یک نگاه کوتاه به پیدایش ادیان ابراهیمی
نوشته :حسینی حسنیار شغنانی
 ۲۰فبروری ۲۰۱۶
منتریال – کانادا
برای پیدایش هر دین و آهر پدیدد ی دیردری شدبیه دیدن حتدی بدرای کتدور م تبتدای
که خود دین نیز ی ی از آنتا محسوب میشود به یک بستر مناسب نیاز اسد .م تدب
سیاسی مطابق شرایط و زمانی پا به هستی می نتدد کده شدرایط ییندی و هندی بدرای
رشدد آ متیدا باشدد در عامادده ای ده م تدب دیندی و یدا سیاسدی کتدور می ندد اسددتبداد
ی ی از یواملی اس .که زمینه پیدایش آ را فراهم میسازد دین در م ا  ،زمدا و
شرایط خاص کتور می ند که فقط مخصوص هما دین اس .که شاید این شرایط با
محیط دیرر سازگاری نداشته باشد اگر دیان .سامی ( یتودی ،.مسیحی .و اسدم
را در نظر بریر یم هر سه در یک حوز تمدنی ( مدیترانه کتدور نمودندد کده باددها
بتائی .نیز در بستر آمدوز هدای ادیدا سدامی  ،در ایدرا پدا بده هسدتی نتداد شدرایط
کتور این ادیا کمابیش خیلی شبیه هم اس .پیدامبرا یدا بنیانرداارا ایدن ادیدا کده
در کل بنا ادیا سامی و یا ابراهیمدی یداد میشدوند ،محد االدمج عاماده ای آمدندد
که در آ به دنیا آمدند و زندگی می ردند
موسدددی زمدددانی وارد کدددارزار شدددد کددده اسدددتبداد فریدددو را بددده شدددم دیدددد نظدددر بددده
روایطتای کتب مقدس موسی یک یتودی بود که در خانه فریو بزرگ شدد ،شداهد
کلددم  ،خشددون .و اسددتبداد فریددو ( رامسددک دو را کدده دشددمن اشدددی ی تاپرسددتا
بود ،به شم سر دید در واقع همین استبداد فریو سبب کتدور موسدی شدد عاماده
شناسا موسدی را نخسدتین کسدی میدانندد کده دیدن را بده مرتدو امدروزی بنیانردااری
نمود از نظر پژوهشررا یلو انسانى  ،نخستین نشانه هاى موعود از دین گرایش
به پرستش طبیا .اس ..با پیدایش دین و ایتقادات دینی انسا غیدر آگاهانده خدود را
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در زندا خرافات و خرافده پرسدتی زنددانی سداخ .همزمدا بدا سدیر ت امدل عاماده
بشدری خرافدات نیدز ت امدل کددرد و بدا خر بده اتدهدای هردد .سدر مبددل شدد انسددا
نا خود را مقید خرافات ساخته اس .که اختناق و استبداد و کلدم دیردرا برخدود
را موهبدد .ایتددی میشددمرد بنددی اسددرائیل نیددز غممددی و بردگددی را موهبدد .ایتددی و
خواس .پروردگار تلقی می ردند موسی همچو یک پزشدک روا قدومش رادر
کرد بود ،او میدانس .درد این قو را میتوا با هما نسخه درما ساخ .کده بدا آ
بیمار شد اند
موسی مصر را تر کرد ،و در پی نوش دارویی میرش .که با آ قومش را حیات
دوبار بخشید موسی در بیابا با شایب ی ی از انبیا دیدار کدرد نظدر بده روایدات
اسددممی موسددی مدددت د سددال بددرای شددایب شددبانی می ددرد در واقددع مدددت د سددال
شاگردی شایب را می رد در حقیق .نوشدارویی که موسدی دنبدال آ بدود در دسد.
شایب بدود شدایب بده وی آموخد .کده بدا ده ترفنددی میتواندد قدومش را از اسدتبداد
فریو رها سازد اگر غممی و بردگی به خواس .خدا باشد ،رهدایی نیدز بخواسد.
