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��م ا� ا����ن ا����م
 

 آغاز سخن

 والص ع ىاعس ع ىلع     وى ع  هل 
،
،�ا  طي ،  ا ف، ً فيه  موى ً َى 

 ل عًن ع م ب بسالفإ ل  يم   لين.عأصحفب
َّ  لََقدۡ ﴿ ُ ٱ ََ ۡ ٱ َ�َ  َّ َۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َ�َعَث  إِذۡ  َِنِ�َ ُمؤۡ ل ِ نُفِسهِمۡ  َّ

َ
ْ َ�تۡ  أ ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا  َوُ�َزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�

ْ  �ن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َو�َُعلُِّمُهمُ  ٰ  لَِ�  ُل َ�بۡ  ََِ َ�نُوا يقيناً «. ]164عمران:  [آل﴾ ١ بِ�ٍ َّ  لٖ َضَ�
شان پيامبري از جنس خودشان  خداوند بر مؤمنان منت نهاد، و كرامت بخشيد، چون در ميان

داشت و بديشان قرآن و حكمت  خواند، و ايشان را پاكيزه مي برانگيخت كه برآنان آيات او را مي
يش از اين در گمراهي آشكاري آموخت، در حالي كه آنان پ (اسرار سنت و احكام شريعت) مي

 .»ور بودند غوطه
تإلوت آيات، تعلـيم  هاي بقره و جمعه،  خداوند در اين آيه و آيات ديگري در سوره

اهـداف مهـم بعثـت     هـا را از  كردن نفس قرآن و بيان حكمت و اسرار شريعت، و پاك
ط شمارد، و در حقيقت به انجـام رسـيدن اهـداف چهارگانـه فـوق توسـ       برمي صپيامبر
همان شد تا نسلي در مكتب اس�م تربيه شوند كه فرشتگان بر ايشـان رشـك    صمحمد

برند! نسلي با ايمان قوي، فهم دقيق و رسالت روشن كه تـاريخ نظيـر ايشـان را در خـود     
سراغ نداشته و ندارد، اما با دريغ و درد كه امروز به اين اهداف چهارگانه به ويژه حكمت 

گيرد، همان است كـه بيـداري    قرآن پسندانه توجه صورت نميعملي سيره نبوي و تزكيه 
اس�مي به ضعف و سستي گرايده و نتيجه همان است كه نسل جوان امت اس�مي هويت 

هاي وارداتي و تبليغات ميان تهي اديان تحريـف   بازند و گرفتار افكار و انديشه خود را مي
وابي است بـه آن عـده جوانـان    ي كه در دست داريد در حقيقت ج گردند. نوشته شده مي

هـاي دينـي و    افغان كه در خارج مرزها به خاطر عدم آگاهي درست از اساسـات و ارزش 
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دينـي   سـوي بـي   هـا ديگـران را نيـز بـه     ارسال نامه فرهنگي خود به مسيحيت گرويده و با
اي  شـود كـه در بـاره    شان معلوم مي هاي كنند و از خ�ل نوشته دعوت مي» پرستي گانه سه«

 نويسند: دانند. به طور نمونه، در همين نامه مي اس�م هيچ نمي
اي را بياوريد كه حيات ابدي (زندگي جاويد و هميشـگي در   توانيد از قرآن آيه آيا مي«

 .»بهشت) را تضمن كند؟
روشن است كه اين سوال ناشي از ناآگاهي نسبت به حقيقت اس�م است! هرچند بنده 

به اين نامه پاسخ ارائه كنم، اما حقيقت امر اين است كه  ت�ش نمودم حسب توان خويش
ت�ش و كوشش ما در مقابل اين سيل خروشان، تهاجم فكري فرهنگي، بسيار اندك است 

بـه دسـتان و    مـا از همـه علمـا، دانشـمندان، قلـم      و نا كافي. بناء وضعيت كنـوني جامعـه  
اهـداف چهارگانـه رسـالت    روشنفكران با ايمان و رسالت مند خواستار آن اسـت كـه تـا    

را مورد غـور و بررسـي بيشـتر قـرار داده و در ايـن راسـتا بـه روشـنگري          صمحمدي
خواهد كه با الهام از اين شعر ع�مـه اقبـال لهـوري  كـه      بپردازند، و از جوانان عزيز مي

 فرمايد: مي
ــو    ــإل نـ ــد مـ ــوش ماننـ ــزل كـ ــه منـ  بـ

 

ــو    ــزون ش ــردم ف ــي فضــا ه ــن نيل  دري
 

 ي در ايـن ديـر  مقام خـويش اگـر خـواه   
 

 بحــــق دل بنــــد و راه مصــــطفي رو 
 

 بـــرون از ســـينه كـــن تكبيـــر خـــود را
 

ــه جــان خــويش زن اكســير خــود را    ب
 

ــود را     خودي را گير و محكم گير و خوش زي ــدير خ ــده تق ــس م ــت ك  بدس
 

پا در ركاب شـوند و بـا كـار و تـ�ش پيوسـته و پيونـد مسـتحكم بـه حـق و روش          
باز يابند و به دست خود بكارنـد و بـا سرانگشـتان     هويت و اصالت خود را صمصطفي

 خويش حاصل بگيرند.
 يلل أنابف عمواق لال بفً علال عم�ت ععً

 عبدالقدير صالحي
 1386چاپ دوم حمل 
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 يادآوري:
باشد: قسمت اول آن ايميلي است از جانـب مسـيحيان    اين نبشته شامل دو قسمت مي

 ن.افغان مقيم امريكا و قسمت دوم، پاسخ آ



 
 

 قسمت نخست ايميل رسيده از امريكا

 هاي گرم به خدمت دوست عزيز و گرامي عبيد جان! س�م
نهايت تشكر. اميد است كه جور و صحتمند باشيد. عبيد جـان عزيـز!    از ايميل شما بي

سور  السراء را با آقـاي انـدرياس مـورد بحـث قـرار داديـد! هـدف مـا          88خودتان آيه 
باشـد تـا بـا عيسـي و نجـات از       مان مي ديگر هموطنان گرامي رهنمائي و كمك به شما و

