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والدت حضرت عیسی

 

 

 

 

 

 عیسی )ع( در قرآن و انجیل

 

 یعَلَ وَ  مُحَمَّدٍ یعَلَ اللَّهُ یصَلَّ وَ ینَاْلعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ اْلحَمْدُ الرَّحیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

خطابات تمام از حضرت مسیح )ع( است.. استرمرار  1«عَیْنًا قَرِّي وَ اْشرَبي وَ فَكُلي»

و ارشاداتی که در بعد ها طفل نوزاد، راهنماییاین اضافه بر اصل سخن گفرن  ،سخن

ه کت کند. عادی آنمی عادی و غیر عادی دارد، مثلثی از اعجاز برای آن حضرت ثاب.

، آن آیته کته رستولی است. و یتا رستالی عادی آنو غیر « عَیْنًا قَرِّي وَ اْشرَبي وَ فَكُلي»

  .الی آخر 2«اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي قالَ»ای که جامعه

رَبي وَ فَكُلتتي» بتتا این تته ایتتن ویدت بستتیار  ؟«عَیْنتتًا قَتترِّي»چتترا  ،«عَیْنتتًا قَتترِّي وَ اشتتْ

 تَترَیِنَّ فَإِمَّتا» 3.«سَرِیًّا تَحْرَكِ»البره با این جریانات که  ،زا و افرراءآور بوده اس.مصیب.

ستازد؟ ستاز  می اس. چطور حصرکه « یِنَّتَرَ» شرط اس.، با« إمّا» 4«.أَحَدًا اْلبَشَرِ مِنَ

طور نیس. که کتً  یعنی این« فَإِمَّا»م رر داریم. به این معنا اس. که ما در قرآن کریم 

اگتر، « إِمَّتا». کسی را دیدی، ندیدی، آمتد یتا نیامتد« صَوْمًا لِلرَّحْمنِ نَذَرْتُ إِنِّي فَقُولي»

رِ مِتنَ تَترَیِنَّ»منرها این اگر محقق اس..  حرمتًا بشتر، چتون اگتر مل تی از « أَحَتدًا اْلبَشتَ
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نتدارد، و صتوم الصتم. کته صتم.  یبا او صتحب. کتردن متانع ،مًئ ة اهلل را دیدی

وم اس.، اما با فرشرگان سخن گفرن یتا بتا عد بشری آن صعد اس.، فقط بُدارای سه بُ

 این منافات با صوم صم. ندارد. خدا صحب. کردن،

«. إِْنسِیًّا اْلیَوْمَ أُكَلِّمَ فَلَنْ صَوْمًا لِلرَّحْمنِ نَذَرْتُ إِنِّي فَقُولي أَحَدًا اْلبَشَرِ مِنَ نَّتَرَیِ فَإِمَّا»

( این اس. که اصً  با کسانی کته بته عمقرضای نزاه. مریم )س( و عیسی بن مریم )

ه سخن نشود. اصوی  این یک ادب برخورد سلبی اس. کتهم ،بندندمی حضرتش افرراء

هتا با کسانی که قصد اهان. دارند، قصد اذی. دارند و برخورد ناصحیح دارند، با آن

خیلی  1«سًَمًا قالُوا اْلجاهِلُونَ خاطَبَهُمُ إِذا وَ»سخن نباید گف.، حری در قرآن شریف 

کته  هستریناستالم  یعنتی خدا سًمر. بتدارد « سًَمًا قالُوا»که بخواهد صحب. کند 

 .و اینطور برخورد بد داری یکنمی کاینطور هر

دهد به مادر نتازنینش )س( کته اگتر می همچنین عیسی )ع( به وحی الهی دسرور

 نَتتذَرْتُ إِنِّتتي فَقُتتولي»بیننتتد کتته تتتو بتتدون شتتوهر فرزنتتدی داری می بشتتری را دیتتدی و

اشتاره است. کته « قُتولي»یا این ه هم قبل از صوم اس.. « قُولي»این «. صَوْمًا لِلرَّحْمنِ

ها اعرراض کردند تو جواب نده که چنین ها صحب. ن ن. اگر آنکنیم. با اینمی رضع

شد، چنان شد. نخیر، بگذار جواب را ختود آیت. رب کته عیستی بتن متریم )ع( است. 

ی ی اصل سخن گفرن او دلیل اس. بر  عد اس..بدهد که جواب دادن او دارای چند بُ

تهمتت. از متتریم )س( در ایتتن  وم دفتت العتتاده استت.. داین تته ایتتن ویدت ویدت خار 

 ویدت اس..

وْمًا لِلترَّحْمنِ نَذَرْتُ إِنِّي فَقُولي أَحَدًا اْلبَشَرِ مِنَ تَرَیِنَّ فَإِمَّا» ستاال  چنان ته در  .«صتَ

کراب الهدایه جمعی. مرسلین آمری ایی این اعرراض را با چشم بستره کردنتد، بتدون 

اس.  این در اینجا کردند. از جمله اعرراض تیاعرراضا ،توجه به آیه، حری به نص آیه

اگر که ایشتان نتذر صتوم صتم. کترده است.  ت  اعرراض اول  که این تناقض اس.. 

 جَنِیًّتا رُطَبًا عَلَیْكِ تُساقِْط النَّْخلَةِ بِجِْذعِ إِلَیْكِ هُزِّي وَ»یعنی چه؟ اعرراض ثانی  « قُولي»

گوید و حتال می به مریم )س(عیسی را چرا « ْشرَبيا وَ فَكُلي»این  2«اْشرَبي وَ فَكُلي* 

اوی  صتوم صتوم صتم. است.، ثانیتًا   جتوابش معلتوم است. ؟صائم اس.ایشان این ه 
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قبتل  1«قَوْمَهتا بِهِ فَأَتَْ.»چه زمانی اس.؟ قبل از این ه بچه را بردارد « اْشرَبي وَ فَكُلي»

صوم ما که غذا نختوردن و  صوم جم  بود بین س وت و بین ،اس.. اگر هم این صوم

رَبي وَ فَكُلي»، «عَیْنًا قَرِّي وَ اْشرَبي وَ فَكُلي»ول ن  ،آب نخوردن بود بترای قبتل از « اشتْ

صوم صتم. بتوده  ،و ثانیًا این صوم ببندند ها اس. که به او افرراءبردن عیسی نزد آن

نفرمود کته «. إِْنسِیًّا اْلیَوْمَ مَأُكَلِّ فَلَنْ»کنیم که می حسب آنچه ما از خود آیه اسرفاده هب

نخیر، نریجته «. و لن آکل و لن أشرب إِْنسِیًّا اْلیَوْمَ أُكَلِّمَ فَلَنْ صَوْمًا لِلرَّحْمنِ نَذَرْتُ إِنِّي»

