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  بِسمِ اهللاِ الرَّحمنِ الرَّحيم
*************** 

 ذكر رحمه ربك عبده زكريا . ادص . ينع . اي. ها. كاف
آن جا كه زكريا با خداي خود راز و .  بنده خود زكرياستحروف نشان گر رحمت پروردگار براياين 

 اجابت دعاي خود را نياز داشت و مناجات مي كرد همين حروف را سرمايه راز و نياز خود قرار داده و
از خدا تقاضا مي كرد و خداوند به بركت اين حروف دعاي او را كه خواهش فرزند صالحي بود اجابت 

  كرد و يحيي را به او مرحمت نمود 
 )ع(لذا در تفسير اين حروف از امام زمان روايت شده كه اشاره به داستان كربال و مصائب امام حسين 

عين اشاره . يا  اشاره به دشمن او يزيد. ضرت، ها اشاره به هالكت او آن حكاف  اشاره به كربالي. است
مشاهده مي كنيد كه خداوند متعال ارقام . به عطش آن بزرگوار و صاد اشاره به صبر آن حضرت است

بزرگ و مهم مصائب آن حضرت را در اين حروف يادآوري نموده و يادآوري مصائب او رمز اجابت 
به نام چهارده نيائي از هبوط آدم تا قيام قائم الئل اين رمز اين است كه اين زندگي ددعاها مي باشد و د

آنها بودند كه به اذن خدا به آدم و حوا تعليم دادند . شعاع تعليم و تربيت آنها شروع شده معصوم و در
يت خود به و همين طور پشت كار تعليم و تربيت اوالد آدم و حوا را گرفتند تا آنها را در شعاع ترب

كس آن چه از خدا مي خواهد بايد به نام آنها بخواهد و خداوند آن چه از  تمدن كامل رسانيدند پس هر
نعمت ها كه به كسي مي بخشد آنها را واسطه بخشش قرار مي دهد چنان كه رزق اوالد را به وسيله 

نوز واقع نشده خداوند با زبان نظر به اين كه حادثه كربال آن روز مقدر بوده و ه. پدر و مادر مي رساند
قرآن كه علم كامل خداوند متعال است آينده ها را با زبان . رمز و حروف آن را گزارش داده است

حروف از خصايص . حروف ياد آوري مي كند و موجودي ها و گذشته ها را با زبان كلمات و عبارات
راي اين كه پيغمبران گذشته مانند كتاب هاي آسماني ديگر با حروف نازل نشده ب. همين قرآن است

پيغمبر اسالم آشنائي به اصول علوم و حقايق نداشته اند و استعدادشان آن قدر باال نبوده كه علم كامل 
  .  الهي بر آنها نازل شود

 آن جا كه خداوند مي خواهد خلقي بيافريند الزم ،حروف مفرده  از مواد اوليه آفرينش خبر مي دهد
مواد اوليه آن را خلق كند از آن اصول كه مبادي خلق است تعبير به حروف مي كند است اول اصول و 

يت و قابل درك  كه هنوز شكل نگرفته اند قابل رؤو از آن چه خلق شده تعبير به كلمات آن مبادي
خاليق عالم هم مانند كلماتي است كه ما مي گوئيم و مي نويسيم همان طور كه الفاظ ما از . نيستند 
حديث ان .  ساخته مي شود خاليق هم از مبادي اوليه آن كه حروف تكوين است ساخته مي شودحروف
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متصوت و با للفظ غيرمنطق در كتاب كافي باب اسماء و صفات همين  اهللا خلق اسماء با لحروف غير
كتاب تكويني خداوند كه همين عالم خلقت است مانند قرآن از . حروف تكوين را توضيح مي دهد

اگر عالم . يت است تشكيل شده استست و از كلماتي كه خاليق قابل رؤ كه مبادي خلقت احروفي
همه كتاب ها از خاليق . خلقت و موجودات آن نبود اين كلمات و الفاظ و كتاب ها به وجود نمي آمد

ها گياه شناسي از نباتات و ستاره شناسي از ستاره ها و هم چنين همه كتاب . موجود نسخه برداري شده
تك تك موجودات كلمات اند و روابط . عالم خلقت و موجودات آن مبادي علم انسان است. از طبيعت

 مثال اگر هزاران كلمه تك تك در صفحه اي نوشته شود معنا ندارد .آنها با يكديگر عبارات و آيات
اوند است خاليقي كه در عالم خلق شده كلمات كتاب تكويني خد. مگر اين كه به يكديگر مربوط شود

ء  حروف است و مبدا،مبداء الفاظ ما. مانند كلمات و الفاظي است كه ما در كتاب خود مي نويسيم
كه خود را به ماوراء ه كسي از حقيقت آن خبر ندارد مگر  كخاليق عالم هم حروف تكويني است

حضرت خاتم هي پيدا كند مانند سير معراجي لال طبيعت كه خداوند متعال است برساند و حالت لقاء
  ) .ص(

فقط خداست كه مي داند . ست بشر ساخته نيست همين حروف استيكي از دالئل اعجاز قرآن كه از د
خاليق را از چه اصولي ساخته و چه مواد مصالحي در ساخت آنها به كار برده است  لذا همان طور كه 

ل و فروع عالم خلقت نموده خلقت خاليق را از اصول آن به وجود آورده كتاب خود را هم مجهز به اصو
 كه از اين اصول ساخته شده استخاليق هم كلماتي . ف قرآن اشاره به اصول خاليق دارد حرو.است

مثال تمامي سخنان و كلماتي كه انسان ها مي خواهند در آينده بگويند و بنويسند در حروف الفباء 
 كه كلمات خود را از آن بسازند و اگر اين حروف نباشند انسان ها سرمايه اي ندارند. موجود است

   همين طور خاليقي كه خداوند در آينده مي سازد و صنايعي كه انسان ها در آينده به وجود . بگويند
پس حروف قرآن اشاره به اصول خاليق . ن در فضاي عالم موجود استمواد اوليه و اصول آ. مي آورند

 خدا يا انسان ها چه خاليقي و يا چه حوادثي در عالم شما فكر كنيد در آينده به وسيله. و حوادث دارد
آن . چندين هزار برابر خاليق و حوادثي خواهد بود كه اآلن در متن عالم موجود است. پيدا مي شود

خاليق و حوادث آينده در علم خداوند و در متن عالم موجود است كه اگر خداوند از آنها گزارشي تهيه 
 انسان هاي حروف قرآن داللت مي كند براين كه. روف نوشته مي شودكند آن گزارش ها به صورت ح

 آن .رو مي شونده ب كره زمين چه حوادثي عميق و عجيب در عالم خلقت دارند كه در آينده با آن رو
وقتي كه ظاهر مي شوند به صورت كلمات و عبارات جلوه  حوادث و خاليق اآلن در لباس حروفند و

  .  ها نوشته مي شوندمي كنند كه در متن كتاب
   را حدود هزار ها سال پيش از آن كه واقع شود در لباس )ع(خداوند داستان عاشوراي امام حسين 
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حروف براي پيغمبران گذشته و مخصوصا زكرياي پيغمبر يادآوري نموده و حكمت اين حادثه بزرگ 
كاف اشاره . امام حسين استرا به آنها گزارش داده است لذا گفته اند اين حروف اشاره به عاشوراي 

ه به دشمن او يزيد يا اشار.  اشاره به هالكت آن حضرت و ياران او مي باشدها. به كربالي آن حضرت
آن حضرت  عين اشاره به عطش و تشنگي آن بزرگوار است و صاد هم اشاره به صبر. بن معاويه است

اين حروف كه نشان :  كند مي فرمايدبعد از آن كه حروف را يادآوري مي. در برابر حادثه عاشوراست
 )ع(امام حسين . يادآوري رحمت نامتناهي خداوند متعال براي زكريا بوده است. گر داستان كربالست

  در زيارتش مي خوانيم يا رحمت اهللا الواسعه . رحمت واسعه خداست
ا خدمت امام يك نفر از اهل قم به نام احمد بن اسحق از دوستان حضرت امام حسن عسگري در سامر

يازدهم رسيد هدايايي از قم براي حضرت برده بود و ضمنا خواست كه امام بعد از آن حضرت را 
وقتي . بشناسد كه امام دوازدهم باشد زيرا هنوز شهرت پيدا نكرده بود كه آن بزرگوار پسري دارد

التي از امام اؤخدمت آن حضرت رسيد چشمش به آقازاده اي افتاد كه در كنار حضرت نشسته بود س
حسن عسگري نمود از آن جمله پرسيد كه اين حروف كهيعص چه معنايي دارد و چيست كه يادآور 

از پسرم سوال كن وقتي سوال : امام حسن عسگري عليه السالم فرمود. رحمت خداوند متعال است
ست و اين كرد، امام زمان حروف را براي او تفسير كرد كه نشان گر داستان عاشوراي امام حسين ا

از اين سوال و جواب .  مي باشد و بركات وجودي او براي خلق اوعاشورا مبداء و مصدر رحمت خدا
دانست كه آن آقا زاده كه كنار حضرت نشسته فرزند او امام دوازدهم است حضرت مبلغي كنار او 

به عنوان وليمه  وقتي به شهر قم برگشتي با اين مبلغ گوسفنداني خريداري كن و :گذاشتند و فرمودند
            زمين را از حجت خاليوندوالدت امام دوازدهم تمامي دوستان ما را اطعام كن تا همه بدانند خدا

نمي گذارد و هميشه بايستي نماينده اي از جانب خداوند در روي زمين باشد تا در مواقع مقتضي به داد 
 . مردم برسد و آنها را هدايت كند

ه اين است كه خداوند حروف مفرده را كه مبداء و مصدر پيدايش حيات و مطلب ديگر قابل توج
الف الم بعد كلمات و : اول مي گويد.  همه جا در ابتداي سوره ها تعريف مي كند.حركت و خاليق است

ذكر حروف در اول سوره ها از .  المص بعد بقيه سوره را مي گويد:آيات را ذكر مي كند يا مي گويد
آن با طبيعت و حقيقت است چنان كه گفته شد قرآن توضيح حقايق عالم خلقت را از باب مطابقت قر

به انسان ها مي فهماند كه ماده چه بوده و چيست كه در پيكره عالم . اصل و ريشه شروع مي كند
مصرف مي شود يا نور و نيرو و روح حيات و حركت چه بوده كه به وسيله آنها خدا به اجسام و ابدان 

      كه صنعت از مواد اوليه شروع مي شود و شكل   كيفيت و زيبايي مي دهد همان طور، قتعالم خل
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مي گيرد سنگ آهن را از معدن استخراج مي كنند و آن را به شكل هاي مختلف و در انتها به صورت 
خلقت و صنعت خدا هم از اصول اوليه شروع مي شود و به آخرين . ماشين االت به نمايش مي گذارند
كتابي هم كه صنايع و خاليق را توضيح مي دهد و در اختيار مردم . شكل و صورت خاتمه پيدا مي كند

قرار مي دهد بايستي از اصول اوليه و ريشه خاليق توضيحات خود را شروع كند پس الزم است 
وين حروف در ابتداي سوره ها باشد تا اين كتاب تدوين كه الفاظ و عبارات است مطابقت با كتاب تك

كه عالم خلقت است پيدا كند فقط همين قرآن است كه مي تواند خاليق و حوادث عالم خلقت را از 
 روح ا خلقت انسان را از ماده اصلي كهاصول آن گرفته و تا انتها كه به ثمر مي نشيند بيان كند لذ

ت در اختيار حيات و حركت است  شروع مي كند و در انتها كه به صورت انسان كامل جلوه نموده اس
دنيا را به همان كيفيتي كه واقعيت و حقيقت دارد تعريف مي كند و آخرت را . علم و دانش مي گذارد
كتابي است كه با حجم كوچك خود كل عالم . پي زندگي دنيا تعريف مي كند به همين كيفيت در