اوس .موسی کلدیم خددا اسد .و بدرای رهدایی بندی اسدرائیل فرسدتاد شدد اسد .امدا
فریدو بددی خدددا و خددداناباور کهددا حوالددله شددنید داسددتا موسددی را داشدد .موسددی
میبایس .اویین کاری که می درد بداب مدااکر بدا فریدو را بداز می درد نخسد .بایدد
فریو را به ی تاپرستی دیوت می رد ،شاید بپایرد و کار موسی نیز ستلتر شود
فریددو ( رامسددک دو هددم از طرفددی بدده خدددا بدداور داشدد .خددود را فرزنددد خددددا
میخواند موسی میخواس .به فریو بقبو ند کده بدا خددا رابطده دارد در واقدع ایدن
شایب بود که موسی راترغیب می نمود تدا ایدم رسدای .کندد موسدی ندزد فریدو
آمد و هر ه کرد نتوانس .امر رهایی بندی اسدرائیل را بدسد .آورد خداواندد بده وی
دستور داد که شبانه از مصر فرار نمایند اما را کداری ن درد و فقدط دسدتور فدرار
را داد؟ آیا خدای موسی توا مقابله بافریو را نداش.؟
برخی از پژوهشررا که در یراله دیان .یتود تحقیدق کدرد انددبرین بداور اندد کده
موسددی در زمددا حیدداتش ادیددای آورد دیددن ن ددرد بددود دیاندد .موسددی ( یتودیدد.
سایتا باداز مرگش شد ل گرفد .در شد ل گیدری یتودید .روحدانیو یتدودی نقدش
اساسی داشتند یرانه کاری که موسی در زمدا حیداتش کدرد خددای بندی اسدرائیل را
از آنتا دزدید موسی خدای یتود راکه در زمین بود به آسما برد یتو ( نا خددای
یتود خدایی بود که یاقوب با وی ُکشتی میررف .و بر وی غلبه می رد موسی ایدن
خدا را که دوس .و رف یق را از بشر دزدید و بهایی دور و دس .نرس برد این کار
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موسی را مو نا در مثنوی مانوی در " موسی و شبا " خیلی زیبا منا ک ساخته
اس .آ شبا در بیابا با خدای خود یرض حال می ند:
دید موسي یك شباني را به را
كو همي گر .اي خدا واي ایه
توكهایي تا شو من اكرت
ارق .دوز كنم شانه سرت
دستك بوسم بمایم پایك.
وق .خواب آید بروبم عایك.
(
درین میا سر و کله موسی پیدا میشود:
زین نمط بیتود مي گر .آ شبا
گر .موسي با كه هست .اي فم
گر .با آ كک كه ما را آفرید
این زمین و رخ از او آمد پدید
گر .موسي ،هاي خیر سرشدي
خود مسلما ناشد كافر شدي
این ه تاتاس .و ه كرراس .و فشار
پنبه اي اندر دها خود فشار
گرنبندي زین سخن تو حلق را
آتشي آید بسوزد خلق را
درین بحث می بینیم که موسی بین انسا و خدا مدرزی را تایدین می ندد ،مدرز کشدی
موسی کار را بهایی میرساند که خدا خود مداخله می ند و با بندد اش آشدتی می ندد
خدا در واقدع راهتدای رسدید بخدودش را بدروی بنددگانش بداز میرداارد ،یبودید .و
بندگی و اطای .و فرمانبرداری کور کورانه یرانه را رسید به خدا نیسد ،.برابدر
به نروس بشری .راهتای رسید به خدا وعود دارند
باداز مرگ موسی برای دیان .یتود شریا .ساخته میشود ،امر و نتدی هدای بیشدتر
