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شرح سخنان عیسی مسیح در گهواره

 

 

 

 

 تفسیر آیاتی از سوره مریم راجع به عیسی )ع(

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 امالا. دارنالد را سالالم یتلق یستگیشا که یکسان به نسبت است اهلل من طبعًا سالم،

 خبالارإ یکالی. اسالت مرحلاله چنالد یدارا سالم چون ،است باطل طبعًا «اهلل یعل مسال»

 کم،یعلال سالالم میگالویم شالما باله مالن ماللالً یوقت که خبارإ. است دعا یگرید و است،

 طالرف باله ینابسالامان ،ییناروا ،یظلم ،یخطر ،یضرر من طرف از دهمیم خبر یعنی

 یکسال اگالر اال و. باشد یمطلب نینچ مًایمستق که یصورت در البته. کندینم توجه شما

 سالمٌ. ندارد معنا سالمٌ آنجا است، کرده من متوجه یعذاب چون است، بیتعذ مستحق

 اوایالذا   غرضال  که یکافر با ای یمسلم با انسان که است یزیآممسالمت برخورد در

 یحتال. سالتین متوجاله یناراحت و یضرر شما به من طرف از که کندیم خبارإ ست،ین

 بحال  شالما بالا خواهمیم من که است نیا سالم ندهیگو مقصود است، کافر طرف اگر

 یکسال چاله خالدا به. است یخبارإ بُعد نیا. ندارم اضرار غرض. بیایید راه به بلکه ،کنم

 جمالع حواسالت ایخالدا یعنالی ،کیعل سالمٌ ایخدا دیبگو کسی اگر ؟کند سالم تواندیم

 نیا. بزند تواندینم ضرر خدا به یکس. است مسخره نیا. زنمینم ضرر تو به من باشد

 .است یاخبار بُعد

 از من ؛اهلل سلمک ای هیعل اهلل سالم یعنی ه،یعل سالمٌ است ییدعا بعد که دوم بُعد

 مالا اسالت، طالرف دربالاره ییدعا کی بدارد، سالم را شما خداوند که دارم استدعا خدا

 کاله میکنال دعالا ایال بالدارد سالالم را شالتنیخو خالود خالدا ه؟چال که میکن دعا خدا درباره
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 اسالت غلط اهلل یعل سالم بُعد دو هر در. نزنند ضرر او به بدارند، سالم را خدا گرانید

المٌ» فیشر قرآن در لذا و و المٌ» 1«یاسالینَإِْل عَلال  سالَ  کاله 2«هالارُونَ وَ مُوسال  عَلال  سالَ

 مهال خالدا سالم طبعًا و. دارند سالم یستگیشا که امبرانیپ بر فرستدیم سالم خداوند

 شما که میدواریام که کندیم دعا خدا. کندینم دعا که خدا. است یلاوّ ست،ین یدوم

 کاله کندیم خبارإ. است خبارإ ،ریخ کند؟از چه کسی این تقاضا را می د،یباش سالمت

 سالالم مییبگو ما اگر ،بله. دیهست رحمت و یراحت و صفا و سلم در من طرف از شما

 سبحانه حق طرف از اما بُعد، دو هر در ای اخبار بُعد در ای دعا بُعد در ای است، درست

 .است ورطنیا سالمٌ یتعال و

 یبالرا از سالالم خداونالد عالام وجالهٍب فیشالر قالرآن در کاله بالود نیا ایبر مقدمه نیا

 بالر صاللوا  و سالالم کاله اسالت داده دسالتور هالم ما به. است فرموده ارسال ستگانیشا

لوونَ مَالئِكَتَالهُ وَ اللَّهَ إِنَّ». میبفرست دارند یستگیشا که یکسان  أَیُّهَالا یالا النَّبِال ِّ عَلَال  یُصالَ

 خالدا از که نیا از است اعم صالة نیا منتها 3«تَسْلیمًا سَلِّمُوا وَ عَلَیْهِ صَلووا آمَنُوا الَّذینَ

 المالئکاله ةصالال و است ةالرحم انزال اهلل ةصالکه . باشد ما از باشد، مالئکه از ،باشد

 خالدا از گالرید سالالم امالا. اسالت ةالرحمال استنزال هم ما ةصال و است ةحمالر استنزال

لووا آمَنُالوا الَّالذینَ أَیُّهَالا یالا النَّبِال ِّ عَلَال  یُصَلوونَ مَالئِكَتَهُ وَ اللَّهَ إِنَّ». ستین  کاله« عَلَیْالهِ صالَ

 داردیمال سالالم خداونالدبلکه . فرستدینم سالم خداوند ،شما «سَلِّمُوا وَ» است استنزال

 دعالا به معنالای بفرستد سالم بفرستد، سالم اما. دندار یستگیشا کهرا  یاشخاص عمالً

 یتعالال و سالبحانه حالق هیالمیرح و هیالرحمان رحما  کل که هم خبارإ ندارد، معنا که

 .است هایبد از ما دادن نجا  و یرهبر ما و کردن سالم عمالً

 ]سؤال[ -

 منتهالا. میبفرسالت سالالم خدا به میتوانینم ما فرستد،یم سالم خدا ،است درست -

 سالالم خدا اسما  از یکی ...سالم عمالً هم خداوند. است خبارإ ست،ین دعا خدا سالم

 پال . میبفرسالت سالالم خدا به میتوانینم ما ، ولیسالم لفظًا هم سالم، عمالً هم. است

 سالالم هالم و میفرستیم صلوا  هم ما ،بله «تَسْلیمًا سَلِّمُوا وَ» میخواند که هیآ نیا در

 کیال نیا پ . میفرستیم سالم گرانید و غمبریپ بر نه، خدا بر سالم ولکن. میفرستیم

                                                           

 .130. صافات، آیه 1
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 .56. احزاب، آیه 3
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 بر فرستادن سالم که یتعال و سبحانه حق حضر  مقدس مقام یبرا از است یازیامت

 سالالم خبالارإ عنوانباله خداونالد امالا خبار،إ باب در هم دعا، باب در هم است، غلط او

 خداونالد کاله یاعاماله ا یالآ از بعالد قالرآن یجا دو در. ستین عااد عنوانبه فرستد،یم

 دارد، هالم سالر پشت یمتعدد ا یآ که فالن و فالن یعل سالمٌ ،«یاسینَإِْل عَل  سَالمٌ»

 خداوند. است یکوکارین و احسان مقام یدارا که یکس 1«اْلمُحْسِنینَ نَجْزِي كَذلِكَ إِنَّا»

 قالرآن یجالا دو در دارد،یمال ارسالال را تیعنا و یسالمت و سالم خبار،إ عنوانبه او به

 خدا هم یگرید خودشان، بر خودشان خودشان، بر یکی خاص، سالم نفر دو که است

راجالع . دارد یااضافه کی نجایا یول. میدار متعدد شخص بر سالم البته .او شخص بر

المٌ» 2«حَیًّالا یُبْعَ ُ وْمَیَ وَ یَمُو ُ یَوْمَ وَ وُلِدَ یَوْمَ عَلَیْهِ سَالمٌ وَ» به یحیی )ع(  را« عَلَیْالهِ سالَ

