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والدت حضرت عیسی

 

 تفسیر آیات پیرامون والدت عیسی )ع( در سوره مریم
 

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

آیه شانزده تا چهلم از  1«شَرْقِیًّا مَكانًا أَهْلِها مِنْ اْنتَبَذَْت إِذِ مَرْیَمَ اْلكِتابِ فِي اْذكُرْ وَ»

است که قبالً همم  والدت و دعوت یحیی )ع(سوره مریم، و قبل از این آیات راجع به 

گزارشماتی را ( است. پروردگمار عمالم ع( از زکریا )ععجیبه یحیی )صحبت از والدت 

ر رسمالت مسمی) )ع( بیان فرموده است که مبشّدر این آیات له  رٌر و مبشّنسبت به مبشّ

یا )ع( است که خود دارای مقام بسیار عالی عبودیت و رسالت و نبموت یحیی بن زکر

بود، اما بخشی از شخصیت رسالتی آن حضرت بشارت به عیسی )ع( اسمت. چاانهمه 

 از)ص( در میان جمیع مرسلین و نبیمین یمم مسمیولیت رسمالتی  اهللبشارت به رسول

بمرای مهلفمین زممان . نمه تاهما از است عرض مهانبرای کل مهلفین در طول زمان و 

الابیین )ص( الی یوم الدین، که از برای امم رسل گذشته نیمز ایمن یمم بشمارتی خاتم

بود که در آیاده شریعت قدسیه ربانیه به مرحله تهامل اخیمر خواهمد آممد و زماممدار 

دعوت ربانی که حتی رسالت آن حضرت نسبت به انبیاء و رسل گذشمته همم شممول 

  خواهد آمد.بعدًا  ، اینخواهد داشت

                                                           

 .16. مریم، آیه 1



2 

 

از مریم )س( سخن گفته شده اسمت، جا  35یا  34در کل آیات مقدسات قرآن که 

ما با این امتیاز که قبل از جریان مریم )س( و سیّ تر است و الایاجا از همه جا مفصل

بما آن خمر  را ( ععیسی، والدت مریم را ذکمر کمرده و نیمز والدت یحیمی بمن زکریما )

. ما در مقمام الی آخر 1«شَیْبًا الرَّْأسُ اْشتَعَلَ وَ مِاِّي اْلعَْظمُ وَهَنَ يإِنِّ رَبِّ قالَ»عادتی که 

 در انجیمل( نیسمتیم. حضمرت یحیمی عبیان گزارش والدت حضرت یحیمی از زکریما )

هسمتم  در در بیابمان ممن یمم فریمادگری « أنا صوت صارخ فی البریم »فرماید که: می

 (.ععیسویه ) دعوت و سفر دعوت به سوی رسالتبیابان 

 اْلكِتمابِ فِمي اْذكُمرْ وَ» :( است، بعمدعمقدماتی راجع به یحیی )در قرآن شریف هم 

اسمت، ایمن حالمت « فسمهانبمذت ن»یم مرتبه «. شَرْقِیًّا مَكانًا أَهْلِها مِنْ اْنتَبَذَْت إِذِ مَرْیَمَ

ن اسمت. نبمذ جهیمد بمدون اختیمار. انتبماذ پمرت شمد «اْنتَبَمذَْت إِذِ»گماه  اختیاری است،

گیری و افهادن است و انتباذ افهاده شدن است. افهاده شد از اهلش یم مهان آفتاب

بمه  آنبمرای شمر   آن نیسمت، کایم اما مقمام شمر می چرا؟ از خود این آیات استفاده

شمود، بمر ممریم می فهمیمدهتفسیرها مراجعه بفرمایید، اما بر حسب آنچه آیتًا و روایتًا 

 .شدنمی حیض انجام بدهد و میان اهلش البته )س( واجب بود غسل

رْقِیًّا مَكانًا أَهْلِها مِنْ اْنتَبَذَْت إِذِ» کمه الزم بمود کمه غسمل همایی در یهمی از ماه«. شمَ

حجابی را « حِجابًا دُونِهِمْ مِنْ فَاتَّخَذَْت*  شَرْقِیًّا مَكانًا أَهْلِها مِنْ اْنتَبَذَْت»حیض بهااد 

ْلاا»وقمت در آنجما یا همر چمه را اتخماذ کمرد، آن ای راهیا پرد یا دیواری را  إِلَیْهما فَأَرْسمَ

)ع( است که مرسمل ممن دس است، جبرئیلالقرو طبعًا در ایاجا « رُوحَاا»که « رُوحَاا

 مِمنْ فَاتَّخَمذَْت»عاد اهلل است از برای ایاهه جریانی را با مریم )س( در میمان بذمذارد. 

است؟ ایاجا جمعیمت صمفات ممراد « رُوحَاا»چرا  .«رُوحَاا إِلَیْها ْلاافَأَرْسَ حِجابًا دُونِهِمْ

ذات حق متعدد است و نه جمعیت ذات یا جمعیت افراد. نه ایاهه ذات مرکب است یا 

جبرئیمل کمه خداونمد از او  است که بارهما عمرض کمردیم. صفاتاست، بلهه جمعیت 

 عممالمینِالربو همدایت  کامد، چممون رحممت رحیمیمه و دعموتمی «رُوحَاما»تعبیمر بمه 

در جبرئیل )ع( است که فرشته حاممل وحمی یافتذان شامل بر تمام هدایت جانبۀهمه

در « رُوحِممهِ»و « رُوحِممی»و « رُوحَاما»و ایممن «. رُوحَاما»اصممحاب وحمی اسممت، فلممذا  بمر

جاهای متعدد قرآن شریف هست که البته ایاجا اضافه شمیء بمه نفمی نیسمت، اضمافه 

بمه موجمودی اسمت کمه از ، اضافه شیء به کل نیست، اضافه شیء شیء به جزء نیست
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عالمین در ابعمادی اسمت. الرب. جبرئیل از اختصاصات ابعادیدر اختصاصات اوست 

سموی حمق اسمت کمه حاممل وحمی به ماتسباوالً مخلو  حق است و ثانیًا ماتجب و 

از  .انمذارها وها بلهه حاممل بشمارت ،انبیاء و رسل باشد، و نه تاها حامل وحی است

 1«زَكِیًّما غُالممًا لَكِ لِأَهَبَ»برای مریم )س( و ثانیًا  جمله ایاجا حامل بشارت است اوالً

 عممالمینالرببخشممد و ایاجمما از جانممب می از جانممب خممود یممم مرتبممهرحممم  ربانیمم . 

وسمیله جبرئیمل کمه حاممل مین ایمن بخشمش ربمانی روحمانی را بهعالالرببخشد. می

ایاجما جبرئیمل  در ،ی اصحاب وحی و اصحاب رحممت اسمتبراها ترین حملمقدس

 آورده است.