ها و يـا   نمايم كه هدف ما مبارزه با انسان تان عرض مي طريق او آشنا شويد، بازهم خدمت
عقايد آنها نيست، بلكه فقط آشنا نمودن آنان با محبت خدا و مسيحيت است، و ايـن كـه   

دارد و ايـن دوسـتي را از طريـق    گوئيم خدا محبت است و شما و همه ما را دوسـت   مي
عـه  تر به مسائل نگاه كنيم. آيا انجيـل را دقيـق مطال   عيسي ثابت نمود، بيائيد و كمي عميق

ايد كـه حقيقـت را برايتـان آشـكار نمايـد؟ دوسـت عزيـز،         كرده ايد؟ آيا به خداوند گفته
نوشته كنم،  خواهم در باره قرآن برايتان تان عرض نمودم نمي همانطور كه قب�ً هم خدمت

توانيـد از قـرآن    اما مثل اينكه شما ع�قه زيادي داريد تا اين موضوع را دنبال كنيد! آيا مي
اي بياوريد كه حيات ابدي (زندگي جاويد و هميشگي در بهشت) را تضمين كند؟ البته  آيه

ات ابدي اي را پيدا كنيد كه حي توانيد آيه به غير از جهاد و قتل و قتال! عبيد جان، شما نمي
شما را در آخرت تضمين كند! مگر در انجيل كه بارها و بارها گفته شده كه وقتـي فـيض   

پذيريم و به عيسي مسيح  خدا را كه مفت و رايگان كه از طريق عيسي به ما عطا شده، مي
مـان تضـمين    آوريم، زندگي ابـدي  ها از گناهان است، ايمان مي دهنده همه انسان كه نجات

خدا به عهد و پيمان خود وفادار است، يكـي از ايـن آيـات، انجيـل يوحنـا      شود، زيرا  مي
بچشـيد و ببينيـد كـه خداونـد     «فرمايـد:   باشد. همچنان ك�م خـدا مـي   مي 16آيه  3فصل 

توانيد از م�هاي مسلمان پرسان كنيد كه سرنوشت آنان پـس   در ضمن شما مي». نكوست
دانيم! اگر كار خوب انجام داده باشـيم   از مرگ چه خواهد شد؟ مسلما خواهند گفت: نمي
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رويم! اما خـدائي كـه نـامش محبـت      به جنت و اگر كار بد انجام داده باشيم به دوزخ مي
كنـد. آخـرين    است، كارش دقيق است و آخرت ما را از طريق ايمان به مسيح، تضمين مي

اي قـدوس  باري كه كار خوب انجام داديد چي وقت بود؟ آيا شما قبول داريد كه نزد خد
تواند؟  و پاك، گناهكار هستيد و عمل نيكوي شما روي گناهان ديگر شما را پوشانده نمي

دهد؟ در شبانه روز چند  بار گناه و ترس و وحشت از روبروشدن با خدا، شما را آزار نمي
زنـد؟ شـايد    گوئيد؟ آيا خدا هم با شما حـرف مـي   خوانيد؟ به خداوند چه مي بار نماز مي
امكان دارد؟ بلي، ارتباط يك جانبه كه ارتباط نيست! به طور مثال: اگر من به  بگوئيد، مگر

شما تيلفون كنم و بگويم: س�م عبيد جان...... و سپس بدون اينكه به صحبت شما گـوش  
كنم، فوراً تيلفون را قطع كنم، آيا اين ارتباط درست است؟ هدف خدا از آفـرينش انسـان   

كردن آفريد؟ آيا شما از فرزنـدتان انتظـار داريـد كـه      اي گناهچه بود؟ آيا انسان را فقط بر
خواهيـد بـه او محبـت     گمراه شود و شما را براي هميشه ترك كند؟ البته كه ني! شما مـي 

خواهـد كـه مـا بـا او ارتبـاط نزديـك        كنيد و با او رابطه نزديك داشته باشيد. خدا هم مي
زنيم و تمام نيازهاي خود را نزد او بياوريم. مان با او حرف ب داشته باشيم و به لسان مادري

به همين دليل بود كه عيسي مسيح را فرستاد تا از طريق او خـود را كـه خـداي واقعـي و     
 يكتا است و نامش محبت است به ما بشناساند.

رابطه ما عيسويان با خداوند، رابطه فرزند با پدر است، خداوند پدر آسماني ماسـت و  
كنـد؟ البتـه هـر     او هستيم، آيا پدر دستور قتل فرزندش را صـادر مـي  ما فرزند خواندگان 

چقدر پسرش بد باشد، او چنين فرماني را هرگز صادر نخواهد كرد، اگر چنين كـرد، آيـا   
توان نام او را محبت گذاشت؟ عبيد جان! به نام خداي واحد و آفريننده جهان به شـما   مي
ه باشيد، اندكي تعصباتي را كـه مـا هـم يـك     خواهيد زندگي جاويد داشت گويم: اگر مي مي

روز مانند شما داشتيم، كنار گذاشته و به مطالعه انجيل پرداخته و فيض خـدا را از طريـق   
عيسي مسيح دريافت كنيد، آيا قبول داريد كه عيسي زنده است؟ اگر عيسـي زنـده نبـود،    

يم، اما چون عيسـي  توانستيم به حيات ابدي اميدوار باش مسيحيتي وجود نداشت و ما نمي
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بر مرگ پيروز شد، پس ما هم كه پيروان او هستيم، بر مرگ پيروز خـواهيم شـد و داراي   
زندگي دائمي و جاويد خواهيم شد. از طريق كسي كه زنـده اسـت، بـه خـداي واحـد و      

فرمايد: من راه و راستي هستم. هيچ كس به پـدر آسـماني    واقعي برسيد، عيسي مسيح مي
 به وسيله من. نخواهد رسيد، جز

