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  سواالتي در مورد ايمان

  

  درس دوم

 سواالتي در مورد ايمان، ما راجب تثليث كه ركن اصلي ايمان  ـــ در برنامة قبليس         
مسيحي است صحبت كرديم و امروز در ادامة اين موضوع باعث افتخار ماست كه پاسخگوي 

ن مي كنيم اين است كه امه عنوانسوالي كه در ابتداي اين بر. سواالت ديگر شما عزيزان باشيم
در مسيحيت ضروري آيا مسيحيت مي تواند به نوعي بدون تعليم تثليث باشد؟ يا وجود تثليث 

  است؟ 

  ـــ همان طور كه در برنامة پيش به صورت وسيع توضيح داديم ما به يك خداي واحد ج        
ا به ادامة بحث راهنمايي  ما ر،ايمان داريم و تثليث سه خدايي ما مسيحيان نيست و سوال امروز

ن بحث مي كنيم اصالً چيست؟ كه در ادامه بايد بفهميم تثليثي كه در مورد آدر ابتدا . مي كند
ببينيم مي توانيم آن را كنار بگذاريم يا نه؟ در برنامة پيش گفتيم كه وجود خدا وجودي 

يا مي توانيم بخش آيا خدا مي تواند وجود هوشمند خود را از خود جدا كند؟ آ. هوشمند است
خرد و هوشمندي را از خدا كنار بگذاريم؟ آيا به نظر شما اصالً خدا بدون هوش و شعور مي تواند 

بنابراين خدا ! وجود داشته باشد؟ جواب همة ما به طور يقين اين است كه اين غير ممكن است
باشد و زندگي كه وجودي حقيقيست، داراي عقل و شعور است، ضرورتاً بايد حيات نيز داشته 

با اين تفاصير . او بايستي روح داشته باشد و به همين دليل او موجودات زنده را خلق كرد. كند
يم او سه در يك است يعني يك زماني كه مي گو!  دست بكشد؟ هرگزآيا او مي تواند از روح خود

كي از آنها را  نمي توانيم ياراي روح و زنده تشكيل شده، ماجودي حقيقي، دخداي واحد كه از و
  آيا امكان دارد زنده بودن يا روح را از خداوند كنار گذاشت؟ . كنار بگذاريم
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وقتي ما در مورد مثلثها صحبت مي كنيم از . سه در يك يا تثليث از قوانين مثلثها گرفته شده
يك شكل هندسي حرف مي زنيم كه سه ضلع دارد و داخل اين مثلث فضاي يك سطحي وجود 

آيا مي توانيد ضلعي از اين مثلث را كنار بگذاريد و هنوز . ط اين سه ضلع احاطه شدهدارد كه توس
فرض كنيد مثلث ! ن ديگر يك مثلث نخواهد بود؟ در آن صورت آهم يك مثلث داشته باشيد

    وقتي ! زميني است كه اگر شما گوشه اي از آن را برداريد قاعدتاً زمين از هم باز خواهد شد
 خدا .ميني به شكل مثلث داريم پس نمي توانيم گوشه اي از آن را كنار بگذاريمگوييم ما زمي 

واحد است، زنده، هوشمند و داراي وجود، كدام بخش را مي توانيم ناديده بگيريم؟ اين مطلبي 
  . به راحتي درك كنيدمي توانيد آنرا است كه شما شنونده عزيز

 مي كنند كه خدا واحد است و خدا يكي است و   ـــ دوستان عزيز مسلمان ما، عنوانس        
  اما وقتي ما به عنوان يك مسيحي به آنها . خداي ديگري وجود ندارد و براي او شريكي نيست

 سه در يك هست آنها تعجب مي كنند و براي آنها توضيح بيشتر كه واحد در مي گوييم كه خدا
  .ه باشندسه يعني چه، كمك مي كند كه درك بهتري از تثليث داشت

ب آسماني ستان عزيز مسلمان از قرآن، كه كتابا وجود اين ما مي توانيم براي دو  ـــ ج        
ات كرديم و گفتيم كه ما در برنامه قبل تثليث را از ديد كتاب مقدس اثب. آنهاست صحبت كنيم

د و يا شما را مقدس از بيان اينكه آنها را در نام پدر، پسر و روح القدس تعميد دهيمنظور كتاب 
شاهدان در آسمان سه هستند، پدر كه هستي يست، كلمه كه عقل و هوش است و روح كه 

اما اگر ما از كتاب مقدس آيه اي را براي يك مسلمان بخوانيم . حيات است، اشاره به تثليث دارد
م شما تما. ممكن است بگويد، از انجيل قرائت نكن چونكه تمامًا دست خورده و عوض شده است

