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 از انیپا یبسپاس 

 

دکتر مایر خاکشوری؛ ابراهیم سیمحایی؛ و فریماه و دیوید سیمانیان که 

به همت آنان منتشر  دفترچۀ راهنما برای مقابله با تبلیغات میسیونری

 .شده است

 و

 

این مجموعه را به فارسی به صورت افتخاری شیرین دخت دقیقیان که 

 .برگردانده است
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                 نویسنده معرفی

 
 

ای ه جدل ۀدر زمین شده شناختهنظر  بن صیون کراویتز، صاحب

 گذاران بنیانو مسیحیت، یکی از یهودیت مربوط به الهیات 
JEWS FOR JUDAISM, International ۀو مدیر اجرایی شاخ 

 .این سازمان است آنجلس لس
 

در  ،تیندر دانشگاه تگزاس، آس ،ربای بن صیون در نیویورک به دنیا آمد

ارتباطات، مدرک لیسانس گرفت و سپس از کالج ربینیکال آمریکا  ۀرشت

 .شد لیالتحص فارغ
 

ی گوناگون در تلویزیون و ها برنامه ،معتبر یربای کراویتز به عنوان مدرس

آمریکا، شوروی سابق، آفریقای  ۀرادیو داشته، در سراسر ایاالت متحد

او با .  کرده است متعدی اجرای ها جنوبی، استرالیا و ایسرائل سخنرانی

مشاوره  ۀزمین ها را در ترین بازده سال سابقه، یکی از موفق ۳۲بیش از 

در کل جوامع یهودی  ها ها و میسیونری به فرقه گرویدهدادن به یهودیان 

 .داشته است
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راهنما برای ۀدفترچ  

 مقابله با تبلیغات میسیونری
 

 ربای بن صیون کراویتز ۀنوشت
 

 و مدیر ارگذ انیبن
JEWS FOR JUDAISM, International 

 

 تن مسیحی میلیون ۵۲و هریس،  ی اخیر گالپها نظرخواهیبر اساس 

بسیاری از  ود ندر آمریکای شمالی وجود دار[ باز زاده] "born again" ۀفرق

یهودیان باید به  بازگشت عیسی، ابتدا تدارک برایکه  ندگمانبر این ها  آن

 Southern Baptist مانند مسیحی های فرقه.  دهنددین  مسیحیت تغییر

Convention  یهودیان  قرار دادنهدف  برایای  قطعنامه ۰۱۱۶که در سال

و هزاران نوع  Assemblies of G-dدین تصویب کرد و نیز  برای تغییر

 ۲۱۱،۱۱۱ ای تهاجمی، به گونه ساالنه ،مسیحیان دیگر در آمریکای شمالی

ن یهودیان به مسیحیت اوانجلیک، صرف ددین دا یرتغی برایمیلیون دالر 

به اصطالح ، برای جذب یهودیان ستوانجلیا مسیحیان. کنند می

شمار در آمریکای شمالی، .  اند برپاساخته "مسیحی-کنیساهای یهودی"

 باالیدر بیست سال اخیر از بیست به  "کنیساها"به اصطالح  گونه نیا

 .اند افتهی  شیافزاواحد پانصد 

ها یهودیانی کامل  کنند که آن می ها افراد به دام افتاده را متقاعد سیونریمی

که یک  بپذیرند ،آوردهایمان ماشیح  همچونعیسی به مگر  ،نیستند

تواند هویت یهودی خود را حفظ  یهودی تنها پس از مسیحی شدن می
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 Council of Jewish Federationsاساس تحقیقی از سوی  بر.  کند

یهودی در  ۶۱۱،۱۱۱بیش از  ۰۱۱۱معیت یهودی در سال پیرامون ج

طی .  دانند آمریکای شمالی خود را به این فرقه از مسیحیت وابسته می

 مناطق دیگر دنیایهودی در  ۳۲۱،۱۱۱بیست و پنج سال گذشته، بیش از 

های  ربای" ۀدهند بیفرهای  که از روش اند شده جذبتوسط میسیونرهایی 

این به اصطالح .  دکنن استفاده میی انجیل ها موعظهدر  "مسیانیک

 .پوشند مییهودی روزهای شبات و عید مقدس کاله و شال  در "ها ربای"

از  ،ثیر خود گرفتهأت وانجلیک را زیراها به طور عمده، کلیساهای  این گروه

برای .  ندنمایرا اجرا  دهنده بیفرهای  تا همین روش خواهند ها می آن

ها گفته  خ، از ورود یهودیان به کلیسا استقبال و به آننخستین بار در تاری

سپس اعضاء .  توانند هویت یهودی خود را حفظ کنند شود که می می

معرفی  "ا را پذیرفته-یهودی دیگری که خد"کلیسا آن فرد یهودی را به 

تعداد افراد در تماس با یکدیگر را که مانند  ،نید رییتغاین روش .  نندک می

کنند، افزایش  عمل می "مسیحی-یهودی"های  سیونریمیجریان هدایتگر 

ی ها محیطهمدستان مسیحی خود را در محل کار، آنان دهد تا  می

 .بسیج کنندو مراکز اجتماعی  آموزشی

ت هستند به اثب برخالف گمان عموم، تنها یهودیانی که از نظر عاطفی بی

ن در معرض یهودیا ۀافتند، بلکه هم ها نمی ی میسیونریها دام این تالش

ها، مراکز بازپروری  ها، بیمارستان ها اغلب کالج سیونرییم.  می باشندآن 

های بزرگ در مناطق  های سالمندان و فروشگاه گاه اعتیاد، سکونت

های مختلط دینی را  لی، مهاجران روس و زوجئنشین و جوامع ایسرا یهودی

لمودی را به متون مقدس یهود و متون ت ،به عمد ها آن.  روند نشانه می

موعود  ناجیکنند تا نشان دهند که عیسی هم  نادرستی نقل و تفسیر می

از  ییزدا تیمشروعها در  این روش آن.  ا بوده است-یهود و هم خد

یهودیت و در راستای سوءاستفاده از نمادهای یهودی و اشیاء مذهبی و 
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 ییرمعرض تغ گیج کردن فرد بالقوه در برای ،حتی موسیقی سنتی یهودی

 .شوند انجام میپذیرتر ساختن او  دین و آسیب

فقط در آمریکای  واحداز هزار  شیب یرقمبا  - های میسیونری این گروه

هر مرکز  باًیتقرها را در  توان آن تمام دنیا فعال هستند و می در - شمالی

 The Unionماننداین جریان،  ۀگردانند ۀتچندین هس.  نشین یافت یهودی

of Messianic Jewish Congregations و the Messianic Jewish 

Alliance of America و حتی در  ساختههای سیاسی برای خود  عنوان

چندین گروه .  اند را کسب کرده ”Observer“ موقعیت سازمان ملل متحد

را پایه و یشیواهایی  Messianic Jewish ۀروزان مدارساز این دست، 

ربای مسیانیک جعلی عنوان  اب ها های آن التحصیل فارغاند که  هگذاشت

به اصطالح واحد  ۰۱۱ایسرائل بیش از  کشور در.  شوند تحلیف می

ها  این گروه.  و دو یشیوای مسیانیک وجود دارد "کنیسای مسیانیک"

برای افراد یهودی بدون تحصیالت، بدون همبستگی و غریبه شده  منحصراً

 .گذارند دام می ،یهودی ۀبا جامع

تهدید رو به در پاسخ به این  Jews for Judaism, International انسازم

امکانات  ۀشبکتنها  Jews for Judaism.  سیس شدأت ۰۱۹۶رشد در سال 

ها در  اقدامات میسیونری در مقابله باعملی و ارتباط گیری تمام وقت 

ریسبرگ، هر، شیکاگو، و، بالتیمآنجلس لسآمریکای شمالی است که در 

آفریقای جنوبی  درژوهانسبورگ  و تورنتو ، فیالدلفیا، نیویورک،واشنگتن

این سازمان، آموزش پیشگیرانه و  ۀدو هدف عمد.  نیز شعبه دارد

 .اند گرفتهها قرار  میسیونری تبلیغاتبازگرداندن یهودیانی است که زیر 

 یهودی"ها را از راه مشورت دادن به  این هدف Jews for Judaism سازمان

ی میسیونری و حضور گروهی از ها داشتن فعالیت نظر ، زیرها "یمسیح –

 یده یآگاهی آموزشی فشرده و مؤثر در ها سخنرانان و برگزاری دوره

این سازمان که همچنین پیشگام .  رساند به انجام می ،پیرامون میسیونرها
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مقابله با میسیونری در سطح جهان است، اقدام به  اطالعات برای انتشار

های  های شنیداری و دیداری خاص خود به زبان ها و برنامه نوشتهتولید 

زیر دارای یک تارنما  ۀهمچنین در شبکما .  انگلیسی و روسی کرده است

 :هستیم

www.jewsforjudaism.org 

 

آن  "Hebrew Christian"های  یهای میسیونر بهترین پادزهر اقدامات فرقه

 Jews for Judaismسازمان .  است که جوامع یهودی آموزش ببینند

ها برای  به چگونگی و گسترش تالش ها چندین برنامه دارد که طی آن

این .  شود ها پرداخته می ی مقابله با آنها یهودیان و نیز روش تغییر دین

ش را افزای ها میسیونری شگردهایهای آموزشی آگاهی نسبت به  دوره

نادرست  معرفی درها  ها و فریب میسیونری هطسفسدهند؛ از جمله  می

 .یهودیت

به انحراف کشیده  ،شده جیگها ی اغلب از سوی میسیونر ،یهودیان

بسیار اهمیت دارد که دانستن این امر برای یهودیان . شوند می

، از جمله پذیرفتن «مسیحی-یهودی»های این گروه به اصطالح  استدالل

 یزیسفسطه آمهای  عنوان تکمیل یهودیت، دارای چه انحرافعیسی به 

 ناجی»دانند که ما عیسی را به عنوان  هر چند بیشتر یهودیان می.  است

 آندالیل  قادر به توضیحها  اندکی از آن ۀدعقبول نداریم، اما  «موعود

 .هستند

 جهت دسترسی بهی یها به این منظور، برنامه Jews for Judaismسازمان 

.  دارد "ها مسیحی-یهودی"یهودیان روسی و به اصطالح  جوامع، ها نشگاهدا

 "مسیحی-یهودی"ی ها مشاوره به افرادی که خواستار خروج از این فرقه

که چنین فردی اطالعات کافی در  این اساس بر.  دباش میهستند، موجود 

ی یهودیت در مقابله با تبلیغات ها نداشته، استدالل گیری زمان تصمیم

http://www.jewsforjudaism.org/
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 ی سازمان ماها برخی از شعبه.  شود میمسیحی در اختیار او گذاشته 

به افراد و  انگیزه دهیآگاهی و  جهتاند  ی حمایتی تشکیل دادهها گروه

 .اند گرفتهقرار ها و فرقه ها میسیونری گیری هدفیی که مورد ها خانواده

 دینتغییر اگر یک  اندازه موفق بوده است؟ هچ Jews for Judaism سازمان

یهودیت باشد،  نظرهای نقطهمایل به شنیدن  ،در معرض آن فردداده یا 

بیشتر این .  این احتمال هست که به یهودیت بازگردد ۵۱%تا  ۶۱%بین 

دوباره و گویی کنند که  میما را با ذهنیتی ترک  ۀی مشاورها افراد، جلسه

افت اگر مایل به دری.  ندا به صورت زنده به میراث یهودیت جلب شده

 ۀاطالعات بیشتر، گرفتن وقت مالقات با یک سخنگو و یا برقراری یک جلس

که در  Jews for Judaismلطفآ با هر یک از دفترهای مشورتی هستید، 

 .، تماس بگیریداند شدهفهرست راهنما  ۀرچتپایان این دف
 

 دین دادن یهودیان سماجت در تغییر

 

