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 بدو والدتتکلم عیسی )ع( در 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 نیا 1«نَبِیًّا جَعَلَني وَ اْلكِتابَ آتانِيَ اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي قالَ»أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم 

 طف   و بودن د گه وار  در ک ه یوقت ( ع) یسیع ایآ است، یمراحل یدارا که تیعبود

 ن دد آم د و را( ع) حیمس  ک رد حم   2«فَحَمَلَْت هُ» چون. است اول روز اول، روز نوزادِ

 اول روز( ع) یسیع ایآ .دوم روز ای اول روز ، همانگذاشت گهوار  در آن همان قوم،

 را گ رید یه اتیعبود بدهن د، زک ات رند،یبگ روز  بخوانند، نماز بودند مکلف ومد و

 بلکه ست،ین فی المهد 3«صَبِیًّا اْلحُْكمَ آتَیْنا ُ وَ»( ع) ییحی مورد در یحت ؟بدهند انجام

 دو یک ی یطفل  ک ه باش د تواندینم و میندار سراغ اصالً اما. است فیتکل حد مادون

 .مکلف ان فیتک ال ب ه ع ادت خرق طوربه ولو باشد، موظف ،است گهوار  در که روز 

 ب ه مکل ف و هس تند رس ول( ع) ی یحی مانن د فی تکل س ن دون در ک ه یکسان یحت

 در اس ت گهوار  در که یطفل نیا. باشد رسول نکهیا رسد چه تا هستند، کبار فیتکال

 ای . باش د ینب  رسول، از بعد رسد چه تا باشد، «الناس یلإ رسول» تولد، اول یروزها
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 نقط ه هم ان از را« حَیًّ ا دُمْتُ ما» نیا 1«حَیًّا دُمْتُ ما الدَّكاةِ وَ بِالصَّالةِ أَوْصاني» نکهیا

 .ستین هانیا. باشند شام  گهوار  در

 نقط ه دو در( ع) یس یع. کند صحبت خواهدینم خود یکنون وضع از( ع) یسیع

 زن ا مول ود اهلل مع اذ نک هیا از م ادر  و خ ود  ساحت تبرئه نقطه کی. دارد سخن

 رسالت است اهم که یدیچ آنچون . است فرمود  آخر که است یولا نقطه نیا باشد،

. ش د خواه د حاص   بع دً ک ه است هیربان نبوت ،باالتر و رسالت گرید نقطه و. است

 گ رید اتی آ ب ه نظ ر ب دون ،هی آ ای ن خ ود ب ه یحت هیآ نیا به ما میتوانینم نیبنابرا

ة ص ال ب ود، ینب  ب ود، رس ول داش ت، کت اب گه وار  در( ع) یسیع که میکن استدالل

 کن د،یم یمعرف  خداوند که گرید اتیآ از یبعض در یوانگه و... داشت زکات داشت،

 كَهْ الً وَ اْلمَهْدِ فِي النَّاسَ یُكَلِّمُ وَ» را( ع) حیمس تیموقع درخشان نقطه دو و انیک دو

 ک ه «که الً کون ه یال المهد یف» ،«كَهْالً وَ اْلمَهْدِ فِي» ؟طورچ نشیب 2«الصَّالِحینَ مِنَ وَ

 دف ع یب را س ت،ین یرس الت است، یاعجاز تکلم اول تکلم «كَهْالً وَ اْلمَهْدِ فِي» .ستین

 .است رسالتفعلیت  کهالً و رسالت ند یآ از گدار  و است تهمت

 ست؟یچ «اْلكِتابَ آتانِيَ» -

 و است آمد  الوقوع متحقق یماض زبان به کهاست  ارعمض «اْلكِتابَ آتانِيَ» نیا -

 اگ ر ،بل ه. می دار  ی دل جهت چند در ما. میدار ما گرید اتیآ و هیآ نیا خود از  یدل

 ن،اآل «اْلكِت ابَ آت انِيَ». س ته ه انیا هم ه م،ینکن  دقت و میبکن را یولا نظر  چنانچه

 ک ه می دار یاهی قطع ادل ه ما اما ن،اآل «الدَّكاةِ وَ بِالصَّالةِ أَوْصاني» ن،اآل «نَبِیًّا جَعَلَني»

 هس تند گهوار  در که اول یروزها در( ع) حیمس فقط. کندیم منتق  بعد به را هانیا

 فَأَشارَْت». ستین یفعل رسالت اثبات یبرا شانیا گفتن سخن اص  ،ندیگویم سخن و

 بود؟ هچ یبرا اشار  کرد، حیمس به اشار ( س) میمر حضرت نکهیا: سؤال چرا؟ 3«إِلَیْهِ

 . است نیا مطلب. ستین زنا فرزند ،فرزند نیا شود ثابت که بود نیا اشار  محور

( س) میم ر و حیمس  از را تهم ت نی ا ک ه مطلب نیا بر اضافه «اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي قالَ»

 گانهس ه یزندگ ابعاد ک  در طهارت و را ینبوت و یرسالت ند یآ تیموقع ،کرد برطرف

 یحت  خ ار  در. ی ک ب ه ی ک حاال. است کرد  اثبات آخرت، و برزخ و ایدن ؛ضرتح
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 ه م احتم ال اص الً یحیمس  چیه  ،(ع) حیمس  در دارن د غلو نقدریا که یحیمس چیه

 و داش ته رس الت دع وت یسالگ دو و یسالگ کی سن یحت مهد، در یسیع که  نداد

 را حیمس  ک ه ب ود یقعم و «ةی البر یف  صارخ صوت ناأ» که( س) ییحی. است نداشته

 رس ول و حیمس  ن ام ب ه آم د خواه د یکس  ک ه دهدیم بشارت شانیا. شناختندینم

 اتی آ از را نی ا. است متولد هم حیمس و است رسول حیمس از قب  ییحی. شد خواهد

 یدرون جهت. است یخارج جهت نیا. میکنیم استفاد  کامالً ما  یانج اتیآ و قرآن

. باش د مقام ات نی ا یدارا گهوار  در یطفل کی که میکرد عرض چنانکه ندارد، رینظ

 زک ات و ةصال به مأمور گهوار  در( ع) حیمس ایآ سوم، جهت. است محال مییگوینم

 بعض ه فس ری الق رآن» کن د،یم نی یتب ک ه گرید هیآ چهارم، جهت ؟بود هاحرف نیا و

. ستین تاسه ،است تکلم دو «الصَّالِحینَ نَمِ وَ كَهْالً وَ اْلمَهْدِ فِي النَّاسَ یُكَلِّمُ وَ» «بعضًا