 16از آیمه  2«سَوِیًّا بَشَرًا لَها فَتَمَثَّلَ رُوحَاا إِلَیْها فَأَرْسَْلاا حِجابًا دُونِهِمْ مِنْ فَاتَّخَذَْت»

رًا لَهما فَتَمَثَّلَ حَاارُو إِلَیْها فَأَرْسَْلاا حِجابًا دُونِهِمْ مِنْ فَاتَّخَذَْت»سوره مبارکه مریم.   بَشمَ

گماه اوقمات بمه چهمره  آممد. جبرئیل بشر نشد، بلهه به چهمره بشمر سمویّ جاایا« سَوِیًّا

 نیسمت و فرشمته سمویّ آید که اندام غیر بشری هم دارد. در ایاجا بشر سویّمی بشری

از بمین بمرود ، اما برای ایاهه جای شمم در مرحلمه هماهر استهم نیست، جای شم 

خمود  در چهره هاهر بشریت هیچ نقصانی در کار نبمود و ایمن« سَوِیًّا بَشَرًا لَها مَثَّلَفَتَ»

حق سبحانه و تعالی که برای مریم بتوله عذراء که اقدس یم امتحانی بود از حضرت 

در باالترین مقام عصمت و طهارت است و شوهر هم نهرده است تا چه رسمد جریمان 

 «.سَوِیًّا بَشَرًا لَها فَتَمَثَّلَ»مریم )س( حمل حامل دیذر، ایاجا فرشته حامل وحی و 

 ؟ برای ایاهه بشمر اسمت.«أَعُوذُ»چرا  3«تَقِیًّا كُْاتَ إِنْ مِْاكَ بِالرَّحْمنِ أَعُوذُ إِنِّي قالَْت»

معاا نداشت. اگر فرشته در جهتی و بشمر در جهتمی بمود کمه « أَعُوذُ»اگر فرشته بود که 

، ولمی در ایاجما از نظمر ، جمای شمم اسمتمعاا نداشمت« أَعُوذُ»د، باز نبو« سَوِیًّا بَشَرًا»

 إِنِّمي قالَْت» هاهر مسلم است این شخصی که آمده بشر است، چهره هاهر چاین است.

 کام چمون مطلبمی کمهممی نیست. البته اشارتًا عرض« بالرحیم»، «مِْاكَ بِالرَّحْمنِ أَعُوذُ

ولمی تفاصمیل را  ،هما هممه اصمل اسمتاین اصیل اسمت.خواهم عرض کام مطلب می

 كُْامتَ إِنْ»اوالً چمرا «. تَقِیًّما كُْامتَ إِنْ مِْاكَ بِالرَّحْمنِ أَعُوذُ إِنِّي قالَْت»مالحظه بفرمایید. 

از دسمت  یعای چه؟ من به خدا پااه ببرم« أَعُوذُ باهلل»؟ اگر آدمی اصالً تقوا ندارد «تَقِیًّا
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ارد. کسی که خدا را قبول ندارد و تقوا ندارد، اصمالً او که اصالً خدا را قبول ند خدا؟

 برد که قبمولش نمدارد، بمدترمی به کسی پااه ندارد، من به خدا...ها اعتاا به این حرف

خدا را قبول داشته باشد، بلهه تقموایی تاها  شود. پی باید این طرف تقی باشد. نهمی

 هم در او وجود داشته باشد. 

گیمرد، چمون می جود است گاه تقوایی است که غبمار آن راتقوایی که در انسان مو

به یم جهش و جابشمی محتماا اسمت. در ایاجما بما  ،گیردمی غبار روی چهره تقوا را

اگمر تقموا داری  «تَقِیًّا كُْاتَ إِنْ مِْاكَ بِالرَّحْمنِ أَعُوذُ إِنِّي»  این بیانی که مریم )س( دارد

شود، بگفته « بِالرَّحْمنِ أَعُوذُ»دیذر لزومی ندارد  و تقوا هم داشت، این تقوایی که دارد

 و در خلموت، یاگر تقوا بالفعل حاضر است. اگر تقوای بالفعل است و زیبایی یم زنم

تقوا باید باشد، درازی به او بهاد، باابراین هم تقوای او مانع نیست از ایاهه دست این

کسمانی همم کمه  اشمد.نیسمت، ممهمن اسمت غبماری داشمته بدرصد هم تقوایی که صد

رود و در ممی اما در بعضی از مواقمع اسمت کمه قمدرت از دستشمان ،احیانًا تقوا دارند

لهمن تقموا و« تَقِیًّما كُْاتَ إِنْ»بین است. اوالً پی در ایاجا جریان بیاا افتاد.می ماجالب

گیمرد، مخصوصمًا زنمی بمه ایمن می داشتن کافی نیست، برای ایاهه روی تقموا را غبمار

 دهمد و آنمی در ایاجما تابمه« أَعُموذَ»و به این عظمت و در جای خلوت، و لذا  جمال

 کاد.می برطرف ،ستغباری که احیانًا روی تقوای او

چون  ؟نیست؟ رحیم ایاجا لزومی نداشت، چرا« بالرَّحیم» ،است« بِالرَّحْمنِ»اما چرا 

ا کسانی که خدا رنه رحمانیت.  ،کسی که تقوا دارد نسبت به رحمیت حق ایمان دارد

هما بمه رحمانیمت خمدا قائمل هسمتاد کمه نیستاد، اینها قائل هستاد و قائل به رسالت

ولو خدای واحد است، ولو مشرک نباشاد، اما رحیمیمت کمه جابمه  ،خدای خالق است

 «تَقِیًّما كُْامتَ إِنْ»این جابه دوم است. در ایاجا  ،حهام استأارسال رسل است و جابه 

: یمم عمد اسمترحمانیمت دارای دو بُ دارد. اما جابه رحمانیت در بررا جابه رحمیت 

رحمت خاصه. رحمت عامه کمه خلمق کمل اسمت و رحممت  بعد که عامه است و یم

خصوصی رساالت ربانیه های خصوصی است که از جمله رحمتهای خاصه رحمت

ی کمه ممن را خلمق کسم« بِمالرَّحْمنِ أَعُوذُ إِنِّي قالَْت»است که تقوی اهلل است. در ایاجا 

کرده است و تو را خلق کرده است و هر دو باور داریم خالق مما اسمت و تمو همم تقموا 

 شود.بدرازی داری، این تقوا در میان باید مانع از دست
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عمالمین الربمن هیچ چیز ندارم مذمر رسمالت رب تمو،  1«رَبِّكِ رَسُولُ أَنَا إِنَّما قالَ»

سبحانه و تعالی تو مریم )س( را تربیت کرده  اقدس طور که حضرت حقنیست. همان

طَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اْصطَفاكِ اللَّهَ إِنَّ مَرْیَمُ یا» ها،است به باالترین تربیت  نِسماءِ عَلم  اصمْ

ممن رسمول  ،عالمین نسمبت بمه تمو داردالرببا این مراحل تربیت عالیه که  2«اْلعالَمینَ

 أَعُموذُ إِنِّمي»دارم. همان تقوایی که تمو داری همان رب هستم، من هم همان تربیت را 

 رَسُولُ أَنَا إِنَّما قالَ» .گویی، من هم همان تقوا را دارممی «تَقِیًّا كُْاتَ إِنْ مِْاكَ بِالرَّحْمنِ

