنبال    هان یا   . است به صلیب کشیده شود  عیسیاو  اینکه    عنوانبه تا یهود او را بگیرند و  
پطرس  عیسی نه  نمی   ، بودند  را  او  باشد  نشده  او  شبیه  پطرس  که  زمانی  تا    .گیرندو 

من فدا    یجابه تو  صحیح نیست    ،نبود که ای پطرس   گونهاین   همچنین پاسخ عیسی

 
. 13 :انجیل یوحنا - 1
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تو توانایی این  جز اینکه    ؛ ی یا هر پاسخ دیگر  ، صلیب کشیده شوم من باید به ناگزیر یا   ، شوی
توانایی  این  اگر پطرس و حواریون    که  ِکشاندما را به این پرسش می  مسئلهاین    .را نداریمهم  

آیا    ، را تحمل کنند  شدنهکشیدصلیب بدهند و به   خاطر عیسیندارند تا جان خود را به را  
پس از اینکه    آن هم   ؟را انجام دهد  مهم   فۀ که این وظیندارد    را   دیگری   کسچ یه خداوند  

از او   «رفتنبه صلیب »کند که می درخواست  یروشنبه  عیسی شد، همان طور که گفته 
 ؟! داشته شودبر 

پدر به من داده    آیا جامی را که  . گفت: شمشیرت را غالف کنعیسی به پطرس    11)  -5
   1(. ؟!نوشمناست 

مصلوب   از  سخن  شده  دستگیر هنگام  این  بیان  که  کسی  سخن  و  شدنش  است 
نداردکشیدهصلیببه  آن مشکلی  با  و  است  پذیرفته  را  نوشیدن جام  تردید  حتی    .شدن  در 

داند و اینکه امکان می  شدنمطرح بیان و    غیرقابل   ، قبولخودش غیرقابل   بارۀصلیب را در 
فقط  جمله  «  ؟!نوشمنآیا جامی را که پدر به من داده است  »  .کندتأملی  ندارد حتی در آن  

  این سخِن کرد  تصور  توان  چطور می«  ؟!نوشمن»:  پرسدمیبلکه با تعّجب    ، پرسشی نیست
ای پدر  )  :دویگمیشدن  کشیدهصلیب برای به شدن  باشد که پیش از دستگیر کسی  همان  
 2(.بگذران من از  را  الهی پ ن یا  . پذیر استامکان برای تو  زییهر چ ،پدران

متمایزند  طوربه دو  این    ،بنابراین یکدیگر  از  که    ؛کامل  به صلیب  آن کس  و  دستگیر 
از عیسی  ،کشیده شد  به   شخص دیگری غیر  نشدن  کشیدهصلیباست که درخواست 

 .کندمی

 ( دارد مصلوب چه کسی استبیان می  ... انجیل یهودا) -

و تاریخش به پیش از اسالم    ، کشف شده  است کهانجیلی تاریخی    ؛ ا دانجیل یهو  -6

 
. 18تا  11 :یوحنا - 1
. 14 :مرقس - 2
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  ؛ باشدکه از سوی مسلمانان جعل شده  ندارد بتوان به آن اشکال گرفت  و امکان    ،گرددبازمی 
است،    بوده رایج   یی ابتدا   مسیحیاِن میان  مسیحی است و   این انجیل، یک انجیل نتیجه   در
نشان  دستبه دست و  برداری  نسخه و   اولیه  مسیحیان  از  بعضی  میان  انجیل  این  شدن 

متن زیر،    .انددوران دچار اختالف بوده شخصیت مصلوب در آن  تعیین  در  ها  آن  دهدمی
نیست    عیسی  ،هشدکشیدهصلیب شخص به کند  از انجیل یهوداست که بیان میمتنی  

 .کندمشخص مینیز ها و ویژگی فرزندانش را ویژگی ، حتی نام مصلوب و
 : سوم مشهد  ،انجیل یهودا 

  کام قرار گیرد؟ عیسی ممکن است نسل من تحت سلطۀ ُح   آیاآقا!  و یهودا گفت: ای  )
کن تو هنگامی  یل  ...استشده    خط مفقود  دو...  گفت: بیا این من هستم   پاسخ داد و به او

 (. دشانگیز خواهی غم بسیار ببینی،   را َنسَلش ملکوت و  که 
تو    چراکهگفت: من چه خیری را حاصل کردم؟    هنگامی که آن را شنید یهودا به او  و)

 . ساختی آن نسل دور مرا ازکسی هستی که 
های دیگر  آینده از سوی نسل  سیزدهمین خواهی بود و در   داد و گفت: تو پاسخ  عیسی  

روزهای    آنان بازخواهی گشت و درکن تو برای پادشاهی بر  یل  شد ـ خواهی  مورد لعنت واقع  
 (. مقّدس  نسِل   تا  47 کرد تو را لعنت خواهند  عودِ صپایانی، 

)But you will exceed all of them. For you will sacrifice the man that clothes me( 
قربانی خواهی  پوشد  میکه مرا  انسانی را  زیرا تو آن    ؛ها خواهی بودتو برتر از همۀ آناما  )

 ،کرد
 ، بلند حال و وضعیت قرن تو و 

 ، ور تو شعله  و مجازات الهِی 
 شد  ظاهر خواهد ات درخشان وو ستاره 

 (. 57 و قلب تو... 
:  عیسی نیست   ،شدهکشیدهصلیب به شخِص    ،کندبیان می  یروشنبه متن  ن  ای  عالوهبه 

قربانی خواهی  پوشد  میکه مرا  انسانی را  زیرا تو آن    ؛خواهی بودها  آن   مۀتو برتر از هاما  )
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این    ی یهودا قطعًا  و کند  یهودا معرفی میرا شده  کشیدهصلیببه شخِص نام  وی پس    (.کرد
علمای یهود رفت و مأموران دینی    یسو به نیست که    یاسخریوطی خائنیهودای  همان    ،متن

برای دستگیری   یهودا  همان بنابراین    ؛ آورد  مصلوبفرد  را  انجیل  در متن  موجود  طور که 
شایسته است که خودش    یانسان  شودمی عیسی به صلیب کشیده    یجابه یهودایی که    ،است
  کندتوصیف می صفتی    احتی عیسی او را در انجیل یهودا ب   ؛کندمی خاطر عیسی قربانی  را به 

ن  می اینکه او سیزده   ؛اسخریوطی به چنین صفتی آراسته بوده باشدیهودای  ندارد  که امکان  
پس از خیانت    و  نفر هستند  دوازده  حواریون فقط   ، دارند  نظراتفاق که همگی    طورآن  .است

آمد   یجابه کسانی  یهودای اسخریوطی   نفر   عددتا    ند او   وجه چ یهبه و    ، کامل شود  دوازده 
نفر   اینجا    طوربه   ،امرهمین    .نبودندسیزده  در  یهودای  قطع  از  غیر  را  مخاطب  یهودای 

می  قرار  عبار این    .دهداسخریوطی  بر  استت عالوه  ا   هایی  در  که  نکه  آمده  یهودا  جیل 
به  را  موضوع   ،عبارتاین  «  .کن تو برای پادشاهی بر آنان بازخواهی گشتیل»  :از  اندعبارت 
در    منجی از  همان منجی که می  ؛ کندآید منحصر می می  آخرالزمانکه  پر  را  تا زمین  آید 

کندوعدل  نمی  .داد  آخرالزمان  در  اسخریوطی  یهودای    ، خالصه   طوربه  چراکه  ؛ آیداما 
 .نیز رفته استشخصیتی ناِبکار است که در آن زمان به دنیا آمده و از دنیا 

  کام قرار گیرد؟ عیسی ممکن است نسل من تحت سلطۀ ُح   آیاآقا!  و یهودا گفت: ای  )
کن تو هنگامی  یل  ...استشده    خط مفقود  دو...  گفت: بیا این من هستم   پاسخ داد و به او

 (. دشانگیز خواهی غم بسیار ببینی،   را َنسَلش ملکوت و  که 
تو    چراکهگفت: من چه خیری را حاصل کردم؟    هنگامی که آن را شنید یهودا به او  و)

 . ساختی آن نسل دور مرا ازکسی هستی که 
سل  آیا» تحت  نسل من  است  گیرد  طۀممکن  قرار  بُح «:  ؟حکام  همه حکمرانی    رکام 

  طۀ تحت سلها  آن  آیا   نسل خودش بپرسدبارۀ  در ه کسی  آیا معنا و حکمتی دارد ک  ؛ کنندمی
 ؟!یا نهگیرند قرار می حکام 

ایشان    بارۀاینکه این نسلی که در   ؛معنا خواهد بود مگر در یک صورتاین سخنی بی 
ایشان    بارۀنتیجه در  در  ؛ باشندبوده  خداوند در زمین  ان  همان خلفا و جانشین  کند می  سؤال
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  یا مردم حکومت را برای   ؟! حکام طاغوت خواهند بود  طۀپرسد که آیا تحت سیطره و سل می
  ، رود که فقط یهودا پادشاهی کند بنابراین چنین توقعی نمی   ؟!ممکن خواهند ساختها  آن

خلفای خداوند در    بارۀ او در   .هستندبلکه نسل او نیز خلفا و جانشینان خداوند در زمینش  
شدن الهی  منصوب   برخالفپرسد که آیا ممکن است  میهستند  زمینش که از نسل خودش  

بسیاری از  طور که وضعیت  همان  ؟ حکام طاغوت قرار گیرند  رۀتحت سلطه و سیط  ،ایشان
یا مردم    ؛و خود عیسیموسی    ، مانند ابراهیم  ؛ن بودند چنین بود خلفای الهی که پیش از ایشا

در این پرسش  ؟  به ایشان تمکین خواهند داد  ، در راستای اجرای حاکمیت خداوند بر زمین
یهودا در اینجا همان    ، حتم  طوربه کند  وجود دارد که بیان می   نکاتی   ، و پاسخ عیسی به آن

از خلفا و جانشینان خداوند در    وجهچیهبه یهودای اسخریوطی    .یهودای اسخریوطی نیست
معنایی  هیچ  ،پس این پرسش که آیا این شخص یهودای اسخریوطی است  ؛زمینش نیست 

  ؛ کشیدن از دنیا رفت صلیببه  ۀبلکه پس از حادث ؛یهودای اسخریوطی نسلی نداشت  .ندارد
کن  یل»  : ن اگر او همان شخص باشد این پاسخ برای پرسش معنایی نخواهد داشتبنابرای 

و   ملکوت  که  هنگامی  شدغم بسیار  ببینی    را َنسَلش  تو  خواهی  یهودای  «  .انگیز  چگونه 
تواند ملکوت را ببیند اگر یهودا در  می   ، آری  ؟!تواند ملکوت را ببیندبدکاره می   اسخریوطِی 

وظی انجام  از  پس  و  باشد  آمده  ملکوت  از  که  باشد  الهی  شخصی  بر    فۀاینجا  مبنی  خود 
یهودای    ،این شخص   ،بنابراین  ؛گرددملکوت باز به    ،عیسی  یجابه   شدنهشیدکصلیببه 
 . خریوطی نیستاس

تو    چراکه  ؟خیری را حاصل کردمگفت: من چه    هنگامی که آن را شنید یهودا به او  و»
اسخریوطی از    ی یعنی همان نسلی که یهودا «:  ساختی  آن نسل دور  مرا ازکسی هستی که  
 ؟! آن دور شده بود

که این    واقعیت آن است که این سخن فقط در یک صورت سخنی درست خواهد بود 
بلکه شخصیتی الهی باشد که در زمان و نسل    ؛همان یهودای اسخریوطی نباشد   ،یهودا 

بود  ای آمده  وظیفه برای انجاموی  ؛ نبوده است یعنی زمانی که زمان و نسل او    ، عیسی آمده
  تاآمده است    همچنین به دنبال دعای عیسی  .گرددمی باز  ،و به همان جایی که آمده
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از  دهیکشصلیببه  شودعیسی  شدن  عیسی  .دور  به  که  او  سخن  این  ترتیب  این    به 
 . استو صحیح درست « ساختی آن نسل دور مرا ازکسی هستی که تو  چراکه» گویدمی

  ،در برخی متون انجیل یهودا   شدهگفته یهودای    شد،   ارائهتر  مانند متنی که پیشبنابراین  
در پایان  و    که به عیسی خیانت کرد  کسی  همان ؛  نیستخائن  همان یهودای اسخریوطی  

به یهودا نزدیک شدند و به او گفتند:  )  : نموداو را به علمای یهود تسلیم  که    انجیل یهودا آمده
می  چه  هستی  شاگرد تو    ؟کنیاینجا  یهودا    . یسوع  او    همانپس  از  که    ، خواستند طور 

 1(. نمود  مشانیتسل دریافت کرد و او را  (مبلغی)پاسخشان را داد و اموالی 
انسانی صالح و حتی از  کند،  میطور که انجیِل یهودا توصیفش    بلکه این یهودا همان 

جانشینان خداوند در زمینش است و برخی از فرزندانش نیز جانشینان خداوند در زمینش  
نیست  . هستند زمان عیسی  از  و  از نسل عیسی  او  این معن  ؛ همچنین  زمان    ا به  او در  که 

همان    ،کند این یهودا متن بیان می  ،هان ی ا   مۀعالوه بر ه  . عیسی از ملکوت فرود آمده است
 .سروری خواهد کرد ،آخرالزمانداد پر خواهد ساخت و در وکسی است که زمین را از عدل 

  ؛ استآید منطبق  می  آخرالزمانکه در    یا دهندهنجات ، بر  ا های یهوداکنون تمام ویژگی
یهودا    مۀاگر ما از معنی کلدر نهایت  .  عیسی به صلیب کشیده شد  یجابه که    همان یهودایی

یهودا در زبان عربی    مۀخواهیم دید کل  ؟کسی خواهیم دیداین شخصیت را چه   ،سؤال کنیم 
و بر این معنی در تورات تأکید    است   ( أحمد  ، الحمد)«  ستایش کرد»یا  «  ستایش»معنی  به 

 حامله گرید بار و   35):  تنهم آمده اسوِسفر پیدایش اصحاح بیست   ، آنجا که در تورات  ؛شده
سپس    .نهاد نام هودا ی را  او پس  . میگومی حمد پروردگار را  مرتبه نیگفت: ا  و دییپسری زا  ،شده

 (. ستادیبازا  دنییزا  از
یعنی یهودا  گفت»  بنابراین  این   (؛أحمد)«  ستایش  مهدی  ،و  یا  رهایی   ،اسم  بخش 

در  دهنده تسلی که  است  داده شده وعده   آخرالزمانای  تورات  ، اش  در  و    ، انجیل   ، و  قرآن 
 . ذکر شده است وصیت رسول خدا حضرت محمد 

 
.مشهد سوم :انجیل یهودا - 1
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همچنین در تورات و انجیل کسی که به صلیب کشیده شده است موافق با چنین چیزی  
د از  پس  و  شده  می ستگیر توصیف  روایت  او  از  سخنی  می شدنش  نشان  که  او  شود  دهد 

رفته او  بر  آنچه  به  تمام وجود  با  و  است  از  است،  راضی    ، شخصی حکیم  غیر  او  اینکه  و 
او سیطره  بوده  اسخریوطی شخصیتی    ییهودا   .اسخریوطی است  ی یهودا  بر  که شیطان 
دور  تراود و امکان ندارد در آرامش و به از چنین شخصیتی حکمتی بیرون نمی   ؛ استیافته  

به    ، که نسبت به او کفر ورزیده  عیسایی  یجابه در حالی که    همآن   ؛از ترس و اندوه باشد 
 !شودمی صلیب کشیده 

:  شوداصحاح هشتم چنین متنی دیده می   ،سفر اشعیا و در اعمال رسوالن  ،در تورات
گاه و همانند گوسفندی ساکت و آرام در حضور کسی که  قربان  ی سو به ای  ه همانند برّ   ...)

 (. ...گشایددهانش را نمی  گونهاین  ،کندذبحش می 
عذاب و    یسو به   ،خاطرکند او در کمال آرامش و اطمینان بیان می این متن    عالوهبه 

بنابراین    .اتفاق افتاده است  چنین  طور که در واقعیت نیز   همان؛  رودشدن می کشیدهصلیببه 
کند: اینکه او هیچ صحبت  که این متن به آن هدایت می  وجود دارد  دیگرینکتۀ  در اینجا  

دادخواهی حقو    ، کندنمی  ایو  نمی که    این  ابراز  را  است  فرستاده  که    ؛کنداو  حالی  در 
بیان می آبرای علما و مردم دلیل می  عیسی را  او در    ؛کردورد و حقش  اینکه  بنابراین 

 . کندبر عیسی صدق نمی  ،رودبشدن پیش ذبح  یسو به سکوت 
به  انجیل شخص  به صلیب کشیده    ،شدهکشیدهصلیب در  او  با  که  از کسانی  یکی  به 

می  ،شودمی رفت بشارت  خواهد  بهشت  به  است  چراکه  ؛دهد  کرده  دفاع  او  آیا    ، حال  . از 
بشارت  چنین  و  حکمت  چنین  با  است  به ممکن  سوی  از  این    ،شدهکشیدهصلیب دادنی 

  ،دهدیهودا اسخریوطی به چه بشارت می   ؟! باشدبوده  اسخریوطی    ی شخص همان یهودا 
صلیب    ی سو به   ، عیسایی که کافرش شده   ی جابه و    باشد   اگر خداوند شکل او را تغییر داده 

ستمکار است و    ن یقیبه داند که  آیا او خود نمی   ، است  گونهاین اگر وضعیت او    ؟! ده شودیکش
شد خواهد  بشارت    ؛ عقوبت  فردوس  کدامین  به  را  است  کرده  دفاع  او  از  که  کسی  پس 

از ی و )  ؟!دهدمی   ، هستی ح ی مس تو  اگر  که  گفت  کفر  وی  بر  مصلوب  خطاکار دو آن کی 
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 خدا  از تو مگرگفت:  زد و بی نه را  او ،گری پاسخش دادهی د پس  40 !برهان را  ما و تخود
 جزای اعمال   چراکه ،انصاف به ما  اما  41  . حکم هستی ن یهم ریز  ز ین  تو  چون ؟ترسینمی 
سی گفت:  یع به  پس  42  !است نکرده جابی  کار چ یه شخص نی ا  کنیل ؛میا افته ی را  خود
به یع  43  . درآیی خود  ملکوت  به  هنگامی که آور  اد ی به مرا  ، پروردگار ای وی گفت:   سی 
 1(. خواهی بود  فردوس  در  من تو با امروز میگومی  تو به نهیهرآ

 ، دندیرس  ندیگومی سر  سۀکا را  آن موضعی که به  چون و 33) : ا همچنین در انجیل لوق
  34  . کردند چپش مصلوب گری برید  و راست طرف  کی بری ، خطاکار دو آن با آنجا در را  او
 2(. کنند می چه  دانندنمی  را یز  ،امرزیب را  هان یا  ، سی گفت: ای پدریع

آنچه تقدیم شد و آنچه روایت شد غیرممکن است از سِر حکمت و خردمندِی نامتناقض  
باشد مصلوب  شخص  سوی  پست   ؛ از  در  او  که  حالی  ظرفیت در  و  ترین  سفاهت  های 

  ؛ اسخریوطی بوده باشد   ی خردی قرار داشته یا پناه بر خدا شیطانی کافر همچون یهودا کم
اند که او یهودای اسخریوطی  گشایی کردهگره گونهاینمشکل را ها آن بعضی ازکه  گونهآن

او را شبیه عیسی    ،همین طور بی هیچ دلیلی  ؛استبوده   اینکه  برای  که  قرار دهند  فقط 
 3! به صلیب کشیده شد شیجابه 

 
. 23 :انجیل لوقا - 1
. 23 :انجیل لوقا - 2
به  جای عیسیاند شخص دیگری بهکنیم. از کسانی که گفتهاز علمای مسلمان به ذکر دو مثال بسنده می - 3

ت  ئسپس نظر مرکز تحقیقات عقیدتی را که زیر نظر هی  .سنت و دومی از شیعه استصلیب رفت که اولی از اهل 
 : کنیم ۀ سیستانی و فقهای نجف و قم است نقل میبلندمرتبۀ مرجعیت و نمایند

  مسیب از ابوهریره از رسول خداشهاب از ابنقتیبة بن سعید از لیث از ابن  ...گوید: »الدین عینی میعالمه بدر
  ،کندزودی پسر مریم در بین شما نزول می قسم به کسی که جان من در دست اوست، به»کند که فرمود:  نقل می 

دهد و تا جایی بخشش مال کشد، جزیه قرار می شکند، خوک را میصلیب را می  ؛در حالی که داوری دادگر است
اینکه منظور   ؛شدگشوده  معنایی از فیض الهی برای من  در اینجا  گویم:  می  «...کند که دیگر کسی آن را نپذیردمی

کردند یهود، عیسی )علیه الصالة و السالم( را بر  چرا که ادعا    ؛گویی مسیحیان استاز شکستن صلیب، اظهار دروغ
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َو ما َقَتُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو  تنۀ درخت به صلیب کشید و خداوند در کتاب عزیزش از دروغ و افترای آنان خبر داد :  

َه َلُهم  ( 157:  ء)نسا  .(بلکه امر بر ایشان مشتبه شد  ؛و حال آنکه آنان مسیح را نکشتند و بر دارش نکردند)  لِکن  ُشبِّ
و این از آن جهت بود که وقتی آنان چوبۀ داری قرار دادند تا او را بر آن به صلیب بکشند، خداوند متعال شباهت 

جای او به صلیب نام این شخص یهودا بود و به  .عیسی راهنمایی کرد، افکند  سوی بهعیسی را بر کسی که آنان را  
سپس یاران او را    .آسمان باال برد  سویبهکردند او عیسی است و خداوند، عیسی را  ی که آنان گمان می رفت در حال

« )عمدة القاری در شرح صحیح  .به پادشاه روم رسیدها  آن   تا جایی که خبر  ؛کشتند، به دار آویختند و زندانی کردند
 ( 35ص  12بخاری: ج 

شخص شبیه، همان کسی است که خیانت کرده و از این احتمال   دهددوم: شیخ ناصر مکارم شیرازی احتمال می 
آید، کسی که دستگیر  ها این نتیجه به دست می ـ از متون همۀ انجیل 4.... کند: »لوحانه دفاع میمتناقض و ساده 

در آن زمان شد در حضور »پیالتس« حاکم رومِی بیت  دهان به سخن نگشود مگر المقدس  و  را برگزید  ، سکوت 
 ،در چنین موقعیت خطری واقع شود  برای دفاع از خویش؛ و این بسیار دور از ذهن است که عیسی مسیحاندکی  
 . حالی که او به فصاحت، بالغت، شجاعت و شهامت معروف استکه باید از خود دفاع نکند؛ در گونهولی آن 

یهودای اسخریوطی« که خیانت مانند »جای مسیح دستگیر شود؟  آیا این احتمال وجود ندارد که شخص دیگری به
. سپس در این موقعیت، ترس و ُرعب بر او چیره شد؛ بدگویی نمود و بسیار به او شبیه بود   کرد و از عیسی مسیح

-529ص    3نمونه: ج    « )تفسیر .  ...نتیجه از دفاع از خودش یا اینکه در حضور جاّلدان سخنی بگوید ناتوان گردیددر  
530 ) 
  بیتاهل ها و روایات  خ شیرازی دچار چنین اشتباهی شده است، در حالی که متون انجیل دانم چگونه شینمی

ـ در رابطه با شخصی که دستگیر، محاکمه، شکنجه و به صلیب کشیده شد،  مطلع باشدها آن اگر شیخ شیرازی از ـ
 احتماالت خواهد شد؟! نبردن به کنند که بدون هیچ زحمتی موجب یقین و پناه مواضع و سخنانی را بیان می

رفته را همان شخص خائن معرفی  صلیببدون هیچ دلیلی، شخص بهمرکز تحقیقات عقیدتی زیر نظر سیستانی،  
 کند: می

خوانده اینچنین  »من  تحریفپرسش:  را  برنابا  انجیل  مسیحیان،  که  غیرام  و  می قابلشده  منبع اعتماد  آیا  دانند! 
 وجود دارد؟« مسیح نرفتن صلیبدیگری برای اثبات به

 پاسخ مرکز تحقیقات عقیدتی زیر نظر سیستانی: 
به   ؛به صلیب نرفته است »عالوه بر آنچه در پاسخ قبل بیان کردیم، دالیل و شواهد بسیاری وجود دارد که مسیح

 عنوان نمونه:
کند حواریون از اطراف  بلکه خود انجیل ثابت می  ؛رفتن مسیح را مشاهده نکردندصلیب یک از مسیحیان بهاول: هیچ

ظاهر دستگیر کردند سه مرتبه  را به  شمعون پطرس بود که زمانی که مسیحها  آن  مسیح پراکنده شدند و آخرین 
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بر   شدتمامِی  عالوه  تقدیم  می   ، آنچه  اسخریوطی  یهودای  که  داشت  توجه  و  باید  آید 
شدن  کند و باعث دستگیر شخص مصلوب هدایت می  یسو به را  مذهبی  نیروهای امنیتی

همراه اسخریوطی به   یحال چگونه ممکن است یهودا   ؛شودشده می کشیدهصلیب شبیِه به 
در حالی که خودش همان شخص    ،شبیه عیسی هدایت کند   یسو به را  ها  آن   بیاید و  هاپلیس 
 ؟! اسخریوطی دو شخصیت دارد ی آیا مثاًل یهودا  ؟!استشبیه 

ی برخوردار باشند و در چنین سطحی  بیشتر باید از عقالنیت    شوند می  ارائهکه    یهایطرح 
و سادگی  نگیردتناقض   از  قرار  در   .گویی  دیدگاهی  چنین  با  که    ییهودا   بارۀچگونه کسی 

همراه    یوطیاسخر   یهودا ی یعنی    ؟داندمی  یعقالنرا    دگاهید  نی ا   ،اسخریوطی موافق است
امنیتی   راهنمایی می  یسو به را  ها  آن   و  است نیروهای  کند و در عین حال  شخص شبیه 

دو صورت و دو    ،او در یک مکان با دو شخصیت  یعنی  ؛استشخص شبیه  خودش همان  
و تعجب    ؟!است  ایطرح و ایدهاین چه    ؟! متناقض وجود داشته باشد  کامالً   طوربه حالت  

که در چنین سطحی    یدگاه ید  .رند یپذی را م  چنین دیدگاهیاین عده  کنم چطور برخی از  می

 
  .های انجیل را در این رابطه نقل خواهیم کرداو را انکار کرد و این مطلب را مسیح به او خبر داده بود و ما تمامی متن

اند، مردم نیز چنین سخن گفتند  گفتند او را به صلیب کشیده ها که می رسانی حکومتعحسب ظاهر و اطالبنابراین به
  .افتاد و آن را تصدیق کردندها آن و بر سر زبان

صورت    که یهودا اسخریوطی بودشدن مسیح، در اثر خیانت یکی از حواریون  شده است که دستگیر دوم: این پذیرفته
یعنی خداوند  صلیب رفت بر ایشان ُمشتبه شد؛  که دستگیر شد و به    کند مسیحی میپذیرفت و قرآن کریم ثابت  

َو ما َقَتُلوُه َو ما َصَلُبوُه :  جای مسیح به صلیب رفتمتعال یهودای خائن را عقوبت کرد، او را شبیه مسیح کرد و او به
َه َلُهم   :  ء)نسا  .( بلکه امر بر ایشان مشتبه شد  ؛دارش نکردندو حال آنکه آنان مسیح را نکشتند و بر  )  َو لِکن  ُشبِّ

157 ) 
شود؛ آنجا که به این ترتیب ابهام انجیل و تناقض عجیبی که در بیان چگونگی عاقبت یهودا وجود دارد روشن می 

همچنین در چگونگی مردنش و    . شدن او و اینکه چنین اتفاقی رخ نداد اختالف دارندها در توبه و پشیمان انجیل
ما حق داریم بگوییم چگونه مسیحیان در آن زمان از خائنی چون یهودا    .ی در اینکه او مرده باشد اختالف دارندحت

چند پس از مدتی! چگونه او را رها کردند، اخبارش را ترک گفتند و شناخت آخر و عاقبتش را رها غافل شدند؛ هر
و ) به آن توجه شود  باید  و پسنیزکردند؟! شناختی که  و  ( جزا  ایمان  ترتیب  این  به  تا  دنیا؛  این  در  او  تی و حقارت 

( /http://www.aqaed.cpm/faq/2052اطمینان مردم افزایش بیابد؟« )مرکز تحقیقات عقیدتی زیر نظر سیستانی 

http://www.aqaed.cpm/faq/2052/
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 ! ات قرار دارداز تناقض 
را  بدون دلیل برخی از مسلمانان   تۀ وجود دارد که گف  نیز   روایاتی   شد   ارائه عالوه بر آنچه  

د  نکنروایاتی که بیان می   ؛کنداسخریوطی است رد می   یمبنی بر اینکه مصلوب همان یهودا 
و   1عیسی بوده است  صورتبه جوانی صالح و نیکوکار   ،شبیه به صلیب کشیده شدهشخِص 

 
 کنیم: را در اینجا نقل میها آن در کتب شیعه و سنی موجود است که برخی از مسئلهروایات مربوط به این  -1

 سنت: از اهل
. شد کسی شبیه عیسیجبرین آمده است: »چه در کتاب فتاوی و احکام ابن

بر کسی که خیانت کرد واقع شد صحیح است یا خیر؟  گوید: شباهت به عیسی[: آیا روایتی که می 14]س

کثیر در تفسیر  ابن .دچار شبهه شدند جوانی از حواریون و پیروان عیسی بود اشبارهی که در مشهور است کسپاسخ: 
َه َلُهم این سخن خداوند:     ؛ و حال آنکه آنان مسیح را نکشتند و بر دارش نکردند)  َو ما َقَتُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو لِکن  ُشبِّ

چینی کردند و او کسی  گوید: »یهود برای کشتن او نزد یکی از حاکمانشان سخنمی (  بلکه امر بر ایشان مشتبه شد
یک از شما شبیه من  کدامهنگامی که عیسی متوجه آنان شد به یاران خود گفت:    .اش فرستادرا برای دستگیری

عیسی به او گفت تو همان هستی و   .کار را پذیرفت اینها آن نشین من باشد؟ جوانی از بینشود تا در بهشت هم می
سپس یارانش خارج   .آسمان باال برده شد  سویبه پس عیسی    .خداوند او را شبیه عیسی کرد؛ گویا خود عیسی بود

 «.پس او را گرفتند و به صلیب کشیدند ؛شدند و مخالفین، زمانی که آن جوان را دیدند گمان کردند او عیسی است
کند کسی که در او کند ذکر می جریر از وهب بن منبه نقل می عباس و ابنحاتم از ابنرا که ابن ابی سپس روایتی  

دچار شبهه شدند، شمعون، یکی از حواریون بوده است که یهود او را دستگیر کردند و گفتند او از یاران عیسی است  
گفت: اگر مسیح را به شما  ها  آن  سپس به  .ر کردسپس افراد دیگری او را دستگیر کردند و باز انکا  .و او انکار کرد

گفت و قبل از این  ها  آن  شود؟ به او سی درهم دادند و او مکان عیسی را بهچیزی نصیب من میتحویل دهم چه
انداختند کشیدند و به او آب دهان می پس او را دستگیر کرده با طناب بستند و او را می  .مشتبه شدها  آن   ، امر برمسئله

پس خدا عیسی   .خواستند او را بر آن به صلیب بکشند آوردندتا اینکه او را کنار چوبی که می   ؛ریختندو بر او خار می
گویند  گوید بعضی از مسیحیان می می  سپس  .مشتبه شده بود به صلیب کشیدندها  آن  را باال برد و کسی را که بر 

گفت من صاحب شما نیستم؛ من در حالی که می   ؛مشتبه شد و او را به صلیب کشیدندها  آن  »لیودس زکریا یوطا« بر
« )فتاوی و  .بوده استها  آن  یک از داند کدامو خداوند بهتر می   .او راهنمایی کرد  سویبهکسی هستم که شما را  

 ـ شیخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرین:  ا عیسینبی خد بارۀاحکام در 
http://ibn-jebreen.com/?t=books&cat=6&book=3&toc=174&page=166&subid=32498 

گوید: احمد بن سنان از ابومعاویه از اعمش از منهال بن عمرو از حاتم میگوید: »ابن ابیکثیر در تفسیر خود می ابن
 

http://ibn-jebreen.com/?t=books&cat=6&book=3&toc=174&page=166&subid=32498
http://ibn-jebreen.com/?t=books&cat=6&book=3&toc=174&page=166&subid=32498
http://ibn-jebreen.com/?t=books&cat=6&book=3&toc=174&page=166&subid=32498
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یاران  سوی  به آسمان باال ببرد    سویبهکند: زمانی که خدا اراده کرد عیسی را  عباس نقل می سعید بن جبیر از ابن

اخل خانه بود بر آنان ای که دیعنی از چشمه   ؛در حالی که در خانه دوازده نفر از حواریون حضور داشتند  رفت،  شخود
چکید و گفت: فردی از بین شما بعد از آنکه به من ایمان آورده، دوازده مرتبه  در حالی که از سرش آب می  ، بیرون آمد

جای من کشته  یک از شما حاضر است شبیه من شود و بهکدام گوید سپس عیسی گفت:  او می   .شودبه من کافر می
دوباره سؤال خود را   .عیسی به او گفت: بنشین  .برخاستها  آن  تریند؟ جوانمقام باششود و در بهشت با من هم 

دوباره سؤال خود را تکرار کرد و همان جوان ایستاد و گفت:   .تکرار کرد و همان جوان ایستاد و عیسی گفت: بنشین 
آسمان باال    سویبهبنابراین چهرۀ عیسی بر او واقع شد و عیسی از دریچۀ خانه    .عیسی گفت: تو همان هستی  .من

او را کشتند و سپس به   ،وجوی او بودند آمدند و شبیه را دستگیر کردهگوید: یهودیانی که در جست او می  .برده شد
کریب از ابومعاویه به همین نحو نقل کرده  عباس صحیح است و نسایی از ابیسند این حدیث تا ابن  ...صلیب کشیدند

جای من کشته  شود تا بهیک از شما شبیه من میاند که عیسی گفت کدام گذشتگان نقل کرده است و افراد دیگری از  
 ( 588کثیر: ص ابن ،« )تفسیر القرآننشین من باشد؟ شود و در بهشت هم 

گوید: اسناد این حدیث بنا به شرط مسلم صحیح است و در فتح  می   85ص    2کثیر در کتاب البدایة و النهایة ج  ابن
از طرق مختلف با الفاظ گوناگون نقل    آمده رجال آن صحیح است و قصۀ عیسی  800ص    1کانی ج  القدیر شو 

 .شده است
 از شیعه: 

  سوی بهدر شبی که خداوند او را    عیسی»کند که فرمود:  نقل می   در تفسیر علی بن ابراهیم از امام صادق 
دوازده ها آن  به هنگام عصر گرد هم آمدند؛ در حالی کهها آن وعده گذاشت و یارانش باهنگام خودش باال برد، شب 

در حالی که    ،خارج شد ها  آن  ای که در گوشۀ خانه بود برای داخل کرد. سپس از چشمه را به خانهها  آن  مرد بودند. 
گرداند.  یبرد و مرا از یهود پاک مخودش باال می سویبهریخت و فرمود: خداوند در این ساعت مرا از سرش آب می

گردد؟ جوانی از  درجه  شود و با من هم شما شبح من بر وی خواهد افتاد تا کشته و به صلیب کشیده  از    کیکدام
  یهود در همان شب در طلب عیسیفرمود:    سپس امام  ....بینشان گفت: من، ای روح خدا. فرمود: تو همانی

)تفسیر   «.گرفتند و او به قتل رسید و به صلیب کشیده شد  بر وی افتاده بود  که شبح عیسیرا  و آن جوان    ...آمدند
( 103ص  1قمی: ج 

 نوشت: پی
شود کسی که شباهت به عیسی بر او واقع شد جوان صالحی بود که آنچه را که  از روایات گذشته چنین برداشت می

واریون او  و ح  بر حواریون خود عرضه داشت پذیرفت؛ پس این جوان راضی شد آنچه را که عیسی  عیسی
 .تحملش را نداشتند تحمل کند

نفر     12در دیگر روایات( تعداد حاضرین نزد عیسینیز  همچنین قابل توجه است در روایاتی که بیان کردیم )و  
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 1. تاس علیاز فرزندان امام خاص  طوربه روایت شده است که او  حتی از پیامبر

 
بوده و واضح است یهودای اسخریوطی در آن هنگام نزد یهود بود و تنها بعد از واقعۀ صلیب بود که شاگردان مسیح 

 کنند.را تکمیل  12جای یهودای اسخریوطی برگزیدند تا عدد شخصی را به
 است: او رسول خد  رفته از نسل علیصلیب کند شخص بهحداقل دو روایت وجود دارد که بیان می  -1

 روایت اول: 
خداوندا! شکیبایی  »کرد چنین فرمود:  دعا می  طالبابیدر حالی که برای علی بن  رسول خدا حضرت محمد

. خداوندا! تو هستی جانشین من بر او و بر  را قرار بده  و در نسلش شبیه عیسیو مقاومت موسی را به او عطا فرما  
 ( 144)غیبت نعمانی: ص « .لودگی را از آنان دور کردیعترتش و بر ذریۀ پاک و مطهرش که پلیدی و آ

  از نسل علی  کند شبیه عیسیبیان می  این روایت واضح و محکم است و نیازی به توضیح ندارد؛ رسول خدا
 .خواهد بود

روایت دوم: 

صاَر اللِه َکما قاَل  در تفسیر علی بن ابراهیم:   ن 
َ
ذیَن آَمُنوا ُکوُنوا أ یَها الَّ

َ
ن صاری ِإَلی  یا أ

َ
َحواِرییَن َمن  أ یَم ِلل  ُن َمر  عیَسی اب 

صاُر اللِه َفآَمَنت  طاِئَفة  ِمن  بنی ن 
َ
ُن أ َحواِریوَن َنح  اید،  ای کسانی که ایمان آورده)  اسرائیل َو َکَفَرت  طاِئَفةاللِه قاَل ال 

یاران من در راه خدا هستند؟ حواریون  طور که عیسی بن مریم به حواریون گفت: چه کسانی    همان  ؛یاران خدا باشید
فرمود:    امام باقر(.  اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافر شدندگفتند ما یاران خدا هستیم؛ پس گروهی از بنی

و آنان که ایمان را به قتل رساندند و به صلیبش کشیدند    گروهی که کافر شدند کسانی هستند که شبیه عیسی
ِذیَن آَمُنوا :  بیه عیسی را پذیرفتند تا کشته نشودآوردند کسانی هستند که ش َنا اَلّ ید 

َ
پس ما کسانی را که ایمان  )  َفأ

را کشتند ها  آن  ها گروهی هستند که در قتل شبیه عیسی گروه دیگر را یاری نکردند واین(  آورده بودند استوار نمودیم 
َبُحوا َظاِهِریَن  و ص 

َ
ِهم  َفأ االنوار عالمه مجلسی: این روایت در بحار« .(دشمنانشان پیروز شدندبر ضد ) َعَلی َعُدِوّ

 . نیز موجود است  337ص  14ج 
باقر امام  آوردند، کسانی هستند که شبیه عیسیمی  بنابراین  ایمان  تا کشته    فرماید گروهی که  را پذیرفتند 

که دالیل آن در ادامه    ؛تفسیر کرد  توان گروه مؤمن را در اینجا به افرادی در زمان سید مسیحنشود؛ در نتیجه نمی
 خواهد آمد: 

نبود  سوی بهای  شبیه، فرستاده  م  ؛مردم  برای  آمده بود که همان فداأبلکه  ، تحمل شدن برای عیسیموریتی 
د؛ بنابراین او صاحب دعوتی نبود که گفته شود گروهی به او ایمان آوردند و گروهی به  عذاب و صلیب در سکوت بو

. او کفر ورزیدند
بر او واقع گردد تا    است، بلکه خود او پذیرفت که شباهت عیسی  شبیه به قاتالن خود نگفت او شبیه عیسی 

.کشته نشود و این نکته در انجیل آمده است  جای او دستگیر شود، و نیز از کسی درخواست نکرد از او دفاع کند تا به
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 شد: تقدیم آنچه   ۀنتیج
کنند  در تورات و انجیلی که مورد قبول مسیحیان است متونی وجود دارد که بیان می 

این متون   از  اگر هریک  به صلیب کشیده نشد و    ۀ مجموع  ، کفایت نکند  ییتنها به عیسی 
این  است دلیلی    مثابه به ها  آن بر  به مبنی  شخص  نبوده    عیسی  ، شدهکشیدهصلیب که 

 . هد به صلیب کشیده نشودخوا اینکه عیسی از خداوند می  ؛است
اینکه عیسی  وجود  با    ، است  اسرائیلبنی پذیرد با زبانش اقرار کند او پادشاه  مصلوب نمی 

 
دفاع نکرد و نیز هیچ گروه مؤمنی از او در مقابل کسانی که تصمیم به قتل او   یک از مسیحیان از شبیههیچ 

داشتند یا کسانی که او را کشتند، دفاع نکرد! 

