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 دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي )ع(از ديدگاه قرآن و حديث

 مشخصات كتاب

 گردآورنده - ۱۳۱۶سرشناسه : امين، سيدمهدي، 

عنوان و نام پديدآور : دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي )ع( از 

 نظارت محمد بيستوني. ديدگاه قرآن و حديث / به اهتمام مهدي امين ؛ با

 .۱۳۸۹نشر مشخصات نشر : تهران: بيان جوان؛ مشهد: آستان قدس رضوي، شركت به

 ۱۰×  ۱۴/۵س ص. .م ۲۴۶مشخصات ظاهري : 

 .۲۴فروست : تفسير موضوعي الميزان؛ ]ج.[ 

 7-۶۹-۵۶۴۰-۹۶۴-۹7۸شابك : 

 وضعيت فهرست نويسي : فيپا

تاليف محمدحسين  "ان في تفسيرالقرآنالميز"يادداشت : اين كتاب بر اساس كتاب 

 طباطبايي است.

 يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.

 عنوان ديگر : الميزان في تفسيرالقرآن.

 ۱۴قرن  --موضوع : تفاسير شيعه 

 موضوع : مسيحيت در قرآن

 - ۱۲۸۱شناسه افزوده : طباطبائي محمدحسين  - ۱۳۳7شناسه افزوده : بيستوني محمد، 

 القرآنالميزان في تفسير . ۱۳۶۰

 نشر ) انتشارات آستان قدس رضوي(شناسه افزوده : شركت به

 .۲۴شناسه افزوده : تفسير موضوعي الميزان؛ ]ج.[ 

 ۱۳۸۹.ج ۲۴ 7ت۸۳الف/BP۹۸رده بندي كنگره : 
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 ۲۹7/۱7۹رده بندي ديويي : 

 ۱۲۱۱۵۸۴شماره كتابشناسي ملي : 

 فهــرسـت مطـالـب 

 موضـوع صفحـه

 ۵ •••اللّه محمد يزدي رئيس شورايعالي مديريت حوزه علميهيه آيةتأييد

 ۶ •••قــم علميــه حــوزه مديريــت مقتدائـي مرتضــي اللّهآية تأييديه

 7 •••رهبري خبرگان نماينـده دستغيــب اصغر سيدعلي اللّهآية تأييديه

 ۸ •••نـاشــــر مقــدمــه

 ۱۲ •••مــؤلـــف مقـدمــه

  اول فصل

 ۱7 •••السالم كــــريـــاي نبــي عليهز

(۲۸۰ ) 

 ۱7 •••مــريــم كفـالت و السالمعليه زكــريـــا

 ۲7 •••نبي يحيي تـولـد و السالمعليه زكــريــا

(۲۸۱) 

  مطـالـب فهــرسـت

 صفحـه موضـوع

 ۲۹ ••• السالمعليه زكريا دعاي طرز

 ۳۰ •••لسالم اعليه زكـريـا دعـاي بـا مـريم كـرامـات ارتبـاط

 ۳۳ ••• السالمعليه زكريا دعاي شرح

 ۳7 •••آن تحليـــل و قــــرآن در زكــريــا داستــان

 ۴۱ ••• السالمعليه عيسي و يحيي و زكريا پيامبري زمانيهم
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 ۴۳ •••انجيـــل در عيســــي و زكـــريـا تـــاريــخ

  دوم فصل

(۲۸۲ ) 

 ۵۳ ••• السالمعليه يحيــي حضـــــرت

 ۵۳ •••السالم اي مقـــدمــه تــولـد عيسـي( عليه)معجــــزه

(۲۸۳) 

  مطـالـب فهــرسـت

 صفحـه موضـوع

 ۵۳ •••قرآن در السالمعليه يحيي زندگي تاريخ خالصـه

 ۵۵ •••روايات در السالمعليه يحيي مرگ و زندگي شرح

 ۵۸ •••او زندگي اعجـاز و پيامبر يحيي

 ۵۹ •••ـوقـعم غيـر در تـولـد اعجـــاز

 ۶۰ •••خـواسـت؟ خـدا از زكـريـا كـه اينشـانـه

 ۶۲ •••كتـــاب اخـــذ الهــي دستـــور

 ۶۳ •••كـودكــي ســن در يحيـي علــم

(۲۸۴ ) 

 ۶۴ •••او عـاليـه صفـات و يحيي تقوي

(۲۸۵) 

  مطـالـب فهــرسـت

 صفحـه موضـوع

 ۶۵ ••• السالمعليه يحيــــي بـــر خـــــدا ســـالم

 ۶7 •••جـزئيـات تـــولـد يحيـي در قـــرآن

 7۰ ••• السالمعليه يحيي تولد با مريم زندگي ارتباط
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 7۱ ••• السالمعليه يحيــــــــي گــــــذارينـــــام

 7۱ ••• السالمعليه عيســي و يحيـــي هـايشبـاهت

  سوم فصل

 7۹ ••• عليهماالسالم مـريـم حضـــرت

(۲۸۶ ) 

 7۹ •••ه قــانتـــــهصــدّيقــ

(۲۸7) 

  مطـالـب فهــرسـت

 صفحـه موضـوع

 7۹ •••قـرآن در عليهماالسالم مـريـم زنـدگي تاريخ خالصه

 ۸۵ •••قــرآن در مــريــم حضـــرت والدت شـــرح

 ۸۶ •••مـريم مـادر و پـدر

 ۸7 •••"ساختن آزاد" مفهوم

 ۸۹ •••شد؟ دختر به تبديل پسر تولد انتظار چگونه

 ۹۱ •••تيازات مريم عليهماالسالم ام

 ۹۳ •••مـريـم گــذارينـام

(۲۸۸ ) 

 ۹۶ ••• السالمعليه عيسـي تــولــد از قبـل مـريـم زنـــدگي

(۲۸۹) 

  مطـالـب فهــرسـت

 صفحـه موضـوع

 ۹۸ ••• السالمعليه زكرياتكفلتحتمريمزندگي

 ۹۹ •••آسمـاني مـائـده نـزول محـل مـريـم، عبـادت محــراب
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 ۱۰۱ ••• السالمعليه عيســـي مـادر مـــريــم،

 ۱۰۵ •••پروردگار رسول و وحي فرشته با مريم اوليه برخورد

 ۱۰۸ •••مــريــــم شــــدن بــــاردار

 ۱۰۹ •••نوزاد عيسي آمدن در سخن به

 ۱۱۲ •••مـردم تهمـت مقـابل در مــريم

(۲۹۰ ) 

 ۱۱۴ •••ــري خـــودپيــامب بـه نـــوزاد عيســي گــــواهــي

(۲۹۱) 

  مطـالـب فهــرسـت

 صفحـه موضـوع

 ۱۱۸ •••ملك با مريم گفتگوي و ديـدار

 ۱۲۰ ••• عليهاالسالم مـريـم مقامـات و وظايف

 ۱۲۴ •••قـرآن در او ذكـر و نام و مريم،

 ۱۲۸ •••كيستنـــــد؟ عمــــــــران آل

 ۱۳۰ •••آن در مـذكور هايسرگذشت و مريم، سوره هدف

 ۱۳۳ •••اعتقاد بـه الـــوهيت مــريــم در فــرق مسيحـي

  چهارم فصل

(۲۹۲ ) 

 ۱۴۱ ••• السالمعليه عيســـــــي حضـــــــــرت

(۲۹۳) 

  مطـالـب فهــرسـت

 صفحـه موضـوع

 ۱۴۱ •••رســالـت تـــــا تــولـــد از
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 ۱۴۱ •••كيســت؟ قــرآن عيســي  

 ۱۴۳ •••در قرآن السالمعليه عيسي زندگي تاريخ خالصه

 ۱۴۸ •••قرآن نقل بـه السالمعليه عيسي تـولـد جـزئيـات

 ۱۵۲ ••• السالمعليه عيسي گذارينام نام،

 ۱۵7 •••تـولد زمـان در عيسي منزلت و مقام اعالم

 ۱۶۰ ••• السالمعليه آدم خلقت با السالمعليه عيسي والدت تشبيه

(۲۹۴ ) 

(۲۹۵) 

  مطـالـب فهــرسـت

 حـهصف موضـوع

 فصل پنجم 

 ۱۶۳ •••السالم وظايــف اصلـــي رســـــالـت عيســـي عليه

 ۱۶۳ •••عيسـي رســالـــت اصلـــي وظيفـــه دو

 ۱۶۶ •••مردم كـل و اسرائيلبني به مبعوث عيسي

  ششم فصل

 ۱7۰ •••او انجيــــل و عيســــي شـــــريعـــت

 ۱7۰ •••قـــرآن نظـر از عيســي شـــريعـت

(۲۹۶ ) 

 ۱7۳ •••قضـاوت و حكــم بـر اسـاس انجيـل

(۲۹7) 

  مطـالـب فهــرسـت

 صفحـه موضـوع

 ۱7۶ ••• السالمعليه عيســـي كتـــــاب انجيـــــــل،
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 ۱77 •••قرآن نظر از انجيل مشخص جنبه سه

 ۱7۸ •••قـــرآن نظــر از واحــــــد انجيــــل

 ۱۸۰ •••قـرآن نظـر از فعلـي هـايانجيل قبول

 ۱۸۱ •••هـاي چهـارگـانـهتـــــاريـخ انجيـل

 ۱۸۲ •••متــي انجيل

 ۱۸۳ •••مرقس انجيل

(۲۹۸ ) 

 ۱۸۴ •••لـوقـا انجيل

(۲۹۹) 

  مطـالـب فهــرسـت

 صفحـه موضـوع

 ۱۸7 •••يوحنــا انجيــل

 ۱۹۰ •••مـوجـود انجيـل در عيســي دعــوت خــالصــه

 ۱۹۵ •••ــوبمغضــ و متـــــــروك هـــايانجيــــــل

 ۱۹۶ •••قــــرآن نــزول عصــر در انجيــل و تـــــورات

 ۱۹۹ •••شــــود؟نمـــي اجـــرا انجيــل و تــورات چــرا

  هفتم فصل

 ۲۰۳ ••• السالمعليه عيسي معجزات

(۳۰۰ ) 

 ۲۰۳ •••قـــرآن نقـــل بــــه السالمعليه عيســـي معجـــــزات

(۳۰۱) 

  مطـالـب فهــرسـت

 ضـوع صفحـهمو
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 ۲۰۶ •••سخن گفتن عيسي در گهواره

 ۲۰۸ ••• السالمعليه عيسي بـه اعطائي معجـزات و هانعمت انواع

 ۲۱۲ •••آسمــانــي مـائـــده نــزول

 ۲۱۴ •••يـوحنـا انجيـل در مسيـح مـاهي و نـان داستـان

 ۲۱7 •••آسماني مـائده نـزول بـراي عيسـي دعـاي تحليل

 ۲۲۲ •••خواست خود رااصالح كردند؟در حواريون چگونه

 ۲۲۴ ••• السالمعليه عيســي دعــاي ادب و مـائـده، درخــواسـت

(۳۰۲ ) 

 ۲۲۸ •••مــائــده نــــزول دعـــــــاي خصـــوصيــات

 تقديم به 

 ا لي سَيِّد نا وَ نَب يِّنا مُحَمَّدٍ 

  رَسُـول  اللّـه  وَ خاتَـم  النَّب يّينَ َو ا لي مَوْالنا

 وَ مَْولَي الْمُوَحِّدينَ عَل يٍّ اَمير  الْمُْؤم نيَن وَ ا لي ب ضْعَة  

 الْمُصْطَفي وَ بَهَْجة  قَلْب ه  سَيِّدَة  ن ساء  الْعالَمينَ َو ا لي سَيِّدَيْ 

 شَباب  اَهْل  الْجَنَّة ، الس ْبطَيْن ، الْحَسَن  وَ الْحَُسيْن  وَ ا َلي االََْئ مَّة  التِّسْعَة  

ــة الْمَعْصُومينَ الْمُكَرَّمينَ م نْ  االََْرَضينَ وَ وار ث  عُلُوم  اللّه  ف يوُلْد  الْحُسَيْن  الس يَّما بَق يَـّ

 ين  ، االََْنْب ياء  َو الْمُرْسَلينَ، الُْمعَدِّ ل قَطْع  داب ر الظَّلَمَة  َو الْمُدَّخ ر  ال َ حْياء  الْفَرائ ض  وَ مَعال م  الدّ

 الْحَسَن  صاح ب  الْعَصْر  وَ الزَّمان  عَجَّلَ اللّهُ تَعالي َفرَجَهُ الشَّريفَ فَيا مُع زَّ بْن جَّة الْحُ

 وَالسَّماء قَدَْمسَّنا االََْرْض بَيْنَالُْمتَّص لُاالََْعْداء اَيُّهَاالسَّبَبُاالََْوْل ياء وَيامُذ لَ

(۴ ) 

 ـَك وَ ف راق ـــكَ وَ ج ئْنـا ب ب ضاعَـٍة وَ اَهْلَنَا الضُّـــرَّ في غَيْبَت ــ

 مُزْجاةٍ م نْ و الئ كَ وَ مَحَبَّت َك فَاَوْف  لَنَا الْكَْيلَ م نْ مَنِّكَ وَ 
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 فَضْل كَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا ب نَظْرَة  رَحْمَةٍ م نَْك 

 ا نّا نَريكَ م نَ الْمُحْس نينَ 

 اللّه محمد يزدي متن تأئيديه حضرت آية

 س دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري و رييس شورايعالي مديريت حوزه علميه ريي

  الرَّحْمن  الرَّحيم   ب سْم  اللّه

ترين چراغ هدايت كه خداوند عالم به ترين هديه آسماني و عاليقرآن كريم اين بزرگ

ها را دستگيري و وسيله آخرين پيامبرش براي بشريت فروفرستاده است؛ همواره انسان

 ها هستند كه به هر مقدار بيشتر با اين نور و رحمت نمايد. اين انسانهنمايي نموده و ميرا

(۵) 

ها با قرآن كريم با خواندن، گيرند. ارتباط انسانارتباط برقرار كنند بيشتر بهره مي

گيرد. تالوت، تفكر، دريافت و عمل انديشيدن، فهميدن، شناختن اهداف آن شكل مي

هاي آن، سطوح مختلف دارد. كارهايي كه براي تسهيل و روان ورالعملها به دستانسان

گيرد هركدام به نوبه خود ارزشمند است. كارهاي و آسان كردن اين ارتباط انجام مي

گوناگوني كه دانشمند محترم جناب آقاي دكتر بيستوني براي نسل جوان در جهت اين 

اند؛ همگي قابل تقدير و دادهآن انجامجوان با قرخدمت بزرگ و امكان ارتباط بهتر نسل

كنم كه از اين آثار مندان بخصوص جوانان توصيه ميتشكر و احترام است. به عالقه

 مند شوند. بهره

 توفيقات بيش از پيش ايشان را از خداوند متعال خواهانم.

 محمد يزدي 

 ۱/۲/۱۳۸۸رييس دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري 

(۶ ) 
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 اللّه مرتضي مقتدايي يةمتن تائيديه حضرت آ

  الرَّحْمن  الرَّحيم   ب سْم  اللّه

توفيق نصيب گرديد از مؤسسه قــرآني تفسير جوان بازديد داشته باشم و مواجه شدم با 

طور يقين از معجزات قرآن است كه اين يك باغستان گسترده پرگل و متنوع كه به

هاي نو و جالب را به ذهن يك نفر كه بايد مورد عنايت ويژه قرار گرفته ابتكارات و روش

د در سطح گسترده كودكان و جوانان و نوجوانان و غيرهم را با باشد القاء نمايد تا بتوان

كه مفاهيم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و طوريمجيد مأنوس بهقرآن

روش آنها را الهي و قرآني نمايد و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دكتر محمد بيستوني 

ظيم و باقيات الصالحات جاري براي است كه اين توفيق نصيب ايشان گرديده و ذخيره ع

 آخرت ايشان هست. به اميد اين كه همه اقدامات با خلوص قرين و مورد توجه 

(7) 

 االعظم ارواحنافداه باشد. اللّهويژه حضرت بقيت

 مرتضي مقتدايي 

 ۱۴۲7المبارك به تاريخ يوم شنبه پنجم ماه مبارك رمضان

(۸ ) 

اصغردستغيبنماينده يسيدعلالّلهتأييديه حضرت آيةمتن

 فارس دراستانرهبريخبرگانمحترم

  الرَّحْمن  الرَّحيم   ب سْم  اللّه

 / نحل(  ۸۹« )ءٍوَ نَزَّلْنا عَلَيَْك الْك تابَ ت بْيانا ل كُلِّ شَيْ»

تفسير الميزان گنجينه گرانبهائي است كه به مقتضاي اين كريمه قرآني حاوي جميع 

باشد. تنظيم موضوعي اين مجموعه ها ميدر زندگي انسانموضوعات و عناوين مطرح 

نفيس اوالً موجب آن است كه هركس عنوان و موضوع مدّنظر خويش را به سادگي پيدا 
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كند و ثانيا زمينه مناسبي در راستاي تحقيقات موضوعي براي پژوهشگران و انديشمندان 

 جوان حوزه و دانشگاه خواهد بود. 

 هاي مؤسسه قرآني تفسير جوان در تنظيم و نشر آثار ه برنامهاين توفيق نيز در ادام

(۹) 

قرآني مفسّرين بزرگ و نامي در طول تاريخ اسالم، نصيب برادر ارزشمندم جناب آقاي 

پژوه ايشان گرديده است. اميدوارم دكتر محمد بيستوني و گروهي از همكاران قرآن

 ردار باشنـد. همچنــان از توفيقــات و تأييــدات الهي برخــو

 سيدعلي اصغر دستغيب 

۲۸/۹/۸۶ 

 مقدمه ناشر

براساس پژوهشي كه در مؤسسه قرآني تفسير جوان انجام شده، از صدر اسالم تاكنون 

آنها به دليل  %۹۰نوع تفسير قرآن كريم منتشر گرديده است كه بيش از  ۰۰۰/۱۰حدود 

كلمات عربي، نثر و  پرحجم بودن صفحات، عدم اعرابگذاري كامل آيات و روايات و

متخصصين و عالقمندان »نگارش تخصصي و پيچيده، قطع بزرگ كتاب و... صرفا براي 

 « ايحرفه

(۱۰ ) 

آنچنان كه شــايستــه است « جوانان عزيز»كاربرد داشته و افراد عادي جامعه به ويژه 

 تـوانند از اين قبيل تفاسير به راحتي استفاده كنند.نمي

سازي و ارائه تفسير موضوعي و كاربردي سال براي ساده ۱۵ر جوان مؤسسه قرآني تفسي

اي را آغاز نموده است كه چاپ و انتشار تفسير هاي گستردهدر كنار تفسيرترتيبي تالش

جلدي، قطع  ۳۰جلدي تفسير نمونه، قطع جيبي( و تفسير نوجوان ) ۳۰جوان )خالصه 

شناسي قرآن كريم، ير باستانجيبي كوچك( و بيش از يكصد تفسير موضوعي ديگر نظ
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شناسي، هنرهاي دستي، ملكه گمشده و شيطاني همراه، موسيقي، شناسي، شيطانرنگ

 باشــد. هــاي منتشــر شده در هميــن راستــا ميتفاسيـر گرافيكي و... بخشــي از خروجي

له ســا ۳۰كتابي كه ما و شما اكنون در محـضر نـوراني آن هستيـم حـاصـل تــالش 

باشد.ايشان تمامي مجلدات تفسيرالميزان را مي« امينسيدمهدياستادارجمند جناب آقاي»

 به 

 (۱۱مقدمه ناشر )

بدون هيچ گونه دخل و تصرف »دقــت مطــالعه كــرده و پس از فيش برداري، مطالب را 

جلدي  7۰مجموعه »در هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستين بار « در متن تفسير

را تــدويــن نمــوده كــه هـم به صورت تك موضوعي و هم « تفسير موضوعي الميزان

 است. اي براي جـوانـان عزيز قـابــل استفاده كاربرديبه شكل دوره

بهترين تفسيري است كه در ميان »به گفته شهيد آية اللّه مطهري )ره( « تفسير الميزان»

ترين آثار يكي از بزرگ« الميزان«. »ه شده استشيعه و سني از صدر اسالم تا امروز نوشت

ترين تفاسير جهان اسالم و به حق در نوع خود علمي عالمه طباطبائي )ره(، و از مهم

ه( و  ۴۶۰نظير و مايه مباهات و افتخار شيعه است. پس از تفسير تبيان شيخ طوسي )م كم

فسير شيعي و از نظر قوّت ترين تترين و جامعه( بزرگ ۵۴۸البيان شيخ طبرسي )م مجمع

كارگيري تفسير نظير است. ويژگي مهم اين تفسير بهعلمي و مطلوبيت روش تفسيري، بي

 قرآن به 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۲)

قرآن و روش عقلــي و استــداللي اســت. ايــن روش در كــار مفسّــر تنها در كنار 

شود، بلكه موضوعات مشابه و ي درك معناي واژه خالصه نميگذاشتن آيات براهم

كند دهد، تحليل و مقايسه ميهاي مختلف را كنار يكديگر قرار ميمشتــرك در سوره

 جويد. و براي درك پيام آيه به شيوه تدبّري و اجتهادي تـوسل مي

يصه از انديشه گمان اين خصگرايي تفسير است. بييكي از ابعاد چشمگير الميزان، جامعه
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هاي اجتماعي عالمه طباطبائي )ره( برخاسته است و لذا به مباحثي چون و گرايش

حكومت، آزادي، عدالت اجتماعي، نظم اجتماعي، مشكالت امّت اسالمي، علل عقب 

ها موضوع روز، روي ماندگي مسلمانان، حقوق زن و پاسخ به شبهات ماركسيسم و ده

 ث و بررسي قرارداده است.طورعميـق مورد بحآورده و به

آورد و آيه، سوره را مياين شرح است كه در آغاز، چندآيه از يكشيوه مرحوم عالّمه به

 آيه، 

 (۱۳مقدمه ناشر )

دهد و پس از آن، تحت عنوان بيان آيات كه شامل را شرح ميآننكات لُغوي و بياني

 پردازد.مباحث موضوعي است به تشريح آن مي

ــانه قــدر و ارزش اين تفسير در ميان نسل جوان ناشناخته مانده است و بنده ولــي متــأسف

ام همواره نياز فراوان آنها آموزان داشتهدر جلسات فــراوانــي كه با دانشجـويان يا دانش

ام و به همين دليل نسبت به همكاري با جنــاب آقــاي را به اين تفسير دريــافتــه

 ام. ام نمــــــودهسيدمهدي اميــن اقــد

هــاي قــرآنــي مــا و شمــا بــراي روزي ذخيــره شــود اميــدوارم ايـــن قبيــل تــالش

 كــه بــه جــز اعمــال و نيــات خـالصـانه، هيـچ چيـز ديگـري كـارسـاز نخواهد بود. 

 دكتر محمد بيستوني 

  ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي۱۴)

 رئيس مؤسسه قرآني تفسير جوان 

 ۱۳۸۸تهران ـ تابستان 

 (۱۵مقدمه ناشر )

 مقـدمـه مـؤلـف 
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 ا نَّـــُه لَقُـــــرْآٌن كَـــريــمٌ 

 فـــي ك تــــاٍب مَكْنُـــــوٍن 

 ال يَمَسُّـــُه ا الَّ الْمُطَهَّـــروُنَ 

 اين قـرآنـي اســت كــريــم 

 در كتـــــابـــي مكنــــــون 

 ه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد!ك

 واقعه( /7۹ـ  77)

« تفسير الميزان»يافرهنگ معارف قرآن است كه از « كتاب مرجع»اين كتاب به منزله يك 

 بندي شده است. انتخـاب و تلخيــص، و بر حسب موضوع طبقه

(۱۶ ) 

ان مستقل به دست عنو 7۰بندي به عمل آمده از موضوعات قرآن كريم قريب در تقسيم

آمد. هر يك از اين موضوعات اصلي، عنوان مستقلي براي تهيه يك كتاب در نظر گرفته 

شد. هر كتاب در داخل خود به چندين فصل يا عنوان فرعي تقسيم گرديد. هر فصل نيز 

ها آيات و مفاهيم قرآني از متن تفسيـر هايي تقسيم شد. در اين سرفصلبه سرفصل

بندي و درج گرديد، به طوري ـاب و پس از تلخيص، به روال منطقي، طبقهالميــزان انتخـ

انگيز آيات كه خواننده جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

هزار عنوان يا  ۵و معارف قرآن عظيم گردد. در پايان كار، مجموع اين معارف به قريب 

 سرفصل بالغ گرديد. 

 برداري و تلخيص و نگارش، از ي: كار انتخاب مطالب و فيشاز لحــاظ زمــان

 (۱7مقدمه مؤلف )

ســال دوام داشتــه، و با توفيق الهي در ليالي  ۳۰شــروع و حــدود  ۱۳۵7اواخــر ســال 

 پايان پذيرفتــه و آمــاده چــاپ و نشــر گـرديـده است.۱۳۸۵مبــاركه قدر سال 

بندي مطالب در آن، تسهيل مراجعه به شرح و نوع طبقه هــدف از تهيه اين مجموعــه و
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تفسير آيات و معارف قرآن شريف، از جانب عالقمندان علوم قرآني، مخصوصا محققين 

جوان است كه بتوانند اطالعات خود را از طريق بيان مفسري بزرگ چون عالمه فقيد آية 

 و روشــن داشتـــه باشنــد. اللّه طباطبايي دريافت كنند، و براي هر سؤال پاسخي مشخص 

آموختيم اما وقتي هاي طوالني، مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهيم قرآن شريف ميسال

گرفتيم، يك جواب مدون مان قرار ميدر مقابل يك سؤال درباره معارف و شرايع دين

 و مشخص نداشتيم بلكه به اندازه مطالب متعدد و متنوعي كه شنيده بوديم بايد 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۸)

اللّه سرّه الشريف، ترجمه داديم. زماني كه تفسير الميزان عالمه طباطبايي، قدسجواب مي

شد و در دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت، اين مشكل حل شد و جوابي را كه 

ن و قابل اعتماد  فردي كه به اسرار توانستيم از متن خود قرآن، با تفسير روشالزم بود مي

نمود گشتن و پيدا كردن آن جواب از مكنون دست يافته بود، بدهيم. اما آنچه مشكل مي

البالي چهل )يا بيست( جلد ترجمه فارسي اين تفسير گرانمايه بود. لذا اين ضرورت 

بندي و خالصه شود و در قالب يك احساس شد كه مطالب به صورت موضوعي طبقه

اي بـود كـه دوستان قرارگيرد. اين همان انگيزهالمعــارف در دستــرس همه دينائرةد

 مـوجب تهيه اين مجلــدات گــرديد. 

شود، ها و آيات الهي قرآن نميبديهي است اين مجلدات شامل تمامي جزئيات سوره

بزرگوار بلكه سعي شده مطالبي انتخاب شود كه در تفسير آيات و مفاهيم قرآني، عالمه 

 به شرح و بسط و تفهيم مطلب پرداخته است. 

 (۱۹مقدمه مؤلف )

موجود است كه خواننده « تفسير الميزان»اصــول اين مطالب باتوضيح و تفصيل در 

ها به خود الميــزان مراجعه نمايد. براي اين منظور مستنــد گيــري آنتواند براي پيمي

ره صفحــه مربوطــه و آيه مورد استنــاد در هر هر مطلب با ذكــر شماره مجلــد و شما

 مطلب قيد گرديده است. 
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جلدي و  ۲۰صورت دومجموعه تفسيرالميزان بهترجمهاست كه چوننكته الزمذكراين

ترجمه الميزان، بر اساس ترتيب مراجعه بهجلدي منتشرشده بهتراست درصورت نيازبه۴۰

 نظراز تعداد مجلدات برويد.، صرفعددي آيات قرآن به سراغ جلد موردنظر خود

اي انجام گيرد كه با هــدف و مقدر بود كه كار نشر چنين مجموعه آسماني در مؤسسه

 نشــر معــارف قــرآن شــريـف، به صورت تفسير، مختص نسل جوان، 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۰)

آقـاي دكتـر محمــد بيستوني، اصالح و تنقيــح  تأسيس شده باشد، و استاد مسّلم، جنــاب

 جــانبـه بر اين مجمــوعه قـرآني شريف را به عهــده گيــرد. و نظــارت همــه

مؤسسه قرآني تفسير جوان با ابتكار و سليقه نوين، و به منظور تسهيل در رساندن پيام 

هايي در قطع جيبــي آسماني قرآن مجيد به نسل جوان، مطالب قرآني را به صورت كتاب

كنــد. ايــن ابتكــار در نشــر هميــن مجلــدات نيــز به كار رفته، تــا منتشــر مي

مطــالعــه آن در هــر شــرايــط زمــانــي و مكــاني، براي جــوانان مشتاق فرهنگ الهي 

 قرآن شريف، ساده و آسان گردد... 

ه تعيين شده از جانب دوست، و آنچه انجــام و ما همه بندگاني هستيم هر يك حامل وظيف

 شـود، همه از جانب اوست !شــده و مي

آله و خاندان جليلش باد كه نخستين وعليهاهللو صلوات خدا بر محّمد مصطفي صلي

 حامالن اين 

 (۲۱مقدمه مؤلف )

داران اين ظيفهاللّه طباطبايي و اجداد او، و بر همه ووظيفه الهي بودند، و بر عالمه فقيد آية

اي بودند و ما را نيز در مسيــر مجموعه شريف و آباء و اجدادشان باد، كه مسلمان شايسته

 شنــاخت اسـالم واقعي پرورش دادنـد! 

  ۱۳۸۵ليله قدر سال 
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 سيد مهدي حبيبي امين 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۲)

 السالم فصل اول :زكرياي نبي عليه

 السالم و كفالت مريم زكريا عليه

 آل عمران(  /۴۱تا  ۳۸« )هُنال كَ دَعا َزكَر يّا رَبَّهُ....»

السالم از زندگي زكرياي پيامبر غير از مورد كفالت مريم عليهاالسالم و تولد يحيي عليه

ذكري در قرآن مجيد نرفته است. اما تكرار بندهاي مختلـف شرح زندگي اين پيامبر 

 عظيم الشأن 

(۲۳) 

هاي مختلف با نشان دادن وضعيت تولد يحيي، در برگيرنده بسياري از نكات در سوره

گـر زمينـه سازي خداي متعال براي خ حيات آن بزرگوار، و در عين حــال نشـانمهم تاري

هـا و به دنيا آوردن پيـامبـري اولـوالعـزم چـون عيسي از مـادري بــاكــره و كـرامــت

 اعجـاز مشهــور آن حضـرت بــوده اســت. 

كه كفالت مريم را شود به زماني قسمتي عمده از شرح زندگي اين پيامبر الهي مربوط مي

به عهده داشت. و اين تكفل بر اساس قرعه كشي بين كساني اتفاق افتاده بود كه بر سر 

 كردند. با هم مخاصمه مي "مريم دختر عمران"كفالت 

آيــد، عمــران پــدر مــريــم نيـز از چنـان كـه از روايــات اســالمـي بــرمـي

 ـود مبعـوث شـده بـود. پيــامبــرانـي بـوده كـه بـر قـوم خ

 شود كه بـراي جائي شروع ميحساس زندگي اين پيامبر بزرگوار از آنمرحله

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۴)

انگيزي مشاهده كـرد، سـركشـي بـه مـريم بـه محراب كليسا رفت نزد مريم رزق شگفت

 ز كجـاست؟ موقعـي كـه از مـريـم پرسيـد اين روزي ا
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 پاسخ شنيد: 

 از نـــــزد خــــداي متعــــــال و روزي رســــــان!  -

در ايـن جـا بـود كـه زكـريـا از خـدا فـــرزنـــدي بـراي خـود خــواســت و خـــداونــد 

 سبحــان نيـز دعـاي او را اجـابـت كـرد و يحيـي را بـه او بخشيـد. 

هاي ديگر مطالعه خواهيد فرمود، السالم را در قسمتهمطالب مربوط به تولد يحيي علي

كنيم كه بيشتر گيري مياين جا آن قسمت از اين سرگذشت را به نقل از قرآن شريف پي

 باشد: السالم ميگــر شــرح حــال زكريا عليهنمــايش

 زكريا، در آن هنگام كـه كـرامت مـريـم را مشـاهـده كـرد، گفـت: »

 (۲۵سالم و كفالت مريم )الزكريا عليه

 پروردگارا!  -

 اي طيبه عطا فرما! مرا به لطف خويش فرزندي پـاك سرشت ذريه

 همانـا، تـوئي مستجـاب كننـده دعا! 

 پس زكريا را هنگامي كه در محراب عبـادت به نماز ايستـاده بـود، 

 مـــــــــالئكـــــــه نــــــدا دادنــد: 

 دهــد،ـــد تــــو را بــه والدت يحيــي بشـــارت مـيهمــانــا خــــداونـ -

 را تصـــديـــق كنــــد،  "كلمـــه خـــدا"در حـالـي كـه او نبـــوت عيســـي 

 و خـود هـم پيشــواي مــردم و پـارسـا و پيغمبـري از شـايستگــان باشد! 

 زكــــــريــــــا عــــــرض كــــــرد: 

 پروردگارا!  -

 دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي  (۲۶)

 چگـونـه مـرا پسـري تـوانـد بـاشـد، 

 در حـالتي كه مـرا سـن پيري فرا رسيــده و عيـالـم نيـز عجـوزي نازاست؟ 

 گفـــــــــت: 
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 كند! چنين است كار خدا، هر چه بخـواهد مي -

 عـرض كـرد: 

 حمـت فـرمـا! اي مـرپـروردگـارا! مـرا نشـانـه -

 گفـــــــت: 

نتواني و جز بارمزچيزي نگـوئــي، توآن است كه تاسه روز باكسي سخن گفتننشانه -

 پيـــوستـــه بـــــه يــاد خـــدا بـــاش، 

 « گاهـان تسبيح گـوي!گـاه و شامو او را در صبـح

 (۲7السالم و كفالت مريم )زكريا عليه

يات سؤال تعجب است، براي فهميدن حقيقت مطلب، نه اين سؤال زكريا از خدا در اين آ

و اين كه خدا دعايش را  -كه سؤال استبعاد باشد، زيرا از طرفي تصريح به بشارت او 

و از طرف ديگر خود اين  -شود اجـابت فـرمـوده و بـه زودي فـرزنـدي بـه او عطا مي

 رخـواستش بوده است. جهـات كـه منشـأ تعجـب و پـرسش اوست در ضمـن دعـا و د

 خوانيم:قسمتي از اين صحنه را در سوره مريم چنين مي

 استخوانم سست شده، خدايا!من»

 ســرم از پيــري سفيـد گرديده، 

 ام، بخـت نبـودهو در دعــا و خواندنت خـدايـا تيـره

 تـرسـم، مـن بعـد از خــويش از وارثــان مـي

 و زنــم نــازاسـت، 

 سيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ( دين م۲۸)

 « مـــرا از نـزد خـويش فــرزنــدي ببخشـاي!

رسد كه جهت ذكر نمودن پيري خود و نازا بودن عيالش در اين مقام روي به نظر مي

 بـاشـد. جـريـان ديگـري مـي

قطاع توضيح اين كه: زكريا چون كرامت الهي را در حق مريم مشاهده كرد، و متذكر ان
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نسل خود هـم گـرديـد، حـالش منقلب شد و بدون درنگ از خداي متعال درخواست 

 كرد. ايچنان ذريه

شد، يعني از طرف ديگر هم در دعا و خواستنش چيزهائي را كه بيشتر موجب تأثرش مي

رسيدنش به سن پيري و نازا بودن عيالش را از باب غمگين بودنش ذكر كرد. چون خداي 

 او را مستجاب نمود و به او بشارت فرزند را داد، گوئي از آن حال متعال دعاي 

 (۲۹السالم و كفالت مريم )زكريا عليه

 -با در نظر گرفتن پيري خود و نازائي عيالش  -انقالب به خويش آمد و از آن بشارت 

اظهار تعجب نمود، چون چيزي كه در سابق وسيله يأس و حزن او شده بود اكنون وسيله 

 شود! توأم با مسرت برايش ميتعجب 

تـوان گفـت: ايـن كـه پس از بشـارت ،جهـات نقـص مطلـب را عـالوه بـر ايـن مـي

كنـد بـراي شـود، و كيفيـت رفـع آن مـوانـع را يـك يـك استعـالم مـيمتـذكـر مـي

مـي بـرد. آري ! هنگـالـذتـي اسـت كـه از فهميـدن خصـوصيـات افـاضـه آن نعمـت مـي

به بنده خود اقبال كرد، و بنده از آن اقبال قرب و انس مولي را درك نمود،  "سيـد"كـه 

گيرد كه مايل است از هر حديثي شود و يك نحو خوشحالي او را فرا مياش باز ميچهره

 لذتي ببرد، و از هر بابي تمتعي بگيرد! 