صوم صتم.  ،گویم، بنابراین این صومنمی این صوم این اس. که من با انسانی سخن

 د.خواهیم کر ایاس. و صوم س وت اس. که اشاره

 اگر احدی از بشتر را دیتدی کته ناگهتان بته تتو افرترا«. قُولي»این جواب  ،«فَقُولي»

 أُْخت.َ یتا»این را از کجا آوردی؟ « هذا لَكِ أَنَّى»آید می کما این ه بعد از آن ،بندندمی

افررائاتی که نسب. به متریم )س( زدنتد، در اینجتا و...  2«سَوْءٍ امْرَأَ أَبُوكِ كانَ ما هارُونَ

اعرراض این اس. که اگر مریم )س( اآلن صائم به صوم صم. اس. چطتور «. فَقُولي»

 لِلترَّحْمنِ نَتذَرْتُ إِنِّتي»گویتد کته می ایشتان    بنتابراین ایتن تنتاقض است.. ؟«قُولي»

قول اس.، با صوم صم. منافتات دارد. ایتن « صَوْمًا لِلرَّحْمنِ نَذَرْتُ إِنِّي»این  ،«صَوْمًا

صوم چه زمتانی است.؟ نگفرته  اولِ« صَوْمًا لِلرَّحْمنِ نَذَرْتُ إِنِّي»یک   دو جواب دارد 

؟ بشتودزنم؟ منتاقض متی دارم حتر  متن اس.. آیا اول صوم صم. از حای اس. که

ختورم می مت  ذلتک دارم غتذا ،امگفترم کته متن نتذر روزه کترده متن نگفره اس.. اگر

من  ؟ نخیر.من امروز نذر روزه دارم مگر معنی نذر روزه این اس. که منافات دارد؟ نه.

چه زمانی؟ زمان آن مشتخص نیست.. ایتن زمتان بتا بعتد از  ،نذر دارم که روزه بگیرم

خورم. جناب مریم )س( که مأمور است. می امروز مناسب. دارد، چون امروز دارم غذا

ه بگیترم. از چته من نذر کردم که برای خدا روز« صَوْمًا لِلرَّحْمنِ نَذَرْتُ إِنِّيفَقُولي »که 

 کنم؟ نخیر، از بعد از صحبرم.می زمانی؟ از حای که دارم صحب.

 ]ساال[ -

ای قهفرض کنید که چند دقی ؟ مثً «الیوم»چه زمانی  ،«الیوم»بله، منافات ندارد.  -

بشری از  ،داریم« الیوم»ای که به وق. آغاز این چند دقیقه داریم.« الیوم»به وق. آغاز 

 لِلترَّحْمنِ نَتذَرْتُ إِنِّتي»گویتد کته  می ا دید، اعرراضاتی کردنتد، اینجتارحضرت بشرها 
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چه چه موق  اس.؟ بعد از دقایقی چند. « الیوم«. »الیوم»از چه زمانی؟ از اول «. صَوْمًا

 منافاتی دارد؟ 

 اس. دیگر.« الیوم»کند همان می بیانآن را که  موقعیهمان  -

قیقته بته اذان صتبح بگویتد متن نیت. روزه گوید؟ اگر کسی چنتد دمی چه کسی -

 .نه، وقرش ی از حای که چند دقیقه داریم؟نیع ،کردم و روزه باید بگیرم و واجب اس.

 کنیم که صوم صم. آن موق  مرسوم بوده اس.. از این اسرفاده می -

 این ه معلوم اس. بله.  -

بتا  ،امد که من روزهایشان بگویی وسیله اشاره بهشما به که فرمایدمی ولی این ه -

 اشاره گفرن اس..

ه فرمودید. جتواب اول ایتن این یک جوابش اس.. جواب دوم این اس. که اشار -

وْمًا لِلرَّحْمنِ نَذَرْتُ إِنِّي» ،هم گفرهرا خیر، فرض کنید لفظ این اس. که   أُكَلِّتمَ فَلَتنْ صتَ

نباید سخن بگتویم؟ از همتین آنتی  شود کهمی از چه زمانی آغاز« الیوم«. »إِْنسِیًّا اْلیَوْمَ

چند دقیقه، چند لحظه، به مقداری که بگویتد  زنم؟ چه کسی گفره؟می که دارم حر 

 چته ،صتوم صتم. است. آغتاز الیتوم کته ام، به این مقدار داریم بتام کردهمن نذر صو

با  شود؟ مگرنمی فرمودید که مگر سخن گفرن با اشارهای که دوم  اشاره ؟اش ال دارد

 قتالُوا»کنتد می به طفل اشتاره ،اشاره بعد ازکند، می با اشاره. اشارهشود؟ نمی رننوش

 1.«اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي قالَ*  صَبِیًّا اْلمَهْدِ فِي كانَ مَنْ نُكَلِّمُ كَیْفَ

گوینتد اینجتا قترآن هتاجر را بتا می کتهکنند می جمعی. رسولیناعرراضی دیگری 

اجر اس. کسی که در بیابان نخل دید و نخل را ت ان مریم اشرباه کرده اس.، چون ه

! در بیابان اینجا اصً  نخل نبود، هیچ چیز نبود. ؟داد و خرما خورد. شما کجا هسرید

گوییتد اشترباه می نه آب بود، نه گیاه بود، نه درخ. بود، هیچ چیز نبود، شما کجتا را

 المقتدس نبتوده است..بی.و اللحم کننتد کته نختل در بیت.میاسرغرا  ها کردید! این

نص انجیل اس. که نخل بوده و از قضا اآلن هم ایتن وجتود دارد. عبتارتی  یمگویمی

ختود آقایتان مطالعته بعتدًا  کتردم، که جمعی. رسولی انجیلی دارنتد متن اینجتا نقتل

 بفرمایند.

 لِلترَّحْمنِ نَتذَرْتُ إِنِّتي فَقُولي أَحَدًا اْلبَشَرِ مِنَ تَرَیِنَّ فَإِمَّا عَیْنًا قَرِّي وَ اْشرَبي وَ فَكُلي»

ساال  آیا این صوم صم. کته در شتریع. تتورات بتوده «. إِْنسِیًّا اْلیَوْمَ أُكَلِّمَ فَلَنْ صَوْمًا

                                                           

 .30و  29. همان، آیات 1



5 

 

اضافه به صوم دیگر در اوقات معینته و بته وضت  معتین کته صتوم از اکتل و شترب و 

بته چته ؟ وجتود دارد توانیم بگوییم در اسًم هم صوم صتم.می جماع و... بوده، آیا

، و نه بته وجود داردگوید صوم صم. در اسًم می قرآنحساب؟ نه به حساب این ه 

، به حساب این ه قرآن وجود داردصوم صم. گوید می قطعیهحساب این ه در سن. 