 کی . بود بُعد دو تکلم بود؟ هچ تکلم. است مهد در تکلم نیا «اْلمَهْدِ فِي النَّاسَ یُكَلِّمُ»

 بع د م ادر ، و خ ود از تهم ت دف ع یس لب بُع د .یج ابیا دوم بُع د و یسلب بعد ،بُعد

 وَ اْلمَهْ دِ فِ ي النَّاسَ یُكَلِّمُ وَ» دینیبب «كَهْالً وَ» را ند یآ رسالت. او ند یآ رسالت یجابیا

 نیب  یش هرها همه یعنی است، جمعه امام اهواز و تهران در دیز شود گفته اگر «كَهْالً

 یعن ی دارد، پ ول آلمان و تهران در دیز میگفت اگر. شودینم است؟ جمعه امام هم را 

 نیّمع  را دوت ا نی ا ،ن ه ؟دارد ه م جانیآذربا در ؟دارد هم کرمان در ؟دارد هم قم در

 آن ک ه اس ت نی ا فیش ر ق رآن فصاحت رسد چه تا هیعاد فصاحت یمقتضا. میکرد

 مهد در( ع) یسیع جناب بشر ریسا مانند ا هیبق ؟ستیچ ا هیبق فرمود ، که یمورد

 که یاالعاد خارق تکلم ،یبشر تکلم دارند، تکلم نیب. کردند تکلم کهالً و کردند تکلم

 چ ه ه ر ،المه د یف  درخش ان نقط ه یاول  نقط ه. است بُعد دو در شتنددا( ع) یسیع

 س ال س ه اس ت. یسالگ یس سن از که «کهالً و» درخشان نقطه دوم نقطه و فرمودند

 یحیمس از یفرد چیه و. کردند صعود هم بعد کردند، رسالت نیزم در حضرت بًایتقر

 ک ه یک ودک سن از یسیع که ندادند احتمال هانیا ...و مشرک و مسلمان و یهودی و

 . داشتند رسالت ،یحت باالتر ای بود مهد در

 اول بُع د کن د،یم تی تثب یرس الت جه ت در ق رآن را بُع د دو بُعد، سه نیا در پس

 تحق ق ،دوم بُع د. اس ت م ادر و خ ود از تهم ت دف ع و اس ت ند یآ رسالت به بشارت

 جَعَلَن ي»؛ «اْلكِت ابَ يَآت انِ» دوم بش ارت مه د در. داشت مهد در که است دوم بشارت

 مه د زم ان از دوم بش ارت نیا. بود دوم بشارت نیا «الدَّكاةِ وَ بِالصَّالةِ أَوْصاني»؛ نَبِیًّا

 و ق رآن مقدسات اتیآ از که است چیدی نیا .«الصَّالِحینَ مِنَ وَ كَهْالً وَ» بلکه ست،ین
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 «نَبِیًّ ا جَعَلَن ي وَ اْلكِت ابَ آت انِيَ». میکنیم استفاد  ما یخارج انیجر هم و  یانج هم

 یاتی آ در میخ وانینم مگر. ندارد کتاب یرسول هر چون ؟ستین رسوالً یجعلن و چرا

 نیمرسل است، دانسته نیینب به مربوط را کتاب که یاتیآ ریسا و عمرانآل هیآ جمله از

 ک ه ن دارد ج ا چیه  1«یِّینَالنَّبِ میثاقَ اللَّهُ أَخَذَ إِْذ وَ». ندارند کتاب و است نیینب از اعم

 در فع ترُ ،«ةالرسال یف ةٌبونَ» ،نبوت. است نبوت مادون رسالت. دندار کتاب نیالمرسل

 تی مرجع. تی مرجع از اس ت اع م اجتهاد ت،یمرجع و اجتهاد مث . است رسالت مقام

 .است اخص

 ]سؤال[ -

علق ب ه مت باشد کتاب اگر است؟ کتاب ناتیب نیا است، اعجازها ست؟یچ ناتیب -

 إِْذ وَ». میبخ وان چن دتا ک ه س تین تی روا. اس ت یکاف هیآ کی نیهم ،رس  نبی است

 ؟داش تند کت اب هم ه رس  ایآ «حِْكمَةٍ وَ كِتابٍ مِنْ آتَیْتُكُمْ لَما النَّبِیِّینَ میثاقَ اللَّهُ أَخَذَ

 مالاحت یاحد. دیگوینم کسچیه ؟ این رااست بود  کتاب هدار 124 غمبر،یپ هدار 124

 در گذشته قبالً شیهابحث نیا شتر،یب ای کمتر ای تا 113 بردند باال یلیخ. دهدینم هم

 پ ن  ک ه باش د ری اخ مرحل ه که هاو امامت هاها و نبوتها و رسالتنبوئت عام بحث

 . است اولوالعدم غمبریپ

 و است لترسا جع  اول البته. است معلوم علت ؟«نَبِیًّا جَعَلَني وَ» فرمود چرا نجایا

 ؟«اْلكِت ابَ آت انِيَ» گف ت اول ک ه نگف ت «جعلن ی رس والً» چرا. است نبوت جع  بعدً

. دهن دینم کت اب یرسول هر به. باشد ینب که یکس به ؟است یکس چه به دادن کتاب

 عن النبوة تأخرت كیف ترى« نَبِیًّا جَعَلَنِي وَ»». است حساب نیا به «نَبِیًّا جَعَلَني وَ» پس

