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والدت حضرت عیسی

 

 

 تفسیر آیات سوره مریم درباره وضع حمل مریم )س(

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 شترریب یمقتدار کیت ،است ( س) میمر حمل به مربوط که یاتیآ نیا که کردم فکر

 بحتث روی آنها که ییهاسوره جزء میمر سوره چون. میکن بحث و میکن فکر آن یرو

 اس ، بوده قدس در حمل نیا 1«قَصِیًّا مَكانًا بِهِ فَاْنرَبَذَْت فَحَمَلَْرهُ». اس  نبوده میاکرده

 و است  لیاسترا  اشغال مورد که یمعروف شهر به اس  معروف قدس که المقدس، یب

 در حمتل نیتا. است  آنجتا در المقتدس یب نکتهیا یبرا ،قدس ندیگویم را شهر خود

 شتهیهم و اس  بوده عاکفه یاقص مسجد در( س) میمر چون. اس  بوده المقدس یب

 «قَصِیًّا مَكانًا بِهِ فَاْنرَبَذَْت» نیبنابرا. اس  بوده قدس در هم حمل انیجر و بودند آنجا

 است ، یاقص مسجد که قدس عبادتگاه از نکهیا نه. باشد قدس از دور که ییجا یعنی

 نبتوده یبزرگت شتهر است ، بتوده یمروستط شهر شهر،. باشد دور دیبا شهر کل از بلکه

 ختار  شتهر از دیتبا نیبنتابرا. ست ین یبزرگت شهر باز شده اضافه که هم اکنون. اس 

 .فردین اتفاق العادهخارق حمل نیا گرانید دید مقابل در تا( س) میمر باشد شده

یًّا مَكانتًا» از متراد کته میتدار یاتیروا البره نجایا در  یلتیخ نیتا. است  کوفته «قَصتِ

 در یعتادت خترق است  بنا اگر چرا؟ و میبشو قا ل یعادت خرق کی مگر. اس  بیعج

 در بکنتد حمتل وضع خواهدیم که( س) میمر که اس  نیا مقصود و مراد ،باشد کار
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 بترودکته  رددا یلزومت چته نیتا. نباشد بودند او با که یمردم و اهلش یهاچشم برابر

 اللحم یتب متن باشد، اللحم یب همان در که اس  یکاف گر؟ید یجا ای کربال ای کوفه

 والدت محتل نتدیگویم آنجا در که اس  یمسجد هم اللحم یب. کردم ارتیزهم  را

 نیبت فاصله. میندار قبول را دفن ما که دفنش محل ندیگویم یحر و اس ( ع) حیمس

 رودیم بعد ،اللحم یب به قدس از اول. س ین شرریب یررلومیک چند قدس و اللحم یب

 نیزمت کتره در مهتم اریبس اریبس یشهرها از که لیخل شهر رودیم بعد گر،ید یجاها

 متا. هسترند دفتن آنجتا در لیاسرا یبن بزرگ یایانب از نفر هفراد که نظر نیا از اس ،

 عقتوب،ی ضترتح ل،یاستماع حضترت ،است  (ع) میابتراه حضترت. میکرد ارتشانیز

 آنجتا در شتانیگروه ،لیاسترا یبن بتزرگ یایتانب و وسفی حضرت اسحاق، حضرت

 . نامندیم لیالخل نام به را شهر و اس  لیالخل مسجد نام به یمسجد و. هسرند دفن

 و منظتر در کته است  یمقتدار آن بته مکتان نیتا بودن دور «قَصِیًّا مَكانًا» نیا پس

 وضتع بته کیتنزد کته یحتال در میمتر البرته. نباشتد اندبوده میمر با که یکسان یمأوا

 بته دیبا برود، شهر خار  به اگر. برود یدور اریبس یجا کی به تواندینم ،اس  حمل

 نیتا شتد، افکنتده «بِتهِ فَاْنرَبَذَْت فَحَمَلَْرهُ» نکهیا ای. باشد العادهخارق هیربان لهیوس کی

 ،ینگرانت و یستخر و ینتاراحر دتشت از شدن افکنده کی. اس  گونه دو شدن افکنده

 کی نیا ،حضرتناراحری آن  خود س ؟یک فاعلش. شد پرت شهر خار  به ناخودآگاه

را ( س) میمتر خداونتد. افکنتد را او ختدا کته است  نیتا گترید احرمال. اس  احرمال

 . «قَصِیًّا مَكانًا» به المقدس یب از افکند

 و ربتان  بتنف  الموهتوب الزكت  مالغال حمل  فقد» :مینوشر طورنیا ریتفس در ما

 اراده بته اس  کرده نف  اس  لیجبر  که روحنا 1««كلمره» إلقاء و «روحنا» نف : إلقاء

 رُوحٌ وَ مَرْیَمَ إِلى أَْلقاها كَلِمَرُهُ وَ» اخرى ف  و «فحملره» هنا». اس  یملق کلمه و یاله

 الزكت  للغالم فالحامل 3«رُوحِنا مِنْ یهِفِ فَنَفَْخنا» ثالثة ف  و» .میخواند قبالً که «2«مِْنهُ

 لیتجبر  را روح اول حمتل دارد؟ را روح اول حمل یکس چه ««روحنا» هو الموهوب

 عنوان به لیجبر  داسرانو  دس  به و اس  کرده خلق را حیمس روح خداوند که دارد

 و است  محمول که آن «الغالم هو هنا المحمول و». اس  سپرده امان  و هیربان وهبه
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 منفتوخ نیا ««روحنا من» هو المنفوخ ثم». اس ( ع) حیمس جسد اس ، محمول آنچه