نفوذ مسیحیت اوانجلیک  هشداردهندۀافزایش  شاهد اخیر، ۀدر طی ده

فعالیت میسیونری که  ۀاین رشد، همراه بوده با افزایش فوق العاد.  ایم بوده

یکی از این  ۀساالن ۀبودج.  ته استفهدف گر تغییر دینیهودیان را جهت 

گروه  ۶۱۱بیش از .  میلیون دالر است ۰۳ حدود Jews for Jesusی ها گروه

میلیون  ۳۱۱ برافزون ، ساالنه ن یهودیاندی برای تغییر فعالمیسیونری 

صدها میسیونری تمام وقت،  ها آن.  ندساز میی خود ها دالر صرف برنامه

کنیسای  ۳۲۱ی تلویزیونی و رادیویی را حمایت کرده و بیش از ها برنامه

تالش در یهودی نشان دادن خود دارند، اند که  سیس نمودهأمسیانیک ت

   .یحی هستندولی در حقیقت، مس

 تغییر دیندامن زدن به برای  ها ی میسیونریها شگرد
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نخست  :فریبکارانه برای جذب یهودیان دارند شگردسه  ها این گروه

تغییر تواند یهودی بودن خود را حتی پس از  میکه یک یهودی  گویند می

ی خود از متون مقدس ها به نفع هدف مکرر ها دوم، آن.  حفظ کند دین

.  کنند میمتون تلمودی، مواردی را نابجا نقل، ترجمه یا تفسیر یهودی و 

ا و -راه این ادعا که مسیحیت تنها راه روحانی به سوی خد زسوم، ا

 .کوشند میاز یهودیت  ییزدا تیمشروعرستگاری است، در 

ی ترساندن و مطیع ها شگردی میسیونری ها افزون بر این، بسیاری از گروه

، کاربرده به ها با ربای وگگفتن دل افراد نسبت به سازی را جهت خالی کرد

ی مخالف خود ها از آن طریق، این افراد را از فرصت شنیدن استدالل

 .دارند میباز

قابل  انیهودی ریغاز دید یهودیان و  ای دهندهی فریب ها شگردچنین 

ی مسیحی متعددی که در فضاهای ها از میان گروه.  اعتراض هستند

اند،  را محکوم کرده "مسیحی-یهودی"به اصطالح  یاه انیجر ،یعموم

 :نام برد ها توان از این گروه می
The Episcopal Bishops of Maryland; The Archdiocese of 

Harrisburg, PA; The National Conference of Catholic Bishops, 

Washington D.C.; The Campus Ministry Board at American 

University in Washington, D.C., The National Conference of 

Christians and Jews (Southern California Region); The Interfaith 

Conference of Washington, D.C [کاتولیک رم  گروهی شامل کلیسای

                                   .[ی پروتستانها و نیز کلیسای باپتیست و گروه

 معضلابعاد این 

 

از  "مسیحی-یهودی"ی ها سازی گسترده، تالش گروه وجود محکومبا 

 مسیحی ۀنشری بنا به.  استای برخوردار بوده  دهنده موفقیت هشدار

عیسی را به  ،سال اخیر ۰۱یهودیانی که طی  روزافزونشمار »: کاریزما
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قرن گذشته  ۰۱اند، از همین تعداد در طول  پذیرفته یهودناجی عنوان 

اجباری در شرایط اضطراری  یها نید رییتغکه شامل ] «ده استبیشتر بو

بیشتر منابع .  [شود میمانند مورد مارانوهای دوران تفتیش عقاید اسپانیا ن

 - یهودی" داده به تغییر دینیهودی  ۳۲۱،۱۱۱گویند که بیش از  میموثق 

 .در سراسر دنیا وجود دارد "مسیحی

هرکس که  » :آمده که[ اول ۀفح، ص۲۵سنهدرین ورق  ۀرسال]در تلمود 

مانند آن است که تمام بشریت را نجات  ،را نجات دهد همنوعروح یک 

.  کید داردأد تافرتک تک ااین متن، بر روی اهمیت کمک به .  «داده باشد

اهمیت بسیار  ،این امرحتی اگر یک فرد یهودی گمراه شود، ما به 

بر کنید، لزوم توجه ما بسی بیش هزار برا ها اگر این اهمیت را ده.  دهیم می

 .از آن خواهد بود

 "به یهودی خطاباول " 

 

اند، ولی از  شنیده "Jews for Jesus"گروه میسیونری  ۀبسیاری از مردم دربار

 «هندوها برای عیسی"یا  "برای عیسی ها یبودائ" چون یی تبلیغها گروه

، ادیان ۀهم پیرواندر میان  ،آشکارا مسیحیان اوانجلیک.  خبری نیست

برای تشریح .  دادن یهودیان دارند تغییر دینرا نسبت به  بیشترین وسواس

 .این وسواس تاریخی، دالیل الهیاتی و روانی وجود دارند

 دادن یهودیان تغییر دینوسواس تاریخی 

 

 رومیان] «نخست خطاب به یهودیان و یونانیان است» ،انجیل مسیحی

ین گونه تفسیر چناین گفته را  ستمسیحیان بنیادگرای اوانجلی.  [۰:۰۶

اول، یهودیان  ۀدادن همه و در درج تغییر دین ها کنند که هدف آن می

 .است
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بازگشت "بنیادگرا معتقدند که یهودیان کلید آوردن  بسیاری از مسیحیان

برای اثبات این  ها آن.  و رستگاری تمام بشریت هستند "عیسی ۀدوبار

رستگاری از »: از جملهجویند،  میود س ها یی از انجیلها نظر، از بخش

مرا نخواهید دید تا [ یهودیان] شما»؛ [۴:۳۳یوحنا ] «خیزد مییهودیان بر

 «آید میا -که به نام خد[ عیسی]متبارک باشد او : زمانی که بگویید

 [.۳۲:۲۱ متیانجیل ]

یهودی  ۰۴۴،۱۱۱ تغییر دینبرخی معتقدند که بازگشت عیسی بستگی به 

این که باقی یهودیان در به و [ یوحنا ۀمکاشففصل هفتم  بر اساس] دارد

به بیان .  تسویه حسابی که با بازگشت عیسی همراه خواهد بود، نابود شوند

آزاردهنده در این  ۀنکت»: سابق غیر یهودیریچارد یائو، یکی از بنیادگرایان 

عادت  یفکر چنیننفر در این کشور دارند به  ها مورد آن است که میلیون

الکاست ها  میلیون یهودی در ها اگر میلیون اشکال نداردکنند که  می

بازگشت عیسی  ۀالزم چنین رویدادیبمیرند، زیرا از این دست وحشتناکی 

 .«به نظر من این بسیار بسیار ترسناک است.  است

 وسواس روانی
 

یک مفهوم  منحصراً Messiahناجی مفهوم  ،منشأاز نظر از آن جا که 

برای کلیسای همواره  ،توسط یهودیانعیسی بودن ناجی ی است، رد یهود

بنابراین، از نظر بسیاری از   .جدی بوده است ۀیک ناسازه و دشوارمسیحی 

داده به مسیحیت،  تغییر دینهر یک یهودی  ،ستبنیادگرایان اوانجلی

 .ها آندین  رشود ب میییدی أت

 ،توسط یهودیان یهمچون ناج به رد عیسیمسیحیت پاسخ  ،ها قرن طی

یی ها داوری توسط بخش پیش این.  بوده است یهودیمردمان پیگرد و آزار 

 :بیان شده است ها گونه نیابه  ها از انجیل
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 [.۴۴:۹یوحنا] «پدر شیطان هستید[ یهودیان] شما»

 ،یهودیانی که عیسی و پیامبران را کشتند و ما را بیرون راندندا از -خد»

 [ I Thessalonians۵۱:۲] «آید میخوشش ن

پاسخ داده، گفتند خون او به گردن ما و فرزندان [ یهودیان]مردم  ۀهم. ..»

 [.۳۵:۲۲ انجیل متی] «...ما باشد

 یی تاریخها کنند کسانی که تدارک قساوت میبیشتر بنیادگرایان استدالل 

نظر  بنا به یول.  اند سیحی حقیقی نبودهماند،  را دیدهدر حق یهودیان 

ایجاد فضایی  مسئول ،انجیل سخناندرست همین ، نگاران خیتاربسیاری از 

برای خواندن تحلیل ]. نددش ممکن  ها است که چنین فجایعی در آن

در ی مسیحی آنتی سمیتیزم ها ریشهعمیقی در این زمینه به کتاب 

رجوع  ،لعه در همین دفترچهامتون پیشنهادی برای مطانگلیسی فهرست 

 .[فرمایید

توسط همچون ناجی د عیسی راز سال  ۳۱۱۱گذشت امروزه، پس از 

به دلیل همین مسیحیان بنیادگرا .  یهودیان، دشواره همچنان پابرجاست

 دادن یهودیان است که میلیون تغییر دینبرای نیاز شدید الهیاتی و روانی 

تغییر برای  کننده گمراهی جدید، پیچیده و ها شگرددالر صرف گسترش  ها 

 .اند کردهدادن یهودیان  دین

 Hebrew-Christian مسیحی – ودییه ۀمقول

 ناسازه یا یک واقعیت دینی؟
 

 در دچار سر "ها مسیحی-یهودی"ی هاه طسفس اثردر بسیاری از افراد 

فرقه این ادعاهای   .خبرند یب ها آنبوده، از پاسخ یهودیت به ادعاهای   میگ

  :قرارنداین از 

 .توانند هویت یهودی خود را حفظ کنند مییهودیان با تغییر دین  -۰
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پر است از [ تورات به معنای پنج کتاب موسی و کتب انبیاء]اه تور -۳

 .به عیسی ها اشاره

 .ا تنها از راه عیسی ممکن است-فردی با خد ۀرستگاری روحانی و رابط -۲

 .کنند میمسیحیت را اثبات  صحت ها معجزه -۴

 .مورد تأیید یهودیت است ،گانه بودن الوهیت باور مسیحیان به سه -۲

یهودیت با بررسی هر یک از این ادعاهای  دیدگاهآن است که امید ما به 

 .به روشنی فهمیده شود ،ها پاسخ یهودیت به آن ۀئو ارا کننده گمراه

 :اولادعای 

 «.هویت یهودی خود را حفظ کنند توانند می تغییر دینیهودیان با »
 

فرد تنها  دارند کهدادن یهودیان ادعا تغییر دیندر اقدام برای  ها میسیونری

استفاده از .  تواند یهودی بماند که به دین مسیحیت عمل کند میزمانی 

و  "مسیحی – یهودی"یا [ گرا موعود] "یهودی مسیانیک"واژگانی مانند 

چیزی نیست جز تالشی  Jews for Jesus "یهودی برای عیسی"یا 

ی ها دفترچه]داده  تغییر دینفریبکارانه برای نام نهادن روی یهودیان 

ماشیح به  ۀواژ ،من را بر مسیحیؤم ۀراهنمای میسیونری استفاده از واژ

درخت به جای صلیب و عهد جدید به جای انجیل را  ۀواژ ،جای عیسی

 .[هستندیهودی  شبه پیام القاگردهند، زیرا  میترجیح 

 یهودییک  :کنند میادعا چنین از این فراتر رفته، ها ی در واقع، میسیونر

بدان  ؛پذیرد، یک یهودی کامل است میرا  [یشوعا ها قول آنبه ]که عیسی 

 .ناقص هستند ،معنا که دیگر یهودیان

دین  بودن تغییر در تالش برای پوشاندن حاد دهنده بیفرمفاهیم غلط و 

از نمادها و رسوم  کننده گمراه ۀاستفاددر یک یهودی به مسیحیت، 

پیشینه و  ونپیرامیهودی، جعل متون یهودی و اطالعات ساختگی 
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 – یهودی"برخی .  یابند میبازتاب  ،دادگان تغییر دینتحصیالت یهودی 

