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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

خود كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى  نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام  داشته باشد و مقصود

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 6صفحه:                                                                                              مقدمه مولف:

         و تحریفات کلیسا «  ع»:   تعلیمات عیسی  اولبخش 

 

 8             فصل اول:  چگونه دین مسیح تحریف شد!

 عیسي چه گفت؟

 آنچه مسیحیان درباره عیسي گفتند:

 ها از زبان عیسي چه گفتند؟ انجیل

 خالصه نظرات مسیحیان درباره عیسي

 مسیح را چه نوع پسر خدا مي دانند؟

 استدالل قرآن در نفي الوهیت عیسي 

 مقایسه خدایان مشركین با عیسي"ع"

 شهادت عیسي"ع" علیه مسیحیت 

 شاهد بودن عیسي"ع" به اعمال قوم خود      

 ادب عیسي در دادن شهادت

 ُغلُّو اهل كتاب در دین خود 

 قرآن ُغلُّو اهل كتاب را سرزنش مي كند!

 كیفر پیمان شكني مسیحیان 

 تحلیل نماز مسیحیان 

  24              اقانیم ثالثه  -1فصل دوم:  اعتقادات كفرآمیز مسیحیت   

 زمینه هاي انحراف دین مسیح 

 سابقه تثلیث در هند

 سابقه تثلیث نزد بودائي ها

 سابقه تثلیث در مصر

 سابقه تثلیث نزد سایر ملل باستاني

 انحراف مسیحیت از نظر قرآن 

 الف: احتجاج از راه عمومي

 ب: احتجاج از راه خصوصي           

 جنبه هاي كفرآمیز اعتقادات مسیحیان 

 نظرات فرق مسیحي درباره خدابودن مسیح

 كفر ناشي از عقیده سه خدائي یا اقانیم ثالثه

 توحید از نظر قرآن و از نظر مسیحیت      

 نظر مسیحیان فعلي درباره خدا بودن مسیح       

 مخلوق بودن عیسي و مادرش

 ریشه پدر و پسري

 بدعت رهبانیت در مسیحیت 

 پاورقی:
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 انجیل و مسیحیت

 تثلیث -1

 عالمت صلیب -2

 پرستش مریم، و سایر معتقدات كلیسا -3

 سرزنش مسیح از مسیحیت -4

 42 نظریه فـدا   -2فصل سوم:  اعتقادات كفرآمیز مسیحیت    

 سابقه فدائي شدن نزد ملل باستاني 

 سابقه فدائي شدن نزد هندو ها

 سابقه فدائي شدن نزد بودائي ها

 نظریه فــدا 

 رد نظریه فدا بوسیله قرآن

 شفاعت مسیح به جاي فدا

 فدا -1

 شفاعت -2      

 فساد ناشي از عقیده و نظریه فدا       

 

  تاریخ پیشرفت و انحراف مسیحیت:  دومبخش 

 51    مراحل پیشرفت وانحراف مسیحیت  فصل اول :  

 ادوار چهارگانه تاریخ مسیحیت      

 مبلغین اولیه و پیشرفت دین در میان عامه مردم

 كلیساي روم و رسمي شدن دین درامپراطوري روم

 و اعتراضات نسبت به انحرافات دیني شروع تفرقه

 حكومت كلیساي روم، و انشعاب كلیساهاي دیگر     

 انشعاب سه گانه مسیحیت: كاتولیك، ارتدكس، پروتستان

 افول اقتدار كلیسا، نتایج سوء استفاده از دین

 تحلیل تاریخ انحراف مسیحیت از توحید به شرك 

 چه كساني در تغییر تعالیم مسیح سهم دارند؟

 یك مدرك تاریخي درباره دعوت عیسي"ع"

 «ع»مخفي كاري درتاریخ یهود درباره مریم وعیسي   

 مستند ادعاي یهودیان چیست؟
 

  اسالم و مسیحیتم :  بخش سو

 65             «ص»و بشارت پیامبری رسول هللا «ع»فصل اول:  عیسی

 بشارت عیسي به پیامبري احمد"ص" 

 اسم " احمد" در ا نجیل

 در روایات اسالمي "ص"احمد و محمد

 تبلیغات كلیسا علیه اسالم 

 مباهله با مسیحیان نجران 
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! در » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

یات و معارف قرآن انگیز آجوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  جلد 77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

 شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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 فصل اول
 

 چگونه دین مسیح تحریف شد!
 

 

 

 

 

 151ص 6المیزان ج                      مستند:آیات و تحلیل مندرج در متن                      
 
 

 عیسي چه گفت؟

قرآن شریف تذكر مي دهد كه " عیسي" بندة خـــدا و فرستادة اوست، و بیان مي 

از  دارد كه آنچه مردم به او نسبت مي دهند، هیچ كدام را او نگفته است!  او به مردم غیر

 رسالت خود چیز دیگري نفرموده است.

 قرآن مي فرماید:

 آنگاه كه خدا به عیسي گفت:» 

آیا تو مردم را گفتي كه من و مادرم را دو خداي دیگر سواي خداي عالم اختیار  -

 كنید؟

 عیسي گفت:

 خدایا تو منزهي ! -

 مرا هرگز نرسد كه چنین سخني به ناحق گفته باشم،

خود مي دانستي، زیرا تو از اسرار من  آگاهي، و من از اگر هم من گفته بودم، تو 

 اسرار تو آگاه نیستم!

 همانا توئي كه به همة اسرار جهانیان آگاهي داري!

 من به آنان چیزي نگفتم جز آنچه مرا به آن فرمان دادي.

 من تا در میان آنان زندگي مي كردم گواه اعمالشان بودم،

تنها تو خود نگهبان و ناظر احوال آنان  ولي پس از آنكه مرا قبض روح كردي،

 بودي، زیرا تو بر هر چیز گواهي !

 اگر عذابشان كني بندگان تواند، و اگر ببخشي، تو خود عزیز و حكیمي !

 خدا گفت:

 « این روزي است كه راستگویان را راستي شان سود دهد! -
 

خداوند متعال همین كالم عجیبي كه قرآن كریم از آن حضرت در مقام پاسخ به 

 حكایت مي كند، خود معرف نظریة عیسي است.

عیسي"ع" در این كالم تذكر مي دهد كه او خودش را نسبت به پروردگار عالم جز 

بنده اي كه به میزان " امر" و فرمان خداوندي حركت كند، نمي بیند، و مأموریتش جز در 

ست، و هم توضیح مي دهد قسمت دعوت نمودن مردم به پرستش خداي یگانه چیز دیگري نی
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كه در مقام امتثال فرمان حق به مردم جز آنچه مأمور بوده، نگفته است. و در ناحیة مردم، 

جز تحمل شهادت بر اعمالشان وظیفه اي نداشته است، و آنچه فرداي قیامت هم خداي متعال 

 عملي كند، دخالتي ندارد. –از آمرزش یا عذاب  –دربارة آنان 

" را در روز قیـــــــامت براي عیسي "ع" ثابت مي شفاعت تاً "قرآن مجید صراح

" كه فداء" است كه مسیحیان دربارة عیسي عقیده دارند.  زیرا "فدائيكند، لكن آن غیر از "

" است، در حقیقت، باطل ساختن دستگاه جزاء و فدیه دادن و عوض گرفتنبه معني " 

 الهي است.پاداش است، و موجب از بین بردن سلطنت مطلقة 

 

 آنچه مسیحیان درباره عیسي گفتند:

مسیحیان اگرچه بعد از عیسي"ع" از حیث كلیات آراء و عقاید، مذاهب مختلفي پیدا 

كردند، به طوري كه شمارة آنها از هفتاد فرقه متجاوز است، لكن قرآن شریف بیشتر اهتمام 

طة آن كه آن سخنان با به گفته هاي آنان  دربارة عیسي و مادرش مریم نموده و به واس

تماس  –كه غرض اصلي دین فطري انساني و دعوت قرآني است،  –موضوع " توحید" 

بیشتري دارد، و تنها آن ها را مورد گفتگو قرار داده است.  اما جزئیات دیگري مانند مسئلة 

 " اهمیت نداده است.توحید" را به اندازة موضوع "فدا " و "تحریف" 

 آن زمینه از آنان حكایت مي كند، در آیات زیر مذكور استآنچه قرآن شریف در 

 (30توبه ) «  مسیح پسر خداست!نصاري گویند: »   -1

 « خداي رحمن داراي فرزند است، خدا منزه از آن مي باشد!گفتند: »  -2
 (26) انبیاء 

مائده ) « خدا او همانا مسیح پسر مریم است، محققاً كافر شدند! آنان كه گفتند:»  -3

72) 

محققاً  -اب و ابن و روح القدس  -خدا سومین از سه اقنوم است نانكه گفتند: آ»  -4

 (73مائده ) «   كافر شدند!

اي اهل كتاب قائل به تثلیث نشوید! ) یعني اب و ابن و روح القدس را خدا  » -5

 (171نساء )  « نخوانید!(
 

بر چون آیات فوق از حیث مضمون و معني متفاوتند، لذا بعضي آنها را حمل 

 اختالفي كرده اند كه در مذاهب آنها در آن زمینه وجود داشته است. مانند:

 مذهب " ملكانیه" كه قائل به فرزندي عیسي به نحو فرزندي حقیقي است. -

مذهب " نسطوریه" كه قائل است " نزول" و " نبوت" عیسي از قبیل اشراق و  -

 تابیدن نور به جسم شفاف مي باشد.

قائل به انقالب بوده و معتقدند خداي متعال منقلب به مذهب " یعقوبیه" كه  -

 گوشت و خون شده، و به صورت بشر یعني عیسي جلوه كرده است.

لكن قرآن شریف ظاهراً اهتمامي به خصوصیات مذاهب آنان نداشته، و تنها كلمة 

 مشتركه اي را كه بین تمام آنها دائر است ) چون فرزند خدا بودن عیسي، و این كه او از
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اگرچه  -" كه متفرع بر آن مي باشد تثلیثسنخ وجود خداي تعالي است، همچنین موضوع " 

( ذكر نموده است.  دلیل  -در تفسیر آن اختالف كردند و به مشاجرات دامنه داري پیوستند

روشني كه سخن ما را ثابت مي كند وحدت احتجاجي است كه در قرآن شریف علیه تمام آن 

 .مذاهب ایراد شده است

 

 انجیل ها از زبان عیسي چه گفتند؟

تورات و انجیل فعلي از طرفي تصریح به یگانگي خداي سبحان مي كنند، و از 

طرف دیگر در انجیل دربارة عیسي"ع" تصریح به " پسر خدا بودن" و همچنین تصریح به 

 این كه " ابن" همان " اب" است و نه غیر آن، مي نمایند.

ا بودن" را حمل بر تشریف نكردند! با اینكه در مسیحیان موضوع " فرزند خد

 جاهاي متعددي از انجیل تصریح به آن شده است:

 نقل مي شود.( 1878) متن فارسي زیر از انجیل چاپ و ترجمة سال 
 

تا پدر خود را كه در آسمان است " » ... در انجیل متي باب پنجم مي گوید: 

" پدر شما" كه در آسمان است كامل فرزندان" باشید ... پس كامل باشید، چناچه 

 «است.

تا اعمال حسنة شما را ببیند و اسم " »... باز در همان انجیل و همان باب است:  -

 «پدر شما" را كه در آسمان است، تمجید نماید.

و اگر نه پیش  پدر خود كه در آسمان  » ... در باب ششم همان انجیل گوید:  -

 «است، اجر نخواهید داشت. 

پس بر این طریق دعا كنید شما كه " اي پدر »... ة همان باب مي گوید: در ادام -

 «ما كه در آسماني نام تو مقدس باد! " 

پس رحیم شوید، آنچنانكه پدر شما رحیم است. » در انجیل لوقا باب بیستم دارد كه: 

» 

به نزد » در انجیل یوحنا باب بیستم راجع به سخني كه عیسي به مریم مگدلیه گفت: 

رادران من برو، و به آنها بگو كه من به نزد " پدر خود و پدر شما" و " خداي ب

 « خود و خداي شما" باال مي روم.

چنانكه مالحظه مي كنید در این كلمات و امثال آن از فقرات دیگر كه در انجیل ها 

ف از باب تشری –نسبت به عیسي و غیر او  –ذكر شده تماماً اسم "رب" را به خداي سبحان 

 اطالق كرده است.

به هر حال گرچه از بعض موارد آن استفاده مي شود كه این " فرزندي و پدري" 

چنین  17یك نوع استكمال است كه مؤدي به اتحاد مي شود،  چنانكه در انجیل یوحنا باب 

 دارد: 

 -عیسي این سخنان را گفت و چشم هاي خود را به سوي آسمان بلند كرد و گفت: » 
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و  -ت آن رسیده است كه پسر خود را جالل بده تا آنكه پسر نیز تو را جالل دهد اي پدر! وق

من دربارة اینها تنها سؤال نمي كنم بلكه براي آنهائي كه به جهت كالم اینها بر من ایمان 

تا آنكه همه یك باشند، آن چنانكه تو اي پدر در من هستي و من در تو، آنها  -خواهند آورد 

و آن جاللي كه تو به من  -شند تا آنكه جهان باور كند كه تو مرا فرستادي نیز در ما یك با

داده اي من به آنها داده ام، تا آن چنانكه ما یك هستیم، آنها نیز یك باشند، من در آنها، و تو 

در من، تا آنكه به اتحاد كامل برسند، تا آنكه جهان بداند كه تو مرا فرستادي، و اینكه دوست 

 «ن را آنچنانكه مرا دوست داشتي ! داشتي ایشا
 

لكن با این وصف در انجیل هاي امروزي جمالت دیگري یافت مي شود كه ظاهر 

 آنها با تشریف و مانند آن سازگار نیست:

"ثوما" بــه وي گفت: اي خداوند! ما نمي » در انجیل یوحنا باب چهاردهم گوید: 

مي توانیم دانست؟  عیسي به او گفت كه من دانیم تو بـــه كجا مي روي، پس راه را چگونه 

راه راستي و حیاتم، هیچ كس به نزد پدر به غیر از وسیلة من نمي آید.  اگر شمـا مرا مي 

 -شناختید، پـــدر مرا نیز مي شناختید. از ایـــن به بعــد او را مي شناسید، و او را دیده اید!  

عیسي به او   -نشان بده كه براي ما كافي است فیلپتوس به او گفت: اي خداوند پدر را به ما 

گفت: اي فیلپتوس من این قدرمدت با شما هستم، تو مرا نشناخته اي، آن كس كه مرا دیده 

آیا تو باور نمي  -تو چگونه مي گوئي كه پدر را به ما نشان بده؟  -است، پدر را دیده است! 

من به شما مي گویم، از خود نمي سخن هائي كه  -كني كه من در پدر هستم و پدر در من 

مرا باور كنید كه من در پدر   -گویم، بلكه پدر كه در من است، همان این كارها را مي كند 

 «هستم، و پدر در من ! 

زیرا كه من از خدا بیرون شدم و آمدم زیرا » باز در انجیل یوحنا باب هشتم دارد: 

 «است.كه من نه از خود آمده ام بلكه او مرا فرستاده 

 «من و پدر یك هستیم.» در باب دهم دارد: 

عیسي به شاگردانش گفت: بروید و تمامي قبایل را » دارد:  28در انجیل متي باب 

 «از شاگردان نمائید، به غسل تعمید دادن آنها را به اسم اب و ابن و روح القدس . 

زد خدا بود، و آن در ابتدا كلمه بود، و آن كلمه ن» در انجیل یوحنا باب اول دارد: 

و هر چیز به وساطت آن موجود شد، و به   -و همان در ابتداء نزد خدا بود   -كلمه خدا بود

در او حیات بود، و   -غیر از او هیچ چیز از چیزهائي كه موجود شده است، وجود نیافت 

 .«آن حیات روشنائي بود 
 

، تنها چیزي است كه این ها و مانند آن از كلمات دیگري كه در انجیل واقع شده

 مسیحیان را به " تثلیث در وحدت" واداشته است.

مراد از " تثلیث در وحدت" محفوظ داشتن عقیدة " پسر خدا بودن عیسي" در عین 

 توحید و وحدت خداست، همان توحیدي را كه  خود عیسي در تعلیمات خود ذكر نموده است.

ن است: اي بني اسرائیل بشنو! سر همة احكام ای» دارد:  12در انجیل مرقس باب 
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 «خداوندي كه خداي ماست، یك خداوند است! 
 

 خالصه نظرات مسیحیان درباره عیسي

خالصة آنچه در این باره گفته اند ) گرچه به معناي معقولي بر نمي گردد،( آن است 

 كه ذات احدیت ذات واحدي است كه داراي " اقانیم ثالثه" مي باشد.

) مراد از " اقنوم" صفتي است كه ظهور و بروز و تجلي یك شئ براي غیر خود  

 با آن صورت مي گیرد، و در عین آنكه " صفت" غیر " موصوف" چیز دیگري نیست! (

 " اقانیم ثالثه" عبارتند از:

 اقنوم وجود، -

 اقنوم علم، -

 اقنوم حیات، -

 " اقنوم علم" كلمه و " اقنوم حیات" روح است. -

یم ثالثه همان " اب و ابن و روح القدس" مي باشد كه " اب" اقنوم وجود، " این اقان

ابن" اقنوم علم و كلمه، و " روح القدس" اقنوم حیات است. به عبارت دیگر، منظور آن 

است كه " ابن" كه همان كلمه است، و اقنوم علم از نزد " اب" و پدر خود كه اقنوم وجود 

كه اقنوم حیات است، و از آن موجودات روشن گردیده است، به همراهي " روح القدس" 

 اند، نازل شده است.

این بود خالصه اي از آنچه در این زمینه گفته اند، لكن در تفسیر و شرح آن طوري 

 باهم اختالف كرده اند كه تعداد مذاهب مختلفشان به هفتاد فرقه رسیده است.

است كه همگي در آن متفق آنچه قرآن شریف گفته و فشار آورده همان مطلبي 

 القولند و آن " تثلیث وحدت" است!!

 

 

 81ص 18سورة توبه            " َو قالَِت النَصاري الَمسیُح ابُن هللاِ...."            المیزان ج  30مستند:آیة

 مسیح را چه نوع پسر خدا مي دانند؟

ح پسر خداست! و مسی -قرآن مجید این موضوع را از نصاري نقل نموده كه گفتنــد 

 به دنبـــال آن مي فرماید:

 این عقیدة ایشان است كه به زبان هم جاري مي سازند، »  

 اینها در عقیده مانند همان كساني شدند كه قبالً كفر ورزیده بودند،

 خدا ایشان را بكشد!

 «چگونه افتراهاي كفار در ایشان اثر مي گذارد!؟ 
 

آیة فوق این معنا را مي رساند كه گفتار مسیحیان مبني بر اینكه عیسي پسر خداست 

شبیه گفتاري است كه در امم گذشته بودند، و مقصود از ایشان بت پرستان است كه بعضي 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                               کتاب ییست وهفتم: تعلیمات عیسی و تحریفات کلیسا 12

از خدایان خود را پدر خدایان، و برخي را پسر آن دیگري مي دانستند.  بعضي را الهة 

همسر نام مي نهادند. همچنین وثني هاي هندوچین و مصر قدیم مادر، و برخي دیگر را اله 

 و دیگران كه معتقد به "ثالوث" و اقانیم ثالثه بودند.

رخنه كردن عقاید وثنیت در دین نصاري و یهود از حقایقي است كه قرآن كریم در 

 آیة مورد بحث آن را آشكار نموده و از آن پرده برداشته است.

محققین وادار شدند مندرجات كتاب مقدس آنها را با در عصر حاضر گروهي از 

مذاهب بودائیان و برهمنان تطبیق دهند و به دست آورند كه معارف انجیل و تورات طابق 

 النعل بالنعل و موبه مو مطابق با خرافات بودائیان و برهمنان است.

حتي بسیاري از داستانهاي انجیل عین همان حكایت هائي است در آن دو كیش 

موجود است، و در نتیجه براي هیچ محقق و اهل بحثي هیچ تردیدي نماند كه كاشف حقیقي 

 این مطلب و مبتكر آن قرآن كریم و آیة زیر است كه فرموده:

شبیه مي كنند قول خود را به قول  -یُضاِهُؤَن قَوَل الَّذیَن َكفَرُوا ِمْن قَبُل » 

 «!كفاري كه در امم پیشین بودند.

 
 

 

 

ةَ ثُمَّ یَقُوَل ِللناِس كُونُوا ِعباداً لي!"    سورة آل عمران 79آیهمستند:   "ماكاَن ِلبََشٍر اَن یُؤتَیهُ هللاُ الِكتاَب َوالُحكَم َوالنُّبُوَّ

 138ص6المیزان ج

 استدالل قرآن در نفي الوهیت عیسي 
قرآن مجید در آیات فوق ساحت قدس " عیسي مسیح" علیه السالم را از آنچه اهل 

 كتاب درباره اش گمان مي داشتند، منزه مي سازد، و مي فرماید:

 بشري را كه خدا نعمت " كتاب و حكم و نبوت" بخشیده است، »

 نمي رسد كه به مردم بگوید:

 مرا به جاي خدا پرستش كنید! -

 بلكه شما را دعوت مي كند كه چون كتاب الهي را مي آموزید،

 و تدریس مي كنید، خدائي شوید!

 پیامبري هرگز شما را امر نمي كند،چنان 

 كه فرشتگان و پیامبران را خدایان خود بگیرید!

 چگونه ممكن است، پس از آنكه به خداي یگانه ایمان آورده اید،

 «شما را به كفر دعوت كند!؟ 
 

 مفهوم آیات فوق این است كه مي گوید:

نه خودش  چنان نیست كه شما گمان مي كنید! عیسي نه مقام ربوبیت دارد، و -

 اصالً چنین ادعائي كرده است!