 نتزد روح نیتا یعنتی. است  هینشو من بلکه س ،ین هیضیتبع من ،اس  «روحنا من» که

  .(س) میمر بر کرد نف  و بود لیجبر 

. است  کتار در بُعتد سته پس «مریم ه  الحاملة و «مِْنهُ رُوحٌ وَ..  كَلِمَرُهُ» الملقى و»

 ختالق و است  حیمس یامّ جسمٌ که اس  کلمه خالق که اس  نیالعالمرب یاصل بُعد

 امانت  دو نیتا حامتل کته است  )ع( لیجبر  دوم بُعد. اس  حیمس روح که اس  روح

 متن و منه روح و الزك  الغالم بین فرق هنا هل و» «.فَحَمَلَْرهُ» سوم بُعد و اس  هیربان

 المستیح تكتوین عتن القترآن ستا ر ف  اربع تعبیرات مریم؟ الى الملقاة كلمره و روحنا

 داللتة «قَصِیًّا مَكانًا بِهِ فَاْنرَبَذَْت»» صفحه بعد: .میکرد قبالً را هابحث از یمقدار. «(ع)

ای بود و یک سیری بود که این سیر کأنه سیر اخریتاری یک طی« الط  هذا على ثانیة

 لرفریتتع الفتتاء حیتتث»استت . « فَاْنرَبَتتذَْت»بلکتته  نیستت ،« نبتتذت نفستتها»و ارادی نبتتود. 

 است ، دور مکتان که «قَصِیًّا مَكانًا» و شودیم اسرفاده قرب آن از که فاء نیا .«القریب

 صتورت نیتا در اس  معلوم. شد افکنده دور یمکان به اندک اریبس یافاصله با یعنی

 . باشد دیبا یربان ذنبذش نب ،شدن افکنده نیا در که

 الحمتل، لدور طیا إلّا الحمل فور االنرباذ الى داع  ال و الحمل، تلو كان نرباذفاال»

 كتامالً الحمل كان أ ترى .الحمل لوضع قص  مكان الى الحمل مكان عن اقرلع  فقد

 و است   یتروا اشتهر ةستر «أشتهر؟ سرة او سویعات، أیة ام ساعات تسع أم ساعره من

یعنی . اس  قبول قابل عاتیوس ای ساعات تسع ای ساعات  س بلکه. س ین قبول قابل

یًّا مَكانتًا» تتا است  المقدس یب از ذانربا و انرقال فاصله نیا که یمقدارآن   و» .«قَصتِ

 الهیة بنبذة انرباذها یكون قد و! ندري ال المكان؟ ذلك این و قصیا مكانا انربذت كیف

 دارد ءفا که ایبا اشاره مکان بودن دور 1«قص  مكان إلیه المنربذ ان سیما ال و خارقة

 لشتدة أنهتا أو». است  عتادت خترق انربتاذ نیا نکهیا بر اس  لیدل ،اس  بالفاصله که

 دو پتس. است  بُعتد کیت هم نیا «بالفضیحة أهلها بها المواجهة الوشیكة بهذه هزتها

 بُعتد کیت و است  یقتابل بُعتد کیت. است  بُعد دو یدارا( س) میمر انرباذ. اس  یبُعد

 بته یهولناک و وحشرناک اریبس حال  کی یوقر که اس  نیا یقابل بُعد. اس  یفاعل

 نتهأک شتودیم کَنتده مکتان آن از ،هست  کته یمکتان حساب به ،دهدیم دس  انسان
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 کَنتده نیتا بتا کَنتد،یم را او خداونتد که اس  نیا دوم بُعد. ناخودآگاه و اریاخر بدون

 (. س) میمر رتحض بُعد کی و اس  یربان بُعد کی نیبنابرا شدن

 یکتاف مقتدار نیهمت «!یعرفهتا عمتن خلتوا عتنهم بعیتدا قصیا مكانا انربذت لذلك»

 تلتك و( ع) المستیح مولتد أنته المعتروف اللحتم بیت  تناستب االنربتاذة هذه و». اس 

 مقتدار آن فترات امتا. رستاند فرات به که الفرات، لتناس البره «الفرات تناسب الخارقة

 هست  زیتن هیترک از باالتر و هس ،نیز  هیترک در بلکه.  سین اس  عراق در که یخاص

 کته س ین این یمقرض عادت خرق صرف ًایثان. اوالً هس  هم قدس یهایکینزد تا و

 مکان که اس  نیا اس ، مسلم نجایا که آنچه مایّس ال و. باشد دور اریبس یقص مکان

 را فاصتله نیتا یعنتی د،یتکن توجته فاء با اما. بود یدور فاصله طبعًا فاصله و بود دور

 . دیرس نجایا سرع  به و کرد یط

 وَ هتذا قَبْتلَ مِت ُّ لَیْرَنِت  یا قالَْ  النَّْخلَةِ جِْذعِ إِلى اْلمَخاضُ فَأَجاءَهَا»» :294صفحه 

 اوالً «النخلتة جتذع التى -بهتا جتاء ان- فأجاءهتا المخاض فاجأها 1«مَْنسِیًّا نَسْیًا كُْن ُ

 خرمتا درخ  نیا اگر چون. س ین نخله غصن ثالثًا و س ین ةلنخلا ًایثان س ،ین ةٍنخل

 یمت را درخت  شتاخه ،ةنخلتال غصتن ختوب ،بتود نشده خشک و بود سبز و بود تازه

 از ایت شده خشک که ندیگو یم یدرخر شاخه به جذع. ندیگوینم جذع ،غصن ندیگو

 .اس  شده خشک ،اس  او به مرصل و شده کنده آن

 ]سؤال[ -

 شتاخه کته است  استروانه کیت بتزرگ، یهاشتاخه یتا تنه از یقسمر کی نه، تنه -

 ،یااستروانه بزرگ یهاشاخه. اس  بزرگ یهاشاخهیک مرتبه . اس  تنه خود س ،ین

 إِلتى اْلمَختاضُ فَأَجاءَهَتا»: نفرمتود ،ةالنخلت نفرمتود جتذع فرمتود نکهیا صورت، هر در