 و آيه اي چندين لذا از هر حرفي. آفرينش را با تمامي حوادث و عجايب آن در متن خود قرار داده
اگر : خداوند در يكي از آيات مي فرمايد. هزار كتاب استخراج  مي شود و باز هم به آخر نمي رسد

دريا هفت برابر براي نوشتن كلمات خدا تكرار شود و تمامي درخت ها قلم و جن و انس نويسنده 
ق و كلمات متناهي است باشند كلمات خدا به آخر نمي رسد زيرا علم خدا نامتناهي است و اين خالي

 به نامتناهي برساند اين تعريفات درتي نمي تواند ارقام و اعداد راهيچ ق. كه به نامتناهي نمي رسد
. مربوط به علم قرآن است و اال كلمات موجود در قرآن و سوره هاي آن متناهي و قابل شماره است

ت مثل اين كه اقيانوس را در خداوند بي نهايت علم و حكمت را در يك ظرف محدود جا داده اس
آيا قدرتي پيدا مي شود شمارش را به . كوزه اي جا داده باشد كلمات قرآن مانند جنسيت عدد است
از عدد يك تا بي نهايت باز هم عدد . جائي برساند كه از دايره عدد خارج شود البته ممكن نيست

مي و كيفي به اصول اوليه آن يك درخت يا يك حيوان را اگر بخواهيد از طريق تجزيه ك. است
برسانيد مواد آن را به وضعي برسانيد كه خدا روي آن كاري انجام نداده باشد يعني حجم ماده با حد 

قرآن يك چنين وضعي دارد . آن مساوي باشد و كيفيت آن را هم به اصول اوليه برسانيد ممكن نيست
 نامحدود است دانشجويان مكتب قرآن گرچه در شكل و قيافه محدود است وليكن در معني و محتوا

اگر تا ابد درس بخوانند نمي توانند به جائي برسند كه برابر علم قرآن شوند چه برسد كه برآن سبقت 
فيه علم ما كان و ما يكون و ما هو كائن يعني علم نامتناهي خدا در قرآن جا گرفته : گفته اند. گيرند
الزم است بدانيم  .حركت به بي نهايت نمي رسددانشجوئي يك نوع حركت فكري است و . است

قدرت سازندگي خداوند متعال هم ، اصول خاليق و مصالح اوليه ساخت مخلوقات نامتناهي هستند
  . نامتناهي است و مي دانيم كه يك حقيقت نامتناهي آخر ندارد كه به آخر برسد
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خداوند از .  نامتناهي استمثال روحي كه خدا با آن موجودات را حيات و حركت مي دهد يك اصل
 مي دهد به تعبير ما از انبار روح برداشت مي كند  حيات و حركت،ازل تا ابد كه مخلوقات را از روح

افراد خاليق متناهي هستند ولي اصول خاليق . روح تمام نمي شود بلكه كسري هم در آن پيدا نمي شود
مخلوقات محدودند قابل اشاره و شماره اند به .  نامتناهي هم آخر ندارد كه به آخر برسد،نامتناهي است

ذات مقدس خدا هم نامتناهي است آخر ندارد كه به آخر . نمي رسد آخرمي رسند ولي اصول به آخر
اصل نور كه از . به همين دليل كه نامتناهي است ازلي و ابدي است محيط به زمان و مكان است. برسد

    اصل ماده هم كه در ساخت ابدان و اجسام به كار. ستآن حيات و حركت پيدا مي شود نامتناهي ا
نور مجرد و ماده ظلماني اصل موجودات و مواد ساخت و . مي رود به قدرت خدا نامتناهي است

تمامي آن چه . سازندگي خاليق است از تركيب اين دو اصل اين همه كميت و كيفيت ظاهر مي گردد
كسي و هر چيزي هر. ست و برگ شجره اين دو اصل ايت و قابل درك است شاخدر كائنات قابل رؤ

ذوات نابودي ندارد آن . مي گرددد مي گردد به همين دو اصل بركه به ظاهر خراب مي شود و يا نابو
اشياء . چه نابود مي شود كميت و كيفيت است كه محصول تركيب اين دو اصل با يكديگر است

رقش مانند شيشه اش نابود نمي شود تركيبش به هم نوراني اگر خراب شود مانند المپ كه مي شكند ب
  . مي خورد

علوم طبيعي و فالسفه نابودي ذوات اشياء را ممتنع مي دانند مي گويند ماهيات اشياء نابود مي شود و 
يا تغيير مي كند ولي وجود كه حقيقت اشياء است به جاي خود مي ماند منظورشان از وجود هستي 

  آنها هستي خلق را پيش از ظهور تغييرات خدا مي دانند و تغييراتي كه بر.خاليق پيش از تغيير است
  خدا وجود خود را به صورت خاليق نمايش : آن هستي عارض مي شود خلق خدا مي دانند مي گويند

مي دهد نه اين كه خاليق را خلق كند البته ا  به صورت ابر و باران نمايش مي دهد مانند دريا كه خود ر
ي آنها از نظر قرآن و عترت مردود است بلكه خاليق از اصل وجود و كميت و كيفيت با فرضيه ها

در هر صورت به نظر طبيعيون و به نظر . خالق تباين وجودي دارند نه فقط تباين شكل و ماهيت
فاني مي شود وليكن به نظر . فالسفه ذوات اشياء نابود شدني نيست بلكه تغييراتي كه عارض مي شود

 همان طور اصول هستي موجودات به اراده خدا ايجاد ،طهار كه نظر قرآن و خداوند متعال استائمه ا
 به اراده خدا هم نابود مي شوند همين اصول هستي انبار نعمت هاي خداوند است كه با ،شده اند

 . بخشيدن يا نبخشيدن كم و زياد نمي شود
 به اصول خاليق و هحروف قرآن اشار.  شدتا اين جا مقدمه اي در تعريف حروف قرآن بود كه گفته

به همين مناسبت كه خداوند حادثه عاشورا را پيش از . حوادث پيش از سازندگي و حدوث است



  6    تقدير نامه مريم مقدس در قرآن

ذكرياي نبي و همه انبياء از . حدوث براي زكريا تعريف نموده به صورت حروف ذكر كرده است
  . يسته اندحادثه عاشورا پيش از ظهور خبر داشته و بر مصائب آن حضرت گر

امام هاي معصوم يك رابطه علمي و روحي و رواني است خيلي شديد تر از رابطه  رابطه پيغمبران با
    رابطه اشخاص با يكديگر از حد صفر شروع شده و تا بي نهايت ادامه پيدا . فرزندان با پدر و مادر

و باالتر رابطه و دوستي انبياء و  رابطه اهل ايمان با يكديگر است ،بهترين و شديد ترين رابطه. مي كند
پيغمبران با . واللذين آمنو اشد حبا هللا: باالتر از آن رابطه و دوستي اولياء خدا با خدا كه فرمود

فقط فرزنداني . فرزنداني از خودشان كه اهل ايمان و تقوي نيستند فقط رابطه خوني و جسمي دارند
حضرت يعقوب دوازده پسر دارد از ميان آنها فقط . شندمورد توجه آنها هستند كه اهل ايمان و تقوي با

اسالم از  يوسف بيشتر مورد توجه و محبت است كه داراي ايمان و معرفت است و هم چنين پيغمبر
و حسنين بيشتر مورد توجه و محبت  از ميان آنها فقط حضرت زهرا ،حضرت خديجه پسر و دختر دارد

روايت شده است كه . ستند به جانشيني خود انتخاب مي كندند و حسنين را كه در ظاهر نوه اش ههست
روزي ابراهيم پسر خود را روي زانوي خود نشاند و امام حسين را روي زانوي ديگر گاهي حسين را 

جبرائيل نازل شد و عرض كرد خداوند مقدر فرموده كه يكي از اين دو . مي بوسيد و گاهي ابراهيم را
اب را به شما واگذار مي كند مصلحت اين است كه يكي از اين دو پسر پسر از دنيا برود و اين انتخ

حضرت رسول پسرش ابراهيم را براي مردن اختيار كرد و ابراهيم از دنيا رفت بعد كه . وفات كند
علت اين انتخاب را پرسيدند فرمود اگر راضي به مرگ حسينم مي شدم دل من و مادرش و پدرش 

مادرش هم كنيز است اين دالئل فقط . رم فقط دل من داغدار مي شدداغدار مي شد ولي در مرگ پس
براي اقناع مردم است كه از حقيقت بي خبرند و اال خالف عدالت است كه به مادر ابراهيم كه كنيز 
است بي اعتنائي كند و به مرك پسر او راضي شود اين انتخاب مربوط به كماالت روحي و ايماني اين 

م بيشتر به آن كماالت مجهز است و لياقت جانشيني رسول خدا را دارد فرزندان دو فرزند است كه اما
ائمه و رسول خدا همه سادات اند ولي آن فرزندي كه امام است از نظر روحي و رواني و علم و ايمان 

انسان ها از نظر علم و ايمان بعضي مانند خورشيدند و بعضي مانند ستاره بعضي . حساب ديگري دارد
اين انتخابات مربوط به علم و . ابولهب با دل تيره و سياه وليكن در ظاهر تفاوتي با هم ندارندمانند 

رسول خدا دستور مي دهد كه مردم حسنين وائمه ديگر را فرزند او بدانند و بگويند ابن . ايمان آنهاست
معصومين رسول اهللا لذا نسبت رسول خدا و نسبت حضرت زهرا به ائمه معصوم يكسان است تمامي 

  .مي آيند زيرا سنخيت علمي و ايماني دارند به حساب فرزند بالفصل آنها
بگويند بني علي ، به امام ها ابن رسول اهللا نگويندبني عباس و بني اميه زياد تبليغ مي كردند كه مردم 

رسول خداوند در آيه مباهله حسنين را پسر . ولي تبليغات آنها به جائي نرسيد كه خالف حكم خدا بود
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خدا و علي ع را روح و جان رسول خدا و حضرت زهرا س را نساء رسول خدا مي داند با اين كه دختر 
رسول خداست و همسران او زنان رسول خدايند وليكن زني كه سنخيت و جنسيت كامل با رسول 

دعا و نفرينش مستجاب مي شود روز قيامت رابطه هاي . خدا دارد حضرت زهراست كه معصومه است
ال انساب : حسبي و نسبي لغويت پيدا  مي كند رابطه علمي و ايماني رسميت پيدا مي كند كه فرمود

بينهم يوم القيامه پس تعجب نكتيد كه چگونه پيغمبران پيش از واقعه عاشورا بر مصيبت هاي امام 
  .حسين گريسته اند و از اين گريه ها بركت گرفته اند و دعاي آنها مستجاب شده است

 كه رابطه روحاني با امام و امامت دارند آن چنان كه براي امام ها فداكاري مي كنند و متاثرند آنها
براي فرزندان خود فداكاري نمي كنند پس زكرياي پيغمبر كه حدود هفتصد سال جلوتر از رسول خدا 

د ضمن ثر بوده و بر مصيبت عاشورا گريه مي كرده و خداونأبوده براي رسول خدا و امام حسين مت
حروف اول اين سوره داستان كربال را براي زكريا گفته و زكريا از خدا خواهش كرده پسري داشته 
باشد اهل ايمان و تقوا براي او هم مصيبتي مانند مصيبت امام حسين مقدر شود در راه خدا فداكاري 

رد و به او كند و به جرم فداكاري و حمايت از دين خدا كشته شود خداوند دعايش را مستجاب ك
 بعد از شش .فرزندي به نام يحيي داد كه دوره حمل او مانند دوره حمل امام حسين شش ماه بوده است

ماه متولد شده و در راه حفظ و حمايت دين با سلطان جابر و ظالم زمان خود مبارزه داشته و او را از 
 زن خود كه ربيبه شناخته سلطان زمان او تصميم داشت با دختر. گناه و معصيت نهي مي كرده است

