
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 عھد معھود

 

 درس گفتارھایی از: مسعود بسیطی

 با اھتمام: زھرا مرادی

 

ران ی آفرینش آدمی به روایت ھدایتگبا حقایقی از آفرینش آدم علیه السالم و فلسفه» عھد معھود«ی در دوره
بندد سخن آسمانی آشنا خواھید شد. ھمچنین در این دوره، از عھدی که آدم علیه السالم با خداوند متعال می

 تا قیام قیامت به آن پایبند بمانند! –از جمله من و شما  –شود تمامی بنی آدم خواھیم گفت؛ عھدی که قرار می

 

  بشارت عیسی (ع) به آمدن موعود عھد آسمانی: دھمیازدرس 

 

جھانیان از  بربنی اسراییل به عھد معھود خیانت کرد و فرصت خود را برای حکمفرمایی گفتیم گذشته  جلساتدر 
دست به کار شد تا نگذارد کسی غیر از  ،دست داد؛ اما از آنجا که چنین جایگاھی بسیار وسوسه انگیز بود

ھای آنھا که حاوی مفاد د پیامبران و نوشتهق این امر بایبرای تحقصاحب چنین جایگاه و اعتباری شود.  ،یھود
شدند. لذا پیامبران را کشتند و کتب را تحریف کردند. می عھد و اقرار بر خیانت بنی اسراییل بود از میان برداشته

 ینه از بن و – یلاسماع یاز بن یامبریپدر کتاب مقدس به جای ماند که تصریح داشت موارد متعددی با این وجود 
  .تحت فرمان او در آیند یدخواھد آمد که ھمگان با – ییلاسرا

 ماجرا:ی و اینک ادامه

دادند؛ تا اینکه می بزرگان یھود ھمچنان به تحریف دین خدا و محکم کردن سلطه و نفوذشان بر مردم ادامه
انداخت. می انباشته بودند را به خطرھا در طول سال آنچه از زر و زوری مبعوث شد که ھمهشان پیامبری بین

و بشارت به  ۱یھودی با ماموریت و بشارتی خاص. ماموریت به اصالح دین تحریف شده »عیسی«ی به نام پیامبر
 »:احمد«آمدن موعود عھد، 

ّ یإِْسَرائِ  یا بَنِ یَم یَسى اْبُن َمرْ یَوإِْذ َقاَل عِ « ِ إِلَ  یَل إِنِ ًرا بَِرُسوٍل ... ُكم یَرُسوُل �َّ ن مِ  یْأتِ یَوُمبَِشّ
 ۲»اْسُمُه أَْحَمدُ  یبَْعدِ 

                                                 
 یام تا تورات موسكه آمده ید"گمان مبرگوید: تاب مقدس، عیسی (ع) خطاب به یھودیان بنی اسراییل چنین میبه نقل از ک ۱

كه از  گویمیبه شما م یو به انجام رسانم. براست یمنما یلام تا آنھا را تكمرا منسوخ كنم. من آمده یاءانب یرسا یھاو نوشته
ن حكم یاز كوچكتر یخواھند شد. پس اگر كس یعمل یكبه  یكھمه  یقیناً شود،  یعمل یداحكام تورات، ھر آنچه كه با یانم

کتاب مقدس، : كنند، او در ملكوت آسمان از ھمه كوچكتر خواھد بود" یندھد كه چن یمتعل یزن یگرانكند و به د یچیآن سرپ
 .۱۹تا  ۱۷، بند ۵انجیل متی، باب  یری،ترجمه تفس

 .۶قرآن کریم، سوره صف، آیه  ۲
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خدا به ی من فرستاده ؛لیاسرائ بنیم گفت اى یمر بنسى یھنگامى را كه ع[به یاد آور] و 
 شنام [ھمو که]آید اى كه پس از من مى به فرستادهدھم بشارت میو ...  سوى شما ھستم

 است.احمد 

 

بار دیگر به  ۳و عالم به خاطرش خلق شده بودندمسیح آمده بود تا ھمچون پیامبران پیشین عھدی را که آدم 
 مردم یادآوری کند. 

