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 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ينَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 نفهر پهج  از اولهاالعم  ینبه نيچههارم کهه است( ع) میمر بن یسيع به راجع بحث

 دیههعقا و تههارا  و ليههانج نظههر از( ع) حيمسهه مختصههر اريبسهه جملههه کیهه در. اسههت

 و یافراطه حالهت دو نيبه قهرآ   یمبجها و مسهلمانا  نظهر از و ههایليانج و هایتارات

 و اوج حسهاب بهه  یطیتفر و یافراط حالت میيگایم ما اگر. است گرفته قرار یطیتفر

 له غ یلهيانج بُعد در ولکن است  درست یقرآن بُعد درش اوج. است نمول حساب به

 افهراط. است باطل به افراط کی و است حق به افراط کی :است افراط دو افراط. است

 بها اسهت  فرمهاد  ذکهر کهه یجها 34 در( ع) حيمسه فیشهر قرآ  که است نیا حق به

 کهرد  یمعرفه عصهمت و رسهالت و تیهعباد مقامها  نیبهاتتر در گاناگا  یرهايتعب

 نیبهاتتر کهه ميکجیمه افهراط ريتعب ما  یتفر مقابل در ولکن ست ين افراط واقعًا. است

 ا يحيمس نظرا  و ليانج در انًاياح که است یمطالب غل   افراط ولکن. است مقاما 

 افهراط کهه ههاحرف ليقب نیا از و است خدا نيع است  خدا پسر حضر   آ که است

  یتفر  ؛یتفر اما. است رساند  تيالاه مقا  به را حضر  آ  که حضر   آ  حق به

 که است حق نظر از  یتفر نیا مقابل در افراط بُعد بلکه. ستين هرگم فیشر قرآ  رد

 مجضم ینصاص حسب بر( ع) حيمس. است اريبس  یتفر ليانج در ولکن. میکرد اشار 

 لعجهت را اءيهانب. اسهت خهدا ملعها  اهلل معاذ ا يحيمس از ینظرات و ليانج و تارا  از

 اسهت  گرفتهه را خهدا یجها اسهت  کهرد  تعیشهر تهر  اسهت  خدا ملعا  است  کرد 

 در کههه( ع) حيمسهه گفههت شههادیم نیبجههابرا. مطالههب ليههقب نیهها از و اسههت اهلل معههادل
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از  عههدب اسههت طاعههت و عصههمت و نبهها  و رسههالت و تیههعباد مقامهها  نیبههاتتر

 آ  بهه اسهت  شهد  افهراد نیبهدتر بهه نسهبت کهه ییهاظلم نیبدتر  (ص) نييالجبخاتم

 نسهبت سرجمع  شادیم هاملعا  نیبدتر به که ییهالعجت نیدترب. است شد  حضر 

 و امهت از مها کججهدیم ادعها کهه یکسهان اند؟داد  یکسان چه و اندداد  حضر  آ  به

  .ميهست( ع) حيمس روا يپ

 تصهریحا  یمبجا بر صعادش تا وتد  آغاز از را( ع) حيمس یزندگ دفتر نیبجابرا

 ليهانج اهل و علما و ليانج از تصریحاتی ای و ارا اش یمبجا بر و جهت کی از قرآ 

 و القهاب و اسهماء به( ع) حيمس که شد عرض اشارتًا روزید. میيگشایم گرید طرف از

 34 حيمسه(. س) میمهر نيهمچجه و اسهت شد  ذکر فیشر قرآ  در گاناگا  انتسابا 

. مرتبه 34( س) میمر مين و است شد  ذکر گاناگا  انتسابا  و القاب و هانا  با مرتبه

 ميفهمیمه حساب از آنچه. است حساب یرو یعدد میمر 34 و حيمس 34 عدد نیا و

 ججهایا. اسهت نشهد  ذکهر مرتبهه پج  از شيب ليانج در( س) میمر ولکن. کجمیم عرض

 شهاد یم ذکهر متعدد و شادیم ذکر میکر قرآ  در یمعصام یوقت. دارد حساب تعداد

. اسهت گانهاگا  عصمت یعال اريبس نیعجاو و قاما م تعدد حساب به ذکر تعدد نیا

 اهانهت شها یا بهه مرتبهه پهج  هر در و شد  ذکر مرتبه پج  ليانج در( س) میمر ولکن

 ليههانج در( س) میمههر بههه نسههبت( ع) حيمسهه زبهها  از را اهانههت نیبههدتر. اسههت شههد 

 جاللهت بها تما   است  شد  ذکر( ع) حيمس مرتبه 34 که فیشر قرآ  در اما. اندآورد 

 مربهاط کهه یاهيهعال مقامها  تمها  و تیعباد و تیعجا و رحمت و عصمت و عم  و

 . نيصالح اهلل عباد اول درجه به است

 ذکهر مرتبهه پهج  را میمهر اسهت  ا يحيمسه یوحه مخصاص کتاب ليانج جکهیا با

 کتهاب ريغ ظاهرًا و است اسال  کتاب که فیشر قرآ  و غل  یهانسبت آ  با کجد یم

 قهرآ  در دارد  یتفاضهالت و تبلهارا  گرچه است  یکی یوح آنکه با است  ا يحيمس

 یعجهاان ههر حسهاب بهه که دارد عجاا  هشت( ع) حيمس. اند شد ذکر دو هر مرتبه 34

. اسهت صهفت  سهتين اسهم حيمس «حيالمس». است شد  ادی فیشر قرآ  در مرتبه چجد

 نهه  میمهر ابهن  ییتجهها بهه رتبههم نُه یسيع. است شد  ذکر ییتجها به مرتبه سه حيمس

 عيسَى اْلمَسيحُ» 1 «آیَةً أُمَّهُ وَ مَرْیَمَ ابْنَ جَعَْلجَا وَ» ؛ییتجها به مرتبه کی ح يمس نه یسيع
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 قهرآ  در مرتبه سه م یمر ابن است  یسيع است  حيمس است  یبُعد سه که 1«مَرْیَمَ ابْنُ

 مرتبهه مد يسه اسهت شهد  اضهافه میمر به یسيع که« مَرْیَمَ ابْنُ عيسَى». است شد  ذکر

 قهرآ  در روح 4«رُوحِجها» 3«مِْجههُ رُوحٌ» مرتبهه  پج  2«مَرْیَمَ ابْنَ اْلمَسيحَ». است شد  ذکر

 5.«اللَّههِ مِهنَ بِكَلِمَهةٍ». است آمد « رُوحِجا» عجاا  به ای« مِْجهُ رُوحٌ»رو عجاا  به ای فیشر