 نی ا ؟اس ت شد  متأخر کتاب انیات از نبوت چرا. است یمطلب هم نیا 2«الكتاب إتیان

 ألن»: ج واب «كلتیهما الرسالة و النبوءة یضم الذي»:309 صفحه. است یگرید مطلب

 ل یس ءنب ي فم ن نبوّة، ثم رسالة ثم نبوءة فهناك. رسالته في الرفعة هي للرسول النبوّة

 س ائر ف ي عنه ا الرسالة مع الجامعة النبوة تتأخر كما و بنبيّ، لیس رسول من و برسول

 مُْخلَصًا كانَ إِنَّهُ مُوسى اْلكِتابِ فِي اْذكُرْ وَ» :الرسالة من أخص أنها على تدلیالً القرآن،

 . آخر یال «3«نَبِیًّا رَسُولًا كانَ وَ
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 :دارد( ص) اهللرس ول ب ه نس بت فیش ر ق رآن در 1«كُْنتُ ما أَیْنَ مُبارَكًا جَعَلَني وَ»

 ک ه یهنگام را تو ندیبیم که خدا 2«السَّاجِدینَ فِي تَقَلُّبَكَ وَ*  تَقُومُ حینَ یَراكَ الَّذي»

 أَعِظُكُمْ  إِنَّما» هللّ یهاامیق تمام باشد، ةلنبول امیق هچ ،باشد ةصال امیق چه یکنیم امیق

 «تَقُ ومُ ح ینَ» نی ا -1 «تَقُ ومُ ح ینَ راكَیَ » 3.«فُ رادى وَ مَْثن ى لِلَّ هِ تَقُومُوا أ أَنْ بِواحِدَةٍ

 تَقَلُّبَ كَ وَ»ق بلش  ؟هچ  قبلش. آخر یال است نبوت و رسالت به دعوت نیحمربوط به 

 خواه دیم را ک دام. دگاننکنسجد  در تو شدن طرف آن و طرف نیا. «السَّاجِدینَ فِي

 اول ک  ه اس  ت بدرگ  وار غمب  ریپ ازاتی  امت از ای  آ د؟ی  بگو خواه  دیم را نم  از ؟دی  بگو

 چ ه ه انمازخوان س ت؟هانمازخوان در ک ه اس ت نی ا او ازاتی امت از است، نیالعابد

 در غمب ریپ ن ه ،باش ند غمب ریپ نم از در هاآن دیبا !باشد هاآن در او که هستند یکسان

 طالب طالب، انیم در که دارد عظمت آنقدر قدریعال مرجع گفت شودینم. هاآن نماز

اجِدینَ فِ ي تَقَلُّبَ كَ وَ» نی ا پس. است او محور. هستند او خدمت در  تی روا ک ه «الس َّ

اجِدینَ فِي تَقَلُّبَكَوَ » از مراد که است یعال تیروا نیا اریبس دارد،  نی ا فق ط ای  «الس َّ

 ام ام ک ه اس ت نی ا عم د  یول . ب ی نیس تمطل باشد، هم نمازگداران شام  ای است،

 آمن ه ت ا عب داهلل ت ا آدم زمان از رسول مهاتا ک  و آباء ک  یعنی: دیفرمایم معصوم

هَدُ» ک ه. بودن د موحد همه. بودند حق ساجد همه لَابِ فِ ي نُ ورً كُْن تَ أَنَّ كَ أَش ْ  اْلأَص ْ

امِخَةِ كَ لَ  مْ اْلمُطَهَّ  رَةِ اْلأَرْحَ  امِ وَ الش  َّ هَا اْلجَاهِلِیَّ  ةُ تُنَجِّس  ْ كَ لَ  مْ وَ بِأَْنجَاس  ِ  مِ  نْ تَْلبِس  ْ

اجِدینَ فِ ي تَقَلُّبَ كَ وَ». است درست مطلب 4«ثِیَابِهَا تِمُدْلَهِمَّا . اس ت تقل ب نای  ،«الس َّ

 در ک ه بفهم د س تخوایم واقع ًا ه م اگ ر «نیالساجد یف کسجود» مرتبه کی تقلب

 ،«نیالساجد یف سجودک». میندار قبول را نیا که یخواندیم نماز هانمازخوان انیم

 از یعن ی. رف تن ط رف آن ب ه ط رف نی ا از تقلب «كَتَقَلُّبَ» نه «نیالساجد یف کنوک»

 و آب اء تم ام ،یاس اجد  رحم به یساجد صلب از ،یاساجد  رحم به یساجد صلب

 از ری تعب نیبهتر و هستند حقل نیساجد. هستند نیساجد( ص) اهللرسول امهات تمام

 پدر. دنباشن یکتاب یول باشند، موحد یمادر و پدر است ممکن چرا؟. است نیا دیتوح
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 الَّ ذي» ن ه اما. نباشد مرتب نماز. نباشند نمازخوان باشند، یکتاب باشند، موحد مادر و

  «.السَّاجِدینَ فِي تَقَلُّبَكَ وَ*  تَقُومُ حینَ یَراكَ

 أَیْ نَ مُبارَك ًا جَعَلَني وَ». کنده این را بیان مییآ نیا( ع) یسیع راجع را مطلب نیا

 هی زان رحم ایآ است؟ مبارک یزان صلب ایآ. هستم مبارک نم امبود  جا هر «كُْنتُ ما

 ت ا ح وا رح م و آدم صلب از که یمراحل تمام در پس. شودینم مبارک ؟است مبارک

 ن وع دو ه م مب ارک و. است مبارک ا همه ،د یرس نجایا پدر بدون( س) میمر رحم

 .است

 ]سؤال[ -

 .ستین هیتثن مبارک نه -

 ؟ستین مگر مفاعله باب -

 دو نی ا مرتب ه کی  :اس ت بُعد دو« مُبارَكًا جَعَلَني». نفرمود «ةبرک یف یجعلن و» -