را [ ربینیک]یهودیت تلمودی ، وانمود به یهودی بودن حین ها "مسیحی

کالم » یهودیت تلمودی، ها زیرا به نظر آن ،کنند مییک فرقه معرفی 

ریاکارانه که  غلط این نظر نه تنها.  «کند میل ا را دنبا-و نه خد ها انسان

 ها ی ربینیک و رسوم آنها همین سنت ها مسیحی - ، زیرا یهودیهستنیز 

 .گیرند تا پوششی یهودی به اقدامات خود بدهند میرا به کار 

عدم صداقت، خود را  در کمالمسیحی  - شمار زیادی از رهبران یهودی

 .نامند می "کنیسا"را  ها این فعالیتو مکان  "ربای"

این نسخه از مسیحیت برای یهودیان در  توجیه ،یادشدهی ها شگردهدف 

یکی از چندین گروه مسیحی که  ۀبه گفت یول.  است تغییر دینمعرض 

 ،تغییر دینی ها شگرداین »: کنند میرا محکوم  ها اقدامات این گروه

 «اجباری و زیر فشار بوده و باید محکوم شوند تغییر دینی ها مساوی روش

[Interfaith Conference of Metropolitan Washington, D.C.]. 

 پاسخ یهودیت

 

 یهودیالقای ی ساختگی برای ها با وجود تالش "مسیحی-یهودی" نام

 .الهیاتی سراسر تناقض است یۀبر پاقض خود و اای ن ، واژهبودن

فرد یهودی به دنیا » :کنند که میاستدالل  ها مسیحی - به اصطالح یهودی

 یول.  «حق مادرزاد و میراث خود را از دست دهد ن نیستممکآمده هرگز 

کند و  میدهد که ایمان شما، هویت یهودی شما را تعیین  میتوراه نشان 

سزاوار نام یهودی  ،فرد یهودی به دنیا آمده ممکن است به طور موقت

 .نباشد

آن دسته از  تاهناوی فرستاده شده بود  کتاب پادشاهان، الیاهو اساس بر

در .  بازگرداند ،پرداختند میخدای دروغین بعل  ان را که به پرستشیهودی
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تا کی »: گوید می ها خطاب به آن ی نبیالیاهو ۰۹:۳۰کتاب اول پادشاهان 

ا است، او را دنبال -اوند، خد-اگر خد خواهید بین دو باور نوسان کنید؟ می

توانید یک  میبه بیان دیگر، شما یا .  «را کنید و اگر بعل چنین باشد، او

این روایت .  توانید هر دو باشید مین.  بعل ۀیهودی باشید و یا یک پرستند

ی بت پرستی سابق خود را رها کند، ها ای که راه گیرد که یهودی مینتیجه 

 .گردد میبه یهودیت باز

دین دیگری به یک یهودی که  :گیریم می میاز این روایت، درس بسیار مه

و بازگشت  تشووا ۀهنوز یهودی است که وظیف دگاهید تنها از این درآمده،

رستانه و پ تا زمانی که باورهای او بت یول.  به یهودیت بر دوش او قرار دارد

آشکارا یک ]تواند خود را یک یهودی بنامد  میبیگانه با یهودیت هستند، ن

با یهودی که  فرق دارد ،کند میعمل ن ددین خوی ها آموزهیهودی که به 

 [.کند میرا دنبال ای یگانه -با خدراهی بیگانه  ،خاب خودبه انت

ی متفاوت برای ها ، راهانیهودیریغموزد که به یهودیان و آ میتوراه به ما 

یک یهودی موظف به پیروی از توراه .  است شده دادها -رسیدن به خد

باید هفت  [ا-در مسیر خد قرار داشتنبرای ] غیر یهودیاست، ولی یک 

یات بیشتر پیرامون هفت ئبرای جز.  دان نوح را رعایت کندقانون فرزن

 ،متون پیشنهادی برای مطالعهانگلیسی قانون فرزندان نوح، در فهرست 

 .The Path of the Righteous Gentile :نگاه کنید به

به  باهمنیست و تنها متفاوت دیگر گروه بهتر از گروه دو هیچ یک از این 

رها و اجرای برخی دستورها مانند خوردن ، برخی باونیبنابرا؛ روند میشمار 

.  مجاز است، ولی برای یهودیان مجاز نیست انیهودیریغخوک برای  تگوش

برای  Messiah یا ناجیا، رستگاری و -باورهای مسیحی پیرامون خد

 .باشند مییهودیان ممنوع 

تناقض  ،"مسیحی-یهودی"یا  "یهودی مسیانیک" یها از این رو اصطالح
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 .روند میار مطلق به شم

 :ادعای دوم

 «به عیسی ها توراه پر است از اشاره»
 

و از  بوده یهود ناجیمسیحی بر این گمان است که عیسی -یهودی ۀفرق

چنین .  توراه دارندمتون از  قول نقل به کمکاین رو تالش در اثبات آن 

ممکن است برای کسی که شناخت گذرایی از یهودیت  ییها قول نقل

به نظر  کننده جیگلطی بر زبان عبری ندارد، جالب، برنده و هیچ تس داشته،

 .آیند

 پاسخ یهودیت

 

 -را القا میاشاره به عیسی تنها از آن رو  "شاهد"متون به اصطالح   -۰

 ،ی زیرها مثال.  شده اند، که به طرز نادرست نقل، ترجمه یا استخراج کنند

 :دهند میاین امر را نشان 

تواند  میبرداشت شود،  نهیزم شیپیا خارج از  دهش ترجمههر متنی که غلط 

برای نمونه، .  آن نبوده استبه کار القای معناهایی بیاید که هرگز قصد 

اگر کسی نزد من بیاید و از »: گوید میچنین  ۰۴:۳۶عیسی در انجیل لوقا 

و برادر و خواهر و فرزندان و حتی از زندگی خود نفرت نداشته  پدر و مادر

 .«تواند مرید من باشد میباشد، ن

که فرد باید از خانواده  دهد مییک خوانش ابتدایی از متن، این برداشت را 

هر  یول.  یک مسیحی باشدبتواند و حتی خود نفرت داشته باشد تا 

موضع دفاعی  ،خوانش لفظی این متن با آن مخالفت کرده برابر درمسیحی 

 به نظر گونه نیاارد و تنها یی ندورزد که متن چنین معنا میرار صا و گرفته

او در رد این برداشت استدالل خواهد کرد، زیرا خارج از .  آید می
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 .شده است ارائهغلط  ترجمه و تفسیرمربوطه و با  ۀنیزم شیپ

که ما در مورد ادعاهای میسیونری است این درست همان سخنی 

گوید و چه معنایی دارد، در  میاین که یک آیه چه .  گوییم می

 .تواند به کلی معنای دیگری بدهد مینابجا  یها نهیزم شیپ

از متون مقدس یهودی را  یا هیآبه همین ترتیب، وقتی یک میسیونری 

در  قول نقلکند که  ان پیدانکند، ابتدا خواننده باید اطمی مینقل 

مزامیر  :برای نمونه.  درست و مربوط به آن نقل شده است زمینۀ پیش

مانند  ها آن»: شود میخوانده  گونه اینای درست  هدر ترجم ۳۳:۰۵داوود 

دست و پایش اشاره به داوود پیامبر که  ؛«و پاهای مرا بستند ها دستشیر 

 ۰۵و  ۵مانند مزامیر ] اند شدهکه بارها به شیر تشبیه  ن اومناشاز سوی د

 ۲۹:۰۲در همان معنا در یشعیا  «مانند شیر»به معنای دقیق  ka'ari ۀواژ -

 ۀو با ترجم زمینه پیشولی در خوانش خارج از .  شدند بسته [رفته به کار

در متون .  «و پاهای مرا میخ کردند ها دست»: تواند خوانده شود میغلط 

به صلیب کشیده ] کنندتداعی عیسی را  تاآمده  گونه اینمسیحی به عمد 

 [.شدن

 هشد ترجمهتحریف و غلط  ۀاین نمونه، تنها یکی از چندین و چند آی

یهودیت .  دهد میرا نشان  آنانبرای رسیدن به اهداف  ها توسط میسیونری

اصلی این است که  ۀقاعد.  این موارد، توضیح دقیق دارد تک تکبرای 

خود و با اصیل  زمینۀ پیشدر همان  ها آیا این آیه»: همیشه پرسیده شود

 ها یحیمس - ، بیشتر یهودیتأسفبا کمال  «؟اند شده ارائهدرست  ای ترجمه

را بدون اطالع یا فهم کامل دیدگاه یهودیت،  مسیحیاناین تفسیر 

 .پذیرند میکورکورانه 

ی هر دو طرف با ذهنی باز، ها مسیحی پس از بررسی گفته - صدها یهودی

 .اند به سوی یهودیت بازگشته
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حال آن ، آورند میانجیل را به عنوان اثبات این امر اغلب  ها میسیونری -۳

 همان بر اساسرا خود تحقق  انجیل، در متن ها ا و نبوترویداده که

برای کسی که با توراه  یول.  کنندمی اثبات  شده بد ترجمهی ها متن

قابل تردید  ،نقص بودن انجیل بی  میآشنایی دارد، آشکارا ادعای تهاج

 :ی زیر را در نظر بگیریدها نمونه.  است

[ ۰۱:۳۳ه ؛ و تثنی۰:۲؛ خروج ۴۶:۳۵پیدایش ]در سه جای توراه  -الف

 ل رسوالناعما ۀرسال .  نفر به مصر رفت ۵۱آمده است که پدر ما یعقوب با 

 .کند میاعالم  ۵۲این رقم را به اشتباه  ۵:۰۴

ا عهد خود با یهودیان را به -گوید که خد می ۰۲-۹:۹ عبرانیان ۀرسال -ب

عهد قدیم را نگه نداشتند و  ،تبدیل کرد، زیرا یهودیان «عهد جدیدی»

در یرمیای نبی  آنولی متن عبری اصیل .  نیست ها گر مراقب آنا دی-خد

ا مراقب -گوید که خد مینتوراه آمده،  ۀکه در مجموع ای گونهبه  ۲۰:۲۳

برخی از .  «باقی ماند همسر ها برای آن»گوید  مینیست، بلکه  ها آن

ا عهد خود را -کنند که خد میتفسیر  گونه اینخود را  ۀترجم ،مسیحیان

این امر یکسره در تناقض است با متن .  قوم یهود را طرد کردشکست و 

اوود مزامیر د]برجا هستند  توراه که بر اساس آن دستورها تا ابد پا

عهد خود با یهودیان  ،برای ابد تا قول دادا -و این که خد[ ۰۰۱:۰۲۰-۰۲۳

 [.۴۲-۳۶:۴۴و الویان  ۳:۰وران اد] نشکندرا 

جاودانی است و یهودیان موظف به حفظ ا -عهد اصیل خد ،توراه بر اساس

میان رعایت و که دهد  میاین امکان را  ها اختیار آزاد به آن.  آن هستند

تجدید عهدی که یرمیای نبی از آن نام .  سرپیچی یکی را برگزینند

در .  کند میشود، بلکه آن را تحکیم  میبرد، جایگزین عهد اصیل ن می

خودآگاهی روحانی ] "لب جدیدیق"ا به ما -حقیقی، خدناجی دوران 

انجام کار شرارت آمیز از میان  ۀبه کمک آن وسوس کهدهد  می [جدیدی

ا را خدمت خواهند نمود و قلب -از آن لحظه به بعد، یهودیان خد.  رود می
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-۲۳:۲۹یرمیای نبی  بر اساس] هرگز عهد اصیل را نخواهد گسست ها آن