عمالمین هسمتم. رسمول الربماحصرًا من حاممل رسمالت « زَكِیًّا غُالمًا لَكِ لِأَهَبَ رَبِّكِ

گر هم بخواهد عالمین الی البشر بشر نیست که االرب. رسول عالمین تعدی نداردالرب

 تعدی کاد. ،تعدی کاد

 وهبمهاسمت،  وهبمه رسمالتی« زَكِیًّما غُالممًا لَمكِ لِأَهَمبَ»چرا؟ « رَبِّكِ رَسُولُ أَنَا إِنَّما»

دهم، گاه می وهبه شخصی است، من خود مالی را به کسی ،شخصی نیست. گاه وهبه

دهم، ممی ست، کسی مالی را به من داده، همان مال را به کسیوهبه وساطتی ا ،وهبه

خدا اسمت، « زَكِیًّا غُالمًا» واسطه بخشش هستم. در ایاجا دهادۀ واهب من نیستم، من

چه در بعد جسمش که اسپرم مرد است ( است و ععد روحش که رو  عیسی )چه در بُ

 استعد که دارای سه بُ« زَكِیًّا غُالمًا»آن احتمالی که از آیات استفاده کردیم، و این با 

در یمم بعمدی کمه در رحمم ممریم )س( وجمود  ،است رحمانیهو در هر سه بعد وهبه 

عد دیذر که رو  مسی) و بخمش دوم و در دو بُ ،وهبه رحمانیه خلقیه است قبالً ،دارد

 .و معجزتًا ةاست خرقًا للعاد ربانیهجسمش که به جهت نطفه رجولیت باشد وهبه 

اما یم بعد در رحم زن که اوول  ،عد را شامل استهر سه بُ« زَكِیًّا غُالمًا»پی این 

و بمدون فرشمته طبعمًا، زن باشد موجود است و دو بعد دیذر را خداونمد بمدون رجمل 

 چون فرشته اوالً حالت جاسی نمدارد، ثانیمًا بمر فمرض محمال اگمر حالمت جاسمی همم

شخصی نیست. اگر چاانچه وهبمه  در ایاجا وهبه وهبه رسالتی است، وهبه ،داشتمی

«. زَكِیًّا غُالمًا لَكِ لِأَهَبَ رَبِّكِ رَسُولُ أَنَا إِنَّما قالَ» یعای چه؟« رَبِّكِ رَسُولُ»شخصی بود 

جبرئیمل بمه  در ایاجا از پاج، شش جا استفاده کمردیم کمه آنچمه را« غُالمًا»ما از خود 

، رو  خمالی عیسمی نبمود، ربانیهوهبه عاوان عالمین به رحم مریم گذارد بهالرباراده 

ائی بود که تهمله آن در رحم مریم ، بلهه رو  و جسمٌ مّنیستچون رو  خالی غالم 
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مقمام مقمدس مممریم )س( را از « زَكِیًّمما غُالممًا»، ایمن «زَكِیًّمما غُالممًا»آن اوول زن باشمد. 

 کاد.می انحراف جاسی تطهیر

 

 ]سؤال[ -

رسمول المی المعصموم  لی المعصوم که بشر نیست.هه رسول ابرای ایا بله دیذر. -

ولیهن رسالت ثابمت ، متوجه هم نشدند فرض کایدلهی است. رسول مالئهی است و ا

 ت. اس

 

 ]سؤال[ -

ولُ أَنَما إِنَّمما قالَ»گویاد می گویاد. ایشانمی نبود بله. ایاجا را ایشان - « رَبِّمكِ رَسمُ

سول مالئهی است یا رسول بشری که ر سول فهمیدندمن فقط رسول رب هستم، از ر

ب کام کمه چمه بدانامد و چمه ندانامد ایمن مطلمممی . عمرضبوداست، سؤال ایشان این 

ولی سؤال دیذر این است: جاماب ممریم )س(  روشن است که ایشان رسول رب است.

شخصی است که بمه صمورت بشمر  اینفرمودند که واقعًا رسول است؟  تصدیقاز کجا 

انت بخواهد بهاد، ممهن است بخواهد فریب بدهد، ممهن آمده است، ممهن است خی

پمی چطمور  پیش بیماورد. کادمی است آن چیزهایی که نزدیم شدن جاسی را محال

؟ جمواب: اصموالً رسمل مالئهمی الهمی کمه ر ایاجا جااب مریم )س( قبول کردندشد د

سمل بمر آیا خداوند اضافه بر ایاهمه وحمی را بمه وسمیله ر ،آورندمی وحی بر پیامبران

د که اننیست؟ اگر نفهممن که این فرستاده  فهماندنمی رااین  ،کادمی ها واردخود آن

وحی چیست؟ اگر خدا به پیغمبران نفهماند که این جبرئیل فرشمته اسمت و ممن  فایده

شمیطان باشمد، امهمان دارد الفرستادم، پی فایده این وحی چیست؟ امهان دارد وحی 

و وحمی المرحمن باشمد. پمی قطعمًا ایاجما ممریم )س(  که مخلوطی از وحی الشیطان

 فهمیدند که رسول رب است، حاال بشر یا غیر بشر آن را بعدًا باید صحبت کایم.

 

 ]سؤال[ -

فهمیم. ممی را در آیمات دیذمر« لِأَهَمبَ«. »زَكِیًّما غُالممًا لَكِ لِأَهَبَ»کارش این بود  -

عمد رو  نفخ در بُ ،وقت این نفخآن 1«رُوحِاا مِنْ یهاف فَاَفَْخاا» 1«رُوحِاا مِنْ فیهِ اَفَْخاافَ»
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 أَْلقاها كَلِمَتُهُ وَ اللَّهِ رَسُولُ مَرْیَمَ ابْنُ عیسَ  اْلمَسی)ُ إِنَّمَا»ولهن کلمه هم هست.  ،ستا

یهمی کلممه ملقماة اسمت یهمی رو  مافموخ  :پی دو چیز اسمت 2«مِْاهُ رُو ٌ وَ مَرْیَمَ إِل 

 غُالممًا»در ایاجما  کمردیم. بحم عمران که قبالً در آیه آل ،تاس ذکر شدهاست. هر دو 

 .نیستفقط رو  « زَكِیًّا غُالمًا»کلمه فقط نیست، « زَكِیًّا غُالمًا»چیست؟ « زَكِیًّا

 

 ]سؤال[ -

توانیمد بفهمیمد می حمی راتوانیم بفهمیم. مذمر شمما ونمی رسیم. ما کهمی حاال -

 ؟3« * عَلَی قَْلبِمَاْلأَمینُ الرُّو ُ بِهِ نَزَلَ»چطور است که 

 