 يه از نداشتن شهوت نكاح به واسطه / آل عمران( كنا ۴۰« )وَ قَدْ بَلَغَن يَ الْك بَرُ»جمله 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۳۰)

السالم نداشتن است. از اين جمله مراعات ادب شده و زكريا عليهشيخوخت و پيري

 شهوت نكاح در خودش را در حضور الهي در لبـاس كنـايـه عرضـه داشتـه اسـت. 

شود، آن است كه در / مريم( فهميده مي ۵« )امَْرأَتي عاق راوَ كانَت  »چه از ظاهر آيه آن

عيالش پيري و نازائي هر دو بوده است، زيرا اگـر تنهـا نـازائـي بـود نـه پيـري، بـايـد 

 گفت: زنم نـازاي بـود. گفت: زنم نازاست، و نميمي

 / آل عمران( ۴۰« )قالَ كَـذل كَ الّلـهُ يَفْعَـلُ ما يَــشاءُ!»
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 كند! چنين است كار خدا، هر چه بخواهد مي-خش داده شد، كه پاس

گفته شده است. زكريا  "ملك"شود كه اين مطلب به واسطه از ظاهر آيه استفاده مي

 صوت گوينده را از همان جا شنيد كه بار اول شنيده بود. 

 است  هائيچــه بـه تــو بشــارت دادم از مــوهبـتگــوينــده تصــريــح كــرد آن

 (۳۱السالم و كفالت مريم )زكريا عليه

شـود. در آن اشـاره شـده كه موضوع مورد نظر از قضاياي محتــوم كــه حتمـا واقــع مي

 است كه بــدون شـك واقـــع خـــواهــد شــد. 

 زكـــــريـــا عـــرض كــــــرد: »

 حمــت فــــرمـــا! فـــرمـــود: اي مــــرخــدايــا، بــراي مـــن آيــت و نشـــانـــه -

 «نشانه تو آن است كه تا سه روز با كسي سخن گفتن نتواني االّ به رمز و اشاره...!  -

پيش آمدن اين آيه و نشانه، يعني قدرت نداشتن زكريا به سخن گفتن تا سه روز، از 

عيسي هم  وجــوه تشــابهــي است كه والدت يحيــي با عيســي دارد، زيرا در داستان

 ذكر شده كه عيسي به مادرش گفت: 

 ام، اگر از جنس بشر كسـي را ديـدي بگـو مــن بــراي خــدا نــذر سكــوت كــرده»

 « كنم!و با كسي امروز تكلم نمي

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۳۲)

ماني است، سپس كيفيت زكريا در ابتداء اطمينان پيدا كرد كه نداء بشارت يك نداء رح

آميز سؤال نمود و به او هم جوابي اطمينان بخش والدت بچه را با همان جريان تعجب

برسد و به  "يقين"دادند. در مرتبه آخر آيه و عالمتي خواست تا از مرتبه اطمينان به 

 قطع حاصل نمايد.  "نداء"رحمـاني بودن 

 فرمايد: ن گرديده است، آن جا كه ميتـر بيـادر سـوره مريم كيفيت ايـن نـداء روشن

/ مريم(  ۳« )ا ذْ نادي رَبَّهُ ن داًء خَف يّـا ـ آن دم كه زكريا خدايش را ندا داد، نداي پنهاني!»

اطــالق شــده، به عنــايت آن فروتني و خواري  "نــداء"در ايــن جــا بر تكلــم زكــريـا 
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خود گرفته و سپس ندايش به خفا و كه زكريا در پيشگاه عظمت و جالل حضرتش به 

را كه واسطه  "ملكي"شود كه زكريا پنهاني توصيف شده است، و از آن فهميده مي

 گويد، بشارت بوده، نديده است، بلكه تنهـا صوتي را شنيده كه هـاتفـي بـه آن سخـن مي

 (۳۳السالم و كفالت مريم )زكريا عليه

 (۱د. )لـذا درخـواست آيـه و عـالمـت را نمـو

 السالم و تولد يحيي نبي زكريا عليه

 / مريم( ۲« )ذ كْـرُ رَحْـمَت  رَبِّـكَ عَبْــَدهُ زَكَـر يّـا....»

گردد، سوره مريم در قرآن مجيد با ذكر رحمت پروردگار بر بنده خود زكريا آغاز مي

 و قسمتي از تاريخ زندگي اين پيامبر خدا را زماني كه درخواست فرزند از خدا 

 .  ۳۱۴، ص ۵الـميـــزان، ج  -۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۳۴)

 پردازد: گاه به شرح تولـد يحيي ميكنـد، و آنكـرد، بيـان ميمي

 آن دم كـه پـروردگارش را نـدا داد، نـدائي نهـانـي، »...

 گفت: پروردگارا! 

 ه است، من از پيري استخوانم سست و سـرم سفيـد شـد

 ام، و در خـوانـدن تـو اي پـروردگـار بي بهــره نبـــوده

 مـــن از بعـــد خـــويــش از وارثـــانــم بيــــم دارم، 

 و زنـم نــازاست، 

 مــــــرا از نـــزد خـــــود فـــرزنـــدي عـطــا كـــن! 

 تا از من و از خـانـدان يعقـوب ارث بـرد، 

 (۳۵تولد يحيي نبي ) السالم وزكريا عليه

 « و او را، پـروردگـارا، پسنــديــده گــردان!
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 گـــويـد: كشـد و مـيزكــريـا ســـابقـه استجـابـت دعـاهـاي خـود را پيــش مـي

ام، مرا به پروردگارا، من هيچ وقت در دعاي خود از ناحيه تو محروم و خائب نبوده -

نمودي، بدون اين كه خواندم قبول ميرا مي اي، هر وقت تواجابت كردنت عادت داده

 مرا شقي و محروم سازي! 

ترسيده از اين كه از دنيا برود و نسلي كه از او ارث ببرند نداشته حضرت زكريا مي

كرده، فرزندي بــاشــد. همســر او عــالوه بر اين كه تا آن روز كــه ايــن دعا را مي

 نيــز گذشته بود. نياوره بود، و از سن فرزنددار شدن 

 تقسيم شود: كه آن جناب براي دعاي خودكرد،به دو فصلهائيمجموع زمينه چيني

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۳۶)

خورده اول، اين كه خداي عزوجل او را در طول زندگاني اش و تا امروزي كه پيري سال

اَكُنْ وَ َلمْ»ن سّر در آيه زيبا و به ياد ماندني شده، به استجابت دعا عادت داده است. و اي

/ مريم( نهفته است. در اين آيه چنان بالغتي است كه ممكن نيست با  ۴« )ب دُعائ كَ شَق يّا!

 گيري كرد! هيچ مقياسي اندازه

 ترسد، چون همسرش عاقر و نازاست! دوم، ايـن كـه او از ورثـه بعـد از مـرگش مي

 السالم ـريـا عليهطـــرز دعــاي زك

 السالم چنين دعا كرد: زكريا عليه

 « فَهَــبْ لــي م ـنْ لَـدُنْـَك وَل يّـا...!»

 (۳7السالم )طرز دعاي زكريا عليه

 / مريم( ۵« )مرااز نزد خود فرزندي عطا كن! تا از من و از آل يعقوب ارث ببرد!»

اي را كه و در آن موهبت الهيه اين همان دعائي است كه براي اداي آن زمينه چيني كرد،

كرد، چون از اسباب عادي « م نْ لَدُنْكَ ـ از جانب خودت»درخواست كرد، مقيد به قيد 

مأيوس شده بود. او استعداد فرزنددار شدن را به خاطر پيري از دست داده بود و 
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به همســرش نيــز ا ستعداد باردار شدن را نداشت، زيرا از جواني عاقر بود چه رسد 

 خـــورده اسـت. امــــروز كــه پيــــر و ســـال

او اگر از خدا وليّي درخواست كرد بدين جهت بود كه ولّي هر كس عبارت است از آن 

 شخصي كه متـولي و عهــده دار كــار او باشد. 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۳۸)

 السالم ريا عليهارتبـاط كـرامـات مـريم بـا دعـاي زكـ

خداي عزوجل در سوره آل عمران در ارتباط مريم با زكريا، كه شوهر خواهر مريم بـود، 

فـرمـايـد كــه و سـرپـرستـي مـريم را نيـز بـه عهـده داشت، اشـاره بـه مطالبـي مـي

 مبنــــاي ايــــن دعــــاي زكــريــاســت: 

ـرد، )اشـاره بــه مــريـم دختــر عمــران است،( پـــروردگــارش دختــر او را قبـول كـ»

 طرز نيكوئي نمو داد،و او را به

 و زكـــريـــا ســرپــرســت او شـــد، 

 شـــد، هـر وقـت زكـريـا بـــر او در محـــرابــش وارد مـي

 پــرسيـــد:يـافــت ،و مــينزد او رزقــي )خـوردنــي( مـي

 (۳۹السالم )اي زكريا عليهارتباط كرامات مريم با دع

 اي مــريـم، ايـن از كجـا بـرايـت فـراهــم شـده اســت؟  -

 گفــــت: مـــــريــــم مـــي

 از نــــــزد خـــداســـت،  -

 بخشــد! حســاب رزق مـيخـدا هــر كــه را بخــواهــد بـي

 اين جا بود كه )اميد زكريا به لطف خدا به جوشش در آمد،( 

 پروردگار خود را ندا كرد: و 

 اي پروردگار من! مرا از نزد خودت ذريه پاكي عطا فرما!  -
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 « كـه تـو شنــواي دعـائــي!

 ماند كه تنها چيزي كه كسي كه در اين دو آيه دقت كند جاي شكي برايش باقي نمي

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۴۰)

شويق كرد و آن دعاي مشهور را نمود، همان كرامتي بود كه زكريا را به سوي دعايش ت

از طرف خدا نسبت به مريم مشاهده كرد، و عبوديت و خلوصي بود كه مريم نسبت به 

 خـــــدايش داشـــت! 

زكـريـا از مشـاهـده اين وضـع لـذت بـرد، و دوست داشـت كـه اي كـاش او هـم 

داشـت، ولكـن از سـوي رامتـي ايـن چنيـن مـيفـرزنـدي ايـن چنيـن و داراي قـرب و كـ

خـوردگـي و نـاتـوانـي خـود و پيـري و نـازائـي همسـرش، و وارثش ديگـر متـوجـه سـال

كـه هيـچ يـك حـال و وضع چـون مـريـم را نـدارنـد، افتاده و دچار وجد و عشقي سوزان 

عنايش انداخت كه خداي تعالي اي در دلش شعله زد و به ياد اين مگرديد، وناگهان جرقه

اش وي را عادت داده بود به استجابت دعا و كفايت همه مهمات، تا آن روز از زندگي

 اي طيب لذا دست به دعا بلند كرد و با دلي سرشار از اميد ذريه

 (۴۱السالم )ارتباط كرامات مريم با دعاي زكريا عليه

 (۱درخــواســت كــرد!)

 السالم هشـرح دعـاي زكـريا علي

قرآن مشتمل است بر داستان رحمتي كه پروردگارت به عبد خود زكريا نمود، »

 مــوقعــــي كــه پــروردگـــار خـــود را بـه طـــور خفــي نــدا كــرد و گفــت: 

 ـ پـروردگارا!

 ضعـف تـا مغــز استخـــوانـم را سسـت كـرده، 

 ــه، و سفيـدي مـوي همـه سـرم را فــرا گــرفتـ

 . ۱۲، ص ۲7الـميــــزان، ج  -۱
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 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۴۲)

هـايـم از درگـاه تـو و تــاكنـون ســابقــه نـــدارد كــه در دعــاهــا و درخـواست

 نــوميـــد و تهــي دسـت بــرگشتــه بــاشــم، 

 تـــرســـــم، ــود و ســايــر وراث دور مــيمـن بـــه درستــي كـــه از بنــي اعمــام خـ

 همســرم هــم زنـــي نـــازاســت، 

 پس از درگاه رحمت خود فرزندي ارزانيم بدار، 

 تـــــا وارث مــــن بــــاشــــد، 

 و از من و از آل يعقوب ارث برد، 

 / مريم(  ۶« )ء و فـرمـــانبــــر خــــود قــــرار ده!و او را اي پروردگـار مـرضي

 تنها چيزي كه آن جناب را وادار و ترغيب كرد تا چنين دعائي بكند و از 

 (۴۳السالم )شرح دعاي زكريا عليه

پروردگار خود فرزندي بخواهد مشاهده وضع مريم دخترعمران و زهد و عبادت او بود،و 

كـرامت  چنين ادب عبوديت و رزق غيبـي آسمـاني بود كـه خداوند سبحان به مريمهم

زكـريـا مـريـم را تحــت تكفـل گـرفـت، و هـر وقـت كــه بـر محــراب او »كـرده بود. 

 پـرسيـــد:يافت ، ميشـد نـزد او رزقي ميوارد مـي

 گفت: اي مريم اين غذا از كجا بـه تـو رسيـده است؟ مي -

 ايـــن از نـــاحيــه خـــداســت،  -

 دهد! بدون حساب روزي مي زيرا خداوند به هر كه بخواهد

 اين جا بود كه زكريا پـروردگــار خود را خـوانـده و گفت: 

 اي ارزانيـم دار، پــروردگــارا! از نـاحيـه خود ذريه طيبـه -

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۴۴)

 / آل عمــــــران(  ۳۸« )تــــو شنـــــــواي دعـــــائـــي!

خود شد و از غرابت درخــواستــي زكريا مژده استجابت دعايش را شنيد از خود بيوقتي 
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كــه كــرده بــود و جوابي كه شنيده بود به حيرت فرو رفت تا حدي كه به صورت 

استبعاد از اين استجابت پرسش نمود و براي اطمينان خاطر درخواست نشــانــه و دليلـي 

 استجـابـت رسيـد. بـر آن نمــود كـه آن هـم بـه 

اش ادبي كه آن جناب در دعاي خود به كار برده همان بيان حالي است كه از اندوه دروني

و حزني كه عنان را از كفش ربوده بود، كرده است. براي اين كه خود را در موقفي قرار 

سوزي بر او رقت كند مقدم بر دعا اين جهت را ذكر كرد كه حالش دهد كه هر بيننده دل

 طور تمامي عمر خود را در سلوك ر راه عبادت به كجا انجاميده است، و چهد

 (۴۵السالم )شرح دعاي زكريا عليه

گاه درخواست فرزند نمود، و آن را به طـريقـه انـابـه و مسئلت سپري كرده است، آن

 ايــن كــه پـروردگــارش شنواي دعـاست مـوجـه كـرد! 

هـاي ـود، نـه ايـن كـه خـواستـه بـاشـد بـا عبـادتغرضش از اين مقدمه دعـا اين ب

 لـذا عرض كرد:  -حـاشـا از مقـام نبـوت او  -سـاليـان دراز خـود بـر خـدا منـت گـذارد 

 پـروردگـارا تو شنواي دعاي بندگانت هستي،  -

 و پذيراي دعوت سائلين مضطر! 

 ام، و اينـك از تـرس خـويشـاونـدان بـازمـانـده

 اي طيب، چنين عالقه شديدم به داشتن ذريهو هم

 كـــه تـــو را بنـــدگــي كنـــد، 

 (۱مـــرا بـه چنيـــن درخــواستـــي واداشـــت! )

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۴۶)

 داستـان زكـريـا در قـرآن و تحليل آن 

ه صفت نبوت و وحي توصيف فرموده، السالم را در كالم خود بخداي تعالي زكريا عليه

و نيز در اول سوره مريم او را بـه عبـوديت، و در سـوره انعـام در عـداد انبيـاء خـود 
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شمـرده و از صـالحيـن و مجتبيـن خـوانـده اسـت، كـه عبـارتنـد از مُخلَصـون، و 

 چنيـن او را از مهـديون دانسته است. هـم

 حضرت غير از دعاي او در طلب فرزند و استجابت  قرآن كريم از تاريخ زندگي آن

 .  ۱۵۸، ص ۱۲الـميـــزان، ج  -۱

 (۴7داستان زكريا در قرآن و تحليل آن )

 السالم ، چيزي نياورده است. دعاي او و تولد فرزندش يحيي عليه

اين قسمت از زندگي آن جناب را بعد از نقل سرگذشتش با مريم كه چگونه عبادت 

 هـا به او داده، نقل كـرده اسـت. ونـه خـدا كـرامتكند و چگـمي

در اين قسمت فرموده كه زكريا متكفل امر مريم شد، و چون مريم پدرش عمران را از 

گيري كرد و در محرابي كه در مسجد دست داده بود، و وقتي بزرگ شد از مردم كناره

زد، و هر وقت او سر ميبه خود اختصاص داده بود، مشغول عبادت شد، و تنها زكريا به 

پـرسيـد: ايـن غـذا ديـد نـزد او رزقـي آمـاده اسـت، و مـيرفـت مـيبه محـراب او مـي

 گفت: را چه كسي برايت آورده است؟ مي

 اين از ناحيه خداي تعالـي اسـت،  -

 دهد! كه خداي تعالي به هر كه خواهد بدون حساب روزي مي

 ا، يحيي، مريم و عيسي ( دين مسيح و زندگاني زكري۴۸)

در اين لحظه بود كه طمع زكريا به رحمت خداي مهربان تحريك شد، و خداي خود را 

اي مسئلت نمود، با اين كه او خواند، و از او فرزندي از همسرش درخواست كرد، و ذريه

خورده، و همسرش زني نازا بود، دعايش مستجاب شد، و در حالي كه خود مردي سال

 ماز ايستاده بود، مالئكه ندايش دادنــد: در محراب ن

اي زكــريـا! خــداي تعــالي تـو را بـه فرزندي كه اسمش يحيـي است بشـارت  -

 دهد!مي

زكــريـا براي اين كه قلبش اطمينـان يـابـد و بفهمد اين نـدا از ناحيه خـدا بـوده و يـا از 
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 ه بفهمـم ايـن نـدا از جـانب تو بود! جــاي ديگــر پرسيـد: پروردگارا، آيتي به من ده ك

بندد، و سه خطاب آمد: آيت و نشانه تو اين است كه سه روز زبانت از تكلم با مردم مي

طور هم شد، از محراب خود تواني سخن گوئي! و همينروز جز با اشاره و رمز نمي

بيح خدا گوئيد! بيـرون شـد و نـزد مـردم آمـد و بـه ايشـان اشاره كرد كه صبح و شام تس

 خدا همسر او را اصالح نمود و يحيي رابزائيد. 

 (۴۹داستان زكريا در قرآن و تحليل آن )

السالم چيزي نفرموده قرآن كريم درباره مآل كار و چگونگي درگذشت زكريا عليه

است، ولي در اخبار بسياري از طريق شيعه و سني آمده كه قومش او را به قتل رساندند، 

كه وقتي تصميم گرفتند او را بكشند، او فرار كرد و به درختي پناهنده شد،  بدين صورت

و درخت شكافته شد و او داخل درخت قرار گرفت، و درخـت بـه حـال اولـش 

بـرگشـت. شيطـان ايشـان را از نهـانگـاه وي خبـر داد و گفـت كـه بـايـد درخت را اره 

د و آن جنـاب را بـا اره دو نيـم كـردنـد و كنيـد و ايشـان هـم هميـن كـار را كـردنـ

 بـديـن وسيلـه از دنيـا رفـت.

در بعــضي روايــات آمــده كه سبب كشتن وي اين بود كه او را متهم كردند كه 

 )نعــوذبــاللّه با حضــرت مــريـم عمل منــافي عفــت انجــام داده و از ايــن راه مريم 

 يا، يحيي، مريم و عيسي ( دين مسيح و زندگاني زكر۵۰)

السالم حــاملــه شــده است، و دليلشــان اين بــود كه غيــر از زكــريــا به عيسي عليه

زد. جهـات ديگري نيز روايت شده كه از نقل آن صرف نظر كسي به مريم سر نمي

 (۱شود. )مي

 السالم زماني پيامبري زكريا و يحيي و عيسي عليههم

خـود از بريـد كناسي روايت كرده كه گفت: من از امام جعفر الصادق  در كافي به سنــد

السالم پرسيدم: آيا عيسي بن مريم در آن هنگامـي كــه در گهـواره بـود با مردم عليه
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 سخن گفت حجت خدابرمردم زمان خودبود؟

 فـرمـود: آن روز نبـي و حجـت خـدا بـود، ولـي هنـوز مـرسـل نبـود، مگـر كـالم 

 .  ۴۳، ص ۲7الـميزان، ج  -۱

 (۵۱السالم )زماني پيامبري زكريا و يحيي و عيسي عليههم

 گـويــد: اي كــه مـيخــــود او رانشنيــــده

 ام كـرده، و مبـاركـم گـردانيـده، مـن بنـده خـدايـم، بـه مـن كتـاب داده و نبـي»

 « ، سفارشم فرموده است.هر جا كه باشم، و به نماز و زكات، مادام كه زنده باشم

عـرض كــردم: بنـابـرايـن، در همـــان كـــودكــي و در آن حـــال، حجـــت خـــدا 

 بـــر زكـــريـــا نيــــز بـــــوده اســــت ؟ 

گاه كه سخن گفت فرمود: عيسي در آن حال آيت خدا و رحمتي از او بر مريم بود، آن

شنيد نبي و حجت بود. البته تا كس كه كالم او را ميو از مريم دفاع كرد، و نسبت به هر 

گفت حجت بود، و بعد از سكوت او تا مدت دو سال كه زبان باز كرد زكريا سخن مي

 السالم حجت بر مردم بود. عليه

 بعد از درگذشت زكريا، فرزندش يحيي كتاب و حكمت را از او به ارث برد، در حـالي 

 ا، يحيي، مريم و عيسي ( دين مسيح و زندگاني زكري۵۲)

يا يَحْيي »فرمايد: اي كالم خداي تعالي را كه ميكه او نيز كودكي صغير بود. مگر نشنيده

 / مريم ( ۱۲« )خُذ  الْك تابَ ب قُوٍَّة وَ ءَاتَْيناُه الُْحكْمَ صَب ّيـا!

و بعد از آن كه به هفت سالگي رسيد به نبوت و رسالت سخن گفت، چون در آن هنگام 

السالم حتـي بـر يحيـي هــم اوند بر وي وحـي فـرستـاد، و بنـابـرايـن عيسـي عليهخد

 حجـت بـود، و در حقيقـت بـر همـه مـردم حجـت بــود. 

 اي ابـاخـالـد!  -

 از آغاز خلقت كه خدا آدم را در روي زمين جاي داد، 

 ( ۱روز هم از حجت خدا بر مردم خالي نبود...!)زمين حتي يك
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 .  7۸، ص ۲7لـميـزان، ج ا -۱

 (۵۳السالم )زماني پيامبري زكريا و يحيي و عيسي عليههم

 تاريخ زكريا و عيسي در انجيل 

در ايام سلطنت هرودوس پادشاه يهوديان كاهنــي  -گويد: انجيل لوقا در اصحاح اول مي

ن به نام اليصابات. بود به نام زكريا، و از فرقه ابياء و همسر او زنــي بود از دختــران هارو

اين زن و شوهر هر دو نسبت به خداي تعالــي فرمانبر و هر دو اهل عبادت و عمـل بـه 

سفـارشـات رب و احكـام او بـودنـد، اليصـابـات زنـي نـازا بـود، عـالوه بـر ايـن عمـري 

 طـوالنـي پشت سر گـذاشتـه بـودنـد. 

حسب عادت كاهنان قرعه به نامش  روزي كه سرگرم كهانت براي فرقه خود بود بر

اصابت كرد كه آن روز بخوردادن هيكل رب )كليسا( را عهده بگيرد. رسم مردم اين بود 

 آمدند. كه در موقع بخوردادن تمامي نمازگزاران از هيكل بيرون مي

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۵۴)

گاه ار در حالي كه طرف دست راست قربانوقتي زكريا داخل هيكل شد، فرشته پروردگ

بخور ايستاده بود، برايش ظاهر شد. زكريا از ديدن او وحشت كرد و مضطرب شد. فرشته 

گفت: اي زكريا مترس كه من خواهش تو و همسرت اليصابات را شنيدم، به زودي 

ي به تو بنامي و از والدت او فرحي و مسرت "يوحنا"آورد و بايد او را فرزندي برايت مي

شوند، زيرا او در برابر پروردگار دهد، و بسياري از والدت او خوشحال ميدست مي

نوشد، و نه مسكري، و از همان شكم مادر، با روح مردي عظيم خواهد بود، نه خمري مي

اسرائيل را به درگاه رب معبودشان برمي گرداند، آيد، و بسياري از بنيالقدس به دنيا مي

هاي پدران را به فرزندان، و نيروي او در حركت است، تا دل "ايليا"روح و پيشاپيش او 

و عاصيان را به فكرت ابرار و نيكان برگرداند، تا حزبي مستعد و قوي براي رب فراهم 

 شود. 
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 (۵۵تاريخ زكريا و عيسي در انجيل )

 زكـريـا بـــه فـــرشتــه گفــت: 

خـورده و همسرم زني نازا و پيـر ي سـالچگونه اطمينان پيـداكنـم؟ چـون من مـرد -

 اسـت. فــرشتـه پـاسخـش داد: 

من جبرئيلم كه همواره در برابر خدا گوش به فرمانم، خدا مرا فرستاده تا با تو گفتگو  -

شوي و تا روزي كه اين كنم و تو را بدين مژده نويد دهم، و تو از همين االن الل مي

خاطر انـي بـا كســي سخــن گـوئـي، و ايـن شكنجــه بـهتـوفـرزنـد متـولـد شـود نمـي

 بنـدد تصـديق ننمودي!ايـن است كـه تـو كـالم مـرا كه بـه زودي صـورت مي

كردند، و وقتي مردم بيرون هيكل منتظر آمدن زكريا بودند و از دير كردنش تعجب مي

ل خوابش برده و تواند حرف بزند، فهميدند كه در هيكبيرون آمد، ديدند كه نمي

 چنين ساكت بود. زد و همخــوابــي ديــده است. زكــريـا با اشاره با ايشـان حـرف مي

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۵۶)

اش رفت، چيزي نگذشت كه پس از آن كه ايام خدمتش در هيكل تمام شد و به خانه

گفت: كرد و با خود ميخود را پنهان مي همسرش اليصابات حامله شد، و مدت پنج ماه

پروردگار من اين طور با من رفتار كرد، و در ايامي كه نظري به من داشت مرا از عار و 

 ننگ كه در مردم داشتم نجات داد. 

 گــويــد: انجيــل سپـس مــي

مدت حمل اليصابات تمام شد و پسري آورد. همسايگان و خويشان وقتي شنيدند كه خدا 

متش را نسبت به او فراوان كرده با او در مسرت شركت كردند، و در همان روز رح

دالك آوردند تا او را ختنه كنند، و او را به اسم پدرش زكريا ناميدند، ولي مادرش قبول 

ناميده شود. گفتند: در ميان قبيله و عشيره تو چنين نامي  "يوحنا"نكرد و گفت: نه ،بايد 

 يا پرسيدند كه ميل دارد چه اسمي بر او بگذارد؟ اوكه تا آن نيست. لذا از پدرش زكر

 (۵7تاريخ زكريا و عيسي در انجيل )
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روز قادر به حرف زدن نبود لوحي خواست تا در آن بنويسد. لوح را آوردند و در آن 

تعجب كردندو درهمان حال زبان زكريابازشد و خداي را شكر !همه"يوحنا"نوشت:

مه دچار دهشت و ترس شدند، و همه عجايبي را كه ديده گفت: همسايگان همه و ه

هاي يهودي نشين پر شد، و همه در دل گفتند تا در تمامي كوهبودند به يكديگر مي

گفتند تا عاقبت اين بچه چه باشد! و قطعا دست پروردگار با اوست، چون زكريا هم مي

 كرد.... پر از روح القدس بود و ادعاي نبوت مي

نجيل لوقا اصحاح سوم آمده كه در سال پانزدهم از سلطنت طيبريوس قيصر كه و باز در ا

بيالطس نبطي والي بر يهوديان، و هيرودس رئيس بر ربع حليل، و فيلپس برادرش رئيس 

بر ربع ايطوريه و كورة تراخوتينيس، و ليسانيوس رئيس بر ربع ابليه بـودنـد و در ايـام 

 هنـان كلمـه خـدا بـر يـوحنـا فـرزنـد ريـاست حنـان و قيـافـا بـر كـا

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۵۸)

 زكـريا در صحـرا صـورت گـرفـت. 

و به همين مناسبت فرماني به تمامي شهرهاي پيرامون اردن رسيد كه مردم معموديه توبه 

ء پيغمبر نيز آمده كه و مغفرت گناهان را انجام دهند، و اين قصه در سفر اقوال اشعيا

)آوازي از صحرا برآمد كه آماده راه خدا باشيد، و راه او را هموار سازيد، و بدانيد كه 

ها راست كجيآيد، و همهها به فرمان در ميها و تلشود و همه كوهها پر ميهمه بيابان

 بيند....( گردد، و بشر خالصي خداي را به چشم ميها را ه هموار ميشود، و همه درهمي

هايشـان دربـاره يـوحنـا فكـر در همـان مـوقعـي كـه مـردم منتظـر و همـه در دل

 كـردنـد كــه نكنــد او همـان مسيـح بـاشـد، يـوحنـا بـه همــه چنيـن جـواب گفـت: مـي

 آيد كه از من دهم، ولكن بعد از من كسي نزد شما ميمن شما را به آب تعميد مي -

 (۵۹ريا و عيسي در انجيل )تاريخ زك

دانم كه بند كفشش را باز تر است، كسـي است كه مـن خـود را قـابـل آن نميقــوي

 كنم.
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او به زودي شما را به روح القدس و آتش غسل خواهد داد كه طبقش در دست اوست،  -

ا به ها را در انبار خود جمع كنيد و كاه رو به زودي خرمن خود را پاكيزه كرده و گندم

زند. او همين طور مردم آتشي كه هرگز خاموش نشود و به چيزهاي ديگر آتش مي

 داد. كرد و بشارت ميراموعظه مي

و اما هيرودس رئيس ربع به خاطر اين كه آبرويش در ميان مردم در مسئله هيروديا همسر 

خطــائي  برادر فيلپس و نيز به خاطر شرارت هائي كه داشت، به مخاطره افتاده بود، يك

 تر از همــه مرتكب شد و آن اين بـود كه يـوحنـا را بــه زنـدان افكنــد. بــزرگ

در انجيل مرقس اصحاح ششم آمده كه هيرودس خودش به دست خود يوحنا را به زندان 

 نهــاد و اين كــار را به خــاطــر هيــروديــا همسر برد و بند بر او ميمي

 ي زكريا، يحيي، مريم و عيسي ( دين مسيح و زندگان۶۰)

كرد. چون خودش با او ازدواج كرده بود، و يوحنا با اين عمل وي برادرش فيلپس مي

كرد كه ازدواج تو با همسر برادرت حالل نيست. از همين روي هيــروديا مخالفت مي

تــوانست. چون هيرودس از كينه او را در دل داشت ومي خواست او را بكشد و نمي

دانست كه او مردي نيكوكار و مقدس است و همواره او را برد و ميحساب مي يوحنا

آورد و سخنش را كرد، و كــالمش را شنيــده و اعمــال بسياري به جا ميمحافظت مي

شنيد، تا آن كه روزي چنيــن اتفــاق افتاد كه هيرودس براي جشن ميالدش به خوشي مي

هاي لشكر را دعوت كرده افسران ارتش و هزارهشامي تهيه كرده و بزرگان مملكت و 

بود. موقعي كه همه جمع شده بودند دختر هيروديا وارد شده ودر مجلس رقصي كرد كه 

خواهي هيردوس و كرسي نشينان او همه خوشحال شدند، شاه به او گفت: هر چه مي

چند نصف دهم هربخواه تا به تو بدهم، و سوگند ياد كرد كه هر چه از من بخواهي مي

 مملكتم باشد! 

 (۶۱تاريخ زكريا و عيسي در انجيل )

دختر بيرون آمد و به مادرش گفت چه بخواهم؟ گفت: سر بريده يوحنا معمدان را بخواه! 
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دختر در همان لحظه نزد شاه شد و سر بريده يوحنا معمدان را خواست و شاه در اندوه 

ه يوحنا را بياورد .او رفت و در زندان شد ولي زود جالدي را فرستاد تا سر از بدن جدا شد

سر يوحنا را از بدن جدا كرد و در طبقي گذاشت و آورد نزد دختـره و او هـم آن را بـه 

مـادرش داد. شـاگـردان يوحنا اين بشنيدند و آمدند و بدن بي سر او را برداشته و دفن 

 كردند. 

هــا اخبــار ديگــري نيــز انجيــل چه كه در انجيــل آمــده است و البتــه دراين بود آن

شود، و خواننده متدبر السالم هسـت كه از نقل آن خودداري ميراجــع به يحيــي عليه

 چــه قبــالً مــا گفتيـم تطبيـق كند و مــوارد اختالف ها را با آنتواند اين نقــلخود مي

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۶۲)

 (۱بــه دســت آورد.) را

 .  ۴۵، ص ۲7الـميزان، ج  -۱

 (۶۳تاريخ زكريا و عيسي در انجيل )

(۶۴ ) 

 السالم (اي مقدمه تولد عيسي عليهالسالم)معجزهفصل دوم :حضرت يحيي عليه

 السالم در قـرآن خــالصـه تـاريـخ زنــدگي يحيــي عليه

او، همراه با شرح مختصري  تاريخ حضرت يحيي در قرآن از لحاظ شخصي و شخصيتي

 تولدش بيان گرديده است. از زندگي و نحوه

(۶۵) 

السالم را در چند جاي قرآن كريم ياد فرموده و او را به ثناي خداي عزوجل يحيي عليه

)نبوت مسيح « اي از خداكننده كلمهتصديق»است، از آن جمله او را جميلي ستوده

)بدون همسر( معرفي « حَصُور»و « مايه آبروي قوم»و « يِّدسَ»السالم ( خوانده، و او را عليه

 ذكـــر فـــرمــوده است. « پيغمبـــري از صـــالحيـــن»چنيــن او را كرده و هــم
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يعني مُخلَصين و راه يافتگان خوانده «ُمخبتين»السالم را از در جاي ديگر قرآن، يحيي عليه

نـاميـده اسـت، كـه قبـل از وي هيـچ « يحيي»ا و نام او را خـودش انتخـاب كـرده و او ر

كرده، « اخـذ كتـاب بـه قـوت»كـس بـديـن نـام مسمـي نشـده بـود، و او را مـأمـور بـه 

 داده است. « حكم»و در كـودكـي به او 

 اش سالم فرستاده: السالم در سه روز از زندگيخداوند متعال بر يحيي عليه

 ـد شـــــد، روزي كـــه متـــــولــــ

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۶۶)

 رود، روزي كــــه از دنيــــا مـــي

 شود !و روزي كه دوباره زنده مي

ها افرادي آن»السالم را مدح كرده و فرموده: قرآن مجيد به طور كلي دودمان زكريا عليه

و مــا را بــه رغبـت و از رهبــت و  كـردنـدبـودنـد كـه در خيـرات پيـش دستـي مـي

 يحيــي و پــدر و مــادر اوســـت.(  -هــا )مقصــود از آن.« خـوانـدنـد... خشــوع مــي

 السالم در روايات شرح زندگي و مرگ يحيي عليه

السالم بـه طـور معجـزه آسا و خارق العاده براي پدر و مادرش متولد شد. يحيـي عليه

 ري فرتوت و مادرش زني نازا بود، و هر دو از فرزنددار شدن مأيـوس چون پدرش پي

 (۶7السالم در روايات )شرح زندگي و مرگ يحيي عليه

بـودنـد. در چنيـن حـالـي خـداي تعـالي يحيـي را بـه ايشـان ارزانـي داشـت، و يحيـي از 

ا حكمـت داده همـان كـودكـي مشغـول عبـادت شـد، خـداي تعـالي از كـودكـي او ر

بـود. او تمـام عمـر خـود را بــه زهــد و انقطـاع گـذرانيـد، و هـرگـز بـا زنــان آميــزش 

 نكـرد و هيـچ يـك از لذايذ دنيا او را از خــدا بــه خـــود مشغــول نســاخت. 

