 ‐ 44018آﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﷺ در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺳﻮال
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﯾﯿﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ در ﮐﺠﺎی اﻧﺠﯿﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه؟ و اﯾﻨﻪ آﯾﺎ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن در اﻧﺠﯿﻞ آﻣﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻣﺰی
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﻨﺎﺑﻌ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﻃﺮﯾﻖ آن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را اﺛﺒﺎت ﺑﻨﻢ ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن
ﻧﺼﺮاﻧ آن را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واذْ ﻗَﺎل ﻋﻴﺴ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻳﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻧّ رﺳﻮل اﻟﻪ اﻟَﻴﻢ ﻣﺼﺪِّﻗًﺎ ﻟّﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪَي ﻣﻦ
اﻟﺘﱠﻮراة وﻣﺒﺸّﺮا ﺑِﺮﺳﻮلٍ ﻳﺎﺗ ﻣﻦ ﺑﻌﺪِي اﺳﻤﻪ اﺣﻤﺪُ ﻓَﻠَﻤﺎ ﺟﺎءﻫﻢ ﺑِﺎﻟْﺒﻴِﻨَﺎتِ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻫﺬَا ﺳﺤﺮ ﻣﺒِﻴﻦ] ﺻﻒ) [۶ /و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻋﯿﺴ
ﭘﺴﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻔﺖ ای ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی اﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮرات را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﺑﻮده ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻪ
ﻓﺮﺳﺘﺎدهای ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻦ ﻣاﯾﺪ و ﻧﺎم او اﺣﻤﺪ اﺳﺖ ﺑﺸﺎرﺗﺮم .ﭘﺲ وﻗﺘ ﺑﺮای آﻧﺎن دﻻﯾﻞ روﺷﻦ آورد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﺳﺤﺮی
آﺷﺎر اﺳﺖ(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﺘﱠﺒِﻌﻮنَ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻨﱠﺒِ اﻻﻣ اﻟﱠﺬِي ﻳﺠِﺪُوﻧَﻪ ﻣﺘُﻮ ﺑﺎ ﻋﻨﺪَﻫﻢ ﻓ اﻟﺘﱠﻮراة واﻻﻧْﺠِﻴﻞ ﻳﺎﻣﺮﻫﻢ ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮوفِ وﻳﻨْﻬﺎﻫﻢ ﻋﻦ
اﻟْﻤﻨﺮِ وﻳﺤﻞ ﻟَﻬﻢ اﻟﻄﱠﻴِﺒﺎتِ وﻳﺤﺮِم ﻋﻠَﻴﻬِﻢ اﻟْﺨَﺒﺂﺋﺚ وﻳﻀﻊ ﻋﻨْﻬﻢ اﺻﺮﻫﻢ واﻻﻏْﻼل اﻟﱠﺘ ﻛﺎﻧَﺖ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ ﻓَﺎﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ ﺑِﻪ وﻋﺰروه
وﻧَﺼﺮوه واﺗﱠﺒﻌﻮاْ اﻟﻨﱡﻮر اﻟﱠﺬِي اﻧﺰِل ﻣﻌﻪ اوﻟَﺌﻚَ ﻫﻢ اﻟْﻤﻔْﻠﺤﻮنَ ]اﻋﺮاف) [۱۵۷ /ﻫﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درس ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه
ﮐﻪ ]ﻧﺎم[ او را ﻧﺰد ﺧﻮد در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯾﺎﺑﻨﺪ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ] .ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﮐﻪ[ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻓﺮﻣﺎن
ﻣدﻫﺪ و از ﮐﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎز ﻣدارد و ﺑﺮای آﻧﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه را ﺣﻼل و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎک را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﺮام ﻣﮔﺮداﻧﺪ و از
]دوش[ آﻧﺎن ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮﻣدارد .ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺶ داﺷﺘﻨﺪ و
ﯾﺎریاش ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻮری را ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻫﻤﺎن رﺳﺘﺎراﻧﻨﺪ(.
اﯾﻦ دو آﯾﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن آن را اﻧﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و راﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ.
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از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
اوﻻ :در ﺗﻮرات ،ﺳﻔﺮ ﺗﺜﻨﯿﻪ ،اﺻﺤﺎح ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی  ۱۸و  ۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ :ای ﻣﻮﺳ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﻨاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی از
ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را در ]دﻫﺎن[ او ﻣﮔﺬارم و ﺑﻪ آﻧﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ او را اﻣﺮ ﮐﺮدهام
و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺨﻦ آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ـ را ﻧﭙﺬﯾﺮد از او و ﻗﺒﯿﻠﻪاش اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﺺ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ،اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرش از ﺑﻨاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﻣﮔﻔﺖ :از ﺧﻮدﺷﺎن،
اﻣﺎ ﮔﻔﺖ :از ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ﯾﻌﻨ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :در اﻧﺠﯿﻞ ﯾﻮﺣﻨﺎ ،اﺻﺤﺎح ﺷﺎﻧﺰدم ،ﺑﺨﺶﻫﺎی  ۱۶و  ۱۷آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ راه اﻓﺘﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻧﺮوم ،ﻓﺎرﻗﻠﯿﻂ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه او ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر دارم ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﻢ
آن را ﺑﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ آن را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ روح ﺣﻖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اوﺳﺖ آﻧﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻤﻪی ﺣﻖ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا از ﻧﺰد ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﺳﺎزد و اﯾﻦ وﺻﻒ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﺑﻦ ﻗﯿﻢ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﺗﻮرات در ﺳﻔﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺳﯿﻨﺎ آﻣﺪ و از ﺳﺎﻋﯿﺮ ﻣﺘﺠﻠ ﺷﺪ و از ﮐﻮهﻫﺎی
ﻓﺎران ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾ از ﭘﺎﮐﺎن در ﺳﻤﺖ راﺳﺘﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺸﺎرت را در ﺧﻮد دارد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﻮﺳ و
ﻋﯿﺴ و ﻣﺤﻤﺪ ﷺ .آﻣﺪن وی از ﺳﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻮﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﻣﻮﺳ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،ﺧﺒﺮ از ﻧﺒﻮت اوﺳﺖ و
ﻣﺘﺠﻠ ﺷﺪﻧﺶ از ﺳﺎﻋﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻇﻬﻮر ﻣﺴﯿﺢ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس اﺳﺖ و ﺳﺎﻋﯿﺮ روﺳﺘﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،و
اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ.
