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 : تقديم به

كنند و قلبشان با اخالص  تمام كساني كه به سوي حق و حقيقت دعوت مي -
 پد.ت مي

تقديم به تمام كساني كه دنبال حقيقت، نجات و رهايي هستند. اين كلمات تقديم 
 ها به آن



 
 
 

 »بسم اهللا الرمحن الرحيم«
 

 ، صحبهمد هللا وحده وصلی اهللا وسلّم علی حممدٍ وآله واحل

هاي دين مسيحيت و رد  اين كتاب با ارزش و مهم را خواندم كه شامل لغزش
هاي  آنها با استفاده از كتابهاي خودشان است .همچنين در اين كتاب شك و شبهه

كه  يتحريف و تبديل و تغيير ها و كارهاي نادرست آنها و دروغ مسيحيت و بيان
ها  و اختالف مسيحي ،شود اند بررسي مي انجام داده ؛آيين حضرت عيسي  در

كه در كتاب  صها در رابطه با حضرت محمد  در كتابهايشان و آن چه آن
كنند، مورد بحث قرار گرفته است به همين  خودشان آمده است رد و انكار مي

وارم خداوند تمام كنم كه اين كتاب را چاپ و منتشر كنند اميد خاطر توصيه مي
، وصلي مند سازد كساني را كه به آنها نظر لطف و خير دارد از نفع اين كتاب بهره

 سلم.اهللا علي محمد وآله وصحبه و
 
 عبداهللا بن عبدالرحمن الجبرين     
  ه 2/10/1418      



 
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 مقدمه

لنا من من سيئات أعامعوذ باهللا من رشور أنفسنا ونونستعينُه ونستغفره و هللا نحمده إنَّ احلمد

 إِله إالّ اهللا وحده وأشهد أن حممدا شهد أن الأهيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فالهادی له و

 أما بعد: ،رسولهعبده و

آن چه براي همگان روشن است اين است كه مسيحيها در مناطق مختلف جهان 
با  –دارد  را محفوظ مي  إن شاء اهللا خداوند آن به جز سرزمين حرمين شريفين –

 مسلمانان معاشرت و نشست و برخاست دارند.
ت تمام مسيحيها را به سوي اسالم دعوت كنند هم به بر مسلمانان واجب اس

خاطر اتمام حجت و هم به خاطر اجر و ثواب معنوي از طرف خدا، چون در 
... فواهللا ألن هيدی اهللا بک رجالً واحداً «: نقل شده است ص حديث شريف از پيامبر

م. ر النَّعَ ْ نْ أن يكون لک محُ  0F1»خريٌ مِ
اي هدايت شخصي گرداند خيلي بهتر  را وسيله توقسم به خدا، اگر خداوند «... 

 »تر است از داشتن شترهاي قيمتي و با ارزش. و خوب

                                                           
امام بخاري رحمه اهللا اين حديث را در صحيح خود مبحث فضائل صحابه قسمت مناقب  )1(

 ) آورده است.5/22( سن أبي طالب علي اب
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اي هر به همين خاطر اين كتاب مختصر را نوشته اميدوارم كليدي باشد بر
گر مسلماني در  ن ديدگاه هر دعوتيهمچن .مسيحي، كه دنبال حقيقت است

 ها باشد. گفتگوهايش با مسيحي
به خاطر خود قرار دهد و  را خالص خواستارم كه اين كار متواضعانهاز خداوند 

و  از بخل خالي ي آزاد، قلبي زنده و نفسي يشهسينه ي هر مسيحي را كه داراي اند
 ، براي حق و حقيقت باز كند.استتقليد 

 هللاِ رب العاملني. آخر دعوانا أن احلمدو





 
 
 

 ؛ ها بعد از حضرت عيسي مسيحي متفرق شدن

به سه فرقه مهم  ؛ها بعد از حضرت عيسي  ت اشاره كنيم كه مسيحيالزم اس
ها  نشعب شد. اين فرقهاز آن م ي ديگر سيم شدند و هر فرقه چند گروه و فرقهتق

 : عبارتند از
كليساي اين فرقه كليساي غربي نام دارد، كاتوليك معتقد است كه  :كاتوليك -1

به نام  ؛عيسي ين ياران ها يكي از بزرگتر ساي آناولين تأسيس كنندة كلي
هاي رومي جانشين او هستند. كليساي كاتوليك از نظام  پطرس است، و پاپ

هاي پاپي بزرگ. اولويت  پاپي پيروي مي كند، پاپ در صادر كردن خواسته
  ها خواست الهي است چون پاپ و حق و حسابي دارد كه در نظر آن

حضرت مسيح باشد و پطرس هم شاگرد و جانشين  جانشين پطرس مي
هاي او جاي  شود به همين خاطرخواسته  است كه نمايندة خدا محسوب مي

هاي كاتوليك اين است كه خون حيوان خفه  بحث و جدل نيست. از بدعت
شده و روغن خوك را حالل كرده است و معتقد است كه روح القدس از 
پدر و مادر با هم پيدا شده است. حضرت مسيح داراي دو ويژگي است و 
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هاي  بين خداي پدر و خداي پسر مساوات و برابري قرار داد و ضرب سكه
1Fبخشش

 را ايجاد كرد. 1
ها كليساي شرق نام دارد. مركز اصلي آن شهر  كليساي آن :ارتودكس -2

بر آن حاكم است، از روحاني طراز  2F2 قسطنطنيه است و نظم و نظام اكليروس
شرقي (ارتودكس)  رسد. كليساي شود تا به كشيش عادي مي اول شروع مي

خوردن خون حيوان خفه شده را قبول ندارد و همچنين خوردن روغن 
پذيرد.  ارتودكس اصرار دارد كه روح اهللا فقط از پدر خدا (اهللا  خوك را نمي

األب) پيدا شده است. معتقد است كه خداي پدر از خداي پسر بزرگتر 
ويژگي است. همچنين مصر است كه حضرت مسيح تنها يك طبيعت و 

 دارد.

نروژ و  ه در آلمان، انگليس، هلند، سويس،ك :پروتستان، يا اصالح ديني -3
آمريكاي شمالي گسترش پيدا كرد. كليساي خود را كليساي انجيلي نام 

كنند و خودشان مستقالً بدون اين  برد به اين معني كه از انجيل پيروي مي مي
واستار ابطال عبادت فهمند، پروتستان خ كه مطيع ديگري باشند آن را مي

عكس و مجسمه است و وارد شدن نان و شراب را در جشن رهايي 
(جشن يادبود صعود حضرت عيسي) به جسد وخون  ؛حضرت عيسي 

                                                           
كردند و اعالم  ها مي روحانيون كليسا براي بدست آوردن ثروت اقدام به ضرب اين سكه )1(

 شود. مترجم ي او بخشيده مي ها را بخرد گناهان گذشته و آينده كردند هر كس اين سكه مي

 م.ها، مترج ها و اسقف الكيروس: به معني خدمتكاران كنشت مثل كشيش )2(
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هاي بخشش گناهان را ابطال كرد.  دانند و همچنين ضرب سكه او محال مي
ن هم نه براي مسيحيت اصيل آها يك حركت اصالحي   حركت و فعاليت آن

3Fبراي تمام كليسا بود.بلكه 

1 

 

 مسيح و انجيل در اسالم

ها به حضرت عيسي و انجيل ايمان ندارند بلكه دين اسالم پيروان  تنها مسيحي
 : مسيح و انجيل ايمان داشته باشند كند كه از چند جهت به خود را ملزم مي

 دهد اوالً : قرآن كريم از نبوت مسيح خبر مي
4Fن اولوالعزم خداوند استيكي از پيامبرا ؛مريم  بنعيسي 

؛ آن پيامبراني كه 2
ها را براي  ها قرار داده است. خداوند آن هاي آسماني را مختص آن خداوند پيام

 : كند صفت صبر و بردباري توصيف مي ها به ابالغ اين پيام

﴿              ...﴾  :35 (احقاف( 

ابر اذيت و آزار كافران) شكيبايي كن، آن گونه كه پيغمبران پس (در بر«
مردم را به سوي عقيده اي  ؛ عيسي »كردند.... كيبايي ها) ش اولوالعزم (در سختي

                                                           
سماعيل إمحمد عزت  للمستشار ةعالمية اإلسالم ودوامه إلي قيام الساع -اإلسالمالنصرانية و) 1(

 ) باختصار.137 – 130الطهطاوي، (ص 

عليهم حضرت محمد  –عيسي  –موسي  –ابراهيم  –پيامبران اولوالعزم عبارتند از: نوح  )2(

 )4/173ليف ابن كثير آمده است. (همانطور كه در تفسير القرآن العظيم تأ الصالة والسالم
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و دور از هر  از توحيد خالص و بسوي عبادتي كه تنها براي خدا باشد سرشار
، خداوند بران خدا بودكرد همان طور كه اين روش تمام پيام شركي دعوت مي

 ﴿ :فرمايد مي                   ...﴾  

ما به ميان هر ملتي پيغمبري را فرستاديم (و محتواي دعوت همه « )36حل: ن(
 –بتان  –پيغمبران اين بوده است) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت (شيطان 

 »ستمگران و ...) دوري كنيد.
را با لفظ المسيح در هشت جا بيان كرده  ؛قرآن كريم نام عيسي  پسر مريم 

از  6: ي است و در بيست و دو جا با لفظ عيسي آورده است، براي مثال آيه

﴿: فرمايد ي صف كه مي سوره                    

                                    

             ﴾  » زماني را كه عيسي و خاطر نشان ساز

ي خدا به سوي شما هستم و توراتي  : اي بني اسرائيل! من فرستادهپسر مريم گفت
آيد و  كنم و به پيغمبري كه بعد از من مي را كه پيش از من آمده است تصديق مي

دهم اما هنگامي كه آن پيغمبر همراه با معجزات  نام او احمد (محمد) است مژده مي
 دوي آشكاري است.: اين جائل متقن به پيش ايشان آمد گفتندروشن و دال
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 : بحث انجيل در قرآن كريمدوم

﴿ مائده ةسور 46: ي : آيهبراي مثال                      

                                 

         ﴾  » و به دنبال آنان (يعني پيغمبران پيشين)، عيسي پسر

مريم را بر راه و روش ايشان فرستاديم كه تصديق كنندة توراتي بود كه پيش از او 
نمودي (به سوي حق) فرستاده شده بود، و براي او انجيل نازل كرديم كه در آن ره

هاي جهل و ناداني و پرتوانداز بر احكام الهي) بود و  تاريكي ةو نوري (زدايند
كرد كه بيش از آن نازل شده بود، و براي پرهيزگاران راهنما  تورات را تصديق مي

 و پند دهنده بود.)

 : ارتباط حضرت عيسي و انجيل به عقيدة اسالمي سوم
و انجيل در قرآن كريم مدنظر نيست بلكه  ؛ مجرد خبر دادن از حضرت عيسي

ها و ساير پيامبران و  فراتر از خبر دادن است. خداوند تصديق و ايمان به آن
هاي آسماني ديگر را جزء عقيدة اسالمي و بلكه پايه و اساس اركان  كتاب

امل نخواهد داند كه مسلّماً ايمان مسلمان بدون اعتقاد به آنها ك ي ايمان مي ششگانه

﴿: فرمايد شد، خداوند مي                         

                          

               ﴾ ايمان داريم به بگوييد) «136: (بقره :

ابراهيم، اسماعيل، اسحاق،  خدا و آن چه (به نام قرآن) بر ما نازل گشته و آن چه بر
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يعقوب و اسباط (يعني نوادگان يعقوب) نازل شده است، و به آن چه براي موسي 
ه آن چه براي (همة) پيغمبران از طرف پروردگارشان آمده و عيسي آمده است و ب

اندازيم (نه اين كه مثل يهوديان و عيسيويان  است ميان هيچ يك از آنان جدايي نمي
ها را نپذيريم بلكه همه پيغمبران راهنماي بشريت در  ها را بپذيريم و بعضي بعضي

و ما تسليم فرمان  )ريمپذي هايشان را به طور اجمال مي دانيم و كتاب عصر خود مي
 خدا هستيم.

 ؛نقل شده استكه در جواب سوال جبرئيل  صدر حديث صحيح از پيامبر 
لِهِ واليومِ اآلخرِ والقدرِ خريهِ «: در بارة ايمان فرمود سُ رُ مالئكتِهِ وكتبِهِ وَ أنْ تؤمنَ باهللاِ وَ

و تمام پيامبران هاي آسماني  ها و كتاب ايمان آن است كه به خدا و مالئكه« 5F1»هرشِّ و
 .»و به روز قيامت و به قضا و قدر هم خير و هم شرّ آن ايمان داشته باشي

 هاي انجيل مانده انجيل واقعي يا باقي

: آن انجيلي كه خداوند بر بنده و ي كه امروزه مطرح است اين است كهالوس
وال نازل كرد كجاست؟ ابراهيم خليل احمد به اين س ؛فرستاده خود عيسي 

: (ابراهيم خليل احمد كشيش و سرپرست كليساي انجيلي و استاد دهد ب ميجوا
6Fعلوم خداشناسي در دانشكدة الهوت (الهيات) در شهر أسيوط بود)

: گويد او مي 2

                                                           
) 2105صحيح سنن الترمذي لأللباني، ابواب اإليمان باب وصف جبريل، حديث شماره: ( )1(

)2/326.( 

 بعدا ابراهيم خليل احمد به دين اسالم مشرف شد. )2(
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حيات او وحي شده است هم اكنون  در ؛آن انجيلي كه براي يسوع مسيح 
وع يسهاي  تههاي قديمي كه شامل اقوال و گف وجود ندارد، همان طور كه نوشته

آن ؛هايي كه در رابطه با رحلت حضرت مسيح  المسيح باشد و هم چنين كتاب
ها كه عوض نشده باشند همگي از  زمان كه بزرگي و عزّت او آشكار شد اين نوشته

7Fاند. بين رفته

1 
 : ه استابن حزم رحمه اهللا گفت

ان حيات ها بدون اختالف اتفاق نظر دارند كه در زم ها و غير آن تمام مسيحي
تنها يكصد و بيست مرد به او ايمان آوردند، زنان ثروت و دارائي خود  ؛عيسي 

ها است. هر كس كه به  دادند. اين صراحت انجيل آن ها مي را به عنوان انفاق به آن
كرد و همواره در زندگي ترس داشت و بعد از  آورد خود را مخفي مي او ايمان مي

دادند. هيچ  رت سرّي و پنهاني انجام ميدعوت ديني خود را به صو ؛مسيح 
و آيين و  ،كرد كس هنگام دعوت قوم خود صورت و چهرة خود را آشكار نمي

 يافتند يا سنگسار داشتند چون هر كس را با اين اعتقاد مي دين خود را پنهان مي
 .شد ي سم كشته مي به صليب مي كشيدند يا با شمشمير يا به وسيله كردند يا مي
همين حالت ماندند و جرأت آشكار كردن دين مسيح را هرگز نداشتند بعد به  آنها

به مدت سيصد سال پيروان آن حضرت  ؛از رهايي و رفعت حضرت مسيح 
مكان و مأوايي براي در امان ماندن پيدا نكردند. در طي اين دوران آن انجيلي كه از 

ان دليل و طرف خداوند نازل شده بود جز چند فصلي كم كه خداوند به عنو

                                                           
 .20إلبراهيم احمد خليل، ص  والمسيحيةالغفران بين اإلسالم  )1(
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ها به كاربرد چيزي از آن باقي نماند. همين طور باقي ماندند تا  حجت عليه مسيحي
از آن زمان مسيحيت آشكار  نيه مسيحي شد و قدرت گرفتنديقسطنط پادشاه اين كه

8Fشد و دين خود را علني كردند و دور هم جمع شدند.

1 
ي  دهنه كه منبع عقيدر رابطه با انجيل ها و تاريخ چهارگا رحمه اهللابن حزم 

 : گويد ها است، چنين مي مسيحي
هاي مختلف آن  هاي چهارگانه، چهار مرد معروف و مشهور در زمان (اين تاريخ

اند، اولين تاريخ، تاريخي است كه شخصي به نام متّي الالواني (شاگرد  را نوشته
آن را با  ؛رهايي حضرت مسيح  ) سال از9حضرت مسيح) بعد از گذشت نُه (

9Fزبان عبراني در سرزمين يهوذا

واقع در شام نوشته است حجم آن بيست و هشت  2
10Fباشد. ) ورقه با خط متوسط مي28(

3 
: تاريخي است كه مارقش هاروني (يا مارقس) شاگرد شمعون پسر تاريخ دوم

طره نام داشت بعد از بيست و دو سال از رهايي و رفعت حضرت نا كه بايوح
ست و آن را با زبان يوناني در شهر انطاكيه در سرزمين مسيح آن را تأليف كرده ا

ذكر شده در باال) آنرا نوشته است بعداً ( گويند كه شمعون روم نوشته است. و مي

                                                           
 ) با اندكي تصرف.2/16/17بن حزم (الفصل في الملل والنحل ال )1(

يهوذا يكي از دوست داران يسوع بود كه به او خيانت كرد و او را به دشمنانش تحويل داد  )2(
قطعه نقره، كه بعد از خيانت خود را خفه كرد و خودكشي نمود. اين يهوذا غير  30در مقابل 

 هامش ..). 2/14»: (الفصل في الملل«يهوذاي رسول است. 

ضمن كتاب عهد جديد و مزامير  72الي  3صفحه از ص  70بار تصحيح در  28نجيل متّي ا )3(
 چاپ شده است. 1974تشكيل شده در سال 
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اسم خود را از اول آن پاك كرده و نام شاگردش مارقش را جايگزين آن كرده 
يسي عباشد. شمعون مذكور شاگرد  ورقه با خط متوسط مي 14است، اين تاريخ 

11Fبوده است. ؛

1 
: تاريخي است كه شخصي به نام لوقا (پزشكي از اهل انطاكيه و تاريخ سوم

بعد از اين كه » إقايه«شاگرد شمعول باطره) با زبان يوناني و در شهر خودش 
مارقش مذكور تاريخ خود را تأليف كرد لوقا هم تاريخ خود را تأليف كرد و تاريخ 

12Fباشد. لوقا به اندازه تاريخ متّي مي

2 
بعد از  ؛: تاريخي است كه يوحنا پسر سبذايي شاگر مسيح تاريخ چهارم

آن را با زبان يوناني در شهر  ؛چند سالي از رهايي حضرت مسيح  ت وشص
يوحنا شخصاً  .صفحه با خط متوسط تشكيل شده است 24نوشته است. از » استيه«

13Fده است.)انجيل متّي را از زبان عبراني به زبان يوناني ترجمه كر

و3
14F

4 

                                                           
از كتاب عهد  115الي  73صفحه از ص  53انجيل مارقش شانزده بار تصحيح شده است  )1(

 جديد و مزامير.