کنتد کته می نقتل ،از شریع. تورات، از زبان مریم )س( که تاب  شریع. تتورات است.

،    صوم صم. در شریع. تورات بوده اس.. اگتر قترآن «صَوْمًا حْمنِلِلرَّ نَذَرْتُ إِنِّي»

 بنابراین صوم صم. اسرمرار دارد. ،ن رده باشد نقض

فایده ندارد، چون نمونه زیتاد داریتم. اگتر بخواهتد  کند نقضاگر بخواهد روایات 

کرده اس. و در ختود  نقلکه ح می را از شریع. قبلی  کند آیه قرآنی نقضروایات 

 نستخقترآن است. و  نسخکند، چون این  نسختواند نمی ن رده اس.، روای. نسخن قرآ

قترآن ح متی را از شتریع. قبلتی قرآن چند نوع اس. که یک نوع آن همین اس. که 

اسرمرار دارد. وقری در شریع. قرآن نقل کرده و نسخ ن رده،    در نریجه این ح م 

اسرمرار داش.، اگر بخواهد نستخ  که این ح م در شریع. قرآن از زمان شریع. قبلی

 شتود و متا ردمی عرض علی ال راب ،شود قرآن باید نسخ کند. اگر روایات نسخ کنند

کنیم.    در اینجا صر  این ه ما روایات داریم، ثاب. هم هست.، خیلتی روایت. می

 بل ته در شتریع. تتورات بتوده است.، ،داریم که صوم صم. در شریع. اسًم نیس.

 این ساال. آیه را نسخ کنید.این شود نمی

 الصِّیامُ عَلَیْكُمُ كُرِبَ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا»کرده اس..  نسخجواب این اس. که قرآن 

 فَاْلتننَ»را؟  صتیام؟ کدام «کَما» چه چیزِ 1«تَرَّقُونَ لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ عَلَى كُرِبَ كَما

رَبُوا وَ كُلُوا وَ لَكُمْ اللَّهُ كَرَبَ ام ابْرَغُوا وَ بَاشِرُوهُنَّ آن ته جتایز است. در شتب ایتن  2«اشتْ

قیق. قترآن در ح،    صوم صم. کجا اس.؟ تا اس.، ممنوع اس. این سهتا اس.سه

آن صتیامی را  به دلیل آیتات صتیام، چتونکرده اس.  شریف این صوم صم. را نسخ

 آن ذکر فرموده اس.. در  من که قرآن بر ما واجب کرده اس.، آیه مثلث 

 ]ساال[ -
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کند، چرا؟ برای این ه در مقام بیان صومی اس. که در استًم واجتب نمی اینجا -

 كُرِتبَ كَما»کدام صیام؟  1«الصِّیامُ عَلَیْكُمُ كُرِبَ»اس.. صومی که در اسًم واجب اس. 

هتم صتوم صتم. « قَتبْلِكُمْ نْمِت الَّتذینَ عَلَى كُرِبَ ما»؟ بودهچه «. قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ عَلَى

 بوده و هم صوم دیگری بوده اس.. 

 .شودمی چون به وسیله نذر واجب ...[] -

صتوم  ،کنیممتی کنیم واجتب بتوده است.. فترضمتی این ی ی اس.. حای فترض -

خواسرم عرض کنم که در تورات دارد صوم صم. بتر حستب نتذر...  لته می صم. را

از واجبات اس.. اگتر صتوم صتم. ی تی از  ی ی کنیم که صوم صم.می فرض  دوم

ولی مشمول نخواهد بود. اگر صوم  ،شودمی به نذر« كُرِبَ»واجبات بوده اس.، آن هم 

یامُ عَلَتیْكُمُ كُرِبَ»گوید که می اصلی بدون نذر بوده، ولی قرآنصم. از واجبات   الصتِّ

شهر رمضتان و اکتل «. مَعْدُوداتٍ أَیَّامًا  *قُونَتَرَّ لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ عَلَى كُرِبَ كَما

صتوم « قَتبْلِكُمْ مِتنْ الَّتذینَ عَلَتى كُرِتبَ»کند آن صومی کته می تثبی. ،و شرب و جماع

طور که اشتاره فرمودنتد . ولی همانباشد مفروضحری اگر صوم صم.  ،صم. نیس.

نذر بوده اس.، ولی در  اما با ،صوم صم. بوده -که ما قبً  خواندیم–دارد  در تورات

 باشد. حاسًم صوم صم. با نذر هم نیس.، چرا؟ برای این ه مرعلق نذر باید راج

 ]ساال[ -

 کجا؟ -

 در این آیه قرآن. -

 عتدا اثبات شیء نفی متابگوییم توانیم نمی یعنی ،نه فقط مرعرض نیس.همین.  -

در مقتام عترض صتوم  کند چتونمی عدا کند. اینجا اثبات شیء نفی مانمی کند یامی

 اس.. از فعلواجب اس.، چون در مقام بیان صوم واجب اس.، واجب 

نتذر  نفتیاینجتا  « ]...[قَتبْلِكُمْ مِنْ الَّذینَ عَلَى كُرِبَ كَما الصِّیامُ عَلَیْكُمُ كُرِبَ» اگر -

 کند.می اثباترا « کرب»کند، فقط نمی دیگر

 .کلی. دارددو  اینجا من جواب شما را دادم. عرض کردم -

 ]ساال[ -

مم ن اس. به وسیله اصتل شتریع. تتورات هتم واجتب شود. نمی نه، این دلیل -

و کته صتوم است.، اکتل  مانتد واجب رف.. یک مقتداری از واجتب اینجااما در  ،بوده
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ا؟ چون در مقام با این اثبات رف.، چر ،، آن مقدار دیگر هم اگر واجب بودشرب اس.

 .بر ما واجب اس.گزار  و بیان صومی اس. که 

 ]ساال[ -

گفرم که اگر کسی نذر صوم صتم. ب نتد می داشرم همین راآید. می با نذر هم -

چون صتوم صتم. شترعی کته نیست.. وقرتی کته صتوم صتم. شترعی  ،درس. نیس.