پس زماني كه با برادر و خواهر مسلمان خود صحبت مي كنيم، به . آن را دست كاري كرده ايد
قرآن رجوع مي كنيم تا ببينيم كه آيا اين موضوع در قرآن هست يا نه؟ چون او به قرآن ايمان 
ه دارد، زماني كه ما از آيات قرآن استفاده كنيم براي او بيشتر قانع كننده است و در اينجاست ك

ايمان داري؟ پاسخ ما خيلي ساده  آيا به قرآني كه از آن صحبت مي كني : شوداز ما سوالر اگ
دليل . است، اينكه ضرورتي ندارد كه به چيزي كه از آن نقل قول مي كنيم ايمان داشته باشيم
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ل مسلمان است، ما از قرآن نققرآن نقل قول مي كنيم اثبات گفتة ما از نظر يك فرد اينكه ما از 
 مي كنيم چونكه برادران و خواهران مسلمان ما به آن ايمان دارند و آنها با اين وجود متوجه      قول

مي شوند كه قرآن نيز در مورد تثليث دقيقاً همان طور كه ما اعتقاد داريم صحبت مي كند و آن 
  .را نشانة شرك و چند خدايي نمي داند

يم كه وقتي از جائي از قرآن نقل قول مي كنيم   ـــ دوستان عزيز ما سعي مي كنس        
رادر و خواهر عزيز مسلمان خواستيد بتوانيد به آنها ق آن را هم ذكر كنيم تا اگر شما بآدرس دقي

  .رجوع كنيد و همچنين شرع و تفسير آن را هم مورد مطالعه قرار دهيد

اء آية صحبت مي كند سورة نس  ـــ يكي از مهمترين آياتي كه در قرآن در مورد تثليث ج        
و در حق عيسي پسر مريم، جز اين نشانه نشايد گفت كه او :  كه چنين مي گويد است171

مسلمانان در . رسول خدا و كلمة االهي و روحي از عالم الهيت است كه خداوند به مريم فرستاد
 تنها يك پيغمبر بود اينجا كه او پيغمبر خدا بود متوقف مي شوند و عنوان مي كنند كه ديديد او

و ما مي گويم باشد ما هم با شما موافقيم ما هم معتقديم كه مسيح پيغمبر خداست و با پيغامي 
او . نكه در مورد آينده و وقايع آن نبوت مي كندوچ. هم كه از طرف خدا آورد او نبي هم هست

قب هر چه كه باشد بايد بگويم ل. همچنين كاهن اعظم هم هست كه خود را براي ما قرباني كرد
نبايد نگران شويم، چيزي كه ما به آن ايمان داريم اين است كه مسيح خود خداست و داراي 

بدني كه او از مريم دريافت كرد به اندازة بدن شما و ما، همانقدر . بدن فيزيكي اما بدون گناه بود
و اين نزول . زل كرديمكه ما روح خود را بر مريم نا: قرآن همچنين مي گويد. عادي و نرمال بود

روح در هنگام تولد خودش را به عنوان يك انسان عادي و بعد هم بالغ به مريم نشان داد، اما 
پس مسيح صاحب بدن بود، . بدون گناه، پر از الوهيت و در آن جسم فيزيكي خداوند ساكن بود

ثليث است كه بدني كه خداوند بر او آشكار كرد و البته اين موضوع، موضوع ديگري جداي ت
  . اميدواريم بتوانيم در برنامه هاي آينده به آن بپردازيم
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اما چيزي كه ما مي خواهيم در مورد آن از اين سوره صحبت كنيم اين است كه در قسمت اول 
گفته مي شود كه مسيح پسر مريم پيغمبر خداست، چون با پيغمبر بودن مسيح هيچ كدام 

اين قسمت وجود خدا و اينكه مسيح از طرف او آمده را . ممشكلي نداريم آن را كنار مي گذاري
ثابت مي كند و اما در ادامه عنوان مي كند او كلمة االهي و روحي از عالم الوهيت است، پس 

البته اين او به خدا بر      . خداوند كالمي دارد و مي گويد كه كالم خدا و كلمه اي از سوي او
عزيزان مسلمان اين .  كلمة اوست و ضمير مفرد هم هستمي گردد و اين معني را مي دهد كه

دقيقاً چيزي است كه ما مسيحيان مي گويم، ما مي گويم مسيح كلمة خداست و روحي از او و 
مذكر هم هست كه حتماً مي بايست در مورد خدا كه سوم شخص مفرد و نشعت گرفته از اوست 