 ز كتاب عهد جديد است.ا 188الي  116الي ص  73بار تصحح در ص  24انجيل لوقا  )2(

 از كتاب عهد جديد. 246الي ص  189صفحه از ص  58بار تصحيح در  21انجيل يوحنا  )3(

 ).14 – 2/13الفصل في الملل ( )4(
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 محتويات و مطالب كتاب مقدس

مل دو پيمان و عهد ها) معتقد هستند كه كتاب مقدس شا اهل كتاب (مسيحي
 باشد:  اساسي مي

 : كتاب عهد قديمعهد اول
ي عهد، پيمان و ميثاق است، يعني كتاب بزرگ (تورات) ميثاق و  منظور از كلمه

گذاري اين عهد  ز مردم گرفته است. نامپيماني را بيان كرده كه اين عهد و پيمان را ا
رباني را به جا  ءعشا ؛ و پيمان به نام عهد قديم به آن زماني كه حضرت موسي

 گردد. مي ي بني اسرائيل پاشيد بر آورد و خون آن را بر طايفه
نها بر اين باورند كه اين عهد آ عهد قديم عقيده و اعتقاد بني اسرائيل است.

دا نازل شده است. به همين خاطر عقيده، شريعت، قانون وحي  بوده و از طرف خ
گيرند و براي شناخت و آگاهي از تاريخ  و مسائل اخالقي خود را از آن مي

 كنند. خودشان به آن استناد مي

 عهد دوم: كتاب عهد جديد 
15Fگذاري اين عهد به نام عهد جديد مربوط به چيزي است كه پولس نام

به آن اشاره  1
وع مسيحي بر روي صليب مرده و خونش ريخته شده است به يسه كرده است، ك

                                                           
 با اختصار. 29 – 27، ص المسيحيةوالغفران بين اإلسالم  )1(
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ترين عهد جديد است. كتاب  ترين و عالي مقام وع شريفيساند  همين خاطر گفته
 : يمات زير استبزرگ عهد جديد شامل مسائل و تقس

 هاي چهارگانه كه ذكر شدند. انجيل -1
ر پولس اعمال و كارهاي فرستادگان كه از تاريخ پيدايش كليسا و ظهو -2

 كند. صحبت مي

باشد  هايي براي كليساها مي ها و راهنمايي هاي مقدس كه شامل موعظه رساله -3
و تعداد آنها بيست و يك رساله است كه چهارده رساله را پولس نوشته 

16Fنامند. هاي كاتوليكي مي است. و هفت رساله ي ديگر آن را رساله

1 

                                                           
مبارزه  پولس در اصل اسمش شاول است، كه قبالً يك يهودي متعصب بود و با مسيحيت )1(

 ؛كرد بعداً مسيحي شد و به گمان خود تعاليم مسيحيت را مستقيماً از حضرت عيسي  مي
آمده  20الي  1ي نهم شماره  گرفته است. همانطور كه در كتاب اعمال الرسل اصالح شده

است: با اين عبارت: شاول پيوسته تهديدات و اعالم جنگ و كشتن را نسبت به شاگردهاي 
هايي براي  خواست رساله رفت، و از او مي ها مي كرد، پيش رئيس كاهن مي رب و إله إعمال

ي دمشق بنويسيد، باآلخره فرصتي براي شاول پيدا شد كه جمعي از زنان و مردان را به  جامعه
ايم،  اورشليم برساند، هنگام رفتن و پيمودن، در ميان راه گفته شد كه به دمشق نزديك شده

طراف آن را فرا گرفت! بر زمين افتاد و صدايي را شنيد كه به او ناگهان از آسمان نوري ا
كني؟ او گفت: سرورم شما كيستي؟ خدا (رب)  گويد: شاول، شاول چرا به من ستم مي مي

كني. براي شما سخت است كه با لگد به  گفت: من يسوع آن كسي هستم كه تو به او ستم مي
زيد و متحير و حيران بود گفت: يا رب چه لر پهلوي ديگران بزني؟ شاول در حالي كه مي

خواهي كه انجام دهم؟ رب (خدا) به او گفت: بلند شو، وارد شهر شو آن جا به تو  چيزي مي
شود كه چه چيزي الزم است انجام دهي! اما مسافرهايي كه با او بودند همگي ايستاده  گفته مي
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 آيا كتاب مقدس (العهد الجديد) كالم خداست؟

وحي  ؛ني كه انجيل اصلي، همان انجيلي كه خداوند آن را براي عيسي زما
كرده است به صورت كامل و موثق وجود ندارد همان طور كه سابقاً اشاره كرديم 

                                                                                                                                           
كردند. شاول از زمين بلند  نمي كردند به هيچ كس نگاه و ساكت بودند و آن صدا را گوش مي

ديد پس دستش را كشيدند و او را  شد در حالي كه چشمانش باز بود ولي هيچ كس را نمي
خورد و نه چيزي  اش را از دست داد و نه چيزي مي وارد دمشق كردند سه شبانه روز بينايي

: اي حنانيا! نوشيد. در دمشق شاگردي به نام حنانيا بود خدا در خواب به حنانيا گفت مي
حنانيا جواب داد: با اشتياق و عالقه فراوان بفرماييد يا رب: خدا به او گفت: بلند شو و به 

اي را جست و جو كن كه در آن يهوذ ا مردي از  اي كه نامش مستقيم است برو و خانه كوچه
اهل طرطوس كه اسمش شاول است وجود دارد چون او در حال نماز است. حنانيا رفت و 

د خانه شد و دستش را روي آن مرد گذاشت و گفت اي برادر شاول، خدا يسوع مرا نزد وار
ام تا دوباره ببيني و درونت از روح  تو فرستاده است آن خدايي در راه بر تو ظاهر شده آمده

القدس پر شود بدون تأخير چيزي مثل پوسته وارد چشمش شد و فوراً بينايي به چشمانش 
گفت كه مسيح پسر  شد و مي ها مي كيه داد و فوراً داخل جمعيتبرگشت و بلند شد و ت

، با اختصار و پولس كسي 269الي ص  267خداست. برگرفته از كتاب العهد الجديد، ص 
است كه مسئله تثليث (سه خدا) را با حيله و دسيسه به ميان آورد و گوشت خوك را حالل 

 ه و ختنه را باطل نمود. نگاه به التفاصيل فيها را مباح اعالم كرد. و هيكل و شنب كرد و حرام
 ).125 – 2/104األديان. ( مقارنة
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ها قرار دارد و آن را كتاب مقدس  آيا اين انجيلي كه هم اكنون در اختيار مسيحي
 نامند كالم خداوند است؟ مي

هاي چهارگانه را ثابت  ي تحريف و تغيير انجيليا به عبارت ديگر چه چيز
 كند؟  مي

 : هاي مختلف بررسي كرد توان از جهت جواب اين سؤال را مي

 ها : تضاد اقوال انجيليلفا
هر كس به كتاب عهد جديد نظري بيندازد به خاطر تناقضات زياد آن ميان اقوال 

 : جمله اين تناقضات گيرد. از را ميهاي چهارگانه حيرت و تعجب او را ف انجيل
 : الف) مثال

 : آمده است 17از انجيل مرقس شماره در تصحيح دهم  -1
يك نفر كه از خانه خارج شده بود و هنگام رفتن در جاده، باپا به پهلوي اسپش 

پرسيد اي معلم صالح چه كاري را انجام دهم تا زندگي ابدي را  مي زد از او مي
17Fبدست آورم؟

1 
 : آمده است 18انجيل مرقس شماره از در تصحيح دهم -2

زني؟ هيچ كسي جز اهللا صالح  (يسوع به او گفت : چرا مرا صالح صدا مي
18Fنيست.

2 
 : آمده است 11يوحنا شماره در تصحيح دهم در انجيل  -3

                                                           
 .97العهد الجديد و المزامير، ص  )1(
 .97همان كتاب، ص  )2(
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صالح هستم و مسئول صالح خود را از چيزهاي  (من مسئول و سرپرست
19Fكند. بيهوده و خرافات دور مي

1 
گويد هيچ صالحي جز اهللا وجود  است كه صالح باشد و مي يك دفعه منكر آن

ارزش و نادرست  گويد او صالح است و تمام چيزهاي بي ندارد و مرتبة ديگر مي
 : دهند دروغ است  ه او نسبت ميكه ب

 ب) مثال ديگر
 : آمده است 30از انجيل مرقس شماره هم  در تصحيح چهارده
گويم امروز در اين شب قبل از  ا ميآن چه حق است به شم (يسوع به او گفت:

شناسم و انكار  گويي كه شما را نمي اين كه خروس دو مرتبه بخواند سه دفعه مي
 : آمده است 34وم انجيل لوقا شماره كني. در حالي كه در تصحيح بيست و د مي

خواند قبل از اينكه سه  گويم امروز خروس نمي : اي پطرس به شما مي(گفت
20Fشناسي. كني كه شما مرا مي مرتبه انكار مي

2 
باشد چون هر زماني نسبت  يكي از اين دو عبارت دروغ و تهمت و افترا مي

21Fها قطعي است. خبري در مورد يك چيز تضاد پيدا كرد دروغ يكي از آن

3 
 
 

                                                           
 .217همان كتاب، ص  )1(
 .179العهد الجديد، ص  )2(
ام شفاء الغليل در بيان آنچه در تورات و انجيل از تغيير و تحريف واقع شده است إلم )3(

 ، با اختصار.50الحرمين الجويني، ص 
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 :ج) مثالي ديگر
مده است كه اين عين آ 38در تصحيح بيست و هفتم از انجيل متي شماره 

 : عبارت آن است
وقع دو تا دزد يكي از طرف راست و ديگري از طرف چپ با او به (در آن م

22Fصليب آويخته شدند.)

1 
: (به همين خاطر اين استو تصحيح دهم عين عبارت آن  44: و انجيل شماره

23Fآن دو دزد كه با او صليب شدند از او ايراد گرفتند.)

2 
 : تصحيح بيست و سوم آمده است 33ره در انجيل لوقا شما

اش را آن جا با دو  كرد جمجمه و را به آن جايي بردند كه ادعا مي(زماني كه ا
24Fگناهكار ديگر يكي از طرف راستش و ديگري طرف چپش صليب زدند.)

3 
 : تصحيح بيست و سوم آمده است 39ره و باز انجيل لوقا شما

داد  (يكي از دو تا گناهكاري كه آويزان شده بودند دستش را روي آن تكان مي
25Fگر شما واقعاً مسيح هستي پس خودت و ما را نجات بده!.)گفت : ا و مي

4 
 : با اين عبارت 40شماره 

ترسيد چون  شما از خدا نمي(ديگري جواب داد و بر سر او داد زد و گفت: آيا 
 ست عين حكم ما را داري؟.)شما در

                                                           
 .69العهد الجديد، ص  )1(
 .69همان كتاب، ص  )2(
 .183همان كتاب، ص  )3(
 .184همان كتاب، ص  )4(
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(حكم ما عين عدالت است چون ما كاري انجام داديم كه مستحق  41و شماره 
26Fما اين فرد كاري نكرده است و حكم اوعدالت نيست.)آن هستيم و ا

1 
گويم امروز  : به شما ميبا اين عبارت: (پس يسوع حق به او گفت 43شماره 

27Fبود.) دشما در فردوس با من خواهي

2 
گويد كه آن دو تا  صاحب اين كالم (يعني لوقا در انجيل خود) صراحتاً مي

ها به او ايمان داشت و با او مهربان  دزدي كه با اوبه صليب كشيده شدند يكي از آن
كرد، در حالي كه در انجيل  داد و او را مسخره مي بود ولي ديگري به او دشنام مي

داند و  : آن دو تا دزد هر دو كافر بودند و به او دشنام ميگويد ي به صراحت ميمت
شكي  كردند در حالي كه اين حادثه يك رويداد بيشتر نبوده و هيچ او را مسخره مي

ها نيست و گويندگان آن به علت اختالف زمان آنها  در دروغ بودن اين واقعه
28Fاند كه به هيچ وجه جاي يقين و اطمينان نيست!.) چيزهايي گفته

3 

 هاست مانع تطابق و هماهنگي نسخه ها لغات انجيل  : اختالفب
مة اي از كتاب مقدس ترج مثالً نسخه هاي مختلف است؛ مقدس داراي نسخه كتاب

كاتوليك است، نسخة ديگري ترجمه پروتستان است (كه نسخه ملك جيمز اول 
هاي  ها در جهان رونق بيشتري دارد) به همين خاطر ترجمه است كه از همه نسخه

هاي مختلفي براي اين نسخه وجود دارد كه موجب اختالف معاني   زيادي با زبان

                                                           
 .184همان كتاب، ص  )1(
 .184العهد الجديد، ص  )2(
 ، با اختصار.54شفاء الغليل، ص  )3(
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روشن بر اين داللت دارند آن شده است و الفاظ زيادي از آن به صورت واضح و 
ابن تيميه رحمه اهللا در شيخ اإلسالم كه اين مطالب، كالم و گفته خداوند نيستند. 

 :فرمايد اين مورد مي
هاي واضح و روشني با هم دارند به طوري كه هر  هاي انجيل اختالف (نسخه

چه  هاي انجيل بر يك لفظ واحد متفق نيستند. پس يابد كه تمام نسخه عاقلي در مي
كسي است كه با هفتاد و دو زبان سخن گفته است؟ و آن چه كسي است كه بر 

ها، دانشمندان وتمام كساني كه در هر نقطه از اين  تمام دنيا، بر پادشاهان، كشيش
كند و در  كنند حكومت مي ي زمين زندگي مي زمين سكونت دارند و در هر گوشه

مقدس را قرار داده است و تمام اين  اي از اين كتاب تمام اين نقاط از زمين نسخه
ظ اين همه نسخه اتمام الفچطور ممكن است ها را با هم تطبيق كرده است؟  نسخه

كه با هفتاد و دو زبان است در تمام أقطار زمين داراي يك لفظ متفق و بدون 
29Fاختالف الفاظ و معاني وجود داشته باشد؟!!

1 

 گوها د و اختالف باطن و درون سخن: تعدج
مي سواجرت ي مشهور خود با كشيش جي در مناظره/ ستاد احمد ديدات ا

: ما مسلمانان شكي نداريم و براي ما ثابت است كه سه گويد آمريكايي چنين مي
نوع شاهد و گواه براي كتاب مقدس وجود دارد و اين مطلبي است كه نياز به 

 : سي ندارد. اين سه نوع عبارتند ازبحث و برر
 توان گفت كالم خداست. طالبي وجود دارد ميدر كتاب مقدس م -1

                                                           
 )، با اختصار.2/21)، (/الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح البن تيميه ( )1(
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 توان گفت كالم پيامبر است. در كتاب مقدس مطالبي وجود دارد مي -2

آن چه خيلي واضح و روشن است اين است كه اكثر مطالب كتاب مقدس  -3
از توضيحات مفصل شاهدان و گواهان عيني و ... از كساني كه آن چه را از 

توانيم كالم يك  ه است، كه اين نوع را مياند تشكيل شد اند نوشته او شنيده
 گذاري كنيم. تاريخ نويس نام

تاب مقدس گانة ك ها براي انواع سه پس خود را براي بررسي بعضي از اين مثال
اي از عين مطالب كتاب مقدس است  نداز، مطالب زير پارهبه زحمت و ناراحتي نيا

 : كند ميت به خوبي براي شما آشكار و آن چه عيناً هدف من اس
دهم كه از  : پيامبري را براي آنها از ميان برادرانشان قرار ميگروه اول –الف 

دهم، پس آن  ي متوسط و مثل شما باشد و كالم خود را در درون او قرار مي طبقه
 گويد.)  كنم به آنها مي چه كه من به او توصيه مي

 ) 18: 18 تنبيه(

 من اهللا هستم.  من، من خدا هستم، برگزيده نيستم ... –ب 
 )12، 11: 43(اشعيا 

هاي زمين پيرامون من جمع شويد و خود را نجات  اي مردمان تمام گوشه –ج 
 دهيد، چون من اهللا هستم و كس ديگر غير من اهللا نيست!

 )22: 45(اشعيا 

باطن و درون اين متكلم را در جمالت گذشته مالحظه كنيد، درون يك متكلم 
 ن كالم خداست.كند ا وحده و اظهار مي
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 : گروه دوم
فت (ايلي، ايلي لما يسوع با صداي بلند فرياد زد و گ 9نزديك ساعت  –الف 

 : خدايا، خدايا چرا مرا ترك كردي؟ شبقتني) يعني
 69) العهد الجديد، ص 46: 27(متي 

شنوم اي  ها اين است كه مي : ابتداي همة توصيهيسوع به او جواب داد –ب 
 احد و يكتاست.اسرائيل خداي ما و

 30F1)18: 10(مرقس 
كني، هيچ كس جز يك نفر صالح  يسوع به او گفت چرا مرا صالح صدا مي –ج 

 نيست و آن كس اهللا است. 
 31F2)18: 10(مرقس 

 : گرو سوم
(از راه دور به درخت انجير نگاه كرد كه بر روي آن برگي بود، آمد تا شايد 

چيزي را نيافت چون آن زمان  چيزي بيابد زماني كه به آن نزديك شد جز برگ
 وقت ميوه دادن انجير نبود. 

 32F3)13: 11(مرقس 
اكثريت محتوا و مطالب كتاب مقدس از اين نوع سوم است كه اين كلمات 

 ي اوست. متعلق به يك شخص غايب و شخص سومي غير از خدا و فرستاده
                                                           

 .103العهد الجديد، ص  )1(
 .97العهد الجديد، ص  )2(
 .100العهد الجديد، ص  )3(
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ا نيستند، و ها كالم خد يابي كه اين زماني كه به لب اين مطالب توجه كني در مي
33Fهاي يك تاريخ نويس است. باشد، بلكه گفته كالم يك پيغمبر هم نمي

1 

 : پنجاه هزار غلط در كتاب مقدس!!د
تامبر پمجلة (أفيقو) (به معني هوشيار باشيد) به نقل از گروهي از گواهان در ماه س

: پنجاه هزار خود خبر مفتضحي را اعالم كرد كه هاي در يكي از شماره 1957سال 
34Fغلط در كتاب مقدس وجود دارد.)

2 
 كند:  ها را از اين هزارها غلط بيان مي اي از اين غلط استاد احمد ديدات عده

35Fباشد) و به معني باكره و دوشيزه مي عليها السالمكلمة عذراء (لقب مريم  -1

3 
) (به معني زني كه به سن ةصبي ةامرأاي به لفظ ( هاي مختلف دفعه در ترجمه

ت) وارد شده است و در جاي ديگر بتول (ازدواج نكرده) جواني نرسيده اس
 وارد شده است.