اما این كه مقام ربوبیت را دارا نیست جهتش این است كه او مانند دیگران   -1
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مخلوق و آفریده اي است كه مادرش به او حامله شد و او را زائید، و مانند دیگران 

ز تربیت كرد، و تنها امتیاز او با دیگران موضوع نداشتن پدر است كه " آدم" نی

 پس مثل او نزد خدا مثل " آدم" است و بس!چنان بود.  

اما اینكه خودش نیز ادعاي چنین مقامي را نكرده است، به این دلیل است كه او  -2

" به او عطا شده است. روشن نبوت" و " حكم" و " كتابپیغمبري است كه " 

است كه چنین شخصي هرگز از روش بندگي تجاوز نمي كند، و از لباس رقیت 

 ارج نمي شود.خ

چگونه ممكن است به مردم بگوید مرا پروردگار خود بدانید و پرستش كنید، یا مردم 

را به پرستش مخلوق دیگري دعوت كند؟  و به بنده اي از بندگان خدا مقامي را 

 بدهد كه سزاوار او نیست؟

في ممكن نیست پیغمبري از پیغمبران مقام رسالتي را كه خدا به او كرامت فرموده، ن

 نماید، و حق مسلم را منكر شود.

) توضیح اینكه طایفه اي از اهل كتاب كه " صابئین" نامیده مي شوند، مالئكه را 

پرستش مي كردند، و عمل خود را هم به دعوت دیني نسبت مي دادند. همچنین 

عرب هاي جاهلیت مالئكه را " دختران خدا" مي نامیدند و خود را هم متدین به دین 

پسر  ُعزیر"ع" مي دانستند. یهود نیز در پرستش پیامبران مي گفتند " ابراهیم

" در حالي كه موسي چنین چیزي را تجویز نكرده و در تورات هم جز ،خداست

 وحدانیت پروردگار عالم چیزي دیگري نیست! (

 
 سورة زخرف            " َو لَّما ُضِرَب ابُن َمریََم َمثاَلً اِذا قَوُمَك ِمنهُ یَِصّدُوَن...."  57مستند:آیة

 184ص 35المیزان ج       

 مقایسه خدایان مشركین با عیسي"ع"

در این قسمت از سورة زخرف موضوع پیرامون جدال مردم دربارة مثلي است كه 

 شد:به عیسي بن مریم "ع" زده 

و چون عیسي بن مریم مثل زده مي شود، ناگــهان قوم تو سر و صـــدا و قهقهه » 

 راه مي اندازند و مي گویند:

 « آیا خدایان ما بهتر است یا عیسي؟! -
 

آنچه از تدبر و دقت در این آیه بر مي آید، با در نظر گرفتن اینكه این سوره در مكه 

چون به عیسي بن است كه منظور از جملة  "  نازل شده، و با قطع نظر از روایات، این

،" آیات اول سورة مریم است، چون تنها سوره اي كه در مكه نازل شده مریم مثل زده شود

و داستان حضرت مریم به طور مفصل در آن آمده است، سورة مریم است، كه در آن 

 داستان عده اي از انبیاء علیهم السالم نیز آمده است.

 دامة آیه مي فرماید:خداي سبحان در ا
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 این مثل را نزدند مگر به این منظور كه با تو جدال كنند،... » 

 بلكه اینان اصوالً مردمي مصر در خصومتند،

 وگرنه عیسي كه خدا نبود،

 او نبود مگر بنده اي كه ما بر او انعام كردیم،

 « و مثلي براي بني اسرائیلش قرار دادیم...!
 

عیسي این است كه آن جناب آیتي عجیب از آیات الهي مراد به مثل بودن حضرت 

 است كه نامش مانند مثل هاي جاري بر سر زبانهاست.
 

معناي آیه این است كه پسر مریم جز بنده اي كه تظاهر به بندگي ما  مي كرد، نبود،  

بنده اي بود كه ما بر او انعام كردیم و نبوتش دادیم، و به روح القدس تأئیدش كردیم، و 

عجزاتي روشن بر دستش جاري ساختیم، و انعام هاي دیگر به او كردیم، و او را آیتي م

 عجیب و خارق العاده قرار دادیم تا به وسیلة او حق را براي بني اسرائیل بیان كرده باشیم!
 

این آیه در رد نظر مشركین است كه خواستند خدایان خود را در الوهیت بر مسیح 

جواب این است كه مسیح اصالً اله نبود كه در مقام مقایسه او با برتري دهند، و حاصل 

 الوهیت خدایان خود برآئید و بلكه او تنها بنده اي بود كه خدا بر او انعام كرد!
 

 

 

 َهیِن...؟""َواِذقاَل هللاُ یا عیسَي بَن َمریََم َء اَنَت قُلَت ِللناِس اتَِّخذوني َو اُّمي اِل       سورةمائده120تا116مستند:آیه

 81ص12المیزان ج  

 علیه مسیحیت  "ع"شهادت عیسي

این آیات گفتگوي خداي تعالي را با مسیح بن مریم دربارة آنچه كه مسیحیان در حق 

از نظم و نسق این آیات اعترافاتي است كه وي گفته اند حكایت مي كند،  و گویا غرض 

زندگي دنیوي خود را حكایت كرده باشد، كه حق او  عیسي"ع" به زبان خود كرده، و وضع

نبوده دربارة خود ادعائي كند كه حقیقت ندارد، چه او دربرابر چشم خدا بوده، چشمي كه نه 

خواب دارد و نه كم نور مي شود، و این كه او ذره اي از آنچه خداوند برایش محدود و معین 

ه را كه مأمور بوده بگوید، و كاري نكرده كرده، تجاوز نكرده است.  او چیزي نگفته جز آنچ

 جز آنچه خداوند مأموركرده، انجامش دهد، و آن كار همان شهادت و گواهي است.
 

 آیات قرآن شریف چنین آغاز مي شود:
 

 و به یاد آر زماني را كه خداي تعالي به عیسي بن مریم فرمود: »

 آیا تو به مردم گفتي كه اي مردم مرا و مادرم را، -

 یر خدا دو معبود دیگر بگیرید؟!به غ

 عیسي گفت:

 پروردگارا ! منزهي تو ! -

 شایستة من نیست چیزي را بگویم كه حق من نیست!
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 و فرضاً هم اگر گفته باشم تو خود آن را شنیده و دانسته اي!

 آري تو میداني آنچه را كه در نفس من است،

 و این منم كه به چیزهائي كه در نزد توست آگاهي ندارم!

 به راستي، آري تو عاّلم الغیوبي !

 من به مردم چیزي را جز آنچه كه تو دستور دادي نگفتم،

 و تو دستور دادي بگویم:

 خداي را كه پروردگار من و پروردگار شماست بپرستید! -

 من تا زماني كه در میان آنها بودم شاهد اعمال آنها بودم،

 پس از اینكه مرا به سوي خود خواندي، 

 راقب و شاهد بر آنان بودي،تو خودت م

 «! و تو به هر چیز شاهدي 
 

" از كلمة " مریمزمان این گفتگو روز قیامت است. در این گفتگو به جاي كلمة " 

" استفاده شده، تا فهمیده شود كه تولد عیسي از مریم ) بدون وجود پدر( مانند یك فرد  مادرم

یط تولد آن حضرت بوده، كه مسیحیان را به انساني بوده است، و نیز به این دلیل كه این شرا

 هوس پرستش آن دو انداخته است!

 

 شاهد بودن عیسي"ع" به اعمال قوم خود
 

 تا در میان ایشان بودم شاهد اعمالشان بودم،» 

 پس از این كه مرا به سوي خود خواندي تو خودت مراقب و شاهد بر آنان بودي، 

 «و تو بر هر چیز شاهدي! 
 

این كالم نیز وظیفه دیگري را كه از جانب خداي سبحان به عهده عیسي"ع" در 

دارد، بیان نموده و آن شهادت بر اعمال است.  نكتة مهمي كه در این آیه دیده مي شود، این 

است كه خداوند هم در ایام زندگي عیسي"ع" و هم بعد از او شهید بوده است. پس در آن 

مت بوده، در حقیقت واسطه در شهادت بوده، نه ایامي هم كه عیسي"ع" شهید و ناظر بر ا

 شهید به استقالل!

این مانند سایر تدبیرات الهي است كه بعضي از بندگان خود را گاهي موكل بر 

بعضي از امور مي نماید، ولي او خود بر همة امور از قبیل: رزق، زنده كردن، میراندن، 

 است!حفظ، دعوت بندگان، هدایت آنان، و امثال آن، وكیل 

پس از این دو آیه شریفه كه حال مسیح"ع" را حكایت مي كند، معلوم شد كه ساحت 

مقدس آن جناب از این خرافات كه ملت مسیح در حق وي مي گویند، منــزه و بري است، و 

 وي مسئول آنچه مي گویند و مي كنند، نیست، و لذا خود مسیح در آخر كالمش عرض كرد:

 ار داري، اگر عذابشان كني، اختی -»

 چه آنان بندگان تو هستند،
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 و اگر از جرمشان در گذري باز هم امر به دست توست،

 «زیرا تو عزیز و حكیمي ! 
 

عیسي"ع" نشان مي دهد كه خود را مسئول حرف ها و اعتقادات كفرآمیز ملت 

خود نمي دانـــد و مي فرماید كه اگر سرانجام كار امت من به چنین شرك و كفر رسوا و 

مفتضحي كشید، من كه پیغمبر آنان بودم هیچ تقصیري نداشتم، و هیچ تعهدي دربارة آن به 

و این حكم تو، هر طور كه مي خواهي در آنان حكم كن!   اینك این امت من گردنم نیست ... 

اگر بخواهي آنان را مشمول حكمي كه دربارة كساني كه به تو شرك مي ورزند، قرار دهي، 

و به آتش بسوزاني، به هر حال بندگان تواند، و اختیار و تدبیر امورشان به دست توست، و 

محو سازي، و بدین وسیله از ایشان اگر هم بخواهي اثر این ظلم عظیمي كه كرده اند 

 درگذري، باز هم تو عزیز و حكیم هستي !

 

 ادب عیسي در دادن شهادت

در گفتگوئي كه قرآن مجید در آیة فوق آن را براي ما ثبت كرده است، حضرت 

مسیح علیه السالم را مي بینیم كه چه وجوه لطیفي از رسم و ادب عبودیت در برابر 

 كار برده، كه چنین در كالم او ظاهر است.پروردگار عالمیان به 

اگر دقت شود، هیچ یك از جمالت كالمش را ایراد نكرده، مگر آنكه با زیباترین ثنا 

 و بلیغ ترین بیان و صریح ترین لسانش آمیخته است.

 

 

  . . !" سورة مائده      "  قُل یا اَهَل الِكتاِب التَغلُوا في دینُِكم َغیِر الَحّقِ َو .77مستند:آیة 

 130ص 11المیزان ج       

  ُغلُّو اهل كتاب در دین خود

خداوند سبحان در قرآن شریفش به رسول گرامي خود دستور مي دهد كه اهل كتاب 

 را دعوت كند به اینكه در دین خود مرتكب غلو و افراط  نشوند:

 بگو اي اهل كتاب!   در دین خود به غیر الحق غلو مكنید! »  

 پیشینیان كه محققاً گمراه بودند،و هوس هاي 

 و نفوس بسیاري را هم گمراه كردند،

 و از طریق اعتدال منحرف شدند، 

 «پیروي ننمائید! 

اهل كتاب، مخصوصاً مسیحیان به این بلیه و انحراف در عقیده مبتال بودند. مسلماً 

ضه مي دیني كه از طرف پروردگار نازل شده در درجه اول توحید خالص را به بشر عر

دارد. ولي یهود و نصاري داراي چنین دیني نیستند، چون این دو طایفه براي خدا شریك 

 گرفتند. مخصوصاً مسیحیان كه رسوائي و شنائت شان از یهود بیشتر است.
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البته آیات قرآني نشان مي دهد كه یهودي هاي معاصر رسول هللا "ص" چنین 

 " داشته اند.ُعزیراعتقادي را نسبت به "

" داده شده است، چون ُعزیرهراً لقب " ابن هللا" لقبي بوده كه از باب احترام به "ظا

وي یهود را پس از آنكه به دست بابلي ها اسیر شدند به وطن مألوفشان اورشلیم بازگردانید، 

و تورات را كه در واقعة بخت النصر به كلي از بین رفته بود، جمع آوري نمود.   یهود هم 

 خدمت و به پاس این احسان لقب مزبور را به وي دادند.در مقابل این 

چون این كلمه نزد یهودیان عنوان لقب داشته، چنانكه مسیحي هاي امروزي كلمة " 

پدر" را براي پاپ ها و كشیشان و بطریق ها لقب داده اند و از اینكه خداي تعالي راجع به 

 هر دو مي فرماید:

 « خدا و دوستان اوئیم!یهود  و نصاري گفتند ما فرزندان » 
 

" داخل در عموم " احبار" و " رهبان" و جزو آنان به ُعزیرنیز استفاده مي شود " 

شمار رفته است، و یهود به چشم یك مرد دیني به او مي نگریسته است و او را مانند احبار 

ن خدمتي بوده " اسم برده به پاس هماُعزیرو رهبان لقب " ابن هللا" داده اند، و اگر تنها از " 

 كه نسبت به  احیاء مذهب یهود كرده است.
 

خالصه، غلو اهل كتاب همین بوده كه انبیاء و احبار و رهبانان خود را تا مقام 

ربوبیت باال مي برده و در برابر آنان به  نحوي كه جز براي خدا شایسته نیست خضوع مي 

 كرده اند.
 

توقیفي" هستند، یعني اسمائي را باید به در شرع و ادیان الهي، اسماء پروردگار " 

خداوند سبحان اطالق كرد كه از ناحیة شرع رسیده باشد، نه از پیش خود!  و بي بند و باري 

در این كار نتیجه اش این شده كه این دو كلمة " پدر و پسر" چه آالم و مصیبت هائي بر سر 

كه امت مسیح مخصوصاً از  ملت یهود و مسیح در چند قرن گذشته آورده، و مصیبت هائي

 اولیاي كلیسا دیده است، و از این به بعد هم خواهد دید!
 

 

 

 سورة نساء           " یا اَهَل الِكتاِب التَغلُوا في دینُُكم. . . ! " 175تا 171مستند:آیة 

 229ص 9المیزان ج 

 قرآن ُغلُّو اهل كتاب را سرزنش مي كند!

ص مسیحیان را نهي مي كند از اینكه در دین قرآن مجید، اهل كتاب و علي الخصو

 خود غلو كنند، و مسیح را خدا یا پسر خدا بدانند.

ممكن است خطاب به یهود و نصاري هر دو با هم باشد، زیرا یهود نیز مثل 

نصـــاري در دیــن غــلو مي كنند، و نسبت به خداي سبحان نا حق مي گویند و" عزیر" را 

 برخي از " احبار و رهبانان" خود را مرتبة خدائي قائل مي شوند. پسر خدا مي خوانند و یا

 در آیات زیر خداي تعالي آنها را چنین متنبه مي سازد:
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 اي اهل كتاب! در دینتان غلو مكنید!» 

 و بر خدا جز حق مگوئید!

 همانا مسیح عیسي بن مریم رسول خدا و كلمة اوست، كه به مریم القاء كرد، 

 اوست!و روحي از طرف 

 پس به خدا و رسوالن او ایمان بیاورید!

 و مگوئید كه خدا سه تاست!

 باز ایستید!  كه براي شما بهتر است!

 خدا یك خداست!

 و منزه است از اینكه فرزند داشته باشد!

 هرچه در آسمانها و هرچه در زمین است، از آن اوست،

 و خدا براي كفالت كافي است!

 هرگز سرباز نمي زنند از اینكه بندة خدا باشند! نه مسیح، و نه مالئكه مقرب،

و هركس از بندگي او سرباز زند و تكبر ورزد، به زودي خدا همگي آنان را به 

 « سوي خودش محشور خواهد كرد...!
 

" تصریح به اسم او و اسم مادر او از این مسیح عیسي پسر مریمذكر عبارت " 

مغایري خیلي دور باشد، و هم دلیل بر آن  جهت است كه از تفسیر و تأویل به هر معناي

 باشد كه وي نیز مانند هر انسان داراي مادر، مخلوق است.

پس اگر مطلب این است، پس بر شما واجب است كه بدین نحو ایمان آورید و راجع 

قائل به رسالت  -از جمله عیسي  -به خدا قائل به ربوبیت شوید و نسبت به رسوالن او 

 گانگي خدا قائل مشوید، و از این خودداري كنید! شوید، ولي به سه

مسیح بر اساس صریح انجیل هاي موجود خدا را بندگي مي كرد، لذا معني ندارد كه 

 اگر او یكي از سه تا باشد، خودش را عبادت كند!!؟
 

 

 

 

روا بِِه...."     14مستند:آیة   سورة مائده   " َو ِمَن الَّذیَن قالُوا اِنّا نَصاري اََخذنا میثاقَُهم  فَنَسُوا َحّظاً ِمّما ذُّكِ

 65ص 10المیزان ج

  كیفر پیمان شكني مسیحیان

خداي متعال در قرآن كریم در شرح پیمان شكني مسیحیان و كیفر و نتایج آن چنین 

 فرماید:

 و از كساني كه گفتند: ما نصارائیم، پیمان گرفتیم، »

 و آنان قسمتي را از آنچه بدان تذكر داده شده اند، از یاد برده اند،

 و ما میانشان تا " روز قیامت" دشمني و كینه برانگیختیم،

 « و به زودي خداوند از اعمالي كه مي كرده اند خبرشان مي دهد!
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یامبر رحمت بود، و مردم را به صلح و سالم حضرت مسیح عیسي بن مریم "ع" پ

دعوت نمود، و آنان را به توجه به آخرت و اعراض از زینت ها و لذایذ دنیا مي خواند، و 

بیانات آن حضرت را در  -از جنگ و نزاع بر سر این سراي فاني و پست نهي مي نمود 

 این زمینه در انجیل هاي موجود مي توان مالحظه كرد.

كه مسیحیان قسمتي از این مواعظ را از یاد بردند، خداوند متعال در ولي هنگامي 

دلهایشان به جاي صلح و صفا، جنگ را ثابت كرد، و برادري و دوستي را به دشمني و 

 كینه مبدل فرمود.

این دشمني و كینه كه خداوند تعالي ذكر فرموده از صفات نفساني راسخ ملت هاي 

كه چاره اي از آن ندارند، و هروقت از غایت اندوه و مسیحي گشته، و همچون آتش آخرت 

ناراحتي مي خواهند از آتش بیرون بیایند، دوباره بدان عودت داده مي شوند، و عذاب 

 سوزان چشانده مي شوند.

از زماني كه عیسي بن مریم "ع" به آسمان رفت و حواریون و مبلغین دوره گرد 

ً رو به شاگردان آن حضرت با یكدیگر اختالف كردند ، میانشان اختالف پیدا شده، و دائما

تزائد گذاشته و به جنگ ها و كشتارها و غارتها و انواع تبعیدها و غیره تبدیل شده، و حتي 

به جنگهاي جهاني بزرگ رسیده كه كره را به خرابي، و انسانیت را به فناء و انقراض 

 تهدید مي كند!

د ضاللت و گمراهي از فعالیت آنهاست، و این ها همه از تبدیل نعمت به نقمت و تولی

 به زودي خداوند سبحان به حقیقت اعمالشان واقف شان مي كند!
 

 

 

 76ص 1المیزان ج                 (                  13-9-: 6مستند:  ترجمة عربي انجیل متي) 

  تحلیل نماز مسیحیان

 مسیحیان در نماز خود مي گویند:

 پدر ما آن كسي است كه در آسمان هاست، »

 نام تو متقدس باد!    و فرمانت نافذ!

 و مشیتت در زمین مجري ، همانطور كه در آسمان مجري است.  

 -نان ما كفاف ماست 

 امروز ما را بده، و دیگر هیچ،

 و گناه ما را بیامرز،

 گیر !!!!(همانطور كه ما گناهكاران به خویشتن را مي بخشیم، )از ما یاد ب

 و ما را در بوتة تجربه و امتحان قرار مده!

 «بلكه در عوض از شر شیطان نجات بخش! 
 

اگر در معاني الفاظي كه جمالت فوق آنها را افاده مي كند، دقت شود، معلوم خواهد 

شد كه چه چیزهائي را به عنوان معارف الهي و آسماني به بشر مي آموزد؟  و چگونه ادب 

 رعایت شده است؟بندگي در آن 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                               کتاب ییست وهفتم: تعلیمات عیسی و تحریفات کلیسا 20

عني خداي تعالي( در آسمانهاست. به نمازگزار مي آموزد كه بگوید: پدر ما ) ی -1

 در حالي كه قرآن مجید خدا را منزه از مكان مي داند.()
 

 دربارة "پدرش" دعاي خیر كند، كه امیدوارم نامت متقدس باشد. -2

قداست قالبي هم یعني  –) البته فراموش نشود كه " متقدس" باشد، نه " مقدس" 

 داشته باشد، كافي است؟!(
 

باشد، همانطور كه در  بّراو نیز امیدوارم كه فرمانت در زمین مجري و تیغت 

آسمان است.  حال چه كسي مي خواهد دعاي این بنده را دربارة خدایش مستجاب كند؟  آنهم 

 دعائي كه به شعارهاي احزاب سیاسي شبیه تر است تا به دعاي واقعي !؟

خدا یا " پدرش" درخواست مي كند: نان تنها امروزش را بدهد! و در مقابل  از -3

بخشش و مغفرتي كه او نسبت به گناهكاران خود مي كند، وي نیز نسبت به او 

با مغفرت خود تالفي نماید، و همانطور كه او در مقابل جفاكاران از حق خود 

 د.اغماض مي كند، خدا هم از حق خود نسبت به او اغماض كن

حاال این نمازگزار مسیحي چه حقي از خودش دارد، كه از خود اوست، و خدا به او 

 نداده باشد، معلوم نیست؟
 

از " پدر" بخواهد كه او را امتحان نكند، بلكه از شر شریر نجات دهد، و حال  -4

آنكه این درخواست، درخواست امري است محال و نشدني، زیرا اینجا دار 

، و اصالً نجات از شریر بدون ابتالء و امتحان معنا امتحان و استكمال است

 ندارد!
 