 در غیر وق. رمی جمرات کند؟ شود انسان نذر کند کهمی . مثً ..نباشد

 مرعرض آن نشده اس..یا اثباتًا  نفیًا در شریع. قبل بوده و قرآن [...] -

 شده، چرا؟  مرعرضقرآن نفیًا  -

 اس.. اینطور چیزها مربوط به صوم و اکل و مباشره و «بَکُرِ»این  -

 نشد، آخر دو بحث اس.. یتک بحتث ایتن است. کته آیتا صتوم صتم. در اصتل -

 در تتورات واجتبواجب بوده یا نه؟ اگر نبوده کته بحثتی نتداریم. اگتر  شریع. تورات

عترض و بیتان ح تم  عنوانبته« کُرِبَ»آن ه خداوند داخل اینجا در این صورت  ،بوده

است.،  ت  آن دیگتری هتا ایتن حر  شترب و ، صوم فقط اکل وصوم ذکر کرده اس.

 نیس..

 .شدهولی به نذر واجب  ،واجب نبوده -

بتودن صتوم صتم. در  حباشد. در اینجتا راجت راجح مرعلق آنباید بله، به نذر  -

 خواهد، ما دلیل نداریم.می دلیل اسًم

 ]ساال[ -

شود نذر کرد؟ اگر چیزی در می را مگر هر چیزی به دلیل شرع باید راجح باشد. -

 بتاز نتذر ،نشتوداگر اسرحباب آن ثاب. ا کنیم، اممی ما نذر ،اسًم مسرحب باشدشرع 

 کنیم؟می

 بود.نسب. به حضرت مریم این راجح  -

 إِنِّتي فَقُتولي»کنیم. متی ا در استًم را داریتم عترضمت این مطلب دیگری است.. -

یًّا اْلیَتوْمَ أُكَلِّتمَ فَلَتنْ صَوْمًا لِلرَّحْمنِ نَذَرْتُ  متن اشتربي و جنتي رطتب متن كلتي» 1«إِْنستِ

 النخلة عمركم أكرموا»روای.   2«جني رطب للنفساء اكً  أسلمه و أحسنه ما و السري،
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لقتا  « غیتره تلقح شجرة الشجر من لی  و آدم منه خلق الذي الطین من خلق. فانها

 در شجرات دیگر نیس.. 

 ]ساال[ -

 سنخهمتر.  ایین سنخهمتعبیر اس. دیگر. این به این معنا اس. که خواهر یعنی  -

دهد. اینطور بایتد می دهد و اسرمرار و قوتمی که به انسان نیرواس. تر غذایی  ایین

 الشتجر متن فلتی  فرمتر رطتب یكتن لتم فتان رطبال نساءكم أطعموا»توضیح بدهیم. 

خداونتد  همین اس.. هممطلب «. عمران بن. مریم تحرها نزل. شجرة من أكرم شجرة

 وَ فَكُلتي»رطب داد و با حرک. کردن رطب ریخت. و که به خر  عادت این شجره را 

 علتم لتو و»]...[  باشد، اگر میوه عادی بود که اعجاز د   این بهررین میوه بای «اْشرَبي

را نقتل  جمعی. رسولیهای حر بعد  «.إیاه ألطعمها الرمر من لها خیر هو طعاما اهلل

 .ها را شما در این جلد مًحظه بفرماییدکردیم و این

یْئًا جِْئ.ِ لَقَدْ مَرْیَمُ یا قالُوا»حال اس.. « تَحمِلُ» 1«تَحْمِلُهُ قَوْمَها بِهِ فَأَتَْ.» «. فَرِیًّتا شتَ

یتک  ،است.اس. از چیزی که مورد افرراء اس.. یک مرتبه افرراء واقعتی  عبارت «فریّ»

نظتر از  مورد افرراء اس.، واقعًا مورد افرراء است.. زمینته افرتراء است. بتا صتر مرتبه 

از نظر عتادی و  ها،و این حر  الهیاین ه قداس. مریم چنین اس. و احرمال اعجاز 

 جِْئت.ِ»حرمتًا و حرمتًا «. تأکیدان اثنتان»م ه« لَقَدْ»عادی، این مورد افرراء اس..  وض 

 «.فَرِیًّا شَیْئًا

هتا از استرعجاب آن 2«بَغِیًّتا أُمُّكِ كانَْ. ما وَ سَوْءٍ امْرَأَ أَبُوكِ كانَ ما هارُونَ أُْخ.َ یا»

این لحاظ اس.، اصوی  عامل تربی. از برای تربی. شدن فرزند بسیار مهتم است. و در 

عد بستیار نزیته است.  یتک بعتد هتارون کته اخت. ارای سه بُمریم )س( داینجا تربی. 

ترین افتراد هارون اس.، دوم  در و سوم مادر.  در و مادر که در موقف تربی. نزدیتک

ها طاهر و  اک هسرند.  در که انحترا  نداشتره، متادر هتم بغتی نبتوده و هسرند، این

ادل و مقتدس ی عتهارون که برادر حضرت مریم )س( بوده اس.، ایشان هتم بته قتدر

 نشده اس.. اوحری نفی سوء هم از  بوده که

مرحتوم آقتای   مثل این ته بگوینتد ،عالی اس. هاآنمقام قدر هسرند اینها بعضی

قدر مقام در عدال. عالی اس. که اصً  نفتی کردند. غلط اس.. ایننمی بروجردی زنا
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نفتی گنتاه هتم  نسب. بته هتارون عدی اس..اس.. در اینجا مطلب دو بُ گناه هم غلط

گوید هارون چنین نبود، ول ن نسب. به  در و نمی تمام شد « هارُونَ أُْخ.َ یا»، ن رده

شود که مریم )س( در میان دو حجر تربی. بتوده می مادر نفی سوء کرده اس.. معلوم

 قدر مقام مقدس و عالی بوده اس. که حری نسب. نفی بدی هماینی ی این ه اس.  

هتا نفی بدی از آن ، در و مادر هسرند دوم کهبوده اس..  قدر عالیشود کرد، ایننمی

شده اس..    در این سه ضل  هندسه تربی. جنتاب متریم )س( فتائق است. و ختود 

ایتن هتم مرحلته چهتارم  ،مستجد بتود حلیفتهمحراب بود و  حلیفمریم )س( هم که 

راء است. در شود یک چنین وضعی که اآلن  یش آمده و زمینه افرتمی اس. که موجب

 کار نباشد.

، «هارُونَ أُْخ.َ یا»گویند  می اینجا ساایتی در کار اس.، از جمله جمعی. رسولیه

قرآن اشرباه کرده اس.، بین هارون برادر موسی و حضرت عیسی، و حتال آن ته بتین 

گوییم که مگر بنا است. لفتظ هتارون می هاموسی و عیسی قرونی فاصله اس.. به این

هتا عتادت ر موسی بود برای ک  دیگر نباشتد؟ در روایت. داریتم کته اینبراد برای که

گذاردند، بنابراین این چه حرفی است. کته قترآن می داشرند که اسماء انبیاء را بر خود

ایتن  ،عنوان برادر مریم در اینجا ذکر کرده است.و برادر موسی را به اس. اشرباه کرده

 غلط اس..

