
 تأثير مسيحيان رافضی بر اسالم
  
 

مسيحيان زمانه محمد، مسيحيانی نادان و  رافضی  بودند که دولت روم به خاطر خطری که اين مسيحيان رافضی و 
بدعت گذار برای او داشتند ، آنها را از آنجا بيرون کرده بود. آنها نيز چاره ای نداشتند به جز اينکه به يک سر زمين 

د.آنها با انجيل يا نوشتارهای پاپها آشنائی نداشتند.اما با کتابهای بدعت گذار و محتوی داستانهای گزافه ديگر پناه بياورن
ی آنها آشنا بودند.در اينجا می خواهيم به شما نشان دهيم که محمد دانش ناقص خود در مورد انجيل را از اينها که در 

از اينها يادگرفته است؛ در کتاب عهد جديد وجود دارد.هدف او اين اطراف او بودند؛ ياد گرفته بود.او فکر می کرد آنچه 
بود که دينی عرضه کند که باور تمام فرقه های موجود در شبه جزيره عربستان را پوشش دهد. مسيحيان نيز دسته ای 

و عبث اين از اين فرقه های مختلف بودند.بنابراين آنچه او  از مسيحيت وارد قرآن کرد؛در حقيقت  تصورات واهی 
مسيحيان نادان بود.در اينجا هدف ما اين است که اين قضيه را بررسی کنيم و ببينيم که آنچه را يکی از ريشه های قرآن 

 می دانيم، چنين داستانهايی در خود دارد يا خير.
  
 

  قصه اصحاب کهف:
 

 آنچه در قرآن در مورد اصحاب کهف آمده است در اينجا به صورت کامل می آوريم:
  

  ٨-٢۶سوره کهف.آيه
ای رسول ما تو پنداری که که قصه اصحاب کهف و رقيم در مقابل اين همه آيات قدرت و عجايب حکمتهای ما واقعه 

عجيبی است؟ آنگاه که اصحاب کهف در غار کوه پنهان شدند ؛ از درگاه خدا مسئلت کردند که بارالها تو در حق ما به 
وسيله رشد و هدايتی کامل مهيا ساز.پس ما بر گوش آنها چند سالی پرده  لطف خاص خود رحمتی عطا فرما و بر ما

بيهوشی زديم.پس از آن ؛آنان را برانگيختيم تا معلوم گردانيم کدام يک از آن دو گروه مدت درنگ در آن غار را بهتر 
ند که به خدای خود ايمان احصا خواهد کرد.ما قصه آنان را به درستی بر تو حکايت خواهيم کرد.. آنها جوانمردانی بود

آوردند و ما بر مقام ايمان و هدايتشان بيفزوديم.ما بر دلهای آنها عالقه را محکم کرديم که آنها قيام کرده و گفتند خدای 
ما پروردگار آسمانها و زمين است.و ما هرگز جز خدای يکتا هيچکس را به خدايی نمی خوانيم که اگر بخوانيم سخت راه 

موده ايم.اينان قوم ما هستند که خدايانی غير خدای يگانه برگرفتند و در صورتی که هيچ دليلی روشن بر خطا و ظلم پي
 خدايی آنها ندارند. چه ظلمی باالتر از اين افترا و دروغی که بر خدا می بندند.

  
د؛ بايد به غار کوه و آنگاه اصحاب کهف با يکديگر گفتند که شما چون از اين مشرکان و خدايان باطلشان دوری جستي

گريخته و پنهان شويد؛تا خدا از رحمت خود در همان غار تنگ به شما گشايش و توسعه ببخشد و اسباب کار شما را با 
 روزی حالل و آسايش مهيا سازد.

  
و گردش آفتاب را چنان مشاهده می کنی که هنگام طلوع از سمت راست غار وهنگام غروب نيز از جانب چپ آنها به 

می گرديد و آنها کامالً از حرارت خورشيد در آسايش بودند.اين حکايت يکی از آيات الهی است.هر کسی را خدا  دور
هدايت کند او به حقيقت هدايت يافته و هر که را گمراه گرداند؛ ديگر هرگز برای چنين کس هيچ يار و راهنمائی نخواهد 

ودند و ما آنها را به پهلوی راست و چپ می گردانديم.و سگ آنها دو بود.و آنها را بيدار پنداشتی در حالی که در خواب ب
دست بر در غار گسترده داشت و اگر کسی بر حال ايشان مطلع شد از آنها گريختی و از هيبت و عظمت آنها بسيار 

اب پيش آمد. هراسان گرديدی . باز ما آنها را از خواب بر انگيختيم. تا ميان خودشان صحبت و بحث از مقدار زمان خو
يکی پرسيد چند مدت در غار درنگ کرديد.جواب دادند يک روز تمام .در شک شدند . گفتند خدا دانا تر است که ما چند 

مدت در غار بوده ايم. باری شما درهم هايتان را به شهر بفرستيد تا مشاهده شود که کدام طعام پاکيزه تر و حالل تر 
و بايد با دقت و مالحظه زود به طوری که هيچ کس شما را نشناسد و از کار شما  است تا از آن روزی خود فراهم آريد

آگاه نشود برويد و برگرديد.زيرا محققاً اگر بر شما آگاهی و ظفر يابند شما را سنگسار خواهند کرد؛يا به آيين خودشان 
ف آگاه ساختيم تا خلق بدانند که برگردانند و هرگز روی رستگاری نخواهيد ديد.و باز ما مردم را بر حال اصحاب که

وعده خدا به حق بوده است و ساعت قيامت البته بی هيچ شک خواهد آمد.تا مردمی که ميانشان تنازع و خالف در امر 
آنها بود، رفع نزاعشان شود.پس بعضی گفتند بايد گرد آنها حصار و بنايی بسازيم.خدا به احوال آنها آگاه تر است. و آنها 

احوال آنها ظفر و اطالع يافتند، يعنی خداپرستان، گفتند: البته بر ايشان مسجدی بنا کنيم که در نماز آيند و  که بر واقع
خلق را به دين خود که راه حق و خدا پرستی است؛ هدايت کنند.بعضی خواهند گفت که عده آنها، اصحاب کهف سه نفر 

نفر بود و ششمی  5فی و غيب گويی می گويند، عده آنها بود و چهارمين هم سگ آنها و برخی ديگر از روی خيال با
نفر بودند و هشتمين سگ آنها بود. ای رسول ما ؛ تو با مردمی که اين اختالفات را  ٧سگ آنها بود و برخی ديگر گويند 



گاه نيست. پس برپا می کنند بگوخدای من به عده آنها آگاه تر است . که بر عده آنها از خلق به جز افراد قليلی هيچ کس آ
تو با اهل کتاب در اين موضوع مجادله نکن. جز آنکه هر چه به ظاهر وحی دانستی اظهار کن.ديگر فتوی از عهدی در 

اين باب مپرس. و ای رسول ما تو هرگز مگو که من اين کار را فردا خواهم کرد. مگر آنکه بگويی انشاءهللا. و لحظه ای 
يد است خدای من مرا به حقايقی بهتر و علومی برتر از اين قصه هدايت فرمايد.و خدا را فراموش نکن و به خلق بگوام

آنها در کهف کوه سيصد سال و نه سال هم افزون درنگ کردند . بگو خدا به زمان اقامت آنان در کوه داناتر است.که او 
او نگهبان خلق نيست.و  به همه اسرار غيب آسمانها و زمين محيط است.و چقدر هم بينا و شنواست و هيچ کس جز

آنچه از کتاب خدا بر تو وحی شد؛ تالوت کن.که آيات خدا را هيچ کس تغيير نتواند داد.و هرگز جز درگاه او پناهی 
 نخواهی يافت.