 [.۳۱-۰۰:۱ ل نبیو حزقیا ۴۱

ا و -، کالم خدنقص بی ،گرا متون مقدس یهود را متون وحیمسیحیان بنیاد

باید ، کردند میمنسجم را دنبال اگر منطقی  ها آن.  دانند میزیربنای انجیل 

گوید با کالم توراه تناقض  میهر بار که میان آن چه انجیل  دانستند می

 .اشتباه ارزیابی شودباید متن است که انجیل  این آشکاراوجود دارد، 

 ای سومادع

 «تنها از راه عیسی ممکن است ا-فردی با خد ۀرستگاری روحانی و رابط»
 

که بدون اعتقاد به عیسی هیچ رستگاری از گناه یا دارند ادعا  ها میسیونری

به ویژه در مورد یهودیان این .  ا وجود ندارد-فردی با خد ۀامکان رابط

برای رستگاری از گناه آورند که یهودیان همواره به خون قربانی  میدلیل را 

از آن جا که قربانی دادن پس از خرابی معبد دوم منسوخ .  اند داشتهنیاز 

یهودیان تنها از راه اعتقاد به عیسی که  ،کنند که امروز می ادعا ها شد، آن

، «قربانی نهایی ریختخون بر روی صلیب مرد و خون خود را همچون »

 .توانند به رستگاری از گناه برسند می

 پاسخ یهودیت

 

توانند برای  مین چارپایانبدون اجرای قربانی یهودیان این مفهوم که 

یک تفسیر به شدت غلط از توراه  ۀ، نشانگناهان خود طلب بخشش کنند

 .است

الویان ] شدند میداده  عمدریغتنها برای گناهان  ها قبل از هر چیز، قربانی

تشووای اجرای راد برای به اف دادنای برای انگیزه  همچون وسیله ،[۴:۰

و  افکار ،عمالابازنگری شامل  ا-بازگشت به خد :مترجمتوضیح ] .حقیقی
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 ،عملهمان تکرارنکردن  دیگری؛با جبران  ؛دیگریاز  یاهخووزش پ ؛گفتار

.  [هاتورمیصواهای اجرای و مشابه موقعیت در  شرانگیزش یا  گفتار ،فکر

 دعاهایگویند که امروز  میبه ما  ۰۴ در باب هوشع کالمبخش از چندین 

ا -ی خدها قربانی» :آمده استافزون بر این، .  گیرند میما جای قربانی را 

من به  و»[ ۰۵-۲۰مزامیر داوود ] روحی شکسته و قلبی خاضع است

ی ها ا تا قربانی-و بیشتر به شناخت خد ها بانیاحسان میل دارم و نه به قر

از راه تشووا، دعا،  فردآموزد که هر  میتوراه به ما .  «[۶:۶هوشع ]سوختنی

 .ا را دارد-روزه و انجام کارهای درست، توانایی بازگشت به خد

زمانی که یهودیان و  :آمده ی یونا و استرها این مفهوم به زیبایی در کتاب

بدون  ها گناهان آن ،دعا کردندا -به درگاه خد ،دهنمو واتشو انیهودی ریغ

 .بخشوده شد ،قربانی دادن

 خیچنان چه در مال ،دهد که هر زمان میا به ما اجازه -فردی با خد ۀرابط

در حزقیال  نیز ؛«به من بازگردید و من به شما بازخواهم گشت»آمده،  ۲:۵

آن چه درست و  وقتی شرور از شرارت خود دست کشیده،»: ۰۹:۳۵ نبی

 .«دهد میروح خود را نجات یات ح ،دهد میخیر است انجام 

ا و -ایمان داشتن به خد ،گفت که هدف اصلی بشریت میسلیمان نبی 

: آمده ۰۴-۰۳:۰۲سلیمان  ۀعرعایت دستورهای اوست، چنان چه در جام

ا -هیبت خد :، پایان سخن آن است کهوقتی همه چیز گفته و انجام شد»

کل غایت  ،داشته باش و دستورهای او را به جا بیاور، زیرا اینرا به دل 

و  چون یبا -آموزد که راه خد میبه ما  ۰۴-۲۱:۰۰سفر تثنیه  «.انسان است

 .چرا در دسترس ماست

 ادعای چهارم

 «دکنن میصحت مسیحیت را اثبات  ها معجزه»
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به کنند که بازگشت  میاستدالل  ها مسیحی - برخی از به اصطالح یهودی

آن، حتی  ۀرا دگرگون ساخته و در نتیج ها سوی عیسی زندگی آن

 .اند کردهتجربه  ییها معجزه

 پاسخ یهودیت

 

منحصر به هیچ یک از ادیان  ،فرد در زندگی ها ادعای تجربه کردن معجزه

و رویدادهایی  ها و ادیان دیگر نیز تجربه ها گرویدگان به فرقه.  نیست

دهد که آن چه  میه هشدار اتور.  کنند میل زندگی خود نق از زیمعجزه آم

تواند آزمونی از سوی  میآید، در واقعیت،  میی زندگی ها معجزه ،به نظر

سفر تثنیه  ۰۲از این امر را در ابتدای باب  بارز ای نمونه.  ا باشد-خد

 :یابیم می

برخاسته به شما نشانه یا اعجازی نشان  ای دهنناگر پیامبری یا خواب بی»

آن نشانه و اعجاز تحقق یابد و سپس بگوید اینک به پرستش دهد و 

خدایان ناشناخته بپردازیم، نباید به کالم آن پیامبر یا خواب بین گوش 

اوند، -وند، پروردگار تو را به آزمون گذاشته تا ببیند آیا خدا-دهید، زیرا خد

-تو باید خد ؟ای خود را با تمام قلب و تمام روح خود دوست داری-خد

ای خود را دوست بداری و هیبت او را به دل داشته باشی؛ و باید -ند، خدوا

تثنیه ]به صدای او گوش دهی و او را خدمت کنی و به او متصل باشی 

۰۲:۰-۶.] 

ا ممکن است به پیامبری دروغین امکان -آموزند که خد میبه ما  ها این آیه

او  ۀند آیا خواستببی گذاشته،را بدهد تا ما را به آزمون  ییها اجرای معجزه

 .شویم میگمراه  ،کنیم یا با رویدادهای به اصطالح معجزه آمیز میرا دنبال 

ا -نباید به خد الزاماً ها بینیم که معجزه می ۵:۰۰همچنین در سفر خروج 

فرعون به جادوگران دربار خود دستور  ،در این بخش.  نسبت داده شوند
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 ی موسی وها ، معجزهدارندکه در اختیار ی یدهد که از راه جادوها می

توانیم به  میدهند که ما ن میاین دو نمونه نشان .  رون را تقلید کنندها 

  .را اثبات درستی باورهای خود بدانیم ها تکیه کنیم و آن ها معجزه

 ادعای پنجم

 «مورد تأیید یهودیت است گانه بودن الوهیتباور مسیحیان به سه»
 

و وجود [ جسم یافتن]ا -تجسید خدور به شامل باالهیات مسیحی،  یربنایز

  مسیحی - ی یهودیها یمیسیونر.  تثلیث استگانه یا  خدا در قالب سه

 .یکسره در همخوانی با یهودیت است اصل جزمیشوند که این  میمدعی 

 پاسخ یهودیت

 

برای  شایدچنان چه پیشتر گفته شد، یهودیت بر آن است که برخی باورها 

الهیات مسیحی .  ولی برای یهودیان نیست ،شدغیریهودیان مجاز با

برای یهودیان  ،ا یک نمونه از باورهایی است که بر اساس توراه-پیرامون خد

 :بینیم می تی زیرتورا منابعممنوع است؛ چنان چه در  أمطلق

داده شد؛  لیاسرائ یبنا به ویژه به -دستور اعتقاد به یکتایی مطلق خد -۰

-ای تو خد-وند، خد-بشنو ای ایسرائل، خد»: دهآم ۶:۴چنان چه در تثنیه 

را چندگانه وارگان  نه تنها خدای در این آیه شده انیبمفهوم .  «ای یکتاست

از نظر  . ا تنها وجود حقیقی است-دارد که خد میکند، بلکه اعالم  میرد 

تال عنهایت است، بلکه زمان، مکان و ماده را ا ا نه فقط بی-توراه، خد

: آمده ۴۴:۶ا هیچ آغاز و پایانی ندارد، چنان چه در یشعیا -خد.  بخشد می

یهودیت بر  هرچند.  «من اولین و آخرین هستم و جدا از من هیچ نیست»

 متفاوتی ها گونهبه [ بشریت] یشرا به مخلوق خو ا خود-آن است که خد

ا تقسیم ناپذیر -جوهر خدولی ، [یک قاضی یا یک حمایتگر]دهد  مینشان 
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وجود ]آن .  ین رو هیچ تمایزی در جوهر او ممکن نیستاست و از ا

تواند شامل سه  میتواند زمان و مکان را اعتال بخشد، ن میکه [ مطلقی

جوهر را به  از این قبیل تمایزیگونه ای که هر  لحظه.  بخش دانسته شود

 .ایم یکتایی و وحدت مطلق او را نفی کرده ،دهیم میا نسبت -خد

عبری  ۀگویند که استفاده از واژ میروند وقتی  میبه خطا  ها میسیونری

ا -نشان از آن است که خد ۶:۴در سفر تثنیه  «یخد»به جای  «اخاد»

 تثلیثگویند که  می ها آن.  «یکتایی مطلق»است و نه  «وحدت مرکب»

همانند یک شیء مادی که  ،یک وحدت مرکب است [ا-انگاری خد  سه]

که مرکب است از جوهر،  خودکارنه، برای نمو ؛منفرد دارد ۀسویچندین 

چنین شیء یک این استدالل غلط است، زیرا .  مواد پالستیک و فلز

که در زمان و مکان وجود دارد،  [چندین سویۀ منفرددارای ]مادی

 ین ابعادهم ۀدهند اعتالا به کار رود که -تواند برای توصیف جوهر خد مین

کنیم و شاهد اشیاء فانی  می ا زندگی-ما در دنیای مادی مخلوق خد.  است

تواند ما را  می ،انسانیمحدودیت ادراک .  زمان و مکان هستیم محدود به

در نتیجه، .  ا تنها وجود حقیقی نیست-به این اشتباه بیندازد که خد

کنار را  ها ن کرده، دیگر رقمیرقم درست را تعی تاالزم است  اساسیعددی 

.  «و نه دو...یکی است»: آمده ۴:۹سلیمان  ۀعچنان چه در جام ؛بگذارد

ا را تعالی -که خد "یکتا" ۀبه جای واژ "یک"ستفاده از رقم ابا  ۶:۴تثنیه 

 ۀ، بلکه همکیدأا ت-داند، نه تنها یگانگی مطلق خد میزمان و مکان  ۀدهند

 .دنگرد میی دیگر نفی ها برداشت

منع  "یدیگر شباهت به هر چیز" درا -خد کردنتصوریهودیان از  -۳

تنها چند منبع در توراه  ۱-۲:۹و تثنیه  ۰۱-۴:۰۲تثنیه  ه هایآی.  اند شده

تواند  میا در شکل جسمانی -هستند که یهودیان را از این باور که خد

 .اند منع کرده - شود می اعآن گونه که در انجیل اد - ساکن باشد

آمده ا در فرمان دوم از ده فرمان -میان انسان و خد طواسفرض منع  -۲
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خروج ] «باید هیچ خدایان دیگری در برابر من داشته باشین»: است