به زودی پای  - ٤ھا و زمین به ُیمن وجود او و خاندان اوستھمان که خلقت آسمان -» احمد«آمده بود تا بگوید 
۷ھمان فارقلیط ٦ھمان نبّی امی، ٥به این دنیا خواھد گذاشت؛ ھمان پیامبر عربی، ۸امین  ی به که ھیچ پیامبر 

۹پیامبری مبعوث نشد مگر به اقرار به جایگاه او و تعھد به بشارت دادن به او.   

محمد  –مسیح آمده بود تا بار دیگر بنی اسراییل را جمع کند و به آنھا بگوید خداوند اراده کرده برترین مخلوقاتش 
را فرمانروایان  –رزند از نسل حسین و نُه ف ۱۰ (احمد)، علی (ایلیا)، فاطمه (فطیم)، حسن (َشبَّر)، حسین (َشبیر)

                                                 
َماَء َو اْألَْرَض"  یَخْلقِ  یعِ ِمْنَك َو ِمْن َجمِ  یرٌ َو ُھْم خَ " ۳ آدم] آنھا  ی: [ایعنیَو لَْوَالُھْم َما َخلَْقُتَك َو َال َخلَْقُت اْلَجنََّة َو النَّاَر َو َال السَّ

لق نبودند، تو را خ ینانامخلوقاتم برترند. [بدان و آگاه باش] اگر  ی) از تو و از ھمهینفاطمه، حسن و حس ی،محّمد، عل(
 .۲۷۳، ص ۲۶: بحاراالنوار، ج آفریدمیرا نم ینبھشت و جھنم و آسمان و زم ینو ھمچن كردمینم

 بنگرید به پاورقی پیشین. ٤
در مناظره با جاثلیق، حضرت عیسی به آمدن پیامبری عربی پس از خود بشارت داده بوده و  علیه السالمبه فرموده ی امام رضا  ٥

ای که آن شده. به گونهضوع در انجیلی که در زمان مناظره ی امام رضا با جاثلیق در دسترس بوده، صریحا دیده میاین مو
َھْل نَطََق  لرَِّضا عکند: "َقاَل اجاثلیق ھم بشارت به آمدن پیامبر عربی و اھل بیتش و وصّی یزرگوارش را در انجیل تایید می

ْنجِیُل أَنَّ ُيوَحنَّا َقا َرنِي بِِه أَ اْإلِ ٍد اْلَعَربِّيِ َو َبشَّ ْرُت بِِه بَ ُكوُن ِمْن نَُّه يَ َل إِنََّما اْلَمِسیُح أَْخبََرنِي بِِديِن ُمَحمَّ َفآَمُنوا بِِه  ْلَحَواِريِّینَ اْعِدِه َفبَشَّ
َر بُِنُبوَِّة رَ  َقاَل اْلَجاثَلِیقُ  ْص َمَتى يَُكوُن َذلِ  َو لَْم يُ ِصیِّهِ وَ ُجٍل َو بِأَْھِل بَْیتِِه َو َقْد َذَكَر َذلَِك ُيوَحنَّا َعِن اْلَمِسیحِ َو بَشَّ َك َو لَْم تسم لَّخِ

 .۱۵۷، ص ۱": عیون اخبارالرضا، ج ] لََنا اْلَقْوَم َفَنْعِرَفُھم[ُيَسمِ 
ی هللا علیه و آله و سلم حمد پرسد آیا در انجیل، عیسی (ع) به مای با جاثلیقِ مسیحی از او میدر مناظره علیه السالمامام رضا  ٦ صل

خوانده شده؟ ... و جاثلیق ھم اعتراف می کند صفات چنین پیامبری در انجیل  نبّی امیبشارت نداده؟ ھمان پیامبری که 
ْفِر الثَّالِثِ الَِّذي فِیِه ِذْكُر مُ   َو بَِشاَرةُ  َحمَّدٍ آمده و حضرت عیسی درباره ی ایشان بشارت داده: "َقاَل الرَِّضا ع َفُخْذ َعلَى الّسِ