ي آفريده شده نيست، براي عبارت (مولود غير مخلوق) متولد شده است ول -2
به كار رفته است و بعداً بعضي از دانشمندانشان در  ؛عيسي توصيف 

 هايي كه تصحيح كردند اين عبارتها را حذف نمودند. نسخه

                                                           
 .108 – 100هل الكتاب المقدس كالم اهللا ألحمد ديدات، ص  )1(
 .108 – 100هل الكتاب المقدس كالم اهللا ألحمد ديدات، ص  )2(
 مترجم. )3(
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نامند، منظورشان از حساب مسيحي عقيده  سيحي ميآن چه را حساب م -3
هاي اصالح شده  باشد، كه آن را در نسخه تثليث (خدايان سه گانه) مي

 اند. حذف كرده

هاي اصالح شده عباراتي كه دليل بر  باال رفتن يسوع به آسمان، در نسخه -4
اند ولي اين حذف خيلي دوام پيدا نكرد و به  اين صعود باشد حذف شده

باشد به متن  ؛اراتي كه دالّ بر صعود حضرت مسيح بسرعت ع
 بود. 1952از سال  هاي جديد برگشت، اين اتفاق بعد چاپ

شاره به حيواني است ها (حمار السيرك) آمده است. كه ا در يكي از انجيل -5
36Fزمان ورود به قدس بر آن سوار شده بود. ؛كه حضرت عيسي 

1 
: گويد كند و مي سترده اشاره مية گاستاد ديدات با حالت مسخره به اين قضي

چطور است كه خداوند از يك رويداد ناچيز مثل همين رويداد باال غافل نبوده 
ها نسبت به ننوشتن صعود پسرش  است در حالي كه از الهام تأليف كنندگان انجيل

37Fبه آسمان غافل بوده است؟!!

2 
 

                                                           
 ، با اختصار.138الي  130هل الكتاب المقدس كالم اهللا، ص  )1(

 .87 – 86نگاه به تحليل دكتر نجاح محمود الغنمي با مرجع باال، ص  )2(
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 ي مسيحيها نكات و مالحظاتي در مورد عقيده 

ي است، ي جزئ ها كه شامل چند مسأله رابطه با عقيده مسيحيبررسي كوتاه در 
 : بارزترين آنها عبارتند از

 ي تثليث (خدايان سه گانه) * عقيده
 : دايان است، آن سه خدا عبارتند ازآنها معتقد هستند كه اهللا يكي از اين سه خ

 .اهللا روح القدس –ج  .اهللا پسر –ب  .اهللا پدر –الف 
ي  كند كه از چند مسئله رد اين عقيده ما را ناچار ميبحث و بررسي در مو

 : سي سخن به ميان آوريم، اين مسائلاسا

  ؛ ي تولد عيسي الً: مسئلهاو
قسمتي از آن حق و قسمتي  ؛ها در مورد تولد حضرت عيسي  اعتقاد مسيحي
 نيز باطل است.

متولد شده و  ؛قسمت درست اعتقادشان اين است كه حضرت عيسي 
 ت. مادرش مريم پاكدامن است.مخلوق اس

 : ده استبا عبارت زير آم 18در انجيل متي اصالح شدة اول شماره 
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اما تولد حضرت مسيح يسوع به اين صورت باال بوده است، چون مريم مادر 
مسيح براي يوسف خواستگاري شده بود ولي قبل از اين كه به هم برسند مريم از 

38Fروح القدس حامله شده بود. 

1 
 : كند را بيان مي ؛ريم واقعيت تولد حضرت عيسي قرآن ك

﴿: قال تعالي                            

                                  

                                     

                                    

                   ﴾ 21 -16: (مريم( 

: آن ني قرآن، اندكي) از مريم سخن بگودر كتاب (آسما !ص(اي پيغمبر  
اش  ي شرقي (بيت المقدس براي فراغت عبادت) از خانواده هنگام كه در ناحيه
اش از هر نظر براي  اي ميان خود و ايشان افكند (تا خلوت كده كناره گرفت، و پرده

ما جبرئيل (فرشتة) خويش را به سوي او عبادت آماده باشد دراين هنگام) 
هر شد مريم اي بر مريم ظا فرستاديم و جبرئيل در شكل انسان كامل خوش قيافه

برم. اگر  : من از (سوءقصد) تو به خداي مهربان پناه مي(لرزان و هراسان) گفت
كسان است) (جبرئيل)  پرهيزگار هستي (بترس كه من به خدا پناه برده و او كسِ بي

(مترس كه من يكي از فرشتگان يزدانم و) پروردگارت مرا فرستاده است تا  :گفت

                                                           
 .4العهد الجديد، ص  )1(
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وي و جسم و جان) ببخشم. اي از (نظر خلق و خ (سبب شوم و) به تو پسر پاكيزه
: چگونه پسري خواهم داشت در حالي كه انساني با من نزديكي نكرده مريم گفت

ت (كه بيان داشتي اما) : همان گونه اسرئيل گفتام؟ جب است و زناكار هم نبوده
پروردگار تو گفته است اين (كار يعني دادن فرزند بدون پدر) براي من آسان است. 

اي براي مردمان  خواهم) او را معجزه (انجام اين كار) به خاطر آن است كه (مي
كنيم و (وي را براي بندگان مخلص) رحمتي از سوي خود سازيم. ديگر كار انجام 

 براي بحث و گفت و گو نمانده است.) يافته است (و جائي
اين است كه گمان  ؛اما اعتقاد غلط مسيحيان در مورد تولد حضرت عيسي 

 پسر خداست. اين مطلب در انجيل لوقا اصالح شدة اول ؛كنند عيسي  مي
 : با اين عبارت آمده است 35شماره 

آيد و  گفت: روح القدوس بر شما فرود مي (مريم) (فرشته جواب داد و به او
افكند به همين خاطر قدوس پيدا شده از شما  نيرو و قوت خدا بر شما سايه مي

39Fخواهد بود و پسر خدا ناميده خواهد شد.)

1 
سيراب نشده  40F2تدليل اين گفتة مسيحيان اين است كه قلبشان از توحيد ربوبي

است، اگر واقعاً به خدا ايمان داشتند، و اگر معتقد بودند كه فقط خدا خالق و 
آفريدگار جهان و قادر و توانا بر هر چيزي است و فرمان و دستور او بين كاف و 

                                                           
 .118العهد الجديد، ص  )1(
توحيد ربوبيت: يعني اعتقاد به اينكه خالق هستي و كائنات، رازق و نافع و ... فقط خداست.  )2(

 (مترجم)
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41Fشود.) نون است (منظور كُنْ فيكون يعني خلق شو فوراً پيدا مي

اگر واقعاً به اين  1
بدون پدر  ؛فهميدند كه تولد حضرت عيسي  مطالب ايمان داشتند به خوبي مي

و و همچنين دليل است بر قدرت و اي است بر تنها خالق بودن ا دليل و نشانه
 داند!!. توانايي خداوند بر چيزي كه عقل محدود بشري آن را محال مي

را از خاك بدون پدر و مادر خلق كرد خيلي  ؛آن كسي كه حضرت آدم 
: فرمايد ن پدر خلق كند. خداوند ميرا بدو ؛تواناتراز اين است كه عيسي 

﴿                         ﴾    

 )59: (آل عمران
ي آفرينش آدم است كه  براي خدا همچون مسأله ؛ي آفرينش عيسي  (مسأله

درنگ پديد آمد.) ساير  او را از خاك بيافريد سپس به او گفت پديد آي و بي
رس اين دروغ و تهمت ناروا كه به خداوند مخلوقات و موجودات و جمادات از ت

﴿ :فرمايد شوند. خداوند مي دهند دچار وحشت و اضطراب مي نسبت مي      

                              

                       ﴾  91 – 88: (مريم( 

خداوند مهربان براي خود فرزندي  :ندفتگ (يهوديان و مسيحيان مشركان) 
ها  گويند، نزديك است آسمان اي مي واقعاً چيز بسيار زشت و زننده .برگرفته است

ن بشكافد و كوهها به شدت درهم به خاطر اين سخن از هم متالشي گردد و زمي
 دهند. فرو ريزد. از اينكه به خداوند مهربان، فرزندي نسبت مي

                                                           
 مترجم. )1(
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 ﴿به معني بزرگ است و  ﴾﴿: فرمايد ابن كثير (رحمه اهللا) مي

     ...﴾ هاي ناشايست و ناروا را از  ها اين گفته يعني زماني كه آسمان

شنوند نزديك است متالشي شوند به خاطر  د نسبت به خدا ميهاي فاس انسان
ها نيز  عظمت و بزرگي خدا نزديك بود دچار اين حادثه شوند چون آسمان

و شاهد هستند  بر توحيد و يكتايي خدا پايه گذاري شده اندو مخلوقاتي هستند 
و  و همسر ، فرزندكه هيچ اله و معبودي جز او نيست شريك همدم و شبيهي ندارد

نياز است و هر چيزي كه در اين دنيا وجود دارد دليل  همتايي ندارد بلكه يكتا و بي
42Fو يكتاست. و شاهد است كه خداوند واحد

1 

 ؛ دوم: خدا قرار دادن حضرت عيسي
ها  خداست و دليل آن –معاذ اهللا– ؛ها معتقد هستند كه حضرت عيسي  مسيحي

ثال بعضي باشد كه براي م شده ميهاي تحريف  براي اين سخن چند متن از انجيل
 : كنيم را ذكر مي

با اين عبارت آمده است  38الي  31در تصحيح دهم از انجيل يوحنا شماره 
ها  ها هم، سنگ را در دست گرفتند تا او را سنگسار كنند، يسوع به آن (يهودي

گو كرد شما را نزد پدرم عمال و كارهاي زياد و نيكو گفتپاسخ داد و در مورد أ
ها  كنيد؟ يهودي خواهم ديد پس به خاطر كدام يك از اين كارها مرا سنگسار مي

كنيم بلكه به خاطر  جواب دادند ما به خاطر عمل و كار نيك شما را سنگسار نمي

                                                           
 ).3/139لقرآن العظيم، (تفسير ا )1(
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در حالي كه شما انسان  كنيم، سخن كفرآميز و اهانت شما به خدا سنگسارتان مي
 دهي! هستي خودت را إله و خدا قرار مي

ي كه پدر او را مقدس كرده است و او را براي تمام جهان فرستاده است آيا كس
 كني؟  گويي و به خدا اهانت مي گوييد شما سخن كفرآميز مي به او مي

دهم به  ام پسر اهللا هستم؟ اگر من واقعاً كارهاي پدرم را انجام نمي چون من گفته
ا باز هم به من ايمان دهم شم من ايمان نياوريد، ولي اگر آن اعمال را انجام مي

آوريد به آن اعمال ايمان آوريد تا بدانيد و بفهميد و ايمان داشته باشيد كه پدر  نمي
43Fدر درون من است و من هم داخل او.

1 

 رد آنها 
ها چيزي است كه به خود  خوبترين و نيكوترين دليل براي رد عقيده مسيحي

اي  واست خدا پردهدهند به خ در كتاب مقدسشان نسبت مي ؛حضرت عيسي 
با چشمي جستجو گرانه آن را نديدند چون اگر آن را  بر چشمانشان كشيده شد و

اند آن را  كردند همان طور كه در جاهاي زيادي اين كار انجام داده بررسي مي
 كردند. تحريف و تعويض مي

هم شماره ي دوازد از اين اقوال مطلبي است كه در انجيل مرقس اصالح شده
 : آمده است 30و  29

 ها اين است كه اي اسرائيل بشنو، : ابتداي همة توصيهبه او جواب داد(يسوع 
خداي معبود ما خدايي واحد و تنهاست. و پروردگا خود را با تمام قدرت و با 

                                                           
 .218العهد الجديد، ص  )1(
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تمام وجودت و از صميم قلب و از روي فكر و آگاهي دوست داشته باش. اين 
44Fوصيت اول است.

1 
 : آمده است 3هفدهم شمارة  در انجيل يوحنا اصالح شده

(و اين زندگي ابدي است كه شما را بشناسند، فقط تو به تنهايي معبود حقيقي 
اي و رسول خود  و واقعي هستي و يسوع مسيح كسي است كه تو آن را فرستاده

45Fاي. قرار داده

2 
 : آمده است 10حيح شده چهارم شماره در انجيل متي تص

يطان برو، چون نوشته شده است فقط براي : اي ش(آن زمان يسوع به او گفت
46Fپروردگار و معبودت سجده ببر و تنها او را عبادت كن.

3 
هاي بينا كه اين سخنان را بررسي  هاي آگاه و چشم سبحان اهللا ... كجايند عقل
ي هوشمند از خود  ها بينديشند؟ چطور انسانِ آزاده كنند تا آگاه شوند و در آن

يا  ؛هاي حضرت عيسي  قضات و اختالفات در گفتهپرسد كه سرّ اين تنا نمي
 ها چيست؟ ولي !!! يسوع در انجيل

يه چقدر زيباست كالم و گفتار امام ابن القيم رحمه اهللا در معرض رد عل
اگر حكمت و خواست او تقاضا  –: (بر خداوندفرمايد ها، آن جا كه مي مسيحي

ايين بيايد و مستقيماً كرد براي بندگانش آشكار شود و از كرسي عظمتش پ مي
گاه يك زن نشود و در شكم  الزم بود كه وارد شرم –ها حرف بزند  خودش با آن

                                                           
 .103همان كتاب، ص  )1(
 .234همان كتاب، ص  )2(
 .8همان كتاب، ص  )3(
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او در ميان ادرار و مدفوع و خون چند ماهي بماند و حاال كه اين كار را انجام داده 
اي كوچك كه شير بخورد و گريه كند خارج نشود، حاال  الزم بود به صورت بچه

داده است الزم بود با مردم غذا نخورد و آب ننوشد و نخوابد، كه اين حادثه روي 
نوشيد الزم بود نه ادرار و نه مدفوع كند، در حالي كه  خورد و آب مي اگر غذا مي

كمال است و اين صفات خاص او هستند، آن  خداوند تعالي داراي صفات جالل و
 را ندارند. ها صفات كمالي و جاللي كه آسمانها و زمينش وسعت و گسترش آن

هاست. پس چطور است كه فرج  و كرسي او به اندازه گسترش زمين و آسمان
را دارد. پاك و منزه است خداوند سبحان  اوو شرمگاه يك زن وسعت و گسترش 

47F.)بيهودهاز اين اقوال 

1 
البته -: گويد ي تثليث مي ن در مورد عقيدههنگام سخن گفت مه اهللارحابن حزم 

(... پروردگار (رب) بعد از اين كه با  -كند يل مرقس نقل مياين مطلب را از انج
48Fها صحبت كرد به آسمان صعود كرد و طرف راست اهللا نشست.) آن

2 
شود خيلي  اي است. اين رب با اهللا جمع مي اين شرك، يك شرك احمقانه
شوند، اولي  نشيند! پس اين دو رب و دو إله مي عجيب است و طرف راست اهللا مي

ديگري طرف  كه و نيرومندتر از دومي است چون بدون شك آن كس تر قوي
راست او قرار داده شده است بلندمرتبه است از كسي كه طرف راست او نشسته 

 است. 

                                                           
 ، با اختصار.148 – 147هدايه الجباري في أجوبه اليهود و النصاري إلمام ابن القيم، ص  )1(

 .115، ص 9شماره  16ي  العهد الجديد مرقس اصالح شده )2(
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49Fبريم. از خواري و پستي به خدا پناه مي

1 
در مورد خدا قرار دادن  10و  9ي اول شماره  در انجيل يوحنا اصالح شده

كند به  (آن نور حقيقي كه هر انساني را نوراني مي آمده است، ؛حضرت عيسي 
ي آن درست شد و جهان  سوي جهان آمد. آن نور در جهان بود و جهان به وسيله

50Fاو را نشناخت.)

2 
ها به خداست  ي حماقت شرك ورزيدن آن : اين هم نشانهگويد ابومحمد مي

له و خدا است، او ي او دنيا آفريده شده است؟ اگر إ چگونه در دنيا است و بوسيله
ي او دنيا ساخته شود. و اگر  دنيا را آفريده است و ديگر درست نيست كه به وسيله

ي او دنيا آفريده شده است و آن را خلق نكرده است پس نه إله   چنان چه به وسيله
هايي كه دنيا  اي است از وسيله و خداست و نه خالق و آفريننده، بلكه آلت و وسيله

خداوند كه چيزي را با آلت  پاك و منزه استها آفريده شده است.  ي آن به وسيله
و وسيله بيافريند بلكه خلقت و آفرينش از طرف خدا همان طور كه در وحي براي 

آمده است و در گفتارش هيچ گونه تناقض و  صرسول صادقش حضرت محمد 

﴿: فرمايد كه مي اختالفي وجود ندارد، به اين صورت است             

          ﴾  82 :(يس( 

تنها اين است كه خطاب بدان هر گاه خدا چيزي را بخواهد كه بشود، كار او «
 .»شود : بشو و آن هم ميبگويد

                                                           
 ).142 – 2/139فصل في الملل، (ال )1(

 .189العهد الجديد، ص  )2(
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 : مخلوط شدن و حلول سرشت خدايي با سرشت و طبيعت انسانيسوم
واحد دو مسيح است!! يكي با سرشت و طبيعت الهي و  مسيح نزد مسيحيان در آنِ

خدايي و دومي داراي سرشت انساني، پس در بين دو طبيعت و سرشت قرار 
گيرد، يكي الهي و ازلي و ديگري انساني، كه بين آنها اتحاد و يكي شدن وجود  مي

دارد. و از طرف حضرت مريم پاكدامن اساس طبيعت الهي و انساني به آن چسبيده 
 و جوش خورده است.
ها  ها در رأس آن ي ها از چند جهت به قول وحدت وجود اين گمان مسيحي

عربي شباهت دارد. كه در دو كتاب خود به نام (الفصول) و (الفتوحات المكيه)  ابن
 به آن اشاره كرده است.

 رد اين مطالب
قبل از اين كه  ها هم إله و معبود كامل است، هم انسان كامل. ولي إله مسيح نزد آن

ي اتحاد  ي اتحاد برسد إله است و انسان هم قبل از اين كه به مرحله به مرحله
تحاد إله تمام و انسان تمام گويند بعد از ا ها مي برسد انسان است. ولي مسيحي

باطل است. چون انسان از روح و جسم تشكيل شده است قولي د شد، و اين خواه
گويند، اين طور نيست كه انسان فقط روح يا  يو به مجموع روح و جسم انسان م

 فقط جسم باشد.
اقعيت داشت درست بود اگر چنان چه اتحاد (حلول طبيعت الهي و انساني) و

: مسيح نصفش سرشت خدايي و نصف ديگرش سرشت انساني است كه گفته شود
: مسيح انساني كامل و فته شودو مركب از هر دو تا است. ولي درست نيست گ
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باشد و معلوم است اجتماع  كاملي است، چون اين جمعِ بين دو ضد مي خدايي
51Fالضدين (دو ضد با هم جمع شوند) محال است.

1 

﴿: فرمايد كند، خداوند مي ن قضيه را با تفصيل بيان ميوحي خداوند اي    

                          

                                      

                  ﴾   116: (مائده( 

: اي عيسي پسر مريم آيا تو به گفتو (خاطرنشان ساز) آنگاه را كه خداوند «
ي كه به جز اهللا من و مادر را هم دو خداي ديگر بدانيد (و ما دو نفر را  مردم گفته ا

دانم كه داراي  (خداوندا) تو را منزّه از آن مي :) گفتعيسي(نيز پرستش كنيد؟) 
چيزي را بگويم (و بطلبم كه وظيفه و) حق من شريك و انباز باشي، مرا نسزد كه 

گمان تو از آن آگاهي، تو (عالوه بر ظاهر گفتار  نيست، اگر آن را گفته باشم بي
ولي من (چون انساني بيش نيستم) از آن چه  –من) از راز درون من هم با خبري 

فايا و هايي (و از خ ي رازها و نهان خبرم زيرا تو داننده داري بي بر من پنهان مي
 نواياي امور باخبري.)