  
 )٢۴٩-٢۵١ ADدر کتابهای تاريخی گريگوری آو تورز شرح اين واقعه به اين صورت آمده است. در زمان دقيانوس(

  و اذيت قرار می دادند و هر چه در توان داشتند به کار می بستند تا اين دين را نابود کنند. رمسحيان را مورد آزا
سال به خواب رفتند تا  ٢٠٠مرد از شهر اِفسوس از ترس جان خود به غاری در نزديکی شهرشان گريختند.آنها برای  ٧

شدند، يکی از آنها به خود جرأت داد  ار) وقتی که از خواب بيدAD۴۴٧اينکه زمان امپراطوری تئودروس دوم رسيد.(
و به شهر رفت تا ببيند در اين مدت که آنها در خواب بوده اند چه اتفاقی به وقوع پيوسته است.او وقتی که ديد دين 

مسيحيت بر همه دينها تفوق يافته است؛حيران شد.صليب که زمانی مظهر شرمساری وخفت بود؛ حاال مظهر افتخار شده 
امپراطور نقش بسته بود و عالمت امپراطوری بود. تقريباً همه مردم دنيا مسيحی شده بودند. البته اين فقط ج بود و بر تا

يک داستان است.اين داستان بی شک برای آن ساخته شده است که نشان دهد که  به ياری روح القدس و خون شهيدان 
به اين فکر نمی کند که اين داستان صحيحی  ودبالخره دين مسيحيت به تعالی رسيد.هيچ مسيحی حتی در رؤيای خ

باشد.اين داستان همانند قصه موش و گربه ای است که شبها برای بچه ها می گويند تا آنها را بخوابانند. اما محمد همه 
اين داستان را وارد قرآن کرد تا پيروانش را آموزش دهد.آيا نيازی هست که توضيح دهيم اين داستان از طرف خداوند 

عال در لوح محفوظی که در آسمان نگه داشته است نيامده است ؛ بلکه اين داستانی بوده است که مسيحيان نادان مت
 عربستان تعريف می کرده اند؟

 
  
  

  داستان مريم
  

در سوره مريم نوشته شده است که پس از تولد آن کودک مقدس ، مردم به سوی مريم آمدند و به او گفتند:ای مريم تو 
 نکر و شگفت آوری کردی.ای خواهر هارون تو را نه پدری ناصالح بود و نه مادری بدکار .م عجب کار

  
مطابق گفته های محمد ، مريم خواهر هارون بوده است.هارون برادر موسی بوده است. قرآن در جاهای ديگر  مريم را 

 )۶۶:١٢)  و (٣:٣۴دختر عمران معرفی کرده است.(
  

 : که) می خوانيم ٢۵:٣۴در سوره(
ما به موسی کتاب تورات را عطا کرديم و برادرش هارون را وزير او قرار داديم.نام مريم ، هارون، موسی و عمران ؛  

) 26.59همان نامهايی است که در تورات آمده است.به جز اينکه در زبان عبری نام عمران را امرام نوشته اند(شماره 
لوی بوده است که در شهر لوی مصر به دنيا آمده است. اين زن و ش نام همسر امرام ژوچبد بوده است که نام پدر

) می خوانيم Exodusشوهر صاحب سه فرزند به نامهای موسی و هارون و مريم شدند.در کتاب خروج بنی اسرائيل(
 که:مريم نبيه خواهر هارون بود

)١۵:٢٠.(  
  
!واضح است که در اينجا محمد مريم خواهر هارون ونحاال به آنچه در قرآن آمده است توجه کنيد. ای مريم خواهر هار  

سال مادر مسيح مقدس شد.مفسران بيهوده سعی می کنند که  ١۵٧٠دختر عمران را همان مريمی می داند که پس از 
اين اشتباه مکانی و زمانی را توجيه کنند.يهوديان داستان شگفت انگيزی دارند که می گويند مريم خواهر موسی نيروی 

شت. فرشتگان مرگ نمی توانستند به سراغ او بيايند. او با بوسه خدا از اين دنيا رفت. هيچ حشره ای و هيچ داعجيبی 
کرمی نمی توانست بر جسد او بنشيند. هيچ کدام از يهوديان نگفته اند که مريم خواهر موسی تا زمان عيسی زنده 

  که با هيچ کدام از انجيلهای چهارگانه نمی خواند. م ماند.در مورد مريم مادر عيسی در قرآن نقل قولهايی می بيني
  

  می خوانيم که:ي ٣٧تا  ٣۵سوره آل عمران آيه ر برای مثال د
  



سپس همسر عمران گفت: ای خداوند بزرگ من آنچه را در رحم دارم پيشکش تو ميکنم تا به خدمت تو درآيد.آن را از 
دنيا آمد ؛ همسر عمران گفت. ای خداوند بزرگ من دختر به دنيا  بهمن بپذير که تو شنوا و دانايی. سپس وقتی که کودک 

آوردم(و خدا می دانست او چه به دنيا آورده است) مرد و زن مثل هم نيستند.نامش را مريم گذاشتم.و او و فرزندانش را 
رار داد. زکريا از اين ق  از شر شيطان رجيم به توپناه دادم.سپس خدا با رئوفی او را پذيرفت.و او را از بندگان خاص خود

طفل مراقبت کرد.هرگاه زکريا به اتاق مريم وارد می شد، غذاهايی را در کنار مريم می ديد. زکريا از او می پرسيد : اين 
غذاها را چه کسی برای تو آورده است؟ مريم جواب می داد اينها از طرف خدا هستند.خدا به هر که بخواهد بی حساب 

  خواهد داد.
  

ر می خوانيم که همسر عمران زن پير و عقيمی بود. پرنده ای ديد که به جوجه خود غذا می دهد. رو به آسمان سيدر تفا
کرد و گفت: ای خدا اگر فرزندی به من عطا کنی ؛ چه پسر باشد چه دختر ، او را برای خدمتگزاری تو به معبد خواهم 

شد.نامش را مريم گذاشت. يکی از مفسرين به نام جالل الدين ر فرستاد.خدا دعای او را اجابت کرد و او به دختری باردا
می گويد مادر مريم چند سال بعد او را حنا خطاب کرد.مادر او را به معبد برد و به کاهنين سپرد . آنها نيز به نوبه خود 

ست تا هيچ کس نتواند ب او را به زکريا سپردند تا از او مراقبت کند. زکريا او را در اتاقی گذاشت و در را به روی او
  وارد اتاق شود. اما فرشتگان وارد می شدند و برای او غذا می آوردند.