 یهههاگا یجا در کههدا  هههر کههه اسههت( ع) حيمسهه ذکههر مراحههل از مرحلههه هشههت نیهها

 .دارد حساب خاد مخصاص

 مرتبه؟ چجد یسيع -

 طاربهه کهه اسهت یمطالب کی نیعجاو و اسماء این ا يم در ججایا حات. مرتبه هنُ -

 القهاب و صهفا  انًاياح ست ين القاب و صفا   اسماء اصاتً. ميکجیم عرض مختصر

کهه مهًالً معجهای زیهادی دزیهاد  دهدینم شخص آ  در ییمعجا دیز «العالم دٌیز». است

 او بهرای از یخاصه حالهت کیه و اسهت صهفت العالم اما. است اسم  نه  باد [ بدهد

 یوصهف اشار  و دارد هم یوصف عجاا  اسماء از یبعض که است درست. کجدیم ثابت

 فرزنهدما  یبهرا یاسهم مها اگهر. سهتين نیها مها نمد مخصاصًا اسم یبجا اما. دارد هم

 اسهههم نیههها در را او عمهههل و اخهههال  وضهههع و د يهههعق و روح و حالهههت م یگههه اریم

 اسههماء نیهها کجههد یم مقههرر خداونههد کههه یاسههما  امهها. میگهه اریم اسههم. ميگججههانینم

 خداونهد  يهیحی مهًالً. هسهت یمسهم شخص در که است یحاتت و اوصاف انگرینما

 اسهت  یبهانر ا يهح اتشيهح اسهت. يیحی واقعًا فرماد  تسميه يیحی نا  به را يیحی

ش تمهام شهد  ديشه که یهجگام تا شد  متالد که یهجگام آ  از است  یروحان ا يح

 تمها  در و نيخهداب و خهدارا  و خهداخاا  ا يهح و یربهان ا يهح و یروحهان ا يح

 کهه یاسهما  مخصاصهًا اسماء  قاعد . ستين جطاریا اسماء تما  اما. است باد  جها 

 کیه انگرینما و یصفت عجاا  ست ين یوح قیطر از که یاسما  ست ين یوح قیطر از

امها . سهتين یمسهم شهخص در یافعهال کیه و یدیهعقا کیه و یحاتت کی و یصفات

 .است طارنیا طبعًا گ اردیم اسم که خداوند
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 ههم عبرانهی لغهت در سهت ين( ع) حيمسه در ییمعجها انگریهنما یسهيع  یسيع لفظ

 امها ف یشهر قهرآ  در است اسيع معرب که یسيع لفظ و است آنجا سايع لفظ  سايع

 سهت ين طهارنیا «اللَّههِ مِهنَ كَلِمَهةٍ» سهت ين طهارنیا «مِْجههُ رُوحٌ». ستين طارنیا حيمس

 کیه نشهانگر و اسهت گهاا  کهه اسهت یجیعجهاو ههانیا. سهتين طارنیا میمر بن حيمس

 نیها. دیهآیم سهحمَ از حيمسه ح يمس لفظ مًالً. است( ع) حيمس در یحاتت و اوصاف

 یاعجهاز حالهت کیه( ع) یسهيع وتد  نظهر از جکهیا یبرا چرا؟  است «الرب حيمس»

 آد   بلهه. ندارنهد را جهازیا حالهتاین  گرا ید که است یاالعاد فا  حالت کی است 

 بعد اما. بشاد جادیا دیبا باتخر . شدینم آ  ريغ اما شد  جادیا مادر و پدر بدو ( ع)

 تجهها مهادر از. بهاد نیابها نيبه یانسهان ديهماال ا تمه شهد  درست او از حاا که آد  از

 وَلَدٌ لَهُ یَكُا ُ أَنَّى». ستين وقتچيه هم تجها پدر از و است یسيع که یکی مگر ست ين

 یبهرا اسهت  یذاته استحاله کی. است حکمت بُعد در استحاله 1«صاحِبَةٌ لَهُ تَكُنْ لَمْ وَ

 کیه. سهتين یمطلبه. اورديهب رو يهب آد  مهًالً سهج  از نهدارد یذات استحاله خداوند

 تالهد تحقهق و امکها  بعضهًا هيهربان حکمهت بُعهد در. اسهت حکمهت بُعد در استحاله

 بُعهد در امها. اسهت کهرد  دايهپ تحقهق( ع) یسهيع در کهه هسهت مهادر تجها از یفرزند

 از یفرزنهد کهه اسهت صددرصهد اسهتحاله. نه یذات است  صددرصد استحاله حکمت

 را نیها «صهاحِبَةٌ لَههُ تَكُهنْ لَهمْ وَ وَلَهدٌ لَههُ یَكُا ُ أَنَّى». شاد متالد ز  بدو  مرد از  پدر

 . هيربان حکمت بُعد در است محال این د یبگا خااهدیم

. اسهت معجم  نیا  نباشد کار در پدر و گردد متالد مادر از یفرزندکه  اول بُعد اما

 کهه کجهدیم ثابهت را مطلهب نیها 2«لتَّرا ِهبِا وَ الصُّْلبِ بَيْنِ مِنْ یَْخرُجُ» جکهیا یبرا چرا؟

 صلب از آنکه یکی. است ميچ دو نيب که است نیا فرزندا  به نسبت پروردگار خلقت

 اوول و اسهپر . اسهت ز  لووا کهه ترا هب از گرید و است مرد اسپر  که دیآیم رو يب

 متالهد یخترد ای یپسر تا  است اول تماوج از بعد تماوج که کججد تماوج هم دیبا حتمًا

 کهه یروحه نظهر از( ع) حيمسه وتد  به نسبت اما. است یربان حکمت در نیا. گردد

 اوول و یمهرد اسهپر  ازدواج بهه ازمجهدين کهه حيمس جسم نظر از. است یگرید مطلب

 در یمهرد امها. «التَّرا ِهبِ» اسهت میمهر متعلق به که اوول باد فق  ججایا در است  یزن
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 حمهل آ  و گهردد متالهد یعهاد طاربهه( ع) حيمس که باشد کار در یصلب تا نباد کار

 . بشاد حاصل

 روح به نسبت و جسم به نسبت است یربان اراد   مَسح .ستا حيمس ججایا در پس

 خداوند باشد  یصلب و باشد یپدر جکهیا یجا به جسم به نسبت(. ع) یسيع حضر 

 نطفهه نیها و کجهد یم تيهرجال نطفهه جهادیا و اسهپر  جادیا پدر بدو  و صلب بدو 

 حالهت ههم نفخ که کجدیم نفخ میمر رحم در خاد بمرگ فرشته لهيوس به را تيرجال

 در تها باشهد داشهته جههش حالهت دیبا ز  رحم در مرد یمَج ورود چا . است جهش

 قهرار عمهق در اگهر. کججهد حاصهل تماوج هم با اوول با اسپر  تا رديبگ قرار رحم عمق

. باد نخااهد کار در طبعًا یوتدت و یحمل و یتماوج که است نیا یعاد حالت  ردينگ

 مهن ةٍکلمه». اسهت یبُعهد دو نفهخ نیا 1«رُوحِجا مِنْ فيهِ فَجَفَْخجا» که یجسم نظر از نیا