و خشنتر بوعود می آیند روحانیو از تورات تراسیر مختلف ارائه می نند ی ی هدم
ازیددن تراسددیر " تلمددود" اسدد .کدده در دو دور زمددانی در سددال  200مددیمدی و 500
میمدی نوشته شد اس .تلمود توسط خاخامتای یتودی نوشته شدد و در بدر دارندد
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تمددا سددنتتای دینددی و فلسددری میباشددد تددا قبددل از تلمددود تمددا سددنتتای یتودیددا شددراهی
بودند طبقه مرتخوار و فاسدی بنا روحانی .تما امور دینی را در دس .میریرندد و
دیاند .را ندا یددوک می نندد کدده در تمدا امدور زندددگی حتدی خصوالددی تدرین امددور
زندگی ی تودیا مداخله می نند عاماه یتود از فدرط بیدداد ایدن گدرو بده عدا میرسدد
که درین گیر و دارها در ایا تسلط رومیا بر خاور میانه بشدارت آمدد منهدی داد
میشود کده عاماده و دیاند .را از یدوک روحدانیو فاسدد پدا خواهدد کدرد یحیدی بدن
زکریدا مادروب بده تامیدد دهندد کده یدک تدار یتدودی بدود آمدد ییسدی را بشددارت
میداد یحیی درواقع کاری کرد که شایب برای موسی کرد یحیی را که از نزدی ا
ییسی گرته اند ،در واقع محر و مشوق االلی ییسی بود آ یحیی بود که ییسی
را قبل از کتورش بده یندوا منهدی و مسدیر مارفدی نمدود آمدد منهدی بدرای بندی
یز تاز نبود ،از دیدر زمدا در انتظدار کسدی بندا اییداس بودندد
اسرائیل ( یتودیا
کدده بددر میرددردد و عتددا را پددر از یدددل و داد می نددد در واقددع ت ددوری متدددوی.
مسلمانا که متدی در آخر زما بر میرردد ،نیز از همین منبع آب میخورد ییسی
در یک خانواد یتودی به دنیا آمدد ،و یتودید .در اوایدل ف در می ردندد کده شداید وی
هما اییاس باشد
باداز اند زما ییسی آش ارا به نقد سنتتای یتود پرداخ ،.و حتی برخی از آنتدا
را مانند شب ( .روز شنبه که برای یتودیا مقدس بود و در آ دسد .بده انهدا هدی
کاری نمیزدند را ملغا ساخ .برخورد ییسدی بدا فرهند و سدنتتای دیندی یتودیدا
ب ایث برافروختن خشم یامه شد ،و یلیه وی شوریدند و در اثر ش ای .مرد ییسی
توسط حاکم رومی بی .ایممقدس در سال  33میمدی بدار آویخته شد ،ییسای مسیر
 33سال بیشتر یمر ن رد درین مدت به غیر از مویظه در بین مدرد کدار دیردری
هم انها نداد هددب ییسدای مسدیر االدمج عاماده آشدوبزد یتدود بدود ،عاماده ای ده
مرد آ غرق در فسق و فهدور و فسداد بودندد عاماده ای ده بداعریرا و زورمنددا
انواع کلم و استبداد را بر طبقده پدائین عاماده روا میداتشدند مسدیر از طبقده مح دو
عاماه در برابر زورمنددا و بداعریرا حماید .می درد زندی را کده بهدر روسدپی
گری به سنرسار مح و کرد بودند ،از سنرسار نهات داد مسیر در تما حیدات
خود یلیه خشون .و عن مویظه می رد
" تبریک بر سازنرا اللر زیرا آنتا فرزندا خدا بده شدمار خواهندد آمدد" ( انهیدل
متی  5 :9و " شمشیرهایتا در عایش براارید ،زیرا همه آنتا که شمشیر به دس.