در اینجا اختصاصی « حَیًّا یُبْعَ ُ یَوْمَ»ولکن  دارد، غمبرانیپ از یلیخ به نسبت خداوند

المُ وَ»( ع) یسیع به نسبت نجایا در. است  یَالوْمَ وَ أَمُالو ُ یَالوْمَ وَ وُلِالدْ ُ یَالوْمَ عَلَال َّ السالَّ

 وَ»تفالاو   در. فرسالتدیم سالم خداوند که« عَلَیْهِ سَالمٌ وَ» ییحی به راجع 3«حَیًّا أُبْعَ ُ

المُ وَ» نجایا یول فرستاد،یم سالم خدا آنجا ؛«عَلَیْهِ سَالمٌ» با «عَلَ َّ السَّالمُ  «عَلَال َّ السالَّ

. اسالت مالن بالر مردمالان سالالم چه فرشتگان، سالم چه خدا، سالم چه یعنی است، اعم

 که یحال در( ع) یسیع که است یامرحله نیآخر نیا .است اهم و اعم سالم نیا پ 

 ریالز نجالایا در را خالود ا یالح بُعالد ساله کاله. کنالدیم یمعرفال را خود ،است گهواره در

 .است آورده سالم پوش 

 ]سؤال[ -

 بحال  قالبالً را نیالا. شالد حاملاله ساللم باله ،شالد حامله( س) میمر که یوقت یعنی -

. در میکالرد بحال  مفصل آنجا 4«نَبِیًّا جَعَلَن  وَ اْلكِتابَ  َآتانِ اللَّهِ عَبْدُ إِنِّ  قالَ». میکرد

 نالدهیآ زمالان ه،یالحال زمالان گذشته، زمان در «عَلَ َّ السَّالمُ وَ». است کل به اشاره اینجا

 .هست

 ]سؤال[ -

                                                           

 .80. صافات، آیه 1

 .15. مریم، آیه 2

 .33. همان، آیه 3
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 باله نسبت. است خبارإ هم است، دعا هم شانیا بله، شانیا. کندینم دعا که خدا -

 . است اخبار هم است، دعا هم. دارد معنا خبارإ یلو ندارد، معنا دعا گذشته

 اینجا اآلن ظهور در دعا دارد. -

 بالا تالوانمینم ایآ ،کیعل سالم میگومی من ،«عَلَ َّ السَّالمُ وَ» ندارد یظهور چیه -

 غمبالریپ رسد چه تا ،دشو؟ میخبارإ هم یکی کنم، دعا یکی؟ بکنم کار دو کیعل سالم

 .است الجمع جمع مقام یدارا که بزرگوار

 ]سؤال[ -

. سالتیک طرف از دیگوینم «عَلَ َّ السَّالمُ وَ» نجایا یول است، خدا طرف از نجایا -

المُ وَ» نیالا .خالودم طرف از مردم، طرف از مالئکه، طرف از خدا، طرف از  ،«عَلَال َّ السالَّ

 و دارد امکالالان کالاله یمراحلالال کالالل در اسالالت سالالالم جالالن . اسالالت سالالالم جالالن  السالالالم

 تولالد ساللم را، والد  ساللم پرش کی. دارد( ع) حیمس مقدس مقام یبرا زا یستگیشا

 والد  والد  نیالا« وُلِالدْ ُ یَالوْمَ عَلَال َّ السَّالمُ وَ» را، حاال سلم را، تولد از بعد سلم را،

المُ وَ»]...[  اسالت خبارإ نجایا. است یماض «وُلِدْ ُ یَوْمَ». ستین عن زنا  یَالوْمَ عَلَال َّ السالَّ

 همه ملل مرد خواهد بعدًا «أَمُو ُ یَوْمَ وَ» والد  ومی یسالمت از کندیم خبارإ ،«وُلِدْ ُ

 . کردم عرض بارها که ددار یانکته «حَیًّا أُبْعَ ُ» نیا در ،«حَیًّا أُبْعَ ُ یَوْمَ وَ»

ورِ فِال  نُفِال َ وَ» که دارد مبارکه هیآ در عِقَ الصالو ماوا ِ فِال  مَالنْ فَصالَ  فِال  مَالنْ وَ السالَّ

 «الصوورِ فِ  نُفِ َ» نیا 1«یَْنظُرُونَ قِیامٌ هُمْ فَإِذا أُْخرى فیهِ نُفِ َ ثُمَّ اللَّهُ شا َ مَنْ إاِلَّ أَرْضِاْل

 ایالآ. میهسالت زنالده ،میدار ا یح ما برزخ در خوب برزخ، مراحل نیآخر در موقع؟ چه

 کنالدیم  ایالحإ و البالرزخ نعال کنالدیم ماتهإ را ما خداوند م،یدار ا یح ما که برزخ در

 حالالت همالان از را مالا کنالدیم نقالل بلکه ست،ین البرزخ نع ماتهإ ای ،ةامیالق ومی ایبر

 آیاله ایالن دو نیا خوب. شودیم جادیا ما یویدن جسم در که یتحول با یبرزخ ا یح

ماوا ِ فِال  مَنْ فَصَعِقَ الصوورِ فِ  نُفِ َ وَ» که هیآ نیا. کندمطلب را بیان می  مَالنْ وَ السالَّ

 روح ایالند ةایالح نع مو  در نکهیا یبرا چرا؟. است مو  از باالتر هصعق «اْلأَرْضِ  فِ

 زنالده و یبرزخال بالدن در اسالتمرارًا بالدن نیالا از کندیم دایپ انتقال روح کند،ینم غ 

 نکالهیا کمالا است، نوم انسان اوقا  اکلر برزخ در. سته نوم البته ست،ین هصعق. است

 النَّالارُ». میکنیمال اسالتفاده را مطلالب نیالا هیالبرزخ نار ا یآ از و هیبرزخ جنت ا یآ از

                                                           

 .68. زمر، آیه 1
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 دیالکن فالرض یالا هستند، برزخ نار در که یکسان در مورد 1«عَشِیًّا وَ غُدُوًّا عَلَیْها یُعْرَضُونَ

 و ةالبکالر نیبال که. است برزخ جنت اهل برای از که 2«عَشِیًّا وَ بُْكرَةً فیها رِْزقُهُمْ لَهُمْ وَ»

 بالاالتر مو  از هصعق پ . ستین کار در هصعق حالت اما. هستند ابخو هانیا یالعش

 است، «ایالدن ةایالح عن مو » که ساده مو  نوع کی. میدار مو  نوع سه ما و. است

. اسالتنالوع مالو   کیال نیالا ،بالرزخ عالم در یبرزخ بدن در روح بودن زنده استمرار با

