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  محمد سر و ر ر نا

  مونشن   ا لــــمــا ن

٠٣.٠٣.١٠  

 

 طرزديد پيروان دين مسيح واسالم در باره

  ذات پاک خداوند جل جال له
 

ورنظريک( اخيرمضمون قبلی  در شمند درم ه خال) د اسالم  دان ودم ک رده ب ده ک سمتھای مطالعات صۀوع  بعضی ق

اب دا ی جن لعم بووتحقيق د ص امبری حضرت محم ات پي اره اثب د درب داال ح ته د عب ارناس ضی از اد گفت ا بع  وء انبي

دا ه پي ل راک ورات وانجي ارم اينک براساس ھم واضح و پيامبران بنی اسرائيل مندرجه ت اخته است مينگ ان وعده س

ات را ب اولترازھمه، ق کاين ا ل اره خ سالم و اسالم درب ا ل سی عليھم روان حضرات  موسی وعي عرض ه طرزديد پي

  .ميرسانم

د و د عبداالحد وويليام ووبنا برعقيده جناب دا ران ومحم اب ق سنده کت دی ججيمز نوي دين الميب يد ا ل اب ابوالفضل رش ن

سوواثر ) ر(هللا انصار مفسر قران کريم معروف به تفسير خواجه عبد اب حکمت، درآغازعي ود دينت ، ھردويجن  يھ

دعليھما ًوعيسويت وبعدا سالم ل که اسالم اعالم گرديد ھرسه بر اساس رھنمائی ودستورحضرات موسی،عيسی ومحم

د ور که ميان پرورد گارعالم با ابیدرينباره وميثاق ده بودن م عقي ين ش اھبم خليل هللا بسته شده ھ ان وجود اختالف درب

داأ  اما مت.نداشت فانه بع سيحيون جاً س ده ازم ه يکع شود ک ده مي ده خدای سه  درراه ديگر يگر ودب ندي ه گروان ش ان

سوی تقاضا ال را ازؤبحث ما در اثار خود جواب دوس معرفی ميکنند جناب عبداالحد دانشمند مورد انيون عي  ءروح

    .کرده است

يم وه ھل ب ـ  آيا ما موجودات ضعيف ، فانی وجا١ ا خدای يگانه معتقد شده وآنرا پرستش کن ده آنکه ب ي دااعت چن  قادخ

  ؟بايد بترسيمھا داشته وازھمه آن 

   است ؟ منظورميثاق الھی با ابراھيم خليل )ع(ويا عيسی) ص ( ـ  کدام يکی ازين دوپيامبر محمد ٢ 

شی قه ب ی کل ا ذات واجب الوجود عل روانش هللا تنھ د ص وپي ام نظرحضرت محم ه برتم يم است ک ديروبکل شئ عل

ات  به.  را پرميکند ءموجودات واشيا  ،ءيعنی فضا .موجودات وھمه چيزمحيط است  عبارت ديگر سرچشمه کل حي
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ذات، شخصيت . يکتا وفرمانروای مطلق کون ومکان است ۀ درهللا خالق يگانه ،اداره ک.  وکل توانائی است کل دانش

م  اره تعريف ذات وی نوماھيت هللا درورای درک وفھ سانی است اماسعی وکوشش درب ه ه ان ی ثمراست بلک ا ب تنھ

رده است ه ب. خطرمی اندازده سالمت روحی وايمان مارا ب عالوه قرانی که حضرت محمد به دنيای بشريت  اعالم ک

ه وحه وطندارانش ب پيروان وساير و که خود ھمان زبانی بوده ب ين ک د و ھم سان صحبت ميفرمودن ان ل ی توسط ھم

ا سمانی رسيده واز زبان مبارک شان گفته ميشد ھم درسينه ھا حفظ  وآملک  د وام ل  ھم نوشته ميگردي ورات و انجي ت

سی ع ب دوصد قول ديگره وب موجود، بنابرقولی ھشتاد ی ه سمان به آسال بعد ازصعود حضرت عي انی يعن ان يون زب