میریرند خود بوسیله شمشیر نابود خواهند شد " ( متی 52:26
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مسددیر را میتددوا بدده ات ددا بدده ادبیددات سیاسددی امددروز یددک پددی تمددا ییددار نامیددد
االددمحاتی کدده مسددیر خواسددتار آ بددود ،بدده مددزاق حاکمددا رومددی سددازگار نبددود ،از
سوی دیرر االمحات دینی که وی میخواسد .در دیاند .یتدود بوعدود بیداورد بایدث
خشدددم و انزعدددار روحدددانیو یتدددود شدددد هدددر دو گدددرو هدددم ح مراندددا رومدددی و هدددم
روحدانیو یتدود دسدد .بده دسدد .هدم داد مسدیر را بدده آشدوبرری یلیدده امنید .و نظددم
عامادده مددتتم نمودنددد ایددن اتتددا نددا سددنرین بددود کدده بدده بتددای عددا وی تمددا شددد
ییسای مسیر در تما حیدات خدویش حتدی یدک وات هدم نده نوشدته بدود ،فقدط شدراهی
مویظه می رد در نیمه دو قر اول میمدی برخی از شاگردانش که بنا حواریو
یاد میشوند گرتار او را بنا انهیدل تددوین نمودندد تدار نردر از مسدیحیا نخسدتین (
یوحنا ،یوقا ،مرقدوس و متدی اناعیدل را نوشدته بودندد همده ایدن اناعیدل بدراى تد مین
نیازهاى احساس شد در کلیساى در حال توساه نوشته شد بود در ابتدا ،فقط سدن.
شراهى وعود داش .و خود ییسدى حتدى کلمده اى ننوشد ،.بل ده ح اید .هدا و تمثیدل
هاى گرته شد توسط ییسى و بسیارى از محداور هداى او بده یداد سدپرد شدد بدود و
در روزهاى نخس .کلیسا ،این خاطرات هموار (سینه به سینه منتقل مى شد حرظ
و خیر این سدن .هدا بده دسد .انهیدل نویسدانى الدورت گرفد .کده تدمش نمودندد تدا
ایضدداى کنیسدده و اهددل مهادیدده را در بحددث هایشددا تشددویق و ترغیددب نماینددد  .حددا
درینها از بحث در بدار ییسدی مسدیر میرداریم و بحدث فلسدره پیددایش دیدن را ادامده
میدهیم تا اینها دیدیم که این دو دین ابراهیمی رونه و در کدا شرایط و بدرای ده
مقصدی بوعود آمدندد اسدم هدم از ندین شدرایط برخدوردار بدود یدا این ده در بسدتر
دیرری کتور نمود
بدرای بررسدی ایدن مسد له ز اسد .تدا کمدی در تدداریگ و فرهند یربسدتا قبددل از
اسم دس .به کن اش و تطور بزنیم سرزمین یربستا بایر خشک و فاقد زراید.
و کشاورزی بود مرد یربستا یموما یا کو ی بودند و یدا در روسدتاهای کو دک
مبتنددی بددر تهددارت امددرار مادداش می ردنددد آنتایی دده کددو ی بودنددد بددرای یددافتن آب و
راگا هموار در سیر و گردش بودند زندگی سدخ .و طاقد .فرسدا گداهی آنتدا را
مهبور میساخ .بدر کاروانتدا حملده کدرد دسد .بده غارتو پداول میزدندد ،از منظدر
آنتا غارت و پاول تبه کاری محسوب نمیشد دس .زد بده هدر یمدل شدنیع و غیدر
انسدددانی بددده مقصدددد ادامددده حیدددات عدددایز پنداشدددته میشدددد یثدددرب (مدینددده یدددک منطقددده
کشاورزی و م ه هم ی ی از مراکز تهاری بحساب می آمد
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در یربسددتا پددیش از اسددم خدددایا (مدداکر یددا مننددث بدده ینددوا محددافظین قبایددل
مختلف در نظر گرفته می شدند ایتقاد بر ایدن بدود کده روج ایدن خددایا ارتبداطی بدا
درختدددا  ،سدددن ها ،شدددمهها و ا هدددای مقددددس دارد آنچددده امدددروز کابددده خواندددد
می شددود پددیش از اسددم یددک الددحن متددم در یربسددتا در شددتر م دده بددود کدده شددامل
ب.های مربوط به  360خدای محافظ قبایل مختلف میشدد و هدر سدال ایدراب بدرای
بهعا آورد حج به م ه میآمدند به غیر از خدایا قبیلهای ،همده ایدراب ایتقداد بده
یک خدای مشتر برتر به نا " هللا " داشتند
برخددی از قو هددای ی تاپرسدد .ددو مسددیحیا و یتودیددا و همچنددین پیددروا آیددین
حنیف (حنرا نیز در یربستا وعود داشتند در نخستین زندگینامه نراشدته شدد بده
قلم ابن اسحاق از تار عوا قریش به نامتای ورقة بن نوفل ( پسدر یمدوی خدیهده
هما کسی که رسای .پیامبر اسم را با استناد به کتب قدیم به خدیهه تبریدک گرتده
بود ) ،یبیدهللا بن عحش ( پسر یمه محمد  ،یثما بن ایحویرک و زید بن یمرو
بن نریل ،نا برد شد و نقل شد اس .که قبل از رسای .محمد به آیین حنیف ،یدا دیدن
ابراهیم بود اند.