 بيندازيد. 55لطف نموده نظري هم به قرآن، سور  آل عمران، آيإل 

ُ ٱ قَاَل  إِذۡ ﴿ َّ  ٰ�َ ٰ ََ َتَوّفِيَك  إِّ�ِ  عِ� ّ  َوَرافُِعَك  َُ ََ َطّهِـُركَ  إِ َُ ََ  َو ََ ٱ َِـ ِيـ َّ  ْ  وََجاِعـُل  َ�َفـُروا
ََ ٱ ِي ََ ٱ َق فَوۡ  ََّبُعوكَ ٱ َّ ِي ْ َ�َفُروٓ  َّ ٰ  ا ََ ّ  ُُمّ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إِ ََ حۡ  ِجُعُ�مۡ َمرۡ  إِ

َ
 �ِيَمـا َنُ�مۡ بَ�ۡ  ُ�مُ فَأ

 ].55عمران:  [آل ﴾٥ َتلُِفونَ َ�ۡ  �ِيهِ  ُكنُتمۡ 
گيـرم و بـه سـوي     به ياد آوريد هنگامي را كه خدا به عيسي فرمود: من تو را برمـي «ترجمه: 
ازم و كسـاني را كـه از تـو پيـروي     سـ  برم و تو را از كساني كه كافر شدند، پاك مـي  خود بال مي

دهـم، سـپس    كردند، تا روز رستاخيز (قيامت) برتر (بالتر) از كساني كه كـافر شـدند، قـرار مـي    
بازگشت شما به سوي من است و در ميان شـما در آنچـه بـر سـر آن اخـت�ف داشـتيد، داوري       

 .»كنم مي
تـا روز رسـتاخيز   گويد  دوست عزيز، روز رستاخيز چي وقت است؟ در اينجا خدا مي

دهم! كافر چه كساني هسـتند؟ خودتـان بـا دقـت      بالتر از كساني كه كافر شدند، قرار مي
 بخوانيد و صحيح قضاوت كنيد.

اميد است به سوالت بنده پاسخ دهيد و اگر پاسخي نداشتيد، بدانيـد كـه حقيقـت در    
د: عبيد جان، تو را گوي كوبد و مي عيسي مسيح است. عيسي كه اكنون دروازه قلبتان را مي

دوست دارم و جانم را به خاطر تو بر روي صليب فدا كردم تا تو از گناهانت رهايي يابي. 
كشان نزد من آئيد و من به شما  دريچه قلبت را باز كن و مرا بپذير. اي گرانباران و زحمت

 آرامش خواهم داد.
ا آزاد خواهـد  گويد: حقيقت را خواهيد شناخت و حقيقـت شـما ر   همچنين عيسي مي
 ).32آيإل  8ساخت. (يوحنا فصل 
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دهند تا كسي در كشورهاي اسـ�مي انجيـل    ايد كه چرا اجازه نمي آيا با خود فكر كرده
بخواند؟ اگر مردم انجيل را بخوانند، ديگر حاضـر نخواهنـد شـد فريـب... را بخورنـد و      

سـ�م و  مسلما بـه عيسـي (نجـات دهنـده) ايمـان خواهنـد آورد! تـرس علمـاي دينـي ا         
سياستمداران هم از همين است! خداوند انسان را آزاد و صاحب الختيـار آفريـده اسـت.    
دوست عزيز! ديگر وقت ايكه شما بر وي و من هم بدون اين كه فكر كنم، پشت سـرتان  
بيايم نيست! وقت مطالعه و تفحص دقيق در باره حقايق است و اطمينان داشته باشيد كـه  

 است، روح خدا به شما ثابت خواهد نمود. آمين. حقانيت در عيسي مسيح
كنيم تا حقيقت را شناخته و نجات پيدا كنيد، مرا برادر  عبيد جان عزيز! برايتان دعا مي

خود حساب كنيد، و همچنان به من اطمينان كنيد و اطمينان كنيد كه بدون مطالعه مسيحي 
 نشديم.

د است خبر خوشي را از شما دريافت آميز شما هستم و امي هاي محبت در انتظار ايميل
كنيم، حتي اگـر بـه مـا جـواب      كنم، شما را از صميم قلب دوست داريم و برايتان دعا مي

 منفي بدهيد.
 فيض و آرامش خداوند با شما باد
 دوست و خادم شما مسيح، فهيم

 2006  /05  /21 



 
 

 ليجواب ايم: قسمت دوم

 دوست عزيز س�م!
آميزتان وادارم كـرد تـا    دم، به راستي لحن دوستانه و محبتتان نهايت خورسن از ايميل

متقاب�ً با شما ابراز دوستي و محبت كنم و همانگونه كه شما ابراز خيرخواهي كرديد، بنده 
نيز به نوبه خود در مقابل شما و ساير دوستاني كـه دور از وطـن در جسـتجوي حقيقـت     

 باشند اداي رسالت نمايم. مي
پاسخ سوالت شما بپردازم بايد يادآور شوم كه من از اولين ابراز نظر قبل از اين كه به 

 تان نسبت به اس�م، دانستم كه شما در بار  اين دين بزرگ معلومات كافي نداريد.
 ببينيد اين سخن شماست:

اي را پيـدا كنيـد كـه حيـات      توانيد در قـرآن آيـه   شما غير از جهاد و قتل و قتال نمي«
 ».رت تضمين كندتان را در آخ ابدي

كـريم از   اين ابراز نظرتان مرا به تعجب واداشت، و دريـافتم كـه شـما در بـار  قـرآن     
گوئيد، سخن خودتان نيست، و داريـد سـخن    معلومات كافي برخوردار نيستيد و آنچه مي

آوريد، بناء به عنوان يك جوان مسلمان و متعهد بـه اساسـات ديـنم     ديگران را بر زبان مي
تان به عنـوان يـك    انستم شما را به واقعيت امر آگاه ساخته تا شايد در مقابلوظيفه خود د

 دوست و هموطن اداي رسالت كرده باشم.
 دوست عزيز، شما فرموديد كه:

اي را بياوريد كه حيات ابدي (زندگي جاويـد و هميشـگي در    توانيد از قرآن آيه آيا مي
 بهشت) را تضمين كند؟

تان  توانم به سوي قلب ها آيه را مي ، يك آيت چه كه دهتان بايد گفت: بله در جواب
رهسپار سازم، بدين اميد كه پروردگار يگانه شما را در شاهراه هدايت رهنمون فرمايد. 
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ٰ ﴿: پس گوش دهيد به خالق هستي َّ َ ُخلُوَ�َهايَدۡ  نٖ َعدۡ  ُت َج ََ َۡ  َصلَحَ  َو َِ  ٓ  �ِِهمۡ َءابَا
زۡ 
َ
ٰ  ِجِهمۡ َ�ٰ َوأ ۡ ٱوَ  تِِهۡمۖ َوُذّرِّ� ٰ ل ََ َِ ِهمَعلَيۡ  ُخلُونَ يَدۡ  �َِكةُ َم هاي  باغ«. ]23[الرعد:  ﴾٢ بَاٖب  ُ�ِّ  َّ

بهشت كه جاي ماندگار است، و آنان همراه كساني از پدران و فرزندان و همسران خود كه 
 .»گردند شوند، و فرشتگان نيز از هر سوي بر ايشان وارد مي صالح باشند بدانجا وارد مي

﴿ ٰ َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ََِ رِيَ�ۡ  ُخلُوَ�َهايَدۡ  نٖ دۡ عَ  ُت َج
َ
ۖ َ�ٰ نۡ ۡ� ا �ِيَها لَُهمۡ  ُر ََ  ٓ ُ ٱ زِيَ�ۡ  لَِك َكَ�ٰ  ُءونَۚ �ََشا َّ 

ۡ ٱ گردند و رود  هاي است جهت اقامت دائمي كه بدان وارد مي باغ«. ]31[النحل:  ﴾٣ ُمّتقِ�َ ل
ه بخواهند دارند، خداوند اينچنين ها و درختان آن روان است، در آنجا هر چ بارها، در زير كاخ

 .»دهد به پرهيزگاران پاداش مي

﴿ ٰ ََ ْو
ُ
ٰ  لَُهمۡ  �َِك أ َّ  ٱ تِِهمُ َ�ۡ  ََِ رِيَ�ۡ  نٖ َعدۡ  ُت َج

َ
َّلوۡ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� َۡ  �ِيَها نَ ُُ َساوِرَ  َِ

َ
 َذَهبٖ  ََِ أ

َِ �ُخۡ�ٗ  َُِيابًا بَُسونَ َوَ�لۡ  ّتِ�  قٖ تَۡ�َ �سۡ  ُسنُدٖس  َّ  ٱ َ�َ  َها�ِي �َ  َِّٔ
َ
�ۡ ٓ  ََّواُب ٱ مَ نِعۡ  �ِِك� َرا

آنان كساني هستند كه بهشت جاويدان از آن ايشان «. ]31[الكهف:  ﴾٣ اَََفقٗ ُمرۡ  وََحُسَنۡت 
آن جويبارها روان است. آنان در آنجا با دستبندهاي » كاخها و درختان«است، بهشتي كه در زير 

ها  پوشند، در حالي كه بر تخت ر نازك و ضخيم ميهاي سبز از حري شوند، و جامه ط� آراسته مي

 .»تكيه زده اند، چه پاداش خوبي است! و چه مقر زيبايي!

ََ ٱ إِنّ ﴿ ِي َّ  ْ ُنوا ََ ْ  َءا ٰ ٱ وََعِملُوا َّ ٰ  لَُهمۡ  َ�نَۡت  ِت لَِ�ٰ ل َّ  .]107[الكهف:  ﴾١ نُُزً�  ِس َدوۡ فِرۡ لۡ ٱ ُت َج
هاي بهشت جايگاه پذيرائي از  شايسته كرده اند، باغگمان كساني كه ايمان آوردند و كارهاي  بي«

 .»ايشان است
كران قرآن در باره بهشـت، و حـال چنـد قطـره از ايـن بـاران        اين بود قطر  از بحر بي

دهم تا اگر خداي بزرگ خواسـته باشـد خودتـان از     ملكوتي و گوارا را به شما نشاني مي
ـ   نزديك قلب اري فرمائيـد. لطفـاً اگـر طالـب بهشـتي      تان را با اين باران رحمت الهـي آبي

هـا   ها و زمين است به اين آدرس باشيد كه به تعبير قرآنكريم پهناي آن به اندازه آسمان مي
 مراجعه فرمائيد:
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، سـورة بينـه   33، سورة فاطر آية 19، سورة سجده آية 76قرآنكريم: سورة طه آية 

 .119آية  ، سورة مائده198، 136، 15، سورة آل عمران آيات 8آية 
مرتبه كلمـه جنـت و مشـتقات آن    » 140«خ�صه دوست عزيز در قرآنكريم اضافه از 

بكار رفته كه اول نياز به آگاهي دارد و در ثاني نياز به تفكـر و انديشـه، و بـاز قرآنكـريم     
هـا را مـورد    يكي است و شما هيچ وقت دچار تشويش نخواهيد شد كه كدام يك از قرآن

 .هاي دلت را به سوي قرآن باز كن!!! لطفاً يك مرتبه هم كه شده دروازهمطالعه قرار بدهم 
 باز فرموده بوديد كه:

اگر شما زا م�هاي مسلمان پرسان كنيد كه سرنوشت آنان پس از مرگ چـه خواهـد   «
 ».دانيم گويند: نمي شد، مي

اس�م مثل بايد گفت كه باز شما دوست عزيز به اشتباه رفته ايد، شما بايد بدانيد كه در 
مسيحيت، پدران روحاني و رجال مقدس وجود ندارد كه هرچـه آنـان بگوينـد مـردم بـا      