 مذكر را براي خداوند استفاده مي كنند و ، ضمير مفرد ودر االهيات اسالمي هم. اين طور باشد
پس تا به اينجا خدا . اين درست ضميري است كه براي عيسي مسيح در قرآن از آن استفاده شده

عزيز شنونده آيا اين همان تثليث نيست كه ما به آن ايمان . هم روح است هم كلمه و هم مذكر
  .مذكر، روح و كلمه. داريم

      اينكه خيلي از برادران و خواهران مسلمان ما . وچكي در اينجاست  ـــ اما سوال كس        
مي گويند كه همة ما داراي روح خدا هستيم و زماني كه خدا آدم را خلق مي كند روحش را در 

از نظر شما آيا تفاوتي بين روحي كه ذكر شد و . روح خدا را داريمبنابراين همة ما . او مي دمد
   در چيست؟روح ما هست و اگر هست

 زيرا وقتي  . انسانييستاين روح اما خدا در آدم روح حيات را دميد و.   ـــ كامالً درستهج        
در صورتي كه روح االهي روح . اين روح انسانيست. كه خدا روحش را در آدم دميد، آدم زنده شد

. تفاوت استهي كامالً م شد از طرف خداست و با روح الدم حيات كه به آدم داده. خداست
كلمة خدا و .  ما الوهيت عيسي مسيح را از ديد قرآن مي بينيم171بنابراين درسورة نساء آية 

اين چيزي است كه مسلمانان مي گويند و بايد بگوييم شهادتهاي زيباي ديگري در اين . روح خدا
  . مورد در قرآن وجود دارد
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 مي 26در تاريخ . ستاد دانشگاه قاهره است، استاد دانشگاه پاريس و همچنين ادكتر اَشرَقُل قيقي
 در روزنامة اهرام مقاله اي كه او قبال ًدر پاريس نوشته بود و ترجمةدكتر محمد بدر، 1985سال 

در اين مقاله كه توسط يك عالم . استاد دانشگاه تاريخ در دانشگاه اليشَمس است چاپ شد
كه قرآن در  وان شده كه ما مي دانيماسالمي با تحصيالت االهياتي دين اسالم نوشته شده عن

براي يك مسيحي درك اين موضوع اصالً . او كلمة خدا و روح خداست: مورد عيسي مي گويدكه
ين موضوع هستند و مي گويند كه اين چطور امكان معترض به ابلكه مسلمانان . سخت نيست

البته ما بايد توجه داشته باشيم كه اين شهادت قرآن يك مسلمان را به اعتراف در برابر . دارد
انان اينطور  سوال مي كنند كه مسيح كيست؟ مسلمايشان همچنين در ادامه. تثليث مي كشاند

طبق قرآن اگر از يك مسلمان كه اطالعات بر  .جواب مي دهند كه او كلمة خدا و روح خداست
اما آيا اين كلمه و .  و روح خداستايد بگويد كه او كلمهقرآني دارد بپرسيد كه مسيح كيست، ب

آيا كلمة خدا خلق شده؟ آيا . اين بسيار سوال جالبي است. روح مخلوق هستند يا غير مخلوق
ا فكر كنيم تا دما بايد مانند خ! استروح خدا خلق شده؟ آيا مي بينيد كه خداوند چقدر باهوش 

من فكر مي كنم، من شك مي كنم، پس عليرقم : دي كارت مي گويد. بتوانيم به حقيقت برسيم
  . فكر نكنيم و يا شك نكنيم پس وجود نخواهيم داشتما  اگر. اين من وجود دارم

بدون اينكه فكر يا نها  آنها نمي خوانند كه سوال كنند، آخيلي از مردم نمي خواهند فكر كنند،
انسانها نبايد در قرن . سوال كنند و يا شك كنند، سنتهاي گذشتگان خود را قبول مي كنند

 بياييد برگرديم به صحبتهاي دكتر اشقل قيقي .بيست و يكم اين طرز فكر اشتباه را داشته باشند
آيا اين كلمه و فيلسوف اسالمي، سوال ديگري كه او در همان مقاله عنوان مي كند اين است كه 

اگر روح خدا روح كه در قرآن به مسيح نسبت داده مي شد مخلوق شده يا غير مخلوق هستند؟ 
او  .زيرا ما مي گوييم كه خدا هستي ايست .مخلوق نباشد اصالً مشكلي وجود نخواهد داشت

 خدا به نظر شما خدا اين روح را خلق كرده يا هميشه اين روح در كنار. وجوديست كه روح دارد
پس اين روح خلق . بوده؟ اگر بگوييم كه روح خدا خلق نشده است هيچ مشكلي وجود ندارد