ْنجِیلِ  ْفَر الثَّالَِث ِمَن اْإلِ ا َجاثَلِیُق َر ُمَحمٍَّد ص َفَقاَل يَ ى بَلََغ ِذكْ  َحتَّ ِعیَسى بُِمَحمٍَّد َقاَل اْلَجاثَلِیُق َھاتِ َفأَْقبََل الرَِّضا ع يَْتلُو َذلَِك الّسِ
ُ  إِالَّ بَِما َوَصَفهُ  ُه َقاَل َال أَِصُفهُ َمْن َھَذا النَّبِيُّ اْلَمْوُصوُف َقاَل اْلَجاثَلِیُق ِصفْ   يُّ اْألُّمِيُ النَّبِ ْلَعَصا َو اْلكَِساِء االنَّاَقِة َو  ُھَو َصاِحبُ  �َّ

ْنجِیِل يَْأُمُرُھْم بِاْلَمْعُروِف َو يَْنھاُھْم َعنِ  َو ُيَحرُِّم َعلَْیِھُم  ِحلُّ لَُھُم الطَّیِّباتِ ْنَكِر َو يُ  اْلمُ الَِّذي يَجُِدونَُه َمْكُتوباً ِعْنَدُھْم فِي التَّْوراِة َو اْإلِ
َدِل لطَِّريقِ اْألَْقَصِد َو اْلِمْنَھاجِ اْألَعْ ا) يَْھِدي إِلَى ۱۵۷(سوره اعراف، آیه  َو اْألَْغالَل الَّتِي كانَْت َعلَْیِھمْ  اْلَخبائَِث َو يََضُع َعْنُھْم إِْصَرُھمْ 

َراِط اْألَْقوَ  ِ َو َكلَِمتِِه َھْل تَجُِد َھِذِه الصِّ  مِ َو الصِّ ْنجِیَفَة فِ َسأَْلُتَك يَا َجاثَلِیُق بَِحّقِ ِعیَسى ُروحِ �َّ ْطَرَق اْلَجاثَلِیُق ِل لَِھَذا النَّبِّيِ َفأَ ي اْإلِ
َفُة فِ  ْنجِیَل َكَفَر َفَقاَل نََعْم َھِذِه الصِّ ْنجِیِل َو َقْد َذكَ َملِیّاً َو َعلَِم أَنَُّه إِْن َجَحَد اْإلِ ، ۱ ح، جالخرائج و الجرائ": نَّبِيَسى َھَذا الَر ِعیي اْإلِ

 .۳۴۵و  ۳۴۴ص 
نام موعود بشارت داده شده در انجیل است که به معنای بسیار ستوده شده یا احمد است. بنگرید به مقاله ی » فارقلیط« ۷
 پایگاه علمی فرھنگی محمد (ص). آثار و مقاالتدر بخش » محمد (ص) در تورات و انجیل«
شاھان و سرور شاه «که  »ینام«با نام  یاست، از سوار یحیاناز کتاب مقدس مس یکه بخش یوحنا یدر مکاشفه ۸

کند: کتاب مقدس،  یجنگد و آنھا را نابود م یم یانشو لشکر یطانو با ش یدآ یشده که با اقتدار م یاداست، » سروران
 .۲۱تا  ۱۱، بند ۱۹باب  یوحنا،مکاشفه 

ْقَرارِ رسول خاتم می فرمایند: " ۹ َتُه بَِمْبَعثِي َو ِرَسالَتِي َما نَبَّأَ نَبِیّاً َو َال أَْرَسَل َرُسوًال إِالَّ أََمَرُه بِاْإلِ َر ُأمَّ ای " ھیچ نبیبِي َو أَْن ُيبَّشِ
به نبوت و ھیچ پیامبری به رسالت مبعوث نشد مگر اینکه به او امر شد تا به [حقانیت و جایگاه] من اقرار کند و امتش را به 