السالم معاصر حضرت عيسي بن مريم عليهاالسالم بود، و نبوت او را تصديق يحيي عليه

ها همه به او توجه نمود و د. او در ميان قوم خود سيد و شريف بود، به طوري كه دلكر
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كرد، و شدند، و او ايشان را موعظه ميكرد. مردم پيرامون او جمع ميبه سويش ميل مي

 داد تـا روزي كـه كشتــه شد.نمـود، و بـه تقـوي دستـور مـيبه توبه از گناهان دعوت مي

اره كشته شدن يحيي چيزي نيامده است، ولي در اخبار آمده كه سبب در قرآن كريم درب

 اسرائيل زيست و پادشاه بنيشهادت او اين بود كه زني زناكار در عهد او مي

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۶۸)

نهـي نمـود السالم وي را از ايـن كـار مفتـون او شـد و بـا او مـراوده كـرد و يحيـي عليه

و مـالمتش كـرد، و چـون او در قلب شاه عظيم و محترم بود، لذا پادشاه ناگزير از اطاعتش 

 بود. 

اين معنا باعث شد كه زن زانيه نسبت به آن جناب كينه توزي كند، و از آن به بعد به 

ه كرد مگر بعد از آن كه سر يحيي را از بدنش جدا نموده و برايش هديپادشاه اعتنا نمي

بفرستد.. پادشاه نيز چنين كرد و آن جناب را به قتل رسانيد و سر مقدسش را براي زن 

 هديه فرستاد. 

در بعض ديگر اخبار آمده كه سبب قتل او اين بود كه پادشاه عاشق برادرزاده خود شد 

نمود، كرد و مخالفت ميالسالم او را نهي ميخواست كه با او ازدواج كند يحيي عليهو مي

آن كه وقتي همسر برادرش دختر را آن چنان آرايش كرد كه تمام قلب شاه را مسخر  تا

 كند 

 (۶۹السالم در روايات )شرح زندگي و مرگ يحيي عليه

و با چنين وضعي دخترش را نزد پادشاه فرستاد. زن به او گفته بود كه چون شاه خواست 

يحيي را برايم حاضر كني. از تو كام بگيرد مخالفت كن و بگو شرطش اين است كه سر 

درنگ سر يحيي را از بدن جدا نمود و در طشتي طال گذاشت و براي دختر برادر او نيز بي

 حاضر ساخت. 

السالم در روايــات احــاديـث بسيـاري دربــاره زهــد و عبــادت و گــريــه يحيي عليه
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ــاي او وارد شــده است. هچنيـن در مـــواعـــظ و حكمــتاز تــــرس خــــدا، و هـم

(۱) 

 يحيي پيامبر و اعجاز زندگي او 

 .  ۴۳، ص ۲7الـميــزان، ج  -۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي 7۰)

 « يا زَكَر يّا ا نّا نُبَشُِّركَ ب غُالمٍ اسْمُهُ َيحْيي....»

يـي اسـت، و از پيش همنامي دهيم كـه نـامش يحاي زكــريــا! مـا تـو را مـژده پسري مي»

 / مريم( 7« )ايم!براي وي قرار نداده

 خــداونــد دعــاي زكــريـا را مستجــاب كـرد و او را نـدا داد كــه اي زكــريــا....

اين زماني بود كه زكريا از داشتن فرزند نااميد واز نازائي و پيري زنش آگاه بود، ولي با 

مريم به دست خدا و كرامات او دلش به وجد آمد و براي ديــدن كيفيــت اداره زندگي 

خود نيز پسري از خــدا درخـواست كـرد و خـداونـد پـاسخش را با مژده تولد يحيـي و 

 شـــرح شخصيـت و اعجـاز زنــدگـي او داد. 

 آيه مورد بحث داللت دارد كه خداي تعالي خودش فرزند زكريا را به نام يحيي نام 

 (7۱و اعجاز زندگي او )يحيي پيامبر 

ايـم، و كســـي اسمش يحيي است و ما قبل از او احدي را بدين نام ننـاميـده»نهاد و فرمود: 

 « در ايـــن نــــــام شــــريـــك او نيســت.

اوصافي كه خداوند سبحان در كالم خود براي يحيي شمرده اوصافي است كه در هيچ 

ثل: دارا شدن حكم در كودكي و سيادت، ترك از او نظيرش نيست، مپيغمبري قبل

كردن خدا بر او در روز والدت و روز مرگ و روز ازدواج، )سَيِّدا َو حَصُورا.( سالم

 قيامت!

السالم پسر خاله حضرت يحيي بود و او هر چند در اين اوصاف با او حضرت مسيح عليه
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ارت به والدت يحيي شريك است لكن او بعد از يحيي متولد شده است، پس تا روز بش

 هيــچ پيغمبـري در ايـن اوصاف نظير او نبوده است. 

 اعجاز تولد در غير موقع 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي 7۲)

السالم با تعجبي كه ناشي از خاصيت زكريا با شنيدن مژده الهي مبني بر تولد يحيي عليه

 بشر است، عرض كرد:

 باشم،ديگر توانم پسري داشتهپروردگارا! كجا -

 ام؟ با اين كه همسـرم نـازاست و خـودم از پيـري به فـرتـوتي رسيده

با اين كه زكريا از همان اول يقين داشت كه اين بشارت راست است، شروع كرد به 

 پرسش از خصوصيات آن تا بدين وسيله آن اضطراب درونـي را ساكن و آرام ســازد. 

 ـــــد: پـــاســخ شنيـــ

 پـروردگـار تـو چنيـن اسـت، و در ايـن بشارت هيچ شكي نيست!  -

 همــو فــرمــوده كـه ايـن بـر مـن آسـان اسـت، 

 (7۳اعجاز تولد در غير موقع )

 ام! از پيش نيز تو را كه چيزي نبودي خلق كرده

 اي كه زكريا از خدا خواست؟ نشانه

اي كرد تا حق را از باطل تميز دهد و بفهد كه ندائي كه شنيده زكريا درخواست نشانه

 وحي مالئكه، بوده نه القائات شيطاني، و لـذا در جـواب بـه او گفتـه شد: 

 نشانه الهي بودن آن كه شيطان در آن راهي ندارد، اين است كه:  -

 سه روز زبانت جز به ذكرخدا به چيز ديگر بازنشود!

تـــوانــــد چـــون انبيــاء معصــوم بــه عصمــت الهــي هستنـــد، ديگـــر شيـطان نمـي
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 در نفـــــوس آنـــان تصــرفـي بكنـــد. 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي 7۴)

له اي است براي تميز و جمدرخواست نشانه« اي قرار بده!خدايا برايم نشانه»اين كه گفت: 

اجابت آن درخواست است، كه « نشانه تو اين است كه سه روز تمام با مردم حرف نزني!»

سه روز هر چه جز ذكر خدا بخواهد بگويـد زبـانش بـه كـار نيفتـد، در عيـن ايـن كـه 

 زبـانش سـالـم اسـت و بـه مـرضـي مبتـــال نشـده است. 

 زند. مـراد به حـرف نـزدن ايـن است كه نتواند حرف ب

توانست بــا زكريا در اين سه شبانه روز سرگرم عبـــادت و ذكــر خـــدا بود ولي نمي

 مـــردم حــرف بــزنـــد مگــر با رمـــز و اشـــاره. 

 گاه نزد قوم خود شد،پس از عبادت»

  -و با اشاره بـه آنان دستـور داد كه 

 « صبـح و شام خدا را تسبيح بگوئيد!

 (7۵كريا از خدا خواست؟ )اي كه زنشانه

 دستور الهي اخذ كتاب 

 بعـد از آن كـه يحيـي را بـه زكـريـا داديـم بـه وي گفتيـم: »

 « اي يحيي! كتاب را در دو ناحيه علم و عمل محكم بگير! -

تحقق دادن به معارف آن و عمل به دستورات و احكام آن « اخذ كتاب به قوت»منظور از 

ـام! و مـراد بـه كتـاب، تـورات اسـت و يـا تـورات و سـايـر كتـب است، با عنايت و اهتم

 انبيـاء زيـرا كتابي كـه در آن روز مشتمل بر شريعت بوده همان تورات بوده است.

 علـــم يحيـي در سـن كـــودكي 
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 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي 7۶)

 فــرمــايـد: خــداونـد تعـالي مي

 «ءَاتَيْناهُ الُْحكْمَ صَب يّا،وَ حَنانا م نْ لَدُنّا وَ زَكوةًوَ »

 مـا بــه يحيــي علــم بـــه معارف حقيقـي داديـم، »

 در حـــالـي كـه او كــــودكــي نــابــالـغ بــــــود. 

كنـد، و به خـــدا بـــه او لطــف و عنـــايــت دارد، و امور او را خـودش اصـالح مي

 ورزد، و عنايت ميشأن ا

 كند، و او هـم در زير سايه عنــايت خــدا رشــد مي

/  ۱۳و  ۱۲« )ورزد، و مجذوب پروردگار خــويش اســت!او نسبــت به خــدا عشــق مي

 مــــريــــم(

 (77علم يحيي در سن كودكي )

بينيـم مي كنـد، و ايـن نمـو، نمـو روح اسـت.بر همين اساس جذبه و عشق رشد و نمـو مي

كــرده اسـت، بــا در نظــر « م ْن لَدُنّا» "را مقيـد بــه « حَنان»خـداونـد متعـال كلمـه 

رود جـز در مـواردي كـه اسبـاب طبيعـي و گــرفتـن ايـن كـه ايـن كلمـه بـه كـار نمـي

يـك نـوع « حَنان»عـادي مـؤثـر نيسـت و يـا در نظــر گــرفتـه نشـده اسـت، لـذا مـراد از 

عطـف الهـي و انجـذاب مخصـوصـي اسـت بيـن يحيـي و پــروردگــارش، كـه در غير 

 او سـابقـه و مـاننـد نــدارد!

 تقوي يحيي و صفات عاليه او 

 فرمايد: السالم ميخداوند متعال در ادامه توصيف يحيي عليه

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي 7۸)

ـدَيْــه  وَ َلــْم يَكُــنْ جَــبّارا عَص يّـــا!وَ كانَ» / مريم( ايـن  ۱۴و  ۱۳« ) تَق يّــا َو بَــّرا ب ــولـ 

 السالم اسـت نسبـت بــه خــالـق و مخلوق:سـه عبـارت بيـان كليــات احـوال يحيـي عليه
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 كنــد، يـــان ميحـال او را نسبـت بــه پــروردگــارش ب« وَ كــاَن تَق يّــا»عبـارت  -

ـول ــدَيْــه »عبــارت  -  كند، وضــع او را نسبت به پدر و مادرش حكايت مي« بَــرّا بـ 

 دهد.رفتار او را نسبت به سـايـر مـردم شرح مي« وَ َلمْ يَكُنْ جَبّارا عَص يّا»و عبارت  -

و متواضع حاصل معناي جمله اين است كه آن جناب رؤف و رحيم به مردم، و خيرخواه 

كرده و آن هائي را كه آمـادگي ها را ياري ميها بوده است. او ضعفاي آننسبت به آن

 نموده است. اند، هدايت ميهـدايت و رشـد داشته

 السالم سالم خدا بر يحيي عليه

 (7۹السالم )سالم خدا بر يحيي عليه

 كند: السالم چنين سالم ميخــداي سبحــان براي يحيي عليه

 ـالم بـر او روزي كـه تـولد يافت، س»

 و روزي كـــه مـرد، 

 « شود!و روزي كه زنده برانگيخته مي

فرستد، در اين ايام كه هر در اين سه روز، خداوند سبحان سالمي فخيم و عظيم بر او مي

كند، از هر مكروهي قرين كدامش ابتداء يكي از عوالم است، و آدمي در آن زندگي مي

شود به هيچ مكروهي كه با سعادت زندگي او ناسازگار روزي كه متولد مي سالمت باشد،

كند قرين اش را شروع ميميرد و زندگي برزخيباشد دچار نگردد، و روزي كه مي

 رسد، شود و به حقيقت حيات ميسالمت باشد، و روزي كه دوباره زنده مي

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۸۰)

 مت باشد، و دچار تعب و خستگـي نگـردد! سال

كه اولــي را در « ُول ــدَ، يَمُــوتُ و يُبْعَــثُ،»اختــالف تعبيــر قــرآن مجيــد در بيــان 

صيغه ماضي و دومي و سومي را به صيغه آينده آورده براي اين بوده كه بفهماند اين سالم 
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او فـرستـاده است نه اين كه در عصر را خــداونــد در حـال حيات دنيوي يحيـي بـه 

 (۱آله و زمــان نــزول قـرآن. )وعليهاهللرســول اللّه صلي

 جزئيات تولد يحيي در قرآن 

 « هُنال ـكَ َدعــا زَكَـر ّيا رَبَّـهُ قـالَ رَبِّ هَـبْ لـي م ـنْ َلــدُنْـكَ ذُرِّيَّـةً طَيِّبَــةً....»

 / آل عمران ( ۳۸)

 .  ۲۵، ص ۲7ج  الميزان، -۱

 (۸۱جزئيات تولد يحيي در قرآن )

السالم و مشابهت همه جانبه تولد و يكي از معجزات در تاريخ اديان، تولد يحيي عليه

 السالم است. گذاري و زندگي او نسبت به عيسي عليهنام

ر السالم بوده و اين پيامبر الهي دالسالم قبل از تولد عيسي عليهظاهرا تولد يحيي عليه

آيد، در السالم پيامبر گرامي خدا، در سن پيري و فرتوتي او به دنيا ميخانواده زكريا عليه

حالي كه تا آن زمان مادر او به سن پيـري رسيده بود و در عين حال نيز زني عاقر و نازا 

 بوده است. 

اء و و از اوصيــ« عيســي بــن مــريـم»يحيــــي از زمــــره اتبـــاع و پيـــروان 

 جـــانشينــــان آن حضـــرت بــــوده اســـت. 

السالم و شخصيت و كيفيت رشد او زمينه ساز رسد معجزات تولد يحيي عليهبه نظر مي

اعجازتولدعيسي مشابهمعجزاتيو مشاهدهاستالسالم بودهانگيزعيسي عليهتولد اعجاب

 السالم عليه

 ريم و عيسي ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، م۸۲)

السالم نموده ذهن مردم زمان آن حضرت را آماده قبول تولد اعجـازآميـز عيسـي عليه

 اســت.

 كنـد:السالم را چنيـن تـوصيـف مـيآيــات قــرآنــي در ســوره فــوق تـولـد يحيـي عليه
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 كــرد، زكـريا مريم را كفـالت مي»

 شــد، ـم مــياو هـر وقـــت وارد محــراب عبــادت مــريـ

 يـــــافــــت، انگيــــزي مــيدر نــــــزد او رزق شگفــت

 گفت: ـ اي مريم! اين روزي از كجـا بـه تـو رسيـده است؟ 

 «حساب دهد!پاسخ داد: ـ از جانب خداست، كـه خـدا بـه هـر كه خواهد روزي بي

 فت: در آن هنگــام كه زكـريـا كـرامت مريـم را مشاهـده كـرد، گ

 اي طيبـه عـطا فـرمـا! پروردگارا! مرا به لطـف خـود ذريـه»

 « همانا توئي مستجاب كننده دعا!

 (۸۳جزئيات تولد يحيي در قرآن )

پــس زكـريـا را هنگـامي كـه در محــراب عبــادت به نمــاز ايستــاده بــود، 

 مــالئكــــــه نــــــدا دادنـــــــد: 

 دهــد! تـو را بـه والدت يحيـي بشـارت مـيهمـانـا خـداونـد »

 السالم را تصـديـق كننـده بـاشـد، تا او كلمه خـدا نبـوت عيسـي عليه

 « و همو پيشواي مردم، پارسا، و پيغمبري از شايستگان باشد!

 زكـــريـــا عــــرض كـــــرد: 

ـرا سـن پيـري فـــرا پـروردگـارا! چگـونـه مـرا پسـري تـوانـد شـد در حـالتي كـه م»

 رسيـــــده و عيـــالـم نيــــــز عجـــــوزي نــازاســت؟ 

 كنـد! چنيـن اسـت كـار خــدا! هـر چـه بخـواهـد مـي -گفـت: 

 اي مـرحمـت فـرمـا! عـرض كـرد: ـ پـروردگــارا! مـرا نشـانـه

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۸۴)

شــانه تــو آن اســت كــه تــا سـه روز با كســي سخــن گفتــن نتــواني، و گفـت: ـ ن

وشام تسبيح جز با رمز چيــزي نگــوئــي، و پيـوستــه به يــاد خــدا بــاش، و او را صبح

 « گوي!
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 السالم ارتباط زندگي مريم با تولد يحيي عليه

اي طيبه به من عطا ودت ذريهپروردگارا از جانب خ»سبب اصلي دعاي زكريا و گفتن 

 در نـزد خـداي تعـالي بــود. « مريم»ديدن كـرامت و عظمت « فرما!

اش در آن است كه براي فرزند او هم همان مقامات و كراماتي كه « طيب بودن ذريه»

را داد، « يحيـي»كـرد، بـاشـد، لـذا خـداونـد متعـال هـم بـه او بـراي مـريـم مشـاهـده مـي

 السالم و از هـر جهت در صفـات تـريـن انبيـاء بـود نسبـت بـه عيسـي عليهبيـهكـه ش

 (۸۵السالم )ارتباط زندگي مريم با تولد يحيي عليه

 داشت. « عيسي»و فرزندش « مريم»به تام و تماميكماليه شباهت

ه كلمه و و تصديق كنند« مُصَدِّق»ناميد و او را « يحيي»لذا خداوند سبحان او را به نام 

 از شـايستگـان قــرار داد. « پيغمبـري»و « بـدون اهـل -حَصُـور »و « آقا»آيت خدا و 

هـا به مـريم و ها خود باالتـريـن چيـزي اسـت كـه ممكـن اسـت يـك انسـان در آناين

 السالم شبـاهت داشتــه باشد. عيسي عليه

 السالم گذاري يحيي عليهنام

 فرمايد: ه مياز فرمايش خداوندي ك

گــذاري شــود كــه نــام/ آل عمــران( استفــاده مي ۳۹« )اَنَّ اللّــهَ يُبَشِّــرُكَ ب يَحْيــي!»

 از طرف خداوند متعال بوده است. چنان « يحيي»فــرزنــد زكــريــا به 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۸۶)

 فرمايد:شود، كه در آن سوره خداي سبحان مياستفاده ميكه از آيــات ســوره مـريـم 

دهيم كه قبالً اي زكـريـا! مـا تـو را بـه فـرزنـدي كـه نـامش يحيـي است بشـارت مـي»

نهـاده شـده، و بشارت « يحيـي»و اين كه نـام آن مـولـود « كسي به اين نـام نبـوده اسـت،

 به آن هـم قبـل از خلقتـش بـوده اسـت. 
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 السالم هــاي يحيـي و عيسـي عليهشبـاهـت

السالم هم رعايت السالم رعايت شده، در حق يحيي عليهآن چه در حق مريم و عيسي عليه

چه خداوند متعال از صفات كماليه و فضايل براي مريم شده است. روشن است كه آن

شته است. پس بنابراين السالم مقرر داقرار داده، شبيه و نظير آن را عينا براي عيسي عليه

 شباهت و 

 (۸7السالم )هاي يحيي و عيسي عليهشباهت

محاذات كامل بين يحيي و عيسي وجود دارد، و در آن چه ممكن بوده به يكديگــر 

 انـد. شباهت رسانيـده

ناگفته نماند كه در همه اوصاف، حق تقدم با عيسي است، زيرا وجود آن حضرت پيش 

ها يحيي را ده بود، لذا او را فضايل بخصوصي است كه در آناز دعاي زكريا مقدر ش

حظـي نيســت، مـاننــد آن كه عيســي از پيغمبــران اولــواالعزم شـده و داراي كتـــاب 

 آسماني است. 

هــاي زيــر مطــالب بــاال را تـدبــر در آيـات وارده در قــــرآن كـــريـــم در ســوره

 كنــــد: مـيبيشتـــــر روشـــن 

 السالم درباره يحيي عليه ۱۰سوره مريم آيه 

 دهيم اي زكريا! ما تو را بـه فـرزنـدي كه نامش يحيي است بشارت مي -

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۸۸)

 اي يحيي! تو كتاب الهي را به قوت فراگير!  -نامي در سابق نداشته كه هم

 سن كودكي مقام نبوت بخشيديم،  ما به يحيي در -

 و به او از نزد خود بركت و طهارت عطا كـرديـم،  -

 و او شخصـــــي پـــــرهيـــــزكــــار بــــود،  -

 او را به پدر و مادرش مهربان نموديم،  -
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 او اصــالً بـــه كسـي ستـــم نكـــرد،  -

 و معصيـت خـدا را مــرتكــب نشـــد،  -

 حـــق بــر او بـــاد در روز والدت، در روز رحلــــت، و در روز بعثــــت!ســـالم  -

 السالم درباره عيسي عليه ۳۳سوره مريم آيـه 

 القدس را بـه سـوي مـريم فـرستـاديـم.... ما روح -

 (۸۹السالم )هاي يحيي و عيسي عليهشباهت

 روح القـــــــدس بــه مــريــم گفــت:  -

اده پــروردگــار تـوام كـه بــه فــرمـان او بــراي بخشيـدن فـرزنـدي پـاك مـن فـرستــ»

 ام!بـه تـو آمـده

 اين كار بر من آسان است!  -....پروردگارت فرمود: 

 اي بــراي مــردم، مــــا آن فــــرزنــد را نشــانــه

 !«دهيــم و رحمتـــي از جـــانـب خــود قــرار مـي

گـران فهمـانـد كـه بـا طفـل سخـن گـوينـد: ه به طفل كرد و بـه مـالمت....مريم اشار

 « اي سخن گـوئيم ؟چگــونـه بـا طفل گهـواره» گفتنــد: 

 در ايـــن هنگـــام طفــل )بـــه امــر خـــدا گفــت:( 

 همـانـا مـن بنـده خـاص خـدايم، كه مرا كتاب آسماني و شرف نبوت عطا فرمود! » -

 دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي  (۹۰)

 قــرار داده اســت،  "مبــارك"هـر كجــا بـاشـــم مـــرا 

 ام بـه نمــاز و زكــات دستــور داده است، و تا زنده

 چنيـن بـه نيكوئي با مـادرم مـرا سفــارش فرموده اسـت، هـم

  كـار و شقـي قــرار نـــداده است.مــرا ستــم

!« درود حـق در روز والدت و در روز مــرگ و در روز قيـــامــت بـــر مـــن اســت 

 شـــود: چنـان كــه از آيـات بـــاال استفــاده مـي
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السالم را يحيي نهاده، و در مقابل فرزند مريم را ـ خداوند سبحان نام فرزند زكريا عليه ۱

 است. گذاري كردهاماست، ن "كندميزندگي"معناي كه به "عيسي"

ـ به يحيي در عهد صباوت و بچگي مقام نبوت و علم كتاب كرامت فرمود، چنان كه  ۲

 راهـم در كوچكي و طفوليت مقام نبوت كـرامت فرمود.  "عيسي"

 (۹۱السالم )هاي يحيي و عيسي عليهشباهت

نيكــوكــار  داد و او را به پدر و مادرش "بركت و طهارت"ـ خدايحيي را از نزد خود  ۳

بخشيد و او را نسبــت بــه  "بركت و طهارت"قــرار داد، چنــان كــه بــه عيســي هم 

 مــادرش نيكــوكـار مقــرر فرمـود. 

روز تـولـد،  -ـ خداي سبحان در مواطن و مراحل سه گانه به يحيي سالم و درود فرستاد  ۴

گانه درود هـم در همـان مـواطـن سهچنـان كـه بـه عيسـي  -روز وفـات، و روز قيـامـت 

 و سالم فرستـاد. 

يعنـي كسـي كـه از  "حصـور"يعنـي بـزرگ قـوم و  "سيـد"ـ خداوند متعال يحيـي را  ۵

هـا را به عيسـي قرار داد، چنان كـه تمـام آن "پيغمبر"روي زهـد زن اختيـار ننمـايـد، و 

 السالم هم مرحمت فرمود. عليه

السالم داشت براي اجابت نمودن السالم به عيسي عليهت هائي كه يحيي عليهتمام اين شباه

 دعاي 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۹۲)

اي طلب زكــريـا بــوده است، در آن جــا كه ذريــه طيبــه و خلــف پسنديده و شايسته

رامتي كه در پيشگاه خدا پيدا كرد، در آن هنگـامي كـه از مشـاهـده وضـع مـريم و كـ

 كرده بود، دلش لـبـريـز گشـت. 

/ آل  ۳۹« )مُصَدِّقا ب كَل مَـةٍ م نَ الّلـه »فرمايد: ـ از اين كـه خداي تعالي درباره يحيي مي ۶

 عمــــران(

شود كه يحيي از زمره اتباع و پيروان عيسي بن مريم عليهاالسالم و از اوصياء و روشن مي
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اي را كه يحيي مصدق اوست، همانا عيسي بن ن حضرت بوده، زيرا كلمهجانشينان آ

 (۱باشد: )مـريـم، مـي

 .  ۳۱۴، ص ۵الـميزان، ج  -۱

 (۹۳السالم )هاي يحيي و عيسي عليهشباهت

/ آل  ۴۵« )...!يا مَـرْيَـمُ ا نَّ اهلَل يُبَشُِّرك  ب كَل مَـةٍ م نْــُه اسْمُــُه الْمَسيـحُ عيسَـي ابْــنُ َمـرْيَـمَ»

 عمــــران(

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۹۴)

(۹۵) 

 فصل سوم :حضرت مريم عليهاالسالم صدّيقه قانته 

 خالصه تاريخ زندگي مريم عليهاالسالم در قرآن 

هـاي آل عمـران، مـريـم، انبيـاء و تحـريـم شـامـل مطالبي است درباره آيـات سـوره

 ندگي مريم عليهاالسالم كه مشروح آن در مباحث زيرين نقل خواهد شد، و تاريخ ز

(۹۶ ) 

 هـا بـه شـرح زيـر اسـت: خـــالصـه آن

دختر عمران است. هنگامي كه مادر مريم به او حامله شد، « مريم»السالم مادر عيسي عليه

كـه او را پـس از  چــه در شكـم دارد پسـر اسـت، نــذر كــردبـه خيــال ايــن كــه آن

 بـه دنيـا آمـدن در راه خـدا آزاد كنـد، تا پسـرش بـه خـدمــت مسجـد مشغـول شـود. 

چــون بار خــود را به زمين نهاد و روشن شد كه او دختر است، غم و حزن او را 

است، ناميد، تا او را  "خادمه"كه به معني  "مريم"فراگرفت، ليكن دخترش را به نام 

 مسجد وادارد. خدمت به

پدر مريم پيش از والدت او از دنيا رخت بر بسته بود. مادرش او را به مسجد  "عمران"

هم جزو آنان بود، تسليم كند. كاهنان راجع به كفالت  "زكريا"آورد تا به كاهنان آن كه 
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 مريم با يكديگر نزاع و گفتگـو كردند، تا باالخره بنا را بر قرعه نهادند و قرعه به 

 (۹7صه تاريخ زندگي مريم در قرآن )خال

اصابت كرد. زكريا كفالت مريم را به عهده گرفت، و او هم به خدمت  "زكريا"نام 

مسجد مشغول بود، تا هنگامي كه مريم به سن بلوغ رسيد. آن زمان زكريا براي مريم 

ي حجابي بر پا كرد تا مريم در ميان آن مشغول عبادت خداوند شود. جز زكريا كس ديگر

شد، رزق حاضري در شد. هر وقت زكريا وارد محراب مريم ميداخل آن حجاب نمي

ديـد، از او پـرسيـد: اي مـريـم ايـن روزي از كجـاسـت؟ مـريـم گفـت: محراب او مـي

 از نــزد خـدائـي اسـت كـه بـدون حسـاب بـه هــر كـه خـواهـد روزي بخشـــد! 

 بود.  "بـرگـزيـده"و  "طاهـره"و  "معصـومـه" و "صـديقـه"مــريـم عليهاالسالم 

 اي است كه مالئكه با او سخن گفتند و به او خبر دادند كه: "محدثه"او 

خدا وي را برگزيده و پاكيزه نموده، و از عبادت كاران قرار داده، و او را براي جهانيان »

 « هاي خود مقرر داشته است.از آيات و نشانه

 اني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ( دين مسيح و زندگ۹۸)

ـ در حالي كه در حجاب مستور بود ـ فرستاد.  "روح"سپس خداي متعال  را به سوي مريم 

به صورت بشر كاملي براي مريم مجسم شد، و به او گفت: من فرستاده پروردگار  "روح"

و بشارت ام. به اتوام، و براي بخشيدن پسري كه پدر ندارد به اذن الهي به سوي تو آمده

روح "اي ظاهر خواهد شد، و خداوند او را به داد كه به زودي از فرزندش معجزات باهره

را به او  "كتاب و حكمت و تورات وانجيل"چنين كند. و همتأئيد مي "القدس

خواهد فرستاد.  "اسرائيلبني"هاي آشكار به سوي آمـوزد، و او را بـا آيـات و نشـانهمي

و مريم در حال مانند  "دميد"را براي مريم گفت و سپس در او  داستان عيسي "روح"

 شوند، به فرزند خود حامله شد. ساير زناني كه حامله مي

مريم در مكاني دور خلوت گزيد، و چون او را درد زائيدن فرارسيد زير شاخ درخت 

 از گفت: كاش پيش از اين مرده بودم، و خرمائي رفت واز شدت حزن واندوه با خود مي
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 (۹۹خالصه تاريخ زندگي مريم در قرآن )

ها نامم فراموش شده بود. در آن حال )روح القدس يا فرزندش عيسي( او را صفحه دل

ندا داد: غمگين مباش كه خدا از زير قدمت چشمه آبي جاري نمود، و تو خود تنه درخت 

واز آن چشمه  راتكان بده تا از آن برايت رطب تازه فرو ريزد. از اين رطب تناول كن

روشــن دار، و اگــر از جنــس بشــر كسي را  "عيســي"بيــاشــام، و چشــم خود بــه 

ام، و بــا كــرده "روزه سكــوت"به او بگــو: من بــراي خــدا نــذر  "اشــاره"ديدي به 

 گويم! كس تا روزه هستم سخن نميهيچ

و  "بارنهادن"و  "حمل"شد. )موضوع مريم فرزند خود را گرفته و به سوي قومش روان 

شود، چه نزد ديگران يافت ميو ساير شئون وجودي او، تماما از سنخ آن "سخن گفتن"

بوده است.( چون قومش او را بدان حال ديدند مشغول طعن و سرزنش او شدند و گفتند: 

ح اي مريم عجب كار منكر و شگفت آوري كردي! اي خواهر هارون تو را نه پدر ناصال

 و 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۰۰)

 نه مادر بدكار بود، )كه خودت چنين كاري را مرتكب شدي؟!( 

 ها گفتند: مريم پاسخ آنان را به اشاره حواله طفل كرد. آن

 اي سخــن گــوئيــم؟ مـا چگـــونـه بــا طفـل گهــواره -

  طفل به امر خدا به زبان آمد و گفت:

من بنده خاص خدايم، كه مرا كتاب آسماني و شرف نبوت عطاء فرموده است، من هر  -

ام به نماز و زكات سفارش نموده، و كجا كه باشم، مرا مبارك گردانيده، و تا زنده

كار و شقي نگردانيده است. روز چنين به نيكوئي با مادرم توصيه فرموده، و مرا ستمهم

زي كه برانگيختـه شـوم، سـالم و درود حـق بـر مـن اسـت! چنين رووالدت و مرگ و هم

ها قيام كاريها و ستماي بود به آينده عيسي كه عليه بيدادگرياين جمالت خود اشاره

 ها كه در آن پديد آمده و كند، و براي زنده كردن دين موسي و از بين بردن كجيمي
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 (۱۰۱خالصه تاريخ زندگي مريم در قرآن )

 خيزد. معــارف و حقــايقــش و بـرافكندن اختـالفـات و مشـاجـرات، به پا مي تجــديـد

عيسي رشد و نمو كرد تا به سن جواني رسيد. او و مادرش مريم هر دو روي عادت جاري 

تـا آخـر  -از خـوردن و آشـاميـدن و سـايـر عـوارض وجـودي  -در زندگي بشر 

 كـردنــد. عمـرشـان زنـدگـي مـي

 عيسي مبعوث به رسالت شد.  سپس

السالم بعد از رسيدن به رسالت را در مباحث بعدي خواهيــم )جزئيات زندگي عيسي عليه

 (۱آورد.( )

 شرح والدت حضرت مريم در قرآن 

 .  ۱۴7، ص ۶الـميـــزان، ج  -۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۰۲)

 «ــرانَ رَبِّ ا ّنــي نَــذَرْتُ لَـكَ ما فـــي بَطْنــي مُحَـرَّرا!ا ذْ قاَلـت  امْــَرأَتُ ع مْ»

 ياد كن زماني را كه زوجه عمران گفت: »

 پـروردگـارا عهـد كـردم فـرزنـدي را كـه در رحـم دارم در راه تـو آزاد گـردانم! -

ي! چون نذر مرا بپذير! كه تو دعاي بندگان بشنوي و بـه اسـرار و احـوال همه آگاه -

 فرزند بزاد، از روي حسـرت گفت: 

 ام دختــر اسـت!؟ پـــروردگـــارا! فـــرزنـــدي كـــه زاده -

 چـه زائيــده دانــاتــر اسـت، خـدا بـه آن

 ها در وجود آن دختر نهان است!؟ داند كه چـه حكمتو مي

 خـواسـت مثـل ايـن دختـر نيسـت. و پســـري كـــه او مـي

 (۱۰۳دت حضرت مريم در قرآن )شرح وال

 سپــس زن عمــران گفـت: 
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 نـام نهـادم!  "مريم"مـن ايـن دختـر را  -

 را از شر شيطان رجيم در پناه تو آوردم!  "فرزندش"و  "او"و

 پس خداوند او را بـه نيكــوئي پذيرفت، 

 / آل عمران ( ۳۵« )و او را به ترتيبي نيكو پروردش داد....

 يم پدر و مادر مر

پروردگارا عهد كردم فرزندي را كه در  -بيان كرد  "همسر عمران"اولين عبارتي كه 

رحـم دارم در راه تو آزاد گردانم! داللت دارد كه آن سخن را زماني گفته كه حامله 

 بوده، 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۰۴)

 بـــوده اســت.  "عمـــــران"و حملـــش هــــم از 

در قيد حيات  "عمران"و رحلت او دارد، زيرا اگر  "عمران"آن سخن اشعاري بر وفات 

اش چنين استقاللي در آزاد نمودن بچه داخل شكمش را نداشت. دليل ديگر بود، زوجه

فرمايد: آن كــريم ميمطلبــي است كه قــر "مـريــم"قبل از تولد  "عمران"بر وفات 

دهـد كـه مـريـم قبـل از تـولـد نشـان مي« كشيدند...،زماني براي كفالت مريم قرعه مي»

 خـود پدرش را از دسـت داده بــود و نيــاز بــه كفـالـت داشــت. 