آید، مگر  میهیچ کس نزد پدر ن»که  ۰۴:۶ انجیل یوحنا ۀاین گفت.  [۳۱:۲

حتی اگر .  ، برای یهودیان قابل پذیرش نیست«[عیسی] من ۀبه واسط

 استفاده از ۀاجاز ،بداند، اگر یهودی باشدا -خدچیزی را بخشی از  ی،فرد

قادر به  ،آموزد که هر فرد میتوراه به ما .  ه را نداردطآن به عنوان واس

 .است-خد ابمستقیم اتصال 

 ۀپرستی باستان دارند، پای ی بتها این باورهای مسیحی که ریشه در آیین

حتی به قیمت از دست دادن جان  ؛اند بودهرد مسیحیت توسط یهودیان 

همواره این  ،در طول تاریخیان یهود.  هزار سال گذشته در طول دوخود 

ا -خود با خد ۀبه معنای از دست دادن رابط تغییر دینکه  اند داشتهفهم را 

 .باشد میآن گونه که در توراه تشریح شده، 

یریگ جهینت  
 

قبول این نکته را یهودی و چندین گرایش درون مسیحیت  ۀعکل جام

این .  نیستندبخشی از یهودیت  "مسیحی-یهودی"ی ها دارند که جریان

که  معناست یببداند، همان اندازه  "یهودی برای عیسی"که فردی خود را 

گوشت خوک "است که  مضحکو همان اندازه  "مسیحی برای بودا"

یادشده از الیاهو هناوی در  ۀگفت.  ی آشکار هستندها تناقض ها ؛ این"کاشر

خود را .  دیاجرا کناگر یهودی هستید، یهودیت را  :بیان دیگر چنین است

 .باشید هر دو توانید در آن واحد مین.  فریب ندهید

راه برای  نیتر کننده لیتکم ،در واقع، یهودیت زیباترین و از نظر روحانی

کتاب امثال .  استیهودی قلب، روح و توانایی فرد  ما با تما-خدمت به خد

ی او ها راه»: کند میرا چنین توصیف  [تورات] توراه،  ۰۹-۲:۰۵سلیمان 

برای  استدرخت زندگی .  ی او عین صلحها ی دل انگیز است و جادهها راه

 سریعبهترین دفاع در برابر رشد .  «دآنان که به او متصل باشن
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ی میسیونری ها هطتعهد عمیق به یهودیت از راه بررسی سفس ،ها میسیونری

 .ی مستدل یهودیت استها و پاسخ

 ز دیدگاه یهودیتا  Messiah ناجی

 

بودن عیسی این  ناجییل ابتدایی ادعای مسیحیت مبنی بر یکی از دال

یهودیت همواره اما ؛  شده است ینیب شیپدر توراه موعود  ناجیاست که 

از آن جا که هدف میسیونرهای .  است پس زدهرا ناجی بودن عیسی باور 

متقاعد ساختن یهودیان به این باور است که عیسی  ،"مسیحی – یهودی"

بوده، الزم است که فهم یهودیت از  یهودناجی ور ظه ۀهمان وعدتحقق 

 .را شرح دهیم تا دریابیم چرا چنین ادعاهایی به سادگی غلط هستندناجی 

 Messiah ناجی ۀی عبری واژها ریشه
 

لفظی و  ۀترجم.  موشیح :شود میخوانده  گونه این معادل ناجی،عبری  ۀواژ

مراسم مسح و تقدیس  است که اشاره دارد به «دهمسح ش»درست آن 

این واژه در .  [۳-۰۱:۰در کتاب اول شموئل ] کسی توسط روغن مقدس

رود؛ برای نمونه،  میطول متن توراه در اشاره به انواع افراد و اشیاء به کار 

در ]هن یهودی ا، یک ک[۰:۲۱در کتاب اول پادشاهان ]یک شاه یهودی 

 نکرده مدآودیان؛ نان ور؛ معبد یه[۶۰:۰در یشعیا ]؛ انبیاء [۴:۲الویان 

کوروش کبیر پارسی در ]یهودی  ؛ و شاهی غیر[۶:۰۲و اعداد  ۴۱:۱خروج ]

 [.۴۲:۰یشعیا 

 ییهود ناجیمعیارهای الزم برای 

 

هرگز به  "موشیح" ۀدرست از متون مقدس یهودیان، واژ ۀدر یک ترجم

 «مسح شده»شود، بلکه برگردان درست آن  میموعود ترجمه ن دهندۀ نجات
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با این حال، یهودیت همواره به وجود شخصیتی ناجی باور .  اهد بودخو

، شده دادها به یهودیان -از آن جا که مفهوم ناجی توسط خد.  اساسی دارد

را  قبول قابلناجی در شرح شرایط تأیید بیشترین صالحیت را  ،سنت یهود

را در  اه این واژه ریشه در چندین منبع توراه دارد که تعدادی از آن.  دارد

بدون هیچ ]داند  مییهودیت، ناجی را یک فرد انسانی .  کنیم میزیر نقل 

برخی تغییرها در دنیا پدید  این فرد،.  [از الوهیت یا خدایی بودن ای سویه

پذیرفته  خواهد آورد و باید از شرایطی برخوردار باشد تا همچون ناجی

 .شود

 :تند ازراین معیارهای خاص عبا

 [۳۴:۰۵؛ اعداد ۰۵:۰۲تثنیه ] باشد یهودی - ۰

د وو از اخالف مستقیم و مذکر داو[ ۴۱:۰۱پیدایش ]یهودا  ۀعضو قبیل -۳

؛ یرمیا ۲۹-۹۱:۳۱؛ مزامیر داوود ۰۵:۰۰کتاب اول تواریخ االیام ]پادشاه 

کتاب ]و نیز از اخالف سلیمان پادشاه [ ۰۶-۵:۳؛ کتاب دوم شموئل ۲۲:۰۵

 .باشد[ ۵:۰۹؛ کتاب دوم تواریخ االیام ۳۳:۰۱اول تواریخ االیام 

-۳۵:۰۳یشعیا ]یهودیان را از تبعید بیرون آورده به ایسرائل بازگرداند  -۲

 [۰۰:۰۳؛ یشعیا ۰۲

میکای نبی ]. تجدید بنا کند[ اورشلیم]معبد یهودیان را در یروشاالییم  -۴

۴:۰] 

 [.۴:۲؛ میکا ۰۰:۶؛ یشعیا ۳:۴عیا یش]با خود صلح به همراه بیاورد  -۲

ای یگانه درآورد -ا و خدمت به خد-ثیر شناخت خدأسراسر دنیا را زیر ت -۶

 [۲:۱؛ زفانیا ۴۱:۲؛ یشعیا ۰۰:۱یشعیا ]

حزقیال  ۳۹-۲۵:۳۰تمام این معیارها برای ناجی به بهترین وجه در متن 

 :از این قرار ،اند شدهنبی بیان 

همگی یک  ها آنآنان خواهد بود و  برای پادشاه ،من داوود خدمتگزارو »
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ه، دستورهای مرا نگه من گام برداشتی ها خواهند داشت و در راه راهنما

 خدمتگزارمداشته، به جا خواهند آورد و در سرزمینی که من به یعقوب 

و من عهد صلح با آنان خواهم بست؛ این عهدی .  ..ام، خواهد زیست داده

و  هبرقرار کرد ها و من محرابم را تا ابد در میان آن جاودانی خواهد بود

 ها ای آن-خواهد بود و من خد ها داآلباد در میان آنسکونتگاه من تا اب

-خواهند دانست که من خد ها و ملت.  من خدمتگزارانخواهم بود و آنان 

ل نبی احزقی] «برای ابداآلباد ام کردهوند هستم که ایسرائل را تقدیس ا

۲۵:۳۴-۳۹.] 

تواند ناجی  میشکست بخورد، ن ها فردی در تحقق یکی از شرط راگ

 .باشد[ موشیح]

یهود به شمار برود؟موعود ناجی توانست  میچرا عیسی ن  
 

دهد که هرچند عیسی یهودی بود،  میدقیق این معیارها نشان  بررسی

 ۀنام شجرهبررسی .  کرد میدر مورد او صدق ن ی فوقها هیچ یک از مالک

به .  آورد میعیسی چندین مانع بر سر راه تحقق شرط دوم پدید متناقض 

متون .  نداشت [انسانی] جسمانیدارند که عیسی پدر  ادعا ها ویژه انجیل

از راه  تنها یقومستگی بتبار و واگویند که  میمقدس یهودیت به روشنی 

بنابراین، عیسی ؛  [۲۲:۰۵؛ یرمیا ۰:۰۹اعداد ] شود میپدر فیزیکی منتقل 

 .باشد پادشاهیهودا یا داوود و سلیمان  ۀقبیل ۀمکان ندارد که بازماندا

ی دیگری هم در راه اثبات تبار عیسی در انتساب به یوسف، شوهر ها مانع

 ۀبازماند ،کنند که یوسف میادعا  ها زیرا انجیل؛  هست[ مادر عیسی]مریم 

نداشته هرگز فرزندی  کهدر توراه لعنت شده بود  است و اوشاه یخونیا 

یرمیا ] «ندابر تخت داوود نشسته و پس از او بر یهودا فرمان بر» کهباشد 

تبار یوسف حتی اگر به عیسی منتقل شده بود، تنها به کار رد  . [۳۳:۲۱

 .آمد میصالحیت عیسی برای ناجی بودن 
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 انجیل متی وفصل اول  ی متناقض درها مانع جدی تبارشناسی به سرانجام