و ﻓﺎران ﻫﻤﺎن ﻣﻪ اﺳﺖ .اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻧﺒﻮت ﻣﻮﺳ را ﺑﻪ آﻣﺪن ﺻﺒﺢ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮد و ﻧﺒﻮت ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎ روﺷﻨﺎﯾ و ﻧﻮرش
ﭘﺲ از آن ﻗﺮار دارد و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ و آﺷﺎر ﺷﺪن ﻧﻮر آن در آﻓﺎق اﺳﺖ ،و دﻗﯿﻘﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ وی ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻧﺒﻮت ﻣﻮﺳ را در ﺷﺐ ﮐﻔﺮ آﺷﺎر ﻧﻤﻮد و
ﺑﺎ ﻧﺒﻮت او ﻓﺠﺮ آن را ﻧﻮراﻧ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮ روﺷﻨﺎﯾ آن اﻓﺰود و ﺑﺎ ﻧﺒﻮت ﻣﺤﻤﺪ ﷺ آن روﺷﻨﺎﯾ را ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﻧﻤﻮد و در ﻫﻤﻪی زﻣﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ .ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﺒﻮت ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺸﺎرت آﻣﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ذﮐﺮ آن در آﻏﺎز ﺳﻮرهی ﺗﯿﻦ اﺳﺖ :واﻟﺘّﻴﻦ
واﻟﺰﻳﺘُﻮنِ ) (۱وﻃُﻮرِ ﺳﻴﻨﻴﻦ (۲) وﻫﺬَا اﻟْﺒﻠَﺪِ اﻣﻴﻦ] ﺗﯿﻦ) [۳‐۱ /ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﯿﺮ و زﯾﺘﻮن ) (۱و ﻃﻮر ﺳﯿﻨﺎ ) (۲و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
اﻣﻦ(« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ :ﻫﺪاﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎری ) .(۱۱۰ﺑﺨﺸ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده در ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ )ﺗﻮرات( ﺳﻔﺮ ﺗﺜﻨﯿﻪ اﺻﺤﺎح  ۳۳ﺑﺨﺶ
اول اﺳﺖ.
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راﺑﻌﺎ :ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ اﻟﺰﻧﺪاﻧ در ﮐﺘﺎﺑﺨﻮد اﻟﺒﺸﺎرات ﺑﻤﺤﻤﺪ ﷺ ﻓ اﻟﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﯾﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﺑﺎب  ۲۲اﻧﺠﯿﻞ
ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ :و اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﻪ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ آﺷﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ و در ﺳﻔﺮ اﺷﻌﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ :ای ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻦ ﺗﻮ را ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪهام ای ﻗﺪوس
ﭘﺮوردﮔﺎر ،اﺳﻢ ﺗﻮ از اﺑﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در ﺳﻔﺮ اﺷﻌﯿﺎ آﻣﺪه :و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﺮدهام را ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻢ داد؛ اﺣﻤﺪ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺳﺘﺎﯾﺸ ﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣآﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن ﺷﺎد ﻣﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺑﻠﻨﺪی
ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﮔﺮاﯾﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺶ ﻣٔدارﻧﺪ.
ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ذﮐﺮ ﺷﺪه؛ ﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﻢ ﺻﺮﯾﺢ و ﮔﺎه ﺑﺎ ذﮐﺮ اوﺻﺎﻓ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﷺ اﻧﻄﺒﺎق دارد.
اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﻮرﺧﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺸﺎرت آﻣﺪن رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ را در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ
ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﯿﺦ رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﻫﻨﺪی ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﺟﺎﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧ
از ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻧﺼﻮﺻ را از ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ذﮐﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ و آﻣﺪن وی ﻣدﻫﺪ.
اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﻣﻨﺎﻗﺸﻪی ﺑﺎ ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻋﻠﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد زﯾﺮا آﻧﺎن ﻫﺮﭼﻨﺪ دﻟﯿﻠ ﺑﺮای ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻌ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺒﻬﻪﻫﺎ ﻣﺮدم را ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻖ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ
ﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻮر ﺧﻮد اﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮان ﻧﭙﺴﻨﺪﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮐﺘﺎب إﻇﻬﺎر اﻟﺤﻖ اﺛﺮ ﺷﯿﺦ رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﻫﻨﺪی و ﮐﺘﺎب ﻫﺪاﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪی اﺑﻦ ﻗﯿﻢ،
و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﺘﺎب اﻟﺠﻮاب اﻟﺼﺤﯿﺢ اﺛﺮ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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