بته « هتارُونَ أُْخت.َ»کنند کته می خیالها گف.؟ بعضیچرا « هارُونَ أُْخ.َ یا»دوم  

اما بترادر متریم  ،بوده اس. زاهدیحساب این اس. که هارون یک مرد بسیار مقدس 

ی تی  دور است. بل ه مریم در تح. تربی. او بوده است.. ایتن از چنتد جهت.  ،نبوده

یتا بتوده، المقدس اس. و آمد و رف. بترای زکراین ه یعنی چه؟ مریم )س( که در بی.

تعهد برای زکریا بوده اس.، زکریا چه ربطی به هارون دارد؟ اگتر فتردی و آمد و رف. 

او را بختواهیم بته حستاب بیتاوریم،  ،که از نظر نسب دور اس.، نستب نزدیتک نتدارد

زکریا که مقدم اس. بر هارون و هر ک  که شما حستاب کنیتد، ایتن اوی . ثانیتًا  چترا 

 أُْخت.َ»، «مزکّتاة بهتارون»، یتا «یا ربیبتة هتارون»فرمود؟ باید بگوید که « هارُونَ أُْخ.َ»

 ت   جناب متریم )س( ختواهر هتارون بتوده است.. این ه دراخ. نص اس. « هارُونَ

 ،بسیار مقدس بوده اس.. صحب. قرب بعید نیست. که هارون یک شخصی بوده اس.

 «.هارُونَ أُْخ.َیا » .بل ه قرب نزدیک اس. که برادر بًفصل مریم )س( بوده اس.

قدر در میان بی. اسرائیل قداس. داشره اس. و اشرا  داشتره است. بتر هارون آن

)س( که شتوهری نتدارد و  مریم مخصوصًا مثل خواهر  ،تربی. افراد نزدیک به خود
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در بی. اس. و این جریان بعد از جناب زکریا است.. حرمتًا جنتاب زکریتا بایتد فتوت 

زکریتا . «زکریتا یتا قریبتة»باید بگوید مثً  و ای  آیدمی در میانکرده باشند که هارون 

و شخصی به جای زکریا به نام هارون بوده است. کته مقتام قداست. او اند فوت کرده

بتوده است. و از رستل بتوده هتم خیلی خیلی بای بوده اس. و مم تن است. از انبیتاء 

ن قداس. ممرازی در میتان ای شودنمی که اس.، چون اگر از انبیاء و رسل نبوده اس.

 بوده اس.. سرائیل داشره باشد.    این شخصی.بی. ا

ترین ارتبتاط را هتارون بتا ختواهر  متریم )س( که بتوده و نزدیتک یاین شخصیر

وْءٍ امْترَأَ أَبُتوكِ كتانَ متا»نشتود و بعتد  هاءستو اینکه نزدیک به    این باید  ،دارد  «ستَ

 مرن ما داریم که... . درددانیمی هم کهرا این « غِیًّابَ أُمُّكِ كانَْ. ما وَ» .دانیدمی

 ]...[اس.  قول آننقل  حر  قول اس.. -

و جتواب  کنتد نقتل چیتزی راکته  قرآن حری از شیطاناگر جواب این اس. که  -

 درس. اس..  ،ندهد

 ]ساال[ -

بتایخره هتا متامنین یهودنتد، یعنتی گوینتد؟ اوی  اینمی هتا دارنتد چتهنشد. این -

 یهودی هسرند، تاب  شریع. اسرائیل هسرند. اگتر تتاب  شتریعری نباشتند کته زنتا را بتد

برای این  ،کنندمی قدر سر و صدادانند و اینمی دانند. کسانی هسرند که زنا را بدنمی

 جه. اس..

هتا بتا کمتال قوم مریم )س( که تاب  شریع. تتورات هسترند، این 1«قَوْمَها بِهِ فَأَتَْ.»

 چترا هتارون در میتان« هتارُونَ أُْخت.َ یا»کنند. می د این اعرراض و ساال راتحیر دارن

آید؟ برای این ه هارون وسیله اس. که ایشان منحر  نشود. چرا  در و مادر  در می

رونی اس. که متریم )س( انحترا  عامل از عوامل ب د؟ برای این ه این سهنآیمی میان

ریم کته حلیفتة المحتراب و حلیفتة المستجد اضافه بر عامل درونی خود م ، یدا ن ند

 چیزی نفرموده اس. ،دیق داردچون خداوند تص ،گویندمی بوده اس. و این را که قوم

، چترا؟ بایتد درست. باشتدبه ختودی ختود این مطلب  ها غلط بود،و الّا اگر حر  این

برای این ه  در  معلوم بود که خیلی مقدس بتوده، متادر  چنتین بتوده و در تحت. 

ها درست. است. و اصتل مطلتب بی. صحیح رسالری بوده اس.، بنابراین حر  اینتر
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و قتال »کنتد می این است. کته قترآن کته رد ن ترده، کمتا این ته ختدا از شتیطان نقتل

 کند، این درس. اس.. نمی و رد« الشیطان

 ]ساال[ -

  ی ی این ه واق  مطلتب ایتن است. داریم دلیل دودلیل بر صح. این اس. که  -

دوم این است. کته خداونتد رد ن ترده  بوده، معلوم اس.. همریم )س( جو طاهر که جو

 خداوند رد ،یک مقدار بای و  ایین بود و اشرباه بودو اگر این مطلب غلط بوده  اس..

 کرد. قاعده کراب هدای. همین اس..می

دهتد می آدم احرمتال ،است.« فَقُولي»صحب. ن رد، چرا؟ آنجا که  1«إِلَیْهِ فَأَشارَْت»

« فَقُتولي»کرد دیگر و جتواب می اشاره ،صحب. کرده و الّا اگر اشاره بود که این واقعًا

بته « إِلَیْتهِ فَأَشتارَْت». در اینجتا بوده است. صم.هم همان اس. که قبل از وق. صوم 

کسی تحیر فو  تحیر. با  2«صَبِیًّا اْلمَهْدِ فِي كانَ مَنْ نُكَلِّمُ كَیْفَ قالُوا»جناب عیسی )ع( 

 اْلمَهْتدِ فِتي كتانَ مَتنْ»ایتن   چطور صحب. کنتیم؟ ستاال ،که در مهد صبی بوده اس.