ـ که قاتالن شبیه عیسی بودندروم ـ بعد از واقعۀ صلیب زیر فشار و آزار بودند و بر یهود و  آن گروه مؤمن به عیسی
بر کفار  ،  به عیسی  گونه تأویل کرد که منظور پیروزی مؤمناِن توان روایت را اینپیروز نشدند؛ بنابراین حتی نمی 

همراه بودند به جنگ نپرداختند، مگر بعد از گذشت    یک از مسیحیان و کسانی که با عیسیاست؛ حتی هیچ 
معتقد ها  آن  زیرا  ؛کندهای صلیبی بودند صدق نمیبر کسانی که در جنگ   ،روه مؤمنهمچنین گ  ؛های طوالنیسال 

متعال( بودند!وبودن الهوت مطلق )سبحان به متعدد

عنوان به  از آمدن شبیه عیسی  امام باقر  ...دور استبه  بنابراین تمامی این روایت از زمان بعثت عیسی
 کند تا به او ایمان بیاورند؟!آورد؛ کسی که مردم را دعوت میمیصاحب دعوتی سخن به میان 

کند که او همان شبیه بوده  خواهد آمد و برای مردم بیان می   ای معصوم است که بعد از عیسییعنی او فرستاده 
واضح    ...شونددهد و گروهی که به او ایمان دارند بر گروه کافر پیروز میاست! در زمان دعوت او، جنگی رخ می

ادعا نکرد او شبیه است؛ بلکه بیان    رسول خدا  .است  و قائم   است که فتح و ظهور فقط در زمان پیامبر 
  بنابراین شبیه از اوصیای رسول خدا  .است؛ چنانچه در روایت اول گذشت  فرماید شبیه از نسل او و علیمی

 است. ( )ائمه و مهدیون
فرود  جای عیسیشدن بهد منظور از زمانی که شخص شبیه جهت فدا کندر انجیل متنی وجود دارد که بیان می 

س به کاخ بازگشت و عیسی را فرا ُط پس پیال  33) نبوده است:    امام باقر  قبلی نظر در روایت  دآمد، همان زمان م
بارۀ من به تو  گویی یا دیگران در عیسی پاسخ داد: آیا این را تو خود  می 34خوانده، به او گفت: آیا تو پادشاه یهودی؟  

اند؛ تو چه  ام؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را به من تسلیم کرده س پاسخ داد: مگر من یهودیطپیال 35اند؟ گفته 
داد:    36  ای؟ کرده  پاسخ  خادمانم عیسی  بود  این جهان  از  من  پادشاهی  اگر  نیست.  این جهان  از  من  پادشاهی 

س از او پرسید:  ط پیال  37.  نیایم. اما اْلن پادشاهی من از این جهان نیستجنگیدند تا به دست یهودیان گرفتار  می
گویی که من پادشاهم. من از این رو زاده شدم و از این رو به جهان  پس تو پادشاهی؟ عیسی پاسخ داد: تو خود می 

 ( 18 )انجیل یوحنا: اصحاح (.... آمدم تا بر حقیقت شهادت دهم 
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 . بود اسرائیلبنی پادشاه  
 .دهدرا با عبارت »ای زن« خطاب قرار می ـمادر عیسیـ مریم   ،مصلوب

را   او همان شخص    ؛ کندجایگزین عیسی داوطلب می  عنوانبه پطرس خودش  یعنی 
من    ؟تو بیایم  توانم از پِی اکنون چرا من نمی  ،پطرس به او گفت: ای آقای من»شبیه باشد  

ادای  داند پطرس توانایی  او می  چراکه  ؛ پذیردو عیسی نمی «  نهاد خواهم تو راه در را  خود جان
  ، مصلوب که او سه مرتبه از    کند اش اشاره میبه ناتوانی گونه  این ای را ندارد و  چنین وظیفه 

 .شودمحسوب می برائت از عیسیقطعًا و این  ، برائت خواهد جست
با سخن    ، کردن مصلوبپیش از آمدن سربازان و دستگیر   سخن عیسی  سۀ با مقای

هستند  دو شخصیت کاماًل متفاوت  ها  آن   شویممتوجه می  ، شدنشمصلوب هنگام دستگیر 
برابر  ها  آن  و اتخاذ میگیری  موضع دو    ،شدنکشیدهصلیب به پذیرش  در  را    . کنندمختلف 

تواند همان کسی  « نمی ؟!... دهد ننوشمکه پروردگار به من می را آیا جامی  گوید: »می کهآن
 نیا   .پذیر استامکان و برای ت  زی ی هرچ ،ای پدر پدرانباشد که ساعاتی پیش گفته بود: »

 «.بگذران من از را  جام

 و از انجیل یهودا: 
نیست اشتباه گرفته شده    عیسی   ا بشخصی است که  بلکه    ؛ مصلوب خود عیسی 

 .است
 . شود که او سیزدهمین استتوصیف می گونهاین مصلوب 
 . که در آخرالزمان خواهد آمد تا سروری کند شود یمتوصیف  گونهاین مصلوب 

مصلوب به )یهودا    ،اسم  شد  گفته  که  طور  احمد همان  یهودا است    (معنی    یو 
 . اسخریوطی نیست

 . نبوده است  مصلوب از ملکوت فرود آمده و از قوم عیسی
 . هستند مصلوب فرزندانی دارد که خلفا و جانشینان خدا در زمینش 

دارند  انجیل و انجیل یهودا متون واضحی وجود دارد که بیان می   ، همچنین در تورات
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وجود  پاسخی برای کسی  ها  آن   و در   ،اسخریوطی باشد   یتواند یهودا نمی   مصلوب شخِص  
 . تاسبوده اسخریوطی  ی گوید مصلوب همان یهودا که می دارد 

 سوم: در روایات: 

 های شیعه: در کتاب 
در    عیسی»  روایت شده است که فرمود:  ابوجعفردر تفسیر علی بن ابراهیم از  

ها هنگام با یارانش وعده گذاشت و آن سوی خودش باال برد، شب شبی که خداوند او را به 
خل  ای دا ها را به خانه ها دوازده مرد بودند. آنبه هنگام عصر گرد هم آمدند؛ در حالی که آن

ها خارج شد، در حالی که از سرش آب  ای که در گوشۀ خانه بود بر آنکرد. سپس از چشمه 
برد و مرا از یهود پاک  سوی خودش باال میت و فرمود: خداوند در این ساعت مرا به ریخمی
شود و  من بر وی خواهد افتاد تا کشته و به صلیب کشیده    شبحیک از شما گرداند. کداممی

سپس    ....گردد؟ جوانی از بینشان گفت: من، ای روح خدا. فرمود: تو همانیدرجه  با من هم 
را که    ... آمدند  د در همان شب در طلب عیسییهوفرمود:    امام   شبح و آن جوان 

 1.« دبه قتل رسید و به صلیب کشیده شبر وی افتاده بود گرفتند و او  عیسی
بیان می  روایت  یهودا این  از  غیر  داشته  اسخریوطی    یکند شخص دیگری  که  وجود 

و هم  بود  ۀدرجشبیه  به صلیب کشیده شد  ه عیسی  استو  از خلفای  عیسی خلیفه  .ه  ای 
زمینش در  اولوالعزم    ، پیامبر  ،خداوند  فرستادگان  از  و  شبیِه    ، بنابراین  ؛استامام  این 

از خلفای خداوند در زمینش    ،شده حداقل کشیدهصلیببه  بوده است:  خلیفه و جانشینی 
شود و با من  کشته و به صلیب کشیده می   ، شما شبح من بر وی خواهد افتاد  ک ازیکدام»

به   عالوهبه «  ؟گردددرجه میهم تن  دوازده  آنجا  عیسیدر  بودند   همراه  در    همآن،  حاضر 
نفر دوازدهم    ،حال   ؛کند  مشانی تسلهمان هنگامی که یهودا نزد علمای یهود بود تا عیسی را  

کسی غیر از  بدون اینکه    ؛ شودو خارج میغیر از مصلوبی که داخل    ، تواند باشدمی  کسیچه
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و   قربانگاه  یسو به ای همانند بره)  ببیند؟!را حتی او یا کند احساس را حضورش  عیسی
که ذبحش می  آرام در حضور کسی  و  را    گونهاین   ، کندهمانند گوسفندی ساکت  دهانش 

 (.گشایدنمی 
اکنون    ،شودهای موجود دیده نمیاین وضوح در انجیل این موضوع وجود دارد و اگر با  

 : کند که شد بیان می ارائهآنچه 
 گندم  چون را  شما  خواست اینک شیطان پروردگار به شمعون گفت: ای شمعون،  پس)

 ی بازگشت هنگامی که  و نشود تلف  مانت یا  تا  کردم دعا  تو برای  من  کن یل  32  کند غربال 
 و زندان حّتی به  بروم تو با  وی گفت: ای پروردگار، حاضرم  به   33 . نما استوار  را  خود  برادران

 سه  که باشد  نزده بانگ خروس  امروز ای پطرس،  گویممی را  گفت: تو   34.  ی مرگسو به 
 1(. شناسینمی مرا  که خواهی کرد انکار مرتبه
به) پطرس  ای وی شمعون  کجا گفت:  که   روی؟می آقا،  جایی  داد:  پاسخ  عیسی 

پطرس به    37د.خواهی آم من پی   از آخر بیایی؛ ولی در  پِی من از   توانیاکنون نمی  روم،می
نهاد.   خواهم تو راه در را  خود جان بیایم؟ پی تو  از اکنون نتوانم  گفت: ای آقا، برای چه او

 سه  تا  میگومی تو  به  نیقیبه  نهی؟می  من راه در را  خود جان : آیا داد جواب او سی به یع 38
 2د(. ز  نخواهد بانگ  خروس باشی،  نکرده انکار  مرا  مرتبه

بوده    ای از خلفای خداوند و از کسانیخلیفه   ،شبیه  کند شخِص آنچه روایت شد بیان می 
که هنگام بازگشتش او  بوده است    از کسانی   همچنین   ؛ُکشندپذیرند و می نمی که کفار او را  

 . نماینددفاع می برگزیدگان از او مؤمنان  شوند و پذیرا می را 
 ی   این آیه »:  روایت شده است که فرمود  ابوجعفراز ابوجارود از  

َ
ذِ یا أ َن آَمُنوا َهل   یَها اَلّ

ُتنِج  ِتَجاَرٍة  َعَلٰی  ُکم   ُدُلّ
َ
لِ یأ

َ
أ ن  َعَذاٍب    به  را   شما  ا یآ  ،دیا آورده  مانی ا   که  کسانی  ای)  ٍم یُکم ِمّ

  ، پاسخ گفتند: اگر بدانیم آن چیست  ( ؟می بنما  راه  دهد  تانیی دردآور رها  عذاب  از   که  تجارتی 

 
. 22 :انجیل لوقا - 1
. 13 :انجیل یوحنا - 2
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ِباللِه َوَرُسوِلِه  :  خداوند فرمود  . نهیمو جان و فرزندانمان را در آن می   اموالقطعًا   ِمُنوَن  ُتؤ 
فِ َوُتَجاِهُد  اللیَسبِ   یوَن  نُفِسُکم  ِل 

َ
َوأ َواِلُکم   م 

َ
ِبأ تعالیـ   ِه  زُ   ِلَك ذَ   ـالی قوله  َفو  َعِظ   ال  َری    ،ُم یال  خ 

ُ
َوأ

رِ 
َ
ح  ق ِه َوَفت  َن الَلّ ر  ِمّ وَنَها َنص    و  مال   با   خدا   راه  در   و   دیاور یب  مانی ا   امبرشیپ  و  خدا   به )   ب  یُتِحُبّ

  گر ید   نعمتی  و   ،بزرگ   روزییاست پ   ن یا   ـتا این سخن خداوند متعال ـ   دی کن  جهاد   ش یخو  جان
با فتح    (؛کی نزد  فتحی  و  خداوند   جانب  از  ت اس  نصرتی:  یدار   دوستش  که یعنی در دنیا 

ِذیَن  با این سخن ،فرماید فتح مکهمی نیز و   ؛قائم  َها اَلّ ُیّ
َ
نَصاَر اللَیا أ

َ
  ـ قوله الیـ  ِه  آََمُنوا ُکونوا أ

ن   ِمّ اِئَفة   َطّ اِئَفة    ئیلاسرا بنی َفآَمَنت  َطّ   خدا   ارانی  ، دیا آورده  مانیا   که   کسانی   ای )  َوَکَفَرت 
این سخنش ـ   دیباش   (. شدند  کافر  گروهی  و  آوردند   مانیا   لیاسرائبنی   از  گروهی  پس   ـتا 

را به قتل رسانیدند و به    فرمود: گروهی که کافر شدند کسانی هستند که شبیه عیسی
تا کشته    1صلیبش کشیدند و آنان که ایمان آوردند کسانی هستند که شبیه عیسی را پذیرفتند 

که    ؛نشود به صلیب  پس گروهی  و  را کشتند  را میاو  این همان سخن    شندکُ کشیدند  و 
 :  فرمایدخداوند متعال است که می 

َ
ذِ یَفأ اَلّ َنا  َبُحوا َظاِهرِ ی د  ص 

َ
َفأ ِهم   َعُدِوّ َعَلی  آَمُنوا    َن ی َن 

 2« .(شدند  روزیپ  تا می کرد مدد دشمنانشان  ضد بر  بودند  آورده  مان یا  که  را  کسانی ما  پس)
ا   یکسان به مانیکه  است  یبرا ها  آن  آوردن  واجب  و جانش  ر یغ  ا یآ  ، مردم  خلفا    نان یاز 

زم در  آوردند»  هستند؟   نش یخداوند  ایمان  که  آنان  را    ، و  کسانی هستند که شبیه عیسی 
 « .کنند تا کشته نشودمیتصدیق 

ای از خلفای خداوند در زمینش  خلیفه   ،کند مصلوب بیان می   وضوحبه روایت    ، بنابراین
 . اش کنندبه او ایمان بیاورند و یاری   ،ست هنگام آمدنش به این عالم است و بر مردم واجب ا 

  کند: بیان می  وضوحبه که به صلیب رفت  شبیه  شخِص  این نکته در انجیل وجود دارد و  
من از این جهان بود    عیسی پاسخ داد: پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی)

جنگیدند تا به دست یهودیان گرفتار نیایم. اما اْلن پادشاهی من از این جهان  خادمانم می
 

در چاپ موسسۀ اعلمی بیروت ـ    .همان است که ما نگاشتیم   ،در منبع عبارت »پذیرفتند« آمده است و درست  -  1
.طور که ما نگاشتیم   همان  ؛با لفظ »پذیرفتند« آمده است  701و    700ص  ،م  2007ـ    ق1428سال  اول،لبنان چاپ  
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 1. (نیست
  ، در قوم و زمان خودش  و   کند هنگام بازگشتش به این عالم جسمانی یعنی او بیان می 

به  او را  و    شودن  کنند تا تسلیم یهودیان زمانشکه از او دفاع میداشت  خواهند  وجود  کسانی  
جنگیدند تا به دست یهودیان گرفتار نیایم. اما اْلن پادشاهی  خادمانم می»  : دنکشنصلیب  

تصدیق  کسانی هستند که شبیه عیسی را    ، و آنان که ایمان آوردند»  ، « من از این جهان نیست
 « .کنند تا کشته نشودمی

 .است از نسل رسول خدا  ، شدهکشیدهصلیببه  روایت شده است که شبیهِ 
خدا   بن    محمد  حضرترسول  علی  برای  که  حالی  می  طالبابی در    ، کنددعا 

اللهم إنک خلیفتی    ،واجعل فی نسله شبیه عیسی  ،اللهم أعطه جالدة موسی»:  فرمایدمی
  ، خداوندا »  2«المطهرة التی أذهبت عنها الرجس والنجس  الطیبة   ذریته  علیه وعلی عترته و

  ، خداوندا   .را قرار بده  و در نسلش شبیه عیسی  ،شکیبایی و مقاومت موسی را به او عطا فرما
پاک و مطهرش که پلیدی و آلودگی را از   یۀ تو هستی جانشین من بر او و بر عترتش و بر ذر 

 .« آنان دور کردی

 سنت: های اهل در کتاب 
میاهل روایت  تفسیرهایشان  در  به  سنت  که  کسی  یهودا کنند  شد  کشیده    یصلیب 

 : بود بلکه جوانی همراه با حواریون   ؛اسخریوطی نبود 
ابن  از  جبیر  بن  می سعید  روایت  »کندعباس  اصحابش :  همراه  به  شد،    عیسی  خارج 

  شباهت از شما    کیکدام»:  فرمود   .ببرد   او را باالهنگامی که خداوند اراده فرمود    همآن
  . من  : جوانی برخاست و گفت  « ؟درجه باشدمن کشته شود و با من هم   یجابه   ، من بر او افتد

  « .بنشین »:  آن جوان برخاست و عیسی گفت  .سپس سخنش را تکرار کرد«  .بنشین»  :دفرمو
و گفت  تکرارسپس   برخاست  آن جوان  و  او شبیه  «  .همانیتو    ،آری»  :فرمود  .من:  کرد 
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و    او را به قتل رساندند  ، را گرفتند   شبیه  آن مردِ   ، یهود آمدند  .عیسی شد و عیسی رفع گردید
 1« .اندو وهب بن منبه و قتاده و سدی نیز همین سخن را گفته  .سپس بر دارش کردند

این سخن    رۀدربا   ، کهبشر بن معاذ برای ما روایت کرد و گفت: از یزید از سعید از قتاده»
َمِس   خداوند متعال  َنا ال  َتل 

َ
ا ق َن َمر  یَح عِ یِإَنّ َتُلوهُ   اللهرسول َم  یَسی اب 

َ
َکاَن    تا این سخن  ...َوَما ق

ا کشتیم در حالی که او را  خداوند ر   دۀما مسیح عیسی بن مریم فرستا)  ًما ی ًزا َحکِ یاللُه َعزِ 
به قتل عیسی    ـدشمنان خدا آن  ـ   گفت: یهودیان  ( پیروزمند حکیم استخداوند    .... نکشتند

دند و به صلیب  او را به قتل رسانو چنین پنداشتند    ، خداوند شهره شدند  دۀبن مریم فرستا
از شما    کیکدام»  :یم به یارانش فرمودبه ما گفته شده پیامبر خدا عیسی بن مر   .کشیدند
آن    . ای پیامبر خدا   ، منمردی از بین یارانش گفت:    «؟شودمن بر وی افتد تا کشته    شباهت 

 . خودش باال برد یسو به و  حفظ کرد مرد به قتل رسید و خداوند پیامبرش را 
به ما خبر داد و گفت: معمر از    عبدالرزاقحسن بن یحیی برای ما روایت کرد و گفت:  

و دربا داد  ما خبر  به  َتُلوهُ   این سخن خداوند متعال   رۀقتاده 
َ
ق َه    َوَما  ُشِبّ ِکن  َوَلٰ َصَلُبوُه  َوَما 

  ( شد  مشتبه   شان یا   بر  امر  بلکه  ؛نکردند   دار  بر   و  نکشتند   را   حی مس  آنان  آنکه  حال  و)  َلُهم  
عیسی بن مریم این را بر آنان    .کشته شدو    گشت  ای بر مردی از حواریون واقعگفت: شبهه 

برایش    من  اهت شباز شما    کیکدام»:  عرضه داشت و فرمود بر وی واقع شود و بهشت 
 . بر منمردی گفت:  «؟باشد

بّزه  نجیح از قاسم بن ابی از شبل از ابن ابی   فهیابوحن مثنی برای ما روایت کرد و گفت: از  
افتد و    اهتشباز شما    کیکدام »  مریم فرمود:روایت کرد و گفت: عیسی بن   من بر وی 

بر وی    شباهت وی   .مردی از یارانش گفت: من ای رسول خدا   «؟رسدبمن به قتل    یجابه 
َتُلوُه َوَما َصَلُبوهُ :  است  یتعالحق سخت  این مصداق    . و او را کشتند  افتاد 

َ
َه    َوَما ق ِکن ُشِبّ َوَلٰ

 (. شد مشتبه شانیا  بر  امر بلکه  ؛نکردند  دار  بر  و نکشتند   را  ح یمس آنان آنکه حال  و)  َلُهم  
جریح روایت کرد و گفت: به  ی ما روایت کرد و گفت: از حسین از حجاج از ابن قاسم برا 
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و    شوداز شما داوطلب می   ک یکدام»:  ما چنین رسید که عیسی بن مریم به یارانش فرمود 
  . مردی از یارانش گفت: من ای پیامبر خدا   «؟شودافتد و کشته می من بر وی می  شباهت 
 . خودش باال برد یسو به و به قتل رسید و خداوند پیامبرش را  بر وی افتاد   شباهت

نجیح از  عمرو برای ما روایت کرد و گفت: از ابوعاصم از عیسی از ابن ابی   محمد بن
َه َلُهم    این سخن  رۀمجاهد دربا گفت: مردی غیر از عیسی    ( شد   مشتبه   شان یا   بر  امر)  ُشِبّ

 .استاو همان عیسی کردند فکر میدر حالی که    ،دند به صلیب کشی را 
جریح از مجاهد روایت کرد و  قاسم برای ما روایت کرد و گفت: از حسین از حجاج از ابن 

به صلیب  پس او را    ،است  عیسی  اوکردند  گفت: مردی را با عیسی اشتباه گرفتند و تصور  
 1«.خودش سالمت و زنده باال برد  یسو به کشیدند و خداوند عیسی را  

عیسی را به قتل نرساندند و به صلیبش    اسرائیلبنی دهد  سپس خداوند سبحان خبر می »
اما در این تردید    ، راویان در این ماجرا اختالف کردند  . بلکه امر بر ایشان مشتبه شد  ؛نکشیدند 

  اسرائیل بنی   . نمودمی  و به خداوند دعوت  کردمی  روی زمین حرکت بر   ندارند که عیسی
حکومتبه  و  بودند  او  خراجها  آن   دنبال  دست  به  زمان  آن  باج در  و  بودگزاران    . گیران 

ت فرمان  گاهی اوقا  .پیوستندرفت به او میعیسی می   هرکجاحواریونی که همراه او بودند  
خاطر  به روایت شده است مالیاتی بر مردی از یهود واقع شد و    .کردندعیسی را دریافت نمی 

عیسی و یارانش متوجه    وقتی   . را نشان دادمکان او  تا در نهایت    . پیوسته در تنگنا بودآن  
روایت شده   شدند. خانه اسرائیل وارد  بنی   ، با دیدنرسیدندها  آن وجوگرانشان به جست شدند 

  . شبانه محاصره شدندها  آن  . دشمن آن سیزده نفر بودند و روایت شده: دوازده نفر  ،هاآنکه  
متوجه نمود    هادوردست را به  ها  آن  روایت شده عیسی آن شب حواریون را از خود جدا کرد و

و آن مرد به    مرد افتاد  آن  بر  شباهتعیسی رفع شد و    .با مردی باقی ماندهمراه  و خودش  
 2« .صلیب کشیده شد
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اجتماع کردند» او  بر قتل  از  خداوند خبر می  . یهود  و  برد  باال  به آسمان  را  او  دهد که 
پ  یهود  با  نمودهمراهی  فرمودایشان    .اکش  یارانش  می  ک یکدام:  به  راضی  شما  شود  از 

مردی از    ؟و به بهشت وارد شود  به صلیب کشیده شود  ،کشته شود  ،من بر وی افتد   اهتشب
 1« .شد مصلوبکشته و  ، بر وی افتاد اهت و شب ؛من بینشان گفت: 

  رفتند   ایگروهی از یهود به خانه به همراه  و او    ، با آن موافقت کرد  المقدست ی بوالِی    ...»
نفر   یا سیزده  دوازده  که  یارانش  به همراه  بودند  ،شدند میکه عیسی  آنجا  نیز گفته    . در  و 

هنگامی    .آنجا را محاصره کردند  .، شِب شنبه بودبعدازظهرسیزده نفر بودند؛ و آن روز، جمعه  
  ،شان خارج شودسویبه توانند بر او داخل شوند یا او  نمی ها  آن  شد و اینکه ها  آن  توجه که م

در حالی که او دوست و همراه    ، من بر وی افتد  شباهت از شما    ک یکدام»:  ارانش فرمودبه ی
گویی از این مأموریت کوچکش    . آن جوان از میانشان داوطلب شد  « ؟من در بهشت باشد

داوطلب    .شمرد جوان  آن  جز  دفعه کسی  هر  و  کرد  تکرار  نیز  بار  سومین  و  دومین  برای 
انداخت  شباهتخداوند    «.تو همانی »  پس فرمود:  .شدنمی  او  بر  را  طوری که  به   ،عیسی 

او شد  ایجاد شد و عیسیروزنه   .گویی خود  به   ای در سقف خانه  و  فراگرفت    را چرتی 
رفت باال  که    همان   ، آسمان  میطور  متعال  الل:  فرمایدخداوند  اَل 

َ
ق عِ یُه  ِإذ   ِإنِّ یا    یَسٰی 

خودم    یسو به میرانم و  آنگاه که خداوند به عیسی فرمود من تو را می)  یَك َوَراِفُعَك ِإلَ ی ُمَتَوفِّ 
آن جوان را   ،هنگامی که آن گروه . آن عده خارج شدند هنگامی که او رفع شد (.برمباال می 

به صلیبش کشیدند و خار بر سرش    ، او را همان شب گرفتند  . عیسی است  او  دیدند پنداشتند 
َتُلوهُ   .... نهادند

َ
َه َلُهم    َوَما ق ِکن ُشِبّ   بر  و  نکشتند  را   حیمس  آنان  آنکه  حال  و)  َوَما َصَلُبوُه َوَلٰ

 2«.ستاویعنی شبیهش را دیدند و پنداشتند   (؛شد مشتبه  شانیا  بر   امر بلکه  ؛نکردند  دار

آید این است  عقل و روایات به دست می  ، قرآن  ، انجیل  ،ای که از توراتبنابراین نتیجه 
بینیم روایات بیان  و می ، نبوده استیهودای اسخریوطی   نیز عیسی و  ،مصلوبکه شخص 

 
. ایق التأویل ـ نسفیتفسیر مدارک التنزیل و حق - 1
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از نسل رسول خدا می او  او خلیفه و اشاره میبوده    و علی  کنند  از خلفای  کنند  ای 
کنیم  این روایات را رد    ،جدال کنیم   همچنان باید آیا    بکنیم؟!باید  چه  ما    حال   .استخداوند  

  ـ ندارند  ی دیگر مبنای    ،که جز هوا و هوس  اوهامیـ   کنیم  دنبال  و اوهام و خیاالت خودمان را 
و    هستند در تعارض  انجیل و روایات نقل شده    ، تورات  متون  با   که بپردازیم    پندارهایی به  و  

  ؟!استبوده یهودای اسخریوطی    ،مصلوبو بگوییم شخص  ؟! پذیردرا نمی ها آن عقل نیز 
ُبز است حتی اگر بپرداین    و بگوییم  های  کتاب   هم   را بگوییم که   یزی چ   آن  باید  یا  ؟! بک 

بر آن اتفاق    او  بیتاهلرسیده از رسول خدا و    نومتهم  و    ،قرآن  ، انجیل  ،آسمانی تورات
ای از خلفای  انسانی صالح است و خلیفه   ، نیست  اینکه شخص مصلوب عیسی  ؛ دارند

و    ،است   و از فرزندان علی  محمداز آل   ،مصلوبفرد    .تبوده اسخداوند در زمینش  
گرفته شده    محمدقرآن و سخنان محمد و آل  ،انجیل   ،تمام این حقایق از متون تورات

 ! وجود ندارد شانی برا معتبری معارض است و هیچ 

تواند چنین باشد در حالی که روزگاران طوالنی  چطور می )  -
 ( ؟!هایش پوسیده استاستخوان   ، پیش از این

شخص  او،    یجابهو    شد،  کشتهنه  و  شد  به صلیب کشیده    نه  ،اکنون ثابت کردیم عیسی
قرآن و سخنان    ،انجیل   ،و این شخص را با توجه به تورات  ؛مشابهی به صلیب کشیده شد 

آل  و  نمودیم  محمدمحمد  روایت کردهحال    .مشخص  آنچه طوسی    ؛ گردیمبازمی   ،به 
در  ـ شود  مواجه می ها  آن  که با را  یا کسی  ،  کنند تشبیه و صلیب تعقل نمی   مسئلۀ مردم در  
که خودش  حالی  است   مصلوبشخص  همان  او  نمی  ـبوده  که  همانـ   شوندپذیرا  طور 

  اباعبداللهکنند: از  تراشی میشروع به اشکالبه همین دلیل    ـنموده روایت    سیطو
تواند چنین  گویند: چطور می قیام کند مردم می   هنگامی که قائم »:  روایت شده است

 « ؟!هایش پوسیده استاستخوان ،باشد در حالی که روزگاران طوالنی پیش از این 
کنیم: چطور ممکن است پس از اینکه شخص  میبیان  را طور دیگری  ها  آن   یا اشکال
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نوزادی متولد    صورتبه   ،د آمد و به قتل رسیدآسایی به زمین فرومعجزه  صورتبه که    مصلوب
 ؟! باشدقائم یا مهدی    آنجا کهو بزرگ شود تا 

پیش از    «ارواح»که    به این نکته   جهشان توعدم شناخت یا  دلیل  این افراد به حقیقت  در  
این موضوع  حالی که    در  ؛کنند چنین اعتراضی را مطرح می  ند ا هاین عالم جسمانی خلق شد

 . از نظر عقلی و نقلی به اثبات رسیده است
  ؛ با مقام باالتر خلق شده باشد  یپیش از روح  ، ترپایین   ۀپذیرد روحی با مقام و رتب عقل نمی 

اینجا مجال بحث و مناقشه و بیان    .و قوام یافته استبوده  او به وجود باالتر پابرجا    چراکه
صادر  مطلق  چگونگی  حقیقت  از  خلق  اگر    ؛ست ینشدن  ندارد  اشکالی  گذرا    طوربه ولی 

یا  صادر ]موجوِد[  ای به آن داشته باشیم:  اشاره ترین  همان نزدیک شده از حقیقِت مطلق 
]مخلوِق[  همان    ،در غیر این صورت  چراکه  ؛تواند تکرار شود نمی   ،مخلوق به حقیقت مطلق 

از همین رو مخلوقی که پس از اوست باید نسبت به    .مخلوقی جدیدخواهد بود و نه    اول
وق  مخل   ، نتیجه در  .تر باشدیا از نظر مقام و مرتبه پایین   ، از حقیقت مطلق دورتر  ، مخلوِق اول

با دو  »  فرموده است  یتعالحق طور که   یا همان ،استاول حد واسط در خلقت مخلوق دوم  
اَل  «:  دستم

َ
لِ یق ِإب  بِ یا  ُت  َخَلق  ِلَما  ُجَد  َتس  ن  

َ
أ َمَنَعَك  َما  ِمَن    ی دَ یُس  َت  ُکن  م  

َ
أ َت  َبر  َتک  س 

َ
أ

َعالِ    خود   دست   دو  با   من   آنچه  برابر  در   کردنسجده   از   را   تو   ز یچچه   ، سیابل  ای :  گفت)  1َن یال 
و به این ترتیب مخلوق اول    ( ؟مقامان بودیاز عالی  ا ی  فروختی  بزرگی  ا یآ  ؟کرد  منع   دم یآفر 

با   مقایسه  می   ،دوممخلوق  در  تلقی  خداوند  و  دست  با    نیز شود  مقایسه  در  دوم  مخلوق 
یا دو دست وجود ندارد  ،به عبارت دیگر  ؛آیدبه حساب میدست خدا    ، سومین بلکه    ، یک 

َماء َبنَ   بسیارند:   هادست   فرماید می  یتعالحق طور که  همان  ی َوالَسّ
َ
ا َلُموِسُعوَن یَناَها ِبأ  2ٍد َوِإَنّ

  حضرت محمد  گوید روِح عقل می  (.م ییتوانا   ما  که  حقا  و  می دستان برافراشت  با   را   آسمان  و)
خلق شده است و هیچ    تری دارد که مقام پایین   آدمکه مقام باالتری دارد پیش از روح  
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در    اما خلقت آدم پیش از حضرت محمد   . کردن این حقیقت وجود ندارددلیل عقلی برای رد 
بودن روح آدممعنی پیش این عالم جسمانی به  میان  هیچ مالزمتی    چراکه  ؛ست ین  تر 

 . هستند های مختلفی در عالم ها آن  و ،خلقت جسد و خلقت روح وجود ندارد
اَل    فرماید: آنجا که حق تعالی می  ؛ داندقرآن این دلیل را موافق حکمت و عقل می

َ
ا  یق

لِ  بِ یِإب  ُت  َخَلق  ِلَما  ُجَد  َتس  ن  
َ
أ َمَنَعَك  َما  َعالِ   یدَ یُس  ال  ِمَن  َت  ُکن  م  

َ
أ َت  َبر  َتک  س 

َ
  ای :  گفت)  1َن یأ

  ا یآ   ؟کرد  منع   دم یآفر   خود  دست  دو  با   من  آنچه  برابر   در   کردنسجده   از   را   تو  زیچچه   ، سیابل
و   ،خداوند برتر از آن است که دستی داشته باشد  (؛؟ مقامان بودیاز عالی  ا ی  فروختی بزرگی

خلق نمود؛    معناست که با دست مخلوقیاین    فقط به «  با دستانم خلق کردم»این سخن که  
و این دست یا روح    ،استاراده و قدرت او بر خلق در این مقام    ، تمثیلی از نیروکه    مخلوقی

 . د ش ای در خلقت آدمآدم را خلق نمود یا واسطه ، شدهخلق
همان    ،شدهخلق   روح  ای  دست   نیا   و  است  بوده   آدم  از   شیپ  روح  نای   ،بنابراین

او    هرکسو    محمد برای  دستی  بخواهد  خداوند  است  باشد  متعالوحان سبکه    ؛ بوده 
َماء    :فرماید مخلوقات اراده میو در  سازد یم یاز خلقت جار  آنچه  انجام برای  یدست َوالَسّ

 ی َبنَ 
َ
ا َلُموِسُعوَن یَناَها ِبأ   ، اینان  (.مییتوانا ما  که   حقاً   و   می دستان برافراشت  با   را   آسمان  و)  2ٍد َوِإَنّ

و همان اولین خالیق نزدیک    ،کندخلق می   شانله یبه وسهای خدا هستند که  همان دست 
َنذِ :  هستند مقّرب  و   ِمَن  ی َهَذا  وَلیر  

ُ اْل  ُذِر  ب  است  ایدهنده م ی ب  ن یا )  3الُنّ   دهندگانم ی از 
دارندگان مقام  ،هاآن و    (ن یشیپ بر  همان  به سجده    آدم های عالی هستند که مکّلف 

اَل  :  از نظر مقام از او باالترند   چراکه  ؛ نیستند
َ
لِ یق ُت بِ یا ِإب  ُجَد ِلَما َخَلق  ن  َتس 

َ
  ی دَ یُس َما َمَنَعَك أ

َعالِ  َت ِمَن ال  م  ُکن 
َ
أ َت  َبر  َتک  س 

َ
  برابر   در  کردنسجده   از  را   تو  زیچچه   ،سیابل  ای:  گفت)  4َن یأ

  (. ؟مقامان بودی از عالی   ا ی  فروختی  بزرگی   ای آ  ؟کرد  منع   دم یآفر   خود  دست  دو  با   من   آنچه
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 َِعال یعنی ارواحی که آدم را خلق نمودند و به همین دلیل مکّلف به    (مقامانعالی )  َن یال 
 . دباالتر از او بودن  ،برتر از او و از نظر مقامیها چراکه آن  ؛سجده بر آدم نبودند 

پیش از خلقت    محمدو آل   اما از نظر نقلی: بیان روشنی وجود دارد که روح محمد
 : ها یا این عالم جسمانیتر از این عالم جسم بسیار پیش  ؛ خلق شدند آدم و تمام خالیق 

 : از قرآن
ل  :  فرمایدمیتعالی  حق

ُ
َنا  ق

َ
َفأ َوَلد   مِن  ح  ِللَرّ ِإن  کاَن  عاِبدین   ال  ُل  َوّ

َ
  خدای   اگر   بگو)   1أ

 (. بودممی  پرستندگان ن ینخست از  من ،بودمی  فرزندی  را  رحمان
پاسخ  در مقام  آیه  به کسانی است که میاین  و    گویند عیسی گویی  فرزند خداست 

  ؛کنداین مبالغه در فرزند بودن را نفی می   ،آیه این  که  این پاسخ به این صورت است  ۀخالص
و  بوده است  مخلوق اول و از نظر وجودی پیش از عیسی    جهت آنکه حضرت محمدبه 

تر بودن در  پیش   ، دهد که منظورلفظی به این سمت سوق می  طوربه تر بودن را  این پیش 
عاِبدین : استعبادت   ُل ال  َوّ

َ
َنا أ

َ
  در  آیه   نتیجه  در   (. بودممی  پرستندگان  نی نخست  از   من)  َفأ

و حتی    ،استواضح    ،خلق شده  و آدم  پیش از روح عیسی  محمد  روح  اینکه  اثبات
مخلوقات  تمامی  ارواح  از  صورت    چراکه  ؛پیش  این  غیر  بهتوصیف در  اولین  »  شدن 

حادثی  «  کنندگانعبادت  یا  زمانی  سبقت  جایگاه  اتفاق ]یعنی  در  نظر  صحیح    [ افتادناز 
 . ستین

 : و از روایت از طریق سنی و شیعه
 ی وتعالتبارک خداوند  »   :فرمود  امام صادق   ابوعبداللهشده است:  از مفضل روایت  

  ، را ارواح محمد ها  آن   ترین و واالترینارواح را دو هزار سال پیش از اجساد بیافرید و شریف 
  ، خداوند بر ایشان باد   وصلواتسالم پس از ایشان که    مۀحسین و ائ   ،حسن  ،فاطمه   ،علی

  ... را پوشانیدها  آن  ،پس نور ایشان  ؛ ها عرضه نمودزمین و کوه  ، هارا بر آسمان ها  آن  . قرار داد
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.»1 
آنکه بدن»:  فرماید می   امام صادق از  پیش  را خلق کندخداوند دو هزار سال    ، ها 

برادر از برادری    ، قیام کند  بیت اهل هنگامی که قائم ما    . دبرادر گردان  ، سایه   [ عالم]ارواح را در  
بوده استبینشان    ،سایه   [عالم ]که در   برادری برقرار  برادر والدتی  ارث می  پیوند  از  برد و 

 2«.بردخودش ارث نمی 
بن حسین بن ابراهیم بن یحیی بن عالج    عبدالله بن    عبدالرحمناحمد بن محمد بن  

برای ما روایت کرد که ابوبکر محمد بن ابراهیم جرجانی برای ما روایت کرد  مروزی مقرئی  
عبدالله  الصمد بن یحیی واسطی برای ما روایت کرد که حسن بن علی مدنی از  که ابوبکر عبد 

بن   علی  از  جدش  از  پدرش  از  صادق  محمد  بن  جعفر  از  ثوری  سفیان  از  مبارک  بن 
فرمود  طالبابی که  کرد  خلق فرمود،  را    نور محمد  ،یوتعالتبارک خداوند  »:  روایت 

و پیش از خلقت    ، بهشت و دوزخ  ، قلم   ،لوح   ، کرسی  ،عرش  ، زمین  ، هاآسمان   خلقت پیش از  
تمام    ،داوود  ، عیسی  ، موسی  ، یعقوب  ، اسحاق  ،اسماعیل  ، ابراهیم  ، نوح  ،آدم و  سلیمان 

َحاَق َو    فرماید کسانی که خداوند عزوجل در سخنش می  َنا َلُه ِإس  ُقوَب یَوَهب  َو    ـالی قولهـ   ع 
ِإلَی یَهَد  َتقِ صرَ   َناُهم   س  ُمّ را بخشیدیم  )   ٍم یاٍط  یعقوب  و  او اسحاق  به  این سخنش ـ و  و    ـتا 

و خداوند    ،انبیا هزار سال پیش از خلقت تمام  424و    (همگی را به راه مستقیم هدایت نمودیم 
 3«. ... عزوجل به همراه او دوازده حجاب خلق نمود

نشسته بودیم که ناگاه    گفت: همراه رسول خدا   ؛خدری روایت شده است  د یابوسعاز  
از این سخن خداوند عزوجل به ابلیس مرا خبر    ،ش آمد و گفت: ای رسول خدا سویبه مردی  

َعالِ :  دهب ال  ِمَن  َت  ُکن  م  
َ
أ َت  َبر  َتک  س 

َ
بودیاز عالی  ای  تکبر ورزیدی   ایآ)  َن یأ این    (.؟ مقامان 

از مالئکه هستند  برتر  :  درسول خدا فرمو   ؟ای رسول خدا   ، چه کسانی هستند  کسانی که 
گفتیم  خداوند را تسبیح می  ،جملگی در سرادق عرش  ،حسن و حسین ، فاطمه ، علی ،من»
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دو هزار سال پیش از اینکه خداوند عزوجل آدم را    ، گفتندتسبیح می  و مالئکه با تسبیح ما 
مالئکه را امر فرمود که به او سجده   فریدآپس هنگامی که خداوند عزوجل آدم را  .بیافریند