از همة اینها بیشتر، وقتي تعجب مي كني كه نوشتة كشیش فاضل "گوستاولوبون" 

 را در كتاب "تاریخ تمدن اسالمي" او مشاهده كني كه مي گوید:
 

شر اسالم در معارف دیني چیزي بیشتر از سایر ادیان نیاورده، چون همة ادیان ب» 

را به سوي توحید و تزكیة نفس و تخلق به اخالق فاضله و نیز به عمل صالح 

دعوت مي كردند، اسالم نیز همین ها را گفته است. چیزي كه برتري یك دین را بر 

دین دیگر اثبات مي كند، به این است كه ببینیم كدام یك از ادیان ثمرة بیشتري در  

ظورش این است كه ثمرة دین مسیحیت در البد من« ) اجتماعات بشري داشته است.

 تعلیم و تربیت بیشتر از اسالم است؟!(

محترم با مقایسة این الفاظ نماز در مسیحیت با الفاظ و معاني سورة  هخوانند

 "حمد" كه در نماز مسلمانان خوانده مي شود، پي به عظمت سورة " حمــد" مي برد.
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 فصل دوم

 

 

 اعتقادات شرک آمیز مسیحیت

 اقانیم ثالثه  -1
    

 

 

 

 

 

 206ص 6المیزان ج                                  مستند: تحلیل تاریخي و آیات مندرج در متن
 
 

 زمینه هاي انحراف دین مسیح 

آنچه شایستة مطالعه است، این است كه اقوام و مللي كه در ابتداء دعوت مسیحي در 

و توسعه پیدا كرد، مانند روم، هند و غیر آن؛ خود پیش از گرویدن به دین جدید، آنها بسط 

آئین بت پرستي" صابئي، برهمائي، و بودائي" داشته اند، كه به طور كلي در تمام آنها 

ظاهر شدن  -قسمت عمده اي از ظهور " الهوت" در مظهر "ناسوت" و به عبارت دیگر 

 بوده است. -خدا در لباس انسان

عالوه، چنانكه از كتب مربوط به ادیان و مذاهب قدیم استفاده مي شود: عقیدة " ب

تثلیت وحدت" یعني سه بودن خداي واحد، و نزول " الهوت در لباس ناسوت،" و تحمل 

صلب و عذاب چوبة دار و فدائي مردمان شدن، موضوعاتي است كه بین قدماي بت پرست 

 رایج بوده است.هند، چین، مصر، كلدان، آشور و ایران 

همچنین میان بت پرستان قدیمي غرب، مانند: رومانها، اسكاندیناویها و امثال آنان، 

 بازار گرمي داشته است.
 

 

 سابقه تثلیث در هند

مطلب زیر از كتاب " خرافات تورات و نظایر آن از ادیان دیگر،" نوشتة آقاي 

 "دوان" نقل مي شود:

كت هند بدوزیم، مي بینیم بزرگترین و مشهورترین روش عبادتي هنگامي كه دیده را به ممل. . .  »

آنان همان "تثلیت" یعني سه بودن خداي واحد است، كه در لغت سنسكریت این روش تعلیم را " تري 

مورتي" مي نامند، به معني "تري" یعني سه گانه، و " مورتي" به معناي اقنوم ها كه همان اقانیم ثالثه مي 

ي سه گانه هند عبارتند از "برهما، ویشنو، سیوا" كه هندیان عقیده داشتند این سه اقنوم متحد باشد.  اقنوم ها

بوده و از هم انفكاكي ندارند، و به گمان خود، آن سه را خداي واحد مي دانستند. " برهما" همان " پدر" 

ان " سیوا" را " است، و " ویشنو" همان " پسر" است، و " سیوا" همان " روح القدس" مي باشد.  آن

 «" به معني مسیـح نجات دهنده مي باشد. Christكرشنا"  مي خوانند كه در لغـــت انگلیسي " كریس 
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 سابقه تثلیث نزد بودائي ها

 مطلب زیر از كتاب " اصل وثنیت" نوشتة آقاي " فابر" نقل مي شود:

نزد بودائي ها " ثالوث" شهرت دارد. آنها مي گویند " بودا" خدائي است كه سه " اقنوم" . . .   »

 دارد، و همچنین " بوذیو")جینیست( مي گویند: " جیفا" داراي سه اقنوم است.

 « چیني ها بودا را مي پرستند، و او را " فو" مي نامند، و مي گویند "فو" سه اقنوم  مي باشد.

 

 لیث در مصرسابقه تث

 آقاي " دوان" در كتاب فوق الذكرش مي گوید:

قسیسین و روحانیون هیكل ) معبد( منفیس در مصر، ثالوث مقدس را به شاگردان چنین . . . » 

 تعلیم مي دادند:

اقنوم اول اقنوم دوم را آفرید، اقنوم دوم هم اقنوم سوم را آفرید، و بدین ترتیب ثالوث مقدس  -

 پایان یافت.

 مصري " تنیشركي" مي گوید:كاهن 

. . . آن خدائي است كه قبل از هرچیز بوده، و بعد از آن " كلمه" كه با هر دو " روح القدس"  -

 مي باشد.

 «این سه یك طبیعت بیشتر ندارند و بالذات یكي هستند. توانائي ابدي از آنها صادر شده است.

 آقاي " بونویك" در كتاب" عقاید قدماي مصر" مي نویسد:

عجیب تر چیزي كه در دیانت مصریان قدیم شهرت داشت، عقیدة الهوت " كلمه" یعني " . . .   »

خدا بودن كلمه،" بود.  آنان مي گفتند كه هستي هر چیز به واسطة " كلمه" است. و كلمه از خدا صادر شده 

 «.و خودش همانا خداست

ست كه انجـــیل " یوحنا" با آن شروع مي خوانندة عزیز توجــــــه دارد كه این قسمت عین عبارتي ا )

 (شود!!؟

 

 سابقه تثلیث نزد سایر ملل باستاني

 آقاي " هگین" در كتاب " انگلوساكسون ها" مي نویسد:

 «فارسیان قدیم " متروس" را " كلمه" و واسطه و نجات دهندة " فرس" مي دانستند. »

 در كتاب " ساكنان اولیة اروپا" چنین نقل شده كه:

 «پرستان قدیم مي گفتند: خدا سه اقنوم دارد. بت »

و عقیده به " ثالوث" یعني سه خدائي بودن، از یوناني ها، رومان ها، فنالندي ها، 

 اسكاندیناو ها؛  و قائل شدن به " كلمه" از كلداني ها، آشوري ها و فنیقي ها نقل شده است.
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 187ص 6المیزان ج                                     مستند:آیات مندرج در متن

 انحراف مسیحیت از نظر قرآن 

قرآن شریف، مسیح علیه السالم را القاء كنندة آراء و عقاید وثنیت بین نصاري نمي 

داند، بلكه ریشة اصلي آن را اقوام و ملل قبل از مسیح مي داند كه به وسیلة رهبانان 

 مسیحي، آرائشان به ملت مسیح منتقل شده است!

 سورة توبه مي فرماید: 31ر آیة د
 

 پسر خداست، ُعزیریهود گفتند: » 

 مسیحیان گفتند: مسیح پسر خداست!

 اینان در این سخن خود را مشابه كافران پیشین كردند،

 خدا هالكشان كند!  چگونه از حق برگشتند!؟

 علما و رهبانان را، در مقابل خداي واحد، خدایان خود قرار دادند،

 پسر مریم" را ) پرستش كردند و از عبادت خدا دست كشیدند،(و مسیح " 

 « با این كه جز پرستش خداي یكتا مأموریتي نداشتند...!
 

گرچه عقیدة وثنیت و بت پرستي میان اعراب جاهلیت هم بوده، لكن منظور از " 

رند، و كافران" مذكور در آیه، آنان نیستند، زیرا اهل كتاب پیش از آنكه با اعراب تماس بگی

در دیارشان سكني گزینند، خود عقیدة وثنیت داشته و براي خداي سبحان قائل به " فرزند" 

 بودند.

عالوه براین آنچه از ظاهر كلمة " ِمن قَبل " در آیه استفاده مي شود، كافران مورد 

نظر را قبل از تاریخ یهود و نصاري مي داند.  عالوه بر آنكه عرب جاهلیت مبتكر عقیدة 

یت و بت پرستي نیست، و به شهادت تاریخ اصنام و بت هائي كه مورد پرستش آنان وثن

 بوده، از اقوام و ملل دیگر بدانجا منتقل شده بود.

قرآن شریف داستان نوح علیه السالم، و اسامي بت هائي را كه در عرب جاهلیت 

از چه معروف بوده، یادآوري نموده است، و نشان مي دهد كه ریشه هاي بت پرستي 

 تاریخي مانده است.

گذشته از این، تماس و معاشرت وثنین روم و یونان و مصر و سوریه و هند با اهل 

كتاب ساكن در "فلسطین" و حوالي آن، بیشتر از تماس و معاشرت با اعراب بوده، و انتقال 

 مسلك ها و عقاید خرافي از آنان به یهود و نصاري صحیح تر است.

كه اهل كتاب با آمان در قائل شدن به " پسر داشتن خدا، " هم  پس، مراد از كافراني

عقیده مي باشند، همانا قدماي مشرك و بت پرست هند و چین و روم غربي و یونان و شمال 

 آفریقاست.

در قائل شدن به " پسر خدا" و " پدر  -چنانكه تاریخ نظایر عقاید یهود و نصاري را 

و امثال آن را از آنان نقل كرده است، و این خود از  بودن خدا" و تثلیث و دارزدن و فدا

 حقایق تاریخي است، كه قرآن شریف از آن خبر داده است.
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 بگو اي اهل كتاب!  در دین خود به ناحق غلو مكنید!» 

 و پیروي خواهشهاي قومي را مكنید، كه در سابق گمراه شدند،

 (77مائده ) «  افتادند!و بسیار را نیز گمراه كردند، و از راه راست دور 

 
 

 سورة مائده        " لَقَد َكفََر الَّذیَن قالُوا اِنَّ هللاَ ُهَو الَمسیَح ابَن  َمریََم...."18و17مستند:آیة 

 73ص 10المیزان ج      

 كفر و تناقض در اقانیم ثالثه

چگونگي كفر معتقدین به اقانیم ثالثه را خداي تعالي در قرآن مجید چنین بیان 

 فرموده است:

 همانا آنان كه گفتند:» 

 خدا، عیسي بن مریم است، كافر شدند. -

 بگو اگر خداوند بخواهد مسیح بن مریم و مادرش،

 و تمام اهل زمین همگي را هالك كند،

 كیست كه اختیار چیزي از خدا را داشته باشد؟

 ملك آسمانها و زمین و مابین آنها مخصوص خداست،

 آفریند،او هرچه بخواهد مي 

 «و خداوند بر هر چیزي قدرت دارد! 
 

صحبت قرآن مجید دربارة كساني است كه قائل به اتحاد خداوند با مسیح بوده و مي 

 گویند: عیسي با اینكه بشر است، خداست!؟

البته امكان دارد كه این جمله یعني " خدا، مسیح بن مریم است" را بر آن دو قول 

عیسي پسرخداست،  و دیگر اینكه عیسي سوم سه تاست ) كه دیگر تطبیق داد: یكي اینكه 

دوتاي دیگر پدر و روح القدس است،(  ولي ظاهر عبارت قرآن مجید این است كه خدا را 

 مي باشد. -یكي شدن دو موجود -عیناً همان مسیح مي دانسته اند كه از باب اتحاد 

، زیرا پسر مریم خداوند سبحان در آیة فوق نشان داده است كه عیسي بشر است

است، یعني مادر دارد، و مانند سایر افراد انسان تحت تأثیر پروردگار است، و ضمناً از این 

جهت عیسي و مادرش با هم فرقي ندارند و نه تنها با او بلكه عیسي با سایر ساكنین كرة 

 زمین یكسان است.

تناقض است.   آنان كه عیسي را با فرض خدائي بشر مي دانند، حرفشان كامالً در

از یك طرف او را پسر مریم مي دانند كه بشر است و قابل هالك شدن از طرف خداست، و 

از طرف دیگر او را خدا فرض مي كنند، و این تناقض را پیش مي آورند كه چگونه خدا 

 هالك مي شود؟
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 159ص 6یزان ج الم                                  مستند:آیات مندرج در متن و تحلیل علمي

 قرآن علیه مذهب تثلیث 

 قرآن شریف از دو راه علیه مذهب تثلیث احتجاج فرموده و قول آنها را رد نموده است:
 

 الف: احتجاج از راه عمومي

و آن محال بودن " پسر" براي خداوند است، چه عیسي باشد و چه غیر او!  روشن 

زندة مادي است، مانند انسان و حیوان و است كه " تولد" در حقیقت جدا ساختن یك موجود 

نبات، كه جزئي از اجزاء وجود شخصي خود را، كه پس از انفصال، به وسیلة تربیت او را 

مانند حیوان و نبات، كه از وجود  -فرد دیگري كه همنوع خود اوست، قرار مي دهد 

حیوان یا نبات شخصي خود، نطفه و لقاح را جدا مي سازد، و سپس با تربیت تدریجي آن را 

 دیگري كه شبیه خود اوست، قرار مي دهد.

 پر واضح است كه چنین معنائي در حق خداوند سبحان از چند جهت محال است:

این معني مستلزم جسم و ماده بودن است، و روشن است كه ساحت قدس الهي  -1

 از ماده و لوازم آن) مانند حركت و زمان و مكان و غیره ( منزه است.

سبحان الوهیت و ربوبیتش مطلق است، و حضرتش نسبت به تمام چون خداي  -2

ماسوا قیمومت مطلق دارد، لذا آنچه فرض شود، مفتقرالوجود به ذات اقدس او 

خواهد بود، با این وصف چگونه ممكن است شئ دیگري كه با او نوعاً شبیه و 

است، به نفسه از  او استقالل دارد و تمام احكام و اوصاف الهي بر او صادق 

 فرض نمود؟!

اگر زائیدن و زادن در حق او جائز باشد، جواز آن مستلزم آن است كه فعل تدریجي  -3

را براي خدا صحیح بدانیم، و اگر فعل تدریجي در حق او جائز باشد، باید ذات 

اقدس او داخل ناموس ماده و حركت باشد، و آن باطل است و آنچه به اراده و مشیت 

 تدریج صورت مي گیرد.او واقع مي شود، بدون 

 آیة قرآني در این زمینه مي فرماید:

 گفتند: خدا داراي فرزند است!   سبحانهُ !» 

 او منزه از این گفته هاست!

 بلكه آن چه در آسمانها و زمین است مال اوست، 

 همگي در برابرش سر به فرمانند!

 او آفرینندة آسمانها و زمین بدون الگوي قبلي است!

 رادة آفریدن چیزي را بكند، فقط بدان گوید: و آنگاه كه ا

 « "باش !" و آن "به وجود مي آید !" 
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 ب: احتجاج از راه خصوصي

و آن بیان این است كه عیسي " پسري كه خدا باشد،" نیست، بلكه او تنها بندة 

 مخلوق است، و هیچ گونه مشاركتي در حقیقت الهیه ندارد.
 

 بشري و لوازم آن دیده مي شود:در عیسي علیه السالم جنبه هاي 

عیسي را مادرش مریم به حال جنیني در رحم تربیت كرد.  سپس چون زنان دیگر 

حمل خود را بر زمین نهاد.  او كودك خود را چنانكه كودكان دیگر در تحت نظر مادران 

 تربیت مي شوند، تربیت نمود.

و در تمام آن عیسي پس از دوران كودكي مراحل شباب و كهولت را طي كرد، 

مراحل حالش حال یك انسان طبیعي بود.  تمام حاالت و عوارضي كه به یك نفر انسان وارد 

مي شود ) مانند: گرسنگي و سیري، سرور و غم، لذت و الم، خوردن و آشامیدن، خواب و 

 بیداري، رنج و راحت،( در دوران حیــات و زندگي به او هم عارض مي شد.

 مسیح، هنگامي كه بین مردم مي زیست، دیده شده است.این بود آنچه از حال 

هیچ صاحب عقلي تردید ندارد كه چنین شخصي با این احوال و عوارض حتماً چون 

 سایر افراد انسان فردي از انسان خواهد بود، و مانند افراد همنوع خود مخلوقي بیش نیست.
 

آفریدن پرنده، اما صدور معجزات به دست او، ) مانند: زنده كردن مردگان، 

شفادادن نابینایان و مبتالیان به پیسي، ( و همچنین تحقق خوارق وجودي براي خود او ) 

مانند آن كه بدون پدر به وجود آمد، ( تماماً اموري است كه نسبت به عادت و سنت جاري 

در طبیعت، از خوارق محسوب مي شوند، زیرا این قبیل موضوعات وجودشان نادر و 

 نه آنكه از محاالت باشد!كمیاب است، 

چگونه محال باشد؟  با اینكه تمام كتب آسماني دربارة آدم مي گویند: او از خاك 

 آفریده شد، بدون اینكه پدري واسطة وجودش شده باشد.

همچنین براي انبیاء گذشته، مانند: صالح و ابراهیم و موسي"ع" معجزاتي ذكر شده 

ر است، و بدون اینكه به واسطة آن معجزات برایشان كه تمام آنها در كتابهاي آسماني مستو

 مقام الوهیت و خدائي ثابت كنند، یا از انسانیت آنها را خارج سازند!!

قرآن شریف این مطالب را در آیة شریفة سوره مائده ذكر فرموده، و در میان تمام 

ودن او افعال مخصوصاً "خوردن طعام" را ذكر نموده كه بیش از همه داللت بر ماده ب

دارد، و مستلزم نیازمندي و حاجت است، كه مغایر با خدا بودن است !  آیا الوهیت چنین 

 فردي معني دارد !؟

) در برخي جاها در انجیل ها نیز چنین مطالبي یافت مي شود كه از زبان 

عیسي"ع" نقل كرده كه آن حضرت خود را انسان و پسر انسان شمرده است.  و در 

ها حكایت خوردن و آشامیدن و خوابیدن و راه رفتن و رنج بردن و تكلم  داستانهاي انجیل

 كردن عیسي ذكر شده، كه جاي هیچ تأویلي نیست! (

وقتي مسیح دعا مي كرد و تضرع و خشوع در پیشگاه خداوندي مي نمود، شاهدي 

براي بندگي او بود، نه تعلیم و آموزش دیگران!  حتي عبادت مالئكه و روح القدس نیز 
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 نشانة بندگي آنها در پیشگاه خداست!

وقتي مسیح عبادت مي كرد و دیگران را به عبادت خداوندي دعوت مي نمود، این 

 مغایر است با خدا بودن خودش! 

آیات سورة نساء و انبیاء و مائده همگي استدالل هاي قرآن شریف در این موضوع 

 است:

 « دارد، و نه فرشتگان مقرب !هرگز نه مسیح از بندة خدا بودن استنكاف  . . . »
 

وقتي انجیل ها پر است از مطالبي كه " روح القدس" فرمانبردار خدا و فرستادگان 

اوست، چه معني دارد كه كسي كه به خودش فرمان دهد، و از خودش فرمانبرداري نماید؟  

هم با خدا  ویا اینكه از مخلوقش انقیاد كند، و در مقابل او كرنش نماید؟!  عبادت كردن مسیح

 بودنش چنین مغایرتي دارد!

شما اگر عبارت انجیل را به دقت از نظر بگذرانید، با اینكه در آن مانند عبارت " 

را از زبان عیسي نقل كرده است، با این وصف  )انجیل یوحنا باب دهم(من و پدر یك هستیم،" 

ا صراحتاً به عبادت و حتي براي نمونه یك جا هم پیدا نخواهید كرد كه در آن عیسي مردم ر

 پرستش خود دعوت كرده باشد!!

بر فرض هم كه جمله اي كه از زبان او نقل شده صحیح باشد، مراد آن است كه 

عیسي اطاعت و پیروي خودش را اطاعت و پیروي خدا معرفي كرده است. و این طرز 

وي رسول بیان در قرآن مجید فراوان است، مانند آیه زیر كه مي فرماید اطاعت و پیر

 هللا"ص" اطاعت خداي متعال محسوب مي شود:
 

سُوَل فَقَد اَطاَع هللا ! »   (80نساء ) «  َو َمن یُِطُع الرَّ

 

 
 

 116ص 11سورة مائده    " لَقَد َكفََر الَّذیَن قالُوا اِنَّ هللاَ ُهَو الَمسیَح ابَن  َمریََم...."     المیزان ج 18مستند:آیة 

  اعتقادات مسیحیانجنبه هاي كفرآمیز 

جنبه هاي كفرآمیزي را كه در اعتقادات مسیحیان به وجود آمده، قرآن مجید چنین 

 بیان مي دارد:

 هر آینه كافر شدند كساني كه گفتند:»  

 قطعاً خداوند همان مسیح فرزند مریم است!

 و مسیح خود گفت:

 اي بني اسرائیل خدا را بپرستید، كه پروردگار من و شماست! -

 درستي حقیقت این است كه كسي كه  به خدا شرك بورزد،به 

ً خداوند بهشت را بر او حرام فرموده، و جایش در آتش خواهد بود، هیچ  محققا

 یاوري براي ستمكاران نیست!