 .۳۸۰ص، الھداية الكبرىبعثت و رسالت من بشارت دھد: 
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و جانشینان خود بر روی زمین قرار دھد. ھر کس جایگاه آنھا را نپذیرد و با آنھا مخالفت کند، با خدا مخالفت کرده 
 شان کند، خدا را دوست داشته و یاری نموده.و ھرکس ایشان را دوست بدارد و یاری

به حقانیت  پیشین، و بشارات پیامبرانِ ھا بر طبق پیشگوییآنکه  وقتی سخنان عیسی را شنیدند، با بزرگان یھود
 برای حفظ قدرت و اعتبار خودشان ھم که شده باید تالشباور داشتند، رسالت او را نپذیرفتند. آنھا » مسیح«

زندان،  ھمچون یکردند جلوی مسیحی شدن بنی اسراییل را بگیرند. از این رو به اقدامات خشونت آمیزمی
آنھا کار را تا جایی پیش بردند که حکم  ۱۱.شدند، دست زدندمی و حتی اعدام یھودیانی که مسیحی شکنجه

البته به اعتقاد مسلمانان حضرت عیسی  ۱۲مصلوب کردن عیسی مسیح را نیز از فرماندار رومِی آن زمان گرفتند.
حیان بر این باورند که اما مسی ۱۳به صلیب کشیده نشد و شخص دیگری را به جای ایشان روی صلیب بردند؛

ی یھودیان به ھر حال، پس از آن حادثه که سربازان رومی به دسیسه ۱٤عیسی مسیح بر روی صلیب جان داد.
 قصد جان عیسی مسیح را کردند، مردم دیگر از نعمت حضور این پیامبر بزرگ محروم گشتند.

نامش (معنای لغوِی انجیل، مژده است) و  او باقی بود. انجیلی که ھم» انجیل«عیسی دیگر بین مردم نبود اما 
 ۱٥»!احمد«کرد؛ بشارت به آمدن ھم محتوای داخلش از بشارتی عظیم حکایت می

شد تا نشانی از عھد و موعودش باقی نماند. پس باید انجیل عیسی ھم به سرنوشت تورات موسی دچار می
۱۷ناپدید شد! ۱٦ھمین اتفاق ھم افتاد. انجیل ھم مانند تورات  

                                                                                                                                                        
، یلیااحمد، ا، اسامی پنج تن در تورات به این شکل آمده بود: علیه السالمن در مجلس مناظره با امام رضا به اقرار بزرگ یھودیا ۱۰

: الثاقب فی المناقب، ص علیھم السالمیر که معادل عربی آنھا عبارتند از: محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین ، َشبَّر، َشبیمفط
۱۹۲. 

بخش اعمال رسوالن، توضیح داده شده است. به عنوان نمونه بنگرید به: کتاب  ای از این اقدامات در کتاب مقدس،گوشه ۱۱
 .۳و  ۱، بند ۸مقدس، عھد جدید، اعمال رسوالن، باب 

 یرا بدست مقامات روم یسیکه ع یابندب یمشورت کردند تا راھ یکدیگرچون صبح شد، کاھنان اعظم و سران قوم، با " ۱۲
کتاب مقدس، ترجمه ": دادند یل، تحوی، فرماندار رومیالطوست بسته به پرا دس یسیپس ع بسپارند تا کشته شود.