 مطابقت ندارد توسط ًديگری قطعاه ام مختلف که يکی باقسه رامی که لسان مادری حضرت عيسی ع بود بآغيرزبان 

اه نھم بعدازسالھای طوالنی بآاشخاص مختلف نوشته شده و ه ھ رھمين ترجم  زبانھای ديگرترجمه گرديده است ودراث

اآرات عجيب دري تصرفات و تغيًاقصد يا وًا يا سھو ه باعث طول کالم ودرد سرمی ه ب نھ ه توضيح ھم ده ک عمل آم

انيون متعصب ومغرضين مته صه اينکه بخال.  گردد ه بأاثر مداخالت بعضی روح ی ک ن دين فانه دري سی ه س ام عي ن

ان تغي ی بيروح هللا مسمی گرديده وازآن پيروی ميشود چن ده ه رات ده گردي ه اگرخود حضرت مسيح زن ده ک وجود آم

  .ثرعميق مينمايند أسف و تآ اظھار تًومتوجه آن شوند يقينا

ه آيح دربعدازصعود حضرت مس داران خدای سه گان تان و طرف ه دوشق يکتاپرس را حل اول ب سويت درم سمان ،عي

  .منقسم گرديده ،يکی ديگرراتکفيرميکردند  )پدر،پسر، وروح القدس (

ال  ه ٣٢۵ درس ه ک ه نيقي ود درمنطق ه ب ه گان دای س دار خ ه طرف رقی ک ور روم ش ستانتين امپراط يالدی کن  م

فاستانبول کنون) قسطنطنيه(نزديک روان مختل شکيل داده و ی بود کنفرانسی متشکل ازتمام پي  دنپس ازچ مسيحيت ت

ستانتين  و اثرفشاره طرفداران خدای يکتا که دراکثريت بودند ب خالف تمام جدوجھد روزمباحثات، ات کن تحميل نظري

ه اوراق و وردند که ساير کتب،آعمل ه امپراطور، د ين تثليث تثبيت واعالن گرديد وھم فيصله ب ناد يکتاپرستی ھم اس

ق و صاحب .بين برده شوند بايد حريق واز ه حري ناد اگر پيداشود خان  ازھرخانه که ازينگونه کتاب يا اوراق و يا اس

ن ترتيب ه کتا پرستی کشته شده اند وبيجرم ه آن کشته شود که درين راه ھزاران خانه حريق وصدھا ھزارانسان ب اي

زبان يونانی ترجمه   تطبيق گرديد و ھمان اناجيل موجود آنوقت باھمان اختالفات که ازً وقھراًعقيده و دين تثليث جبرا

ا.گرديده بود کتب دينی قبول وتحميل شد ل برن اراب   انجي ده اصل گفت نعکس کنن ه م ر روحانی مقدس ک ات  و  اث بيان

ود ی ب د ص وسايرموضوعات دين ورد حضرت محم سی درم ان  وهحضرت عي دن درام ف ش ق وتل ده وازحري   مان

اًسفانه روحانيون متعصب مخصوصاأ پيدا شده متً ھمينکه بعدا،پنھان بودای درگوشه  ه ب ا ک سا ھ ول   قدرتمندان کلي قب

سيحيت . قرارميگرفت آنرا فاقد اعتباروجعلی اعالن کردند آن قدرت شان درخطر ای م ه خود دني ست ک تعجب آوراين

ل ن انجي د چون اي احتی انجيل يوحنا را رد کرده ان الق يکت الم   خ الق ع د الھی وچون خ درالھی کالمش را فرزن را پ

الم  ج را پدرحضرت . روح الھی ملقب ساخته اند ه درموجودات جان دميده است اين ذات مقدس را ب د ع ا خداون اينھ

بل از قند نميتوا  خداوند  جًحضرت جبرئيل امين را روح القدس ميگويند اما اينھا نمی دانند که منطقا و عيسی را پسر

ی در ،خلقت دن روح القدس باشد يعن اروح دمي ل ازجان ي د وقب دروقبل ازصحبت، فرزن ق آپ سان راخل ن زمانيکه ان