قبیله قریش ،قبیله بسیار متم و حاکم در م ه بود که پدرد داری و کلیددداری کابده را
به یتددد داشدد .م دده و کابدده در آ زمددا نیددز م ددانی مقدددس در نددزد ایددراب بددود
اگر دده عایرددا ب.هددا و ب د  .پرسددتانی بددود کدده مسددلمانا ماتقدنددد ی تاپرسددتی و آیددین
حنیف ابراهیم را نادید گرفته بودند ،اما همه سایه ی تاپرستا (حنرا و بد .پرسدتا
بدرای مراسددم حدج یددا تقدددیم قربدانی ،از دور و نزدیددک بدده زیدارت کابدده میآمدنددد .از
اشارات کوتا بر می آید که هللا و حج و قربانی از ابدایات محمد نبدود بل ده قبدل از
اسم نیز در بین ایراب یمومی .داشته اند محمد فقط کاری کرد که ب .زمینی را
بدرد بدده آسدمانتا ،کدداری کدده موسدی کددرد بدود ،یتددو را از یتودیددا دزدیدد و بددرد بددر
آسما  ،و ییسی نیز عایرا و مقا او را در آسمانتا میدانس.
واتگانی و رسای ،.نبوت ووحی در بین ایراب نا آشدنا نبودندد همده بدا ایدن پدیدد
هددا آشددنایی داشددتند بددا ادبیددات دینددی ی تاپرسددتا آشددنا بودنددد و از نداشددتن پیددامبر و
شخصی که با هللا در تماس باشد و از وی مانند موسی و ییسی هدایات دریافد .کندد
و به مرد تبلیغ کند یک نوع احساس کمی مینمودند هر ند کسانی بودند کده هدر از
گاهی ادیای پیامبری می ردند ویی ایراب و بخصوص قبیله قریش دس .رد را بدر
سینه آنتا می وفتند قریش برین باور بودند که پیامبر باید از قبیله آنتا برگزیدد شدود
حسینی حسنیار شغنانی

6

اداره نشرات سیمای شغنان

ه که آنتا شایستری این منزی .را دارند،آنتا اند که شدب و روز در خددم .خددایا
کابه هستند و با هللا ب .بزرگ راز و نیاز دارند بنی هاشم در بین دیرر خدانواد هدا
خود را بیشتر مستحق نبوت میدانسد .فلتداا پیدامبری محمدد هدم ید پدیدد تصدادفی
نبود در باث .محمد ند نرر نقش یمد داشتند ،در قد اول شخص یبدایمطلب پددر
بزرگ محمد بود که او را با بحیرا راهب مسدحیی در سدال  512مدیمدی آشدنا کدرد
ایددن ممقددات درواقدددع نخسددتین تخددم امیددددی بددود کدده در دل یبددددایمطلب کاشددته شدددد
یبدایمطلب آش ارا برای نو اش تبلیغ می رد از سوی دیرر ازدواج با خدیهده کده
یک ز ثروتمند بود در رسای .محمد نیز دارای ارزش فراوا بود ورقه ابن نوفل
که پیرو آئین حنیف و پسر یموی خدیهه همسر محمد بود ،نیز برای محمد کارهدای
زیادی را در امر تبلیغ بخرج داد محمدد در واقدع از  12سدایری آمدادگی رسدای .را
داش .باداز باث .محمد در بین خانواد بنی هاشم بر سر پیامبری دو دستری پیددا
شددد یبدددایازا بددن یبدددایمطلب ملق د ب بدده ابویتددب یمددوی پیددامبر نبددوت را حددق خددود
میدانس ،.و تا د مرگ ( سال دو ههری بر همین ادیدا پافشداری مینمدود دشدمنی