 دو ه ر م ادر و پدر که است نیا یعاد بُعد دو .یعاد مرتبه کی است، یاختصاص بُعد

 ،ةمبارک  ةنطف » نی ا. اس ت مب ارک. شد حاص  ولد نیا برکت و آمدند حیصح را  از

یک  است، یعاد یک مرتبه است، ینیطرف «لهارج ةالدوج ةبارک و تهزوج الرج  بارک

 یموس  راج ع نک هیا کم ا. اس ت حس اب یرو است، یربان برکت ،برکت نیا. نه مرتبه

طَنَعْتُكَ وَ» ک ه دیفرمایم( ع) نَعَ وَ» 1«لِنَْفس ي اص ْ  رقاب ت یرو نی ا 2«عَیْن ي عَل ى لِتُص ْ

 یحت  و ارح ام امتم و اصالب تمام. شود پرورد ( ع) یموس دیبا نیتکو یوح خاص

 و یکیت ار و نقص ان نیترکوچ ک. باش ند ط اهر دی با هانیا تمام خورد،یم که یریش

 و گ ردد «الن اس یال  اهلل رس ول» دی با بع دً ک ه مبارکه نطفه نیا بر یکج و انحراف

 کی  نی ا «كُْنتُ ما أَیْنَ مُبارَكًا جَعَلَني وَ». بود نخواهد نیا کند، دایپ نبوت مقام ؛باالتر

 اس ت، ت ورات در اس ت،  یانج در االقوال شطحات االقوال، شطحات به است یجواب

 زن ا مول ود خ ود  تنه ا ن ه -اهلل مع اذ-( ع) یس یع ک ه. است اتیروا و هاحرف در

اص الً  ت ا، چه ج ا کی تاستیب جا کی  یانج در او نسب شودیم یمنته بلکه است،

 ذکر سند سلسله پدر ستیب  یاناج یعضب درتا اشتبا  کرد  است. تا و چه بین بیست

 و یعم  ب ن و م وآب ب ه رس اندند ص ورت دو ه ر در .ت اچه  یبعض  در ،است کرد 

 نس ب حس ب بر سه هر. میکرد بحث مفص  العهدین، شاراتب به دیکن مراجعه. عمون
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 ح  ق زن  ا اوالد ک ه دارد ت  ورات در و. هس  تند مح ارم قی  طر از یزن  ا اوالد از ت ورات

 ب ن یس یع: ج هینت. االب د یال ولو پشت، د  تا ولو شوند، وارد رب تیعجم در ندارند

 رهب ر رس د چ ه ت ا ش ود وارد رب تی جمع در ن دارد حق هانامهنسب نیا طبق میمر

 . دارد مدخرفات نیا. گردد ینیربان

 مرتبه کی است، خدا جع ِ «مُبارَكًا جَعَلَني وَ» :دهدیم جواب کلمه کیاینجا با  و

 ک ار در ییزن ا آخر تا اول از که است شد  نطوریا خوب که است مادرها و پدر جع 

 ،ییقص  ورها مادره  ا، و پ  در جع    در اس  ت، یاله   جع    مرتب  ه کی  . اس  ت نب  ود 

 و ام ا. س تین یرب ان کام   تبل ور آن نباش د،هم  اگر و هست یاشتباهات تقصیرهایی،

 مرحل ه در بعدً و «نَبِیًّا عَلَنيجَ»بعدً  و «اْلكِتابَ آتانِيَ» که ییخدا همان خدا، یجعلن

 تك رس ش املة بركة «كُْنتُ ما أَیْنَ مُبارَكًا جَعَلَني»» بود، اول «اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي» که چهارم،

دفت ری  .اس ت ک راس ،اس ت آن در دیچ همه که یدفتر است، دفتر اسکرّ 1«كك  كیانه

 کی در خواهدیم خداوند را آنچه خواهید در آن است، کرّاس است.که آنچه شما می

 . است( ع) حیمس در مجموعًا باشد، مقداریعال رسول

 التج دیف، و ال دس أی دي اختلقت ه التي المآلب و المثالب ك  ساحته عن تسلب»

 مطه رة أرح ام و ش امخة أص الب ف ي الماض ي أعم اق إلى تضرب «كُْنتُ ما أَیْنَ» ف

 و ماضیه في ساحته یطهر ما العذراء، الطاهرة امه الى و اخرى الى ك  من تنق  حیث

 ف ي تك ن فلم» میخوانیم بعدً که «السالم مثلث یشملها كما مستقبله و حاله بأحرى

 مقارف ه، ، ن هاس ت مقارب ه ن ه «مقارف ة ال و ح ال، أی ة على محرمة مقاربة البین هذا

 مس تقبله م ن و ترح ال و ح  ّ ك   ف ي مقارفة له ا ال و» هم نیست. و انجام. کیندد

 را نی ا «الوالد هذ  ساحة عن الذود رجاء إال الطاهرة مریم بخلد یخلد لم إنه .المجید

 گ رید مطال ب نیا بر اضافه یسیع. خواست را نیا فقط «إِلَیْهِ فَأَشارَْت». خواست میمر

و  «اتجه ت أی ن للن اس نفاعا جعلني» :ولیدها تجد هي فإذا». گفت خدا امر به هم را

 «مؤدبا و معلما

 رس الت، بعد رسالت، از قب  یاانداز  تا مرحله. است مرحله از بعد مربوط به نیا 

 ش ام  ک ه اس ت مطهر  ارحام و شامخه اصالب از که یقبل مراح  ولکن. نبوت بعد

 ذل ك و .بینه ا ت نقال الت ي األرح ام و األص الب لكاف ة كافل ة كامل ة بركة في». است

 هذ  تدنّس مما الجدید، و القدیم هديع في الكتابیة التقوالت ك  على عریض تعریض
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 1«!أرح ام و أص الب م ن س واها و النب وات س احات م ن قبلها بمن المباركة الساحة

 نی ا نیعهد بشارات در ، همدییبفرما مراجعه ریتفس به هم چرا؟. خوانمینم را بعد 

 وَ» :312 ص فحه. میک رد ادداش تی م ا اس ت گفت ه و انجی  تورات که غلط یهانسب

 از پ نجم مرحل ه. اس ت پ نجم مرحل ه نی ا «حَیًّ ا دُمْ تُ م ا الدَّك اةِ وَ بِالصَّالةِ صانِيأَوْ