 ججهایا  اسهت یبعهد بحهث کهه است حيمس یجسمان بُعد کی. است یبعد دو نیا «اهلل

 رحهم خهارج در خداونهد کهه اسهت( ع) حيمسه یجسمان بُعد بُعد  کی. ميکجیم اشار 

 بشاد  مرح عمق وارد سرعت به و کجد نمول دیبا مرد ترا ب از که را مرد اسپر   میمر

 ممموجهًا را دو نیها خداونهد را حيمسه روح مهرد اسهپر  آ  بها و. کهرد جهادیا خداوند

 حيمسه بهه( س) میمهر حمهل مهد  له ا و تهاأ  هم با سه نیا و میمر رحم در فرستاد

  ههاما  و مها  جکههیا نهه  ساعا کجيم. ساعاتی که بعد بحث می انًاياح. باد کم یليخ

 . باد کم اريبس مد  هم یترق که ميکجیم استفاد  را مطلب نیا ا یآ خاد و ساعا 

 نیا در که تاأ ( ع) حيمس روح و تياناث اوول و تيرجال اسپر  تماوج  حمل آغاز

 کهه اسهت ییههابحث به مرباط البته. شادیم متالد( ع) یسيع محدود اريبس ساعا 

 نیها پس. داشت ميخااه وتد  تيفيک و تحمل تيفيک و حمل تيفيک به راجع بعدًا

 اسهپر  انهديپ و ارتباط چا  العاد  خار  یجسمان مسح  یجسمان مسح. است حيمس

 را یمردانگه اسهپر  خداونهد بلکه. نباد نیا که دارد یعاد حالت کی ز  اوول با مرد

 بعهد و بهد  کمهال از بعد روح :گرید مطلب  کی نیا. کرد نفخ میمر یبرا و کرد خلق

 «مِْجههُ رُوحٌ» نیها سها . است نخااسته را مد  آ  ججایا. شادیم جسم داخل یمدت از

 خداونهد کهه ایهن نيسهت «مِْجهُ رُوحٌ» یمعج. دارد بحث خادش هم« مِْجهُ رُوحٌ»که  است

 کهل یها داد قهرار میمر رحم در را شخاد روح از یجم  و دارد یجسم و دارد یروح

 چجانکههه بعضههی از  نباشههد کههار در ییخههدا اصههالً و گرفههت  قههرار میمههر رحههم در روح
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 کیه ههم نیها کجيم.بحهث مهی بعهد ميکجیمه اشار  را هاجیا البته .جدیگایم هایحيمس

 حهق هيهميرح رحمها  کهه را یروحهان ارواح افضل از یکی خداوند که است مَسحی

 میمهر رحهم در( ع) حيمسه جسهم بهه را نیا خداوند شد  جادیا او درلی سبحانه و تعا

 قبهل و است وتد  از قبل و است حصال از قبل یآمادگ و عدادإ حالت نیا که. داد

 اسهت  یقبل حالت. است یمراحل یدارا عصمت چا . است عصمت بالفعل تحقق از

 باز دیشا م یکرد قبالً ما که است یبحً نیا که است یبعد حالت و است یفعل حالت

 «. مِْجهُ رُوحٌ» و حيمس عجاا  نیا. کرد ميخااه اشار  هم

 اهلل کلما  نحن» هستجد  خاب ؟ستجدين اهلل ا کلم ايانب تما  مگر «اللَّهِ مِنَ كَلِمَةٍ»

 یعله تهدل مها» کلمهه چها . هسهتجد اهلل کلما ایجها  «یالحسج اهلل اسماء»  «یالحسج

 کهه یادرجهه بهه کدا  هر چا  هستجد  اهلل کلما  عالم ماجادا  تما  است. «یمعج

 کلمها  نیها مجتهها .کججهدیم خالق خاد وجاد بر دتلت دارند  که یتيوضع به دارند 

« التَّامَّها ُ اللَّههِ كَلِمَها ُ» یبعضه هسهتجد « التَّامَّا ُ اللَّهِ كَلِمَا ُ» هایبعض. کجدیم فر 

 کهه معجها نیها بهه تامهه کلمهه ر يهخ. اسهت کهرد  خلق ناقص خداوند جکهیا نه. ستجدين

 و نبها  و نبها  روح نیا ولکن  کرد  خلقرا ( ص) نييالجبخاتم جسم و روح خداوند

 قدر هر و است تبلار و یترق و نبا  حال در شهيهم 1«عِْلمًا زِدْني رَبِّ قُْل وَ» ...و نبا 

 رب وجهاد بهر او دتلهت  رود باتتر عبادتش و علمش و معرفتش و قربش نييالجبخاتم

 بهتهر مهجهدس بهر دتلتش باشد  ترمجظم و باتریز ساختما  قدر هر. باد خااهد تریقا

 بهتهر مهجهدس همها  اسهت  سهاخته را نیها مهجدس کی. است نفر کی مهجدس. است

 یوله بسهازد سها  کی را همهه تاانسهتیم. اسهت سهاخته باتتر مهجدس هما  ساخته 

 ا يهک ربه هاسهاختما  نیها دتلهت دتت   یوله. اسهت هساخت گاناگا  حکمت طبق

( ص) نييالجبخهاتم شهخص دتلهت. کجدیم فر   مهجدس هجدسی قدر  در و مهجدس

 دتلهت حجهر  دتلهت مارچهه  دتلهت است  من دتلت از باتتر یليخ نيالعالمرب بر

 تهدلّ آیة له ءيش كلّ في و». هستجد اهلل ا یآ هستجد  اهلل کلما  هانیا همهر و... مد

ههم  یلفظه کلمها  جکههیا کمها کجهد یم فهر  ههادتلت نیا ولا «صانعٌ خالقٌ انّه على

 یبعضه هستجد  دال یبعض هستجد  دال مهين هایبعض یلفظ کلما . است طارنيهم

 نیباتتر در که گرفتجد  قرار بالغت و فصاحت مراحل نیباتتر در یبعض هستجد  ادل
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 کلمها  و گانههنیا یجیتهدو کلمها . اسهت فیشهر قهرآ  لمها ک کهه است قِمه و قله