 تناقض ۀتنها توضیح مسیحیت دربار.  می رسیم ۰۲لوقا فصل  انجیل

لوقا به مادر عیسی مریم انجیل در  فوقاسی نتبارشکه این است  یادشده

 خطاب به یونانیان ۀرسالاصلی  ۀولی این امر حتی در نسخ.  گردد میبر

در توراه که مورد استناد ]کید شده أافزون بر این، ت.  ذکر نشده است

 ،و از این نظر هم ادعای فوقرسد  مینها از پدر که تبار ت[ مسیحیان است

شد تبار را از مادر دنبال کرد، مانع  میحتی اگر .  برد میراه به جایی ن

مریم را از تبار داوود پادشاه از  ۲:۲۰دیگری وجود داشت، زیرا انجیل لوقا 

چنان چه در کتاب اول  ؛داند و نه خود سلیمان میراه ناتان، برادر سلیمان 

 .نبوت شده است، ن مقدس یهودومت از ۳۳:۰۱یخ االیام توار

؛ خواه در اند افتهینو ششم آشکارا تحقق  ی سوم، چهارم، پنجمها مالک

بعدها  ها هر ادعای مسیحیت که این مالک.  زمان عیسی و خواه پس از آن

؛  نامربوط هستند ،د پیوستنبه وقوع خواه «دور دوم بازگشت عیسی»در 

و هیچ  نیستدر متون مقدس یهود  ،اجی که دو بار بیایدنیک زیرا مفهوم 

 .مبنای روحانی ندارد

کسی را ناجی بدانیم قبل از توانیم  میتوان گفت که ما ن می ،به طور خالصه

 .یابندتحقق  عمل،در  ،ی فوقها مالک ۀآن که هم

تفاوت اساسی با دیدگاه متون  ،عیسیشخص فهم مسیحی از ناجی و 

یکسره اعتبار خود را از ادعای ریشه گرفتن  که یدرحال] دارد مقدس یهود

ثیر کلیسا در زمان أت ۀدر نتیج ها این تفاوت.  [کند میاز توراه کسب 

 ۲۳۲سال نیس را در  ۀنامقطعامپراتور کنستانتین و مجمع نیکایه که 

 .به وجود آمدند ،دوران کنونی تصویب کرد

موریت و أم.  پرستش نبوده استهرگز به معنای یک موضوع  یهودناجی 

جهان با شناخت و  کردن زیلبرموفقیت اول او آوردن صلح به جهان و 
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 .خواهد بود ای یکتا-وجود خد ازآگاهی 

 

 مسیحیت "متون اثباتگر"رد 

 

ای ترسیم  فردی هنگام سفر در جنگل متوجه شد که روی درختی دایره

دم آن سوتر چندین چند ق.  است نشستهمرکز آن در شده و تیری درست 

 درست به مرکز هر یک، اصابت کردههدف دیگر مشاهده کرد که تیری 

قدر مهارت  نیچگونه ا» :و از او پرسید یافتهر را اسپس او تیرانداز م.  بود

 ؟«نشانی میای که همیشه تیرهایت را در مرکز چشم هدف  پیداکرده

ره و مرکز هدف را من ابتدا تیر را شلیک و سپس دای» :تیرانداز پاسخ داد

 «!کنم میترسیم دور آن 

بودن عیسی را مسیحیت که ادعای ناجی  "متون اثباتگر"هنگام بررسی 

آیا تیری به داخل مرکز هدف  :دارند، باید این پرسش را به میان آوریم

به  ؟اند شدههدف و مرکز ترسیم  ،دور تیر پرتاب شدهبعدأ پرتاب شده یا 

آیا خارج از  ؟است شدهنقل متن بد ترجمه یا  بیان دیگر، آیا این

 بازگو شده و یا جعلی و ساختگی است؟ ،اصیل متن زمینۀ پیش

برای اثبات ها یی که میسیونری ها انواع راهاز وجود دارد متعدد ی ها مثال

 .«کند میترسیم پرتاب شده  هدف و مرکز آن را دور تیر» نظر خود
 

 :مثال اول

 .ه در متون مقدس عبری ما وجود نداردساخته شده ک و ای جعل آیه
 

است که کسی نبوتی آن  ،به تحقق بپیونددتواند  میترین نبوتی که  آسان

مثال بارز این اصل است  ،تردید انجیل بی.  خودش آن را سرهم کرده باشد

جعل ای  را به طور تقلبی و بدون هیچ پشتوانه "ها نبوت"که شماری از 
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 .به متون مقدس عبری ما نسبت داده است را ها و آن کرده

.  زیست می ناصریهکه عیسی ناجی بود، زیرا در شهر  ادعا داردانجیل متی 

 :آورد مینظر خود اثبات برای را زیر  "متن اثباتگر" ،انجیل

یه ساکن شد تا آن چه انبیاء نبوت کرده ناصرآمد و در شهری به نام  او»

انجیل متی ] «نامید ناصریرا باید یک  [ناجی]و ا.  بودند به اثبات برسد

۳:۳۲.] 

رود و این بساکن شهر ناصریه به شمار کسی است که یک ناصری  چون

 یقول نقلشهر در دوران توراه و انبیاء وجود نداشت، ممکن نیست که 

 .پیرامون آن در متون مقدس عبری یافت شود
 

 مثال دوم

 شود می ارائهغلط  ۀبا ترجم یا هیآ
 

از  شده  باز ترجمهو از متون انگلیسی خام  کارکشتهی ها یمیسیونر

به متن اصیل عبری  رجوعو از آورده  قول نقل ،ی غلط یونانیها برگردان

 .زنند میگریز  ها آن

: شود که مینقل  ی نبیاز یشعیا ،ها انجیل ۀاز مجموع ۰۰:۳۶رومیان در 

و به  «کرد واهددور خخدایی را از خاندان یعقوب  ناجی از صیون آمده، بی»

یافتن اثبات  دردارند تالش با استناد به متن مقدس عبری، این ترتیب، 

ولی بررسی دقیق .  شوید میکه گناهان ما را ناجی یک باور مسیحی به 

 ۲۱:۳۱یشعیا .  سازد مییک اشتباه بزرگ را برمال  ،متن اصیل عبری

ن خواهد یک ناجی به صیو»: کند میدرست برعکس این مفهوم را بیان 

اعتقاد به  ،آمد به سوی آنان که از سرپیچی از خاندان یعقوب دست کشیده

نقش ناجی این نیست که گناهان ما را بشوید؛ .  «کنند میا را اعالم -خد

 !کند میاست که ناجی ظهور جوییم ببلکه وقتی از گناهان خود دوری 
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در فصل این آیه را  ،ی انجیلها شایان گفتن است که بسیاری از نسخه

غلط را  ۀترجم رومیان ۀکنند، ولی در رسال مییشعیای نبی درست ترجمه 

 !آورند می
 

 مثال سوم

 اصیل آن نقل شده است زمینۀ پیشغلط ترجمه و خارج از  ،متن
 

: آورد میدر تالش برای اثبات باکره بودن مریم  ۳۲-۰:۳۳انجیل متی 

حقق خواهد یافت که ، تا-یاء از قول خدانب کالم نبوتد، ووقتی چنین ش»

نام او را  ها و پسری خواهد آورد و آن آبستن شدهای  اینک باکره :اند گفته

 ادعا ها میسیونری.  «"ا با ماست-خد"به معنای  ،امانوئل خواهد گذاشت

متن  ولی.  است آمده ۵:۰۴دارند عیسی تحقق نبوتی است که در یشعیا 

انی آبستن شده ، پسری اینک زن جو»: شود میچنین خوانده عبری  لیاص

 .«نامید خواهدخواهد زایید و او را امانوئل 

 :برای نمونه.  ی مسیحی وجود دارندها خطاهای بسیاری در ترجمه

این موضوع را .  زن جوان و نه باکره به معنای "آلما"عبری  ۀواژ -۰

برخی از .  اند محققان متن عبری توراه و کتب انبیاء گوشزد کرده

از توراه به نام   میای قدی گویند که در ترجمه می ها میسیونری

“Septuagint” به یونانی  "آلما" ۀهفتاد ربی بزرگ، واژ ۀیا ترجم

parthenos این ادعا دروغ است به .  دهد میکه معنای باکره  شده ترجمه

کتاب یشعیا دست نزده،  ۀبه ترجم اصالً ها تن ربی ۵۱ (الف :چند دلیل

انگلیسی  ۀترجم ۀدر واقع، مقدم.  ا ترجمه کردندتنها پنج کتاب موسی ر

بهترین کار »: گوید میاین ترجمه  ۀدربار ”Septuagint“هفتاد ربی  ۀنسخ

کتاب یشعیا  که درحالی، است هروی پنج کتاب موسی انجام شدترجمه 

 ۀترجمبه نظر بدترین [ یونانی دیگری از آن در این مجلد آمده ۀکه ترجم]



34 

 ۀواژ ۲-۲۴:۳یونانی هفتاد ربی در پیدایش  ۀدر ترجم (ب.  آید می یونانی

“parthenos”  یعنی دختر جوانی که مورد  باکرهریغ دختردر ارتباط با یک

از  ها میسیونریی ها قول نقلسراسر ( ج.  رود می تجاوز قرارگرفته به کار

از آن زمان نیست،  جامانده بهاصل  ۀنسخبرگرفته از ، ”Septuagin“ متن

 .ی بعد استها متعلق به زمانو ای مخدوش  نسخهاز بلکه 

و نه یک زن جوان و  "آن زن جوان"به معنای  ha'almah: گوید میآیه  -۳

زمان همان یشعیا به زن جوان خاصی است که در  ۀبه این معنا که اشار

 .شناخته است می ،خود

 .انو نه دیگر «او را امانوئل خواهد نامید آن زن»: گوید می یشعیا ۀآی -۲

یشعیا که آیه از آن  ۵باب ، با خواندن خطاهای فاحشحتی جدا از این 

 زمینۀ پیششود که مسیحیان این آیه را خارج از  می، آشکار شده گرفته

 .کنند میاصیل آن نقل 

حاز برای فرونشاندن آشاه خطاب به این باب از یشعیا پیرامون نبوتی است 

این شاهان حدود ششصد سال .  دو شاه دمشق و سامره ۀترس او از حمل

 آنمنظور یشعیا .  شدند میحمله به اورشلیم  ۀپیش از تولد عیسی آماد

است که این رویدادها در زمان بسیار نزدیکی اتفاق خواهند افتاد و نه 

موضوع را  ،از این باب ۰۶ ۀآی.  به ادعای مسیحیان ششصد سال بعد

 :سازد مییکسره روشن 

شر را از خود  انگیزش شود که عقل رسای  دازهزیرا وقتی آن پسر به ان»

 ها یی که تو از دو پادشاه آنها و راه خیر در پیش بگیرد، سرزمین دور کرده

 .«متروک خواهند شد ،هستیبیمناک 

این نبوت به تحقق با تولد پسر یشعیا در واقع، در باب پس از آن، 

پیش از آن که نوزاد زیرا »: آید می ۹:۴چنان چه در یشعیا .  پیوندد می

نیای دمشق و نازپروردگان سامره در غا ،"پدرم و مادرم": صدا بزندبتواند 
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هر گونه  یکسرهاین آیه متن .  «واهند آمدخدر یمقابل شاه آشور از پا

ناممکن با عیسی را که ششصد سال بعد به دنیا آمد، محتوای خود ارتباط 

 .سازد می
 

 مثال چهارم

 تواند اشاره به عیسی باشد می، ناصلی زمینۀ پیشدر بررسی ای که  آیه
 

 ۵:۰۴از کتاب دوم شموئل یعنی  یا هیآ ،در انجیل ۰:۲ عبرانیان ۀدر رسال

.  «من پدری برای او خواهم بود و او برای من پسری»: قراراین  از شده نقل

با  ولی.  است-به عیسی همچون پسر خد یا اشارهمسیحیان این به ادعای 

نقل شده در  ۀ، آیه با آن جمل۵:۰۴از کتاب دوم شموئل ن متنگاهی به کل 

او را با  بورزد،گناه  چون»: ادامه چنین استدر یابد، بلکه  میانجیل پایان ن

تواند با  میبه هیچ رو ن ااین محتو.  «تصحیح خواهم کرد ها چوب انسان

ه افزون بر این، آی.  جور دربیاید "ی برکنار از گناهاعیس"دیدگاه مسیحی 

شاه سلیمان است، زیرا آشکارا از کتاب اول تواریخ  ۀبه طور مشخص، دربار

برای  یا خانهاو .  ودنام او سلیمان خواهد ب»: شده گرفته ۰۱-۳۳:۱االیام 

 برای او خواهم بود و او برای من یو من پدر خواهد کرد نام من بنا

 .«پسری

.  شود میا اشاره -دخ به افرادی همچون پسر بارهادر توراه و کتب انبیاء 

 «ا-پسر خد»ایسرائل را  ایمانی جماعتکل  ،زیر ۀدر آی وندا-در واقع، خد

 :نامد می

 [.۴:۳۳خروج ] «ایسرائل پسر من است، فرزند اول زاد من»
 