نداد فرمان  سجده  به  را  ما  و  مالئکه  .کنند  کردند    تمامی  از  ابلیس    جزبه سجده  که 
َعالِ :  فرمود  یوتعالتبارک خداوند    . کردن سرپیچی نمودسجده  َت ِمَن ال  م  ُکن 

َ
َت أ َبر  َتک  س 

َ
  َن یأ

بودیاز عالی   ا ی  تکبر ورزیدی   ایآ) اسمشان در سرادق    (؛؟مقامان  پنج تن که  این  از  یعنی 
با    . شودای هستیم که از طریق آن بخشیده میما همان دروازه  ؟!عرش نوشته شده است

هدایت  می   ،یافتگان ما  بدارد   . شوندهدایت  دوست  را  ما  که  کسی  دوستش    پس  خداوند 
دارد خداوند دشمنش می   دهد و کسی که ما را دشمن بدارد دارد و او را در بهشت جای می می

بوده  د مگر کسی که والدتش پاکیزه  دار و ما را دوست نمی   ؛ دهدو در آتش سکنایش می
 1« .باشد

کند: شنیدم رسول  عباس روایت میدر کتاب معارج از طریق راویانش تا ابن  صدوق
علی  خدا  که  حالی  می  در  قرار  مخاطب  علی»:  فرمودمی  دادرا  خداوند    ،ای 

دو روح از نور باعظمتش خلق    صورتبه من و تو را    . همراه او نبود  زیچچ یه بود و    یوتعالتبارک 
کردیم  گفتیم و تقدیسش میخداوند را تسبیح می   ، ما در برابر عرش پروردگار جهانیان  . فرمود

هنگامی    . ها و زمین بودو این پیش از خلقت آسمان   ،گفتیم و ستایش و تسبیح و تهلیلش می 
یین بیافرید و ما را با آن  ل علّ که اراده فرمود تا آدم را بیافریند من و تو را از ِگلی یکسان از گِ 

سپس آدم را بیافرید    .ور ساختنور بیامیخت و ما را در تمامی نورها و نهرهای بهشت غوطه 
اش را از پشتش  ذریه   ،هنگامی که خلقش نمود  . و آن گل و نور را در صلبش به ودیعه نهاد

اولین خلقی که به ربوبیت    .اقرار گرفتها  آن  را گویا ساخت و بر ربوبیت از ها  آن   ، خارج نمود
به خداوند عزوجل    بودنشان  و نزدیک   مقامشانشأن و    ۀانداز به تو و پیامبران    ،اقرار نمود من 

تصدیق کردید و اقرار کردید و    ، فرمود: ای محمد و ای علی  یوتعالتبارک پس خداوند    . بود
  ؛ طور بوده است  در ِعلم پیشین من نیز همین   در حالی که  ،بر عبادتم از خلقم پیشی جستید 
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  گونهاین و    ؛ از فرزندان شما و شیعیان شما هستند  ،و امامان  ، پس شما برگزیدگان از خلق من
 1« . ...شما را خلق نمودم

به ما خبر داد و گفت: ابومحمد به ما خبر داد و گفت: محمد بن    داللهی عبحسین بن  
ما گفت: محمد بن خالد برقی به من  همام برای ما روایت کرد: علی بن حسین همدانی به 

  امیرالمؤمنیناز    از پدرانش   ابوعبداللهبن عمر از    از مفضل  سنانگفت: محمد بن 
جمع شده    ایشان  گردمردم    که  در حالی  ، بودیمروایت کرد: روزی در جایی وسیع نشسته  

تو در مکانی هستی که خداوند    ، گفت: ای امیر مؤمنان  به ایشان  مردی برخاست و  .بودند
  ،ساکت شو»  : به او فرمود   !شودبه آن فرودت آورده در حالی که پدرت با آتش عذاب می

  ، محمد را به پیامبری مبعوث فرمود   ،حقبه کس که  د به آنسوگن  . خداوند دهانت را ببندد
پدرم در    . پذیرداگر پدرم تمام گناهکاران زمین را شفاعت کند خداوند متعال شفاعتش را می 

باشد و پسرش قسمت  به آن»:  سپس فرمود  «؟!آتش  دۀکننآتش    ، حقبه کس که  سوگند 
را خاموش    نور ابوطالب در روز قیامت نورهای خالیق  ،محمد را به پیامبری مبعوث فرمود

نور حسن و حسین و ائمه از فرزندان    ،نور فاطمه   ،نور من  ،کند مگر پنج نور: نور محمدمی
آن    ، نور او از نور ماست که خداوند عزوجل دو هزار سال پیش از خلقت آدم  چراکه  ؛ حسین

 2« .خلق فرمودرا 
بن   علی  امیرالمؤمنین  فرمود  طالبابی از  که  است  شده  و  »:  روایت  بود  خداوند 

هزار سال پیش    424نور حبیبش محمد   ، اولین چیزی که خلق نمود  . با او نبود زیچچ یه
آدم و    ، مالئکه  ،بهشت و آتش   ،لوح و قلم   ، زمین  ، هاآسمان  ،کرسی  ، عرش   ،از خلقت آب 

را خلق نمود هزار سال    هنگامی که خداوند متعال نور پیامبر ما حضرت محمد  .حوا بود
می ستایشش  و  تسبیح  که  حالی  در  ماند  باقی  عزوجل  خداوند  پیشگاه  حق    .گفتدر  و 

زیر عرش    نور محمد  ،کامل گشت  هنگامی که انوار   ....نگریستبه او می   یوتعالتبارک 
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سپس    . سال باقی ماندهزار  70سپس نورش به بهشت منتقل شد و    . هزار سال ساکن شد73
سپس نورش به آسمان هفتم منتقل   . هزار سال باقی ماند70منتقل شد و  ی سدرةالمنتهبه 
آسمان    ،آسمان سوم   ،آسمان چهارم  ،سپس به آسمان پنجم  ،سپس به آسمان ششم   ،شد

تا اینکه خداوند  دوم و سپس به آسمان دنیا منتقل شد و نور او در آسمان د نیا باقی ماند 
 1«. ... را خلق فرماید متعال اراده فرمود آدم

عرض کردم: اولین چیزی که    کند: به رسول خدا آنچه جابر بن عبدالله روایت می 
  ، خداوند خلقش فرمود  ؛ نور پیامبِر تو ای جابر»:  فرمود   ؟خداوند متعال خلق فرمود چه بود 

ش قرار  یدر مقابل خو  ،سپس آن نور را در مقام قرب   ؛ سپس از آن هر چیزی را خلق نمود
  عرش را از  .هایی تقسیم کردبه قسمت را  آن نور  سپس    ؛فرماید که اراده    یزمان  داد تا هر

داران کرسی را از قسمتی خلق نمود  نه و حامالن عرش و خزا   ،کرسی را از قسمتی  ،قسمتی
سپس    ؛ تا آنجا که خداوند اراده فرمایدقرار داد،  و قسمت چهارم را در مقام حب و دوستی  

و بهشت را از    ، لوح را از قسمتی  ، پس قلم را از قسمتی  ؛ تقسیم کردهایی  قسمت   ه بآن را  
تا آنجا که خداوند  قرار داد،  قسمتی خلق فرمود و قسمت چهارم را در مقام خوف و ترس  

خورشید را از یک    ،مالئکه را از یک جزء  ؛تقسیم کرد اجزایی  به  سپس آن را    .اراده فرماید
قرار  امیدواری  ماه و ستارگان را از یک جزء بیافرید و قسمت چهارم را در مقام رجا و    ، جزء

  ، را از جزئیعقل    ؛تقسیم کرداجزایی  به  سپس آن را    .تا آنجا که خداوند اراده فرمایدداد،  
علم و حکمت را از جزئی و عصمت و توفیق را از جزئی بیافرید و جزء چهارم را در مقام حیا  

نور از    ؛سپس با چشم عطای الهی به آن نگریست .تا آنجا که خداوند اراده فرماید قرار داد،
روح یک نبی و    ، هزار قطره از آن برون تراوید و خداوند از هر قطره124آن تراوش کرد و  
  ، ارواح اولیاها  آن   هایسپس ارواح انبیا نفس کشیدند و خداوند از نفس  . فرستاده را بیافرید

 2« .شهدا و صالحان را خلق فرمود

 
.27ص  15ج  :بحار االنوار - 1
.22ص  25ج  :بحار االنوار - 2
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علی    .بودیم  عباس روایت شده است گفت: نزد رسول خدا از محمد بن سنان از ابن 
مرحبا به کسی که چهل هزار سال  »  : به او فرمود  رسول خدا   .پیش آمد  طالبابیبن  

  : فرمود   ؟ آیا پسر پیش از پدر بوده  ، عرض کردیم: ای رسول خدا «  .پیش از پدرش آفریده شد
نور من و علی را خلق فرمود و سپس آن را    ، خداوند همین مدت پیش از خلقت آدم   ، آری»

راست    مت سسپس ما را در    .را از نور من و نور علی خلق نموداشیا  سپس    . دو قسمت نمود
پس مالئکه    ،ما تهلیل گفتیم   ؛پس مالئکه تسبیح گفتند   ،ما تسبیح گفتیم   .عرش قرار داد

را تسبیح    ؛پس مالئکه تکبیر گفتند   ،ما تکبیر گفتیم   ؛ تهلیل گفتند بنابراین هرچه خداوند 
 1« .دادن علی استدارد از تعلیم کند و او را بزرگ می می

روایت کرد که    بن مبارک از جعفر بن محمد از پدرش از جدش امیرالمؤمنین  عبدالله
را چهل هزار سال پیش از مخلوقات خلق نمود و همراه او    خداوند نور محمد»:  فرمود

 2« .هستند ائمه ،هاد و منظور از حجاب دوازده حجاب خلق فرمو
  « المناقب»  خود  مغازلی واسطی شافعی در کتابعلی بن محمد معروف به ابن   ابوالحسن

من و علی  »:  فرماید می  کند: شنیدم محبوبم محمداز سلمان فارسی روایت می  با سند
نور  . نوری در دستان خداوند عزوجل بودیم را    ، آن  او  از خلقت آدم  چهل هزار سال پیش 

هنگامی که آدم را خلق فرمود آن نور را در پشتش به    .نمودت و تقدیسش می گفتسبیح می 
جدا    عبدالمطلبپشت  در  بودیم تا اینکه  یک چیز  بنابراین پیوسته من و علی    .ودیعه نهاد

 3« .استامامت  ،پس در من نبوت و در علی ؛یم شد
  مناقب   ،67ص  ،  42ج    ،شهر دمشق   خی در تار   دیتوانی مز سلمان را  شده ا ت یروا   ثیحد

  145ص  ،  یخوارزم  مناقبو    662ص    2ج    ، حنبلابن   ، صحابه  لیفضا   ، 87ص    ،یمغازلابن
 . دین یبب  ز ین

ابن  ابیهمچنین  بن  از سالم  روایت می مغازلی  اباذر  از  گفت: شنیدم رسول    ؛کندجعد 
 

. 24ص  25ج  :االنواربحار - 1
. 21ص  25ج  :االنواربحار - 2
. 47ص  1ج  :المودةینابع - 3
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از  »:  فرمایدمی  خدا  نوری  علی  و  عزوجل  من  خداوند  دستان  در  عرش  راست  سمت 
  . نمودمی گفت و تقدیسش آن نور چهل هزار سال پیش از خلقت آدم او را تسبیح می . بودیم

بخشی من و    ؛یم شدجدا    عبدالمطلب پشت  در  بودیم تا اینکه    همواره یک چیز من و علی  
 1« .بخشی علی گردید

چهل    من و علی »  : فرمایدمی  روایت شده است: شنیدم رسول خدا   عباس از ابن 
آن نور در پشت او راه   .نوری در دستان خداوند عزوجل بودیم  ، هزار سال پیش از خلقت آدم

خداوند پیوسته  و  می   ،پیمود  منتقل  دیگر  پشت  به  پشتی  از  را  پشت  آن  در  اینکه  تا  نمود 
  خارجش ساخت و به دو قسمت تقسیم   عبدالمطلب سپس از پشت    .قرارش داد  عبدالمطلب 

پس علی از من است و من از    . در پشت ابوطالب  ی قسمتی در پشت عبدالله و قسمت  ؛ نمود 
  او را دوست داشته باشد   هرکس پس    ؛ خون او خون من استو    ، گوشت او گوشت من  ؛او
مرا دشمن داشته است و من    او را دشمن بدارد   هرکسکه مرا دوست داشته است و    حقبه 

 2« .دارممی  او را دشمن نیز 
ه از قتاده و عمر بن عاصم کالبی از ابوهالل از  ببن عطا از سعید بن ابوعرو  عبدالوهاب

مردم در خلقت و آخرینشان در    من اولیِن »:  فرمود  خدا قتاده به ما خبر دادند: رسول  
 3« .بودم  تبعث

بغدادی برای ما روایت کرد که ولید بن مسلم از اوزاعی  ابوهمام ولید بن شجاع بن ولید 
به ما خبر داد و گفت: عرض کردند: ای رسول   رهیابوهر کثیر از ابوسلمه از  از یحیی بن ابی 

 4« .وقتی آدم بین روح و جسد بود» : فرمود  ؟شدچه وقت نبوت بر شما واجب  ،خدا 
عنزی برای ما روایت کردند که عثمان بن سعید    مۀابونضر فقیه و احمد بن محمد بن سل

 
. 47ص  1ج  :المودةینابع - 1
نیز   33ص  :«اللهرسول و در کتابش »معراج الوصول الی معرفة آل ؛ 79ص    :زرندی حنفی ،نظم درر السمطین - 2

.آن را آورده است
. 149ص  1ج  :طبقات کبری - 3
.245ص  5ج  :سنن ترمذی - 4
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بن شفیق    عبداللهدارمی و محمد بن سنان عوفی از ابراهیم بن طهمان از بدیل بن مسیره از  
: از چه وقت شما  عرض کردم  رسول خدا فخر به ما خبر دادند که گفت: به    رۀاز میس

 1«.وقتی آدم بین روح و جسد بود» : فرمود ؟پیامبر بودید
در هنگام بعثت عیسی    محمداکنون از قرآن و روایات مشخص شد ارواح محمد و آل 

حال آیا مانعی وجود دارد که برای    . اند و حتی پیش از آنکه عیسی متولد شودموجود بوده 
واقع او در این عالم جسمانی با صورتی   یا در  ، بدنی جسمانی خلق شودها  آن  روح یکی از 

با ارا ظاهر شود    شبیه به عیسی   ؛ او صورت پذیرد  ۀخداوند و با حول و قوّ   دۀو این امر 
  صورتبه   برای حضرت محمد  ـکه روح استـ ظهور جبرئیل  شده  روایت    همان طور که 

 !حقق شده استم  2کلبی در این عالم جسمانی  یۀدح
 

. 608ص  2ج  :مستدرک ـ حاکم  - 1
ثابت شدهظهور و آشکار  -  2 برای    گونه کههمان  ؛شدن روح در جسد، موضوعی است که در عهد قدیم و جدید 

 . مسلمانان در قرآن و روایات شیعه و سنی ثابت شده است
ه ( و دیگران ظاهر شد6:  12( و جدعون )داوران  7:  16)مراجعه کنید به: سفر پیدایش    در عهد قدیم: برای هاجر

 . است
ظاهر شده   را به او بشارت داد و قبل از آن برای یعقوب در عهد جدید: فرشته برای مریم ظاهر شد و عیسی

 . بشارت داد بود و او را به یحیی
ناگاه فرشتۀ پروردگار در حالی  »:  11گوید: »آیۀ  می کشیش آنتونیوس فکری در تفسیر ظهور فرشتگان بر یعقوب

ب بر وی ظاهر گشتکه در سمت راست مذبح  ایستاده بود  آفریده  «خور  دیدِن  ـ برای ما امکان  مانند  های روحانی 
بهفرشتگان تا  بگیرند  به خود  قابل حّسی  اینکه شکل  ندارد؛ مگر  وجود  بتوانیم ـ  آن  این ها  آن  وسیلۀ  و  ببینیم،  را 

متراکم ما توانایی دیدن امور روحی را ندارد و  ؛ زیرا جسم  اش را صادر فرمایدهنگامی است که خداوند اراده و اجازه
 (1« )تفسیر لوقا ـ اصحاح .را احساس کندها آن تواند وجودحتی نمی 

 شده است:شکل دحیۀ کلبی، موضوعی معروف و شناخته به ظهور جبرئیل خصوص اما در
 سنت: نزد اهل 

 سنت: از سخنان علمای اهل
یة بن خلیفة بن فروة بن فضالة بن زید بن امرئ القیس بن خزرج که  گوید: »دحمحمد بن سعد در طبقات کبری می 

همان زید مناة بن عامر بن بکر بن عامر اکبر بن عوف بن بکر بن عوف بن عذرة بن زید الت بن رفیده بن ثور بن  
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و بدر را   دحیة بن خلیفه از مسلمانان اولیه بود .استبن تغلب بن حلوان بن عمران بن حاف بن قضاعه  ةکلب بن وبر 

الله بن موسی و فضل بن دکین به ما خبر دادند و  گوید: یعلی بن عبید و عبیدمی   .درک نکرد و شبیه جبرئیل بود
سه نفر از امیه را تشبیه کرده، فرمود:    زائده از عامر شعبی برای ما چنین نقل کرد: رسول خداگفتند زکریا بن ابو

عفان بن    .العزی شبیه دجال است ثقفی شبیه عیسی بن مریم و عبددحیه کلبی شبیه جبرئیل، عروة بن مسعود  
شد و عروة  کند: دحیه کلبی به جبرئیل تشبیه می وائل چنین روایت میعوانه از مغیره از یزید بن ولید از ابومسلم از ابو

براهیم بن سعد  او از یعقوب بن ا  .شدالعزی بن قطن به دجال تشبیه می بن مسعود همانند صاحب یس بود و عبد
ام ترین شخصی که به جبرئیل دیدهفرمود: شبیه   کند: رسول خداشهاب چنین نقل می بنازهری از پدرش از  

عمر از پیامبر او از عفان بن مسلم از حماد بن سلمه از اسحاق بن سوید از یحیی بن یعمر از ابن  .دحیه کلبی است
الله بن عمر  او از خالد بن مخلد از عبد  .آمدیه کلبی نزد پیامبر می کند که فرمود: جبرئیل با چهرۀ دحچنین نقل می 

کند که گفت: رسول خدا ناگهان از جای خود برخاست و من  از یحیی بن سعید از قاسم بن محمد از عایشه نقل می 
بین دو کتفش ای سفید بر سر داشت که یک طرف آن را  ناگاه دیدم همراه او مردی سوار بر اسب بود و عمامهبه

من گفتم: ای رسول خدا! برخاستن ناگهانی   .دست خود را بر سر اسبش گذاشته بود  آویزان کرده و رسول خدا
  فرمود: او جبرئیل  .فرمود: چه کسی را دیدی؟ گفتم: دحیه کلبی  .فرمود: او را دیدی؟ گفتم: آری  .شما مرا ترساند

 ( 250 و 249ص  4« )طبقات کبری ـ محمد بن سعد: ج  .بود
شد؟ جواب آن، چنین است صورت مردی ظاهر می گوید: »دهم: اشکالی وجود دارد که چگونه جبرئیل بهعینی می

و احتمال دارد آن را از  ،از بین ببرد و سپس به او بازگرداندرا خلقش شده به اضافه آن که احتمال دارد خداوند متعال 
اساس    الحرمین متذکر شده است، اما تداخل، بر که این نکته را امام    ،به او بازگرداند رسیدن،  کند و بعد از  جدا  او  

پس روح   ،کردهشود اگر جبرئیل با شکل دحیه با پیامبر مالقات می یازدهم: اشکال می   .مذهب حق صحیح نیست 
 او کجاست؟ اگر در جسمی باشد که ششصد گناه دارد پس کسی که نزد پیامبر آمده نه روح جبرئیل است و نه جسم 

صورت  میرد؟! یا بهصورت دحیه است، آیا آن »جسد عظیم« ]جسد جبرئیل[ میاو و اگر در این جسمی باشد که به
 ماند که از آن جسد، به جسدی شبیه به جسِد دحیه منتقل شده است؟!خالی از روحی باقی می

ماند و چیزی از آن کاسته می  بنابراین جسمش زنده  شود؛پاسخ این است که بعید نیست انتقال روح موجب مرگ او ن 
شدن  و اینکه اجساد با جدا  استشود و انتقال روح آن به جسم دوم مانند انتقال ارواح شهدا به شکم پرندگان سبز  نمی

کند لزومی  ارواح بمیرند، از نظر عقلی واجب نیست و تنها به این دلیل که خداوند در انسان به این صورت عمل می
 ( 46و  45ص  1القاری ـ عینی: ج  « )عمدة.هم چنین باشد ندارد در غیر انسان

توانند به  هایی نورانی هستند که می ای از فرشتگان وجود داشت؟ فرشتگان، جسم گوید: »آیا صحابهحجر میابن
شأن و جایگاه آنان،    .گیرندهای نیکویی به خود می شکلها  آن  .های مختلفی شکل بگیرند و آشکار شوندصورت
بودن این  شکل دحیۀ کلبی، برترشدن بههنگام رساندن وحی و آشکار  است و حاالت جبرئیل با پیامبر  اطاعت
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 ( 10و  9ص  1« )اصابة ـ ابن حجر: ج .کندتعریف از مالئکه را، بر دیگر تعاریف تأیید می 

القیس بن َخزرج بن عامر بن  بن زید بن امرئ    ةبن فضال  ةبن خلیفه بن فرو  ةگوید: »دحیو در جلد دوم چنین می 
شود ای که حضور داشت خندق بود و گفته میاولین غزوه  .بکر بن عامر اکبر بن عوف کلبی، صحابی مشهوری است

منبع این   ؛شدبه صورت او ظاهر می در زیبایی چهره زبانزد بود و جبرئیل .در احد بوده است اما بدر را درک نکرد
کند جبرئیل با عمر روایت مینسایی با اسناد صحیح از یحیی بن معمر از ابن  .سلمه و عایشه استامسخن، حدیث  

فرمود:    کند که پیامبرطبرانی از عفیر بن معدان از قتاده از َاَنس روایت می  .آمدمی   چهرۀ دحیه کلبی نزد پیامبر 
بن حکم روایت    ةعجلی در تاریخش از عوان  .یی بودو دحیه مرد زیبا«  .آمدجبرئیل با چهرۀ دحیه کلبی نزد من می»

« )اصابه  .  ...گوید:قتیبه در غریب الحدیث میابن  .شدکند زیباترین مردم کسی بود که جبرئیل با چهرۀ او نازل میمی
 ( 322و  321ص  2ـ ابن حجر: ج 

 کنیم: میرا نقل ها آن در این زمینه روایات بسیاری وجود دارد که بخشی از
کند: کند: »عباس بن ولید نرسی از معتمر از پدرش از ابوعثمان روایت میبخاری در صحیح خود چنین نقل می

  . بود نزد ایشان آمد و با ایشان سخن گفت و سپس برخاست  سلمه نزد پیامبردر حالی که ام  باخبر شدم جبرئیل
سلمه گفت: به ام  .گوید فرمود: او دحیه کلبی بوده او میسلمه فرمود: این شخص که بود؟ یا چنانچ به ام  پیامبر

طور که او    یا همان  .دادشنیدم که از جبرئیل خبر میرا    خدا قسم گمان کردم او دحیه است تا اینکه سخن پیامبر
ن مسلم نیز ای  .185ص    4« صحیح بخاری: ج  .گفته: به ابوعثمان گفتم این را از که شنیدی؟ گفت از اسامة بن زید

 . 144ص  7حدیث را در صحیحش روایت کرده است: ج 
 ...کندهریره و ابوذر روایت میزرعه از ابوفروه از ابوکند: »محمد بن قدامه از جریر از ابوی در سنن خود روایت میئنسا

خدا بودیم   رسول  نشسته  او  نزد  نیز  ما  و  بود  نشسته  خود  جایگاه  بود؛  در  مردم  زیباترین  که  آمد  او    ...مردی 
 ( 103تا   101ص  8« )سنن نسایی: ج .بود که با چهرۀ دحیه کلبی نازل شده بود جبرئیل

نزد او بوده است که مردی از اهل خانه بر ما   کند: »رسول خداحاکم نیشابوری با سند از عایشه چنین روایت می 
پیامبر فرمود:    .او رفتم و دحیه کلبی را دیدمدنبال  ناگهان ایستاد و من نیز به  پیامبر  .سالم کرد و ما در خانه بودیم 

رفت قریظه می سمت بنی خارج شد و در راهی که به  پیامبر  ...قریظه بروماو جبرئیل بود و به من گفت به نزد بنی
از مردمانی که نشسته بودند پرسید: کسی از اینجا عبور نکرد؟ گفتند: دحیه کلبی سوار بر قاطری سفید از اینجا عبور 

ابریشمی بودکر  پارچۀ  زیر پایش  نبود و جبرئیل بود  .د در حالی که  او دحیه  این حدیث به شرط    ...ایشان فرمود: 
« )مستدرک  .انداند و آن را وارد نکردهبه عبدالله بن عمر مری در شواهد احتجاج کردهها آن  شیخین صحیح است و

 ( 35و  34ص  3حاکم نیشابوری: ج 
دیدم   بن خلیفه کلبی  ةشکل دحیکند: »در جنگ خندق مردی را بهشه نقل می همچنین حدیث دیگری از عای
ای داشت که یک طرف آن را بر خود آویزان کرده کرد و بر سرش عمامهنجوا می  که سوار بر مرکب با رسول خدا
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و به من دستور داد  ایشان فرمود: او جبرئیل )علیه الصالة و السالم( بود   .دربارۀ او سؤال کردم  از رسول خدا  .بود
بنی به برومسمت  نکرده  . قریظه  روایت  را  آن  شیخین  اما  است  صحیح  حدیث  این  حاکم .اندسند  )مستدرک   »

 ( 194و  193ص  4نیشابوری: ج 
غنم که همسایۀ مسجد بودند  خارج شد و بر بنی   رسول خدا  ...کند: »د از عایشه چنین روایت می ئالزوادر مجمع

کسی از اینجا عبور کرد؟ گفتند: دحیه کلبی از اینجا گذر کرد و صورت و محاسن دحیه شبیه  چه گذر کرد و فرمود:  
 ( 137و  136ص  6د هیثمی: ج ئالزوا« )مجمع .بود جبرئیل

سمت او رفت،  ناگهان از جای خود بلند شد و بهصدای مردی را شنید و به  کند روزی رسول خدا»عایشه نقل می
  . اش را بین دو کتفش آویزان کرده بوددنبال کردم و دیدم او تکیه داده و عمامه بر سر داشت و عمامه و من او را  

گفت: او را   .برگشت به او گفتم: ناگهان برخاستی و خارج شدی در حالی که او دحیه کلبی بود وقتی رسول خدا
  6د ـ هیثمی: ج  ئالزوا« )مجمع.قریظه برومبود و به من دستور داد نزد بنی   دیدی؟ گفتم: بله، گفت: او جبرئیل

 ( 141و  140ص 
 .کرد و گویا از پدرم روی گردانده بودبودیم و مردی با او نجوا می گوید: همراه پدرم نزد رسول خداعباس می »ابن

یم و پدرم گفت: پسرم! پسر عمویت را دیدی که از من روی گردانده بود؟ گفتم: پدر! نزد او ما از نزد او خارج شد
رفتیم و پدرم به او گفت: ای رسول خدا! من به   گوید: به حضور رسول خدامی  .کردمردی بود که با وی نجوا می

آیا کسی نزد شما بود؟    .کرده استمیعبدالله چنین و چنان گفتم و او به من گفت نزد شما مردی بود که با شما نجوا  
بود و مرا از توجه به تو باز داشته   گفت: او جبرئیل  .گفت: ای عبدالله! آیا او را دیدی؟ گفتم: بله  رسول خدا

 «.بود
گوید: روزی  عباس میابن  .اند و رجال آن صحیح استاحمد و طبرانی این حدیث را با سندهای مختلف نقل کرده 

خدا رسول  داشتم گ  بر  تن  بر  سفیدی  لباس  که  حالی  در  کردم  می  .ذر  نجوا  کلبی  دحیه  با  خدا  او  رسول  کرد؛ 
جبرئیل گفت: ای محمد! او کیست؟ گفت: او   .دانستم و به او سالم نکردمبود در حالی که من نمی   جبرئیل

اگر به ما   .واهند بودگفت: چقدر لباس او سفید بود اما ذریۀ او پس از او سیاه خ  .عباس استپسرعموی من، ابن
را میسالم می  او  بازگشتم رسول خدا  .دادیم داد جواب  که  از سالمبه من گفت: چه  زمانی  را  تو  دادن چیزی 

کردی کراهت داشتم سخن شما را قطع بن خلیفه نجوا می  ةبازداشت؟ گفتم: پدر و مادرم به فدایت! چون با دحی
 ( 276ص  9د ـ هیثمی: ج ئمع الزوا« )مج.فرمود: او را دیدی؟ گفتم: بله .کنم 

الجامع،  کننده: شعبی، محّدث: البانی، منبع: صحیح  « روایت ...کند: »دحیه کلبی شبیه جبرئیل بودالبانی روایت می 
 . ، وضعیت حدیث: صحیح3362شماره 

ای  نشست و زمانی که غریبه در میان اصحاب خود می   کند: »رسول خدای چنین نقل می ئالبانی از صحیح نسا
خواستیم برایش    بنابراین ما از رسول خدا  .رسول خداست تا اینکه سؤال کندها  آن  یک ازدانست کدام آمد نمیمی
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نیمکتی برای او ساختیم و او بر آن    ،با ِگل  .شود او را بشناسدای داخل میجایگاهی درست کنیم که وقتی غریبه

مردی آمد که زیباترین و خوشبوترین   ؛در جایگاه خود نشسته بود روزی ما نشسته بودیم و رسول خدا .شستنمی
وقت آلودگی بر لباس او ننشسته بود، تا اینکه در کنار جایگاه سالم داد و گفت: سالم بر تو ای  مردم بود و گویا هیچ

او را داد نزد  .محمد! پیامبر جواب سالم  گفت یک بیا، پیامبر به او نزدیک شد و او مرتب میاو گفت: ای محمد 
گذاشت و گفت: ای محمد! به من بگو اسالم چیست؟ فرمود:    نزدیک شو تا اینکه دستش را بر زانوی رسول خدا

چیز را شریک او نسازی، نماز را اقامه کنی، زکات بدهی، به حج خانۀ اسالم این است که خدا را پرستش کنی و هیچ 
گفت: راست    .ام؟ فرمود: بلهگفت: اگر این کارها را انجام دهم اسالم آورده   .ماه رمضان را روزه بداری  خدا بروی و

گفت: به من بگو ایمان چیست؟ فرمود: ایمان به   .زمانی که شنیدیم او گفت راست گفتی از او ایراد گرفتیم   . گفتی
 . ام؟ رسول خدا فرمود: بلهاگر چنین کنم ایمان آوردهگفت:    .قدر استداشتن  باورخدا، مالئکۀ او، کتاب، پیامبران و  

بینی،  بینی و اگر او را نمیای عبادت کنی که گویا او را میگونهاحسان چیست؟ فرمود: خدا را به  .گفت: راست گفتی
پرسید   او دوباره .قیامت چه زمانی است؟ پیامبر درنگ کرد و پاسخش را نداد .گوییگفت: راست می  .بینداو تو را می

کننده شونده از سؤالسپس سر خود را بلند کرد و فرمود: سؤال .باز پرسید و پیامبر جواب نداد .و باز جواب او را نداد
گاه ها را بلند بسازند و  شود؛ زمانی که ببینی حاکمان ساختمان هایی دارد که با آن شناخته می تر نیست، اما نشانهآ

ِإنَّ داند  ین شوند، و زن بزاید در حالی که پنج سرپرست دارد؛ و آن را جز خدا نمیافراد عریان و پابرهنه پادشاه زم
اَعة ُم السَّ َدُه ِعل  خداوند بسیار )  ِإنَّ اللَه َعلیم  َخبیر تا این سخن خداوند  (  د استنعلم قیامت در نزد خداو)  اللَه ِعن 

گاه است آ و  به(  دانا  را  و بشارتسپس فرمود: قسم به کسی که محمد  این حق، هدایتگر  در  دهنده فرستاد، من 
گاهموضوع از هیچ  « راوی: ابوذر و  .صورت دحیه کلبی نازل شده بودبود و به   تر نبودم، او جبرئیلیک از شما آ

 . این حدیث را صحیح دانسته است 5006ی، البانی در شمارۀ ئابوهریره، صحیح نسا
ص کبری: ئ« راوی: عبدالله بن عمر، سیوطی، خصا.آمدمی  یامبرصورت دحیه کلبی نزد پسیوطی: »جبرئیل به 

 .سند حدیث صحیح است 121ص  1ج 
، سند حدیث  987« البانیـ  صحیح الجامعـ  شمارۀ  .ام، دحیه کلبی استترین کسی که به جبرئیل دیدهالبانی: »شبیه 
 .صحیح است
از نظر شیعه: 

سخنان علما: 

های پیشین و در این امت،  شکل انسان در امت روایات در خصوص دیدن فرشتگان بهگوید: »اما  می  شیخ مفید
المقاالت:  « )اوایل  .  ...اندشکل دحیۀ کلبی دیدهروایت شده است که برخی از صحابه، جبرئیل را به  .بسیار زیاد هستند

 ( 288ص 
صورت دحیه برای وحی به یل شدن جبرئیل با صورت دحیه کلبی[ نزول جبرئگوید: »]ظاهر می سید مرتضی
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شد؟ آیا او توانایی این کار را داشت؟ یا خداوند ازلی و  صورتی غیر از صورت خود ظاهر می چگونه جبرئیل به  .کلبی

آورد و این صورت جبرئیل نبود؟ اگر قرآن از صورتی غیر از جبرئیل باشد به آن اشکال متعال او را به این شکل درمی 
آید؟ همچنین روایت داریم که ابلیس و جن نیز این  صورت بشر درمیئیل باشد، چگونه او بهشود و اگر از جبر می

آیا وحیی که جبرئیل    .خواهم کار فلک را برای من توضیح دهیدمی  .شکلی دیگر ظاهر شوندتوانایی را دارند که به
کرد در حالی که جبرئیل  ئیل ابالغ میشنید از سوی خداوند متعال بود یا از ورای حجاب بود؟ چگونه آن را به جبر می

گاه بود؟ جایگاه او در آسمان چگونه است؟ آیا آن قدیم ازلی   بیشتر از ما یا موجودات شبیه خود از صفات خداوند آ
تحیر می دچار  آن  در  ما  همانند  کند، وی  به جبرئیل خطور  درکش  اگر  اوهام  که  او سبحان همانی است  و  شود 

 ۀ مالئکه منزه است؟ کنند یا از ما و همنمی
اما    ؛بود  صورت دحیه کلبی بنا به درخواست پیامبربه  نزول جبرئیل  .جواب: توفیق تنها از سوی خداوند است

آورد؛ و آنچه از  ، به این صورت درمیو نه ظاهرش راشدن او به قدرت او نبود، بلکه خداوند متعال حقیقت او را شبیه 
شکل دیگری درآیند و همۀ ابلیس و جن قادر نیستند به  .شنید به صورت حقیقی بوداز جبرئیل می  قرآن که پیامبر

  ؛ شکل دیگری درآورندتوانند نفوس خود را بهنمی ها آن  کسانی که قدرتی دارند در این موضوع یکسان هستند؛ اینکه
بر  اقتضا می  بلکه خداوند متعال  ازاساس مصلحتی که  با    .معینی درآوردصورت  را بهها  آن  کند، بعضی  رابطه  در 

و شنیدن وحی توسط او، جایز است خداوند به کالمی سخن بگوید که او آن را بشنود و فراگیرد، و جایز   جبرئیل
بخواند لوح محفوظ  از  متعال می  .است  از صفات خداوند  آنچه جبرئیل  دلیل  اما  این  است،  داند،  در  علما  و  او  و 

آنچه    خصوصدر    .اه او از آسمان، روایت شده او در آسمان هفتم استجایگ خصوص  در    .خصوص یکسان هستند
« )رسائل .زیرا جبرئیل معصوم است و جایز نیست خطا کند  ؛کند، جایز نیست از آن چشم بپوشدخطور می به ذهنش  

 ( 26و  25ص  4مرتضی: ج 
که به صورت  (  ای نازل کنیم اگر فرشته)  و لو انزلنا ملکافرماید:  گوید: »خداوند متعال میمی  شیخ طوسی

سپس    ؛گرددواجب میها  آن  شود یا نابودییعنی قیامت برپا می  (انجامدامر به انتها می)  لقضی االمراو باشد  
صورت انسان، زیرا  به  (... دهیم اگر او را فرشته قرار دهیم او را قرار می)  ه... و لو جعلناه ملکا لجعلنافرماید:  می

زیرا فرشته لطیف است و شعاع دید ما محدود و    ؛ندارد  شانسان توانایی نگاه به فرشته را در هیئت خودهای  چشم 
ای که بر ابراهیم وارد  آمد، و نیز مالئکهمی  به صورت دحیه کلبی نزد پیامبر  به همین دلیل بود که جبرئیل

مالئکه هستند؛ همچنین  ها  آن  دانستزیرا نمی  ؛ای تقدیم آنان کردشدند به صورت مهمان بودند تا جایی که گوساله
ای نیز  عده  . زمانی که دو َمَلک از محراب داوود باال رفتند به صورت دو مرد بودند که نزاع خود را نزد او برده بودند

 لجعلناه رجالداد گویند: معنای آن چنین است که اگر همراه پیامبر مَلکی بود که بر حقانیت او شهادت میمی
 ( 84و  83ص  4« )تبیان ـ شیخ طوسی: ج .تر است؛ و مورد اول صحیح(دادیم او را انسانی قرار می)

یعنی اگر فرستاده را طبق ادعای آنان  (  ای قرار دهیم اگر او را فرشته)  و لو جعلناه ملکاگوید: »شیخ طبرسی می 
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 همان   ؛فرستادیم او را به صورت انسانی می(  ادیم داو را قطعًا انسانی قرار می)  لجعلناه رجالدادیم  ملکی قرار می

ص   1« )تفسیر جوامع الجامع: ج  .  ...شدنازل می   به صورت دحیه کلبی بر پیامبر  اوقاتطور که جبرئیل در بیشتر  
 ( 555و  554

ـ برای  داداینکه خداوند صورت عیسی را بر دیگری قرار  گوید: »آنچه در تفسیر این آیه گذشت ـو در جای دیگر می
امکان دشوارخداوند  برای  خداوند  است  جایز  و  ندارند  اختالفی  آن  در  مسلمانان  و  است  و  پذیر  امتحان  کردن 

طور که روایت شده است   همان  ؛ ای برای مسیح باشداگرچه خرق عادت و معجزه  ،گرفتن تکلیف چنین کندسخت
 ( 234ص  3مع البیان: ج « )تفسیر مج .آمدجبرئیل به صورت دحیه کلبی نزد پیامبر می 

از مرکز مباحث اعتقادی که تحت نظر سیستانی است پرسیده شد:

طور که سید خمینی )قدس    همان  ،شدبه صورت او ظاهر می   »دحیه کلبی«: آیا جبرئیل  با  در رابطه  ... »س:
در مثال مطلق  و دو مرتبه ،صورت مثال مقیدبههمواره گوید: »جبرئیل می  378سره( در کتاب چهل حدیث صفحه 

ـ  رضیع رسول خداـ و در عالم ملک به صورت دحیه کلبی    ؛در عالم ملکنیز  متمثل شد و زمانی    برای رسول خدا
آیا جبرئیل نیاز دارد به صورت دحیه ظاهر شود؟ در این حالت صورت   که زیباترین مردم بود متمثل شد« سؤال: 

 « .ل از اینکه مسلمان شود مشرک بوده استسال قب  14جبرئیل کجاست؟ اشکال دیگر اینکه دحیه 
 پاسخ مرکز مباحث اعتقادی: 

کند که ایشان دربارۀ نقل می   امیرالمؤمنینبا سند خود از    255در کتاب توحید صفحۀ    شیخ صدوق  ...»ج:
َبَصُر َو ما َطغی سخن خداوند  ری َلَقد  َرأی *ما زاَغ ال  ُکب  ِه ال  به خطا    [پیامبر آنچه را دید]هرگز چشم ) ِمن  آیاِت َربِّ

(  18و    17)نجم:  (  [ از آیات بزرگ پروردگار خود را بدیدبه راستی که ]برخی تجاوز نکرد *    [از آنچه باید ببیند]ندید و  
ای دیگر؛ به این دلیل که را به صورت خودش دیده است، این مرتبه و مرتبه  دو مرتبه جبرئیل  فرماید پیامبرمی

کند )پایان را جز خداوند عالمیان درک نمی ها  آن   خلقت جبرئیل عظیم و او از روحانیون است که خلقت و ویژگی
گوید:  مینف«  ْل روض االنقل از سهیلی در کتاب »به  118ص    5در شرح اصول کافی مازندرانی ج    .سخن ایشان(