صتبی است. دیگتر،  ت   ،کسی که در مهد اس.« من هو فی المهد؟»برای چه؟ « صَبِیًّا

 به چه حساب اس.؟« صَبِیًّا اْلمَهْدِ فِي كانَ مَنْ»

ومی دارد کتان همیشته کان تامه باشد. چه لز« کانَ»دهیم که می احرمال  احرمال

کان تامه اس. و کان ناقصه  ،ناقصه باشد؟ کما این ه در جریان ربا داریم که لفظ کان

 نُكَلِّتمُ كَیْفَ» هم س.، چون اسمی که آمده مرفوع اس. و خبر اصً  ندارد. در اینجانی

 ،شد کسی که در مهد وجود داشره اس.، چون این از وقری مرولد«. اْلمَهْدِ فِي كانَ مَنْ

 دهیتد؟نمی است.. ایتن احرمتال را «کتانَ»حال است.، خبتر « صبیًا»در مهد گذاشرند. 

« من وجد فی المهد«. »من وُجِدَ فی المهد»یعنی « اْلمَهْدِ فِي كانَ مَنْ نُكَلِّمُ كَیْفَ قالُوا»

در مهد گذاشرم. این دو حال دارد  گاهی اوقات اس.  ،یعنی این را وض  حمل کردم

 ابو از حالت. صتِ  شتودمی شتود، بتزرگ هتممی بزرگ هتم شود،می گ همکه این بزر

 ت  ایتن لفتظ  در مهتد است.. و اس. آید، گاهی اوقات نخیر، در حال صبامی بیرون

برای تأکید این مطلب اس. که ایتن  ،حال اس. روی این احرمالکه در اینجا  «صَبِیًّا»

 فِتي كتانَ مَنْ نُكَلِّمُ كَیْفَ الُواق» حال. مهد اس.. ،ای اس. که نوزاد اس. و حال.بچه

کته « اْلمَهْتدِ فِتي كتانَمَتنْ »؟ چطتور« دَجِتوُ»«. من وجد فی المهتد»یعنی « صَبِیًّا اْلمَهْدِ
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نیست.، « لمتهغُ»کینون. او، کون او در مهد اس.، اما در حال صباوت اس.، در حال 

  نیس.، در حال صباوت اس..« شباب»در حال 

 البعیتد بذلك یكن لم القصي مكانها ان «قَوْمَها بِهِ فَأَتَْ.»»ریم ما اینجا اینطور نوش

از کوفه تا اینجا هزار و چند صد کیلومرر راه  ،باشد درس.اگر روای. کوفه  1«كالكوفة

چته کتار کردنتد؟ اصتً  چته  ؟ طیتاره ستوار شتدند،«قَوْمَهتا بِهِ فَأَتَْ.»اس.، این چطور 

 مخافتة ترركته ان دون»المقدس باشد ور از بی.م انی که د ،لزومی دارد؟ م ان قصی

 «.العار

 ؟دیندارطی ایرض را قبول  -

 چطور اینجا به قرآن تحمیتل کنتیم؟ ایتن بحتث قتبً  ،چیزهایی که ثاب. نیس. -

کته ثابت. نیست. متا هایی آنکه  دشمی صحب.با آقا  ،ت مریمگذش. در اعجاز وید

 چطور اینجا قبول کنیم؟

 ]ساال[ -

چترا بته کوفته چرا این کار بشود؟ برای چه؟ ایتن اعجتاز چته فایتده دارد؟ اصً   -

 عتن الغتض م  الوالدة للعذراء مندوحة هنالك و» ؟ این کار اصً  چه فایده دارد؟برود

 فیته مكانتًا جلست. ان لقتا  دون الرجولتة نطفتة اجرتذب. علها الهیة معجزة احرمال

 أ الصتحة، على محمولة فعله و المامن لةحا و»ند. داحرمال ندارا  این هااین« النطفة

هتا  اصتً  اخت. هتارون و ایتن حر« المحراب عائشة هي و ایمانها قومها یلم  فلم

دیدند که از مستجد می ،، خود قوم مریم را تا آن وقری که این جریان شدخواس.نمی

 آید، مدام در محراب اس.، آیا این دلیل ذاتی کافی نیس.؟نمی بیرون

 ]ساال[ -

 چرا؟ -

 ]ساال[ -

نه، اصً  بیرون نیامده؟ این احرمال اس. دیگر. در اینجا ما یتک مطلتب داریتم  -

شتود؟ چته می ؟ چطتورمختوانیهسرند.  ش. آقتا نمتاز ب مشربهلب که نوعًا در این مط

چه کسی شهادت بدهتد؟ بهرترین شتاهد بترای  آن شاهدبرای دهد؟ می کسی شهادت

آورد، شتاهد متی ورشید روشتن است. و روزشخص خود شخص اس.. خ صالح بودن

خص است. باید شهادت بدهد یا خورشید دیگر؟ اول شاهد خود شت سرارهآن کیس.؟ 
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وار ادعا کترد ادامه داشره اس..  یغمبر بزرگو این جریان در زمان نبوات و غیر نبوات 

یتن ها چه کسی است.؟ ابیایند. مًئ ه بیایند شاهد اینها و اعجاز آورد، شاهد، ملک

 تسلسل اس..

وْءٍ امْترَأَ أَبُتوكِ كتانَ ما هارُونَ أُْخ.َ یا»در اینجا شما زدید به این ه   كانَتْ. متا وَ ستَ

زدید به هارون و اب و ام، خود مریم که بهررین شاهد اس. بتر صتًحی. « بَغِیًّا أُمُّكِ

 ایشان در مستجد و خود، در طول مدتی که مریم )س( زندگی کرده اس. تا این وق.،

و رف. و آمد با زکریا بوده است. و غتذا بترای  بوده اس. به نماز محراب بوده اس. و

ها کافی نیس. که شما زدید به هتارون آمده اس.. اینمی الهی قهآن حضرت به خار

 و التذهاب المحتراب صتالحة عائشتة هي و ایمانها قومها یلم  فلم أ» و  در و مادر؟

در حرب با شتهوات همیشته فتالح بتوده است..  1«!الشهوات؟ حراب في فالحة اإلیاب،

 أشتارت»بحث کردیم. بعد که « «هارُونَ أُْخ.َ یا» لماذا و ثم»؟ دیدندنمی این را هااین

کته متن  است.این آیه محور کل آیاتی اس. که درباره عیسی و مریم )س( وارد « إلیه

متا جتواب  ،مرحتوم آقتای کاشتانی ستاال شتدمیشتیگان از کردم که از آن روز اشاره 

 با حدود سی سال فاصله اس.. چون ،تر اس.دادیم، البره جواب اینجا مفصل

مجمل و کافیِ جریان مسیح )ع( با مادر  ذکتر شتده و متا در اینجتا بتا در اینجا 

گونته آن ،کنیم. قرآن که کراب اسًم اس. و محمد بن عبداهلل )ص(می انجیل مقارنه

. که نه تنها در انجیل طرفداری ن رده، بل ه از مسیح و مریم )س( طرفداری کرده اس

مسیح و مادر  را از جهات گوناگونی مورد لعنت. قترار داده، متورد اتهتام قترار داده 

 فَاْنرَبَذَْت»  مریم )س( گویدمی اس.. در تمام این مراحلی که ما ذکر کردیم، مثً  قرآن

 ؟ و در انجیتلجذع نخله کجتا 2«النَّْخلَةِ ْذعِجِ إِلى اْلمَخاضُ فَأَجاءَهَا*  قَصِیًّا مَكانًا بِهِ

! آختور جتای ؟! آختور جتای زاییتدن است.گوید که ایشان در آختور زاییتد. آختورمی

 مریم )س( عیسی را در آخور زایید.  نص دیگرحیوانات اس.. 