در چند جا ذكر شده و اسم مادر او را روايات  "عمران"در قرآن مجيد اسم پدر مريم 

انـد. بـر اسـاس ايـن روايـات ذكـر كـرده "مـرثـار"و بـرخـي آن را  "حثـه"اسالمي 

 پيغمبـري بـوده كـه به قوم خود مبعوث شده بود.  "عمـران"

 (۱۰۵پدر و مادر مريم )

  "آزاد سـاختن"مفهـوم 
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كرد، بدين معني نبــود مي "آزاد"در عصر تولد مريم، وقتي پدر و مادري فرزند خود را 

قيد سـرپـرستـي "كــردنـد بلكـه منظور آزاد نمودن از قيــد بنـدگـي آزاد مي كه او را از

 بــود كه نسبـت به اوالد خــود داشتنــد.  "و واليـت خـود پــدر و مــادر

كردند. اين از تحت واليت خود خارج مي "تحرير و آزاد سازي"پس او را به واسطه 

بــود كــه او را تحــت واليت خــداونــدي  آزادگي اگر براي خدا بود به معني ايــن

كــردنــد، يعنــي او را مخصــوص بنــدگي و پـرستش خـدا و خـدمت نمودن وارد مي

 كردند. هاميگاهها و پرستشكنيسـه

 كردند، ديگر او را در گويند آنان وقتي فرزند خود را در راه خداي تعالي آزاد مي

 كريا، يحيي، مريم و عيسي ( دين مسيح و زندگاني ز۱۰۶)

بردند، كردند، و از فرزندان خود استفـاده شخصي نميمنافع خودشان وادار به كار نمي

شـدنـد. اين كار و امثـال آن مشغـول مـي "كنيسـه"ها به خدمت و تميز كردن بلكه آن

اگر رسيدند و اختيار با بچه بود كه ها به مرحله بلوغ ميادامه داشت تا آن كه آن

داد وگـرنه از آن دست برداشته و بـه كاري كه خـواست بـه كـار خـودش ادامه مـيمـي

 شد. خواه خودش بود، مشغول ميدل

 چگونه انتظار تولد پسر تبديل به دختر شد؟ 

پروردگارا نذر كردم كه فرزندي كه در رحم دارم در  -از عبارتي كه مادر مريم گفت: 

آيـد كـه او بـه طور قطع عقيده داشت كه ايـن نكتـه نيـز بـرمـي -راه تـو آزاد گـردانـم 

 است!  "پسـر"اي كـه در شكـم دارد بچـه

 (۱۰7چگونه انتظار تولد پسر تبديل به دختر شد؟ )

آيه شريفه سخن زوجه عمران را بدون قيد و شرط و تعليق ذكر فرموده است. از اين كه 

از روي قطع به پيشگاه خداوندي عرضه  "زوجه عمران"خداي متعال سخني را كه 

شـود، كـه اعتقـاد او از روي قـرائنـي داشتــه، حكـايـت فـرمـوده است، روشـن مي
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رسـد، نبـوده است، زيـرا مي -به وسيله تجــربه و امثــال آن  -حدسي كه به ذهن مادران 

الهي از حاصل نخواهد شد، و پرواضح است كه كالم  "گمان"از آن حدسيات جز 

 باشد. اشتمال بر اين گونه حدسيات دور مي

جنيـن خـود داشتـه از جهتـي منتهـي  "پسـر بـودن"اعتقادي كه زوجـه عمـران راجـع بـه 

بـوده اسـت، و لـذا پـس از وضـع حمـل و روشـن شـدن مطلب باز مأيوس  "وحـي"بـه 

 گويد: نشده و با كمال صراحت و قطعيت مي"پسر"از 

 « آورم!فرزندش را از شر شيطان رجيم در پناه تـو مي او و»

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۰۸)

نمايد، با اين كه به حسب ظاهر راهي براي ثابت مي "ذريه"بدين ترتيب، براي آن دختر 

به علم و دانائي بدان نبوده است. در اين كالم كه زوجه عمران بدون هيچ قيد و شرطي 

گويد، )با اين كه موضوع فرزند پيدا كردن آن دختر داخل در علم خداوند متعال مي

دانست مي "وحي"شود كه او به وجهي از روي غيب و مربوط به آينده بوده،( روشن مي

وفات كرد و او از عمران  "عمران"كند. خدا به او پسري كرامت مي "عمران"كه از 

چه در شكم دارد، همان پسر پيدا كرد كه حتما آنحمل داشت، روي آن حساب قطعيت 

است، لكن پس از وضع حمل و فهميدن اشتباه خود، دانست كه حتما آن پسر از نسل اين 

و فرزند ثابت نمود و  "ذريه"دختر است، لذا بدون ترديد و قيد و شرط براي آن دختر 

 آن را به خداي متعال سپرد! 

 م الهي به دست آمد. چه كه از تدبر در كالاين بود آن

 (۱۰۹چگونه انتظار تولد پسر تبديل به دختر شد؟ )

 امتيازات مـريم عليهاالسالم 

چه زوجه عمران زائيده داناتر است، و پسري كه او خدا به آن -قرآن كريم با عبارت 

از قول خداي تعالي نكات ظريفي را بيان فرموده كه  -خواست چون اين دختر نيست مي
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السالم نيـز عليه "عيسـي"ـازات مـريـم بـر ديگـران و حتـي بـر پسـر خـود شامل امتي

 باشد.مي

ام دختر است!؟ زوجه عمران براي اظهار تحسر خدايا فرزندي كه زاده -آن جا كه جمله 

خدا داناتر است به  -به پيشگاه خداوندي عرضه داشت، خداوند متعال با فرمودن جمله 

دانستيم كه او دختر است لكن خواهد بيان دارد كه ما هم ميمي -چه او زائيده آن

 خواستيم آرزوي او را به وجه احسن و طريق بهتري عملي سازيم، و اگر زوجه 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۱۰)

 نمـود،دانست، ابـدا اظهـار تحسـر و حـزن نمـيعمـران منظـور مـا را در آن قسمـت مـي

داشـت، ممكـن نبـود كـه چـون ايـن دختـر، بـا ايـن كـه پسـري كـه او آرزويـش را مـي

 چـه بـر وجـود او متـرتب اسـت، بـاشد. و آن

زيرا باالترين چيزي كه در حق آن پسر امكان داشت، آن بود كه چون عيسي پسري شود 

 و مـرده را زنـده نمـايـد. كه كور مـادرزاد را بينـا و كـر مـادرزاد را شنـوا سـازد، 

 لكن بر وجود اين دختر آثار باالتر از آن مترتب است: 

 اي اسـت كـه از او پسـري بدون پدر به وجود آيد،ـ وجـود ايـن دختـر وسيلـه ۱

 الهــي بــراي جهـــانيـــان بـــاشنـــد، "آيــت"ـ خــود مــريــم و پســرش دو  ۲

 ه با مــردم تكلــم كنـد، ـ كــودك او در گهــوار ۳

 باشد، و مَثَل او در نزد خدا مثل آدم شود!  "كلمة اللّه "و  "روح اللّه "ـ كودك او  ۴

 (۱۱۱امتيازات مريم )س( )

هائي است كه بر وجود اين دختر و فـــرزنــد ها و ساير آيات و عالمات، همان قسمتاين

 است.  السالم متــرتـب شــدهعيسـي عليه"مبـاركـش 

 گذاري مريم نام
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شود كه به است. از اين جا روشن مي "عابده و خادمه"در لغت عبري به معني  "مريم"

 چه دليل زوجه عمران اسم دختر خودش را مريم گذاشت. 

او وقتـي وضـع حمـل نمـود، و از پسـر بـودن حمـل خـود مـأيـوس شـد. فـورا ايـن نـام 

د، تا او را به كاري كه از پسر انتظار داشت، وادارد. پس جمله را بـه دختـر نـوزاد خود نها

 / آل عمران( به منزله آن است كه گفته باشد من  ۳۶« )ا نّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ »

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۱۲)

ا در راه خـدا نمـودم، يعنـي نـذر كــردم كــه ايــن دختــر ر "محـرره"دختـر خـود را 

 آزاد نمايم، كه به عبــادت و بنـدگي حق مخصوص شود. 

كند، عبارت قرآن مجيد است مي "نذر"رساند سخن او افاده ترين دليلي كه ميروشن

خداوند او را بـه نيكـوئـي پــذيـرفت و او را بـه تـربيتـي نيكـو پـرورش »فرمايد: كه مي

داوند متعال سپرد تا از شر شيطان در امن و در كار اش را به خسپس دختر و ذريه« داد.

 عبادت و خدمت ثابت قدم باشند و اسم با مسمي مطابق باشد. 

قبول و پذيرفتن سخن اول زوجــه « خداوند او را به نيكوئي پذيرفت،»عبــارت اول يعني: 

او »، يعني: و عبارت دوم« مــن او را مــريــم نــام نهــادم،»عمــران است كــه گفــت: 

قبول و اجابت نمودن سخــن دوم اوســت كه گفت: « را به پرورشي نيكو پرورش داد،

در عبارت اول منظور پذيرفتن « اش را از شر شيطان رجيم، در پناه تو آوردم،من او و ذريه»

 و 

 (۱۱۳گذاري مريم )نام

را به  "قبول"ت باشد، زيرا قرآن نسبمي "مريم"قبــول كردن خــود آن دختــر يعني 

و "ا ْصط فاء"عبارت است از  "مريم". بنابراين قبول نمودن "نــذر"دختــر داده نــه بــه 

/ آل عمران( بخشيدن رشد و طهارت  ۳7« )اَنْبَتَها نَباتا َحسَنا»اختيار نمودن او، و مــراد از 

طـان در به او و ذريه او، و افاضه نمودن يك رقم حيات و زندگي است كه وسوسه شي

  "طهــارت"آن راه پيـدا نكنـد، و آن عبارت اسـت از 
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همــان است كه در آيــه شريفه ديگر  "طهــارت"و  "اصطفــاء"ايــن دو، يعنــي 

 فرمايد: خـداونـد متعـال مي

رَك ....»  / آل عمران ( ۴۲« )وَ ا ذْ قـاَلـت  الْمَـالئ كَـُة يـا مَـرْيَـمُ ا نَّ اللّــهَ اْصطَفيـك  وَ طَهَـّ

 "تطهيـر"چنين و برگزيدن مريم، و هم "اصطفاء"شــود كه از بيـانـات بــاال روشــن مي

 و پــاك نمودن او از پليــدي معصيت، هر دو اجــابت و پــذيــرفتن دعاي مادر 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۱۴)

السالم م بر زنان عــالم از نظــر والدت عيســي عليهباشد. چنان كه در برگزيدن مرياو مي

تعالي است از او و آيت شدن اين مادر و فرزند براي عالميان،تصديق قول خداي

 (۱پسر مانند دختر نيست! ) -فرمايد: ميكه

 السالم زندگي مريم قبل از تولد عيسي عليه

 آل عمران(/۳7« )...وَ اَنْبَتَها نَباتا حَسَنا وَ َكفَّلَها زَكَر يّا.»

قـرآن مجيـد دوران اوليـه زنـدگـي مـريـم عليهاالسالم از زمـان تـولـد خـودش تـا زمـان 

 هاي السالم را، در چند جمله بيان فرموده است. با همين جملهتـولـد پسـرش عيسـي عليه

 .  ۳۰۶، ص ۵الميـزان، ج  -۱

 (۱۱۵السالم )زندگي مريم قبل از تولد عيسي عليه

السالم كوتاه عظمت و امتيازي را براي اين بـانـو نشـان داده كه حتي پسرش عيسي عليه

 به آن امتيــــازات مفتخــر نشـده اسـت. 

ذكر كرديم. اينك آن  "امتيازات مريم"و  "گذارينام"قسمتي از اين مطالب را در مورد 

ان اشاره شده، شرح قسمت از زندگي اين بانوي عظيم الشأن را كه در آيات فوق بد

السالم در سازيم كه از زندگي مريم بعد از تولد عيسي عليهدهيم، و خاطرنشان ميمي

چه الزمه ذكر اين تاريخ ممتاز حيات بشري است، در قرآن ذكري نرفته است، زيرا آن

 اش، نهفته است. همـان حيـات قبـل از تـولـد و زمـان تولد فرزند گـرانمايه
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 در اين سوره در اين زمينه به شرح زير است:  آيـات قـرآني

 پس خداوند او را به نيكوئي پذيرفت،  -»

 و او را بـه تـربيتـي نيكــو پـــرورش داد. 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۱۶)

 زكـــــريــــا او را كفــــالـت كــــــــرد. 

شـــد نــــزد او ـــراب عبــــادت مـــــريـــم مـــيهــــر وقـــت زكـــريـــا وارد محــ

 يــافــت. گفـــت: آوري مــيرزق شگفـــت

 رسد؟ پاسخ داد: اي مريم اين روزي ازكجا به تو مي -

 «حسـاب دهـد!از جـانب خـداست! كـه خـداونـد بـه هر كـه خـواهـد روزي بـي -

كند، بخشيدن از آن ياد مي« وَ اَنْبَتَها نَباتا حَسَنا»ت كه خداوند با عبار "تربيتي نيكو"مراد از 

به او ذريه او، و افاضه نمودن يك نوع زندگي است كه وسوسه شيطان  "طهارت"رشد و 

و برگزيدن و انتخـاب "ا صْط فاء"همانا  "پذيرفتن به نيكوئي"در آن راه پيدا نكند... و 

« فَتَقَبَّلَهــا رَبُّهــا ب قَبُــولٍ حََســنٍ»ــا عبــارت نمـودن او بـوده كـه در قـرآن كـريم از آن ب

 كنــد. / آل عمـران( يـاد مـي ۳7)

 (۱۱7السالم )زندگي مريم قبل از تولد عيسي عليه

 السالم زندگي مريم تحت تكفل زكريا عليه

ن از مريـم بـه واسطــه اصـابـت نمود "زكريا"شود كه كفالت از آيه زير استفاده مي

 قــرعــه بــه نـام او بــوده است: 

تـو حاضـر نبـودي زمـاني كـه آنـان بـراي كفـالت و نگـهداري مـريم قـرعه »

 « كـردنـد؟كشيدند؟ و نبـودي كــه چگـونـه بـا يكديگــر مخـاصمـه ميمي

آنان در موضوع تكفل و نگهداري مريم با يكديگر مخاصمه كردند تا آن كه بنا را به 

 اصابت نمود.  "زكريا"ه كشيدن گذاشتند و قرعه به نام قرع
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مريم طبق نذر مادرش آزاد شده بود. آن زمان رسم بر اين »در روايات اسالمي آمده كه: 

 شد. و يعني كليسا بود و از آن خارج نمي "كنيسه"شد در بود كه فرزندي كه آزاد مي

 ي ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيس۱۱۸)

همين بود كه زوجه عمران پس از وضع حمل گفت: خدايا فرزند من دختر است، و پسر 

 آيـد... .شـود از مسجـد بيـرون مـيچـون دختـر نيسـت، زيـرا دختر وقتي حـائض مـي

را نمايد.... مريم  "عابدان"زوجه عمران فرزندش را نذر كنيسه نمود تا در آن جا خدمت 

تا به سن بلوغ رسيد، در آن هنگام زكريا دستور داد تا برايش كرد ها را ميخدمت آن

 « جدا شود.... "عابدان"حجابي قرار دادند تا از 

 السالم در تفسيرعياشي و قمي()نقل از امام باقر و صادق عليه

 محـراب عبـادت مـريـم، محل نزول مائده آسماني 

 كننــد كـــه: روايـات اسـالمـي چنيـن نقــل مـي

 (۱۱۹راب عبادت مريم، محل نزول مائده آسماني )مح

ديد. اورا نميچون مريم بالغ شد به محراب رفت و حجابي برخودانداخت،ديگركسي»

شـد و در نزد او ميوه تابستاني را در زمستان و ميــوه زكريا بـه محـرابـش وارد مـي

 ديد، به او گفت: زمستـاني را در تـابستان مي

 ز كجاست؟ اي مريم اين ا -

 مـــــريــــم گفـــــــــت: 

 « حساب دهد.از نزدخداست! خدا به هر كه خواهد روزي بي -

 السالم در تفسيـر عيـاشـي و قمــي( )نقـــل از امـــام بـاقـر و صـادق عليه

 "رزق"در قرآن مجيد )به صورت نكره( دليل بر آن است كه آن  "ر زْقا"ذكر عبارت 

 بوده است. چنان كه در روايات ديديم زكريا نزد مريم ميوه تابستاني رزق غير معهودي 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۲۰)
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ديد، اگر اين رزق يك رزق معمولي بود را در زمستان و ميوه زمستاني رادر تابستان مي

كرد، قناعت نمي "اين از نزد خداست"قطعا زكريا به جوابي كه مريم به او داد و گفت 

آمـدنـد بـرايـش آورده زيرا ممكن بود كه آن را برخي از مردمي كه بـه مسجـد مـي

 بـاشنـد. 

عالوه بر اين، آيه شريفه بعدي داللت دارد بر اين كه زكريا وجود آن رزق را در نزد 

ـي بـراي مـريـم از كـرامـات الهـي و خـارق عـادت تلقـي كـرده بـود، لـذا از خـداي تعـال

 اي نمـود كـه مقـامش چـون مقـام مـريـم بـاشـد. خـودش نيـز درخـواسـت ذريـه طيبه

شود كه زكريا آن پرسش را از مريم بيش از يك بار ضمنا از سياق آيه فهميده مي

 كه از او شنيده قانع شد و يقين به صدق گفتارش پيدا كرد.همان جوابياست، و بهننموده

همان است كه اهل كتاب به  "محراب"در كليسا اتخاذ كرده بود، يعني جائي كه مريم 

يعني خانه كوچكي است كه در مقدم معبدشان  "مقصوره"گويند، و آن  "مذبح"آن 

 درست 

 (۱۲۱محراب عبادت مريم، محل نزول مائده آسماني )

كسي شـونـد. كنند، و داراي دري است كه به وسيله نردبان كـوچكـي وارد آن مـيمي

 (۱بيننــد. )كـه در آن بـاشـد اهـالـي ميـان معبـد او را نمي

 السالم مريم، مـادر عيسي عليه

 / مريم( ۴۰تا۱۶« )وَ اذْكُرْ ف ي الْك تاب  مَرْيَمَ....»

 هـاي مهـم زنـدگـي دو تـن از پيـامبـران بـزرگ سـوره مـريـم بـا ذكـر جـريـان

 .  ۳۱۲، ص ۵الـميــزان، ج  -۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۲۲)

دهد السالم آغاز شده و سپس شرح روزهائي را مياسـرائيل، يعني زكريا و يحيي عليهبنـي

گيـرد و در مكـان شـرقـي اعتزال كـه مـريـم عليهاالسالم از اهل خـود كنـاره مي
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 شـود. شـود، و عيسي متولـد ميه ميالسالم حـاملـجــويــد و سپـس بـه عيســي عليهمي

السالم شباهت تمامي هست، چون والدت هر دو ميان دو داستان تولد يحيي و عيسي عليه

بزرگوار به طور خارق العاده صورت گرفته است، و اين هر دو در كودكي حكم و نبوت 

نيست، و داده شدند، آن يكي خبر داد كه مأمور به احسان به مادر شده و جبار و شقي 

برخود در روز والدتش و روز مرگش و روز مبعوث شدنش سالم داده است، اين يكي 

هاي ديگري نيـز نيــز همين مطالب را گفته و قرآن هم از آن دو نقل كرده است. شباهت

 انـد. آن دو داشتــه

در  السالم را تصديق كرده و به او ايمان آورده است.السالم نبوت عيسي عليهيحيي عليه

 اين 

 (۱۲۳السالم )مريم، مادر عيسي عليه

 فرمايد: آله ميوعليهاهللسوره خداوند سبحان به رسول گرامي خود حضرت محمد صلي

 اي محمـــد!  -»

در ايـن كتـاب ذكـر كـن: داستـان مـريم را در آن زمـان كـه از مـردم اهـل خـود كنـاره 

مـان سمت شرقي مسجد باشد،( اعتزال جست. گـرفت و در مكـان شـرقـي )كـه گويـا ه

 مريم در مقابل آنان حجابي آويخت، 

 « پس ما روح خـود نـزد او فرستاديـم كه بـه صـورت انساني تمام عيار بر او مجسم گشت.

آيد كه گويا مريم خود را از اهل خويش پوشيده داشت تا قلبش از اين آيه چنين برمي

كند كه باشد. اين مطلب را آيه ديگر تأكيد مي تر براي اعتكاف و عبادتفارغ

ديـد نـزد او رزقي شـد مـيهـر وقت كـه زكـريـا وارد محـراب او مي»فـرمـايـد: مـي

 « هست.

 روحي كه به سوي مريم فرستاده شده بود به صورت بشر ممثل شد. 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۲۴)

م به صــورت بشــر اين است كه در حــواس بينــائي مريم به اين معناي تمثل و تجس
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 صورت محســوس شود، وگرنه در واقع باز همان روح است نه بشر! 

روحــي كه به ســوي مــريــم فرستــاده شده بود از جنس بشر و جن نبود بلكه از جنــس 

كتابش وصف نمــوده  ملك و نوع ســوم مخلــوقات صاحب شعــور بود كه خدا او را در

خوانده است. و  "جبرئيل"ناميده اشت. آن فــردي را كه مأمور وحي است  "ملك"و 

خوانده، و در يك جا نيز  "رُوحُ الْقُــدُس يا رُوحُ االََْمين"جــاي ديگر قــرآن او را روح 

 ناميده است.  "رسول"او را 

 "جبرئيل"مريم مجسم شد همان  توان فهميد كه آن روحي كه برايها ميلذا از همه اين

به منظـور  "روح ما"بوده است. اگر در آيه فوق روح را به خدا نسبت داده و فرموده: 

 تشـريــف و احترام بوده است. 

 (۱۲۵السالم )مريم، مادر عيسي عليه

در قرآن كريم جز در داستان مريم در جاي ديگر نيامده است، و آيت  "تمثل"كلمه 

كند بهترين شاهد است بر اين كه جبرئيل خود رابراي مريم معرفي ميبعدي كه در آن 

وي در همان حال هم كه به صورت بشر مجسم شده بود، باز فرشته بود، نه اين كه بشر 

اي بود به صــورت بشــر و مريم او را به صورت بشر ديد، يعني شده باشد، بلكه فرشته

حسـوس شـد، ولـي در خـارج از ادراك در حـاسـه و ادراك مـريـم بـه آن صـورت م

 وي صــورتـي غيــر صــورت بشـر داشـت. 

 برخورد اوليه مريم با فرشته وحي و رسول پروردگار 

 مـريـم هميـن كه ملك را بـديـد بتـرسيد و گفت: 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۲۶)

بـرم! مريم د تـو بـه خـداي رحمـان پنـاه مـياگر مـردي پـرهيـزكـاري مـن از سـوءقصـ -

عليهاالسالم از شدت وحشتي كـه از حضـور جبـرئيل عـارضش شده بـود مبـادرت به 

جـا وارد شـده كـرد كـه وي بشري است كـه بـه قصد سوء بدانسخن كرد. او خيـال مي
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كـه هـدف نهـائي است، لـذا خـود را به پناه رحمـان سپـرد تـا رحمت عـام الهـي را 

 منقطعيــن عبـاد اسـت متـــوجـه خــــود ســازد! 

و اگر اين پناهندگي خود را مشروط به تقواي طرف نمود بدين دليل بود كه هر انساني 

كراهت دارد از اين كه وصف جميل تقوي را از خود نفي كند و بر هر انساني گران است 

خواست بگويد كه اگر تو تقوي داشته باشي  كه به نداشتن آن اعتراف نمايد! مريم نيز

برم، و چون بايد با تقوي باشي، پس همان تقوايت بايد تو را از من از تو به رحمن پناه مي

 سوء قصد به من و متعرض من شدنت باز دارد! 

 (۱۲7پروردگار )برخورد اوليه مريم بافرشته وحي و رسول

 روح بــــه مــــريـــــم جـــــواب داد: 

 مــن رســول پــروردگـار تـو هستـم،  -

 اي را به تو عطا نمايم! تا فرزند شايسته

هاي زكريا و مريم و ابراهيم و موسي )از لطافت هائي كه در سوره مريم در نقل داستان

يعني يحيي را به زكريا، عيسي را به مريم، اسحـاق « وَهَبَ»به كار رفته، همه جا فرموده: 

 كرديم!(  "عطا"ابراهيم، و هارون را به موسي  و يعقـوب را به

 مريم گفت: 

ام، نه از راه چگونه براي من فرزندي آيــد كــه قبــل از ايـن بـا هيـچ مـردي نياميخته -

 حــالل و ازدواج و نــه از راه حـرام!؟ 

 گفــت: رسـانـد كـه مـريـم از كـالم جبــرئيــل كــه سيــاق آيــه ايـن معنــا را مـي

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۲۸)

بخشد، و لذا گفت: فهميده بود كه اين پسر را در همين حاال مي« تا به تو پسري ببخشم!»

و در اين جمله فهماند كه « ام!هيچ بشري با من تماس نگرفته و زناكار هم نبوده»

ن اسـت كـه چنـد ماه قبل از نكاح و يا نصاحي فـرزنـددار شـدن مـن در االن منـوط بـه ايـ

 صـورت گـرفته باشـد، و حال ايـن كـه نگرفتـه است: 
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 مطلب از همين قرار است، كه به تو گفتم!  -روح بدو گفت: 

 پــروردگــارت گفتــه: كــه آن بــراي مـن آســان اســت، 

 تا آن را براي مردم از جانب خويش آيتي و رحمتي كنيـم، 

 كــاري اســت مقــرر شـده!  و

العاده السالم را به اين طرز خارقوسيله،بعضي از اغراض خلقت مسيح عليهاين جمله،بدين

 سازد، و معنايش اين است كه ما او را با نفخ روح، و بدون پدر، به خاطر خاطرنشان مي

 (۱۲۹پروردگار )برخورد اوليه مريم بافرشته وحي و رسول

كرديم، و نيز به خاطر اين كه آيتي باشد براي مردم، و رحمتي باشد از  اين منظور، خلق

 ما، با خلقتش آيتي باشـد، و بـا رسـالتش و معجـزاتش رحمتي! 

هاي الهي اموري نيست كه فهم بشر بدان اين تعبيرها اشاره به اين معناست كه غرض

 ها را داشتــه بـاشـد. احاطه يـابد و الفاظ گنجايش همه آن

 / مريم ( ۲۱« )وَ كـانَ اَْمرامَقْض يّــا ـ كاري است مقرر شده!»

اين عبارت اشاره به حتمي بودن قضائي است كه خدا درباره والدت اين غالم زكي رانده، 

 گيرد و نه دعايش! و ديگـر نـه امتنـاع مـريم جلو آن را مي

 باردار شدن مريم 

 يم و عيسي ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مر۱۳۰)

 كنــد كــه: سپس قــرآن كـريـم بيـان مي

 مــريـم بـاردار شــد بـه فـرزنــد، »

 پــس انفــــراد و اعتـــزال جسـت، 

 « اش بـــــــرد.و او را بــه محــل دوري از خــانــواده

بعد از آن كه از اهل خود اعتزال جست و به محل دوري آمد، درد زائيدن او را مجبور 

نمود، و به كنار تنه درخت خرمائي آمد تا در آن جا حمل خود را بزايد، )از اين كه تعبير 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

شود كه درخت مزبور خشكيده بود.( مريم به تنه درخت كرد نه خود درخت، فهميده مي

اي كاش قبل از اين مرده بودم و چيزي غيرقابل  -از خجالتش و شرم از مردم گفت: 

 خواهند زد. زوديزدند،كه بهام حرف نميم،تامردم دربارهشداعتنابودم،و فراموش مي

 (۱۳۱باردار شدن مريم )

 به سخن در آمدن عيسي نوزاد 

 / مريم ( ۲۴« )فَناديها م ـنْ تَحْت هَا اَالّ تَحْـزَنـي!»

 عيسي نـوزاد از طـرف پـائين مـريـم را نـدا داد كـه غـم مخــور! »

 ساخت،  كه پروردگارت جلوي تو نهري جاري

 تنه درخت را به سوي خود تكان بده كه خرماي تازه بر تو افكند، 

 دار! بخــور و بنــــوش، و چشمـــت را روشـــن

 اگــر از آدميـان كسـي را ديــدي، بگـــو! 

 ام، من براي خدا روزه )كالم( نذر كرده -

 « و امـــروز بـــا بشـــري سخـــن نكنـــم!

 زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ( دين مسيح و ۱۳۲)

تسليتي است به مادرش، از آن اندوه و غم شديدي كه به وي دست  "غم مخور"عبارت 

تر از اين نيست كه او تر و سختداده بود. آري براي زني عابد و زاهد هيچ مصيبتي تلخ

و حال رادر ناموسش متهم كنند، آن هم زني باكره، آن هم از خانداني كه در گذشته 

معروف به عفت و پاكي است، و مخصوصا تهمتي كه بچسبد، و هيچ راهي براي انكار 

السالم به اشاره نباشد، بلكه حجت و دليل همه در دست خصم باشد، لذا عيسي عليه

سفـارش كـرد كـه بـا احـدي حـرف نـزن و در مقـام دفـاع بـرنيـا، چون حجت خصم 

 وانـد آن را دفـع كنـد. آن قـدر سست نبود كـه چيـزي بتـ

تنه درخت را به سوي خود تكان بده كه خرماي "يكي از معجزات تولد عيسي در عبارت 
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 باشد، كه در آن تكان دادن را به ساقه درخت، و خـرمـا مي "تازه بر تو افكند، 

 (۱۳۳به سخن درآمدن عيسي نوزاد )

ز اشعـار بـه اين نكتـه نيست كـه ريختن را به نخله نسبت داده است. و ايـن خـود خـالي ا

نخلـه خشـك بـوده، و در همـان سـاعت سبـز شـده و بـرگ و بـار آورده و رطـب داده 

 اسـت كـه خــرمـاي پختـه و رسيـده از آن ريختـــه اسـت. 

 گويد: دهد و ميالسالم به مادرش چشم روشني ميعيسي عليه

كـه زيـر پـايت جـاري شـده بياشام، و بـدون از رطـب تـازه بخـور، و از جـوي آبي  -

 ايـن كــه انــدوهـي به خود راه دهي، خوشنود بـاش! 

السالم مادرش را به خوردن و آشاميدن سفارش كرد بدين جهت بوده )اگر عيسي عليه

هاي مسرت و خوشوقتي است، و كسي كه گرفتار مصيبت است ديگر كه اين دو از نشانه

ذاي لـذيـذ و آب گـوارا لذت ببرد، و مصيبت شاغل او از اين تـواند از غـنمي

 كارهاست.(

 عيسي گفت: 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۳۴)

ترسي مردم به تو تهمت بزنند و از تو بازخواست كنند كه اين فرزند را اما اين كه مي -

ي حرف مزن، و من جــــوابشــــان ها سكوت كن و با احداي، در پاسخ آناز كجا آورده

 دهــــم! را مـي

 )در آن دوره روزه سكوت مـرســوم بـوده اسـت و مـريـم نيـز اين را پـذيـرفــت.( 

 مـريم در مقابل تهمت مـردم 

 مـريـم مـولـود را در بغـل گـرفتـه بـود و نـزد كســان خــود آورد. 

 اي!؟انگيـز آوردهاي مـــريم حقـــا كــه چيـزي شگفـت -گفتنـــد: 

 اي خواهر هارون! آخر پدرت مرد بدي نبود و مادرت زناكار نبود! 
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 (۱۳۵مريم در مقابل تهمت مردم )

 مريم به مولود اشاره كرد:

 چگونه با كسي كه در گهـواره و نـوزاد است، سخـن كنيـم؟  -گفتند: 

گـوينـد چيز نوظهور و دهـد كه بـه مـريم ميالعمل مـردم را نشـان مي در اين جا عكس

كردند و منشأ آن همان امر اي؟ مـردم در نظر خود كار مريم را تقبيح ميعظيمي آورده

عجيبـي اسـت كـه بـا آن سابقه زهد و محجوبي، از مريم دختر عمران و آل هـارون 

 قـديس مشـاهـده كـردنـد. 

خـواننـد مي "خواهر هارون"برد و مردم مريم را كه قرآن كريم از او اسم مي)اين هارون 

اسرائيل بوده كه هر صالح ديگري را به او نسبت بـه قـولـي مـردي صـالح در بيـن بني

 دادنـد، و بـه قـول ديگـر، مـريم بـرادر تني پـدري داشتـه به نام هارون. مـي

 السالم مــراد بــه او همــان هـــارون بـرادر مـوسـي عليهاند كـه دو قــول ديگر نيز گفته

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۳۶)

اسـت، و ايـن نـاميـدن صـرف انتسـاب بــوده اسـت، نـه خـواهـر واقعـي، و قـول آخــر 

 ه اسـت.( ايـن كـه مـردي در آن زمـان بـوده كـه معـروف بـه فسـاد و زنـا بــود

چنان كه عيسي به او ياد داده بود، مردم را اشاره به عيسي كرد تا جواب ولي مريم هم

خود را از او بگيرند، و او حقيقت امر را برايشان روشن نمايد. مردم نيز تعجب زده 

پــرسيــدنــد: چگــونـه با كودكـي كه در گهــواره است يعنــي واقعــا كودك و نــوزاد 

 ــتگـــو كنيـــــم؟! اسـت گف

 گواهي عيسي نوزاد به پيامبري خود 

 آيد و بدون اين كه متعرض مسئله والدت در اين جا عيسي نوزاد به پاسخ در مي

 (۱۳7گواهي عيسي نوزاد به پيامبري خود )

 خـود شود،سخن خـود را با عبارت: 
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 « ا نّي عَبْـُداللّـه  ـ منـم بنده خدا!»

كنــد، تــا بــه عبــوديــت خــود بــراي خــدا اعتــراف كنــد و از غلــو آغــــاز مي

 غلــو كننــدگان جلــوگيــري نمــايــد، و حجــت را بــر آنــان تمــام ســــازد. 

با اين كه مشكل مردم مسئله تولد او بود آن جناب بدان جهت به آن موضوع اشاره نكرد 

اي كه هر چه بگويد جاي ترديدي ولود خود معجزه است، و معجزهكه سخن گفتن م

گذارد در اين كه حق است. در آخر كالمش بر خود سالم كرد يعني بر نزاهت و نمي

 ايمني خود از هر قذارت و خباثتي شهادت داد و از پاكي و طهارت مولود خبر داد: 

 گفت: »

 مـن بنـده خـدايـم!  -

 ني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ( دين مسيح و زندگا۱۳۸)

 مــــرا كتــــاب داده، 

 و پيغمبر كـرده است، 

 هـر جـا كـه بـاشـم بابركتم كرده است، 

 و به نماز و زكات، مادام كه زنـده بـاشـم ، سفـارشم فـرمـوده است، 

 كش و نافرمان نكرده است، نسبت به مـادرم نيكوكارم كرده، و گردن

 ام و روزي كـه بميـرم، روزي كــه تــولــد يـافتـه ســـالم بــر مــن

 « و روزي كـه زنـده بـرانگيختـه شـوم!

دادن خدا به خود خبر داد كه ظاهرا همان انجيل  "كتاب"عيسي در اين آيات، اول از 

 خــود تأئيــد كـرد.  "نبــوت"اســت، و سپس به 

وتش در همان روز به او داده شده بود السالم در آن روز فقط نبي بوده كه نب)عيسي عليه

 و بعدها خداوند سبحان او را به رسالت بـرگـزيد.( 

 (۱۳۹گواهي عيسي نوزاد به پيامبري خود )

من هــر جــا كــه بــاشــم خــداي تعــالي آن جا را »گــاه عيســي ادامــه داد كــه: آن
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ر جا كه باشد، ايــن اســت كه معنــاي مبــارك بــودنش، ه« بــا بــركت كرده است.