 بشالود، هصالعق جالادیا. اسالت یاقو مو  که بشود هصعق جادیا که است نیا دوم مو 

 یهوشالیب در هکالچنان مطلق، یهوشیب فهمد،ینم چیه اما ،دارد ا یح است، زنده روح

 یاقالو کاله است مو  دوم مرحله نیا. رودیم نیب از غسل رود،یم نیب از وضو مطلق

 مَالنْ إاِلَّ»اسالت « اْلالأَرْضِ فِال  مَنْ وَ السَّماوا ِ فِ  مَنْ» کل یبرا نیا. اول مو  از است

 کاله هسالتند نیصالالح و نیمعصوم و نیینب هیعال درجا  آن «اللَّهُ شا َ مَنْ» .«اللَّهُ ا َش

 یالیحی ملل هاآن هیحاش در و است( ع) نیمعصوم ائمه و( ص) اهللرسول هاآن قله در

 . نص نیهم هم یسیع راجع و میدار نص ییحی به راجع ،یسیع و

 تیالعنا چرا ریتفس در انیآقا است، حال ست؟یچ نجایا در ًایح ،«حَیًّا أُبْعَ ُ یَوْمَ وَ»

 یَالوْمَ وَ وُلِدْ ُ یَوْمَ عَلَ َّ السَّالمُ وَ» فیشر قرآن در است ]...[ اریبس نکته نیا نفرمودند؟

 دیگر وقت کی  َعَبَ مگر« حَیًّا أُبْعَ ُ». است «حَیًّا یُبْعَ ُ» آنجا «حَیًّا أُبْعَ ُ یَوْمَ وَ أَمُو ُ

 کاله یروز یعنالی. باشالد حال دیبا نجایا در ًایح «حَیًّا أُبْعَ ُ» یول« ًابعلت زید» ؟ستین

 پال . شودینم حال  شامل هصعق پ  هستم، زنده که یحال در شومیم ختهیانگ من

 مو  کی فقط که هستند یخاص عده «اللَّهُ شا َ مَنْ» پ . است «اللَّهُ شا َ مَنْ إاِلَّ» جز 

 نیالا عالدب اسالت، «ایالالدن ةایالالح نعال» مالو . ستین مو  دو. شودیم هاآن حال شامل

 عالوض طیمحال. شالودیم عالوض قالب فقط دارد، و دارد و دارد استمرار هیبرزخ ا یح

 ولکالن ،یبرزخال بدن در است یح روح هستند، یبرزخ ا یح در که یمادام. گرددیم

 نشالده خالا  ایال اسالت، شالده خالا  کاله یبالدن به شودیم منتقل نجایا در« حَیًّا أُبْعَ ُ»

 کالردهیم یزندگ روشن و ظاهر صور  به روح بدن نیا با ایدن در که یبدن نیا. است

 ا یح به بدن نیا از روح اول، انتقال. دوم انتقال کند،یم دایپ انتقالروح  پ . است

 کاله اسالت یبالدن کاله یاخالرو بالدن باله روح نیالا انتقالال دوم انتقالال و هیبرزخ مستمره

 مو  است. این دو  .است بدن نیا از یاخالصه

                                                           

 .46. غافر، آیه 1

 .62. مریم، آیه 2
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 مینالدار قبالول معنا نیا فوتبه مو . میندار قبول ما که است فو  مو  ،سوم مو 

 شود،یم خا  بدن یعنی. ستین فو  مو  ،ایدن ا یح از رندیمیم که یکسان یبرا از

 باله ا یالح چاله و یبرزخال ا یح به یح چه. است یح روح. رودینم نیب از روح اما

 جهالنم اهالل باله نسبت البته. برود نیب از یکل طوربهاما اینطور نیست که  ،هصعق یح

 یکلال هماتإ آنجا که دارد آخر جهنم اهل هم دارد، آخر نار هم که میدار را دهیعق نیا

 هالم روح رود،یمال نیبال از و شالودیم سالوخته بالدن کاله طورهمالان یکلال طورباله. است

 هاا یح از یاتیح گونهچیه آنجا در که. رودیم نیب از یکل طوربه و شودیم سوخته

 . ندارد وجود

( ع) یالیحی باله راجالع و نجالایا در خصوصالًا( ع) میمالر بالن یسیع راجع ازیامت نیا

 هسالتند، یاختصاص مقام یدارا هانیا که ییایانب به نسبت و خودش هیآ در خصوصًا

 تالا یسالیع و یالیحی ملل یاختصاص مقام یدارا هستند، عصمت مقام یدارا شانهمه

 عَلَیْها مَنْ كُلو» نیا. داشت نخواهند برزخ حالت در هصعق گرید اهنیا باالتر، رسد چه

 باله اسالت بالدن از روح انتقالال یفنالا کیال. دارد مراحالل فنالا ولکن. است درست 1«فانٍ

 مَنْ إاِلَّ» کل یبرا هصعق حالت به روح انتقال یفنا کی. است زنده باز ،هیبرزخ ا یح

 نیبال از بالدن هم و برود نیب از روح همکه  یکل یکل یفنا اما. است درست، «اللَّهُ شا َ

 باله اسالت مربوط فقط م،یندار امتیق عالم و برزخ عالم به نسبت یزیچ نیچن ما برود،

 از جهالنم آتال  ابال و ننالدیبیم عذاب خودشان اندازه به و هستند جهنم در که یکسان

 بلکاله ،اریبسال اریسالب یااشالاره کیال ًایالح نیالا ،«حَیًّالا أُبْعَ ُ یَوْمَ» نیا پ . روندیم نیب

« اللَّالهُ شالا َ مَالنْ إاِلَّ» جالز  کاله اسالت یکسالان از( ع) یسالیع که است یقو اریبس تصریح

 . است

 مقارناله طورباله و میاداشالته متفالر  طوربه ییهابح  ما( ع) حیمس به راجع نجایا

 عالدب و نالزول عالدب صالعود، رسالت، والد ، حمل، ،یزندگ از قبل و( ع) حیمس یزندگ

 آن. میکنیمالال مقارنالاله لیالالانج و فیشالالر قالالرآن نیبالال مالالا را مراحالالل نیالالا تمالالام .مالالو 

. میآورد نجایا را بح  نیا عقائدنا کتاب در ما. است کرده بح  قرآن که ییهاقسمت

 ابالن کاله دارد حسالاب یکی. است هیآ 35 یال 34 است،( ع) حیمس به مربوط که یاتیآ

 .است نبرده اسم دارد، میمر
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 المسالیح بالذكریا  یأت  لما القرآن إن السالم و الصالة أفضل علیه القرآن مسیح»

 األحالالم أضغاث من ساحته من ینالو  كرامته من یم  ما كلّ ناحیةٍ من یرفض ،)ع(

 و اختصاصیة الوالیة، مقاما  من العشرا  إل  یرفعه أخرى من و األوهام، خرافا  و

النبیین )ص( اال خالاتم 1«ولیائالهأ و اللَّه أنبیا  ف  ملله یوجد ما شذ حی  إل  اكتسابیة،

 از کاله موارد کل در کندیم ذکر حضر  یبرا که را یاختصاصاتو معصومین اسالم. 