از اصـول   »توحيـد، نبـوت و معـاد   «تان برسـانم كـه    چشمان بسته بپذيرند، بايد به آگاهي
گانه هر مسلمان مكلـف   باشد، و در بار  هريك از اين اصول سه اساسي عقايد اس�مي مي
كـه  اصل نموده، بعد از قناعت و باور دروني اع�ن و اقرار نمايد است كه آگاهي كامل ح
شـدن پـس از مـرگ و     باشد، زنـده  رسان الهي مي آخرين پيام صخدا يك است و محمد

ايمان به اين حقايق از نظـر اسـ�م وقتـي پـذيرفتني      جنت و دوزخ، حساب و... حق اند،
ر غيـر آن باورهـا و عقايـد    است كه از روي آگاهي كامل، قناعت و رغبت قلبـي باشـد د  

آمـدن   هاي كه بايد جهت نايـل  شود. از جانب ديگر، گام تقليدي و كوركورانه پذيرفته نمي
شفاف و  صبه جنت و دورشدن از دوزخ برداشته شود، چنان در قرآنكريم و سنت نبوي

افتد، به پرسش از اهل جنت و اهل دوزخ! زيرا كه  روشن بيان شده كه هيچ ضرورت نمي
تعاليم اس�مي براي يك مسلمان  »توحيد، نبوت و معاد«گانه فوق،  در روشنائي اصول سه

هاي  كند كه تو جهت رسيدن به عبوديت خالص پروردگار، گام وظيفه اش را مشخص مي
ه ميان تو و خدا، چگونه باشد، در ارتباط با خود چـه رسـالت داري،   را بايد برداري: رابط
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در مقابل همنوعانت چه بايد بكني و نگرش تو به ساير هستي چگونه بايد باشد تا مـورد  
قبول پروردگار يگانه قرار گيري، و اگر نظر به ضـعف و سسـتي انسـاني در امـر بنـدگي      

ي بايد ت�ش كني و تا حد امكـان در  كوتاهي كردي حق نداري از رحمت خدا نااميد شو
جهت رضاي خالق خود قدم برداري، طالب مغفرت باشي و اميد را از دسـت نـدهي كـه    

 نااميدي از رحمت الهي در فرهنگ اس�مي معادل كفر است.
هاي رسيدن بـه خـدا مشـخص باشـد و      حال شما دوست عزيز بفرماييد كه وقتي گام

بودن به رحمت خدا هم شـرط ايمـان، جـاي بـراي     ها هم قابل بخشش و اميدوار  لغزش
 .ماند؟! اي براي تشويش باقي مي سوال از اهل دوزخ و جنت و انگيزه

 شما پرسيديد كه:
گوئيـد؟ آيـا خـدا بـا شـما       خوانيد؟ به خداوند چه مي در شبانه روز چند بار نماز مي«

 ».زند؟ حرف مي
مرتبه به حضـور رب خـود    دوست عزيز، ما به عنوان مسلمان در يك شب و روز پنج

توانيم در برابرش به عبادت بپردازيم،  شويم، و اگر بخواهيم بيشتر از اين مي ياب مي شرف
مانند ناقوس و زنـگ   –اما كلماتي كه بايد در مقابلش بگوييم مشخص و داراي معناست 

ص  ىـ«تكامل بخش و اثرگزار است.  –كليسا نيست  ّ ِِ ى   اود
د
ص  م د ْا ِ� أبد ص   َِّاادب  ص  ىـ ن  ِ َد َّ

فإ ص س  دحا فىِك  كننده جوارح و رهگشاي  هركدام از اين كلمات رشد دهنده قلب و پاك. »ًا
داشـتم راز هريـك را بـراي شـما      باشد كه اگر ترس از طولني شدن سخن نمي انسان مي

 شكافتم. مي
يـك  هـاي خـود را در قالـب     زدن خدا، قابل ذكر است كه خدا حرف و در باره حرف

مـان   هـاي  به اكمال و اتمام رسانيده و ما به بقـول محبـوب دل  » ريمك قرآن«معجزه بزرگ 
گوئيم و هنگـامي   خوانيم با خداي خود سخن مي هنگامي كه نماز مي صمحمد مصطفي

گويد. اما شـما در مثـال    شويم پروردگار با ما سخن مي كه به ت�وت قرآنكريم مشرف مي
يه به مكالمه تلفني ميان دو انسان كرديد، مـرا بـه تعجـب وا    خود كه گفتگو با خدا را تشب
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داشت و وحشت! تعجب بدين خاطر كه خداي شبيه انسان و بـا منزلـت پـائين و نـاتوان     
قابل پرستش نيست كه شما در برابرش كرنش كنيد!! اما وحشت بـدين خـاطر كـه شـما     

پائين بياوريد و ارتباط چگونه به خود جرأت و اجازه داديد كه خدا را تا حد يك مخلوق 
 .ها مانند كنيد؟! با او را به نوعي از ارتباطات زميني، ميان انسان

 تر گفتيد: گونه چند سطر پائين و همين
رابطه ما عيسويان با خدا رابطه فرزند با پدر است، خداوند پدر آسماني ماسـت و مـا   «

 ».فرزند خواندگان او
دهنده است، چرا كه بـاز مثـل    بسيار تكاندوست عزيز! اگر كمي دقت كنيد اين سخن 

كند، زيرا كه رابطـه ميـان پـدر و فرزنـد      تان خدا را نيازمند و ناتوان معرفي مي سخن قبلي
رابطه نياز متقابل است، بدين معنا كه پسر به پدر نياز دارد و پدر به پسر، و يـك موجـود   

كه ذاتـي سـزاوار خـدايي و    كند  تواند خدا باشد. و عقل سليم حكم مي نيازمند هرگز نمي
تواننـد نيـاز فرزنـدان     نياز مطلق باشد، و بسياري از پدران اند كه نمي پرستش است كه بي

خويش را برآورده سازند و همين گونه بسياري از فرزندان اند كه به پدران خويش كاري 
 توانند انجام دهند. نمي

 يك مطالبه جالب!