 ]سؤال[ -

 عدی؟که چه؟ در چه بُ -

 در آیات هاهری بوده. ]...[گوید می در همین بعد که -

ما این را قبالً بح  کردیم. ایاهه این . است گوییم بودهنمی در آیات هاهری که -

ردیم، بعدًا توانیم استفاده کایم بح  کمی آیاتاز  این را تا آنجایی کهچطوری بوده، 

وسمیله جبرئیمل، که وهبه رسالتی ربانیمه اسمت بهمالحظه خواهید فرمود. ایاجا آنچه 

چمه خبمر داریمم! دانیم! ممی ؟ چمه«وَهَبَ»چطور « زَكِیًّا غُالمًا»است. این « زَكِیًّا غُالمًا»

( چمون عدانیم که این به مریم اعطاء شد، چطور؟ با نفخ. نفخ کمرد جبرئیمل )می فقط

ه بود، حامل رو  بود که خداوند به دست جبرئیل ایجاد کرد« زَكِیًّا غُالمًا»این حامل 

مسی) بود که خداوند به دست جبرئیل ایجاد کمرده اسمت و  یاو حامل جسمٌ مّ است

باید در مهانی باشد. این رو  در مهمانی و ایمن جسمم در مهمانی بایمد خلمق شمود و 

 غُالممًا»که ایاجا حامل بشارت و حاممل خداوند هر دو را به فرشته حامل وحی داد 

اسمت، « زَكِیًّما غُالممًا»چون رو ِ  ،فقط رو  نیست« زَكِیًّا غُالمًا»ماتها این  .است« زَكِیًّا

« مَرْیَمَ إِل  أَْلقاها كَلِمَتُهُ»هم است. این « زَكِیًّا غُالمًا»فقط جسم هم نیست چون جسم 

تر است؟ طبع مطلب این است که جسم جلوتر است. کدام جلو« رُوحًا مِاهُ»است و هم 

حماال همر چمه، ، امما رو  جلموتر باشمد و جسمم جلمو نباشمد، باشمد باشد، حاال هر دو
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وسیله م شدند. دو تا بهتوأبا هم در رحم مریم )س(  این سهه مسلم است باالخره آنچ

 نُفِخَ»در . «ورِالصُّ فِي نُفِخَ»کما ایاهه در  نفخ، ( و خلق خدا و اراده خدا باعجبرئیل )

شود و این نفخ به قدری قوی است، به قدری قوی است که در دو می نفخ «الصُّورِ فِي

 کاد.نمی کاد که هیچ نفخیمی حیاء آن کاری رااإل  و قیام  ماتاإل  مرحله قیام

 ثُممَّ اللَّمهُ شماءَ مَمنْ إاِلَّ اْلأَرْضِ فِي مَنْ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ فَصَعِقَ الصُّورِ فِي نُفِخَ وَ»

 یَموْمٌ یَوْمَیِمذٍ فَمذلِكَرِ * الاَّماقُو فِمي نُقِمرَ فَمإِذا»یا  1«یَْاظُرُونَ قِیامٌ هُمْ فَإِذا أُْخرى فیهِ نُفِخَ

صُوَر نیست. صمور یمم بموقی  ،ماتها آن نقر در ناقور و نفخ در صور که صور 2«عَسیرٌ

، این به استر جبرئیل است یا هر کی شود. این نافخ اگمی است که از آن تعبیر ناقور

بمه  آنخمارجی  و به قدری این نفخ قوی است و صدای آن و قمدرت  اراده خدا است

کاد که یم جهشمی از می میراند و مردگان را زندهمی قدری زیاد است که زندگان را

 عالمین.الربحیات به موت است یا از موت به حیات است و کلٌ به اراده 

 ،کامدمی ممریم تعجمب 3«زَكِیًّما غُالممًا لَكِ لِأَهَبَ رَبِّكِ رَسُولُ أَنَا إِنَّما الَق»در ایاجا 

برای هیچ بشری سابقه ندارد. برای آدم سابقه دارد کمه  .! سابقه ندارد؟جریان چیست

و  ولهن بعد از آدم که تمام فرزندان از بمین پمدر ،شد پدر و مادر داشته باشدنمی آدم

چمه  4«غُالمٌ لي یَكُونُ أَنَّ  قالَْت»شد منِ مریم؟ من که بشر ندیدم!  مادر هستاد، چطور

تو نه بعد، بعد ممهن است شوهر کاد، حاال.  ،زمان از برای من غالم خواهد بود؟ حاال

واهممب جبرئیممل اسممت و بممه اراده «. زَكِیًّمما غُالمممًا لَممكِ لِأَهَممبَ»گممویی می حمماال داری

 غُمالمٌ لمي یَكُونُ أَنَّ  قالَْت»ر شوم، من که بشر ندیدم. داعالمین است. من که بچهالرب

ایاهه بشر  -1شود: می چاد مطلب استفاده« بَشَرٌ یَمْسَسْاي لَمْ»از «. بَشَرٌ یَمْسَسْاي لَمْ وَ

کاد، مالئهه نه، جن نمه، حیموان نمه. حیموان، فرشمته، جمن، می است که بشر را حامله

ااد که ما زن جن گرفتیم زایید یا شوهر جمن گمرفتیم کمی گویاد شوخیمی ها کهاین

جمن کاد و جن است کمه جمن را، امما می خیر، بشر است که بشر را حاملهفالن.  مثالً

اي لَممْ وَ»نه. و لذا در تعبیر قرآنمی ممریم )س( نفرممود  ؟اما بشر جن را بشر را؟  یَمْسَسمْ

 لَممْ وَ»حامله کامد بشمر اسمت. تواند یم زنی را می که ، چون احد اعم است. آن«أحَدٌ
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شموهر کمرده باشمد، ممن کمه کسمی است که  شرعی می ،بشر میّاین «. بَشَرٌ یَمْسَسْاي

 1«بَغِیًّا أَكُ لَمْ وَ» بغاء و از راه زنا باشد،دوم این است که از راه  میشوهر نهردم. دوم: 

می بشر نه از سدود شد که م این دو راهوقتی که  گاه انحراف جاسی نداشتم.هیچ من

 شوم؟می باابراین من چطور حامله ،شرعی نشدغیر طریق شرعی و نه از طریق 

چون گاهی اوقات راه عادی صددرصد،   مریم )س( راه عادی را هاوز ترک نهرده

همی و بشمری. البتمه هممه الهمی گاهی اوقات راه الهی صددرصد، گاهی اوقمات راه ال

، صددرصمد کمه فرزنمد بمین والمدین، الهمیِرصد به این معاما صدد است، ولهن بشریِ

ممن کمه زن هسمتم و ایمن  هستم، نمه ایمن! فرزند بدون والدین، مثل آدم. من که نه آن

 مسمی)و  والمد خواهمد بمود و فقمط والمده اسمت بمدون ،ای که متولد خواهمد شمدبچه

فلمذا ایمن  ممن والمده هسمتم!که بدون والد و والده است، چون آدم هم نیست  ]ماناد[

طور کلی دگرگون کرده و این برای اولین مرحله است که بهرا ، حالت مریم )س( تحیر

خواهمد مطلمب را از طریمق می شود.می چاین بشارت و چاین خبری به حضرت داده

 رسول رب بفهمد که قضیه چیست.