محل براي هر بركتي باشد. بركت به معناي نمــو خيــر است، يعنــي او بــراي مــردم 

كند، آموزد، و به عمل صالحشان دعوت ميبسيــار مناعف دارد و علم نافع به ايشــان مي

ا را اصــالح و دهد، و اقويكند، و كور و پيس را شفا ميو به ادبي پاكيزه تربيتشان مي

 نمـايد. ضعفــا را تقـويت و يـاري مي

/ مريم( اشاره به اين است كه در شريعت او نماز  ۳۱« )اَوْصاني ب الصَّلوة  وَ الزَّكوة  »عبارت 

و زكات تشريع شده است. نماز عبارت است از: توجه بندگي مخصوص به سوي خداي 

 و ايـن دو حكـم در بيسـت و « انفـاق مـالـي»سبحان. زكـات عبارت است از: 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۴۰)

 چنـدجـاي قرآن مجيد قرين هم ذكـر شـده است. 

اش بـه خـودش سـالم كـرده اسـت. السالم در سـه مـوطـن تكـون و هستـيعيسـي عليه

عيسـي داللت بـر نـوعـي  بـر يحيـي نيـز در ايـن مـواطـن سـالم شـده اسـت، ولـي سـالم

السالم سالم كننــده سـالم خـاص نـدارد و سـالم عمومـي است. در داستان يحيي عليه

 خداي سبحان بود، ولي در ايــن داستان خــود عيســي بــوده است. 

 / مريم( ۳۴« )ذل كَ عيسَي ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذي فيه  يَمْتَرُونَ!»

شـاره بـه سـراپـاي داستـانـي اسـت كـه قـرآن كـريـم از سـرگــذشــت و ايـن جـا ا

 گـويد: اوصاف عيسي آورده اسـت، و مي

 ايـن شخصــي كـه مـا دربـــاره والدتــش سخــن گفتيــم، »

 او خــود را بــه عبــوديت و نبــوت و كتــاب معـرفي كرد، 

 (۱۴۱گواهي عيسي نوزاد به پيامبري خود )

 مــان عيســي بن مــريم است! ه

 كننـــد، اش شـك و نـــزاع ميايـن همـان عيسـي بن مريم است كـــه دربـــاره

 نشايد كه خداوند فرزندي بگيرد!
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 او منــزه اسـت، چــون كـاري را اراده فـرمـايـد، 

 فقط به او گويد: باش! و وجود يابد! 

 ت! تا پروردگار من و پروردگار شماسخداي يك

 او را بپرستيد! راه راسـت ايـن است! 

در ايــن آيــات گفتــار نصــاري راجــع بــه فــرزنــد بــودن مسيــح بــراي خــــــدا 

 (۱ابطــــال و نفــــي شــــده اســت. )

 .  ۵۱، ص ۲7الميـــــــــــزان، ج  -۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۴۲)

 ر و گفتگوي مريم با ملك ديدا

 « وَ ا ْذ قالَت  الْمَالئ كَـةُ يا مَـرْيَـمُ....»

 گــاه كــه فــرشتگــان گفتنــد: آن»

 / آل عمران( ۴۲.« )اي مريم...  -

بوده « محدَّثه»آيه شريفه فوق در قرآن مجيد داللت بر آن دارد كه مريم عليهاالسالم 

ده است. در سوره مريم در همين قسمت، گوينده شنيرا مي« كالم مالئكه»است، يعني 

ناميده شده است، و گفتگـوي زير بين آنان در قرآن مجيد نقل شـده « روح»كـالم با مريم 

 اسـت: 

 (۱۴۳ديدار و گفتگوي مريم با ملك )

 گفـــــت: »

مـن رسـول پــروردگــارت هستـم كـه بـراي بخشيـــدن فـــرزنــدي پـاك بـه ســوي  -

 ام!ـو نـــازل شــدهتـ

 مريم گفت: 

 كجـا مــرا پسـري پـديـد آيـد بـا آن كـه دسـت بشــري بــه مـن نرسيده است،  -
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 ام؟! اي نكردهو من كار ناشايستـه

 روح القــــــــــدس گفــــــت: 

 ايـــن كـــار خــواهـــد شــد!  -

 « ر بــر مــــن آســــان اســت!پــــروردگـــــارت فــــرمـــــوده: ايــن كــــا

 شـود، مـريـم عـالوه بــر شنيــدن صـداي گـونـه كــه مــالحظـه مـيهمـان

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۴۴)

 القــدس با او صحبــت نيـز كرده است. روح

گفتگو با ملك، خــود آيد كه مريم عالوه بر از آيه شريفه زير در سوره مريم نيز برمي

 آن را هم مشـاهــده نمــــوده اسـت. 

 فرمايد:قرآن مجيد چگونگي اين رؤيت را بدين شرح بيان مي

 پـس، مــا روح خــــود را بــر او فــــرستــــاديـــم، »

 « كـه به صــورت بشــر كاملي براي او متمثــل گرديد.

 وظايف و مقامات مريم عليهاالسالم 

 السالم در قــرآن مجيــد، خــداونــد متعــال ز نقـل واقعـه تــولــد عيسـي عليهقبـل ا

 (۱۴۵وظايف و مقامات مريم )

 دهــد: مقـام و وظـايف مــريـم را از طـرق مـالئكـه بــه شــرح زيــر بــه او تـذكـر مـي

 آن گــاه كـه فـرشتگـان گفتنــد: »

 اي مريم! 

 را بـرگــزيـــد!  خـداي تعـالي تـــو -

 پـــــــاكيــــــزه گــــردانيـــــــد!  -

 و بر زنــان جهــان برتري بخشيـد!  -

 اي مريم! 
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 مـالزم اطاعـت خـــدايـت بــــاش!  -

 سجـــده نمـــا!  -

 « و نماز را با اهل طاعت به جاي آر! -

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۴۶)

انـد، مقـام و منـزلت و وظايف او را ـه بـا ايـن بيان، اخباري را كـه بـه مـريم دادهمالئك

 انــد: در قبــال خـــداي تعـــالي شـــرح داده

 عبـارت از قبول نمـودن او بـراي عبادت است.  "بـرگـزيـدن"

 عبارت از داشتن عصمت، و معصومه بودن اوست.  "تطهير"

تيار نمودن مريم بر زنان عالم، تقدمي است كه او بر آنان پيدا برگزيدن و اصطفاء و اخ

آيا تقدم مريم بر زنان جهان در "آيد كه كرده است. اينك در مقابل، اين سؤال پيش مي

چه از آيات مربوط به والدت حضرت عيسي آن "جميع جهات بوده يا در بعض آن؟ 

ه راجـع بـه والدت عيسي در شـأن عجيبـي اسـت، كـ "تقـدم"شود، اين ظاهر مي

السالم نصيب او شـده اسـت، زيـرا آيـات مـزبـور از مـوضـوعـات راجـع بـه زنـان، عليه

 غيـر از آن قسمـت و مطلـب را ذكـر نكـرده است. 

 (۱۴7وظايف و مقامات مريم )

اما موضوعات ديگري كه در ضمن آيات مربوطه ذكر گرديده، مانند: پاك بودن، 

چنين محدثه بودن و غيره، اموري كلمــات الهــي و كتب آسمــاني، و همتصــديــق 

 اســت كـــه اختصــاصي به مــريــم ندارد بلكــه براي غيــر او هـم پيـدا شـده است. 

گــوينــد، مريم بر زنــان جهــان عصــر خــود تقــدم پيدا كرده بود، ايــن كــه مي

 كنـد. فـع مـيمطلــق بــودن آيــه آن را د

اي كه از طرف الهي اعطاء شده، آيات اما، وظايف مريم را در قبال اين مقام و درجه

 كنند: چنين شـرح مي

 اي مريم!»
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 اكنـون كـه خــدا چنيــن مقـامـي بــه تـو كــرامـت كـرده اسـت، 

 « براي خداوند را ترك مكن! "ركــوع"و  "سجده"و  "قنوت"تو هم 

 يح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ( دين مس۱۴۸)

بعيـد نيسـت كـه هـر يـك از ايـن سـه نحـوه عمـل بـه تـرتيـب در بـرابـر يكـي از آن 

 سـه منـــزلتــي اســـت كـــه خـدايــش ارزانـي داشتـه اسـت. يعنـي: 

 چـون خـدايت بـرگزيـد، مـالزم عبـوديـت و بندگي او باش!  -

 اش كـــن! ــــو را پـــاك گــــردانيـــد، سجــــدهو چـــون ت -

 (۱و چون بر زنان جهان برتري دادت، باراكعان ركوعش كن!) -

 مريم، و نام و ذكر او در قرآن 

 « وَ مَـرْيَـمَ ابَْنـتَ ع ْمـرانَ الَّتـي اَحْصَنَـْت فَـرْجَهـا فَنَفَخْنا فيه  م ـنْ روُح نا....»

 تحريم( /۱۲)

 .  ۳، ص ۶يـــزان، ج الم -۱

 (۱۴۹مريم، و نام و ذكر او در قرآن )

شان به زند، به خاطر ايمان خالصاز زناني كه خداوند سبحان در قرآن شريف مثل مي

خدا و رسول و قنوتشان و حسن اطاعتشان، در تاريخ، دو زن هستند: يكي آسيه زن 

 فــرعــون، و دومي مـريـم دختر عمران. 

اش داشـت، بـود، كـه خـدا بـه كـرامت خـود گـرامي "ـــديقـه و قـانتـهص"مـــريـــم، 

 و از روح خــــود در او دميـــد: 

 / تحريم ( ۱۱« )وَ ضَرََب اللُّه مَثَاًل ل لَّذينَ اَمنُوا....»

 مــريـم اسـت دختر عمران كـه بـانـوئـي پـاك بـود، »

 ـــديـــــم، مـــا در رحـــم او از روح خــــود بـــدمي

 و او كلمات پروردگار خود را، 
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 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۵۰)

 و كتب او را تصـديـق داشـت، 

 « و از خـــاشعـــان بـــــــود!

بينيم كه به نام مباركش در آيه فوق تصريح در خصوص مريم عليهاالسالم مي

است،و تنهاآن نشدهنام هيچ زني برده "مريم"است.اصوالً در قرآن كريم جز فرموده

 است.نام اورا بردهاست كه درحدود بيست و چند سوره و در سي و چندآيهصديقه قانته

 فـرمـايـد:ستـايـد و مـيخــداونــد سبحــان مــريــم را بـه خــاطــر عفتـش مـي

 ـاء(/ انبيـ ۹۱!« )الَّتــــي اَحْـَصنَـــتْ فَـــرْجَــــها »

ستايش مريم عليهاالسالم در قرآن مكرر آمده است، و شايد اين به خاطر رفتار ناپسندي 

اند، و اند، و تهمتي باشد كه به وي زدهباشد كه يهوديان نسبت به آن جناب روا داشته

 فرمايد: قــرآن كـريـم در حكايت آن مي

 ( ۱۵۱مريم، و نام و ذكر او در قرآن )

 / نساء( ۱۵۶!« )لي مَـرْيَمَ بُهْتانا عَظيما وَ قَـوْل ه مْ عَ»

كند و سپـس، قـرآن مجيـد از تصـديق او بـه كلمـات پـروردگـارش ستايش مي

 / تحريم( ۱۲« )وَ صَدَّقَتْ ب كَل مات  رَبِّها!»فـرمـايـد:مـي

يعني مريم كلمات پروردگار خود را كه به قول بعضي همان وحي انبياء باشد، تصديق 

اند كه مراد به كلمات خداي تعالي در ا ين جا وعده و تهديد و بعضي ديگر گفتهكرد. 

امر و نهي خداست، ولي اين وجه درست نيست زيرا بنابراين ديگر احتياج نبود نـام كتـب 

 خـدا را ببـرد، چـون كتـب آسمـاني همـان وعـد و وعيـد و امـر و نهي است. 

كند. منظور از ت به كتب الهي ياد و ستايش ميسپس، قرآن مجيد از تصديق مريم نسب

هـاسـت، شرايعي كه از آسمان كتب الهي همان كتب است كه شرايع خـداي تعالي در آن

 نازل شده است، مانند: كتـاب تـورات و انجيل، و در اصطالح قرآن كريم هم كتب 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۵۲)
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ست، و شايد منظور از تصديق كلمات پروردگارش و تصديق كتب الهي آسماني همين ا

/ مائده(  7۵اين باشد كه مريم عليهاالسالم صديقه بوده است، كه در آيه ديگر قرآن )

 فرمايد: مي

 اي نبود، مسيـح پسـر مـريـم غيـر از فـرستاده»

 اي كه قبل از او هم فرستادگاني بودند، فرستاده

 « گــو بـــود.ديقــه و راسـتو مــــادرش صــ

فرمايد، قانت بودن هائي كه قرآن مجيد از مريم عليهاالسالم مييكي ديگر از تعريف

اوست ، يعني مــريــم از زمــره مــردمي بود كه مطيع خــدا و خــاضع در برابر اويند، و 

 دائما بر اين حال هستند. 

بـود فـردي از قـانتيـن خـوانـد )بـا ايـن كـه  اگر مريـم عليهاالسالم را بـا ايـن كـه زن

كلمـه قـانتيـن جمـع مـذكـر اسـت،( بـديـن جهـت بـود كـه بيشتـر قـانتيـن مــردان 

 هستنــد. 

 (۱۵۳مريم، و نام و ذكر او در قرآن )

 / آل عمران( آمـده كـه مـالئكـه بـه مـريـم نــدا دادند و گفتند:  ۴۳در جـاي ديگر قرآن )

در « اي مـريـم! بـراي پـروردگـارت قنـوت و سجـده كـن و بـا راكعـان ركـوع نمـا!»

آله روايـت شــده كــه وعليهاهللالبيــان از ابـي مـوســي از رسـول خــــدا صليمجمــع

 فــرمــود: 

ند: از مردان بسياري به حد كمال رسيدند ولي از زنان به جز چهار نفر به حد كمال نرسيد -

ها آسيه زن فرعون بود، دومي مريم دختر عمران، سومي خديجه دختر خويلد، اول آن

 آله !وعليهاهللچهارمي فاطمه دختر محمد صلي

در درمنثور اين روايت از طريق ابن عباس به نحو ديگر نقل شده كه در آن جا از رســول 

ان اهـل بهشت اين چهار زن هستند. كنـد كـه افضـل زنـآله نقــل ميوعليهاهللخــدا صلي

(۱) 
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 .  ۳۴۰، ص ۳۸الميزان، ج  -۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۵۴)

 آل عمــران كيستند؟ 

 «ا نَّ الّلـهَ اْصطَفـي اَدمَ وَ نُوحـا وَ اَل ا بْـراهيـمَ َو اَل ع مْراَن عَلَي الْعالَمينَ....»

 / آل عمران ( ۳۳)

 فـرمـايـد: مبــاركــه فـوق ميآيــه 

 « خــدا، آدم و نــوح و آل ابـراهيــم و آل عمـــران را بـر جهــانيــان بـرگـزيـد!»

 رسد كه منظور از عمران، همان پدر مريم است، نه پـدر به حسب ظاهر به نظر مي

 (۱۵۵آل عمران كيستند؟ )

 "مريم دختر عمران"و  "زن عمران"ن السالم . چنـان كه ذكـر نمـودن داستامـوسـي عليه

الــذكـر در ســوره آل عمـران در قــرآن مجيــد اشعـــار بـــه پـس از دو آيــه فــوق

 آن دارد.

عمـران "اش منظـور بـرده شـده، همـه "ع مْـران"در قـرآن شـريف چنـد جــا كــه نــام 

 "عمران پدر مـوسي"حتـا نـام اسـت ولـي حتـي در يـك مـورد هـم صـرا "پـدر مـريـم

 ذكر نگرديده است. 

و  "عيسي"و  "مريم"عبارتند از  "آل عمران"ها خود مؤيد اين است كه: مقصود از اين

 . "زوجه عمران"يـا آن دو بـا 

اند، باشد، نشده "عمران"شود، نصاري معترف به اين كه پدر مريم )اما اين كه گفته مي

 (۱ها باشد.( )پايه آنهاي بيها و گفتهف تابع هوسلزومي ندارد كه قـرآن شري

 .  ۳۰۳، ص ۵الـميــزان، ج  -۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۵۶)

 هاي مذكور در آنهدف سوره مريم، و سرگذشت
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 «مُحَـرَّرا!ا ذْ قاَلـت  امْـَرأَتُ ع ْمــرانَ رَبِّ ا ّنـي َنــذَْرتُ لَــَك مـا فــي َبطْنـــي »

 آل عمران (/۳7تا ۳۵)

شود كه زكريا از خدا درخواست شرح زندگي مريم در سوره مريم از آن جا آغاز مي

 فرزندي كرد كه از او و از خـانـدان يعقـوب ارث ببرد و خداوند متعال يحيي را به او داد.

بشارت  هدف كلي سوره مريم، به طوري كه در آخرش بدان اشاره شده، عبارت است از

 و انذار: 

 (۱۵7هاي مذكور در آن )هدف سوره مريم، و سرگذشت

 ايــن قــــرآن را بــه زبــان تــو جــاري ســاختيـــم، » -

 « تا پرهيزكاران را نويد دهي و سخت سران را انذار نمائي!

چيزي كه هست اين است كه همين غرض را در سياقي بديع و بسيار جالب ريخته است. 

ه داستان زكريا و يحيي، قصه مريم و عيسي، سرگذشت ابراهيم و اسحاق و نخست ب

السالم يعقوب، ماجراي موسي و هارون، داستان اسماعيل و حكايت ادريس عليهم

كه يا نبوت بوده و يا  -پرداخته و سهمي را كه به هر يك از ايشان از نعمت واليت داده 

لت اين عنايت را چنين تبيين فرموده گاه عخاطرنشان ساخته، و آن -صدق و اخالص 

اند، از آن جمله: نسبت به پروردگار اي داشتههاي برجستهاست كه اين بزرگواران خصلت

 خود خاضع و خاشع بودند. 

 ولي متأسفانه اخالف ايشان از ياد خدا اعراض نمودند، و به مسئله توجه به 

 ي ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيس۱۵۸)

اعتناء شدند، و به جاي آن دنبال شهوت را گرفتند، و به همين جهت پروردگار به كلي بي

كنند، مگر را كه همان از دست دادن رشد بوده باشد، ديدار مي "غي"به زودي حالت 

آن كه كسـي از ايشـان تـوبـه كنـد و به پروردگار خود بازگشت داشته باشد، كه او 

 پيوندد. مي "تاهـل نعمـ"سرانجـام به 

شان هاي آنان و آراء خارج از منطقهاي اهل غي و زورگوئيسپس نمونه هائي از لغزش

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

چـه كـه از پرستي، و آنرا از قبيل: نفي معاد، و نسبت داشتن فرزند به خدا دادن، و بت

 ســـازد. هـاست از نكبت و عــذاب، خـاطـرنشـان مـيلـوازم ايـن لغـزش

 كند: را به سه طائفه تقسيم مي اين سوره، مردم

هـائي كـه خـداونـد انعـامشـان كـرد، كـه يـا انبيـاء بـودنـد و يـا اهل اجتبـــاء و ـ آن ۱

 هـــدايـت، 

 (۱۵۹هاي مذكور در آن )هدف سوره مريم، و سرگذشت

ــــت هــائي كــه مــايـه و استعـداد رشــد خــود را از دســـ اهـل غــي، يعنــي آن ۲

 دادنـــــد،

ـ آن كساني كه تـوبـه نمـوده و ايمـان آوردنـد، و عمـل صـالـح كردند، كه به زودي  ۳

 (۱پيـونـدنـد. )بـه اهــل نعمــت و رشــد مي

 اعتقاد به الوهيت مريم در فرق مسيحي 

در اعتقــاد به الــوهيــت مـريــم از نيــاكـان مسيحيت به اخالف آنان رسيده و اينك 

 ميان آنان مشهـور است. 

 فــرمــايـــد: خــــداي متعــال در قـــرآن شـــريـف مـي

 .  ۳۰۶، ص ۵الـميزان، ج  -۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۶۰)

 اي عيســــي! -»

تخــاذ اي كـه مـرا و مـادرم را بـه غيـر از خدا دو معبود ديگر اآيا تـو بـه مـردم گفتـه

 « كنيــد؟

 "مريميه"اند كه در قرون گذشته قومي بودند به نام از برخي از نصاري حكايت كرده

 المعاني(معتقدبودند به الوهيت حضرت مريم عليهاالسالم )نقل از روحكه

اند در آيات قرآني به وفور بيان اين كه مسيحيان حضرت مسيح را خدا اتخاذ كرده
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مادر مسيح، در كليساهاي شرقي و غربي بعد از قسطنطنين متفق گرديده است، اما پرستش 

است. تنها فرقه پروتستان، كه پس از چند قرن بعد از اسالم پيدا شده است، ايـن عليه بوده

مسيح و ايـن  "رسالت"كه در اين اواخر اعتقاد به موضوع را انكار كرده است. كما اين

 ميـان مسيحيـان آمـريكـا رو به انتشـار  نيسـت، روز بــه روز در "خــدا"كـه او 

 (۱۶۱اعتقاد به الوهيت مريم در فرق مسيحي )

 و توسعه است. 

نويسد: اين عبادتي كه مي "مجمل التاريخ"نويسنده مشهور انگليسي در  "اچ، جي، ولز"

دهند، با تعليمات خود مسيح امروزه عـامه مسيحيــان براي مسيح و مادرش انجام مي

نهي كرده از اين كه غيـــر  "مرقس"است، بــراي اين كه خود مسيح در انجيل  مغــاير

 خـــداي يكتــا را عبــادت و پــرستـش كننـــد. 

 برده( كتاب نام ۵۳۹و صفحه  ۵۲۶)رجوع شود به صفحه 

دهند السالم انجـام مياين عبادت كه گفتيم مسيحيان نسبت به مـريـم مــادر عيســي عليه

 م است: چند قس

 هـا نمـازي اسـت مشتمـل بـر دعـا و ثنـا و استغـاثه و استشفاءـ بعضي از آن ۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۶۲)

دهند به خود مريم، و به نام اي كه آن را نسبت ميـ بعض ديگر عبارت است از روزه ۲

 شود. وي ناميده مي

وع و خشوع در برابر صورت و مجسمه و بلكه صورت خيالي همه اين عبادات توأم با خض

 شود. مريم انجام مي

تواند )البته معتقدند به اين كه مريم داراي سلطنتي است غيبي كه با داشتن اين قدرت مي

به اعتقاد آنان( خودش، بدون وساطت فرزندش ،نسبت به امور دنيا و آخرت مردم نفـع 

 و ضــرر بــرســانـد. 

 اند به اين كه پرستش مريم واجب است. صريح كردهآنان ت
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را بر مريم  "اله"ها ديده نشده كه كلمه الزم بـه تذكر است كه از هيچ يك از فرق آن

 !؟ "مادر اله"كننـد به: اطالق كنند، بلكه همه از مريـم تعبيـر مـي

 (۱۶۳اعتقاد به الوهيت مريم در فرق مسيحي )

اطالق مجــازي  "مادر خدا"يح دارند به اين كه اين اطالق هايشان تصرو بعضي از فرقه

 نيسـت، بلكــه اطـــالقـي اســت حقيقـــي!؟  "مبـالغــه در تعظيــم"و از بــاب 

 كنند.مي "اله"ننامند به طور قطع در عمل با مريم معامله  "اله"البته اگر چه هم مريم را 

خـود  "رهبـان"و  "احبـار"م پيـروي هـا در حـالل و حـراچنين است كـه آنو هم

 "خـدايـان -اربـاب "نمـاينـد كـه بـا آنـان عمـاًل معـاملـه كننـد، و طـوري عمـل ميمي

 نخوانند.  "ارباب"نمايند، هر چند كه آنان را مي

ترين مطلبي كه از علماي مسيحيت راجع به اين مطلب كه نصاري به حقيقت مريم صريح

هاي روم ارتدكس، از كتاب "السواعي"يده شده، عبارتي است در كتاب پرستند، درا مي

 شود. نگهـداري مي "دير تلميد"كه در 

 كننـد.البته، طوائف كاتوليك هم بـه اين معنـي تصـريـح دارنـد و بـه آن افتخـار مـي

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۶۴)

چاپ بيروت، عكس مريم را با نقش و نگارهاي  "المشرق"در شماره نهم سال هفتم مجله

 "پيوس نهم"رنگارنگ زينت داده و آن را يادبودي براي پنجاهمين سالي كه پاپ 

آبستني مريم بدون هيچ "وي گفته بود كه  -عصمت مريم را اعالم كرده بود، قرار دادند 

  "كاري صورت گرفته است!خطا و تبه

هاي كليساهاي مريم را در شرق مانند كليساهاي غـرب در ادتعـالوه بـر احترام وي، عب

 انـد. تثبيـت نمـوده "پنجـاه"عـدد 

براي  "پاپ پيوس"اي از پاپ هاست، و يكي از يادگارهاي نهمين نام عده ")پيوس

را عاصمه مملكت ايتاليا اعالم نمود، و همين باعث شد كه  "روم"مسيحيت اين بود كه 

ازدهم، روحانيت مسيح به طور كلي و در تمامي شئون استقالل يافته در عهد پاپ پيوس ي
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را عـاصمـه روحـانيـت اعـالم نمـودنـد. يكـي از يـادگـارهـاي هميـن پـاپ  "واتيكـان"و 

 است(  "اعـالم عصمـت مـريم"پيـوس نهـم 

 (۱۶۵اعتقاد به الوهيت مريم در فرق مسيحي )

گويد: راجع به كليساهاي شرقي نوشته، چنين مياي كه ضمن مقاله "پدر لوئيز شنچو"

شود، معروف انجام مي "مادر خدا"عبادتي كه در كليساهاي ارمني براي بتول طاهره »

 « است.

مادر "ها براي آن بتوله مغبوطه كليساهاي قبطيه به همين امتياز كه در آن»گويد: و نيز مي

  «گردد.شود، ممتاز ميعبادت هائي انجام مي "خدا

المشرق الكاتوليكيه "در شماره چهاردهم سال پنجم مجله  "پدر انستاس كرملي"

تحت عنوان )پرستش عذرا عبادتي است قديمي( عباداتي را ذكر كرده و پس  "البيروتيه

دربـاره دشمني مـارهـا بـا زن و نسل زن، و اين كـه  "سفر تكوين"از نقـل عبـارتـي از 

 است، گفتـه است:  "ريم عـذرامـ"مـراد از زن در اين كتاب 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۶۶)

كـه هنـوز هم زنـده است، در هيچ جا از كتاب  "ايليا"بيني كـه قبل از ظهـور مگر نمي»... 

شود. و است، ديده نمي "مريم"آسماني اشاره و تصـريحـي بـه ايـن كـه مقصـود از زن 

ر ايــن نبــي اعظـم پـرده از روي ايـن راز نهاني برداشتـه شـد و او بـود تنها پس از ظهو

 « كـه ايـن معنا را صـريـح و روشـن بيان نمود؟!

برداري را عبارت دانسته از مطلبي كه صاحب مقاله مزبور، اين پرده "پدر انستاس"سپس 

ق نموده، و آن است، و با آن تطبي "ها(سفر ملوك سوم )برحسب تقسيم كاتوليك"در 

ايليا موقعي كه با غالمش در باالي كرمل ايستاده بود، هفت مرتبه به »اين است كه: 

بيني؟ در مرتبه هفتم، غالمش گفت: به دريا مشرف شو، و نگاه كن ببين در دريا چه مي

غالم پس از آن كه به دريا مشرف شد و به آن جا نگريست، خبر داد: اينك لكه ابري 

 « در كف دست، يك مرد كه از دريا طلوع كرده است.بينم به قمي
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 (۱۶7اعتقاد به الوهيت مريم در فرق مسيحي )

صورت مريم بود. كما اين كه مفسرين  "پاره ابر"همين »سپس صاحب مقاله گفته است: 

اند، بلكه هم صورت مريم بوده، و هم صورت طناب هم اين حدس ما را محقق دانسته

سبب اصلي پرستش مريم در شرق عزيز همين »گاه گفت: آن« صلي.هاي اپاكيزه از پليدي

مطلب بوده است. و اين حادثه تقريبا در حدود ده قرن قبل از ميالد مسيح رخ داده است. 

گاه آن« است. "ايليـا"و برگشت اين فضيلـت در حقيقـت بـه اين پيغمبـر عظيـم يعنـي 

اند كه بعد از پيغمبران و اي بودهلين طايفهاو "هاكرملي"و از همين جهت، اجداد »گفته: 

اي بودند كه براي مريم اند؟! و اولين طايفهها به الوهيت مسيح ايمان آوردهشاگردان آن

 )نقل از كتاب المنار( « بعد از عروج جان و تنش به آسمان معبدها به پا كردند.

ايشان مريم را نيز  اين بود شواهدي از كلمات علماي مسيحيت بر اين كه بسياري از

 (۱اند!!!! )پرستند، و اين چنين در دين به گزافه گوئي مبتال شدهمي

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۶۸)

 .  ۸۵، ص ۱۲الـميزان، ج  -۱

 (۱۶۹اعتقاد به الوهيت مريم در فرق مسيحي )

  السالم از تـولـد تا رسـالـتفصل چهارم :حضرت عيسي عليه

 عيسيِ قرآن كيست؟ 

 بود. "پيغمبر"و هم  "بنده خدا"عيسي  -

 شد.  "مبعوث" "اسرائيلبني"او از جانب خداي تعالي به سوي  -

(۱7۰ ) 

 "صـاحب شـريعت و كتاب"و  "اولواالعـزم"گـانـه است كـه او يكـي از پيـامبـران پنج -

 نـام دارد.  "انجيـل"بودنـد. كتاب او 

 نــاميــده اسـت.  "مسيـح عيسـي"ي او را بــه خـــداي تعـالـ -
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 بـــاشــد. روح اللّه مــي"او كلمـــــة اللّه و  -

 است. "شهداي اعمال"و از  "امـام و پيشوا"او  -

 داده است.  "بشارت"السالم آمدن رسول گرامي اسالم را عيسي عليه -

 و آبرومند است.  "وجيه"او در دنيا و آخرت  -

 است.  "بـرگــزيـدگـان"و از  "مقــربيـن"او از  -

 است.  "صالحين"نمود، و از "اختيار"خدا او را  -

 است.  "پـاكيـزگـان"چنيـن از و هم "مبـارك"او در هـر حـال  -

 (۱7۱اعتقاد به الوهيت مريم در فرق مسيحي )

 حان است.سباز جانب خداي "رحمتي"براي مردم قرارداد، و او  "اينشانه"خدا او را  -

 فرستاده است. "درود"چنين خدا بر او بود، و هم "نيكوكار"عيسي نسبت به مادرش  -

 آمـوخت.  "كتـاب و حكمـت"او از كساني است كه خدا به او  -

است كه خداي تعالي در قرآن شريف  "واليت"ها بيست و دو وصف از مقامات اين

شود ست. چنـان كـه مـالحظـه ميها توصيف فرموده ارا به آن"عيسي"پيغمبر مكرمش 

 انـــد: الـذكـر بــر دو دستـهصفـات فـوق

 . "نيكـوكـار شـدن"و  "قـرب حق"و  "بندگي خدا"ـ صفــات اكتســابي: ماننــد  ۱

 (۱ها را شرح داديم. )ـ صفــات اختصــاصي كه در قسمتــي از ليسـت باال آن ۲

 .  ۱۵۰، ص ۶الـميــزان، ج  -۱

 ين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ( د۱7۲)

 السالم در قرآن خالصه تاريخ زندگي عيسي عليه

هاي مريم، آل عمران، احزاب، شوري، مائده، نساء، صف، انعام، انبياء و آيات سوره

تحريم شامل مطالبي است درباره تاريخ زندگي مريم عليهاالسالم و فرزندش عيسي 

اي از اين مطالب كه آن در مباحث بعدي نقل خواهد شد. خالصه السالم كه مشروحعليه
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مربوط به زندگي مريم بود در اول فصل سوم همين بخش ذكر گرديد، و ذيالً خالصه 

السالم است بـا تكـرار مـواردي از مبحـث قبلـي قسمتي كه مربوط به زندگي عيسي عليه

 شـود:دنبـال مي

 كنيم، زماني كه مريم طفل از لحظه تولد او ذكر مي السالم راخالصه زندگي عيسي عليه

 (۱7۳السالم در قرآن )خالصه تاريخ زندگي عيسي عليه

نوزاد را بـه خـانـه آورد، و مـردم از شنيـدن اين كـه دختـر عمران داراي نوزادي شده او 

كي كرد را مـورد شمـاتت قـرار دادنـد، و مـريـم بـدون اين كـه حرف بزند اشاره به كود

 كه در گهواره بـود، و در ايـن لحظـه ...

 طفــل به امر خــدا به زبـان آمد و گفت: 

من بنده خاص خدايم، كه مرا كتاب آسماني و شرف نبوت عطاء فرموده است، من هر  -

ام به نماز و زكات سفارش نموده، و كجا كه باشم، مرا مبارك گردانيده، و تا زنده

كار و شقــي با مــادرم تــوصيــه فــرمــوده، و مــرا ستــمچنين به نيكــوئي هم

چنيـن روزي كه بـرانگيختــه شــوم، نگــردانيده است. روز والدت و مــرگ و هـم

 سـالم و درود حـق بـر مـن است! 

ها قيام كاريها و ستماي بود به آينده عيسي كه عليه بيدادگرياين جمالت خود اشاره

 ها كه در آن پديد آمده و راي زنده كردن دين موسي و از بين بردن كجيكند، و بمي

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱7۴)

 خيزد. تجديد معارف و حقايقش و برافكندن اختالفات و مشاجرات، به پا مي

دو روي عيسي رشـد و نمـو كـرد تـا بـه سن جـوانـي رسيـد. او و مـادرش مـريـم هـر 

 -از خـوردن و آشـاميـدن و سـايـر عوارض وجودي  -عادت جـاري در زنـدگـي بشـر 

 كردند. تا آخر عمرشان زندگي مي

 السالم مبعوث به رسالت شد. سپس عيسي عليه

 گفت: نمود، و بـه آنان مياسرائيل را به دين توحيد دعوت ميعيسي بني
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ام، و آن معجزه اين است كه: از گ ل مجسمه وردهاي آمن از طرف خداي تعالي معجزه»... 

دمم تا به امر خداي سبحان مرغي گردد. من كر مادرزاد و سازم و در آن ميمرغي مي

دهـم، و مـردگـان را بـه امـر خـدا زنــده مبتالي به پيسـي را بـه امـر خـدا شفـا مي

 هــايتـان ــه در خــانــهدهـــم ككنــم، و بــه شمـــا از غيـب خبـــر مـيمــي

 (۱7۵السالم در قرآن )خالصه تاريخ زندگي عيسي عليه

 كنيــد. خـوريـد و چـه ذخيـره مـيچــه مـي

 اين معجزات براي شما حجت و نشانه حقانيت من است. 

 « همانا پروردگار من و شما خداست، پس او را بپـرستيـد!

كه عبارت از تصديق شريعت موسي  -يد خود السالم آنان را به شريعت جدعيسي عليه

السالم بود، و تنها بعضي از چيزهائي را كه بر يهود در تورات حرام شده بود، حالل عليه

 فرمـود: اسرائيل ميكرد، و به بنيدعوت مي -فرمود 

هـا بـا ام تـا بعـض چيـزهـائـي كـه در آنام. آمـدهمـن بـراي شمـا حكمـت آورده»

 « اختالف داريد، رفع اختالف نمـايم.يكديگر 

 گفـــت: چنيـــن بـــه آنــــان مـيهـــم

 اسـرائيـل ! مـن فـرستـاده خـدا بـه سـوي شمـايـم. اي بنـي»

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱7۶)

 نمـــــايــــــم، تـــورات را تصـــديــق مــي

 « دهم!است، بشارت مي "احمد"آيد، و نامش ن ميو به رسولي كه بعد از م

السالم معجزاتي را كه بر آنان ذكر نمود، )از آفريدن پرنده، زنده كردن عيسي عليه

مردگان، بينـا كـردن كـوران مـادرزاد، شفـا دادن مبتـاليـان بـه پيسـي و خبـر دادن از 

 . غيـب،( همــه را بــه اذن الهـي بـرايشـان عملـي كـرد

كرد، تا در اثر دشمني او پيوسته آنان را به يگانگي خدا و شريعت جديد خود دعوت مي

اسرائيل و تكبر ورزيدن علماي آنان، از ايمان آوردنشان مأيوس شد، و پس از مأيوس بني
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شدن، از عده كمي كه به او ايمان آورده بودند )حواريون( را انتخاب كرد تا در راه خدا 

 يار و انصار او باشند. و دعوت به دين 

 سرانجام، يهود بر آن حضرت هجوم آورده و خواستند او را به قتل برسانند، 

 (۱77السالم در قرآن )خالصه تاريخ زندگي عيسي عليه

 خـداونـد سبحـان او را از دست يهـوديـان نجـات داد و به آسمان باال برد. 