 د:شما در قسمتي از نوشته خود گفته بودي
خواهيد زنـدگي جاويـد    گويم، اگر مي بنام خداوند واحد و آفريننده جهان به شما مي«

 ».داشته باشيد اندكي تعصبات را كنار بگزاريد
طلبم تا بر اين اقرار خود كه خدا  من هم بدون تعصب و به نام خداي يگانه از شما مي

مـا مسـلمانان ميـان    فرستاده اوست باقي بمانيد و مانند  يگانه است و حضرت مسيح
يك از پيامبران الهي فرقي قايل نباشيد، همه را دوست داشته باشـيد و ماننـد مـا كـه      هيچ

را شـما   صدانيم انكار رسالت محمـد  را كفر مي انكار وجود رسالت حضرت مسيح
 خود را نجات بخشيد.» پرستي گانه سه«ناشدني تثليث  نيز كفر بدانيد و از معماي حل
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اي را از سور  مباركإل آل عمران به زعم خود شـاهد بـر مـدعا آورده     ههمچنين شما آي
تان قرار گرفته است، پس لطف نموده به اين آيه  شود كه اين آيه مورد قبول ايد، معلوم مي

آمـده   مباركه دقت بيشتر فرموده و به تمام آيات قرآنكريم كه در بار  حضرت مسـيح 
يامبر برحق الهي را از زبان قرآن بشـنويد و بـه   است به دقت نظر انداخته و حقيقت اين پ

شود كه به اين آيت هم باور نداريد و استدلل شما  آن ايمان بياوريد در غير آن معلوم مي
 هم به چيزي كه شما به آن باور نداريد درست نيست.

 تان آمده است كه و نيز در نامه
دوست دارم، و جـانم را روي   گويد: ترا كوبد و مي تان را مي عيسي اكنون دروازه قلب«

 ».هانت رهايي يابي صليب فدا كردم تا تو از گناه
در اين باره هم همان آش است و همان كاسه! شما باز خداي خود را آنقـدر ضـعيف   

شـود و   توانـد و فـدا مـي    رود روي صليب و از خود دفاع كرده نمي كنيد كه مي معرفي مي
تواند به ديگري كمك كند! و بـاز   اند چگونه ميتو چنين خداي كه از خود دفاع كرده نمي

خواست گناهان بندگان را ببخشد، ضرور نبـود روي صـليب بـرود،     اگر او خدا بود و مي
 توانست گناهان را مغفرت كند و سبب نجات شود!!! اگر توانائي داشت بدون آن هم مي

 و باز شما فرموديد:
انجيل در كشـورهاي اسـ�مي خوانـده     دهند آيا با خود فكر كرديد كه چرا اجازه نمي«

 »شود؟
 .پرسم كدام انجيل؟!!! من از شما مي

انجيل متي، انجيل لوقا، انجيل مرقُس و يا انجيل يوحنا، كداميك از اين چهار انجيل كه 
ها نوشته شده و در بسا موارد بـاهم اخـت�ف دارنـد و انسـان در چنگـال       به دست انسان
كند؟!!! اگر گفـتم تنـاقض گـويي تعجـب نكنيـد و       گم مي هاي آنها خود را تناقض گوئي

اي از  ناراحت هم نشويد و اگر تا حال شما متوجه نشديد، پس توجه فرماييـد بـه گوشـه   
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هاي متي و لوقا كـه بـه خـداي شـما نسـب نامـه نوشـتند، در         ها: انجيل اين تناقض گوئي
 قرار دارند: باهم كام�ً در تناقض شدن مسيح قسمت اين نسب نامه و مصلوب

 ».عيسي پسر يوسف پسر يعقوب است«گويد:  * متي مي
 ».عيسي پسر يوسف پسر هالي است«گويد:  * لوقا مي

جـد بـرايش قايـل     55شمارد، لوقا  نفر را مي 40*متي از يوسف پدر عيسي تا ابراهيم 
 است.

بـن داود   »ناتـان «رساند، اما لوقـا او را از   * متي نسب مسيح را به سليمان بن داود مي
 داند. مي

خوانند، ولي خدابودن و پسـر   ها عموماً عيسي را خدا و پسر خدا مي و همچنين انجيل
كنند و  خواهد، پس چرا مسيح را پسر يوسف نجار معرفي مي خدابودن كه نسب نامه نمي
كند؟!! اگر او پسر يوسف نجار است، پس چرا لوقا در فصـل   نسب نامه برايش درست مي

روح القدس در شـكم مـريم ديـده شـده؟ و همچنـان در      «گويد كه  مي 35 – 34اول بند 
آمده است كه مسيح بعد از سه شبانه  21بند  24و لوقا فصل  63بند  27انجيل متي فصل 
گويد مدت درنگ مسيح در قبر، يك روز بوده  خيزد، اما انجيل مرقس مي روز از قبر برمي

بح روز يكشنبه وقتي مريم مجدليه بر سـر  شام روز جمعه دفن شد و ص«نويسد  است، مي
 .)0F1(»قبر آمد ديد پيش از آن كه بر سر قبر آيد مسيح از قبر برخاسته است

پرسم كه آيا اگر شـما بـه جـاي مسـئولين كشـورهاي اسـ�مي        و حال من از شما مي
كه از شـريك    هاي ناروا را كه به خداوند اساس و تهمت هاي بي بوديد چنين حرف مي
داديد كه در ميـان جوانـان و    نسبت داده شده است اجازه مي از است و به مسيحني بي

شان را مخدوش كند؟!! بناء مـا مسـلمانان بـه خـاطر حفـظ       نوجوانان پخش شود و اذهان
هاي سـخيف جلـوگيري    دانيم كه از چنين حرف هاي پاك جوانان، وظيفه خود مي انديشه

 گان ما مملو از خرافات و اوهام شود.هاي پاك نو باو نموده و نگذاريم انديشه

                                           
 .5 – 1بند  16و فصل  42، بند 15رقص، فصل انجيل م -1
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 و در اخير شما فرموده بوديد:
 .»به من اطمينان كنيد كه بدون مطالعه مسيحي نشدم«