 جَعَلَن ي». اس ت یماض یاوصان «أَوْصانِي وَ»( ع) حیمس العاد خارق یبالوح اعترافات

 ک ه الوقوعمتحقق است یمضارع اما. است یاضم« نَبِیًّا جَعَلَني». است یماض «مُبارَكًا

 . میکرد عرض که یاثالثه ادله به است، آمد  یضما لسان به

 دارد اعت راف نی ا ک ه یدالالت جمله از «حَیًّا دُمْتُ ما الدَّكاةِ وَ بِالصَّالةِ أَوْصانِي وَ»

 و  ی انج خ ود در. اس ت ب ود   یانج عتیشر و تورات عتیشر در ةصال که است نیا

 ق رآن در مقدس ات اتی آ از نکهیا کما. است بود  انیاد ک  در. است بود  هم تورات

الةِ أَوْص انِي وَ». میکنیم استفاد  را مطلب نیا فیشر  .«حَیًّ ا دُمْ تُ م ا الدَّك اةِ وَ بِالص َّ

 ای  ن د،یگومی انی آقا ک هداش ت  را تس عه اقسام نیا بود؟ پولدار( ع) حیمس ایآ: سؤال

 بر که بود رسنهگ قدرآن حضرت ؟بدهد زکات که داشت ی همگرید اموال آن از باالتر

 .بود تنق  حال در دائمًا شانیا ما از یاتیروا و  یانج از یاتیآ حسب

 ]سؤال[ -

 خورد؟ داشت و نمی -

 ]سؤال[ -

 ،اس ت یبرون یکی بدهد، خدا را  در انسان که است یمال زکات ست؟یچ زکات -

 اللَّ هِ عَبْ دُ إِنِّ ي»؛ «كُْنتُ ما أَیْنَ مُبارَكًا جَعَلَني» که نفس هیتدک. است نفس هیتدک یدرون

 زک ات، از اس ت روش ن و درخش ان یل یخ چ هآن پ س .ش د همهاینها « اْلكِتابَ آتانِيَ

 یبرون  یمق دار ،میتعل  نظ ر از ،یبدن قو  نظر از ای کالم نظر از ای. است یبرون زکات

 رد ما که یاتیآ از یکی. بدهد گرانید به یمقدار ،دارد انسان که یمال نظر از ای. است

 مادام حیًّا است مأمور که( ع) حیمس جناب که است نیهم میکرد استدالل زکات باب

 ب اال آن س ت،ین یدیچ که کرد  صعود ،بود که یمادام ًا،یّح مادام شانیا .بدهد زکات

 در یح  ن ه ،هیارض  ک ر  در یّح بود، نجایا در که یمادام. باشد ریفق که ستین یکس

 از ک ه خ وردیم عل ف نق دریا ؟بده د زک ات که شتدا یدیچ شانیا ایآ ه،یسماو کر 

 یکاس ب ن ه ش انیا خ ورد.و نمی داش ت نک هیا ن ه. داس تیپ یس بد گفتندیم شکمش
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( س) م ادر  نک هیا کم ا نکرد، ازدوا  شانیا که یجهات از یکی و ...یشغل نه ،داشت

 ق درت دوبل ه ک ه م ادر ،بود نقص اگر. نبود نقص نکرد، ازدوا  خود  نکرد، ازدوا 

 ن ه. س تین درس ت ایانب در نقص چون نبود، نقص نیا. آورد پسر شوهر بدون داشت،

 ازدوا  ش دینم بلک ه. هاحرف نیا و یعقل و یروح و یمعنو نقص نه و یبدن نقص

 بکش ند، را او خواهن دیم ،هس تند او دنبال ا همه آنجا و نجایا دائمًا که یکس. کند

 دارد، ک ه یکم  وق ت نی ا ک ه یج ابیا تجه هم. است یسلب در که جهت نیا از هم

 هاچه که  یاسرائیبن تیب کفر غلظت با و انصار یکم با و کم وقت نیا با( ع) یسیع

داش ته  بچ ه و زن و بمان د ج ا کی  توانستینم. بکنند خواستندیم کاره چ و کردند

 . باشد

 و گرف ت را بیش ع دختران از یکی یوقت یموس جناب کرد؟ کاره چ یموس جناب

 نه. ستین یصحبت چیه اهلش از گرید ،ةالشجر من که شد وارد او بر یوح انیجر بعد

 نج ایادر  را اه م و ش د پ در ب ه ملح ق اه  . س تین کار در ، چیدییاهل نه ،یفرزند

 نک  رد، ازدوا  اص  الً( ع) یس  یع. گرف  ت زن قب    یول   ،دانس  ت مق  دم( ع) یموس  

 یمقتض  نهیزم هاوقت یبعض. بود طورنیا نهیزم ،ی استرجحان مییبگو میخواهینم

. ش د ره ا نه مورد  از. کرد ازدوا  مرتبه 26 پیغمبر. کند ازدوا  ادیز انسان که است

 لَ وْ وَ ٍ أَْزوا ٍ مِ نْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ أَنْ ال وَ بَعْدُ مِنْ النِّساءُ لَكَ یَحِ ُّ ال» هم بعد. بود الزم نیا