رؤیای صادقه   7وحی   دارد: اول:  انسانی متمثل شود  ...نوع  َمَلک به صورت  به   همان  ؛چهارم:  طور که جبرئیل 
با همان صورتی که خلق    پنجم: جبرئیل   .اندام و زیبارو بودآمد و دحیه خوشمی   صورت دحیه کلبی نزد پیامبر

به صورت    اما نزول جبرئیل  ... ظاهر شود  یزد( نزد پیامبرر لؤلؤ و یاقوت میها  آن  شده )که ششصد بال دارد و از
داشت و جبرئیل به صورت این مرد را دوست می  زیرا پیامبر  ؛از خداوند متعال بود   دحیه، بنا به درخواست پیامبر

سایی: جبرین ـ احردیه بر فتوای ابن؛  25ص   4)رسائل مرتضی: ج    .شد تا پیامبر با دیدن او انس بگیرداو ظاهر می 
 شد:متمثل می  هایی که جبرئیل برای پیامبر« مرکز مباحث اعتقادی زیر نظر سیستانی، سؤال از وضعیت ...(34
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 روایات شیعیان: 

حضرت به او فرمود:  .خارج شد و حارثة بن نعمان به استقبال ایشان آمد  رسول خدا ...تفسیر علی بن ابراهیم: »
کس زند که هیچگفت: پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا! دحیه کلبی بین مردم فریاد می  ای حارث! چه خبری داری؟

آمد    پس علی  . او جبرئیل است؛ علی را برای من فرابخوانایشان فرمود:    .قریظهنماز عصر را نخواند مگر در بنی
 پس امیرالمؤمنین.  قریظهکس نماز عصر را نخواند مگر در بنیدر میان مردم فریاد بزن هیچو ایشان به او فرمود:  

 ( 189ص  2« )تفسیر قمی: ج . ...فریاد زدها آن آمد و در بین
محمد بن یحیی خثعمی   محبوب ازاند: علی بن ابراهیم از پدرش از ابنشیخ کلینی و شیخ صدوق چنین روایت کرده

به صورت    آمد در حالی که جبرئیل  ابوذر نزد رسول خدا»کند که ایشان فرمود:  روایت می  از ابوعبدالله
را در این حالت دید از آن دو روی ها  آن   با او خلوت کرده بود. ابوذر چون  دحیه کلبی نزد ایشان بود و رسول خدا

اگر به    .گفت: ای محمد! ابوذر از کنار ما گذشت و به ما سالم نداد  جبرئیلگویشان را قطع نکرد.  وگرداند و گفت
هرگاه به آسمان    ؛دادیم. ای محمد! او دعایی دارد که نزد اهل آسمان معروف استداد جواب او را میما سالم می 

به او فرود:   آمد و ایشان  سؤال کن. زمانی که جبرئیل باال رفت ابوذر نزد رسول خدا ها  آن  عروج کردی آن را از 
چرا وقتی از کنار ما گذر کردی بر ما سالم نکردی؟ گفت: ای رسول خدا گمان کردم کسی که نزد شماست دحیه 

بود و گفت  فرمود: ای ابوذر! او جبرئیل اید. پیامبرکلبی است و برای بعضی از کارهای خود با او خلوت کرده
بوده است آنقدر که خدا    دادیم. هنگامی که ابوذر فهمید او جبرئیلاو را می داد جواب  اگر ابوذر به ما سالم می

امالی ـ شیخ صدوق:   ؛587ص  2)کافی ـ شیخ کلینی: ج  «. ...، زیرا به او سالم نکرده بودشدخواست پشیمان می
( 426ص 

دایی  از  زراری  محمد  بن  احمد  ابوغالب  از  جماعتی  است:  کرده  روایت  طوسی  اششیخ  از  بن  اش  احمد  از  عری 
پس »... اند که ایشان فرمود: روایت کرده  ابوعبدالله از علی بن اسباط از داوود از یعقوب بن شعیب از ابوعبدالله

سلمه گفت: از فاطمه پرسیدم آیا عطری داری که برای خود نگه داشته باشی؟ گفت: بله. ظرف عطری آورد و  ام
یی از آن استشمام کردم که هرگز مانند آن را استشمام نکرده بودم.  مقداری از آن را در کف دست من ریخت. بو

گفت: ای فاطمه! پتو را بیاور شد و ایشان به من می وارد می گفتم: این چیست؟ گفت: دحیه کلبی بر رسول خدا
لباسش فرو  و برای عمویت پهن کن. من پتو را برای او پهن کردم و بر آن نشست. وقتی برخاست، چیزی از درون  

فرمود: عنبری   آن سؤال کرد و ایشان  بارۀ در   از رسول خدا  آوری کنم. علیریخت و به من گفت آن را جمع
( 42تا  40)امالی: ص «.ریزدمی  های جبرئیلاست که از بال

زید  همچنین روایت کرده است: »از ابومفضل از عبدالله بن سلیمان بن اشعث سجستانی از اسحاق بن ابراهیم بن 
گوید:  عباس که مینهشلی شاذان از زکریا بن یحیی خزاز از مندل بن علی عنزی از اعمش از سعید بن جبیر از ابن

کس زودتر از او نزد او دوست داشت هیچ   .ایشان روانه شد  سوی بهبامدادان    اش بود و علیدر خانه  رسول خدا
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بن خلیفه کلبی گذاشته   ةسر خود را در دامان دحی  و انه بود  در حیاط خ  داخل شد در حالی که پیامبر  .نرود  پیامبر

  علی به خیر ای برادِر رسول خدا.دحیه گفت:  السالم علیک. رسول خدا چگونه صبح کرد؟ گفت:  علی .بود
ای  من تو را دوست دارم و تو نزد من هدیهدحیه به او گفت:  .  به تو جزای خیر دهد  بیتاهلخداوند از ما  گفت:  

می تقدیمت  را  آن  و داری،  انبیا  جز  به  آدم  فرزندان  آقای  و  هستی  روسفیدان  پیشوای  و  امیرالمؤمنین  تو  کنم. 
و شیعیانت همراه محمد  ؛فرستادگان تو  توست،  به دست  قیامت  روز  در  او    پرچم حمد  بهشت    سویبهو حزب 

،  داران محمدکه از تو جدا شد. دوست   هکآنتو را دوست داشت و ناامید و زیانکار شد    هکشتابید. رستگار شد آن می
سپس او .  رسد. نزد برگزیدۀ خدا بیانمیها  آن  به  دار تو هستند و دشمنان او دشمنان تو، و شفاعت محمددوست 

این  از خواب بیدار شد و فرمود:    در این حال پیامبر  .گذاشت  را بلند کرد و روی دامن علی  سر مبارک پیامبر
بود و تو را به    بلکه جبرئیل  ؛او دحیه نبودفرمود:    رسول اکرم  .ماجرا را نقل کرد  علی  ت؟ سر و صدای چیس

های مؤمنان و ترس از تو  نامی که خدا تو را به آن نامیده است خطاب کرد و این خداوند است که محبت تو را در دل 
( 604)امالی شخ طوسی: ص « .را در سینۀ کافران انداخته است

کند زمانی کند: »حسین بن حکم حبری با اسناد خود از ربیعه سعدی روایت میمغربی چنین روایت میقاضی نعمان  
در روزی که عثمان کشته شد در  ییمانالبیعت کردند و حذیفة  که آن اتفاقات برای عثمان واقع شد مردم با علی

گاه کردبرای او عهدنامه  علی  .ن بودئمدا   . ای فرستاد و او را از آنچه مردم انجام دادند و از بیعتشان با خودش آ
پس خداوند متعال را حمد و ثنا گفت  .به خطابه پرداختها آن   حذیفه بانگ اذان داد و مردم جمع شدند و او در میان

گاه کرد و ستور علی و نامهرا از دها  آن  اش بود یاد کرد ورا آنچنان که شایسته  و پیامبر ای که به او نوشته بود آ
در این  ها  آن  ، ولّی و سرپرست بر حق شماست و آن را هفت مرتبه تکرار کرد و برایامیرالمؤمنینگفت: به خدا قسم  

اکنون یا قبل از آن؟ بود؟ هم   امیرالمؤمنینمردی ایستاد و گفت: ای امیر! او چه زمانی    .خصوص به خدا قسم خورد
غیر از    مسئلهکنم این  خوری و گمان نمی کنی و بر آن قسم می شنویم که این مطلب را هفت مرتبه تکرار میما می

بین من و   وگرنه علی  ؛کنم خواهی شما را با خبر میحذیفه به او گفت: اگر می   .امری باشد که به تو رسیده باشد
گاه به ما   حذیفه گفت: رسول خدا  .او گفت: مرا با خبر کن .م گوی ترین مردم است به آنچه میتو حضور دارد و او آ

و جبرئیل به صورت   ؛یک از شما به من نزدیک نشوداگر دیدید دحیه کلبی نزد من نشسته است هیچفرمود:  می
و سرش    است  من روزی نزد ایشان رفتم تا به ایشان سالم دهم و دیدم ایشان خواب   .آمددحیه کلبی نزد ایشان می

از کجا  به من گفت:  .را دیدم طالبابی پس چشم برگرداندم و بازگشتم و علی بن  .قرار دارد ن دحیه کلبی در داما
همراه من بیا، شاید شاهدی از سوی  به من گفت:    .؛ و قضیه را به او اطالع دادمگفتم: از نزد رسول خدا  ؟ آییمی

من بیرون در نشستم   .رسیدیم   او به راه افتاد و من او را همراهی کردم تا به درب منزل پیامبر  .ما برای مردم باشی
و علیکم السالم و  دحیه کلبی به او جواب داد:    .السالم علیکم و رحمة الله و برکاتهداخل شد و گفت:    و علی

از من   زیرا تو به پیامبر  ؛ز دامان من بردارنزد من بیا و سر پسر عمویت را ا  ،رحمة الله و برکاته. ای امیرالمؤمنین
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آیا مانعی    ،کنندآیا اکنون پس از اینکه عقل و نقل بر چنین چیزی داللت می  ،گویممی
دارد وجود  نمی   ؟عقلی  که  کسی  میپس  و  نیستپذیرد  عقالنی  این  خودش    ، گوید  آیا 

یا    !شد  ارائهتر  که پیش   گونهآن  ؟ عقل و حکمت آن را تأیید کند  ، جایگزینی دارد که متون
 !نه چیز دیگر  ،استو هوس برای نپذیرفتن حقیقت   صرفًا عناد و جدل و پیروی از هوا 

خصوصًا با    ؛ که هست بپذیرید مقداری سختی در آن خواهد بود  گونهآن اگر حقیقت را  
کنند تا مردم را از سکوت در برابر  شیطان و لشکریانش که با شدت تالش می   ،وجود جهل

اما هنگامی    ؛ند بازدار   حق و شنیدن کالم خدا و خضوع برای دلیل و برهان و شناخت حقیقت
بگویند آری این  باید  عاقالن مردم    ، شودساختن حقیقت اقامه  که دلیل و برهان برای ظاهر 

 ! و نه عاقل  اندان در غیر این صورت نه انس  ؛ بینیمروشنی می   و   وضوحبه حقیقتی است که ما  
. رب العالمینو الحمدلله 

 
  ی مدت  پیامبر  .سپس من نگاه کردم و او را ندیدم  .گذاشت  را در دامان علی  او سر پیامبر.  سزاوارتر هستی 

ای علی! سر مرا از دامان چه کسی نگاه کرد و فرمود:    طوالنی در آن حالت بود و سپس بیدار شد و به علی
بلکه از دامان جبرئیل برداشتی. زمانی که داخل شدی فرمود:    مان دحیه کلبی، ای رسول خدا.از داگفت:    ؟ برداشتی

چنین گفتم: السالم علیکم و رحمة الله و برکاته، و او به من گفت: و  گفت:    چه گفتی و او چه جوابی به تو داد؟ 
زیرا تو به او   ؛عمویت را از دامان من بردار؛ نزد من بیا و سر پسر امیرالمؤمنینعلیکم السالم و رحمة الله و برکاته ای 

پس گوارای تو باد ای    ؛: راست گفته است، تو به من از او سزاوارتر هستیفرمود   پیامبر  .از من سزاوارتر هستی
فرستند. این فضیلت و کرامت بر تو سالم می  امیرالمؤمنینعلی! اهل آسمان از تو راضی هستند و مالئکه به عنوان  

خارج شد و مرا پشت در دید و به من   مدتی نگذشت که رسول خدا  از سوی خداوند عّزوجل بر تو مبارک باشد. 
به خدا قسم شنیدم و قضیه را برای ایشان بیان کردم، به من فرمود:  ،گفتم: بله ؟ ای حذیفه! چیزی شنیدیگفت: 

( 202تا  200ص  1)شرح االخبار: ج  «.شنیدی روایت کن آنچه از جبرئیل



 

   1پیوست 

 در سینا پروردگار و جالل شکوه 
 آمده است: 19اصحاح در سفر خروج 

در همان روز به صحرای    ، اسرائیل از سرزمین مصرآمدن بنیدر ماه سوم بعد از بیرون   1)
و از رفیدیم کوچ کرده به صحرای سینا رسیدند و در بیابان اردو زدند و اسرائیل    2  .سینا آمدند

موسی نزد خدا باال رفت و یُهَوه از میان کوه او را ندا داد    3  .در آنجا در مقابل کوه فرود آمدند 
با  شما دیده   4ده:  اسرائیل را خبر بو گفت: به خاندان یعقوب چنین بگو و بنی  اید که من 

و اکنون    5  .های عقاب برداشته و نزد خود آوردممصریان چه کردم و چگونه شما را بر بال 
ها خواهید  اگر صدای مرا بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، همانا خزانۀ خاص من از جمیع قوم 

ن و امِت مقدس  و شما برای من، مملکت کاهنا  6  .بود؛ زیرا تمامی جهان از آِن من است
باید به بنی   . خواهید بود پس موسی آمد و    7اسرائیل گفته شود  این است آن سخنانی که 

 .هایی را که یُهَوه به او کرده بود بر ایشان ِالقا کردمشایخ قوم را فراخواند و همۀ این توصیه 
و    . هیم دادزمان در پاسخ گفتند: آنچه یُهَوه امر فرموده است انجام خوا و تمامی قوم هم   8

ابر    یۀ من در سا  ک نی گفت: ا   ی ُهَوه به موسی  9  موسی سخنان قوم را به یُهَوه عرضه داشت 
یمان داشته  شه ا یز همی تو ن   ه م قوم بشنوند و بیگومیتو سخن    ا که ب  ی م تا هنگامیآی نزد تو م

گفت: نزد قوم برو و    یُهَوه به موسی  10  .ُهَوه را به قوم باز گفتیسخنان   یپس موس  . باشند
ا  یو در روز سوم مه   11  .ند ی های خود را بشوشان لباس یس نما و ا یشان را امروز و فردا تقدیا 

و حدود    12  .خواهد شدنا نازل  ی قوم بر کوه س  یُهَوه در نظر تمامیرا در روز سوم  یز   ؛د یباش
آن را    نۀ ا دامید  ییکوه برآنکه به فراز  ید از ا یحذر باش ر ده و بگو: ببقوم از هر طرف قرار    یبرا 

دست بر آن گذارده    13  .شود خواهد  کشته    نهی هرآرا هرکه کوه را لمس کند  یز   ؛کنید لمس  
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  ـم باشد خواه انسانی خواه بهاـ و  ر کشته شود  یا به تی شود    سنگسارا  که در این صورت ینشود  
از کوه نزد قوم فرود    یموس  14  .یندشان به کوه برآیِرّنا نواخته شود ا اما چون ک  .زنده نماند

و به قوم گفت: در روز سوم حاضر    15  .های خود را شستند س نمود و لباس یقوم را تقد  ،آمده
و واقع شد در روز سوم به وقت طلوع صبح که رعدها و    16  . کنیدن  ی ک ید و به زنان نزدیباش
قوم که در    ی ه تمامک  یطور به ار سخت  یبس  یِرّنا ید آمد و آواز کظ بر کوه پد یها و ابر غلبرق 

رون آورد و در  یمالقات خدا از لشکرگاه ب  یقوم را برا   یو موس  17  .دندیلشکرگاه بودند لرز 
ُهَوه در آتش بر آن نزول  ی را  یز   ؛نا را دود فرو گرفت ی کوه س  ی و تمام  18  . ستادندیپایین کوه ا 

و چون    19  .یدکوه سخت متزلزل گرد  یشد و تمامیباال م  یا کرد و دودش مثل دود کوره 
  . دادپاسخ  زبان    اسخن گفت و خدا او را ب  یشد موسی اده سخت نواخته میاده و ز یِرّنا ز آواز کَ 

باال    ی کوه خواند و موس  لۀ را به ق  یُهَوه موسی   . کوه نازل شد  لۀنا بر قیُهَوه بر کوه س یو    20
کردن نظر   یُهَوه برا یمبادا نزد    ،کن ن برو و قوم را قدغن  ییگفت: پا   یُهَوه به موسیو    21  .رفت

ا   ی ار یند که بسیاز حد تجاوز نما ُهَوه  ی ز که نزد  ینه ن هَ و کَ   22  .خواهند شد  ک شان هالیاز 
ُهَوه گفت:  ی به    یموس  23  .شان هجوم آوردیُهَوه بر ا یند مبادا  یس نمایشتن را تقدیند خویآیم

کوه را حدود قرار ده    یا گفته   ،را تو ما را قدغن کردهیز  ؛ندی نا آی توانند به فراز کوه سیقوم نم
نه  هَ اما کَ   ؛دیی ن برو و تو و هارون همراهت برآییرا گفت: پا یُهَوه و ی 24  . س نمایو آن را تقد

 (. شان هجوم آورد یند مبادا بر ا ی ایُهَوه باال ب ی ند تا نزد  یو قوم از حد تجاوز ننما 
 آمده است:  24اصحاح  ـ سفر خروج و نیز در 

خ  ی هو و هفتاد نفر از مشایا تو و هارون و ناداب و َابِ یُهَوه باال ب یگفت: نزد    ی و به موس  1)
ند و  یا ین   کیشان نزدید و ا ی ایُهَوه ب ی   کی تنها نزد  یو موس  2  .دیو از دور سجده کن   ،لیاسرائ

ن احکام را به قوم  یا   مۀُهَوه و ه یسخنان    مۀه   ،آمده  یپس موس  3  .ندیا یقوم همراه او باال ن
  جابه ُهَوه گفته است  ی که    ی سخنان  مۀگفتند: هپاسخ  زبان در    کی قوم به    یگفت و تمامباز 

در  قربانگاهی    ،ُهَوه را نوشت و بامدادان برخاسته یسخنان    یتمام  یو موس  4  . م آوردیخواه
اسرا   ی پا سبط  دوازده  موافق  ستون  دوازده  و  نهادیئکوه  بنا  بعض   5  . ل  جوانان    یو  از 

و قربان  اسرائیلبنی  قربانیگذران   ی سوختن  یهای را فرستاد  و  از گاوها    ، ی سالمت  ی های دند 
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خت و نصف خون را بر  ی ها ر در لگن   ،نصف خون را گرفته  یو موس  6  .ُهَوه ذبح کردندی  یبرا 
ُهَوه گفته  ی پس گفتند: هر آنچه    .و کتاب عهد را گرفته به سمع قوم خواند  7د  ی مذبح پاش

گفت:    ،ده یخون را گرفت و بر قوم پاش   ی و موس  8  .م گرفتیم کرد و گوش خواهیاست خواه
با هارون    ی و موس  9  .ن سخنان با شما بسته استیع ا یُهَوه بر جمیکه    ی خون آن عهد   ک نیا 

ر  یدند و ز یل را د یاسرائ یو خدا  10 .ل باال رفتیخ اسرائیهو و هفتاد نفر از مشایو ناداب و اب
و بر آقایان    11  .اقوت کبود شفاف و مانند ذات آسمان در صفا بودی از    یش مثل صنعتیپاها
ُهَوه به  ی و    12  .دند یدند و خوردند و آشامیپس خدا را د   ؛گذاردمی دست خود را ن   اسرائیلبنی 
را که   یو تورات و احکام  یسنگ  یهاا و آنجا باش تا لوح یگفت: نزد من به کوه باال ب  یموس

وشع برخاست و  ی با خادم خود    ی پس موس  13  . دهمببه تو    یی م نمای شان را تعلیام تا ا نوشته 
د تا نزد شما  ینجا توقف کن ی ما در ا   ی برا خ گفت:  ی و به مشا  14  .به کوه خدا باال آمد  یموس

با شما    . میبرگرد ا کاری  پس هرکه    . هستندهارون و حور  نزد  برودیدارد  و چون    15  .شان 
نا قرار  ی ُهَوه بر کوه سیشکوه و جالل  و    16  . کوه را فرو گرفت  ، به فراز کوه برآمد ابر  یموس

و منظر    17  .ان ابر ندا در دادیرا از م   ین موسیگرفت و شش روز ابر آن را پوشاند و روز هفتم 
ان ابر  یبه م  ی و موس  18  . کوه بود  لۀ بر ق  اسرائیلبنی ُهَوه مثل آتش سوزنده در نظر  یجالل  

(. اند چهل روز و چهل شب در کوه م یو موس ؛داخل شده به فراز کوه بر آمد 



 

 2پیوست 

 است خبرهایی از آینده  ،دعای حبقوق
نب  ی: دعا1  یۀ گوید: »آآنتونیوس فکری می   ـ دعای حبقوق  بر ُشجوُنوت:    یحبقوق 
همان    ؛ را دید   او سرانجاِم بابل   ....شودکه در آینده محقق می   استدعای انبیا خبرهایی  :  نبی

  شۀ نق  ،رمزهایی  ۀلیوسبهخداوند  این رؤیا  طریق  از  و حتی    ،کردستم  خود  مردم  که به  دولتی  
مان آمد و  یخدا از ت»:  3 یۀآ   ...آشکار ساخترهایی او را که با صلیب صورت گرفت برای او  

  ... :«شد  ءح او مملوین از تسب یها را پوشاند و زمجالل او آسمان   ! ِساله  ، قّدوس از کوِه فاران
شود  های گذشته در سینا را متذکر می که بزرگی و جالل   بینیمگویا این پیامبر را در اینجا می

ها برای بار دوم تکرار خواهد شد و او قوم خود را  دهد که این بزرگییا خداوند به او نشان می
این آیات اشاره به ظهور    (. 17:  24و    20:  19خروج    ،2:  33تثنیه  )   خواهد بخشیدرهایی  

از نسلی به نسل دیگر    ،که بوده است  گونه   همان قوم دارد و »برابر  در    ،شکوه خود خداوند در  
او در    .جالل او پر خواهد شدشکوه و  ها از  آسمان   « و زمانی که خداوند بیاید.بودخواهد  
به نفس بشری دارد که  و آسمان   استها ساکن  آسمان به  چسبیده  به خداوند  ها اشاره  و 

= این همان جسدی است که خداوند    شد و زمین از تسبیح او پر    . آسمان تبدیل شده است
  خداوند از تیمان آمد که   وی  و این سخن  .تیمان در ادوم و فاران در سینا . گویدمی را تسبیح 

گوید و قدوس از کوه فاران  سپس می   .تیمان تجلی یافتیعنی ظاهر شد و بزرگی او در    =
آیه در سخنان مو  .است به اصل  باززمانی که  را   (2:  33تثنیه  )گردیم  می سی  عکس آن 

عیر  او از س  (خود ظاهر شد شکوه  جایی که در  )گوید پروردگار از سینا آمد  موسی می  ؛بینیممی
وسی این است که بزرگی خداوند ابتدا  و از کوه فاران درخشید »منظور مکرد  طلوع  آنان  بر  

آشکار می  یهود  قوم  آن در سبرای  از  بعد  و  انتشار شناخت  ) شود  عیر ظاهر میاشود  رمز 
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امت  در  س  (.هاخداوند  از  حبقوق  میان  ـ عیر  ااما  در  مسیحیت  ورود  برای  رمزی  که 
فاران  ـهاستامت کوه  از  بود ـ  و سپس  یهود سرگردان  قوم  که  این    کندآغاز می   ـجایی  و 

به  است  اشاره    =   زمین از تسبیح او پر شد و    .استای به ایمان یهود در روزهای آخر  اشاره
شعاع    یپرُتِو او مثل نور بود و از دست و : »4  یۀآ  . استکلیسایی که در جهان گسترش یافته  

و حتی  خداوند نور است    =   پرُتِو او مثل نور بود «:  و ستر قّوت او در آنجا بود  . دیساطع گرد
صورتش روشن شد و    ،را دید  وندخدا شکوه و جالل  آن مقدار ممکن از  موسی  زمانی که  

دریافت  کوه سینا    رویکه آن را  ـ شریعت او  همچنین  نور خدا و    .پوست صورتش درخشید
خروج  )ظاهر شد نوری را دیدند  ها  آن  خداوند برای وقتی  برد و  تاریکی را از بین می  ـکردند

تصور کردم    ،خبر کلدانیان را شنیدم وقتی خواهد بگوید »گویا این پیامبر می (. 10: 24 ،17
آنان است و  ما در دست  بیرون هستند  طۀاز سلها  آن  کارهای  اکنون    ؛ تو  تو  اما  فهمیدم 

از دست    «.کندرسوا میکنند  یر می که در تاریکی ِس را  نور تو این افرادی    ؛ دانیرا می  زیچهمه 
خداوند در    ؛ این همان برقی است که بادهای ویرانگر را همراه دارد  =   شد شعاع ساطع    یو 

ها  آن که است و برقی کند می را نابود ها آن با دشمنانش مانند باد سختی است که رویارویی 
که   چنانآن خداوند با دشمنان قوم خود    =  و ستر قّوت او در آنجا بود  .گرداندمی  هوشیبرا  

  بلکه به   ،گیردانتقام نمی  سرعتبه ها  آن  او از  ؛کندکنیم برخورد نمی ما مردم تصور یا آرزو می
نیروی   ِم تمادر این هنگام  .و ما تأدیب شویم[ 2] توبه کنند [ شاید  1] دهدفرصتی می ها آن

  کند شدن مسیح اشاره می این آیه به مجسم اما    .کننددتی پنهان بود درک میخدا را که م
از نوری است که  کسی که  ـ به مسیح    ـ دست خداست   ( نور )   پرتو نوری  بنابراین دست خدا 

  ( 9:  51اشعیا )داور است  ،پس مسیح .کنندآن دو داوری می که  (5: 51اشعیا ) اشاره دارد
او در    عالوهبه   ؛ پنهان شد  ش الهوتش در جسم  نور بزرگِی   ، جسم پیدا کردسیح  ماما وقتی  
آن  به  اما    ،خدا در مسیح ظاهر شد شکوه  و  مجد    .پنهان بودنیز  های عهد قدیم  پیشگویی 

 ( 3 سفر حبقوق  ـ  تفسیر عهد قدیم)« . را داریم شای که ما تحملاندازه

 گوید: کشیش تادریس یعقوب ملطی می ـ

ان  یش را در میعمل خو  !پروردگارا   . شدمدم ترسان  یچون خبر تو را شن   !پروردگارا )  ...»
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و    1]  (.اد آور یرحمت را به  ،ن غضبیها معروف ساز و در ح ان سال یدر م  ! ها زنده کنسال 
  روی سخن خداوند است و زمانی که  انتظار  چشم   ایستدمی  مراقبهجایگاه  پیامبر بر  وقتی  [  2

الهی   پناه می  ایستدمیبرج  به آن  را  قساوت  مۀه   رغمبه ـ   جویدو  او  احاطه کرده  هایی که 
می  شنفس  ـاست آن  داخل  سر    .درخشددر  ناله  خداوند  قوم  برای  پیامبر  که  آنجایی  از 

همان که  ـ   سازدمی آشکار  شبرای دوران در طول  را رهایی او   مۀ برناناگهان خداوند    ،دهدمی
است  گرفته  به دست  روح را    چنگدر حالی که    ، درخشیدبنابراین می  ـبر صلیب تجلی یافت 

تو را    ( کالم)چون خبر    !پروردگارا : »ویدگد در حالی که مینَ ستایش زَ   مۀ نغ  شهایتا بر سیم 
  ، س مرا ترس فراگرفتنف    سخنت را شنیدم وقتی    !گوید: خدایا« گویا میشدم.دم ترسان  یشن

 ! اسرار خود را برای من فاش کردی و کارهای تو را فهمیدم و دچار حیرت شدم
در عصر او متوقف نشد و امتداد یافت تا آن را در    ، کارهای خداوندحدود  او در    دۀمشاه

 ... ببیند  دورانطول 
آن    ، خداوند کشیده شدعمل    یسو به قلب حبقوق نبی  کارهای خداوند بر کوه سینا:    -2

و  شکوه  هم زمانی که موسی به باالی کوه رفت تا شریعت را دریافت کند و کوه سرشار از  
نفس و جسم او با شادی و    ، زبان  ، و خداوند نور خود را بر قومش تاباند تا قلب  شدجالل  

 گفت:در حالی که می ؛ گرددتسبیح گشاده 
ها را پوشاند و  او آسمانمجد و شکوه    ! ِساله  ؛ مان آمد و قّدوس از کوِه فارانی خدا از ت)

 . (د یح او ممّلو گردین از تسبیزم

اشا اینجا  و    رۀ در  به ظهور خداوند در جالل  که  آن هنگام    ، کندمیشکوهش  لطیفی 
را دریافت کرد فرود  بر کوه سینا  پروردگار  شود »که گفته می   طور  همانو    موسی شریعت 

  لۀ بر ق  اسرائیلبنی آتش سوزنده در نظر  ون  چپروردگار  و منظر جالل  »  (20:  19خروج  )«  آمد
و از کوه  کرد  شان طلوع  ی ر بر ا یعا نا آمد و از سیپروردگار از س »  ( 17:  24خروج  )«  کوه بود

از جنوب و قّدوس    وندخدا سبعینیه آمده است: »  مۀ در ترج  ( 2:  33تثنیه  ) «  فاران درخشید
 «.آیددار میاز کوه سایه 

ژِ  این عبارت  قّدیس  از جنوب می: »دهدتوضیح می چنین  را  روم  به    .آیدخدا  اینجا  در 
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چون بیت لحم در جنوب اورشلیم   ؛زیرا خدا در جنوب متولد شد   ؛کندبخش اشاره می رهایی 
کند که  اشاره به بادهای گرمی می   ،« قّدیس دیدموس ضریر معتقد است جنوب .قرار دارد

اما شمال اشاره    ؛ نیستبنابراین سرد    ؛کندبا روح یا محبت مشتعل می وزد و آن را  س می به نف  
که حرارت روح را فاسد    عملی   ؛ به بادهای سرد شمالی دارد که اشاره به عمل شیطان دارد

  همان   خواهد باد شمال که عروس می   ، هااست که در سفر غزل به همین دلیل    ؛ کندمی
بخش  که اشاره به رهایی   ، او بیاید  یسو به از او برداشته شود و باد جنوبی    ،است عمل ابلیس  

 . ستخودش ا که داماد  دارد
بود و از دست و کند: » پیامبر تسبیح خود را چنین کامل می او مثل نور  شعاع    یپرُتِو 

بود  ، شدساطع   آنجا  در  او  قّوت  گویا می و ستر  تدبیر  گوید: گمان می«  بدون  کارها  کردم 
  کسی که  ؛بلعداقوام را میسایر  و اّمت کلدانیان  خورد  را می  رنیکوکا  ،شرور   ؛گیردمیصورت  

اسرار شناخت تو را  اما من    ؛شود وجود نداردها  آن  را مورد محاسبه قرار دهد و مانعها  آن
از چشمان تو    زیچچ یه  ،داند میکه اسرار مخفی را  نوری    ، تو را نور ازلی یافتم   ، درک کردم

شود که  و ناگهان شعاعی از آن صادر می گشایی میکردن دستت را برای کار  . پنهان نیست
که برای مدتی مخفی  قدرت تو را    ، در این هنگام همگی  ؛کندسالکین تاریکی را رسوا می 

 . خواهند کردبود درک 
نوِر شاخ دستش دارداو دو شاخ در  این عبارت آمده است که » یعنی    ، های خورشید« 

دو لوح شریعتی   این دو شاخی که در دست اوست ؛ یسوعیان آمده است مۀ چنان که در ترج
از دست راست او آتش  شود: » که گفته می  طور هماناست که موسای نبی دریافت کرد و  

( 3سفر حبقوق  ،م تفسیر عهد قدی) « (...2: 23تثنیه  )« .ستهاآن  شریعتی برای



 

 3پیوست 

و  ،یگانه است ی خداوند سبحان یکتا ،او 
 جملگی مخلوق اویند ،هرچه غیر او 

اند خداوند پسری دارد  در قرآن کریم سخن کسانی را که گفته   متعالوسبحان   وندخدا 
یک الهوت    ،به این معنا که از الهوت مطلقـ که از او منفصل یا از او متولد یا از او صادر شده  

حاصل شده  دیگر  است  ـمطلق  شمرده  عقی  ؛مردود  می  دۀهمچنین  که  را  عده  گویند  آن 
با الهوت    نی وی یعـ   تواند تا آنجا ارتقا یابد که به الهوت مطلق برسدمی   ،شدهانساِن آفریده 

بر اساس    .کذب شمرده است  ـالهوت مطلق تبدیل گردد  واقع به  و خود در  شود   مطلق یکی
یک انسان در   صورتبهالهوت مطلق در ناسوت و در جسد تنزل یافته یا   ، نگرش این افراد

   .ستپسر خدا  ، و این انسان  ،بین مردمان متجلی گشته است 
  ، باطل استو    بوده  علمای غیرعامل  ۀساخت  ،اعتقادی   که این دیدگاهِ یقت با ایندر حق

خداوند   رحمتش  متعالوسبحانولی  روی  جزئیاِت   ، از  در  نظریه   حتی  را  ها  آن  ایچنین 
تعالی موضوع  حق کنید  مالحظه می شما    . است  صحبت کرده ها  آن  قرار داده و با   مخاطب

گوشزد  ها  آن   ین عقیده را به ها و نقصان نهفته در ا کند و آسیب را برای آنان موشکافی می
   . نمایدمی

ِض    :فرمایدخداوند متعال می  ر 
َ
َماَواِت َواْل ُه َصاِحَبة  َبِدیُع السَّ ی َیُکوُن َلُه َوَلد  َوَلم  َتُکن لَّ نَّ

َ
  أ

ٍء َعِلیم   ٍء وُهَو ِبُکلِّ َشي  گونه او را  چ  ، ها و زمین استآسمان  دۀپدیدآورن )  1َوَخَلَق ُکلَّ َشي 
هرچیزی  به  هرچیزی را او آفریده است و    . که او را همسری نیستفرزندی باشد و حال آن
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 (. داناست
  ُه َصاِحَبة لَّ َتُکن  َوَلد  َوَلم   َلُه  ی َیُکوُن  نَّ
َ
که او را  گونه او را فرزندی باشد و حال آنچ)  أ

  آن با ایشان سخن گفته است و  ۀلیوسبهو این نقض تاّمی است که خدا    :(همسری نیست
شما معتقدید خدای    :زیرا معنایش این است  ؛قادر نیستند آن را رد کنند   وجهچیهبه ها  آن

این فرزند همان الهوت مطلق است  متعالوسبحان  یعنی کامل مطلق و    ؛ فرزندی دارد و 
نیست نیازمند  دیگری  به  و  است  مطلق  خدای    . غنی  از  فقط  فرزند  این  بگویید  اگر 

  نظر قطع با  ـ مطابقت دارد  به آن معناست که فرزند کاماًل با پدر    ، صادر شده   متعالوسبحان 
این ای  ، حال  ـتواند متعدد و چندگانه باشد مطلق نمی  (غیرُمرّکب)که حقیقِت بسیِط  از  ن  در 

هیچ تمایز یا اختالف و    (اصوالً )که  و حال آن  ؟!صدور چه مفهوم و چه حکمتی نهفته است
 چراکه  ، آیا بر این باورید این پدر غیرحکیم است  ؟!تغییری که بتوان به تصّور آورد وجود ندارد

سودی به همراه دارد نه    متعال وسبحانفرزندی از او متوّلد یا صادر شده است که نه برای او  
 ؟! رای دیگریب

امروزه چنین    ایطور که نصار   همان ـ معتقد باشید  اگر به وجود اختالف یا تمایز یا تفاوت  
دارند و می از هم متمایزند باور  اقانیم  به   ـگویند  الزامًا  معنای وجود الهوت دوم است  این 

نخواهد   کدامچ یهتا پسر از دو تا صادر شده باشد که در این صورت مطابق با   ...(َصاِحَبة  )...
بنابراین آیا شما به وجود الهوت دوم    . با هم صادر شده است  هان یا او از هر دوی    چراکه  ؛ بود

  1؟! که پیش از پسر بوده است اعتقاد دارید ( الصاحبة = همسر)
معتقد هستید  بدانید   فرزند  به وجود  او  ناچار به اگر  از  قبل  به وجود الهوت دوم    ،باید 

 
متمایز  تواند چیزی صادر شود که مغایر یا  شده است از حقیقِت بسیِط مطلق نمیطور فطری و عقلی پذیرفتهاین به  -  1

وجود داشته    ـاندبه آن صورتی که ایشان نام نهاده اصول یا اقانیم متمایز ـ  ، اجزا  ،هاتواند در آن، گونهبا آن باشد و نمی
 ،بودننه بسیط، و مرکب  ،زیرا در این صورت به این معنی خواهد بود که آن حقیقت، حقیقِت مرکب بوده است ؛باشد

شدن چیزی متمایز از حقیقِت بسیِط بنابراین برای جدا؛  کندبودن را نفی مینیازی و غنیداللت بر فقر و نیاز دارد و بی 
 ،که حقیقت بسیط مطلقچرا  ؛محال است  ،مطلق باید حقیقت بسیط مطلق دیگری هم وجود داشته باشد که این

 . تواند متعدد باشدیگانه است و نمی
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  ( الصاحبة)وگرنه چطور بدون وجود الهوت مطلق دوم    ؛معترف شوید   (الصاحبة = همسر)
آن هم از همان    ؛ زنید می دم  (است   شدهالهوت مطلقی که از آن حاصل  )آمدن فرزند  از پدید 

در آغاز    (الصاحبة)بودن اله مطلق دوم  موجود   !متعالوسبحانابتدای کار به همراه خداوند  
خداوند   همراه  است  متعال وسبحان به  مطلق   ؛ محال  مطلق    ،زیرا الهوت  بسیِط  حقیقِت 

ُه َصاِحَبة    : باشدمتعدد  تواند  است و نمی  نَّی َیُکوُن َلُه َوَلد  َوَلم  َتُکن لَّ
َ
چگونه او را فرزندی  )  أ

 (.او را همسری نیست آنکهباشد و حال 
َخَذ    : فرمایدو خدای متعال می  َذَهَب ُکلُّ ِإَلٍه   اللهُ َما اتَّ ِمن َوَلٍد َوَما َکاَن َمَعُه ِمن  ِإَلٍه ِإًذا لَّ

ُضهُ  َبع  َوَلَعاَل  اللِبَما َخَلَق  َحاَن  ٍض ُسب  ا َیِصُفوَن م  َعَلی َبع  هیچ فرزندی ندارد و    خدا )  1ِه َعمَّ
کشید  بود هر خدایی با آفریدگان خود به یک سو میاگر چنین می  ؛هیچ خدایی با او نیست
 (. کنند منّزه استخدا از آنچه او را وصف می  ، جستندو بر یکدیگر برتری می 

آنچه   که  یعنی شما  اقانیم سهرا  سه )گانه  از  اصول  این صورت  پنداشته   ( گانهیا  به  اید 
و الهوت مطلق دوم یا همان صاحبة    ( متعالوسبحان خدای  )اید و به وجود پدر  سامان داده 

یا    (اقنوم سوم)الهوت مطلق سوم   ،سپس بر این باورید که از این دو ؛ایدشدهمعتقد  (پسر)
الهوت دومی است که در آغاز به همراه خدای    رۀسخن دربا  . است  شدهصادر    القدسروح

 ؟ که این دو یکی هستندتمایز و تفاوتی وجود دارد یا این آیا بین این دو  :ه بود متعالوسبحان 
شده از این  زیرا صادر   ؛نقض پیشین بر او وارد است  ،کسی که بگوید این دو یکی هستند

  ، وجود داردو کسی که معتقد باشد بین این دو تمایز و تفاوت    ؛با هر دوشان مطابقت دارد   ،دو
زیرا این نقض بر او وارد و   ؛کنداش را نقض میعقیده   ،دوم   الوهّیتمطلق بودن    الوهّیت

ُضهُ   ...  :تواند باشد جز در کمال مطلقبجاست و تمایزی نمی  َحاَن  َوَلَعاَل َبع  ٍض ُسب  م  َعَلی َبع 
ا َیِصُفوَن الل کنند منّزه  خدا از آنچه او را وصف می ،جستند و بر یکدیگر برتری می)... ِه َعمَّ

 (.است
  اند اند گفتهاند و به قهقرا بازگشته که فطرت خود را واژگونه کرده  روازآنعلمای غیرعامل  
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کنند  می   شخداوند از آنچه توصیف)»سبحانه و تعالی عّما یصفون«    ،دارد خداوند فرزندی  
ن     : (منّزه است ُهم مِّ اَل ِإنَّ