 خالصه
 

پس از پرتاب تیر، دایره و  ها میسیونری کهدهند  مینشان  ها این نمونه



36 

که هایی  میچه سردرگکنند و به این ترتیب،  میترسیم دور آن هدف را 

ی ها قول نقل وقت،صرف  باهمواره  کهما این است  ۀتوصی.  زنند میدامن 

اگر این توصیه را دنبال .  گذاشته شوندبه سنجش [ از متون توراتی] ها آن

 .کنید، تفسیر درست، بس روشن خواهد بود

 و میسیونری ها عملی برای معضل فرقه یها حل راه

 

دادن یهودیان و مقابله  تغییر دین از ها میسیونریکوتاه کردن دست برای 

به میان  ،یی برخوردار بودهها که تا کنون از موفقیت آن های ها با تالش

 :شود میی مربوط، قویأ توصیه ها زیر و پاسخ یها آوردن پرسش
 

 یشی خوها خود و خانواده ،اقداماتیبا انجام نند اتو میآیا یهودیان  :پرسش

 مصون سازند؟ ها یارگیری فرقه مأمورانو  ها نجلیسترا در برابر اوا
 

وح زندگی صادق است، پیشگیری از طکه در بسیاری از س گونه همان :پاسخ

.  احساس شودیهودی باید  ۀیک خان یهودی بودن.  شود میخانه آغاز 

توانند حال و هوای خانه را از روی مثال و سرمشق خود تعیین  میوالدین 

و معناها  ها رعایت رسوم، سنت و یهودیت معتبرمنابع  ۀالعاز راه مط :کنند

ضرورت ، تیهودی یرسمآموزش .  به هر شکل که خود با آن راحت هستند

ی ممکن هر کودکی پیرامون ها توانند به پرسش میوالدینی که ن.  دارد

می القا  گونه اینترهای خانواده  به جوان عمدریغدین پاسخ گویند،  به طور 

 .اهمیت ندارد ،شناختی در عملکنند که چنین 

دین که یهودیت  کودکیک به احساس این ال انتقبسیار خطرناک است 

.  تواند از میان دستورها برای خود گزینش کند میو هرکس  بوده یراحت

کارهای این موضوع ممکن است کودک را با این تصور به جا بگذارد که 

دیت هم ریاکارانه است و هم به دنبال نداشته، یهو یا جهینتدینی او هیچ 
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 .خالی از محتوای روحانی

و مادر شکل داده، رفتارها و اغلب  خود را از روی مدل پدر ،کودکان

 ها والدینی که رفتار آن.  دهند میبرخوردهای آنان را مانند آیینه بازتاب 

 دهم میانجام انجام بده و نه آن چه را  گویم میآن چه من »: زند میفریاد 

 .دهند میندان خود را در موقعیت بدی قرار فرز ،«

باز با فرزندان خود داشته باشند، خواه پسران و  یریارتباط گوالدین باید 

و خواه مستقل  بودهابتدایی، دبیرستان یا کالج  ۀدر مدرس ها دختران آن

آن است که فرزندان هر  ،بهترین حالت.  یا مزدوج باشند کردهزندگی 

برقراری چنین ارتباطی در .  ن در میان بگذارندموضوعی را با والدی

از تضمین گفتگویی خالی از   میبخش مه ،گیری کودکان ی شکلها سال

و احتمالی  ، در شرایط دشواربودهدر سراسر زندگی آنان  صادر کردنحکم 

 .کمک خواهد کرد ها ، به آنآینده

زندانشان قدر مهم است که والدین عشق خود به فرهمان  ،باز یریارتباط گ

که  ام دادهمن یهودیان بسیاری را مشورت .  را به زبان آورده، نشان دهند

دادند؛ پس چرا حاال مزاحم  میمن هرگز به من اهمیت ن ۀخانواد»: اند گفته

 «شوند؟ میمن 
 

 تبلیغاتچگونه والدینی بداند که پسر و دخترش در معرض خطر  :پرسش

 قرار دارد؟ ها میسیونری
 

 دایپ، جلدهای انجیل یا جواهراتی ها ممکن است اعالمیه والدین :پاسخ

دین  تبلیغاتیاسناد که نشان از گروه خاصی داشته باشند و یا  کنند

یک سرنخ  ،گاهی فرزند دختر یا پسر.  کشف کنند فرزنداندیگری را نزد 

من در »یا  «ما باید رستگار شویم» :دهد، مانند میگفتاری به دست والدین 

بحثی را فرزند  امکان دارد.  «روم می، وگرنه به جهنم حال رستگاری هستم
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یا کتاب دیگری [ ها انجیل]دانی که عهد جدید  میآیا »: گویدببازکرده، 

 «گوید؟ میچنین و چنان 

تواند یک بیماری را پیش از بروز  میگونه که حس غریزی والدین  همان

یک بیماری ی قادر به ردیابگونه هم  همانآن تشخیص دهد،  یها نشانه

 .استروحانی 

چرا یهودیت »: پنهان هستند، مانند ها اشاره یال البهدر  ها یی سرنخها زمان

 «بهشت و جهنم؟ ۀگوید و یا دربار میزندگی پس از مرگ چیزی ن ۀدربار

در این جا والدین نه تنها باید پیام نهفته را دریابند، بلکه باید قادر به دادن 

 .ثر باشندؤیک پاسخ م

لدین وقتی ناتوان یا نامطمئن از حل اختالف بر سر دین با فرزندان خود وا

بهترین  احتماالًاین .  باید موضوع را با یک ربای در میان بگذارند ،هستند

از کجا »: پرسد میروش عملی است برای برخورد با فرزندی که چنین 

 ها یربا ۀبه یاد بسپارید که هم یول «بدانیم که یهودیت دین درست است؟

از این .  یا میسیونری باتجربه نیستند ها در برخورد با مسائل مربوط به فرقه

؛ از جمله به شود به افراد خبره در این زمینه مراجعه شود میرو توصیه 

سراسر دنیا سفر کرده و خدمات که  Jews for Judaism ۀدید دورهان مشاور

 .دهند می ارائهمشورتی موفق 
 

، مورد توهین قرار ندک میرا مطرح  ها پرسش گونه اینه آیا فردی ک :پرسش

دچار احساس  ،کید مطلق بر روی یهودیتأگیرد یا در اثر فشار و ت مین

 شود؟ میتحقیر ن
 

 ها انسان ۀهم باًیتقرباشید که با این حال،  داشته ادیبه .  شاید :پاسخ

و  باز یریارتباط گوقتی .  ی منطقی و موجه را دوست دارندها پاسخ

.  سنجیده و از روی مطالعه هستند یریگ میتصمصادقانه است، همه قادر به 
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یک  یۀبر پایک شبه یا  ،تغییر دینتصمیم پیوستن به یک فرقه و یا 

 .شود میپرسش انجام ن

د و نشو اجرابسیار دیر  ها این پیشگیری ۀچه کار باید کرد اگر هم :پرسش

 یوندد؟یا کلیسا بپ ها پسر یا دختر شما به فرقه
 

دچار شوک  :ی زیر را رعایت کنیدها توصیهمهم این است که  :پاسخ

دیش قاز خشم به حالت انفجاری نرسید؛ سرزنش نکنید؛  ؛وحشت نشوید

از خود یا داده را  تغییر دینرا برای او نخوانید؛ و فرد [ دعای مردگان]

های مجرا یک رفتار سنجیده و آرام که همراه باشد با.  گفتگو با خود نرانید

. کند می آسانباز ارتباطی که پیرامون آن گفتیم، اغلب شروع گفتگو را 

گفتگو اولین گام است برای متقاعد ساختن فرد به تجدید نظر در دین یا 

 .جدیدی که در پیش گرفته است ۀفرق

ی فرد ها حرفاگر والدین یا اعضای اصلی خانواده با برخوردی فعال به 

میان  در ۀممکن است با رضایت، آماد اوپارند، گوش بس داده تغییر دین

چنین گفتگویی با مشاوران و .  گذاشتن انگیزه یا دالیل خود بشود

ممکن است منجر به  Jews for Judaism سازمان ۀدید دورهی ها ربای

این امر بشود که  درکعدم صالحیت دین جدید و  ۀبررسی نکته به نکت

 .استبهترین دین برای یهودیان  ،یهودیت
 

 شرمندگیخشم و آتش در در حال سوختن ولی اگر خانواده  :پرسش

 تغییر دینچه باید کرد اگر اعضای خانواده فرد  باشد، چه کار باید کرد؟

 ند؟نمایداده را طرد 
 

 دعوا شدنوارد .  شود میاگر نزاع درگیرد، گفتگو دشوار یا ناممکن  :پاسخ

دشمنانه  فضاییصم قرار داده، به احتمال زیاد دو طرف را در دو صف متخا
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و باورها ناممکن  ها احساس ۀآورد که طی آن تبادل سازند میپدید 

داده برای خود او  تغییر دینباید دانست که باورهای فرد تازه .  شود می

تو به خطا »مانند یک اتهام .  مانند هر فرد دیگری واقعی و درست هستند

 .ین به عقل او محسوب شودتواند برای چنین کسی توه می «ای رفته
 

 کدام است؟ای  خانواده چنینبرخورد مناسب برای  :پرسش
 

 یهر کار ،جوانب موضوع ۀگرفتن هم نظر افراد خانواده باید با در :پاسخ

از منابع خارجی کمک  داده،انجام  یفردچنین  متقاعد ساختنبرای 

و محل هنگام انتخاب شغل، همسر که  گونه همانافراد این .  بگیرند

ی ها گزینه ،حداقلکنند، باید  میی متفاوتی را بررسی ها گزینه سکونت،

اند،  یا دین دیگری که به آن پیوسته ها این فرقه در مقابله بایهودیت را 

درهای دل خود  ،ای مشاوران حرفهفردی که برای خانواده یا .  جویا شوند

 .دشوب ییها موفقیت شاهددر این زمینه تواند  میرا باز کند، 
 

آیا این بدان معناست که افراد خانواده باید رسوم و مناسک یک  :پرسش

 خود بپذیرند؟ ۀدین دیگر را در خان
 

اگر خانواده برای پرهیز از جدال با تصمیم فرد .  وجه چیهنه به  :پاسخ

ی خانواده احترام ها خواستهبه کند، او نیز باید  میداده مدارا  تغییر دین

، خواه کلیسا و خواه معبد آن خاصن بیگانه را باید در محل او دی.  بگذارد

ایجاد امکان  ،همچنین ی،سامان چنین.  اجرا کندیا منزل شخصی خودش 

او به مالقات با  ۀداده و خانواد تغییر دینو میل فرد  فضای ارتباطی بازتر

 .کند می را تقویت مشاوران کارشناس

کار .  است یمهمفرد، امر بسیار قائل شدن حق اشتباه معصومانه برای هر 
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دریابد  تادین داده کمک کنیم  ما این است که به دقت به فرد تغییر