عمدی کمه یمم بعمد برو برگرد هم ندارد، چطور؟ آن دو بُ ،همین است« كَذلِكَقالَ »

عد دیذر جسم، این را خداوند بدون صلب بشر و بدون طریق عادی رو  است و یم ب

 وَ» :در آیه دیذر دارد 2«هَیِّنٌ عَلَيَّ هُوَ رَبُّكَ قالَ كَذلِكَ قالَ»در رحم تو قرار داده است. 

 ( است.عراجع به زکریا ) 3«شَیْیًا تَكُ لَمْ وَ قَبْلُ مِنْ خَلَْقتُكَ قَدْ

 یعای چه؟« كَذلِكَ» این -

ذلم بعید است. این مطلبی که بعید اسمت و « كَذلِكَ»طور است که گفتم. همین -

بعید است و بعید از نظر هاهری، همین را خدا گفته است که من به تو بشارت بدهم. 

این برای من آسمان اسمت. « هَیِّنٌ عَلَيَّ هُوَ رَبُّكَ قالَ»همیاطور است که گفتم. « كَذلِكَ»

خارجی طوری  ، برای مریم سخت است، چرا؟ برای ایاهه جوّبرای خدا که آسان است

جریمان   جریان قمرار گرفتمه اسمت بین دوزناد، پی مریم می است که به ایشان تهمت

خدایا جلوگیری کن،  این جریان دوم را خدایا تحمل بده،ولی  ،الهی حتمًا باید بشود
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رسمت و نمه نادرسمت جاسمی د ارتبما نمه دانامد می کههایی من چطور در مقابل این

 چطور این بچه به دنیا آمده است. ،دارم

 

 ]سؤال[ -

 که چه مثالً؟ -

العماده بشری در کار نیست، یم قضمیه فو جاسی می « بَشَرٌ یَمْسَسْاي لَمْ» [...] -

 ...، خار  عادت استاست

جریمان هماهری دیذمر اصمالً ای اسمت کمه . ایمن یمم قضمیهگیر است ولی هاوز -

را  مطالمبیر هاهری است که مریم را کامالً گیج کرده اسمت و دنبمال نیست، جریان غ

مالحظه خواهید فرمود که مریم با مقام عصمت که دارد، معامی عصممت بشمری ایمن 

خواهد از طرف حمق تبمارک و می ،نیست که همه چیز را بداند، ولی اآلن درگیر است

 تعالی این مطلب هم علمًا و هم عمالً برای او روشن شود.

  را ]...[این جریان حضرت زکریا  -

پیر بودند. زکریا پیر بود، زنش  ،هبین پدر و مادر بودباالخره ولی آن خر  عادت  -

 پی زن از اول... 1«عاقِرٌ امْرَأَتي وَ اْلكِبَرُ بَلَغَاِيَ قَدْ وَ»پیر بود. 

 .داشتفر   آن موضوع -

ود. اآلن بمرای زن شصمت شممی هما هممبله ولی خیلی فر  داشت. برای غیمر آن -

سماله والدت  120اسمت. بمرای ممرد  سراغ داریم که والدت شدهساله و هفتاد ساله ما 

 قمالَ كَمذلِكِ قمالَ»ولی باالخره هست، خمار  عمادت اسمت.  ،شده است. آن کم هست

، چرا؟ برای چاد کار. این واو عطف است، عطمف بمه چامد جهمت «هَیِّنٌ عَلَيَّ هُوَ رَبُّكِ

 از واو در ایاجما اسمتفاده 2«مَْقضِیًّا أَمْرًا كانَ وَ مِاَّا رَحْمَ ً وَ لِلاَّاسِ آیَ ً لِاَجْعَلَهُ وَ»است. 

عطمف یما نفهممیم، بماالخره یما بفهممیم از کمه کایم که معطوف علیمه بموده اسمت می

معطوف علیه بموده اسمت. خداونمد چمرا ایمن کمار را کمرده؟ بمرای جهماتی و از جملمه 

اسمرائیل برای ایاهه بیت بای است، چرا؟« لِلاَّاسِ آیَ ً لِاَجْعَلَهُ وَ»رموده جهاتی که ذکر ف

ری را کمالً ند، به قدری خشمن بودنمد کمه آیمات بصمو اسرائیلیان به قدری زمخت بود

بصمری و  انهار کردند  یعای بیشترین معجزاتی که از برای کل انبیاء بوده است از نظر
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انبیائی که در قرآن معجزه ذکر شده است یمم دو، برای چشمی برای موسی )ع( بود. 

تا بیشتر نیست، برای موسی چهارده یا پمانزده معجمزه در قمرآن دارد، یمم دو، دو یم

ممع  ی از آن مربو  بمه فرعمون و کمل اسمت.قسمتی از آن خاص فرعون است و قسمت

ان. رائیلیاز اسم تماریخ عبارتامد ترین ماحرفان کملترین دشماان و ماحرفذلم دشمن

خواهد بیاید مطلب باید جدید شود. اگر عیسمی بیایمد می پی حاال که رسالت جدیده

 بایمدشود دیذر. پمی می ل و ضفادع، همانهمان ید بیضا و همان طوفان و همان قمّ

نیامده اسمت. از چمه زممانی بیایمد، از زممانی کمه این کار که از کل انبیاء بیاید چیزی 

هما را این ، خدا داردالدت و سخن گفتن در گهوارهرسول است؟ نه، از وقت حمل و و

یم آیتی که فو  اآلیات است و اصالً نظیر در «. لِلاَّاسِ آیَ ً لِاَجْعَلَهُ وَ» کاد!میخرفهم 

ندارد که یم مقداری از آن جمود، یم مقداری از آن تصملب و ها این آیات و نشانه

فممو   معجممزةٌ»یعاممی  بممرد می ناز بممی را در برابممر نهضممت نبیممیناسممرائیل بایعامماد 

 در حقیقت. «المعجزات

از  ،رحممت اسمت. ایمن رحممت اسمت« مِاَّما رَحْمَم ًوَ » ،یم« لِلاَّاسِ آیَ ً لِاَجْعَلَهُ وَ»

گمردد. یهمی رحممت می جهات گوناگون رحممت اسمت کمه مسمی) بمدون پمدر متولمد

خن : رحممت رحیمیمه خاصمه کمه جاماب مسمی) در گهمواره سممرحمانیه خاصمه، دو

شد، در گهواره سخن گفتن برای چمه؟ امما می بذوید. اگر مسی) بین پدر و مادر متولد

چون بدون پدر متولد شده است، برای ایاهه ساحت خمود را و سماحت ممریم )س( را 

با یمم اشماره چامد پی ایاجا باید در گهواره صحبت کاد.  ها،تبرئه کاد از این نسبت

قمدر بچمه در گهمواره این -2را تبرئه کمرده اسمت، خود و مادر  -1استفاده شده است: 

، بمرای بیمت «آیم ٌ فمو  آیم ٍ، فمو  آیم ٍ، فمو  آیم ٍ»ت کاد، قدر دقیق صحبعمیق و این

 قدر تصلب در برابر معجزات نبیین دارند.قدر عااد و ایناینکه اسرائیل 

خواهد می ؟این را گفت را، چ«مَْقضِیًّا أَمْرًا كانَ وَ مِاَّا رَحْمَ ً وَ لِلاَّاسِ آیَ ً لِاَجْعَلَهُ وَ»

 تقاضا کاد خدایا ما را ببخش، حماال کمی دیذمر.مریم بذوید دیذر جای آن نیست که 

به چمه؟ بمه  1«فَحَمَلَْتهُ»تمام شده است.  رگرد است،برو باین بی «كانَ وَ»نخیر، گوید می

 فَاَفَْخاما»ای دیذمر. در آیمه« ایهمفِ فَاَفَْخاما»ای خواندیم قمبالً، در آیه« فیهِ فَاَفَْخاا»نفخ. 