 . است طارنیا هم یجیتکا

 در 1«مِْجههُ كَلِمَهةٍِِ» دارد قرآ ( ع) یسيعبه  راجع طارچ کجد سؤال ایججا یکس حات

 مبارکهه سهار  171 هیهآ نساء سار  در. دیفرماد مالحظه روزید که ما د  مبارکه سار 

 تَْغلُهاا ت اْلكِتهابِ أَهْهلَ یا». است شد  ذکر ججایا در( ع) حيمس یعال انتساب سه نساء 

ى» -2؛ «اْلمَسهيحُ إِنَّمَها» -1« اْلحَهقَّ إِتَّ اللَّهِ عَلَى تَقُالُاا ت وَ دیجِكُمْ في  ابْهنُ» -3؛ «عيسهَ

 نیترجهامع«. مِْجههُ رُوحٌ وَ مَرْیَمَ إِلى أَْلقاها» -6؛ «كَلِمَتُهُ وَ» -5؛ «اللَّهِ رَسُالُ» -4؛ «مَرْیَمَ

 اسهم کهه یسهيع اسهت  لقب که حيمس. است ماجاد ججایا است ( ع) حيمس ازتعبيری 

 رُوحٌ وَ مَرْیَمَ إِلى كَلِمَتُهُ أَْلقاها» است  ا يک اهللرسال است  انتساب که میمر ابن است 

 کل از تریعال مقا  یليخکه ( ص) نييالجبخاتم ست؟ين نيچج نيينب ریسا در چرا  «مِْجهُ

 ههانیا همهه خهاب ؟سهتين «كَلِمَتُههُ» چهرا  دارند الرسل من اولاالعم  از یحت و نيينب

 حمهل بعهد در وتد   بُعهد در ولکن. هستجد اهلل ا یآ هانیا همه هستجد  اهلل کلما 

 سهتجد ين کلمهه حمهل بعهد در اءيانب هيبق ولکن. است کلمه وتد  بُعد در. است کلمه

 بُعهد در و حمهل بُعهد در حيمسه ولکهن سهتجد ين معجم  وتد  بعد در. ستجدين معجم 

 کم اريبس اريبس: معطلی وتد  بُعد در پدر  بدو  :حمل بُعد در. است معجم  وتد 

 شها یا یاعجهاز نظهر از عهدبُ نیها در چها . اسهت شهد  متالهد هم بعد  یساعات دیشا

 حيمسه مقها  که ستين معجا نیا به «تُهُكَلِمَ» نیا «.كَلِمَتُهُ»بجابراین  هستجد العاد  خار 

 شهد مجعقد پدر بدو  حيمس ایآ. به اختيار او نيست  ريخ. ببرد باتتر نييالجبخاتم از را

 کار باد  کم مادر رحم در حملش مد  حيمس ایآ. نه باد؟ خادش کار مادر  رحم در

 ایهآ. نهه اد؟به خادشها  کهار  شهدند متالهد کعبهه در نيمجؤرالميام ایآ. نه باد؟ خادش

 مقهد  نييبالجخهاتم بر که گرفت یلتيفض کعبه در را (ع) اميرالمؤمجين وتد  شادیم

 حهرف اسهت  یخاانروضهه حهرف نیها نشهدند  متالد کعبه در که نييبالجخاتم است؟

 کعبهه در کهه اسهت اميرالمؤمجين فضا ل از نیا که. است حسابیب حرف است  ساد 

 در را خهاد شها یا خهاد مگر. کجد ليتحص انسا  خاد که است  آ فضا ل. شد متالد

 یفضهها ل دیههگایم کههه خاا روضههه آ  قههال بههه اسههت نیهها اگههر ؟کههرد متالههد کعبههه

 غمبهريپ اسهت  غمبريپ داماد اميرالمؤمجين جمله از. ندارد غمبريپ که دارد اميرالمؤمجين

 است غمبريپ داماد چا  اميرالمؤمجين نیا !است او اصل. ستين یبمرگاار نيچج داماد
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 کعبهه در نيرالمهؤمجيام !اسهت بهاتتر یعله پس ست ين یبمرگاار نيچج داماد غمبريپ و

 ليتحصه انسها  خاد که است آ  فضا ل ست ين فضا ل هانیا. نه غمبريپ  شد  متالد

 .کجدیم

 دسؤال[ -

 .میيگاینم را همه ما -

 دسؤال[ -

 متالد کعبه در اهللرسال نه؟ ای ددار اهللرسال دارد  اميرالمؤمجين را لتيفض نیا -

 .نشدند

 هاست...خاا مقایسه کرد  با پيغمبر کار هما  روضه -

 است یلتيفض کی کجد یم ليتحص خادش انسا  را یلتيفض کی زنم!مًال می -

 نیا. دهجدیم خاب. ستين یبرتر و تفضيل ماجب دهجدیم که یلتيفض. دهجدیم که

 غمبريپ بر بادنش غمبريپ داماد اميرالمؤمجين که یطارنيهم. ميکج عرض ميخااهیم را

 کعبه در اميرالمؤمجين وتد  وقت آ . است غمبريپ اصل جکهیا یبرا دهد ینم حيترج

مُ ت» است کعبه از افضل غمبريپ چا  کجد ینم غمبريپ بر افضل را او  اْلبَلَهدِ بِهه َا أُْقسهِ

 خههاد .اسههت کعبههه از بههاتتر آ  1«وَلَههدَ مهها وَ والِههدٍ وَ*  اْلبَلَههدِ بِههه َا حِههلٌّ أَْنههتَ وَ* 

 کعبه در که ستين این اميرالمؤمجين لتيفض پس. است کعبه از باتتر هم اميرالمؤمجين

 .است باتتر کعبه از خادش بلکه. است شد  متالد

 .ستين غمبريپ ماجب تفضيل بر مجتها است  لتيفض -

 نیها اگهر کجهد؟یم فر  چه. است لتيفض هم غمبريپ به نسبت است  لتيفض اگر -

 گهرا ید بر لتيفض نیا پس شدند  متالد کعبه در اميرالمؤمجين چا  که است لتيفض

 شهادینم لتيفضه. نشدند متالد کعبه در شا یا. است اهللرسال گرا ید از یکی است 

 .گفت

 ...دارد خدا غمبريپ  ندارد خدا چا  خدا د؟يکجیم سهیمقا غمبريپ با چرا -

 . ندارد ییخدا چا  هم خدا. ديکجیم کمک ما به شما -

 دسؤال[ -

 پهدر بهدو  حيمسه حضهر  اگهر جکههیا ایبهر باد نمانه نیا. دکجینم جادیا یبرتر

 بهر سهت ين یماسه بهر ست ين ميابراه بر مُفضّل ست ين اهللرسال بر مُفضّل شد  متالد
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 رسهالت مًبتا  از یکی معجما   از یکی اعجاز  عجاا به شا یا خاب. ستين گرا ید