 به تحقیق كافر شدند كساني كه گفتند:
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 قطعاً خداوند سومي از اقانیم ثالثه است!

 ست!و حال آنكه هیچ معبودي جز خداي واحد نی

 و اگر از این گفته ها دست نكشند،

 به طور حتم عذابي دردناك به جان كساني مي افتد،

 «كه بر این گفته ها پافشاري كرده و ادامه مي دهند! 
 

خداوند متعال روشن مي سازد كه نصاري هم مانند یهود به اسم نصرانیت خود 

دلخوش بودند، و لكن اسم آنها را سودي نبخشید، و سرپوش كفر و شركشان نشد. اینان نیز 

 به مثل یهود آن طور كه باید ایمان نیاوردند، زیرا مي گفتند: 

 خدا همان مسیح پسر مریم است!! -

 

 رباره خدابودن مسیحنظرات فرق مسیحي د

عقاید طوایف مختلف مسیحیان در خدا دانستن مسیح، و در كیفیت شرك به خدا، و 

 اینكه مسیح داراي جوهر الوهیت است، مختلف مي باشد:
 

فرقه اي از آنها قائلند به اینكه: " اقنوم مسیح" كه همان " علم" است، شاخه اي  -1

 " است، منشعب مي شود. است كه از "اقنوم رب تعالي" كه همان " حیات

 و معني پدري خدا و پسري مسیح این است كه این از آن منشعب گشته است.
 

فرقة دیگري مي گویند: آن حقیقتي كه تا قبل از مسیح به نام " پروردگار" نامیده  -2

مي شد، مقارن آمدن مسیح به حقیقت دیگري كه همان " مسیح" است، منقلب 

 شده است.
 

 فرقة دیگري مي گویند: پروردگار در مسیح حلول كرده است.  -3
 

باید دانست كه این سه قولي كه دربارة مسیح دارند، هرسه با آیة شریفه منطبق 

است، بنابراین مراد از كساني كه این حرف را زده اند، تنها قائلین به انقالب نیست، بلكه 

، و اینكه مسیح علیه السالم را به جمیع نصاري است كه دربارة عیسي"ع" غلو كرده اند

پسري مریم توصیف فرمود خالي از اشعار و داللت بر جهت كفر آنها نیست، براي اینكه 

مي فهماند كه آنها الوهیت را نسبت به یك انسان داده اند كه انسان دیگري او را زائیده است، 

 وهردو از خاك خلق شده اند....
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      سورةمائده            " لَقَد َكفََرالَّذیَن قالُوا اِنَّ هللاَ ثاِلُث ثاَلثٍَة َوماِمن اِلٍه ااِلّ اِلهٌ واِحٌد...!"          73مستند:آیة

 118ص 11المیزان ج

 كفر ناشي از عقیده سه خدائي یا اقانیم ثالثه

 آیة شریفه مي فرماید:

 «به تحقیق كافر شدند آن گروه از مسیحیان كه گفتند: خدا سومي از سه تاست!! »

 روح -3پسر  -2پدر  -1و آن سه چیز عبارتند از: 

یعني كلمة " هللا" بر هر یك از این سه صادق است، چون در ابواب مختــلف انجیل 

 است!! ها زیاد به چشم مي خورد اینكه : اب اله است، ابن اله است، و روح اله

و در همین انجیل هاست كه : اله در عین اینكه یكي است، سه چیز است، و مثال مي 

زنند به اینكه كسي بگوید: فالني فرزند فالن كس است كه انسان است. یعني در اینجا نیز یك 

چیز سه چیز است، زیرا در مثال بیش از یك حقیقت چیزي نیست، و در عین حال هم فالني 

 فالن كس، و هم انسان. است، و هم پسر

ولي غفلت كرده اند از  اینكه این كثرت و تعددي كه در وصف است، اگر حقیقي و 

ً واحد باشد  واقعي باشد البد موصوف هم متعدد خواهد بود، كما اینكه اگر موصوف حقیقتا

قهراً كثرت و تعدد اوصاف اعتباري خواهد بود، و محال است كه یك چیز در عین اینكه 

 ست، سه چیز باشد، و عقـــل سلــیم این معني را نمي پذیرد!یكي ا

عجیب اینجاست كه بسیاري از مبلغین مسیحي به این حقیقت اعتراف كرده و دربارة 

این عقیده كه جزو اولي ها و اساس دین ) فعلي( مسیح است،    مي گویند: این مطلب از 

مانده است، و گرنه به حسب موازین مسائل الینحلي است كه از مذاهب پشینیان به یادگار 

 علمي درست در نمي آید.

با كمال تعجب باید پرسید با این اعتراف پس چرا دست از آن برنمي دارید؟  مگر 

در صحت و بطالن یك مطلب خلف و سلف دخالت دارند؟  كه اگر از سلف و نیاكان به 

و اگر خلف و نسل جوان آن را یادگار مانده باشد، بدون دلیل صحیح و الزم االتباع باشد؟  

 )رجوع شود به پاورقي های قبلی!  (فهمید و گفت نباید پذیرفت؟  

 

 توحید از نظر قرآن و از نظر مسیحیت

 خداوند متعال درآیة فوق مي فرماید:

 ، یعني:توحیدكه تأكید بلیغي است در «  َو ما ِمن اِلٍه ااِلّ اِلٍه واِحد !» 

طوركلي از جنس معبود ) اله( یافت نمي شود مگر در عالم وجود اصالً و به  -

معبود یكتائي كه یكتائي اش یكتائي مخصوصي است كه اصالً قبول تعدد نمي 

 كند، نه در ذات و نه در صفات، نه در خارج و نه به حسب فرض!
 

 ولي از لحاظ توحید، مسیحیان مي گویند:

ما منكر توحید نیستیم، ولي چیزي كه هست، مي گویند:  آن ذات یكتا كه در  -
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یكتائي اش ما حرف نداریم، از نظر صفات سه گانه به سه تعین متعین مي شود، 

 لذا مي گوئیم: در عین این كه یكي است، سه چیز است!!

و قرآن «  واِحد !َو ما ِمن اِلٍه ااِلّ اِلٍه » توحید از نظر قرآن، همان است كه فرمود: 

تنها این توحید را خالص و صحیح مي داند، و توحید سایر ادیان را مخدوش و غیر خالص 

 اعالم مي كند!

 

 نظر مسیحیان فعلي درباره خدا بودن مسیح

مطلبي نیست كه عامة مردم بتوانند صحت و یا  )اِنَّ هللاَ ثاِلث ثاَلثَه،(عقیدة تثلیث 

ین رو اغلب آن را به طور تعبد و طوطي وار به عنوان یك بطالن آن را درك كنند. از ا

عقیدة مذهبي مسلم تلقي كرده اند، نه اینكه معنایش را فهمیده باشند و یا در پي تحقیق آن 

برآمده باشند. اگر هم در صدد بر مي آمدند چیزي نمي فهمیدند، زیرا عقل سالم آنقدر وسع 

كند!  اگر هم تعقل كند، كار باطلي را نظیر  ندارد كه بتواند به طور صحیح آن را تعقل

 فرض هاي محال تعقل كرده است!
 

 حال باید دید چگونه میلیونها مسیحي در جهان آن را پذیرفته اند؟
 

حقیقت این است كه تثلیث در ذهن عامه مردم مسیحي جنبة تعارف و تشریف را 

 دارد.

خدا و فرزندي مسیح  یعني اگر از یك نفر مسیحي معمولي بپرسید: معني پدري

چیست؟ مي گوید: معني اش این است كه مسیح از عظمت و بزرگي به پایه اي است كه اگر 

ممكن بود براي خداوند متعال پسري قائل شد، باید گفت او مسیح است! چون در بشر كسي 

كه مسیح را در عظمت به او تشبیه كنیم، وجود ندارد، از این رو مي گوئیم: مسیح پسر خدا 

 و خداوند پدر اوست!

در حقیقت عامه مسیحي ها معني واقعي تثلیث را در نظر ندارند، و آن را جویده و 

 به صورت چیز دیگري در آورده اند، و به ظاهر نسبت تثلیث به خود   مي دهند.

 ولكن علماي آنها معناي واقعي تثلیث را قائلند.
 

نشمندان و علماي مسیحي به آري این همه اختالفات و خون ریزي ها از ناحیة دا

وجود آمده است!!!   از كساني كه خداوند سبحان در جنایتكاري و ظلم و ستم آنها ) البته قبل 

 از اسالم( فرموده:

 متفرق نشدند مگر بعد از اینكه علم به حقیقت پیدا كردند،» 

 « ولي با این وجود بین خودشان بغي كردند !
 

اسالم از تاریخ جنگ هاي صلیبي و محاكمات تفتیش ) حال علماي مسیحیان بعد از 

 عقاید و امثال آن در جنایت هاي قرن هاي اخیر براي همه روشن است! (

بنابراین نمي توان در خصوص این مسئله نسبت به عموم ملت مسیح حكم واحد و 

كه  كلي كرد!  براي اینكه بین عامي آنها و علمایشان فرق است. همه شان داراي كفر حقیقي
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برگشتن به استضعاف نباشد، نیستند. و كفري كه عبارت باشد از انكار توحید و تكذیب آیات 

خدا مخصوص است به علماي آنها، و مابقي عوامند و مستضعف!  و خداوند در بسیاري از 

آیات خود كساني را كه كفر بورزند و آیات خدا را تكذیب كنند، به خلود در آتش تهدید كرده 

 است!

اي از مسیحیان نیز هستند كه به تثلیث اعتقاد ندارند، و آیة قرآن نیز شاید به  پاره

بعضي از آنها( استفاده كرده است. آنها دربارة مسیح جز این  -همین منظور از كلمة ) ِمنهم 

كه یكي از بندگان خداست كه به رسالت مبعوث شده، اعتقاد دیگري ندارند، و این احتمال 

 شود به پاورقي های قبلی( )رجوعبعید نیست! 
 

 چنانكه تاریخ نشان داده، مسیحیان حبشه، و نقاطي دیگر اعتقاد به  تثلیث نداشته اند.

 

 مخلوق بودن عیسي و مادرش

 قرآن مجید مي فرماید:

 مسیح، فرزند مریم، رسولي بیش نیست،» 

 قبل از او هم رسوالني بودند،

 ن صدیقه !و مادرش مریم صدیقه اي بود مانند سایر زنا

 این مادر و فرزند غذا مي خوردند) مانند سایر جانداران محتاج به غذا بودند(،

بنگر كه چگونه آیات را براي آنها بیان مي كنیم و آنگاه ببین چگونه از شنیدن آن 

 «آیات روشن روي برمي تابند! 
 

سبحان، قرآن مجید روشن مي سازد كه مسیح هیچ فرقي با سایر فرستادگان خداوند 

كه خدا همگي آنان را به سرنوشت مرگ دچار ساخت، ندارد.  چه همة ایشان فرستادگاني 

بودند كه خدا براي ارشاد و هدایت بندگان خود مبعوث فرمود، نه ارباب و آلهه اي كه در 

قبال پروردگار شایسته و سزاوار پرستش باشند، و همچنین مادر مسیح یعني مریم بشري 

 یات خداي را تصدیق كرد.بود صدیقه كه آ

این مادر و فرزند دو فرد از افراد بشر بودند، كه طعام مي خوردند، و اگر نمي 

خوردند از بین مي رفتند، این طعام خوردن و دنباله اش از روي احتیاج بوده، و احتیاج 

 خود اولین دلیل بر امكان و مخلوقیت است.

و از مخلوق دیگري به نام مریم  پس معلوم مي شود مسیح مخلوق بوده، نه خالق،

متولد شده است. او بنده اي از بندگان خدا بود، كه خدایش به رسالت به سوي مردم فرستاده 

است، فرزندي بوده كه با مادرش به عبادت خدا مي پرداخته اند، و بدون اینكه داراي 

قر و حاجت ربوبیت و الوهیت باشد با سایر موجودات عالم در مجراي امكان كه مسیر ف

 است، جریان داشته اند.
 

كتابهاي انجیلي كه هم امروز در دسترس مسیحي هاست، اعتراف و تصریح دارند 

بر اینكه مریم دختري بوده كه به پروردگار ایمان داشته و به عبادت و بندگي او مي پرداخته 
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 است.

سایر و نیز تصریح دارند بر اینكه مسیح از همین مریم متولد شده است، مثل 

انسانهائي كه هر یك از انسان دیگر متولد مي شوند.  و نیز صراحت دارند بر اینكه عیسي 

"ع" فرستادة خدا به سوي مردم بوده است، مانند سایر فرستادگان خدا بدون هیچ تفاوت، و 

 نیز تصریح دارند كه او و مادرش مانند سایر مردم غذاخور بودند!

د به مسیح و مادرش نسبت داده، مورد اعتراف انجیل بنابراین، آنچه را كه قرآن مجی

هاي موجود است، و این خود دلیل قاطعي است كه مسیح بنده اي بوده فرستاده از ناحیة 

 خدا!

) این آیه نشان مي دهد كه در بین مذاهب مسیحیت این عقیده وجود داشته كه مریم 

 را نیز مانند پسرش خدا مي دانستند!! (
 

 

 پسريریشه پدر و 

ریشة عقیدة پدر و پسري را ناشي از تقلید  30قرآن مجید در سورة توبه آیة 

 مسیحیان از كفار قبلي معرفي مي كند، و مي فرماید:

 «قَوَل الَّذیَن َكفَرُوا ِمن قَبل.... » 

بنابراین آیه شریفه به حقیقــتي اشاره مي كند كه پس از بررسي و تحلیــل تاریــخ 

شود، و آن این است كه داستان پدر و پسري اعتقادي بوده كه قبالً در دستگیر انسان مي 

میان بت پرستان بوده است و از ایشان به طور ناخود آگاه به داخل مسیحیان و سایر اهل 

 كتاب راه یافته است.

این حرف از جمله حرف ها و معتقداتي است كه هم اكنون در بین بت پرستان 

 همچنین مصریان قدیم داراي این عقیده بودند.   هندوچین موجود و رایج است.

دربارة اینكه چگونه این عقیده در بین اهل كتاب راه یافته، با اینكه كتب آسماني  

اولین كلمه اش توحید است؟ معلوم مي شود كه این حرف به وسیلة مبلغین دنیاطلب اهل 

توحید و شریعتي است منسوب كتاب در بین آنان راه یافته است.  این كیش ها كه اسماً دین 

به حضرت موسي و عیسي"ع" به حسب مسمي و واقع دو شعبه از وثنیت و دوگانه پرستي 

 شده است.

 
 

 سورة حدید  " َو َجعَلنا في قُلُوِب الَّذیَن اتَّبَعُوهُ َرأفَةً َو َرحَمةً َو ُرهبانِیَّةً  اْبتََدُعوها...."           27مستند:آیة 

 361ص37المیزان ج 

 بدعت رهبانیت در مسیحیت 

 این آیه اشاره اي به پیروان عیسي علیه السالم دارد و مي فرماید:
 

 و عیسي بن مریم را فرستادیم، و به او انجیل دادیم،...  »
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 و در دل پیروانش رأفت و رحمت قرار دادیم،

 و رهبانیتي كه خود آنان بدعت نهاده بودند،

 واجب نكرده بودیم،و ما بر آنان 

 اما منظور آنان هم جز رضاي خدا نبود،

 اما آنطور كه باید رعایت آن رهبانیت را نكردند،

 و در نتیجه به كساني كه از ایشان ایمان آورده بودند، اجرشان را دادیم،

 «و بسیاري از ایشان فاسق شدند! 
 

ظاهراً مراد به قرار دادن رأفت و رحمت در دلهاي پیروان عیسي "ع" این باشد كه 

خدا آنان را موفق به رأفت و رحمت در بین خود كرده است، و در نتیجه بر پایة كمك به 

یكدیگر و مسالمت زندگي مي كردند، همچنانكه یاران پیامبر اسالم "ع" را نیز به این 

 «َحمآُء بَینَُهم ! رُ » خصلت ستوده و فرموده: 

و اما مسئلة " رهبانیت" در بین مسیحیان را بدعتي از پیش خود ساخته مي شمارد، 

 و مي فرماید:

 پیروان مسیح از پیش خود رهبانیتي بدعت نهادند،» 

 « كه ما آن را براي آنان تشریع نكرده بودیم!
 

ً اطالق بر" ترك دنیا" مي  " رهبانیت" به معناي خشیت و ترس است، كه عرفا

شود، به اینكه كسي رابطه خود را از مردم قطع كند و یكسره به عبادت خدا بپردازد، و 

 انگیزه اش بر این خشیت از خدا باشد.

" بدعت" به معناي این است كه انسان چیزي را جزو دین كند كه جزو دین نباشد، و 

 سنت و یا عملي را باب كند كه در هیچ دیني نبوده باشد.

" مي رساند كه چیزي را جزو دین كرده اند كه ما بر آنها ننوشتیم !  "عبارت 

 خداوند بر آنها ننوشته است.

 اما چگونه رهبانیت را حفظ كردند؟

خداوند مي فرماید: ما آن رهبانیت را بر آنان واجب نكرده بودیم، لكن خود آنان 

كردند، ولي آن طور براي خشنودي خدا و به دست آوردن رضوان او آن را بر خود واجب 

 كه باید همان رهبانیت خود ساخته را حفظ نكردند، و از حدود آن تجاوز كردند.

) در این گفتار اشاره اي است به اینكه آن رهبانیتي كه یاران مسیح از پیش خود 

 ساختند، هرچند خداي تعالي تشریع نكرده بود، ولي مورد رضایت خداي تعالي بوده است.(
 

اسالمي دربارة " رهبانیت" روایتي از مجمع البیان از ابن مسعود، آمده در روایات 

 كه گفت:

 من در ردیف ) ترك( رسول هللا"ص" سوار بر االغ بودم، به من فرمود:» 

اي ابن ام عبد!  هیچ مي داني بني اسرائیل مسئلة رهبانیت را از كجا بدعت  -

 كردند؟
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 عرض داشتم: خدا و رسولش بهتر دانند! فرمود:

سالطین جور بعد از عیسي بر آنان مسلط شدند، و معصیت ها را رواج دادند.  -

اهل ایمان به خشم آمده و با آنان به جنگ برخاستند، و در آخر شكست خوردند، 

و این كار سه نوبت صورت گرفت، و در هر سه نوبت شكست نصیب آنان شد، 

 و در نتیجه از مؤمنین به جز عده اي اندك نماندند.

بار گفتند: اگر دشمن مارا بشناسد و ما خود را به آنان نشان دهیم، تا آخرین این 

نفر ما را نابود خواهند كرد، و دیگر احدي باقي نمي ماند كه به سوي دین 

دعوت كند، پس بیائید در روي زمین پراكنده و پنهان شویم تا خداي تعالي 

منظورشان از آن پیغمبري را كه عیسي وعده اش را داده، مبعوث كند، و 

بودم، الجرم متفرق شدند، و به غارهاي كوه ها پناه  )محمد"ص"(پیغمبر، من 

بردند، و از آن موقع "رهبانیت" را پي نهادند. بعضي از آنان متمسك به دین 

 خود شدند، و بعضي دیگر به كلي كافر شدند. 

 تََدُعوها ما َكتَبناها َعلَیِهم!َو ُرهبانِیَّةً  ابْ   -آن گاه رسول خدا "ص" این آیه را خواند  

 و فرمود:  اي ابن ام عبد! آیا مي داني " رهبانیت" امت من چیست؟

 عرض كردم: خدا و رسولش بهتر مي دانند!   فرمود:   

 «هجرت، جهاد، نماز، روزه، حج و عمره است!  رهبانیت امت من:
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 تکمله ای بر موضوع تحریفات کلیسا و مسیحیت
 ترجمه سید مهدی  امین()   

 

____________________________________________________ 

از   "  The Bible And The Christendom  انجیل و مسیحیتمطلب زیر تحت عنوان " 

  Watch Tower Bible And Tract Society of : تبلیغي منتشره از طرف جامعه انجیلي هجزو

Pennsylvania   همچنین رجوع شود به انتشار یافته، ترجمه و نقل مي شود:  1982كه درسال (

 (93تکمله پایان بخش سوم همین کتاب صفحه 
 

        

 انجیل و مسیحیت

خیلي ها انجیل را به عنوان كتاب آسماني قبول ندارند، و استدالل آنها مربوط مي » 

مرتكب شده اند و مي شوند، و حقا جاي شود به اعمال نادرستي كه ملت هاي پیرو انجیل 

انكار نیست كه ملت هاي مسیحي كه اصطالحاً " جامعة مسیحیت" گفته مي شوند، بالها و 

 مصایب زیادي بر جامعة بشریت وارد آورده اند.

آیا این به معناي آن است كه در تعالیم انجیل خالف هست؟  نه!  بلكه این به خاطر  

و جامعة مسیحیت، به طور كلي، از مدت ها قبل كتاب آسماني  آن است كه ملت هاي مسیحي

خود را كنار گذاشته اند و زندگي خود را برخالف تعالیم عیسي مسیح تنظیم كرده اند، لذا 

درست نیست كه ما انجیل را مالمت كنیم و خالف كاري هاي جامعة مسیحیت را به حساب 

 آن بگذاریم!

كثر تعلیمات انجیل را زیر پا گذاشته است، براي براي این كه نشان دهیم مسیحیت ا 

 مثال چند نمونه از معتقدات آنها را بررسي مي نمائیم:
 

 تثلیث -1

 اساسي ترین دكترین كلیسا و مسیحیت یعني " تثلیث " را درنظر بگیریم: 

 مطابق دكترین تثلیت، خدا از سه تن تشكیل شده: پدر، پسر و روح القدس!  -

ر یك عرض و باهم به طور ابدي مشترك و هر سه در یك خدا این سه باهم د -

 داخلند ! ؟

 تئوریسین هاي كلیسا و مسیحیت این دكترین را یك نوع رمز و اسرار مي نامند.