  
  در همان سوره می خوانيم که:

فرشتگان گفتند ای مريم خدا آشکارا  تو را انتخاب کرده است و پاک گردانيده  است و بر همه زنان عالم برتری داده 
آنان که رکوع می کنند ، رکوع کن.اين اخباری از غيب است که به تو وحی ه است.برای خدا پارسايی پيشه کن و همرا

نموديم و تو حاضر نبودی. آن زمان که قرعه برای نگهبانی و کفالت مريم می زدند و بر سر اين کارشان به نزاع می 
ست بشارت می دهد که ا کشيدند ؛ چون فرشتگان مريم را گفتند که خدا تو را به کلمه ای که نامش مسيح عيسی بن مريم

در دنيا و آخرت  آبرومند و از مقربان درگاه خداست؛و با خلق در گهواره سخن می گويد . بدانگونه که در سنين بزرگی 
سخن می گويد و او از جمله نيکويان جهان است.مريم عرض کرد؛ پروردگارا مرا چگونه فرزندی تواند بود و حال آنکه 

گفت: چنين است کار خدا هر چه بخواهد می آفريند. چون مشّيت او به خلق هر چيز  ت.مردی به من نزديک نشده اس
  قرار گيرد به محض اينکه گويد موجود باش ، همان دم موجود شود.

  
مده است اين است که می گويند زکريا و دوازده کاهن ديگر برای اينکه آنکته ای که در تفاسير بيداوی و جالل الدين 

به عهده بگيرند ، چوبدستی خود را در رودخانه می اندازند. چوبدستی همه به زير آب می رود به جز ا سرپرستی مريم ر
  چوب دستی زکريا و به اين ترتيب او محافظ مريم می شود.

  
  می خوانيم که: ١۶-٣١در ارتباط با همه اينها در سوره مريم آيه 

ه از اهل خانه خويش کناره گرفته به مکانی به سمت مشرق  ک ای رسول ما ياد کن در کتاب خود احوال مريم را آن روزی
روی آورد.و آنگاه که از همه خويشاوندانش به کنج تنهايی محتجب و پنهان گرديد ما روح خود را بر او مجسم ساختيم. 

تا به امر م مريم گفت من از تو به خدای رحمان پناه می برم که تو پرهيزکاری کنی.گفت من فرستاده خدای توام. آمده ا
او تو را فرزندی بخشم بسيار پاکيزه و پاک سيرت.مريم گفت از کجا مرا پسری تواند بود.در صورتی که دست بشری به 

من نرسيده و من کار ناشايسته نکرده ام.گفتا اينچين کار البته خواهد شد. برای من آسان است و ما اين پسر را آيت و 
قضای الهی بر اين کار رفته است. پس مريم به آن پسر بار برداشت.و برای . رحمت واسع خود بر خلق می گردانيم 

اينکه از سرزمين مردم جاهل بر کنار باشد، به مکانی خلوت رفت.آنگاه او را درد زائيدن فرا رسيد. زير شاخه درخت 
حه عالم بکلی نامم صفخرمايی رفت و از شدت حزن و اندوه با خود می گفت ای کاش من پيش از اين مرده بودم و از 

فراموش می شد. ندايی از زير درخت آمد که غمگين نباش که خدای تو از زير قدم تو چشمه آبی جاری کرد.ای مريم 
شاخ درخت را حرکت ده تا از آن برای تو رطب تازه فرو ريزد.پس تناول کن و آب بياشام و چشم خود به عيسی روشن 

او بگو برای خدا نذر روزه سکوت کرده ام و با هيچ کس هرگز سخن نخواهم ه دار و هر کس از جنس بشر را ببينی ب
گفت.آنگاه قوم مريم به جانب او آمدند که از اين مکان همراهش ببرند. و گفتند ای مريم عجب کار منکر و شگفت آوری 

به طفل کرد. آنها گفتند ما  لهکردی. ای خواهر هارون تو را نه پدری ناصالح بود و نه مادری بدکار . مريم به اشاره حوا
چگونه با طفل گهواره سخن بگوييم.آن طفل گفت ، همانا من بنده خاص خدايم.که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوت عطا 

فرموده و مرا هر کجا باشم برای جهانيان مايه برکت و رحمت گردانيد و تا زنده ام به عبادت و نماز و زکات سفارش 
در مورد مريم باکره در قرآن و تفاسير می خوانيم.چنين افسانه ای از کجا آمده است؟ واضح  کهکرد.اين قصه ای ايست 

است که اين گفتارها در انجيل حقيقی نيست. اين افسانه نقل قول مشتی مسيحی نادان تفرقه انداز است که در زمانهای 
  قديم به کشورهای بيگانه رفته اند. 

  
  ه شده است می خوانيم که:شتدر انجيل جيمز که به يونانی نو



آنا به آسمان نگاه کرد و پرستويی را در آشيانه اش ديد.آهی کشيد و گفت: ای خدا يعنی می شود که من هم مانند او 
بشوم.من مثل چه هستم؟يعنی من از پرندگان آسمان که به درگاه تو ثمری دارند ، کمترم؟فرشته ای از آسمان با او سخن 

ا! خدا صدای گريه تو را شنيد. ذّريه تو با تمام مردم دنيا سخن خواهد گفت.او گفت اگر خدا فرزندی آنگفت.به او گفت آنا!
به من عطا کند ، دختر باشد يا پسر آن را به خدا هديه می کنم.و او در همه عمرش در خدمت خدا خواهد بود.وقتی نه 

  ز سينه هايش به او شير داد.ا ماه به سر رسيد او زايمان کرد و نام فرزندش را مريم گذاشت و
  

در يک کتاب ساختگی عربی ؛به نام"پدر مقدس سالخورده ما ، مرد نجار(يوسف)"،در مورد کودکی مريم اينگونه 
سالگی در آنجا بود.سپس وقتی کاهنان ديدند  ٩نوشته شده است.والدينش او را وقتی سه ساله بود به معبد بردند.او تا 

خودشان گفتند،بگذاريد مردی را که بيش از همه خدا ترس است صدا بزنيم تا از مريم تا ا که مريم بزرگ شده است ب
زمان ازدواجش  که ديگر در معبد نخواهد ماند، مراقبت کند.قبل از آن زمان اتفاق ديگری رخ داد که آن را در 

  پروونجليم(انجيل ترجمه جيمز) به اين صورت می خوانيم:
  

بوسيدند و دعا کردند.سپس به او گفتند،خدا نام تو را بر تمام تبار روی زمين برتری خواهد  و کاهنان کودک را پذيرفتند
داد.خدا روز ديگر خونبهای مردم اسرائيل را بر تو آشکار خواهد کرد.مريم همانند کبوتری در معبد ماند و از دست 

ساله است و هنوز در معبد است  ١٢مريم  ندساله شد؛ کاهنان گرد هم آمدند و گفت ١٢فرشتگان غذا دريافت کرد.وقتی 
برای او چه بايد بکنيم؟فرشته ای به کنار زکريا آمد و گفت: زکريا !زکريا! بيا جلو.تمام مردان بی زن را جمع کن و از 

آنها بخواه که يک چوبدستی با خود داشته باشند. خدا بر چوبدستی هر کس که بخواهد معين می کند که همسر مريم 
ت به تمام سرزمين يهوديه اين مطلب را بيان کردند . همه آمدند. يوسف هم با چوبدستی خود  به کنيسه عيشود.جم

نماز که تمانم شد چوب  آمد.همه به پيش کاهن بزرگ رفتند و چوب دستی ها را جمع کردند و به معبد رفتند و نماز خواندند.

متی نبود.چوبدستی يوسف آخرين چوبدستی بود. پرنده ای از عال.بر روی هيچ کدام از آنها دستی هر کس را به او دادند
  چوب دستی بيرون آمد و بر سر يوسف نشست.سپس کاهن به

  يوسف گفت: 
  تو برای سرپرستی مريم از طرف خدا انتخاب شدی.......  