هم از نظر عقالنی و هم  ،پیش گرفتن یک دین دیگر تصمیم او برای در

را با نشان دادن این امر فوق ما بخشی از هدف .  عاطفی اشتباه بوده است

 .قط با رد یا نفی دیدگاه جدید اودهیم و نه ف میکه یهودیت چیست انجام 
 

آیا آن فرد  باشد چه کار باید کرد؟ ریتأث یباین کارها  ۀاگر هم :پرسش

 برای همیشه از یهودیت دور شده است؟
 

، بازگرداندن این افراد ۀدر زمینما سازمان افراد فعال  !نه أمطلق :پاسخ

در  ها سال که بازگو کنندرا صدها داستان حقیقی از افرادی  ندتوان می

از این رو .  باقی ماندند و سرانجام به یهودیت بازگشتند ها مسیحیت و فرقه

مثبتی  ۀو خود نمون داشتهارتباطی را باز نگه  مجرایبسیار مهم است که 

ماند و  میهمواره خانواده باقی  ،خانواده.  یهودیت باشیمی ها آموزهاز 

.  برد میو خونی را از میان نعاطفی  ۀیک عمر رابط ،باور و ایماندر  اختالف

خواهد نباید امید خود را از دست بدهید که آن فرد به یهودیت باز گاه چیه

 .گشت

 

اگر مایل به دریافت اطالعات بیشتر، گرفتن وقت مالقات با یک 

سخنگو و یا برقراری یک جلسۀ مشورتی هستید، لطفآ با هر یک 

 :تماس بگیرید Jews for Judaismاز دفترهای 

 

 تماس با خط اضطراری سازمان

Jews for Judaism 

Hot Line:  800-477-6631 

info@jewsforjudaism.org 
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 سیزده اصل ایمان

"من ایمان دارم": מאמין אניاَنی مِئَمین     

هارامبام  –تدوین ربی مشه بن مایمون   

 

دارم به وجود آفریدگار متعال که از هر حیث، وجودی در ایمان  -۰

.لت اول همۀ موجودها می باشدکمال و ع  

.اوند-خد شریکبی ایمان دارم به یکتایی مطلق و   -۳  

اوند و این که هیچ رخداد -ایمان دارم به عدم جسمانیت خد  -۲

.ادی، مانند حرکت،استراحت یا سکونت، قابل انتساب به او نیستم  

.اوند-ایمان دارم به ازلی و ابدی بودن خد  -۴  

صرأ خداوند یکتا، سزاوار پرستش است و نه هیچ ایمان دارم که منح  -۲

.خدای وارۀ بیگانه و دروغینی  

.اوند از راه نبوت با انسان ارتباط می گیرد-ایمان دارم که خد  -۶  

.ایمان دارم به این که مشه ربنو برترین از میان انبیاء است  -۵  

.ایمان دارم به منشأ الهی توراه  -۹  

.یری توراهناپذایمان دارم به تغییر -۱  

  .ایمان دارم به همه دانا بودن خداوند و به عنایت و نظارت الهی  -۰۱

.ایمان دارم به پاداش و مکافات الهی  -۰۰  

.دوران ماشیحماشیح و فرارسیدن ایمان دارم به   -۰۳  

ایمان دارم به رستاخیز مردگان -۰۲  
 هارامبام،ایرانی بنیاد انتشارات  .دقیقیاندخت شیرین نوشتهء  ،رینئالحاداللت بر شرحی از نقل به 

  .متحدهایاالت  ،۳۱۰۳

بی استدالل آن ربی مشه بن مایمون، برخالف اصول جزمی که قبول : مترجم توضیح

در اثر  ،سیزده اصل ایمانی یهودیتاین  ها از پیروان خواسته می شود، برای یکایک

های عقالنی،  ، استداللراهنمای سرگشتگانیا به فارسی  داللت الحائرینخود به نام 

       .آوردمی مقدس متن تفسیر به وابسته یا هرمنوتیک و علمی نظری، 
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Suggested Redaings 
 in Persian Language 

 

Publications, Cultural Productions & Programs of 

Persian Maimonides Foundation 
 

 فهرست پیشنهادی

 به زبان فارسی مطالعات یهودیت
 

 

 بنیاد ایرانی یها و برنامهانتشارات، محصوالت فرهنگی 

 :ی فارسی و انگلیسیها به زبان رامبامها 
 

 :انتشارات

  موره ] راهنمای سرگشتگان .  (ابن مایمون)ربی مشه بن مایمون

 شیرین دختشارح و مترجم ؛ [داللت الحائرینهنووخیم یا 

 Persian، متحده االتیا، ۳۱۰۳در سه جلد؛ .  دقیقیان

Maimonides Foundation 

  جلد اول ] کتاب شناخت . (ابن مایمون)ربی مشه بن مایمون

در سه .  دقیقیان شیرین دخت؛ شارح و مترجم [میشنه توراه

 Persian Maimonides Foundation، متحده ایاالت، ۳۱۰۳جلد؛ 

  ،تلمود بر یمفهومتاریخی و پیشدرآمدی .  شیرین دختدقیقیان، 

 Persian Maimonides Foundation، متحده ایاالت ،۳۱۰۲
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  ،۳۱۰۳، شرحی بر داللت الحائرین.  شیرین دختدقیقیان، 

 Persian Maimonides Foundation،متحده ایاالت

 :یهود و حکمت قباال ۀی فلسفها کالس

 

فلسفه و حکمت قباال از سوی بنیاد هفتگی ی ها ام، کالسکافه رامب

 شیرین دختیهودی، /به تدریس فیلسوف ایرانی هارامبام یرانیا

عضو بورد  با برای شرکت در کافه رامبام.  دقیقیان، به زبان فارسی

خانم فروغ معنوی، تماس حاصل  ،ها کالس ۀکنند هماهنگبنیاد و 

 ۲۰۱-۴۵۳-۶۲۲۲ :کنید

 :اهانه به زبان انگلیسی برای جوانانسمینارهای م

 

بوک جوانان کافه  فیس ۀدر صفح یتفرزندان جوان خود را به عضو

ی ها در زمینهو شرکت در سمینارهای جوانان به زبان انگلیسی رامبام 

ی معنویت یهود و علوم روز تشویق ها روانشناسی، فلسفه و آموزه

 :بوک فیس ۀنام صفح.  فرمایید
CafeRambam PersianMaimonidesfoundation 

 :سمینارهای فصلی به زبان فارسی برای همگان

 

جهانی،  ۀفلسف یها زمینه در به زبان فارسی سمینارهای کافه رامبام

مدرن یهودی و معنویت و اخالق با حضور سخنرانانی  فیلسوفان

یهودی و با -ایرانی ۀایرانی بزرگ تر و جامع ۀمشهور و معتبر از جامع

ی همگانی و ها ا تن به صورت فصلی اجرا و در رسانهشرکت صده

 .شود میکنیساها اعالم 
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CD – DVD  ی سمینارهای کافه رامبام به فارسی و انگلیسیها: 
 

به در سمینارها  ایرانی هارامبامبنیاد  و دیداری یداریشنمحصوالت 

 :دنشو میداده هدیه به جوانان 

 الکاست، ها  ود پس ازسمینار فلسفه جهانی و الهیات یه ید یو ید

راو داوید شوفط؛ راو سلیمان : سخنرانان.  ۳۱۰۳به زبان فارسی 

دقیقیان؛ محمد  شیرین دختحکاکیان؛ پروفسور رامین جهانبگلو؛ 

 .ارسی

 دی سخنرانی ربای یدیدیا شوفط در سمینار جوانان کافه  سی

 ?Love at First or Second Sight :رامبام به زبان انگلیسی

 کافه رامبام به زبان انگلیسی سمینار ید یو ید: 

 From Break Up to Break Through دکتر دوریت : سخنرانان

 دکتر دانیل صدیق؛ و ربای یدیدیا شوفطمیلر؛ 

 زبان انگلیسی ،کافه رامبام سمینار ید یو ید:Healthy Relationship 

دکتر نهضت فرنودی؛ دکتر دانیل صدیق؛ دکتر شهروز  :سخنرانان

 عیم؛ و ربای یدیدیا شوفطن
با این شماره تماس  ایرانی هارامباممحصوالت شنیداری و دیداری بنیاد  ۀبرای تهی* 

 ۲۰۱-۴۵۳-۶۲۲۲ :بگیرید

 

 :ایرانی هارامبامتارنمای بنیاد 

و  ایرانی هارامبامبنیاد  یها برخی از برنامهبرای گوش دادن و تماشای 

 :مراجعه فرمایید ی زیررنمااین بنیاد به تارویدادهای اطالع از 

www.persian-maimonides.org 

http://www.persian-maimonides.org/
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 منابع پیشنهادی سازمان

Jews for Judaism, International 
 :نگلیسیبه زبان ا

 

1. Baigent, Michael and Leigh, Richard.  The Dead Sea 

Scrolls Deception.  New York: Touchstone, 1991. 

2. Berger, David, and Wyschograd, Michael.  Jews and 

Jewish Christianity.  New York: Ktav, 1978. 

3. Bleich, David J.  With Perfect Faith.  New York: 

Ktav, 1983.  Excellent work on the Thirteen Foundations of 

Jewish faith. 

4. Clorfene, Chaim and Rogalsky, Yakov.  The Path of 

the Righteous Gentile.  Southfield, MI: Targun Press, 1987. 

An in-depth and practical analysis of the Seven Laws of the 

Children of Noah, the moral standards for the non- Jewish 

world. 

5. Conway, Flo, and Siegelman, Jim.  Holy Terror.  

Garden City: Doubleday, 1982. 

6. Hay, Malcolm.  The Roots of Christian Anti-

Semitism.  New York: Freedom Library Press, 1981. 

7. Kaplan, Aryeh.  If You Were G-d.  New York: 

NCSY/Orthodox Union, 1983. 

8. Kaplan, Aryeh.  The Infinite Light.  New York: 

NCSY/Orthodox Union, 1981. 

9. Kaplan, Aryeh.  The Real Messiah.  New 

York: NCSY/Orthodox Union, 1976. 
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An excellent overview of the missionary phenomenon.  

Though not a comprehensive work, this book is a good 

starter for those desiring to understand the issues involved. 

10. Maccoby, Hyam.  The Mythmaker - Paul and the 

Invention of Christianity.  San Francisco: Harper & Row, 

1986. 

11. Prager, Dennisand Telushkin, Joseph. Why The 

Jews. New York: Simon & Schuster, 1983.  An excellent 

overview of the reasons for anti-Semitism. 

12. Sargant, William.  Battle for the Mind.  Baltimore, 

MD: ISHK/Malor, rev 1997. 

13. Sigal, Gerald.  The Jew and the Christian Missionary, 

A Jewish Response to Missionary Christianity.  New York: 

Ktav, 1981.  The approach and material in Sigal’s book 

make it one of the best source books for anti-missionary 

training.  The scholarship contained in these pages is worth 

mastering. 

14. Twerski, Abraham.  Living Each Day.  New York: 

Mesorah, 1988. 

 

 :به زبان فارسیدیگر منابع پیشنهادی برخی 

 

 .، شرکت کتابمتحده ایاالت ۳۱۰۳ عیسی ناصری، مسیح موعود؟.  آرام، همایون

 .، بنیاد حبیب لویمتحده ایاالت، ۳۱۱۰ در جستجوی حقیقت،. ابرامی، هوشنگ

 ، تهران، نشر ویدا۳۱۱۱نیایشگاه در تاریخ و فلسفۀ یهود، .  دقیقیان، شیرین دخت
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