
پیامبران در کتاب مقدس
الگو... الگو... الگو... واژه ای كه آشــنای من و شماست. 
الگو و اسوة نیك ما،  پیامبر خدا حضرت محمد و همه 
پیامبران الهی هســتند. چگونه می توانند الگو نباشــند در 
حالی كه باید پیام خداوند مهربان را به من و شما برسانند. 
اگر كوچك ترین لّکه ای بر پیشــانی الگو باشد، همة وجودِ 
الگو پذیر، تیره و تار خواهد شد. پیامبران و همه الگوهای 
عالم باید آراســته و پیراســته از هر عیبی باشند تا بتوان به 
آنها اعتماد كرده و از ایشان پیروی نمود. قرآن كریم درباره 
پیامبران می فرماید: »آنان كسانی هستند كه خداوند، آنها را 

هدایت نموده است، پس تو نیز از آنها تبعیت كن.«))) 
اگر فرســتادگان خدا اسوه هایی پاك ســیرت نباشند، به 
جای راهنمایی، دعوت بــه بی راهه خواهند نمود. وای از 
آن زمان  كه فرستادگان، خود آلوده به گناه بوده و از اجرای 
دســتورات خدای خویش، روی گردان باشند. فرستادگان 
الهی رهبران جامعه بشــری به ســوی خدایند و اگر اینان 
جامعه را نه به ســمت خدا بلکه به سوی شیطان راهبری 

كنند،  چگونه می توان به آنها اعتماد نمود؟! 
كتاب خدا را باز كن؛ فرقی نمی كند قرآن یا كتاب مقدس 
را؛ هدف مقایســه اســت. وقتی كه قرآن را می گشایی و 

1. انعام/90.

قصه هــای پیامبرانش را می خوانــی، راهبرانی را می یابی، 
ستودنی كه باید قصه هایشان را به جان شنید و گام در جای 
گامشان نهاد. اما در مقابل قصه های واقعی و هدایت بخش 
قرآن وقتــی همین قصه ها را در كتــاب مقدس )عهدین) 
می بینی، تفاو تها بسیار است. قصه هایی سرگرم كننده و گاه 

آلوده را خواهید دید كه در شگفتی  خواهید ماند. 
در قرآن كریم، خداوند آدم را از بهشــت می راند؛ چون 
ترك أولی كرده است.))) اما در كتاب مقدس، آدم به زمین 
فرو افکنده می شــود، چون از درخــت معرفت نیك و بد 
خورده و خداوند نمی خواســت، انسان به نیك و بد آگاه 

شود؟)))
در قرآن كریم ابراهیم در مناظره ای شجاعانه با حاكم 
معاصر خود، او را به اطاعت از خدا دعوت كرده، آنجا كه 

می فرماید: 
»آیا از حال آن کس که چون خدا به او پادشــاهی داده 
بود و بدان می نازید و با ابراهیم درباره پروردگارش محاّجه 
می کرد، خبر نیافتی؟ آن گاه که ابراهیم گفت: پروردگار 
من همان کسی است که زنده می کند و می میراند. گفت: 
من هم زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت: خدای من 
خورشید را از خاور بر می آورد تو آن را از باختر بر آور. 
پس آن کس که کفر ورزیده بود مبهوت ماند و خداوند 

قوم ستمکار را هدایت نمی کند.«)))
اما در كتاب مقدس نه تنها از این شجاعت خبری نیست، 

2. طه/ 117.
3. پیدایش3: 24-1. 

4. بقره/258. 

به نظر شما عجیب نیست كه پیامبر لزومی نداشته باشد 
كــه خود را از انجام گناهان كبیره حفظ كند؛ اما اگر پاپ 

چنین نکند دیگر پاپ نیست؟!
آیا اگر كســی بخواهد فرزندش را به معلمی بسپارد تا 
درس زندگی به او بیاموزد و اخالق نیك و رفتار مناسب 
و پســندیده ای را از او فرا گیرد، شخصیت های برجسته 
كتاب مقدس قابل اعتماد خواهند بود؟ و آیا او ایشــان را 