. است  نمترده و است  سبز و اس  اخرم درخ  که اس  نیا نخله ظاهر چون «النَّْخلَةِ

ایتن  ،«النَّْخلَتةِ جِتْذعِ» بته باشتد تنته اگر. باشد هم تنه اگر یحر «النَّْخلَةِ جِْذعِ إِلى» اما

. میتدار هتم یعتدب شتواهد. ست ین زنتده ،است  مترده نخله نیا که اس  نیا به اشاره

 والدت با کند مأنوس بهیعج والدت نیا دررا ( س) میمر خواهدیم س ؟یچ مناسب 

 خواهتدیم و است  شتده حاملته شتوهر بتدون( س) میمتر که طورهمان گر،ید بهیعج

 قترار( س) میمتر ئمرکّت و پناهگتاه کته یدرخرت نیتا هتم طورهمتان. کند حمل وضع

 درخ  نیا. بدهد بار دینبا خشک درخ . اس  شده خشک هم درخ  نیا ،ردیگمی
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. داد بتار شتوهر داشترن بتدون( س) میمر هکچنان. داد بار حیمس والدت از بعد خشک

 آن و شتود ساخره( س) میمر ،برون و درون از که کرده مقرر خداوند را مناسبات نیا

 یکیاتومتات بتود، شتده حاصتل پرورگتار یهاوعده نیا یتناس با که یناراحر و انفجار

 کی ل حا نیا ولکن اس ، 1«مَْقضِیًّا أَمْرًا» و اس  خداوند بشارت شد معلوم قبالً ،بود

 وَ  هذا قَبْلَ مِ ُّ لَیْرَن  یا» ذلک مع را، یوضع نیچن سپاردیم یفراموش به اس  یحالر

 2.«مَْنسِیًّا نَسْیًا كُْن ُ

 و ستنادًا لبأسها النخلة لرجعله جذع الى -بها جاء ان- فأجاءها المخاض فاجأها»

عمل جنسی اس   نه« مخاض اوّل ف  العذراء حیرة تعان  وحیدة فانها. عمادًا لظهرها

دانتد اصتالً نمی« شتیاًا منته تعترف ان دون»و طبعًا نته مخاضتی است ، حیترت دارد. 

 فت  احتد یعینهتا او»های اوس . ها وحش بارداری یعنی چه و زاییدن یعنی چه، این

 جتذع قابلته ،ست ین کتار در ایقابلته «تستندها كقابلتة النخلتة جذع الى فلجا  ءش 

 دون والدة متن هزتهتا و اخترى من غربرها و ناحیة من مخاضال معاناة». اس  النخله

 مرجتل تغلت  و حزنهتا تشتد و أمرهتا فت  تحیرهتا و یتدیها ف  تسقطها ثالثة من بعل

 فرقتول». دهتدیم دست  او بته انفجتار حال  و دیآیم جوش به غیظش گید «غیظها

یًّامَ نَسْیًا كُْن ُ وَ هذا قَبْلَ مِ ُّ لَیْرَنِ  یا»: حا رة مرأوهة  قولرهتا قالت  كیتف و تترى« ْنستِ

ایتن « للعتالمین؟ رحمتة و للنتاس آیتة اللّته متن ه  الوالدة هذه بأن عارفة ه  و هذه

  .«الرحمة اآلیة نسی  وطارها شدة و غربرها و لكربرها علّها»سؤال اس . 

 دارنتد نبتوت و دارنتد رستال  کته نیمعصتوم یبترا یحرت شود،یم حاصل انینس

 بال حمل نیا که یموضوع. حکم انینس نه ،موضوع انینس اما د،شویم حاصل انینس

 اوقتات یگتاه منرها. شد فراموش موضوع نیا اس ، هلل ةًیآ و اس  هیربان رحم  بعل

یْطانُ إاِلَّ أَْنسانیهُ ما وَ» اس  یطانیش شدن فراموش  یجتا نجتایا یولت 3«أَْذكُترَهُ أَنْ الشتَّ

 هرگتز نیمخلصت عبتاد بتر و است  نیصتلَمخ عبتاد از( س) میمتر چون. س ین طانیش

 کیت و العتادهخارق حال  کی بلکه. ندارد راه یبرون و یدرون یهاطن یش و طانیش

 ییاسترثنا العتادهخارق حالت  نیتا کته افرتاده اتفتاق( س) میمر یبرا ییاسرثنا حال 

. دهنتدیم انجتام کته است  ییهتاوقاح  نیتا و تهمت  و قتال و داد و مذم  موجب
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 کته یانیتجر آن و وعتده آن کته کترد جادیا( س) میمر روح در یانفجار کی نیبنابرا

 . اس  شده سپرده یفراموش به نیا ،شد نقل او یبرا خداوند فرشره لهیوسبه

 یدرسر آدم خود قوم انیم در 1«رَشِیدًا قَوْمِهَا فِ  تَرَ لَمْ لِأَنَّهَا» :میدار هم  یروا در

 یبشتر نظر از ،نه ای یاله اعجاز به( س) میمر دبده احرمال دیبگو که نداش  خبررا 

 ختوب. است  شتده جذب یرجل کی یمَن که نشسرند ییجا( س) میمر بدهد احرمال

 حمل بعدش کی. اس  بُعد چهار یدارا حمل. اس  بُعد چهار آن واقع دارد، بُعد سه

 و است  نبتوده کته است  زنا اهلل معاذ بُعدش کی. اس  بوده نیا که اس  العادهخارق

 نبتوده کته باشتد نشستره ییجتا در چهارم بعد و اس  نبوده که اس  ازدوا  سوم بُعد

 و دیتکرد حرمت  هرتک فتورًا د،یتدید میمر دس  در را بچه نیا یوقر چرا شما. اس 

 نشستره ییجتا است  ممکن. اس  بوده یمخف ازدوا  اس  ممکن د؟یداد حرام نسب 

  یروا. باشد عادت خرق که یاله امکان د،یفهمینمرا  یبشر امکان دو نیا اگر. اس 

. نداشت  خبتر خودش قوم در را یدرسر دیرش آدم «رَشِیدًا قَوْمِهَا فِ  تَرَ لَمْ لِأَنَّهَا» دارد