ها  : كه چه چيزي سبب شده است مسيحيكنيم اكنون اين سؤال را مطرح مي هم
 را خدا قرار دهند؟ ؛حضرت عيسي 

52F: غلوجواب

ها،  از جانب مسيحي ؛روي در مورد حضرت عيسي  و زياده 1
 كند. همانطور كه در در حاليكه خود حضرت مسيح اين غلو و افراط را رد مي

                                                           
 ) با اندكي تصرف.3/110الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( )1(
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: (يسوع به او گفت چرا مرا گويد مي 18ي دهم شماره  صالح شدهانجيل مرقس ا
53Fزني؟ هچ كس جز يك نفر صالح نيست و آن اهللا است.) صالح صدا مي

2 
ها و اهل كتاب را با اين صفت غلو و افراطي گري توصيف  خداوند مسيحي

 ﴿: دفرماي كند، آن جا كه مي مي               

                            ﴾  

 )77 (مائده:
: اي اهل كتاب به ناحق در دين خود راه افراط و تفريط را مپوئيد و از بگو«

اند و  اند و بسياري را گمراه كرده ل گروهي كه پيش از اين گمراه شدهأهواء و اميا
 اند پيروي نكنيد. از راه راست منحرف گشته

را  ص: خداوند در اين آيه حضرت محمد گويد مه اهللا ميرحابن جرير طبري 
به اين افراط گرايان  !ص: اي محمدفرمايد خطاب قرار داده است و مي مورد

يعني داراي انجيل هستند بگو در دين و آيين خود افراط و مسيحي كه اهل كتاب 
 ؛تان و گفتارتان نسبت به حضرت عيسي  چنين در سخنان روي نكنند هم زياده

روي نكنيد و در اثر اين افراط از حق تجاوز كنيد و بسوي باطل  افراط و زياده
گوييد او را خدا يا پسر خدا قرار دهيد. بلكه ب ؛روي آوريد و در نتيجه عيسي 

بشو) است كه ( ي فرمان خدا كُن ي خدا يعني پديده بنده ي خداست و او واژه

                                                                                                                                           
روي و افراط در هر چيزي ... غال في الدين يعني از حد آن گذشت. لسان  غلو: يعني زياده )1(

 ).5/329العرب البن منظور، مادة غال (

 .97ص العهد الجديد،  )2(
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خدا آن را به مريم رسانده است و بدين وسيله عيسي را در شكم مريم پروراند او 
 داراي روحي است كه از سوي خدا به كالبدش دميده شده است.

 و بسياري از مردم رااند  پس از هوي و هوس قوم و ملّتي كه قبالً گمراه شده
از هوا و  ؛همچنين در مورد حضرت مسيح  .اند پيروي نكنيد نيز گمراه كرده

اند تبعيت و پيروي  هاي قوم يهود كه قبل از شما از راه هدايت گمراه شده هوس
54Fنكنيد.

1 
ام أَطرتِ النصاری  ال«: فرمايد مي صمحمد  پيامبر اسالم حضرت بْنَ اتَطرونی كَ

إِنَّ  مَ فَ يَ رْ وا عبداهللا وام أَ مَ ولُ قُ هُ فَ هنَا عبدُ  .55F2»رسولُ
نكنيد همان طور كه  در من غلوبيش از حد مرا به ناحق  ،اي مسلمانان

ها عيسي پسر مريم را به ناحق و باطل بيش ازحد خودش مدح كردند،  مسيحي
 ي خدا و فرستاده او. ي خدايم .بگوييد بنده بلكه من عبد و بنده

56Fامام حافظ

57Fلي بن حجر عسقالني در كتاب خود فتح البارياحمد بن ع 3

4 
: شود طل و غير واقعي وقتي گفته مي: يعني مدح و تعريف باگويد: أإلطراء مي

ي  أطريت فالنا يعني او را مدح و تعريف كردم و در مدح او افراط ورزيدم، فرموده

                                                           
 ).6/204جامع البيان في تفسير القرآن البن جرير الطبري، ( )1(

 .48)، كتاب األنبياء، باب رقم: 4/204صحيح بخاري، ( )2(
امام حافظ احمد بن علي بن حجر العسقالني صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح  )3(

 البخاري است .

 است . كتاب فتح الباري احاديث صحيح البخاري را شرح كرده )4(
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تِ النصاری ابن مريم«: فرمايد كه مي صپيامبر  ام أطرَّ ها او را خدا  يعني اين كه آن »كَ
58Fو ... قرار دادند.

1 

 : اعتقاد در مورد روح القدسچهارم
اي  هاي مجسم يا تعدد است. أقنوم در اصل كلمه روح القدس اقنومي از اقنوم

نياز است. و أقنوم الجسد  سرياني به معني شخصي كه مستقل و از غير خود بي
 گانه براي ذات اهللا تعالي است. اي از مراحل سه مرحله

ها معتقد  سيحيت ارتدكس به خاطر اين كه مسيحيت كاتوليك به تعدد اقنومم
ها معتقد هستند  ها ضمن اعتقاد به تعدد اقنوم اند. كاتوليك ها جدا شده هستند از آن

ي واحد و متجسد داراي صفات ي اتحاد هستند و به خداكه در رتبه و درجه دارا
هستند كه اقنوم روح القدس همان سه گانه ايمان دارند. مسيحيان ارتدكس مدعي 

ي سوم) كتاب تورات و انجيل از خطا و غلط هنگام  اهللا خودش است. (مرحله
اند و به خاطر اين عصمت غلطي در آن پيدا  نوشتن معصوم و محفوظ بوده

 باشد. ها مي القدس از جانب مسيحي شود. اين يك ديدگاه انحرافي براي روح نمي
است، آن كسي  ؛وح القدس حضرت جبرئيل امين اما در اسالم منظور از ر

 ﴿: فرمايد وحي آورد. خداوند مي ؛كه از طرف خدا براي حضرت عيسي 

                               

                                                           
 ).6/490فتح الباري( )1(
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   ﴾  87: (بقره( 

به ياد بياوريد آن گاه را كه) ما به موسي كتاب (تورات)  ،(اي گروه يهوديان
مريم  . (از جملة آنان) به عيسي پسرم داديم و در پي وي پيغمبراني فرستادي

ي روح القدس (كه جبرئيل  ها و دالئل روشن بخشيديم و او را به وسيله معجزه
است) تأييد نموديم و نيرويش داديم آيا (جز اين است كه) هر زمان پيغمبري (از 
اينان) بر خالف ميل و آرزوي نفس شما چيزي را آورد گردن افراختيد (و خود را 

اي  ر از آن دانستيد كه از او پيروي كنيد و به اين هم بسنده نكرديد) بلكه عدهبزرگت
 .»را تكذيب نموديد و دروغگو خوانديد و جمعي را كشتيد

 ي تثليث حكم اسالم در مورد عقيدهپنجم: 
ي تثليث نازل كرده  جاد عقيدهها در اي خداوند وحي را براي ترساندن مسيحي

﴿: فرمايد است، او مي                      

                                  

                                        

                             ﴾  

 )171: (نساء
در دين خود غُلو نكنيد (و دربارة عيسي راه افراط و تفريط  ،اي اهل كتاب«

نپوئيد) و دربارة خدا جز حق مگوئيد (او را به اوصاف ناشايستي همچون حلول و 
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گمان عيسي مسيح پسر مريم  اتحاد و اتخاذ همسر و انتخاب فرزند نستائيد) بي
ران است و پسر خدا نيست آن گونه كه شما ي خداست (يكي از پيغمب فرستاده

ي فرمانِ كُنْ) است كه خداوند آن را به  ي خدا (يعني پديده پنداريد) و او واژه مي
مريم رساند (و بدين وسيله عيسي را در شكم مريم پروراند) و او داراي روحي 
است (كه) از سوي خدا (به كالبدش دميده شده است) پس به خدا و پيغمبرانش 

مان بياوريد. (و الوهيت را خاص خدا بدانيد و هيچ يك از انبياء را در الوهيت اي
انباز خدا نسازيد) مگوئيد كه (خدا) سه تا است (بلكه خدا يكتاست و جزء اهللا 
خداي ديگري وجود ندارد از اين سخن پوچ) دست برداريد كه به سود شما 

زندي داشته باشد. (چگونه نيست. خدا يكي بيش نيست كه اهللا است و حاشا كه فر
به انباز و زن و فرزند نياز خواهد داشت.) و حال آن كه از آنِ اوست آن چه در 

ها و آن چه در زمين است و كافي است (كه تنها) خدا مدبر (مخلوقات)  آسمان
 .»خود باشد

اي سوزان و كمرشكن نسبت به  بعد از هشدار باال حكم خداوند مانند صاعقه
 : شود. از جمله صادر و نازل مي خاطر تغيير و تحريف دينشان ها به مسيحي

 ﴿: قوله تعالي -1                     

                           

                                

﴾   :17(مائده( 
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گويند خدا، مسيح پسر مريم است كافرند. بگو  به طور مسلّم، كساني كه مي«
ي كساني را كه در روي  ر مريم و مادر او و همهاگر خداوند بخواهد مسيح پس

ترين) كاري بكند (و جلو خدا   تواند (كوچك زمين هستند هالك كند چه كسي مي
ها و زمين و آن چه ميان آن دواست.  را بگيرد)؟ از آنِ خداست آن چه در آسمان

 .»آفريند و خدا بر هر چيزي تواناست هر چه بخواهد مي
پوشانند و براي خدا فرزند  ها حق را مي ين دليل است كه آنها به ا كافر بودن آن

دانند خداوند به  را خدا مي ؛قائل هستند و با دروغ و تهمت ناروا مسيح 
ها بگو، همان كساني كه بر  به مسيحي صگويد ك اي محمد  مي صپيغمبرش 

دا گويند عيسي پسر مريم خ بندند و به خاطر سخنشان كه مي  من تهمت و افترا مي
تواند در مقابل خدا  : چه كسي مياند بگو راست و هدايت گمراه شده است از راه

كاري بكند، آن زمان كه خداوند چيزي را اراده كند و بخواهد چه كسي توانايي 
 دارد جلو آن را بگيرد؟

تواند چيزي از اراده و خواست خداوند بكاهد؟ اگر خداوند  چه كسي مي
درش و تمام مخلوقات روي زمين را نابود و هالك بخواهد مسيح پسر مريم و ما

تواند جلوآن را بگيرد؟ خداوند سبحان به پيامبرش حضرت  كند چه كسي مي
: اگر حضرت به اين مسيحيان نادان و جاهل بگو !: اي محمدگويد مي صمحمد 
به گمان خودتان اهللا است (و اين گونه هم نيست) زماني كه هالك و  ؛عيسي 

 توانست جلو آن را بگيرد! و مادرش آمد مينابودي خودش 
در حالي كه مادرش از بين رفت و قدرت و توانايي دفع آن را نداشت پس در 
اين مسائل پند و عبرت براي شما وجود دارد، اگر بخواهيد پند بگيريد و اگر 
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داراي عقل و فهم باشيد، براي شما دليل و حجت است. و بدانيد كه حضرت 
و تنها خدا است كه كسي  .اير بني آدم و انسانها بشر استمانند س ؛عيسي 

تواند بر او چيره شود، او را شكست دهد و كاري را كه بخواهد جلوش را  نمي
بگيرد، هميشه زنده است، نگهدار جهان وگردانندة امور آن است او كسي است كه 

نده است و هرگز برد و هميشه ز كند و از بين مي ميراند و ايجاد مي كند، مي زنده مي
59Fميرد. نمي

1 

 ﴿ و قوله تعالي: -2                     

                                

            ﴾  )72: مائده.(  

گويند (خداوند در عيسي حلول كرده است و)  بيگمان كساني كافرند كه مي«
خدا همان مسيح پسر مريم است. (در صورتي كه خود) عيسي گفته است، اي بني 

گمان  تيد كه پروردگار من و پروردگار شماست. بياي را بپرس خداي يگانه !اسرائيل
هر كس انبازي براي خدا قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام كرده است. (و هرگز 

نهد) و جايگاه او آتش (دوزخ) است. و ستم كاران يار و ياوري  به بهشت گام نمي
 ندارند. (تا ايشان را از عذاب جهنم برهاند.)

                                                           
 )، با اندكي تصرف.105 – 6/104جامع البيان، ( )1(
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گروهاي مسيحي چه ملكيه، يعقوبيه و نسطوريه  خداوند در اين آيات تمام
60Fده استدارقراكافر را باشد 

 اهللا است. ؛. چون معتقد هستند مسيح 1
خداوند بزرگتر از اين سخنان و پاك و منزّه است. در حالي كه حضرت مسيح 

ي او هستم  ي خدا و فرستاده : كه من بندهها پيشي گرفته و گفته است از آن ؛

﴿ :ه در زمان بچگي در مهد بر زبان آورد اين بود كه گفتاو اولين حرفي ك  

  ﴾  من اهللا يا پسر اهللا هستم، بلكه گفت :ي خدا هستم. نگفت من بنده: ﴿      

          ﴾  30: (مريم( 

تاب انجيل را به من داده و مرا ي خدايم، ك من بنده :گفت )؛(عيسي «
 .»پيغمبر خود قرار داده است

 ﴿: قوله تعالي -3                       

                        ﴾  

 ).73: (مائده
گويند خداوند يكي از سه خدا است! (اعتقاد به  بيگمان كافرند كساني كه مي«

تثليث) (در صورتي كه) معبودي جز معبود يگانه وجود ندارد (و خدا يكي بيش 
گويند دست نكشند (و از معتقدات باطل خود  نيست) و اگر از آن چه كه مي

                                                           
گفتند: خدا تا آن مدت كه ميل داشت پيش ما بود بعداً به  يعقوبيه: گروهي بودند كه مي )1(

گفتند: پسر خدا مدتي با ما بود بعداً  آسمان صعود كرد. نسطوريه: گروهي بودند كه مي
 خود برد. خداوند او را پيش
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كافران آنان (كه بر اين اعتقاد باطل ماندگار بمانند) عذاب دردناكي  برنگردند) به
 »خواهد رسيد.

ها نازل  اين آيه مخصوصاً در مورد مسيحي :گويد مي مه اهللارححافظ ابن كثير 
شده است. مجاهد و غير او در مورد شأن نزول اين آيه اختالف نظر پيدا كردند، 

هاي سه گانه هستند  كه معتقد به أقنوم گويند منظور كفّار مسيحي است بعضي مي
ها از پدر به سوي  باشد، همة اين كه شامل اقنوم پدر، اقنوم پسر و اقنوم كلمه مي

 گيرند كه خداوند از اين سخنان پاك و منزه و بزرگتر است. پسر سرچشمه مي
: در مورد اين مسيحيان نازل شده كه حضرت عيسي گويند سدي و غير او مي

دانند و در نتيجه با اين  را دو خدا با اهللا ميعليها السالم ريم و حضرت م ؛
61Fآورند. اعتبار اهللا را سومين خدا به حساب مي

1 
ها از جهت عمل  : كافر بودن مسيحيگويد شيخ االسالم ابن تيميه رحمه اهللا مي

ها  ها انواع عبادت دهند، آن ها است كه بدون فهم و علم و آگاهي آن را انجام مي آن
دهند و نسبت به خدا  ا بدون اينكه از طرف خدا تعيين شده باشند انجام مير

62Fگويند كه نسبت به آن كمترين آگاهي و علم ندارند. چيزهايي مي

2 
. چيزي كه ؛ها به صليب كشيده شدن حضرت عيسي  : اعتقاد مسيحيپنجم

به دار آويخته شده  ؛برند عيسي  ها گمان مي بسيار جاي تعجب است مسيحي

                                                           
 )، با اختصار.1/83تفسير القرآن العظيم، ( )1(

 ).1/67اقتضاء الصراط المستقيم، ( )2(
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ت و مرده و نفس و روح ناطق از او جدا شده است. و جسد و جسم او تبديل اس
 اي بدون روح گشته است. به جثّه

: (... أما يسوع به او شالق آمده است 26شماره  27اصالح شده  در انجيل متي
63Fزد و او را تسليم دشمن نمود تا به دار آويخته شود.)

1 
 : همين مبحث باال آمده است 38ماره و در ش

(در آن زمان دو تا دزد با او به دار آويخته شدند، يكي طرف راست و ديگري 
64Fطرف چپ.)

2 
سآمده است 23لْ تصحيح دوم شماره در موضوع اعمال ر : 

هاي گناهكار و عاصي او را به دار آويختند و به قتل  (... و با دستان انسان
65Fرساندند.)

3 

 رد اين عقيده
داند. در  را مردود مي ؛شدن حضرت عيسي  ي به صليب كشيده انجيل عقيده

 : با اين عبارت آمده است 40الي  39شماره  27ي  انجيل متي اصالح شده
نمودند و سر خود را  كردند به او اهانت مي (و كساني كه از كنار او گذر مي

گفتند اي كسي كه تنديس و مجسمه را نابود كردي و در مدت  دادند و مي تكان مي

                                                           
 .68العهد الجديد، ص  )1(
 .69العهد الجديد، ص  )2(
 .250العهد الجديد، ص  )3(
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گويي كه پسر خدا هستي، از دار اعدام و  ا ساختي اگر راست ميسه روز آن ر
66Fصليب پايين بيا و خودت را نجات بده!)

1 
ها كجاست در حالي كه اين سخنان منطقي را از كتاب  راستي عقل و فهم آن

 خوانند؟ خود مي
سازد كه وارد  ها خاطر نشان مي ي مسيحي هنگام رد عقيده مه اهللارحابن تيميه 

عيسي) يعني اينكه رشت انساني ت (سرشت خدايي اهللا) به ناسوت (سشدن الهو
الهوت (رب) اوصاف و افعال او تغيير كرده است چون با ناسوت (جسد مسيح) 
مخلوط شده است. آن جسدي كه بعد از خارج شدن روح از آن اوصافش تغيير 
كرده است. چون الهوت و ناسوت در نظر آنها يك نهاد و يك طبيعت واحد 

ستند. پس تغيير ناگهاني كه به خاطر كشتن و به دار آويختن براي ناسوت پيش ه
شود كه كماالتي كه مخصوص  كند و سبب مي آيد نقص را در الهوت ايجاد مي مي

ها تغيير ناگهاني را بر الهوت به خاطر  اوست از او سلب شود. پس اگر فردي از آن
ف به انفصال و جدايي و استقالل كند اين نفي از طرف او اعترا كمال آن نفي مي

 باشد. الهوت از ناسوت مي
اما زماني كه گمان ببرند كه الهوت به سبب مرگ از ناسوت جدا شده است 
بلكه به آسمان صعود كرده است، مسيح كه خداي كامل و انسان كامل است طرف 

نشيند (ناسوت طرف راست الهوت.) اين وضعيت مستلزم آن  راست پدرش مي
هاي ديگر فرق داشته  ناسوت مسيح در صفات و احكام با ساير ناسوت است كه

                                                           
 .69العهد الجديد، ص  )1(
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باشد و بايد الهوت به خاطر اختالط و اتحاد با ناسوت صفات او تغيير كرده باشد 
67Fو اين محال است.