مادر دختر كه قدري پير شده از نظر شاه افتاده است هر روز دختر خود را . مي شود ازدواج كند
آرايش مي كند به نظر سلطان مي رساند كه با او ازدواج كند نظر به اين كه اين ازدواج خالف قانون 

ز نمي داند وليكن مادر دختر كه فتنه الهي است يحياي پيغمبر مخالفت مي كند و اين ازدواج را جاي
انگيزي دارد و مي خواهد سلطان را وادار به اين ازدواج كند به او شراب مي دهد و در حال مستي به 
او مي گويد كه اگر مي خواهي با دختر من ازدواج كني بايستي يحيي پسر زكريا را به قتل برساني و 

غمبر در  كنند و او را به قتل مي رسانند پس يحياي پيآن سلطان هم دستور مي دهد يحيي را حاضر مي
 كسي فداكاري شباهت به امام حسين دارد يحياي پيغمبر در شهادت و راه حفظ دين كشته مي شود

تعجب نكند كه چگونه پيغمبران پيش از عاشورا بر مصيبت امام حسين گريسته اند زيرا پيغمبران و 
ابطه روحي و مهر و محبت آنها به يكديگر از رابطه پدر و ائمه پدر و فرزند روحاني يكديگرند ر

كهيعص ذكر : فرزندان معمولي زيادتر و شديدتر است لذا در آيات اول اين سوره خدا مي فرمايد
يا رحمه اهللا : مي گوييمن جا امام حسين ع است كه رحمت خدا براي زكريا بود رحمت خدا در اي

ا مصائب او را يادآوري كرده و برآن حضرت گريسته خداوند اي رحمت واسعه خدا و زكري. الواسعه
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دعايش را مستجاب كرده و به او فرزندي به نام يحيي داده است و اين جا ضمن چند آيه داستان زكريا 
   .و پيدايش فرزندش به نام يحيي يادآوري مي شود

زكريا پيغمبري است از . در ابتداي اين سوره شريفه خداوند داستان زكريا و يحيي را تعريف مي كند
شوهر خاله حضرت مريم است دو تا خواهر از خانواده انبياء بوده . بني اسرائيل معاصر حضرت عيسي
خيلي ، ران و ديگري همسر زكرياي پيغمبر و هر دو عقيم و نازااند يكي از آنها مادر مريم دختر عم

 جا زن زكريا كه خواهر زن عمران پدر در اين. ناراحت بوده اند كه چرا فرزندي به دنيا نمي آورند
    داستان عاشورا را    . مريم است براي پيدايش فرزندي كه وارث او باشد متوسل به امام حسين شد

مي خواند و گريه مي كند و از خدا خواهش مي كند كه فرزندي به او بدهد كه وارث پيغمبران باشد 
  . باالتر از انسان هاي عادي و معمولي

ان و اولياء خدا چند درجه در ايمان و تقوي از ساير مردم باالترند با ديگران برتري رواني و پيغمبر
فرق . روحي دارند گرچه از نظر بدني و زندگي و آب و غذا و مسائل ديگر مانند ساير مردم هستند

مايه اي روح ايمان و روح نبوت دو سر. رواني انسان ها با يكديگر قابل نمايش در زندگي مادي نيست
خطا . است كه اگر به انساني تعلق يابد و مجهز به روح ايمان شود با ديگران خيلي تفاوت پيدا مي كند

. رابطه روحي و رواني با خدا دارد. و اشتباه از او برطرف مي شود عصمت فكري و عملي پيدا مي كند
يوني كه داراي نيروي برق پيغمبران در خلقت خود مانند چراغ روشن هستند يا مانند راديو و تلويز

  . است ديگران به صورت چراغ يا راديو تلويزيون بدون برق  روشنايي روحي و رواني ندارند
نباتات و . مي شود كنند كه  از آن تعبير به جاذبه موجودات عالم در ابتداء روح استمساك پيدا مي

     اراي قدرت دافعه و جاذبه درخت ها عالوه بر روح استمساك روح نباتي و رويش پيدا مي كنند د
مي رويند و حبه و دانه و .  مواد مناسب خود را جذب مي كنند و نامناسب را دفع مي كنند.مي شوند

حيوانات عالوه بر روح استمساك كه روح جمادي است و عالوه بر روح نباتي . ميوه توليد مي كنند
 مي فهمند و مي دانند، دوست و دشمن روح حيواني پيدا مي كنند كه داراي احساس و شعور هستند

خود را تشخيص مي دهند و انسان ها عالوه بر روح حيواني كه احساس و شعور است روح علمي و 
 مي توانند مالك نباتات و حيوانات ،مي رودين روح انساني قدرت فهم باال  با ا.انساني پيدا مي كنند

          امل پيدا مي كنند خود را به تمدن انساني باشند و با اين روح انساني كه فهم و شعور است تك
 چراغي .در اين ميان اهل ايمان و كساني كه با خدا رابطه دارند روح ايماني پيدا مي كنند. مي رسانند

ر هستند و .در دل آنها روشن مي شود كه عظمت و قدرت خدا را درك مي كنند و داراي فهم و شعو
داراي نيرويي كه عقل و . شش گانه روح نبوت و عصمت پيدا مي كنندپيغمبران عالوه بر اين ارواح 

كه حيوانات با نباتات  همان طور. خطا و اشتباه از تفكر آنها برداشته مي شود. شعور آنها را باال مي برد



   تقدير نامه مريم مقدس در قرآن
  

9

با داشتن روح نباتي با يكديگر فرق رواني دارند پيغمبران هم با ساير مردم تفاوت ايماني و رواني 
معرفتشان به خدا و آخرت كامل مي شود گرچه در دنيا با ساير مردم زندگي مي كنند وليكن  .دارند

    آخرت و قيامت را مي بينند به اين زندگي دنيا بي اعتنا هستند به خدا و آخرت عشق و عالقه پيدا 
لت الهي دولتي به نام دو. پايه همين روح ايمان و عصمت بندگي خدا را اختيار مي كنندبر. مي كنند

  . براي آنها تشكيل مي شود كه از ابتداي تولد و زندگي تا انتها در استخدام خدا هستند
،  خدايا در سن پيري قرار گرفته ام:چنين فرزندي از خدا مطالبه مي كند مي گويدزكرياي پيغمبر يك 

پيغمبران همسرم نازاست از دنيا مي روم و فرزندي ندارم كه وارث نبوت ، موهاي سرم سفيد شده
مي ترسم كه بعد از من خط نبوت آباء و اجدادم كور شود و اين منصب الهي كه عصمت و نبوت . باشد

مي گويد فرزندي به من بده كه وارث من و وارث پيغمبراني باشد كه از نسل . است از خانواده ما برود
فرزندي به من ) جعله رب رضيا هبني من لدنك وليا يرثني و يرث من آل يعقوب وا( يعقوب و ابراهيم هستند

 فرزندي كه وارث پيغمبران است اگر .بده كه از من و دودمان ابراهيم خليل و يعقوب ارث ببرد
 فرزندان معمولي فقط وارث مال پدر و مادرشان . مي كردانند ساير فرزندان از خدا مطالبهفرزندي م

د فرزندي داشته باشم كه وارث مال و نمي گوي. مي شوند وارث علم و منصب و مقام آنها نمي شوند
فرزندي داشته باشم كه علم نبوت و روح عصمت و واليت را از من و از  مي گويدزندگي من باشد 

 مي دهد كه فرزندي به نام يحيي در  ارث ببرد لذا خداوند به او وعدهپيغمبران دودمان ابراهيم به
يا زكريا انا نبشرك بغالم اسمه يحيي لم نجعل له :  خداوند به او وحي مي كند كه .اختيار او قرار دهد

اين همنام و نظيري   به تو فرزندي به نام يحيي مژده مي دهم كه پيش از،من قبل سميا يعني اي زكريا
 آگاه مي شود با لحن تعجب آميز  با خدا دارد وقتي كه به وحي خدانداشته  فرزندي كه رابطه روحي

  جواب وند خدا.م كه پير شده ام و زنم عالوه بر پيري نازا بوده استچطور بچه دار مي شو: مي گويد
مي دهد كه براي من آسان است تو را پيش از اين خلق كردم كه هيچ نبودي من به هر كاري دانا و 

به نشان اين كه : مي فرمايدخدا . ز خدا نشانه اي مي طلبدزكريا باز براي اطمينان خاطر ا. توانا هستم 
 زكريا با اين نشانه به .نه روز نتواني با كسي حرف بزني فقط ذكر خدا بگوئي و عبادت كنيتا سه شبا

 نمي توانم با شما تماس داشته باشم شما :مسجد مي رود با ايماء و اشاره به دوستان خود مي گويد
بعد از بيچاره مريض شده الل شده است : مشغول دعا و عبادت باشيد تا حالم بهتر شود مردم مي گويند

  چندي همسر او مشاهده مي كند كه بچه دار شده و بعد از شش ماه يحيي را به دنيا مي آورد 
در اين جا وقتي كه درجات علم و ايمان حضرت مريم و مادر او را با درجات علم و ايمان حضرت 

 ايمان زكريا و همسر او مقايسه مي كنيم مي گوئيم كه شايد علم و ايمان مريم و مادرش از علم و
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زكريا و همسرش بيشتر و محكم تر بوده زيرا ابتداء مادر مريم خيلي جدي دعا و تضرع خود را شروع 
   .خدا خواهش كرد به او فرزندي بدهدكرد و از 

فكر نمي كرد كه عقيم است بچه دار نمي شود مي دانست كه خدا به هر كاري قادر است و عاقبت با 
جامعه زمان هم شايد خانواده مريم را بهتر . د را وقف راه خدا كرددعا و تضرع بچه دار شد و بچه خو

 مريم را به جامعه اي ،مادر مريم.  عيساي نجات بخش از اين خانواده است:مي شناختند كه مي گفتند
 پير و جوان بودند و سابقه نداشت كه خادم مسجد يك دختر جوان و مرد از خدمه مسجد سپرد كه همه 

مي سپارم مادر  دخترم را با نسلش از شر شياطين به تو ،خدايا: دان باشد لذا گفتزيبا در ميان مر
 دارد يكي اين كه خدا را قادر مي دانست كه مي تواند زن عقيم را مريم دو نمره بزرگ از توكل به خدا

بچه دار كند و ديگر اين كه دختر جوان زيباي خود را طبق عهدي كه با خدا بسته بود تحويل خدمه 
مسجد داد اما زكريا وقتي كه ديد براي مريم مائده بهشتي نازل مي شود به فكراين افتاد كه فرزندي از 

 و وقتي هم كه خدا وعده داد كه فرزندي به او بدهد گفت )هنالك دعا زكريا ربه ( خدا خواهش كند
دعايم مستجاب  اي خدا عالمتي به من بده كه :چطور كه زن و شوهر هر دو پير شده اند و بعد گفت

واتخذت من (: شده و اما حضرت مريم اوال خيلي وحشت داشته كه در جامعه مردان باشد كه خدا فرمود
خداوند .  آن چنان خود را در شدت حجاب قرار داد كه راضي نبود كسي هيكلش را ببيند)دونهم حجابا

اشد از حجره اش خارج نشود غذاي بهشتي به او رسانيد تا احتياج به تطهير و دست شوئي هم نداشته ب
همه اين مسائل دليل . خاله اش غذا برايش حاضر كند هم نشد كه پير مرد شوهرمحتاج به كفيل خودش

: است كه خانوده مريم درجه ايمان و فضيلتشان باالتر بوده خدا هم بهتر آنها را مي ستايد كه مي فرمايد
 به آل ابراهيم و آل عمران امتياز داده است و ديگر اين يعني) اصطفي آل ابراهيم وآل عمران علي العالمين( 

را وقف راه  مادر مريم بچه خود. كه پسر مريم اولوالعزم شناخته شد و يحيي يك درجه پائين تر بود
 مادر مريم اين سرمايه بزرگ را .بزرگ ترين سرمايه انسان است، همه مي دانيم كه فرزند. خدا كرد