 قبول قابل که یدیرش شخص. بودند کرده فوت )ع( ییحی بودند، کرده فوت که ایزکر

 ،بلته «أهلهتا عنهتا دافتع مهمتا« السُّوءِ نِعَ یُنَزِّهُهَا فِرَاسَةٍ ذَا»». نبود کار در باشد هانیا

 و زن کته یالعظماهلل یتآ نفتر کیت. ست ین یکتاف اهتل دفتاع امتا کردنتد، دفاع اهلش

 . س ین یکاف نیا ،حماق  یرو کنند شورش شهر همه ، ولیکنند دفاع اشبچه

 یانینست و یتناست همتان هدنبالت هتم« هتذا قَبْتلَ مِ ُّ لَیْرَن  یا. »«هذا قَبْلَ مِ ُّ» نیا

ه افرتاد اتفتاق( س) میمترای بتر کته یانفجتارات و هالرزش و هزّات نیا اثر در که اس 

درست  « یعنیهما ام وضعها قبل یعن  او» -2؛ «قبل حملها» -1یعنی « هذا قَبْلَ» .اس 

 ردهم چه. اس  حمل وضع یکی اس ، حمل اصل یکی هذا چون. اس  درس اس . 

 ایبال نیا ،حمل وضع از قبل بود ردهم چه. نبود ایالب نیا پس حمل، اصل از قبل بود

 ال حرتى یعنیهمتا ام وضتعها قبتل یعن  او حملها، قبل یعن  قد «هذا قَبْلَ مِ ُّ»». نبود

یًا كُْنت ُ وَ»». لغزشتگاه و تنتگ اریبست گوشه نیا 2«المزلق المأزق هذا ف  تقع  متا «نَستْ

 یک چیز بستیار پست . :اس  نیا ینس« علقره او حیض كخرقة لدناءته ینسى ان یحق

 هتر باشتد، علقته باشد، ضیح خرقه باشد، نطفه. بودم یپسر بسیار زیچ کی من کاش

 نیبُعد ذو انینس نجایا «مَْنسِیًّا نَسْیًا. »«منسیًا» ثم». اس  عام یمعنا کی نیا. باشد چه
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 نیتا. باشتد ضیح دم باشد، علقه دیکن فرض ای باشد، ضیح خرقه کی اگر اوالً. اس 

 بودم انینس مورد دوبله من کاش .انینس فوق انینس یعنی یمنس. اس  یمنس خودش

 . کردندینم تهم  نیا به ذکر مرا یکسان که

 علقتة اآلن منتذ أنا و ءش  ف  یرذاكرون  أال! نسیان على نسیانًا یعن  «منسیًا» ثم»

 نِقتاش و دکننتیم نقتض «!نقتاش و نقتاض فت  ترتداولن » افرتادم هازبان سر «األلسن

 التى لالشارة عله ؟«النخلة» دون «النَّْخلَةِ جِْذعِ إِلى» لماذا ترى أ». دارند مناقشه ،دارند

 میکنیمت استرفاده آن از که نجایا در اس  مطلب چند نیا «جذع لها بق  أن یبوسرها

 یلإ» چرا .باشد اشتنه باشد، اششاخه «النَّْخلَةِ جِْذعِ». اس  بوده خشک نخله نیا که

 بته بترد پنتاه یفالنت متثالً ؟نفرمتود نخلته چرا ،س ین ابسهی نخله اگر ؟نفرمود «ةالنخل

 خانته نیزمدیگر  دارد، اتاق دارد، وارید و در نیزم از ریغ خانه اگر خوب خانه، نیزم

 طبعتًا کته بتودن زنتده حالت  کی :اس  حال  دو یدارا نخله هم نجایا در. شودینم

 .است  زنتده، بتاالخره نتدارد ایت دارد وهیم ،دارد چه دارد برگ دارد، ورق ،دارد شاخه

 چه باشد تنه چهپس جذع النخلة . اس  ةالنخل جذع بلکه س ،ین نخله نیا ر،یخ یکی

 . ، نخله میره اس نخله باشد چه هر باشد، بزرگ شاخه

 آن را کنتد.« جَذَعَتهُ: قَطَعَتهُ»اصالً معنی جذع این اس ، « القطع هو الجذع حیث»

 بتودن زنتده از. است  ةایتالح عتن مقطوع ای اس  االرضعن  مقطوع ای نخله نیا پس

. بترد پنتاه آنجتا بته شتانیا کته دهیتخواب یطورنیا ،شده کنده نیزم از ای اس  منقطع

 ام عنته منفصتالً النختل مقطوع إذا فهو القطع هو الجذع حیث». ندارد اتیح باالخره

 النخلتة جتذع التى بعل دون لرلد لیس  الر  العذراء لجوء أنسبه ما و حیاته عن قطعًا

 متا. کترد مقترر خداونتدرا  تناستب نیتا «!أثمر حین لیرشابها و الثمر، ولید عن الیابسة