ابو یتب با محمد بده حددی عددی بدود کده هللا نیدز مداخلده نمدود و او را مدام .کدرد و
برای او و زنش ا عمیل خواهر ابوسریا و یمه ی مااویده بددترین عدزای عتدنم را
وید داد این را میتوا نخستین بحدرا عددی در اسدم محسدوب نمدود ایدن بحدرا
هر ند دارای خصوالیات اسممی نبود ویی پیامبری شخصی را که خود را رسول
هللا (فرسددتاد هللا میخوانددد بدده ددایش کشددید بدده غیددر از ابویتددب کسددانی دیرددری نیددز
بودند که پیامبری را حدق خدود میدانسدتند و ادیدای داشدتن رابطده بدا هللا را می ردندد
حددداقل تددار نرددر ازیددن افددراد ( مسددلیمه ،سددهاج ،طلیحدده ،اسددود ینسددی ،تددا حدددی
مصددمم بودندکدده دریددن را عددا دادنددد ایددن ایشددتا میتوانسددتند موانددع عدددی را در
پیشرف .کار محمد ایهاد کنند ،ویدی یدارا پیدامبر بدا توسدل بده خشدون .بدر تمدا ایدن
موان ع فایق شدند ،و مدییا را ی ی پدی دیردری از میدا برداشدتند هر ندد رهبدرا
ادیانی ه در رقاب .با اسم کتور نمودندد ندابود شددند ،ویدی اثدرات آ باورهدا مددتتا
در میددا قبایددل یددرب بدداقی بددود و حتددی در باورهددای اسددممی برخددی از ایددراب نیددز
سرای .نمود
چرا این چالشها در زمان موسی و عیسی با این جدیت رخ ندادند؟
شاید هم ی ی از یلل آ باشد که بر آمدد موسدی و ییسدی کسدانی بشدارت دادندد کده
خود به ینوا انبیا در بین مرد شناخته شدد بودندد محمدد ازیدن حماید .ماندوی بدی
بتر بدود محمدد هر ندد ادیدا می درد کده از رسدای .وی در کتدب آسدمانی تدورات و
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انهیل خبر داد شد اس ،.ویی ثبوت این ادیا هم مش ل بدود ،در تدورات و انداعیلی
که در دس .یتودیا و مسیحیا بودند ازینرونه اخبار اثری دید نمیشدد اثبدات ایدن
خبر برای محمد و یارانش دشوار بود مسلمانا برای بر مسند حقیقد .نشداند ایدن
ادیا یتودیا و مسیحیا را متتم به تحریف کتب آسمانی نمودند هزار و تارالد
سال مسلمانا ادیدا دارندد کده در انهیدل از رسدای .محمدد آمدد اسد ،.امدا ی بدار هدم
نتوانستند آ انهیل را که در بار محمد برونه آمد باشد نشا ندادند
در الددورتی ه نددین کتدداب در دسدد .نباشددد پددک از کهددا مالددو کدده ایددن ادیددا حقیقدد.
دارد؟
دیان .دیرری که بر بنیاد ادیا ابراهیمدی قدوا گرفد .و امدروز دارای تقریبدا هشد.
ملیو پیدرو در عتدا میباشدد ،بتائید .اسد .میدرزا حسدین یلدی ندوری مادروب بده
بتاهللا (  1892 – 1817بنیانرداار دیاند .بتدایی اسد .بدر طبدق تالیمدات بتائید.
بتدداهللا فرسددتاد ایتددی در سلسددله پیددامبرا پیشددین ( ابددراهیم ،موسددی ،بددودا ،زرتشدد،.