بلي، من مطمئن هستم كه شما قبل از اين كه اس�م را مطالعه فرمائيد بـه انجيـل روي   
شـمه از آن   كـه قـب�ً بـه    –آورده و بدون اين كه به اخت�فات و تناقضات اناجيل متعـدد  

توجه و فكر كرده باشيد آن را قبول نموديد! دوست عزيز فرامـوش نكنيـد    –اشاره رفت 
كردن كار ساز نيست، اندكي بكار انداختن فكر و انديشـه و داور قـراردادن    كه تنها مطالعه

دانشـمند بـزرگ   » روژه گـارودي «شود مطالعه را از  عقل و قلب هم ضرور است، شما مي
منشـي اسـبق اتحاديـه جهـاني كليسـا و يوسـف اسـ�م        » وك كولن يانگاش«فرانسوي و 

ها دانشمند غربي ديگر كه بعد از مطالعـه درسـت اسـ�م     آوازخوان معروف انگليسي و ده
مسلمان شدند ياد بگيريد، درست است كه شـما انجيـل را مطالعـه فرموديـد، ولـي مـن       

شود كتاب از  ر نكرديد كه چگونه ميدانم به كداميك از اناجيل ايمان آورديد؟! آيا فك نمي
ها چندين انجيل باشـد و از ميـان همـه فقـط      خدا باشد و مولفش انسان، و باز اين انجيل

 .چهار آن مشهور؟!!
» (پدر + پسـر + روح القـدس  » عقيده سه خدائي«آيا شما هنگام مطالعه در باره تثليث 

ايـا  » و سه مساوي به يك؟!!!يك مساوي به سه باشد «شود  انديشه نكرديد كه چگونه مي
هـا (ژوپـي تـر،     پرسـتي رومـي   گانـه  اين معماي عجيب و مجهول كه شكل جديدي از سه

تثليث رمـز  «گويند:  باشد و اگر از پدران روحاني هم پرسان شود مي ژونون و مي نرو) مي
شما را به انديشه وا » مسيحيت است و كسي حق هيچگونه پرسشي را در اين مورد ندارد

شت؟!!! شما چگونه به ديني ايمان آورديد كه هنوز نتوانسته است خدايش را به مـردم  ندا
بشناساند و براي شناساندن آن از اشكال هندسي كار گرفتـه و خـدا را بـه مثلـث تشـبيه      

خبر از اين كه خداوند مركب نيست اگر مركب  داند بي كند و خدا را مركب از اجزا مي مي
د بود و آن كه نيازمند باشد خدا نخواهد بود!!. دوست عزيـز،  باشد محتاج به اجزاء خواه
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تواند بپذيرد كه سه خدا باهم يكي گردد در حالي كه هم سه  هيچ عاقلي اين سخن را نمي
 .است و هم يك! من حيرانم كه شما چگونه به اين معما قناعت كرديد!!!؟

 چه خداي عجيبي!«

 بدنش نان فطير!

 .)1F1(»يه كاج! نام نازش بابا نوئل!خون او جام شراب! مولدش سا
آيا دوست عزيـز، هنگـام مطالعـه انجيـل قصـه عشـاي ربـاني در شـب كرسـمس و          

كردن نان فطير با شراب و  داشتن به اين كه شراب خون مسيح است و از نوش جان عقيده
شود، چون به قـول انجيـل    دعاخواندن پاپ اين نان و اين شراب به بدن عيسي تبديل مي

دهـد   مسيح پيش از مرگ خود جام شرابي را به حواريون مي 24–22بند  14ل مرقس فص
آيا اين افسانه را با نيروي خدادادي عقل خود » بنوشيد كه اين خون من است«گويد:  و مي

 .به داوري نگذاشتيد؟!!!
هاي كرسمس به كليسا رفته ايد و يك كشـيش آمـده و در حـال     و شما حتماً در شب

ير را پاره پاره كرده به شما تقسيم نموده است و كشيش ديگر بـا جـام   دعاخواندن نان فط
شراب آمده و شما پاره نان و جرعه از شراب را گرفته در شكم خود فرو برديد و نـان را  

تان اذيت شود، آيا از خود و از كشـيش   هاي نجويديد تا مبادا بدن نازنين مسيح زير دندان
تان جور بيايـد،   كردن بدن مسيح تا اين كه در دهن پارچه نپرسيديد كه قب�ً از آن با پارچه
 .چرا سبب اذيت مسيح شديد؟!!!

هاي كليسا تبديل بـه   و ديگر از خود نپرسيديد: اين نان و اين شراب كه به عقيده پاپ
بدن و خون مسيح شده و شما آن را نوش جان كرديد، اگر مانند ديگر غذاها هضم شـود  

توهين بزرگي به مسيح نموده ايد و اگر بگوئيد: خير، اين نان و و مراحل خود را طي كند 
گـردد، از ايـن رو بايـد در شـكم آن      شود و تبديل به يك مسيح مي اين شراب هضم نمي

                                           
شود  نوشته سيد علي موسوي. در باره تفصيل افسانه بابا نوئل و عشاي رباني مي» كداميك اس�م يا مسيحيت« -1

 به اين كتاب مراجعه فرمائيد.
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بار در مراسم عشاي رباني شركت كرده است پنجـاه مسـيح ذخيـره شـده      50مسيحي كه 
 .باشد!!!