1 
ي كالم، هرگونه تأويل براي تغيير ناگهاني بر ناسوت به سبب به دار  خالصه

آيد و حجت و  ي فاسد از آب در ميآويخته شدن و همچنين در الهوت، تأويل
 دليلي بر ضد خودشان خواهد بود.

﴿: فرمايد خداوند در اين رابطه مي                 

                                         

                                   

﴾  158 – 157: (نساء( 

كشتيم! در حالي كه نه او كه ما عيسي پسر مريم، پيغمبر خدا را  و گفته ي آنان«
را كشتند و نه به دار آويختند وليكن كار بر آنها مشتبه شد و (متردد گرديدند كه 

اند و در اين مورد با هم اختالف نظر پيدا كردند و)  آيا عيسي يا ديگري را كشته
كساني كه دربارة او اختالف پيدا كردند (جملگي راجع به او در شك و گمانند و 

گويند و (بايد بدانند كه) يقيناً او را  آن ندارند و تنها به گمان سخن ميآگاهي به 
اند (و قطعاً مقتول كس ديگري بوده است.) بلكه خداوند او را از دست آنان  نكشته

ي واالئي رساند و خداوند چيره (است و بر هر كاري  رهاند) در پيش خود به مرتبه

                                                           
يح) مراجعه براي شرح و تفصيل اين مطلب به كتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين المس )1(

 ).130 – 3/111شود. (
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دهد و سنجيده عمل  ر حكمتي انجام ميتواناست و) حكيم است. (هر چيزي را براب
 كند.) مي

: زماني كه كه گفتا) آمده است مدر روايتي از ابن عباس (رضي اهللا عنه
را به آسمان ببرد از ميان دوستداران خودش  ؛خداوند خواست حضرت عيسي 

اي خارج شد در  كه به او ايمان آورده بودند و تعدادشان دوازده نفر بود از خانه
رسد بعضي از شما دوازده بار  : زماني فرا ميچكيد گفت سرش آب مياز حالي كه 

ده است. بعداً حضرت عيسي شود بعد از اينكه به من ايمان آور به من كافر مي
ي من درآيد و به جاي  حاضر است به شكل و قيافه : كدام يك از شماگفت ؛

از همه كم سن و من كشته شود و جايگاه او نزد خداوند مثل من باشد؟ جواني كه 
اين سخن را تكرار  ؛بشين، دوباره حضرت عيسي  :تر بود بلند شد، فرمود سال

كرد، بشين، دوباره سخن باال را تكرار  :كرد، باز دوباره همان جوان بلند شد، فرمود
 تو :جواب داد ؛: من حاضرم، حضرت عيسي باز همان جوان بلند شد، گفت

جايگاهت مثل من است. پس شكل و شمايل همان كسي خواهيد بود كه نزد خدا 
كه در آن از روزنة  ؛به او داده شد و حضرت عيسي  ؛حضرت عيسي 

ها آمدند و آن مردي را كه  خانه وجود داشت به آسمان كشيده شد. سپس يهودي
شبيه حضرت عيسي شده بود گرفتند و به قتل رساندند و بعد از قتل به صليب 

ده مرتبه به او كافر شدند بعد از اينكه به او ايمان كشيدند و بعضي از آنها دواز
: خدا (اهللا) تا خواست با گفت فرقه تقسيم شدند. گروهي ميآورده بودند و به سه 

: گفتند گويند. فرقه دوم مي يه ميها يعقوب ما بود بعداً به آسمان صعود كرد كه به آن
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وي خود باال برد، اين گروه پسر خدا تا ميل داشت با ما بود بعداً خداوند او را بس
 نسطوريه نام داشتند.
ي او با ما بود سپس خداوند او  ي خدا و فرستاده : عبد و بندهگروه سوم گفتند

را بسوي خود برد و اينها مسلمانان هستند، ولي دو گروه كافران بر مسلمانان غلبه 
ته خاموش بود را به قتل رساندند .اسالم پيوس آنانكردند و پيروز شدند در نتيجه 

را به پيغمبري برگزيد. اين روايت با سند  صتا اينكه خداوند حضرت محمد 
68Fصحيح از ابن عباس نقل شده است.

1 
نزد خداوند خواهد ماند تا اين كه فرمان خدا در  ؛و پيوسته حضرت عيسي 

 صآخر زمان براي پايين آمدن او فرا رسد، پيامبر اسالم حضرت محمد 
الّ «: فرمايند مي مْ ابنُ مريمَ حَ وَ نَّ أَنْ ينزلَ فيكُ ، ذی نفسی بِيَدهِ لَيوشكَ امً عدالً فيكرسُ الصليبَ كَ

عَ احلربَ ويقوَ  ، ويَضَ فيضَ املالُ تُلَ اخلنزيرَ ، حتی تكونَ السجد يَ  ةُ الواحد ةُ حتی اليقبلهُ أحدٌ

نَ الدنيا وَ   .»مافيهاخريٌ مِ
به كه پسر مريم  قسم به آن كسي كه جان من در دست اوست، نزديك است

خاطر اجراي حكم و عدالت در ميان شما نازل شود و صليب را بشكند و خوك را 
بكُشد، جنگ و جدال را بردارد و مال و ثروت را بطور مساوي و برابر براي همه 
قرار دهد بطوري كه كسي طالب آن نباشد و وضعيت طوري گردد كه تنها يك 

69Fدر آن است بيشتر ارزش داشته باشد. سجده براي خدا از تمام دنيا و آن چه

2 
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ورة نساء را در اين مورد س 159: اگر دوست داريد آية فرمايد مي سابوهريره 

   ﴿ :قال تعالي بخوانيد،                     

        ﴾   و كسي از اهل كتاب نيست مگر اين كه پيش از مرگ

گيرد و ارتباط او با اين جهان،  ي مرگ قرار مي خود (در آن دم كه در آستانه
اي از برابر چشمش  ها تا اندازه گردد و پرده ضعيف و با جهان بعد از مرگ قوي مي

د (اما ديگر آور بيند) به عيسي ايمان مي رود و بسياري از حقايق را مي كنار مي
فرصت از دست رفته است و ايمان و توبه پذيرفته نخواهد شد) و روز رستاخيز 

ي خدا بوده  دهد كه او تنها بنده و فرستاده گواه بر آنان خواهد بود (و شهادت مي
 است و رسالت آسماني را ابالغ كرده است.) 

الُ «: فرمايد مي صباز پيامبر اسالم حضرت محمد  جّ جُ الدُ ْرُ فی أُمتی فَيمكثُ  خيَ

هُ  ی ابْنَ مريمَ كأنّ أربعنيَ الأَدری أربعني يوماً أو أربعنيَ شهراً أو أربعنيَ عاماً فيبعثُ اهللاُ عيسَ

... ةُ عرو يهلكهُ يطلبهُ فَ  70F1»بنُ مسعودٍ فَ
دانم چهل روز،  در ميان امت من دجال خواهد آمد به مدت چهل، حال نمي

شود بعداً خداوند عيسي پسر مريم  دگار ميچهل ماه، چهل سال، معلوم نيست، مان
گردد و  پسر مسعود است و دنبال دجال مي هكند كه شبيه عرو را مبعوث مي

 رساند... .) سرانجام او را به قتل مي
مرده و ناين است كه او  ؛ي مسلمانان در مورد حضرت عيسي  عقيده

وان و قدرت پيدا خداوند مستقيماً ايشان را بسوي خود باال برده است و يهود ت

                                                           
 .116)، حديث شماره: 4/2258صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب خروج الدجال، ( )1(
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نكردند تا او را به صليب بكشند بلكه بر آنان مشتبه شد و يك نفر ديگر را به جاي 
 او به قتل رساندند و سپس به صليب كشيدند.

اي بسيار  دچار عقيده ؛ها در مورد وفات حضرت عيسي  اما مسيحي
ه خاك : او به صليب كشيده شد و به قتل رسيد پس بويندگ منحرفي شدند، آنها مي

سپرده شد و بعد از سه شبانه روز از قبرش بلند شد و به آسمان صعود كرد!!! 
 : آمده است 9الي  1شماره  24تصحيح همانطور كه در انجيل لوقا 

دم زناني كه مقداري كافور همراه داشتند و تعدادي  (در ابتداي هفته، اول سپيده
ديدند كه سنگ روي قبر آن  ها بودند نزد قبر او آمدند، از مردم نيز همراه آن

چرخيده است، وارد قبر شدند ولي جسم و جسد خدا يسوع را نديدند، در اين 
ها  حال كه زنان متحير و سرگردان بودند دو مرد با لباس آراسته و مزين پيش آن

 ها ترسيدند و سرشان را پايين انداختند و به زمين ي آن ايستادند، زنان با مشاهده
كنيد؟  ها جستجو مي اي را در ميان مرده : چرا زندهد، آن دو مرد گفتندكردن نگاه مي

او اين جا نيست بلكه بلند شده است! بياد آوريد چگونه با شما حرف زده در 
: الزم است پسر انسان تسليم گويد دور شده و نزد خداست، او ميحالي كه از شما 

ه شود و در روز سوم گروهي از مردم عاصي و گناه كار شود و به صليب كشيد
71Fهاي او را بياد آوريد و بعداً از سر قبر او برگشتند. بلند شود. اين گفته

1 
 : گويد يدات به دنبال مطلب باال مياستاد احمد د

 ها پاره شده بودند؟ چرا آن سنگ چرخيده شده بود؟ چرا كفن

                                                           
 .185جديد، ص العهد ال )1(
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: چون محال است يك جسم مادي محسوس خارج شود و سنگ درب جواب
تواند در خارج از قبر راه برود در  قبر را بگيرد، و همچنين يك بدن طبيعي نمي

72Fاند! ها او را پوشانده حالي كه كفن

1 
د و وشمي خدا بود چطور به صليب كشيده  ؛اگر چنان چه حضرت مسيح 

دهد و  گونه حركتي از خود نشان نمي شود؟ و هيچ ميرد و به خاك سپرده مي مي
حركت است؟ و اگر انساني كامل است چطور بعد از مرگ بلند و از قبر  كامالً بي

 رود؟! چرخد و او هم مي شود؟ سنگ قبر او مي خارج مي

 : گناه و كفارة آنششم
به اين خاطر به صليب كشيده شد  ؛ها معتقد هستند كه حضرت عيسي  مسيحي

باشد كه خداوند او را در  ؛ي گناه حضرت آدم  تا كفاره –ن آنان البته به گما –
بهشت از خوردن آن درخت منع كرد ولي او از آن خورد، آن بهشتي كه بشريت 

يا يسوع نجات دهنده و جان فدا  ؛برند كه مسيح  وارث آن بود! آنها گمان مي
 است.

 : شود دسته تقسيم ميها به سه  سيحيي فدا (آزاد كردن، رها نمودن) نزد م عقيده

 گناه اصلي -1
كند كه قصاص بايد با  ايمان و اعتقاد به اينكه عدالت خدا ايجاب مي -2

 ريختن خون باشد به خاطر بهاي گناه!

                                                           
 .24 – 23احمد ديدات، ص  –من دحرج الحجر  )1(
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ايمان و اعتقاد به اين كه يسوع مسيح با مرگ خود بر روي صليب بهاي  -3
تمام گناهان مردم را پرداخته است و قرباني شدن عيسي تنها راه نجات 

 اند. ي كساني است كه به او ايمان آورده اي همهبر
اما كفاره گناهها بعد از مسيح به اين شيوه است كه شخص گناهكار نزد كاهن 

كند. بعد از اعتراف گناهان او بخشيده  رود و گناهان خود را براي او بازگو مي مي
ي از شود. ول ها در طول حيات و زندگي چند بار تكرار مي شود. اين اعتراف مي

حداقل يك دفعه الزم و واجب شده است. و براي اين مطلب به آن چه  1215سال 
آمده است، استناد  23و  22هاي  كه در انجيل يوحنا اصالح شدة بيستم شماره

73Fكنند. مي

1 
(و زماني كه گفت اين جواني بسيار شاداب است و به آنها گفت به روح 

گناهانش را بكند بخشيده  القدس روي آوريد، هر كسي از شما طلب آمرزش
شود و هر كس گناهانش را نگه دارد و اعتراف نكند، گناهانش ماندگار خواهد  مي

74Fشد.

2 
غسل تعميد هم اين گونه است كه افراد با فرو رفتن در آب يا پاشيدن آب 
روي فرد با نام پدر و پسر و روح القدس به نيت پاك كردن نفس از گناهان و 

75Fرد.گي اشتباهات صورت مي

3 
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 رد اين عقيده
 ؛ي نادرست و خيالي در زندگي حضرت عيسي  اين تهمت ناروا و اين توصيه

كه هميشه با شاگردانش بوده ديده نشده است، حتي به صورت خواب هم چنين 
چيزي از طرف او انجام نگرفته است. و اصال چنين چيزي به صورت شك و 

ن مسائل درست چيزهاي خيالي و گمان نيز در زندگي او روي نداده است. چون اي
76Fآرزوهاي نفساني هستند.

1 

 ص ها دربارة حضرت محمد تقاد مسيحي: اعهفتم
هاي خود به آن  در بعضي از گفته؛ها علي رغم اين كه حضرت عيسي  مسيحي

 كنند. را انكار مي صاشاره كرده است نبوت حضرت محمد 

 ها رد آن
آمده  11ماره ي سوم ش جيل متي اصالح شدهي مطالبي كه در ان اين مسأله به وسيله

 : شود است رد مي
77F(من شما را به خاطر توبه كردن، با آب، غسل تعميد

دهم، ولي بعد از من  مي 2
تر است و كسي است كه من لياقت و شايستگي  آيد كه از من قوي پيغمبري مي

78Fندارم حتي كفشهايش را بردارم.)

3 
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از انجيل نقل  صرد نبوت حضرت محمد ابن القيم رحمه اهللا چند سند در مو
 : كند، از جمله مي

: من خواهم رفت و فارقليط روح حق، (حضرت مسيح به دوستدارن خود گفت
آيد، از جانب خود با شما صحبت نخواهد كرد، بلكه آن چه كه به  به ميان شما مي

م دهد، شما ه كند. او دربارة من شهادت و گواهي مي شود بيان مي او گفته مي
دهيد. چون شما از طرف مردم با من هستيد و او هر چيزي  دربارة من شهادت مي

را كه آماده كرده باشد به به شما خبر خواهد داد. فارقليط به زبان آنها لفظي از 
الفاظ حمد است، حاال ممكن است منظور احمد، محمد، محمود يا حامد يا چيز 

79Fديگري باشد.

1 

 ﴿: مايدفر خداوند هم در اين مورد مي          

                ﴾ 157: (اعراف(  

كنند از  دهم به) كساني كه پيروي مي به ويژه رحمت خدا را اختصاص مي«(
و  )داند خواندن و نوشتن نميپيغمبر أمي كه ( )صمحمد مصطفي (فرستادة خدا 

 يابند. وصف او را) در تورات و انجيل نگاشته مي(

﴿ :فرمايد در جاي ديگر خداوند مي                  

                                  

                   ﴾     6: (صف( 
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: اي بني اسرائيل! من زماني كه عيسي پسر مريم گفت )و خاطرنشان ساز«(
ده است تصديق ي خدا بسوي شما بوده و توراتي را كه پيش از من آم فرستاده

ايد و نام او احمد (محمد) است مژده  كنم و به پيغمبري كه بعد از من مي مي
) همراه با معجزات روشن و صمجتبي دهم، اما هنگامي كه آن پيغمبر (احمد مي
 : اين جادوي آشكاري است.ئل متقن به پيش ايشان آمد گفتنددال

نَ مريمكانَ آابراهيم، و ةُ أنا دعو«: فرمايد مي صپيامبر  َ بی عيسیَ ابْ نْ بَرشَّ  80F1»خرُ مَ
ي مرا داده است  من فراخوان حضرت ابراهيم هستم، و آخرين كسي كه مژده

 عيسي پسر مريم بود.
اهللا اكبر ... خداوند حق را ثابت خواهد كرد و آن چه باطل و پوچ است با 

  ﴿ :دستور و فرمان او از بين خواهد رفت. قال تعالي       

                     ﴾ ) : 18انبياء.( 

اندازيم و حق مغز سر  خواهيم و) حق را به جان باطل مي بلكه (ما چنين نمي
شما  شود. و اي بر پاشد و باطل هرچه زودتر محو و نابود مي باطل را از هم مي

هدفي جهان و از افترائي كه بر  كنيد، (از بي  (اي كافران) به سبب توصيفي كه مي
 بنديد.) ي او مي خدا و فرستاده
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 ها تأمالتي بر عبادت مسيحي

ها  ند كه بارزترين آنها چندين مفاهيم غلط و نادرستي درمورد عبادت دار مسيحي
 : عبارتند از

 و ازدواج نكردن گيري، دل از دنيا كندن : گوشهأوالً
اند  ها آن را در راه و روش خود بوجود آورده ترين چيزهايي كه مسيحي از مهم
گيري و دل از دنيا كندن و ازدواج نكردن است، راستي منظور و هدفشان از  گوشه

 كنيد؟ ايجاد اين روشها چيست؟ شما چگونه فكر مي
رهبانيت از ريشه و  يابيم كه اصل زماني كه به فرهنگ لغت مراجعه كنيم در مي

81Fي رهب به معني ترسيد است و الترهيب به معني عبادت كردن است كلمه

و  1
خود مشغول عبادت است و به يك (صومعة)  گويند كه در دير راهب به كسي مي

82Fرهبان مسيحي تبديل شده است.

2 
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اصل أَلتَّبتُّلْ به معني قطع شدن است، و تبتل قطع شدن و دست كشيدن از دنيا 
83Fباشد، به معناي دوري از زنان و ترك ازدواج است. به خاطر عبادت خدا مي

1 
اند كه بر  ها در حال حاضر روش رهبانيت را در پيش گرفته پس مسيحي

: فارغ شدن براي عبادت بطور هاي زير استوار است: از جمله  ها و عالمت نشانه
كاري كه مافوق طاقت ي وادار كردن اجباري جسم به انجام  كامل، آن هم به وسيله

و توان آن است. عذاب دادن آن با روزه گرفتن و نماز خواندن زياد، و با اكراه و 
زور نفس را وادار كردن به اين نوع عبادتها، و دوري از دنيا با ترك كردن 

توجهي نسبت به ثروت و دارايي و توجه  ها و ترك زينت و آرايش، بي سرگرمي
براي  ناو لباس و  ترك ازدواج، دليل آن و نوع غذانكردن به خوردن و آشاميدن 

: از ها وجوددارد هاي تحريف شدة آن يلانجام اين كارها چند نصي است كه در انج
 : آمده است 25و  24هاي  ششم شماره ي جمله در انجيل متي اصالح شده

(هيچ كس قدرت و توان خدمت به دو سيد و آقا را ندارد، چون يا نسبت به 
وكينه دارد و ديگري را دوست دارد يا هميشه مالزم و همنشين يكي  يكي بغض

توانيد هم به خدمت خدا و هم به خدمت  كند، نمي است و ديگري را تحقير مي
در زندگي خود به آن چه  :گويم مال و ثروت بپردازيد، به همين خاطر به شما مي

پوشيد نيز توجه  كه ميچنين به آن چه  نوشيد اهتمام نكنيد و هم ميخوريد و  كه مي
84Fنكنيد و ... .)