 والدت حمتل نیبت در و برون تناسب کی و درون تناسب کی :میدار تناسب دو نجایا

 هیقض نیا که باشد داشره یامقدمه دیبا بعل دون من والدت حمل نیا. بعل دون من

 دیتبا یرونتب و یختارج نتهیزم و مؤخره هم بعدًا و کند راح  را انفجارآمیز و سخ 

 لتذلک و شتد نهتاده یفراموش بوته در بود اول آنچه. کند آسان را نیا که باشد داشره

 حامل وحی. مرحله فرشره و بود یوح که «مَْنسِیًّا نَسْیًا كُْن ُ وَ هذا قَبْلَ مِ ُّ لَیْرَن  یا»

 کیت بته ست ،ین یبتاربر درخت  کیت بته کنتد، حمتل وضتع خواهدیم که حاال :دوم

 شتده خشتک درخت  نیتا امتا. است  شده خشک درخ  کی به بلکه ،س ین یوارید

 ن،یزم یرو زدیریم هاوهیم اوقات گاه. خ یر هاوهیم داد تکان تا ،داد وهیم فورًا بعدًا
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 بکننتد درخت  از دانته دانته نکتهیا مثتل 1«جَنِیًّتا» نته. شتودیم کنتده ،شودیم شکسره

 از المعجتزات فتوق عجتزاتمگوید که می ؟بود خواهد سالم نیا چقدر ،نیزم بگذارند

 به هیاله خارق نیا و. یهاله خارق نیا کردن راح  و کردن آسان یِبرون دوم بُعد یبرا

 در ،بود محراب در یوقر( س) میمر چون. نبود مشکل میمر برای عادت خرق حساب

 بِغَیْترِ یَشتاءُ مَتنْ یَترْزُقُ اللَّتهَ إِنَّ اللَّتهِ عِْنتدِ مِنْ هُوَ قالَْ  هذا لَكِ أَنَّى»: گف . بود انیجر

 حضترتآن  یبترا کته ییغتذا. کتردیم یزنتدگ اصتالً( س) میمتر معجتزه با 2«حِسابٍ

 هِاللَّ عِْندِ مِنْ هُوَ» بلکه آورد،ینم یکس آورد،ینم ایزکر ،نبود یعاد یغذا غذا آمد،یم

 ،حرمت  هرتک موجتب آوردن غتذا نکتهیا یبترا «حِستابٍ بِغَیْترِ یَشاءُ مَنْ یَرْزُقُ اللَّهَ إِنَّ

 ، یبشر  یتار کل در اس  عادت خرق که یوالدت ،والدت نیا اما. س ین افررا موجب

 کیت نیبنتابرا ،سرندین یکاف اهلش و ندارد وجود یدیرش اجرماع در وقری مخصوصًا

 و زد دس  تا فورًا درخ  نیا که اس  نیهم هم ناتیتأم از یکی. ددار الزم یناتیتأم

  «.أورق  و أثمرت» کرد اشاره

 ]سؤال[ -

 بُعتد چنتد یدارا شتودیم هم پش  که هاعادت خرق نیا. اس  نیهم مصلح  -

 یافررا ات نیا. اس  افررا ات ینف یمنف بُعد. مثب  بُعد کی اس ، یمنف بُعد کی. اس 

. بشتود افررا تات ینفت کته نباشد یبشر که باشد یربان ییزهایچ کی دیبا ،شودیم که

 کیت بتا ؟کرد قبول شودیم چطور کنند،یم یوح یادعا یاله یایانب مثالً یوقر چون

 کی با «واحد یجوز ال فیما و یجوز فیما األمثال حكم» چون کنند،یم اثبات یمعجزات

 ثابت  است ، معجتزه کته  است درک قابتل است ، فهتم قابتل اس ، یبصر که یاعمال

 یوحت متن بته خداونتد اگر. اس  درس  پس میگو یم من که هاییآن ،بله که کنندیم

 نیتا هتم؛ نجتایا در. کتردینم بتود ختدا مخصتو  کتار کته یگرید کار پس ،کردینم

 بتدون. باشتد داشتره شتواهد دیتبا ،اس  العادهخارق و اس  معجزه والدت که والدت

 القدسروح که القدس،روح شاهد نف ، شاهد بعد، شاهد ،قبل شاهد. شودینم شواهد

 کته شتواهد نیا تمام ،(ع) یسیع کردن صحب  شاهد. اس  حضرت خود یبرا شاهد

. است ( س) میمتر و حیمست از تهمت  ینفت که اس  ینف انیجر کی ،دیآیم هم پش 
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 ستر پشت  هانیا تمام. بود خواهد رسول آینده در که حیمس رسال  اثباتدوم:  مرحله

 . اس  جابیاو  سلب حکم روی  هم

 از و لفظتًا یادبت نظر از اتیآ نیا در میکن دق  ما آنچه تمام 1«تَحْرِها مِنْ فَناداها»

، گرددیبرم 2«زَكِیًّا غُالمًا» همان به «ناداها» مفرد مذکر ریضم «فَناداها» معنًا یادب نظر

 أاَلَّ» «.تَحْرِهتا مِتنْ» ختود «ناداها» خود «تَحْرِها مِنْ فَناداها» کس دیگری در کار نیس .