مسیر و محمد اس ،.و هدب رسای .آ ایهاد تمدنی عدید و عتدانی اسد .کده بشدر
امددروز بدددا نیدداز دارد در ایتقددادات بتائیددا دیددد میشددود کدده آنتددا بددری ک اسددمب
خود ،بودا و زرتشد .را نیدز فرسدتادگا خددا میدانندد و بده ایشدا ایمدا دارندد وعده
مشددت ر بتائیدد .بددا یتودیدد ،.مسددیحی .و اسددم داشددتن مبشددر اسدد .سددیدیلی محمددد
ماروب به بداب (  1892 – 1819خدود را بشدارت دهندد دیدن دیردری کده قدرار
بود پک از وی از طرب خداوند توسط " من یظترهللا" ( یانی کسدی را کده خداوندد
کاهرش می ند فرستاد شدود ،مارفدی کدرد او در نددین عدای در آثداز خدود بده "
من یظترهللا" اشار می ند بتائیا برین باور اند که بتاهللا هما من یظتدرهللا اسد.
میرویند زمانی ه باب در زندا بود  ،میرزا یحیی نوری بدرادر میدرزا حسدین یلدی
نوری را به ینوا عانشین خویش منصوب نمود و به وی یقدب الدبر ازل داد بدود
میرزا یحیی هیچ را ادیای من یظترایلتی را ن رد بود میدرزا یحیدی هدم بدرادرش
میددرزا حسددین یلددی نددوری را بحیددث نایددب و منشددی خددود مقددر کددرد در سددال 1863
مددیمدی میرزاحسددین یلددی نددوری بادددها بتدداهللا از بددرادرش عدددا شددد و ایددم مددن
یظترایلتددی را نمددود بددرادرا در یددراق کدده در تسددلط ترکددا یثمددانی بددود در تبایددد
بودنددد در اثددر فشددارهای م ددرر دویدد .ایددرا بددر یثمددانی میددرزا یحیددی بدده قبددرس
فرسددتاد شددد و بتدداهللا نیددز بدده ی ددا ( اسددرائیل امددروزی تبایددد گشدد .فااییدد .میددرزا
یحیی در تباید کمرن و کمرنرتر میشد و با خر سرنوش .او و یارانش بده دسد.
فراموشدی سددپرد شددد بتدداهللا فاایید .خددود را تشدددید بخشددید و بدا خر موفددق شددد کدده
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دیاند .بتددایی را بنیانرددااری کنددد کتداب مقدددس بتائیددا بنددا " اقددس" یدداد میشددود کدده
مانند قرآ به زبا یربی اس.
بتائی .بری ک ادیا قبل از خودش هی یک از ادیا را منسدوخ نمیداندد االدول و
آموز های تما ادیا را برسمی .میشناسد و ارج میراارد
حا که بحث ما تا بده اینهدا رسدید ببیندیم کده بدین ایدن ادیدا
دارد

ده وعده مشدتر

وعدود

 .1ایمان به یک خدای واحد و مبارزه در راه توحید ( یگانگی خداوند) و
بیزاری از شرک.
 .2کتاب مقدس( تورات ،انجیل ،قرآن و اقدس).
 .3دارنده و مبلغ دینی که برای تبلیغ آن مامور شده اند .در تبلیغ دین خود باید
ترس و بیم بخود راه نداده اگر الزم باشد حتی جان خود را نثار کنند.
 .4دعوت کردن انسان به عبودیت و بندگی .در یک کالم تمام ادیان ابراهیمی
سعی میکنند و تالش می ورزند تا انسان را یک بنده بی اراده و تسلیم شده
که فقط به محض بندگی آفریده شده است پرورش دهند.
 .5ایمان داشتن به یک دنیای دیگر یا به عباره دیگر دنیایی بغیر ازین دنیا که
آن را بهشت برای نیکوکاران و جهنم برای بدکاران می نامند.
 .6متوکل به خدا .انسان باید تمام امور زندگی خویش را به خدا واگذارد و
منتظر باشد که چه پیش می آید.
 .7ایمان و باور به موجودات فرزمینی بنام فرشتگان ،که شیطان نیز در زمره
آنهاست ولی کارهایش کشاندن انسان به مسیر خالف اراده خدا.
هدف از نوشتن این مقال پاسخ دادن به هیچ پرسشی نیست ،بلکه مطرح کردن
پرسشهاست .صدها پرسش است که در درون این نوشتار نهفته است.
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