. بنابراين اين روح و كلمه خود خداست! نشده، ابدي و ازلي و تا ابد باقيست درست مثل خداوند
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به ياد داشته باشيد كه ما در اينجا در مورد بدن . البته بر طبق شهادت قرآن. پس مسيح خداست
ما در مورد روح القدس كه در مسيح ساكن شده و او را آشكار شده . يزيكي صحبت نمي كنيمف

بنابراين خدا در جسم مسيح ساكن شد و خود . پس خدا در جسم ساكن شد. صحبت مي كنيم
 171 و بر طبق آيه محمد اشقل قيقي مي گويد كه مسيح روح خداست. را براي ما آشكار كرد

اگر خلق نشده پس آن روح بايستي خدا باشد، بنابراين .  خلق شده يا نشدهاين روح يا سورة نساء
اما اگر اين روح و كلمة خدا خلق شده پس قبل از خلق كردن آن توسط . مسيح بايد خدا باشد

چون در آن . خدا، خداوند نه هوشمند بوده و نه داراي روح و زنده، اما اين غير ممكن است
 .ه اين نتيجه رسيده كه نياز به هوش و روح دارد كه آن را خلق كندونه بگصورت خداوند اصالً چ

اي مطلق غير ممكن است كه در مقطعي از زمان بدون هوش و نو دا براي خداوند خالق، قادر
   .روح يعني زنده، بوده باشد

پس نتيجه گيري كه از كل گفته هاي ما مي شود كرد اين است كه بر طبق گفتة قرآن كلمه و 
لقاب مسيح هستند و ما نمي توانيم بگوييم كه آنها خلق شده اند چون در آن صورت زنده روح، ا

بودن و هوش خداوند زير سوال مي رود و اگر بگوييم كه خلق نشده پس مسيح بايد خدا باشد 
  .در نتيجه خدا در جسم مجسم شده

پرستي يست و مسيحيت مكتب يكتا : در نوشته هاي يك پروفسور ديگر اسالمي گفته شده كه
تثليث مسيحي، نشانة چند خدايي نيست بلكه نشان دهندة تصاوير مختلفي از يك حقيقت واحد 

او ادامه مي دهد كه . واحد از مذهبي يكتا پرستاست، نه تعدد و نه چند خدايي، بلكه تصويري 
و      هي ايمان دارند ي نزديك است كه به يگانگي ذات الاين رابطه به اعتقاد مسلمانان خيل
اما اگر مسيحيت يكتا پرستي يست كه اين به اين معني ! چندگانگي خصوصيت شخص خداوند

است كه مسيحيان به يك خدا ايمان دارند تثليث چيست؟ به گفتة اين پروفسور اسالمي، تثليث 
اما . تثليث به جنبه هاي متفاوت يك حقيقت واحد اشاره مي كند. به معني چند خدايي نيست

 بايد گفت كه بر طبق االهيات يكتا پرستي كه در اسالم، علم كالم و در مسيحيت در اينجا
االهيات ناميده مي شود، اين خصوصيات شخصي مختلف كه به خدا نسبت داده مي شود 
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ابتدا بايد بگوييم كه خصوصيات شخصي كه مرتبط با الوهيت خداوند است مثل چيست؟ 
 هرگز جدا از ذات الهي وجود نداشته و بودن خداوند، بزرگ بودن و ال يتناهي ،قدرتمند بودن

اما خصوصيت اولي كه به شخص خدا نسبت داده مي شود، وجود داشتن و زنده بودن . ندارد
اگر كسي ادعا كند كه خدا وجود ندارد، پس ما اصالً در مسير درستي نيستيم . خداوند است

. از خصوصيات فطري ذات الهيستچون الزمة ايمان، وجود يك خداي زنده است و اين يكي 
      خدا آگاه مطلق است، او همه چيز را. دومين خصوصيت علم مطلق و يا دانش مطلق است

 كه قرار كرده را نيز مي شناسد، او چيزي كه خلق و خودش را مي شناسد، او دنياييمي داند، ا
ست و همه چيز را        است در آينده اتفاق بيفتد را مي داند، پس خود خدا از همه چيز آگاه

   او حيات دارد، او از حيات خودش زيست . خصوصيت سوم زنده بودن خداوند است. مي داند
پس طبق علم كالم يا همان االهيات مسيحي، خداوند واحد . مي كند، او نمي تواند مرده باشد