 بر شامل و مجمل و مختصر جمله از «یل  كما القرآن فمسیح». ستین ایانب ریسا یبرا

 تالانِ َآ اللَّالهِ عَبْالدُ إِنِّال  قالالَ». میخوانالد که بود میمر هیآ( ع) حیمس لتیفض مراحل کل

 سالوره «لِلَّالهِ عَبْدًا یَكُونَ أَنْ اْلمَسیحُ یَسْتَْنكِفَ لَنْ» جمله از و. میکرد بح  که «اْلكِتابَ

 اسالتحاله اسالت؟ یذات استحاله ایآ. است استحاله نل نیا «یَسْتَْنكِفَ لَنْ» .172 هیآ نسا 

 یعنالی. اسالت یاریالاخت بالاز هسالت، اگالر هم یذات استحاله است معلوم است؟ یاریاخت

 کالاله اسالالت قیالالعم دیالالتوح در آنقالالدر و دیالالتوح در اسالالت قیالالرع قالالدرآن( ع) حیمسالال ذا 

 قرآن در خدا. کند استنکاف باشد هللّ عبد نکهیا از شانیا که است اریباالخت لیمستح

 دفالع نیالا ،ناله است، ازیامت حیمس یبرا نیا. ندارد را حرف نیا یغمبریپ چیه به راجع

 نالاله اتباعشالالان، نالاله را، رانبامیالالپ از یغمبالالریپ چیهالال ایالالانب بالاله نسالالبت چالالون. اسالالت تهمالالت

 ابالن نبالود، اهلل عبالدِ نبالود، خدا عابد غمبریپ نیا که است نگفته ک  چیه نه ،شانخود

 اهلل ابن است، اهلل ؛زدند را افترائا  نیا چون( ع) حیمس به نسبت یول. بود چه ای بود

 را نیالا لیالقب نیالا از و همبارکال هیالآ نیا ها،لیقب نیا ازاله است،  دیموال اول من است،

 .کندیم انکار

 ]سؤال[ -

 ابالن ناله ،گفتند نجایا در یفیتشر اهلل ابن یول شده، گفته اهلل ابن عزیر، به نسبت -

. اسالت اهلل واقعًا حیمس که میریبگ نظر در که را مرحله سه نیا. اهلل ذا  ای یوالدت اهلل

 اتخالاذ ،بلاله ،شده اسالت اتخاذان اهلل عنوبه که سوم مرحله ای است، اهلل دیموال از واقعًا

 ریالعز جملاله از گفتنالد، هالم ئیایالانب باله راجالع. گفتند هم مالئکه به راجع اهلل عنوانبه

 چیهال در نیالا ،میکنال جمع هم با را ثالوث نیارا،  سه نیا ولکن ت و کسان دیگری.اس

 از فالهیاط پالانزده کاله میقد پرستانبت انیم در فقط. است امدهین غمبرانیپ از یغمبریپ

 در نیهمچنال و کتالابایالن  یجالا دو یکالی در مالا کاله. این را دارند ،هستند پرستانبت

اجیالل ان نظالر از حیمسال و برهمالا و بالودا نیب مقارنه ،ریتفس در نیهمچن و حوار کتاب
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 اسالم بالا اسالت بودا همان کأنه است، نداشته وجود یحیمس أنه اصالًک ،میکرد موجود

 هالانیا( ع) حیمس هیعل مزخرفا  و خرافا  نقدریا. حیمس اسم با است برهما ای ح،یمس

 قَالوْلُهُمْ ذلِكَ» که دیفرمایم فیشر قرآن لذا. است نبوده خودش نهأک که کردند درست

پالانزده،  باله حداقل اشاره کی نیهم در 1«قَبْلُ مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ قَوْلَ یُضاهِؤُنَ بِأَْفواهِهِمْ

 نقالالدریا هایحیمسالال نیالالا کالاله. اسالالت کالالرده اشالالاره میقالالد پرسالالتانبت طوائالالف از شالالانزده

 که است یمزخرفات بلکه نکردند، جعل خودشانرا  مزخرفا  نیا که هستند عرضهیب

 میکالرد ذکالر ما که است فهیطاپانزده، شانزده  بًایتقر که است میقد پرستانبت نشخوار

 . میکنیم عرض باز و

 اللَّالهَ إِنَّ»: 51 هیالآ عمرانآل سوره ست؟یچ 2«و قبلها الرسالیة حیاته طیلة مقالته و»

 ماللالً. اسالت جالدا هالاتیربوب هاوقت یبعض «مُسْتَقیمٌ صِراطٌ هذا فَاعْبُدُوهُ رَبُّكُمْ وَ رَبِّ 

 أَنَا» که دیگویم فرعون فرعون، ای. است شما و من رب خدا و شما رب من دیکن فرض

 حالال نیالا بالا« اْلالأَعْل  رَبُّكُالمُ أَنَالا» نکهیا. دارد رب خودش حال نیا با 3«اْلأَعْل  رَبُّكُمُ

  وحالد« رَبُّكُالمْ وَ رَبِّال  اللَّهَ إِنَّ». است کرده جمع هم با را دوتا نیا. دارد رب خودش

 و. سالتین تیالربوب باب در 4«مُتَشاكِسُونَ شُرَكا ُ» و نیمربوب کل به نسبت است تیربوب

 از یجالواب گرید بُعد در و یبُعد در( ع) حیمس والد  راجع یقتیحق انیب عنوانبه زین

 در. دارد اهلل باله اختصالاص پال  شالد، متولالد پالدر بدون حیمس که نییحیمس شطحا 

. اسالت عالاد  خر  دو هر «آدَمَ كَمَلَلِ اللَّهِ عِْندَ عیس  مَلَلَ إِنَّ» 59 هیآ عمرانآل سوره

 آدم به اجعر عاد  خر  اما کند،یم خدا پسر را او حیمس به راجع عاد  خر  چطور

 باشالد، خالدا پسر نیا بناست اگر. او را هیچ چیزِ خدا نکرده است د،یدار قبول همه که

 مِالنْ خَلَقَالهُ آدَمَ كَمَلَاللِ اللَّالهِ عِْنالدَ عیسال  مَلَاللَ إِنَّ». است خدا یعمو ،ستخدا ییدا او

 صاللب باله نسالبت هالم اول آدمبه  راجع «فَیَكُونُ كُنْ» قول «فَیَكُونُ كُنْ لَهُ قالَ ثُمَّ تُرابٍ

 حیمسال باله نسبت اما. است دهیند را کدام چیه که است مادر رحم به نسبت هم و پدر

 أَْنعَمْنالا عَبْالدٌ إاِلَّ هُالوَ إِنْ»: 59 هیالآ )زخالرف( 43 سوره نیهمچن و. است پدر صلب فقط