چه رمز باشد، و چه نباشد، سؤال این است كه آیا چنین چیزي را انجیل یاد داده 

 خود به مناسبتي فرموده: است؟  ما مشاهده مي كنیم كه عیسي در یكي از تعلیمات

 (14/28انجیل یوحنا « ) خدا بزرگتر از آن است كه من هستم ! » 
  

 در یك مناسبت دیگر حواري پولس گوید: 
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بدانید كه رأس همة انسان ها مسیح است، و رأس همة زن ها مرد، و در رأس » 

 «مسیح خداست.
 (11:3كورینتیانس  1) 

 بودن مسیح با خدا باقي نمي گذارد. این دو گفتار هیچ جائي براي برابر
 

عقیدة " سه نفر در یك خدا،" به طور كلي در نوشته هاي مقدس عبري یعني 

"تورات" و همچنین در نوشته هاي مقدس یوناني، یعني " انجیل" وجود ندارد، و در واقع 

 مي توان گفت كلمة " تثلیث" در هیچ جاي انجیل و تورات هرگز وجود نداشته است.

 

 عالمت صلیب -2

 یكي دیگر از تعالیم كلیسا و مسیحیت را در نظر بگیریم: 

 برجسته ترین عالمت مسیحیت " صلیب" است.   

صلیب بدان جهت عالمت و سمبول مسیحیت شده كه كلیسا تعلیم داده مسیح در روي 

 صلیب مرده، و او را به صلیب كشیده اند.

اسم رسمي مذهبي خود در برابر از این نظر اعضاي كلیساهاي مسیحي حتي در مر

 صلیب تعظیم و كرنش مي كنند!  آیا واقعاً این احترام و تعظیم را انجیل آموخته است؟

ً نه !   اوالً اینكه اصالً مسیح در روي چیزي به شكل صلیب كه متداول در  مطلقا

كلیساهاست، نمرده است.  برخي از نوشتجات انجیل گویاست كه مسیح روي یك درخت 

سپرده است. برخي دیگر گویند عیسي را از چوبي كه در زبان قدیم یوناني آن را  جان

 " مي نامیدند، به دار آویخته اند. Stauros"استاروس

 در معني " استاروس" یكي از كتب معتبر مي نویسد:

" هومر" شاعر یونان باستان این كلمه را به عنوان یك تیرك یا یك قطعه الوار  -

كار برده است.  در ادبیات یونان، كالً معني و استعمال  ساده و معمولي به

عبارت " استاروس" همین بوده است، و هرگز به معناي این مصرف نشده كه 

دو تا چوب را به شكل صلیب به هم میخكوب كرده باشند، بلكه همواره به 

 معناي یك قطعه الوار بوده است.

" به معناي چوب و تیرك در  Xylon" یا  " زیلون  Xulonاینكه كلمة " زولون  -

رابطه با مرگ عیسي به كار رفته، نشان مي دهد كه عیسي مسیح در روي یك 

تیرك یا الوار مستقیم مرده، و هرگز روي دو چوب به هم دوخته شدة به شكل 

 The Companion) نقل از تكملة انجیل كشیشان یا كتاب روحانیونصلیب جان نداده است. 

Bible   186ص) 
 

ي اگر فرض كنیم كه مسیح روي صلیب مرده، آیا نوع استفاده اي كه كلیسا و حت -

 جامعة مسیحیت از آن مي كنند، منطقي است؟
 

را كه او  يدشنه یا خنجراگر شما یك فرد را كه بسیار دوست دارید، بكشند، واقعاً 
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بلكه باید از آن نفرت داشت!  باالتر از   مسلما ً نه ! را دریده پرستش و ستایش مي كنید؟ 

این مگر انجیل به ما تعلیم نداده كه غیر از خداي متعال هیچ چیز و هیچ كس را پرستش 

 نكنیم ؟!

 یوحناي حواري گوید:

 1انجیل یوحنا) « طفالن كوچك! خود را از بت ها و بت پرستي زنهار دارید ! » 

5:21) 

 ت و بت پرستي راه نینداخته اند ؟!!آیا كلیسا و مسیحیت از " صلیب" ب

 

 پرستش مریم، و سایر معتقدات كلیسا -3

خیلي دیگر از دكترین ها و معتقدات كلیسا و جامعة مسیحیت را مي توان قید كرد  

 كه روح مسیح از آن خبر ندارد!  به طور مثال:

جهنم" یا " پرستش مریم" یا " اعتقاد به ارواح خبیثه و عذاب جاودانه آنها در 

و كریسمس" كه همگي یادگار دوران جاهلیت و بت پرستي است، و  Easter "مراسم ایستر

نشان مي دهد كه مراسم مذهبي كلیسا و جامعة مسیحیت هیچ نوع تطابق و همآهنگي با كتاب 

 آسماني خود انجیل ندارند !
 

 سرزنش مسیح از مسیحیت -4

چنین اعمالي انجام شود؟  نه، زیرا عیسي آیا تعجبي ندارد كه خدا اجازه مي دهد  

 خود چنین اعمالي را پیشگوئي كرده است، آنجا كه به یهود زمان خود گفت:

" نه هر كسي كه به من گفت: خدا، خدا ! وارد بهشت مي شود!  بلكه آنكه فرامین 

 الهي را اطاعت كند و عمل نماید اهل بهشت است!  خیلي ها  آن روز به من خواهند گفت:

خدا، خدا !  آیا ما بــه نام تو پیشگوئي نمي كردیم؟  آیا به نام تو شیاطین را دفع نمي كردیم؟ 

و كارهاي فوق العاده به نام تو انجام نمي دادیم؟  من همانجا به آنها خواهم گفت كه من 

 ) انجیل متي هرگز شما ها را نمي شناسم!  از من دور شوید! شما عملة خالفكاران بودید! " 

23-21 :7) 

حاال مسیحیت و كلیسا كه ادعاي پیروي مسیح را دارند چه خالفكاریهاي عظیمي را 

 « مرتكب شده اند؟!  این است كه خدا آنها را به سر خودشان رها كرده است! 
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 فصل سوم
 

 
 

 اعتقادات شرک آمیز مسیحیت
 

 نظریه فـدا   -2
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 سابقه فدائي شدن نزد ملل باستاني 

عقیدة نزول الهوت در لباس ناسوت و تحمل نمودن صلب و عذاب چوبه دار و 

بوده و مردم دنیاي آن روز  فدائي مردم شدن، در ادیان بت پرست قدیم هندو و بودائي رایج

پیش از آنكه دعوت مسیحیت به گوششان بخورد، خود با همین عقاید سروكار داشته و پایبند 

 آنان بوده اند.

 

 سابقه فدائي شدن نزد هندو ها

مي  (182و181)صآقاي" دوان" در كتاب خرافـــــات تورات و نظایر آن از ادیان دیگر

 نویسد:

فتن از گناهان به واسطة فدائي شدن یكي از خدایان، نزد هندو هاي بت موضوع  نجات یا. . . » 

 پرست و غیر آنان، سابقة طوالني دارد.

هندوها عقیده دارند " كرشنا" اولین فرزندي است كه براي خالص كردن زمین از سنگیني حمل و 

 بار خود به زمین آمد. او با دادن قرباني آدمي را نجات بخشید.
 

آقاي " مور" تصویر " كرشنا" را در حالي كه به چوبه دار است از  او مي گوید: 

 روي كتب هندو ها چنین توضیح مي دهد:

 ."دو دست و دو پایش سوراخ شده، و روي پیراهنش شكل قلب یك انسان آویزان است " 

تصویر دیگري هم از " كرشنا" پیدا شده كه با تاج طالئي وي را به دار زدند. 

 تقدند: وقتي مسیح را به دار زدند بر سرش تاجي از خار بود.مسیحیان نیز مع

اولین فرد اروپائي كه داخل بالد تبت و نپال شد نقل مي كند كه " اندرا" كه خداي 

 مورد پرستش آنان است، با تن دادن به دار و میخ هاي آهنین بشر را از گناهان نجات داد.

صورت " اندرا" خداي مصلوب روي چوبة دار این طور ترسیم شده است كه شكل 

دو چوب متقاطع كه دو ضلع عرضي آن متساوي و دو ضلع طولي اش متفاوت است.  
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 «چهرة " اندرا" روي ضلع كوتاه طرف باال رسم شده است....
 

 سابقه فدائي شدن نزد بودائي ها

رسیده از هر جهت انطباق كلي با گفته هاي اما آنچه از بودائیان راجع به بودا 

 مسیحیان دارد.

از فرط شباهت آنان " بودا" را " مسیح" مي نامند، و به او مولود یگانه و نجات 

بخش جهان مي گویند.  او را انسان كامل و خداي كاملي مي دانند كه براي كفارة گناهان 

سوت پوشیده و قرباني و فدائي آنان بشر و نجات دادن آنان از عواقب وخیم معاصي، لباس نا

 شده است. او فدائي مردم شد تا خالیق را وارث ملكوت آسمانها كند.
 

مطالب باال از كتب نویسندگان اروپائي مانند آقاي " موالر" در كتاب " تاریخ آداب سنسكریته"  )

 (و آقاي "هوك" در كتاب " رحله" و غیر آن نقل شده است.
 

صه اي از عقیدة نزول الهوت در لباس ناسوت و تحمل نمودن این بود اندك و خال

صلب و عذاب چوبه دار و فدائي مردم شدن، در عقاید ادیان قدیم كه مردم دنیاي آن روز با 

 آن سروكار داشته اند.

دعوت مسیحي هم با عقاید قلبي مردم سازش كرد، و در هر نقطه اي كه دعوت 

 وي نمودند.كنندگانش قدم نهادند، به سرعت پیشر

بنابراین آیا حق مطلب جز این است كه مبلغین اولیه مسیحیت، اصول مسیحیت را 

گرفته و در قالب عقاید بت پرستي قدیم ریختند، تا بدان وسیله قلوب مردم را جلب كرده، و 

 دعوت و تبلیغ خود را به نتیجه برسانند!!؟

پولس" و غیر او دربارة چیزي كه همین مطلب را تأئید مي كند، كلماتي است كه " 

طعن زدن به حكمت حكما و فالسفه وارد كرده و مردم را از طرق استدالل عقلي منزجر 

ً  گفتند: پروردگار بالهت و ناداني ابله را بر خرد عاقل ترجیح مي  ساختند.  آنان صریحا

 دهد!  

د كه روشن است كه ناشي شدن این قبیل سخنان از مبلغین مسیحیت، تنها براي آن بو

جلوي مكتب هاي عقلي و استداللي را كه با عقایدي ) مانند: تثلیث وحدت، مالزمت خطیئه 

 با انسان، و تحمل صلب و فدائي شدن، ( ضدیت كامل داشت، بگیرند.

آنان اساس تبلیغات خود را روي مكاشفه و امتالء و پر شدن از روح القدس نهاده، و 

نانكه نادانان متصوفة امروز همین راه را مي پیمایند، راه استدالل هاي عقلي را بستند!  ) چ

 و عقیده دارند كه راهشان راهي است غیر از راه عقل و تفكر عقالني! (
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 166ص 6المیزان ج                                  مستند: تحلیل علمي و تاریخي

  نظریه فــدا

را فداي آنان كرده و در  مسیحیان چنان گمان دارند كه عیسي"ع" خون شریف خود

 دستگاه الهي نسبت به آنان جنبة " فدائي" دارد، لذا به او لقب " فادي" مي دهند و مي گویند:
 

آدم ابوالبشر چون در بهشت از درخت نهي شده خورد، گناه دامنگیر او شد، و  -

پس از او دامنگیر فرزندانش گردید، و روشن است كه پاداش گناه عقاب 

 ت ابدي خواهد بود كه هیچ گونه خالصي از آن ممكن نیست.اخروي و هالك
 

 مي گویند:
 

چون خداي متعال همچنانكه عادل است، صفت رحمت هم دارد، اشكال عجیبي  -

پیش آمد كه قابل حل نبود، زیرا اگر خداوند آدم و ذریه اش را به واسطة 

ن را گناهشان عقوبت كند، منافات با رحمتي داشت كه براي آن رحمت، ایشا

آفریده است، و اگر از آنان درگذرد، آن هم منافات با عدالتش داشت، زیرا 

مقتضاي عدل آن است كه شخص مجرم و خطاكار را در مقابل جرم و خطایش 

عقوبت كند، چنانكه نسبت به شخص نیكوكار و مطیع مقتضاي عدل، پاداش 

 نیكوست.

 یح آن را حل كرد.اشكال خدا به جاي خود باقي بود تا اینكه به بركت مس
 

 توضیح آنان این است كه:

خداوند مسیح را كه پسر خدا و نفس خداست، در رحم یكي از فرزندان آدم كه 

حضرت مریم باشد داخل نمود، و مسیح مانند سایر افراد انسان از مریم متولد شد، و بدین 

است، چون  سبب " مسیح" انسان كامل است، زیرا كه فرزند انسان بود و هم خداي كامل

 فرزند خداست، و فرزند خدا نفس خدا و از جمیع گناهان مبري است!

پس از اندك زماني كه در میان مردم زندگي كرد و مانند آنان مي خورد و مي 

آشامید و با آنان تكلم مي كرد، و انس مي گرفت، و در میان مردم راه  مي رفت، دشمنانش 

به  -یعني كشتن با كشیدن به صلیب و دار زدن  -تصمیم گرفتند كه او را به بدترین وضع 

 قتل برسانند. 

عیسي لعن و دار را با تمام اذیت و عذابي كه همراه داشت، تحمل نمود تا فداي مردم 

باشد، و آنان را از عقاب اخروي و هالكت ابدي خالص بخشد.  شهادت مسیح كفارة گناهان 

 نصاري بلكه كفارة گناهان تمام عالمیان است!
 

 این بود آنچه نصاري دربارة عیسي گفته اند.
 

آنان مسئلة " صلب" و " فدا " را اساس دعوت خود گرفته و آغاز و انجام سخنان 

خود را همان موضوع قرار مي دهند، چنانكه قرآن شریف اساس دعوت اسالمي را " 

 " قرار داده است.توحید
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 رد نظریه فدا بوسیله قرآن
  

قرآن شریف نظریة مسیحیت را در موضوع گناه آدم از دو جهت   ،در مرحله اول

 رد مي كند:

نهي آدم در بهشت نهي ارشادي بود و عمل نكردن به آن ضرري كه به آدم زد  -1

از بهشت خارج شد و راحتي قرب الهي و خشنودي مقام رضایت را از دست 

عقاب  داد، نه اینكه آدم مرتكب معصیت ناشي از امر الهي شود و مستوجب

 گردد.

حضرت آدم از انبیاء الهي بود و قرآن شریف ساحت آنان را از ارتــكاب  -2

 نافرماني خـــدا منزه مي دارد.
 

قرآن نظرات آنان را كه گفتند " گناه مالزم آدم شد،" رد مي كند و   دوم، هدر مرحل

 مي فرماید خداوند توبه او را پذیرفت و او را برگزید.
 

قرآن مجید نظریة آنان را كه گفتند: " گناه آدم دامنگیر فرزندانش  سوم،  هدر مرحل

 تا قیامت گردید، " رد مي كند و مي فرماید: 

 « هیچ كسي بار گناه دیگري را بر نمي دارد!» 
 

قرآن مجید، نظریة آنها را كه مي گویند " تمام خطا ها و گناهان  در مرحله چهارم،

مالزم هالكت ابدي است،" با تعیین انواع گناهان از قبیل گناه كبیره و صغیره، رد مي كند، 

 و نوع كیفر هركدام را به نسبت نوع گناه، كم و زیاد، تعیین مي كند.
 

عدل الهي تزاحم بود، و براي كه گفتند: بین صفت رحمت الهي و  پنجم،  هدر مرحل

رفع تزاحم، خداوند حیله اي نمود، و عیسي را به سوي خود باال برد!  متأسفانه باید گفت 

مسیحیان با این كه خدا را خالق و آفرینندة عالم مي دانند، ولي در عین حال، او را خدائي 

گاهي خطا مي كند، و مي دانند كه كارهاي جهان را مانند یك فرد انسان، انجام مي دهد، و 

  خدا را در افعال و اوصاف مانند بشر تصور مي كنند.دچار پشیماني مي گردد، و خالصه، 

اگر كسي در كتاب عهدین تحقیق كند، چه بسیار جمالت كه در آنها جسمیت و سایر اوصاف 

 جسماني موجود در انسان را براي خداي تعالي پیدا مي كند!

منزه  » از این چنین صفات مبرا دانسته و مي فرماید:قرآن شریف، خداي تعالي را 

 «است خدا از آنچه وصف مي كنند! 
 

كه گفتند: " خداوند پسر خود مسیح را كه نفس خودش است، فرمان  ششم، هدرمرحل

 داد تا در رحم یك فرد انساني قرار گیرد،"  قرآن شریف ابطال آن را ثابت كرده است.
 

كه گفتند: " مسیح پسر خدا و نفس خداست، ولي پس از آنكه انسان   هفتم، هدر مرحل
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شد با مردم مانند سایر افراد زندگي كرد." از این سخنان برمي آید كه خداي متعال را فرض 

كرده اند كه به صورت و حقیقت مخلوقات خود در مي آید، و گاهي انسان و گاهي امكان 

 ه مي شود در آن واحد تمامي آنها باشد !!دارد پرنده یا حشره گردد، و باالتر ك
 

كه گفتند: " مسیح فرزند خدا و نفس خدا، تحمل صلب و دار را   هشتم، هدر مرحل

چون در كتاب الهي شخص مصلوب ملعون هم  -نمود، و همچنین تحمل لعن را هم كرد 

ي "  مراد از این لعن چیست؟  و مفهوم لعن در ساحت قدس الهي چه م -حساب مي شود

تواند باشد؟  لعن كه مفهوماً دور نمودن از رحمت و كرامت است، دور نمودن خداوند نفس 

خود را از رحمت چه معني دارد؟  و برگشت از رحمت به فقر و بي نوائي براي خدا 

 چگونه مي تواند باشد؟
 

 قرآن شریف درست مقابل این را گفته و مي فرماید:
 

 «برابر خدا، و خداوند، او غني است! اي مردم شما ها فقیران هستید در »
 

كه گفتند: " فدا شدن عیسي كفارة گناهان مسیحیان و بلكه تمام مردم نهم،  هدر مرحل

جهان است،" در حقیقت معني حقیقي گناه و ارتباط آن با عقاب اخروي را نفهمیده اند.  و 

نفهمیده اند كه احكام و  همچنین ارتباط خطایا را با تشریع الهي درست درك نكرده اند.  آنها

قوانیني كه مخالفت و سرپیچي در آنها واقع مي شود و به گناه منجر مي شود، امور اعتباري 

 هستند كه براي حفظ مصالح اجتماع انساني وضع شده اند تا افراد به آن عمل كنند.

قرآن مجید در عین حال نشان مي دهد كه از انجام اعمال صالح صفات پسندیده در 

انسان به وجود مي آید و برعكس از اعمال ناصالح  صفات و ملكات زشتي حاصل مي شود 

الهي است، و این غیر از نظام اعتبار، نظمي است كه متكي به حقایق  بُعد و قربكه موجب 

 خاص مي باشد.
 

مانند خوردن از  -ت، اگر فرض شود كه ارتكاب یك معصیت خالصه باید گف

باعث هالكــت ابدي او مي شود، و فرزندانش را هم شامل   -درخت مورد نهي براي آدم 

مي شود، و چیزي جز فدا شدن مسیح آن را پاك نمي كند، در این صورت تشریع نمودن دین 

نمودن دین در زمان مسیح جه فایده قبل از مسیح چه فایده اي داشت؟  گذشته از این تشریع 

 اي داشت؟  یا بعد از او دین چه فایده اي دارد؟

كساني كه قبل از فدا شدن مسیح به وسیلة عمل كردن به ادیان سابق، مانند 

ابراهیم و موسي"ع" كه پیش از درك كردن مسیح از دنیا رفته اند، حالشان چگونه مي 

 باشد؟ 

 پایان دادند یا با سعادت؟ آنان حیات و زندگي را باشقاوت

 به چه وضعي با مرگ و عالم آخرت روبه رو شدند؟ 

 با هالكت ابدي و عقاب، یا با ثواب و حیات جاوید؟؟؟ 

به طور خالصه باید گفت اگر آنها چنین اعتقاد دارند هیچ غرض صحیحي براي تشریع ادیان قبل 
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ها ظاهراً هدف درستي نداشته است!!؟ با این از فدا شدن مسیح وجود ندارد، و خداوند هم در تشریع آن

فرض، كه انبیاء مكرمي كه پیش از مسیح مي زیسته اند، و همچنین كار مؤمنین به آنها، به كجا خواهد 

 كشید؟  كتاب آسماني شان محكوم به صدق است یا كذب؟؟
یك جا هم پیدا انجیل ها كه تماماً تصدیق تورات را مي كنند، لكن در سرتاسر تورات براي نمونه 

 نمي شود كه دعوت به داستان " روح و فدا شدن آن" نموده باشد!

 

 شفاعت مسیح به جاي فدا

 فدا -1

فدا یا فدیه دادن معامله اي است كه به وسیلة آن حقي را كه صاحب حق دارد از  

خود سلب كند و نگذارد اثر سوئي به " شخص فدا داده شده" برسد، مانند فدیه دادن اسیر و 

 آزاد كردن او.