2 
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 : آمده است 10و  9ح شده دهم شماره: در انجيل متي اصال
آوري نكنيد و براي سفر و راه توشه  در مناطق خود طال و نقره و مس را جمع

برنداريد، دو دست لباس و كفش و عصا را تهيه نكنيد چون كسي كه اين وسايل 
85Fها استفاده كند. نشود از آ را تهيه كند مجبور مي

1 
 : آمده است 12ح شده نوزدهم شماره دوباره در انجيل متي اصال

86Fهايي (... إِخته

اي متولد  شوند كه همين طور مادرزادي به صورت إِخته پيدا مي 2
هايي پيدا  اند و اخته ها را إِخته كرده شوند كه مردم آن هايي پيدا مي اند، و اخته شده
اند.  طر عظمت پروردگار آسمان خود را اخته كردهشوند كه خودشان به خا مي

87Fكسي كه توان و قدرت اين كار را دارد آنرا قبول و انجام دهد.

3 
ه ازدواج نكردن كوتاهي ها در رهبانيت خود هرگز براي تشويق مردم ب مسيحي

: همان طور كه نص باال آن را بيان كرد و كار به جايي رسيده كه در قرن اند نكرده
يالدي پاپ هفتم گريگوري دستوري را صادر كرد كه واجب است تمام يازدهم م

كشيشها و راهبان كوچك و بزرگ ازدواج را تحريم كنند و مجرد باشند، تا صفات 
 كاهن بودن آنها كثيف نشود.
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طولي نكشيد بدون رنج و ناراحتي در قرن سيزدهم ميالدي كار به جايي رسيد 
نوان يك نظم در كليساهاي كاتوليك مقرر شد كه مجرد بودن و تحريم ازدواج به ع

88Fها و راهبانِ زن و مرد تطبيق گرديد. و بر تمام كشيش

1 

 رد اين عقيده و نظريه
و  ازدواج فطرت و سرشت انساني را بسيار ضعيفترك در واقع ترك دنيا و 

﴿: فرمايد كند. خداوند مي سست مي                     

 ...﴾ 30: (روم( 

اين خلقتي است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نبايد خلقت خدا را «
 »تغيير داد.

منع شدن از ازدواج تكليفي است مافوق توان انسان، هرچند كه انسان داراي 
خواستهاي  اي بلند و همتي باال هم باشد، چون ميل به ازدواج يكي از روحيه

فطرت و سرشت انسان است. كه خداوند بزرگ آن را در وجود او قرار داده است. 
كند و با روش حالل كه همان  پس يا آن را به سمت و جهتي صحيح هدايت مي

كند و با  كند و يا اين كه عرصه را بر آن تنگ مي ازدواج است آن را كنترل مي
رسد در نتيجه  اين كه به نقطة انفجار مي ه خواهد كرد تافسركوبي و امتناع آن را خ

 گيرد و راه حرام و كج را خواهد پيمود. جهت مخالف و نادرست را در پيش مي
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هاي ديرها  هايي كه بوي گند آن در تاريكي تر بگوئيم رسوائي واقعيتها و صحيح
كند! آن جا كه محمد  را ثابت مي گسترش پيدا كرده است، شكست (ترك دنيا)

 كند. ها را بيان مي طهطاوي قسمتي از آنعزّت ال
مخالفت با تعاليم باال (ازدواج و ...) تأثير بسيار بدي را بر جاي گذاشته است. 

ها اوج گرفته و بحث پيرامون آن  بند و باري در ميان مسيحي بطوري كه فساد و بي
ضيح كتابها را لبريز كرده است. مؤلف كتاب الفارياق بعضي از اين فسادها را تو

 : كنيم مقدار بسيار اندكي اكتفا ميدهد و ما به  مي
ازدواج كرده بود، پاپ به  پاپ استوزر سرجيوس با مركيز طوسكاني -1

اي را به دنيا آورد و آن بچه را نزد خود در محل  ماروزيا رسيده بود و بچه
 استقرارش در واتيكان، پرورش داد.

شرم و  فردي فاسد و بيپ يوحناي دوازدهم كه أكطافيانوس نام داشت پا -2
جمع بسياري از حاكمان مي او تشكيل شد، در اين  حيا بود، مجمعي براي محاكمه

آلمان و ايتاليا حضور داشتند و هم چنين چهل أسقف و هفده كاردينال در كليساي 
القديس بطرس حضور داشتند، او متهم بود كه چند زن را به فساد كشانده است، 

فوت كرد.  ريزي پس از زايمان يتنت نام داشت بر اثر خونها كه إ يكي از اين زن
: طناب را به گردن يكي از مقامات روحاني (مطرنيه) انداخته اتهام ديگر اين بود كه

اي را برايش آماده كند او هم به اجبار كار  است تا با زور و اكراه نوجوان ده ساله
 منافي عفت را با آن نوجوان ده ساله انجام داد.
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تشكيل شده، خلع و عزل او را اعالم كردند، و پاپ هشتم ليو را جانشين  مجمع
خره پاپ دوازدهم يوحناي جنايتكار در حالي كه در آغوش و بغل او كردند. باآل

 زني بود كشته شد كه قاتل شوهر آن زن بود.
پاپ پانزدهم كليمنفنوس در شهرهاي فيني و ليون براي جمع آوري پول  -3

 اش را به همراه داشت. هيچ شرم و حيايي معشوقهزد و بدون  گشت مي

گويند پاپ بيست و سوم يوحنا به نام گذشتگان خود برخاست و  مي -4
هاي كليسا را فروخت در حالي كه او هم كافر و هم همجنس  وظايف و مسئوليت

  باز بود.
زماني كه پاپ چهارم إِينوصت مجمع سيزدهم را براي امپراطور فردريك  -5

اد و حكم كفر او را صادر كرد، حكم كفر امپراطور رد شد و پاپ را دوم تشكيل د
89Fبه زنا و رشوه هر كدام چند بار و ... متهم كردند.

1 

باشد، اما تأثير آن بر جامعه،  ها مي اين آثاري است كه متعلق به شخص راهب
تأثيري بسيار منفي خواهد بود، از جمله دور شدن پدر ومادر و فرزندان و خانواده 

ز هم ديگر، قطع رابطة اقوام و خويشاوندان، و از هم پاشيدن ارتباطات اجتماعي ا
و انساني را نيز در پي خواهد داشت. پس غفلت از اين جاذبه (ازدواج) در سرشت 

ي ديگري ندارد. به همين خاطر خداوند  انسان جز نابود شدن فرد و اجتماع نتيجه
ترك ازدواج رادر مواقع ضروري هم  حكيم در دين اسالم پاك، ترك كردن دنيا و

 ممنوع كرده است.
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كند  نقل مي صز پيامبر حديثي را ا سدر صحيح بخاري عبداهللا بن مسعود 
نّا نَغزو مع النبی «: گويد مي لناوَ  صكُ قُ نا شیءٌ فَ 90F: أال نستخصی؟ليسَ لَ

نا عنّ ذلک، فنها 1

﴿: م قرأَ علينابالثوبِ ث ةثم رخص لنا أَنْ ننكحَ املرأ                  

               ﴾91F2 ) :87مائده( 

اي بوديم و ما دسترسي به زنانمان نداشتيم به پيامبر  در غزوه صبا پيامبر «
خود را إخته كنيم؟ او ما را از اين كار منع كرد،  دهي كه : آيا اجازه ميگفتيم ص

ها به صورت نكاح متعه ازدواج كنيم (البته بعداً اين  بعداً به ما اجازه داد تا با زن
اين آيه را براي ما تالوت  نوع نكاح با صراحت تمام حرام اعالم شد) سپس پيامبر

ما حالل كرده است بر اي را كه خداوند براي ش : اي مؤمنان چيزهاي پاكيزهفرمود
مقررات الهي  خود حرام نكنيد و (از حالل به حرام) تجاوز ننمائيد. (و از حدود

 دارد. تخطي نكنيد) زيرا كه خداوند متجاوزان را دوست نمي
با توجه به اين كه اصحاب رضوان اهللا عليهم اجمعين به سبب سفرهاي طوالني 

باز هم  صل زناشويي داشتند پيامبر و دور شدن از زنان خود، نياز مبرم به مسائ
زيادي را به ها اجازه نداد كه خودرا إِخته كنند چون إِخته كردن فسادهاي  به آن

كند   : تعذيب و ناراحتي زياد براي شخصي كه خود را إخته ميدنبال دارد. از جمله
گردد، از  و دچار ضرر و زيان شدن بطوري كه بعضي اوقات سبب هالك او مي
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ن مردانگي او، دگرگون ساختن خلقت و آفرينش خدا، ناسپاسي نسبت به بين رفت
نعمت خدا، و شباهت پيدا كردن به زنان، چون اين تغيير و دگرگوني تا زمان مرگ 
و براي هميشه باقي خواهد ماند و درست نخواهد شد و بعد از إِخته شدن ديگر 

92Fهرگز اميدي براي برگشتن به حالت اوليه نخواهد ماند

به  صپيغمبر اسالم . 1
صَ «: نمايد متوجه راه و جهتي صحيح مي ها را  دهد بلكه آن ها اجازه نمي آن ثم رخَّ

نا أنْ ننكِحَ املْرأ بلكه اجازه داد كه از نكاح متعه استفاده كنيم. (البته اين  »بالثوب ةَ لَ
ها و  قانون بعداً با صراحت قرآن و حديث حرام شد.) با توجه به اين واقعيت

ها  دهد چون اين غريزه هاي فطري را مي عتدال، دين اسالم جواب غريزه و جاذبها
باشد. كاري كه رهبانيت  ها باعث استقامت حيات و زندگي هر فرد مي و جاذبه
ها براي پياده كردن آن در زندگي خود با شكست مواجه شدند، اين از يك  مسيحي

ها و  حب طعام و نوشيدني هاي فطرت مثل ي جاذبه طرف و از طرف ديگر، بقيه
ها و سركوب نمودن و دوري  گيري رهبانيت از آن مالكيت و ثروت، كناره لباس و

 اي نخواهد داشت. ها جز تمرد و عصيان و سرپيچي نتيجه ها و حرام كردن آن از آن
آن چه را كه رهبانيت در مورد ازدواج گفته است ممكن است در ساير 

د، در اين مورد شايسته است بعضي از نكات مهم آن هاي فطرت نيز گفته شو جاذبه
را بيان كنيم. رهبانيت دشمن سرشت و فطرت انساني است، چون راهبان را از 

ها را وا  كند و آن كسب مال و طلب روزي و جمع آوري ثروت و مال منع مي
دارد كه اموال مردم را با ظلم و ستم بخورند به طوري كه كليسا مظهر  مي
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اي  ثروت آن از دارائيهاي وسيع و گستردهو خوشگذراني شده است!! ثروتمندي 
چنين از طريق جمع آوري زكات و ضرب  است كه كليسا مالك آن است. و هم

ها و وصيتهايي است كه بيشتر اوقات مردم قبل از مرگشان براي كليسا  سكه
مندي چنين ثروت ها تضمين شود. هم نويسند تا در روز آخرت بهشت براي آن مي

هايي بود كه براي بخشش گناهان مردم درست  كليسا از طريق ضرب سكه
 اي بود براي معاف شدن از شركت در ها وسيله هايي كه خريدن آن كردند، سكه مي

اي براي بخشش گناهان گذشته  ها وسيله جنگهاي صليبي، و بعداً خريدن اين سكه
لم و زور چيزي را بدست آورده و آينده بدون نياز به توبه شد. و يا اگر كسي با ظ

 ها ديگر نيازي به توبه و رضايت صاحب اصلي نيست. باشد با خريدن اين سكه
مالي جمع كند يا كليسايي بسازد  خواست ثروت و هر زماني كه پاپ مي

كرد و آن را در ميان پيروان خود توزيع  هايي را براي بخشش گناهان چاپ مي سكه
هاي شركت يا اوراق  د، درست مانند كساني كه سهمها را بفروشن كرد تا آن مي

ها جاي خالي وجود داشت تا  فروختند، روي آن سكه شانس و بخت آزمايي را مي
شد نوشته شود، يكي از فروشندگان روي  اسم آن كسي كه گناهش بخشيده مي

ها و گناهها  : با مرتكب شدن تمام جرمها اين عبارت را آويزان كرده بود سكه
93Fشود. ها بهشت براي او تضمين مي ي سهيم شدن در اين سكه بوسيله

1 

﴿: فرمايد ها مي خداوند در مورد اين                

                      ...﴾ 34: (توبه( 
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اي مؤمنان بسياري از علماء ديني يهودي و مسيحي، اموال مردم را به ناحق «
دارند. (و از اطمينان مردم نسبت به خود  خورند وديگران را از راه خدا باز مي  مي

نمايند. اي مؤمنان شما همچون  كنند و از پذيرش اسالم ممانعت مي سوءاستفاده مي
 )»دار و عرفاء ناپرهيزگار خود باشيدايشان نشويد و مواظب علماء بدكر

ها  ها و رهبان از مسيحي : احبار از يهوديفرمايد دي در تفسير اين آيه ميس
ن مسيحي هستند. علما و دانشمندا يناست، رهبان عبادت كنندگان مسيحي و قسيس

﴿: فرمايد خداوند مي         ﴾    82: (مائده( 

اين بدان خاطر است كه در ميان مسيحيان، كشيشان (باالترين رتبة روحاني) و 
 راهباني وجود دارند.

مقصود و هدف ترسيدن از علماء و دانشمندان بدكردار و عابدان گمراه است، 
94Fخورند. ي دين مي ها دنيا را بوسيله چون اين

1 
وا و هوس خود به گيري را از روي ه ا در واقع اين رهبانيت و گوشههمسيحي 

 ها تعيين و واجب نشده بود. وجود آوردند و از طرف خدا براي آن

 ﴿: فرمايد خداوند مي                      

                                   

                                      

           ﴾    27: (حديد( 
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عيسي رهبانيت سختي را پديد آوردند كه ما آنرا بر آنان واجب نكرده پيروان «
بوديم و ليكن خودشان آن را براي بدست آوردن خوشنودي خدا پديد آورده 
بودند (و بر خويشتن نذر نموده بودند) اما آنان چنان كه بايد آن را مراعات 

پاداش در ) ايمان آوردند ص نكردند، ما به كساني كه از ايشان به (محمد
داديم ولي بيشترشان (از راه راست منحرف و) خارج شدند. (و سزاي  خورشان را

 »اعمال بد خود را ديدند.)
اش  گيري كه مخالف فطرت و سرشت سالم است نتيجه اين تشدد و سخت

بينيم كه اسالم اين جنبه را  هالكت است. به همين خاطر مي بدون شك نابودي و
 ده است.در وجود انسان رعايت كر

يسألونَ عنْ  صرهطٍ إِلی بيوتِ أزواجِ النبیِّ  ةُ ثالث: جاءَ قالَ  سفَعنْ أنسِ بن مالک 

قالوا ص ِ النبیِّ ةعباد وها فَ ُمْ تقالّ وا كأهنّ امَّ أُخربُ مَ  ص أينَ نحنُ منَ النبیّ وَ  :فلَ هُ ماتقدّ لَ فرَ  قدْ غُ

رَ منْ ذنبهِ وَ  مْ !ما تأخّ ا أنَا أصلّی اأ :، قالَ أحدهُ ، قالَ آخرُ لليلَ أبداً، وَ مّ الأفطرُ هرَ وَ : أصومُ الدّ

مْ الذينَ قلتُمْ كذا أنتُ «: فقال صأنا أعتزلُ النساءَ فالأتزوجُ أبداً، فجاءَ رسولُ اهللا  :قالَ آخرُ وَ 

، واهللاِوكذا أما و مْ له، لكنی أصومُ وأفطِر، وأُصلی وأرقدُ أتقاكُ مْ هللاِِّ وَ شاكُ َخْ جُ  إنّی ألَ أتزوّ

غبَ عنْ سنّتی فليسَ منّی.النساءَ   95F1»، فمنّ رَ
هاي همسران پيامبر  يك گروه سه نفري به خانه هفرمايد ك مي سمالك  بنأنس 

ها سؤال كردند،  از آن صآمدند و در مورد عبادت و بندگي آن حضرت  ص
زماني كه برايشان توضيح داده شد و از عبادت او آگاه شدند عبادت و بندگي خود 
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امبر خيلي كم دانستند و به هم ديگر گفتند كه ما عبادتي نداريم! ما را نسبت به پي
اش  گناهان گذشته و آينده صكجا؟ در حالي كه پيغمبر  صكجا و پيامبر 

: من تمام شب را از اول آن تا صبح شده است! يكي از اين سه نفر گفت بخشيده
افطار نخواهم  گيرم و : هر روز روزه ميخوانم، ديگري گفت هميشه نماز مي براي

كنم و هرگز ازدواج نخواهم كرد. پيامبر  من از زنان دوري مي :كرد. سومي گفت
)؟ قسم به آمد و فرمود شما بوديد اين طور و آن طور گفتيد (مطالب باال را ص

ترسم و داراي تقواي بيشتري هستم ولي در عين  از خدا مي اهللا من بيشتر از شما
خوابم، و با زنان  خوانم و مي كنم، نماز مي مي گيرم و افطار هم حال روزه مي

كنم پس هر كس از سنّت و روش من روي گردان باشد از امت من  ازدواج مي
هاي سرشتي، دين   روي و اعتدال در برخورد با غرائز و جاذبه نيست. با اين ميانه

ق توان شود. اسالمي كه تكاليف تعبدي را طب اسالم از ساير اديان متمايز و جدا مي
انساني و بشري براي بندگان گذاشته است. بطوري كه با غرائز همراهي دارد و آن 

 يابد. ءي بلندي از بزرگي ارتقا دارد تا به درجه را از آلودگي پاك مي
اسالم بطور كامل غرايز را آزاد نساخته و افسار آن را آزاد نكرده است. نه به 

ست، بلكه به وجود اين غرايز اعتراف و طور كامل جلو خواسته هاي آن را گرفته ا
اي در  براي آن توجيه صحيح و جهت درست تعيين كرده است تا عنصر سازنده

 جامعه باشد نه عنصر ويران كننده و هالكت و نابودي.
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 : به بردگي كشيدن مردان دين از طرف كليسادوم
عجيبي را بر از چيزهايي كه بايد بر آن گريست اين است كه كليسا سلطه و قدرت 

مردان آن حاكم كرده است به طوري كه با بدترين شيوه آنها را به بردگي گرفته 
است. و براي درست بودن و شرعي جلوه دادن اين سلطه و قدرت به بعضي از 

ح كنند، براي مثال در انجيل متي اصال هاي تحريف شده استدالل مي نصوص انجيل
گويم، هر چه را  ه حق است به شما مي: (آن چآمده است 18شده هيجدهم شماره 

شود. و هر چه را در روي  ها نيز نگه داشته مي روي زمين نگه داريد در آسمان
96Fشود.) ها نيز آزاد مي زمين رها و آزاد كنيد، در آسمان

1 

 : شود هم كه نكاتي از آن برداشت مياي م مسئله
در معارف و  ، به طوري كهدر اعتقادات خويش آزاد نيست  مسيحيفرد  -1

كند دخل و تصرف كند، بلكه  دانش خود همان طور كه عقلش او را راهنمايي مي
اند. هر  چشم و قلب او به دو لب و دهان رئيسش كه همان كاهن باشد بسته شده

شود كه گفته است. و  زماني كاهن به فردي بگويد مسيحي نيست در جا همان مي
 شود. ي مياگر به او بگويد مسيحي است فوراً مسيح

فهمد،  نصوص كتاب مقدس را نمي صحيحداراي فهم و شعور  حتي انسان -2
د، تا از منحرف شدن از آن را از رؤساي كليساها ياد بگيربلكه بايد فهم و معني 

ي ديگري ندارد.  د و شنونده جز اطاعت وظيفهو سالم محفوظ بمانايمان صحيح 
را منتشر كرد كه در  اي ي سرگشاده ميالدي نامه 1864پاپ در كشور روم در سال 
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اش اين باشد و بگويد درست است كه كليسا  : هر كس نظر و عقيدهآن آمده بود
مطيع و فرمانبردار قدرت كشوري باشد خدا او را لعنت مي كند. همين طور تمام 

كنند لعنت كرده  كساني را كه كتاب مقدس را برخالف رأي و نظر كليسا تفسير مي
قيده و عبادت پروردگارش ين  هر كس كه معتقد باشد نسبت به عبودند. وهمچن
ي  پاپ نامه 1868در سال مورد لعن و نفرين قرار داده است. آزاد است 

ي ديگري را منتشر كرد كه در آن به مسلمانان اعالم كرد كه بهاي رهايي  سرگشاده
الزم است نظرات از نفوذ كليسا فقط با جان و مالشان خواهد بود. لذا بر مسلمانان 

97Fخود را نسبت به كليسا تغيير دهند و كوتاه بيايند.