شد از ديد مطالبي كه عنوان . است و داراي سه مشخصه ثابت مي باشد، وجود، دانش و حيات
پس مي توانيم نتيجه بگيريم كه همة ما به يك خدا ايمان داريم، . يك فيلسوف مسلمان بود

  . پس ما كافر نيستيم.البته از ديد مسلمانان

امروز به آن خواهيم پرداخت اين است كه آيا شما   ـــ سوال آخري كه در برنامة س        
 شريك قائل شدن براي خداوند است و باز هم مسيحيان نمي بينيد چيزي كه مي گوييد كفر و

  .مدعي يكتا پرستي مي شويد

  ـــ عزيزان شنونده و عزيزان مسلمان باز هم تكرار مي كنيم كه ما مشرك نيستيم، ج        
چونكه خود اسالم شهادت مي دهدكه نيستيم، به خاطر اسباط بيشتر و درك بهتر به سورة 

شما مسلمانان با يهود و مسيحي و :  در اين آيه عنوان مي شود. اشاره مي كنيم46عنكبوت آية 
ريق بحث و مجادله مكنيد، مگر با ستم كاران از آنها و  طمجوس كه اهل كتابند، جز به نيكوترين

به اهل كتاب بگوييد كه ما به كتب آسماني كه بر ما و شما نازل شده ايمان آورده ايم و خداي 
 . به كمي درك و شفافيت داردزا بودن عيسي مسيح اين جمله نيادر مورد خد. شما و ما يكيست

 در بدن عيسي يح خداست ما مصر هستيم كه خداما هيچ گاه نمي گوييم كه بدن عيسي مس
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در كليساهاي ما ذكر مي شود كه به اندازة زمان يك پلك زدن هم .  آشكار كرد خود رامسيح
ت الهي و هم ذات انساني داشت به طوري كه آن مسيح هم ذا. جدا نشدالوهيت او از انسانيتش 

اجازه بدهيد در . آن دو نه به هم ملحق شدند و نه تغيير كردند. دو با هم مخلوط نشده نبودند
اگر يك تكه فلز را برداريد و در آتش بگذاريد و آن را كامالً گرم : اين مورد مثالي را بيان كنم

در ابتدا سياه است ولي بعد به . د؟ درسته قرمز مي شودكنيد چه اتفاقي براي اين تكه فلز مي افت
االن ذات يك تكه فلز چيست؟ درسته همان فلز است و اما ذات آتشي كه . قرمز تبديل مي شود

فلز هنوز گرم است و ما مي توانيم به آن شكلهاي . آن فلز را قرمز كرده چيست؟ همان آتش
اما نه آتش تبديل به فلز .  ذات فلز را داردنوزمختلفي بدهيم، حتي شكل جسم انساني، اما ه

مسيح نيز درست به . آن دو نه ادقام شدند و نه مخلوط و نه تبديل. شده و نه فلز تبديل به آتش
  .همين ترتيب هم الهي و هم انسانيست

.   ـــ فكر مي كنم االن خيلي روشن تر شد ولي هنوز مشكل كوچكي وجود داردس        
ممكن است خدا بخورد، بيا شامد و ا معترض هستند و مي گويند كه چگونه دوستان مسلمان م

  .يا اصالً احساس گرسنگي بكند

  ـــ اين درست چيزيست كه االن توضيح داديم او از طريق ذات انساني خود اين ج        
اد و اعمال انساني را انجام داد ولي از طريق ذات الهي خود مرده را زنده كرد، مريض را شفا د

 به همان طريقي كه آتش قادر است بسوزاند كه انواع فلز بتواند .تمامي آن معجزات را انجام داد
دو . مسيح و خداوند باهم در يك اتحاد هستند. خم بشوند، مسيح درست مثل همين است

يعت ذات الهي اش  خداوند طب. يك طبيعت مستقل و يك طبيعت انساني،باهممتفاوت طبيعت 
  .آنها باهم بودند.  در بدن مسيح متحد كردل انسانيرا با اعما

  ـــ اميدواريم و دعا مي كنيم كه حقيقت با قلب تك تك برادران وخواهران مسلمان ما س      
 را درك نكرده اند صحبت بكند و  تثليثه هنوز درست موضوعكو همينطور عزيزان مسيحي 

گوي سواالت ي در مورد ايمان مسيحي نيز جوابتاميداريم كه بتوانيم در برنامه هاي بعدي سواال
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تا برنامه آينده كه در آن  دوستان. شما عزيزان شنونده باشيم تا حقيقت با قلب شما صحبت كند
                . خدانگهدار. ي پردازيم شما را به خداي مهربان و بخشده مي سپاريم مبه ادامه مبحث تثليث 