 تمالام کاله لیئاسالرایبن چالون ،مرباله ملالل ؟یملل چه «إِسْرائیلَ لِبَن  مَلَالً جَعَْلناهُ وَ عَلَیْهِ
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 بالالود، ییکفرهالالا بلکالاله ،نکردنالالد توجالاله و گذاشالالتند پالالا ریالالزرا ( ع) حیمسالال معجالالزا 

 هالانیا نقالدریا شالد،هالا حاصالل آن ایبر عمالً و دتًایعق یانحرافات ی،یهایپرستگوساله

 کاله را حیمسال خداونالد بود نیا. رفتندینم حق بار ریز و بودند لفص و بلِصَ و دیشد

 . است معجزه که ادفرست یورط اول از ،فرستاد

 هسالتند لیاسالرائیبن نیالا «إِسْرائیلَ لِبَن  مَلَالً جَعَْلناهُ وَ عَلَیْهِ أَْنعَمْنا عَبْدٌ إاِلَّ هُوَ إِنْ»

 یعاد مردم اگر اال و. است حیمس خاص اعجاز نیا یوالا نقطه و بود یاول موجب که

 کاله نبالود مطلالب نیالا بالر یداع ن،یملحد و نیمشرک یحت و بودند مردمان گرید مانند

 معجالزا  تمالام کاله، موقف خاصی بود موقف، چون گردد متولد پدر بدون( ع) یسیع

 فرسالتاده یکبر ا یآ با را یموس خداوند که 1«اْلكُبْرى آیاتِنَا»در قرآن شریف دارد:  که

 ذلالک مالع یولال. دارد هالم را نیالا 2«أُْختِهالا مِالنْ أَْكبَالرُ هِ َ إاِلَّ آیَةٍ مِنْ نُریهِمْ ما وَ». است

 اسالت نیالا ،کردنالد چاله و نکردند قبول هم را یبعض ،داشته سابقه یبعض چون هانیا

 جَعَْلنالاهُ وَ عَلَیْالهِ أَْنعَمْنالا عَبْالدٌ إاِلَّ هُالوَ إِنْ». شدباید متولد می پدر بدون حیمس جناب که

 هربالذ و جالاثلیق بالا( ع) رضالا حضر  مباحلا  از یکی اینجا در «إِسْرائیلَ لِبَن  مَلَالً

 کاله از طالرف اکبالر هربالذ و اسالت هامسالیحی جاثلیق که از طالرف. است بوده نیا اکبر

 دو ،دارد الزم رکالن مباحلاله خالود ...فرمودنالد حضالر . گالرید کسان و است هایهودی

. نرود نیب از وقت چیه باشد، یصالح یلیخ مواد مواد نکهیارکن  کی. دارد الزم رکن

 نیطرف. نباشد انکار قابلاصالً  که باشد یمطلب د،یکنیم استناد به آن شما که یمطلب

 فقالط را اسالتدالل ماده ولکن. است اول مطلب نیا. کند قبول طرف دیبا ای کنند قبول

 که باشد یورط استدالل کردن مصرف و استدالل روبمیز دیبا نه، است؟ یکاف دانستن

 نکهیا کما واال. باشد یعال استدالل دیبا تًایفیک و تًایکم که کرد مغلوب را طرف بشود

 قالدرت  ادتر،یالز وزنال  کاله اسالت یکسال کی. میدار رهایگیکشت میان در را آن نمونه

 بلد بهتر را یریگیکشت فن و فو  اما کمتر، وزن کمتر، قدر  یگرید اما. چه و شتریب

 را حالق مالواد دارد، را مطلب مواد نیا یکس اگر .یدوم ؟زندمی را یگرید کدام. است

 یآشالزز ملالل نالدارد، دهیفا. کند مصرف گونهچ را مواد داندینم و تواندیمن اما دارد،

 کنالدیم درسالت یآش یول.. .اول درجه زعفران اول، درجه روغن اول، درجه برنج که

 درسالت ییغالذا ولالی دی،عالا روغالن و یدعالا بالرنج کاله یگرید اما. خورد شودینم که
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 مالاده تنهالا پ . است متازم یلیخ که کندیم الیخ آدم. است خوب یلیخ که کندیم

 امبرانیپ همه مانند( ص) اهللرسول هیحاش در و ائمه همه مانند( ع) رضا امام. ستین

 بحال  مالاده یولالا مرحلاله کاله مرحلاله دو نیالا. داشالتند علیا مرحله در را ماده دو نیا

 انکالار توانالدیمن طرف که است یاستدالل نیتریقو و است یقو اریبس استدالل است،

 سالحره کننالد، مبارا  شد بنا سحره با یوقت( ع) یموس. برخورد طرز دوم لهمرح. کند

 یموسال اگالر نکالهیا یبرا شما؟ گفت یموس چرا. شما فرمود یموس. شما کردند، تعارف

 و قالال و داد. کننالد قبالول یزود بالهکه  نبودند ییهاآدم کی هانیا کرد،یم یکار اول

 کردنالد، دارنالد یکالار هالر سالحره یوقت اام. دیرسینم سحره به نوبت اصالً صدا، و سر

 بالا ای کالهمبالارزه در مالا. شالد تمالام مطلالب ،خورد را همه انداخت را عصا یموس بعد

 هالاییبها کالل  یرئال که یخراسان عباسسید با یوقت. بود طورنیهم میداشت هاییبها

 بحال  هالانیا بالا کال  هر. میکردیم بح  بود تریقو او از که یمازندران فاضل ای بود

 هالانیا کاله یمطالالب نیبدتر را، مواد نیبدتر آن م،یکرد بح  یوقت ما. افتادیم کردیم

 را نیبالدتر. دیالخواهیم چاله هالر دییالبگو شالما میگفتال. میگالرفت نظالر در داشتند نظر در

. اسالت نیا بح  یهاتیفیک از یکی. شد مغلوب طرف و میکرد حمله کامالً و میگرفت

 ًایالثان بزنالد، اوالً را  یهاحرف دیبگذار دیکن  بح دیخواهیم یمبطل کی با اگر شما

 و یکنالکالامالً مغلبالوش  دیتوانیم است، خراب یلیخ که یحرف آن ،زد که را هاحرف

 بالا( ع) رضالا امالام اینجالا در .و کامالً ساقط  کنالی ییبگو را حرف آن ،یکن ساقط 

 و ممتالاز بالوده یفالرد بالاالخره شما یسایع نیا فرمودند. فرمودندیم بح  که جاثلیق

 روزه خوانالالد،ینم نمالالاز شالالانیا کالاله -دهیشالالن هالالم واقعالالًا- شالالنودیم آدم یولالال ن،یچنالال

 کاله دارد لیانج در طور؟چ ،انیجر به توجه بدون طرف. نبود یزاهد بنده. گرفتینم

چاله  یبالرا فرمالود حضالر  شتر،یب همه از روزه گرفت،یم روزه خواند،یم نماز شانیا

 ؟خالودش یبالرا؟ گرفالتیم چاله کسالی یبالرا روزه ؟خودش یبرا خواند؟یم نماز کسی

  1.«كَفَرَ الَّذي فَبُهِتَ»