که مورد مرحمت خدا  يیو مريم کوزه ای برداشت تا آن را با آب پر کند.صدايی شنيد که می گفت: درود خدا بر تو باد. تو
قرار گرفته ای.خدا با توست.و تو را بر همه زنان برتری داده است.او به چپ و راست خود نگاه کرد تا ببيند که صدا از 
کدام طرف می آيد.در حالی که می لرزيد به خانه برگشت و کوزه را بر زمين گذاشت و بر جايگاه خود نشست.صدايی از 

نترس . زيرا که خدا تو را مورد لطف خود قرار داده و با کالم او آبستن خواهی شد.روح م پشت سر به او گفت : مري
مريم از شنيدن اين سخنان مظطرب شد و گفت : آيا من قرار است همانند ديگر زنان بار دار شوم و بچه به دنيا 

  عيسی بگذار.ا آورم؟فرشته گفت قدرت خدا بر تو سايه خواهد افکند.پسر تو پسر خداست . نام او ر
  داستان اقامت مريم در معبد در کتابهای مختلف خيلی به هم شباهت دارد.

  
  در کتاب تاريخی قبطيان در مورد مريم می خوانيم که:

وقتی که حنا او را در معبد گذاشت، فرشتگان از آسمان برای او غذا می آ وردند و همانند کبوتران او را تغذيه می 
بد عبادت می کرد،آنها به او احترام می گذاشتند و از درخت زندگی برای او ميوه می چيدند. او معکردند.وقتی خدا را در 

  آن ميوه ها رابا شادمانی می خورد....
  

سال ديگر را در  ٩اين عابد مقدس تا دوازده سالگی در معبد ماند.سه سال اول زندگی خود را در نزد والدين گذراند و 
که او دوشيزه ای پرهيزکار و خدا ترس بار آمده است. با يدکديگر مشورت کردند و گفتند بايد  د معبد گذراند.کاهنان ديدن

خدا ترس ترين مرد را پيدا کنيم که با مريم ازدواج کند. همه با هم قبيله يهوديه را فراخواندند.آنها نام دوازده نفر را از 
  نام يوسف افتاد.ه قبيله اسرائيل انتخاب کردند.قرعه به نام پير مردی ب 12
  
  
  

  داستان خواب يوسف      
  

پيش از اينکه فرشته پيش مريم بيايد، يوسف مريم را فرا خواند.سپس فرشته گفت: ای مريم چه می کنی؟برای چه 
خودت را تحقير می کنی؟تو که برترين برترينها به دست فرشته ها به تو غذا داد. و صدای تو را شنيد. اين چه کاريست 

او به تلخی گريست و گفت: به خدا سوگند که من زنی پاک هستم و مردی را نمی شناسم(پروتونجليم). سپس ی؟می کن
داستان مهاجرت مريم و يوسف به بيت الحم را می خوانيم . آنها در غاری منزل گزيدند و عيسی در آنجا به دنيا آمد. و 

می گويد: به آسمان نگاه کردم و ديدم که اين گنبد هنوز  مايوسف غاری پيدا کرد و مريم را به آنجا برد.... و او به 



ايستاده است.و پرندگان آسمان می لرزيدند. سپس به زمين نگاه کردم.ديدم بشقابی روی زمين است و گوشتی وسط 
ی در ا بشقاب است و عده ای به دور آن نشسته اند.دستشان را به داخل بشقاب برده اند ، اما چيزی بر نمی دارند و لقمه

دهان نمی گذارند.اما به باال نگاه می کنند.گوسفندانی را ديدم که آنها را می کشاندند ، اما آنها حرکت نمی کردند. چوپان 
چوبدستی خود را بلند کرده بود که آنها را بزند.ولی دستش همينطور باال مانده بود.و در بستر رودخانه کودکانی را ديدم 

  ند که آب بنوشند، ولی دهانشان همچنان باز مانده بود.همه چيز پر از آشوب بود.ودکه دهانشان را باز کرده ب
  

حاال به نقل قول قرآن در مورد گفتارهای باال در ارتباط با مريم ، درخت خرما و غيره ميپردازيم.ما گفتار خود را از 
  ی کشيم.م کتابی جعلی که نامش" تاريخچه والدت عيسی و مريم و کودکی ناجی" است، بيرون

  
در سومين روزی که حرکت کردند، مريم در بيابان احساس خستگی کرد و به يوسف گفت: کمی در زير سايه اين درخت 
خستگی در کنيم.سپس يوسف عجله کرد و او را به زير درخت خرما رساند.سپس مريم به درخت نگاهی کرد و گفت دلم 

دم.يوسف گفت از گفته ات متعجب می شوم . چون شاخه های ورمی خواست امکان داشت از ميوه های اين درخت می خ
اين درخت بسيار بلند هستند. اضافه بر آن من نمی دانم برای تشنگی چه کنيم. چون آب کوزه تمام شده است و من نمی 

دانم چگونه آن را پر کنم.سپس عيسی سرش را از آغوش مادرش بلند کرد و با شادمانی رو به درخت کرد و گفت، 
خه هايت را پائين بياور تا مادرم از ميوه های تو بخورد.درخت بی درنگ جلوی پای مريم خم شد.همه آنها از ميوه شا

درخت تناول کردند.وقتی آنها تمام ميوه های درخت را چيدند، درخت ، هنوز خم ماند تا دستور ايستادن بگيرد.عيسی 
ن پدر من در بهشت باش.ولی با ريشه هايت چشمه آبی را که تاگفت، ای درخت خرما با شادمانی برخيز و يکی از درخ

در زير تو قرار دارد جاری کن.و از آن چشمه جاری مرا شاداب ساز.درخت فوراً برخاست و از ريشه هايش آب شيرين 
ند.تا ادو گوارايی جاری شد.وقتی آنها آب را ديدند شادمان شدند و ازآن سيراب شدند و به گله  و خدمه خود نيز آب د

  اينکه همه سيراب شدند.
  

فرقی که اين داستان قديمی مسيحی با داستان قرآن دارد اين است که در قرآن ماجرای اين درخت در زمان تولد مسيح 
اتفاق می افتد، در حاليکه در داستان قديمی مسيحی مدتی پس از تولد مسيح که همراه با خانواده  به مصر هجرت می 

  ی دهد.خ مکنند، اين جريان ر
  
  

  کودکی مسيح
  

در سوره آل عمران می خوانيم که فرشتگان به مريم گفتند که فرزند او در گهواره با خلق سخن خواهد گفت......به آنان 
گويد من با نشانی از خدا به سوی شما آمدم و آن نشان اين است که از گل مجسمه مرغی ساخته و بر آن نفس قدسی 

  دد.گر بدمم تا به امر خدا مرغی
  می خوانيم که: ١١٠و دوباره در سوره مائده آيه 

ای پيغمبر مردم را ياد آر که خدا عيسی ابن مريم را گفت؛به خاطر آر نعمتی را که به تو و مادرت عطا کرديم. آنگاه تو 
رديم و به تو ت کرا به تأييد روح قدسی توانا ساختيم که در گهواره با مردم سخن گفتی و آنگاه تو را تعليم کتاب و حکم

علم تورات و انجيل آموختيم و هنگامی که از گل شکل مرغی به امر من ساختی و درآن دميدی تا به امر من مرغی 
گرديد و آنگاه که کور مادرزاد و پيس را به امر من شفا دادی و مردگان را به امر من از قبر بيرون آوردی و آنگاه که 

کردم. وقتی تو با معجزات روشن به هدايت آنها آمدی و کافران بنی اسرائيل باز  تاهدست ستم بنی اسرائيل را از تو کو
  گفتند اين جز سحری آشکار نيست.