به عنوان معلم هدایت انتخاب خواهد كرد؟ 
ِّلَّذِیَن یْکتُبُوَن الِْکتَاَب بِأَیدِیهِْم ثُمَّ یُقولُوَن َهَذا مِْن  فَویٌل ل
ا َکتَبَْت أَیدِیهِْم َو  َُّهم مِّمَّ ِ لِیْشتَرُواْ بِهِ ثََمنًا قَلِیًل فََویٌل ل عِندِ اللَّ
ا یْکِسبُوَن؛)))) »پس وای بر آنها كه نوشته ای  َُّهم مِّمَّ َویٌل ل
با دست خود می نویسند، سپس می گویند: »این، از طرف 
خداســت.« تا آن را به بهای كمی بفروشند. پس وای بر 
آنها از آنچه با دســت خود نوشتند و وای بر آنان از آنچه 

از این راه به دست می آورند.«

22. بقره/79. 



بلکه حضرت ابراهیم از ترس جانش، زن خود را به حاكم 
مصر پیشــکش می كند به طوری كه حتی حاكم مزبور هم 

ابراهیم را برای این كار مالمت می كند.)))
خداوند در قرآن كریم با حضرت ابراهیم عهد بسته و او 
را پیشــوا قرار می دهد؛ اما وقتی ابراهیم آن را برای تمامی 
فرزندانش تقاضا می كنــد، خداوند می فرماید: عهد من به 
فرزندی كه ستمکار باشد نمی رسد. به همین دلیل است كه 
عهد خدا شامل تمام فرزندان ابراهیم نمی شود. چنانکه در 
قرآن آمده: »...خداوند به ابراهیم فرمود: من تو را پیشوای 
مردم قرار دادم، ابراهیم پرسید: از دودمانم چطور؟ فرمود: 

پیمان من به بیدادگران نمی رسد.«)))
در كتاب مقــدس - ابراهیم را پدر امت ها معرفی كرده 
كه پادشــاهان از وی به وجود می آیند. – و در همین راستا 
اســت كه خدا در عهد خود با او می گویــد: »این عهد با 
فرزنــدان او نیز به صورت دائمی اســت و تمام فرزندان 

ابراهیم را شامل می شود چه ستمگر باشند چه نباشند.«)))
قرآن كریم در قصه لوط می گوید: »به لوط حکم و دانش 
دادیم... و همانا لوط از پیامبران بود.«))) همچنین می فرماید: 
»لوط در زمره كســانی است كه خدا هدایتشان نموده؛ پس 

به روش آنها اقتدا كن....«)))
اما بر اساس كتاب مقدس، حضرت لوط شراب نوشیده، 

5. پیدایش 12: 20-10. 
6. بقره/124. 

7. پیدایش 17: 11-14. 
8. انبیا/74، صاّفات/133. 

9. انعام/90. 

ســپس در حال مستی با دخترانش زنا می كند. دختران نیز 
از این زنا حامله شــده و هر كدام پسری به دنیا آوردند كه 
نســب بعضی از انبیا به آنان می رســد. كسانی مانند داود، 

سلیمان و عیسی.)1))
در باره حضرت داود در قرآن آمده اســت: »ماسلیمان را 
به داود بخشــیدیم؛ چه بنده خوبی! زیرا همواره به سوی 

خدا باز گشته و به یاد خدا بود.«))))
اما قصه داود در كتاب مقدس این گونه اســت: »داود با 
زن اوریا از فرماندهان لشــکرش زنا كرد و آن زن حامله 
شد. حضرت داود اوریا را با حیله ای به كام مرگ فرستاد... 
و این زن مادر حضرت سلیمان است كه بعد از ازدواج با 

داود، سلیمان از او متولد می شود.))))
در قرآن هارون یار و یاور موســی است و پیوسته برای 
هدایت مردم كمك می كند.))))؛ اما در كتاب مقدس هارون 
گوســاله می سازد و خود با بنی اســرائیل گوساله پرستی 

می كند.))))
قرآن در ســوره بقره آیه )1)درباره حضرت ســلیمان 
می فرمایــد: »و ســلیمان كافر نشــد، بلکه شــیاطین كفر 
ورزیدند.« و همچنین در آیة )) ســوره نمل، ســلیمان را 
بنــده ای مؤمن معرفی كرده و می فرماید: »و به راســتی به 
داود و ســلیمان دانشی عطا كردیم و آن دو گفتند: ستایش 

10. پیدایش 19: 31-38. 
11. ص/30. 