 گبورمهالا بردنالد را مالن فرمودنالد اسالت ادمیال( رض) یانیآشت یمهد رزایم مرحوم

 از یکالی با فرمودند. بودند اول درجه بودند، شر  بزرگ لسوفیف معالجه، یبرا آلمان

 آخالر یولال. است غمبریپ اسالم غمبریپ که شد قانع او. کردم بح  من ها یکش بزرگان

 گفالتم او باله مالن گفتند اینکه خاتم است از کجا معلوم؟ ولکن است، غمبریپ :گفت سر
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. اسالت خاتم دارد  یرسالت یقطع تصریحا  در خودش بله، است؟ غمبریپ یدار قبول

 شالودیم. «كَفَالرَ الَّالذي فَبُهِالتَ» گفتنالد شانیا ریتعببه  «كَفَرَ الَّذي فَبُهِتَ» فرمودند شانیا

 خالوب باشالد، وارد را انیالجر انسان که یشرط به ولی ،شکست داد یآسان به را طرف

 مغلالوب را طالرف بتوانالد تالا بشود وارد خوب را انیجر ،را مطلب طول و عرض. بداند

 . کند

 رسول. کردندینم انفسهم یال دعو  هانیا که است نیا ایانب اختصاصا  از یکی

 خالود باله دعالو . اسالت محور به رساندن لهیوس رسول. ستین که محور رسول بودند،

 احتالرام مالرا د،یکن سجده من به د،یببوس مرا دست. دیبشناس دیبا مرا حتمًا. کردندینم

 ت،یالوال روی بردنالد را نیالد قیحقالا تمالام هایبعض. کردند را کار نیا یبعض که دیکن

 بر رسل کل. ، همه رفتندرفت خدا رفت، رسول. است ائمه به منحصرهم فقط  تیوال

 رسالالت کارشالان فقالط هالانیا ،میکنیمال اسالتفاده قرآن مقدسا  ا یآ از آنچه حسب

کسالی  اگالر اسالت، همعصالوم رسالالت ،رسالالت چون. همعصوم رسالت منتها. است بوده

 ق،یالطر نیالا یولال. اسالت رسالالت نیالا قیالطر از کنالد عباد  و بشناسد را خدابخواهد 

 واحد رکن. ستین رکن وسط در وقت چیه ست،ین منتها و مبدأ وقت چیه. است قیطر

 المعالاد و المبالدأ نیب منتها. است اهلل حساب به هم خراآل ومی. خراآل ومیال و است اهلل

 محالور. ریالخ نالدیگویم هالانیا. کنالد بیان خداوند را احکام تا باشد یرسالت است الزم

 آب یخدا اصل ای. میدار حیمس به توجه شهیهم م،یخواهیم حیمس از ما. است حیمس

 سالالتندین منکالالرهالالم  اگالالر و هسالالتند منکالالر ،خودشالالان معنالالوی ریالالتعب بالاله را بأ یخالالدا را،

 یجلالو بالود رفتاله یکسال. اسالت گذاشالته شانیا اریاخت به را کارها همه خدا ندیگومی

 کالاره نیالا کالردیم فکالر .خالدا کاره همه کیعل السالم گفت:می عباس حضر  حیضر

 . ستین ک  چیه کاره همه. دادیمن دست از را دست  بود یاکاره اگر. است

 إاِلَّ مُحَمَّالدٌ مالا وَ» 1«نَالذیرٌ إاِلَّ أَْنالتَ إِنْ». هسالت مطلالب نیالا هالم قالرآن تصریحا  در

 در مطلالب نیالا. ستین رسول هم خدا ست،ین خدا رسول ،یهست رسول فقط 2«رَسُولٌ

 عیسَ  یا اللَّهُ قالَ إِْذ وَ» :جمله از است، ایانب کل به نسبت فیشر قرآن در یادیز ا یآ

 رو و اسالت یامحاسالتف سالؤال ست،ین یاستفهام سؤال «اللَّهُ قالَ» نیا البته 3«مَرْیَمَ ابْنَ
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 مبارکاله سالوره. گفتنالد حیمسال باله نسالبت را غلط یهاحرف نیا که یکسان کردن اهیس

 وَ اتَّخِالذُون  لِلنَّالاسِ قُْلالتَ أَْنتَ أَ مَرْیَمَ ابْنَ عیسَ  یا اللَّهُ قالَ إِْذ وَ» :117 و 116 هیآ مائده

 هم هیثنو. میدار هایحیمس در موحد. میدار هم ونیمیمر ما «اللَّهِ دُونِ مِنْ إِلهَیْنِ أُمِّ َ

البتاله کالم  هسالتند، موحالد کاله نیموحالد. میالدار هم باالترش م،یدار هم هیثالوث ،میدار

 و ودهالی یعلمالا از یادیالز تعالداد ،هسالتند هیالقین مجلال  یاعضالا از ثل  کیهستند. 

 تالابع ثللشالان دو و بودنالد موحالد ثللشالان کاله نصالارا مخصوصالًا و شالدند جمع نصارا

 معالروف کاله دوم دسالته موحالد، دسالته کی. بردند هاآن که بودند ملحد یمصر کوسج

 هالم حیمس. ستین کار در گرید مطلب م،یمر :عبد م،یمر :خدا هستند، نییمیمر ستندین

 هیالثنو را هالانیا کنیولال روح، قیالطر از اهلل فرزنالد و جسالم قیالطر از است میمر فرزند

 و ابالن و آب دسالته کیال هسالتند، هم دو دسالته هیثالوث ه،یثالوث سوم:. کنندیم حساب

 یبعد چهار. است هیثالوث دسته دو هم نیا ام، و ابن و آب، یک دسته هم القدسروح

 و ام و آب ایالال القالالدسروح و ابالالن و آب نالالدیگومی هالالانیا هسالالتند، مربالالع. میالالدار هالالم

 هر. است کرده تیسرا هم هاپاپ به( ع) حیمس تیالوه نیا ندیگومی بعد القدس،روح

 در حیمسال روح باشالد، داشته ثالوث به اعتراف و بخورد سایکل در خمر نیا ازکه  ک 

 حیمس مانند هم روح نیا گردد،یم متصل او جسم به حیمس جسم و کندیم حلول او

 .کندیم را حیمس یکارها

 ]...[ دانندهم مریم و هم حضر  عیسی را خدا می آنهایی که -

 .میخوانمی تانیبرا. میکرد نقل دنائعقا در. هست بله -

 ]سؤال[ -

 دارد، دیالتوح ا یالآ دارد، ثالوث ا یآ ،یمتعدد ا یآ یول د،یگویم را نیا فقط -

 لِلنَّالاسِ قُْلالتَ أَْنالتَ أَ مَالرْیَمَ ابْالنَ عیسالَ  یالا اللَّالهُ قالالَ إِْذ وَ». است هیثنو نیا ه،یثنو ا یآ