روشن است كه چنین معنائي در آنچه مربوط به خداي تعالي است غیر معقول و 

 نادرست است.

 یف مي فرماید:قرآن شر

امروز بر نجات هیچ یك از شما ) منافقان و كافران( فدیه و عوضي را نپذیرند،  »

 (15حدید ) « منزلگاهتان آتش است!
 

 آیات دیگري در این زمینه وجود دارد كه از آنها نفي فدا فهمیده مي شود:
 

 بپرهیزید از روزي كه كسي به جاي دیگري مجازات نبیند،» 

 پذیرفته نشود، وشفاعت از كسي

 و فدا و عوض قبول نگردد،

 (48بقره) «  و نه آنان را یاري كنند!
 

 قیامت روزي است كه نه كسي براي آسایش خود چیزي تواند خرید، »

 (254بقره ) «   و نه دوستي و شفاعت به كار آید!
 

 روزي كه از عذاب روي گردانده بگریزند،» 

 (33ؤمن م) « هیچ از قهر خدا پناهي نیابند ! 

 

 شفاعت -2 

قرآن شریف عوض " فدائي" كه نصاري براي حضرت مسیح ثابت مي كنند،  

 موضوع شفاعت را برایش ثابت كرده است.
 

امتیاز " شفاعت"  از " فدا"  آن است كه " شفاعت" یك نوع آشكار شدن قرب و 

منزلت شخص شفیع است نزد كسي كه از او درخواست شفاعت شده، بدون آن كه سلطنتش 
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را سلب نماید،  یا به مالكیت او لطمه اي وارد كرده و فرمان او را علیه شخص مجرم باطل 

اداش را از بین بردارد.  بلكه در حقیقت " شفاعت" دعا و سازد، یا اینكه قانون مجازات و پ

درخواستي است كه " شفیع" از شخصي كه از او درخواست شفاعت شده ) مثالً خداوند 

متعال ( تقاضاي عفو و آمرزش مي كند، تا با وجود حق مسلمي كه در آن مورد از نظر 

 ود قرار دهد.مجازات دارد، از مجرم بگذرد، و او را مورد لطف و رحمت خ

روشن است كه "شفاعت" موضوع معقولي بوده، و در پیشگاه حضرت ربوبي 

امكان وقوع دارد، و برعكس " فدا" كه یك نحو معامله و تبدیل نمودن سلطنت فداگیرنده به 

 شئ فدائي است !  و دربارة حضرت حق تعقل ندارد تا چه رسد به امكان وقوع آن!
 

 مي فرماید: آیات قرآني دربارة مسیح "ع"
 

 كساني را كه به خدائي مي خوانند قدرت بر شفاعت ندارند،  »

 (86زخرف ) «  مگر آنكه گواه حق بوده و دانایند! 

 « خداوند به عیسي كتاب و حكمت مي آموزد. »

 «.من وقتي در میان آنان به سر مي بردم گواه بر اعمال آنان بودم» 

 (159، نساء117، مائده48آل عمران) «  ود.عیسي در قیامت گواه بر آنان خواهد ب »
 

خداوند متعال در آیة فوق نشان داد كساني را كه داراي دو صفت " علم" و "شهادت 

و گواهي" باشند ) ولو مورد پرستش مردم باشند،( حق شفاعت كردن دارند، و از صفاتي 

 است. كه براي حضرت عیسي "ع" در آیات فوق شمرد، آن دو صفت براي حضرتش ثابت

پس این آیات به طور واضح مي رساند كه حضرت مسیح علیه السالم از  

 است!" شفیعان روز قیامت "
 

 

 فساد ناشي از عقیده و نظریه فدا 

 در آیة شریفه زیر به نقل از حضرت مسیح "ع" فرموده:

 مسیح گفت: »

 اي بني اسرائیل!  خدا را بپرستید، كه پروردگار من و شماست! -

 این است كه هركس به خدا شرك بورزد،و حقیقت 

 محققاً خداوند بهشت را بر او حرام كرده است،

 (72)مائده  «و جایش در آتش خواهد بود...! 
 

با این آیه اشاره به بطالن عقیدة " فدیه" كرده كه بین مسیحیان رواج دارد. مسیحیان 

ر رفته، و بلكه نسبتي به حضرت عیسي مي دهند كه وي به پاي خود به طرف چوبه دا

خودش مي خواسته كه خود را به دار آویزد، چون مي خواست جان خود را فداي آقایان كند، 

بلكه خداوند از گناهان آقایان درگذرد، و تكالیف الهي خود را از آنان بردارد، و در روز 

 !!قیامت بدون اینكه بدنهایشان با آتش دوزخ مساسي پیدا كند، یكسره به بهشت شان ببرد!
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مسیحیان داستان به دار آویختن و نیز داستان " فدیه" را براي خاطر همین درست 

كرده اند كه تنها از دینداري به اسم آن قناعت كنند، و جمیع محرمات الهي را به خیال اینكه 

خدا از آنان برداشته، مرتكب شوند، و در عین حال روز قیامت هم به پاداش اینكه براي خدا 

 رده اند، وو... یكسره به بهشت درآیند!!؟؟پسر درست ك

یعني امر به توحید، بطالن عبادت مشركین، و  -مطالبي كه آیة شریفه بیان فرموده 

  همه در ابواب متفرقه از انجیل ها موجود است. -خلود ستمكاران در آتش 

 (118ص  11)المیزان ج    
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 فصل اول

 

 

 مراحل پیشرفت وانحراف مسیحیت
    

                        
 

 

 211ص 6المیزان ج                 مستند: تحلیل و بررسي هاي تاریخي                                   
 
 

  ادوار چهارگانه تاریخ مسیحیت

 تاریخ مسیحیت را به چند دوره زیر مي توان تقسیم كرد:
 

 مبلغین اولیه و پیشرفت دین درمیان عامه مردم -1

 پراطوري رومكلیساي روم و رسمي شدن دین در ام -2

 شروع تفرقه و اعتراضات نسبت به انحرافات دیني -3

 حكومت كلیساي روم و انشعاب كلیساهاي دیگر -4
 

 

 مبلغین اولیه و پیشرفت دین در میان عامه مردم

چنانكه از " كتاب اعمال رسوالن" و سندهاي تاریخي دیگر استفاده مي شود، دعوت 

در شهرها و بالد گردش مي كردند و  كنندگان مسیحي، روش رهبانیت را پیش گرفته و

 دعوت مسیحیت را بسط و انتشار مي دادند.

آنها در هرجا كه قدم نهادند مردم عوام دور آنان را گرفتند.  مي توان گفت 

ً در امپراطوري روم  –موفقیت آنها  سرّ بزرگترین  همانا فشار روحي بود كه  –مخصوصا

تي دامنگیر مردم آن زمان شده بود.  آنان به در اثر انتشار ظلم و تعدي و اختالف طبقا

واسطة شیوع برده داري، اختالف فاحش زندگي طبقة حاكم با مردم، جدائي و فاصلة كامل 

 بین اغنیاء و فقراء و مانند آن، آمادگي كامل براي پذیرفتن تعالیم جدید داشتند.

و، و همچنین مبلغین مسیحي هم آنان را به برادري، دوستي، مساوات، معاشرت نیك

به ترك دنیا و زندگاني فاني آن، و روي آوردن به حیات صاف و سعادتمندانة ملكوت 

آسمانها، دعوت مي كردند. لذا طبقة حاكم چندان اهمیتي به آنان نمي دادند، و ارادة اذیت و 

 سیاست كردن و طرد و تبعید نمودن آنها را    نمي كردند.

آنان افزوده مي شد، و بدون تظاهر، روز به  با این وضع پیوسته بر عده و شمار

روز قوت و نیرومندي بیشتري مي گرفتند، تا كم كم پیروان فراواني در امپراطوري روم و 

آفریقا و هند و سایر بالد پیدا كردند.  آنان در پیشرفت هاي خود، خواه و ناخواه هر كلیسائي 

 بستند. را كه به روي مردم باز مي كردند، بت خانه اي را مي
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از طرف دیگر هم، دعوت كنندگان مسیحي  اعتنائي به مزاحمت هاي رؤساي بت 

پرستان یا پادشاهان وقت نمي كردند، و از مخالفت نمودن با احكام و دستورات آنان باكي 

نداشتند، لذا در پیمودن راه خاص خود، بسا به هالكت و قتل و زندان و امثال آن گرفتار مي 

اي را مي كشتند و دستة دیگر را در زندان انداخته و طایفة سوم را طرد  شدند. پیوسته عده

 و تبعید مي كردند.

 

 كلیساي روم و رسمي شدن دین درامپراطوري روم

مسیحیان به كیفیتي كه در باال گفته شد، تا زمان " كنستانتین" قیصر روم به سر 

ورد و علناً اظهار موافقت نمود، بردند، لكن پس از آنكه قیصر نامبرده به دین مسیح ایمان آ

مسیحیت در مملكت روم دین رسمي شد.  و كلیساها در روم و ممالك دیگري كه تابع 

 امپراطوري روم بود، برپا شد.

 این قضیه در نیمة دوم قرن چهارم میالدي صورت گرفت.

از آن روز دیگر مسیحیت در كلیساي روم تمركز پیدا كرد، و از آنجا قسیسین و 

ین مسیحي به اطراف بالد تابعه روي آوردند، و مشغول ساختن كلیساها و دیرها شدند، مبلغ

 و مدارسي كه درآن تعلیم و آموزش انجیلي شود، بنا كردند.
 

 شروع تفرقه و اعتراضات نسبت به انحرافات دیني

 آنچه در این تاریخ شایان دقت است، موضوع فرع قرارگرفتن اصول انجیلي است.  

تعلیمات خود مسئلة " پدر و پسر و روح القدس" و همچنین مسئلة " صلیب آنان در 

و فدا" و امثال آن را " اصول مسلمه" خود قرار دادند و بحث و كنجكاوي خود را بر آن 

 مطالب استوار كردند.

این اولین ایرادي است كه بر بحث هاي دیني آنان وارد مي شود. مسحیت دستگاه 

بر اساس اصول مسلمه اي نهاد كه هیچ كدام از آن اصول مطلب وسیع تبلیغاتي خود را 

معقول و صحیحي به شمار نمي رود.  پر واضح است كه اگر اساس و بنیان تشكیالتي 

سست و ناچیز باشد، هر قدر هم دستگاه ظاهري آن عریض و طویل باشد، شایان ارزش 

 نیست.

علماي خود مسیحیان نیز به غیر معقول بودن اصول مسلمة انجیلي، عده اي از 

اعتراف دارند لكن تنها عذري كه به خیال خود برایش تراشیده اند، آن است كه مي گویند: 

گرچه مسئلة " تثلیث" موضوع غیر معقولي باشد، ولي از مسائلي است كه باید تعبداً قبول 

 شود.

مي شود  البته عذر آنان بدتر از گناه بوده و تصور صحیحي ندارد:  زیرا چگونه   

 دین حق و واقعي، داراي مسئله اي باشد كه از محاالت عقلي است؟

واقعیت این است كه حق بودن یك دین را بوسیلة عقل تشخیص مي دهند، حال 
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 چگونه مي شود دین واقعي داراي مطلبي شود كه خود عقل آن را باطل كند؟!

اشد، ولي نمي تواند ) البته ممكن است دین مشتمل بر امر ممكن ولي خارق العاده ب

 مشتمل بر یك محال ذاتي باشد! (

به هر حال، روش گذشته باعث شد كه در اوایل انتشار صیت مسیحیت، و روي 

آوردن محصلین به بحث هاي مذهبي در مدارس روم و اسكندریه و غیرآن، بین بحث 

 كنندگان متفكر، اختالف و مشاجره ظاهر شود.

گي مجبور شد هنگام ظهور هر سخن یا بدعت كلیسا هم براي حفظ وحدت و یگان

تازه، مجمعي از شخصیت هاي مختلف روحاني تربیت دهد و صاحبان نظر جدید را اقناع 

كند و یا در صورت قانع نشدن آنها را "تكفیر" یا " تبعید" و یا حكم قتل را دربارة آنان اجرا 

 نماید.

ه" است. انجمن مزبور در اثر اولین انجمني كه در این باره تشكیل شد " مجمع نیقی

سخن " اریوس" كه گفته بود " اقنوم پسر" مساوي " اقنوم پدر" نیست، آنكه قدیم است خدا 

 مي باشد و مسیح مخلوق است، برپا گردید.

نفر از شخصیت ها  313در این انجمن براي تبري جستن از سخن " اریوس" تعداد 

" كنستانتین" در قسطنطنیه جمع شدند، و و مقامات مختلف روحانیت شان در حضور قیصر 

 بر حقانیت مطالب زیر اتفاق و اتحاد خود را اعالن كردند:

 ما به خداي واحدي كه پدر و مالك و صانع هر چیزي است، ایمان داریم. –

همچنین به پسر واحد)عیسي مسیح( كه فرزند خداي واحد است، و اول تمام  -

 خالیق مي باشد، اعتقاد داریم.

فرزند مصنوع  مخلوق نیست، بلكه خداي حقي مي باشد كه از خداي حق، آن  -

 مي باشد. -كه تمام عوالم و اشیاء را محكم كرده -یعني از جوهر پدرش 

او براي خاطر ما و نجات دادنمان از آسمان نازل شد و از روح القدس صورت  -

 جسدي پیدا كرده و از مریم بتول متولد شد.

پیالطوس" به دار زدند، و سپس دفن كردند، لكن پس  او را در ایام حكومت " -

 از سه روز بلند شد و به آسمان صعود كرد، و در طرف راست پدرش نشست.

او آماده است تا باردیگر براي قضاوت و داوري بین مردگان و زندگان به  -

 زمین برگردد.

ما ایمان به روح القدس واحدي داریم كه روح حق است و از پدرش خارج  -

 است. شده

ما همچنین به " معمودیه" واحدي ) یعني طهارت باطن و مقدس بودن آن، (  -

كه براي آمرزش گناهان است، و به جماعت واحدة قدسیة جاثلیقیه عقیده 

 داریم.

 ما ایمان به حشر بدنها و حیات همیشگي داریم !  -
 

این بود سبب اصلي تشكیل اولین انجمن، ولي پس از آن نیز، در برابر عقاید و 
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مذاهب جدید التأسیس ) مانند: مذهب نسطوریه، یعقوبیه، الیانیه، یلیارسیه، مقدانوسیه، 

سبالیوسیه، نوئتوسیه، پولسیه و امثال آن، ( انجمن هاي بسیاري تشكیل مي دادند و از هر یك 

 تبري مي جستند.

ینكه پیوسته عقاید و مذاهب جدید، مزاحم و خار راه دعوت مسیحي مي شد، با ا

كلیسا مراقبت اصلي خود را از دست نداده، و در دعوت مسیحي سستي نمي كرد، و باالتر 

از همه، روز به روز بر قدرت و عظمت آن افزوده مي شد، تا باالخره اواخر قرن پنجم 

چون )فرانسه، انگلستان، اسپانیا، پرتغال، بلژیك، میالدي موفق شد سایر ممالك اروپا را 

 هلند و امثال آن، ( غیر از روسیه به دین نصرانیت وارد سازد.

 

 حكومت كلیساي روم، و انشعاب كلیساهاي دیگر

كلیسا پیوسته در حال ترقي بود، و سلطنت قیصر در حال ضعف.  امم و اقوام 

ه مي كردند، و حكومت مركزي به واسطة شمالي روم و عشایر بیابان نشین به قیصر حمل

 جنگ ها و فتنه ها دقایق آخر عمر خود را مي گذرانید.

باالخره اهل روم با اقوام و عشایر مهاجم متفق شدند، و قرار گذاشتند كه چون زمام 

 امور دیني در دست كلیساست، باید زمام امور مملكت را هم به كلیسا بسپارند.

طلب عملي شد، و سلطنت روحاني و جسماني براي میالدي این م 590در سال 

 ثابت شد. -كه در آن وقت " پاپ گریگوري" بود -رئیس كلیسا 

 با این مقدمات " كلیساي روم" بر عالم ریاست مطلقه پیدا كرد.

بعد از این تاریخ، انشعابي در امپراطوري روم پیدا شد، و دو امپراطوري به نام " 

مپراطوري روم شرقي" تشكیل گردید، كه پایتخت اولي شهر امپراطوري روم غربي" و " ا

 روم و پایتخت دومي شهر قسطنطنیه شد.

قیصر هاي روم شرقي تابعیت كلیساي روم را قبول نكردند، و خود را رؤساي دیني 

 روم شرقي شمردند.

این اولین انشعابي است كه در دین مسیح پیش آمد، و آن را به دو فرقه " كاتولیك" و 

 رتدكس" تقسیم كرد." ا

 پیروان كلیساي روم را كاتولیك ها تشكیل دادند.

 ریاست كلیساي ارتدكس با قیصرهاي روم شرقي بود.

این وضع ادامه داشت تا اینكه " دولت عثماني" قسطنطنیه را فتح كرد و آخرین 

طنیه" قیصر آنجا را كه به نام " بالي اولوكوس" بود، كشتند. در  این پیش آمد "قسیس قسطن

 هم در كلیساي " ایاصوفیه" كشته شد.

روسیه كه در قرن دهم میالدي دین مسیح را پذیرفته بود، پس از سقوط كلیساي 

قسطنطنیه، قیصر هاي روس به طور وراثت ادعاي ریاست كلیسا را كردند، زیرا بین آنها 

 با قیصر هاي روم قرابت و خویشاوندي سببي بود.

میالدي رئیس مذهبي مملكت خود شدند، و  1454سال خالصه پادشاهان روسیه در 
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 از زیر بار "كلیساي روم" خارج گشتند.

ریاست كلیسا در روسیه به همین وضع حدود پنج قرن ادامه داشت تا در سال 

میالدي " تزار نیكوال" كه آخرین قیصر روسیه بود، خود و تمام افراد خانواده اش  1918

 به دست كمونیست ها كشته شدند.

 پس از آن تاریخ مجدداً كلیساي روم به حال اول خود برگشت.

 

 انشعاب سه گانه مسیحیت: كاتولیك، ارتدكس، پروتستان

رؤساي كلیسا، به واسطة قدرت و شوكتي كه داشتند، در طول قرون وسطي، در 

جمیع شئون حیاتي مردم دخالت مي كردند.  در اثر همین دخالت هاي بیجا، متدینین از وضع 

 كلیسا ناراضي شده، و براي خالص یافتن از بار سنگین آن به كوشش برخاستند.

عده اي تعلیمات انجیلي را مطابق اتفاق و تشخیص قسیسین و علمایشان قبول كردند 

این دسته را " ارتدكس"   -لكن از تبعیت و پیروي رؤساي كلیسا و پاپ ها بیرون رفتند 

 گویند.

ً غلط شمردند، و نه در دستة دیگري پیروي و تبعیت ا ز كلیساي روم را اساسا

این  –تعلیمات انجیلي تابع آنان شدند، و نه به اوامر صادره از مقامات كلیسا اعتنا كردند 

 دسته را " پروتستان" نامند.

 با این وضع عالم مسیحي امروز به سه فرقه اصلي منشعب شده است:

 تعلیماتي آن. فرقة كاتولیك، یعني پیروان كلیساي روم و روش -1

فرقه ارتدكس، یعني پیروان روش تعلیمي كلیسا بدون پذیرش اوامر صادره از  -2

 آن.

فرقه پروتستان، كه به طور كلي نه روش تعلیم كلیسا را قبول دارند، و نه اوامر  -3

 صادره از آن را.

پروتستان ها در ابتداي امر ناچیز به نظر مي رسیدند، ولي در قرن پانزدهم میالدي 

 ر و خودنمائي زیاد كردند.تظاه

 

 افول اقتدار كلیسا، نتایج سوء استفاده از دین

قرن.  با  20آنچه كه در باال گفته شد اجمالي بود از جریان دعوت مسیحي در طول 

مطالعة این تحوالت تاریخي، انسان مؤمن مي تواند معاني و مطالبي را كه ممكن است به 

قاید بت پرستي و افكار وثنیت در دین او نفوذ كرده، نحو توارث یا سرایت یا انفعال از ع

 تشخیص دهد، و حق را از باطل جدا سازد.

 مطالعة این تاریخ نشان مي دهد كه كلیسا در دوران اقتدار خود چگونه رفتار كرد:

اقتدار كلیسا مخصوصاً كلیساي روم در قرون وسطي به نهایت اوج خود رسید،  -

ائي براي پاپ ممكن گردید، و تخت پادشاهان به طوري كه سیطرة دیني و دنی
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اروپا تحت نفوذ كلیسا قرار گرفت، و عزل و نصب هر پست حساسي در دست 

 كلیسا افتاد.

كلیسا مسلمانان را به عنوان بت پرست به پیروان خود معرفي كرد، و حقایق  -

 اسالم را از آنان مخصوصاً در فتنة جنگهاي صلیبي پنهان كرد. 

بر، به حاالت مختلفي كه بر دعوت مسیحي عارض شده، پي اگر انسان متد -

ببرد، مي داند كه چگونه عقاید بت پرستي و وثنیت، در خالل قرون گذشته، با 

 روش ساحرانة خود، در دعوت مسیحي وارد شد.

عقاید بت پرستان، ابتداء با غلو در حق مسیح"ع" شروع، و سپس در قالب "  -

پدر و پسر و روح القدس" سر درآورد و تثلیث" ریخته شد، و به صورت " 

جلوه گري نمود.  به دنبال آن مسئلة "صلب و فدا " صورت خارجي به خود 

گرفت، و در نتیجه خط قرمزي دور دستگاه  " عمل " كشیدند، و براي نجات و 

 رستگاري تنها و فقط " اعتقاد به مسیح" را كافي دانستند!!