 آن و ط رف نی ا ا همه چون ،نکرد ازدوا  خوب (ع) یسیع یول 1«حُسْنُهُنَّ أَعْجَبَكَ

 ک ه داش ت م ال کج ا ش انیا. ب ود طرف آن و طرف نیا مختلف جهات به. بود طرف

 ک ه اس ت یب یعج ح رف اریبس  اریبس  ح رف نی ا میفهمیم  نج ایا از ؟بده د زکات

شد،  مُردار یکی و مُرد یکی که یدیچ نه هم آن .است دیچ هنُ در فقط زکات ندیگویم

 و ط ال ط ور،آن ج و و گن دم ط ور،آن گ او و گوس فند. شد گرفتار خدا عذاب به یکی

 انگ ور  و خرم ا و گندم و جو زراعت. بشود مسکوک دیبا نقر  و طال. چیه ا  نقر

 یغن  و زرنگ آدم خوب. باشد دیبا نیزم کی در ندیفرمایم شرط نوعًا انیآقا هم که

 چیه  و فاص له مت ر چن د ب ا ج دا ه م زا کنمیم جدا نیزم هدارتا صدتا من دیگویم

 عل ف از نی ا ک ه یشرط به ندیگویم هم شتر  و گوسفند و گاو در. دهمینم یزکات

 ،بخ ورد ش ما دس ت عل ف ه م روز کی  اگ ر ن دیگویم هایبعض  ک ه. بخ ورد ابانیب
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 داد  زک ات ه انیا تم ام از و نبود یسلب یهاشرط نیا اگر تاز . ستین زکات مشمول

  ؟است چقدر مگر شد،یم

 توان دیم آنچ ه یعن ی اس ت، زک ات ب ه مأمور که( ع) حیمس که است اتیآ از نیا

 و خرم ا و ج و و گن دم ن ه دارد، نق ر  و ط ال نه دارد، شتر و گوسفند و گاو نه بدهد،

 از چ ه کن د، بخشش تواندیم انسان که یدیچ آن پس دارد، که یدیچ آن. دارد انگور

الةِ أَوْص اني وَ». کن د کم ک دی با انس ان مال ظرن از چه و قدرت و کالم نظر  وَ بِالص َّ

 ارض در ش تریب یسال چند که یسیع است. سؤال «حَیًّا دُمْتُ» در .«حَیًّا دُمْتُ ما الدَّكاةِ

 الَّ ذینَ مِ نَ مُطَهِّ رُكَ وَ إِلَ يَّ رافِعُ كَ وَ مُتَوَفِّی كَ إِنِّ ي». کردند صعود بعد نبودند، دعوت

نجا زکات یا. آخر یال 1«اْلقِیامَةِ یَوْمِ إِلى كَفَرُوا الَّذینَ فَوْقَ اتَّبَعُوكَ الَّذینَ اعِ ُج وَ كَفَرُوا

 اس ت زن د  ک ه یم ادام انسان مگر. است یبُعد سه( ع) حیمس اتیح ممات. چیست؟

 زن د  ک ه یم ادام نه، ی؟دار یزکو مال است زند  که یمادام یعنی ،بدهد زکات دیبا

 یبعض . نده د نداش ت اگ ر بده د، داش ت یزکو مال اگر. است فیکلت عالم در است

 یبُع د س ه( ع) حیمس  جن اب یزن دگ. ندهد ندارد هاوقت یبعض بدهد، دارد هاوقت

. ش ودیم ک ه یمق دار آن ،زک ات. ب ود دعوت رضا در که یمقدار آن اول بُعد. است

 زن د ( ع) یس یع ناآل اس ت س ال هداره ا که کرد آسمان به صعود که یوقت دوم بُعد

 150 از اس ت نس اء سور  هیآ جمله از که است مطلب نیا اتیآ نص حسب بر و است

 یَكُ ونُ اْلقِیامَ ةِ یَ وْمَ وَ مَوْتِ هِ قَبْ  َ بِهِ لَیُؤْمِنَنَّ إاِلَّ اْلكِتابِ أَهْ ِ مِنْ إِنْ وَ» که است بعد به

 م انیا او ب ه کت اب اه   تم ام م وت او از قب   یعن ی .است نص نیا 2«شَهیدً عَلَیْهِمْ

 آن ها،یهودی رسد چه تا ،اوردندین مانیا هنوز درست به او انیحیمس یحت آورند،یم

 یمهد حضرت پشت و ندیفرمایم اجالل ندول ند،یفرمایم ندول حیمس که است وقت

 م انیا حیمس  ب ه ک ه انی هودی و انیحیمس  ک ه یوقت. خوانندیم جماعت نماز(  ع)

 ه م ه اآن بیاین د پش ت حض رت مه دی نم از بخوانن د، هی اله ارقخ  نیا با آوردند،

 در. است اتیح دوم بخش نیا. هستند کودن یلیخمگر آنهایی که . شوندیم مسلمان

 ،بل ه هس تند، یکس ان ؟بده د یکس  چه بهو  بدهد یزکات، دیگر چه هست که آسمان

 ک ه تاس  محت ا  ه م ادری س ام ا حضرت ادریس آنجا تشریف دارند،. هست ادریس

 ب ه مکل ف و است فیتکل عالم ندنکیم ندول یوقت ؛سوم بخش اما رد؟یبگ زکات مثالً
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 زک ات ؟ستین زکات زمان امام زمان در مگر. دهندیم زکات باز. است اسالم عتیشر

 . است شتریب وسعتش آنجا در

 تدکیه که اآلن هم هست.  یدرون بعد نیا -

 را دو ه ر م ا س ت،نی نی ا ب ه منحصر نبوت و« اْلكِتابَ آتانِيَ» از بعد زکات نیا -

. بده د ،بده د زک ات اگر گفتند ف الن ش ب بای د است؟ کدام یاقو عدبُ یول م،ییگومی

 میخواهینم ،ستین یمطلب باشد، یدرون بُعد آن بدهد، دیبا زکات ،«الدَّكاةِ وَ بِالصَّالةِ»

 الدَّكاةِ وَ بِالصَّالةِ صانيأَوْ وَ». است نیّب و درخشان یلیخ یبرون بُعد یول م،یکن شینف

 نی ا دس ت از بدن د ادی فر دی با م ؤمن ک ه اس ت نجایا 1«بِوالِدَتي بَرًّا وَ* حَیًّا  دُمْتُ ما

 ا،ی انب انی م در شما(. ع) حیمس هیعل آوردند  یانج در که انیحیمس یلعنت یهاحرف

 نی ا ازاتی متا از ع دول نیم ؤمن انی م در ای آ عدول، انیم در ن،یمؤمن انیم در یحت

 م  ادر ب  ه. اس  ت ط  ورنیهم ه  م ع  ادل ری  غ س  ت؟ین نیخش  مگ م  ادر  ب  ه ک  ه اس  ت