1 
 پس چه بردگي از اين بدتر؟

در بخش گذشته اشاره كردم كه تمام راهبان اموال مردم را به ناحق و باطل با 
آور  هاي خنده ي ضرب سكه خورند، از جمله به وسيله هاي گوناگون مي روش

هاي  اشد كه در اينجا بحثي در مورد اين سكهبخشش گناهان. شايد خيلي مناسب ب
 : آور داشته باشيم مضحك و خنده

 : هاي بخشش گناهان به صورت زير است محتواي واقعي سكه
(پروردگار ما يسوع مسيحي به شما رحم كند اي ... (نام آن شخص كه سكه را 

يسوع  شود)! به خاطر تمام ناراحتيهايي كه خرد نوشته مي براي بخشش گناهان مي
ي قدرت فرستادگي كه به من داده  كند. من بوسيله كشيده است شما را حالل مي

ها، احكام و كارهاي كليسا كه بر شما واجب بود و  شده است از تمام قصاص
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كنم. همچنين از تمام افراطها و گناهان و خطاها هر چند  اي گذشت مي انجام نداده
اي شما را  اشند و مرتكب آنها شدهبزرگ باشند با هر دليلي كه صورت گرفته ب

كنم با اينكه ارتكاب اين گناهان براي پدر مقدس ما پاپ معلوم و  حالل مي
 مشخص هم باشد.

هاي گناهان وتمام كارهايي كه باعث توبيخ و مالمت شما  تمام كثافت كاري
. كنم ها را محو و نابود مي اي در اين فرصت همه آن ها را انجام داده شود و آن مي

هايي كه ظاهراً ملزم به تحمل رنج و مشقت آن بودي از شما بر  تمام قصاص
دهم و شما را به قدسيان نزديك  دارم. دوباره شما را در اسرار كليسا شركت مي مي
نمايم، آن پاكي و نيكويي كه  كنم. دوباره شما را وارد طهارت، پاكي و نيكي مي مي

طوري كه هنگام مرگ آن دري كه به خاطر هنگام غسل دادن با شما خواهد بود. به 
شود بر روي شما بسته خواهد شد. و  گناهان به محل عذاب و انتقام منتهي مي
 شود.  باشد براي شما باز مي شادي مي دري كه منتهي به فردوس و بهشت اعال و

ها  ها و بهره و اگر چنان چه سالهاي طوالني در اين دنيا زنده باشي، اين خوشي
نكه تغيير كنند تا آخرين لحظات زندگيت با نام پدر و پسر و روح القدس بدون اي

98Fبراي شما ماندگار خواهد شد.

1 
تر؟ چه چپاول و غارتي از اين  اي از اين زشت راستي چه كار زشت و بيهوده

تر است؟ كه به نام دين اين چنين كاالهاي خود را به مردم  بدتر و زشت
هاي ساده و غافل و ناآگاه  ند!! با اين كارها به عقلكن فروشند و دنيا را كسب مي مي
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روند؟ كرامت  هاي ناراضي كه هرگز زير بار پستي نمي خندند! كجايند عقل مردم مي
شريك و حاكم و  و شأن انساني كجاست؟ كجاست آزادي؟ آيا جز اهللا كه تنها و بي

 رس است، كسي ديگر حق بخشش گناهان را دارد؟!! حساب
ها پرسش  ي اين بردگي از جانب راهبان نسبت به مسيحي نتيجهزماني كه از 

﴿: خواهيم شنيد ي توبه سوره 31ي  كنيم جواب را از آيه       

                               

          ﴾. 

، علماء ديني و راهبان خود را هم به خدايي )يهوديان و راهبان عالوه بر خدا«(
كنند  اند (چراكه علما و راهبان حالل خدا را حرام و حرام خدا را حالل مي  پذيرفته

برند سخنان  يگران هم از ايشان فرمان مينمايند و د گذاري مي و خودسرانه قانون
گردند راهبان مسيحي افزون  دانند و كوركورانه به دنبالشان روان مي آنان را دين مي

هاي  ي كتاب شمارند. (در صورتي كه در همه بر آن) مسيح پسر مريم را نيز خدا مي
است  ي پيغمبران الهي) بديشان جز اين دستور داده نشده آسماني و از سوي همه

جز خدا معبودي نيست و او پاك و منزّه از شرك  ا خداي يگانه را بپرستند،كه تنه
 دهند. ها را انباز قرار مي ورزي و چيزهايي است كه ايشان آن

ها  دهند وآن چه را براي آن ها خدايان و شريكهايي را با خدا قرار مي مسيحي
 كنند. ها اطاعت مي حالل يا حرام كنند از آن

هاي مسيحي و راهبان بر مردم و به بردگي  گيريم تسلط روحاني مي  هپس نتيج
ها و مراسم معين و تقديم كردن شعارهاي ديني  كشيدن آنها با واجب كردن روش
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و حرام كردن حاللها و حالل كردن حرامها، و اطاعت و پيروي بدون چون و چرا 
ز طرف خدا نبوده و ها بدون شك ا ي اين و كوركورانه و بدون انديشه و ... همه

اند. اين اطاعت و پيروي و يا هر اطاعت ديگري كه  خودشان آن را به وجود آورده
منجر به معصيت خدا شود، درست همان شريك قراردادني است براي خدا كه در 

 ي گذشته معين شده است. ي شريفه آيه
ده حرام بو اند و يا حالل هاي بارز آن چه را كه حرام بوده، حالل كرده نمونه

 : اند عبارتند از نموده

 حالل كردن خوردن گوشت خوك -1
: امپراطور قسطنطنيه بعد از اينكه مسيحيت را گويد مستشار محمد الطهطاوي مي

ها ظلم و ستم كرد. به  ها را بسيار آزار داد و به آن قبول كرد و وارد آن شد يهودي
ها شك و  مسيحي بودن آن ها در ها نيز مسيحي شدند، ولي مسيحي همين خاطر آن

99Fگمان داشتند، بطريك

قسطنطنيه به امپراطور قسطنطنيه پيشنهاد كرد كه آنها رابه  1
ي خوردن گوشت خوك امتحان كند. چون خوردن گوشت خوك در تورات  وسيله

ها را ذبح  خورند، پس دستور بده كه خوك ها آنرا نمي حرام شده است و يهودي
شود كه  از آن بخورند، هر كس نخورد روشن مي كنند و گوشت آن را بپزند و

بطريك را قبول نكرد  اوهمچنان بر يهوديت خود پابرجاست. ولي امپراطور پيشنهاد
: اگر گوشت خوك در تورات حرام شده است پس چطور براي ما و به او گفت

. ولي اصرار بيش از حد !درست است گوشت آن را بخوريم و آن را به مردم بدهيم
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باعث شد كه امپراطور متقاعد شود و گوشت خوك را حالل بداند. بطريك بطريك 
آن چه را كه در تورات بوده ابطال كرده است  ؛حضرت عيسي  :به او گفت

وتورات جديدي را نازل كرده كه انجيل نام دارد. داستاني را از پولس براي 
اين خواب  بيند كه : پطرس خوابي ميور نقل كرد كه محتواي آن اين بودامپراط

ي حالل بودن است و با همين خواب گوشت خوك را حالل  عالمت و نشانه
 كنند. مي

: آمده است 15الي  9هاي  دهم شمارهي  در بحث اعمال الرسل اصالح شده
ها مسافر بودند و به شهر نزديك شدند پطرس تقريباً ساعت  (فرداي آن روز كه آن

گرسنه بود، دوست داشت چيزي  شش بر روي بام رفت تا نماز بخواند، خيلي
بخورد، زماني كه مشغول بودند چيزي را براي او آماده كنند، غايب شد. ديد كه 
آسمان برايش باز شده و ظرفي بسيار بزرگ كه چهار طرفش چيزي دور آن پيچيده 

هاي  و به زمين بسته شده است برايش نازل گرديد. كه در آن ظرف تمام جنبده
هاي آسماني وجود دارد. ندايي  ي و انواع خزندگان و پرندهزمين و حيوانات وحش

: نه، لند شو، ذبح كن و بخور، پطرس گفتاز آسمان او را صدا زد اي پطرس ب
دهم! چون هرگز چيزي را كه ناپاك و  هرگز، اي پروردگارم اين كار را انجام نمي

چه خدا آن را : آن و گفته شد ام. براي بار دوم اين صدا آمد كثيف باشد نخورده
100Fپاك كرده است شما آن را ناپاك مكن.

1 
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ها با يك رؤيا ثابت  توجه كنيد چگونه حكم حالل و حرام كردن نزد مسيحي
شود، با اين ادعا كه از طرف روح القدس الهام شده است. روشن است كه  مي

 شريعت و احكام ديني با خواب و رؤيا منسوخ نخواهد شد.
و ما  17جم شماره ي پن متي اصالح شدهدرانجيل  ؛خود حضرت مسيح 

پيامبران ديگر را باطل و نقض  ام تا دين مان نكنيد كه من آمده: (گگويد بعد آن مي
تر كنم. آن چه حق  ها را كامل ام آن ها را منسوخ كنم، بلكه آمده ام آن كنم، نيامده

است براي شما خواهم گفت، تا زمان نابودي زمين و آسمان يك حرف و يك 
ي دين از بين  قطه از دين و آيين نابود نخواهد شد و اگر چنان چه نابود شود همهن

هاي كوچك را به جا نياورد و آن را باطل  خواهد رفت، هر كس يكي از اين توصيه
تر و حقيرتر  ا كوچكهكند ومردم را همان طور ياد دهد، در ملكوت آسمان 

101Fشود. فراخوانده مي

1 
با نص صريح بيان  7ين تصحيح يازدهم شماره مبحث سفر الالوب تورات در

102Fكند كه تمام گوشت خوك حرام است. مي

و2
103F

3 

                                                           
 .10هدالجديد، ص الع )1(
 .78النصرانيه و اإلسالم، ص  )2(

﴿كند:  قرآن كريم نيز صراحتاً خوردن گوشت خوك را حرام اعالم مي )3(        

                                        

        ﴾   :آن چه را كه مشركان و يهوديان و ديگران حرام ) «173(بقره

دانند حرام نيست بلكه) خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوك و آن چه نام غير خدا  مي
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 باطل كردن حكم ختنه -2
محل و جايي است كه از شرمگاه پسر بچه يا دختر بچه بريده » الختان«منظور از 

104Fبه معني قطع كردن است.» الختن«شود. و  مي

1 
سرشت انساني آن را هايي است كه فطرت و  ختنه كردن يكي از سنّت

105Fطلبد. مي

2 
تا به حال آن را واجب  ؛هاي آسماني از زمان حضرت ابراهيم  و تمام دين

 اند. كرده
 : كند ا در بحث سفرالتكوين بيان ميتورات حكم ختنه كردن ر
: ... اين عهد و پيمان من است، آن پيماني كه بايد بين (خداوند به ابراهيم گفت
آيند محفوظ بماند، هر مردي از شما  كه بعد از تو مي من و تو و بين نسل آينده

گاه مرد برداشته شود كه اين نشانه  بايد ختنه شود، بايد گوشت و پوست روي شرم
و عالمت عهد و پيمان بين من و شما خواهد بود. اما آن مردي كه پوست روي 

                                                                                                                                           
شود) بر شما حرام كرده  يده ميها سر بر (هنگام ذبح) بر آن گفته شود (و به نام بتها و شبيه آن

است. ولي آن كسي كه مجبور شود (به خاطر حفظ جان از اشياء حرام بخورد) در صورتيكه 
مند (به خوردن و لذت بردن از چنين چيزهايي نباشد.) و متجاوز از حد (سد جوع هم)  عالقه

 گمان خداوند بخشنده و مهربان است. نباشد گناهي بر او نيست، بي

 ) ماده ختن.2/1102سان العرب (ل )1(

: اخلتان واالستحدادُ وتقليمُ األظافر ونَتْفُ اإلبط وقص الشارب«فرمايد:  مي صپيامبر  )2(  »الفطرةٌ مخسٌ
ها، گرفتن  گاه، گرفتن ناخن برداشتن موي شرم –پنج چيز جزو فطرت هستند: ختنه كردن 

 طهاره). موي زير بغل و كوتاه كردن سبيلها. (صحيح مسلم، كتاب
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ود گاه وي كشيده شده و خود را ختنه نكرده است او از عقيده و ملّت خ شرم
 منقطع گشته و عهد و پيمان من را شكسته است.

اند.  اين عهد و پيمان را تمام پيامبران بعد از حضرت ابراهيم رعايت كرده
به خاطر احترام به اين عهد و پيمان آسماني، خودش را  ؛حضرت ابراهيم 

106Fختنه كرد.

1 
را  ؛ختنه كردن حضرت عيسي  21ي دوم شماره  انجيل لوقا اصالح شده

: (و آن زمان كه هشت روز تمام شد آن بچه را كه يسوع نام داشت كند ميبيان 
ها  ختنه كردند. همان طور كه قبل از اينكه حضرت مريم به آن حامله شود مالئكه

 بردند. نيز او را يسوع نام مي
ثابت شده است.  ؛دعاي مخصوصي در بيان ختنه كردن حضرت مسيح 

اند. ولي پولس  نيز ختنه شده ؛ي وستداران و شاگردان حضرت عيستمام د
رساند  مقدس و ياران مبلّغ او زماني كه شنيدند ختنه كردن به بت پرستان ضرر مي

اين حكم الهي را خيلي وسيع و گسترده لغو كردند! انكار كردند كه ختنه كردن 
زد بت پرستان فرستادند و قانون خدا و جزو شريعت باشد! نمايندگان خود را ن

آمده  24ي پانزدهم شماره  شدهنطور كه در بحث اعمال الرسل اصالح : هماگفتند

                                                           
ومِ « :ص قال )1( دُ وَ ابن ثامنني سنه بالقَ هُ تَتَنَ ابراهيمُ النبی عليه السالم وَ فرموده اند:  صپيامبر  ».إِخْ

ي قدوم خود را ختنه كرد. قدوم مكاني  سالگي در منطقهدر سن هشتاد  ؛حضرت ابراهيم
) 150حديث شماره: ( – 41صحيح مسلم: كتاب فضايل، باب شماره  است در شام.

)4/1839.( 
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ها  اند ختنه كنيد و شريعت را حفظ كنيد، بدانيد كه ما به آن : (شنيديم كه گفتهاست
107Fايم و از طرف ما نبوده است. دستور نداده

1 
ي هفتم شماره نوزدهم آمده  دهي اوبه اهل كورنتوس اصالح ش و در اولين نامه

ي مهمي نيست، آن چه  گاه مسئله نه كردن و برداشتن پوست روي شرم: ختاست
108Fهاي خداست. مهم است به جا آوردن توصيه

2 
با اين گستردگي و با همين سادگي پولس و يارانش ختنه كردن را باطل كردند 

اند و در واقع عليه احكام الهي و تمام  ها به آن دستور داده در حالي كه تمام آيين
ها خارج شدند.  ايستادند و از دستورات آن ؛ا و حضرت عيسي پيامبران خد

ها زير   پرستان و ماندن آن ي اين كارها به خاطر بدست آوردن رضايت بت همه
109Fپرچم مسيحيت است.

3 

 در طهارت، نماز، روزه و ... . ؛ها با حضرت عيسي  مخالفت مسيحي -3
اهي را در پيش مخالفت كردند و ر ؛ها با حضرت مسيح  ها و اسقف پطرك

عبادت  ؛گرفتند كه او انجام نداده بود. و دستور او هم نبود. حضرت عيسي (
آورد. غسل زن  داد. غسل جنابت را به جا مي را با طهارت و پاكي تمام انجام مي

ب شده ها غير واج ها نزد مسيحي ي اين دانست، ولي همه حائضه را واجب مي
كند  : انسان در شكم مادرش ادرار و مدفوع ميدگوين  ها اين است: مي است. دليل آن

                                                           
 .285العهد الجديد، ص  )1(
 .360العهد الجديد، ص  )2(
 .284واإلسالم، ص  النصرانية )3(
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كند.  شويد و نه با چيز ديگري خود را پاك مي در حالي كه نه با آب خود را مي
خواند و نمازش هم  آيد و نماز مي هايش پايين مي ادرار و مدفوع از پاها و ران

دگي : نماز خواندن با جنابت و با آلوگويند ا ميصحيح و درست و تمام است. و ي
به مدفوع و ادرار ثوابش بيشتر از نمازي است كه با طهارت و پاكي انجام شود. 

ها بيشتر فرق دارد و به  چون نماز با جنابت و ... با نماز مسلمانان و يهودي
 تر است. ها نزديك مخالفت با آن

نمازشان كلماتي  كنند و در ها نماز را با نگاه كردن به صليب شروع مي مسيحي
فهمد و يا اينكه غلط واشتباه هستند. نمازي را  كنند كه كسي آن را نمي ت ميرا قرائ

گيرند كه هرگز  اي مي خوانند درست مثل نوحه و آوازخواني است. روزه مي
آن را برايشان تعيين نكرده است و هرگز مثل روزة حضرت  ؛حضرت مسيح 

ها  چيزي نخورد كه آنرود. هنگام روزه گرفتن او  مريم باكره و پاكدامن بشمار نمي
اند و او هيچ وقت  ها حالل كرده چه را كه او حرام كرده بود آن  خورند و آن مي

110Fروز شنبه را تعطيل نكرد و هرگز روز يكشنبه را به عنوان جشن و شادي نگرفت.