 .۲و  ۱د ، بن۲۷انجیل متی، باب  یری،تفس
ِ َو ما َقَتلُوُه َو ما َصلَُبوُه َو لکِْن ُشبِّهَ " ۱۳  اْخَتلَُفوا فیِه لَفی لَُھْم َو إِنَّ الَّذینَ  َو َقْولِِھْم إِنَّا َقَتْلَنا اْلَمسیَح عیَسی اْبَن َمْریَم َرُسوَل �َّ

یسى بن مریم عما مسیح «[گفتند:] شان كه و این سخن" یعنی: َشّکٍ ِمْنُه ما لَُھْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِالَّ اتِّباَع الظَّّنِ َو ما َقَتلُوُه یقیناً 
مشتبه شده است و كسانى كه  بلكه امر بر آنان .انددار آویختهه اند و نه باو را كشتهنه حال آنكه  ».پیامبر خدا را كشتیم

او را  به یقینند، ھیچ علمى به آن ندارند جز دنبال گمان رفتن، و  ھستدرباره وى اختالف كردند نسبت به آن در شكّ 
 .۱۵۷: قرآن کریم، سوره نساء، آیه اندنكشته

 .۵۰، بند ۲۷متی، باب انجیل  یری،کتاب مقدس، ترجمه تفس": برآورد و جان سپرد یگریبلند د یادفر یسینگاه ع"آ ۱٤
در بخش » محمد (ص) در تورات و انجیل«ی توانند به مقالهعالقمندان به موضوع بشارات انجیل به آمدن رسول خاتم می ۱٥

 پایگاه علمی فرھنگی محمد (ص) مراجعه فرمایند. آثار و مقاالت
 درس نھمبنگرید به  ۱٦
شود و مردم به ارمغان آورده بود، مفقود می یبرا یمبن مر یسیکه خود ع یاصل یلانج السالم یهعلامام رضا  یشبه فرما 17

یسند: بنو یدیجد یلخودشان از آنچه به خاطر دارند انج یرندگمی یمشوند و تصمدور ھم جمع می ینصران یسپس علما
ْنجِیِل اْألَوَِّل ِحیَن اْفَتَقْدتُُموُه ِعْنَد مَ  ْنجِیَل "َقاَل الرَِّضا ع یا َجاثَلِیُق أَ َال تُْخبُِرنِی َعِن اْإلِ اْعلَْم  ...ْن َوَجْدتُُموُه َو َمْن َوَضَع لَُكْم َھَذا اْإلِ

ْنجِیُل اْألَوَُّل اْجَتَمَعِت النََّصاَرى إِلَى ُعلََمائِِھْم َفَقالُوا لَُھْم ُقتَِل ِعیَسى ا ا اْفُتِقَد اْإلِ ْنجِیَل َو أَْنُتُم اْلعُ أَنَُّه لَمَّ لََماُء ْبُن َمْریَم ع َو اْفَتَقْدنَا اْإلِ
ْنجِیَل فِی ُصُدوِرنَا َو نَْحُن نُْخِرُجُه إِلَیُكْم ِسْفراً ِسْفراً فِی ُكّلِ أََحٍد َفَال تَْحَزنُوا َعلَیِه وَ  َفَما ِعْنَدُكْم َفَقاَل لَُھْم أَلُوَقا َو مرقابوس َال  إِنَّ اْإلِ

َحٍد ِسْفراً ِسْفراً َحتَّى نَْجَمَعُه ُكلَُّه َفَقَعَد أَلُوَقا َو مرقابوس َو یوَحنَّا َو َمتَّى َفَوَضُعوا لَُكْم تُْخلُوا اْلَكَنائَِس َفإِنَّا َسَنْتلُوُه َعلَیُكْم فِی ُكّلِ أَ 
ْنجِیَل اْألَوََّل": امام رضا به جاثلیق فرمود:  ْنجِیَل بَْعَد َما اْفَتَقْدتُُم اْإلِ کجا  آیا به شما بگویم انجیلی را که گم کردید، در«َھَذا اْإلِ
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ای از شاگردان و پیروان حضرت عیسی تصمیم گرفتند آنچه از کالم عیسی مسیح به یاد دارند، بنویسند و به عده
جای انجیل عیسی در اختیار مردم قرار دھند. حتی آنھایی که عیسی را از نزدیک ندیده بودند و فقط از این و آن 