  
نيازی به تکرار کردن نيست که داستانهايی نظير اين داستان که در مورد کودکی عيسی است در انجيل وجود ندارد . 

شتار های ساختگی مسيحيان، نظير کتاب داستانهای يونانيان بلکه اين داستانها هم نظير داستان درخت خرما در نو
  مسيحی که در ذيل می آيد می باشد.

  
  
  

  ئيلیانجيل توماس اسرا
  

وقتی که عيسی کودک بود، در  کنارجاده در جويبار کثيفی مشغول بازی بود. او آبها را داخل خندقی جمع کرد و ناگاه  
گنجشک ساخت.وقتی او اين کار را  ١٢پس خاک را مرطوب کرد و با آن فقط با يک کلمه آن را پاک و تميز ساخت.س

ازی بودند.يک يهودی ديد که عيسی چه کرد.به پيش پدر او يوسف کرد روز شنبه بود.بچه های ديگری هم با او هم ب



گنجشک  12 رفت و گفت به فرزندت نگاه کن. امروز شنبه به بازی رفته و داخل جويبار با آب کثيف بازی کرد و با گل
را در روز درست کرد .او حرمت روز شنبه را نگاه نداشته است.يوسف تا اين را شنيد به آنجا رفت و با فرياد  گفت چ

شنبه کاری کرده ای که قانونی نيست.عيسی تا اين را شنيد دستهايش را بهم زد و به گنجشکها گفت برويد.سپس آنها 
ماجرا را ديدند ، متعجب شدند و پيش حاکم رفتند و به او در مورد آنچه جيک جيک کردند و پريدند.يهوديان که اين 

  عيسی انجام داده بود، گفتند. 
  
، چون مورد اخير را از کتاب 46و بار ديگر در فصل  36بی همه داستان را دوبار آورده است. يکبار در فصل انجيل عر 

  انجيل توماس اسرائيلی برداشت کرده است.
  

تان فرضی صحبت کردن عيسی در گاهواره، در سوره مريم می خوانيم که وقتی مردم به مريم نزديک در ارتباط با داس
اره کرد و گفت؛ موضوع را از او بپرسيد. مردم گفتند چگونه از يک نوزاد بپرسيم. ناگاه عيسی شدند او به عيسی اش

  رد.گفت: آشکارا من خدمتکار خدايم که به من کتاب داد و مرا پيامبر خويش ک
  

در کتاب جوزفوس ، کاهن بزرگ که در زمان عيسی ميزيست(بعضی او را کايافاس می نامند)می بينيم که گفته شده 
است عيسی وقتی که در گهواره بود ، سخن گفت. او رو به مادرش کرد و گفت :آشکارا من عيسی پسر خدا هستم. کلمه 

  پدرم مرا برای نجات دنيا فرستاده است.ای که جبرئيل از طرف خدا به تو گفت و تو باردار شدی.
  

آشکار می شود که محمد اين داستان را کلمه اگر اين کار عربی قديمی در مورد کودکی عيسی را با قرآن مقايسه کنيم، 
کلمه از اين کتاب قديمی گرفته است  و مطابق عقايد و آموزه های خود تغييراتی در آن داده است.هر کس ممکن است از  

رسد چطور چنين چيزی ممکن است؟جواب اين است که کتاب انجيل که در مورد کودکی عيسی است از نسخه خود بپ
ترجمه شده بود.احتماالً محمد که اين داستان را از زبان کنيز قبطی خود ماريه شنيده بود؛ باور کرده  قبطی آن به عربی

ی تغيير می گنجاند.اما واضح است که چنين داستانهايی در بود که اين داستان از انجيل آمده است، وآن را در قرآن با کم
  آمده است، تفاوت دارد. ٢ل يوحنا فصل مورد معجزات دوران کودکی عيسی کامالً با آنچه در انجي

  
سالگی بود.  ٣٠مطابق اين انجيل اولين معجزه ای که عيسی انجام داد که به واسطه آن عظمت او نمايان شد در سن  

چ معجزه ای توسط او انجام نشده بود.اما آنچه در قرآن می خوانی فرا تر از آنچه در باال ذکر شد؛ می پيش از آن هي
  در مورد مائده آسمانی می خوانيم با آنچه در اناجيل اربعه می خوانيم مطابقت دارد.باشد.آنچه 

  
  
  

  مائده آسمانی
  

  می خوانيم که: ١١٢-١١۵در سوره مائده، آيه 
که حواريون گفتند ای عيسی ابن مريم آيا خدای تو تواند که برای ما مائده ای از آسمان فرستد؟عيسی  ياد آور آن هنگام

خدا ايمان آورده ايد؛ از او بترسيد.حواريون گفتند می خواهيم از آن مائده آسمانی تناول کنيم تا تا دلهای ما گفت اگر به 
سی ابن مريم گفت، بارالها ، ای پروردگار تو از آسمان مائده ای مطمئن شود؛  و  به راستی عهدهای تو ايمان آوريم. عي

می آيند روز مبارکی گردد و آيت و حجتی از جانب تو برای ما باشد که فرست تا اين روز برای ما و کسانی که پس از ما 
نزول اين مائده تو بر عالميان بهترين روزی دهندگانی.خدا فرمود من اين مائده را می فرستم اما هر کسی بعد از 

  کافرشود ، وی را عذابی کنم که هيچ يک از جهانيان را نکرده باشم.
  

تابهای انجيل نيامده است. چنين تخيالت عجيبی نمی تواند حقيقت داشته باشد.بدون شک اين معجزه در هيچ کدام از ک
شرکت داشت.شام خدا که ريشه آن در شام آخر است که مسيح يک شب قبل از مرگش  همراه با حواريونش در آن 

هم آمده است.جايی   ,(Luke 22. 30)انجيل آمده است.اين داستان در 4مسيحيان آن را به فرمان مسيح می دانند، در هر 
که مسيح به حواريونش وعده می دهد که در سفره ای که در پادشاهی او گسترده می شود، می خورند و می آشامند و 

  يله اسرائيل قضاوت می کنند.قب ١٢بر تخت می نشينند و بر 
  

می   ١١۶است.در سوره مائده آيه  دوباره به قرآن بر می گرديم تا ببينيم ريشه داستان مريم و عيسی را از کجا گرفته
  خوانيم که:

  



 و ياد کن آنگاه که خدا به عيسی ابن مريم گفت. آيا تو مردم را گفتی که من و مادرم را دو خدای ديگر سوای خدای عالم 
  از سوره مائده می خوانيم که: ٧٣اختيار کنيد؟در آيه 

حال آنکه جز خدای يگانه خدايی نخواهد بود.و اگر از اين گفتار  البته آن کسانی که سه خدا قائل شدند، کافر گرديده اند.و
  زبان نبندند البته آن کافران مشرک را عذابی دردناک خواهد رسيد.