َ
ِکِهم  َلَیُقوُلوَن أ ُهم     *  ِإف  گاه باش که از  )  1َلَکاِذُبوَن َوَلَد اللُه َوِإنَّ آ

 (. گویند دروغ می  .گویند: * خدا صاحب فرزند استشان است که می گوییدروغ
اندیشه کنند خود را از این  های خداوند  به فطرت الهی بازگردند و در نعمت ها  آن  اگر

  . ایستندمیآنچه به آن دانشی ندارند باز   رۀگویی دربادهند و از سخن هالکت آشکار نجات می 
درباسخن  آدمی  نمی   رۀگفتن  که  دروغچیزی  استداند  َلَکاِذُبوَن   :گویی  ُهم   ها آن )  ِإنَّ

َخَذ    : فرمایدخدای متعال می  (.گوینددروغ می اُلوا اتَّ
َ
ِذیَن ق ا  *   َوَلًدا   اللهُ َوُینِذَر الَّ َلُهم ِبِه ِمن     مَّ

َکِذًبا ِإالَّ  َیُقوُلوَن  ِإن  َواِهِهم   ف 
َ
أ ِمن   ُرُج  َتخ  َکِلَمًة  َکُبَرت   ْلَِباِئِهم   َواَل  ٍم  که  )  2ِعل  را  و کسانی 

  .اندگفتند: خدا فرزندی اختیار کرد بترساند * نه خود به آن دانشی دارند و نه پدرانشان داشته 
 (. گویندآید و جز دروغی نمیبیرون می  چه بزرگ است سخنی که از دهانشان

تعدد الهوت مطلق و اعتقاد به چنین چیزی را به هر    متعالوسبحانخداوند    در ضمن
َخَذ الل  :صورت که باشد از اساس مردود دانسته است اُلوا  اتَّ

َ
َغِنيُّ َلُه َما  ق َحاَنُه ُهَو ال  ُه َوَلًدا ُسب 

َماَوات َوَما ِفي  َطاٍن ِفي السَّ ن ُسل  ِض ِإن  ِعنَدُکم مِّ ر 
َ
تُقوُلوَن َعَلی الل اْل

َ
َلُموَن ِبَهَذا أ  3ِه َما اَل َتع 

ها  از آِن اوست هرچه در آسمان  ،نیاز استبی  ،منّزه است  .گفتند: خدا فرزندی برگزیده است )
به  گویید که  خدا چیزهایی می   رۀچرا دربا  .آن سخن دلیلی نیست  ایشما را بر   .و زمین است

گاه نیستید   ؟(. آن آ
َخَذ الل اُلوا  اتَّ
َ
َغِنيُّ ق َحاَنُه ُهَو ال    ؛ منّزه است  ؛گفتند خدا فرزندی برگزیده است)  ُه َوَلًدا ُسب 

چه ) هستند برای کسانی که به تعدد الهوت مطلق معتقد اصل این نقض   : (نیاز استبیاو 
این است    (پندارند مییافته از راه راست  دیگری که افراد انحراف   نۀگوفرزند و چه به   صورتبه 

تواند حکمت را  چیزی به ودیعه نهاده است که انسان با آن می   ،که خداوند در فطرت آدمی
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سفاهت   َواَها   :بازشناسد  (حماقت )از  َوَتق  ُفُجوَرَها  َهَمَها  ل 
َ
بدی )  1َفأ و  سپس  ها 

او  پرهیزگاری  به  را  به کار گیرد قطعًا خواهد گفت    هرکس  (.الهام کردهایش  را  این معیار 
به تعدد الهوت   تفاوت  بدون  همآناعتقاد  از    ،وجود  سفاهت است و چنین چیزی خالی 

که این    ، ماند موضوع تمایز و تفاوت بین این دو استلذا تنها چیزی که می  .استحکمت  
می  نقض  جمله  یک  با  ا   : شودنیز  ُهَو  َحاَنُه  َغِنيُّ ُسب  است)  ل  منّزه  استبی   ، خدا    (. نیاز 

نتیجه   که فقر و نقص در غیر او را مشخص و در  ،مگر در کمال   ، نیستدر الهوت    ی تمایز
 .کندغیر از او را نقض می  وجود الهوت مطلِق 

ارتقا  موضوع  ودیعه    ،انسان  یدر خصوص  به  فطرتی  او  در  و  آفرید  را  انسان  خداوند 
الله و صورت    ء این شایستگی را یافته است تا به آنجا صعود کند که اسما  ،گذاشت که با آن

باز    ،هم اوج بگیرد و ارتقا یابد  هرقدرلیکن انسان    ؛الله و تجلی خدا و خدای در خلق شود
شد  نخواهد  مطلق  غنی  و  مطلق  الهوت  مخلو  ؛هم  خداوند  بلکه  درگاه  به  نیازمند  و  ق 

ور  َعَلی ُنورٍ   :ماندباقی می  متعالوسبحان  ُه َنار  نُّ َسس  ُتَها ُیِضيُء َوَلو  َلم  َتم  ِدي  َیَکاُد َزی    اللهُ َیه 
َیَشاء    ، آتش به آن نرسیده باشد   هرچندنزدیک است روغنش روشنی بخشد  )  2ِلُنوِرِه َمن 

»نزدیک است«    ؛( نمایدرا که بخواهد به نورش راه می  هرکسخدا    ، نوری افزون بر نور دیگر
  ؛الهوِت مطلق شود   ،بخشد« تا به این ترتیببه این معنا نیست که از »خودش روشنی می

َما    : است  متعالوسبحانو نیازمند خداوند    بوده  مخلوق خداوند،  هرچه غیر از او  چراکه
َما َیُقوُل َلُه ُکن َفَیُکوُن ِه  َکاَن ِلل ًرا َفِإنَّ م 

َ
َضی أ

َ
َحاَنُه ِإَذا ق ِخَذ ِمن َوَلٍد ُسب  ن َیتَّ

َ
نسزد خداوند  )  3أ

 (. شودپس می ،«باش»گوید چون اراده کاری کند می   ، منّزه است ؛را که فرزندی برگیرد 
برای صاحبدالن یا آنان    ، وجود دارددر این نقض که در قرآن کریم آمده است پیام کافی  
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 1.دارندکه با حضور قلب گوش فرامی
خداوند  هاآن دارند  عقیده  سو  یک  است  ،از  یگانه  و  اقانیم    یکتا  به  دیگر  سوی  از  و 

  ، تقادی که دارنداند و طبق اع ای معتقدند که از هم متمایز و در ذات خود مستقل گانه سه
می  دیگری   ،هریک  ارسال  اینرا  به  ایمان  و  بین  کند  رابرابطه  هان ی ا که  نوع  از    طۀای 

خردی  دانند از روی بی ای است که خودشان هم میاین نظریه  ...فرزندی برقرار است و پدر 
  ، و تمایز اجزایش یک جا جمع شود  واحد با تعدد و اجزا   نۀ شود یگاوگرنه چطور می  2؛است

 ؟! را اجزا نام ننهندها آن حتی اگر
  مطلب زیر برای   ،ایم کنار نهیمآنچه را که تاکنون برای بطالن این عقیده گفته   مۀاگر ه

 : بود اگر به خرد اندیشه کنند  ،کافی خواهدها آن
خلقت  ظلمت،  بدوناست    ینور   خداوند عوالم  تمام  ظلمت    ،و  با  همراه    . هستندنور 
ن  تجل  ز یموجودات  خدا   ی با  تجل   متعالوسبحان   ی نور  ظلمات  ظهور    یدر  لذا    ؛ اندافته یو 

  د ی کامل در او ظهور نما  طوربه   ا ی  ابد یحلول    ی خداوند در مخلوق  ، امکان ندارد در عوالم خلقت
سخن    ن یا   ی معنا   را یز   ؛ (دارند  یی ادعا  ن ی چن  القدسروح و    یس یع   خصوص   در   که   طور   همان )

  ز یچ   ظلمتیبو جز نور    شودیم  یبلکه فان  ؛ابد یبقا    تواندینم  یموجود   نیآن است که چن
بلکه فقط خدای سبحان که    ، ماندعبارت دیگر خلق باقی نمی به   ؛ ماند ینم  ی بر جا   ی گر ید

ایم و تکرار  بر همین اساس است که ما بارها گفته   .ماندبر جای می  است   ظلمتنوری بی 
  تأکید من بر این مطلب   .ایم که محمد بین الهوت و انانّیت و انسانیت در نوسان استکرده

خداوند  ورزیده  نکند  گمان  کسی  تا  بی که  )ام  خلق  (است  ظلمتنوری  عوالم  حلول    تدر 
ظلمت در  معنای ظهور تاِمّ نوِر بی   : ستقضیه کاماًل روشن ا   . علوًا کبیراً   اللهیتعال  ، یابدمی

که نه اسمی و نه رسمی و نه معنایی    یا گونه به   ؛ شدن آن استمعنی فنا و محو به   ، عوالم خلق
 

1  -    َع َوُهَو َشِهید م  َقی السَّ ل 
َ
و  أ

َ
ب  أ َری ِلَمن َکاَن َلُه َقل  در این سخن برای صاحبدالن یا آنان که )  ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذک 

 ( )مترجم( 37 :)ق .(دارند اندرزی استبا حضور قلب گوش فرامی
ولی ایمان به    ،شودعقالنی نیست و با عقل درک نمی   ،گانهاقانیم سه  :گویند مرتب میها  آن   بینیم از این رو می  -  2

 . واجب است ،آن
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بلکه فقط خداوند یعنی نوری که هیچ ظلمتی در آن راه ندارد باقی    ؛ مانداز آن بر جای نمی 
. علوًا کبیراً  اللهیتعال  ؛ماندمی



 

 4 پیوست

چیست و چگونه بر  داستان حضرت عیسی
 ؟ آنان مشتبه شد

آنان مشتبه  تعالی  طبق فرمایش حق چیست و چگونه    داستان حضرت عیسی بر 
َیَم    ؟شد َن َمر  َمسیَح عیَسي اب  َنا ال  َتل 

َ
ا ق ِلِهم  ِإنَّ و 

َ
َه    اللهرسول َو ق َتُلوُه َو ما َصَلُبوُه َو لِکن  ُشبِّ

َ
َو ما ق

َتَلُفوا فیِه َلفي ذیَن اخ  ُه ما   َلُهم  َو ِإنَّ الَّ َتُلوُه َیقیناً   َشکٍّ ِمن 
َ
نِّ َو ما ق باَع الظَّ ٍم ِإالَّ اتِّ  1َلُهم  ِبِه ِمن  ِعل 

  آنان   آنکه   حال  و  ؛کشتیم   را   خدا   دۀفرستا   مریم   پسر  مسیح  ما  گفتند   که  سبب   به آن  نیز  و)
  او  رۀدربا  آنان که   نهیهرآ  . شد  مشتبه  ایشان  بر  امر  بلکه  ؛ نکردند   دار   بر  و  نکشتند  را   مسیح

  خود   گمان   پیرو  جز آنکه تنها   ؛نداشتند   یقین   آن  به   و  بودند   تردید  در   خود کردندمی   اختالف
   (. بودند  نکشته  نیقیبه   را  عیسی و بودند
 

 پاسخ:

   بسم اهلل الرمحن الرحیم

 . و سلم تسلیما و صلی اهلل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدیین  ،رب العاملین  واحلمد هلل

در پیشگاه    همه   .دیدار گذاشت  دۀدر شبی که باال برده شد با حواریون خود وع  عیسی
سراغ    یهودا   .هدایت کرد  یهودا که علمای یهود را به مکان عیسی  جزبه   او حاضر شدند،

 . کردبا او معامله   ،به آنان  کردن عیسیتسلیم هود رفت و بر سر  ی  مرجعباالترین 

 
. 157: ءنسا - 1
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نیمه  از  و حضرت عیسیپس  ماند  شب که حواریون خوابیدند  را    ، باقی  او  خداوند 
او سپر   .که به دار آویخته و کشته شد فرو فرستاد؛ همان و شبیه او را  (باال برد ) مرفوع نمود 

امام    یۀخاطر قض او به  ؛است  محمدآل   ی از اوصیا  ،شد و این شبیه  و فدایِی عیسی
 . کشته شد و عذاب را به جان خرید شد، مصلوب  ،مهدی

شد و خداوند    (رفع)بلکه باال برده    ؛ به دار کشیده نشد و کشته نشد  حضرت عیسی
  .نجات داد ـکه خداوند لعنتشان کند ـ شان  کننده او را از دست یهود و علمای گمراه و گمراه

َیَم    فرماید:میتعالی  حق َن َمر  َمسیَح عیَسي اب  َنا ال  َتل 
َ
ا ق ِلِهم  ِإنَّ و 

َ
َتُلوُه َو ما    الله رسولَو ق

َ
َو ما ق

َتَلُفوا فیِه َلفي  ذیَن اخ  َه َلُهم  َو ِإنَّ الَّ باَع  َش   َصَلُبوُه َو لِکن  ُشبِّ ٍم ِإالَّ اتِّ ُه ما َلُهم  ِبِه ِمن  ِعل  کٍّ ِمن 
َیقیناً  َتُلوُه 

َ
ق َو ما  نِّ    را   خدا   دۀفرستا   مریم   پسر  مسیح   ما  گفتند  که  سبب  به آن  نیز  و)  الظَّ

  . شد  مشتبه   ایشان  بر   امر  بلکه  ؛ نکردند  دار  بر  و  نکشتند  را   مسیح  آنان  آنکه  حال  و  ؛ کشتیم
جز    ؛ نداشتند  یقین  آن   به  و  بودند   تردید   در   خود   ،کردندمی  اختالف   او  رۀ دربا  آنان که  نه یهرآ

 (. بودند  نکشته  نیقیبه  را  عیسی  و بودند  خود  گمان پیرو آنکه تنها 
از   ابراهیم  بن  علی  تفسیر  در  روایتی  فرمود:   ابوجعفردر  که  است  شده    روایت 

یارانش وعده  با  هنگام  شب  ،خودش باال برد  یسو به در شبی که خداوند او را    عیسی»
سپس در ُکنج خانه    .ای داخل کردرا به خانه ها  آن   . دوازده مرد بودندها  آن   در حالی  ؛گذاشت
فرمود: خداوند  میریخت و  خارج کرد در حالی که بر سرش آب میها  آن  ای برای چشمه

کدامین شما    .گرداندمی  مرا از یهود پاک برد و  خودش باال می   سویبه در این ساعت مرا  
درجه  شود و با من هم و به صلیب کشیده میشود  میکشته    ،شبح من بر وی خواهد افتاد 

  سپس امام  ... فرمود: تو همانی  . ای روح خدا   ، جوانی از بینشان گفت: من  ؟گرددمی
  شبح عیسیکه  را  و آن جوان    ....آمدند  عیسیدنبال  به یهود در همان شب  :  فرمود

 1« .کشتند و به صلیب کشیدند ، گرفتند بر وی افتاده بود
در حالی که آن تعداد از حواریون که  «  دوازده نفر گرد آمدند»فرماید:  می   امام باقر

 
. 473جزایری: ص  ءاالنبیاقصص ؛ 337و  336ص  14بحاراالنوار: ج ؛ 103ص  1ج  :تفسیر قمی - 1
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  بلکه نزد علمای یهود رفته بود تا عیسی  ؛بودند و یهودا نیامده بود «  یازده تن»  آمده بودند
توان نفر دوازدهمی که آمد یا می آن    .نیست  انکارقابل متواتر است و    اموراین از    ؛را تسلیم کند

  بود که پس از آنکه شبیه عیسی  محمدگفت از آسمان نازل شد یکی از اوصیا از آل 
 .به صلیب کشیده و کشته شد  ،گردید

  ، ایلیا  ، ایلیا »  راندشدنش بر زبان میکشیدهآخرین کلماتی که این وصی هنگام به صلیب 
 و  زد صدا  بلند آواز به یسوع  46)  : در انجیل متی آمده است  . بوده است  «چرا ترکم نمودی

تنیایلی َلما   ایلی  :گفت برخی حاضران وقتی    47  ؟ مرا ترک کردیالهی الهی چرا   یعنی   ؛َشَبق 
  آیدمی  الیاس  آیا ببینیم  تا  بگذار   : گفتند دیگران و   49  ....خواندگفتند او الیاس را می   ، شنیدند

  دۀ پر  ناگاه  که  51  . نمود تسلیم  را  روح  ، زده  صیحه  بلند آواز به یسوع باز   50برهاند   را  او تا  
 1(. ...گردید شکافته هاسنگ  و متزلزل زمین  و شد پاره پا تا سر  هیکل از

چرا مرا    !ای علی  !ای علی »  :استکلماتی که بر زبان آورد چنین    مۀ در حقیقت ترج
  ، کنندترجمه می «  ؟چرا مرا ترک کردی  ! الهی  !الهی»  و مسیحیان آن را به«  ؟فروفرستادی

 . شودپیشین از انجیل چنین دریافت می همان طور که از متن  
 .است «کردنترک »  بهنزدیک  ،انداختن از آسمان به زمین فروفرستادن یا ]معنای[ و 

  ، نگفت  خودش   شدنفرستاده نسبت به علت فرو نادانی  دلیل این وصی این کلمات را به 
بلکه این پرسشی    ؛چنین سخنی نراند   متعالوسبحان فرمان خداوند    ه یا از روی اعتراض ب

گاه باشید    ؛استدارد و خطابش به مردم  نهفته  است که پاسخ را در بطن خود   یعنی بدانید و آ
تا مبادا یک بار    ،چرا به دار آویخته شدم و چرا کشته شدم  ،که چرا من فرو فرستاده شدم

یا  )آنگاه که دیدید رومیان    ؛ امتحان شکست بخورید  آن  تکرار شد در  سؤال دیگر که همین  
ها  آن   با  ( یا همانندهای آنان)زمین را به اشغال خود درآورند و علمای یهود    ( همانندهای آنان

  ،شوداین زمین خواهم بود و این سّنت الهی است که تکرار می روی  کنند و من  می سازش  
مرا  بعبرت   و  که  گیرید  زمان  کنید آن  یاری  دیگر  ،آمدم  بار  به   و  و  داردر    ُکشتنم آویختن 
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 ! مشارکت نکنید
بگوید:   ـ سرشتی روشن است برای هر عاقل پاک پاسخش  که  ـ خواهد با این پرسش  او می

های علمای یهود را تحمل کردم و کشته شدم  صلیب کشیده شدم و آزار و اهانتمن به  
 . و دولت حق و عدل الهی بر روی این زمین  قیامت امام مهدی   ، خاطر قیامت صغریبه 

که   هنگامی  این وصی میو  از  رومی  حاکم  و  یهود  یهود  نپرسعلمای  پادشاه  تو  آیا  د 
گوید  او نمی   .گوییدیا شما می   ، گویندمی ها  آن  یا   ، گفتی  طورن ی ا گوید: تو  در پاسخ می   ؟هستی

علت    اما اکنون  ؛است  آوربرای کسی که حقیقت را نداند پاسخی غریب و شگفت و این    ؛آری
   . شدواضح  آشکار و آن

بود که خداوند    عیسی  ،بلکه پادشاه یهود   ؛ زیرا او پادشاه یهود نبود  ،نگفت: آری او  
و  شود  مصلوب    عیسی  یجابه او را باال برد و او شبیه همان کسی است که فرود آمد تا  

 . برسدبه قتل 
 :پس از آنکه دستگیر شد است،  متن پاسخ او از انجیل متن زیر، 

 بگو را  ما دهممی خدای حّی قسم  به را  گفت: تو ،کردهوی   به رو نه هَ کَ  رئیس   ...  63)
والی  حضور  در عیسی    11)  1، ( ...گوییمی تو  :وی گفت یسوع به   64  ؟هستی مسیح آیا تو

 تو   : گفت عیسی به او ؟هستی  یهود  پادشاه  تو گفت: آیا ،پرسیده او والی از پس  .بود ایستاده
او    2  )...   2(، ...!گوییمی از  پادشاه یهود هستی پیالطس  او    ؟پرسید: تو  او پاسخ داد و به 

گفت: شما  ها  آن  مسیح به  ؟ تو مسیح هستیهمگان گفتند: آیا    ...)  3(، ...گویی: تو می گفت
عیسی   و  شد خانهدیوان دوباره داخل پیالطس  پس  33 ...) 4(، ...گویید که من او هستم می

 از  را  این تو  داد: آیا جواب او به  عیسی  34  ؟هستی یهود  پادشاه تو گفت: آیا او به ،طلبیده  را 
یهودی   من مگر  :داد جواب پیالطس  35  ؟گفتند تو به من  رۀدربا دیگران گویی یامی خود
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  :عیسی پاسخ داد  36  ؟ایکرده  چه  . کردند تسلیم  من  به را  تو  رؤسای کهنه و  تواّمت    ؟هستم
 من خادمان   ، بود انجه این  از  من  پادشاهِی  اگر  . نیستجهان  به این   تعّلقمن م  پادشاهِی 

تامی   37  .تنیس جهان این از من  پادشاهی اکنونولی    .منشو تسلیم یهود  به جنگیدند 
  .م هست گویی پادشاه می تو   : داد جوابعیسی   ؟یهست پادشاه تو  مگر   :گفت او به  پیالطس 

 1(. ... دهم شهادت  یراستبه تا  آمدم به این جهان  به این جهت و شدم  متولدبرای این  من
بلکه برای    ؛سازد از اهل زمین در آن زمان نیستوصی روشن می  ،در این متن اخیر

و شما    ، است  شدن برای حضرت عیسیفدا   ،انجام مأموریتی در آن فرود آمده است و آن
 اکنونولی  « ».نیست  جهان پادشاهِی من متعّلق به این  »   :گویدبینی که این وصی میمی

 شهادت   یراستبه تا   آمدم به این جهان به این جهت  و»  و  «. نیست جهان این  از من  پادشاهی
 « .دهم

  مۀ شدن صبح میان دو جادر هنگام شکافته  عیسی»: روایت است از رسول خدا 
موی سرخ و بور و فرق وسطش    ، بدنش سفید  ؛دو لباس زرد رنگ از زعفران  ؛ آیدزرد فرود می 

خوک را    ، شکندای در دست دارد که صلیب را مینیزه   .باز شده و بر سرش روغن زده است
پشت سر او اصحاب    . ستاندرساند و اموال قائم را بازمیکشد و دجال را به هالکت میمی

ت حجت بن  دار و نایب اوست و از کراماو وزیر و دست راست قائم و پرده   . کهف قرار دارند
 2.«دساز را برقرار می  تیامندر شرق و غرب عالم   الحسن
و حکومت به    ...»:  روایت شده است که فرمود  طالبابی علی بن    امیرالمؤمنیناز  

بازمی  امورزورا  و  غالب شودشورایی می  ، گردد  بر هرچه  و هرکه  کند  ،شود  آن    . همان  در 
خارج می می هنگام سفیانی  سوار  زمین  در  ماه  ُنه  و  وشود  دردناک  ها  آن  شود  عذابی  را 

گویا من به واسط    !وای بر کوفه و وای بر واسط  ،وای بر زورا   ، پس وای بر مصر  .چشاندمی
آری در آن هنگام سفیانی    .دهدخبر می  یا خبردهنده   ،در آن  ؛نگرمو آنچه در آن است می 

 
. 18 :انجیل یوحنا - 1
. 93ص   7المرام ـ سید هاشم بحرانی: ج  ةغای - 2
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گیاهی در    ،بارد باران کم می  ،شوند مردم دچار قحطی می  ،شودغذا کم می   ،کندخروج می
کسی   ؛شودخارج می   ،شدهسپس مهدِی هدایتگِر هدایت   .باردروید و آسمان نمی زمین نمی 

 1« . ...ستاندمی  که پرچم را از دست عیسی بن مریم
کشیده و کشته    به صلیب  دهد عیسیشود که نشان میمی احادیث بسیاری یافت  

 . بوده است  شبیه عیسی ، صلیب رفت و کشته شد بلکه کسی که به   ؛هنشد
  با لباسی از پشم که مریم  عیسی»:  روایت شده است که فرمود   از امام صادق 

بود صعود کرد ندا آمد: ای عیسی بن مریم  .ریسیده و دوخته    ! آنگاه که به آسمان رسید 
 2« .زینت دنیا را بَیفکن

رضا حجت   کدامچ یهامر  »  فرماید: می  امام  و  الهی  انبیای  مردم  از  برای  هایش 
او زنده به آسمان رفت و روحش بین    چراکه  ؛ مگر امر عیسی بن مریم  ،آور نشد ه شبه

سخن    ،سپس به آسمان باال رفت و روحش به او بازگشت و این  .زمین و آسمان قبض شد
یَک َو راِفُعَک    ُه یا عیسياللِإذ  قاَل    :است  عزوجلخداوند   ي ُمَتَوفِّ   که خداوند   آنگاه)  3ِإَليَّ ِإنِّ

 4« .(برمباال می   خود سویبه   ،برگرفته را  تو   من !عیسی ای: گفت
شما    سویبه نمرد و پیش از قیامت    عیسی»:  روایت شده است که فرمود  از پیامبر

 5« .گرددبازمی 
عیسی باشید  داشته  مرَسل    توجه  خداوند    (شدهفرستاده )پیامبر  از  و  است 

شدن و عذاب و قتل از او  آویختهو به دار   ، شودکه معاف    کنددرخواست می  متعالوسبحان 
شود نمی   متعالوسبحان خداوند    . برداشته  رد  هرگز  را  مرَسل  پیامبر  بنابراین    ؛کنددعای 

که مصلوب و مقتول  را  آن وصی    ،او  یجابه او را باال برد و    ، خداوند دعایش را مستجاب نمود 

 
. 134مالحم و الفتن ـ سید بن طاووس حسنی: ص  - 1
. 338ص  14بحاراالنوار: ج  - 2
. 55آل عمران:  - 3
.شده از عیون اخبارنقل  474جزایری: ص  ءقصص االنبیا - 4
. 344ص  14بحار االنوار: ج  - 5
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کند  دعا می   عیسیها  آن   های مختلفی وجود دارد که دردر انجیل متن   .شد فرو فرستاد
 . شدن و قتل از او برداشته شودکشیدهب یبه صل 

 : هاآن لۀ از جم
پیش    سپس   39  ...) و به    ، رفتهقدری  درافتاده  زمین  که  در    ،کردیم دعا    روی  حالی 

 1(. ...انبگذر این پیاله را از من   باشدممکن اگر  ، پدرای  :گفتمی
 ساعت  آن  باشد ممکن اگر  تا کرد  دعا و افتاد  زمین  روی به  ،رفته  ترپیش  قدری  و   35  ...)

 از را  پیاله ن ای . استپذیر امکان برای تو  رچیزی ه ،پدِر پدرانای  : گفت پس  36 بگذرد  او از
 2(. ...بگذران من

گفت:    42  کرده دعا و درآمد زانو  به ،ی دور شدهسنگ  پرتاب مسافت به ایشان از و  41  ...)
 3(....بگردان من از را  پیاله اگر تو بخواهی این ، پدر ای

  ... ):  شوددر تورات سفر اشعیا و در اعمال رسوالن اصحاح هشتم چنین متنی دیده می 
و همانند گوسفندی ساکت و آرام در حضور کسی که ذبحش    قربانگاه  سویبه ای  همانند بّره 

 . (...گشایددهانش را نمی  گونهاین  ،کندمی
ساکت و  ها  آن   از  کیچ ی هگفتند و  این در حالی است که تمامی انبیا و اوصیا سخن می

فرستاده شدند تا سخن بگویند و مردم را هشدار دهند و  ها  آن   ؛خاموش به قربانگاه نرفتند 
  ؛چه بسیار علما و مردم را هشدار و اندرز داد  مخصوصًا حضرت عیسی  ؛موعظه کنند 

 !کندبنابراین اینکه وی خاموش به قربانگاه رفت بر او صدق نمی 
یعنی شبیه عیسی بود    ،شخص وصی  ،آن کس که ساکت و خاموش به قربانگاه رفت

شدن و قتل را از او دور  کشیدهصلیب که بدون اینکه سخنی بگوید یا از خدا بخواهد آزار و به 
بر دار رفت و کشته شد او اصرار کردند و   .کند  به  با مردم سخن نگفت و هنگامی که  او 

را داد:  ها  آن   فقط با یک عبارت پاسخ  ،مصّرانه از او پرسیدند تو کیستی و آیا تو مسیح هستی
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 !گوییتو می 
خدا  امر  به  راضی  و  خاموش  و  ساکت  او  ترتیب  این  به  و    سویبه   ، و  عذاب 

تا فرمانی را که برای آن فرود آمده بود به انجام    ،شدن رفتکشته شدن و  کشیدهصلیببه 
اساسًا هنوز وقت    چراکه  . و کشته شودبرود    بر دار   حضرت عیسی  یجابه اینکه   ؛برساند 

همانند    ... )  ؛بگوید   آن نرسیده بود که او ارسال شود و مردم را تبلیغ نماید و با ایشان سخن
ذبحش  قربان  سویبه ای  هبرّ  که  کسی  حضور  در  آرام  و  ساکت  گوسفندی  همانند  و  گاه 

 (. ...گشایددهانش را نمی  گونهاین  ،کندمی
  .شودمند امیدوارم هر مؤمنی که در ِپی درک و شناخت حقیقت است از این مطلب بهره 

 را  او  کسچ یهکشته شد در حالی که    ، به صلیب کشیده شد  ،این انسان به زمین فرود آمد 
خاموش    ، ساکت و خاموش پایین آمد  . شودنخواست از او یاد شود یا شناخته  و    ،ختشنانمی 

رفت  دار  رفت   سویبه خاموش کشته شد و خاموش    ، بر  باال  خواهید اگر می   . پروردگارش 
 عمل کنید.  گونهاین پس  باشید  ن یچننیا 

179پرسش پاسخ   ، احمدالحسنکتاب متشابهات امام 



 

 5پیوست 

االسود است و به  زاویه همان حجرسنگ 
 اشاره دارد  ـاحمدالحسنـ  دهنده تسلی

پرسش از  یکی  پاسخ  اینجا  اینترنت  در  طریق  از  که  را  بیان  است  شده    مطرحهایی 
االسود و ارتباط آن با مهدی یا قائم  حجر   رۀدرباکه بحث مفصلی  پرسش و پاسخی    کنیم؛می

 :است
 پرسش: 

 ؟ این مرد کیست
 سالم بر یمانی آل محمد و رحمة الله و برکاته 

 . علی حممد و آل حممد االئمة و املهدیین و سلم تسلیما اللهم صل 

آوردم و الحمد لله این دومین حِج من بود و همسرم    جابه ق مناسک حج را  1424در سال  
های مشهور حج در »احساء« بودیم و در این  ما با یکی از کاروان  .کردنیز مرا همراهی می

ای برای زنان کاروان شب عرفه حادثه   در   . هایی داشتیمها و داستانحج مبارک چه عبرت 
  ( بانگی شدید) صدای فریادی بلند    ، در شب عرفه پس از انجام اعمال آن شب   ؛ اتفاق افتاد 

که برخی از    بود  شگفت آن  .را بیدار کرد  یدهخواب  که دو بار تکرار شد و زناِن   به گوش رسید 
این بانگ بلند باعث ترس و وحشت زنان    .زنانی که آنجا نشسته بودند آن فریاد را نشنیدند

   .ه بودنفهمیدند این صدا از کجا آمدها آن  شد و
وقتی من و همسرم برای طواف حج   :استتر است به شرح زیر  ماجرای دوم که مهم 
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زیاد است و من    ، وارد حرم شدیم دیدم جمعیت را  بسیار  نتوانم همسرم  این ترسیدم که  از 
کنید  وقتی انبوه جمعیت را مشاهده می : راهنمای دینی کاروان به ما گفت . طواف حج دهم

من این ذکر را در طواف عمره تجربه کرده بودم    .شودراه باز می  ؛ بگویید »یا علیم یا عظیم«
یا عظیم« ناگهان مردی    یک بار که گفتم »یا علیم   .شودو دیدم که معمواًل جمعیت باز می 

من ذکر را تمام کردم از بین رکن و مقام آمد و صفوف حاجیان  ای که  را دیدم که همان لحظه
که طوافش تمام شود به سراغ ما  در حین طواف خودش یا قبل از این  گویی او  .را شکافت

در حالی    ،ای به پیشواز ما آمد ویژه   طوربه او    . زیرا وی از رکن و مقام رد نشده بود  ؛آمده بود 
  . حتی یک نفر از حاجیان سر راهش نبود  ،سمت ما که کعبه پشت سرش بود و در مسیرش به 

من با همسرم پشت سرش رفتیم    .پشت سر من بیا تا شما دو تا را طواف دهم  :او به من گفت
او دعاها و اذکاری    . و هیچ شلوغی و فشاری احساس نکردیم  ،شدیم و به طواف حج مشغول  

محمد صلوات  خواند و من بسیار بر محمد و آل دعای کمیل را می ها  آن   خواند و در بینمی
  :گفتمباشد ولی می   شاید این مهدی محمد بن الحسن   : گفتمفرستادم و با خودم میمی

دور اول طواف که    حیندر    ؟ا طواف دهدمن کی هستم که مهدی به سراغ من بیاید و مر 
من نیز به او گفتم که    .همسرت را جلویت بگذار  :همسرم پشت سرم بود آن مرد به من گفت

منظور آن مرد این بود که به من    .جلوی من و پشت سر آن مرد یعنی وسط ما دو تا بیاید 
   . طواف از همسرم محافظت کنم حین بیاموزد چگونه در 

گفت »الله کرد و میاالسود او با دست راستش به آن اشاره میرسیدن به حجر هنگام  
ابراهیم  .اکبر« مقام  از  پس  شدیم  فارغ  هفتم  طواف  از  که  هنگامی  گفتم  و  او    : به 

نسامی طواف  شما  با  »ان  . آورم  جابه  ء خواهم  گفت  من  به  من    ،الله«شاءاو  با  گویی  و 
رفت و از من دور  به عقب می ، روی من بودبهتش رو و در حالی که صور  ،کردخداحافظی می

جا    ؛کردزد و به عقب حرکت می طوری که گویی آن هزاران نفر از مردم را کنار می   ،شدمی
های  گویی حاجیان دریا بودند و او موج تنومندی بود که آب   ، رفتشد و وی می برای او باز می

   .زدشکافت و کنار می دریا را می 
  بلندقد   ، رفته و ابروهایی بلند داشتچشمانی فرو  :ین مرد به این شرح استاما اوصاف ا 
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بلندی داشت  بود و موهای سیاه  او در روز  و تعجب   ، و الغر و گندمگون  آور اینجاست که 
لباس سبز روشنی به تن داشت و بر سرش هم پوششی بود که ما آن را به گویش    ،طواف حج

آیا او همان    ؟این مرد کیست  :سؤال من این است  .نامیممی  «عرقچین:  »طاقیه  ،خلیجی
بیاید و مرا   محمدمن چه کسی باشم که یمانی آل  در حالی که  ؟است  محمدیمانی آل 

 ؟طواف دهد
یا شاید یکی از انصار امام   ؟چون لباس سبزی به تن داشته است ،یا شاید او خضر بوده

 ؟بوده است محمد بن الحسن ، مهدی
از یکی از مؤمنین    .بوده است  او گفت او امام  ،کردم  سؤالهای حوزه  از یکی از طلبه 

 . بوده است یا یکی از یاران امام  گفت شاید خضر ، پرسیدم
نیز انصار  از  یکی  از  را  و    ؛شنیدم   چنین ماجرایی  برای من تعریف کرد  را  او داستانش 

آن مردی    ،همان صفاتی بود که من دیده بودم و اگر بعد از این همه سال  ؛توصیفش نمود
 .شناسم او را از بین یک میلیون نفر می  ، که مرا طواف داده بود ببینم

 و سالم بر یمانی آل محمد و رحمة الله و برکاته 

 حممد االئمة و املهدیین و سلم تسلیما  اللهم صل علی حممد و آل 

 تحصیالت متوسطه ، ساله 40 ،مسلم انصاری

 عربستان سعودی  ـاحساء 

 پاسخ: 

 بسم اهلل الرمحن الرحیم 

 و احلمد هلل رب العاملین 

 و صلی اهلل علی حممد و آل حممد االئمة و املهدیین و سلم تسلیما  

یادکنن  اندک  دۀبدان که خداوند  مقابل  در  و  کند  یاد  را  او  که  است  بسیار عطا    ، کسی 
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ت  یاری نمود و کارَ   ،او نیز شما را یاد کرد  ، اش یاد کردی شما او را با اخالص در خانه   .کندمی
شما را همواره به اخالص برای او و عمل به آنچه  دارم  لت  ئاز خداوند مس  . را آسان ساخت

خدا    ۀبه حول و قو  ،خدایی که به شما کمک کرد  دۀآن بن   .موفق بدارد  است  شمورد رضای
بنابراین فضل و کمال    ؛شما را یاری رساند   ،و آنگاه که خداوند به وی فرمان داد چنین کرد  

را بر این نعمتی که بر شما مّنت    متعالوسبحان خداوند    . تمامًا از آِن خدای سبحان است
شما را از نام    که نامش را به شما بگوید داد  اگر خداوند او را دستور می   . شکرگزار باش  نهاد 

این تکلیف   ؛گفت »الله اکبر«رسید می این بنده وقتی به حجر می  .ساختخویش مطلع می 
 رسید بگویید:  دیگر این است که وقتی به حجر میمردم شما و  فۀوظیولی  ، او بود

ُمَواَفاِة  ا  ِبال  ِلی  َهَد  ِلَتش  ُتُه  َتَعاَهد  ِمیَثاِقی  َو  ُتَها  ی  دَّ
َ
أ َماَنِتی 

َ
أ ُهمَّ  ِدیقًا  اللهُ للَّ َتص  مَّ 

ن  اَل ِإَلَه ِإالَّ  
َ
َهُد أ ش 

َ
َك أ ِة َنِبیِّ دًا    اللهُ ِبِکَتاِبَك َو َعَلی ُسنَّ نَّ ُمَحمَّ

َ
َدُه اَل َشِریَك َلُه َو أ َوح 

ُدُه َو َرُسوُلهُ  و أن علّیًا و االئمة من ولده حجج الله و أن المهدی و المهدیین    َعب 
الله   ولده حجج  زمانک ـ من  فی  الله  الی حجة  تعدهم  ِبالل  ـو  ُت  ُت  آَمن  َکَفر  َو  ِه 

َعی   َطاِن َو ِعَباَدِة ُکلِّ ِندٍّ ُید  ی  ی َو ِعَباَدِة الشَّ ُعزَّ ِت َو ال  اُغوِت َو ِبالالَّ ِت َو الطَّ ِجب  ِبال 
 ن  ُدوِن اللهمِ 

که به وفای به عهد  دم و به میثاقم وفا نمودم تا اینادای امانت کر   !خداوندا 
کنم  و سنت پیامبرت را تصدیق می  ( قرآن)کتاب تو    ، بارخدایا  . برایم گواهی دهی

  ،محمد  یراستبه و  ؛همتا معبودی نیست دهم جز خدای یکتا و بیو گواهی می
و مهدی    ،های خدایندو علی و ائمه از فرزندان او حجت   ، اوست  دۀرستابنده و ف
  زمان را تا حجت خدا در  ها  آن  وـ های خدایند  ن از فرزندان او حجتوو مهدی
به خدا ایمان آوردم و به جبت و طاغوت و الت و عّزی و به    ـ شماری می   خودت

 . ورزیدمشود کفر ش شیطان و پرستش آنچه همتای خدا خوانده می پرست

*  * * 
را با آن آغاز    انسانی زمینی یک موضوع است که خداوند آفرینش    تقریباً دین خدا    مۀه
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ِض َخِلیَفةً ی با  نمود و خدای تعال ر 
َ
ي َجاِعل  ِفي اْل   ( دهمای قرار میمن در زمین خلیفه )  ِإنِّ

فاتحه است و فاتحه در بسمله و بسمله در    رۀقرآن جملگی در سو  .به آن اشاره فرموده است
من آن  فرماید: »می   امیرالمؤمنین   . است  و آن نقطه علی  ، »باء« و »باء« در نقطه

که ایشان جانشین خدا بر زمینش  جز این  ؟!چه بود  « و امیرالمؤمنین علی.نقطه هستم
 ؟! استبوده 

از همان جانشین    اندعبارت بنابراین نقطه و باء و بسمله و فاتحه و قرآن و دین همگی  
زمینش در  دین   .خدا  و  اطاعت    ،قرآن  بر  بندگان  از  که  است  پیمانی  و  عهد  همان  تمامًا 

االسود یا سنگ بنا یا  االساس یا حجرو خدا آن را در حجر   است،   جانشینان الهی گرفته شده
ساختن  برای منهدم سنگی که    ؛ به ودیعه نهاده است  رت محمد شده از حض سنگ جدا 

آسمانی و در روایات یاد شده    هایب ااین سنگ در کت  .است حاکمیت شیطان و طاغوت  
دانستند  می  ، بر سر کسی که سنگ را بردارد با هم دچار اختالف شدند قریش  آنگاه که    .است

کسی که قرار بود    خصوصاین سنگ به موضوع مهمی اشاره دارد و به همین جهت در  
خواست و مشّیت خدا آن بود که حضرت    . شدند  یچنددستگ دچار اختالف و    حامل آن باشد 