کتاب خدا را بازنویسی کنند. صدھا انجیل حرفھایی از مسیح و آیینش شنیده بودند، قلم به دست گرفتند تا 
نوشته شد که ھمه با ھم متفاوت و حتی در تضاد بود. (سال ھا بعد به تصمیم و سلیقه ی گروھی از کشیشان 

انجیل به عنوان کتاب رسمی مسیحیان پذیرفته شد که ھم اکنون در کتاب مقدس  ۴از میان ھمه ی اناجیل، 
 تبر خوانده شد)مسیحیان وجود دارد و مابقی نامع

شان ھای عیسی باب میلداد تا ھر آنچه از آموزهاین اوضاع آشفته، فرصت مناسبی را در اختیار یھودیان قرار می
نیست حذف یا تحریف کنند و به جای کالم خدای عیسی به خورد مردم بدھند. اما برای این کار، یھودیان باید 

ھای خود را دادند تا از طریق وی نقشهای را بین ایشان قرار میرهکردند و مھابتدا در میان مسیحیان نفوذ می
 عملی سازند. 

۱۸بسیار متعصب و ضد مسیح یکی از یھودیانِ  خوانده » پولس«برای این ماموریت انتخاب شد. این فرد که  
۱۹مبلغان مسیحی شد.شد، با ترفندی فریب آمیز به عنوان عامل نفوذی وارد گروه می به تبلیغ و در حالی  پولس 

نزد ھیچ یک از نه دیده بود و او را  ،حضور و حیات مسیح زمانھای مسیح مشغول شد که نه در تعلیم آموزه
 . ن عیسی تعلیم گرفته بودواریحو

ی خدا) تا اینکه پس از توانست تحریفات زیادی وارد مسیحیت کند؛ از اینکه عیسی پسر خدا بوده (نه بنده او
یکی از تحریفاتی که پولس یعت منسوخ شده و نیازی به انجام اعمال شرعی نیست. ھای شرعیسی بکن نکن

د، پس از به یاد داری درس ھفتمھمانطور که از  ۲۰فرد ایماندار بود!» ختنه شدن«عدم لزوم در مسیحیت ایجاد کرد 
ی عھد معھود پیمان بگیرد، نشان پذیرش عھد را کند از مردم دربارهتاکید می علیه السالمآنکه خداوند به ابراھیم 

 فرماید: دھد و میمردان و پسران قرار می» ختنه شدن«

 ... ان دھند که عھد مرا پذیرفته اند"تمام مردان و پسران شما باید ختنه شوند تا بدین وسیله نش 
ھمه باید ختنه شوند و این نشانی بر بدن شما خواھد بود از عھد جاودانی من. ھر کس نخواھد 

 ۲۱ختنه شود، باید از قوم خود طرد شود، زیرا عھد مرا شکسته است."

                                                                                                                                                        
بدان ھنگامی که انجیل از میان شما گم شد، نصاری سراغ ...  یافتید و چه کسانی برای شما این انجیل را نگاشتند؟

ایم؛ شما که علمای ما ھستید شان رفتند و گفتند عیسی بن مریم که به قتل رسیده، انجیل را ھم که گم کردهعلمای
فر برایتان گرد فر به سِ ی ما محفوظ است و ما آن را سِ تند انجیل در سینهگف» مرقابوس«و » لوقا«بگویید چه باید بکنیم؟ 

» یوحنا«تان جمع خواھیم کرد. پس با ی انجیل را برایخواھیم آورد، پس محزون نباشید و کلیساھا را خالی نکنید که ما ھمه
 .۱۶۲، ص ۱رضا، ج دور ھم جمع شدند و انجیل کنونی را برای شما تھیه کردند: عیون اخبارال» متی«و 
مردم  یھاداد. او وارد خانه یرا شکنجه م یحبه مس یماندارانرفت و ا یاما پولس ھمه جا مبه عنوان نمونه بنگرید به: " ۱۸
 ترجمه تفسیری، اعمال رسوالن،کتاب مقدس، ": انداخت یو به زندان م یدکش یم یرونشد و مردان و زنان را به زور بیم