هتر دو بته  ،دوم  غذایی را که قرآن شریف برای مریم )س( ذکر کرده، غذا و آب را

گوید  یک مقتداری از حیوانتات آستمان، حیوانتات می اس.. توراتاعجاز الهی بوده 

خورم، خدا گف. حًلش نمی گوش.را خدا فرسراد، مریم گف. من حرامگوش. حرام

ذکتر کتردم، مًحظته مفصتلش را متن چون در اینجتا  ،کنممی کردم. این را بنده نقل
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 مكانهتا أن ولیةالرست الجمعیتة زعمت. فتان»نوشتریم  متا  299کنید. اینجتا در صتفحه 

 .کتردیماین اش ال را قبً  کرده بودند که من اشاره به کراب «. النخل من خلو القصي

هتاجر است.، شتما  مربتوط بته قضتیهنخل نبوده، نخل « يم انها القص»گویند این می

 متن خلتو القصي مكانها أن الرسولیة الجمعیة زعم. فان»نخل را برای مریم آوردید. 

 خرجوا و النخل سعو  أخذوا أورشلیم في الكثیرین ان»  یصر  ایوحن النخل فإنجیل

شما دیدید؟ شما انجیل را هتم مطالعته ن ردیتد؟ مثتل مستلمانی کته «. «المسیح للقاء

آنهتا  . البره این زیتاد هست..ه اس.مطالعه ن رد را و قرآن زنیمی قرآن حر  خً 

 کنیم. نمی ما قرآن را مطالعهکنند، می انجیل را بیشرر مطالعه

 الطتاهرة لمریم الجمعیة هذه تسمح ی حین و أورشلیم ضواحي من اللحم بی. و»

 انهتا»آیته  « اینجیلیتة الهاتكتة الخرافتة تصتد  و ساحرها تدن  الجني الرطب كرامة

 دواب كل فیه إناء علیها نزل و السماء فانفرح.» ،وقری که ویدت حاصل شد« جاع.

فرض کنید قورباغه و خرچنگ، آن هتم از آستمان!  ا مثلجانوره« الزحافات و األرض

 و الزحافات و األرض دواب كل فیه إناء علیها نزلو »آید. می از آسمانزمین کم بود، 

 قتط آكل لم اني! رب یا  فقال.»همین جانورها را. « كلي و إذبحي  لها قیل و الطیور

 فتً اهلل هترهط متا  لهتا فقیتل»ها حرام است.، نجت  است.. خوردن این« ؟نجسًا شیئًا

ستید ختدا ایتن را نجت  خلتق کترده، ختوک است.، فتًن است.، مگتر ختدا «. تدنیسه

گتویی می محمد باب گفرند تو هر چه نجت  است.محمد باب اس.؟ به سید علیعلی

است..  طتوراین «فطهترت انغمس. النجاسات فی بحر الطهارات قد» اک اس.! گف.  

کند مثً . یعنی می این را برای مریم  اک ،نج  خلق کرده اس.که  خداوند چیزی را

 خدا چیز طاهر ندارد که به مریم بدهد؟

 نیس.؟« انها جاءت»این  -

 شد. گرسنه« .جاع» -

 نیس.؟« ما ظهره اهلل»این  -

اهر ن ترده؟ ختوک را گتر ختوک را ظتبترای این ته خداونتد م« ما طهتره اهلل» نه، -

 على ینزل اللّه إن فهل تدنیسه فً اهلل هرهط ما». اس. اهر کردهبرای خلق. ظخداوند 

 أمتر المرعبتدة الطتاهرة تعارض كیف ام أمره، طهره أن بأكله یأمرها و نجسًا شیئًا مریم

 لعنتة عتن البشتریة یفرتدي التذي المسیح لطریقة تعبیدًا إلهي حكم ابطال ترید أ ربها،

 هاآن« النخلة خضرارا الرسولیة الجمعیة تحیل حین و؟ الروراة لشریعة ابطای الناموس

گویند که نخیر، این را قبول نداریم. قبً  گفرند که این ه نخل سبز شد و میوه داد، می
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خواهنتد می ،اس.، با این ه خودشان هم مسیحی هسرندها مسیحی خرافاتاز  هااین

 اثمرارها و النخلة اخضرار الرسولیة الجمعیة تحیل حین و»مثً  به قرآن اش ال کنند. 

اگر محال اس. کته درخت. «. موسى عصى في ذلك مثل فلرحل اللّه، بأمر ساعرها نم

 خیمتة فتي وضتعها»نص انجیل سبز شد.  حسبای موسی بر    عص ،خرما سبز شود

 أزهترت و»یعنی شاخ و برگ داده اس. « فروخًا أفرخ. قد وجدها الغد في و الشهادة

 این چوب بادام بوده اس.. « لوزًا أنضج. و زهرًا

 فروخ؟ -

 إِلَیْتهِ فَأَشارَْت»بود.  طوراینهایش شاخه ،فروخ اس.. این جوجه درخ. بود ،بله -

اینجا هش. در بهشت.  1«اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي قالَ * صَبِیًّا اْلمَهْدِ فِي كانَ مَنْ نُكَلِّمُ كَیْفَ قالُوا

 عَبْتدُ إِنِّتي قتالَ» -1( باز کرده و عدد گرره نیست.. عرا خداوند به روی مریم و عیسی )

 أَوْصتاني» -5 2«مُبارَكتًا جَعَلَنتي وَ» -4  «نَبِیًّا جَعَلَني وَ» -3  «اْلكِرابَ آتانِيَ» -2  «اللَّهِ

قِیًّا جَبَّتارًا یَجْعَْلني لَمْ وَ» -8  «بِوالِدَتي بَرًّا وَ» -7  «الزَّكاةِ وَ» -6« بِالصًَّةِ و اگتر  3«شتَ

ًمُ وَ»شود که معموی  ی ی اس. صًة و صوم ی ی حساب ب  وَ وُلِتدْتُ یَتوْمَ عَلَتيَّ الستَّ

 شود هش.. کاری به عدد فعً  نداریم.می 4«حَیًّا أُبْعَثُ یَوْمَ وَ أَمُوتُ یَوْمَ

یهتات آن هشترمی را کته ام الرنز 5«ستب  تنزیهتات»ها حساب اس.. روی تمام این

 الیته، الموجهتة ایفررائتات جحتیم بأبتوا السب  علیه تغلق»مرحله بعدی اس..  ،اس.

