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  افغانی سعيد – سعيدی الدين امين داکتر الحاج
 ٢٠١٧ اپريل ١٥

  

 ! احمق شخص از عيسی حضرت فرار
 .است مسيح عيسی حضرت ابراھيمی ديانا پيامبران بين الھی خاص ۀمرتب صاحب پيامبران از يکی

 عليه عيسی حضرت روزی که اند وردهآ.اند نموده فرار احمق ازانسانھای روايتی يک قرار مسيح عيسی حضرت 

 به سرعت اين با پرسيد، السالم عليه عيسی حضرت واز ديد را او شخصی بود، کوه سوی به فرار حال در السالم

 می را دشمن کدام نه و بينم می را حيوانی کدام ھم نه و  بينم نمی تو پشت را کسی من که حالی در کنی؟ می کجافرار

  ! بينم

 تو گفت برايش شخص آن .کنم می فرار احمق ھای انسان دست از من :فتگ شخص اين به السالم عليه عيسی حضرت

 هعديد معجزات که نيستی صیشخ ھمان تو آيا دھی؟ می شفاء را مريضان کنی، می بينا را کور که نيستی کسی ھمان

 را احمق اين توانی می ساآ معجزه قدرت اين با تو حاال شدند؟ ومتحير مات ھا انسان ۀھم چشم معجزات از و داشتی ای

 روح مردگان به حتی پروردگار ۀاجاز و اذن به من دارد واقعيت اين بلی :گفت جوابش در حضرت آن. سازی عاقل ھم

 در تأثيری ھيچ من ۀموعظ و نصحيت و  پرداختم احمق انسانھای ونصحيت اندرز به بار چندين ولی بخشيدم، حيات و

 که را )مردم(قوم اين کن ھدايت الھی :اند فرموده مسيح عيسی حضرت رگدي جای در. پرداختم فرار به لذا. نبخشيد آنھا

  .بود جھال ھمان منظور و کنند می چه دانند نمی

 می شرعی نص در جاھل با هھمواج و مقابله در قسمت ينادر آسمانی اديان بھتر ۀدھند ادامه نندما اسالم مقدس دين 

 کارا نصيحت و وعظ و شديد واجهم جاھل با که وقتی )٦٣: لفرقانا( »  واذا خاطبھم الجاھلون قالوا سالما « :فرمايد

 يشپ در را خويش راه و ذريدگب جاھل با بحث از سالم دادن اب يتآ سفارش به صورت ينادر بود جاھل انسان و فتادني

  آمين .کن نيکی ھدايت را ما الھی  .يريدگ

  

 

 