. است  بُعتد چنتد یدارا یّستر ؟ست یچ یّستر نیتا «سَرِیًّا تَحْرَكِ رَبُّكِ جَعَلَ قَدْ تَحْزَن 

رَوَ،. اس  یرْسَ از گاه اس ، سرو از گاه یّسر رَ ستَ  کته یدرخرت است ، بلنتد سترو ،یَستَ

رْ. است  سترو نیتا دارد یبلنتد حستاب به عظم  و اس  باالبلند  است ، انیستر یستَ

. است  متراد نجایا در بُعد سه هر و. اس  یمعنو انیسر ای اس  یماد انیسر ای انیسر

رِیًّا» شتود،یم یَرَستَ  از هم ،دیایب]...[  واو «سَرِیًّا» شود،یم سرو از هم «سَرِیًّا»  قَتدْ» «.ستَ

 کته ینهتر آن در یرس کی و اس  موجود حیمس در یسر دو «سَرِیًّا تَحْرَكِ رَبُّكِ جَعَلَ

 یستر دو. کنتد لیتم هتم یجن رطب از و بخورد نهر آن آب از( س) میمر شد خطاب

 همچتون باالبلند یمرد باالبلند، ،سرو از یسر ،«سَرِیًّا تَحْرَكِ رَبُّكِ جَعَلَ قَدْ» -1 یسیع

 هیتما طفتل نیتا امتا است ، طفل اس  درس  اس ، شده نهاده تو ریز در سربلند سرو

 نیتا. است  هیتربان ع یشر به نیمرشرع یسربلند و خود یسربلند و اس  وت یسربلند

 دایتپ انیستر. اس  یَسَرَ از باز انیسر اس ،( ع) حیمس که یسر نیا -2. اس  ندا کی

 و میمتر یسربلند باعث نجایا فقط که س ین ورطنیا ل،یاسرا   یب در عظمرش کندیم

 یریصت و صوت یعنی. دارد دوم یّرس ،یّرس نیا ،ریخ. مخرصر عا له نیا و اس  خود

 ستوم یرست ح،یمست در یستر دو نیا. کندیم دایپ نشر نشو و نیا عالم کل در که دارد

 عتالم، کتل در یانیسر. اس  انیسر که اس  حیمس بُعدش کی رَیَسَ اس ، یَسَرَاز  که

رِیًّا تَحْرَتكِ رَبُّتكِ جَعَتلَ قَتدْ». است  انیسر هم نهر که اس  نهر از عبارت دوم بُعد  «ستَ

 قترآن انحصتارات از نکتهیا یبترا. ست ین یمطلبت باشد، مراد سه هر ،یّسرال من مثلثٌ

 مراد شودیم اس  یعرب لغ  در گوناگون یمعان یدارا که واحد لفظ که اس  فیشر

 .باشد

 ]سؤال[ -
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 انیستر از یسر مربوط به چیس ؟ مربوط به سریّ اس .« اْشرَب  وَ»بله، « فَكُل » -

 . اس 

 ]سؤال[ -

رِیًّا تَحْرَتكِ رَبُّتكِ جَعَتلَ قَتدْ»هر سه مراد است .  -  یکتی کنیولت. هتر سته است  «ستَ

. اس  نهر انیسر «سَرِیًّا» که اس  «اْشرَب » یکی. نبود «تحرها» که نخل. اس  «اْشرَب »

 و است  سرو ،سَرَوَ عدبُ از( ع) حیمس. اس « تحرها» سه هر. اس « تحرها» گرید یدوتا

 .اس  عالم کل در( ع) حیمس  یص و صوت و عظم  انیسر ،یَسَرَ بُعد از و سربلند

 ]سؤال[ -

 أنته حتدیث فت  و النخلتة جتذع إلى هكذا( ع) المسیح ولد لقد»منافات ندارد.  -

 حمتل هو طفل! للّه فیا ولد أنه إلّا ندري ما»هر روزی بوده  1«ماذا أم العاشور یوم كان

 الغریبتتة حالهتتا فتت  یطمانهتتا تحرهتتا متتن أمتته ديینتتا اللحظتتة، ولیتتد و قصتتیرة لفرتترة

 نتانااطم ایت دارد، الزم نتانااطم انستان کته است  یحتالر نیچنت کیت در «المضطربة

 کته یدیتول نیهمت از یبرون نانااطم شد، طورنآ که یدرون نانااطم ،یبرون ای یدرون

 تحمتل ان دون تطمانهتا نداءه نفس و» اس  یسربلند موجب نیهم ،شد هیرف موجب

 معلتوم زد،یمت حترف فقتط. بتود یکتاف ،زدیمت حرف حیمس فقط اگر. «البشارات ذهه

 فتوق نتانٌیاطم اینجتا یولت. بود بخشنانیاطم نیهم. اس  هیاله قهخار نیا که شدیم

: البشتارات هتذه تحمتل ان دون تطمانها نداءه نفس و». اس  نور یعل نورٌ و نانیاطم

 «سَرِیًّا تَحْرَكِ رَبُّكِ جَعَلَ قَدْ» وهدتك حین لوحدتك غربرك، على لكربرك «تَحْزَنِ  أَلَّا»

 دو انیستر «الستریان: الستري من او الرفیع، المسیح هو و»که از سرو اس  « الرّفعة من

 متن او». است  عیترف حیمست انیستر بُعتد کیت است ، نهتر انیسر بُعد کی اس ، یبُعد

 فت  صوته یجري و صیره یسرى ًاسری ولیدًا و الساعة خلق سریًا نهرًا: السریان: السري

 فهتو المختاض حاصتل و الكتالم محور فانه المسیح ناداها مغاربها، و األرض مشارق

؟ جبر یل بیاید اینجا چته «تحرها من» لیجبر  اس ، لیجبر  گفرند یبعض «تحرها من

 آن و بتود نفت . رف  داد انجام را کارش لیجبر . ندارد یکار نجایا لیجبر  کار کند؟

رف  که آنجا  لیجبر  اوالً. کردء القا یجنس انیجر بدون( س) میمر بر را یاله امان 

 کته دارد صتحب  یرستول بتا یمعصتوم کیت با دیایب اگر که لیجبر  ًایثان ،جایش بود

 .باشد یا فوق باشد، برابر در دیبا ،ندارد معنا اصالً تح 
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 ،«ستریّها و». یمدکتر نقتل  یروا نجایا 1«تحرها لیس إذ سواه ملك أم جبریل دون»