از « فیهِ فَاَفَْخاا» ولیاین مسی) در کجای مریم نفخ شد.  که دهدنمی این آدرس «ایهفِ

از جریان حمل و والدت عیسمی )ع( عمادی اسمت، هایی مجرای تااسلی. یعای قسمت
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خاصی هم غیر عادی است. از مجرای تااسلی وارد شدن هست، چه کسی های قسمت

ولمی از  ،اراده الهمی بمود بلهمه در ایاجماارد کرد؟ مرد نبود. از صلب ممرد بمود؟ نمه، و

مجرای تااسلی وارد شد و اگر صرف رو  بود چرا از مجرای تااسلی؟ پی بایمد کلممه 

عمد صملب رجمل کمه خداونمد در خمارا در بُاست کلمه که جسم مسی) )ع( باشد که 

از مجممرای « فَحَمَلَْتممهُ» شممده اسممت.از مجممرای تااسمملی وارد  ،بممدون رجممل خلممق کممرده

 آنًا حمل شد.. «قَصِیًّا مَكانًا بِهِ فَاْنتَبَذَْت»تااسلی. 

 ،که عمل جاسی انجمام شمد شود همان آنمی آیا زن وقتی که عمل جاسی انجام

طمول دارد. یهمی دو مماهی بایمد بذمذرد، حتمی بما  مدتیفهمد که حامله شد؟ نه، می

چامد  است انقطماع حمیض عللمی داشمته باشمد. ممهن شود،نمی انقطاع حیض معلوم

 هماهی باید بذذرد تا بفهماد حامل است. ایاجا همان آن مریم )س( فهمید که حاملم

آنًا همان آن که جبرئیل قدر زیاد بود که آن« ماه رو ٌ»است. پی سرعت رشد کلمه و 

ر؟ کمرد، هممان آن حممل حاصمل شمد، چقمد نفمخبه اراده الهی در رحمم ممریم )س( 

طموری کمه  شمد، دو ماه، سه ماه، یم ماه. خیمر، حممل حاصمل ،ممهن است شش ماه

ها«. »قَصِیًّا مَكانًا بِهِ فَاْنتَبَذَْت»بعدًا  طور کمه در آن مرحلمه نیسمت. هممان« نَبمذَت نَفسمَ

آنجا مهانًا شرقیًا بود،  ،رفت کااری غسل کاد ،که تهجد کرد با عفافی که داشت اولی

همان یم جمایی کمه  آفتاب که الزم نیست چاد فرسخ راه برود. رایبدیذر. در آفتاب 

یًّا مَكانمًا بِمهِ فَاْنتَبَذَْت فَحَمَلَْتهُ»رفت آنجا آفتاب است و کسی هم نیست.  افهامده « قَصمِ

 لی است.دوم خیلی باالتر از اوّ یناخودآگاه. ناخودآگاه کأنه شد، یعای

 کاید؟می هول معااچرا مج نیست،معلوم « فَاْنتَبَذَْت» مذر -

انفعال. یعامی فعلمی  لَعَچون انتباذ انفعال است. انفعال، انفَ ،گوییمنمی مجهول -

. فعل از ایجاد غمالم نبودفعل از چه کسی بود؟ فعل از مریم  تا انفعال شود. باید برود

طور حاصل کرد. انفعال این اسمت کمه بمه انفعال و حال آنههزکی در رحم مریم بود 

فافتعلمت، افتعمال « فَاْنتَبَمذَْت»ی و ناخودآگاه در یم مهانی قصمی پمرت شمد. اتوماتیه

زحمت هم  در آن فعل است به فعل است، ماتها افتعال که قبول به است. افتعال قبول

. با زحمت آن پرت شدن اتوماتیهی ناخودآگاه برای حضرت حاصل شمد. وجود دارد

بود، نطفمه نبمود، علقمه « زَكِیًّا غُالمًا»، پی «زَكِیًّا غُالمًا»به چه کسی؟ به « هِبِ فَاْنتَبَذَْت»

رو  مرده هم نبود رو  هم بمود، چمون  ،نبود، مضغه نبود، نخیر، کامل بود. کامل بود

 ،اسمت در رحمم ، پی اآلن یم فرزندی در رحم است. اآلن یم فرزندیهم داخل شد

در پمی اآلن  «فَحَمَلَْتمهُ»اآلن همم ، «زَكِیًّا غُالمًا»چرا؟ برای ایاهه در قبل هم فرمود که 
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 فَحَمَلَْتمهُ». حامله است . آنًا بر مسی) زنده در رحمآنًا حامل بر مسی) زنده استرحم 

به زحمت و مرارت خود را بمه یمم جمای دوری رسماند. در « قَصِیًّا مَكانًا بِهِ فَاْنتَبَذَْت

نمه،  ؟به چه مااسمبتوفه بعضی روایات دارد به کوفه. آخر چاد هزار کیلومتر راه به ک

 یم جایی که دسترسی اهل نباشد.

 فَأَجاءَهَما» نخیمر، ،«فجماءت المی جمذع الاخلم » که نفرمود «فَأَجاءَهَا» مرحله سوم:

اآلن هم  ،هم نیست، یم نخله خاصی است« جذع نخل ً» 1«الاَّْخلَ ِ جِْذعِ إِل  اْلمَخاضُ

المقمدس کمه ]مانامد[ انمه و بیتایاجما در خاورمیگویامد: بعضی مسیحیان میهست. 

در لباان هست، عربستان نبوده است! عربستان نبوده که نخل داشته باشد. اآلن هست. 