 الزاهرة امه حیاة و الطاهرة حیاته تكرس هامة تامة تقدیسة هي ثامنة و علیه، المفرحة

 وَ»بعتد آختری کته ی حساب کتردیم، ی که صًة و صوم را  «عَلَيَّ السًَّمُ وَ»  العذراء

 «.اخرصاره على صارم بیان إنه أقول الحق و» شود.می هش.اس.، « عَلَيَّ السًَّمُ

 ]ساال[ -

 «.أقول الحق و». شودی حساب میصًة و زکات ی  -

 چطور؟ 6«قَوْلَ اْلحَقِّ» -
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أقول قول الحق، أعنی قتول »هنوز به این نرسیدیم، در ابردای کار هسریم. یعنی  -

 بیتان إنته اخرصتاره على صارم بیان إنه أقول الحق و»این مربوط به بعد اس.. « الحق

کستی را، هر مزختر  برهنته بی «.عارمة هرطقة كل عنها خرصاره یجر ا على صارم

 كرابات في تحر  كلمة او تهر » گوید.عارم یعنی لخ. و عور، کسی که مزخر  می

ایتن اول ستخن مستیح است. و اول ستخنی کته مستیحیان  ««اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي قالَ» مزورة

اس. در ویدت، یا ابتن اهلل است. در اهلل  یا ابن اس. ، یا اهلل«ابن اهلل»گویند می دارند

کنار زد و حری اگر ما به  ،کنندمی ها ادعاهمه را کنار زد. هر سه را که این. این اتخاذ

بنده خدا  عنوانبه را هشراد مرتبه مسیح )ع( .مراجعه کنیم مطلب این اس.انجیل هم 

 صتبي المهتد فتي هتو و كًمته إن»اولتش. « اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي قالَ»در انجیل آورده اس.. 

 إفتراط و. زنتا ولتد انته  المفترطین تفتریط عنته یتذود المباركتة البدایتة بهذه و رضی ،

عد  ی ی ابن اهلل حقیقرًا که واقعًا منرها ابن اهلل در دو بُ 1«اللّه ابن او اللّه انه المفرطین

که هتر اتخاذ  نوانعبهاز خدا مرولد شده، یعنی به جای  در نشسره اس.، یک ابن اهلل 

 اس.. مراددو اینجا 

کنتد. نمی یتک ولتد حتًل در مهتد صتحب.« الهیتة بخارقة زنا ولد ینطق فكیف»

قتدر احرترام دارد کته یعنتی ولتد زنتا این .این خارقه الهیته است. ،ولد زنا اس. ایشان

. کنتدمی ختار  هتم خداوند به زبتانش چیزهتایی بیتاورد کته او را از ولتد زنتا بتودن

 اقنتوم ام اللّته ابتن او اللّته یعرتر  كیتف و اللّته، اصتطفاه متن إلّا الهیة اللهم ةبخارق»

دروغ  کند، تنازل کهگویند تنازل میگوید؟ بعضی میمی دروغ« اللّه؟ عبد انه ایلوهیة

اس.. اگر کسی بگوید که کا  من یک  اسدار بودم و خود  رهبتر است.، ایتن مثتل 

  من یک  اسدار از این کا ه  اسدارها بخواهند این ه خیلی درس. نیس.، برای این

خواسترند  استدارها را تشتجی   ،سوء اسرفاده کنند. ختدا رحمت. کنتد ایشتان رابودم 

 کنند، ولی از آن طر   اسدارها طور دیگر شدند. 

 الطتاهر أنه بعدیة في كًمه اسرلزم الزنا عن بالطهارة هنا یصر  لم أنه حین ففي»

 و مفترط كتل صتر  یرهتدم هنتا و 2«آیَتة  أُمَّتهُ وَ مَرْیَمَ ابْنَ جَعَْلنَا وَ»  للّه آیة المصطفى

« مرشاكسة مرشابكة فیه سیما ی و فیهما األقاویل حیثع( ) أمه و المسیح بحق مفرّط

 إی نیرانهتا تخمتد یكتاد ی»مرشابک دس. به هم داده اس.، مرشاکسه مرناقص است.. 
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 چته کستی از مستیح دفتاع« !صتبي المهتد يفت هتو و نفسته المسیح من القول بصرا 

افرراء ها اگر به من و من خودم باید دفاع کنم. ،افرراء زدند کرد؟ خود . اگر به منمی

عمً  و قوی  و حای  جواب بیرون بیاید، البره دیگران هتم وظیفته  ما زدند باید از خود

باید  ،کنند هند ح مخواها میمن و من دارند، اما وظیفه اول نسب. به کسانی که در

  نند.بنظر به خود شخص 

بود که این آقا را چه کسی تأییتد ها ًء را داشریم، این حماق.در لبنان ما این ابر

ای نوشرند که ایتن کرده اس.؟ چه کسی تأیید کرده اس. موجب شد آقای خویی نامه

 اد زدنتدچون روی این نامه هم حر  زی ،خواهم نشان بدهمنمی نامه را به کسی هم

در هتا شتود. ایتن حماق.بنمتاز مرج  تقلید تأیید کند تا ایشان  یشکه حرمًا باید که 

مجرهد اس.؟ آن آقا  که میان مردم زیاد اس.. این آقا را چه کسی تصدیق کرده اس.

تصدیق کرده اس.؟ آن آقتا را چته کستی؟ آیتا هتیچ امتام معصتومی ایتن چه کسی را 

مثل تصتدیق عقتل آقتا است.. یتک  ،یق اجرهاد آقاسلسله را تصدیق کرده اس.؟ تصد

، آن عاقتل است.؟ آن عاقتل کته کسی که عاقل اس.، این آقا را چه کسی تصدیق کرد

محور اصلی خود انسان اس. که نفی و اثبات کمایت از خود انستان بایتد  ی ی را...

رستد، نمی فهمتد ونمی بینتد ونمی شود و اگر کسی دور است. و کتور است. وبرو  

 ها ثابرند که صًحی. شهادت را دارند.لبره شهود دیگری که اینا

نَتا لِمَتا عَظِتیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُترْإِیمَانِ وَ مَعَتارِ ِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَ ْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَرْضَاهُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ

 «. ُمْ السَّلَامُ عَلَیْوَ»
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