  
گفته اند ، از اين آيات پيداست که محمد از مسيحيان رافضی شنيده است که خدا سه   همانطور که جالل الدين و يحيی هم

کرراً برخالف اين آموزه های شيطانی می گويد خدا فقط يکی است.هر کسی تورات و تاست. خدا و مريم و عيسی و م
می  )(Deut. 6 vs 4:نطور که در انجيل را خوانده باشد، ميداند که بنياد اين دينها بر يکتا پرستی گذاشته شده است.هما
م را خدا نمی داند. افسوس که در خوانيم :بشنويد ای بنی اسرائيل ، پروردگار ما فقط خداست.هيچ مسيحی حقيقی مري

بعضی از کليساها او را پرستش می کنند و اين چيزی به جز بت پرستی نيست.همه اينها با آموزش های کتب مقدس در 
مسيحيان رافضی ، مريم را خدا دانسته اند و با خواندن اين داستانهای عجيب و غريب که محمد  تضاد است.اما در کتاب

  ياد گرفته است؛ آنها را به همه مسيحيان نسبت می دهد.از مسيحيان رافضی 
  

  می خوانيم که: ١۵٧در سوره نسا آيه 
کشتند و نه به صليب کشيدند. بلکه بر آنها آنها به دروغ گفتند که ما عيسی مسيح را کشتيم . در صورتی که او را نه 

شک و ترديد سخنی گفتند و به آن عالم نبودند.جز مشتبه شد . همانا  آنان که در مورد او عقايد مختلف دارند، از روی 
 آنکه از پی گمان خود می رفتند و به طور يقين مسيح را نکشتند.بلکه خدا او را به سوی خود باال برد.و پيوسته خدا بر

  هر کار مقتدر و کارش همه از روی حکمت است.
  

ارد. بلکه به داستانهای رافضيان می ماند.يک دکترينی که در قرآن است به دکترين هيچ پيامبر و رسولی شباهت ند
  نويسنده قديمی به نام ايرنئوس می گويد باسيليدز در باره عيسی نوشته است:

ی گذاشتند. از نادانی و جهالت او را به صليب کشيدند. او به شکل عيسی او رنج نبرد. صليب را بر دوش يک مرد .....اي
  سی بوده است.بود. همه اشتباهی فکر کردند که خود عي

  
محمد اين را از شاگردان باسيليدز شنيده است.اين گفتار با گفتار عيسی که می گويد من آمده ام که برای رستگاری بشر 

  نه تنها با انجيل تضاد دارد ، بلکه با خود قرآن هم تضاد دارد. قربانی شوم، تضاد دارد.اين گفتارها
  
  
  

  قدس)اشتباه گرفتن احمد با فارقيليط (روح ال
  

  مسلمانان ادعا می کنند که عيسی نويد داده است که بعد از او پيامبری می آيد که نامش احمد
  اين آيه می گويد: استفاده می کنند. ۶است. و برای اثبات ادعای خود از سوره الصف آيه  

ما هستم.و حقانيت کتاب و باز ياد آر هنگامی که عيسی ابن مريم به بنی اسرائيل گفت؛ من همانا رسول خدا به سوی ش
تورات  را که مقابل من است تصديق می کنم. و نيز شما را مژده می دهم که بعد از من رسول بزرگواری که در انجيل 

شک اين نقل قول به روح القدس تسلی دهنده بر می گردد که در انجيل يوحنا از آن ياد من نامش احمد است، بيايد.بدون 
را بخواند متوجه می شود که اين گفتار از آمدن هيچ پيامبری سخن نمی گويد. فقط از آمدن  شده است.هر کس با دقت آن

  .1Acts 2-11ت، عملی شد که در روح القدس می گويد که اين وعده مدت کوتاهی پس از اينکه ناجی ما به آسمان رف 
  شرح آن آمده است. 

  
کلمه فارقيليط(نامی ، ستوده شده) توسط اعراب ريشه اين سؤتفاهم که در قرآن آمده است، ناشی از بدفهمی 

  است.احتمال دارد که عربها با زبان يونانی آشنايی نداشته اند و آن را احمد يا ستوده شده معنی کرده اند.
  

يامبر قديمی ايرانی بود خود را پيامبر می خواند و می گفت که او همان فارقيليط وعده داده شده است.اما مانی که يک پ
يان ايرانی که با انجيل خوب آشنا بودند ، او را رد کردند. زيرا می دانستند که در انجيل هيچ وعده ای برای آمدن مسيح

  هيچ پيامبری داده نشده است.
  

سال  ۴٢ان می خوانيم که محمد به پيروانش می گويد عيسی بر زمين نزول خواهد کرد و در کتابهای سنت مسلمان
  می کند.هر کسی با انجيل آشنا باشد ، ميداند اين داستان عجيب از کجا آمده است.  زندگی می کند و ازدواج هم

  



  می خوانيم که: Rev. 19 vs. 7-9,زيرا در 
  

واج آن قربانی می رسد.همسرش خود را آماده کرده است.او بايد خود را با بگذاريد شادی و خوشحالی کنيم. زمان ازد
زيرا لباس کتانی نازک مخصوص قديسين است. و او به من گفت که بنويس خدا به  لباسی کتانی  نازک  و سفيد بيارايد.

  ستند.کسی که به ازدواج اين قربانی درآيد خير می دهد.او به من گفت که اينها گفتار حقيقی خدا ه
  

  است: Rev 21:2اگر پرسيده شود که عروس کيست که از او سخن به ميان آمده است، پاسخ در 
دم که شهر مقدس، اورشليم از آسمان فرو آمد همچون عروسی که خود را برای شوهرش زينت داده و من يحيی دي 

  است. 
  

ر دومين نزول عيسی بر روی زمين خواهد پس می بينيم عروسی که در اينجا از آن صحبت شده است کليسايی است که د
ر خواهد شد. همانند زن و شوهری که به هم بود و ازدواج او چيزی نيست جز سمبول عشق و اتحاد که بين آن دو مانگا

  عشق می ورزند.تمام تفسيری که مفسران گفته اند به جز افسانه های احمقانه چيز بيشتری نيست.
  

  می خوانيم که : 55دوباره در سوره آل عمران آيه 
  مان باال برم و....به ياد آر وقتی که خداوند فرمود، ای عيسی ، همانها من روح تو را قبض خواهم نمود و بر آس

معنی آن اين است که عيسی پس از بازگشت به زمين خواهد مرد. اين گفتار با آنچه در کتب مقدس آمده است ، تضاد 
  دارد.

  ) می خوانيم که: Revelation 18 ,17 .1زيرا در کتاب وحی (
زنده ام. آمين!و کليد جهنم و مرگ عيسی می گويد ؛ من اولين و آخرينم.من آنم که زندگی کرد و مرد. حاال برای ابد 

دست من است.اين داستان از يک کتاب سنتی آمده است(تاريخچه زندگی يوسف نجار)در ارتباط با انوخ و الياس که 
تند  به ما گفته  شده است که آنها در آخر الزمان ، هنگامی که دنيا پر از ترس و وحشت و بدون مردن به آسمان برگش

به دنيا بر می گردند و ميميرند.در کتاب قبطيان که در مورد به خواب رفتن مريم نوشته شده است غم و پريشانی  است 
وقتی که همراهان پيامبر چنين ايده  در مورد انوخ والياس گفته است که:هر دوی آنها طعم مرگ را خواهند چشيد.