كساني كه از فرزند . رت ابراهيم هم فرزند خود را در راه خدا قرباني كرددر راه خدا انفاق  كرد حض
لذا حضرت زكريا از . خود در راه خدا مي گذرند مقامشان باالتر است از كساني از مال خود مي گذرند

  .  رابطه مريم با خدا درس گرفت و از خدا فرزندي مطالبه نمود دعايش مستجاب شد
ديم فرزند خود را  در روزگار ق.انسان هم در راه خدا مانند وقف مال استالزم است بدانيم كه وقف 

خدمت مردم باشد مانند دختران تارك دنيا در وقف راه خدا مي كردند كه يا عبادت كند يا اين كه در 
 مسيحيت كه خود را در بيمارستان ها وقف خدمت مي كنند وليكن نذر فرزند براي خدا يا وقف او در

از بلوغ تصميم بگيرد كه   بايد خودش بعده نيست زيرا خدا انسان را عاقل و آزاد آفريداسالم جايز
  .اطاعت كند يا معصيت
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 ديگران هر چند پدر و مادر نمي توانند درباره او تصميم  موجود عاقل و آزاد برده كسي نمي شود و
 مالك مطلق بال منازع همه خداوند متعال هم با اين كه. خالف رضاي او كاري انجام دهندبگيرند و بر

و او را مجبور كس و همه چيز است باز هم به آزادي كه خودش به انسان داده است احترام مي گذارد 
ال اكراه في الدين در روز قديم پيش از ظهور اسالم پدر و مادر يا مربيان : مي فرمايدبه كاري نمي كند 

 .د كه الاقل بايد فرزند در اختيار پدر و مادر باشدديگر خود را مالك فزندان خود مي دانستند مي گفتن
 و اين مسئله نذر مادر مريم بزرگ ترين فداكاري او بود كه فرزند بزرگ ترين ثروت انسان است

يعني بچه خودم را از قيد خدمت پدر و مادر آزاد نمودم و  )رب اني نذرت لك ما في بطني محررا(: گفت
رفته است به دليل اين كه دنيا از تولد حضرت مريم پدرش از دار وقف عبادت خدا نمودم ظاهرا پيش 

در داستان عجيب مريم نامي از عمران نيست مادرش هم بعد از آن كه او را تربيت كرده به حد بلوغ 
و مادر شايد قدرت تحمل سرنوشت  زيرا واقعا پدراست از دنيا رفته و رسانيده و به مسجد سپرده 

 خداوند اجازه نداده است كه اين سرنوشت .مي شودد كه بدون شوهر بچه دار اندختر خود را نداشته 
 خداوند به مريم قدرت و .را ببينند و بدانند زيرا در داستان حمل مريم هم نامي از پدر و مادرش نيست

استعداد داد كه بتواند چنين باري سنگين را تحمل كند زيرا بزرگ ترين مصيبت براي خانوادهاي 
مخصوصا بيت انبياء مصيبت هائي است كه از تهمت به گناه پيدا مي كنند مخصوصا تهمت عزت مند 

 به عمل منافي د شالق معين فرموده تا تهمت زنانبه عمل منافي عفت كه خداوند براي اين تهمت هشتا
عفت مجازات شوند اگر هم يقين به عمل منافي عفت داشته داشته باشند باز هم حق گفتن و تهمت زدن 

توانند چنين تهمتي را تحمل كنند كه بوت بندارند اگر تهمت زدند مجازات مي شوند چطور خاندان ن
ه دار د مخصوصا با يك سند زنده اي كه بچيك خانمي از آنها مانند مريم متهم به عمل منافي عفت شو

ه استعداد تحمل شده است لذا حتما پدر و مادر مريم پيش از ابتالي به اين مصيبت از دنيا رفته اند ك
 در هر صورت حضرت مريم بعد از آن كه تحويل مسجديان شد كه طبق نذر مادر به .آن را نداشته اند

عبات مشغول شد آن چنان خود را در دايره عفت شديد قرار داد كه راضي نبود كسي هيكل او را 
          : مي فرمايدند و جاروب زدن باشد لذا خداوببيند چه برسد كه در ميان خدمه مسجد مشغول آب 

 يعني خود را در حجاب شديد قرار داد فقط زكرياي پيغمبر كه شوهر خاله )فاتخذت من دونهم حجابا ( 
 بود حق داشت از او سر بزند غذا برايش ببرد وقتي سر مي زد مي ديد غذاي بهشتي دارد دانست كه وا

اين كه اصال مريم از اهلبيت خدا شده و خدا خدا او را از شوهر خاله اش هم بي نياز نموده است مثل 
غذاي بهشتي براي او حاضر مي كنند . ر از فرشتگان كسي به او خدمت كندهم اجازه نمي دهد غي

ان اهللا (  تفاله و مدفوع ندارد كه مريم احتياج به طهارت داشته باشد عالوه خداوند با جمله غذاي بهشتي
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 سند طهارت حضرت مريم را داده و او را از همه )المين اصطفيك و طهرك واصطفيك علي نساء الع
آلودگي ها پاك و مطهر نموده است حتما عادت زنانه نداشته و احتياج به دست شوئي پيدا ننموده كه 

نوس است غالبا خبرهاي أاز بيت عبادت خود براي غسل وضو خارج شود مستقيما با خدا و فرشتگان م
يا مريم ان اهللا اصطفيك وطهرك (  نشان و مدال بهترين زنان را مي دهد غيبي مي شنود كه خداوند به او

         و هم چنين او را مژده )واصطفيك علي نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
 پسري كه در دوران كودكي و بزرگي .مي دهند كه داراي پسري آبرومند در دنيا و آخرت خواهد شد

مردم سخن مي گويد و پيغمبر است ولي نمي دانست چگونه و چطور پيش از آن هم پيغمبران خبر با 
عيسي مسيح از دودمان آل عمران به وجود خواهد آمد كه ودند كه پيغمبر بزرگواري به نام داده ب

 خيال مي كردند مسيح موعود فرزند عمران است وقتي كه مادر مريم .نجات بخش بني اسرائيل است
يوس شدند عيسي را پيش از ظهور به عنوان أچون دختر زائيد مه شد همه در انتظار مسيح بودند واملح

ابن البره مي شناختند يعني پسر زن نيكوكار همان طور كه مسلمانان در انتظار امام زمانند بني اسرئيل 
نجات بخش بني هم در انتظار ظهور حضرت عيسي بودند ولي خبر نداشتند كه چگونه و چطور عيساي 

هيج كس . خانواده زكريا و عمران انتظار داشتند كه آن پسر از اوالد آنها باشد. اسرائيل پيدا مي شود
از تقدير خدا خبر ندارد كه آن موعود نجات بخش بني اسرائيل و مژده دار حضرت خاتم از مريم باكره 

مريم با اين . وشت از دنيا رفتندپدر و مادر مريم پيش از ظهور اين سرن. بدون شوهر پيدا مي شود
 مريم در خانه .سرنوشت در شدت غربت و يتيمي قرار گرفت و حقيقتا به جز خدا پناه گاهي نداشت

حال غربت به سر مي برد  به او خبر دادند كه داراي پسري خواهد شد و نمي دانست چگونه  عبادت در
 نمي تواند شوهر ، هم آن نذر را قبول كرده خودش.و چطور مادر او نذر كرده تا آخر عمر عبادت كند

مريم مدتي طوالني پيش از آن كه فرشته بشارت دهنده عيسي را در دامن محراب خود . اختيار كند
ببيند و خبر بچه دار شدن خود را بشنود با فرشته ها تماس دارد بدون اين كه آنها را ببيند صداي آنها 

 تو از نظر عبادت و تقوي پاك و مجهز هستي حق خداي خود !مرا مي شنود به او مي گويند كه اي مري
  . را چنان كه دانسته و توانسته اي رعايت كردي

 روحي تو را زياد نموده معرفت به خداي خود پيدا كرده اي آن چنان كه با خداوند متعال هم بركات
رده ادا نكرده اي الزم فرشتگان انس و آشنائي پيدا كرده اي ولي حق جامعه اي كه تو را به وجود آو

حق . است با داشتن فرزندي كه مانند پيغمبران مردم را تربيت كند و رشد ديني آنها را باال ببرد
  .  بايد مادر باشي،بشريت را ادا كني

مي خواهد به تو پسري مرحمت كند كه وند  به گوش مريم مي دمند كه خدافرشتگان به همين كيفيت
 خدا تو را به فرزندي به نام عيسي مسيح مژده مي دهد !اي مريم.  باشدرسول خدا براي بني اسرائيل
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     خدا او را مسح مي كند دست مرحمت و مهرباني به سر او ،وجيه و آبرومند است در دنيا و آخرت
 مريم يك چنين بشارت هائي از .مسيح مي شود براي بندگان خدا بركت مند مي شود. مي كشد

ها را ببيند مي گيرد تا اين كه روزي در ساعت خلوت و عبادت مشاهده كرد فرشتگان بدون اين كه آن
 واقعا خيال كرد جواني زيبا به محراب عبادتش آمده زيرا .جوان زيبائي كنار محرابش ايستاده است

اولين مرتبه است كه فرشته را به صورت . بودپيش از اين صداي فرشته را شنيده ولي فرشته را نديده 
مريم وحشت ) اگر فرشته اي نازل كنيم به صورت انسان نازل مي كنيم : خداوند مي فرمايد( مي بيند جوان زيبا

 از شر تو به خدا پناه مي برم اگر مرد با تقوائي هستي :زده به خيال اين  كه جوان متجاوزي است گفت
       ه ام كه خدا من فرشته ام، اين همه به تو خبر داد: چرا به اطاق خصوصي يك خانم آمده اي گفت

 مي خواهد فرزندي به تو عنايت كند حاال وقت آن رسيده كه صاحب فرزندي شوي كه پيغمبر خدا
 ، همين طور بدون شوهر: چطور بچه دار مي شوم كه شوهر ندارم بدكاره هم نيستم گفت:ست گفتا

اين خبرها را داد و فرشته .  براي من آسان است فرزندي بدون شوهر به تو مرحمت كنم:خدا مي گويد
از اين گزارشات دريافت كه . غايب شد مريم فكرمي كند كه يعني چه بدون شوهر بچه دار مي شوم

خود را كه تربيت فرزند  از گوشه انزوا خارج شده وظيفه اجتماعي .خدا مقدر كرده است مادر باشد
بتي است بسيار سنگين  مصي. در اين تفكرات بود كه احساس كرد حامله شده است. دهداست انجام

 چطور يك زن آبرومند از خانواده آبرومند خانواده انبياء و اولياء بدون شوهر بچه دار .قابل تحمل غير
ور بود و احساس مي كرد كه هر روز در اين تفكرات غوطه . ردم را بدهد چگونه جواب م.مي شود

 . شكم باال مي آيد سنگين تر مي شود
تمامي انسان ها از هر نژاد و مذهب  بچه بدون .  يك مسئله اي است جهانيحالل زادگي و حرام زادگي

 را اعدام مي كنند زن نامشروع و بچه نامشروع. دانندپدر مشروع را يگ گناه بزرگ نابخشودني مي 
 دشمن .مي گيرد  بچه نامشروع عقده اي مي شود در معرض تحقير و توهين مردم قرار.مي سوزانند

 بتواند پدر و مادر نامشروع خود را كه چنين سرنوشت بدي براي او درست كرده بشريت مي شود اگر
مريم فكر مي كند با اين بچه بدون پدر چه كند جواب مردم و فاميل آبرومند خود را چه . مي كشد

 خدا تو را حامله كرده :هر ساعت مي بيند شكم بزرگ تر مي شود باال مي آيد فرشته به او گفت. بدهد
 از خوف و وحشت  اميد مريم را روشن مي كند و االستي مادر باشي  فقط لطف خدا چراغاست باي