کدام انسان دميده می شد؟ ه بود ؟ وروح ب کجا) ع(نکرده بود، پدرمطرح بحث قرار گرفته نميتواند وحضرت عيسی 

ه ومشخص تصورکردنميتوان موجودات يا شخصي را ازجانب ديگر صفات خداوند را در ت ھای الھی جداگان ن آزي

ا ه ده ھ ه تثليث بلکه ب شويم صورت نه تنھا ب ا. تثليث ديگرمواجه مي شده  صادر وقتيکه ازموصوف خود صفت ت ن

دارد ثال. موجوديت ن ی ازًم ات  وقت ال خوب ورحم د و اعم ات خداون ره نعم د خوب،نم بھ  د مسشويم ميگوئيم خداون
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د خوبی،ه ب  نميتوان ازين طريق خداوند ج رارحيم ومھربان است ولی وئيم خداون  معنی دقيق کلمه توصيف کنيم وبگ

  .رحمت ونعمت خداوند ج است  ،وعمل يستند، بلکه کارنزيرا اينھا خداوند  مھر بانی ورحيمی است

د اکالم خداون ا شخص و يک يعنی فعل ي ست ي ه ازالوھيت ني زکالم .جداگان ريم ني ران ک اب ه هللا است و ب ق ول جن ق

ه  کمال بيدينی است اگربگوئيم کلمه خدايک کالبد، دعبداالحدوودا ن کلم ه اي يم ک اقنوم ياشخص معين است واضافه کن

اب به شکل حضرت عيسی يا به پوست واستخوان شده ب دارای گوشت، ران پديدارشده شکل يک کت ام ق ين  .ن ھمچن

سويان يوم عيسوی به اينطرف تا زمانيکه عکلمه ازاوايل قرن د ھمين دانشمند محترم مدعی است بايد بدانيم در مورد

ن  ،يات مذھبی شان نابود نگرديده بودموحد و يکتاپرست کامال سرکوب نشده وادب ان  اي ات شديد مي مجادالت ومباحث

سويت مخصوصا پاپ ھا ی کليسا وپدران روحانی دو سويان موحد ًکليسای مختلف عي ان داشت  و عي  درشرق جري

  .رات وجعل کاری وتصرفات وتحريفات درکتب مقدسه متھم کرده اند يبه تغي ان تثليث راعيسوي

دارد ،نام اب ،ابنه رفورمول آغازعيسويت بد ا مشکل ديگر .وروح القدس اصال اسمی ازخداوند وجود ن ست م  درين

ا حاضر ا وزمانھ ا ھ ه ج د ج درھم ه خداون ياناظراست ودر و مسلمانان وعيسويان ھردومعتقديم ک ه اش اس  ،ءھم اجن

د.  ديط ميباشنحن م آوزيروح وجود دارند وبر روان تثليث باي ھرسه شخصيت الوھيت  درينصورت  پس به عقيده پي

ام می ط باشد ياچنين تصورکنيم ھرکدام به نين محآجداگانه کاينات را پرکند وبر ويا درآن واحد ن عمل را انج وبت اي

  . الی است که جواب ندارد ؤدھند؟ س

سبت به پدرناميده شده، ب واحد، يعنی درتورات خدای مھربان و" يھود"دين موسی  در  ه خالق ن وده ک ن مقصد ب ه اي

ا مت مخلوق مانند پدرمھربان، افظ است ام يم وح مأرح ن  اس سويت ازي فانه چون عي در،  س رده پ تفاده ک سر  سوء اس پ

  .وروح القدس ساختند لھذا درھيچ جای قران ازپدرنام برده نشده 

پسرخدای  رازد اما خود يھوديان عزيھمين صفت ميشناسه دانا صحبت کرده وب و قادر قران ازخدای يگانه، تورات و

سی  ضرت عي ه وح ام گرفت ان  الھ ود ي ضی يھ ه بع ه وبافت ا خت ين نظرس م ازھم سويت ھ ود ندعي ده ب ه خوان يگان

سی  اما عجب درين است که يکی ازين اناجيل دست .داوند خوانده اندخراپسر داشته جھان عيسويت را نه حضرت عي