الهی به    نۀ دهد تا نشادارد و در جایش قرار میکسی باشد که آن سنگ را برمی   محمد
  وند ای که خدا حق و بنده بود که قائِم به به این نکته  ی سبحان  خدا   ۀر اشاو    ؛ رسدبسرانجام  

که    از محمد  ، کندعهد و میثاق را در آن به ودیعه نهاده است و این سنگ به او اشاره می
   . خواهد شدخارج  سنگ را حمل کرده بود 

بن   سعید  از    عبداللهاز  »  ابوعبداللهاعرج  فرمود:  که  است  شده  در  نقل  قریش 
ها  آن   نیرویی بین  ،هنگامی که خواستند آن را بنا کنند   .را ویران کردند  ( کعبه)خانه    ، جاهلیت

  گفت: از بین هریک از شما ها  آن  که کسی از هایشان انداخت تا ایندر دل و آن بود که ترس  
ترین مال را دارد بیاید و مالی که از طریق قطع َرِحم یا از طریق حرام کسب مردی که پاک 

کردن شروع به بنا   .و ساخت بنا از بین رفتها  آن  چنین کردند و مانع بین   .یاوردن   کرده باشد 
حجر  موضع  به  تا  نمودند  رسیدندآن  می   . االسود  مشاجره  یکدیگر  کسی    کردندبا  چه  که 

  (. نزاع شود ) تا جایی که نزدیک بود شّری واقع شود  ؛ االسود را در جایگاهش قرار دهدحجر
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  . این کار را انجام دهد  داخل شود  مسجدالحرامین کسی که از دِر  در نهایت ُحکم کردند اول
سپس سنگ را    ،هنگامی که وارد شد دستور داد پیراهنی پهن شود   .وارد شد  اللهرسول

سپس    . کردندهای آن را گرفتند و بلندش  نمایندگان قبایل گوشه   ،میان آن نهاد و پس از آن
  مخصوِص آن را خداوند   ( گونهاین )آن را برداشت و در جایگاهش قرار داد و  کرمرسول ا 

 1«.گردانید او
که قائم و  ای است بر اینو این اشاره کرد  االسود را حمل  حجر   پس حضرت محمد

خارج خواهد    از حضرت محمد  ،خطا و حامل پرچم سیاه که به آن اشاره دارد  دۀکننحمل
زیرا او در    ؛ کندکسی است که او را در صلب خود حمل می   و نیز حضرت محمد  ،شد

پیامبر خدا    ،واقعی خطا ۀکنندحمل به ودیعه نهاده شده است و لذا   فاطمه دختر محمد
 . است حضرت محمد

به گناه بندگان    اما رنگ سیاهی که خداوند خواسته است تا این سنگ را با آن بپوشاند 
تا شاید در حالی که در    ، کندیادآوری می ها  آن  را به   هایشانو خطاها و اشتباه   ، اشاره دارد

همان رنگ سیاِه پرچِم حقِّ قائم    ،این رنگ   .خدا هستند توبه کنند و آمرزش بخواهند  نۀخا
ها؛ و  پرچم  ن یبه ا   زیکنند و »حجر« ن ی»سنگ« اشاره م  ن یبه ا   اه یس   ی هاس پرچمپ  ؛است

گرفته   ق یکه در عالم ذر از خال  مان یکه دارند، به گناه نقض عهد و پ  ی اهیهر دو، با رنگ س
  ۀ کنندحمل  به  یعنی گناه را متحمل شده است ـ نیا  یکه رنج و سخت یبه شخص   زیشد، و ن 
و    مسئولکه    یا به همان بنده  یعنی  ؛ کندین گناه اشاره داردـ اشاره میکه به ا   ی اهیپرچم س 

ا  نوشتن  پ   ن یموّکل  و  ا   مان یعهده  و  قائم    ن یشد؛  و همان  االسود،  شخص، همان حجر 
 د است. ممحآل

و این سنگ با    این دین وجود دارد  مسیر مبارکشدن در دین الهی و در طول  فدا   مسئلۀ
و  است(  از سوی یگانه آمده  )چون    است   دین خدا یکی  چراکه  ؛ ارتباط داردشدن  فدا   مسئلۀ

و قبل از اسالم    ، تجلی یافت  صورت در حسینترین  فداکاری و ایثار در اسالم با روشن
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این موضوع را در عبدالله پدر    .شده بود با اسماعیل متجّلی    نیز در دین حنیف ابراهیم
  یحیی پسر زکریابا    ،دین موسی  یهود وهمچنین در    ؛ یابیمنیز می   حضرت محمد

مصلوب   با  مسیحیت  در  استجلوه   (شدهکشیدهصلیب به )و  شده  این  نظرصرف   ؛گر  که  از 
می   ا نصار  مصلوبگمان  عیسی  ، کنند  است  خود  فرِد  ها  آن  ؛ بوده  دارند  اعتقاد 

دوش آویخته داربه  بر  همان  است  دۀکشنشده  اعتقادی    .گناه  دستخوش    اگرچهچنین 
ای در دین خدای  تحریف شده ولی به آن معنا نیست که کاماًل پوچ باشد و هیچ اصل و ریشه 

یافته  که  ) سبحان   انحراف  آن  از  اعتقاد  باشدا ند(  استاین  عقاید    ؛ شته  از  بسیاری  بلکه 
دارد  ،منحرف دینی  و خاستگاه  است  دینی  مبدأ  به  گمراه    ،در حقیقت مستند  علمای  که 

ریزی  بر مبنای آن پایه را  و عقیده فاسدی    منحرف ساخته   ،را به دست گرفته  آن  ،غیرعامل
شوند تا امت  های خود را متحمل می این قضیه که پیامبران برخی خطاهای امت   .اندکرده

ِس   سویبه را جملگی   بی  ، یر دهندخداوند  و  دارد  دین خدا وجود  نیستدر  اساس  و    ؛ پایه 
هنگامی که قومش    یابی که موسی ه متون تورات درمی مثال شما با مراجعه ب  عنوانبه 

  حضرت محمد  .شودرنج و زحمت مضاعفی را متحمل می ،  شوندخطاهایی را مرتکب می 
َم  فرماید:  خداوند متعال می   .شودن را متحمل میانیز خطاهای مؤمن ِفَر َلَك اللُه َما َتَقدَّ ِلَیغ 

َر   خَّ
َ
َتِقیًماِمن َذنِبَك َوَما َتأ س  ِدَیَك ِصَراًطا مُّ َك َوَیه  َمَتُه َعَلی  تا خداوند گناه تو را آنچه  ) 1َوُیِتمَّ ِنع 

پیش از این بود و آنچه پس از این باشد برای تو بیامرزد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را  
 (. به صراط مستقیم راه نماید 

را ها آن گیرد و خداوندا بر دوش میتفسیر ظاهری آیه چنین است که او گناهان امت ر 
  رۀ دربا  ابوعبداللهاز  گفت:    ؛ از عمر بن یزید بیاع سابری نقل شده است  .آمرزدبرای او می

َر   یۀآ خَّ
َ
َم ِمن َذنِبَك َوَما َتأ ِفَر َلَك اللُه َما َتَقدَّ پیامبر  فرمود: »  حضرت  . سؤال کردم  ِلَیغ 

  ، ولی خداوند گناهان شیعیان را بر او تحمیل فرمود  ؛معصیتی نکرد  دۀمعصیتی نداشت و ارا 
 « .را برای او آمرزیدها آن سپس

 
 . 2 :فتح - 1



 247 .......... ـ اشاره دارداحمدالحسنـ دهندهید است و به تسلاالسوهمان حجر  هیسنگ زاو

ها  آن   شوند به این معنا نیست کههایشان را متحمل میکه فرستادگان گناهان امت این
  ؛ شوندمتحمل می   میرندگناِه نقض عهد و پیماِن منکرین جانشین خدا را که بر این انکار می 

گیرند که از یادآوری این عهد و پیمان غفلت ورزیده و  گناه کسی را بر دوش میها  آن   بلکه
که فرستادگان گناهان  این  عالوهبه   . نقض عهد نموده است  ،در این زندگی دنیوی   ی زمانمدت
خود    ،هایشانامت  یجابه ها  آن  شوند به این مفهوم نیست کههایشان را متحمل میامت

بارهایی اضافی و زحمت و مشقت    ....بلکه به این معناست که  ؛شونداهل گناه و معصیت می 
  ،گیرند که این موضوعبیشتری در تبلیغ رساالت خود در این دنیا برای مردم بر دوش می 

با   و  طبیعتًا  می ها  آن  خود  دۀارا خواست  خود   ؛گیردصورت  را  ها  آن  زیرا  چیزی  چنین 
کاری  پیامدهای خالف   ، دلسوزآید یک پدر مهربان و  چه بسیار پیش می  . کننددرخواست می

برای  مشقت  ممکن است این کار زحمت و    هرچند  ؛گیردا بر عهده می و اشتباه فرزندانش ر 
شدن در راه خدا را برای او رقم  ها و کشته و حتی گاهی اوقات رنج   ، او در پی داشته باشد 

روست که پدر چشم امید دارد  آنو این از   ؛ چنین بود  حسینطور که وضعیت    همان  ؛بزند 
  ، آورندفرزندانش در نهایت کار، اصالح شوند. چه بسا بسیاری، عهد و پیمان را به خاطر نمی 

شود  ـ بر زمین ریخته شود و این کار عاملی مییعنی ولی خدا مگر آن زمان که خون پدرشان ـ 
که خداوند اراده   بینیم امام حسینرو میاین آورند. از   عهد و پیمان خود را به یادها  آن  که

کند و  فرمود تا او را سببی برای یادآوری عدۀ بسیاری از مخلوقات قرار دهد، حج را رها می 
خداوند اراده فرمود  زیرا  ؛  گیردشود در پیش می شدنش منتهی می مسیری را که به مکان ذبح 

 . ی از خالیق قرار دهدبسیار   دۀتا او را سببی برای یادآوری ع
  ؛ انددار تبیین آن شده عهده   موضوعی است که ائمه  ، اما ارتباط سنگ با گناه آدم

ممکن است چند صباحی    ،علتی که خداوند سبحان اراده فرموده  بنا به  مسئلهاین    هرچند
سنگ با گناهان خلق    طۀهمچنین تبیین راب  ائمه  .در گذشته بر مردم پوشیده مانده باشد

ترین بیان عملی این موضوع  با واضح   پیامبر خدا حضرت محمد  .اندرا نیز بر عهده گرفته 
انی  برای کس  ، و البته این عمل  ؛هنگامی که سنگ را بوسید   همآن  ، را تشریح فرموده است

را که    کارهای حضرت محمد  همان کسانی که   ؛دارای بصیرت هستند واضح استکه  
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 صراحتبه نه همانند عمر بن خطاب که  ؛  یابنددرمی   ، کندحکیم است و حکیمانه عمل می 
نمی می محمدگوید  حضرت  خدا  پیامبر  چرا  است  داند  بوسیده  را  کاماًل    ! سنگ  وی 
تن به    رون یازا ولی فقط    ؛ تابدبوسیدن سنگ را برنمی  ،حقیقتشس و  گوید که نف  پرده می بی

این کار را در حضور هزاران نفر    دهد که دیده است پیامبر خدا حضرت محمداین کار می 
با آن حضرت مخالفت  عمر بن خطاب نمی   . از مسلمانان انجام داده است زیرا   ، کندتواند 

داند و از روی  را سفیهانه می   محمد  او کار حضرت  .است پیامبر  کند جانشین  ادعا می
بخاری و مسلم   ؟!ای استآخر این چه مکر و حیله  .دهداکراه و اجبار آن عمل را انجام می

دانم تو فقط  حجر آمد و آن را بوسید و گفت: من می   سویبه اند: »عمر و احمد روایت کرده 
گر ندیده بودم که رسول  و ا   ، آوریسنگ هستی و نه سودی داری و نه زیانی به بار می یک  
 « .بوسیدمتو را نمی  ،بوسید تو را می  خدا 

: »عمر را دیدم که  گوید ؛ وی می کنداحمد با سند خودش از سوید بن غفله روایت می 
را می و می حجر  زیانی می گفت: من میبوسید  نه  که  تو سنگی هستی  نه  دانم  و  رسانی 

 « .داشتبسیار گرامی میرا دیدم که تو را  لقاسما ولی ابا ، سودی
و متنفر است و    رتصریح کرد از این کار بیزا   بنابراین عمر بن خطاب وقتی حجر را بوسید

می  سبک  و  خوار  را  سنگ  که    ؛ شمارداین  حالی  سنگ  در  میثاِق آن  و  عهد  بر    شاهدی 
َبِني آَدَم ِمن ُظ :  استدر عالم ذّر  بندگان    شده از گرفته  َك ِمن  َربُّ َخَذ 

َ
أ َتُهم   َوِإذ   یَّ ُذرِّ ُهوِرِهم  

ا ُکنَّ  ِقَیاَمِة ِإنَّ َم ال  ن َتُقوُلوا  َیو 
َ
َنا أ اُلوا  َبَلی َشِهد 

َ
ُکم  ق َت ِبَربِّ َلس 

َ
نُفِسِهم  أ

َ
َهَدُهم  َعَلی أ ش 

َ
ا َعن  َهَذا  َوأ

آورد و آنان را بر خودشان گواه   رونیرا ب  انشانفرزند  آدمیبن و پروردگار تو از پشت  )  1َغاِفِلیَن 
  امت یتا در روز ق  م یدهیم   یگواه  ، یگفتند: آر   ؟ ستمیمن پروردگارتان ن   ا ی: آدیگرفت و پرس 

 (. میخبر بود ی ما از آن ب د یینگو
که  این  ؛فهمند هایی دارند که با آن میبرای کسانی که دل است،  ای آشکار  و این اشاره 
شده است و در نتیجه نفِس وی از سنِگ شاهد  گرفته منکر عهد و پیمان    عمر بن خطاب 
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کوشد این واقعیت را که َحَجر شاهد حقیقی است  عمر می  ، در نتیجه   ؛ بیزار و منزجر است
دانم که تو نه  االسود را با عبارِت »من میسنِگ اساس و حجر   ،پس سنِگ شاهد   ؛انکار کند 
در همین    عمر بودند   دی که گرداگر مردم  . دهدرسانی و نه سودی« مخاطب قرار میزیانی می 

داشت را دیده بودند که این سنگ را بسیار گرامی می پیامبر خدا حضرت محمد   ،موضع
حتی  و    ،کردبوسید و بر آن سجده می ورزید و آن را می و نسبت به آن اهتمام فراوانی می

  ؛ به ارث برده بودند  تقدیس و اهتمام به این سنگ را از دین حنیف ابراهیم   همین مردم،
عمر بوسیدن    ؟ولی چه حاصل  ، درصدد جبران سخنش برآمد  عملاین  لذا عمر پس انجام  

رساند و نه زیانی  نه سودی می گفت این سنگ  می  چراکه) خردی خواند  را بی   حجراْلسود
لذا عمر با گفتار و کردار  دانست؛  مینوع حکمتی  از هر  خالی    را   بوسیدن آندارد( پس او  

  بودن آناهمیت جلوه دهد و شاهد را نادیده بگیرد و آن را بی   حجراْلسودخواست  خود می
گزاری حضرت بر آن را بر حجر و سجده   پیامبر خدا   سۀبو  نیز  را منتفی سازد و  سنگ

االسود  واقعیت آن است که اگر حجر   . نامفهوم و عاری از حکمت جلوه دهد  ، موضوعی مبهم
که    ، بودخالی از حکمت می   کار پیامبر خدا   ،داشتمیرساند و نه سودی  نه زیانی می 

معنا و حکمتی در بر داشته    امکان ندارد عمل پیامبر خدا   در حالی که   ؛ هرگز چنین نیست
بنابراین    ؛ بودحول و قوت الهی خالی از سود و زیان می   اگر این سنگ به اذن خدا و با   ، باشد

ل به عهد و  موکّ   دۀخواست و مشّیت الهی بر آن بود که آنچه را که عمر نسبت به حجر یا بن
آدمی نّیت    ،اللهسبحان   . برمال سازد  ،داشتدر دلش نهفته می   محمدپیمان یا قائم آل 

نمی  پنهان  در دل  اینسوئی  مگر  لغزشدارد  در  را  آن  خداوند  گفتاری که  پدیدار  های  اش 
  .گرداندمی

آن را با گفتار    لتیفض و ارزش و    حجراْلسودبیان اهمیت    پیامبر خدا حضرت محمد
بدانی پیامبر خدا   ، و کردار خود  را بوسید و بر آن    بر عهده گرفت و همین بس که  آن 

بر هیچ جای دیگر    ،حجراْلسودجز بر    و این در حالی است که پیامبر خدا   ،کردسجده  
ننموده است آن  . کعبه سجده  تا  این موضوع    جا رسید که پیامبر خدا عظمت و اهمیت 

چون او دست خدا بین بندگانش است    ؛ (کنید   ببوسید و لمس)کنید  رکن را استالم  فرمود: »



 سیزدهمین حواری  .............................................................................................. 250

با مخلوقاتش مصافحه می با آن  با بنمانند مصافحه   ؛کندکه  یا با    دۀ ای که  دخیل به  خود 
را لمس می   ،کندمی   شخود او  به کسانی که  بوسند در روز  کنند و می و آن سنگ نسبت 

 1«.دهدمیگواهی وفای به عهد و میثاق برای کسی که لمسش کرده به قیامت 
  ائمه  . شده است  قرار داده زیرا این سنگ در آن    ؛است   حجراْلسود   ، منظور از رکن 

ادامه دادند و بیان    را با گفتار و کردار خود  پیامبر خدا   ۀ شیو  در بیان اهمیت سنگ،   نیز 
که آدم چهل روز گریست و مجلس  حامل کتاب عهد و پیمان است و این  ،داشتند که سنگ 

مورد بخشش قرار گیرد:  گریه و سوگواری نزدیک سنگ برپا کرد تا گناهش در نقض عهد  
 ًَما َوَلق َلُه َعز  َنِجد   َفَنِسَي َوَلم   ُل  ب 

َ
ق ِإَلی آَدَم ِمن  َنا  و ما پیش از این با آدم پیمان  )  2د  َعِهد 

 (. و شکیبایش نیافتیم ، بستیم ولی فراموش کرد
بود درخشان  و  درشت  مرواریدی  ابتدا  در  سنگ  به   ؛ این  زمین  در  گناهان  ولی  سبب 

بارها پیش روی اصحاب خود   (ائمه)این کلمات و اعمال مبارکی که    .سیاه شد   ، بندگان
که حجر با گناه نخستین  است و این   حجراْلسودبیان اهمیت    اند همگی تأکید وتکرار نموده 

ارتباط    گیردو بلکه با تمام گناهانی که در طول مسیر انسانیت بر روی این زمین صورت می 
   .دارد

پرسیدم:برای    گوید: از حضرت اباعبداللهشده است که می  تیاعین روا ن از بکیر ب
چه خداوند حجر را در رکنی که در حال حاضر در آن است، قرار داد و نه در ارکان دیگر؟ و  

شود؟ و برای چه از بهشت خارج شد؟ و برای چه میثاق و عهد بندگان  برای چه بوسیده می 
مرا باخبر کنید که    امور  ن یفدایت شوم از علت ا   گر؟ید  یجا  در آن قرار داده شده است نه در

و   »  امام:دیگویم  ریبک   رم؟یمتحسرگردان   سختی و مشکل بسیار   مسئلۀ ازفرمودند: 

  . ه تو را باخبر سازماللشاءفراده تا ان  و گوش بدار فارغ را  دلت و بدان پس  . نمودی  جووپرس
 آدم حضرت نزد  و آورد بیرون از بهشت د، گوهری بو  که را  حجراْلسود یوتعالتبارک  خداوند
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به این صورت    . بود آن در خالیق پیمان و میثاق زیرا   ؛ قرار داده شد  رکن آن در و ،داد قرار
عهد  ها  آن   از مکان همین خداوند در  ، نمود  خارجها  آن  صلب را از  آدمی بن یۀ ذر  که که: زمانی

  قائم حضرت بر  پرنده مکان همین از نیز و کرد رؤیت را  و در این مکان ایشان  گرفت و پیمان  
همان    ، کند آن پرنده است که به خدا سوگندآید و اولین نفری که با قائم بیعت می فرود می
حالی که او دلیل و حجتی است  در    ، دهدتکیه می  قائم مقام همین به   . است  جبرئیل

و شاهدی    کنددر آن مکان وفا می   خود   عهدبه  و شاهدی است برای کسی که    ، برای قائم 
اوند عّزوجل از بندگان گرفته است  که خدرا  است بر کسی که در آن مکان عهد و میثاقی  

  تجدید پیمان   ؛ جهت تجدید عهد و میثاق استبه   آن، کردنلمس  اما بوسیدن و .کندادا می
بازگردان جهت  اوبه  به  از پهمان    ؛دنش  ذّر  عالم  در  خداوند  که  استها  آن  یمانی    . گرفته 

که از ایشان گرفته شده است به او  را  عهد و پیمانی   آن آیند ومی  حجر نزد سال بنابراین هر
 ادا کردم و را  امانتم :گوییمی چنین  رسی  می  حجر به وقتی  کنینمی  آیا توجه  ؛گردانندبازمی 

تا تجدید را  میثاقم  از غیر سوگند خدا  به  ؟وفا نمودم  عهدم بهکه    دهی شهادت برایم نمودم 

نمی را  عهد آن احدی ما شیعیان غیر کندادا   نگه را  میثاق و عهد آن کسچ یه ایشان از و 

نزدش  رگاه ه  .است نداشته ومی را  ایشان ،آیندمی شیعیان    و کندمی تصدیقشان شناسد 
 به این جهت که  ؛نمایدمی  تکذیبشان  ،کرده انکارشان رسندمی به حضورش دیگران هرگاه

و به خدا سوگند    ،است  نکرده نگهداری و حفظ را  عهد و امانت آن کسی ،یعیانش شما از غیر
 وفا  عهد به شما دهدمی شهادت یعنی  ؛دهدمی  شهادت دیگران به ضرر و و علیه،  شما نفع به

 در  حجر در حالی که شهادت  ؛ ورزیدند  کفر آن به  کردند و  انکار و نقض را  آن شما  غیر  و کردید

 گویا زبانی که آیدمی حالی در  حجر  قیامت روز  در  .است آنان خداوند بر  ۀحّجت بالغ قیامت روز

صورت   آن با را  او خالیق تمام که اوست نیاول صورت همان ،حجر  ئتیه  این و دارد چشم و دو
را که نزد    ی ثاقیو عهد و م  د یکه به او وفا نما  یهرکس  یبرا   . کنندنمی  انکارش شناسند ومی

که آن را   یهرکس  هیو عل  دهد؛ی جا آورد، شهادت مامانت به   یاوست با حفظ کردنش و ادا 
. اما علت  دهدی شهادت م  د یرا فراموش نما   ثاق ی و عناد ورزد، و با کفر و انکار، م  دی انکار نما

نمو  نکهیا  خارج  بهشت  از  را  آن  می   د؛ خداوند  بکیر  آیا  چیست؟  حجراْلسود  اصل  دانی 
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الشأن و از بزرگان  عظیم   یفرمودند: حجر، َمَلک   گوید: عرض کردم: خیر. حضرتمی
مالئکه بود و وقتی خداوند از مالئکه میثاق گرفت، آن ملک اولین نفر از مالئکه بود که به  

امین قرار داد و میثاق    مخلوقاتشخداوند او را بر جمیع    نی . بنابرا کردآورد و اقرار    مانیآن ا 
را به رسم امانت در او قرار داد و از تمام مخلوقات اقرار گرفت در هر سال نزد او به    ق یخال

ها گرفته است.  میثاق اقرار کنند و همان عهدی را تجدید نمایند که خداوند عّزوجل از آن
  یادآوری   میثاق مزبور   بهشت قرار داد تا وی را  در به  آدم   نینشسپس خداوند او را هم 

شده اقرار کند و آن را به این وسیله  نزد او به عهد و پیمان گرفته   و نیز هر سال آدم  دی نما
عصیان نمود و از بهشت بیرون شد خداوند متعال آن عهد و    تجدید نماید. وقتی آدم

برد   ادشیاز    بود هگرفت  اشیو وص  بر محمد   ،فرزندانش  از   نیزو    ،از اورا که    یمانیپ
آن ملک را    رفت،یرا پذ  آدم  ۀگامی که خداوند توب. هنساخت  رانیو او را سرگردان و ح

  ن یکه او در سرزم  یپرتاب نمود در حال  آدم  یسو از بهشت به   ی د یسف  دیصورت مروار به 
  ی گوهر   نکهیاز ا   شیب  یول  ؛به او افتاد با او انس گرفت  که نگاه آدم   یهند بود. هنگام

نسبت به آن نداشت. خداوند عّزوجل آن سنگ را به سخن    ی گر یاست شناخت د   قدرگران
  ،شناسیشناسی؟ گفت: خیر! سنگ گفت: البته که مرا میآیا مرا می  ،آورد و گفت: ای آدم

به همان صورتی که در    لیکن یادت برد. سپس  از  را  پروردگارت  تو غالب شد و  شیطان بر 
به ب او گفت: کجا رفت آن عهد و میثاق؟ آدم  بود درآمد و به  با آدم  پرید و    ی سو هشت  او 

میثاق به یادش آمد و گریست و برای سنگ خضوع و خشوع نمود و آن را بوسید و اقرار به  
سفید و شفاف و نورانی و    یعهد و میثاق را نزد او تجدید کرد. سپس خداوند او را به گوهر 

با عزت و احترام آن را بر دوش خود گرفت و حمل نمود و    مود. آدمدرخشنده تبدیل فر
کرد و به همین  می  حمل  گرفت و با خودآن را از آدم می  لیشد جبرئهرگاه خسته می

در مکه دائمًا با آن مأنوس بود و روز و شب، میثاق    رفتند تا به مکه رسیدند. آدممنوال می
. سپس خداوند عّزوجل وقتی کعبه را بنا نمود سنگ  کردو عهد را با اقرار برای او، تجدید می

داد قرار  آن مکان  در  وقتی خداوند  ؛را  آدم  تبارک   چراکه  فرزندان  از  میثاق  وتعالی  و  عهد 
  میثاق را در خود فرو برد؛آن مکان آن َمَلک،  و در در آن مکان اخذ نمودآن عهد را گرفت، 
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طرف به همین علت خداوند حجر را در آن رکن قرار داد. سپس خداوند آدم را از جای بیت به 
ه راند، و سنگ را در آن رکن قرار داد. وقتی آدم از صفا چشمش  جانب مروو حّوا را به   ،صفا

ه اکب ه گفت و خدا را تمجید و  به حجر افتاد که در رکن نصب شده بود، اللَّ ر و ال اله اال اللَّ
شدن با رکنی که حجر در آن است  روبه همین علت سنت است در هنگام روبه   ؛تعظیم نمود 

نه در هیچ ملک دیگری؛    ،از صفا تکبیر بگویند. خداوند عهد و میثاق را در او به ودیعه نهاد
و بر وصایت    حضرت محمدری  چراکه وقتی خداوند عّزوجل بر ربوبیت خودش و بر پیامب

در حالی که آن َمَلک اولین کسی بود    ؛پیمان گرفت، پشت مالئکه لرزید  امیرالمؤمنین
 محمداز او نسبت به محمد و آل   دوستدارترو در بین ایشان،    شتاب نمود  ، به اقرارکه  

او قرار داد. او و میثاق را در    اختیار فرمودرو خداوند او را از بین ایشان  ازاین   ؛وجود نداشت 
هرکسی که در آن مکان    آید در حالی که زبانی گویا و چشمی بینا دارد و برای روز قیامت می

 1« .عهد خود را وفا کند و میثاقش را حفظ نماید شهادت خواهد داد
خدا شد و کارش را با حجر آغاز کرد و به آن    نۀ وارد خا  و پیامبر خدا حضرت محمد

لمس و  )استالم    ،خدا   نۀ در خا ها  آن  خاتمه داد و به اصحابش نیز دستور داد آخرین کار
کردن حجر  حتی استالم حجر در هر طواف مستحب است و لمس   . حجر باشد  (بوسیدن 

االسود  ر بر حج  پیامبر خدا حضرت محمد  .شودباعث آمرزش گناهان و ریزش خطاها می 
توان دریافت  چه می  هانی ا از    . پیشانی بر آن نهاد  ، که سنگ را بوسیدگزارد و پس از آنسجده  
 ؟ ستخدا  نۀترین چیز در خا مهم  ،االسودکه حجر جز این
امام  سنانبنعبداللهاز که  است  »  صادقروایت شده  خدا فرمود:    رسول 

  ، رسداش به او می و نوشته که وارد اسالم شده است    یهرکسپس برای    . حج را بیان فرمود
که در    یهرکس  تا  خواندمیرا نیز به آن فرا ها  آن  حج نمود و  دۀارا   خدا  نوشت که رسول 

و  )کعبه نمود    سویبه رسید رو   مسجد به درب وقتی پس  .... آورد  جابه توانش هست حج را  
ثنا    را  او و نمود وستایش حمد را  خداوند  (؛شیبه بوددرِب بنی   ، بگوید که آن در سنان می ابن
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وقتی   . استالم نمود را  آن و آمد  حجر  سوی به  سپس   . فرستاد درود  ابراهیم پدرش بر  گفت و
 .نوشید آن از و شد و داخل زمزم خواند نماز ابراهیم دو رکعت مقام نمود پشت طواف خانه را 
 لت ئبیماری را مس و درد هر  از شفا  و گشادهسودمند و روزی   تو علم  از ، فرمود: خداوندا  سپس

فرمود  رویروبه حالی که در  پیامبر  .نمایممی بیان  را  این جمالت  بود   به سپس  .کعبه 

بوسیدن)استالم    ، کعبه بهنسبت    شما عهد آخرین :فرمود یارانش و    . باشد حجر  ( لمس 
1« .شد خارج صفا سویبه   نمود و  را استالم آن سپس

را دیدم که بر سنگ    عباس روایت کرده است که گفت: »پیامبر خدا بیهقی از ابن 
 « .سجده نمود

  نماز   دو رکعت  موضوع بسیار مهمی که نباید از آن غافل شد این است که پیامبر خدا 
نماز    در مقام ابراهیم  و ائمه  سّنت نهاد و پیامبر خدا ،  در طوافدر مقام ابراهیم را  

مقابل او و در    در  االسودحجر   بایستد  ز در مقام ابراهیم کسی که برای نما  .نددگزار می
قب می  اشله جهت  این  قرار  و  آ  ،کامل  و  ضحا و   صورتبه گیرد  انطباق  قائم    زیر   یۀبر  بر 

َبِت  داللت دارد:    حجراْلسودیا    محمد یا یوسف آل   محمدآل
َ
ِبیِه یا أ

َ
ِإذ قاَل ُیوُسُف ِْل

َحَد َعَشَر  
َ
ُت أ ی 

َ
ی َرأ ُتُهم  ِلی ساِجِدین ِإِنّ ی 

َ
َس َوالَقَمَر َرأ م  َکبًا َوالَشّ آنگاه که یوسف به پدرش  )   2َکو 

 (. کنندام میدیدم که سجده  ؛ در خواب یازده ستاره و خورشید و ماه دیدم ،گفت: ای پدر 
تأویل کردم    را هنگامی که این آیه را بر امام مهدی  گزاریمعنی این سجده   ترش یپ

نهاده  ودیعه برای فاطمه و سّر به   ، ولی سجده در اینجا به هنگام تأویل آن بر قائم  ؛ بیان نمودم
انجام  شده در آن  نهاده   حجراْلسودِ برای کعبه و    ای کهسجدهمثل  درست    ؛ستشده در او

خورشید  ؛شودمی اینجا  در  ماه   محمد  ، بنابراین  و  نیز    علی   ،است  ستاره  یازده  و 
  ، علی   ، حسین  ،از: »حسن  اندعبارت که  هستند    و فاطمه  از فرزندان علی  ائمه

به این معناست  ها  آن  دۀحسن و محمد« و سج  ، علی  ، محمد  ، علی  ، موسی  ، جعفر  ، محمد
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  ژه یوبه   ؛ کنندسازی می هی از مظلوم زمینه برای قائم و برای برپایی عدل و دادخوا ها  آن  که
که  است از زمانی  ،ترین مظلومیتصاحب نخستین و عظیم  برای احقاق حق آن بانویی که

 . خداوند خلق را آفرید تا آنگاه که قیامت برپا شود 
سجده  خالیقاما  سایر  سجده   ، گزاری  که  کسانی  به یعنی  و  کعبه  به  آن  کردن  دنبال 

  است که موضوع  این    های آشکار ب اشاره   ، واجب استها  آن   االسود بر کردن به حجر سجده 
زمینه ها  آن قائم  برای  می همگی  نخواهند  ؛کنندسازی  چه  و  بخواهند  تعالی  حق   !چه 
َقَمُر  فرماید:  می ُس َوال  م  ِض َوالشَّ ر 

َ َماَواِت َوَمن ِفي اْل  ُجُد َلُه َمن ِفي السَّ نَّ اللَه َیس 
َ
َتَر أ َلم  

َ
أ

َعَذاُب َوَمن ُیِهِن اللَوال ِه ال  اِس َوَکِثیر  َحقَّ َعَلی  َن النَّ َوابُّ َوَکِثیر  مِّ َجُر َوالدَّ ِجَباُل َوالشَّ ُجوُم َوال  ُه  نُّ
َیَشاء  َما  َعُل  َیف  اللَه  ِإنَّ  ِرٍم  ک  َلُه ِمن مُّ در    هرکسها و  در آسمان  هرکسای  آیا ندیده )  1َفَما 

ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم خدا  زمین است و آفتاب و ماه و ستارگان و کوه
هیچ    ، است و هرکه را خدا خوار سازد   الزم و مقرر شده و بر بسیاری عذاب    ؟کنندرا سجده می 

 (. کندزیرا خدا هرچه بخواهد همان می  ؛ای نخواهد داشت دهندهگرامی
زم  حال  در  همگی  هستند ینه بنابراین  قائم  یا  وارث  برای  چه    ،سازی  و  بخواهند  چه 

همچنین کسی    ؛ کنندخورشید و ماه و ستارگان برای قائم مقدمات را فراهم می  !نخواهند
هریک به فراخور حال و وضعیت    ؛ساز قائم استکه عذاب بر او محقق شده است نیز زمینه 

  ؛ سازی برای قائم استزمینهها  آن  حرکت خالیق و مسیر عمومی  .کندسازی میزمینه   خود
برای  زمینه  از  سازی  که  می  دگانیستمد کسی  این  از  مردم  بیشتر  البته    .کنددادخواهی 

که در کعبه قرار    حجراْلسودرد  گِ رد کعبه و  طوافی که گِ درست مثل   ؛اطالع ندارندموضوع  
 . فهمنداز طواف خود چیزی نمیوجود و با این دهند انجام می داده شده است 

 در تورات و انجیل نیز آمده است:  ،در ادیان پیشین سنگ این نام 
اید آن سنگی که معماران رّدش  فرمود: مگر در کتاب نخوانده ها  آن  آنگاه عیسی به  42)

پروردگار است و به نظر ما عجیب    کارِ این    (. سنگ اصلی بنا شد)شد  رأس زاویه    ، نمودند
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ملکوت خدا از شما گرفته و به امتی داده خواهد شد که    ،گویمبنابراین به شما می   43  .است
رد  اگر کسی بر روی این سنگ بیفتد کوفته و ُخ   44  .درَ هایی شایسته به بار آوَ ثمرات و میوه 

 1(. کندنرم میکوبد و خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی کسی بیفتد او را می 
  ؛ امتیاست  در امت دیگری  ،آن صحبت کرده است  بارۀدر   سنگی که عیسی  پس

او امتی که  از  بودها  آن  غیر  داده  قرار  امتی که عیسی  .را خطاب  از  را  ها  آن  ملکوت 
بود  داده  قرار  بنی   ،خطاب  و  یعنی  این  زیرا    ؛شودستانده می   عیسی  پیرواناسرائیل  او 

  ، و نیز دیگر مردمان بیان کرده بود  ـکه به او ایمان داشتند ـ سخنان را خطاب به شاگردانش 
امت به  این سنگ  داده می و  با سنگ  که    شودی  و مرتبط  عمل    ملکوت   هایثمره به    بوده 

سنگ زاویه«  در مقام بیان فضیلت » است سخن حضرت عیسیروشن کاماًل  .کنندمی
که زمامداری را در نهایت از کسانی که مدعی پیروی از  و این   ،ایراد شده است  (سنگ بنا )

  محمدامت محمد و آل   همان  که  نماید، عطا می   و به امت سنگگرفته  عیسی هستند  
که در نهایت ملکوت و پادشاهی به  را  سنگ و امتی  میان این  ارتباط    عیسی  .هستند

   . حکیمانه به تصویر کشیده استصورتی شود به ایشان داده می
با   را  امت  این  همچنین  دارند    اسرائیلبنیایشان  را  او  از  پیروی  ادعای  که  و کسانی 

  بنابراین عیسی  ؛ رسنددر نهایت به زمامداری نمی   هانی ا مقایسه کرده و بیان داشته است  
ز امتی که  غیر ا   امتی  ؛شماردبرمی   دادن ملکوت و پادشاهی به امت دیگری  سنگ را علِت 

دهد به  یعنی کسانی که حجر گواهی می  ؛هستند   و عیسی  مدعی پیروی از موسی
که پادشاهی را   هستند همان کسانی  آنان ؛اندیاری رسانده  به اواند و عهد و میثاق وفا کرده 

آنگاه که ـ ها  و چه در آسمان   ،باشد  با برپایی حاکمیت خدا  چه در این زمین  ، برندبه ارث می 
از ملکوتش   بردارد و ها  آن   در برابرخداوند  را کسانی قرار دهد که در آن نظاره  ها  آن  پرده 

 . دهدخداوند ایشان را در بهشت ملکوتی جای می  زمانی باشد که در نهایت و چه  ـکنندمی
را  کسی که مصرانه می  این کالم  بگوید منظور    صورتبه خواهد  و  دیگری تفسیر کند 
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دنبال شناخت  کند و به ی میکار در واقع مغلطه  ، خودش بوده است ،این حرف از  عیسی
در مزامیر است    این شخص باید اصل کالم را که سخن داوود  .حق و حقیقت نیست

که در این   ؛است خودش را قصد کردهاینجا نیز ممکن است یهودیان بگویند داوود  .بخواند
نیست پایانی  را  مناقشه  این  داوود  .صورت  که  است  آن  حقیقت  عیسی  ولی    و 

به دهنده نجات  آخرالزمان  در  که  را  می ای  پروردگار  کردهآید  نام  در    عیسی  .اندقصد 
حکیم نام    دۀشده و بندادهو وی را عزت   است  جاهای دیگری در انجیل به او بشارت داده

اینجا سؤالی پیش    .خواندشمی   (سنگ اصلی بنا )  نیز »حجر زاویه«  نهاده است و در اینجا 
آید: چه کسی است که سنگ بنا را شناخت یا ممکن است او را بشناسد و بداند که سنگ  می

پروردگار    نۀسنگ بنا در خا   ، خودها  آن   گفته شده است که  آیا به داوود یا عیسی  ؟ بنا کیست
به  ؟هستند دیگر  جایی  در  خا ها  آن   یا  در  بنا  ایشان سنگ  که  است  خدا    نۀیادآوری شده 
سنگی قرار داده شده است تا یهود و نصارا را    ،خدا یا در هیکل  نۀخا   شۀ و آیا در گو  ؟ هستند

   ؟داللت دارد  هدایت کند که سنگ بر داوود یا عیسی
ندارد وجود  چیزی  چنین  که  است  آن  دیگ   ؛ واقعیت  امت  در  فرزندان ولی  از  ری 

نهادند  بنا    و پسرش اسماعیل  خدایی که ابراهیم  نۀو در خا  ؛موجود است  ابراهیم
  . استقرار یافته است  1، ای که رکن عراقی نام داردگوشه   و دقیقًا در  در گوشهیک  و    ؛وجود دارد

 
رکن  ؛  معروف است  السود نیزابه رکن حجر   شود ورکن شرقی که رکن عراقی نامیده می   :کعبه چهار رکن دارد  -  1

  . شودنامند و رکن جنوبی که رکن یمانی نامیده می رکن غربی که رکن غربی می   ؛شودشمالی که رکن شامی نامیده می 
های عراقی« اطالق  ن»رک  ،قرار دارند که رکن عراقی و رکن شامی هستند   در دو طرف درب کعبه  دو رکنی که  هب

غربیمی رکن  و  شامی  رکن  دو  به  و  می »رکن  ،شود  گفته  شامی«  که   .شودهای  عراقی  رکن  و  یمانی  رکن  دو  به 
السود در آن قرار اطواف در حج از رکن عراقی که حجر   .شودهای یمانی« گفته می »رکن   ،السود در آن استاحجر 

سپس به رکن شامی و بعد به رکن غربی   ؛شودواقع می  چپ شخصای که کعبه در سمت  گونهبه  ؛شوددارد شروع می
 ... یک شوط )دور( از طواف را به پایان رسانده است، رسد، و در نهایت وقتی به رکن عراقی برسدو بعد رکن یمانی می