 ک ه هس تند یکسان من مادر ر!کاه چ تو با مرا زن یا" دن، آن هم چطور!ش نیخشمگ

 انس ان م ادر اگ ر یحت  دان د.می کافر  را مادر یعنی ."آوردند مانیا خدا عتیشر به

رِكَ أَنْ عَل ى جاهَداكَ إِنْ وَ» ما: یشرع ردستو ست؟یچ ما یشرع دستور باشد کافر  تُش ْ

بی َ اتَّبِ عْ وَ مَعْرُوف ًا ال دنْنیا فِ ي صاحِبْهُما وَ تُطِعْهُما فَال عِْلمٌ بِهِ لَكَ لَیْسَ ما بي  مَ نْ س َ

 نظ ر از و اس ت یعاد نیمؤمن یبرا یسلب نظر آنچه که از 2«مَرْجِعُكُمْ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ أَنابَ

 که آن یاثبات و. بود مادر نسبت یشق جبار یسلب. است یعاد نیمؤمن یبرا هم یاتاثب

 فِ ي ص احِبْهُما وَ» ام ا باش د، مش رک ک ان ولو ،دارد لطف و دارد محبت او به نسبت

 اول والعدم یای انب نیتربدرگ از یغمبریپ کی یبرا دیایب خداوند را نیا. «مَعْرُوفًا الدنْنیا

 م ثالً. کن د ذک ر حیمس  ازاتی امت از یکی عنوانبه است، مهد رد که یحالت درهم  آن

 ب ه ک ردم محول من که بود یابعاد «كُْنتُ ما أَیْنَ مُبارَكًا جَعَلَني وَ» نیا در دیکن فرض

 اس ت نیا «كُْنتُ ما أَیْنَ مُبارَكًا جَعَلَني وَ»از موارد  یکی. دیکن مراجعه نیعهد بشارات

 در .لعنت تحم  ندیگومی را نیا لعنت، تحم  ، نهاست د کر یلعنت کار خود  نه که

 یکس که تورات نص به ناموس عتیشر بردن نیب از در. لعنت تحم  ندیگومی صلیب

 نیآم با پس ن،یآم ندیبگو قوم و است لعنت مورد ،کند ترک را ناموس عتیشر نیا که
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 وَ». باشد ملعون دیبا بُعد چند در( ع) حیمس موجود تورات نص به  یاسرائ قوم گفتن

 . آن نه ،نیا نه نکهیا نه. است مبارک مراح  تمام در «مُبارَكًا جَعَلَني

 لَ  مْ وَ»، ای  ن ایج  ابش اس  ت. اس  ت یبُع  د دو «بِوالِ  دَتي بَ  رًّا وَ» نج  ایا در وق  ت آن

 چ را و .مب ود بارّ من مادرم به نسبت است، خاص «بِوالِدَتي بَرًّا» 1«شَقِیًّا جَبَّارً یَجْعَْلني

 در ک ه یامعص ومه م ادر رسد چه تا. بود بارّ دیبا باشد هم مشرک یمادر اگر ؟نباشد

 و اس ت( س) زه را فاطم ه اول درج ه .اس ت دوم درج ه یهست جهان زنان ک  انیم

 ای  چهارت ا. ب ود خواهن د ح وا و ج هیخد و هیآس  بعدً و است( س) میمر دوم درجه

 در ک ه یمدخرف ات ک   ب ر اس ت رد نی ا «بِوالِ دَتي رًّابَ وَ» مادر به نسبت. هستند تاپن 

 اهان ت ج ا پن  هر در. است شد  ذکر میمر  یانج در فقط جا پن  آمد  است.  یانج

 . است احترام و  یتجل هاآن همه و است شد  ذکر اج 35، 34 فیشر قرآن در و است

 م ن بالوال دة رّالبِ  بحیص  أن للعج اب ی ا و بوال دتي ب را جعلن ي« بِوالِ دَتِي بَرًّا وَ»»

 ه و و الرسالیة المیدات من». است مشبهه صفت بَرّ است، مصدر رّبِ 2«الرسالیة المیدات

 نی ا از چ ه ه ر ای «قبیله من ذا أما بوالدتي برً تتخطى الرسالة و العامة، النوامیس من

 كإقام مةالق من أدنى أم األمة فیها تشارك ال التي القمة بالمیدة تختص و». باشد  یقب

 ،«بالوال دة الب ر دون». اس ت یگ رید مطلب آن. است نمازخوان «الدكاة إیتاء و الصالة

 ه اآن دادن زک ات و هاآن خواندن نماز منتها. هست همه یبرا د زکات و نمازخوان

 چگونه است؟ والد  محبت اص  «ةوالدالب بر» یول. است نیا از باالتر ،است گرید ورط

 در یول  ،گرید یعنی یفارس لغت در سائر. قرآن همه یعنی «القرآن سائر في نجد ال و»

 .رکنند یس ،همه یعنی یعرب لغت

 3«بِوالِدَیْهِ بَرًّا وَ»در مورد حضرت یحیی هست:  -

 م ا «بِوالِ دَتي بَ رًّا»: دی گویم ق رآن. دارد ف رق بَ ر ب ا بِ ر. اس ت مش بهه صفت بَرّ -

 البَ ر» ن ه« بالوالدة رّالبِ یصبح أن». باشد ستدر میکرد نق  نجایا که یعبارت میخواست

 ال و بالوال دة، الب ر دون». میاوری درب بَ ر از را بِ ر نکهیا کردن، یخوب یعنی بِر «ةبالوالد

 الرحم ة ب ر إال الله م رس الیة می دة»یعنی برّ بالوال دة را « یعتبر  القرآن، سائر في نجد
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 میرح برّ خدا 1«الرَّحِیمُ اْلبَرن هُوَ إِنَّهُ نَدْعُو ُ قَبْ ُ مِنْ كُنَّا إِنَّا». است یگرید مطلب «االلهیة