تفاده  ه ه  بنه خوانده ونه گفته ونه نوشت ديده و ورد اس ل موجود م ورات و اناجي ن ت ه اي عالوه طوريکه قبالھم گفتم ھم

ساھا سويت وکلي ان عي ه ب از جھ ده ک ه گردي اجيلی ترجم يم و ه ان د ان ه مي ه ھم ود درحاليک ده ب ته ش انی نوش ان يون زب

اران حضرت مسيح بخبرداريم که ح ان ه ضرت عيسی ع يک کلمه يونانی نمی فھميد واناجيل اصلی که ي رامی آزب

دارد  وجودًنوشته اند اصال ا ن ده وازًاگرباشد يقين د ش ا   قي دن آنھ ا ظاھرگردي را ب شود زي داری  مي ی نگھ ا مخف نظرھ

سائی  وردخرين دين مآ تثبيت ودين اسالم ًپيامبری حضرت محمد ص ازنظرعيسويت نيزکامال افع کلي ع ومن ول واق قب

   .ارباب کليساھا درمخاطره قرار ميگيرد

اره  ات خود درب ان حي در مبحث بعدی انشا هللا به تشريح نظريات بعضی از پيامبران بنی اسرا ئيل که ھريکی درزم

د  ضرت محم ا ح اتم االنبي د) ص(ظھورخ رده بودن صديق ک شگوئی وت ان را پي دن ش ته وآم البی  اظھارداش ه  مط ک

                    .ازيمد موجود نيزدرج ميباشد می پرجيلدرتورات وانا

م که درمقاله بعدی وعده کرده بود ))ج(واسالم درباره ذات پاک هللا طرزديد پيروان مسيح ( قبلی تحت عنوانبخشدر

مندرج درتورات واناجيل راتوضيح )ص(نظربعضی ازپيامبران بنی اسرائيل درمورد ظھوروپيامبری حضرت محمد

ه  واھم کرداينک ب اراخ تناد اث ه در  س ان ک ازآبزرگ شر غ ه ت ذکرداده ام ب صرفات وتغي ن وآح يت ه يبعضی ت ی ک رات

سمتھا ی ق الم در برخ الفين اس ب مخ درجائازجان وراتی  ازمن ردازم  و ت ت ت ميپ ه اس ورت گرفت ل ص   .اناجي
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ذکر ام  اولترازھمه ت د، تم ه نمان ن مطلب ناگفت ه راآاي ن مقال ذکره اي ل مت ورات و اناجي ات ت ما ي م ش ام  ھ د درتم ميواني

  .مطالعه فرمائيدھا اناجيل وتورات 

صل فرمثنی ف ورات س وانيم  از١٨ آيت ١٨درت ين ميخ يم هللا چن ان حضرت موسی کل دو( زب دا ون ود ه ب) خ ن فرم م

ل تومبعوث خواھم کرد شان مث دھنش خواھم گذاشت و پيامبری را برای اي اب دا. کالم خويش را ب دعبداالحد ووجن

ورات درمو باره معتقد درين دردمحمدص مصدااست اگراين آيت ت د باي ا ق  پيدانکن ه مضمون آن ت وز گفت ک ه  ھن ب

ود ميباشد درصورتيکه ھمه ميدانيم عمو ارانش نگفتند که اين پيامبرحضرت عيسی ويايکی ازي پيوسته زيراه تحقيق ن

ر اينھا که قبل از گفتارپيغمبران  بدون نتيجه نمی باشد و د غي ر موعود نباش داگران پيغمب د ص بودن از  حضرت محم

سويت منتظر باشد؟ ص ديگرچه کسی ميتواند حضرت محمد سی ع  ظدرين شکی نيست که عي انی حضرت عي ھورث

  .که ما مسلمانان نيز چنين عقيده داريم   شدميبا

ده می٢٢ – ٢١ھای  اعمال رسوالن باب سوم بند جديد، درھمين زمينه تورات عھد د آسمان اورا  چنين نوشته ش  باي