1 

 ؛بدعت بودن جشن ميالد حضرت مسيح  -4
ه منظور جشن هاي بزرگي را ب ها اجتماع مسيحي ؛بعد از وفات حضرت عيسي 

تشكيل دادند و اين بدعت را ايجاد كردند. آن را  ؛تولد او يا روز تولد مسيح 
ها و  يك روز تاريخي مهم قرار دادند. تا با اين وسيله از انواع غذاها و نوشيدني

ها لذّت ببرند و استفاده كنند! در حالي كه حضرت عيسي  حيايي ها و بي شرمي بي
                                                           

 با اندكي تصرف. 141الحياري، ص  هداية )1(
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ا بري و دور بوده است. كه به نام او شرف و عزّت و از اين كار و فعلِ آنه ؛
 كنند!!! بزرگي را ذبح مي

و جشن تحويل سال  ؛هاي ميالد مسيح  اگر نگاهي به كيفيت جشن
ها پر از شراب است! رقص  بينيم كه در شب اول سال ظرف (كريسمس) بكنيم مي

كه زنگ  دهند، هنگامي رسد و صداي انفجار مي و آواز خواني به اوج خود مي
بند و باري و فحشا به اوج  آيد فساد و بي ساعت صفر (دوازده شب) به صدا در مي

كنند و تاريكي مطلق  ها را خاموش مي خود خواهد رسيد!! آن زمان كه تمام چراغ
انساني كارهاي پست و فحشا را بدون هيچ شرم و حيايي   حاكم است، شياطين

شود!  چه كه ممنوع و حرام بوده مباح ميكنند! در اين ساعت آشكارا آن  شروع مي
ي  افتند و هر كس حالل شده شرمي به طور علني راه مي هاي فساد و بي رعشه

گيرد، و يا هر كسِ ديگري را كه در تاريكي دستش  ديگري (همسر ديگري) را مي
خواهد و دوست دارد با او  شود و آن چه را كه مي بيفتد و او را بگيرد از آنِ او مي

شوند! و ناموس  ها حالل و مباح مي دهد! ساعت و لحظاتي است كه حرام ام ميانج
شود! واقعاً درست است كه ساعت صفر است! صفر از نظر حيا و  و شرف هتك مي

شرم! صفر از نظر شرف! صفر از نظر ناموس! و صفر ... صفر از نظر مردانگي و 
 عزّت، از نظر اخالق، از نظر دين!!

اين كارها توهين بسيار بزرگي هستند، چه توهيني بزرگتر  به خداي مسيح قسم
شرمي و بداخالقي  ها انواع و اشكال بي كه آن ؛از اين توهين به حضرت مسيح 

دهند بعداً آن همه فساد و فحشا را به نبي و فرستادة محترمي از  را انجام مي
آسماني فرستاده است  هاي ها را با پيام پيامبران اولوالعزم و از كساني كه خداوند آن
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ي مردم را  هايي كه همه دهند. آن كتاب و به او كتاب آسماني داده است نسبت مي
111Fكنند. فقط براي عبادت اهللا و پايداري بر شرع و قانون او دعوت مي

1 

 ازدواج و طالق: سوم
هاي گذشته دانستيم كه مسيحيت مردم را به ترك دنيا و فارغ شدن  از بررسي بحث

كند ولي در عين حال در مواقع  عبادت و همچنين ترك ازدواج دعوت ميبراي 
 كند! ضروري و فقط براي يك دفعه آن را مباح مي

 – 1ي هفتم شماره  اصالح شده –به اهل كورنتوس  ي اول خود پولس در نامه
ن نوشته بوديد ها براي م مورد آن : اما مسائلي كه درگويد در اين مورد چنين مي 2

: بهتر است مرد ازدواج نكند و با زن ارتباط نداشته باشد ولي كرده بوديدو سؤال 
يا  اگر ترس زنا وجود داشت، اشكال ندارد كه هر مردي زن خود را داشته باشد و

112Fهر زني مرد خود را داشته باشد.)

2 
اني كه : ولي من به جوانان و كسگويد از همان كتاب مي 9و  8 ةدر شمار

: بهتر آن است مثل من بمانند و ازدواج نكنند، اگر گويم اند مي ازدواج نكرده
نتوانستند جلو نفس خود را بگيرند، اشكالي ندارد ازدواج كنند، چون ازدواج از 

113Fتر است. سوختن در آتش جهنم بهتر و مصلحت

3 

                                                           
ها در جشن هايشان شركت نكنيد)  (با مسيحي »تشاركوا النصاری فی أعيادهم ال«به رسالة  )1(

 .37 – 35، ص مراجعه شود. تأليف شيخ ناصر علي الغامدي
 .359العهد الجديد، ص  )2(
 .359العهد الجديد، ص  )3(
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شود اين است،كه ازدواج جز با آگاهي  ها مشاهده مي آن چه از ازدواج مسيحي
ت نخواهد گرفت، به همين خاطر به آن عقد مقدس كليسا و حضور كشيش صور

گويند كه هرگز قابل شكستن و جدا شدن نيست. اما ازدواجي كه خارج از  مي
برند كه حضور كشيش  شود. گمان مي كليسا صورت گيرد به رسميت شناخته نمي

كند و وحدت و اتحاد را بين زن و مرد ايجاد  شرعي بودن ازدواج را دو برابر مي
 114F1.كند مي

كنند  پيروي مي  ها در مصر از آن هاي ملي كه گروهي از پروتستانت قانون انجيل
هايي  كند كه عقد ازدواج بايد حتماً با حضور كشيش ها راملزم مي آن 12ي  در ماده

اند، يا اين كه با حضور مرشدهاي كليسا باشد كه از  باشد كه قانوناً انتخاب شده
115Fها داده شده است. به آنهاي مخصوص اين اجازه  طرف قدرت

2 
ها كه تعدد زوجات  تعدد زوجات در ابتداي مسيحيت به تبعيت از قانون يهودي

دانستند، معمول و مرسوم بود. ولي به خاطر هماهنگي بين ديدگاه  را درست مي
ها ازدواج را  راهبان مسيحي و بين ضرورت ازدواج، براي رهايي از زنا مسيحي

. طالق هم درست نيست مگر اين كه در حالت زنا فقط با يك زن مباح كردند
دانند) زماني كه طالق به  ها طالق را بدون زنا هم جايز مي  باشد. (برعكس يهودي

ها صورت گرفت براي هيچ كدام از اين دو زوج درست نيست  سبب زنا بين آن
 براي بار دوم ازدواج كنند.

                                                           
 .66واإلسالم، ص  النصرانية )1(

 .127، محمد شكري سرور، ص اليهودية والمسيحيةنظام الزواج في الشرائع  )2(
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برايش درست است  اما اگر جدايي به خاطر مرگ صورت گيرد، شخص زنده
كه ازدواج كند. همچنين اگر يكي از دو زوج مسيحي نباشد و ديگري مسيحي 

116Fها پيدا نشده باشد طالق درست است. باشد و محبت و عالقه بين آن

1 

 مسائلي جهت تأمل و تفكر

انا زماني كه مرد مسيحي بيشتر از يك دفعه حق ازدواج ندارد، هر انسان عاقل و د
 : زير جواب دهد بايد به سؤاالت

تواند جواب غرايز مردان زن مرده بيوه و زنان طالق داده  چه كسي است مي -1
ها از وجود  اند و خانه ها باال رفته و هنوز ازدواج نكرده شده و دختراني كه سنّ آن

ها ميل داشته باشند عفت و پاكدامني خود  دهد؟ زماني كه آنبها پر شده است  آن
 گي آبرومندانه داشته باشند چه كسي جوابگو است؟را نگه دارند و زند

فرصت براي زنان نادر و اندك است. چون هر كس به فكر ازدواج باشد 
شك در فكر دوران پاكدامني نيز خواهد بود چون اين دوران هم يك فرصت  بي

 باشد!! استثنائي مي
ها رو به  پس جاي تعجب نيست كه تعداد زنان فاحشه در جوامع مسيحي

 ايش باشد.افز
زماني كه مرد دوست داشته باشد بيشتر از يك دفعه ازدواج كند چه دليل  -2
كند؟ آيا بهتر است كه او  اي وجود داردكه كليسا او را از اين كار منع مي كننده قانع

                                                           
 .66واإلسالم، ص  النصرانية )1(
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(قانوني و شرعي) داشته باشد يا اين كه به ميل خود معشوقه داشته  چند همسر
 باشد؟!

بدون شك نياز به ازدواج دارند راستي كدام راه بهتر  زماني كه زنان حتماً و
است كه از آن استفاده كنند؟ اين كار (ازدواج) در روز روشن و با عهد و پيمان 
شرعي و ديني كه همان عقدنكاح است صورت گيرد؟ يا اين كه مخفيانه در شب 

م يك هم از ي اين كار هستند انجام شود؟ كدا تاريك پر از فساد، با مرداني كه تشنه
 تر و بهتر است؟! نظر ذهني، روحي، سالمتي مادي و اجتماعي خوب

هاي غير  ي آخري انتخاب شود (يعني داشتن معشوقه زماني كه گزينه -3
شوند و قرباني اين راه هستند به  هايي كه اين گونه متولد مي ي بچه شرعي) آينده

 انجامد؟ كجا مي





 
 
 

 پايان

: متوجه شديد و مشاهده كرديد كه گويم سيحي ميان به هر زن و مرد مدر پاي
هاي ناپاك و آلوده دست خوش  ي دست چگونه آيين مسيحيت اصلي به وسيله

اند. به طوري كه  تحريف و تغيير شده است. به طوري كه آن را زياد يا كم كرده
 چيز بسيار اندكي آن هم به صورت پراكنده از مسيحيت اصلي باقي مانده است.

 ؛كتاب مسلمانانالي است كه خداوند مهربان خودش متعهد حفظ اين در ح

﴿: قرآن كريم شده است                  ﴾   9: (حجر( 

باشيم (و تا روز رستاخيز  ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده«
رگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون آن را از دست برد دشمنان و از ه

 داريم.) مي
و انجيل شديد.  ؛چنين متوجه ديدگاه اسالم در مورد حضرت مسيح  و هم

و اعتدال در عقيده و عبادت و روش آن معلوم و روشن است. و اين اعتدال براي 
 ي بشري همواره مورد نياز است. هاي غريزه  فطرت و سرشت انساني و انگيزه

ز بررسي اين مطالب خود را حاكم و قاضي قرار دهيد و خود را از هر قيد بعد ا
تر است؟ راه و روش  يك بهتر و خوبكدام و بندي رها و آزاد كنيد و ببينيد كالم 

 ي تمام أديان آسماني؟ كننده  مسيحيت تحريف شده؟ يا راه اسالمِ محكم و نسخ
و سعادت باشيد بايد به سوي  اگر آزاد بينديشيد و بخل نورزيد و دنبال حقيقت

نجات بياييد، چون آن نور و آزادي كه خيلي وقت است توسط كليساي حاكم، از 
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ي زندگيتان، حياتي  شما گرفته شده است در اين مسير (اسالم) است. بياييد تا بقيه
هاي  با عزّت و شرافت مندانه باشد. و تا زمان مرگ و زنده شدن، دوباره از نعمت

 مند گرديد. پس شتاب كنيد و به سوي تولدي جديد بياييد.  الهي بهره

﴿: فرمايد خداوند مي                     

                        ﴾  :22 (زمر( 

اش را براي پذيرش اسالم گشاده و فراخ ساخته  يا كسي كه خداوند سينهآ«
باشد (و در پرتو آن، راه را از  است و داراي (بينشي روشن از) نور پروردگارش مي

ي اسالم پرتوي  دهد همچون كسي است كه هدايت الهي در سايه چاه تشخيص مي
بر كساني كه  ست) واينش با ايمان تابان نشده ابه دل او نيفكنده است و درو

آنان واقعاً به گمراهي و ، يابد دلهاي سنگين دارند و ياد خدا بدانها راه نمي
 سرگشتگي آشكاري دچارند.

 ﴿: فرمايد و باز خداوند مي                        

     ﴾  85 عمران: (آل( 

و كسي كه غير از (آيين و شريعت) اسالم، آئيني برگزيند از او پذيرفته «
 ي زيان كاران خواهد بود. شود و او در آخرت از زمره نمي

شكر و سپاس براي خداوند كه ما را به اين راه هدايت داد. اگر لطف و كرم او 
 شديم. نبود هرگز هدايت نمي

 ما كنا لنهتدی لوال أن هدانا اهللا.و  الذی هدانا هلذافاحلمدهللاِّ

 صحبه أمجعني.وصلی اهللا و سلم علی نبينا حممد وعلی آله و



 
 
 

 مراجع

 قرآن كريم. -١

ابن تيميه  صحاب اجلحيم، تأليف شيخ اإلسالمأ ةاقتضاء الرصاط املستقيم ملخالف -٢

بَيْكان ه ١٤٠٤ل، چاپ اول يرمحه اهللا با حتقيق دكرت نارص العق  .. نارش رشكت العُ

  ه ١٤٠٠ن العظيم، تأليف حافظ ابن كثري رمحه اهللا، چاپ اول سال آتفسريالقر -٣

 انتشارات دارالفكر.

تأليف امام ابن جعفر حممد بن جرير طربی، چاپ  –جامع البيان فی تفسري القرآن  -٤

 انتشارات داراملعرفه بريوت، لبنان. -  ه ١٤٠٠چهارم سال 

كه  ٧٣٨ – ٦٦١ليف شيخ اإلسالم ابن تيميه تأ –اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  -٥

 جده. –املدنی  ةعلی السيد صبح املدنی اقدام به چاپ آن كرد. انتشارات مكتب

تأليف امام احلرمني  –اإلنجيل من التبديل و ةشفاء الغليل فی بيان ما وقع فی التورا -٦

حجازی قيق دكرت امحد . با حت ه ٤٧٨متوفی سال  –عبدامللک بن عبداهللا اجلوينی 

مرص  –چاپ اول  –حسني حممد أمبابی  –: مكتبه الكليات األزهريه السقا. نارش

 قاهره. –انتشارات الشباب   ه ١٣٩٨رمضان سال 

 بريوت، لبنان. –صحيح بخاری چاپ دارالرتاث العربی  -٧

 ةكتباملانتشارات  -  ه ١٣٩٩چاپ دوم سال  –صحيح اجلامع الصغري تأليف ألبانی  -٨

 .يةاإلسالم
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زير نظر  –تأليف حممد نارصالدين األلبانی  –سنن ترمذی باختصار السند  صحيح -٩

  ه ١٤٠٨چاپ اول سال  –لدول اخلليج  ةالرتبي ة: مكتبزهري الشاويش نارش

 انتشارات املكتب اإلسالمی.

 –احياء الرتاث العربی  چاپ دار –صحيح مسلم. با حتقيق حممد فؤاد عبدالباقی  -١٠

 لبنان.

كه از زبان يونانی از طرف مجعيات كتاب مقدس در الرشق  –زامري العهد اجلديد وامل -١١

 به چاپ رسيد. ١٩٧٩در كره ترمجه و سال  ١٩٧٤األدنی سال 

به قلم ابراهيم اخلليل امحد. كه بعداً كشيش  – ةاملسيحيالغفران بني اإلسالم و -١٢

ت در پوشيد و استاد اهليا ابراهيم خليل شد و لباس مسئولني كليسای انجيلی را می

انتشارات املنار  -  ه ١٤٠٩ی اهليات در اسيوط بود. چاپ اول سال  دانشكده

 قاهره.

 -تأليف حافظ ابن حجر العسقالنی  –فتح الباری رشح صحيح بخاری  -١٣

 – ةگذاری حممد فؤاد عبدالباقی زير نظر حمب الدين اخلطيب، چاپ داراملعرف شامره

 لبنان. –بريوت 

تأليف امام ابن حزم الظاهری املتوفی سال  –النحل ول فی امللل واألهواء صَ الفِ  -١٤

با حتقيق دكرت حممد ابراهيم نرص، دكرت عبدالرمحن عمريه. چاپ اول سال  ٤٥٦

 رشكت مكتبات عكاظ. ١٤٠٢

چاپ اول سال  –تأليف سعدی ابوجيب  –اصطالحاً و ةالقاموس الفقهی لغ -١٥

 . ه ١٤٠٢



 95  ماهيت مسيحيت

چاپ  –كورنيش النيل قاهره  چاپ داراملعارف –لسان العرب تأليف ابن منظور  -١٦

 . ه ١٤٠٢اول سال 

تأليف شيخ نارص بن علی الغامدی چاپ سال  –تشاركوا النصاری فی أعيادهم  ال -١٧

 دار ابن القيم. -  ه ١٤١١

شهر ليدن  –مكتبه بريل  –يی  –ا  –د  –املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوی  -١٨

 ميالدی. ١٩٣٦سال 

 ءحياچاپ دار ا –حممد فؤاد عبدالباقی  –الكريم  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن -١٩

 بريوت، لبنان. –الرتاث العربی 

قاهره  –املرصيه  ةالنهض ةنارش مكتب –تأليف الدكتور حممد شبلی  –األديان  ةمقارن -٢٠

 ميالدی. ١٩٧٨چاپ پنجم سال  –

المی للشباب اإلس ةالعاملي ةالندو – ةهب املعارصااملذفی األديان و ةامليرس ةاملوسوع -٢١

 ميالدی. ١٩٨٩  ه ١٤٠٩پ دوم . چا ه ١٣٩٢رياض  –

نارش  –ترمجه و حتقيق ابراهيم خليل امحد  –من دحرج احلجر؟ تأليف امحد ديدات  -٢٢

 ميالدی. ١٩٨٨  ه ١٤٠٨چاپ سال  –داراملنار 

نارش  –: دكرت حممد شكری رسور ةفی الرشائع اليهودية واملسيحي نظام الزواج -٢٣

 –انتشارات دار نرش الثقافه  –ميالی  ١٩٧٩ – ٧٨سال چاپ  –دارالفكر العربی 

 قاهره.

تأليف املستشار  – ةدوامه إلی قيام الساعو اإلسالم ةعاملي –و اإلسالم  ةالنرصاني -٢٤

 انتشارات دار نرش الثقافه. –حممد عزت اسامعيل الطهطاوی 
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متوفی  ةيتأليف امام ابن القيم اجلوز –النصاری احلياری فی أجوبه اليهود و  ةهداي -٢٥

 نارش دارالكتب العلميه، بريوت. –رمحه اهللا  ٧٥١سال 

ترمجه ابراهيم خليل امحد چاپ اول  –هل الكتاب املقدس كالم اهللا؟ امحد ديدات  -٢٦

 قاهره. ،انتشارات داراملنار -  ه ١٤٠١سال 
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