 رفالت الاله اصالً« اتخذونی و أمی و االله»نفرمود  «اللَّهِ دُونِ مِنْ إِلهَیْنِ أُمِّ َ وَ اتَّخِذُون 

« اتَّخِالذُون » نکالهیا یبالرا چالرا؟. ستین کار در گرید خدا یعنی« أُمِّ َ وَ اتَّخِذُون » کنار،

 دوتالا پال . یسالیع شالد میمالر رحم در کرد نزول لّهبک الهو  از خدا نکهیا یبرا چرا؟

. اسالت اصالل یسالیع است، ظرف مادر است، اصل یسیع منتها مادر، و یسیع :هستند

 یکلال طورباله اهللکاله  «اللَّهِ دُونِ مِنْ إِلهَیْنِ أُمِّ َ وَ اتَّخِذُون ». ستین کار در اصل یخدا

 .رفت کنار

 ]سؤال[ -
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 نیالا بودند، انیحیمس انیم در که یفرق یعنی. بودند ، به هر حالستین و هست -

 هالانیا کاله اسالت ییهاحرف نیترغلط است، یحرف همان نیا که هستند همختلف فر 

 میمر در رحم رفت تیالوه الهو  از کرد نزول اصالً ذات  خود خداوند که. زنندیم

. اهلل ابالن ناله اسالت، اهلل خالود روح نظالر از است، میمر ابن ،جسد نظر از حیمس جسد و

بعالد  1«لَكُالمْ خَیْالرًا اْنتَهُوا ثَالثَةٌ تَقُولُوا ال» که دارد آیا  یبعض در فیشر قرآن در لذاو

 اسالت، ثالثاله ثال  اهلل. گویدرا می نیا 2«ثَالثَةٍ ثالِ ُ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذینَ»ثال  و ثالثه 

 اهلل یعنالی ؟هچال یعنی. است اهلل حیمس. است حیمس یسوم ست؟یک یسوم است، یسوم

 اهلل. سالتین اهلل گالرید پال  ح،یمسال جسالد به شد متصل رفت، میمر رحم در کرد ولنز

 .است میمر ظرف  و است آن اصل و است، حیمس خود

 ]سؤال[ -

 .میدار هم از آنها ترنفهمکه  ما ؟میندار نفهم ما مگر است، ینطوریا خوب بله، -

 ...شودیم مگر ثالثه ثال  -

 القالالدس و ابالالن؛آب و روح .القالالدس، ابالالنروح آب، :ثالثالاله. اسالالت یسالالوم ثالالال  -

 ولکالن .بالود نکالرده نالزول کاله یمادام هم آب. بود وساطت یبرا القدسروح ندیگومی

 کالار در یآبال گالرید ،حیمس شد م،یمر رحم در کرد نزول أب است به قول آنها، که آب

. سالالتین پالول گالرید آنجالالا ،گالرید یجالا آوردنالالد بالود، ییجالا یپالالول نکالهیا ملالل. سالتین

 اشالاره دوبالاره م،یکالرد بحال  مفصالل یدیتوح بح  در ...کرد نزول خداوند ندیگویم

 . میکنیم

 فقالط نه 3«بِحَقٍّ ل  لَیْ َ ما أَقُولَ أَنْ ل  یَكُونُ ما سُبْحانَكَ»: حیمس حضر  جواب

 قُْلتُالهُ كُْنالتُ إِنْ». نداشتم هم اجازه [.].. دینبا هم تو ،ندارم حق من، «بِحَقٍّ ل  لَیْ َ ما»

 اطالال  خالدا به نسبت نف  نیا «نَْفسِكَ ف  ما أَعْلَمُ ال وَ نَْفس  ف  ما تَعْلَمُ عَلِمْتَهُ قَدْفَ

 «نفسالک» یولال سالت،ین «نفال ٌ اهلل». شود بیایدنمی مفرد یعنی اضافه، با یول شود،یم

 لواماله، نفال  امالاره، نفال . است نف  ،نف . است نف  از ریغ «نفسک». خود  یعنی

 وَ نَْفس  ف  ما تَعْلَمُ». نیا یعنی نفسک ریتعب نیا. خود  یعنی نفسک نولک ،هچ نف 
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 اعْبُالدُوا أَنِ بِهِ أَمَرْتَن  ما إاِلَّ لَهُمْ قُْلتُ ما * اْلغُیُوبِ عَالَّمُ أَْنتَ إِنَّكَ نَْفسِكَ ف  ما أَعْلَمُ ال

 «. رَبَّكُمْ وَ رَبِّ  اللَّهَ

لعزم من الرسل أصحاب الشرائع الفذة و الدعوا  و کان واحدًا من الخمسة اولی ا»

 وَ نُوحالًا بِهِ وَصَّ  ما الدِّینِ مِنَ لَكُمْ شَرَعَ»: 12 هیآ یشور مبارکه سوره« العامة العالمیة

یْنا مالا وَ إِلَیْالكَ أَوْحَیْنا الَّذي  ال وَ الالدِّینَ أَقیمُالوا أَنْ عیسال  وَ مُوسال  وَ إِبْالراهیمَ بِالهِ وَصالَّ

 یالالذ لالهیانج هالو و کتالاب لاله کان و». میکرد عرض قبالً که تفصیالتی با «فیهِ قُواتَتَفَرَّ

 سماه قد و». قرآن نص 46 هیآ مائده سوره ،48 و 3 هیآ عمرانآل سوره «هیعل اهلل انزله

. میکرد بح  که 171 نسا  سوره 1««مِْنهُ رُوحٌ وَ مَرْیَمَ إِل  أَْلقاها كَلِمَتُهُ وَ» بالمسیح اللّه

 ایالانب هالاآن ائماله. دارنالد یاائماله نیمرسالل چالون «ةخمسالال نیمرسلال ةائم من کان و»

 ،هسالتند نفالر پالنج که هستند نیمرسل ائمه از و است، رسالت از باالتر نبو  که هستند

 مائده سوره و ،159 هیآ نسا  سوره االعمال شهدا  «االعمال شهدا  من و». است شانیا

 هستند یاشخاص افضل نیمقرب 2«اْلمُقَرَّبینَ مِنَ وَ اْلآخِرَةِ وَ ْنیاالدُّ فِ  وَجیهًا» .187 هیآ

 نیمالیال اصالحاب و میالدار نیمقالرب چالون. اسالت کالرده ادی فیشر قرآن در خداوند که

 . باال درجه نیمعصوم به است مربوط یولا مرحله که میدار الشمال اصحاب و میدار

 و 86 هیالآ انعام سوره و 33 هیآ عمرانآل «الصالحین المجتبین المصطفین من و»

 و» 48 هیآ عمرانآل سوره «اإلنجیل و التوراة و الحكمة و الكتاب اهلل علمه قد و» .87

رًا وَ» .48 هیالآ عمالران آل سالوره «(ص) األعظم محمالد برسول مبشرًا كان ولٍ مُبَشالِّ  بِرَسالُ