   ):ه ميشويمدرينجا بادومشکل مواج(ميعاد بپذيرد تازمان 

از-اول  سی ع وآغ ه ظھورحضرت عي ستند ک شگوئی حضرت  ارک  يھود وعيسويت متحدالقول ھ ات پي آن مطابق آي

ی را و زيراحضرت عيسی ع نه مثل حضرت موسی ع  مبارزه کرد موسی ع نبود، دام دين ه ک ود ون ن نم غ دي  نه تبلي

ل خصوصی به اساس گذاشت فقط ب ا محاف ه ي ا درمجامع عام سام مختلف ه اصالحات دين يھودی پرداخت وبارھ اق

ذاردآنام احمد می ه  من بزا بعد ورآاظھار داشته اند پبغمبردين  ن مکمل اسالم را اساس ميگ د ودي ه درقرانکريم  ي ک

  . ھمين ترتيب آيات وجود دارده  بًنيزعينا

ه ه قاضی ب و ه دارند که به حيث داوردـ  درباره آمدن دوم حضرت عيسی ع خودعيسويت عقي : ٢ زمين فرود ميايد ن

  .  بحيث يک پيامبرشريعت گذار 

ود ٣٣تثنيه فصل  رات سفرمثنی،آيت ديگرمندرجه تو  آيات يک تاسوم درھمين موضوع مورد بحث چنين ھدايت فرم

وع ( گفت   و)اينست برکتی که موسی مردخدا قبل ازوفاتش به بنی اسرائيل داد( شان طل وه ازسيناآمدوازسعيربراي يھ

شان شريعت  دست راست او از مد وآکرد وازجبل فاران درخشان گرديد وباده ھزارمقدسين ومؤمنين  رای اي شين آب ت

  ).پديد آمد

یه آدرين کلمات پيامبرانه حضرت موسی ع خداوند ب ی شکوه  آفتاب تشبيه شده ازسينا م د ول وع ميکن د ازسعير طل ي

د و اده ھزارمقدسين فرابرس ته  وجاللش ازفاران ميدرخشد آنجاکه اين پيامبربايد ب شين دردست راست داش شريعت آت

ن د دري ين باش اره محقق دب رده ان رائي  ھرقدرتجسس ک ی اس امبران بن ی ازپي يچ يک اران ھ ل ف وھی است (ل را بجب ک

ده درعيامرتبط نيافتند جزازحضرت اسم) درمکه ل برآم  ل ع که بامادرخود بی بی ھاجر ازخانه حضرت ابراھيم خلي

شنگی بگ که ازشدت سوزان روان بودند  ن صحرای ريگزارآ الته رما وت وان مقاح ه ت يدند ک ست ومت را از دی رس

داياه دادند وبی بی ھاجر با نا اميدی ب ود لبيک !خداوند متعال گريست و ازسوز سينه صداکرد خ الم فرم  پروردگارع

ادرچ ھاجربا اين جواب، ا محل سکونت م سر و شمه آب سرد وگوارا درين دشت سوزان جاری وھمانج اعراب  و پ

ده دخترمصری ازوی فرزندان فراوان ب عيل ع با يکاازدواج اسم اثره وب صحرا گرد گرديد سرا نش  وجود آم ه پ ک

ه را بجقيداره نبايوث وغيره ناميده می شدند که قيداره  ين منطق ود وھم ری وسامی ه د حضرت محمد ص ب ان عب زب

ه ان منطق ان پاران وبه عربی  فاران ميگفتند که تا کنون به ھمين اسم مسمی ميباشد و اعراب درھم  و در اطراف ھم

زار مقدسين در مکه وارد وشريعت اسالم .فراموش نشود و دندگی ميکننآب ز  اين حضرت محمدص بود که با ده ھ

  .دنيا اعالم فرمود ه  را ب)ال اله اال  محمد رسول ا ( را با دست راست واعالم  کلمه مقدس 
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  رات چنين بيان داشته استيت سوم فصل سوم توآحبقوق نبی يکی ديگرازپيامبران بنی اسرائيل ميباشد که در

ن آيت ) را پوشانيد وزمين ازحمداومملوگرديد  سالجالل اوآسمانھا ،زتيمان آمد وآن قدوس ازجبل فاراند انخداو( دري