كننـد كـه    سراسر جهان تاكيد ميهاست كه دانشمندان علم طب در  دوست عزيز، سال
شراب ماده خطرناكيست كه موجـب امـراض مختلـف گرديـده، جسـم و روح را فاسـد       

سازد، آيا از خود سوال نكرديد كه چگونه كليسا آن را به يك نوشـابه مقـدس تبـديل     مي
شـود،   مند مي رسد و سعادت كرده كه از نوشيدن آن با نان فطير انسان به فرزندي خدا مي

چه نسبتي است ميان نان فطير و شراب و جسم مسيح؟!! و بـا كـدام روش علمـي     راستي
آور  شـود، آيـا خجالـت    توان ثابت ساخت كه نان و شراب تبديل به جسم مسـيح مـي   مي

هاي علم استوار است، ما تـن بـه    نيست در قرن بيست و يكم كه همه امور زندگي بر پايه
سوي خرافات دعوت كنيم!!! آيا بـه نظـر شـما    را به  21اين خرافات بدهيم و انسان قرن 

يـي از اعمـال    جشن كرسمس پيش از اين كه يك عمل مذهبي و روحاني باشد مجموعـه 
 .نوشي، لجام گسيختگي و فحشا نيست؟!! راني، باده ناشايسته، بازار عياشي، شهوت

ا هاي نارس بيا دوست عزيز، دست از اين كارها بكش خود را از چنگال اوهام و گمان

ٰ ﴿ فرمايد: رهايي بخش و به اين پيام خداي يگانه گوش كن كه مي هۡ ََ
َ
 َ�  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ

ْ ََغۡ  ْ  َوَ�  دِينُِ�مۡ  ِ�  لُوا ِ ٱ َ�َ  ََُقولُوا ۚ �َۡ ٱ إِّ�  َّ ۡ ٱ إِّ�َما َّ ََ  َمِسيحُ ل ِ ٱ رَُسوُل  َ�مَ َمرۡ  َُ �ۡ ٱ ِع� َّ 
لۡ  ۥٓ َوَ�َِمُتهُ 

َ
� ٰ ٓ َقٮ ٰ  َها ََ ِنۡ  َوُروحٞ  مَ �َ َمرۡ  إِ ْ  َٔ َ�  ُهۖ َّ َُِنوا ِ  ا ِ ٱب ْ  َوَ�  ۦۖ َورُُسلِهِ  َّ ٰ  ََُقولُوا ۚ ثََ� ْ ٱ ثٌَة  لُّ�مۚۡ  �َخۡ�ٗ  نَتُهوا

ُ ٱ إِّ�َما َّ  ٰ ن ۥٓ َنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ِحٞدۖ َ�ٰ  هٞ إَِ�
َ
ۘ  ۥَ�ُ  يَُ�ونَ  أ ا ۥّ�ُ  َوَ�ٞ ٰ لّسَ�ٰ ٱ ِ�  ََ ا تِ َ� ََ  ٱ ِ�  َو

َ
 َوَ�َ�ٰ  ِض� �ۡ�

 ِ ِ ٱب روي مكنيد، و در باره  اي اهل كتاب! در دين خود غلو و زياده«. ]171[النساء:  ﴾١ �ِيٗ� وَ  َّ
گمان عيسي مسيح پسر مريم فرستاده خداست، او كلمه خدا است كه  خدا جز حق مگوييد، بي

خدا آن را به مريم رساند و او داراي روحي است از جانب خدا، پس به خدا و پيغمبرانش ايمان 
تا است (از اين سخن پوچ) دست برداريد كه به سود شماست، خدا  د و مگوييد خدا سهبياوري

يكي بيش نيست كه اهللا است و حاشا كه فرزندي داشته باشد، و از آن اوست آنچه كه در 

 .»ها و زمين است و كافي است كه خدا مدبر و كارساز باشد آسمان
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 و اين سخن پروردگار:

ٰ  قُۡل ﴿ هۡ ََ
َ
ْ َََعالَوۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ ٰ  ا ََ ِ ٓ  َ�َِمةٖ  إ ِ َسَوا ّ�  نَُ�مۡ َوَ��ۡ  َنَنابَ�ۡ  ء

َ
َ ٱ إِّ�  ُبدَ َ�عۡ  �  كَ �ُۡ�ِ  َوَ�  َّ

رۡ  ًضاَ�عۡ  ُضَناَ�عۡ  َ�ّتِخذَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ 
َ
َِ اَ�ا�ٗ أ ِ ٱ ُدونِ  َّ بگو: اي اهل كتاب! «. ]64عمران:  [آل﴾ َّ

كه ميان ما و شما مشترك است، تا جز خداوند يگانه را اي  بياييد به سوي سخن دادگرانه
نپرستيم، و چيزي را شريك او نكنيم، و برخي از ما برخي ديگر را به جاي خداوند يگانه به 

 .»خدايي نپذيرد...
تان را به سـوي   كنم كه دروازه دل در اخير يك بار ديگر به عنوان يك دوست تاكيد مي

دانم، اگر فطرت سليم  ز تعصب مطالعه نماييد كه به يقين ميحق باز كنيد و اس�م را دور ا
باشد، به حق دست خواهيد يافت. و من هـم اگـر در قسـمت تعـاليم ارزشـمند اسـ�مي       

 باشم. توضيح لزم باشد مثل يك دوست در خدمت شما مي
تـرين روش   از خداوند بزرگ و يگانه تمنا دارم تا شما و همه جوانان را بـه پسـنديده  

 هدايت فرمايد، و در پرتو توحيد خالص همه ما را به رشد برساند. زندگي



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يادآوري
اين نوشته به كمك مالي افراد خير به چاپ رسيده اسـت، و ايـن سلسـله ادامـه داشـته و      

 .باشد! هاي مالي وطنداران دين دوست و خيرانديش مي خواهان كمك
 0093799109073شماره تماس 

 

ه نوشته كه در دست داريد در حقيقت جوابي است به آن عـد 

جوانان افغان كه در خارج مرزها به خاطر عدم آگاهي درست از 

هاي ديني و فرهنگي خود به مسيحيت گرويـده   اساسات و ارزش

» پرستي گانه سه«ديني  ها ديگران را نيز به سوي بي و با ارسال نامه

شـود كـه در    شان معلوم مي هاي كنند و از خإلل نوشته دعوت مي

نـد بـه طـور نمونـه در همـين نامـه       دان اي اسإلم هيچ نمـي  باره

 نويسند: مي
اي را بياوريد كه حيات ابـدي (زنـدگي    توانيد از قرآن آيه آيا مي«

روشن است كه اين » جاويد و هميشگي در بهشت) را تضمين كند؟

 .سوال ناشي از ناآگاهي نسبت به حقيقت اسإلم است
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