12. دوم سموئیل 11: 27 -2 و 9-12. 
13. فرقان/35. 

14. خروج 32: 1-9. 

خدایی را كه ما را بر بســیاری از بندگان با ایمانش برتری 
داده است.«

اما قصة سلیمان در كتاب مقدس اینگونه آمده است كه 
زنان سلیمان در آخر عمر وی، دلش را از خدا برگرداندند 
و او بت پرست شد. لذا خشم خداوند بر سلیمان افروخته 
شد و آنچه را خداوند به او امر فرموده بود، به جا نیاورد.))))
قرآن كریم سلیمان را اینگونه معرفی می كند كه فقط خدا 
را در نظر داشته و به امور دنیایی فریفته نمی شود: »و چون 
فرستاده نزد سلیمان آمد سلیمان به او گفت: آیا می خواهید 
مــرا با مال كمك كنید؟! آنچه خــدا به من عطا كرده بهتر 
است از آنچه به شما داده است. نه بلکه شما هستید كه به 

هدیه هایتان خوشحال می شوید.«))))
ولی در كتاب مقدس، ســلیمان به شدت شیفته و فریفته 

زنان، طال و سایر امیال دنیوی است.))))
در قرآن، این زنان هســتند كه از ســلیمان تأثیر گرفته 
و بــا مالقات او به خدا ایمــان می آورند؛ چنانکه خداوند 
می فرماید: »ملکه صبا گفت: پروردگارا من به خودم ســتم 
كردم و اینك با ســلیمان در برابر خدا، پروردگار جهانیان 

تسلیم شدم.«
ولی بر طبق روایت كتاب مقدس، ســلیمان از زنان تأثیر 
می پذیرد و حتی در این راه ایمانش را از دست می دهد.))))
حضرت نوح در قرآن كریم، بــه عنوان پیامبری پاك و 

15. اول پادشاهان 11: 1-13. 
16. نمل/36. 

17. اول پادشاهان10: 29- 15 و 11: 1-3. 
18. اول پادشاهان 11: 2-5. 

مؤمن معرفی می شود. »سالم بر نوح در میان جهانیان باد. ما 
این گونه نیکوكاران را پاداش می دهیم؛ چرا كه او از بندگان 
با ایماِن مــا بود.«))))؛ اما در كتــاب مقدس حضرت نوح 
شراب می نوشــد و از شدت مستی عریان شده و پسرانش 
ردایی را روی او می اندازند تا برهنگی پدر نمایان نباشد.)1))
ایوب پیامبر در آیه)) ســوره ص، فردی شکیبا و بنده ای 
نیکو معرفی شده است، ولی در كتاب مقدس پیوسته نفرین، 

گله و شکایت دارد و فردی ناشکیبا است.))))
در این باره تفاوتها فراوان اســت و البته بســیاری چون 
اســحق، یعقوب، عیســی، مریم و... نیز هستند كه در این 
مختصر نمی گنجند. حال شــما قضــاوت كنید كدام یك از 
قرآن یا كتاب مقدس به كالم خدا نزدیك تر است و كدام به 

سخن بشر؟ كدام خوبی را می آموزد و كدام بدی را؟
البته باید توجه داشــت كه مفهوم نبوت در مســیحیت 
امروزی با آنچه در اســالم وجود دارد متفاوت است. نبّی 
در مســیحیت، تنها یك پیشگو است، ولی در اسالم فردی 
معصوم از گناه كه پیام آور خداســت. سؤال اینجاست كه 
اگر انبیاء در مسیحیت معصوم نیستند، الگو نیز نمی باشند؟!
عجیب آنکه از زمان پاپ اینوســنت اول در ســال )1) 
میالدی به بعد آموزه ای با عنوان عصمت و یا خطا ناپذیری 
پاپ در مســیحیت وارد شده است. سؤال: آیا انبیای كتاب 

مقدس نسبت به عصمت سزاوار تر از پاپ نبودند؟!

19. صافات/79 – 81. 
20. پیدایش: 9: 20-25. 

21. ایوب 3: 1-26. 