سيارمھم است د ب د .لغت حم د موردحم اران ظھورميکن ل ف ه ازجب امبر ک ن پي ی اي رد يعن اب  .قرارميگي اره جن درينب

سروجناب ابوالفضل ر دعبداالحدوودا دی مف دين الميبي يد ال ه کشف االسرار ش شان معروف ب ران عظيم ال اب  ق وجن

شده  اند که اگراين پيشگوئی درباره حضرت محمد ص انطباق پيدا حکمت معتقد نکند پس بايدگفته شود تاھنوزعملی ن

  . ماند حق بی نتيجه نمانده ونمی ه دانند که ھيچ پيشگوئی پيامبران بدرصورتيکه ھمه دانشمندان دينی مي

  : تورات ٢۴ فصل ١٣تا ١١يت آپيشگوئی اشعيا نبی مندرجه 

د را خود وازآ ساکن ميباشند نھاآيکه اھل قيداره درئوقريه ھا وشھرھا صحرا  د بلن رنم  و نماين الغ ت اکنان صخره س س

ا بخوان در تسبيح اورا و وحمد توصيف کنند را ھا نعره بزنند جالل خداوند قله کوه کنندواز ره ھ دجزي د خداون ار ن  جب

د رون مياي د بي رد ومانن ودرابرمی ا م رت خ دنگيجنگی غي ه ( .زان ويش غلب منان خ دزد وبردش ره خواھ ه نع فريادبلک

   .)خواھدکرد 

ه ب وعده وحی وارسال رسول خود ج به ساکنان بيابانھای فاران نيز که خداوند اين آيت مينماياند ن ه را داده است ک اي

شگوئی کرده است که يپيامبری شان راپ مدن وآمصطفی ص  سال قبل ازظھورمحمدصورت واضح ميگردد که ھزار

  .درتورات تا امروز ثبت ميباشد 

  .مربوط به نسل قيداره پيغمبر يعنی ظھور ،حق بنی اسرائيل درھمين بارهه ب دوپيشگوئی ديگرازھمين پيغمبر

وافگن،برخيزوپ( باب اشعيا اينگونه ميخوانيم ۶٠ فصل ٧ تا١اول ـ درآيات  ور درخشان شو رت ه ن و ک د وجالل  ت آم

انيده زيرا اينک تاريکی جھان را و. خداوند برتوطلوع کرده است ی  ،ظلمت ام را پوش دين وبن ی م رت شتران وبن کث

د مد،آجميع اھل شبع خواھند. عيل تراخواھندپوشانيداعيقه ازاسباط بنی اسم ع خواھن زد توجم داره ن ه ھای قي ام رم  تم

ه جالل خودراشکوه وعظمت  آپذيرش به مذبح من خواھند خدمت خواھندکرد با ايوث تراد وقوچھای نبش دومن خان م

   .)خواھم داد

  : کتاب اشعيا نبی مندرج تورات٢١ متذکره درفصل ١٧ تا ١٣ـ  آيات :پيشگوئی دوم

ا) باری بردوش عربستان(  ه شده ام ه عرب کلمه باردرنسخ دری اناجيل قديم وحی ترجم رين کلم ه مھمت ستان است ک

ستانعالوه ازترجمه دری درنسخه ھای قديمی تمام السنه اروپائی کلمه عرب ی وحی درعرب د ،يا عينا آمده يعن ا بع ًا ام

شود )باروعربيا( کلمه  که دنيای مسيحيت متوجه اين نکته شده که اين دو د ص مي وط بحضرت محم ورات  ،مرب درت

ه  د جمله وحی به عربستان را به وحی درباره عرب ترجمه کرده اندھای بعدی که به تمام السنه ديگر چاپ کرده ان ک

  .ساخته است ء افشا نرا درثرگرانبھای خود درجرايدانگليسی مفصلآد کشف ووورا جناب عبداالحد دا اين راز

بالن پ آپيشگوئی اشعييا ع و درباره اين دو اگر حاال ه ق ردم وًيشگوئی اوليه حضرت موسی ع ک  صحبت از   ذکر ک