و رکن یمانی  السود  ارکن حجر   ،رکن عراقی  ،السود قرار داردادانیم رکنی که در آن حجر رو میایناز   .به همین ترتیب  و
  ...هاها و امثال آناما وهابی .و به رکن شرقی نیز معروف است چون در جهت شرق واقع شده است؛ شودنامیده می
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عراقی می رکن  فقط  را  شامی  آن حجر   ...نامندرکن  در  که  عراقی  رکن  بر  »رکن  او  یا  »رکن«  نام  دارد  قرار  السود 

اند و رکن یمانی بر اسم خودش بدون تغییر  و بر رکن مغربی نیز اسم رکن شامی نهاده   ،اند السود« اطالق نموده احجر 
دیگربه  ؛ماندمی »رکن حجر ها  آن  عبارت  از  را  »رکن عراقی«  برداشتهانام  رکن شامی   ....اندالسود«  به  را  را  آن  و 

سود »رکن عراقی« نیز نامیده  ال ا دهد که رکن حجر اما سخنان علمای گذشته و غیره گواهی می  ؛انداختصاص داده 
: کنم اکنون برخی شواهد از علمای شیعه و سنی را بیان می .شده استمی

شوند که رکنی  رکن عراقی میو اهل عراق متوجه    ...»  :گویدمی   ۲۷المتهجد ص  شیخ طوسی در مصباح   .1
 «.  ...و اهل شام به رکن شامیو اهل یمن به رکن یمانی و اهل مغرب به رکن غربی    است که در آن حجر قرار دارد

نماز ها  آن   پس اهل عراق و آن کس که به قبلۀ...»  :گویدمی   ۲۵۷همچنین شیخ طوسی در االقتصاد ص  
دیگری  و نه بر کسی که متوجه رکن    ،شوندو کمی به چپ متمایل می  ،کنندتوجه می  رکن عراقیخواند به سمت  می

 «. ...رکن شامیو اهل شام به  ،رکن مغربیل مغرب به و اه ، هستند رکن یمانیاهل یمن متوجه  .است
ها آن   سمت رکنی که در جهتو اهل هر اقلیمی به  ....»  :گویدمی  ۲۵ص    ۱االسالم ج  عئمحقق حلی در شرا  .2

و مغرب به   ،و اهل شام به شامی  ،رکن عراقی که در آن حجر قرار دارداهل عراق به    : کنندقرار دارد توجه می 
 «. ...یمانی سوی بهو یمن  ،سمت مغربی

رکن »  :تصریح شده است  48در پاورقی شماره    مسئلهاالسالم بر این  عئو در تعلیق سید شیرازی بر کتاب شرا   .3
  ،ـ رکن شامی استبرحسب ترتیب طوافو آنکه بعد از آن استـ   ،السود در آن قرار داردارکنی است که حجر   ،عراقی

«.سپس یمانی ،ربیسپس مغ
  204ص    1« ج  ....شودرو می و با رکن عراقی روبه  ...همچنین شیخ شیرازی این کالم محقق حلی را در شرایع »

 .حجراالسود در آن واقع شده است« »و آن رکنی است که :گونه شرح داده استاین 381پاورقی 
حجراالسود که و الزم است در طواف از   ....» :گویدمی  86ص  8ج( ج .« )طءعالمه حلی در »تذکرة الفقها .4

 « . ...و دو رکن شامی ،دو رکن یمانی :چهار رکن دارد  ،خانه .شروع کند در رکن عراقی قرار دارد
است   که رکنیـرکن عراقی  و اهل عراق متوجه    ....»  :گویدمی   ۱۲۹سید بن طاووس در فالح السائل ص    .5

سمت سمت رکن مغربی و اهل شام بهسمت رکن یمانی و اهل مغرب بهو اهل یمن به  ـکه حجر در آن قرار دارد
 « . ...شامی

رکن  گفت طول خانه از  : »مساحت کعبۀ شریف :گویدمی ۱۶۹ص   ۷الشیعه ج سید محسن امین در اعیان. 6
و طول دوم آن از رکن مغربی تا یمانی همان اندازه  است    ذراع  ۲۵تا رکن شامی    است  حجر که همان رکن عراقی

  ۲۱ذراع است که ناودان بر آن است و عرض دیگرش از یمانی تا عراقی    ۲۰است و عرض آن از شامی تا مغربی  
 «است.ذراع   ۳۰ذراع و ارتفاعش 

  .... »  :از موضوعات گفته استخصوص یکی  در    خود  در کالم  ۳۷۸ص    ۷شیخ جواهری در جواهر الکالم ج    .7
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که رکن دوم از دو رکن جنب درب )خانه( که شامل رکن اهل شام و غیر آن   ،است  رکن عراقیها در  همۀ این

های حجراالسود )عراقی( و رکن شامی  شود که دو رکن درب یعنی درب کعبه، رکناین معلوم می  « از.  ...است
 .بنابراین رکن حجراالسود را به اسم رکن عراقی نامیده است ؛هستند

همچنین در طواف، التزام به    ....»  :گویدمی  ۶۳۴ص    3ق    ۱ق( ج  . محقق سبزواری در ذخیرة المعاد )ط  .8
 :اول :نظر دارنداختالف مسئلهدر دو  مسئلهیاران در این  .خصوص رکن عراقی و یمانیبه  ؛همۀ ارکان الزم است

به رکن عراقی و یمانی است، و اختالفی   کید استحباب التزامأ آنچه مشهور است استحباب التزام به همۀ ارکان و ت
ت اینکه  التزام  أ در  استحباب  استه  بکید  حجراالسود  رکن  یعنی  یمانی  ندارد  رکن  محقق    .«....وجود  بنابراین 

 .سبزواری رکن حجراالسود را »رکن عراقی« نامیده است
)پس اهل مشرق( که اهل عراق و  ....»  :گویدمی  ۱۲۱ص    ۳علی طباطبایی در ریاض المسائل ج  سید  .  9

جوارش تا آنچه بین او و بین شمال یا جنوب تا رکنی تا دورترین نقاط مشرق و هم ها  آن  و در جهت  ،توابعش هستند
و اهل شام    ،سمت غربیمغرب بهاهل    .رکن عراقی است که در آن حجراالسود قرار دارد  ، آیدمیها  آن  که بعد از

 «. ...سمت یمنی اهل یمن به و ،سمت شامیبه
رکنی که در آن حجراالسود   :رکن عراقی»  :۱۲۲۰المعارف فقهی ص  ة شدۀ مرکز دایر مصطلحات، گردآوری.  10

آن، رکن  طواف بعد از    شود چون در مقابِل جهت عراق است و بر اساس ترتیبگونه نامیده میو این  واقع شده است
 «. ...استرکن مغربی و سپس رکن یمانی  سویبهسپس بعد از طواف گرد حجر اسماعیل  ،شامی است

رکنی است که   ،رکن عراقی»  :گویدمی  212و    ۲۱۱دکتر احمد فتح الله در معجم الفاظ فقه جعفری ص    .11
است و بعد از آن به ترتیب طواف  چون در جهت عراق    ،شودو به این نام نامیده می  ،در آن حجراالسود قرار دارد

 «.سپس رکن یمانی ،آیدرکن مغربی می ،سپس بعد از طواف حول حجر اسماعیل ،رکن شامی است
رکن یمانی و   ،و منظور از دو رکن یمانی....» :گویدمی  95و   ۹۴ص   ۸الدین نووی در شرح مسلم ج ی ی مح . 12

و به آن که قبل از  چون در جهت عراق است ،گویندعراقی می رکنی است که در آن حجراالسود قرار دارد و به آن 
شود )برگرفته  »دو رکن یمانی« گفته میها  آن  گویند چون در جهت یمن قرار دارد و به )مجموعۀ(آن است یمانی می
می«  آیند »دو رکن شاو به دو رکن دیگری که بعد از ِحجر به کسر »حا« می  :اندعلما گفته  ...از یکی از دو اسم(

هایی »دو رکن یمانی« بر پایه  ،اند بر خالف »دو رکن شامی«گفته .  سمت شام هستندبهها  آن   شود چونگفته می 
شوند و استالم دو  پس »دو رکن شامی« به همین علت استالم نمی   ؛اندباقی مانده  بنا نموده است  که ابراهیم 

رکن عراقی در میان »دو   .شودانجام می بنا نموده است هایی که ابراهیم علت باقی ماندن بر پایهرکن یمانی به
که به این ترتیب به بوسیدن   استرکن یمانی« به فضیلت دیگری اختصاص یافته است که دارا بودن حجراالسود 

 « . ...دادن پیشانی بر آن تخصیص یافته است، برخالف رکن یمانی؛ و خداوند داناتر استو قرار
جز دو رکن یمانی که به تخفیف به  ...»  :گویدمی  ۲۸۰ص    ۳»دیباج عَلی مسلم« ج  الدین سیوطی در  جالل .  13
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دلیل قرار  که در آن حجراالسود قرار دارد و به این رکن به  های یمانی و رکنی هستند»یاء« مشهورترند و این دو رکن

ترتیب این دو با هم نامیده  طرف یمن است، و به این  و آن رکن به  ،شودسمت عراق، عراقی گفته میگرفتنش به 
 «. ...شوندمی

رکن یمانی که در آن حجراالسود قرار    ،و دو رکن یمانی....»  :گویدمی   ۲۶ص    ۳عینی در عمدة القاری ج    .14
گویند  رکن یمانی می  ،و به رکن قبل از آن  ،گویندگرفتن در جهت عراق به آن رکن عراقی میدلیل قرارو به  ،دارد

شود که به یکی از دو اسم مغلوب شده است و آن  به آن دو »دو رکن یمانی« گفته می  .استچون در سمت یمن  
 « .اندبنا شده ،بنا کرده بود هایی که حضرت ابراهیم دو رکن بر پایه

و مراد از دو رکن  ....»  :گویدمی  ۱۳۱ص    ۵المعبود ج  آبادی در عونالحق عظیم ابوطیب محمد شمس.  15
چون در جهت عراق    ،شودیمانی و رکنی است که در آن حجراالسود قرار دارد و به آن عراقی گفته میرکن    ،یمانی

 «. ...هم به این دلیل که در جهت یمن است گویند آنو به رکن قبل از آن رکن یمانی می  قرار دارد
او رکن یمانی را   :و از آن ثابت شد  ....»  :گویدمی   ۴۶۴ص    ۸الهدی و الرشاد ج  صالحی شامی در سبل   .16

به گفتۀ   .دست خودش را نبوسید  ،و هنگام استالم آن  ،را بوسیده استشود که آن  استالم کرد و از آن ثابت نمی
از طریق    دار القطنی همین را  .گذاشتاش را روی آن میبوسید و گونهرکن یمانی را می  رسول خدا  ،عباسابن

است که در آن حجراالسود   منظور رکن یمانی  ....»  :گویدقیم میابن  .کندروایت می  عبدالله بن مسلم بن هرمز
و به این دو رکن، »دو رکن یمانی« گفته    ؛شودهم یمانی نامیده می   همراه رکن دیگر که آنو به   ،واقع شده است

و به    شودآید، دو رکن عراقی گفته میهمراه رکنی که از ناحیه درب کعبه، بعد از حجر می، بهو به آن رکن  ؛شودمی
و آنکه بعد از حجر از ناحیۀ پشت   ،و به رکن یمانی  ،شودگفته می   یآیند دو رکن شامدو رکنی که بعد از حجر می

و از آن ثابت شد   ،ولی از آن ثابت شد که قبل از حجراالسود قرار دارد ؛ شودرکن غربی« گفته می  آید »دوکعبه می 
 « .سپس آن را بوسید، نمود و دستش را بر آن قرار دادکه با دست لمسش 

یابیم درمی ها  آن  و از  ،ترک گفتیم ها  آن  گوییجهت خالصهموارد بسیاری وجود دارند که به  ،هاو به غیر از این گفته
  ؛ اندنام »دو رکن عراقی« )عراقیان( گرفته ،و به همراه رکن شامی ،رکن عراقی نام گرفته است ،که رکن حجراالسود

گردد و رکن شامی نیز »رکن شامی«  رکن عراقی اطالق می  ،به رکن حجراالسود،  شودولی وقتی به تنهایی نام برده می 
 . شودنامیده می

  :بر آن تأکید شده است  بیتاهلدر روایات    743حدیث    141باب    217و    216ص    2در استبصار شیخ طوسی ج  
یمانی و شامی   :عرض کردم  به امام رضا   :محمود روایت کرده استاحمد بن محمد بن عیسی از ابراهیم بن ابو

 .بله :و غربی را استالم نمایم؟ فرمود
محمود دربارۀ بقیۀ ابن ابی  .چرا که حجراالسود در آن قرار دارد  کند؛بودن استالم رکن عراقی داللت میکه بر جایز

 ؛نامندها »عراقی« می و رکن شامی را »شامی« نامیده است که همان رکنی است که امروزه بعضی  ،ها پرسیدرکن
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یا    ،آیدآخرالزمان میدر  که  است    یا دهنده نجات به یک چیز داللت دارد و آن    امور تمام این  
اشاره کرده و گفته است به او    «سنگ بنا:»سنگ زاویهعبارت  کسی که داوود در مزامیر با  

   .آیدمی پروردگار به نام  او
  20 .عدالت را برایم بگشایید تا داخل شوم و پروردگار را سپاس گویم یهادروازه  19 ...)

گویم زیرا که  تو را سپاس می   21  . دشونعادالن به آن داخل می   . پروردگار است  زۀدروا   ،نای
سنِگ رأس    ، رد کردندسنگی را که معماران    22  .نجات من شدی  ۀمایمرا اجابت فرمودی و  

 
های یابیم که رکناز روایت درمی   .سنت( در خصوص کعبه پیدا کردمهای عامه )اهل گونه که در بعضی از نوشته آن

 . رکن یمانی. ۴ ؛رکن غربی. ۳ ؛رکن شامی .۲ ؛رکن عراقی یا رکن حجراالسود .۱: ند بهاچهارگانه معروف
از ابراهیم   :  ۱۷۹۱۰ح    ۴۲۳ص    ۹ج    :الشیعه )اسالمی( حّر عاملی نیز آمده استلئکتاب وسا  متن این روایت در

استالم کنم؟   و غربی را   شامی و عراقیآیا یمانی و    :عرض کردم  به امام رضا  :بن ابومحمود نقل شده است؛ گفت
بینیم که رکن جنوبی را به »یمانی«  استالم تمام ارکان چهارگانه را سؤال نمود و می عبارت دیگر اویا به .آری :فرمود

ماند جز رکنی که نامد و رکنی باقی نمی و رکن شامی را به اسمش »شامی« و رکن غربی را به اسمش »غربی« می 
 .حجراالسود در آن قرار دارد که همان رکن عراقی است

 : شرحی گفته است آیدکه در زیر میشیخ طوسی در جمع بین دو روایتی 
از پدرش از جعفر  ابراهیم  از غیاث بن  یحیی  استالم   »رسول خدا  :نقل کرده است که فرمود  از محمد بن 

را بر آن میرا میها  آن  ؛فرمود مگر رکن اسود و رکن یمانینمی گذاشت و دیدم که پدرم چنین  بوسید و صورتش 
 « .کردمی

چرا  :کردم که مردی آمد و گفت»خانۀ خدا را طواف می :فرمود شده است که ابوعبداللهاز جمیل بن صالح نقل 
فرمود و به این دو رکن را استالم می  رسول خدا  :و آن دو رکن دیگر را نه؟ گفتم   کنیداین دو رکن را استالم می 

چه زیبا و من دیدم که   :گفت  «.چنین کرده است  زیرا رسول خدا  ،تو نیز آن دو را رها کن  .کاری نداشت  ،دو  آن
 . فرمودها را استالم میتمام رکن ابوعبدالله

خدا    حکایت از عمل رسول  ،زیرا هر دو خبر  ؛منافاتی بین این دو خبر وجود ندارد  »هیچ  :گویدشیخ طوسی می 
 ،وجود دارد  رکن عراقی و یمانیفضل و رغبتی که در  ها  آن   چون در مسح  ؛را مسح نکندها  آن   که جایز است  دارد

چرا که  ،برحذر باشید یا مکروه است و به همین دلیل گفتیم که حکایت کرد چه زیباها  آن  نیست؛ و نفرمودند از مسح
ابوعبدالله رکن  دید  نبودتمام  جایز  اگر  که  فرمود  استالم  را  نمی  ابوعبدالله  ،ها  انجام  کاری    .« دادچنین 

از »رکن اسود« که در روایت پیشین دیده شد به »رکن   ،پس .141باب  217و  216ص  2ج  :استبصار شیخ طوسی
 . ت علمی(ئ)هی  .زیرا حجراالسود در آن قرار دارد ؛عراقی« تعبیر شده است
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  . دنمایاز جانب پروردگار است و در نظر ما عجیب می  این   23  .شد   [ سنگ اصلی بنا]زاویه  
  . خوشی کنیم و شادمان باشیم  ،در آن  .پروردگار آن را ساختاین همان روزی است که    24
مبارک باد او که به    26  . ما را خالص کن  ، آه ای پروردگار  !بخشنجات   ، پروردگارآه ای    25
 1. (... دهیمپروردگار برکت می   نۀشما را از خا  .آیدپروردگار مینام 

است که در آخرالزمان در    یا دهنده نجات همان    ،مراد از سنگ بنا در تورات و انجیل
که    آورممی  این رؤیا را برای تأکید بیشتر بر این معنا،    .حق استآید و او قائم به عراق می

این رؤیا  .  دیده و آن حضرت آن را تفسیر کرده است  پادشاه عراق در زمان دانیال نبی 
 نیاز است:  از شرح و توضیح بی  تقریباً 

و تفسیر    وی  خواب  ، خطاب به پادشاه عراق است که در آن  این سخن دانیال نبی
ای پادشاه تو در    31  ...) دهد:  به وی اطالع می   ،آن را طبق آنچه در تورات موجود است

  . بزرگی دیدی که بسیار درخشان و ترسناک بود و در پیش روی تو بر پا شد  مۀخواب مجس
هایش  شکم و ران  ،سر آن از طالی خالص ساخته شده بود و سینه و بازوهایش از نقره  32

وقتی تو   34 .های او از آهن و پاهایش قسمتی از آهن و قسمتی از ِگل بودساق  33از برنج 
به پاهای گلی و آهنین  (  بزند که کسی به آن دست  اینون  بد) سنگی    ، کردیبه آن نگاه می

نقره و    ، برنج   ، ِگل  ،آنگاه آهن  35  . آن مجسمه اصابت کرد و آن مجسمه را درهم شکست
باد  و  ُخرد شدند  با هم  را همچون    ،طال همه  از کاه    ی گردوغبار ذرات آن  تابستان  در  که 

اما آن سنگی که به    .که دیگر اثری از آن بر جای نماند  ه کردخیزد چنان پراکندخرمن برمی 
کرد   برخورد  را    قدر آنمجسمه  زمین  روی  و سراسر  بزرگی گردید  کوه  مانند  که  بزرگ شد 

ای    37بود و تعبیرش را برای پادشاه بیان خواهیم نمود    ( پادشاه)این خواب    36  . پوشانید
به تو سلطنت و قدرت و قّوت و شکوه    هاخدای آسمان  چراکه  ، تو شاه شاهان هستی   ، پادشاه

پرندگان    بشریبن و هرجا که    38  .بخشیده است و  دارند و حیوانات صحرا  در آن سکونت 
  . تو آن سر طالیی هستی  .ده استغالب گردانها  آن   تو را بر  وده وهمه را تسلیم تو نم  ،آسمان
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بعد   .تو نخواهد بود سلطنت دیگری روی کار خواهد آمد که به بزرگی سلطنت ،بعد از تو  39
تمام زمین    ،از آن بر  برنج است روی کار خواهد آمد که  از  سومین سلطنت که جنس آن 

  . چهارمین سلطنت است که قدرتی مانند آهن دارد  ، پس از آن  40  . حکمرانی خواهد کرد
  .را نرم و ُخرد خواهد کرد  زیچهمه آن هم    ،کندرا نرم و ُخرد می  زیچهمه همان طور که آهن  

  . ها قسمتی از ِگل و قسمتی از آهن بودتو همچنین در خواب دیدی که پاها و انگشت  41
طور که آهن و ِگل با    همان  .قسمت خواهد شدقسمت   ،آن است که آن سلطنت  نۀاین نشا

بود  شده  مخلوط  داشت  ،هم  خواهد  را  آهن  قدرت  از  مقداری  هم  سلطنت  اما   42  .آن 
به این معناست که بخشی   ،ها که قسمتی از آهن و مقداری از گل ساخته شده بودانگشت

تو مشاهده کردی آهن و ِگل با    43  .از آن سلطنت قوی و بخشی از آن شکننده خواهد بود
بودند شده  مخلوط  است   . هم  این  کرد    معنایش  خواهند  کوشش  دوره  آن  پادشاهان  که 

انسان آمیخته سازند با نسل  را  توانند با هم  ولی همان طور که ِگل و آهن نمی   ؛ خویشتن 
خدای    ، در زمان آن پادشاهی  44  . هم در هدف خود موفق نخواهند شدها  آن   ،آمیخته شوند 

آن سلطنت هرگز مغلوب    .از بین نخواهد رفت  گاهچ ی هها سلطنتی بر پا خواهد کرد که  آسمان
برد و خود تا ابد باقی خواهد  از بین می   یکلبه را    هاتمام این سلطنت   ؛هیچ ملتی نخواهد شد 

نقره و    ، گل  ، برنج  ، تو دیدی که سنگی بدون دخالت دست از کوه جدا شد و آهن  45  .ماند
گاه ساخته است  خدای بزرگ از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد پادشاه را   .طال را ُخرد کرد   . آ

 1(. حق و تعبیرش دقیق است ،این خواب
روی  که هیکل باطل و زمامداری طاغوت و شیطان    یا دهنده نجات بنابراین سنگ یا  

می  درهم  را  زمین  میاین  منتشر  زمین  در  عدل  و  حق  او  حکومت  در  و  در    ، شودشکند 
این همان    .یابد که این معنا در خواب دانیال واضح استآخرالزمان و در عراق ظهور می 

این    .سازدند و ویران می کَ سنگی است که ُبت یا زمامداری طاغوت و انانّیت را از اصل برمی
نه به عراق فرستاده شده بودند و نه    کیچ ی ه  و نه داوود  در حالی است که نه عیسی

 
 .اصحاح دوم ـسفر دانیال  ـتورات  - 1



 سیزدهمین حواری  .............................................................................................. 264

آخرالزما بودنددر  ندارد    ؛ ن  امکان  مزبور    کدامشانچ یه بنابراین  بنای  سنگ  بوده  همان 
شود سنگ بنایی که در یهودیت  مشخص می  یروشنبه بلکه از تمام مطالب پیشین    ؛باشند 

الحرام در مکه نهاده  اللهت ی ب  شۀ است که در گو  ی سودحجراال همان    ،و نصرانیت وجود دارد 
   .شده است
تجلی و نماد موّکل بر عهد و پیمان   ، خدا قرار داده شده  نۀ رکن خااالسودی که در  حجر

اند و این همان سنگی  ذکر کرده   و همان سنگ بنایی است که داوود و عیسی  ،است
  محمدهمان قائم آل   ،او  ؛ سازدحکومت طاغوت را منهدم می   است که در ِسفر دانیال 

و    پیامبر خدا حضرت محمدهای  طور که در روایت   که همان  ، است  یا مهدی اول
 .آیددر آخرالزمان می وارد شده است ایشان بیتاهل

و السالم علیکم و رمحة اهلل و برکاته 



 

 6پیوست 

»این جام از من   رۀدرباتفسیر مسیحیان  
 بگذرد« 

که جام عذاب و صلیب از او   دعای عیسیها برای تفسیر تالش هایی از  نمونه 
 ها آناز بحث و بررسی برخی برداشته شود و  

متنی از تفسیر کشیش تادریس یعقوب ملطی از انجیل لوقا که شامل اقتباسی از    -1
 . استگذشته تعدادی از علمای مسیحی 

  یشان به مسافت پرتاب سنگ یو او از ا گوید: »دوم:  می  تادریس یعقوب ملطیکشیش  
گویا هشت نفر را در ورودی بوستان و سه نفر را داخل  «  .به زانو درآمد و دعا کرد   ،دور شده

استکردترک  آن   سنگپرتاب    ۀانداز به ها  آن  ازاما    ، ه  شد  یک  به    ؛دور  که  کسی  مانند 
و درهای  از هم بدراند  رفتن خود حجاب مانع را  صلیب شود تا با به اس داخل میاالقدقدس 

 . بگشایدمنانش  ؤمرا برای انتها بی
  د ی تأکرا برای ما    شخود   ( بودنانسان)بودن  ناسوت اول:    ؟ چرا به زانو درآمد و دعا کرد

کنند او جسمی خیالی  بعضی از غنوسیان که ادعا می  برخالف   ؛ انسان شد  او  واقعبه زیرا    ؛ کند
مانند  ه نه    ، وارد شد  هادرد  تۀدر انسانیت با ما شریک شد و همراه ما در بو  .و غیرمادی داشت

  ،رنجیده شد   .ما  داشتندوست دلیل  بلکه فقط به   ،سبب گناهی که مرتکب شده باشد ما به 
خواست در عمل به  و از طرف دیگر می ؛ گناه بودزیرا تنها او بی   ؛هایش تنها بود کن در رنج یل

 .هستیم   در تنگنازمانی که  خصوصبه   ؛از دعا برنداریمدست ما نشان دهد 
دور  پرتاب  اما  مسافت  »به  او  سنگشدن  می یک  اغسطینوس  قّدیس  چنانچه  گوید  « 
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به    .کندکه بر سنگ نقش بسته بود به ما یادآوری می را  »سنگ« در اینجا شریعت موسی  
ها آن   سمت مسیحی است که از حرکت به   ، این مقدار دور شد تا نشان دهد هدف شریعت 

او را بشناسند و در زمان  است  آنچه در تورات آمده  طریق  د از توانستنمیها  آن   دور نیست و
 . ا باشنداو را پذیر  ،حیات خود 

بدون شاگردانش دعا    یی تنهابه قّدیس گریگوری نیسا معتقد است سّید به زانو درآمد و  
کشد و با  های ما را به دوش میتوانستند در این لحظاتی که او ضعفنمی ها  آن  زیرا   ،کرد

خود   پدرخون  را    ، نزد  می ما  همراهشفاعت  خود    ؛ باشند   شکند  نوع  در  او  کار  این  گویا 
 . بوده است فردمنحصربه 

نه به  اما    ؛اله را از من بگردانین پیا   یخواهاگر می   ،پدر   یو دعا کرده گفت: ا سوم: »
کریسوستوم و انتشار آن  عبارتی از قّدیس جان مۀترجتر پیش«  .تو دۀمن بلکه به ارا خواست 

در اینجا به  به همین دلیل   ؛کندکه این دعا را تفسیر می تقدیم شد در کتاب »محبت الهی«  
 کنیم: میبسنده مختصری از بعضی از پدران کلیسا در این رابطه  توضیحات 

پدران معتقدند عبارت »  -الف از  یا »بگردانبعضی  بهاناز من بگذر «  امتناع  «  معنای 
ای بر او  کند جام درد بدون اینکه سلطه بلکه فقط اعالم می  ؛ جام نیستیرفتن  پذسّید از  

حتی اگر جام دردها  بخواهیم  از خدا    گونهاین شایسته است ما نیز    .گذردداشته باشد از او می
قرار ندهد  تنگی  در  ما را  های  جان در نیاورد و    بخواهیم این درد ما را از پا  کنیل  ؛ را به ما بدهد

 !بگرداندما را پاک   تا  از ما عبور کند امری گذرا و موقتفقط مانند  ؛خستگی نسازد دچار و 
  اوالً زیرا   ؛شودین معنا نیست که جام نزدیک سّید نمی ه ا « بانبگذر را عبارت »این جام  

ای  این جام بدون  نبود  او بگذردممکن  از  نزدیک شود  او  او    ...نکه به  به  این جام  اگر  پس 
  .گذشتشد از او نمی نزدیک نمی 

 . قّدیس دیونیسوس اسکندری
کند  می   دی تأکبر این موضوع  است  قّدیس امپرسیوس بر این باور است آنچه رخ داده    -ب

پدر را محقق    دۀکه سّید مسیح جسمی حقیقی داشت و به نیابت از بشریت آمده بود تا ارا 
 [ 888].سازد
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پس گناهی را که    ؛د این دعا این بود که سّید مسیح وضعیت ما را تصحیح کن  رۀجوه
  ، ستنایب ماکه  آدم دومین    .تغییر دادکند  می و بشر با آن زندگی  بود    دادهانجام  آدم  نخستین  

  . او و پدرش یکی است  دۀهرچند ارا   ؛پدر شویم  دۀآمد تا موقف ما را اصالح کند و تسلیم ارا 
برای  که  گوید: »زیرا انسانی شد که آنچه را  دیونیسوس اسکندری می  که قّدیس  طور  همان

درخواست   ( پدر دۀارا )که اختصاص به پدر دارد را و او اموری  ... بر دوش کشید انسان است
الهوت  ؛کندمی جهت  از  اینکه  استاراده  بودنش با  یکی  پدر  با  کنم  می   د یتأک  ...اش 
را که محال   ، بخشیی رها ارا   ی رعملیغ  ،آنچه  با  بود    دۀو مخالف  و  .نکرددرخواست  پدر   »

امپرسیوس می  »ارا قّدیس  ارا   دۀگوید:  با  تفاوتی  ندارد  دۀپدر  دو  بلکه    ؛ پسر   یمشخط این 
 [ 889].« گرفتاو تواضع در برابر خدا را فرا   حال، با این    ؛ هستندیکسان    یدارند و الهوتیکسانی  

که حاضر کند تا دشمنانش  ئریانی از مال ک تواند لشگوید: »او میاگستینوس می قّدیس  
  گونهاین  .بنوشد  بایستی جامی را که پدر اراده کرده بود به او تقدیم کنداما  ؛را هالک گرداند 

در برابر این جام  ن  دشای برای نوشیدن این جام تقدیم کرد تا با تسلیم نمونه   عنوانبه خود را  
 [ 890].«که با عمل نشان داد طور همان  ؛خود نعمت صبر را با سخن نشان دهد  به پیروان
گوید: »اگر از چیزی  و می   کندما را به اقتدا به سّید مسیح تشویق می   کریسوستوم جان
 [ 891].«بر زبان راند ( مسیح)سخنی را بگو که او   ترسیدی 

« سّید مسیح نیازی  . نمودیت میاز آسمان بر او ظاهر شده او را تقو   یا و فرشته چهارم: »
بر  تصویری از ضعف ما را    ، بشریت   دۀنماین  عنوانبه او  اما    ؛ ای او را تقویت کند نداشت فرشته 

آنچه    . ای از آسمان حاضر شود و به او خدمت نمایدبنابراین پذیرفت فرشته   ؛دوش کشید
فرشتگانی    ؛ نیاز داریم   به فرشتگانما  اینکه    ؛ ما بودبات  محاس  بر اساس برای سّید رخ داد  

 . کنندرا خدمت می (14: 1عبرانیان )«  .که وارث نجات خواهند شد یآنانکه »
اقدام  های خود به آن  نیروی دعا را به ما نشان دهد تا در اثنای کشمکش برای اینکه    ـ
 . تقویت کندما ظاهر شد تا او را پروردگار ای برای فرشته  ، کنیم

 . وفالکتیوسثیپدر 
 ! او بود در حالی که به او گفت: »خداوندا بزرگداشت  ای معتقدند ظهور فرشته برای  عده
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این    .تو قادری که بر مرگ غلبه کنی و بشریت ضعیف را نجات دهی  .ار توستقدرت در اختی
در  را    کلیسا تسبیح خوداست که  علت  ین  ه ا پدر ثیوفالکتیوس است و شاید ب  تۀهمان گف
برکت   ،بزرگی ، کند: »نیروزیرا تکرار می   ؛ پذیرفتن آن روح قرار داده است  ،دردها  تۀ طول هف

 «. ... آمین ،ست تا ابد برای تو تعز و 
که عرق او مثل قطرات  چنان   ؛دعا کرد  آشکار  یبه سعو  پس به مجاهده افتاده  پنجم: »

شان را  یا   ، نزد شاگردان خود آمده  ، سپس از دعا برخاسته  . ختی ر ین میخون بود که بر زم 
ا   . افتی در خواب    ، از حزن تا در  یبرخاسته دعا کن  ؟ دی شان گفت: چرا در خواب هستیبه  د 

به ثبت رسانده است:  پزشکی  « این توصیفی است که لوقای بشیر به زبان  !دیفت یامتحان ن
که عرق    آنجا زاع حقیقی وارد شد تا  که سّید مسیح در یک ن  یدرستبه «  .به مجاهده افتاد»

را    ش تبدیل به هابیل جدیدی شد که زمین خون  . ریختاو مانند قطرات خون بر زمین می
ای که در قلب برادرش قابیل بود  حسد و کینه   ۀ نتیج  عنوانبه هابیل اول را    ، زمین  ؛ پذیرفت
  ، خون هابیل   .محبت حقیقی تمامی بشریت پذیرفت   ۀنتیج  عنوانبه اما دومی را    ؛ پذیرفت

  مؤمناِن   مۀاما خون سّید مسیح خواهان نعمت برای ه   ،کندمیدرخواست  انتقام از قاتلش را  
 . ستبه او

حتی در برابر خواب  از اینکه    در حالی که  ،نرم کردن با حق بود  وپنجهدست معلم در حال  
کنند بودند  مقاومت  عاجز  دلیل    ؛ نیز  همین  کردهها  آن  سّید به  سرزنش  به    ،را  توصیه 

 . تا در امتحان وارد نشوندنمود و دعا   یدار زنده شب
 !حمل نمود تا شادی خود را به من ببخشد  شخود در دردهای مرا  ـ

ها را به  بایستی غم   او  .موعظه کرد  ش زیرا با صلیب  ؛کنمحزن او یاد می از  با اطمینان  
 ... غالب شودکشید تا دوش می
مرِگ  )رو مرگ پیش  تا حد امکانواست ما بیاموزیم چگونه بر مرگ غلبه کنیم و خاو می

 . را در هم بشکنیم ( ابدی
زیرا او   ؛سبب دردهای من بلکه به   ، دردهای خودبرای  نه    !درد و رنج کشیدی  !ای پدر

 ... گناهان ما مجروح شدسبب به 
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  دانستزیرا می  ؛باشده  دردمند شد  سبب کسانی که به او ستم کردند بعید نیست او به 
 . ند شدهخوا کردن مقدسات عقوبت سبب آلوده به ها آن

 . قّدیس امپروسیوس
  ی لیتمث   نی و ا شد،  یم  ی عرق همچون خون جار   خواند،یکه پروردگار ما دعا م  یدر حال  ـ

 .سای کل ی عنیداد؛ یم یبود که با تماِم بدن خودش گواه  یاز استشهاد 

گوقّدیس    . ینوس ت سآ
  ؛ باشد از او جاری بوددرآمده  مانند خونی که از بدن    عجیب  طرزی های عرق به  قطره  ـ

 . طبیعت ماست تۀکه شایس  ترسی ؛ خالی بود در حالی که از ترس

 « .دیفتیتا در امتحان ن» ـ

  مورد آزمون واقع شده   ،را تحمل کردهمانده و آن    قدمثابت اگرچه کسی که در امتحان  
یسوع را به پیش    ،روح  گونهاین  .زیر آن سقوط نکرده استبه  اما در آن داخل نشده و  است؛

  ( 1:  4متی  )بلکه برای اینکه شیطان او را بیازماید    ؛شودآزمون ب داخل  نه برای اینکه    ،برد
  بلکه فقط او را امتحان کرد بدون ؛ آزمون نشد و خدا او را وارد آزمایش نکرد وارد ابراهیم نیز 

 ... اینکه او را به زیر آزمایش بکشد
دست خود ما را رهبری    ا خدا باما    ؛ اندِکشد تا هالک گردشیطان با تمام نیرو ما را می

تفسیر انجیل  )«  .قّدیس دیونیسوس اسکندری  .مان آماده سازدکند تا ما را برای رهاییمی
 ( دوست دردمند  ـ  22لوقا 
های  انجیل باب  در  ای  رساله   ،های مسیح و قیامت کتاب رنجمتن  قسمتی از  بررسی    •

 . کشیش آنتونیوس فکری ،چهارگانه 

 گوید:می وی 
ا   ،در افتاد و دعا کرده  یش رفته به رو یپ   ی پس قدر :  39  یۀ»آ اگر    ،پدر من   یگفت: 

 « .تو دۀخواهش من بلکه به ارا نه به اما   ؛اله از من بگذردین پ یممکن باشد ا 
  دۀعیسی به نیابت از ما که ارا اما    ؛هستند یکسانی  روح  ها  آن  پدر و پسر یکی است و  دۀارا 

  . در برابر صلیب خاضع شد  پدر بود از  روری که حاصل اطاعت  آمد و با ُس نپذیرفتیم  خدا را  
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با    خداِی   دۀبینیم او ارا در کالم مسیح می   .خواهان بودنیز همین را  مسیح در همان زمان  
 ( 16: 3یوحنا ) .کندمحبت را آشکار می 

 ؟ چرا مسیح تقاضا کرد جام از او بگذرد
 ؟ آیا ترسید  -1

 ؟ خواهد خاستبر  ی زودبه داند آیا او نمی  -2

 « . ...؟پدر است  دۀاو چیزی غیر از ارا  دۀآیا ارا  -3

 گوید: میها را پاسخ داده این پرسش وی 
ب   خود   سمسیح نف    -1» زمانی که گفت من همان هستم و    .خود تسلیم کرد  دۀارا   ارا 

  طور  همان ـ توانست  میحتی    ( 6:  18یوحنا  )توانست فرار کند  او می   سربازها بر زمین افتادند 
داد گفته شد  که   انجام  زیتون  با درخت  آزار دهد  ها  آن   ـو  به شاگردانش گفت:  و حتی  را 

« پس اگر قصد فرار داشت این کار  .خواهد مرا تسلیم کند نزدیک شده استمی»کسی که  
این کار را بدون اینکه دست کسی به    ، چنانچه قبل از آن  ؛ توانست برودو می  دادرا انجام می 

  ، 8- 6:  2فیلیپیان    ،10: 10یوحنا   ،53:  22لوقا  ،  30و29:  4لوقا  )او برسد انجام داده بود  
:  8یوحنا    و  44:  7یوحنا    ،46:  21متی    ،23-21:  16متی    ،1:  17یوحنا    ،17:  10یوحنا  

م  ی اورشل  سویبه عزم ثابت    ا خود را ب  یشد رو یم  ک یصعود او نزد  یچون روزها اما    (.59
اگر کسی بپرسد چرا او    .هراسیدشویم او از مرگ نمی از اینجا متوجه می  (. 51: 9لوقا )نهاد 

  شپاسخ  ؟شودآیا این کار فرار محسوب نمی   ؟تسیمانی در کوه زیتون رفتبوستان ج  سویبه 
نمی یهود  که  است  کند چنین  دستگیر  را  او  شهر  وسط  در  ب  ؛ خواست  ا زیرا  ترتیب  ین  ه 

خواست در بیرون از  دلیل این سخن این است که یهودا می .شدصدای زیادی به پا می وسر
گاه است که او به بوستان جتسیمانی میدانست یهجمع او را تسلیم کند و مسیح می  رود  ودا آ

سبب او  افتاد دستاویزی برای یهود بود که به اگر فتنه و کشتاری اتفاق می  (. 2:  18یوحنا  )
که برای جلوگیری از فتنه  شد  می چنین  ها  آن   و حجتاست  چنین شده و او مستحق مرگ  

بگریزند    اشو بتوانند بعد از دستگیری همچنین او به بیابان رفت تا شاگردان ا   .انداو را کشته
به  (.9و8:  18یوحنا  ) نتیجه شاگردانش  را  دلیل  در  ایمان خود  ضعفی که داشتند همگی 
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عالوه بر این سّید عادت داشت در بیابان    .چنانچه پطرس این کار را کرد  ؛ کردندمیانکار  
ستگیری  اگر د .شاگردانش صدای او را بشنوند تا دعا کند بلندی  خواست در  دعا کند و نمی

خواست کسی از او کردند و او نمی او دفاع می   از  دوستدارانش  ، افتاداو در شهر اتفاق می
 کسچ یه سوی  امت بشری از  خود تسلیم شد و خواهان کر   دۀبنابراین او به ارا   .دفاع کند

 «.کشته شود  شخواست کسی به خاطر که نمی طور  همان ؛نبود 
 : میگویم
دلیل بر علم    ،توانست فرار کند در حالی که می هم    آن،  خود   دۀشدن مسیح به ارا تسلیم   ـ

  هم  از او دور شود وواقعه خواهد این میهم چگونه حال  .استرفتن صلیب به اهمیت  دراو 
 ؟!کندحال خود را تسلیم می در عین 

  یز یچ از  قبل   توسل،  و دعا  چراکه است؛  مطلوب  به  مصادره ی نوع  سخن ن یا  ،عالوهبه 
از    ی عنی  کند؛یم   استناد  آن  به   شیکش  که   بوده   که  ی شخص   خاطرنانیاطم  و  آرامشقبل 