 .۳، بند ۸باب 
سرزنش نموده؛ او  دارد،یروا م یحیانکه نسبت به مس یکه او را به خاطر آزار یدهد یارا در عالم رو یحادعا کرد مس پولس ۱۹

این ماجرا به کند.  یغرا تبل یحیتمس خواھدیجبران گذشته م یآورده و برا یمانا یحاتفاق متنبّه شده، به مس ینھم از ا
 بیان شده است. ۹تفصیل در کتاب مقدس، اعمال رسوالن، باب 

 یاتح یحما که از مس ی"براھای پولس در کتاب مقدس، ترجمه تفسیری توجه فرمایید: به عنوان نمونه به این صحبت ۲۰
! دیی خطرناك باشمواظب سگھا" ؛.  ۶، بند ۵باب  یان،غالط": ندارد یتینشدن اھم یاختنه شدن  یگر، دیمایافته یجاودان

 . ۲، بند ۳باب  یلیپیان،ف": ید ختنه شد!یافتن بای نجات یند براگویمد كه طان صفتانی ھستنیمنظورم آن ش
 .۱۴تا  ۱۰، بند ۱۷پیدایش، باب سفر ، توراتترجمه تفسیری،  ،کتاب مقدس ۲۱
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 با یک تیر دو نشان زده بودند: یھودبا برداشتن حکم ختنه از مسیحیت توسط پولس، رھبران 

دانستند با دیدن اینکه در می را جزو ملزومات ایمانداری و نشان عھد الھی» ختنه«اول اینکه یھودیان که  -
یافتند و از این رو رغبتی برای نمی مسیحیت این فریضه وجود ندارد، آن را دین الھی و اعتقادی صحیح

 کردند. نمی گرایش به مسیحیت پیدا
ی توانستند افراد برگزیدهنمی ھم شد و مسیحیانمی نشان عھد الھی نقض ،اقدامدوم اینکه با این  -

 الھی در ارتباط با ایشان محقق گردد.ی خدا شوند و وعده
 

عمل به عھد الھی خارج ساخت اما این بدان معنا نبود که یھود ی مسابقه را از دورِ  مسیحیاناین اقدام یھودیان، 
عھد خود را با یھود بارھا و بارھا  به تفصیل گفته شد، درس نھمچون ھمانطور که در این مسابقه باشد. ی برنده

کرد و نمی خدا شکسته بود و مورد لعنت و مجازات خدا قرار داشت. در واقع بنی اسراییل الاقل تا زمانی که توبه
الھی به ابراھیم گردد و آنچه خدا وعده داده ی تحقق وعدهی توانست وسیلهنمی گردید،نمی مطیع امر الھی

 بود را نصیب خود سازد. 

ای که خداوند عھد رقیب جّدی یھودیان در به دست آوردن ریاست و سرپرستی مردم جھان (در واقع ھمان جایزه
ود که موعود تورات و انجیل پیامبری بسته بود به حافظان عھد بدھد) بنی اسماعیل بودند. یھود به خوبی آگاه ب

ی او و جانشینان پاکش از از نسل اسماعیل است. ھمان کسی که خداوند درباره» محمد«یا » احمد«به نام 
ی بنی آدم پیمان گرفته بود تا ایشان را به برتری و سرپرستی بپذیرند و با آنھا از دِر دشمنی و ناسازگاری ھمه

 وارد نشوند. 

از بنی اسراییل را دید، چنین ننگی قابل تحمل نبود که قومی غیر می ود که ھمواره خود را نژاد برتربرای یھاما 
باشد. آنھا  –یعنی اسماعیل  –قوم برگزیده و غالب بر اقوام دیگر ببیند. آن ھم قومی که از نسل پسری کنیز زاده 

ه تحریف کتاب مقدس زده بودند و فرزندی را حتی برای اینکه ھرگونه امتیازی را از اسماعیل سلب کنند، دست ب
توانستند می حال چگونه ۲۲که قرار بود ابراھیم به قربانگاه ببرد، به جای اسماعیل، اسحاق معرفی نمودند.