يك روز برابر يك ماه و حقيقتا .  حمل مريم نه روز و نه ساعت طول كشيده:گفته اند. سكته مي كند
هرچه . نمي تواند تحمل كند طول مدت نه ماه چنين مصيبت بزرگي را بايستي چنين باشد كه او در

مي كنند و از  پيدا كنند حتما او را اعدام اگر مردم برحمل او آگاهي. تر بايد تكليفش روشن شودزود 
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هرچه زود تر بايد اين مصيبت خاتمه پيدا كند پس مدت حمل حتما خيلي . مسجد اخراج مي نمايند
حمل او آگاهي نيافته و اال خطرات و اعتراضات پيش از وضع حمل متوجه او و كوتاه بوده و كسي بر 

خداوند با اين طبيعت شكني ها مي خواهد قدرت و عظمت . مي شودرياي پيغمبر كه كفيل او بود زك
چه هست طبيعت است خدائي هر: خود را ثابت كند تا طبيعت پرستان كه منكر خدايند و مي گويند

ي هم كه اقرار به خدا دارند خدا را اسير طبيعت مي دانند و عمل غير طبيعي را وجود ندارد و كسان
 گاهي بر خدا واجب مي شود براي اثبات قدرت ،ممتنع مي دانند بدانند كه خدا حاكم بر طبيعت است

:  قدرت غالب و قاهر خود را اثبات نمايد طبيعي مي گويد،و عظمت خود هر دو طايفه را محكوم كند
 اين عوامل طبيعي مانند حرارت و برودت . هست چرا بدون آب و خاك گياه خلق نمي كنداگر خدا

خورشيد و ماه ستاره چه لزومي دارد اگر خدائي هست بدون اين عوامل آن چه مي خواهد خلق كند 
 بعضي عوامل طبيعي .حادثه اي يك علت طبيعي الزم استن دانشمندان مي بينند كه براي هر اكنو

ود مي آورند و بعضي سالمتي مي سازند پس براي ظهور اين همه حوادث و طبايع همين مرض به وج
  . عوامل كافي است و عامل ديگر به نام خدا يا فرشته چه لزومي دارد

 كه فرع بدون اصل قابل بزار خلقت و يا اصول اوليه هستندجواب اين است كه اين عوامل اسباب و ا
م است كه با به كار زدن اين اصول و اسباب و ابزار صنايع خود را ظهور نيست ولي فاعل و عاملي الز

م آنها را ه صنايع خود و اسباب و ابزار عاملي الزم داري ما انسان ها عالوه بر مواد اولي چنان كه.بيافريند
خداوند متعال هم براي ايجاد خاليق و صنايع خود ابتداء اصول .  مي خواهيم  بسازيمكار بزنيم و آن چه

اوليه و مصالح ساخت آن را بدون سابقه خلق مي كند و بعد ازآن اصول اوليه صنايع خود را مي سازد 
و اين اسباب و ابزار مانند نور و حرارت و برودت را براي اين آفريده كه ما را در جريان علت و 

ز كافي است زيرا معلول هاي طبيعي قرار دهد و به ما بياموزد و اال همان اصول اوليه براي ساخت و سا
اسباب و ابزار هم خودش صنعت است كه بدون اسباب و ابزار ساخته مي شود پس گاهي در صلب 
پدر نطفه مي سازد و پدر را وسيله انتقال نطفه قرار مي دهد و گاهي مواد اوليه خلقت انسان را در 

مل كه اراده صانع است رحم مادر توليد مي كند پس خداوند براي اين كه طبيعي را به بزرگ ترين عا
گاهي اسباب و ابزار آفرينندگي را لغو نموده از همان . آشنا كند و آنها را در انكار خدا محكوم نمايد

. و مادر خلق شده خاك آن چه بخواهد مي سازد چنان كه پدر و مادر اوليه بدون پدر مواد اوليه آب و
 خود را اسير آن ساخته و منكر ونكه طبيعييكي از علل اين تقدير طبيعت شكني خداوند متعال است 

 اين است كه اين خانم براي تكميل مقام ل ديگر اين تقدير براي حضرت مريمدالئ. ندخدا شده ا
آخرتي خود وظيفه خود را انجام دهد و دين اجتماعي خود را به جامعه ادا كند و آن چنان كه جامعه 

 عنوان .م انساني را توليد نموده و جامعه را هدايت كندانساني او را توليد نموده و هدايت كرده او ه
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آن محروم باشد و اكنون كه به دليل نذر مادر و فتواي  مادري مقام بزرگي است كه نبايد مريم از
علماي زمان به رعايت نذر مادر نمي تواند شوهر اختيار كند بهتر اين است كه خداوند بدون دخالت 

م عنايت فرمايد تا مانند مادران ديگر به نشان و مدال مادري افتخار يابد شوهر افتخار مادري را به مري
در هر صورت خدا بر . مخصوصا مادر چنان پيغمبر بزرگواري كه بهترين هدايت گر خلق خدا مي باشد

   .مي باشدمقدرات خود دانا و توانا اجراي 
 كمال يافت و ز و نه ساعتحمل حضرت مريم چنان كه گفته شد و براي مريم الزم بود ظرف نه رو

 در هر صورت غم و غصه او را فرا گرفته كه با اين زايمان خالف سنت جامعه .زايمان مريم نزديك شد
. چه كند بهتر اين است كه از مسجد خارج شود و از جامعه كنار به كشد تا ببيند عاقبت چه مي شود

  خداوند در اين رابطه . مل آرامش استاميد و ايمان به خداوند متعال دراين حوادث بزرگ ترين عا
ني مت قبل هذا  فحملته فانتبذت به مكانا قصيا  فاجائها المخاض الي جذع النخله قالت يا ليت: مي فرمايد

 يعني مريم به عيسي حامله شد و براي فرار از آگاهي مردم خود را به جاي دوري از و كنت نسيا منسيا
حامله شد يعني بدون اين كه  دارد نشان مي دهد كه اوال مريم ئفي كهشهر كشانيد اين آيه شريفه با لطا

دت حمل به دوره آبستني ببيند احساس كرد كه حامله شده و زايمان نزديك است كه گفته شد اگر م
مي كشيد خواهي نخواهي مردم آگاه مي شدند و او را مالمت مي كردند اين حمل كه طور طبيعي طول 

 يا مردم بر حمل او آگاهي پيدا كنند لذا ود جايز نبود كه مدتش طوالني شودبراي او مصيبت بزرگ ب
بعضي روايت ها گفته است نه روز و نه ساعت طول كشيده به همين منظور نصف شبي از شهر خارج 

فانتبذت به :  در اين رابطه خدا مي گويد.شده به جاي دوري رفته تا كسي به حال او آگاهي پيدا نكند
در اين حال كه خود را به جاي دوري از شهر كشانيده بود .  به جاي دوري از شهر فرار كردمكانا قصيا

درد زايمان شدت پيدا كرد دستش را به شاخه درخت خرما بند كرد و بچه متولد شد تمام غم هاي عالم 
 اي كاش ناگاه ناله كشيد كهه رو به دلش آورد كه با اين كودك چه كند چگونه با او به شهر برگردد ب

تنها حادثه اي كه دراين حال قلبش را آرام كرد و . مرده بودم نامي از من در جامعه پيدا نمي شد
. اطمينان به لطف خدا يافت صداي كودك بود كه از زير پايش روي زمين مريم را به او متوجه كرد

 هستم ببين به  مادرجان غصه نخور من مايه عزت و آبروي تو:كودك به جاي اين كه گريه كند گفت
لطف خدا از اين درخت خشك براي تو خرما آماده شده شاخه درخت را تكان بده خرماي تازه براي 

ببين در اين زمين خشك نهر آبي برايت .  هديه اي است كه خدا به تو تقديم مي كند.تو مي ريزد
 به شهر برگرد به  مادر عزيزم مرا بغل بگير.خيالت راحت باشد، خرما بخور آب بياشام. جاري شده

اشاره بگو كه من روزه ام روزه سكوت جواب اعتراضات مردم را به من واگذار كن كسي نمي تواند تو 
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 .آن طرف در شهر صدا پيچيد كه مريم مقدس در اطاق خلوت و عبادت خود نيست از. را مالمت كند
  .سابقه ندارد كه بيت عبادت خود را ترك كرده باشد

ر وحشت داشت اين طرف و آن طرف به خانه ها سر مي زد كه مريم كجاست مبادا  زكريا از همه بيشت
همه مردم از خانه ها به كوچه ها و از كوچه ها به خارج . خداي ناكرده اين دختر جوان را ربوده باشند

. همه آنها هاج واج كه مريم مقدس كجا رفته. مريم كجائي، مريم كجائي، شهر دويدند صدا مي زدند
ي پيغمبر كه كفيل رسمي اوست از همه بيشتر ناراحت است يك وقت ديدند از دور مي آيد و زكريا

 دشمنان كه دوستان متعجب و ناراحت.  مي كنند همه در حال تعجب به او نگاه.بچه اي هم بغل دارد
 اين هم مريم :حال پرخاش مسخره مي كنند به زبان خود مي گويند بيشتر منافقين مذهبي هستند در

 باالخره مريم نزديك شد مردم يك صدا به او پرخاش كردند .قدس بايد اعدام شود بايد سوخته شودم
 مريم چه عمل زشتي مرتكب )لقد جئت شيئا فريا ما كان ابوك امرء سوء و ما كانت امك بغيا ( كه يا مريم 

ه نامشروع را از كجا  بدكاره نبوده اين بچ، مادرت بهترين زنان بوده، پدر تو آدم بدي نبوده.شده اي
 باز .مريم كه به نطق كودك خود آشنا بود  اشاره به دهانش كرد كه روزه سكوت گرفته ام. آورده اي

 چگونه از كودك يك روزه كه در گهواره است :اشاره به كودك نمود كه از خودش بپرسيد گفتند
 من . من و مادرم تهمت نزنيد به،سئوال كنيم كه به ناگاه كودك با زبان فصيح سخن گفت كه اي مردم

.  من هرجا باشم انساني با بركت هستم، خدا به من كتاب و علم داده مرا پيغمبر قرار داده،بنده خدايم
نسبت به مادرم حسن .  زكات بدهم،موريت داده تا روزي كه زنده هستم نماز بخوانمأخدا به من م

نيا آمده ام تا روز مرگم و تا صبح قيامت كه گفتار و رفتار داشته باشم من از همين امروز كه به د
مبعوث شوم از شر شيطان و نفس اماره در امانم مردم مات و مبهوت شدند كه اين بيانات و كلمات 
فصيح و بليغ از يك كودك يك روزه بسيار مايه تعجب شد ديگر كسي نتوانست درباره او و مادرش 

ودك گويا و دانا با سابقه اي كه مردم از مريم مقدس سخني بگويد و يا تهمتي روا دارد وضعيت اين ك
نازل شده سر سفره خدا بزرگ شده احتياج به سفره پدر و مادر و يا  دارند كه مائده آسماني بر او

اين سوابق روشن .  دعاي مستجاب ديده اند،اين همه مريض ها از او شفا گرفته اند. ديگران نداشته
. را آزار ندهند  او را و بچه اش، به مريم مقدس تهمت نزنند. كنندايجاب كرد كه مردم سكوت اختيار

 و هركس به عمد و عناد سخني مي گفت و تهمتي مي زد به سرنوشت بدي مبتال مي شد مگر منافقين
 عذاب آخرت . به آخرت انداخته كه فرمود ولآلخره اشد عذابا و ابقيرياكاران كه خدا عذاب آنها را

 از آن روز به بعد هم مانند گذشته ها مادر و فرزند مرجع حوائج . باقي تر استبراي آنها شديد تر و
 مريض ها و مبتاليان قرار گرفتند هركس به آنها مراجعه مي كرد به حوائج خود مي رسيد و هركس