 یماسه از معجهما  همهه نیها کهه سخت و سفت یادهاهج نیا مقابل در( ع) حيمس

ایجهها  تها دیهايب معجهما   آ از ريهغ یامعجم  کی دیبا. نرفتجد بار ریز ذلک مع  دندید

 خداونهد کهه یامعجهم  نیا ایآ. بشاند آگا    مقداریبشاد باز چشمشا  یمقدار کی

 اسهت حيمسه فضها ل نیا گفت شادیم کرد  مقرر( ع) حيمس یبُعد دو باد ِ کلمه در

 او حيتهرج ماجهباست که  یلتيفض گر؟ گرا ید بر است مرجّح و کرد  جادیا خاد که

 پهدر بهدو  حضهر  چها . باشهد مهرجح باید نييالجبتمخا بر پس شاد می گرا ید بر

 . است باد  بشاد باید حمل حالت که یمدت آ  و باد پدر. نشدند متالد

 بلکهه سهت ين دهجهد یبرتر لتيفض عجاا به. است حساب نیا به «كَلِمَتُهُ» نیا پس

 غمبهريپ ولکهن شهد  اژدهها انداخت عصا یماس ججاب اگر مًالً. است معجم  عجاا  به

 دارد یامعجم  بمرگاار غمبريپ چا   ريخ است؟ مقد  یماس ایآ نشد  اژدها رشيشمش

 لتيفضه آ . سهتهاحرف نیها و بحر قلف و ضايب دی و یماس یعصا برابر همارها که

 و حسهناما  و غمبهريپ بهر ليتفضه نیها شدند  متالد کعبه در اميرالمؤمجين اگر. ستني

 یليتحصه حالهت کهه اسهت یخاصه عجاا  کی نیا بلکه. ستين ميابراه و نيحساما 

 مها  ههتج چه برای. است شد  انجا  ججایا در یامطلابه نيچج و ستين اميرالمؤمجين

 .کجدینم فر  ما یبرا مطلب نیا  ميندان ای ميبدان

 عهرض روزیهد را نیها. دارد میمر ابن جمله از یمختلف انتسابا ( ع) حيمس ججاب

 کهالً. کجمیمه عهرض مهن  بشهاد ناشته و بشاد کتاب دیبا نیا نشد  ضب  چا  کرد  

. شهاندیم کهرذ فیشهر قهرآ  در نسبت بدو  یاله غمبرا يپ عما  ديکج مالحظه شما

. اسهت او مقا  ۀسازند نسبت که شادیم ذکر یکس نسبت با بشاند؟ ذکر نسبت با چرا

  دارنهد خهدا از آنچهه یاله بمرگاار غمبرا يپ اما. دارد او مقا  یسازندگ در دخالت ای

 جهدّ ایه مادر پدر  به نسبت چرا پس. دارند گرا ید که است ییهاییدارا همه از باتتر

 و پدرها و هامکا  و هازما  تما  از ؟بشاند داد  مکا  ای زما  ای شغل ای خانااد  ای

 بهن ما يسل م یندار یسّی بن داود ل ا. هستجد باتتر هانیا هاوطن و هاشغل و مادرها

 بهه؟ سهتيچ یمعجها بهه یامه  میهدار یامه اگهر. میندار عبداهلل بن محمد  میندار داود

 یعجهی مهتن در یامه بلکهه کجهد ه ایشها  افتخهار می  القری با ست ين یالقر ا  یمعجا

 تَرْتهابَ إِذًا بِيَميجِه َ تَخُطُّهُ ت وَ كِتابٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ تَْتلُاا كُْجتَ ما». است مادرزاد شا یا
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  دارد وجهاد هم تارا  در که یاتيخصاص از   یکیغمبريپ نیا یعجی یامّ 1«اْلمُبْطِلُا َ

. اسهت نخاانهد  درس یبشهر چيهه نمد اصالً شا یا  است ماجاد اشعياء هم کتابدر 

 .مادرزاد ساادیب  مادرزاد است  یام

 م؟یندار داود بن ما يسل -

 در. داود بهن ما يسهل میيگهایم مها !ميکجیمه بحث ما قرآ  در  میندار قرآ  در -

  یاعا لهه  یمهادر  یپهدر  یمکان  یزمان به  یانتساب چيه بدو  خداوند فیشر قرآ 

 بعهد  «عبهد» کجهد:بهرای انبيهاء ذکهر می فیشهر قرآ  عجاا  دو فق  بلکه اصالً  یشغل

 بهه گهردد یم آغهاز تیهعباد از کههاسهت  یمراحل نیا. باتتر بعد  «ینب» بعد  «رسال»

 و». ابهدییم ا یپا نیا( ص) ينيبالجخاتم در ممکجه هيکل عصمت و هيشرع هيکل تیوت

 بهه یسهيع فیشهر قهرآ  در چرا پس. ستين کس چيه به نسبت اما « متاسطا جهمايب

 هم  است متهم یسيع هم. هستجد متهم دو هر چا  دارد  حساب ؟است مجساب میمر

 .است متهم میمر

 نسبت است دیگر. 2«عادٍ أَخا»چيست؟  عاد برادرپس  -

 کهه اسهت یانکتهه نیهاخااهد بگاید کهه می« عادٍ أَخا»نسبت نيست. « عادٍ أَخا» -

« عادٍ أَخا» ججاب ججایا مگر ست ين افراد نیا از یاججب فرستد یم یغمبريپ که خداوند

 . بردیم نیيپا جکهیا ؟است« عادٍ أَخا» جکهیا از گرفته یمقام کی

 دسؤال[ -

 حکمهت. دارد حکمهت میمر بن یسيع نسبت  حکمت. است نیا سر ما صحبت -

 تهمهت دفع هم «عادٍ أَخا» هب راجع. است تهمت دفع یبرا ججایا. است تهمت دفع یبرا

 یزنهدگ ههانيهم بها باد  هانيهم ا يم در باد  عاد ا يم در که یکس نیا یعجی. است

. بمند عاد سر رب خااهدیم نیا. نکردند قبالش ذلک مع  باد محشار هانیا با کرد یم

 نیها فرسهتد کهه می یرسهال خداونهد کهه رسهال  نیها از است تهمت دفع قتيحق در

کهه  ییهاجمعه اما  که رفت هيحاش ججایا شادیم ل ا و. ستين مرد  از یجباج رسال

او را  شما از جای دیگری بياورید که. بشاد دیبا آنجا خاد از شاد در جایی معيّن می

 . باشد آنجا خاد افراد برترین آنجا  خاد از  شجاسجدنمی
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 رسهالت و اسهت تیهادعب تما  ميجيبیم ما است  ايانب به نسبت که ییهانسبت نیا