 منتظر بنشینند تا بنی اسماعیل به جای بنی اسراییل قدرت را به دست بگیرد؟

 شدند.می پس باید باز ھم دست به کار

 ماجرا خواھیم پرداخت.ی به ادامه آیندهی جلسهدر 

 

 نکات مھم این جلسه 

موسی را که یھود حضرت بنی اسراییل مبعوث شد تا ھم تورات  بن مریم در میان یھودیانِ  یسیع -
 یا ھمان موعود عھد بشارت بدھد. » احمد«ید و ھم به آمدن تحریف کرده بود، احیاء نما

                                                 
 یگانه. ! ..یمابراھ یا«او را ندا داد:  کند. پس را امتحان یمابراھ و خدا خواست گذشت یآمده: "مدت یندر کتاب مقدس چن ۲۲

 به که ییھااز کوه یکیرا بر  یآنجا و برو و در یامور ینسرزم ، بهبرداشته دارییم دوستش یاربس را که اسحاق یعنی پسرت
، بند ۲۲باب  یدایش،تورات، ِسفر پ یری،فسکتاب مقدس، ترجمه ت": »!کن یقربان ،یسوختن یهھد داد بعنوان خواھم تو نشان

آمد  یاساله بود که اسحاق به دن ۱۴ یلدو پسر داشت و با استناد به کتاب مقدس اسماع یمکه ابراھ ی. در حال۲و  ۱
صادر شده  یفرمان زمان ینکن؛ حتما ا یپسرت را قربان یگانهخدا گفته  اگر.) پس ۵، بند ۲۱و باب  ۱۶، بند ۱۶باب  یدایش،(پ

 ھمو بوده. یزد نرا داشته و مراد خداون یلفقط اسماع یمکه ابراھ
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و یھودیان را نیز با اعمال خشونت از رسالت عیسی را نپذیرفتند بزرگان یھود برای حفظ موقعیت خود،  -
در نھایت ھم حکم مصلوب کردن پیامبر خدا را از فرماندار رومِی آن زمان ایمان به مسیح منع کردند. 

 گرفتند.

پس از از این رو ». احمد«به معنای مژده بود؛ مژده به آمدن » انجیل«  علیه السالمِی عیسی کتاب آسمان -
انجیل بر آمد تا نشانی از عھد و  محتوای یھود در صدد از بین بردنرفتِن عیسی از میان زمینیان، 

 موعودش باقی نماند.

رادی که بعضا حتی عیسی انجیل اصلی ناپدید شد (!) و به جای آن صدھا انجیل متفاوت توسط اف -
  مسیح را ندیده بودند نگاشته شد.

بزرگان یھود از فرصت نبودِن عیسی و مفقود شدن کتابش استفاده کردند و یک عامل نفوذی به نام  -
ھای مسیح وارد مسیحیت زهرا به میان مسیحیان فرستادند تا تحریفات متعددی را به اسم آمو» پولس«

 .ببردو مفاد عھد را از بین  کند

از مسیحیت بود. در حالی که خداوند به ابراھیم » ختنه شدن«یکی از تحریفات پولس، برداشتن حکم  -
 مردان و پسران است.» ختنه شدن«اعالم کرده بود نشان پایبندی به عھد الھی  علیه السالم

 دو نشان زده بودند: یرت یکبا  یھودرھبران بدین ترتیب  -

o دیگر دانستندمی یو نشان عھد الھ یمانداریرا جزو ملزومات ا» ختنه«که  یھودیان ینکها اول ،
 کردند. نمی یداپ یحیتبه مس یشگرا یبرا یرغبت و یافتندنمی ی بر حقیندمسیحیت را 

o توانستند نمی یحیانشد و مسمی نقضدر مسیحیت  یرفند، نشان عھد الھت ینبا ا ینکها ومد
 خدا شوند.ی یدهافراد برگز