ی نيز مثل انوخ و الياس خواهد احمقانه ای در سرشان هست، شکی نيست که اين نتيجه  گرفته می شود که عيس
مرد.اضافه بر آن ،آنها چون می دانند او به آسمان صعود کرده است، می پندارند که مرگ او برای دومين بار که به 

پيوندد.شيوه ای که آنها اين متون باال را به تصوير کشيده اند در آيات ديگری که می گويند :  زمين می آيد به وقوع می
  )۵٧سوره عنکبوت ، آيه  و ١٨۵ رگ را خواهد چشيد؛ قابل توجه است(سوره آل عمران آيه هر نفسی طعم م

  
  
  
  بعضی داستانهای ديگر از مسيحيان يا نويسندگان رافضی 

  
ان را خلق کند ، فرشتگان مقرب خويش را فراخواند و از آنها خواست مشتی خاک برای او وقتی که خدا می خواست انس

هر گوشه زمين مشتی خاک برداشت و برای خدا آورد و گفت . پروردگارا تو ميدانی من اينها را از  بياورند. عزراعيل از
  کجا آورده ام.

  
را خلق کند ، از همه دنيا مشتی خاک گرد آوری کرد.سپس  ابو فدا می گويد که  پيامبر گفت وقتی خدا می خواست انسان

در پائين می آيد از ماريسن گرفته شده است که يک نويسنده آمريکائی آدم را که از گل شکل گرفته بود، فرا خواند.آنچه 
ماده زمين  قديمی آن را نقل قول کرده است.خدای قانون به زمين نگاه کرد و آن را زيبا يافت.سپس به زمين آمد و به

ورند.وقتی زمين  خاک گفت بخشی از خاکت را به من بده تا از جانب خود روحی در آن بدمم تا از زمين برای او خاک بيا
را به او داد ، او در آن روح دميد و انسان را آفريد.برای همين نام او را آدم گذاشت. چون از خاک زمين درست شده 

ی بود، آن کسی که او را خدای قانون ناميد و به زمين آمد ؛ فقط يک فرشته بود.مطابق گفته ماريسن که يک رافض
ت.فرشته بزرگ همه دنيا را آفريد و او پادشاه اين جهان است.بخش آخر از انجيل بود.او با خدای بزرگ دشمنی داش

ی از خدای بزرگ نمی يوحنا گرفته شده بود.ماريسن می گويد اين فرشته در آسمان دوم زندگی می کرد.و در ابتدا چيز
م نه او را بشناسد و نه عبادت دانست.وقتی که از وجود خدای بزرگ آگاه شد، به او دشمن شد و به دنبال اين بود که آد

کند.همه اين داستان با آنچه مسلمانان در مورد عزازيل باور دارند و می گويند  او در آسمان دوم منزل داشت ، مطابقت 
  از کتابهای زرتشتيان گرفته شده است که در بخش مخصوص به زرتشتيان آن را توضيح داده ايم. دارد.اما بقيه داستان

  
  می خوانی که: ۶٧-٧٢آيه  در سوره مريم



قسم به خدای تو که البته آنها که در کفر و انکارند با شياطين در قيامت محشور می گردانيم.آنگاه همه را احضار 
انو در آيند.سپس يکی يکی  از هر فرقه ای هر که را بيشتر از فرمان خدا سرکشی خواهيم کرد تا گرد آتش جهنم به ز

. آنگاه آنهايی را که به آتش دوزخ سزاوارترند، بهتر شناسيم.و هيچ کس از شما باقی نمی کرده است، بيرون می کشيم.
ما افرادی را که خداترس و  ماند جز اينکه به دوزخ وارد شود.و اين حکم پروردگار توست.پس از ورود همه به دوزخ

ه است با هم تفاوت دارند. در بعضی از با تقوی بودند ، از جهنم نجات خواهيم داد.تفسيرهايی که در کتابهای سنت آمد
آنها آمده است که همه مؤمنان وارد جهنم می شوند ، اما آتش جهنم آنها را لمس نمی کند. بعضی هم می گويند منظور 

است که باالی جهنم است و همه بدون استثنا بايد از آن بگذرند.اين جمله که می گويد هيچ کس از  از اين آيه پل صراط
نمی ماند جز اينکه به دوزخ وارد شود، به احتمال زياد از تفاسير مسيحيان نادان از انجيل گرفته شده است که  شما باقی

آنها از گناهان پاک خواهند شد.ولی اگر منظور قرآن می گويد همه را با آتش بيازمايند و معنی آن اين است که همه 
  ه است که در جای خود بحث خواهد شد.همان پل صراط باشد، از داستانهای زرتشتيان گرفته شد

  
  
  
  ميزان 

  
  می خوانيم که: ۴٢در قرآن سوره شوری آيه 

چه دانی ممکن است ساعت  خداست آنکه کتاب آسمانی را به حق برای اجرای عدالت(ميزان) فرستاد و تو ای رسول
ميزان حق سنگين باشد در  قارعه نيز می گويد:پس آن روز عمل هر کس در ۶و  ۵قيامت بسيار نزديک باشد.سوره 

  بهشت به زندگی و آسايش خواهد رسيد و عمل هر کس سبک باشد جايگاهش در قعر هاويه جهنم است.
  

ده است ، نمی پردازيم . فقط به ريشه ی بوجود آمدن اين ايده در اينجا به توضيحات گسترده ای که درکتابهای سنت آم
ابراهيم است که در اصل به زبان مصری نوشته شده است. اما به يونانی و ها می پردازيم.افسانه ای به نام وصيتنامه 

ا قرآن مقايسه عربی هم ترجمه شده است.در آنجا از وزن کردن اعمال و خوبيها و بديها سخن گفته شده است .ما آن را ب
او گفت دلش می خواهد می کنيم.در اين کتاب گفته شده است که وقتی فرشته مرگ می خواست جان ابراهيم را بگيرد ، 

قبل از مرگ عجايب زمين و آسمانها را دريابد.وقتی به او اجازه داده شد به آسمان صعود کرد و همه منظره ها را در 
فت در آنجا ديد که فرشتگان با ترازويی اعمال انسان را وزن می کنند.آنچه در ذيل اطراف خود ديد.وقتی به آسمان دوم ر

  ته شده است.می آيد از آن کتاب گرف
  

در بين دو درب؛ تختی بود.در باالی آن مرد عجيبی نشسته بود.جلوی او ميزی بود که انگار از کريستال بود و با طال و 
انگشت بود.در چپ و راست آن دو  ١٠انگشت و پهنای آن  ۶که طول آن  کتان پوشانده شده بود.روی ميز کتابی بود

دست داشتند.در جلوی ميز فرشته ای تابان  بود که ترازويی در دست داشت.در  فرشته بودند که قلم و کاغذ و جوهر در
ر آن آتش سمت چپ فرشته ای عبوس و بی رحم بود که انگار تمام وجودش از آتش بود. در دستش شيپوری بود که د

کمشان را می شعله ور بود.او محک انسان گناهکار بود.مردی که برتخت نشسته بود ، نفسها را قضاوت می کرد و ح
داد.دو فرشته ای که در چپ و راست بودند می نوشتند. آنکه در سمت چپ بود اعمال بد را می نوشت و آنکه در سمت 

ز بود ، نفسها را اندازه می گرفت و آنکه از آتش بود قضاوت را راست بود اعمال خوب را می نوشت.آنکه در جلوی مي
ل پرسيد اينها چه هستند . ميکائيل گفت . ای ابراهيم آنچه در اينجا می بينی  دار به آنها اعالم می کرد.ابراهيم از ميکائي