هما در سوریه هست، در قدس هست، در عمان هست، نخلمه در آنجما هسمت. پمی این

خودشمان نخلمه فقمط در عربسمتان اسمت، کمه کااد می مثل ایاهه توجه ندارند، خیال

 اند.خود را به کوری زدهولیهن  ،ادبیامی را نخله

نیسمت، یعامی ایمن حممل را ممریم گرفمت و « ثمم»، اسمت «مفَ«. »اْلمَخاضُ فَأَجاءَهَا»

بود که عیسای زنده است و این عیسای زنده چون بچه وقتمی کمه « زَكِیًّا غُالمًا»حمل 

د باز هم معطلمی دارد، شومی در رحم مادر رو  در او دمیده 2«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ»

معطلی نبمود. حممل ممریم نمه معطلمی جسممانی داشمت و نمه معطلمی  این ولی ایاجا

اول  ،«فَأَجاءَهَما» سموزی و خمر  عمادت جاریمه شمدروحی داشمت، بلهمه ایاجما سبب

 «اْلمَخماضُ فَأَجاءَهَما» بالفاصله.« فَأَجاءَهَا»بالفاصله، « فَاْنتَبَذَْت»بالفاصله، « فَحَمَلَْتهُ»

به مهان قصمی رسمید. فقمط  بعد از ایاههمخاض درد زایمان است. درد زایمان فوری 

ای بمود کمه ممریم )س( از ایمن جمو بیمرون بمرود و در جمو فاصله این بود. این فاصمله

را بمه تولیمد  و دیذری که خلوت است قرار بذیرد و در آن جو دیذر بتواند این والدت

شاید شما در لغت پیدا نهایمد، قمرآن  «أجاء. »«مَخاضُفَأَجاءَهَا اْل» ام بدهد.انجراحتی 

نیست. « فجاء به المخاض« »اْلمَخاضُ فَأَجاءَهَا»نیست،  هم «جاء بها» ،«فَأَجاءَهَا»دارد. 

نخلمه  درد زایمان او را بمه شماخه نخلمه رسماند.« فَأَجاءَهَا»پی این تعبیر زیباتر است. 

نخیمر، بمه سموی  بمود دیذمر.« جذع نخل ٍإلی »خاصی بوده است. اگر هر نخلی بود که 

 اخه آن خرما، آن درخت خرمای خاص.ش
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طور که مریم )س( از رحم و صلب خاص آمده اسمت و عیسمی از رحمم پی همان

ممریم )س( اسمت در ایمن جریمان مخماض و  ئای هم کمه متهّم، نخلهخاص آمده است

 قَبْملَ مِمتُّ لَیْتَامي یما قالَمْت»اجا ای .«الاَّْخلَ ِ جِْذعِ إِل »والدت، باید نخله خاصی باشد. 

چیست و خیلی کمار سمختی اسمت،  داندنمی برو برگرد است، چونبی دیذراین  1«هذا

یًا كُْامتُ وَ» .ممردمعصمت است. کاش من قبمل از ایمن می ولو دارای مقام ، نسمی« نَسمْ

 ه حالمت رشمداین نطفه بها چون بعضی وقت« مَْاسِیًّا نَسْیًا»گویاد. می را حیضقطعه 

 نسممی از نسممیانرود. مممی شممود و از بممینمی رسممد و بمما همممان خممون حممیض دفممعمین

ای از حمیض  آید، ماسی نسیان است. نسی در لغت عربی عبمارت اسمت از قطعمهنمی

قابل توجه نیست. آن خونی قابل توجه است کمه  اصالً حیضی که حیض  خون خون

غه، بعد چه، اما کاش من نسیًا ماسمیًا نطفه شده علقه، علقه شبیه خون است، بعد مض

 .شدم تا برسد به ایاهه من خودم بدون شوهر بزایمنمی بودم و اصالً متولد

حالمت بشمری  .. البته حالت بشری عمادی چامین اسمتاستایاجا محتاا به وحی 

معصوم هم چاین است. ایاطور نیست کمه اگمر کسمی معصموم باشمد، عصممت مطلقمه 

 كِمدْتَ لَقَمدْ ثَبَّْتاماكَ أَنْ ال لَموْ وَ»یید دیذر ربمانی نباشمد. خیمر، است و هیچ نیازی به تأ

 .همان شیء قلیل با تثبیت ربانی 2«قَلیالً شَیْیًا إِلَیْهِمْ تَرْكَنُ

 کاد که خون حیض باشد.می [ یم نفر به مقام عصمت رسیده، آرزو...] -

ا وحمی درسمت به همین حساب، چرا؟ ایاجا یم کسری وجود دارد کمه بایمد بم -

یما »( چمه فرممود؟ عالعابمدین ). یم کسری دارد، مثمل ایاهمه زین، درست هم شدشود

بمرای ها این چیست؟ یعای به یم حالتی است که آن پشت «(38:50)؟؟ لیتای لم تلد 

هما علمم تهمرار نشمود. این« یما لیتامی»او روشن نیست، بعد خدا روشن کرده است که 

 بشمری ثابتعد است  یم بعد د. عصمت دارای سه بُنیستا که مطلق و عصمت مطلقه

عصمت بشری  بعد ولی ،که فرودگاه عصمت ربانی است. بعد دوم عصمت ربانی است

اما مطلق نیسمت   ،کال است. بعد عصمت ربانی هم در بعد عصمت ربانی کال نیست

باز هم آنًا  ،به او عصمت داده استروی عصمت بشری یعای همین کسی که خداوند 

اهلل فرممود: رسمولدر روایت دارد که  3«أَبَدًا عَیْنٍ طَرْفَ َ نَْفسِي إِلَ  تَكِْلاِي لَا رَبِّ» ...نًافآ
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این گااه نیست. این قلب را «. إنّی یغان علی قلبی فی کل یوم استغفر ربّی سبعین مرة»

ولی کمافی  ،هستاست. از نظر عصمت ربانی از نظر عصمت بشری طاهر کرده، کافی 

فمیض . پی مدام باید بر این عصمت ربانی کمه بمر عصممت بشمری اسمت دائممًا نیست

بشود تا این دوام فیض موجب بشود که هیچ خطایی نه تقصیرًا و نه قصورًا از ناحیه 

 معصوم نباشد.

بمودم قبمل از یعای « هذا قَبْلَ مِتُّ»تواند کلمه دیذری باشد. ایاجا دارد نمی[ ...] -

 شدم.می و ماسی مردم و نسیآن حمل می

 مردم.ایاجا دو مطلب است. یم مطلب این است که می -

 «....نَسْیًا كُْاتُ»همان  -

دوتما  شمود؟نمی مذمر« جاء زید و عمرو»شود؟ نمی عطف است. مذر عطف دوتا -

سمؤال شمما خیلمی خموب اسمت. «. هذا قَبْلَ مِتُّ»نزدیم است  مرتبهمطلب است. یم 

یًّا نَسْیًا»با « هذا قَبْلَ مِتُّ» سؤال شما این است که این یهمی اسمت، یعامی وقتمی « مَْاسمِ

کسی که مرده نسی که طور نیست، چرا؟ برای ایاهه شوم، ولی اینب« مَْاسِیًّا نَسْیًا»مردم 

 قطعه حیض است، خون حیض است. « نسی»نیست، 

 به همین معاا است؟]...[  -

، ایاجما هسمتدر وانذهمی، واو کمه  .گویدمی را اینبله، همین است. اصالً لغت  -

است، احیانًا واو برای ترقمی اسمت، احیانمًا بمرای تامازل اسمت.  تماثلبرای  احیانًا واو