 مادر و پسر چنين بودند تا اين كه .آزار و اذيت مي كرد و تهمت مي زد به سرنوشت بدي مبتال مي شد
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ذالك عيسي ابن مريم قول الحق : خداوند در اين آيات مي گويد. وران نبوت خود را آغاز نمودعيسي د
داستان عيسي چنين بود كه خدا گفتمان واقعي قابل قبول آن را بيان مي كند كه . اللذي فيه يمترون

خدا از جنس بشر نيست كه . خدا بدون دخالت شوهر از ترشحات رحم مادر او را آفريدچگونه 
 پسر يا دختر به دنيا آورد يا كسي را به فرزندي قبول كند تمام خاليق صنعت او ،رزندي داشته باشدف

هركس علم و معرفتش به خدا زياد تر باشد نزد خدا مقرب . هستند تربيت مي كند تا به معرفت برساند
 انسان از سوي خدا تر است و اين زياد تري و يا كمتري ايمان با اقبال انسان به سوي خدا و يا ادبار

 او را مي پروراند به را قبول كند به سوي خدا برود خداهركس دعوت خدا و اولياء خدا . پيدا مي شود
در مسير ظلم و زور و بي اعتنائي به خدا و ثمر مي رساند و هركس پشت به حق و حقيقت حركت كند 

 .    ثمره اي نداردو حقيقت فعاليت  كند  قهرا بي راهه روي به جز هالكت و بدبختي 
و حاال در اطراف دالئل اين سرنوشت براي مريم بحث مي كنيم كه آيا راه طبيعي و عادي براي مريم 
وجود داشته و ممكن بوده است كه خداوند مثل ساير زنان حضرت مريم را بچه دار كند ولي خداوند 

يجاب مي كند كه مريم چنين اين راه پر خطر و ضرر را براي او انتخاب نمود و يا وضعيت زمان ا
  . سرنوشتي پيدا كند و تقديرات خداوند متعال هم بر پايه همين وضعيت زمان تنظيم مي شود

    بي شك خداوند در تقديرات خود براي انسان ها وضعيت فكري و فرهنگي مردم  زمان را در نظر
و صد خود را با خدا ددر مي گيرد و مردم را مجبور نمي كند فكر و فرهنگ خود را رها كنند و ص

نسان هاي زمان مانند رفتار يك پدر دانشمند با كودكان دو ساله و رفتار خدا با ا. ء خدا جور كننداوليا
 :سه ساله است كه شاعر مي گويد

  كه با كودك سر و كارت فتاد                                 هم زبان كودكي بايد گشاد     چون
 مردم دنيا گاهي با فكر كودكانه خود . تا هفت سال بر پدر و مادر حاكميت دارد لذا گفته اند كودك

 خداوند متعال به آنها اذن و اجازه گناه و معصيت مي دهد تا شايد ضرر ،تشنه گناه و معصيت مي شوند
ن  پس خدا كه به انسان آزادي و اختيار داده او را درآ.گناه و معصيت را بچشند و از آن راه برگردند

مي گذارد الزم است مقدرات خود را برابر فكر و استعداد مردم زمان تنظيم اختيار مي كند آزاد چه 
  .مي شودبراي انبياء و اولياء مقدر اين است برهان اين همه مصيبت ها و شهادت ها كه . كند

   :ت مردم زمان در سرنوشت حضرت مريمقضاو
  يجاب مي كرد كه تا چنين سرنوشتي برا ي او وضعيت وجودي و خانوادگي و زماني حضرت مريم ا

مريم از دودمان انبياء و اولياء برجسته تاريخ  زندگي بشر از هبوط آدم تا ظهور . مقدر و اجرا گردد
ان : خداوند خانواده ابراهيم و عمران را در كتاب خود ستايش مي كند مي فرمايد. حضرت خاتم است
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ي العالمين ذريه بعضها من بعض و اين آل عمران فرق ندارد پدر اهللا اصطفي آل ابراهيم وآل عمران عل
موسي يا پدر حضرت مريم باشد زيرا موسي و عيسي هر دو از پيغمبران  اولو العزمند كه خدا به آنها 

در اين ميان حضرت مريم و فرزند او در محاصره عواملي قرار گرفتند كه اجبارا بايد . امتياز داده است
در باره آنها اجرا شود چنان كه گفته شد مادر مريم نذر كرد بچه رحم او وقف راه خدا چنين مقدراتي 

 عبادت و نيايش فقط در مساجد )ص( در دين موسي تا زمان حضرت خاتم. و عبادت در خانه خدا باشد
ساي مذهب ؤ پس مريم طبق نذر مادر و فتواي ر.هركس نماز بخواند فقط بايد به مسجد برود. جايز بود

در مسجد . فقط بايد در مسجد عبادت كند شايد مريم اولين خانمي باشد كه به مساجد راه يافته است
اطاق خصوصي براي او معين كردند تا به عبادت مشغول شود پيش از بلوغ و بعد از ورود به مسجد 

  خدمه مريم يك دختر خجول و عفت مند و غريب در ميان يك عده. پدر و مادرش از دنيا رفته بودند
مسجد كه دوست ندارد كسي هيكل او را ببيند چه برسد كه كسي با او تماس بگيرد لذا براي تماس  با 

 شوهر خاله ،او بين خدمه مسجد قرعه كشي شد و قرعه به نام يك پير مرد پيغمبر خدا حضرت زكريا
ي هيكل او را مريم اصابت نمود ولي مريم دوست نمي داشت كه از اطاق خلوت خارج شود مبادا كس

  .مور پذيرائي او نمودأببيند چه برسد كه در ميان خدمه مسجد باشد لذا خداوند فرشته ها را م
 به پذيرائي حضرت ،دائم سر سفره خدا بود. آب و غذ اي بهشتي هر صبح و شام براي او آماده مي شد

ظاهري و باطني پاك و خداوند او را از آلودگي هاي . زكريا هم احتياج نداشت چه برسد به ديگران
مطهر كرد مانند زنان ديگر عادت نمي شد و احتياج به دست شوئي هم نداشت فقط با فرشته گان انس 

  .نوس شده بودأو آشنائي پيدا كرده بود با آنها م
كم . فرشته ها به او خبر مي دادند كه خدا تو را پاك مطهر گردانيده و تو را سيده زنان عالم قرار داده

او خبر دادند كه خداوند فرزند پاكي براي تو مقدر نموده بهترين پيغمبران كه با معجزه خود كم به 
مرض هاي غير قابل عالج را عالج مي كند و از اين . مي دهدكند كور مادر زاد را شفا مرده را زنده مي 

دم قطع نموده قبيل معجزه ها دارد و اكنون كه خدا مريم را دوست دارد و مريم رابطه خود را از مر
يك سره به خدا پناهنده شده و مادر مريم طبق نذر خود كه  او را بايد به جامعه خدمه مسجد كه تمام 
آنها مردند بسپارد و براي اجراي نذر خود دست به دعا بلند مي كند كه اي خدا دختر جوان خود را به 

شما بگوئيد كه )  ا من الشيطان الرجيماني آعيذها بك و ذريته( تو مي سپارم  به خدا عرض كرده است كه 
  .  آيا تقدير نامه مريم ممكن است غير از اين باشد كه شده است

  و از طرفي خدا مي خواهد مريم را به مقام بزرگي ارتقاء دهد و اين مقام به جز اين كه مادر باشد  يك 
ن به جامعه تربيت پيغمبر بزرگواري هدايت گر تربيت كند ممكن نيست و بزرگ ترين خدمت يك ز

خواهيد دانست كه . شما خواننده اين كتاب تقدير نامه اين خانم را تنظيم كنيد. يك فرزند صالح است
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راه منحصر به فرد است وضعيت اجتماعي و مذهبي مريم و فتواي پيشوايان مذهب اجازه ازدواج و 
 مذهبش كاري كند نه نه خودش مي تواند خالف قانون. دهدم نمي خروج از خانه عبادت به مري
خداوند متعال هم كه دوست ندارد كسي را وادار به كار خالف مذهب . پيشوايان مذهب اجازه مي دهند

  .خود كند پس چاره اي جز اين نيست كه مريم در بيت خود بدون  تماس با مردي حامله شود
كه آدم و حوا را ق كند چنان  بدون دخالت شوهر فرزندي خلخدا قادر است از ترشحات رحم مريم

اهللا كمثل آدم ان مثل عيسي عند: يد كرد و فرمودبدون دخالت پدر و مادر از آب و خاك زمين تول
  پس طبيعيون و منكرين خدا خجالت بكشند خدا را ازاين كارها .خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون

آن قدر اختالفات عجيب . عاجز ندانند و اين همه در اطراف خلقت حضرت عيسي افسانه سرائي نكنند
و عميق در اطراف اين مادر و پسر به وجود آورده اند كه مايه تعجب است و همه آنها غير عقالئي است 
و مطابقت  با حقيقت ندارد از آن جمله كه مدت حمل او را مانند حمل ساير زنان مي دانند و پيش از 

براي اين مادر و يك مطلب غير اخالقي سته اند نتواناناجيل  اربعه . زمان براي او شوهر تراشيده اند
  آن چه.  شبيه تر است تا واقعيتآنها گفته و نوشته اند به افسانه آن چه براي .پسر به وجود آورند

مسلم است تمامي موجوديت علمي و اعتقادي و اجتماعي مريم در انزوا و بيت عبادت شكل گرفت 
او پيدا مي كردند همه تهمت ها و مصيبت ها را پيش از چنان كه روشن شد اگر مردم آگاهي به حمل 

تمامي . يا ال اقل از مسجد اخراج مي نمودند زايمان سر او مي آوردند و شايد او را اعدام مي كردند و
  .  مي آيدرف  شهر سر و صدا و اعتراضات زماني پيدا شد كه ديدند از گوشه بيابان با بچه اي بغل به ط

ويل أر اين جا وضعيت رواني و فكري مسيحيت و يهوديت و اسالم را برطبق تو الزم است كه ما د
آيات قرآن تعريف كنيم تا شما خواننده قدري به حقيقت تاريخ و مرام انبياء آگاهي بهتر و بيشتري 

  . پيدا كنيد
مي گذارد قرآن به ست در اختيار انسان بهترين علم كه درست حوادث را چنان كه بوده و شده ا

: خداوند در تعريف وضعيت فكري و رواني ايشان فرمودند. ري هدايت چهارده معصوم استرهب
 يعني جهت شرق را براي خود اختيار كرد اين جهت شرق تعريف فكري .انتبذت من اهلها مكانا شرقيا

و رواني آن حضرت است كه گفتيم دين خدا به وسيله پيغمبران كه عامل پخش علم الهي هستند مانند 
شيد و ستاره اند كه در افكار مردم طلوع و غروب دارند و انسان ها در كسب علم و نورانيت و خور

عقل و ايمان در ارتباط با اين خورشيد و ستاره هاي هدايت سه حالت پيدا مي كنند كه در يك حالت 
ن كه از غربيو. آنها را شرقي و در حالت ديگر غربي و در حالت سوم آنها را صراط مستقيم مي نامند

دين و عقيده فقط جهت ماديت و دنيائي خود را پرورش مي دهند آن مسائلي را از دين قبول مي كنند 
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كه ضرر دنيائي براي آنها نداشته باشد و اگر در مسئله اي بين آنها و مسائل دنيائي و هواپرستي 
دين خود را و ي گيرند  بين دنيا و دين آنها نزاع درگرفت در جهت دنيا پرستي قرار م،اختالف افتاد

      كه سرچشمه عقل و دانش و فضيلت و انسانيت است رها نموده پشت به عقل و انسانيت حركت 
       هر پيغمبر و امامي را كه مخالف هوي و هوس آنها سد راه دنيا پرستي آنها باشد از بين. مي كنند
جازه نمي دهند معارف دين و محبت خدا و ا. عوامل امر به معروف و نهي از منكر را مي كشند. مي برند