اند، و برخي ديگر دند او را كشتهموضوع او براي يهوديان مشتبه شد. بعضي گمان كر

 اند. گمان بردند كه او را به دار آويخته

هاي مبارك خود درباره داستـان اين بود خالصه مطالبي كه قرآن شريف در آيات سوره

هـا در مباحث السالم بيـان فـرمـوده اسـت. و مشـروح آنحيات و زنـدگي عيسـي عليه

 (۱بعـدي شـرح داده خـواهـد شـد. )

 السالم به نقل قرآن جـزئيـات تـولـد عيسي عليه

 .  ۱۴7، ص ۶الـميــزان، ج  -۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱7۸)

 ۴۵« )ا ذْ قالَت  الْمَـالئ كَـةُ يا َمـرْيَـمُ ا نَّ اهللَ يُبَشِّرُك  ب كَل مَةٍ م نْهُ اسْمُهُ الْمَسيحُ عيسَي ابْنُ مَرْيَمَ »

 / آل عمران ( ۵۱تا 

 آن گــاه كه مــالئكـــه بـــه مـريــم گفتنــد: »

 اي از خود، كه نامش مسيح، عيسي بن مريم است، اي مريم! خدا تو را به كلمه -

 دهـد. بشـارت مـي

 او در دنيــا و آخـرت داراي وجـاهـت اســت، 

 و از مقـربــان درگــاه الهــي اسـت. 

 واره، و در سن كهولت، با مردم سخن گويد، فرزند تو در گه

 و او از جملــه صـالحيــن اسـت! 
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 (۱7۹السالم به نقل قرآن )جزئيات تولد عيسي عليه

 مريم عرض كرد: 

 پـــروردگـــارا!  -

 چگــونــه مـرا فـرزنـدي تـوانـد بـــــود، 

 بــا ايـن كـه دسـت بشــري بـــه مــن نــرسيـــده اسـت!؟ 

 ــت: گف

 چنيــن اسـت كــار خــدا!  -

 آفـرينــد، كــه او هـر چــه را بخـواهـد مـي

 و چون مشيتش به خلقت چيزي تعلق گيرد، 

 بـــه محـض گفتــن : مـــوجــــود بــــاش! 

 « شـــــــود!همـانـدم مــوجــود مـي

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۸۰)

فتگوي مريم با مالئكه در سوره مـريم آمده كه، متعاقبا شرح داده خـواهـد شرح اين گ

اي كـه اين جـا قـابـل ذكـر اسـت، اين است كه در سوره مريم خــداي شـد، امـا نكتـه

 فـــرمــايــــد: تعــالي مي

 مـا روح خـود را بـر او فـرستاديم، كه به صورت بشر كاملي براي او مجسم شد. »

 ـريـم گفـــــت: مـــ

بــرم، اگــر پــرهيــزكــار بــاشي!؟ روح مـن از تـو بـه خـــداي رحمــان پنــاه مـي -

 القـــــدس گفــت: 

مـن رســول پــروردگــارت هستـم، كــه بــراي بخشيــدن فــرزنــدي پــاك به سوي  -

 « ام!تو نازل شده

  "محدثه"شود كه مريم اند روشن ميم نمودهبا مريم تكل "روح"و  "مالئكه"از اين كه 

 (۱۸۱السالم به نقل قرآن )جزئيات تولد عيسي عليه

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

بوده و از آن بـاالتـر ملك بـه صـورت انسـاني كـامل عيـار بـر مريم متمثل شده، و مـريـم 

 او را ديـده است. 

ا بـا او چنين كـه مـريم عليهاالسالم پروردگـارش را مخاطب قرار داده و سخنش رايـن

 گفت:

 پروردگارا! چگونه مرا فرزنـدي تـوانـد بـود، »

 « با اين كه دست بشري به من نرسيده است!؟

است كه به صورت انسان مجسم شده، و  "روحي"با اين كه متكلم با او به حسب ظاهر 

اگر چه از ناحيه روح خطاب متوجه مريم شده، لكن چون كالم مالئكه و روح و جبرئيل 

گويد در دانست كسي كه با او سخن مياما كالم خداي تعالي است، حضرت مريم ميتم

 واقــع خـــداســت، لــذا رسمـا خطــاب را بــه حضــرت او متـوجـه نمــود و گفــت:

 ( ۱ـ پــروردگـــارا...!)

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۸۲)

 سالم الگذاري عيسي عليهنام و نام

 .«ب كَل مَةٍ م نْهُ اسْمُهُ الْمَسيحُ عيسَي اْبنُ مَرْيَمَ... »...

اســت،  "مسيح، عيسي بن مريم"از خود، كه نامش  "ايكلمه"اي مريم! خدا تو را به »... 

 / آل عمـران( ۴۵« )دهـــد!بشـــارت مـي

 ـ كلمــــــــــــه  ۱

 وب به خداست، و آن عبارت است از اي است كه منسدر اصطالح قرآن، كلمه "كلمه"

 .  7، ص ۵الـميــــــزان، ج  -۱

 (۱۸۳السالم )گذاري عيسي عليهنام و نام

كلمه "و  "كلمـه ايجـاد"شــود. مـاننـد: چيــزي كه اراده الهــي با آن ظـاهـر مي

 ...."وحي
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عيســي  است، از آن جهـت كـه "عيسي"در ايــن آيــه خـود  "كلمـــه"مـــراد از 

 بـاشد. مي "كلمــه ايجــاد"

و اين كه تنها عيسي را به كلمه ايجاد اختصاص داده، با اين كه هر انسان، بلكه هر شئي 

در حقش صادق است، براي اين است كه ساير افراد انساني  "كلمه ايجاد"ديگر در عالم 

ر مورد عيسي والدتشان روي اسباب عادي و از طريق مراحل زناشوئي است، لكن چون د

كلمه "السالم بعض اسباب عادي و تدريجي، مفقود بوده، و تنها وجودش به وسيله عليه

صورت گرفته است، نفس كلمه تكوين شده است، چنان كه آيات زير آن را  "تكوين

 كننـد: تـأئيــد مي

 «عيسي كلمه الهـي و روحـي از عـالـم الوهيت است كـه بـه مريم القاء شده است!»

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۸۴)

مثال خلقت عيسي در نزد خدا، مثال خلقت آدم است، كه او را از خاك بسـاخـت و »

 «سپس بـه آن گفت، بشـري تمـام عيـار و كـامل بـاش، همـاندم موجود گرديد!

 ـ مسيح  ۲

يسي را مسيح گويند ، و اين كه ع"مسح شده"يعني  "ممسوح"عبارت است از  "مسيح"

 وجــوه زيــادي در تـوجيـه آن گفتـه شــده است: 

 مسح شده،  "يمن و بركت"ـ براي آن است كه با 

 كردند، او هم مسـح شـده است، ـ يا به روغن زيتوني است كه انبياء را با آن مسح مي

ال خـــود، تــا ـ يـا جهتـــش مســح نمـودن جبـرئيـل اوراسـت در مــوقــع والدت بــا بـ

 از وســوسـه شيطــان در امــان بــاشـد. 

 ـ يا به جهت مسح نمودن عيسي سر يتيمان، يا مسح نمودن چشم كور و شفا دادن 

 (۱۸۵السالم )گذاري عيسي عليهنام و نام

 باشد. ها، ميآن، يا مســح نمودن بيمــاران را با دست خــود و بهبــودي پيدا كردن آن

چه در اين باره ذكر شده، لكن آن "مسيح"وجوهي است كه براي تسميه عيسي به ها اين
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در ضمـن بشـارتـي كـه جبـرئيـل به مـريـم  "مسيح"قابل اعتماد است، آن است كه لفظ 

 فـرمـايـد: داده، واقع شده است، آن جـا كـه مـي

 اي از خود، دهد تو را به كلمهخدا بشارت مي»

 « اسـت! "سي بـن مـريـممسيح عي"كه نامـش 

است كه در كتب عهدين نام برده شده است.  "مشيحا"به عينه معرب "مسيح"و اين لفظ 

خواست به اسرائيل بر آن بوده كه چون پادشاهي از ايشان ميو از طرفي هم عادت بني

كـردنـد تـا پادشاهي برايش او را مسح مـي "كهنـه مقـدس"امر پادشاهي قيام كند، 

 گفتند.مي "مشيحا"باشد، و او را هم  مبارك

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۸۶)

 . "ملــك"است و يا  "مبــارك"بنــابـراين معني مسيـح يا 

آن بوده  "مشيحا"شود كه جهت نام نهادن او به از كتب اهل كتاب هم چنان استفاده مي

ملك منجي "شده، و وي را  "ملك عيسي"ام كه در بشارت دادن به مريم تصريح به دو

 شمـرده است.  "اسرائيـلبني

 در انجيل لوقا باب اول داردكه: 

و اينك  -اي نعمت خداداد را و ملك وي را گفت كه مترس اي مريم! زيرا كه تو يافته"

و او شخص بـزرگي  -تو آبستن خواهي شد، و خواهي زائيد، و او را عيسي خواهي ناميد 

د بـود، و فـرزنـد خـداي تعـالـي خـوانـده خـواهـد شد، و خـداونـد تخت پـدرش خـواهـ

و بـر دودمـان يعقـوبـي تـا ابـد سلطنت رانـده و سلطنتـش  -داود را بـه وي خـواهـد داد 

 ( ۳۴ -را نهـايـت نخـواهـد بود. )انجيل لوقا 

 (۱۸7السالم )گذاري عيسي عليهنام و نام

براي افاده مبارك بودن  "مسيح"هادن آن حضرت در ضمن بشارت به بعيد نيست نام ن

اوست، زيــرا تــدهيــن و مسـح نمودن با روغن زيتون هم در نزد آنان براي مبــارك 

 كند: شـدن بـوده است. و آيـه زيـر آن را تأئيد مي
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 آن طفــل بـه امــر خـدا زبـان گشـود و گفـت: »

 من بنده خاص خـدايـم!  -

 ه مرا كتاب آسماني و شرف نبوت عطا فرموده، ك

 « قرار داده است! "مبارك"و مرا هر كجا كه بـاشم 

 ـ عيســــي پســر مــريــم  ۳

است كه به منجي يعني شخص نجات دهنده تفسير شده، و در  "يشوع"اصلش  "عيسي"

 ند. اتفسير نموده "كندميزندگي "يعني"يعيش "را به معني  "عيسي"بعض اخبار 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۸۸)

و مشابهت داشتن آن دو  "يحيي"واضح است كه به واسطه ناميده شدن فرزند زكريا به 

در ضمن بشارت، تراست. اين كهمناسب "عيسي"با يكديگر، اين تفسير درمورد كلمه 

به ايـن مطلـب است كه او بدون مقيـد نمـود، بـراي آگـاهي  "بن مـريـم"را به  "عيسي"

نيز در آيت  "مريم"پدر آفـريـده خواهد شد، و با اين وصف هم معروف شده، و مادرش 

 بودن او شــريــك است. 

 (۱انبياء()/۹۱« )وَ جَعَلْناها وَابْنَها ايَةً ل لْعالَمينَ!»

 اعـالم مقـام و منـزلـت عيسـي در زمــان تـولــد 

 .۱۰، ص ۶الميزان، ج  -۱

 (۱۸۹اعالم مقام و منزلت عيسي در زمان تولد )

 «الدُّْنيا وَاالخ رَة  وَ م نَ الْمُقَرَّبينَ!وَجيها ف يمَرْيَمَاْبنُعيسَيالْمَسيحُاسْمُهُم نْهُ»

 / آل عمران( ۴۵)

دادند، مشخصاتي السالم رااز جانب خدا به مريمكه مالئكه بشارت تولد عيسي عليهزماني

 دهـد:اين نــوزاد شمـردنـد كه مقام و منزلت او رادر دنيــا و آخــرت نشــان ميبــراي 

 اي اسـت از خــدا، و اسمـش مسيـح عيســي پســر مــريـــم اسـت،او كلمــه»
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 او داراي وجــاهــت دنيـــوي و اخـروي اسـت، 

 « و همـــو از مقــربيــن است!

قبوليت حضرت عيسي در دنيا روشن است، و عبارت است از مقبوليت، و م "وجاهت"

 شود. در آخرت نيز با نص اين آيه شريفه قرآن ثـابـت مي

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۹۰)

چنين از درگاه خداي تعالي نيز بوده، و داخل در صف اولياء خدا و هم "مقرب"عيسي 

 باشد. مقربين از مالئكه از نظر تقرب مي

 آيــه زيـر در قــرآن مجيـد آن حضـرت را در صف مقربين از مالئكه شمرده است:

 هرگز مسيح از بنده خدا بودن استنكاف نداشته، »

 « چنيننــد!و فــــرشتگـــــان مقــــــرب هــــم

اي به خداي سبحان، آن است كه در سلوك و يا مقرب شدن بنده "مقرب بودن"معني 

و رجوع الي اللّه بر ساير افراد نوع خود پيشي گيرد و سبقت پيداكند،  پيمودن راه بازگشت

كنند. اين معني را خـداونـد متعال در راهي كه همه افراد، خواه و ناخواه، آن را طي مي

 آيات سوره واقعه و انشقاق شرح داده است.

 چنين صفـت يك دستـه از افراد انسان و هم "مقـربيـن"انسـان، اگـر در ايـن كـه 

 (۱۹۱اعالم مقام و منزلت عيسي در زمان تولد )

باشد، تـأملـي كنـد، خـواهـد فهميـد كه آن مقام، يك صفت يك دسته از مالئكه مي

مقام اكتسابي حتمي نيست، زيرا روشن است كه مـالئكـه مقـامـاتي كه دارنـد بـا 

ا بـه مــالئكـه بـه طـور انــد، پــس ممكــن اسـت آن مقـام راكتســاب پيــدا نكـرده

 (۱بخشش عطا كننــد، و بــه انســان بـه واسطــه عمـل و اكتســاب! )

 السالم السالم با خلقـت آدم عليهتشبيـه والدت عيسي عليه
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 / آل عمران (  ۵۹« )ا نَّ مَثَـلَ عيسي ع نْـدَ اللّـه  كَمَثَـل  ادَمَ....»

 .  ۱۴، ص ۶الميزان، ج  -۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۹۲)

فرمايد تا روشن سازد كه السالم را به خلقت آدم تشبيه ميدر آيه فوق تولد عيسي عليه

اين طرز والدت )يعنــي بــدون واسطه پدر آفريده شدن،( بـه بيشتر از بشر بودن و 

 السالم داللـت نـدارد. مخلــوق بـودن عيسي عليه

 فـرمــايــد: ـــــداي متعـــــال مـيخـ

 كيفيت خلق عيسي در نزد خدا، شبيه كيفيت خلـق آدم است، »

 نمود،را از خاك جمعكه اجزايش

 « بـدون واسطـه پـدري او را آفـريد! "بــاش"و با گفتـن كلمـه 

 آيه شريفه فوق داراي دو دليل بر نفي الوهيت و خدائي عيسي است:

ا بدون پـدر خلـق كـرد، كسـي هم كه مخلــوق باشد به نــاچــار بنــده ـ عيسي را خد ۱

 خــدا خــواهــد بـــود، نــه آن كــه مقـام الـوهيـت داشتــه بـاشـد!؟ 

 (۱۹۳السالم )السالم با خلقت آدم عليهتشبيه والدت عيسي عليه

مقتضـي الـوهيتش ـ آفريدن عيسي باالتر از آفريدن آدم نيست. پس اگر سنخ خلقتش  ۲

بـاشـد، بايد مسيحيان براي آدم هم مقام الوهيت قائل شوند، با اين كــه درباره آدم چنان 

 اي ندارند! عقيده

پس بايد درباره عيسي هم قائل به خدائي او نشوند، زيرا هر دو در اين كه بدون پدر 

 اند، شبيــه يكديگرند. آفريده شده

شــود، و آن ايــن كه: خلقت عيسي مانند ـم استفــاده مـياز آيه شريفه مطلـب ديگري هـ

خلقت آدم خلقتي طبيعي است، گرچه از نظر سنت جاري در نسل )كه نيازمندي پــدر 

 (۱بـاشد،( خارق العاده است. )

 .  ۴۱، ص ۶الـميــزان، ج  -۱
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 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۱۹۴)

(۱۹۵) 

 السالم اصلي رسالت عيسي عليه فصل پنجم:وظايف

 دو وظيفـه اصلـي رسـالت عيسـي 

 «وَ مُصَـدِّقـا ل ما بَْيـنَ يَـدَيَّ م نَ التَّوْرية  وَ ال َُح لَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ!»

 / آل عمران( ۵۰)

 در اسرائيل فرستاده شده و خداي تعالي السالم رسولي است كه بر بنيعيسي عليه

(۱۹۶ ) 

/  ۴۹« )وَ رَسُـوالً ا لـي بَنـي ا سْـرائيلَ»اول ايـن سلسلـه آيـات ايـن وظيفـه را بـا عبـــارت: 

 آل عمران( بيان فرموده است. 

 فرمايد: در آيات فـوق از زبـان خـود آن بـزرگـوار مي

 كنـم، كتـــــاب تــورات را تصـديـق مـي»

 كنم، كنون حرام بود، حالل ميو براي شما بعض چيزهائي كه تا

 آوردم،  "نبـوت"براي شما معجزه و نشـانـه 

 پس از خدا بترسيد، و مـرا هم اطاعت كنيد، 

 همــانـــا خـــداســت پــروردگــار مــن، 

 و شمـــا او را بپــرستيــد! 

 « كه راه راست همين است!

 (۱۹7دو وظيفه اصلي رسالت عيسي )

 ــوراتـ تصـــديــق تـــ ۱

اي بوده السالم تورات متداول درزمان خودش را،به آن اندازهتصديق نمودن عيسي عليه

السالم به او تعليم كرده است.پس درتصديق كه خدااز تورات حقيقي نازله برموسي عليه
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او داللتي بر عدم تحريف تـوراتـي كـه در آن زمـان بيـن يهوديـان متـداول بوده، نيست. 

آله هــم تـورات را، وعليهاهللتصـديـق نمـودن پيغمبـر اكـرم اسـالم صلي)چنـان كـه 

 داللتـي بـر عـــدم تحريف تورات متداول زمان خود ندارد.( 

 ها ـ حـالل كردن بـرخـي حـرام ۲

 هاي حالل را بر آنان خداي متعال به واسطه ظلم يهود، بعضي از طيبات و روزي

 زكريا، يحيي، مريم و عيسي  ( دين مسيح و زندگاني۱۹۸)

ها را نسخ كرده و برايشان طيبات السالم آمد و آنحرام كرده بود، تا اين كه عيسي عليه

حرام را حالل فرمود. ايـن مطلـب را خـداي تعـالـي در سـوره نسـاء چنين فرموده است: 

هاي عمتبه جهـت ظلمـي كه يهـوديـان )درباره پيغمبران و نفس خود( كردند، ما ن»

 « پاكيزه خود را كــه بر آنــان حــالل بــود، حـرام كرديم!

السالم احكام مذكور در تورات را امضاء فرموده و دارد كه عيسي عليهآيه شريفه داللت

به غير از احكـــام شــاقــي را كه نسـخ فرمود، بقيــه احكـام آن را قبــول داشته است. 

(۱) 

 ئيل و كل مردم اسراعيسي مبعوث به بني

 / آل عمران( ۴۹« )وَ رَسُوالً ا لي بَني ا سْـرائيَل!»

 .  ۲۴، ص ۶الميزان، ج  -۱

 (۱۹۹اسرائيل و كل مردم )عيسي مبعوث به بني

السالم تنها مبعوث بر شود آن است كه عيسي عليهچه از ظاهر آيه فوق استفاده ميآن

« كانَ النّاسُ اُمَّةً واح دَةً فََبعَثَ اللّهُ النَّب يّينَ....»آيه اسرائيل بوده است، اما با توجه به تفسير بني

السالم از پيغمبران السالم هم مانند موسي عليه/ بقره( روشن است كه عيسي عليه ۲۱۳)

 اولـواالعـزم بوده، و مبعوث به تمام مردم دنيا گرديده است. 

داشتن رسالت به يك قوم، با مبعوث ، "نبي"و  "رسول"البته با توجه به فرق وامتياز بين 
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شدن به آنان و غير آنان، منـافـات نـدارد. يعنـي ممكن است شخصي نسبت بـه عده 

هـا منصـب هـا و غيـر آنبـاشـد و در عيـن حـال نسبـت بـه آن "رسـول"خاصي 

 السالم .را داشتــه بــاشــد، مانند مــوسي و عيسـي عليه "نبــوت"

 عث و تبليغ است. رسالت، سفارت خاصي است كه پيرو حكم و )نبوت، منصب ب

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۰۰)

انساني است كه براي بيان نمودن دين مبعوث  "نبي"باشد. يعني قضاوت بين مردم مي

شود، براي ادا كردن پيام خاصي است كه رد آن به هالكت منجر مي "رسول"شده، لكن 

 پذيرفتن آن موجب بقاء و سعـادت مردم است.( و 

هـا ها و شـرقيشمار از غربياي بيبنابراين، وقتي قبل از بعثت پيغمبر اكرم، اهل روم و عده

هاي اسـرائيـل نبودند. در خطابالسالم ايمـان آوردنـد، بـا اين كـه از بنيبـه عيسي عليه

اسرائيل مورد نظر نيست، بلكــه مسيحيــان يقرآن نيز نسبت به مسيحيان تنها مسيحيان بن

 (۱كل جهان مورد خطاب است! )

 .  ۲۰، ص ۶الميزان، ج  -۱

 (۲۰۱اسرائيل و كل مردم )عيسي مبعوث به بني

(۲۰۲ ) 

 فصل ششم:شريعت عيسي و انجيل او 

 شريعت عيسي از نظر قرآن 

 ائده(/ م ۴۶« )وَ اتَيْناهُ االَْ نْجيلَ فيه  هُديً وَ نُورٌ....»

خداوند متعال در قرآن مجيد درباره تفصيل نزول انجيل و مشخصات آن چيزي نفرموده 

 السالم در اين سلسله آيات، است. همين قدر برابر با بيان نزول تورات بر موسي عليه

(۲۰۳) 

 آله نـزول آن را هـم تـذكـر داده است. وعليهاهللو نزول قرآن بر محمــد صلي
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 ه آن هم كتابي در عرض آن دو كتاب است: رساند كاين مي

 به دنبال آنان )يهود( عيسـي بـن مـريـم را آورديـم، »

 كـــرد. كه تورات را كه پيـش از او بـود، تصــديـق مـي

 و بـــه او انجيــل داديــم، 

 در آن هــــدايــت و نـوري است، 

 كنـد، و تــورات را كــه پيش از آن است، تصـديـق مـي

 و براي پرهيزكاران هدايت و پندي است. 

 چه خدا در آن فرستاده، حكم كنند، انجيليان بايد طبق آن

 «چـه خـدا فـرستـاده حكـم نكننـد، آنـان همـان فـاسقـاننـد!و كسـانـي كـه بـه آن

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۰۴)

ايـن اسـت كـه عيسـي  "عيسـي بـن مـريـم را آورديـم،بـه دنبـال آنـان "منظـور از جملـه 

انـد، پيمـوده است، كـه همـان راه هـم همـان مسلكــي را كــه انبيـاء پيـش از او رفتـه

 دعـوت بـه توحيد و تسليم بـه خداسـت. 

است، كتابي  "بشارت"كه در آيه ذكر شده است، و معنايش به حسب لغت  "انجيل"

السالم نازل شده است، نه اين كه صرفا يك بشارت بدون كتاب عليهاست كه بر مسيح 

باشد، ولي خداوند تعالي آن طور كه درباره نزول تورات و قرآن به تفصيل سخن گفته، 

 كيفيت نزول انجيل را در كلمات خود بيان ننموده است.

 "هدايت و نوري است،"اين كه خداوند سبحان در برابر توصيف تورات به داشتن 

 منظــور آن معــارف و احكـامي اسـت كـه در آن اسـت. ولـي ايـن كه دوبـاره در اين 

 (۲۰۵شريعت عيسي از نظر قرآن )

رسـانـد كـه هـدايتـي كه مي "فـرمـايـد! هـدايـت و پنـدي بـراي پـرهيـزكـاران،آيـه مي

آن را تفسيـر  "ـدمـوعظـه و پن"در اول گفتـه شـده، غيـر از هـدايتـي اسـت كه كلمـه 

 كــرده و در مــرتبــه دوم ذكــر شــــده اسـت. 

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

هــدايتــي كــه اول ذكــر شــده، نــوعــي از معــارف است كــه در بــاب عقــايد 

بردن است، و هدايت دوم نوعي از معارف است كه به طرف باعث هدايت يافتن و ره

 . كنددهــد و رهبري ميتقــوي در دين سوق مي

مصداق و فردي جز احكام و قوانين فرعي نخواهد داشت.  "نور"روي اين حساب كلمه 

ها راه زندگي ها اموري هستند كه از نورشان استفاده شده و در نور و روشنائي آناين

 شود. پيموده مي

 در توصيف تورات و بار اول ذكر انجيل  "هدي"آيد كه منظور از هابه دست مياز اين

 ن مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ( دي۲۰۶)

در هر دو جاي  "نور"است، و منظور از  "توحيد و معاد"نوعي معارف اعتقادي چون 

دوم كه در وصف انجيل بيان شده، "هدي"نوعي احكــام و قــوانيـن اسـت، و منظور از 

 نوعي پندها ونصيحت هاست. 

منظور تبعيت  "ننده كتاب قبلي توراتتصديق ك"اين كه در وصف انجيل تكرار شده 

انجيل از شريعت تورات است. در انجيل چيزي جز امضاء شرع تورات و دعوت به آن 

السالم استثنا كرده و خداوند سبحان هم فرموده نيست، مگر آن مقداري كه عيسي عليه

 « تا برخي چيزها كه برايتان حرام بود، حالل كنم!»است: 

رسـانــد كـــه در انجيلي / آل عمران( مـي ۱۳۸« )ـوْع ظَـةٌ ل لْـمُتَّقيـنَ!هُـدًي وَ مَ»عبــارت 

السالم نــازل شــده، عــالوه بــر آن معــارف اعتقــادي و احكــام عملي كه بر مسيح عليه

 كــه در تـورات اسـت، عنـايـت مخصـوصـي بـــه تقــواي در ديـن شــده اسـت.

 (۲۰7) شريعت عيسي از نظر قرآن

دقت در توراتي كه امروز ميان اهل كتاب رايج است، با اين كه قرآن به طور كامل 

مَّتي و م رْق ْس و لُـوقـا "هاي چهارگانه كه منصوب به قبولش ندارد، و نيز توجه به انجيل

اســت، گـرچـه غيـر از آن انجيلــي اســت كه بر مسيح نازل شده است، نيــز  "و يُـوحَنّـا

 كنــد. معنـي را تـأئيـد مـياين 
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 قضاوت و حكم بر اساس انجيل 

خداوند متعال در انجيل تصديق شرايع و احكام تورات را نموده، مگر آن مقدار از 

السالم تــذكــر داده احكــامي كه نســخ شــــده، و در انجيــل نــازل بر عيســي عليه

 اســت. 

 و قدري از محرمات آن را حالل كرده  انجيل چون احكام تورات را تصديق كرده

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۰۸)

چه چه كه انجيل حالل كرده است،( خود عمل به آناست، عمل به تورات )در غير آن

چه در انجيل نازل شده، همين باشد، و منظور از حكم به آنخدا در انجيل فرستاده، مي

چه اهل انجيل بايد طبق آن»اي از مفسرين كه به آيه سستي دليل پارهاست. و از اين جا 

اند كه انجيل خود احكامي مفصل استدالل كرده« خدا در آن نــازل كــرده، حكم كنند!

 شــود. مانند تــــورات دارد، روشـــن مي

چه هر كس كه حكم نكند بدان »فرمايد: اما براي تحكيم اين مطلب، خداوند متعال مي

اين عبارت را خداوند تعالي براي تشديد مطلب سه بار « ها فاسقانند!خدا نازل كرده، آن

بار راجع به نصاري، البته با اندكي اختالف: تكرار كرده است. دوبار راجع به يهود و يك

ار و بـ« گـراننــد،هـا ستـمآن»بـار ديگـر فـرمـوده: « هـا فـاسقـاننـد،آن»بـار فـرمـوده: يك

 « آنان كافرانند!»سـوم فرموده: 

 (۲۰۹قضاوت و حكم بر اساس انجيل )

 "ستم"و  "كفر"برد، و در مورد يهود كلمه را به كار مي "ف سْق"در مورد نصاري كلمه 

تثليث "را، و ايـن شـايد بـدان دليـل باشد كه نصـاري تـوحيـد و يگانگي خدا را به عقيده 

كه دين مسيح  "پولس"تبديل كردند، و پيروي  "لقدس،سه خدا: پدر و پسر و روح ا -

عيسي،احكام شرع را  "فدا شدن"را يك دين مستقل و جدا از دين موسي قرار داد. و با 

هااز توحيد و برداشته دانست، دست از شرع موسي برداشتند و بدين وسيله و بااين تأويل
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فـاسق گشتند. )فسق درلغت شريعت تـوحيـد خـارج شـدنـد، و از دين حـق پـروردگـار 

به معنــي خــارج شدن چيــزي از محل خود است.( ولي يهود جريانات و احكام دين 

موسي برايشان مشتبه نبود، و آنــان با علــم به احكــام و معارف الهي كه در تورات اصلي 

ت الهي هـا روي گـردان شدند، و اين كفــر و ستم به آيابود، دست بـرداشتنـد، و از آن

 (۱است. )

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۱۰)

 السالم انجيل، كتاب عيسي عليه

 / آل عمران( ۵۰تا۴۸.« )وَ يُعَلِّمُهُ الْك تابَ وَ الْح كْمَةَ وَ التَّوْريةَ وَ االَْ نْجيلَ... »...

چه از نظر و از آنبيان شده،  "انجيل"چه در قرآن شريف درباره در اين قسمت از آن

باشد، بحث خواهد السالم ميدر دست پيروان عيسي عليه "انجيل امروزي"تحول تاريخي 

 شد. 

السالم به مريم، دهد كه در لحظه بشارت تولد عيسي عليهآيــه فــوق عباراتي را نشان مي

 از طــرف مــالئكــه الهـي بيان گرديده: 

 .  ۲۱۵، ص ۱۰الميزان، ج  -۱

 (۲۱۱السالم )كتاب عيسي عليه انجيل،

 و خـــداونـــد بــه عيســي تعليم كتـاب و حكمـت كنـد، »

 و تـورات و انجيـل آمـــوزد، 

 اسـرائيـل فـــــرستــــد. و او را بــه رســالـت بنـي

 كنـم ،... كتــاب تــورات را تصـديـق مـي

 و براي شما بعض چيـزهائي كه تاكنون 

 « نمايم!مي حرام بود حالل

 فـرمـايـد: قرآن مجيد در آيه ديگـر در سوره زخـرف چنيـن مي
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 چــون عيسـي بــا ادلـه روشـن آمــد، گفــــت : »

 ام! براي شما حكمت آورده -

 خواهم بعضي از احكامي كه از تورات در آن اختالف داريد، و مي

 « بــرايتــان بيــان ســـازم...!

 ندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ( دين مسيح و ز۲۱۲)

 سه جنبه مشخـص انجيـل از نظر قرآن 

 قــرآن كــريـم بــراي انجيــل دو جنبــه نسـخ و اثبــات قــائـل اسـت: 

فرمايد: احكام در تورات است، و در انجيل تنها مقداري از احكام نـاسخـه ـ از طرفي مي ۱

 آيــه اولــي اشـــاره شــد. چــه در ذكــر شــده است، مـاننـد آن

ـ از طرف ديگر عالوه بر احكام ناسخ، بعض احكام اثباتي هم قائل است، مانند آيه  ۲

هـاست، تصـديـق بـه انجيل را نيز بر او فرستاديم كـه در آن هـدايت و روشنـي دل»

ـل انجيـل اه -درسـتي تـورات نمـوده، و وسيلـه راهنمـائي و انـدرز پـرهيـزكـاران اسـت 

 « چـه خـدا در آن كتـاب فـرستـاده، حكـم كنند.بـايـد بـر طبـق آن

 (۲۱۳سه جنبه مشخص انجيل از نظر قرآن )

شناسد كه مشتمل بر بشارت به نبوت ـ قرآن هم چنين انجيل و تورات را كتاب هائي مي ۳

امي را پيروي كنند، آن آنان كه رسول نبي »باشند: آله ميوعليهاهللپيامبر اكرم اسالم صلي

 / اعـراف( ۱۵7« )يابند.كه را در تورات و انجيل در نزد خود نـوشته مي

 انجيل واحد از نظر قرآن 

السالم نازل شده، و وحي را كتاب واحدي كه به عيسي عليه "انجيل"قرآن شريف 

وحنا متي، مرقس، ي"هاي چهارگانه كه به كند. پس انجيلمختص به او بوده، معرفي مي

 اند. السالم تأليف شدهمنسوبند، كتاب هائي است كه بعد از عيسي عليه "و لوقا
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 كتاب هائي كه بين نصاري موجود است به شرح زير است: 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۱۴)

 هــاي چهــارگــانــه )بــه شــرح فــوق( انجيـل -

 اريـــــون كتـــــاب اعمــال حــــو -

هـاي متعـدد مـاننـد چهـارده نـامـه از پولس، نامه يعقوب، دو نامه از پطرس، سه نـامه -

 نامه از يوحنا، و نـامـه يهـودا. 

 رؤياي يـوحنا )مكـاشفـات يـوحنـا(  -

هاي مخصوص به نصاري را نام همان طور كه قبالً گفتيم قرآن شريف هيچ يك از كتاب

است. آن  "انجيل"ر شده كه كتاب آسماني نازل بر عيسي بن مريم همانا نبرده، تنها متذك

 هـم يك انجيــل بيشتــر نبــوده است. 

برده السالم را با خصوصيات نامنازل شده بر عيسي عليه "انجيل"طايفه نصاري گرچه 

ها جمالتي كنند، لكن در كلمات رؤساي آنشناسند، و اعتراف به وجودش نمينمي

 يافت 

 (۲۱۵انجيل واحد از نظر قرآن )

شود كه متضمن اعتراف به اين حقيقت است، چنان كه در نامه پولس حواري به مي

 چنيـــن دارد:  ۶بــاب اول آيـه  "گليتـــان"

نمايم كه شما به اين زودي برگشتيد از آن كس كه شما را به فضل و من تعجب مي»

حقيقه مژده ديگر نيست، مگر اين كه بعضي كه في ال -مسيح خوانده بود به مژده ديگر 

 «را منحرف نمايند. "انجيل مسيح"خواهندكه سازند، و ميهستندكه شما را مضطرب مي

چنين به موارد و هم "پولس"به آيه فوق از نامه  "قصص االنبياء"نويسنده كتاب  "نجار"

هاي جيلغير از ان -در نامه هايش استشهاد كرده كه  "پولس"ديگري از كلمات 

 معروف بوده است.  "انجيل مسيح"چهارگانه، انجيلي بوده كه به 
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 هاي فعلي از نظر قرآن قبول انجيل

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۱۶)

قرآن مجيد با اين وصف اشعار دارد، هم چنان كه قسمتي از تورات حقيقي در كتب 

كتـب مقـدسـه "در  "انجيـل واقعـي"چنيـن از هـممقـدسـه فعلـي يهـود مـوجـود اسـت. 