هم باشاد، ممهن است زیمد بماالتر باشمد، عممرو  مانادممهن است « جاء زید و عمرو»

 لَقَبْم مِمتُّ»لمی باالتر باشد. ایاجا مقتضای عطف مذر نیست کمه دوتما چیمز باشماد؟ اوّ

 ایاهه نیسمت. .مردممی شوم کاش منبولی قبل از ایاهه حامله  ،من متولد شدم«. هذا

 نه ایاهه متولد شموم و بمیمرم. متولمد ،شدمنمی یعای اصالً متولد« نَسْیًا كُْاتُ وَ»یا نه، 

گرفمت و نمی در رحم مادر همان خون بمودم و آن نطفمه« مَْاسِیًّا نَسْیًا»شدم بلهه نمی

تحمیمل بمر ایاجما نمه ایاهمه  ،شدم. پی مقتضای عطف این اسمتنمی متولد اصالًمن 

  ..وسیله عیسی )ع(، نه جبرئیل، چون عیسی مطر  است.بشود. حاال در ایاجا بهقرآن 

 نسی باید یم چیزی باشد که باشد بعدًا فراموش شود. -

گماه ایمن  یض. لهه حیض، لهه خون دو نوع اسمت:نسی بوده است. نسی لهه ح -

شود، گاه نه، لهمه حمیض از می ای است که مضغه و عظام و چه و چهلهه خون علقه

لهه حیض است دیذمر، یعامی خمونی کمه حالمت علقمه اسمت   به صورترود. می بین

داخمل ایاهه  قه است، این حالت علقه داخل خون است،بعد عل ،یعای اول نطفه است
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کاد، ایمن نمی گاه مراتب را طی شود،می کاد و فرزندمی خون است گاه مراتب را طی

 شود.می رود و ماسیمی کاد و از بینمی توقف اینسیحالت نسی به همان 

روند و ماسی می بیناز  هاخیلی، شودنمی بر ماسی بودناز بین رفتن که علت  -

 شوند.نمی

 شد.نمی ماند که ماسیمی چون اگر -

 میرد ولی...چون انسان گاهی می -

اصمالً کردیم. نمه، فراموش ما اصالً هیچ، نه ایاهه « من الااحی  االنسانی ماسیًا » -

شمد تما کسمی یمادش نمی انسماننبود که کسی به یادش بیاید، هیچ چیز نبموده اسمت. 

 بیاید.

شود کمه قلمب ممریم )س( می در ایاجا رحمت ثانیه ربانیه به وحی وارد« فَااداها»

به وسیله چمه کسمی؟ ایاجما جبرئیمل  بدهد  بیشتر اطمیاان بدهد و آرامشرا مقداری 

نیست، ایاجا فرشتۀ حامل وحی نیست، چون محور و قهرمان قضیه مسی) )ع( اسمت 

مریم و تمام این تشمهیالت بمرای مسمی) اسمت. درسمت اسمت های و تمام این زحمت

صملی مقدممه اسمت، کمما خود مریم محور است، اما محوری است که از برای محور ا

 و کمه مقدممه« خ فمی البریم صار صوتٌأنا »( هم رسول بود اما رسول ایاهه یحیی )ع

اول « فَااداهما»همانجما کمه متولمد شمده، آنِ تولمد  1«تَحْتِهما مِمنْ فَااداهما» ر اسمت.مبشّ

 جَعَملَ قَمدْ»غصه نخمور. « تَحْزَني أاَلَّ تَحْتِها مِنْ فَااداها»دهد. می اطمیاان قلب به مادر

 .«اسَرِیًّ تَحْتَكِ رَبُّكِ

 گوید؟می این را بلاد -

چون کسی که متولد شمد « فَااداها»دیذر نداریم.  ما کی گوید، پی چه؟می بلاد -

 فَاْنتَبَمذَْت»چه کسی؟ مسی). « فَحَمَلَْتهُ». حاال از نظر ادبی«. تَحْتِها مِنْ»چه کسی بود؟ 

چمه « فَااداهما*  ...الاَّْخلَم ِ ْذعِجِم إِل  اْلمَخاضُ فَأَجاءَهَا*  قَصِیًّا مَكانًا» چه کسی؟« بِهِ

ذٌ به. از نظر ادبی همان است. از نظر ادبی آن است، از تبَکسی؟ همان حمل، همان ما

 نظر ادبیتی هم آن است، از هر دو نظر.

فرماییمد بمه جما اسمت. می که سؤاالتیاما  ،خواهم تفصیل بدهمنمی من« فَااداها»

 ولمی ،البتمه هممه اصمل اسمترسمیم. می این مقدمه اسمت از بمرای اصمل مطلبمی کمه

 أاَلَّ تَحْتِهما مِنْ فَااداها»تفسیر تسلسلی بذوییم.  عاوانبهخواهیم تفصیل مطلب ر انمی

                                                           

 .24ریم، آیه . م1



17 

 

آور کاامده اسمت و حمزناین ناراحت ،درست است«. سَرِیًّا تَحْتَكِ رَبُّكِ جَعَلَ قَدْ تَحْزَني

 هان چیزی بعدًا خواهد بود که تمام اینلهو« مَْاسِیًّا نَسْیًا كُْاتُ»است و زحمت است و 

 مما اللَّمهُ لَمكَ لِیَْغفِرَ * مُبیاًا فَْتحًا لَكَ فَتَحْاا إِنَّا»، مثل قضیه فت) مهه. بردمیاز بین  را

بما فمت) مهمه از بمین  ،اهلل )ص( هر چه ممرارت دیمدسولر 1«تَأَخَّرَ ما وَ ذَْنبِكَ مِنْ تَقَدَّمَ

حید فت) شد. اگمر همم مما یمم مموقعی توانسمتیم حهوممت رفت که مرکز و عاصمه تو

و هما و انحرافمات غلبمه دهمیم، تممام اذیتها خیال و شیطاتهای قرآن را بر حهومت

شمود. اگمر می کمالً فرامموشها خانه شهستن درِو ها و چاقوها و اذیت کردنها فحش

 رُطَبمًا عَلَیْمكِ تُسماقِْط ْخلَ ِالاَّ بِجِْذعِ إِلَیْكِ هُزِّي وَ» خدا خواست، نخواست هم که هیچ.

 2.«جَاِیًّا

 

 لِمَما وَفِّْقاَما وَ مِیاْلعَظِم اْلقُمرْآنِ مَعَمارِفِ وَ مَانِیاْلإِ و اْلعِْلمِ بِاُورِ صُدُورَنَا اْشرَ ْ اللَّهُمَّ»

 .«تَرْضَاهُ لَا وَ تُحِبُّهُ لَا عَمَّا جَاِّبْاَا وَ تَرْضَاهُ وَ تُحِبُّهُ

 

 .«هُمْیْعَلَ السَّلَامُ وَ»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .2و  1. فتح، آیات 1

 .25. مریم، آیه 2
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