 گرید ا یآ در و است فص سوره در که است یاهیآ در 3«أَحْمَدُ اسْمُهُ بَعْدِي مِنْ یَْأت 

 و حضالر  آن هالایکیان از یکی( ع) حیمس حضر  که است ادیز اریبس فیشر قرآن

 .است( ص) خاتم رسول به بشار   یهارسالت

كٍّ لَف  فیهِ اْختَلَفُوا الَّذینَ إِنَّ وَ لَهُمْ شُبِّهَ لكِنْ وَ صَلَبُوهُ ما وَ قَتَلُوهُ ما وَّ»  مالا مِْنالهُ شالَ

 عَزیالزًا اللَّالهُ كالانَ وَ إِلَیْهِ اللَّهُ رَفَعَهُ بَْل * یَقینًا قَتَلُوهُ ما وَ الظَّنِّ اتِّباعَ إاِلَّ عِْلمٍ نْمِ بِهِ لَهُمْ

 ایالآ که است حرف خودمان غمبریپبه  راجع یحت. شودیم یالؤس کی نجایا 4«حَكیمًا

 نه یول ،یعاد طرز به رفتند ایدن از نه ای. شدند دیشه که رفتند ایدن از مسمومًا ایشان
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. اسالت مطلالب نیالا ا یروا در نه و دارد یااشاره تصریح یا مطلب نیا به نسبت قرآن

 انیالم در باالخره باشند، کرده وفا  چه باشند، شده دیشه چه شانیا نکهیا یبرا چرا؟

 بحال  او رفالتن ایالدن از نحالو بالهراجع غمبالرانیپ از یغمبریپ چیهبه  راجع و ستندین ما

 یگنالاه حساب به نیا .اهلل بسم 1«حَقٍّ بِغَیْرِ النَّبِیِّینَ یَْقتُلُونَ وَ» ؛میدار یلک البته .ستین

 مرد، خودش ای کشتند را غمبریپ فالن اما. کشتندیم را ایانب که داشتند لیاسرائیبن که

 حساب یلیخ نیا یرو قرآن که است( ع) حیمس به راجع اختصاص نیا. کردند چه ای

 کاله را الیالخ نیالا کنالدیم ابطال و کندیم ییفزت مقدسا  ا یآ زا هیآ چند در. دارد

 چطالور 2«بِوالِالدَت  بَرًّا» ملل هم نیا ه؟کرد را کار نیا چرا. زدند دار به هانیا را حیمس

 مالادرش باله نسالبت شالانیا کاله شالد شالمرده حیمسال ازا یالامت از یکی «بِوالِدَت  بَرًّا» در

 . است کرده اهانت مادرش به نسبت انشیا زدند تهمت نکهیا یبرا ؟است مهربان

 خالودش لیانج در االصل یهودی پول  بیصلبه  راجع ب،یصل به راجع همچنین

 ختالهیآو دار باله شالانیا کاله کالرده تورا  از هیآ به استدالل و کرده ثابت را مطلب نیا

 نیالا جالز یراه ،کند تحمل شخصًا را خود امت گناهان تمام خواست برای اینکه ،شد

 چالوب بالر کاله آن اسالت شالده نوشالته تالورا  در و کنالد دار میتسالل را خود که نداشت

 تمام امت، تمام نکهیا یبرا شد، خدا ملعون هم شانیا. است خدا ملعون شود، ختهیآو

. نباشد یمطلب کردند، یهرزگ چه هر و کردند گناه چه هر هستند، یحیمس که یکسان

 کتالاب لیالاوا در ما. مینکرد یاشهیر طوربه تاکنون ما که است یمفصل بح  کی نیا

 کاله اسالت یمطالب رشته کی «العتیقة الوثنیة ف  والفدا  الصلب»: 160 صفحه دنائعقا

 نشالالخوار نیالالا کالاله آوردنالالد خالالود تیحیمسالال اصالالول و معالالارف اصالالول جالالز  انیحیمسالال

 قاله،یعت تیالوثن انیم در ملالً. میدار مختلف اشکال به هم ما. است گرانید یهاحرف

 دار باله. اسالت بالوده خالتنیآو دار ،اسالت بالوده االله ابن است، بوده  یتلل بوده، تیثنو

 جهالنم در. نروند جهنم به اله نیا یعابدها و دهایمر که د برای اینکهزدن دار به زدن،

 ییهاحرف نیا تمام. است بوده افتنی نجا  عدب. است بوده سوختن است، بوده رفتن

 دارنالد، شالانیهاکتاب در لیالانج ریالغ در ل،یالانج در یحیمسال یعلمالا و انیحیمسال که

 . دارند نیمشرک که است یمطالب از هیثان نسخه کی هانیا
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 مالهیقد انا ید سانینو یتار از یکی دوان «دوان قال: المناظر» نمونه باب از ملالً

 بواسالطة الخالالص تصالوُّر إن» کاله اسالت نوشالته کتاب  از 182 و 181 صفحه در. است

 و الالوثنیین الهنالود عنالد جالدًا العهالد قدیم الخطیئة، نع فدا ٍ ذبیحة اآللهة أحد تقدیم

 دار لیالتحو ایال زدنالد، دار باله را یکالی ادیز یخداها نیا. است بوده ادیز خدا «غیرهم

 عنالد التقدمالة هالذه ذكر و». دبشون آزاد هابنده نکهیا یبرا فرستادند، جهنم به و دادند

 را نیالا ما. دیکن مراجعه انیآقا الًیتفص که بعدًا که کیفد عصر «الفدیك لعصر الهنود

 کاله ییجالا ولکالن. میالدار مفصالل شالده بح  هیآ نیا یرو که ییجا در المقارنا  در

 .است عقائدنا فقط باشد، شده ذکر هم با متصل طوربه

 و». بود یوثن هآله از یکی بروشا ««بروشا» یقدمون اآللهة یملل «الركفدا» كتاب و»

 هالالم فالسالالفه. اسالالت بروشالالا دییالالزا خالالداایالالن  کالاله یابچالاله اول «قربانالالًا األول الالالذكر هالالو

 دوم دوم، عقالل عقالل بالر رانالد اول عقالل. است اول عقل کرد که یخلق اول ندیگومی

 مجالرد خالدا چالون. کند خلق را عالم نبود بلد خدا که راندند مرتب سوم، عقل بر راند

 لعقال وقالت آن کالرد، درسالت را اول عقالل اول لذا د،یبزا ماده تواندینم مجرد و است

 مالاده چالرا دوم مجرد آن پ  است، مجرد اول عقل اگر. مجرد ریغ ای است، مجرد اول

 مفصالل مراجعاله مجالال و باشالد مختصر که یبنددسته طوربه را مطلب تتمه ؟دیزایم

 .میکنیم عرض برادران حضور ،باشد

نَالا لِمَالا عَظِالیمِ وَ وَفِّْقآنِ اْلقُالرْْلإِیمَانِ وَ مَعَالارِفِ امِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

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

  «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ»