مائي مي كرد، و زمام امور به دست این موضوعات نخست در لباس دین خودن -

كلیسا بود. مردم هم اندكي وظایف عبادي را مانند نماز و روزه و غسل تعمید و 

امثال آن انجام مي دادند، لكن كم كم كفر و الحاد قوي شد و دعوت مسیحي 

 انشعاب پیدا كرد.

شده پس از ظهور فرقة پروتستان، قوانین رسمي كه بر اساس حریت و آزادي نهاده 

 بود، جانشین سیاست هاي هرج و مرج كلیسا شد.

بدین طریق با پیشرفت وضع جدید، تعلیمات دیني مسیح رفته رفته ضعف پیدا كرد، 

 و اركان اخالق و فضایل انساني پایمال حیوانیت و شهوت گردید.

كم كم مكتب كمونیستي در جهان به ظهور پیوست، و اصالً عالم معنویت را زیرپا 

فضایل اخالقي مسلم انساني در هم فروریخت، و اعمال شایستة دیني را از بین  گذاشت، و

 برد.

دعوت مسیح كه در اول به نام احیاء دین و اخالق و شریعت الهي 

 .شروع شد لكن با الغاي تمام آنها پایان یافت

علت تمام این خرافات و بیچارگي ها همان انحراف اولیه اي است كه از  

 و یارانش سر زد!!!" پولس حواري" 
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 205ص 6المیزان ج                               مستند: تحلیل تاریخي و آیات مندرج در متن              

 تحلیل تاریخ انحراف مسیحیت از توحید به شرك 

تحلیل تاریخ مسیحیت نشان مي دهد كه انحراف در تعالیم مسیح "ع" از زماني 

شاگردان عیسي"ع" یا منسوبین به آنها از قبیل " پولس" و  شروع شد كه عده اي از

شاگردان دیگر حواریون پس از واقعة چوبة دار به اطراف زمین: از هند و آفریقا و روم و 

 غیر آن؛ مسافرت كردند، و دعوت مسیحي را بسط كامل دادند.

 -د ولي متأسفانه طولي نكشید كه در مسائل اصلي تعلیم و آموزش مسیحي  مانن 

الهوت و خدائي مسیح، كافي بودن ایمان به مسیح از عمل به شریعت موسي، ناسخ بودن 

با یكدیگر اختالف پیدا كرده و از  -انجیل نسبت به شریعت موسي، یا تابع و مكمل آن بودن 

 هم جدا شدند.

 در این جا دو موضوع بسیار مهم و ریشه اي قابل مطالعه است:

تعالیم اولیه اقدام كردند و به چه انگیزه اي آن چه كساني نسبت به تغییر  -1

 را شروع كردند؟

 چه زمینه هائي براي این انحراف در اقوام اولیة مسیحي وجود داشت؟ -2
 

 

 چه كساني در تغییر تعالیم مسیح سهم دارند؟

در تاریخ نگارش انجیل " لوقا" به این نكته اشاره شده كه " لوقا" نه خود از  

مسیح را دیده است، و او كسي است كه نصرانیت را از " پولس" گرفته  حواریین بوده و نه

 است!

 چه سابقه اي داشته است؟ " پولس"

همانگونه كه در مباحث مربوط به انجیل ها گفته شد " پولس" از یهودیان متعصبي 

است كه در ابتداء علیه پیروان عیسي سخت مي كوشید، و وضع آنان را آشفته مي ساخت، 

ه یكباره مدعي شد كه وي بیهوش شده و در عالم بیهوشي مسیح او را لمس كرده و از تا اینك

 آزار كردن نصاري منع نموده است!

 او گفت: به مسیح ایمان آوردم! مسیح مرا براي بشارت دادن به انجیلش فرمان داد!!

همین " پولس" كسي است كه اركان نصرانیت فعلي را محكم كرد. او در تعلیم خود 

مان به مسیح را براي نجات كافي دانست، و براي نصاري خوردن مردار و گوشت خوك ای

را مباح گردانید، و از ختنه كردن و احكام بسیار دیگري كه در تورات بود، نهي كرد، ) با 

اینكه انجیل براي تصدیق نمودن احكام تورات بوده و جز اشیاء معدود چیز دیگري را حالل 

" براي تقویت شریعت تورات و توجه دادن منحرفین به آن كتاب نكرد، و آمدن عیسي"ع

آسماني بوده، نه آنكه عمل به احكام الهي را باطل و سعادت و نیكبختي را تنها و تنها در 

 سایة ایمان خالي بداند ؟! (
 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                               کتاب ییست وهفتم: تعلیمات عیسی و تحریفات کلیسا 54

شایستة تذكر است كه در كتاب  اعمال رسوالن و نامه هاي پولس به مكمل بودن 

موسي"ع" اشاره شده است، لكن این موضوع مورد اعتراض  انجیل نسبت به شریعت

 مسیحیان مي باشد.

در هر حال آنچه باید دانست، این است كه دعوت مسیح به نام احیاء دین و اخالق و 

كه دشمني آنها با -شریعت الهي شروع شد، لكن به دست برخي از اولین مبلغین مغرض 

شد به الغاء و از بین بردن تمام آن چیزهائي منجر  -مسیحیت سالهاي طوالني سابقه داشت 

 كه مسیح "ع" مأمور بدانها شده بود، و به جاي آن لذایذ حیوانیت جاي گزین گشت!

ناگفته پیداست كه علت اساسي تمام این خرافــات و بیــچارگي ها، همان انحـــراف 

و یارانش  -ا ند  شخصي كه مسیحیان او را " قدیس" لقب داده -اولي است كه از " پولس " 

 سر زد.

  -كه به طور قطع مقام انسانیت را سخت تهدید مي كند  -مسیحیان اگر تمدن جدید را 

 " نامند بهتر است تا بگویند: " مسیح" قائد و پرچمدار تمدن جدید است!تمدن پولسي" 

 
 

 

 201ص  2المیزان ج                                    مستند: بحث تاریخي و تحلیلي
 

 

 یك مدرك تاریخي درباره دعوت عیسي"ع"

مورخ آمریكائي " هندریك ویلهم وان لون" در تألیفي كه راجع به  " تاریخ بشر" 

میالدي،  62نگاشته، صورت نامه اي را كه " اسكوالبیوس كولتلوس" طبیب رومي در سنة 

لشكریان روم بود، و در فلسطین مأموریت كه از  -به برادرزاده اش " جالدیوس انسا " 

 نوشته، نقل مي كند كه خالي از استفاده نیست: -داشت 
  

او در نامه اي كه براي برادرزاده اش نگاشته چنین متذكر مي شود: من در رومیه 

عیادت كردم كه گفتارش مرا به تعجب انداخت. او راجع به  "پولس"مریضي را به نام 

بت كرد، و مقداري از اخبار مسیح و چگونگي دعوتش را برایم دعوت مسیحي با من صح

 ذكر نمود.

بعداً مي نویسد: دیگر " پولس" را مالقات نكردم، تا شنیدم در راه " اوستي" كشته 

شده است. سپس از برادرزاده اش درخواست مي كند تا در فلسطین اطالعات صحیحي 

ً براي راجع به پیغمبر جدید اسرائیلي تحصیل كرده و بر اي عمویش بفرستد، و ضمنا

 شناسائي كامل " پولس" دربارة او هم تحقیقاتي به عمل آورد.

بیت ته، از لشكرگاه روم در اورشلیم )برادرزادة طبیب رومي پس از گذشتن شش هف

 المقدس ( براي عمویش چنین نوشت:
 

 62كه در این سال یعني  -من از عده اي از پیرمردان و معمرین بیت المقدس  -

راجع به عیسي پرسش كردم، لكن آنان  -میالدي به سن پیري رسیده بودند 
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 پرسش مرا نیكو نشمرده و پاسخ ندادند.

پس از چندي زیتون فروشي را مالقات كردم و از او پرسیدم. او مرا به "  -

یوسف " نامي داللت كرد و گفت كه او از پیروان و هواخــواهان عیسي است و 

كامالً مطلع است، و مي تواند پاسخ سؤاالت تو را  از قصص و اخبــارش

 دربارة عیسي بدهد.

پس از چند روز كه براي پیدا كردن " یوسف" تفحص كردم، امروز موفق شدم  -

او را مالقات كنم. " یوسف " اكنون پیرمردي شكسته است، كه در قدیم پیشه 

اي قوي اش صیادي ماهي بود. او علیرغم كبر سن، مشاعري درست و حافظه 

دارد، و تمام اخبار و قضایاي حادثة روزگار خود را كه روزگار فتنه و 

 اغتشاش بود، برایم نقل كرد.
 

 او گفت:

در عهد قیصر" تي بریوس" حاكمي به نام " فونتیوس پیالطوس" سمت » 

حكمراني سامراء و یهودیه ) اورشلیم و حوالي آن( را پیدا كرد. در ایام حكومت او فتنه اي 

اورشلیم پیدا شد كه " پیالطوس" براي خاموش كردن آتش آن، مجبور گشت به در 

 اورشلیم رهسپار شود.

فتنه آن بود كه شهرت دادند:  پسر نجار ) عیسي( كه از اهل " ناصره" مي باشد، 

 مردم را علیه حكومت وقت مي شوراند!

و چیزي چون تحقیق كردند، معلوم شد كه پسر نجار، جواني عاقل و متین است، 

كه موجب سیاستش شود، مرتكب نشده، و آتش فتنه را رؤساي مذهبي یهود دامن مي 

زدند. آنان خود را آماده  كرده و با تمام قوا به مخالفت و دشمني پسر نجار برخاسته 

 بودند.

رؤساي مذهبي یهود براي اینكه " پیالطوس" را علیه عیسي تحریك كنند، به وي 

ي مي گوید: " اگر یك نفر یوناني  یا رومي یا فلسطیني با مردم گفتند كه این جوان ناصر

به عدالت و مهرباني رفتار كند، چون كسي است كه عمرخود را به مطالعه و تالوت كتاب 

 الهي صرف كرده باشد."

تحریكات و تعرضات پیشوایان یهود چندان تأثیري در " پیالطوس" نداشت، لكن 

د آمده و مي خواهند عیسي و یارانش را گرفته و قطعه چون شنید كه مردم جلوي معبد گر

 قطعه كنند، مصلحت دید كه خودش عیسي را زنداني كند تا در دست مردم كشته نشود.

" پیالطوس" علت دشمني مردم را با عیسي روشن نمي دید، و هروقت از آنان در 

آنكه در این باره توضیحي مي خواست و علت اصلي مخالفت را مي پرسید، به عوض 

جوابش سخن عاقالنه اي بگویند، صداهارا بلند كرده و فریاد مي كردند: " او كافر شده، 

 او ملحد است، او خائن است! "  باالخره مطلب به جائي نمي رسید.

ً با عیسي صحبت كند، شاید علت  رأي " پیالطوس" بر آن شد كه خود شخصا

داد عیسي را حاضر كردند و از او اصلي شورش و غوغاي یهودیان را دریابد.  دستور 
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 پرسید منظور واقعي تو از تبلیغاتت چیست؟

 عیسي گفت:

من به حكومت و سیاست كاري ندارم، و تنها كوشش و اهتمام من به حیات و  -

زندگي روحي است. من عقیده دارم كه آدمي بایستي به مردم نیكي كرده و تنها 

 الیق است، پرستش كند!خداي فرد واحدي را كه در حكم پدر مهربان خ
 

"پیالطوس" كه خودش در مذاهب رواقیون و سایر فالسفة یونان وارد بود، گویا 

در سخنان عیسي جاي اشكال و نقطة ضعفي ندید، مجدداً عازم شد تا آن پیغمبر سالم و 

 متین را از شر یهودیان نجات بخشد، لذا حكم قتل و سیاستش را به تأخیر انداخت.

راضي به این روش نشده، و " پیالطوس" را به حال خود لكن یهودیان  

نگذاشتند. آنان علیه "پیالطوس" اشاعه دادند كه او مفتون سخنان جوان " ناصري" 

شده و ارادة خیانت به " قیصر" را دارد.  یهودیان از مردم استشهاد تهیه نموده و 

الطوس" را فراهم طومارهائي را در این خصوص ترتیب مي دادند، تا وسیلة عزل "پی

قبل از این پیش آمد هم انقالبات و فتنه هائي در فلسطین رخ داده بود، كه در اثر   -آورند 

كم بودن سربازان و قواي نظامي، حاكم وقت توانائي كامل براي ساكت نمودن مردم 

نداشت، لذا به حكام و مأمورین از ناحیة قیصر دستور رسیده بود تا با مردم خوشرفتاري 

 ند، مبادا ناراضي شده و شكایت كنند.كن

روي این جهات، براي حفظ آرامش و نظم عمومي، " پیالطوس" غیر از كشته 

شدن عیسي چاره اي ندید.  او به درخواست یهودیان لباس عمل پوشانید، و پیغمبر جدید 

 را فدائي داد!

ن در اما عیسي خود از مرگ ترس و بیمي نداشت، او با شهامت نفساني كشته شد

راه حق را استقبال مي كرد،  و باالتر آنكه قبل از موتش از یهودیاني كه مسبب اصلي 

 قتلش شده بودند، درگذشت.

او را به سوي چوبه دار مي بردند، در حالي كه مردم به دشنام دادن و مسخره 

 « كردنش زبان گشوده بودند.
 

 نویسد:" جالدیوس انسا" در پایان نامه به عمویش چنین مي 
 

این بود آنچه " یوسف" نامبرده از داستان عیسي برایم نقل كرد، در حالي كه  -

اشك هایش جاري بود، هنگامي كه او را وداع كردم. خواستم از نزدش خارج 

شوم مقداري سكة طال به او تقدیم كردم لكن او از پذیرفتن آن خودداري نمود و 

افت مي شود، شما این سكه هاي اینجا كسي كه فقیر تر از من باشد، ی -گفت 

 طال را به او بدهید! 

اما راجع به " پولس" دوست معهودت، چون از " یوسف" نامبرده راجع به او  -

سؤال كردم چندان شناسائي كامل نسبت به او نداشت.  آنچه دربارة "پولس" به 

دست آمده، آن است كه وي در ابتداء مرد خیمه دوزي بود، سپس از شغل خود 
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برداشت و به تبلیغ مذهب جدید ) مذهب پروردگار رئوف و مهربان:  دست

خدائي كه تفاوت بین او و " یهوه" خداي یهودیان از آسمان تا زمین بیشتر 

 است!( اشتغال ورزید.

ظاهراً " پولس" نامبرده اول به سوي آسیاي صغیر مسافرت كرده و سپس به  -

غاتش به بندگان و مملوكین مي جانب یونان رهسپار شده است. " پولس" در تبلی

گفت: تمامي فرزندان یك پدر مهربان رئوف هستیم، سعادت و نیك بختي 

مخصوص بعض مردم نیست، بلكه براي تمام خالیق اعم از فقیر و غني 

عمومیت دارد، به شرط آنكه با یكدیگر آرزوي صفا و برادري و معاشرت 

 پایان گزارش( )    كرده، و با طهارت و صداقت زندگي نمایند.

     
  

این بود جمالت عمومي نامة تاریخي كه به طور خالصه در باال بیان شد. آدمي مي 

تواند با تأمل در مضامین آن، چگونگي ظهور دعوت مسیحي را در بني اسرائیل، در 

 سنوات ابتدائي پس از عیسي دریابد.

غمبري كه وظیفة این نامه مي رساند كه دعوت مسیحي در ابتداء بیش از دعوت پی

رسالتش را انجام داده باشد، نبوده است، نه آنكه دعوت خدائي باشد كه از مقام الهوت نازل 

 فدائي آنان شده باشد!!! -براي نجات دادن مردم از گناهان -شده 

 
 194ص6المیزان ج                         مستند: بحث تحلیلي وتاریخي

 

 «ع»درباره مریم وعیسي مخفي كاري درتاریخ یهود   

طایفة یهود با اینكه اهتمام زیادي به تاریخ ملي خود داشتند و تمام حوادث و پیش آمد 

ها را در اعصار گذشته ضبط مي كردند، با این وصف در كتب و نوشته هاي آنان اثري از 

ذكر مسیح عیسي بن مریم"ع" نیست.  نه راجع به والدتش چیزي نوشته اند، نه در 

دعوت یا سیره و روش او حرفي زده اند، و نه از آیات الهي و معجزاتي كه از او  خصوص

ظاهر شده است، كلمه اي ضبط كرده اند. در خصوص پایان زندگي آن پیامبر الهي هم 

چیزي ننوشته اند كه نشان دهد به مرگ الهي درگذشته یا كشته شده و یا به دار آویخته اند.  

 اجع به هیچ یك از این مطالب اظهار نظري نكرده اند.خالصه یهود در كتب خود ر

اكنون باید دید سبب چیست كه اینان ابداً ذكري از مسیح به میان نیاورده اند؟  چه 

باعث شده كه داستان مسیح بر آنان مخفي مانده است؟ یا آنان خود داستان مسیح را پنهان 

 داشته اند؟!

 سالم هللا علیهابه مریم  علیه السالمقرآن شریف بیان داشته كه یهودیان در والدت عیسي 

 نسبت ناشایست دادند، و مدعي قتل عیسي"ع" شدند، چنانكه در سورة نساء مي فرماید:

  و به واسطة كفرشان و بهتان بزرگشان بر مریم، »
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 و هم از این رو كه به دروغ گفتند:
 

 ما مسیح عیسي بن مریم رسول هللا را كشتیم،  -

 در صورتي كه، نه او را كشتند، و نه به دار كشیدند،   

 بلكه امر بر آنها مشتبه شد!   
 

 همانا،  آنانكه دربارة او عقاید مختلف اظهار داشتند،

 از روي شك و تردید سخني گفتند كه عالم بدان نبودند،

 ند،جز آنكه از پي گمان خود مي رفت

 «   و به طور یقین مسیح را نكشتند...!  

 

 مستند ادعاي یهودیان چیست؟

آیا مدركش داستاني است كه ضمن سایر داستانهاي قومي زبان به زبان نقل شده 

 است، بدون آنكه در كتابي ذكر شده باشد؟

یا آنكه داستان مسیح را با تفاصیلش از مسیحیان شنیده، ولي بهتان گذشته را با 

 ادعاي قتل مسیح، خود برآن افزودند؟

راهي به اثبات هیچ یك در دست نیست، جز آنكه قرآن شریف تنها ادعاي قتل مسیح  

را صریحاً به آنان نسبت مي دهد، و در موضوع صلب و به دار زدن ساكت است.  همچنین 

ن قرآن مجید تذكر مي دهد كه یهود در اصل موضوع شك دارند، و اختالفي در میانشا

 هست!
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 اولفصل 
 

 

 «ص»و بشارت پیامبری رسول هللا «ع»عیسی

    

                     

 

راً بَِرسُوٍل یَأتي ِمن بَعدي اِسُمهُ اَحَمد...! "  6مستند:آیة   سورة صف  " َو اِذقاَل عیسَي بُن َمریََم ... َو ُمبَّشِ

 153ص38المیزان ج
 

 بشارت عیسي به پیامبري احمد"ص"

 كریم از عیسي"ع" حكایت كرده كه فرمود:این مطلبي است كه قرآن 
 

 اي بني اسرائیل! » 

 من فرستادة خدایم به سوي شما ! -

 و تورات را كه قبل از من نازل شده، تصدیق دارم،

 « ! احمدو من این بشارت را آورده ام كه بعد از من رسولي مي آید به نام  
 

او هیچ شأن و پست عیسي علیه السالم نخست اصل دعوت خود را اعالم داشت كه 

 و امتیازي به جز این ندارد كه حامل رسالتي از طرف خدا به سوي ایشان است.

 آنگاه متن رسالت خود را شرح داد تا رسالت خود را ابالغ كرده باشد، و مي گوید:

 تصدیق كنندة تورات هستم كه قبل از من نازل شده،» 

 آمد، و بشارت دهنده هستم به رسولي كه بعد از من خواهد

 «است!  احمد و اسم او

بدین وسیله او هم نبوت و كتاب قبل از خودش را تصدیق كرد و هم از نبوت بعد از 

 خود خبر داد.

این معنا را بیان مي كند كه «  ُمَصِدّقاً ِلما بَیَن یَدَيَّ ِمَن التَّوریةٍ  »پس از این كه گفت: 

دین نیست، بلكه آن را تصدیق دارد، دعوتش مغایر با دین تورات و مناقض با شریعت آن  -

و احكامش را نسخ نمي كند، مگر اندكي را، و تازه نسخ معنایش مناقضت نیست، بلكه 

 معنایش این است كه از سرآمدن عمر منسوخ خبر مي دهد.
 

خالصه اینكه عیسي "ع" مي فرماید: فالن حكم تورات از همان روز اول نزول 

ینكه بگوید: این حكم هیشگي تورات را من باطل مي كنم.  تورات عمرش تا امروز بود، نه ا

» به همین جهت بود كه در گفتار خود كه در جاي دیگر قرآن مجید نقل شده، مي فرماید: 

آمده ام تا پاره اي از محرمات را برایتان حالل » و همچنین فرموده: « .تورات را قبول دارم

چون »قرآن كریم از او نقل مي كند كه:  63و نیز در سورة زخرف آیة  (50آل عمران ) « !كنم

آورد عیسي معجزات را گفت به تحقیق آوردم به شما حكمت را و تا بیان كنم براي شما 
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«   بعضي از آنچه را كه اختالف مي كنید در آن ، پس بترسید از خدا و فرمان برید مرا !