 مهامهًالً . سهتين طهارنیا گرا ید به نسبت اما... و است عصمت و است نبا  و است

 و بهاقر حهاج و یعل حاج و محمد حاج ولی فال   حاج میيگایم میرویم مکه یوقت

 مکهه از کججهدینم مقها  کسب هانیا. هستجد حاج از باتتر هانیا م یندار صاد  حاج

 و هستجد محتاج هانیا که کججدیم مقا  کسب یکسان. کرد  چه و رفتن کربال و رفتن

 و یوحه ههاآ  بهه پروردگهار و هسهتجد یربهان رحمهت معهد  که هاآ  اما. دارند ازين

 حسهن میيگهامی اگر ل ا و هستجد مقاما  نیا تما  فا  است  فرماد  تیعجا عصمت

 حسهن اسهت  سهنح هما  یعل جکهیا یبرا ابن  میيگایم ما ندارد ابن قرآ   یٍّعل بن

 ابهن جکهیا از کجد لتيفض کسب سنح جکهیا نه. است حساب نیا به. است یعل هما 

 فاطمهه فاطمهه  کمها ایجکهه باد سنح  سنح  نباد هم یعل ابن حسن اگر. است یعل

 ههم گرید دخترا  غمبريپ. ندارد را مقا  آ  باد  غمبريپ دختر حساب به فاطمه. است

 ارتبهاط ججهایا  بلهه. شهد ههم غهر  و بهاد کهافر کهه داشهت یسهرپ نهاح ججاب. داشت

 و اصل که است یروح جهت ولکن. یروح جهت و یجسمان جهت :است نيذوجهت

 راجهع. باد نخااهد شتريب ییمجرا کی و است یفرع کی یجسمان جهت. است اساس

 34 از ديهکجیم مالحظهه ججایا است ( ع) حيمس حضر  به نسبت که یاتيخصاصبه 

 ...حيمس و میمر ذکر همرتب

 دسؤال[ -

 یبهرا  نيحسال بن یعل ای نیالعابدنیز اما  میيگایم که ما است  یدرست سؤال -

 بهه اسهت خهاب ههم گفتن هم نيحس بن یعل است  خاب گفتن نیالعابدنیز اما  ما

 ؟دانسهتجدیمکهه  را محهار ههاآن چها  چهرا؟ است تز  هاآ  ایبر ولکن حساب یک 

. دارنهد قبهال  اهلل بسهم  ههم را یعله. دارنهد قبهال را نيحس همه  است غمبريپ محار

گاید خير  مهن ؟ میدارد یربط چه او است  پسر گایجد اینمی نيحسال بن یعل ولکن

 هم و دیدار قبال همه که یجسمان بُعد در هم ؛استپدر من  بُعد دو درپسر او هستم  

. گهرفتم را یعله بهاد  یعله فتم گهر من را نيحس باد  نيحس یعجی. یروحان بعد در

 را خهادش نيحساما  یوقت. کجد ثابت خااهدیم را نیا. گرفتم را محمد اد ب محمد

 بههه خااهههدیم سههت يک جههد  سههت يک پههدر  اسههت  زهههرا مههادر  کههه کجههدیم یمعرفهه

 یول باشد  یجسمان ارتباط جدیگایم  هستجد مجکر را یمعجا ارتباطا  که ییهااحمق

 از یکهی. ندارنهد قبهال را یجسهمان ارتبهاط یحته. هسهتجد مجکهر را یمعجها ارتباطا 
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الِ ذُرِّیَّهةُ فَهجَحْنُ»: گفتجهدمی ا مهه ؟باد  چه باد ا مه و هيامیبج نيب که ییدعااها  رَسهُ

 :جدیگایم جاهلی شعر جکهیا یبرا ر يخ گفتجدمی هاآن 2«اللَّهِ رَسُالِ أَبْجَاءُ» 1«اللَّهِ

 «اتباعد الرجال ابجاء بجاهن   بجاتجا و أبجا جا بجا بجانا»

 اهللرسهال ءابجها ما :گفتجدیم ا مه. ستين او پسر انسا   دختر پسر جدیگایم هانیا

 قیهطر از یکس اگر میيگایم کرد   نفاذ ما هم یفتاوا در یجاهل فکر نيهم و ميهست

 ما   پساست نیا اگر. باشد دیبا پدراز طریق  ست ين ديس است مجتسب غمبريپ به مادر

 گرید پسر غمبريپ و باد غمبريپ پدرش( س) زهرا فاطمه چا . میندار هم دانه کی ديس

 ا مهه پهس است  زهرا فاطمه فق  ندارد  چيه اوتد ندارد  چيه پسر غمبريپ پس. ندارد

 نقهش هم ما یفتاوا در یجاهل فکر نیا. هستجد مادر قیطر از چا  چرا؟ ستجد ين ديس

 . میکرد عرض را نیا بارها بدهم  تفصيل را نیا ااهمخینم. است بسته

 پسهر ههم  سهبن نظهر از ميهسهت غمبهريپ پسهر ههم کجهد  ثابت مطلب دو خااهدیم

 له ا و بهاد انکار مارد نیا. میدار را اهللرسال عدبُ دو هر. سبح نظر از ميهست غمبريپ

 ابهن نيحسهاما  اگر ایآ ات و. دیگایم هاآ  یبرا را هانیا« یٍّعل ابن و ةفاطم ابن انا»

 آ  از ؟شهدیم کهم او بهاد  نيحسه از  بهاد نيحسه یوله  نبهاد فاطمه ابن نباد  یعل

 مقهها  یکياتامههات و ارث بههه نيحسههاما  مگههر ؟شههدیم کههم یمعجهها و یروحهه مقامهها 

 کهه میکهرد عهرض روزیهد ر يهخ ؟است برد  اميرالمؤمجين از و (س) زهرا از را عصمت

 ارث. سهتين یکياتامات و یارث  تیعباد و تيروحان و تیمعجا و علم و عصمت مقا 

 آدَ َ وَارِثَ یَا عَلَيْ َ السَّلَا ُ» که شادیم ارث به ريتعب هم اگر. است مال به مرباط فق 

 تها بهه  داد  ههم تها بهه  داد  او بهه آنچه خداوند یعجی است  یمجاز نیا «اللَّهِ صَْفاَةِ