ان بودند و نه از نجات مکافات است.سپس به ما گفته می شود که آنها که اعمالشان با هم برابر بود،نه از زيانکار
  و به آن االعراف می گويند.يافتگان بلکه در مکانی بين اين دو بودند. اين مفهوم دقيقاً در قرآن وجود دارد 

  
آنچه محمد در قرآن در مورد ميزان آورده است ، بدون شک از اين کتاب وصيتنامه ابراهيم است که سالها پيش از 

د آن را از کنيز قبطی خود ماريه ياد گرفته بود.اما آنچه در کتاب وصيتنامه هجرت در مصر نوشته شده بود و محم
در يک کتاب بسيار قديمی تر مصری به نام کتاب مردگان گرفته شده است.تعدادی از کپی ابراهيم آمده است؛ ريشه اش 

د اين کتاب توسط خدای های اين کتاب باستانی در گورهای مصريان بت پرست پيدا شده است. زيرا آنها فکر می کردن
اين کتابها را بخوانند.در آنجا  آنها ثوث نوشته شده است. آن را در قبر مردگان می گذاشتند به اين اميد که مردگان

قضاوت کردن اسريس را به تصوير کشيده اند. در دو طرف ترازو دو خدا ايستاده اند.در يک کفه ترازو قلب انسان خوب 
ديگر بتی که نامش" ما" يا حقيقت بزرگ بود.آنچه در قرآن درباره ميزان آمده است از اين   گذاشته شده است و در کفه

  ی مصری گرفته شده است.داستانهای قديم
  
  
  



  معراج 
  

در ارتباط با صعود محمد به آسمان منابع سنت می گويند ، وقتی محمد به آسمان رفت. حضرت آدم ابوالبشر را ديد که به 
و می خنديد و به سمت ديگر که نگاه ميکرد گريه می کرد.در مورد اين جريان در مشکات می يک سمت نگاه می کرد 

محمد به آسمان پايين رفت مردی را ديد که در دو طرفش پيکرهای تيره ای بود.وقتی آن مرد به خوانيم که: وقتی 
از جبرئيل پرسيد ؛ اين کيست. او راستش نگاه می کرد می خنديد و وقتی به سمت چپ نگاه می کرد گريه می کرد. محمد 

هشت هستند و آنها که در سمت چپ او  در جواب گفت اين آدم است. آنهايی که در سمت راست او هستند ، ساکنين ب
  هستند ساکنين جهنم هستند.همين داستان را در کتاب وصيتنامه ابراهيم به اين صورت می خوانيم:

  
از سمت شرق به اولين در بهشت برد.ابراهيم دو جاده ديد يکی تنگ  و سخت  ميکائيل ارابه را نگه داشت و ابراهيم را

زه هم ديد. يکی مثل جاده اش پهن و ديگری مثل جاده ی باريک وتنگ ، کوچک و و ديگری پهن و آسان.او دو دروا
ناک بود.آنها تنگ بود.در بين آن دو دروازه مردی را ديد که برتخت طال نشسته بود.سيمای او مثل سيمای خدا هول

ت دروازه باريک می روحهای زيادی را ديدند که به طرف دروازه بزرگ کشيده می شدند.اما فقط چندين نفر را به سم
کشيدند.وقتی که مرد بر تخت طاليی نشست و ديد که خيليها از درب بزرگ می روند و عده کمی از درب باريک می روند 

به گريه و زاری کرد و خودش را از تخت به زمين انداخت.ولی وقتی ديد  موها وريش خود را  از هر طرف کشيد.شروع
می شوند ،با خوشحالی بلند شد و دوباره بر تخت نشست.سپس ابراهيم پرسيد ؛ اين عده زيادی دارند از درب باريک رد 

درب پهن که نگاه می مرد کيست که اين همه عظمت و جالل  دارد و به درب باريک که نگاه می کند، گريه می کند و به 
  کند ، می خندد.ميکائيل گفت : او آدم اولين بشر است.

  
د کسانی هستند که از دنيا رفته اند. وقتی که آدم می ديد که افرادی که از درب باريک گذر آنهايی که او به آنها می نگر

تکاران هستند و در بهشت ابدی جای می کنند کم هستند ، گريه می کرد  زيرا کسانی که از اين درب گذر می کنند از راس
و برای ابد در جهنم منزل می گزينند.وقتی که  می گيرند و آنانی که فوج فوج از درب پهن عبور می کنند گمراهان هستند

آدم ديد فرزندانش از درب کوچک کمتر عبور می کنند گريه کرد و ريش و موی خود را کند .اما وقتی که ديد تعداد آنها 
دوباره خوشحال شد و بر تخت طاليی خويش نشست.بسيار آسان بود که به شما نشان دهيم بسياری ديگر از زياد شد، 

نهای قرآنی از داستانهای مسيحيان نادانی که پيش از محمد بوده اند، گرفته شده است. ولی برای اثبات اين ادعا داستا
اين فصل را ببنديم بهتر است ببينيم که آيا محمد از خود  همانقدر که اشاره کرديم ، کافی به نظر می رسد.قبل از اينکه

  يا خير.انجيل  يا نوشته های پاپ ،هم چيزی گرفته است 
  

جواب اين سوال اين است که محمد در قرآن فقط يک آيه  از انجيل  و در کتابهای سنت نيز از يک آيه انجيل يوحنا 
  استفاده کرده است.

  
ه است که همانا آنان که آيات خدا را تکذيب کنند و از کبر و نخوت سر بر آن فرو گفته شد ۴٠در سوره اعراف آيه 

سمان به روی آنها باز نشود و به بهشت در نيايند تا آنکه شتر در چشمه سوزن در آيد.اگر اين نياورند، هرگز دربهای آ
شته شده است که : رد شدن شتر از سوزن آيه را با آنچه در سه انجيل آمده است مقايسه کنيم  ، در آنجا می بينيم که نو

  آسان تر است تا وارد شدن يک مرد پولدار در ملکوت خدا.
  

می خوانيم که ابو حيره می گويد که پيامبر گفت : خدا گفته است که من به درستکاران چيزی را نشان خواهم  در مشکات
گفتارهايی مشابه اين  .I Cor. 2. 9باشد.با نگاه  به  داد که هرگز نديده باشند و نشنيده باشند و درفکر هيچ بشری نيامده

شنيده باشد و چه دروغ گفته باشد،تأثير مسيحيان رافضی در آن آشکار  گفتار می يابيم. حال چه ابوحيره اين را از محمد
  است. 

  
ناچيز و کم بوده با بررسی اين فصل نتيجه ای که می گيريم اين است که تأثير قرآن از اناجيل اربعه و اصيل، بسيار 

ته است و يکی از ريشه است. اما از طرف ديگر، سنتهای جعلی و عقايد مسيحيان رافضی تأثير زيادی بر قرآن گذاش
  های باور محمديان را شکل داده است. 

  
  
  

  پايان فصل تأثير مسيحيان
  نوشته کلير تيسدال

  



  ترجمه پارميس سعدی
ده شده است؛ترجمه آن را مستقيماً از قرآن کريم ترجمه الهی قمشه ای شايان ذکر است که هر جا آيه ای از قرآن آور

  ات قرآن از آنجا گرفته شده است. و من آن را از انگليسی برنگردانده امآورده ام . در اکثر جاها ترجمه آي
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