مي كند و مين كه پشت خود را به خورشيد اولياء خدا فكر آنها و قلب آنها را روشن كند مانند كره ز
آنها هم پشت به چراغ هاي روشن دين و ماموران خدا مي كنند حاضر . در تاريكي مطلق قرار مي گيرد

 قلب خود را روشن كنند در تاريكي جهل قرار مي گيرند نيستند از چراغ هاي هدايت استفاده كنند و
مي بينند ولي مسئوليت الهي و انساني خود را درك نمي كنند چنين وت دنيا ومنافع دنيائي خود را ثر

افرادي در اصطالح معارف الهي غربي و غربيون هستند مصداق كامل غربيون از جهت دين خدا و 
 ،ه علم و فضيلت ديني و الهي آنها در دنياپرستي آنها غروب نمودهانبياء قوم يهودند كه به كلي ستار

ذره اي فضيلت و عدالت و انسان دوستي نمي فهمند فقط مالك حركت و فعاليت آنها مال و ثروت 
اين همه پيغمبران و عوامل سداد و صالح را در راه منافع و مطامع خود كشته اند پس آنها . است

  . د معنويت شان در جهل ماديت شان غروب نمودهغربيون مطلق اند كه خورشي
دسته دوم كه در ارتباط با دين خدا شرقيون شناخته شده اند كه يك سره متوجه به خدا و آخرت و 
عبادت شده اند دنيا و منافع را به كلي ترك نموده دائم در عبادت خدا و ذكر و رياضت هستند كه در 

تند كه ق كامل رهبانيت محبوب خدا عيسي مسيح و مادرش هسمصدا. اصطالح آنها را رهبان مي نامند
انتبذت من اهلها مكانا شرقيا واتخذت من دونهم حجابا يعني فكر و : مي گويدخداوند درتعريف مريم 

دائم در حال دعا و عبادت و . عقيده خود را يك سره در برابر تابش چهره نوراني دين و خدا قرار داد
نوس أچنان از جامعه منقطع شد كه بايد فرشته ها با او م. به خدا پيوسترياضت حضرت مريم يكسره 

 هندسه عاشق مكتب دين كه. عاشق چهره نوراني خدا و دينند. شوند آب و غذا برايش حاضر كنند
گاهي از جامعه چنان منزوي شده اند كه باالي تلي از آب و علف صحرا . خلقت و تربيت را بدانند

 وآوينا هما الي ربوه ذات قرار و معين نه مريم ابتدا به خانه شوهر :فرمايد خدا مياستفاده مي كنند كه 
لذا رهبانيت و تارك دنيا در مسيحيت رواج يافت اين همه دير نشين ها . رفت و نه عيسي زن گرفت

 .   پيدا شدند
آباد كردن  مسير و اما صراط مستقيم دين اسالم و مسلمانان واقعي هستند كه سعادت بشريت را از

آخرت مي دانند و سعي مي كنند با علم و دانش خود دنيا را با ساخت و ساز و بشريت را با  دنيا و
دين اسالم . تعليم و تربيت و تمدن و انسانيت و رابطه با خدا را با اطاعت و عبادت به ثمر برسانند
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 به جائي ،فت الهي باال مي بردواقعي رهبري چهارده معصوم است كه انسان را در علم و عمل تا مقام خال
اگر مردم بدون استثناء . كه خدا گونه كار كند و خدا گونه بداند و در علم و عمل نمونه ائمه اطهار باشد

علم و عمل خود را بر طبق اسالم در مسير اطاعت خدا تنظيم كنند محصول علم و عمل آنها همان 
اين هم معناي صراط مستقيم است كه .  استبهشتي مي شود كه خدا در كتاب مقدس خود خبر داده

  . ت و افراط و تفريط محفوظ مي داردحركات تكاملي را از انحراف به چپ و راس
حضرت مريم از اين عنوان كه در اختيار پدر و مادر مربي باشد و مسائل اجتماعي و زندگي را از آنها 

 بلوغ و توانائي عبادت و اطاعت تحويل از كودكي يا به محض. بياموزد به كلي محروم و بر كنار بوده
با فرشته ها انس .  با پدر و مادر و مردم قرارگرفتهادت شده و در شدت حجاب از ارتباطخانه عب

حضرت عيسي نيز به همين كيفيت معلوماتش همان كلمات و . گرفته و سر سفره خدا بزرگ شده
بير به پدر آسماني مي كند زيرا پدر واقعي مواعظي است كه از خدا به او وحي شده لذا گاهي از خدا تع

پدر مربي اين مادر و .  مي كندمي آورد بلكه كسي كه انسان تربيتكسي نيست كه انسان را به دنيا 
خداوند متعال به وسيله اين مادر و پسر عظمت و قدرت خود را به . پسر فقط خداوند متعال است

بيعت پرستي خود آگاه مي نمايد كه هر چه دارند از كرسي مي نشاند و طيبعت پرستان را به بطالن ط
حضرت عيسي نه به مرگ . رسوم و آداب از موت و حياتشان  يك سره به اراده خداوند متعال است

در اين جا هم اناجيل اربعه چقدر زياد افسانه . طبيعي مرده و نه هم كسي او را كشته يا به دار زده
مي گويد پادشاه يهودم به دار  از كتك زياد به جرم اين كه را بعدسرائي مي كند همه نوشته اند كه او 

پيغمبران ساده ترين و بي ادعا ترين مردم . زدند با اين كه هيچ پيغمبري ادعاي پادشاهي نمي كند
راه زندگي را براي مردم . گناه شان اين است كه امر به معروف و نهي از منكر مي كنند. روزگارند

اين موفقيت ها باعث مي شود كه مردم و . د و يك مانع اساسي براي ظلم و زورندساده و آسان مي كن
مي نويسند كه عيسي را كشتند و دفن نمودند بعد از . مخصوصا ثروت مندان با آنها حسودي مي كنند

نمي گويند مردمي كه ضد حيات و نها سه روز زنده شد و با حواري خود تماس مي گرفت ديگر آ
چطور توانستند او را زنده ببينند يا مي گويند خدا او را به آسمان چهارم . ي بودندزندگي حضرت عيس

  . نمي گويند كه آسمان چهارم كجاست كه خدا عيسي را به آن جا برده است.  باال برد
  اين فضاي باالي سر كه هرچه هست ستاره است و يك آسمان بيشتر نيست يا مگر خدا راهي ندارد 

.  زمين از شر دشمن حفظ كند كه او را به آسمان باال ببرد و از اين قبيل افسانه هاكه  او را در روي
نه آسمان باالي سر در فضاي فكر و فضاي تكامل هفت كالس . آسمان چهارم فضاي فوق افكار است

خدا او را به به فضاي چهارم يعني كالس چهارم فوق . وجود دارد كه آنها را كالس تكاملي مي نامند
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ر باال برد لذا او را از دايره فكر مردم زمان خارج نمود مردم كجا مي توانند بفهمند كه خدا آن افكا
راپورت چي خبركش را به سيما و صداي حضرت عيسي درآورده و دولت وقت او را به دار زده همين 

ست اآلن هم كسي در مذهب مسيح پيدا نيست كه خيال كند عيسي مانند امام زمان زنده و غايب ا
خيال مي كنند عيسي بعد از مرگ زنده شده با اين كه اگر زنده شده در ميان مردم بوده دو مرتبه او را 

  . مي گيرند مي كشند
و ما قتلوه و ما صلبوه  ولكن شبه لهم بل رفعه اهللا  اليه يعني نه او را : خداوند اوال در قرآن مي فرمايد

داستان قتل حضرت عيسي چنان كه  برنابا . وي خود باال بردكشتند نه به دار زدند بلكه خدا او را به س
برنابا كه يكي از . يكي از حواري عيسي مي گويد كه خيلي هم مطابق عقل و قرآن است چنين است

يكي از شاگردان حضرت عيسي به نام يهوداي اسخريوتي : حواري صاحب سر عيسي است مي گويد
نذوراتي را كه مردم به عيسي هبه مي .  خيانت مي كردكه صندوق دار عيسي هم بود به بيت المال

كردند مي دزديد و زماني كه عيسي تحت تعقيب بود و مخفيانه زندگي مي كرد مخفي گاه او را 
عيسي به من گفت خدا بر اين يهودا غضب كرده مي خواهد او را به : برنابا مي گويد. گزارش مي داد

عيسي در اواخر كه خيلي به عظمت و . ود و مرا نجات دهدجاي من به دست مامورين بسپارد كشته ش
شفا دهندگي و حل مشكالت مردم شهرت يافته و محبوبيتش هم خيلي زياد بود قهرا در معرض حسد 

فقط مستضعفين كه غالبا در . روساي مملكت و شايد در معرض حسد اطبا و پيشوايان  قرار گرفته بود
يله او آزاد شده بودند  لذا حسودان مذكور به شدت عليه او تبليغ معرض استثمار قرار مي گيرند به وس

عيسي و حواري مخفيانه از اين باغ به . حكومت زمان را  بر انگيختند كه او را اعدام كند مي كردند و
  . آن باغ و از اين خانه به آن خانه در حركت بودند

 حواري خود پنهان بود يهوداي بعد در يكي از آن شب ها كه عيسي در باغ يكي از دوستان با
مورين  را در أ يهودا م.مورين با يهودا وارد باغ شدندأمورين را به آن باغ هدايت كرد مأاسخريوطي م

 شما اين جا باشيد تا من اول بروم عيسي را با حواري بيدار كنم كه «گوشه اي پنهان كرد به آنها گفت
       ه كسي خيلي احترام مي گذارند به او استاد استاد خوابند بعد شما وارد شويد ببينيد حواري به چ

يهودا به طرف خواب گاه حواريون  حركت نمود در همين حال كه . مي گويند، او را دستگير كنيد
حركت مي كرد خدا  او را به صدا و سيماي حصرت عيسي متحول ساخت در قيافه و صدا صد در صد 

مدن يهودا كه حواريون خواب بودند خداوند به حضرت در همين حال پيش از آ. مانند عيسي شد
عيسي از باغ خارج . عيسي دستور داد كه از باغ خارج شود به شهري برود كه كسي او را نديده است

شد و يهودا كه مانند عيسي شده  بود به ميان حواري كه خواب بودند وارد شد خبر ندلشت كه مانند 
 استاد كجا :اولين حواري را بيدار كرد گفت.  عيسي را نديدعيسي شده است ميان حواريين مي گشت
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بيدار شدند دورش را  حواريين ديگر هم ،است حواري چهره اش را بوسيد كه خودت استاد هستي
 مي بوسيدند و تعجب مي كردند كه چرا مي گويد استاد نيستم مگر حواسش پرت شده گرفتند او را

يدند حواريين دور عيساي قالبي را گرفته دست و صورت او مورين رسيدند كه دأاست در اين حال م
 دستش را بستند با زجر و شالق او را به طرف زندان .مورين او را دستگير نمودندأم. را مي بوسند

 من عيسي نيستم بيشتر او را مي زدند كه اي ساحر جادو گر اين هم سحر تو :حركت دادند او مي گفت
 فردا او را محاكمه كردند و همراه دو نفر زن و مرد بدكاره به دار .است كه مي گوئي عيسي نيستم

آنها يقين داشتند كه . حواريون و دوستانش هم پاي دار به سر و سينه مي زدند گريه مي كردند. زدند
يوس بودند كه أ كه عيسي را كشتند دوستان ناراحت و مسي را كشته اند دشمنان راحت شدندعي

 از دست داده اند بعد از آن عيساي واقعي در ميان مردم بود نه خود را عيساي شفا بخش خود را
عيسي با خيال راحت در ميان مردم . معرفي مي كرد نه كسي در جستجوي او بود كه او را بشناسد

معناي .  آن چه الزم دارد فوري بدون زحمت براي او آماده مي شود.مانند مادرش سر سفره خداست
او مانند امام زمان است كه در ميان .  به فضاي فوق افكار نه اين آسمان باالي سررفتن به آسمان يعني 