 نصـاري آورده شـده اسـت.  "فعلي 

 دو آيـه در قـرآن شـريـف داللت روشنـي بـدين مطلب دارد: 

چگونه به حكم تو سر فرود آرند در صورتي كه تورات نزد »فرمايد: ـ درباره يهود مي ۱

 ئده(ما /۴۳« )هاست، و در آن حكم خدا مذكور است!آن

از نصـاري پيمـان گـرفتيـم، پـس آنـان نصيـب بـزرگي »فـرمـايـد: ـ درباره مسيحيان مي ۲

 (۱/ مائده( ) ۱۴« )را از انجيـل از دسـت دادنـد!

 . ۱۸۹و  ۱۸، ص ۶الـميزان، ج  -۱

 (۲۱7هاي فعلي از نظر قرآن )قبول انجيل

 هاي چهارگانه تاريخ انجيل

ـح و انجيـل و بشـارت قائلند، مدرك تمام سخنانشان چـه مسيحيان درباره مسيآن

هاي هاي كتب مقدس انجيل متي، انجيل مرقس، انجيل لوقا، و انجيل يوحنا، و نامهنوشته

پولس و پطرس و يعقوب و يوحنا و يهودا است: و چون اعتبار تمام كتب مقدس منتهي 

ها بحث هر يك از آن شود، اكنون راجع به وضعهاي چهارگانه ميبه اعتبار انجيل

 كنيم.مي

 انجيل مَتّي 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۱۸)

تـريـن انجيلـي است كـه تـاريـخ تصنيف و انتشـارش از همـه انجيـل متـي قـديمـي
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ميـالدي، بعـض ديگـر بين  ۳۸جلـوتـر بـوده اسـت. بعضـي تـاريـخ تصنيـف آن را سـال 

السالم انــد. بــا تــوجــه بــه ايـن كــه عمــر حضــرت عيســي عليهنـوشتــه ۶۰تــا  ۵۰

شـود كـه ايـن انجيـل بعـد از آن حضـرت ســال بــوده اسـت، روشـن مــي ۳۳حـدود 

السالم در همين تأليف يافته است. )رجوع شود به مبحث مدت عمر حضرت عيسي عليه

 بخـش.(

أخرين مسيحي عقيده دارند كه انجيل متي اصالً به لغت عبري نوشته محققين از قدما و مت

شده و سپس به يوناني و غير آن ترجمه شده است. نسخه اصلي آن مفقود گرديــده و 

 اش روشن نيست. گذشتــه از اين مترجمــش نيز شناخته نشده است. وضع ترجمه

 (۲۱۹انجيل متي )

 انجيل مِرْقِسْ 

مرقس شاگـرد پطـرس بـوده، و خـود از حـوارييـن نيسـت. گـوينـد وي انجيلـش را بـه 

 تـوصيـه و دستور پطـرس نوشت. او عقيده به خدائي مسيح نداشت. 

روي اين حساب كه او قائل به الوهيت مسيح نبود، بعضي از متعصبين مسيحي به انجيلش 

اي عشاير و چادرنشينان نوشته، لـذا مسيح اند: مرقس انجيلش را براهميت نداده، و گفته

 باشد، معرفي كرده است. را بـه عنـوان پيغمبـري كه رساننده شرايع الهي مي

 ميالدي تأليف كرده است.  ۶۱در هر حال مرقس انجيل خود را در سال 

چـه از اخبـار متواتر پيشينيان آن -گـويـد: "قـامـوس كتـاب مقـدس")مستـر هـاكس در 

انجيلـش را در روميه نوشته، و پس از  "مـرقس"آيـد آن است كه حـا بـه دست ميصـري

 وفات 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۲۰)

پطـرس و پـولس آن را انتشـار داده است، لكـن چنـدان اعتباري ندارد، زيرا چنان 
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ـان نـوشتـه، نه براي شهرنشينان، پيداست كه وي انجيلـش را بـراي اهـل قبـايـل و دهـاتي

 هاي اين شخص خوب دقت فرمائيد!!و بالخصوص اهل روم!( در گفته

 انجيل لُوقا 

السالم را ديده است.او كسي نه خود از حــوارييـن بــوده، و نــه مسيــح عليه "لــوقـا"

 گرفته است.  "پولس"است كه مسيحيت را از 

كوشيد و ه در ابتداء عليه پيروان عيسي سخت مياز يهوديان متعصبي است ك "پولس"

 هوش شده و در باره مدعي شد كه وي بيساخت، تا اين كه يكوضع آنان را آشفته مي

 (۲۲۱انجيل لوقا )

 هـوشي مسيـح او را لمس كـرده و از آزار كـردن مسيحيان منع فرموده است. عـالـم بي

اي بشارت دادن بـه انجيلش فرمان داد. او گفت به مسيح ايمان آوردم و مسيح مرا بر

 كسـي است كه اركان مسيحيت كنوني را محكم كرد.  "پـولس"هميـن 

 تــــوان نكـــات زيـــر را شمــرد: مــي "پــولـس"از تعليمــات 

 ـ ايمــــان بـــه مسيــح را بــراي نجــات كـافـي دانسـت!  ۱

 نصاري مباح كرد! ـ خـوردن مـردار و گوشت خوك را براي  ۲

 ـ از ختنه كردن واحكام ديگري كه در تورات بود، نهي نمود!  ۳

)با اين كه انجيل براي تصديق تورات بوده، و جز اشياء معدود چيز ديگري را حالل 

السالم براي تقويت شريعت تورات، و توجه دادن منحرفين به نكرد، و آمدن عيسي عليه

ـن كـه عمـل بـه احكـام الهـي راباطل و سعات و نيك آن كتاب آسمـانـي اسـت، نـه اي

 بختي 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۲۲)

 را تنها و تنها در سايه ايمـان خـالي بـدانـد!( 

نـوشت، و پـس از مــرگ  "مـرقـس"بـه هـر حــال، لــوقــا انجيلـش را بعـد از انجيـل 
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 نتشـــار داد. ا "پــولــس"و  "پطـرس"

هاي ديگري مانند انجيل "انجيل لوقا"اند كه اي از دانشمندان مسيحي تصريح كردهعده

كه جنبه كتاب الهامي دارند، يك كتاب الهامي نيست، چنان كه جمالت اوليه انجيل لوقا 

 خود شاهـد صادقي بر اين مطلب است: 

 شــود: انجيــل لــوقا با اين جمــالت شــروع مي

اند آن وقايعي را كه در ميان ما به يقين پيوسته است از آن جا كه جمعي شروع نموده... »

ديدند و خادمان كالم بوده به نهجي كه آنان كه از آغاز به چشم خود مي -تبيين نمايند 

من نيز مصلحت چنان ديدم كه آن وقايع را تماما من البدايه كمـال  -اند و به ما رسانيده

 ـوده و بـر حسـب تبعيـت نمـ

 (۲۲۳انجيل لوقا )

چنان كه مالحظه « اتصـالشـان تحـريـر نمـايـم بـراي تـو اي ثيـوفلـس گــرامــي!

رساند كه انجيل لوقا يك كتاب نظري بيش فرمائيد جمالت فوق به طور آشكار ميمي

 نقـل شـده اسـت.  "مستـر كـدل"هم همين مطلب از  "االلهام"نيست، و در رساله 

صــريحـا نـوشتـه: بعض قــدمــا در دو بـاب اول انجيـل لـوقـا نظـر شـك و  "جيـروم"

 نبوده است.  "مــارسيــوني"اند. آن دو در نسخه فـرقـه ترديد داشته

 ۴۳كند كه از فصل به طور قطع اظهار نظر مي ۹۵نيز در كتاب خود در صفحه  "اكهارن"

 ۶۱ا، به آن كتاب الحاق شده، و هم چنين در صفحه از باب بيست و دوم انجيل لوق ۴7تا 

هاي روايتي در انجيلش نقل كرده، بادروغ "لوقا"همان كتاب گويد: معجزاتي كه 

ها را با يك نظر شاعرانه اضافه كرده است. آن "لوقا"شود كه مخلوط است و معلوم مي

 متأسفانه در اين زمان تشخيص صدق و كذب آن بسي دشوار است. 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۲۴)

 نجار نقل گرديد.(  -)مطالب فوق از كتاب قصص العلماء 
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 انجيــل يُـوحَنّـا

برده، يوحنا پسر زيدي صياد است، كه اند: يوحناي نامبسياري از علماي مسيحي نوشته

 وي بوده است.السالم و مورد محبت شديد گانه عيسي عليهيكي از شاگردان دوازده

 ( "يـوحنـا")قـامـــوس كتـاب مقـدس مــاده 

و پيـروانشـان درباره عيسي  "ابيسـون"و  "شيـرينطـوس"اند كه چون و نيز تذكر داده

السالم عقيده مخلوقيت داشته، و معتقد بودند كه وجود عيسي بر وجود مادرش سبقت عليه

 عده گذشته مخالف بودند، در ندارد. روحانيون واسقفهاي آسيا و غير آن كه با

 (۲۲۵انجيل يوحنا )

ميالدي نزد يوحنا رفته و از او درخواست كردند كه انجيل جديدي برايشان  ۹۶سال 

بنويسد، و به طرز مخصوصي الهوت مسيح، يعني مخلوق نبودن او را توضيح دهد. يوحنا 

قصــص "لب در درخواست آنان را پذيرفت وانجيلش را به همين منظور نوشت، )اين مط

 نقل شده است.(  "جـرجس زديـن فتـوحي لبناني "از كتاب  "االنبيـاء

در هر صورت كلمات نصاري در تاريخ تأليف آن مختلف است، بعضي تأليفش را در 

 اند. ميالدي دانسته ۹۸و دسته سوم در سنه  ۹۶و بعض ديگر  ۶۵سال 

دانند. بعضي آن را نمي "يوحنا"د عده ديگر از مسيحيان اساسا مؤلف انجيل يوحنا را خو

هاي مدرسه اسكندريه دانسته و برخي ديگر گويند تمام انجيل يوحنا تأليف يكي از طلبه

ها را يكي از هاي منسوب به او، هيچ يك از تأليفات خود يوحنا نيست، بلكه آنو نامه

 نسبت داده نصاري در اوائل قرن دوم ميالدي نوشته، و براي مقبوليت عامه به يوحنا 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۲۶)

است. بعض ديگر عقيده دارند كه انجيل يوحنا در اصل بيش از بيست باب نبوده، و 

 پـس از مــرگ يــوحنــا بـاب بيسـت و يكـم را بـه آن اضـافـه كـرد.  "افـــاس"كنيســه 

 چهــارگــانــه: هـاي ايــن بــــود داستــان انجـيــل
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ها را حساب كنيم، به هفت نفر )متي، مرقس، لوقا، يوحنا، اما اگر قدر متيقن طرق آن

 شـوند. پطــرس، پـولـس و يهـودا( بيشتـر منتهـي نمي

 "انجيل متي"تمام اتكاء نصاري به اين چهار انجيل است، و پايه اصلي آن چهار نيز 

است. متأسفانه چنان كه بيان شد، آن هم ترجمه مفقود  تـربـاشـد، كـه از همـه قـديمـيمي

دانيـم چـه كسـي آن را ترجمه كرده، و روش تعليم مدرك االصلـي بيـش نيسـت. نمـي

 (۱اصلي، روي رسالت مسيح بوده يا خدائي او!!؟ )

 .  ۱۹۵، ص ۶الميزان، ج  -۱

 (۲۲7انجيل يوحنا )

 خالصه دعوت عيسي در انجيل موجود 

 دهـد: السالم را چنيــن شــرح ميود دعوت عيسي عليهانجيل موج

اسـرائيـل مـردي كـه معـروف بـه عيسـي پسـر يـوسف نجـار بـود ظاهـر شـد و در بنـي»

مــردم را بــه خــدا دعـوت كـرد. او مـدعـي شــد كـه پسـر خـداسـت، و از غيـر پـدر 

 بشـري بـه وجـود آمــده اســت. 

مرا فرستاد تا كشته شده و به دار آويخته شوم تا فدائي مردم گشته و  پدر -گفت: مي

 آنـان را از گناهـانشان نجـات دهـم. 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۲۸)

او مرده را زنده كرد، كور مادرزاد و مبتالي به پيسي را شفا داد، ديوانگان را با خارج 

 كرد.  كردن جن از بدنشان سالم

صاحب انجيل، يكي از آنان است. عيسي شاگردانش را  "متي"دوازده شاگرد داشت كه 

 « مبارك گردانيد، و براي دعوت و تبليغ دين مسيحي فرستاد!

اي كه به شرق و غرب عالم اين خالصه چيزي است كه دعوت مسيحي با همه توسعه

 شـود. پيــدا كـرده، بـه آن منتهـي مـي

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

خبر واحدي  "انجيل متي "باحث قبلي مالحظه شد، مـدرك اصلـي، يعنـي چنان كه در م

بيـش نيست، و آن هـم واحـدي كـه نـه از نـام صـاحبش اطـالع قطعـي در دســـــت 

 اســت، و نــه كســــي بــر احــــوال او شنـاسـائي پيــدا كــــرده اســت! 

 ، يكي از بحث كنندگان آزاد سستي عجيبي كه در اصل و مبدأ داستان وجود دارد

 (۲۲۹خالصه دعوت عيسي در انجيل موجود )

اي اروپائي را وادار كرد تا صريحا مدعي شود كه مسيح عيسي بن مريم جز يك فرد افسانه

ها وي هاي وقت، يا به نفع آنبيش نيست، كه دست تواناي انقالبات ديني عليه حكومت

ا با استشهاد به موضوع خرافي ديگري كه گري كرده است! سپس نظر خود ررا صورت

كند. موضوع خرافي مورد السالم شبيه است، تأئيد ميبه طور كلي به داستان عيسي عليه

دانند و پرستان هند باستان، او را پسر خدا مياست كه بت "كرشنا"استشهادش داستان 

دار، فدائي مـردم  قائلند كه از مقام الهوتي پائين آمد، تا به واسطه آويخته شدنش به

 شـده، و آنـان را از آثـار زشت گناهان نجات بخشد. 

ها پايگي ريشه داستان، محقق ديگري را بر آن داشت كه در سايه كنجاويچنين بيهم

معتقد شود: دو نفر مسيح نام بوده، يكي مسيح غير مصلوب، ديگري مسيح مصلوب، كه 

 شد! بافاصله زماني آن دو زايد بر پنج قرن مي

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۳۰)

كند، گيرد كه تاريخ ميالدي معروف بر هيچ يك از دو مسيح تطبيق نميسپس نتيجه مي

سال بر تاريخ معــروف  ۲۵۰زيادتر از  -آن كه به دار آويخته نشد  -زيرا مسيح اول 

آن كه  -است، لكن مسيح دوم  سال زندگي كرده ۶۰تقــدم داشته، و خودش نيز قريب 

 ۳۳سال از تاريخ معروف متأخر، و خودش نيز قريب  ۲۹۰زيادتر از  -به دار آويخته شد 

هاي فـاضـل بزرگوار در كتابي كه جديدا در بشارت "بهـروز"سال زندگي كرده است. )

 نبــويــه نگــاشتــه، اين مـوضـوع را تفصيـاًل بيـان داشته است.( 

الجمله جاي انكار نصاري ين كه منطبق نبودن تاريخ ميالدي، بر ميالد مسيح، فيعالوه بر ا

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

 نيست. )قاموس كتاب مقدس، ماده مسيح( 

چه ذكر شد، موضوعات ديگري مربوط به داستان مسيح در ميان هست، كه اضافه بر آن

 اندازد: مثالً ذكر شده كه در دو قرن اول آدمي را كامالً در شك و ترديد مي

 (۲۳۱الصه دعوت عيسي در انجيل موجود )خ

ها به يك صدو چند عدد هاي فراواني نوشته شده بود كه شماره آنميالدي، انجيل

ها رفت، سپس كليسا تمام آنها به شمار ميرسيد، و اناجيل چهارگانه معروف از آنمي

ان با روش هاي چهارگانه كه به واسطه موافقت داشتن متنهايشرا حرام كرد، مگر انجيل

 تعليم كليسـا، صـورت قـانوني به خود گرفتند. 

نصـاري را مـورد سـرزنش قـــرار داده و  "خطــاب حقيقـي"در كتـاب  "شيلـوس"

 گـويـد:مـي

چه امروز نوشته بودند، فـرداي آن روز محـوش ها بازي كردند، آنها با انجيلآن -

 كـردنـد!مي

عهـد "دستـور داد تـرجمـه جـديـدي از  "ـاسيـوسپـاپ دام"ميـالدي  ۳۸۴در سنـه 

بـه خـط التيـن بنـويسنـد تـا در كليســاهــا صـورت قـانـونـي داشتـه  "قـديـم و جـديـد

هاي جدلي كه بين روحانيون نصاري متداول ملك هم از خصومت "بـاشــد. )تئودوسيس

ترجمه "ه كه موسوم به بردشده بود خاطري سخت رنجيده داشت.( باالخره ترجمه نام

 و مخصوص  "فولكانا

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۳۲)

هاي چهارگانه بـود خـاتمـه يـافت، در صـورتـي كـه مـرتب كننـده آن چنين انجيل

 اظهـار داشت: 

 : اي از نسخ يوناني قديم آن را مقابله كرديم، ترتيبش داديمما پس از آن كه با عده"

  "چه مغاير با معني بود تنقيحش كرديم و باقي را به حال خود واگذاشتيم. يعني آن

يعني درست پس از گذشتن يازده  - ۱۵۴۶سال  "تريدنتيني "اين ترجمه را كميسيون 
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آن را تخطئـه  ۱۵۹۰سـال  "سيستـوس پنجـم "تثبيت كرد. سپـس  -قرن از تاريخ ترجمه 

كليمنضـوس هشتـم "هـاي جـديـدي طبـع كننـد، پـس از او كـرده، و دستـور داد نسخـه

نسخـه دومـي را تخطئـه نمـوده و خـود فـرمـان داد تـا آن را پس از تنقيح مجددا طبع "

بـاشد، همـان ها متـداول مياي كه اكنــون نـزد كـاتـوليكهاي چهارگانهنمايند. انجيل

 ( ۱۲۱جزء دوم ص  -است. )تفسير الجواهر 

 هاي متروك و مغضوب جيلان

 (۲۳۳هاي متروك و مغضوب )انجيل

 )انجيـل بـارنـابا(

است، كـه  "انجيل بارنابا  "هاي متروك يا به عبارت ديگر مغضوب كليسا، يكي از انجيل

يـك نسخـه از آن چنـد سال قبل پيـدا شـد، و بـه عـربـي و فـارسي آن را تـرجمـه 

السالم را هاي داستــان مسيـح عيسـي بـن مـريـم عليهسمــتكـردنــد. ايـن انجيـل تمام ق

 چــه قـرآن شـريـف در اين زمينه بيـان داشته، معــرفي كرده است. عينــا مطــابـق آن

چنـد سـال قبـل ايـن انجيل به خط ايتاليائي به دست آمد و دكتر خليل سعادت در مصر 

آن را به فارسي  "سردار كابلي"محترم  آن را به عـربي تـرجمـه كرد، سپس دانشمند

 برگردانيد. 

)نسخه انگليسي اين انجيل كه جزو انتشارات دانشگاه اكسفورد بوده اخيرا در ايران تكثير 

گرديده و در دسترس عموم قرار گرفته است. دانشمند محترم جناب حجت االسالم سيد 

 هادي 

 يسي ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و ع۲۳۴)

خسروشاهي نيز زماني كه در وين بوده، چند برگ از نسخه موجود در موزه وين را 

 (۱برداري كرده و ضميمه اين مجلد نموده است. امين( )عكس

 تـورات و انجيـل در عصـر نزول قرآن 
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 مران (/ آل ع ۴و  ۳.« )وَ اَنْزَلَ التَّوْريةَ َو االَْ نْجيلَ م نْ قَبُْل هُدًي ل لنّاس ... »... 

 هاي قبل، اين مطلب را بررسي كرديم كه آيا قرآن مجيد يهود و در مباحث بخش

 .  ۱۹۹، ص ۶الـميزان، ج  -۱

 (۲۳۵تورات و انجيل در عصر نزول قرآن )

ها را از چه نوع كفر داند كفر آنداند يا كافر، و يا اگر موحد مينصاري را موحد مي

 كنـــد؟ حســـاب مـي

كنيم كه آيا قرآن شريف، تورات وانجيلي را كه در زمان را بررسي مي اينك اين مطلب

 داند يا نه؟ ظهور اسالم موجود بوده، كتاب آسماني مي

خداي متعال در سوره مائده ابتدا از فرستادن تورات و بعد از آن از فـرستادن انجيـل 

 فـرمـايـد: آورد و بعـد از آن ميسخـن بــه ميـان مي

ل مـا بَيْـنَ يَـدَيْــه  » -تـو قـرآن را بـه حـق فـرستـاديـم كـه تصـديــق كنــد  ما به سوي»

 / مــائـده( ۴۸« )يعنـي تــورات و انجيــل را....« م ـنَ الْك تـاب 

توان استفاده كرد كه اند، مياز اين آيات كه تورات و انجيل را مورد تصديق قرار داده

 هـاي الهـي ن يهود و مسيحيان متداول است، متضمن وحيتورات و انجيلي كه فعالً ميا

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۳۶)

چـــه خـداي تعـالي بـه دو پيغمبـر عـالي قـدرش، مـوسـي، و عيسـي، هستنـــد، و از آن

و خوش سقط اي دستشود، اگر چه پارهها يافت ميالسالم فـرستـاده، در آنعليه

 تحـريف واقـع شـده است. 

هاي چهارگانه كه فعاًل در بين آنان شهرت دارد. همان است زيراتورات و انجيل

شان معروف بوده، ولي چون در قرآن آله در بينوعليهاهللدرزمان رسول اللّه صليكه

متضمن  -شود كه شريف، تحريف واسقاط از آن دو صريحا تذكر داده شده، معلوم مي

شامل تمام مندرجات آن دو نيست، بلكه في الجمله  -آن دو كتاب به وحي الهي بودن 

 ثابت است. 
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 فرمايد: قرآن مجيد مي

 / مائـده(  ۱۳.« )كلمات تورات را تحريف نمودند... »

چنان پيمان گرفتيم، لكن پيمان شكني كردند، از كساني كه خود را نصاري شمردند، هم»

 و 

 (۲۳7زول قرآن )تورات و انجيل در عصر ن

/  ۱۴« )چــه بــه آنـان پنـد داده شـده بـود نصيـب بـزرگـي را از دسـت دادنـد!از آن

 مائده(

كلمـه يوناني است  "انجيــل"كلمــه عبــري است كه معنــي شـريعـت دارد.  "تــورات"

 باشد. يا ريشه فارسي دارد، كه به معناي مژده مي

السالم را ـانـاتش هـر جـا كـه كتـاب عيسـي بـن مـريم عليهقـرآن شـريـف در سـراسـر بي

يعني به صيغــه مفــرد تذكر داده است، و آن را هم نازل شده  "انجيــل"نام برده، با لفظ 

 دانــد. از جــانب خــدا مي

حتي  -رساند كه اناجيل كثيري كه در بين نصاري متداول بوده اين دو صفت مي

 "لوقا، مرقس، متي و يـوحنـا"ها را به يعني اناجيل اربعه كه تأليف آنها ترين آنمعروف

هـا انجيـل واقعـي نيسـت، بلكــه در آن اسقــاط و هيچ يـك از آن -دهنـد نسبــت مي

 (۱تحـــريفـــي روي داده اســت. )

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۳۸)

 شود؟ يچرا تورات و انجيل اجرا نم

 .«ءٍ حَتّـي تُقيمُـوا التَّـوْريةَ وَاالَْ نْجيـلَ... قُلْ ياَهْـلَ الْك تـب  َلسْتُـمْ عَلـي شَـيْ»

 / مائده( ۶۸)

قرآن مجيد نكته ضعف واقعي حاملين تورات و انجيل را در آيات فوق روشن ساخته و 

 فرمايد: مي
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 بگو اي اهل كتاب! »

 . ۱۲، ص ۵الميـزان، ج  -۱

 (۲۳۹شود؟ )تورات و انجيل اجرا نميچرا 

شما بر دين و مسلكي كه قابل اعتنا باشد، نيستيد، و نخواهيد بود، تا آن كه تورات و  -

چه را كه از آله است،( و آنوعليهاهللانجيل را )كه يكي از احكامش ايمان به محمد صلي

 طرف پروردگارتان به سوي شما نازل شده، اقـامه كنيـد! 

كننـد، هميـن قـرآني كه به تونازل شده، هر آينه عـالوه بـر ايـن كـه اقـامـه نمـيآنان 

 كنــد، طغيــان و كفـر بسيـاري از آنـان را زيادتـر مـي

 « پــس بـر قـومـي كـه كفـر ورزيـدنـد، متـأسـف مبـــاش!

د بر آن تكيه اي است از اين كه اهل كتاب جاي پاي محكمي ندارند، كه بتوانناين كنايه

ها كرده، و تورات وانجيل و ساير كتب آسماني را به پا داشته، و از انقراض آن

 جلــوگيــري به عمــل آورنـد. 

 اين اشاره است به اين كه دين خداوند و فرامين او بار بس سنگيني است كه آدمي به 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۴۰)

اقامه آن عاجز است، مگر اين كه بر اساس و پايه ثابتي تكيه داشته باشد، خودي خود از 

 تواند دين خدا را اقامه كند! وگرنه كسي از روي هوي و هوس نفساني نمي

در آيات قبلي به يهود و نصاري اعالم خطر شده است، كه به زودي دچار مصيبت عداوت 

دهد كه نخواهند تـوانست ان خبر ميشوند، ودر اين آيه به آنو بغضاء بين خودشان مي

 شان را اقـامه و احيـاء كنند. تورات و انجيل و ساير كتب آسماني

اتفاقا تاريخ هم اين مطلب راتصديق كرده و نشان داده كه اين دو ملت همـواره بـه جـرم 

بـريدن رشته ارتباط از خدا دچار تشتت مذاهب و دشمني و بغضاء بين خـودشـان 

 . اندبـوده

دهــد از ايـن كه مبادا روش آيــات ديگـري از قـرآن مجيـد مسلمـانـان را هم زنهــار مي
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 اهل كتاب را اتخاذ كنند و از خـداي تعـالي بـريـده و بـازگشت به ســويش 

 (۲۴۱شود؟ )چرا تورات و انجيل اجرا نمي

 را فـرامــوش كننــد! 

اي در سعادت آدمي ندارد. اين كه عده دهد كه اسم و لقب هيچ اثريآيات ادامه مي

اي به نام اي به نام صابئين و فرقهخود را به نام مؤمنين و جمعي به نام يهودي و طائفه

شود، زيرا ها چيزي از سعادت عايدشان نميگذارياند، از اين نامگذاري كردهمسيحي نام

تكذيب پيغمبــران، چنين از ها را از پيغمبر كشي و هماگر اثري داشت جلو اين

هـاي هـــالك كننـده و گنـاهـان گـرفـت، و از هـالكتشـان بـه وسيلـه فتنـــهمـي

 (۱رهانيد. )بـــزرگ مي

 .  ۱۰۹، ص ۱۱الميزان، ج  -۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۴۲)

 السالم فصل هفتم:معجزات عيسي عليه

 ه نقل قرآن السالم بمعجزات عيسي عليه

 / آل عمران ( ۴۹« )اَنّـي قَـْد ج ئْتُكُـْم ب آيَـةٍ م ـنْ رَبِّكُـمْ اَنّـي اَخْلُـُق لَكُــمْ....».... 

السالم هـاي نبوت را كه به حضرت عيسي عليهقرآن مجيد در مواردي معجزات و نشـانـه

 مردم  ها را براياز طرف خداوند متعال اعطا شده بود، و به اذن الهي آن

(۲۴۳) 

 فرمايد: ساخت، نقل فرموده است. در آيات فوق ميظـاهر مي

 ام،هـائي آوردهمن از جـانب پروردگارتـان نشـانـه»

ل مجسمـه مـرغـي مـي  دمم، سـازم و بر آن مياز گـ 

 گــردد، پـس بـــه امـــر خـــدا مـــرغــي مــي

 م، دهكور مادرزاد، و مبتالي به برص را شفا مي
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 كنـم، ومــردگــان را بــه اذن الهــي زنــده مـي

 خوريد، دهم كه چه ميو به شما از غيب خبرمي

 كنيـــــد، و چـــه ذخيــــره مــي

از آيـــه « ايـن معجـزات بـراي شمـا نشـانـه حقـانيـت مـن اسـت، اگـر اهـل ايمـان باشيد!

 شــود كــه: فــوق فهميـــده مــي

 دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي  (۲۴۴)

 اوالً، آن حضــرت ايــن معجــزات را مكــرر عملــي ســاختــه است. -

 خـداونـد متعـال اســـت،  "اذن"ثـانيـا، صدور اين معجزات به واسطه  -

دهد كه خودش در پايان هر مورد، نشان مي"اذن الهي"زيرا آن حضرت با آوردن كلمه 

ها استقاللي نداشته است، و آن كلمه را تكرار نموده تا مـوضـوعـاتـي را صدور آن در

و مقـام الـوهيـت را بــراي  -اي شـود كـه بعـدهـا ممكـن اسـت مـورد گمـراهـي عـده

 حضـرتـش قـائل شوند بـه طـور كـامـل از خـود نفـي كـرده است .

برده از آن حضـرت صـدور شود كه معجزات نامثالثا، از ظاهر آيات شريفه استفاده مي -

خـارجـي داشتـه نـه ايـن كـه صـرفـا قـولي بـاشـد كـه بـراي تحـدي و اتمـام حجـت بـر 

 مخالفان ذكـر كرده باشد. 

 كنند، خورند و چه ذخيره ميرابعا، خبر دادن آن حضرت از غيب كه مردم چه مي -

 (۲۴۵ن )السالم به نقل قرآمعجزات عيسي عليه

باشد، و جز خدا و رسولي اي از اخبار غيبي است كه مخصوص خداي متعال ميمعجزه

كه خداوند او را مخصوص به وحي كرده باشد، كسي ديگر برآن توانائي ندارد،و اتفاقا 

از معجزاتي است كه هيچ گونه شك وترديدي به آن راه ندارد، زيرا انسان عادتا در 

كند. ناگفته نماند كه معجزات ذخيره كرده است، شك نميچه خورده يا در خانه آن

يعني خبر دادن،  "انباء"اولي را همه به اذن خدا مقيد فرموده ولي اين معجزه را به عنوان 

السالم داشته و لياقت آن كه قيد كرده است، زيرا اين كالمي است كه قيام به عيسي عليه
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 به ساحت قدسي الهي مستند باشد، ندارد. 

 فـرمـايـد: خــاتمــه مـي در

 (۱ـ اگـر در ادعـاي ايمـانتـان صـادقيـد، ايـن معجـزات نشـانـه حقـانيت من است! )

 .  ۲۱، ص ۶الـميــزان، ج  -۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۴۶)

 سخـن گفتـن عيسي در گهواره 

ـمُ النّاسَ ف ـي الْمَهْـد  وَ كَ»  / آل عمران( ۴۶« )هْـــالً وَ م ـنَ الصّال حيــنَ!وَ يُكَلِـّ

قرآن مجيد يكي از معجزات تولد فرزند مريم را ضمن بشارت مالئكه به او سخـن گفتن 

 فـرمـايـد: بـرد و مـيايـن نـوزاد در گهـواره را يـاد مـي

 فرزند تو، در گهواره و در سن كهولت بـا مردم سخن گويد، »

 « باشد!ان و صالحين جهان ميو او از جمله نيك

 (۲۴7سخن گفتن عيسي در گهواره )

سخن گفتن  -دهد كه از آياتي كه در سوره مريم همين قصه را شرح كرده، نشان مي

عيسي با مردم در ساعت اولي صورت گرفته كه مريم او را در آغوش گرفته و به ميان 

از معجزات و خوارق مردم آورد. قطعي است كه خود سخن گفتن طفل در آن وقت 

 شود. عادت محسوب مي

 مـريـم طفل خـود را در آغـــوش گـرفتـه و بـه ســوي قـومــش روان شــد، »

 چيز منكري آوردي، اي خواهر هارون! "آنــان از روي ســرزنـش گفتنـد: 

 "تو را نـه پـدري ناصالح، و نـه مـادري بـدكاره بود! 

 ره حـوالـه طفـل نمـود، مـريم پـاسخ آنـان را بـا اشـا

 "اي سخن گوئيم؟چگونه با طفل گهواره"آنـان گفتند: 

 آن طفــل )بــه امــر خــدا بــه زبــان آمــد و( گفـت: 
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 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۴۸)

 همـــانــا مـــن بنـــــده خــــاص خــــدايــــــم،  -

 ـرف نبـوت عـطا فـرمـوده، كه مرا كتاب آسماني و ش

 (۱« )و هـر كجـا كـه بـاشم مرا مبارك قرار داده است!

 السالم ها و معجــزات اعطـائي به عيسي عليهانــواع نعمــت

 «ا ذْ قـالَ اللّـهُ يعيسَــي ابْـنَ مَــرْيَــمَ اذُْكــرْ ن عْمَتي عَلَيْـكَ َو عَلي ول دَت كَ....»

 / مائده( ۱۱۰)

 .  ۲۱، ص ۶يزان، ج الم -۱

 (۲۴۹السالم )ها و معجزات اعطائي به عيسي عليهانواع نعمت

شمارد، السالم ظاهر شده، مياي را كه به دست عيسي بن مريم عليهاين آيه معجزات باهره

 گـذارد: االّ ايـــن كـه عـــالوه بــر شمـــردن معجـــزات، بـر او و مـــادرش منـــت مي

 گويد: آر روزي را كه خـداونـد به عيسـي بن مريـم ميبــه يــاد »

 يـــاد كـن نعمتـــي را كـه بـر تـو و مـادرت ارزانــي داشتـــم،  -

 القــدس تـــأئيــد كـــردم، زمـــــانـي كــه مــن تــو را بــه روح

 و توانستي در عهد گهــوارگي و بــزرگي بـا مــردم تكلـم كنـــي، 

 نــي كـــه كتــــاب و حكمــــت تعليمــــــت كـــــردم، و زمـــا

 و تــــــورات و انجيلـــت آمـــــوختــــــم، 

ل بـه صـورت مـرغي ميزمــاني كه مجسمــه  ســاختــي، اي از گـ 

 آمد،شد و به پرواز درميدميدي و به اذن من پرنده ميو درآن مي

 يحيي، مريم و عيسي ( دين مسيح و زندگاني زكريا، ۲۵۰)

 دادي، و كـور مـــادرزاد و بيمــار بـرصي را بـه اذن مـن شفـا مـي

 كـردي! و مـردگـان را بــه اذن مـن زنـــده و از گــور بيـرون مـي
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 اسرائيل حفظ كــردم، به ياد آر روزگاري را كه من تو را از شر بني

 آوردي، و بينات مياسرائيلــي كه وقتي به ايشان معجزه همان بني

 گفتنــد: اين نيســت مگــر سحــري آشكـــــار! كفــارشــان مي

 و به يادآر روزي را كه بر دل حواريـون الهـام كردم، 

 كه به من و رسولم عيسي بن مريم ايمـان بيـاوريـد، 

 « گفتند: ايمان آورديم، و شاهد باش كه ما مسلمانيم!