   پهسسهتين آد  مقابهل همارهها بمرگهاار غمبريپ عصمت مگر. است داد  شتريب احيانًا

 اسهتمرار یعجهی. هسهتجد نهاح وارث هسهتجد  آد  وارث مها ا مهه ؟اسهت آد  وارث چرا

 عصهمت و رسهالت عهدبُ در «هيهف مسهتمرٌّ» ولکهن است  عصمت استمرار است  رسالت

 . است تریعال آ  مقا  و است باتتر یليخ

 یمطهالب ليهانج حيمسه و قهرآ  حيمسه مقارنهه به راجع عقا دنا کتاب در ما ججایا

 الصهلب حتى قبلها و الاتدة مج  (ع) المسيح» .میکرد عرض یاشاراتکه دیروز  میدار

 فههي( ع) مهریم .العهههدین و القهرآ  نظههر فهي الكهالههة و الطفالهة بههين بيئتهه و الرفهع و
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 و حملهها ثهم طاهرةال مریم المسيح أ ِّ بيئة تقدیم رجاء: اإلنجيليا  الطالب :اإلنجيل

 1«باست الدكتار الجدید؟ العهد في مریم هي فمن الترتيب  نعم و أجل : المجاظر ... ثم

 و کهرد  اشهار  روزیهد کهه یمطلب. کجيم صحبت دیبا بعدًا که است یمطلب مطلب نیا

: الطالب: العهدین و القرآ  نظر في مریم ابن عيسى المسيح» .شد اشتبا  نقل در  اآل

مقارنة  األخير من دعاته  و یستعرض أستاذنا األسقف هدف المسيح األول و رجاء أ 

 و القهرآ  بهين مسهيح بيئة مع األنبياء ال ین أتاا قبله  من اإلنجيل  لكي نقار  بيجهه و

 2«المستعا  اللَّه

 اسهت ییکایآمر هاکس مستر کتاب در اسقف زبا  از. میکرد ذکر ججایا را یمطالب

 معجهم را ايهانب بهه مجسهاب کتهب نیا که است ییکایآمر باست ردکت کتاب ترجمه که

 ت ممها إ » :اسهت اسهقف حهرف نیها. دیهجد عهد کتب و قيعت عهد کتب ؛است کرد 

 فهي األنبيهاء جميع سبق المسيح أ  اإلنجيلية الضروریا  أوليا  من ها و ش  یریبه

ذکهر کهرد !  ا فضيلترذیلت ر« اللّه ابن نفسه اعتبر حيث إلى و الفضيلة  ميادین شتى

ایججا تجاقض است  بهرای « خليقة كل بكر و( 6: 4 لسيا كا 2) اللّه صارةو  معادله و»

 الرب و( 14: 3 کتاب داود) اللَّه خليقة بدایة و( 15: 1 لسيا كا)»ایجکه صارة اهلل د...[ 

 و للَّه ا صارة في كا  إذ اللَّه معادل إنه أجل( 31: 19 قالا -3 -11 قسمر -3: 21 یمت)

. «!العهدیل ألبيهه تااضهعًا إلَّها یكن لم لكجهو أحيانًا  والمخلا  بالعبد نفسه عن عبّر إ 

 .تااضهعا از  یبعضه مًهل. هستم خدا بجد  گفته من که است کرد  تااضع  است خدا

 نیها «للّهه معادلًها یكها  أ  خلسهة یحسهب لهم اللّه صارة في كا  إذ یساع فالمسيح»

 نیا   ولی مسيح آنها...کجدینم یدزد که حيمس. است یدزد نکهو حال آ نباد  یدزد

 یوله اسهت خهدا معهادل واقعهًا نهه  هسهتم خهدا معادل گایدمی که است نباد  یدزد

 یحسهب لهم أو». اسهت کهرد  تااضهع  هسهتم عبهد مهن گفتههو  نیيپا آورد  را خادش

 إذ و الجهاس  شهبه فهي صها رًا عبدٍ صارة آخ ًا نفسه أخلى لكجه غجيمة  باللَّه المساواة

 رفعهه له ل  و الصليب  ما  الما  حتى أطاع و نفسه وضع كإنسا  إلهيته في وجد

 .«اسم كل فا  اسمًا أعطا  و أیضًا اللَّه

 خادشها  خيهال بهه حيمس عتیشر تابع که یکسان و هایليانج به ةواحد کلمة ما 

 تهارا  از یاتیهآ ضهميمه بها( ع) حيمسه بهه راجهع ليهانج را آنچهه میيگایم  هستجد

                                                           

 .457. عقائدنا، ص 1
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 رسهالت از بهاد   مخلها  از  یبجهدگ از را حيمسه اسهت  کهرد  اشهار  ای کرد  حیرتص