 سرائیل بود تنها پاره اي را بیان كرد.از میان مسائلي كه مورد اختالف بني ا
 

راً ِبَرسُوٍل یَأتي ِمن بَعدي اِسُمهُ اَحَمد !  -  َو ُمبَّشِ

مي دانیم كه " بشارت" عبارت است از خبري كه شنونده از شنیدنش خوشحال 

گردد. معلوم است كه چنین خبري جز از خیري كه به شنونده مي رسد و عاید او مي شود، 

دیگري باشد، و خیري كه از بعثت پیامبر و دعوت او انتظار مي رود این نمي تواند چیز 

است كه با بعثتش باب رحمت الهي به روي انسانها باز شود، و در نتیجه سعادت دنیا و 

آخرتشان به وسیلة عقاید حقه و یا اعمال صالح و یا هردو تأمین گردد، و بشارت به آمدن 

در نظر گرفتن اینكه پیغمبر سابق دعوتش پذیرفته شده و با  -پیامبري بعد از پیامبري دیگر

وقتي تصور دارد، و  -جا افتاده، و با در نظر داشتن وحدت دعوت دیني در همة انبیاء 

داراي خاصیت بشارت است، كه پیامبر دوم دعوتي راقي تر و دیني كامل تر آورده باشد، 

تر براي جامعه، و نسبت به سعادت  دیني كه مشتمل بر عقاید حقة بیشتر، و شرایع عادالنه

بشر در دنیا و آخرت فراگیرتر باشد، و گرنه انسانها از آمدن پیامبر دوم چیز زیادي 

 عایــدشان نمي شود و از بشارت آمدنش خرسند نمي گردند!

راً بَِرسُوٍل یَأتي ِمن بَعدي اِسُمهُ  »با این بیان روشن گردید كه جملة  َو ُمبَّشِ

چند از این نكته خبري نداده، اما معنایش مي فهماند كه آن چه پیامبر هر «  اَحَمد!

احمد"ص" مي آورد، راقي تر و كامل تر از دیني است كه تورات متضمن آن است، و آنچه 

 عیسي علیه السالم بدان مبعوث شده، در حقیقت واسطه اي است بین دو دعوت.

 معنا كرد كه : در نتیجه، كالم عیسي بن مریم"ع" را این طور باید
 

 من فرستاده اي هستم از ناحیة خداي تعالي به سوي شما، -

 تا شما را به سوي شریعت تورات و منهاج آن دعوت نمایم

 –و بعضي از آنچه بر شما حرام شده را برایتان حالل كنم  -

 و این همان شریعتي است كه خداي تعالي به دست من برایتان آورده،

 بعثت پیامبري به نام " احمد"،و به زودي آن را با 

 كه بعد از من خواهد آمد،

 تكمیل مي كند. 
 

از نظر اعتبار عقلي هم مطلب از این قرار است، چون اگر در معارف الهي كه 

اسالم بدان دعوت مي كند، دقت كنیم، خواهیم دید كه از شریعت هاي آسماني دیگر كه قبل 

ً توحیدي كه اسالم بدان مي خواند، و از اسالم بوده، دقیق تر و كامل تر است،  مخصوصا

یكي از اصول عقاید اسالم است، و همه احكام اسالم بر آن اساس تشریع شده، و بازگشت 

 همة معارف حقیقي بدان است، توحیدي است بسیار دقیق!

و همچنین شرایع و قوانین عملي اسالم، كه در دقت آن همین بس كه از كوچكترین 
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دي و اجتماعي انسان، تا بزرگترین آن را در نظر گرفته، و همه را حركات و سكنات فر

تعدیل كرده است، و از افراط و تفریط در یك یك آنها جلوگیري كرده و براي هر یك حدي 

معین فرموده، و در عین حال تمامي اعمال بشر را به سوي غرض سعادت سوق داده و بر 

 اساس توحید تنظیم فرموده است!
 

 سورة اعراف به همین نكته اشاره كرده و فرموده است: 157آیة شریفة 

 رحمت من همه چیز را فرا گرفته است، »

 و من همة آن را خاص كساني مي كنم كه تقوا دارند.
 

 پیامبري درس ناخوانده، . . .  آنهائي كه پیروي مي كنند از

 كه قبل از آمدنش نام او را در تورات و انجیل خود یافته بودند،

 او ایشان را به همة نیكي ها امر مي كند،و 

 و همة پلیدي ها را بر آنان حرام مي سازد،

 و بارهاي گران را از دوششان بر مي دارد،

 « و دستبند و پابندها را كه بر دست و پا دارند، باز مي كند!
 

 اسم " احمد" در ا نجیل

راً بَِرسُوٍل یَأتي ِمن بَعدي اِسُمهُ » جمله  هرچند تصریح به   « اَحَمد!َو ُمبَّشِ

بشارت كرده است، اال اینكه داللت ندارد بر اینكه در كتاب عیسي"ع" وجود داشته است. اما 

یَِجدُونَهُ َمكتوباً ٍعنَدُهم » سورة اعراف از این ابهام پرده برداشته و گفته است:  157آیة 

« آن را در تورات و انجیلي كه نزدشان است مكتوب مي یابند...، -في التَّوریِة َوااِلنجیِل 

سورة فتح كه در وصف رسول هللا"ص" است بر این معنا داللت  29و همچنین در آیة 

  ....«ذِلَك َمثـلُُهم في التَّوریِة َو َمثَلُُهم في ااِلنجیِل » دارد، كه فرمود: 

دارد بر  این كه این تعبیر را عیسي  با كمك سیاق داللت" اِسُمهُ اَحَمد،" عبارت 

علیه السالم از رسول خدا"ص" كرده است، و نیز داللت دارد بر این كه اهل تورات و ا 

نیز مي شناختند، واین " محمد" نجیل آن جناب را به این نام مي شناختند، همچنانكه به نام 

 داللت روشن است و خفائي در آن نیست.

 

درود خداي معبود و فرشتگان پیرامون عرشش و » ه: احسان بن ثابت هم كه گفت

 مؤید این مدعي است.« همة پاكان بر احمد باد! 

 و همچنین شعر ابوطالب كه مي گوید:

 احمد گفتند: همردم دربار »

 تو مردي هستي خلوف اللسان ضعیف السبب، -

 ولي باید بدانند كه احمد دین حق را برایشان آورده است،
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 «نه دروغ را ! 

" مي احمداین دو شعر داللت دارد بر اینكه در آن روزها آن جناب را به نام " 

شناختند.  و نیز زماني كه ابوطالب مي خواست از دنیا برود، به برادرانش عباس و حمزه و 

 فرزندانش جعفر و علي چنین وصیت كرد:
 

 فرزنداني كه به دنیا آورده، فداي تان باد! همادرم و هم» 

 «د، و دفع دشمن از وي سپر او باشید! در نصرت احم
 

" محمد در شعر دیگري از ابوطالب مي بینیم كه در آن رسول خدا"ص" را به نام "

 نام برده و گفته:

 مگر نمي دانید كه ما محمد را،» 

 پیامبري چون موسي یافتیم، 

 كه در كتب آسماني گذشته نامش و نبوتش،

 «نوشته شده بود! 
 

استفاده مي شود كه مردم مكه نیز بشارت آمدن آن جناب را در از این یك بیت شعر 

 كتب آسماني كه در آن ایام نزد اهل كتاب بوده، دیده بودند.
 

و نیز مؤید دیگر گفتار ما این است كه جمعي از اهل كتاب از یهود و نصاري و در 

یمان آورده بودند، بین آنها علمائي از ایشان مانند عبدهللا بن سالم و غیر او، به آن جناب ا

چون آیات قرآني را كه متعرض بشارت به آمدن رسول اسالم "ص" بود، شنیده بودند، و 

نیز شنیده بودند كه قرآن مي گوید نام این پیغمبر در تورات و انجیل آمده است، و در نتیجة 

ي نمانده آن آیات را با قبول تلقي كرده و در مقام تكذیبش بر نیامدند، چون شكي برایشان باق

 بود، به دلیل این كه سخني كه حاكي از شك و تردیدشان باشد، نگفته اند!
 

اما این كه انجیل هاي امروز خالي از بشارت عیسي"ع" است، و اثري از آنچه 

قرآن صریحاً بیان داشته در آنها نمي بینیم، هیچ ضرري به حال ما ندارد، براي اینكه وضع 

 قیة روشن، و وضع انجیل ها هم روشن است.قرآن كه خود معجزه اي است با
 

 

 

 در روایات اسالمي "ص"احمد و محمد

در روایات اسالمي در تفسیر قمي آمده كه : " امام علیه السالم فرموده، بعضي از 

 یهودیان از رسول خدا"ص" پرسیدند:

 نامیده شده است؟ احمد و محمد و بشیر و نذیرچرا به نام  -

 حضرت فرمود: 

) یعني از نظر  محمودمنامیدند بدین جهت بود كه من در زمین  محمدماما،  -

 دوست و دشمن ستوده هستم! (
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) یعني ستوده تر از  احمدمنامیدند بدین جهت بود كه من در آسمان  احمدماما،  -

 ستوده بودنم در زمین هستم ! (

بهشت خواندند به خاطر این بود كه هركس مرا اطاعت كند به  بشیرماما،  -

 دارد، بشارت

كند، از آتش انذار  نافرمانیمخواندند، چون خدا هر كسي را كه  نذیرمو اما،  -

 «كرده است! 
 

در در منثور به نقل از عریاض بن ساریه مي نویسد كه از رسول خدا"ص" شنیدم 

 كه مي فرمود:

 من در ام الكتاب عبدهللا و خاتم النبیین بودم،» 

 ود،) و به زودي تأویل این سخن را مي گویم.(در حالي كه آدم در بین آب و گل خود ب

 من دعاي ابراهیم، بشارت عیسي و رؤیاي مادرم هستم !

 ابراهیم دعا كرد كه نبوت را در ذریه اش قرار دهند،

 عیسي به آمدن من بشارت داد،

 و مادرم در خواب دید كه نوري از او خارج شد،

 «كه با آن كاخ هاي شام را برایش روشن كرد! 

 

 

 217ص6المیزان ج                                                مستند: بحث تاریخي و علمي
 

 تبلیغات كلیسا علیه اسالم 

حكومت كلیسا مسلمانان را طوري براي پیروان خود توصیف مي كرد كه به 

نظرشان دین اسالم دین بت پرستي و وثنیت مي رسید.  شعارها و اشعاري كه در جنگهاي 

 صلیبي علیه مسلمانان مي دادند، این معني را به خوبي روشن مي سازد:
 

 ) مطالب زیر از فصل اول كتاب" دین اسالم" نوشتة " هنري دو كاستري" نقل مي شود.(
 

مسیحیان در اثر تبلیغات كلیسا عقیده داشتند كه مسلمانان بت پرستند.  آنان براي مسلمین . . .  » 

 بودند كه به ترتیب اسم هایشان را چنین ذكر مي كردند:سه خدا درست كرده 
 

 " ماهوم" اول خدایان ) كه او را " بافومید" و " ماهومند" نیز مي گفتند.(    -

" ماهوم" عبارت است از " محمد" بعد از ماهوم " ایلین" كه دومین خداست. و 

 سپس "ترفاجان" كه سومین خداست.

ي شود غیر از این سه، دو خداي دیگر براي چنانكه از بعض سخنانشان ظاهر م -
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مسلمانان ساخته بودند، به نام " ماتوان" و " جوبین".  لكن رتبة خــدائي این دو 

 را از سه خـداي اول، پائین تر مي شمردند.

 آنها مي گفتند: " محمد" دعوتش را بر پایة خدائي خود بنا نهاد. -

 از طال براي خود درست كرد.و نیز بسیاري عقیده داشتند كه " محمد" بتي  -

در اشعاري كه " ریشار" براي شوراندن فرنگیان علیه مسلمانان انشاء كرده  -

 بود چنین مي خواند:

برخیزید! ماهومند و ترفاجان را در آتش بیندازید تا به خداي خودتان تقرب  -

 جوئید!

در اشعاري كه " روالن" در توصیف " ماهوم" خداي مسلمانان سروده چنین  -

 گوید: مي

...  ماهوم بتي است كه تمامش از طال و نقره ساخته شده، و اگر آن را ببیني خواهي 

دانست كه زیباتر از آن در خیال هم نمي توان تصور كرد!  جثة او بزرگ و ساختمانش 

زیباست. در رخسارش آثار جاللت هویدا مي باشد. او از طال و نقره ساخته شده و چنان 

دیده را خیره مي سازد.  او بر فیلي نشسته كه از بهترین مصنوعات  است كه ضیاء و نورش

به شمار مي رود.  شمكش تهي است، و شخص بیننده از باطن شمكش نـــــور و روشني مي 

یابد.  آن را با سنگهاي قیمتي، درخشنده و گوهرنشان كرده اند. در خوبي صنعت نظیرش 

 پیدا نمي شود!!!

گي و شدت به آنان وحي و الهام مي كند، و مسلمانان در چون خداي مسلمانان در تن

یكي از جنگها شكست خورده و به مركز خود )مكه( بر مي گشتند، رئیس لشكر یكي از 

افرادش را دستور داد تا با مسلمانان به مكه رفته و رفتار خدایشان را ) كه محمد است( از 

در حالي  -ـــت مي كرد: " خدایشان را نزدیك ببیند. كسي كه شاهد واقعه بود، چنین حكایــ

كه عده زیادي از پیروانش اطراف او را گرفته و مشغول طبل زدن و ساز و طنبور بودند، 

به لشكرگاه آوردند.  خلیفه منتظر  -و بوق هائي از نقره به صدا درآورده و مي رقصیدند 

ع و خشوع مشغول قدوم او بود، تا نظرش به او افتاد از جا برخاسته و با حالت خضو

 عبادت و پرستش او گشت. 

" ریشار" كیفیت وحي كردن " ماهوم" خداي مسلمانان را چنین توصیف مي  -

 كند:

. . . ساحران یكي از جنیان را تسخیر كرده و در شكم این بت نهاده بودند.  این جن 

كه همگي  -ابتدا لرزه اي نموده و عربده مي كشد، سپس شروع به سخن كرده و با مسلمانان

 «تكلم مي كند.  -در حالت سكوتند
 

* * * * *  

امثال این افتراها، در كتبي كه در سالهاي جنگهاي صلیبي تألیف شده، یا بعداً  

 متعرض حوادث جنگهاي صلیبي گشته، بسیار دیده مي شود.
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این افتراها آدمي را به حیرت اندخته و مبهوت مي سازد، زیرا نسبت هائي است 

 مسلمان در خواب یا بیداري از آن بوئي نشنیده است! كه هیچ فرد

این بود نمونه اي از تبلیغات كلیسا علیه مسلمانان، تا زماني كه روشنفكراني از بین 

هرچند  –خودشان ظاهر شدند و در دین اسالم مطالعاتي كردند، و كتابهائي در این زمینه 

از روي ناچاري هم براي اصالح نوشتند.  ولي حتي اگر  –ناقص یا به نفع مصالح خود 

اشتباهات گذشته و یا حفظ آبروي خود نزد پیروان تحصیل كردة خود، این كتابها را نوشتند، 

 باالخره حقایق اسالم را كم و بیش به جامعة خود معرفي كردند.
 

) در مبحث انجیل ها در بخش سوم ترجمه اي از انتشارات مسیحي جدید ارائه 

اثبات انجیل و موجودیت مسیح و مریم و سایر مسائل دین خود ناچاراً دادیم كه حتي براي 

به آیات قرآني استناد كرده اند و بدین ترتیب عمالً تمام تبلیغات سالیان متمادي كلیسا علیه 

 اسالم را نزد پیروان خود پوچ و بي اعتبار ساخته اند.

ني كمك گرفته و این كتاب براي اثبات وجود مسیح"ع" و انجیل او از آیات قرآ

عقاید " تثلیث" و " پرستش صلیب " را منكر شده و آن را مورد انتقاد قرارداده و در 

واقع "مسیحیت" فعلي را چیزي غیر از مسیح و تعلیمات او شناخته است.( ) رجوع شود 

 همین کتاب. ( 149و  بخش پنجم.ص93به تکمله بخش سوم .ص
 

سي "ع" و حواریون او و مقامات آنها، به باتوجه به حقایق قرآن مجید دربارة عی

طوري كه در آیات سورة آل عمران مالحظه مي كنیم، اگر كلیسا اجازه مي داد، این حقایق، 

حتي این چند آیه به همراه آیات سورة مریم، به طور واقعي و بدون تعرض و تبعیض به 

 رافات پاك مي گشت!گوش مؤمنین واقعي مسیحي مي رسید، دین مسیح و تعلیمات آن از انح
 

 

 سورة آل عمران    " ... فَقُْل تَعالَوا نَدُع اَبنائَــنا َو اَبنائَُكم َو نِسائَـنا َو نِسائَُكم َو...."  61مستند:آیة 

 41ص 6المیزان ج    

 مباهله با مسیحیان نجران 

در تاریخ صدر اسالم مواجهه اي بین پیامبرگرامي اسالم "ص" و بزرگان مسیحي 

 ساكن در نجران عربستان روي مي دهد كه قرآن مجید آن را در آیة فوق بیان داشته است.

آمدن نصاراي نجران به مدینه براي مبارزه با پیامبر گرامي اسالم"ص" و احتجاج  

با آن حضرت دربارة عیسي بن مریم و منكوب كردنش در این ادعا بود كه مي فرمود : 

رسول اویم و عیسي بن مریم نیز بندة مخلوق خدا و  خدائي جز خداي یكتا نیست و من

 رسول او بوده و شایسته نیست كه او را خدا یا پسر خدا بنامند. 

 سورة آل عمران فرمود: 59در آیة  
 

 اِنَّ َمثََل عیسي ِعندهللَاِ َكَمثَِل آدََم ...»   

 كیفیت خلقت عیسي در نزد خدا، شبیه كیفیت خلقت آدم است، -
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 كه اجزایش را از خاك جمع نمود، 

 و با گفتن كلمة " كن" بدون واسطة پدري اورا آفرید !
 

 اَلَحقُّ ِمن َربَِّك فاَل تَُكن ِمَن الُممتَریَن !

 حق همین است كه از ناحیة پروردگارت به تو رسید، -

 «مبادا كه در آن تردید كني !  
 

عالوه بر تبیین كیفیت  -مباهله نازل شدهكه قبل از آیات  -خداوند متعال با این آیات 

خلقت عیسي"ع"،  نفس رسول هللا "ص" را هم مسرت مي بخشد و با تذكر اینكه تو بر 

 حقي، او را در موضوع محاجه با خصم قوي دل مي گرداند.
 

در آیات مباهله خداي تعالي به رسول اكرم خود تعلیم محاجه با مسیحیان نجران را 

 فرماید: مي دهد، و چنین مي
 

بعد از آنكه به واسطة وحي به احوال او آگاهي  –پس، هركس دربارة عیسي » 

 با تو مجادله كند، بگو: –یافتي 

 بیائید ما و شما با فرزندان و زنان خود مباهله كنیم، -

 تا لعن و عذاب خدا را بر هر طرف كه دروغگو مي باشد، وارد سازیم!

 این داستان به حقیقت سخن حق است،

 جز آن خداي یكتا خدائي نیست،و 

 خداست كه بر همة كارها توانا و به همة حقایق داناست،

 «اگر روي گردانند، پس خدا به بدكاران داناست! 
 

 شرح ماجرا از این قرار بوده كه:  

دو نفر از علماي نصاراي نجران به مدینه آمدند و با رسول هللا"ص" راجع به »  

خلقت عیسي   - اِنَّ َمثََل عیسي ِعندهللَاِ َكَمثَِل آدَمَ عیسي"ع" گفتگو كردند، خداوند متعال آیة " 

در نزد خدا مانند خلقت آدم ابوالبشر است...."  را نازل فرمود، پس حضرت به منزل 

علي و حسن و حسین و فاطمه "ع" را همراه خود بیرون آورد، در حالي كه  تشریف برد و

دستش را با انگشتان باز شده به سوي آسمان بلند كرده بود، دو عالم نصراني را با 

همراهانشان به مباهله طلبید... آن دو چون رسول هللا"ص" را با آن حال مشاهده كردند، 

اگر او پیغمبر باشد ما هالك خواهیم شد، و اگر نباشد یكي دیگري را گفت: سوگند به خدا كه 

نقل از تفسیر ) « قومش ما را كفایت كند، پس از مباهله خودداري كرده و منصرف شدند. 

 عیاشي از امام صادق علیه السالم(

حضرت فرمود: حال كه از مباهله رو گردانیده اید، پس مسلمان شوید، تا آنچه  . . .»  

است به نفع شما و آنچه به ضرر ایشان است به ضرر شما هم باشد، آنان به نفع مسلمانان 

امتناع نمودند. حضرت فرمود: پس شما را دعوت به جنگ مي كنم، گفتند: ما را طاقت 

جنگ عرب نیست، لكن با تو مصالحه مي كنیم كه با ما جنگ نكني و ما را نترساني و از 

حله ... و سي زره آهنین به تو بدهیم.  حضرت دینمان باز نداري، تا در هر سال دو هزار 
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 همان طور با آنان مصالحه فرمود.

رسول اكرم"ص" فرمود: به خدائي كه جانم در دست اوست، هالكت به اهل نجران  

نزدیك شد، و اگر مباهله مي نمودند به صورت میمون و گراز مسخ شده و بیابان بر آنان 

ده هاي باالي درختانشان بیچاره و مستأصل مي آتش مي شد، تمامي اهل نجران حتي پرن

نقل از ) « گشتند، و یك سال بیشتر بر نصاري نمي گذشت كه تـــــــمامي هالك مي شدند.

 تفسیر ثعلبي از مجاهد و كلبي(
 

) براي تفصیل بیشتر در این زمینه رجوع شود به مبحث مباهله در بخش هاي بعدي كه در 

 ردیده است.(ضمن بیان تاریخ اسالم ذكر گ
 

 
 

 

 

 

 

 

 