ط حضرت اسمه درخشش خداوند ج درجبل فاران ميکرد قدری عميق وب ه فق  عيل ع دراغورمطالعه شود می بينيم ک

ده آدنيا ه بيابانھای فاران اقامت گزيد و بس  قيداره وسايرفرزندانش نياکان واسالف اعراب بودند که درھمان نقطه ب م

داره وحضرت اسم اند واده قدوسی  قي د ص ن امبری عيل عاوحضرت محم ه پي م حضرت محمدص يگان  ميباشد وھ

دبه در يا اعقاب قيداره نيز است که مطابق پيشگوئی ھای انبيای سلف که گفته بود يعنی  .فت وحی خداوندی نايل مياي

ين را درست در اريکی زم ق  زمانيکه ت د ازطري ی خداون ق يافت يعن دی توفي ه دريافت وحی خداون ود ب ه ب را گرفت ف

د ومطابق ه ن درخشيد ومکه درين منطقه تنھا محلی است که بمحمد ص ازجبل فارا ديل ش ه تب د جل جالل خانه خداون
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وده بيت هللا در ه ب .حق خداج شکوه وجالل يافته ھمان پيشگوئيھای رسوالن ب د فرم ه خداون عالوه خانه جالل من ک

ا ه حضرت موسی پي رمکه است ازھمه جالب  ترذکررقم ده ھزارتن ازمؤمنين ومقدسين ک فرمثنی ذک رمبر درس ده  ک

دآخداوندازجبل فاران درخشيدوبا ده ھزارمقدسين (که ميفرمايد  ورشدم ميباشد آکه قبال ياد ه . )م ود ک د ص ب ن محم اي

د، با شين وخطاب به ب ده ھزارمسلمانان وپيروان خويش واردمکه ش ه ه دست راستش شريعت آت ود ال ال ردم فرم م

ه را به تشين که بآشريعت االاهللا محمدرسول هللا وبا ھمان  د باطل ه عقاي سترمبدل ساخت ه دست راست داشت ھم خاک

اب دا ا برنظرجن ضل ووبن اب ابوالف ام جيمزوجن ر ويلي د اث ران ومحم اب ق سنده کت لجوقی ونوي ه س د، عالم دعبداالح

سير ه تف روف ب ران مع سر ق دی مف رمحق الميبي ضی ديگ ه وبع صاررحمت هللا علي دهللا پيران ه عب قين حضرت خواج

يچ حادث يم ، ھ واريخ را ورق زن ا اوراق ت ديگر ه ای سراسر صحرای فاران وتمام منطقه مکه را عميقانه تجسس وي

د ا. دست محمد رسول هللا با شرايط اين پيشگوئی ھا تطبيق نميشود ه جز فتح مكه ب م ميگوين سالم گوھ ه ال ر محمدعلي

وزاين پيامبرموعود نباشد، پس پيشگوئی ھای انبيای سلف  ود،  ھن را حضرت موسی فرم ته است زي ق نپيوس ه تحق ب

د دار می آ ي ين فرمان د،  حضرت يعقوب گفت چن ذار می آ ي ود سردار وو حضرت دا. چنين شريعت گ د اعالم فرم

دان اسموويد، حضرت عيسی اظھار داشت ، اين سردار داآوسرور من می  ی خودش چون اد از خان عيل است ، يعن

د، بد ازذريه اسحق  ع بودن الی كردن دهه ين وظيفه شانه خ سلی دھن د، ت ود ن دعالوه فرم ن الھی بع ل دي رای تكمي َ ا، ب

ميآيد ، لھذا بايد اعتراف كرد كه آ ن تسلی دھنده ومدافع روح حق و حقيقت كه عيسی ع ازآن سخن ميگفت، ھيچكسی 

يچ دس را بصورت نمي ديگرجزحضرت محمد ص نبود، وخالف ادعای فقھای كليسای عيسويت به ھ وان روح الق ه ت

  .جای آ ن پيامبر شريعت گذار قرار داد

                                       ادامه دلرد