 ه م یاص ل هم. طور استهم همین آنجا در چرا؟ ««بِوالِدَیْهِ بَرًّا وَ» یحیى في و». است

 او ب ه نس بت ی یحیک ه  دادن د نس بت ی یحی م ادر ب ه نس بت که یاصل هم. یبشارت

 عم د  ک ه ی یحی اس ت، یسیع رمبشّ که ییحی یعنی ؛یبشارت :دوم. کندیم یبدرفتار

 منتها. است بَر مادر  و پدر به نسبت است، رسول یاسیع آمدن به بشارت او رسالت

 در محور و است به مبشرٌ که یسیع کنیول ،مادر  و پدر چون آنجا، در است هیوالد

 . باشد نداشته یمهربان مادر  به نسبت است، یرسالت بشارت نیا

! األم م تع م بالوالدین اإلحسان آیات و ثم .«عَصِیًّا جَبَّارً یَكُنْ لَمْ وَ دَیْهِبِوالِ بَرًّا وَ»»

 الكتاب ات ف ي عنه ا اث ر ال التي بها البر ایجابیة تعني المسیح في «بِوالِدَتِي بَرًّا» لكن و

قِیًّا جَبَّ ارً یَجْعَْلنِ ي لَمْ وَ» :أن كما و اإلنجیلیة،  ق تیحق در ک ه اس ت دوم مرحل ه «ش َ

 بها كان إنه الكتابات هذ  منه مست ما ساحته عن الذود تعني». شودیم ویمعن تکرار

 اس ت، کنن د نگرانواقع ًا  ه انیا خواندن. «اإلنجی  حسب أمه و المسیح !شقیًا جبارً

 یقان ا «الجلی   قانا بقصة هنا نبدأ» مثالً ،آن جمله کی یول. دیکنیم مراجعه انیآقا

 و لم ریم أس وءها م ا». کردن د درست عروسی که بود   یجل رشه در ییجا کی  یجل

 تالمیذ  دعت التي معجداته كاولى الخمر صناعة معجدة المسیح الى تنسب إذ عیساها

 .را میمر هم ،کرد  تیاذ را حیمس هم «به االیمان إلى

 فرغ ت لما و»: یطبّقها أنه رغم استدعائها في یهتكها هو و مریم باستدعاء ذلك و»

 ن ص نی ا ،بود خمر خمر  هفت. کردندیم پخش ظاهرً خمر  یجل یقانا در«« رالخم

 فرغت لما و». است حرام خمر عیشرا همه و تورات و  یانج عتیشر در نکهیا با. است

 کاره چ دیبا شد، تمام شراب فرزندم :گفت مادر «خمر لهم لیس: یسوع ام الخمر قالت

 دی گویم م ادر  به! زن یا چه تو و من به «امرءة یا لك و مالي یسوع لها قال» ؟کرد

ه؟ چ  یعن ی «لك و مالي» هم بگوید، مادر یا ؟زن یا دیگویم مادر  به آدم زن، یا

 ش راب آب از م ن اعج از با که یاعجاز ساعت «بعد ساعتيلم تأت »به من و تو چه؟ 

 اعتهس  یأتي فور  من و» چرا؟. است دروغ نیا نکهیا حالو . است امد ین ،کنم درست

 :آخ ر  ت ا. دی کن آب از پ ر را ش راب خمر  هفت نیا تمام «ماء االجران و امأل: قائالً

 . آخر یال «خمرً المتحول الماء المتكأ رئیس ذاق فلما»
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 و ب ود یعروس  جش ن جلس ه نی ا رهب ر که أالمتک سیرئ که است نیا مطلب آخر

 خوب خمر نیا کرد سؤال. است یخوب خمر چه دید. بودند او نظر تحت خدمتگداران

 چرا کرد سؤال. دمآ خوب خمر یسیع معجد  از. است یسیع معجد  از گفتند ست؟یچ

 از خ وب خم ر نی ا ،شد تمام یلاوّ آن. نبود اول گفت ؟ینداد اول را خوب خمر نیا

 ب ا ک ه حیمس  ق دس س احت ب ه نس بت ه م است هتک نجایا در. است یسیع معجد 

 عق   ک ه را یوح  فرودگ ا  هی ربان معجد  با. دکر درست را عق  بردن نیب از معجد 

 . نیهمچن( س) مادر  به نسبت و معاذاهلل کرد نابود است

 ف ي م ریم» :بع د «الق رآن في مریم» :بعد و. دییبفرما مطالعه انیآقا شما را مطالب

 نیآخ ر ک ه 1«یًّ احَ أُبْعَ ثُ یَ وْمَ وَ أَمُ وتُ یَ وْمَ وَ وُلِ دْتُ یَوْمَ عَلَيَّ السَّالمُ وَ» بعد «القرآن

 ام ام وف ات نبهش  روز چ ون .ش د خواه د کشنبهی روز به منتق  ظاهرً است، مراح 

 اهللتیآ مرحوم کند رحمت خدا و. میهست عدادار همه البته که است( ع) صادق جعفر

 شدند، که مجلس سیرئ)علیه لعنة اهلل(  شا  زمان در شانیا است ادمی( رض) یکاشان

 از یک ی. نرفتن د هم مجلس. شدند آراء اتفاق با مجلس سیرئ. ردکیم فرار داشت شا 

 ام ام ش هادت روز ک ه دی انربگذ را م اد  نی ا فرمودند کردند، مجلس در که ییکارها

 ن فع رغ م ب ه شیپ  سال چند و یس از ،وقت آن از. بشود یرسم  یتعط دیبا صادق

 .شد یرسم  یتعط گرانید و شا 

نَ ا لِمَ ا عَظِ یمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُ رْإِیمَانِ وَ مَعَ ارِفِ اْلمِ و اْلعِْلا بِنُورِ اْلصُدُورَنَ رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَا ُنَا عَمَّا لَا تُحِبنهُ وَ لَا تَرْضَا ُ وَ جَنِّبْتُحِبنهُ وَ تَرْ

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»
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