  است :یّستر دو یدارا است  حیمست کته هیسر. میدار «هایّسر» کی ،میدار «هُیُّرِسَ» کی

 نهرهتا هتو ستریّها و». است  نهتر کته میتدار هایستر. انیسر از یکی اس ، سرو از یکی

 ستار و رفیتع سترو فانته»ایتن ستریّ دوم « تحرهتا متن الخار  ولیدها و تحرها الساري

و » است ، یستر از کته «ستارٍ» و سربلند که یعنی اس  اول بُعد در «عیرف سروٌ«. »منیع

 صتنیعا فإنهمتا مناعتة و رفعتة من هذین للسریین یا و» صوتش دارد انیسر «سارٍ منیع

 «.المستیح ستري زاویرته رأس العادة خارق من مثلثًا ،جنیًا رطبا لها صنع و كما ربهما

 عَلَیْتكِ تُستاقِْط النَّْخلَتةِ بِجِتْذعِ إِلَیْتكِ زِّيهُت وَ». اس  بُعد دو یدارا حیالمس یسر منرها

  2.«جَنِیًّا رُطَبًا

 ایت. است  کترده دایتپ رنشت نیا هم ما یاسالم رانیا در که قرآن قراء از میمرأسف ما

 از گرید قراء از ای خوانند،یم معنا و لفظ نظر از مرنافض گوناگون تاقرا  ما قراء خود

 داشرند فهم و داشرند توجه و بودند قرآن اهل اگر هانیا. آورندیم گرید یجا و مصر

 نشتده نتازلچنتد متدل  قترآن که بودند مروجه ،اس  یکراب چه قرآن بودند خوانده و

 چتا  چته است  مکرتوب قترآن نیهم در که گونهآن. اس  نشده نازل مرناقض اس ،

 کته ا تاتقر هیتبق. است  صددرصتد مستلم یقطع تواتر نیا، ]...[ نشده چا  چه ،شده

 قرا تتات تتتواتر باشتتند، داشتتره تتتواتر هتتم اگتتر ًایتتثان. استت  دروغ ،دارد تتتواتر نتتدیگویم

 تتواتر نتدیبگو یزیچ کی نفر پانصد نکهیا مثل کجا؟ قرآن تواتر و کجا گرید گانهشش

 یمطلب کی اگر. کنند نقض را مطلب همان نفر بگویند چطور؟ اردیلیم پنج اما ،دارند

 نتد،یبگو یجغراف عرض و  یتار طول در عالم تمام. ندیبگو عالم متما ارد،یلیم پنج را

. است  تتواتر دو هتر. نتدیبگو گترید زیتچ بشتوند دایتپ ینفر پانصد ،ینفر چند کی اما

 یال متو کته یتتواتر نآ برابتر در امتا ،میکنیمت قبول لو خلیّ و طبعه اس  تواتر یدوم

متثالً  هتانیا. است  غلط، اس  ترتوا هم اگر یدوم نیا که میدار قطع رود،یم آن درز

یعنتی چته؟  ،«یِّلَتعَ طستاقَرَتَ» ،«یّلَتعَ طاقِستّ تُ» «یّلَتعَ اقطستّ تَ»خواننتد: می خواندن در

 «.تُساقِْط»

 تکتان ختورد، تکتان میمر که طورهمان« إِلَیْكِ هُزِّي» .«النَّْخلَةِ بِجِْذعِ إِلَیْكِ هُزِّي وَ»

 نشتان نجتایا ،را نخلته جتذع بدهتد تکتان. دهالعتاخارق وحش  از خورد تکان بدهد،
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 یدادنت تکتان شتاخه س ،ین یدادن تکانکه  تنه باشد، نباید تنه خود جذعکه  دهدیم

 شتاخه طبعتًا ختوردیم تکان که یآن. خوردینم تکان ،س ین یدادن تکان نخله. اس 

 کتالً، نته ختودت طرف به« إِلَیْكِ هُزِّي وَ» .ترمیضخ دیکن فرض یهاشاخه منرها. اس 

 است  گرسنه طبعًا. اس  آمده شیپ حمل وضع اس ، آمده را راه نیا( س) میمر چون

 کرده مقرر او یبرا خداوند که ییغذا نیبهرر. اس  غذا به محرا  ،یمخرلف جهات در

 شتودیم استرفاده خوب هیآ از و میدار هم  یروا در لذا و اس  رطب از عبارت اس 

 و میبده رطب او به که اس  نیا ،اس  کرده حمل ضعو که یزن یبرا غذا نیبهرر که

 یزیتچ نکتهیا نته «جَنِیًّتا رُطَبتًا عَلَیْتكِ تُستاقِْط النَّْخلَةِ بِجِْذعِ إِلَیْكِ هُزِّي وَ». میبده آب

. است  یّجنت و است  تتازه ،است  تتازه و دارد. است  خشک نخل نکهیا با دارد ندارد،

 از نیدسترچ دیتبده تکتان را درخ  اگر وق چیه شده، نیدسرچ و شده نیگلچ یعنی

 «عَلَیْتكِ. »«جَنِیًّتا رُطَبتًا عَلَیْكِ تُساقِْط» .شودیم له شکندیم نیزم افرد یم. دیآینم آن

 نیزمت بته نکتهیا نه. افردیم مریم، دامن به م،یمر مبارک یهادس  به ،االرض یعل نه

 و آب ببرد.  فردیب آب در فرد،یب

 دون بالحیتاة فرهرز الیابسة النخلة جذع فلرهز بعل، دون ولدت لما اهرزت ألنهاف»

 یبتاهر لقتاح «بتاهر لقتاح دون جنیًا رطبًا علیها تساقط و»نخله  1«فرحمل ظاهر سبب

 حتاال «اإلثمتار و اإلیراق لفررة مكوث دون و». س نی لقاح وق  حاال اما ،ندارد وجود

 وقت  تتا بشتود ستبز عتدًاب بایتد. نبتود وقترش حتاال بتود نشده خشک اگر. نبود وقرش

 بهرت  و حظتوة ف  اندهش  علها نحسبها و»برسد « اإلیناع و». اثمار و راقیا خودش

 فتإذا جنیتًا رطبتًا علیهتا لرستاقط الیابستة النخلتة جذع الى یدها تمرد كیف أهبة على