ایشها   گهرید طهرف از. اسهت بهات طرف از نیا است کرد  خدا را شا یا و د رب رو يب

. اسهت تهارا  نهص. اسهت تهاد  سينهاام که دارد تارا  در. بُعد چجد در  کرد ملعا 

 و عمهل عتیشر که هست چه بعد هست چه بعد است  ديتاح اول است  تاد  سيناام

 عهدب. اسهت «حفظهها جهبی مها» سينهاام. اسهت کهرد  جمهع ههم بها را د يعق عتیشر

. جهدیگاب نيآمه همهه و باد او بر خدا لعجت  کجد تر  را سيناام نیا کس هر گاید:می

 عتیشهر از را مها حيمسه کهه کجهدیم صيتجصه ليهانج در لکهنو. گفتجد نيآمهم  همه

 لعجهت مهارد مها همهه یجا به و است داد  نجا  عتیشر ناماس از  است داد  نجا 

 . شد

 را عتیشهر سيناام کس هر گفتجد  نيآم که آنها بُعد کی :است بُعد چجد لعجت نیا

 کهه دیهگایم پهالس دو . شهد لعجهت مارد اول ججایا پس. است لعجت مارد  کجد تر 

مهن علّهق علهی خشهبة فهها ملعها  » کهه دارد تهارا  در و شهد ختههیآو دار به حيمس

 جکهیا نه که است حساب نیا به ملعا  :دیگایم. کجدیم هيتاج بعد «فالمسيح ملعا 

 آ  و اسهت قلهب و اسهت دل در سهته چهه ههر و ديهکج رهها را عتیشهر گفهتایشا  

 چها . و بهه مسهيح نسهبت داد  اسهت کهرد اتصهل یهادی پهالس کهه اسهت ییکارها

 خهادش بهه نهاماس عتیشهر تهر  یههالعجت تمها  جکههیا یبهرا حيمسه است  ارطنیا

 و ههاتیججا و ههایدزد زناهها  یههالعجت تمها  کرد  دار ميتسل را خاد گردد  متاجه

 لهيوسه بهه شهد ملعها  ل ا و داد تاجه خادش به تما  حيمس را هالعجت نیا که  همه

 رفهت صهاف بعهد شهد  ختههیآو دار به شا یا پججشجبه روز که دارند جهایا بعد. بيصل

 گهرا ید کهه گهرا  ید مانجهد بچشهد را یبشر جسد ع اب جهجم در جکهیا ایبر جهجم 

 یههاحرف نهص ایهن .کردنهد دايهپ نجها  بادنهد جههجم درهم کهه  ییايانب و. نچشجد

 دار از کشهجبهی روز و. فرمهاد ديهخااه مالحظهه خهادش یجها در کههاست  تيحيمس

 از کشهجبهی روز و اهلل معاذ باد جهجم در شا یا کشجبهی روز یعجی. آمد رو يب اتماا 

 . زنجدیم جهایا که ییهاحرف. آمد رو يب اتماا  دار

 بهه کهه اسهت ییهانسهبت نیبدتر  دهجدیم( ع) حيمس به جهایا که ییهانسبت پس

 تمها  قهرآ  یول. است شد  داد  بد یهانسبت و افترا ا  خیتار طال در افراد نیبدتر

 برطهرف( ع) حيمسه قهدس سهاحت از را غل  افترا ا  نیا همه و رذل یهاتنسب نیا

 حضهر  آ  از قبل که ییايانب کل به نسبت بلکه ت يالاه یادعا تجها نه مًالً. کجدیم

 یافاتحه  یمباد لبجا  کيفا  در است نظر  من که. دارد ليانج در یريتعب کی آمدند 



15 

 

 از نفهر چجهد بعهد. گفهتم آنجها را طلهبم نیها  ميکجه صهحبت کردنهد دعها  ما از باد

 نیها کهه کجمیمه نقهل ليهانج از گفهتم ؟سهتيچ مطالهب نیا که شدند بلجد مسلمانا 

 آمهد ( ع) حيمسه سهر بهه یهیبال چه ليانج در بدانجد  هستجد حاضر که ییهایحيمس

 . ميکجیم یطرفدار میدار ما. است

 هیهآ  10 فصهل یاحجا لينجا 1«لصاص و سرا  قبلي أتاا ال ین جميع» :دارد ججایا

 أتهاا اله ین ميهعج». کجهدیم نقهل( ع) حيمسه زبا  از که است ليانج نص نیا .8و  7

 حيتاض. دهدیم حيتاض بعد چرا؟. هستجد تکاریججا و دزد همه «لصاص و سرا  قبلي

 حظيهرة إلهى البهاب من یدخل ت ال ي إ  لكم أقال الحق الحق» :است هیآ نیا در آ 

 را امهت زنهد یم خراف به مًال« لصّ و سار  ف اك آخر ماضع من عیطل بل الخراف

  رودینمه را  از گاسهفجدا  سهرا  بهه کهه یچاپهان. هستجد گاسفجدا  که خراف مًال

 بهه ینگهبهان و رحمهت و تیهعجا قصد و دارد یدزد قصد نیا  رودیم راههيب از بلکه

 یفههدا را خههاد مههن دیههگایم کههه اسههت نیهها مطلههب آخههر و اول. نههدارد گاسههفجدا 

 بهه را لعجهت شهد   لعجهت شد  بيصل لهيوس به که کرد  امت یفدا یعجی گاسفجدا  

 خهراف که من امت جکهیا یبرا که الگا بساز   د یخر خاد به را جهجم و د یخر خاد

. نکردنهد را کهار نیها ايانب اما. نبرند هاگرگ و شاندن ذبح  هستجد گاسفجدا  و هستجد

 همه. نکردند امت یفدا را خادشا  وقت چيه. رفتجد و گفتجدمی و یک چي آمدند ايانب

 . است نیا حرف

 یطلهع بهل الخراف حظيرة إلى الباب من یدخل ت ال ي إ  لكم أقال الحق الحق»

 شهد  وارد را  از من «الباب من یدخل ال ي أما و. لصّ و سار  ف اك آخر ماضع من

. کجهدیم بهاز را درسهترا  در  را  «اّابالب یفتح له ا»گاسفجدا  « الخراف راعي فها»

 و» کجهدیم بهاز را در. در خهاد معجها کیه اسهت  دربها  معجها کی :دارد معجا دو ابباّ

گرگ  که شاندیم خاشحال شجاند یم را آ  یصدا گاسفجدا  «صاته تسمع الخراف

 نا  دانه نهدا «یخرجها و بأسماءٍ الخاصّة خرافة فيدعا» تااند ایجها را بگيرد.بياید  نمی

 خرافهه أخهرج متهى و». دههدیم نجها  و بهردیم رو يهبایجهها  و بردیم را گاسفجدا 

 نیا دیايب گرگکه  رودمی را گاسفجدا  یجلا آورد یم رو يب «أمامها ی هب الخاصة

 صهدا دنبهال «صهاته تعهرف ألنهها تتبعهه الخهراف و». نخهارد را گاسهفجدا   بخارد را

 آنهها یجلها نه د یآیدرم از نه  دیآیم ست ا چاپا  که یکس« الغریب أما و» دنرویم
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 یعجههی «تبعهههت الغریههب فههال أمهها و». کجههدیم نگهها  کیهه سههتدیایم دورههها آ . رودیمهه

 ت ألنهها». کججهدیم فهرار یعجهی «مجهه تههرب بل». روندینم او دنبال امت و گاسفجدا 

 مًهال اشهمه هاجیا. مجدفهینم را چاپا  ريغ یصدا گاسفجدا  «.الغرباء صا  تعرف

 «بهه یكلهم كها  اله ي ههامها  یفهمهاا فلم هم أما و. یساع لهم قاله المًل ه ا». است

 و درکهیم صهحبت مًل با اصاتً -است غل که  ميکجینم عرض را ججایاالبته –مسيح 

 یفهماا فلم هم أما و» :دیگایم. آوردیم( ع) حيمس را یقيعم و یعال یهامًل اريبس

 بهاب أنها إنهي: لكهم أقهال الحق الحق أیضًا یساع لهم به فقال یكلم كا  ال ي هاما 

 أتهاا اله ین جميهع» چطهار؟. هستم امت گاسفجدا  چاپا  و ا بدر و در من «الخراف

 هها أنها». نکردنهد گهاش جهایا «لهم تسمع لم الخراف لكن و !ولصاص سرا  هم قبلي

 مهن لهيوسه بهه «مرعهى یجهدو  یخهرج و یهدخل و فهيخلص أحهدٌ بهي دخل إ . الباب

 و حيهاة لههم لتكها  أتيهت فقهد أنها أما و. یهل  و ی بح و ليسر  إلَّا یأتي ت السار »

  «...الصالح الراعي و الصالح الراعي ها أنا أفضل لهم ليكا 