برده كه بر حسب ظاهر مختص به هد كه معجزات نامدتأمل در اين آيات نشان مي

السالم است، در حقيقت نعمت هائي است كه خداوند بر او و مادرش حضرت مسيح عليه

 هر دو 

 (۲۵۱السالم )ها و معجزات اعطائي به عيسي عليهانواع نعمت

ل ها و موهبت هائي كه از مختصات مسيح است، از قبيارزاني داشته است. يعني معجزه

والدت بــدون پــدر، تــأئيد به روح القدس، آفريدن مرغ، شفاي كور مادرزاد و پيسي، 

زنده كردن مردگان به اذن خــدا، همگــي براي مريم نيز كرامت و نعمت است. پس 

 هاي الهي هستند! مسيــح و مـريـم هر دو متنعم به اين نعمت

 فرمايد: قرآن كريم مي

 « اي براي عالميان قرار داديم!جزهما مريم و فرزندش را مع»

همين تأئيد به روح القدس بوده كه مسيح را براي تكلم با مردم در گهواره آماده ساخته 

است، نه اين كه صحبت كردن او در گهواره كرامت ديگري باشد. عالوه بر اين كه اگر 

داشت، زيرا مراد از تأئيد مسئله وحي و وساطت مالئكه )روح( بود، اختصاص به مسيح ن

 ساير انبياء هم اين معجزه را داشتند. ضمنا كتاب و حكمت و تورات و انجيل 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۵۲)

هـا را بـه يك امر بـاره و بـدون تـدريج بـه آن حضـرت القـا شـده و او همـه آنيك

 الهـي واحــد تلقـي نمـوده اسـت! 
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خلقت طير و شفا دادن كور مادرزاد و جذامي همه دنبال هم و بدون فاصله  و در عين حال

السالم دهد كه مردگاني را كه مسيح عليهچنين آيه نشان ميشـدن زمـان بوده است. هم

اند، و آن جناب افاضه حيات به آنان كرده، و براي از زنده كرده، مردگان مدفون بوده

بيرون آورده است. و اين مرده زنده كردن مكـرر سرگرفتن زندگي در دنيا از قبرها 

 (۱اتفــــاق افتــاده اســت. )

 نزول مائده آسماني 

 .  ۴۸، ص ۱۲الـميـــــــزان، ج  -۱

 (۲۵۳نزول مائده آسماني )

 «.السَّمآء ...ا ذْ قالَ الْحَـوار يُّونَ... هَلْ يَسْتَطيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائ دَةً م نَ»

 / مائده( ۱۱۲)

كند، اين آيـات مـاجـراي نـزول مـائـده آسمـانـي بـر مسيـح و يـارانـش را يادآوري مي

 فرمـايـد: و مي

 به يادآر زماني را كه حواريون عيسي به او گفتند: »

 اي عيسي بن مريم!  -

 ازل كنـد؟اي از آسمـان بـر مـا نـآيـا پـروردگـار تو توانائي آن را دارد كه مـائـده

 عيســــــي گفــــت: 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۵۴)

 بپــرهيــزيــد از خــدا اگـر مــؤمــن هستيـــد!  -

 گفتنـد: 

 خــواهيــم از آن مــائــده بخــوريــم تــا قلبهــايمــان مطمئــن شـــود، مــي -

 اي، مـانمـان تصـديـق كـردهو بــدانيــم كـه تـو مـا را در اي

 و بر آن ما از گواهان باشيـم! 
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 عيسي بن مريم عرض كرد: 

اي از آسمـان تـا بـراي مـــا و بـار الهـا! اي پـروردگـار مـا! نـازل فـرمـا بر مـا مـائـده -

 اي از نـاحيـه تـو بـاشـد! پيــروان كنــونـي و آينــده ما عيــد و معجـزه

 مان كن! كـه تـو بهتـريـن روزي رسـانـي! روزي پروردگارا!

 خــداي متعــال فــرمــود: 

 (۲۵۵نزول مائده آسماني )

 اي را كه خواستي نازل خواهم كرد، من به زودي آن مائده -

كنم كـه ولـي اگـر بعـد از آن باز هم كسي كفر بورزد، بايد بداند كه من او را عذابي مي

 «ام!دچــار چنيـن عذابـي نكـردهاحــدي از عالميان را 

اي كه به طور اي نازل شده است، ولي از وعدهاين آيات تصريح ندارد كه چنين مائده

معلوم  "كنم...،من آن را براي شما نازل مي"شده كه قطع و بدون قيد در آخر آيات داده

 است.شدهاي نازلمائدهشودكه چنينمي

اين مائده آسماني، نان و ماهي، يا نان و گوشت بوده در روايات اسالمي آمده كه نوع 

 است. 

 داستـان نـان و مـاهي مسيـح در انجيـل يـوحنا 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۵۶)

در كتب مسيحيان داستان مائده ذكر نشده است. البته اين موضوع قابل اعتنا نيست، زيرا 

ها باخبر كسي كه از تاريخ اطالع داشته باشد، و از مسئله گسترش مسيحيت و ظهور انجيل

هاي مقدس داند كه اخبار و كتب مسيحي قابل اعتنا نيستند، زيرا نه كتابباشد، مي

شود، و نه اين مسيحيت فعلي به زمان آن به زمان مسيح مستند مي مسيحيان به طور تواتر

 گردد! جناب متصل مي

السالم شاگردان خود و شود كه مسيح عليهها اين مطلب ديده ميالبته در بعضي از انجيل
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مختصري به طور اعجاز اطعام كرده است، لكن اين  "نان و ماهي"جماعتي از مردم را به 

كنـد، در هيچ يك از خصوصياتش كه قرآن راجع بـه مـائـده بيـان ميداستان با تاريخي 

 كنـــد! تطبيــــق نمـي

 (۲۵7داستان نان و ماهي مسيح در انجيل يوحنا )

 كند: در انجيـل يــوحنــا، اصحـاح ششـم، داستـان نـان و مـاهـي را چنين ذكـر مي

 رياي طبريه است.( ـ بعد از آن مسيح گذشت به پل درياي جليل )و آن د ۱

ـ جمع كثيري هم به دنبالش رفتند. چون معجزاتي را كه در خصوص بيماران انجام  ۲

 داد، از او ديده بودند.مي

 ـ مـسح بــر فــراز كـوهـي شـد، و بـا شـاگـردانـش در آن جـا نشسـت.  ۳

ز مصر بيرون ـ و ايـن داستـان در ايـامي بـود كـه عيـد فصـح يهـود )روزي كه يهود ا ۴

 شدند،( نــزديك بــود، 

آيند، رو به ـ مسيــح چشــم انــداخــت و ديــد كــه جمــع كثيــري به سويش مي ۵

 فيلپس كــرد و گفــت، از كجــا نــانــي تهيــه كنيم كه ايــن جمعيت بخورند.... 

 ـ يكي از شـاگردانش كه همان اندراوس برادر سمعان پطرس بود، گفت:  ۶

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۵۸)

ـ در اين جا جواني است كه همراهش پنج گرده نان جو و دو عدد ماهي هست، ولكن  7

 دهد. اين غذاي مختصر كفاف اين جمعيت را نمي

شد، شان به پنج هزار نفر بالغ ميمسيح گفت: بگــوئيد مردم تكيه كنند... مردم كه عده - ۸

 ه تكيـه دادنـــد.همـ

ها را در بين شاگردان خود تقسيم گاه آنها را گرفته و شكر گذاشت و آنـ مسيح نان ۹

ها را به مردمي كه تكيه داده بودند، و هم چنين دو عدد ماهي را نمود و شاگردان اين نان

 تقسيـم كـردنـد و هـر كـس هـر چـه خـواست دادند. 

ها را جمع كنيد تا ندمسيح به شاگردانش گفت:پاره نانكه همه سير شداز آنـ پس ۱۰

http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.irبنیاد فرهنیگ تربییت ضیاءالصالحین                                           

 چيزي از آن ضــايع نشــود.

 هـائـي كه از پنـج گـرده نـان ها را جمع كرده و دوازده زنبيل را از آن پـارهـ پس آن ۱۱

 (۲۵۹داستان نان و ماهي مسيح در انجيل يوحنا )

 زيـادي آمـده بـود، پر كردند. 

معجـزه را از مسيح ديـدنـد گفتنـد: ايـن مـرد در حقيقـت همـان  ـ وقتـي مـردم اين ۱۲

 پيغمبــري اســت كـه بنـا بـود بـه عـالـم بيــايــد، 

ها بنادارند بيايند و او را ببرند و بر خود به پادشاهي ـ و امامسيح چون دانست كه آن ۱۳

 ي بــر فــراز كــوه شــد. منصوب كنند، از آنجا هـــم بـــرگشتــــه و بــــه تنهــائــ

 كه در انجيل يوحنا آن را نقل كرده است.  "نان و ماهي "اين بود داستان 

 كنيد با داستان مائده قرآن مـطابقتـي نـدارد. طور كه مالحظه ميهمين

 تحليل دعاي عيسي براي نزول مائده آسماني 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۶۰)

 وه سـؤال كـردن حــواريـون عيسـي از آن حضــرت بـا عبــارت: نحـ

« اي از آسمـان بـر مـا نـازل كند؟آيــا پــروردگـار تـو تـوانـائي آن را دارد كـه مـائـده»

سؤالي است خالي از ادب، ادبي كه رعايتش در حق خداي تعالي واجب است! قسمت 

 اي است كـه خـداي تعـالي فـرمـوده: بقهسـاآخر آيـه نيـز تهــديــد بسيـار بـي

 كســي كــه بعـــد از مشــاهــده ايــن آيـات و معجــزات كفـر بــورزد،  -

 ام! چنان او را عذابي خواهم كرد كه احدي از عالميان را چنيـن عذاب نكرده

 آيــا حــواريــون بــه چــه جــرمــي مستحــق كيفـــري شـــدنـــد؟ 

هائي كرده هاي پيشين نيز از انبياء خود چنين معجزات و درخواستكه امت در حالي

و گـاهـي يهـود معـاصـر پيامبر اسالم  -قوم نوح و خود و صالح وشعيب و موسي  -بودند 

 آميـز داشتنـد و بـه مقام پـروردگـار تـوهيـن رفتار بسيار اهـانت
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 (۲۶۱تحليل دعاي عيسي براي نزول مائده آسماني )

جـا و خارج از هاي بـيگرفتند، لذا سؤالكـردنـد. و پيغمبـر خـدا را بـه مسخـره مـيمـي

 شود! ادب باعث چنين تهديدي نمي

بعد از مشاهده اين آيات اگر كفر بورزند، چنان عذاب »ها تهديد شدند كه وقتي آن

اريون اين كفر هر چند طغيان بزرگي است، ولي اين اختصاص به حو« خواهند شد،

نــداشتــه است، و حتــي كســاني بــودنـد كه بعد از رسيدن به مقام قرب حق و مشـاهده 

 آيات الهي مرتد شدند، ولي مستحــق چنيــن تهـديـدي نشدند! 

 وجـــه تمــــايـــز ايــن ســـؤال چيســت؟ 

ات اين قضيه از جهت سؤالي كه در صدر آيه است به معناي مخصوصي از ساير معجز

هـاي ديگــر، اقـامـه هـاي خـود و يـا در ضـرورتهاي امتانبياء كه در قبال درخواست

 شـود: انـد، متمـايـز مـيكــرده

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۶۲)

  -توضيح اين كه: معجزاتي كه كالم اللّه مجيد نقل كرده چند قسم است 

ها را تـأئيـد در همان اوايل بعثت پيامبران به آنان داده تا آن ـ معجزاتي كه پروردگار ۱

 كنـد و نشانه رسالتشان باشد، مانند: 

 السالم معجزه يد بيضاء و يا عصاي موسي عليه -

زنـــده كـــردن مـــردگــان و خلــق كــردن پــرنــدگـان و شفـاي كـور مـادرزاد و  -

 السالم هپيســـي بـــه وسيلــه عيسـي علي

آله نــازل شــده وعليهاهللـ و يــا معجــزه خـــود قـــرآن مجيــد كه به رســول اللّه صلي

 است. 

 اند، مانند: ـ معجـزاتي كه كفـار پيـامبران خـود را به ارائـه آن تكليـف كـرده ۲

معجــزه خـداوند هــا بعــد از نــزول ـ نـاقـه صـالـح! كــه در قبــال ادامــه كفــر آن

 هـاي مخـوفي دچـار كـرده اسـت. هـا را بـه عـذابآن
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 (۲۶۳تحليل دعاي عيسي براي نزول مائده آسماني )

 ها،گـانـه قـوم فـرعـون مانند: ملخ و سن و قورباغه و غير اينهـاي هفتـ يـا عـذاب

 ـ يا طوفان نوح، زلزله ثمود، بـاد صرصر عاد، و امثال آن، 

 ـزاتـي كـه خـداونـد سبحـان در مـواقع لـزوم ارائـه كـرده است، مانند:ـ معج ۳

اسرائيل در بيابان، از جا كندن ـ شكافته شدن چشمه از دل سنگ، نزول من وسلوي بر بني

اسـرائيـل، شكـافتـن دريـا بـه وسيلـه مـوسي داشتن آن بـاالي سـر بنيكوه طور و نگه

 السالم .عليه

ح مكــه و خــذالن مشركين قريش، و غلبه روم، و امثال آن در عصر پيــامبر ـ وعــده فتــ

 آله وعليهاهللگـرامي اسـالم صلي

 حال مقايسه كنيم كه سؤال و درخواست حواريون چرا اين قدر شنيـع بـوده اسـت!؟

 ـ اصوالً معجزه براي ظهور حق و اتمام حجت است، و نه چيز ديگر، و براي اين امر 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۶۴)

يك معجزه كافي است، و سؤال از تكرار آن جزبازيچه گرفتن آيات خدا و لعب با مقام 

ترين طغيان جــا، هيــچ معنــائي ديگــر نـدارد! و اين خـود بـزرگربــوبي و تــرديــد بي

 و استكبــار اســـت! 

ين سر بزند گنـاه و زشتـي آن نمـودارتـر اسـت، خصـوصـا ـ و اگر اين عمل از مؤمن

 اند!انـد و بعد ايمان آوردهمؤمنيني كه معجزات الهي را بـا چشم خـود ديـده

ـ اين حواريون كه چنين سؤال و اشتباهي را مرتكب شدند، خود از اصحاب و از خاصان 

بودند، و باالتر از همه  السالم بودند، و تمامي معجزات آن حضرت را ديدهمسيح عليه

تولد بدون پدر، تكلم  -خود مسيح و مادرش را كه باالترين معجزه بودند، ديده بودند 

با اين حال  -هاي روزانه او ها و معجزهدر گهواره، تأييد به روح القدس، و كرامت

 اي به سليقه خودشان، يعني مائده، بعد از درخواست كردن حواريون براي معجزه

 (۲۶۵دعاي عيسي براي نزول مائده آسماني ) تحليل
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مشاهده آن همه معجزه از طرف خدا، عمل بسيار زشتي بود، به طوري كه بالفاصله مسيح 

 فرمايد: سازد، و ميها را از خشم الهي متنبه ميالسالم آنعليه

 / مائده(  ۵7« )من هستيد!بتـرسيـد از خـدا اگــر مـؤ« »ا تَّقُـوا اللّـهَ ا نْ كُْنتُـْم مُـؤْم نيـنَ!»

 چگــونـه حـواريـون درخـواست خـود را اصـالح كردند؟ 

زننده بودن درخواست حواريون چنان مشخص بود كه خود آنان نيز، پس از شنيدن 

السالم شروع به توجيه خواسته خود كردند، و گفتند: غرض ما از اين جواب عيسي عليه

العـاده و بـازيچـه گـرفتـن آيات ن بـه امـور خـارقدرخواست تنهـا خـوردن و تفنـن كـرد

 هايمان الهي نيست، بلكه هدف مـا تكميـل علـم خـود و ازالـه خـاطـرات سـوء از دل

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۶۶)

 و گــــواه بــــودنمــان بــر آن معجـــــزه بـــوده اســـت. 

رخواست خود براي خوردن از مائده آسماني صرف نظر نكردند، و در هر صورت، از د

هـا السالم از پروردگار خود خواهش كرد كه آنها حضرت عيسي عليهدر اثر پافشاري آن

 اند، اكــرام نمـايـد. اي كه خــواستــهرا بـه مــائـده

ف ساير السالم و برخالچون اين معجزه در نوع خود منحصر است به امت عيسي عليه

شده، بدون هيچ ضرورت، و تنها به خاطر اقتراح معجزات كه در حال ضرورت انجام مي

السالم به درخواست در يك امر غير الزم، انجام يافته است، از همين جهت عيسي عليه

خود عنواني داد كه صالحيت داشته باشد، و سؤال خود را از ساحت عظمت و كبريائي 

 ن توجيه نمايد، لــذا عــرض كـرد: خــداونــد به آن عنـوا

 بــارالهـا! نـازل كـن بـر مـا خـوانـي از آسمـان، »

 (۲۶7چگونه حواريون درخواست خود را اصالح كردند؟ )

 « تا براي همه ما، از اولين و آخرين، عيدي باشد!

پروردگار مسيح دعاي او را مستجـاب كـرد، االّ ايـن كـه شـرط كـرد كـه هـر كس 
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سـابقـه و هـم عـذابـي خواهد بت به اين معجـزه كفـر بـورزد، عـذاب آن كس هـم بـينس

 (۱بــود كه كســـي تاكنــون بـه آن معــذب نشـده است!)

 السالم درخــواست مــائــده، و ادب دعــاي عيســي عليه

كند كه السالم زماني را براي ما نقل ميمجيد از تاريخ حيات حضرت عيسي عليهقرآن

 براي 

 .  ۵۴، ص ۱۲الـميـــزان، ج  -۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲۶۸)

السالم با ادب خاصي كند. عيسي عليهنزول مائده آسماني به درگاه الهي دعا مي

ــردان خود را در برابر ساحــت پروردگــار خود چنيــن جـاي شاگدرخواست بي

 كند:توجيــه مي

 بارالها! پروردگارا!»

 اي از آسمـــان، نــازل فــرمــا بـر مـا، مــائــده

 تا براي ما، و پيروان كنوني و آينده ما عيد باشد،

 و از نــاحيـه تــو نيـز يك معجزه باشد، 

 پـــروردگـارا! 

 / مائده(  ۱۱۴« )كــن! كه تو بهترين روزي دهندگاني!مــان روزي

از سياق داستان درخواست حواريون مسيح از آن جناب، در قرآن كريم چنين استفـاده 

 شــود، كـه درخـواسـت نـزول مـائـده از ســؤاالت شـاق بــر آن جنـاب مي

 (۲۶۹السالم )درخواست مائده، و ادب دعاي عيسي عليه

 ، زيــرا گفتــاري كــه از آنـان حكـايت كــرده كــه گفتنــــد: بــوده اســت

 اي عيسي!  -»

 « اي از آسمـان بر مـا نازل كند؟!آيا پروردگار تــو توانـائي آن را دارد كه مـائـده
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اين درخواست به ظاهرش مشتمل بوده بر پرسش از قدرت خداي سبحان، و اين پرسش 

گـر چـه مقصـود در واقـع پـرسش از مصلحت بوده و نه از سـازد، ابا ادب عبوديت نمـي

 اصل قدرت، لكن ركـاكت تعبيـر در جـاي خـود محفـوظ است! 

اي ديگر بوده است، و اين نيز بي ادبي آنان اين سؤال از لحاظ ديگر درخواست معجزه

طه داشت. السالم از هر جهت بر آنان احارساند زيرا معجزات باهره عيسي مسيح عليهرا مي

 و با آن همه معجزات كه قبالً ديده بودند، نياز به اين معجـزه دلبخـواهـي نبـود! 

 السالم خودش، و و جودش بدون پدر، تكلمش در گهواره، زنده كردن مرده، عيسي عليه

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲7۰)

علم به تورات و انجيل و حكمت،  خلق مرغ، شفاي اكمه و ابرص، خبردادن از غيب،

گذاشت. پس اين كه حواريون همه و همه معجزه بود، و براي كسي جاي شكي باقي نمي

شباهت به اي مخصوص به خود كردند. بيبا چنين معجزاتي از مسيح درخواست معجزه

بازيچه گرفتن آيات خدا و بازي گرفتن خود آن جناب نيست! از همين جهت مسيح با 

 آنـان را تـوبيخ كـرد.  "تقـوا پيشـه كنيـد، و از خدا بترسيد، اگر مؤمن هستيد!"ت عبــار

لكن از آن جائي كه حواريون درباره تقاضاي خود پافشاري كردند و آن را با عنوان 

اطمينان قلب و شهادت و صداقت توجيه كردند، و باالخره او را مجبور به چنين 

 درخواستي از خداي متعال نمودند. 

نـاگـزيـر آن حضـرت بـا ادبـي كـه خـداي سبحـان بـه او ارزانـي داشتـه بـود، سـؤال 

 آنـان را بـه نحــوي كه بتــوان به درگــاه عزت و كبريائي خدا برد، اصالح كرد. 

 (۲7۱السالم )درخواست مائده، و ادب دعاي عيسي عليه

 به امــت او و خـود او باشد، داد كه اختصــاص  "عيدي"اول، اين كه آن را عنوان  -

 خـالصـه كـرد. "آيتي از جـانب تـو"دوم، اين كه توجيهات حواريون را بـا عبـارت  -

ها مقدم بر همه اغراض ذكر كرده بودند، او در آخر سوم، غرض خوردن را كه آن -

ه تر بود، و آن اين كآورد و هم اين كه لباسي بر آن پوشانيد كه با ادب حضور موافق
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 و ذيـل آن گفـت: « وَارْزُقْنا»عـرض كـرد: 

 / مائده(  ۱۱۴« )خَيٌْر الرّز قينَ!وَ أَنْتَ»

و "رب"چهارم، ادب ديگري كه به كالم خود داد اين بود كه دعاي خود را با كلمه  -

السالم بـراي رعـايت آغاز كـرد، و ايـن زيـادتـي نــدا در دعــاي مسيـح عليه "ربنـا"

 (۱به موقف دشوارتر خود بـود. )ادب نسبت 

 .  ۱۶۱، ص ۱۲الـميـــزان، ج  -۱

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲7۲)

 خصوصيات دعاي نزول مائده 

 «قــاَل عيسَـي ابْـنُ مَـرْيَـَم الّلهُـمَّ رَبَّـنــآ اَنْــز ْل عَلَيْنـا مائ دًَة م نَ السَّمآء ....»

 مائده( /۱۱۴)

السالم در مقــابــل تقــاضــاي حــواريــون بــراي نــزول مائده آسماني يســي عليهع

 دســت به دعــــا بـرداشـــت، و از خــداونــد متعــال درخــواســت مــائــده كــرد. 

 با توجه به كيفيت خاص اين دعا و موقعيتي بسيار خطيري كه در قبال اصرار 

 (۲7۳) خصوصيات دعاي نزول مائده

السالم با ادب خاصي كه حواريون در درخواست اين معجزه پيش آمده بود، مسيح عليه

هـا را به درگاه خداوند چنين بيان نشانه پيـامبـران بـزرگـوار الهـي اسـت، درخواست آن

 كرد:

 بارالها! پروردگارا! »

 اي از آسمــان، نــازل فــرمــا بــر مــا مــائــده

 ي مــــا، تــا بــــرا

 هاي آينده، و پيروان ما از نسل حاضر و از نسل

 عيـــدي بـــاشـــد، و آيتــي از جــانـب تــــو! 
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 مـــــــان كـــــــــن! پـــــروردگــــارا ! روزي

 « دهنـــــدگــــــاني!كــه تــو بهتــريــن روزي

 تواند براي ما اي تو ميدر مطالب قبلي گفتيم كه حواريون عيسي گفتند كه آيا خد

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲7۴)

ها مشاهده معجزات الهي اي از آسمان نازل كند، و اين درخواست آنان پس از سالمائده

ها را به ترس و السالم آنبه دست عيسي داراي چندان قباحتي بود كه عيسي عليه

كـه ايـن  -شان ها و عذرخواهيي در قبال اصرار آنپرهيزكاري از خدا دعوت كرد. ول

شـان، آن و اطمينان قلبشان و تصديق ايمـان و گـواهي "خـوردن"مـائـده را بـه خـاطـر 

خـواهنـد ـ حضرت مسيح دسـت بـه دعـا بـرداشـت و خـداي خـود را چنين نـدا مـي

 « اَللهُمَّ رَبَّنا»كرد: 

 كنيم: دعا را ذكر مي جا شش خصوصيت عمده ايندراين

السالم ـ اين دعا در ميان همه دعاها و تقاضاهائي كه در قرآن مجيد از انبياء عليه ۱

هــا حكــايــت شــده اســت، داراي خصــوصيتــي اســت كــه در هيــچ يــك از آن

اهــاي پيامبران با و ســايــر دعــ« َاللهُــمَّ رَبَّنــا!»نيســت، و آن افتتــاح دعــاســت بــه 

 شود، و داراي اين خصوصيت نيست. آن شروع مي "رَبَّنا"يــا "رب"عبــارت 

 (۲7۵خصوصيات دعاي نزول مائده )

 خصوصيت صرفا به خاطـر دقــت مــورد است و هول مطلع! 

باشد،و غرض او و داشتهدادكه صالحيتالسالم عنواني به مائدهـ سپس مسيح عليه ۲

 "عيد"ـرار گيرد، و آن اين بــود كه او و امتـش روز نـزول مـائــده را اصحــابش قـ

السالم بــود، و در درخــواست حواريون از مسيح بگيــرنــد. اين ابتكــار كار مسيــح عليه

 چنين عنواني وجود نداشت. 

عنوان  السالم با اين كه اين پيشنهاد از طرف حواريون بود، بهـ ديگر اين كه مسيح عليه ۳

مطلب را ادا كرد، و به همين تعبير زيبا مطلب را از صورت درخواست معجزه  "ما"عموم 
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با وجود معجزات بزرگ الهي در دسترس و پيش چشم همه بيرون آورد و طوري داد 

كرد كه مرضي رضاي پروردگار و غير منافي با مقام عظمت و كبريائي او باشد، چون 

 ي است، مانند وحدت كلمه، و تجديد حيات اعيد گرفتن داراي آثار حسنه

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲7۶)

رسد. اين عيد از مختصات هاي مردم، و اعالن دين در هر بار كه فرا ميملي، و مسرت دل

 سـابقـه و از خصـايـص مسيحيـت اسـت. قـوم عيسـي اسـت، و ايــن معجــزه هـم بي

كه فائده اساسي نزول مائده را كه همان عيد بودن است السالم بعد از آنيهـ عيسي عل ۴

باشد، يعني همان عيدبودن ايمائده معجزهخواهيم اينكرد: ميذكرنمود، دنبالش عرض

شان معجزه روز نــزول مائده را غرض اصلي خود اعالم كرد و نشان داد كه غرض اصلي

عجزه بوده است، و اگر غرض اصلي معجـزه نيست، زيرا سراسر زندگي آن حضرت م

 شد. بود نتيجه اين درخواست نامطلــوب مي

ـ خوردن از مائده آسماني را حواريون به عنوان اولين غرض خود از اين درخواست  ۵

السالم آن را در ضمن فوايد ضمني و در آخر از همه اعالم كرده بودند، ولكن مسيح عليه

بودن خدا تمام كرد، و نشان داد كـه « خَْيرُالراز قين»تراف به ذكر كرد، و جمله را با اع

 رسان است. خـداونـد بدون درخواست هم روزي

 (۲77خصوصيات دعاي نزول مائده )

را بـه كار برد و  "رزق"را هـم بـرداشتـه و بـه جـايش كلمـه  "خـوردن"ـ كلمـه  ۶

 "!تـو بهتـريـن روزي دهنـدگـانـي"بـالفـاصله گفــت: 

اين نكات دليل است بر اين كه اين پيغمبر عظيم الشأن خدا تا چه اندازه نسبت به 

پروردگار خود مؤدب بوده است، مخصوصا وقتي كالم او را با كالم حواريون مقايسه 

بينيم بودند. مي "نزول مائده"كنيــم، با اين كه هــر دو در مقــام اداي يــك چيــز يعنــي 

ها را گرفته و چيزي بر آن اضافه و كم كرد، و بعضي الم حرف آنالسكه عيسي عليه

ها را حذف يا مقدم و مؤخر نمود تا بدين وسيله كالم سراپا اشكال حواريون را به حرف
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صورتي درآورد كه براي عرضه به درگاه عزت و ساحت عظمت پروردگار اليق شود، 

كالم شود، و خواننده را بيش از و از جهت مشتمل بودن آن بر آداب عبوديت، زيباترين 

 پيش دچار 

 ( دين مسيح و زندگاني زكريا، يحيي، مريم و عيسي ۲7۸)

 (۱شگفتــــي ســازد! )

 .  ۱۶۱، ص ۱۲الـميزان، ج  -۱

 (۲7۹خصوصيات دعاي نزول مائده )

 اي قائميه اصفهاندرباره مركز تحقيقات رايانه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

كُمْ وَ أَنْفُس كُمْ في سَبيل  اللَّه  ذل كُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إ نْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )سوره توبه آيه جاه دُوا ب أَمْوال 

۴۱) 

با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد 

رپا( دارد ... اى كه امر ما را زنده )و بحضرت رضا )عليه الّسالم(: خدا رحم نمايد بنده

علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را )بى 

آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند( بدانند هر آينه از ما پيروى )و طبق آن عمل( 

 مى كنند

 ۱۵۹ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ص -بنادر البحار

ذار مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان شهيد آيت اهلل شمس آبادي )ره( يكي بنيانگ

از علماي برجسته شهر اصفهان بودند كه در دلدادگي به اهلبيت )عليهم السالم( بخصوص 

حضرت علي بن موسي الرضا )عليه السالم( و امام عصر )عجل اهلل تعالي فرجه الشريف( 

هجري شمسي بنيانگذار مركز و  ۱۳۴۰خود در سال شهره بوده و لذا با نظر و درايت 

راهي شد كه هيچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوي تر و بهتر راهش را ادامه 
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 مي دهند.

هجري شمسي تحت اشراف حضرت آيت  ۱۳۸۵مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال 

شبانه روزي تيمي  اهلل حاج سيد حسن امامي )قدس سره الشريف ( و با فعاليت خالصانه و

مركب از فرهيختگان حوزه و دانشگاه، فعاليت خود را در زمينه هاي مختلف مذهبي، 

 فرهنگي و علمي آغاز نموده است.

اهداف :دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلين )كتاب اهلل و اهل البيت 

سي دقيق تر مسائل ديني، عليهم السالم( تقويت انگيزه جوانان و عامه مردم نسبت به برر

جايگزين كردن مطالب سودمند به جاي بلوتوث هاي بي محتوا در تلفن هاي همراه و 

رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتي بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّالم 

با انگيزه نشر معارف، سرويس دهي به محققين و طالب، گسترش فرهنگ مطالعه و غني 

ن اوقات فراغت عالقمندان به نرم افزار هاي علوم اسالمي، در دسترس بودن منابع كرد

الزم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعي: با استفاده از 

ابزار نو مي توان بصورت تصاعدي در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفي عدالت 

طح كشور و باز از جهتي نشر فرهنگ اسالمي ايراني اجتماعي در تزريق امكانات را در س

 را در سطح جهان سرعت بخشيد.

 از جمله فعاليتهاي گسترده مركز :

 الف(چاپ و نشر ده ها عنوان كتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاري مسابقه كتابخواني

شي تلفن ب(توليد صدها نرم افزار تحقيقاتي و كتابخانه اي قابل اجرا در رايانه و گو

 سهمراه

ج(توليد نمايشگاه هاي سه بعدي، پانوراما ، انيميشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماكن 

 مذهبي، گردشگري و...

جهت دانلود رايگان نرم  www.ghaemiyeh.comد(ايجاد سايت اينترنتي قائميه 

 افزار هاي تلفن همراه و چندين سايت مذهبي ديگر
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 نراني و ... جهت نمايش در شبكه هاي ماهواره اي ه(توليد محصوالت نمايشي، سخ

و(راه اندازي و پشتيباني علمي سامانه پاسخ گويي به سواالت شرعي، اخالقي و اعتقادي 

 (۲۳۵۰۵۲۴)خط 

ز(طراحي سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودكار و دستي 

 و... SMSبلوتوث، وب كيوسك ، 

ي با دهها مركز حقيقي و حقوقي از جمله بيوت آيات عظام، حوزه ح(همكاري افتخار

 هاي علميه، دانشگاهها، اماكن مذهبي مانند مسجد جمكران و ...

ط(برگزاري همايش ها، و اجراي طرح مهد، ويژه كودكان و نوجوانان شركت كننده در 

 جلسه

وري و ي(برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه عموم و دوره هاي تربيت مربي )حض

 مجازي( در طول سال

دفتر مركزي: اصفهان/خ مسجد سيد/ حد فاصل خيابان پنج رمضان و چهارراه وفائي / 

 مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان

  ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶شناسه ملي :  ۲۳7۳شماره ثبت :  ۱۳۸۵تاريخ تأسيس: 

 Info@ghaemiyeh.comايميل:  www.ghaemiyeh.comوب سايت: 

 www.eslamshop.comرنتي: فروشگاه اينت

( ۰۲۱) ۸۸۳۱۸7۲۲( دفتر تهران ۰۳۱۱) ۲۳۵7۰۲۲( فكس ۰۳۱۱) -۲۳۵7۰۲۳-۲۵تلفن 

 (۰۳۱۱)۲۳۳۳۰۴۵امور كاربران  ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹بازرگاني و فروش 

نكته قابل توجه اينكه بودجه اين مركز؛ مردمي ، غير دولتي و غير انتفاعي با همت عده 

رديده و لي جوابگوي حجم رو به رشد و وسيع فعاليت اي خير انديش اداره و تامين گ

مذهبي و علمي حاضر و طرح هاي توسعه اي فرهنگي نيست، از اينرو اين مركز به فضل 

و كرم صاحب اصلي اين خانه )قائميه( اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه اهلل االعظم 

ن بنمايد تا در صورت عجل اهلل تعالي فرجه الشريف توفيق روزافزوني را شامل همگا
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 امكان در اين امر مهم ما را ياري نمايندانشااهلل.

و شماره حساب ۱۹7۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲7۳، شماره كارت : ۶۲۱۰۶۰۹۵۳شماره حساب 

به نام مركز تحقيقات رايانه اي IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53شبا : 

 د سيدمسج خيابان –قائميه اصفهان نزد بانك تجارت شعبه اصفهان 

 ارزش كار فكري و عقيدتي

: هر كس عهده دار يتيمي از ما شود -به سندش، از امام حسين عليه السالم  -االحتجاج 

كه محنت  غيبت ما، او را از ما جدا كرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده، به او 

گوار شريك اي بنده بزر»فرمايد: سهمي دهد تا ارشاد و هدايتش كند، خداوند به او مي

كننده برادرش! من در كَرَم كردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! براي او در بهشت، به 

ها، آنچه را عدد هر حرفي كه ياد داده است، هزار هزار، كاخ قرار دهيد و از ديگر نعمت

 «.كه اليق اوست، به آنها ضميمه كنيد

مام حسين عليه السالم به مردي فرمود: التفسير المنسوب إلي اإلمام العسكري عليه السالم: ا

داري: مردي اراده كشتن بينوايي ضعيف را دارد و تو او را از تر ميكدام يك را دوست»

رَهاني، يا مردي ناصبي اراده گمراه كردن مؤمني بينوا و ضعيف از پيروان ما دستش مي

نوا، خود را ب دان، نگاه گشايي كه آن بياي ]از علم[ را بر او ميرا دارد، امّا تو دريچه

سازد و او را هاي خداي متعال، خصم خويش را ساكت ميدارد و با حجّتمي

 «.شكند؟مي

گمان، خداي متعال حتماً رهاندن اين مؤمن بينوا از دست آن ناصبي. بي»]سپس[ فرمود: 

ر كه ؛ يعني ه«و هر كه او را زنده كند، گويي همه مردم را زنده كرده است»فرمايد: مي

او را زنده كند و از كفر به ايمان، ارشاد كند، گويي همه مردم را زنده كرده است، پيش 

 «.از آن كه آنان را با شمشيرهاي تيز بكشد

هر كس انساني را از گمراهي به معرفت حق، »مسند زيد: امام حسين عليه السالم فرمود: 

 «.ه داردفرا بخواند و او اجابت كند، اجري مانند آزاد كردن بند
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