 مثتل ودق «!طتري جنت  رطب من ودقا علیها تساقط المونعة المثمرة المورقة بالنخلة

 زد،یتریم کته باران یهاقطره نیا 2«خِاللِهِ مِنْ یَْخرُ ُ اْلوَدْقَ فَرَرَى». اس  افرادن خوشه

 را میمتر و زدیتبر مرتبته کیت نکتهیا نته ،دانه دانه طورهمین هم نجایا اس ، جدا جدا

 حضترت مبتارک دامتن و مبتارک دس  یروبه  باران یهادانه ودق، مثل. کند کالفه

 . دیرس( س) میمر

 نخلتة جتذع التى المختاض فأجاءهتا بعتل، دون تحمتل عذراء طاهرة من لها یا و»

 فور تلد العذراء أن كما موتها، بعد و -لقاح ال و- وقرها دون تثمر ه  فإذا برراء یابسة
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 محضتران شراب و طعام ینبوع، لحظرها ف  یجري و لقاح، ال و وقرها دون ربها هبة و

 مِتنَ تَرَیِنَّ فَإِمَّا عَیْنًا قَرِّي وَ اْشرَبِ  وَ كُلِ فَ» :للعالمین آیة ابنها و ه  كما الرب بخارقة

 «.1«إِْنسِیًّا اْلیَوْمَ أُكَلِّمَ فَلَنْ صَوْمًا لِلرَّحْمنِ نَذَرْتُ إِنِّ  فَقُولِ  أَحَدًا اْلبَشَرِ

 نوشترند که هاییکایآمر از یاعده ة،یالهدا کراب در هیرسول  یجمع یمطالب نجایا

 گتاه ،کسی و رد کنتد یحرف به کند توجه انسان اگر. نوشرند توجه نبدو ،اسالم رد بر

 مزخترف یکست حترف بته نکترده نگتاه اگر اما. دیگویم نادرس  گاه د،یگویم درس 

 است  معلتوم نیا دادن، فحش کند شروع نکرده نگاه زدند، که یهایحرفمثل  رد،یبگ

 اوالً. کردنتد هاییرراضاع هانیا. س ین آدم نیا که کندیم روشن را خودش وضع که

 و بتود صتا مه( س) میمر اگر و س نی نخل یجا که نجاهایا ،بود قدس در( س) میمر

 اتیآ خود ؟شد او به خطاب «اْشرَب  وَ فَكُل » چرا؟ کرد صحب  چرا ،داش  صوم نذر

 سیر ت کته یروتتیب حتداد رانطم که یکراب چهارده آن اس  نظرم من. دهدیم جواب

 بیج از چیه کردم عرض هم قبالً ،قرآن رد بر بود نوشره روتیب ز، درمطارنه دنیاس 

 قترآن، رد بتر گونتاگون ءاستما بتا نوشتره کرتاب چهتارده او، رد بر مینگذاشر خودمان

 ریتز دفعه کی ،چنان آن ،ینب آن بسیار زیبا، احررام، یلیخ صورتًا ،زیبا یلیخ عبارت

 ،یفرانستو رب دکرتر گوستراو لوبتوناسالم و عت تمدن  یتار کراب مثل. اس  زده یآب

 خطر نیا کنند توجه اگر ولکن. سندینویم ،کنندیم نقل اشخا  ،کنندیم نقل وعاظ

 کنند سؤال اگر نوشره فقط جا کی میضخ کراب نیا در برای اینکه چرا؟ ،اس  یبزرگ

متا ک ندارد؟ ربط به هم اتیآ نیا ؟ندارد ربط هم به شیهاحرف چرا(  ) محمد نیا

 مییگویم. ندارد ربط هم به اتیآ نیا. دارند را حماق  نیا مسلماناناز  یبعض هاینک

 وانتهید نیتا اگتر !شد تمام .اس  درس  بود، وانهید شانیا گفرند که یحرف نکهیا مثل

چطتور دیوانته؟ پتس ایتن  پتس ،بزنتد را هتاحرف نیتا توانتدینم ختودش عاقتل اس ،

 وَ إِمامًا مُوسى كِرابُ قَبْلِهِ مِنْ وَ»گویند: میة. اینها االمام الکراب من ؟س یچ هاحرف

 القترآن و». اس  مأموم قرآن. اس  امام تورات نیا. کندیم تکرار مدام این را 2«رَحْمَةً

 د،رویمت نییپتا ،دیتآیم باال د،ورآیم را هاحرف نیا «االمام کرابال عن ةیعرب مةترج

 نیتا. کنتدیم احرترام ًاصتورت هتم یلتیخ و کند[]تفسیر می خودش لیم طبق را اتیآ

 ورطتنیا هتم کراب چهارده نیا طور اس ،هم این کایآمر هایمسیحی الهدایة ةعیجم
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 یراه چیه دمید ،کردم دق  خوب و کردم دق کامالً  منرا  کراب چهارده نیا. اس 

 همتان ،قترآن رد بتر شده اسردالل که هیآ همان به .اتیآ خود جز س ین جوابش یبرا

 چته متا یبرونت و یدرونت عوامتل. میکنینمت توجته ما منرها. اس  هاحرف نیا رد هیآ

 کیت را متا یهاچشتم شتودیم موجب هانیا ،باشدحوزوی  خار  چه باشد، یحوزو

 ...میکن توجه اگر ای میکنینم توجه به آیات ای ،گیردمی ییهاپرده