تسلیم میکس  . است  کرده  م ی تسل  را   خودش را  برای  ی که خود  کند همان شبیه است که 
  کامالً گیری این دو شخص  است که موضع به همین دلیل  آمد و    استجابت دعای عیسی

 !متفاوت است
  ؛ است ورد ممعنای یکی از این دو دارد به مطلبی که کشیش آنتونیوس فکری بیان می  ـ

و  کند میدر حالی که اطمینان دارد خداوند دعای او را اجابت  خود را تسلیم کرد مسیح
یا اینکه کسی غیر از او خود را تسلیم کرده و او همان شبیهی    ، دهدمی   شنجاتها  آن  از دست 

ای  مطلب سفیهانه   ، و غیر از این دو مورد  ؛نازل شده است   است که بعد از دعای مسیح
 ! و حاشا که چنین باشد ؛دشونسبت داده می  که به عیسی خواهد بود

 گوید:کشیش آنتونیوس فکری می 
گاه  رستاخیز شاگردانش را از  او    -2» را تعلیم    زیچهمه و حتی    (21:  16متی  )کرد    خود آ

گیرد که در آن چهار  یک ماهی می. او  داد و گفت پطرس او را سه مرتبه انکار خواهد کرد
گاه بود و از    .سامریون خبر داد  رۀاو دربا  (. 27:  17متی  )درهم وجود دارد   از ضمیر مردم آ

 جز به کس  ترین سخن او در اینجا چنین است: هیچ بزرگ   .داداورشلیم خبر می   دۀحوادث آین
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گاه  بنابراین او به آنچه   (. 27:  11متی  )تواند پدر را بشناسد  پسر نمی برایش رخ خواهد داد آ
دارد که او انسان کاملی بیان می  گونهاین   ؟جام از او بگذرداین  پس چرا دعا کرد که    ؛بود

می و حزن  اضطراب  دچار  که  می  طور  همان   ؛شوداست  تشنه  و  گرسنه  با    ...شودکه  او 
می  اشی بلندنظر  نشان  را  خود  به  اضطراب  تا  ازبودنش  انانسدهد  بعد  و  ببریم  آن    پی 

فریب  کند تا شیطان را  اضطرابش را اظهار می  .دهدشجاعت خود را در برابر سربازان بروز می 
بنابراین او تدبیر خود را   ؛بر او غلبه کند   وندخدا و  نزدیک کند   شخودبه    ذرهاو را ذرهتا  دهد  

انجام  به  مشیت تو    د دعا کنیم: بای  گونهاین ما  تا  دعا کرد    چنین این   .کرداز ابلیس پنهان می
 « .برسد
 : میگویم
به اراده و مشیت  واقعه  شود و این  دانست عذاب و صلیب بر او واقع می اگر مسیح می   ـ

است او مخالف مشیت خداوند    ، خداوند  دعای  استپس چرا  و    ؟بوده  قدر  از  این سخن 
 !و حاشا از او ؛کندمنزلت این پیامبر بزرگ کم می

گوید او همانند انسان مضطرب  کشیش مذکور یک مرتبه می  ؛اما در رابطه با اضطراب  ـ
و  )گوید  کند و دروغ میفریبکاری میعیسی    !گوید او مضطرب نیستدیگر میبار  است و  

این سخنی متناقض و تالشی    متأسفانه  !ودشیطان شخوردن  فریب تا موجب    (حاشا از او
 . اندفرموده به آن اشاره  احمدالحسننومیدانه در غایت نادانی است که امام 

چنین  است    یقین داشته   شرفتنصلیب به بودن  در حالی که به حتمی   اگر عیسی  ـ
و مطیع    که او خلیفه موضوع    با این   ی خواهد داشت این تناقض   ،باشد درخواستی از خدا کرده  

 باقی است:حالت در نتیجه فقط دو  ! خدا باشد دۀاش ارا و اراده ،خدا 

رفتن  صلیببه بودن  به حتمی  ، زمانی که از خدا چنین درخواستی کرده  اول: عیسی
گاهی   مسیحیان در    دۀدارد که عقینادانی وجود    عیسیدر  نداشته است و این یعنی  آ

 .کندرابطه با الوهیت عیسی را نقض می
و نیز یقین دارد کسی که به صلیب  خواهد داد  رخ  رفتن  صلیببه   ۀدوم: او یقین دارد واقع

گاهی  خدا علم  سوی  یعنی از    ؛رود ممکن است او یا شخص دیگری باشد می دارد که  و آ
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  یجابه شخص دیگری  ه باشد  نداشتتواند از خدا بخواهد اگر توانایی تحمل این تکلیف را  می
این   برسانداو  انجام  به  را  این صورت خواس  ...وظیفه  در  موافق حکمت    عیسی  تۀکه 

 .است
 گوید:کشیش آنتونیوس فکری می 

هرچیزی برای پدر باشد برای    ( 30:  10یوحنا  )گوید: من و پدر یکی هستیم  سّید می  3»
نیز یکی  ها  آن   مشیتخواست و  وقتی این دو در ذات یکی باشند    (. 15:  16یوحنا  )من است  

خواهد  مشیت الهی نیز با مشیت انسانی یکی    زمانی که الهوت با ناسوت یکی باشد   .است
بلکه برای مشیت    ،خود را برآورده سازم تۀ ام تا خواس: نیامده حتی این سخن عیسی که .شد

معنای وجود دو  به این سخن    ( 19:  5و    38:  6یوحنا  )ام  آمدهاست  کسی که مرا فرستاده  
  ، کندچیزی را اراده می  ،ضعف معمول خود جهت  بلکه جسم به   ، خواسته نیستدو  مشیت و  

ان  حتی قّدیس  ؛ پدر را برآورده سازد  تۀخواهد خواسزیرا او می   ؛ دکنمسیح آن را برآورده نمیاما  
دهند و نداهای جسم خود را  خدا را انجام می   تۀفقط خواسها  آن   .نیز چنین وضعیتی دارند

ین سبب است  ه هم ب  .یکی است  شانبا ناسوتها  آن  بیشتر  بنابراین الهوِت   .کننداجابت نمی 
ها زمانی که  هریک از ما انسان  .با صلیب هم مطیع بود  که عیسی حتی در رابطه با مرِگ 

کند آن اتفاق واقع نشود و دعا  آرزو می   ، مضطرب شده   قطعاً  بداند مصیبتی در انتظار اوست
کند که امور را به خدا واگذار  او را قانع می   القدسروح   ،گذردمدتی که از دعا می   .کندمی
»بای بنابراین می   ؛ کند انجام شود  دگوید:  تو  به .مشیت  انسانیت  « مسیح  دارای  آنکه  سبب 

از این قضیه    قبالً در حالی که    ، دکه وقت آن واقعه فرا رسید دست به دعا ش زمانی    ،کامل بود 
نه به خواهش من بلکه به  « و »اگر ممکن است این جام از من بگذردبین »اما    . مطلع بود

او نگرفت  وقت«  تو  دۀارا  از  بود  زیادی  ناچیز  این زمان بسیار  ارا   .و  ارا   دۀپس    دۀ او همان 
 ...الهی دۀا همان ار  ؛خداست

 ؟انجیلی به انجیل دیگر متفاوت است چرا ماجرای اندوه مسیح از ...
از   داده   ،هاانجیل نگارندگان  هریک  گزارش  را  او  احوال  از  از  یکی  بعضی  در  و  اند 

نیز اشتراک دارندگزارش را بین خود تقسیم کرده ها  آن   کلی   طوربه   . ها  این  اند و  اخبار  به 
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ای  رساله   ، رستاخیزدردهای مسیح و  )«  .  ... های چهارگانه مکمل یکدیگرندنجیل ا   ، جهت
عیسی مسیح در بوستان    - 4دردها:  تۀ شنبه از حوادث هفروز پنج  ،های چهارگانه انجیل در 

 ( جستیمانی
  بلکه  ؛نبوده   بالفاصله   ، باشدهم کوتاه بوده    هرقدر دو سخن،    ن یا   انیم   یزمان  ۀفاصل  ـ
از    حی مس  باشد،اگر اندک    یحتمدت    نیدر ا   .است  داشته  وجود  یکوتاه  یزمان  ۀفاصل
  یبلند   ا ی  ی که مطرح است با کوتاه  یاشکال  جه یدر نت   ؛بردارد  او  از  را   واقعه  نیا   خواهدیمخدا  

 !شودی نمبرطرف  زمان 

خداوند سبحان    نکهی ا   یعنیـ که انجام داده    ییکرده است دعا   روشن   حیمس  د یّ س   ـ
پس    ؛ است  بوده   خداوند  ۀاراد  و   خواست  ـ بردارد  او  از   را   شدندهیکشب یصلشکنجه و به   نیا 

کند که این  بیان می  وضوحبه که    گونه  همان  ؛استعمل  تمایل و امیدی برای این    ، این دعا
یعنی    «.من  دۀتو واقع شود و نه ارا   دۀکن برای اینکه ارا یل»ست:  وند ا خدا   دۀدعا در ضمن ارا 

است و به اذن خدا  ناتوان کردن در ضمن رضای توست و عیسی از تحمل صلیب این معاف 
ها برای  این عبارت   (. تو واقع شود  دۀبرای اینکه ارا ) از او دور شود  واقعه  خواهد این  از او می 

 . کندحق است کفایت میخواهان کسی که 

حزن و    اندگفته  از علمای مسیحی است کهبرخی    تۀماند و آن گفباقی می نکته  یک  
به مسیح  بشر  دلیل  اضطراب  گناهان  که  ها  آن  نظورم  ؛است تحمل  است  که  زمانی  این 

این گناهان را پوشید و    مۀ سبب جابه این    ، پذیرفتتحمل گناهان قوم خود را    عیسی
مختلفی    ی نظرهانقطه این سخن نیز از    . قرار دادوضعیت  او را در این  کار    ن گناهکار شد و ای

 کنیم: میبسنده از آن   نکتهمردود است که ما در اینجا به دو  
متحمل گناهان    خدا   فۀکه خلیموضوع    این  ،رفتن صلیب به   ۀقضی  از  نظرصرف  اول:

  فۀ معنا نیست که خلیبه این    ،وجود دارد ها  آن   که امید به ایمانشود  می ن و کسانی  امؤمن
ا بخدا(  بر  پناه  )خدا   پذیر   ؛شودگناهکار می ین سبب  ه  با  او  که  معناست  این  به    فتن بلکه 

هدایت  جهت  و بر قوم خود و آنچه به   است،   پذیرفته سختی و مشقت را    ، مسئلهاختیاری این  
می  او  به  می مردم  صبر  این    .کندرسد  امام    مسئلهشرح  سخنان  در  شکل  بهترین  به 
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 . تقدیم شد  «زاویه»سنگ االسود یا حجر  یۀتوضیح قض در  احمدالحسن
با عقی به الوهیت مطلق  ها  چراکه آن  ؛در تناقض است مسیحیان    دۀدوم: این اعتقاد 

او دارای ظلمت  باشد  به گناهان شده  آلوده  اگر عیسی متحمل و    ؛ معتقدند  سّید مسیح
! اه نداردر در آن  ایتاریکیهیچ  در حالی که الهوت مطلق نوری است که  ، خواهد بود



 

 7پیوست 

عیر و اس  تفسیر مسیحیان از خبرهای غیبی  
 فاران

و حتی برخی  کنند  ای خالی از دلیل علمی را مطرح میای از علمای مسیحی نظریه عده
کنند که ظهور مجد و شکوه خداوند  حقایق را تحریف و این متن را چنین تفسیر میها  آن  از

و س  زمان موسی  ، عیر ادر سینا  است  در  داده  احتجاج    ؛ رخ  به  مربوط  پانوشت  در  که 
را بیان    یۀبطالن این نظر   ، و محمد  بر عیسی  موسیتصریح  ۀ  لیوسبه   امام

 کنیم: های علمای مسیحی را نقل میقسمتی از متون کتاب نمونه  عنوانبه  . دیمونم
تنها  و    ،فلسطین را پنهان  ی هاکوهرشته عیر در  االمسیح بسیط وجود سکشیش عبد  •

 : کندمی عیر اکتفا اتعریف از سیک  به  

سرزمین حوریان ذکر    عنوانبه عیر را  ا س  ،کتاب مقدس  ؟عیر کجا واقع شده استا»س
پیدایش  ) «  .ل فاران که متصل به صحراستیتا ا   ، ریع اس  ،شانیان را در کوه ا یو حور »  کندمی
  اند اطراف دریای نمک یا دریای مرده ساکن بوده   در  کهاست  حوریان یکی از قبایلی    (6:  14

به ما می به عیسو بخشید واقع    ساعیرگوید  و  ادومیان که خدا  و است »شده  در سرزمین 
قاصداِن ی رو یپ   عقوب  خو  یش  برادر  نزد  را  ع یخود  دیش  به  سی سو  ادوم  یع اار  بالد  به  ر 

«  .سو همان ادوم استیو ع  . ر ساکن شدیعا سسو در کوه ی ع  و» (3: 32پیدایش )«  .فرستاد
سو که در  یعی شما از حدود برادران خود بنو آن قوم را امر فرموده بگو  »  ( 8:  36پیدایش  )

تثنیه  )«  .دیاط کن ی ار احتیبسپس    ؛ دی شان از شما خواهند ترسید و ا ید بگذر یند با ا ر ساکن یعاس
سرخ  عیر در قسمت شرقی مقابل وادی عربه و بین دریای مرده و ایالت دریای  اس  ( 4:  2
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  ( 2:  1تثنیه  )«  .روزه استازده یع سفر  یر تا قاِدش برن یعاب به راه کوه سیاز حور واقع است »
  ی م و روزهایابان کوچ کردیقلزم در ب  ُهَوه به من گفته بود از راه بحریکه پس برگشته چنان »

ر  یعاسو که در س یعی برادران خود بنپس از  »  (،1:  2تثنیه  )«  .میرا دور زد ر  یع اار کوه سیبس
به راه    ،سپس تغییر جهت داده  ،می ر عبور نمودون جابَ یص َلت و عَ یند از راه عربه از اِ ا ساکن

 ( 8: 2تثنیه ) « .رفتیمبیابان موآب 
شود و این نفی  می عیر در بخش شرقی شهرها واقع شده که امروزه اردن نامیده  ایعنی س

و این نظریه را که در آن بر عیسی    ؛ استبلکه اردن    ،عیر همان فلسطین استاکند که سمی
 ! کندنفی میاست وحی شده 

خروج    ،بلکه با اسلوبی شعرگونه   ؛انجیل و قرآن ندارد  ،ای به توراتآیات مذکور هیچ اشاره 
با رهبری خداوند برای قومش را   که از مسیر    ،کندتوصیف می از مصر به سرزمین کنعان 

به مکه    وجهچ یهبه بوده است و این قوم در این سفر    ، به فلسطین  ،به فاران  ،عیر ا به س  ،سینا 
ود روانه شد و به صحرای فاران  و و دا کند »چنانچه کتاب مقدس ذکر می   ؛اندیا حجاز نرفته 

مقدس    ( 18:  11پادشاهان  اول    ؛ 25:  1موئیل  سدوم  )«  .آمد کتاب  ذکر    وجهچ یهبه و 
با قوم    ! حجاز روانه شد  سویبه د از فلسطین  وکند که داو نمی  متون کتاب فقط رفتار خدا 

 . شوداسرائیل را یادآور می
  و  اسرائیل کنار کوه سینا خیمه زده بودنددارد که بنی   زمانیداللت بر    ،در اینجا قرینه 

های دور تابیده  شود که مجد و شکوه خدا بر مسافت می متذکر ها آن  موسی با کالم خود به
عیر و فاران سه کوه  اس  ، سینادر آن،  کند که  جغرافیایی را برای ما تبیین می   شۀو نق  ،است

-شده  واقع سینا و جنوب اردن و در صد مایلی مکه    ۀر یجز شبه در    و  ، در مجاورت هم هستند
عالوه بر اینکه کسی که    ؛ ه نیز واضح استکه در باال بیان کردیم و در نقش  طور   همان   ؛ اند
کتاب آیا  )«  شود.و بر بشر اطالق نمی   استاست که اسم الله    (ְיהָוהیهوه  ) پروردگار    ،آیدمی

 ( 6فصل  ؟دهدآید خبر می می  حیمسکتاب مقدس از پیامبر دیگری که بعد از 
پنهان    چنین این که حقایق را  است  عیب    ، بر کسی که ادعای علم دارد و مرد دین است

 !سازد
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 گوید: کشیش تادریس یعقوب ملطی می -1

اسرائیل را  قبل از وفاتش بنی  ، مرد خدا  این همان برکتی است که موسی و »برکت قوم: 
 « .ن متبرک ساخته آب

موسی و اشتیاقش    نۀ محبت پدرا   . شوداصحاح محسوب می  مۀ این آیه عنوانی برای ه 
  زمانی که کند و  با وجود اینکه او وفات می   ؛دارداسرائیل بیان میرا برای رشد و رهایی بنی 

 . همراه نیستها آن یابند بان دست می ه آباسرائیل بنی 
کالب این لقب   .کتاب نیست  دۀ»موسی مرد خدا« حکایت از این دارد که موسی نویسن

 . کندبر موسی اطالق می  90و عنوان مزمور   ( 6: 14یوشع )را فقط در  
اساس و بنیانی را که برادرانش با آن    ،نبی  ِی امجد و شکوه خدا در میان قومش: موس

می ساخت متبرک  ظاهر  خدا    ؛شوند  مجد  اعالن  همان  مکان  ،هاآنبرای  که  های  در 
 . ران و کرورهای مقّدسینکوه فا ،عیر اس  ،مختلف بود: در سینا 

آمد» از سینا  پروردگار  او گفت:  از س  پس  فاران  او  کوه  از  و  نمود  ایشان طلوع  بر  عیر 
آتشین پدید  شریعت    و از دست راست او برای ایشان  ،مقّدسین آمددرخشید و با کرورهای  

 «.آمد
بیند که  می همانند خورشید    ،شود که او خدایی را که از سینا آمده برکت از زمانی آغاز می 

ش  که شریعت یا وصیتش را به قوم  را مالقات کرد   خدایی  . عظمت استدر زمان طلوع با 
مند شوند و  قانون آسمانی رفتار کنند و از طبیعت ملکوتی بهره   بر اساس تا    ، کندتسلیم می

  کرد تا ازعطا  ها  آن   شریعت آتشین را به   . سهمی در حیات آسمانی سعادتمندانه داشته باشند
که آتش    شوندترین فرد به کائنات آتشین را به وجود آورد که همانند خداوندی  شبیه ها  آن

 .سوزان است
بنابراین آن را بر    ؛خداوند نازل شد تا شریعت را تقدیم کنداست اورشلیم آمده  1در ترجوم

 
از ترجمه  -1 به تعدادی  از قسمت ترجوم  آرامی اطالق میهای تفسیری قدیمی  زبان  به  از عهد قدیم   . شودهایی 

)مترجم(
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زیرا وصیت »قتل انجام نده« در    ، آن را رد کردند ها  آن  اما  ؛ عیر بر ادومیان نازل کرداکوه س
زیرا    ،نیز آن را رد کردند ها  آن   سپس بر کوه فاران بر اسماعیلیان نازل کرد و   . بودآن آمده  

:  گفتندها  آن  زمانی که برای اسرائیل به کوه سینا آمد   .بودوصیت »دزدی نکن« در آن آمده  
 « .خواهیم دادآنچه خدا بگوید انجام »هر 

زیرا    ؛با مجد و شکوه با قوم خود صحبت کند   تش را تقدیم کند وخدا فرود آمد تا شریع
ای نیز معتقدند خدا زمانی که فرود آمد و شریعت  عده   .گوید »طلوع کرد« و »درخشید«می

پس بر کوه   ؛جماِل مجد خود را اظهار نمود  ،آتشین خود را بر کوه سینا به موسی تقدیم کرد
گویا حلول    .د و این دو کوه از یکدیگر دور هستندعیر طلوع کرد و بر کوه فاران درخشیاس

نیز نورانی و    دوردستهای  تا جایی که کوه   ؛مجد خدا بر کوه سینا کل منطقه را روشن کرد
 . درخشان شد

شریعت را گرفت بر کوه سینا    ،پیامبر   ِی ادیگر معتقدند مجد خدا زمانی که موس   یبعض 
  .فاق در تاریخ عهد قدیم استتترین ا زیرا این واقعه مهم   ؛ این سخن اولویت دارد   . نازل شد

چنانچه در سفر داوران آمده    ؛عیر آشکار کردا که مجد و شکوه خود را بر کوه س  گونه همان
« آمدی  !پروردگارا است:  بیرون  سعیر  از  خرامیدی  ، وقتی  ادوم  صحرای  از  زمین    ، وقتی 

ها از حضور خداوند  کوه  . دیها باران آب  ها ریخت و ابرها هم متزلزل شد و آسمان نیز قطره 
که    طور   همان  (5و    4:  5داوران  )«  .اسرائیل  خدای   ،پروردگارور  لرزان شد و این سینا از حض 

ل یاسرائی بن  ی اجتماع بر تمام  مۀ ی در خپروردگار  آنگاه جالل  جالل خدا در فاران ظاهر شد: »
 ( 10: 14اعداد )« .ظاهر شد

»قدس« را »مالئکه« ترجمه کرده است و این   مۀ آمد: سبعینیه کل با کرورهای مقّدسین 
در تفسیر »کرورهای مقّدسین«    (53:  7اعمال رسوالن  )  .همان معنای حقیقی است  غالباً 

که خدا مجد و شکوه خود را در آن آشکار  وجود دارد که آیا مکان چهارمی اند اختالف کرده
های مقدس او که خدا آمد در حالی که فرشته  است یا اشاره به همین مواردی  باشد؟!  کرده

و   (14یهودا )آمده است چنین آمدن او  رۀیهودا دربا لۀچنانچه در رسا ؛را احاطه کرده بودند 
 ( 17: 68مزمور )«  .ا کرورها و هزارهاستخد  ی هاارابهدر مزمور آمده است: »
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تا   زیرا در وسط آتش    ؛ کند   شان »شریعت آتشین« را تقدیمخدا برای قومش ظاهر شد 
بلعد و نفس را از فساد  را می   شرّ   ، کندکه همانند آتش عمل می  ( 33:  4تثنیه  )تقدیم شد  
می زبانه به   القدسروح   .کشدبیرون  کرد  شکل  حلول  جدید  عهد  کلیسای  بر  آتشین  های 

آتش محبت خدا و مردم    سویبه ا  تا انجیل آتشین را تحویل بگیرند و نفوس خود ر   ( 2اعمال  )
 . ببرند 

« دست راست به  آمدشریعت آتشین پدید    ،برای ایشاناز دست راست او  اما عبارت »
  ، شریعت ۀ  لیوسبه بنابراین ما    ؛کندچنانچه به برکت نیز اشاره می   ؛کندقّوت و نیرو اشاره می 

 . یابیمبریم و به برکت دست می خدا بهره می  قدرت از 
ع مقدسانش در دست تو  یجم  در حالی که  ،داردیقوم خود را دوست مکه    یدرستبه»

 ( 3: 33تثنیه )« .شوندیم مند بهرهتو از کالم  ، تو نشسته ی هستند و نزد پاها
دارد  ،دست الهی  به حمایت  در دست  کلیساهای هفت  ، در سفر مکاشفه  ؛اشاره  گانه 

دست راست او فراخ است و کلیسای جامع   (16:  1مکاشفه  )  . شودیسوِع خداوند ظاهر می
قبضه کرده است را  دهر  آخر  تا  آدم  دربا  ؛از   کس چ ی هگوید: »گوسفندانش می  رۀچنانچه 

  اما نشستن قومش نزد پاهای او و  ( 28:  10یوحنا  )«  .را از دست من نخواهد گرفتها  آن
  ، نبی بودند ِی اکوه دارد که منتظر موس  نۀاشاره به ماندن قوم در دام  ،مندی از کالم اوبهره 

  ماندن   .تقدیم قومش کند  و که به قله رفته بود تا خدا را مالقات کند و شریعت را دریافت  
بلند  خداوند و در حالی که دود از کوه  انگیز  شگفت   کوه در زمان مجد و شکوهِ   نۀ در دامها  آن
دادن متواضعانه،  گوشترین چیز به نشستن شاگردان نزد پاهای معلم خود و  شبیه  ،شدمی

 .استدر یادگیری همراه با رغبت 
دست    به   ؛اسباط   مۀپادشاه حقیقی برای ه   عنوانبه   (5-2:  33)خداوند  باشکوه  ظهور  

قوم مقدسش    .داشتن قومش است«قانون او »دوست   .آتشین است  راست او فرمان شریعت 
  اندمشتاق ها آن . از مراقبت او محروم نیست کسچ ی هپس  ؛ کندرا در دستان خود حمل می 

  ، عالوه بر این  .گیردرا با محبت در آغوش خود میها  آن  اما او  ؛ که نزد پاهای او بنشینند
و  او قوم خود را دوست دارد    .نشستن در نزد پاها اشاره به رغبت در یادگیری و شاگردی دارد
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را  می تواضع  ها  آن  پس شایسته است   ؛ کند تقدیم  آنان  به  خواهد شریعتش  با  پاهایش  نزد 
 گوید: زیرا می   ؛مند شوند بنشینند تا از این شریعت همانند میراثی بهره 

که    یو او هنگام  .عقوب استیراث جماعت  یامر فرمود که م  یعتیشر ما    یبرا   یموس»
 ( 5و  4: 33تثنیه )« .بود ّشورون پادشاه یدر  شدند ل با هم جمع یقوم اسباط اسرائ ی رؤسا

خدا  ماست  ،میراث  ،شریعت  ثروت  و  سراین   ؛ گنج  می   دۀچنانچه  گوید:  مزمور 
مزمور  )«  .دل من است  ی شادمانها  آن   را یز   ؛امراث خود ساخته یتو را تا به ابد م  های شهادت»

119 :111 ) 
اسرائیل در    مۀمانند پادشاه یا رهبر هکه رؤسای قوم اجتماع کردند و موسی  هنگامی  

او را  ها  آن   ، بعد از آن  متأسفانهاما    ؛کرد   شانشریعت شاه شاهان را تقدیم  ، بودها  آن   میان
د و حال آنکه  یبر ما سلطنت نما  یبلکه پادشاه  ،د: نهیمن گفتبه  گوید: »خدا می  .طرد کردند

 ( 12: 12اول سموئیل )« . بودپادشاه شما  ، شما یُهَوه خدا ی
  رۀ یا مسیای پادشاه که در شما  (12:  12اول سموئیل  ) « به یهوه  ّشورون پادشاه بودیدر  »

 ( 33اصحاح  ،سفر تثنیه  ـ  تفسیر عهد قدیم و جدید)«  .دارداشاره ذکر شده یا موسی  3
 گوید: کشیش آنتونیوس فکری می -2

اسرائیل را قبل از وفاتش به آن    مرد خدا،  این همان برکتی است که موسی»:  1  یۀآ  ...»
 « .متبرک ساخت

  ؛سازدرا متبرک می ها  آن  نماید،و قومش را ترک  کند  در اینجا موسی قبل از اینکه فوت 
اسحاق   طور   همان را متبرک    ،که  اوالدش  یعقوب  و  را  اینجا می   .ساختیعقوب  بینیم  در 

بنابراین موسی در دفعات زیادی برای کسانی   ؛ برکت برای اسباط ندارد  جزبه موسی سخنی  
از دستورهای شریعت سرپیچی می ا که مطیع  که  برای کسانی  و  برکات  از  کنند  ند سخن 

او امید    .قومش نازل شود  مۀ کند برکت بر هاو در اینجا دعا می اما    .گویدها میسخن از لعن 
  سبب ترِس بسیار به او بدی کردند و حتی به ها  آن   اینکه  مرغیعل  ،و آرزو دارد برکت نازل شود

اکنون همه را بخشیده و برای  او هم   .او را از ورود به سرزمین موعود محروم ساختند  ،خود
این    .برکت برای قومش استدرخواست  این برکت همان دعاها و دعای    .کندهمه دعا می 
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 ...هستند شفرزندانها آن  گویا ؛محبت شدید او در حق قومش است
دهد این اصحاح بعد از وفات موسی نوشته  = این عبارت نشان می  مرد خدا  ،موسی ...

 . شده است
و از کوه فاران  کرد  عیر بر ایشان طلوع  او از س  ،پس او گفت: پروردگار از سینا آمد »:  2  یۀآ

شریعت آتشین پدید    ،و از دست راست او برای ایشان  ،درخشید و با کرورهای مقّدسین آمد
 «.آمد

تجلی مجد و ظهور الهی او در سینا در زمان    ،منظور از آمدن او  =   پروردگار از سینا آمد 
  و از کوه فاران درخشید کرد  عیر بر ایشان طلوع  ااز س  .استاعطای شریعت مقدس به قومش  

رعد و برق و نورهای درخشان تجلی کرد کمتر   ، مجد و شکوه خدا که بر کوه سینا با آتش  = 
های دور و نزدیک منعکس  بلکه نورهای زیبای او بر کوه   ؛ از ظهور او در کوه سینا نیست

  یهاکوهرشته   و و کوه هور جز  ست شمال شرقی سینا  ، عیر در جانب شرقی عربهاکوه س  .شد
پیدایش  ) ساکن شدند  عیر  ا در سرزمین کوهستانی س  (فرزندان عیسو) ادومیان    .عیر استاس

بودند  (.3:  32 ساکن  آن  در  اسماعیلیان  و  است  واقع  فلسطین  جنوب  در  فاران    . کوه 
  ، های دیگر به هنگام اعطای شریعتدرخشش مجد و شکوه پروردگار در کوه سینا بر کوه 

  ؛ عالمت این است که شریعت خداوند دارای نور و هدایتی است که اختصاص به یهود ندارد 
متعلق   هبلکه  کل  مۀبه  از  روزی  که  است  کنند  مۀ اقوامی  استقبال  این    .خداوند  به 

 توجه فرمایید:  مراتبسلسله
 (نسل یعقوب)مکان اسرائیل   .. .سینا

 ( برادران یعقوب)مکان ادوم  .. .عیراسپس س
 (. عموی یعقوب) مکان اسماعیل  ...سپس فاران

این آیه چنین آمده است که   رۀدربا ، در تفاسیر یهود بخشهای تسلی در یکی از داستان
زیرا در آن وصیت شده بود    ،عیر برد و آن را رد کردند اخداوند ابتدا شریعتش را به کوه س

زیرا در آن    ،نیز آن را رد کردندها آن  بنابراین آن را به کوه فاران برد و  ؛»مرتکب قتل نشوید«
یافتند  نکن«که    وصیتی  و  ؛ »دزدی  برد  کوه سینا  به  یهود  برای  را  آن  را  ها  آن  سپس  آن 
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 . پذیرفتند
چنانچه مسیح به شاگردانش گفت از   ؛خداوند است  مۀانتشار تدریجی کل  ،معنای آناما  

است که کلمه و شریعت    توجهشایان   . زمین  مۀسپس سامره و سپس ه  ، اورشلیم شروع کنند
آور در اینجا  شگفت  رۀمنظ  .یابدتداد می درخشد و نور آن امآتش و نوری است که می   ،خدا 

سوم    لۀبعدی و ق  لۀسپس بر ق   ،شودها آغاز می یکی از کوه  لۀظهور نور بر قاین است که  
 .اندکه پذیرای مسیح هستند ها همان کلیساهایی تابد و این قله می

  «مقّدسین آمداز میان کرورهای »های دیگر و در ترجمه  = و با کرورهای مقّدسین آمد 
  53:  7اعمال  )اند  قدس را به مالئکه ترجمه کرده  ، سبعینیه   . «با کرورهای مقّدسین آمد»یا  

و متی    13:  8دانیال  ) شدند  مقّدسین یا قّدوسیان نامیده می   ، و مالئکه  ( 3-2:  2و عبرانیان  
که  این کرورهای مقّدسین زمانی    . و مالئکه هزاران هزار و کرورها کرور هستند  (31:  25

جایی  ـ بنابراین مسیح از آسمان آمد    ؛ کردندکرد او را همراهی می ابراهیم را سرپرستی می  ، زرآ
قوم او    و  ،تا شریعت و پند و اندرز خود را برای جهانیان منتشر کند   ـکه مالئکه در آن هستند

  ، این امکان را فراهم کند که مانند مالئکهها  آن  این شریعت عمل کنند و برای  بر اساس
در زمین محقق    ،آمد تا آنچه در آسمان است  گونهاین مسیح    .زندگی آسمانی داشته باشند

 «.شود
های دیگر: از  = و در ترجمه  شریعت آتشین پدید آمد   ، و از دست راست او برای ایشان

شریعت نورانی و  ها  آن  یعنی خدا به   . خارج شدها  آن   دست راست او شریعت آتشین برای
عبارت »از دست راست او« اشاره به قّوت دارد و شخصی که    . خود را عطا کرد  دۀکنن   طلوع

خدا شریعتش را با دست راست خود به قومش    .استمتمایز باشد جایگاه او در سمت راست  
  که   طور  همان   .را دوست دارد و در سمت راست خود قرار داده استها  آن  زیرا   ؛عطا کرد

ترین بخشش  خداوند نیز بزرگ   ، دهدست انجام می های خود را با دست را انسان بخشش 
آتشین است    ،این شریعت  .کندرا با دست راست تقدیم می  ـیعنی شریعتش ـ خود به قومش  

های سخت  کردن قلبو نرم  یساز پاک ها و  و اشاره دارد به قّوت و توانایی آن در تغییر قلب 
 . پذیرندکه آن را نمیبرای کسانی که این شریعت را بپذیرند و سوزاندن کسانی 
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ع مقدسانش در دست تو هستند  یدارد و جم ی که قوم خود را دوست م یدرستبه »: 3 یۀآ
 « .شوندی مند ماز کالم تو بهره  ،تو نشسته   یو نزد پاها 

این قوم را دوست دارد  =  داردی قوم خود را دوست م کارهای    ،دلیل این سخن   . خدا 
 . اش و مراقبت الهی اوستشریعت نورانی ،شگفت او

در  ها  آن   قوم خدا همان مقّدسان او هستند و  =  ع مقدسانش در دست تو هستندیجم
 ( 28-27: 10یوحنا )  . دست او و به قّوت او محفوظ هستند

در حالی   ؛ ردیفراگعلم   ، قوم راغب است نزد پاهای او نشسته =  اندتو نشسته  ی نزد پاها 
  مالحظه قابل )   شوندمی  حفاظتدر دستان او  ها  آن   پس  ؛گیردرا در دستانش می ها  آن  که او

علم  ها  آن  پس او به   ،و در نزد پاهای او هستند  ( است که دست خدا اشاره به مسیح دارد
دهد  کند و تعلیم می موعظه می  ، ایم که مسیح بر کوه نشستهما این منظره را دیده  .آموزدمی

مالئکه  )و در سفر مکاشفه آمده است که او مالئکه را در دست خود دارد    ( 7  ، 6  ، 5متی  )
در عهد قدیم آمده    که   طور  همانو    ( 20  ،16:  1مکاشفه    . های کلیسا هستندهمان کشیش 

  ، 19خروج  )  . کوه بودندپایین  عطا کرد در  ها  آن   این قوم زمانی که خدا شریعت را به   ،است
20 ) 

 «.عقوب استیراث جماعت یامر فرمود که م ی عتیما شر  ی برا  یموس»: 4 یۀآ
برند و از  و آیندگان آن را از گذشتگان به ارث می ،و ارزشمند است متیقگران=  میراث

است   برتر  نقره  و  طال  نمی  (. 72:  119مزمور  )هزاران  ارث  به  پسر  برای  مگر  پدر  گذارد 
 . داردکه را چیزی  ن یتر باارزش 

ل با هم جمع  یقوم اسباط اسرائ ی که رؤسا یّشورون پادشاه بود هنگامیو او در  »: 5 یۀآ
 « .شدند

از عبارت »پادشاه بود« موسی    غالباً    یموسگوید »می   4  یۀ چنانچه در آاست؛  مقصود 
 . «امر فرمود یعتیما شر  یبرا 

در   او  بود یو  پادشاه  پادشاهی  .ّشورون  گذاری  ریاست و شریعت   ، این خداوند است که 
تفسیر عهد قدیم  ) «. ...دادها آن  کسی است که شریعت را بهقومش را به او عطا نمود و او 
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( 33اصحاح  ـ  سفر تثنیه ـ  و جدید 
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 عدد وحش 
Centre for the Study of Ancient Documents, Stelios Ioannou School for 

Research in Classical and Byzantine Studies, 
66St Giles, Oxford, OX13LU 
http://www.csad.ox.ac.uk/POxy/beast616.htm 
The Other Number of the Beast: 616 
P.Oxy. LVI 4499 
The newest volume of Oxyrhynchus Papyri contains a fragmentary papyrus of 

Revelation which is the earliest known witness to some sections (late third / early 
fourth century). A detailed discussion of its place in the MS tradition is given in 
the printed volume. You will find images at 150dpi and 300dpi in the papyri 
section of this site, accessible from the main menu. 

One feature of particular interest is the number that this papyrus assigns to the 
Beast: 616, rather than the usual 666. (665 is also found.) We knew that this variant 
existed: Irenaeus cites (and refutes) it. But this is the earliest instance 

that has so far been found. The number — chi, iota, stigma (hexakosiai deka 
hex) — is in the third line of the fragment shown below. But why does it matter 
what the number is? For that, we have to turn to ancient Greek ideas 
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 ساعیر همان سرزمین قدس و حوالی آن است
 : شودبیان میکتاب مقدس حداقل دو احتمال برای ساعیر  فرهنگ در 

و بین   (10: 15یوشع )کوهی در سرزمین یهودا   (3) .. .»ساعیر: به »سعیر« رجوع شود
  ساریس  روستای   کهباشد    ییهاکوهرشته همان    چه بسا و    استروستای یعاریم و بیت شمس  

  ختم   اورشلیم  به   غربی   شمال  از   و  یعاریم   روستای   به   غربی   جنوب   از   و   دارد  قرار  آن  بلندای   در
آثار جنگلمی و  بر روی آن میشود  تاکنوهایی که  باقیروییده  فرهنگ  )«  .است  مانده  ن 

 ( 467و  466مجمع کلیساهای شرقی: ص  ، کتاب مقدس
کل  شرح  در  یهوداست    مۀاما  سرزمین  در  که  کوهی  ذکر  به  فقط  بسنده  »کوه سعیر« 

 کند:می
 : استمعنای »دارای موی بسیار« ای عبرانی به واژه  ،»کوه سعیر

و  است  و بین روستای یعاریم و بیت شمس    (10:  15یوشع  )کوهی در سرزمین یهودا  
  جنوب  از   ودارد    قرار   آن   بلندای  در   ساریس   روستای   است که   ییهاکوهرشته چه بسا همان  

هایی که بر  و آثار جنگل   شودی م  ختم  اورشلیم  به غربی  شمال  از  و  یعاریم  روستای به  غربی
 «.است مانده روییده تاکنون باقیمیآن 

 فارسی آن و سعیر از قاموس استرانگ: متن عبری و ترجمه  
شمال   طرفبه ر برگشت و یمغرب به کوه سع  طرفبه ن حد از بعَله یو ا : 10: 15یشوع]]

 . مَنه گذشتر آمده از تِ یت شمس به ز یکه کسالون باشد گذشت و نزد ب  میعار یاز جانب کوه  
ְג֨בּול בַ  ְוָנסַ  ֲעָל֥ה ה   ִמב 

ָה ַָָ֙ ר יָמָָ֙ ֣ יר ֶאל־ה  ִ ִעִ֔  שֵׂ

ר ֶתף ְוָעב ַ֕  ים ֶאל־ֶֶּכ֧ ר־ְיָעִר֛ ִַ֣יא וָנה ִמָצפ ַ  ה  ון ִה ֣ ִַ֣ד ְכָסלֹ֑ ֥ ֶמש ְוָיר ָ ית־ש ֶ  ֽ ֵּׂ ֵׂ ׂ ִַַ֣ר ב ֥  ְוָעב ָ
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ַ׃ ֽ  ִתְמָנהֵׂ

 فرهنگ استرانگ: 
H8165 
(ώê‛îyr) שעיַר 

 ‘say-eer 
;Formed like H8163; rough 
Seir} a mountain of Idumaea and its aboriginal {occupants} also } 
One in Palestine: -Seir 

 : واقعیتدر  ـ
  ،کرمل   و  نابلس  هایکوه   ،گیردمی   بر   در   را   کوه  دو  کههستند  فلسطین    وسط   هایی درکوه

ا   ،خلیل  و  قدس   هایکوه  و   حلحول   کوه )  .دارند  متر  ۱۰۰۰  از  بیش  ارتفاعی   هاکوه  ن یو 
 . ها قرار داردمیان این کوه و شهر قدس در  ( متر 1018 سعیر  کوه  ،متر  1013

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=162854&m=1 
 

ای این شهر که در فلسطین و بین خلیل و بیت  ماهوارهشهرداری سعیر و تصاویر  عکس  
 . لحم واقع است

 
 
 

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=162854&m=1
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=162854&m=1
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=162854&m=1
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