  . مردم است او را مي بينند اما نمي شناسند و او هم خود را معرفي نمي كند
ن طبق مستند اآل. فضاي فكر بزرگان نسبت به فضاي فكر جاهالن و كودكان آسمان شناخته مي شود

 خضر و الياس كه هر.  در ميان مردم هستند كه كسي آنها را نمي شناسد نفر زنده اند وتاريخ چهار
كدام حدود پنج هزار سال عمر دارند و عيسي دو هزار سال و امام زمان تقريبا هزار و صد و هفتاد سال 

در دل كوه هاي يخ باشند يا . اين چهار نفر مبتال به اين عوارض دنيائي و سرما و گرماي طبيعت نيستند
.  آتش برايشان فرق نمي كند بهترين هواها بهترين غذاها و لباس ها دائم در اختيار آنها هستدرياي

معجزات تاريخ كه صنعت پيغمبران است از . آنها آنها حاكم بر عوامل طبيعتند نه طبيعت حاكم بر
ي طريق حاكميت آنها بر طبيعت پيدا مي شود آنها ميليون ها سال زنده باشند و زندگي كنند مو

وقتي هم كه امام زمان ظاهر شود با او هستند مردم را از اين . سفيدي در سرشان پيدا نمي شود
  . وضعيت دنيائي نجات داده در وضعيت آخرتي قرار مي دهند

ابتدا يك زندگي ناقص دنيائي از مسير .  در همين كره زمين استدنيا و آخرت نام دو نوع زندگي
ساني از هبوط آدم تا قيام قائم و ظهور حكومت الهي براي همه  و بعد علت و معلول دنيائي و اعمال ان

يك زندگي كامل آخرتي در شعاع حكومت خدا و ائمه از مسير حاكميت اراده  انسان بر علت و 
    معلول طبيعي و انساني آن هم براي همه انسان ها از هبوط آدم تا قيام قائم در زندگي دنيائي قرار 

  .آنها حاكميت دارد  معلول طبيعي و انساني برعلت و. مي گيرند
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     اسير سرما و گرما و عوامل ديگر هستند و بعد در يك زندگي آخرتي كه با قيام امام زمان افتتاح 
جا بخواهند بروند فوري مي روند و آن چه  در فضاي كل عالم آزادند هر. مي شود قرار مي گيرند

غيبت اين . هز به دعاي مستجاب يا اراده كن فيكوني هستند مج. فوري برايشان آماده استبخواهند
نياز به اين وضعيت دنيائي ندارند . چهار نفر  به معناي اين است كه خود را به كسي معرفي نمي كنند

كه در محل مخصوصي ساكن باشند و مبتال به عوامل طبيعت و آب و غذاي اهل دنيا باشند بلكه در 
احتياج ندارند . مي شودريم كه غذاي بهشتي برايش حاضر  حضرت موضعيت آخرتي و بهشتي مانند

رابطه آنها با . كه در جائي پنهان شوند و يا از حوادث طبيعي و انساني براي خود پناه گاهي بسازند
كه با يوسف حرف مي زدند و مي گفتند برادري به نام يوسف انند رابطه يوسف با برادران است مردم م

كرك خورد يا وقتي كه يوسف برادر تني خود را به نام بنيامين به بهانه دزدي پيش داشتيم كه او را 
تم شر مكانا و ان: خود نگاه داشت گفتند برادرش هم دزدي كرده بود يوسف به جهل آنها خنديد وگفت

از آنها غايب بود عيسي و امام زمان .  پس يوسف با اين كه با آنها حرف مي زد.اضل عن سواءالسبيل
 چنين اند با ما سخن مي گويند و از ما غايبند اين بود داستان عيسي و مريم قول الحق الذي  فيه هم

  يمترون ما كان هللا من ولد سبحانه اذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكون 
  : عقايد خرافي و خالف حقيقت درباره حضرت عيسي و مريم 

خدا دانستند و اين مسئله بزرگ دا و مريم را همسر ه او را پسر خاولين عقيده خالف حقيقت اين بود ك
ترين توهين به خداوند متعال بود كه او را از حدود خدائي اش كه منزه از شباهت ذاتي و صفاتي به 
خاليق است درحد خاليق قرار دادند كه مانند كه خدا جسميت انساني و مادي داشته باشد از جنس 

حد   را از آن تنزه ذاتيش تنزل دادند دروندخدا.  جنسي پيدا كندانسان باشد و بتواند با انسان تماس
خاليق قرار دادند و مفاسد تشبيه خدا به خلق كمتر از مفاسد انكار خدا نيست و باالتر از اين خرافه 

خدا و روح القدس و عيسي با اين كه سه تا : اين كه قائل به اقانيم ثالثه و سه خدائي شدند و گفتند
تمامي اين خرافات از همين مسئله تشبيه پيدا مي شود . ستند و يكي هستند سه تا هستندهستند يكي ه

كه خلق را شبيه به خالق و يا خالق را شبيه به خدا مي دانند و يا اين كه گفتند خدا عيسي را به 
فرزندي انتخاب نموده با اين كه الزمه تقرب به خدا اين نيست كه خدا كسي را به جاي فرزندي 

تخاب كند بلكه انسان از طريق اطاعت و بندگي مقرب مي شود علمش باال و باال مي رود تا اين كه  ان
م با مصلحت است أآشنائي او به مصالح و فاسد همگام با آشنائي خدا شده و خواست و خواهشش كه تو

نمايد تبادل مناسب خدا نيست كه انسان را به جاي فرزند خود انتخاب . مورد قبول خدا واقع مي گردد
معناي تبادل دو ذات به . دو ذات متباين هم به يكديگر محال وقوعي دارد يعني نشدن نه نكردن

يكديگر اين است كه انسان جنسيت خدائي پيدا كند و خدا شود و يا خدا جنسيت جسماني و انساني 
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ا رها نمي كند هيج موجودي جنسيت ذاتي خود ر. پيدا كند و انسان شود كه هردو محال وقوعي دارد
تكامل اجناس غير از تبادل آنها به يكديگر است پيغمبران با اين كه در انتهاي . كه جنس ديگر شود

كمال اند مجهز به اسماء و صفات خدا شده اند از جنسيت جسماني و انساني خود خارج نشده اند و 
    . ا بشر مثلكم يوحي اليرسول خدا به تعليم خدا مي گويد انما ان. جنسيت خدائي پيدا نكرده اند

خرافه ديگر اين بود كه عيسي بعد از آن كه مصلوب شد و او را دفن كردند سه روز بعد كنار قبرش  
آمدند ديدند سنگ قبر عيسي از روي قبرش كنار رفته و عيسي زنده شده است با اين كه اگر چنين 

ا تكرار مي شود چنان كه در باال مي گيرد و مصيبت هحت تعقيب قرار باشد باز ميان مردم است ت
گفته شد يهوداي خائن به قيافه و صداي عيسي در آمد و به جاي او اعدام شد  چنان كه خدا فرمود 

اين شباهت يك مسئله طبيعي . ولكن شبه لهم يعني كسي شبيه عيسي شد و به جاي او اعدام گرديد
 به خلق اين است كه انسان هائي كه در است كه به اراده خدا واقع مي شود خسارت بزرگ تشبيه خدا

روز قيامت نه از وجود . حد تشبيه اند خدا را از جنس مخلوق و يا مخلوق را از جنس خالق مي دانند
خدائي مي توانند استفاده كنند كه او را از جنس مخلوق و مانند مخلوق دانسته اند كه چنين خدائي 

ده كنند كه او را از جنس خالق دانسته اند كه چنين مخلوقي نه از مخلوقي مي توانند استفا. وجود ندارد
كيسه وجودشان از حقايق و معارف اصيل خالي است  روز قيامت بروند خدائي را . هم وجود ندارد

پيدا كنند كه جنسيت عيسائي دارد يا عيسائي را پيدا كنند كه جنسيت خدائي دارد به قول صاحب 
  : مثنوي

   ديد                                  اين چنين شيري خدا هم نافريد   شير بي پا و دم اشكم كه
دليل اين كه مشرك قابل آمرزش نيست همين است كه اگر در قيامت عذابي از او برطرف شود  و يا 
خيري به او برسد باز هم بت خود را تمجيد و ستايش مي كند و بت پرستي خود را به رخ موحدين 

يديد بت ها خدا بودند كه ما را نجات دادند يا پيشويان قالبي برحق بودند كه ما خالص مي كشد كه د
را به بهشت بردند پس مشركين راه و رابطه خود را با واقعيات قابل استفاده كور مي كنند كسي كه 

 خداوند از حسرت و 38مقصد را گم كند چگونه مي تواند به مقصد برسد به همين مناسبت در آيه 
 اين سرمايه هاي مادي و معنوي و مال و ثروت و عمر ن افرادي خبر مي دهد كه مي بينندنيندامت چ

جاي اين كه خدا را . خود را در بي راهه تلف كرده نتيجه اي جز حسرت و ندامت به دست نياورده اند
ت بزرگ ترين خسار. در اطاعت شيطان قرار گرفته اند. برخود حاكم نمايند و در اطاعت خدا باشند

علمي و عملي در زندگي شرك به خدا و شرك به انساني است كه خداوند او را بين خود و بندگان 
انساني كه مي تواند فيوضات و بركات الهي را از خدا گرفته به مردم برساند . واسطه قرارداده است
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 كه خداوند با انسان هائي كه هنوز به تكامل نرسيده اند همان قدر كه به خداوند متعال احتياج دارند
 به انسان كاملي احتياج دارند .نها را رشد دهد و به ثمر برساندافاضه فيوضات مادي و معنوي خود آ

وسائط فيض همان قدر براي انسان عقب مانده فقير الزم كه وجود . كه فيض الهي را به آنها برساند
ه باشد تا بتواند آب دريا را به خدا الزم است مجاري آب دريا الزم است برابر دريا وسعت داشته داشت

فيوضات و بركات وسيع نامتناهي از مجاري تنگ و باريك ويا آلوده به نجاسات و . خشكي ها برساند
  . قاذورات جريان پيدا نمي كند

خداوند متعال همان طور كه خودش در افاضه فيوضات و بركات نامتناهي و منزه  است مجاري فيض 
 نامتناهي و منزه از آلودگي به جهل و خرافات باشند و آنها اولياء خدا و او هم بايستي مانند خودش

. مخصوصا چهارده معصوم هستند كه فضاي علم و استعدادشان برابر فضاي رحمت خدا نامتناهي است
پس انسان عقب مانده ناقص العلم والحكمه و مخصوصا منافق و كافر نمي تواند جاي انسان كامل 

 ما معرفه اهللا فقال معرفه  سئوال كرد،)ع(دم كه يك مسلمان از حضرت سيد الشهداءروايتي دي. بنشيند
اهللا معرفه االمام الذي افترض اهللا طاعته علي الناس يعني معرفت به خدا معرفت  به انساني است كه خدا 

 را در او را بين خود و بندگان واسطه قرار داده است پس كساني كه انسان نااليقي يا كافر و منافقي
مسند حجت خدا مي نشانند درست مانند كساني هستند كه بتي و يا مخلوقي را جاي خالق مي نشانند 

  . زيرا لزوم وسائط فيض در فرا گيري رحمت و بركت با يستي برابر مبادي فيض باشد
  نه خدائي كه شما مي پرستيد خداي واقعي است نه هم عيسائي:ما مسلمانان به مسيحيان  مي گوئيم

كه بين خود و خدا واسطه قرار داده ايد عيساي واقعي مي باشد شما خدا و عيسا را در فضاي جهل و 
از اين خدا و عيسائي كه . خرافات گم كرده ايد الزم است آنها را در فضاي اسالم و قرآن جستجو كنيد

  . آخرت بهره اي نمي بريد مي پرستيد در دنيا و
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