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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

نیز آبرویى و احترامى به خود كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى  نام است آغاز كرده، تا آن چه

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

دا را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خ

داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام 

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 7صفحه:                                                                                        مقدمه مولف:

   «ع»زکریا  و  یحیی بخش اول  :   

 

 9  فصل اول:  زكـریاي نـبي "ع"

 زكریا "ع" و كفالت مریم 

 زكریا "ع" و تولد یحیئ نبي 

 طرز دعاي زكریا "ع" 

 مریم با دعاي زكریا "ع"ارتباط كرامات 

 شرح دعاي زكریا "ع"

 داستان زكریا در قرآن و تحلیل آن 

 همزماني پیامبري زكریا و یحیی و عیسی"ع" 

 تاریخ زكریا و عیسی در انجیل 

 23 ("ع"فصل دوم:   حضرت یحیي "ع" ) معجزه اي مقدمة تولد عیسي

 در قرآن  "ع"خالصه تاریخ زندگي یحیي

 یحیي "ع" در روایاتشرح زندگي و مرگ 

 یحیي پیامبر و اعجاز زندگي او 

 اعجاز تولد در غیر موقع

 نشانه اي كه زكریا از خدا خواست؟      

 دستور الهي اخذ كتاب 

 علم یحیي در سن كودكي 

 تقوي یحیي و صفات عالیه او

 سالم خدا بر یحیي"ع"

 جزئیات تولد یحیي در قرآن 

 ع"ارتباط زندگي مریم با تولد یحیي"

 نامگذاري یحیي"ع"

 شباهت هاي یحیي و عیسي "ع"

 

   «ع»حضرت مریم  و حضرت  عیسی  بخش دوم: 

 34  صـّدیـقـة  قـانـتـه -حضرت مریم"س"  فصل اول:  
 خالصه تاریخ زندگي مریم "س" در قرآن 

 شرح والدت حضرت مریم در قرآن 

 پدر و مادر مریم

 مفهوم " تحریر یا آزاد سازی" مریم

 انتظار تولد پسر تبدیل به دختر شد؟ چگونه

 امتیازات مریم "س"



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                   کتاب ییست وششم: آغاز دین مسیح 4

 نـام گذاري  مـریم

 زندگي مریم قبل از تولد عیسي "ع"

 زندگي مریم تحت تكفل زكریا "ع"     

 محراب عبادت مریم، 

 محل نزول مائده آسماني

 مریم،  مادرعیسي مسیح "ع"

 برخورد اولیه مریم با فرشته وحي و رسول پروردگار

 باردار شدن مریم

 به سخن در آمدن عیسيِ نوزاد مریم در مقابل تهمت مردم      

 گواهي عیسيِ نوزاد به پیامبري خود

 دیدار و گفتگوي مریم با ملك  

 وظایف و مقامات مریم "س"

 مریم، و نام و ذكر او در قرآن 

 آل عمران كیستند؟  

 هدف سوره مریم، و سرگذشت هاي مذكوردرآن 

 الوهیت مریم در فرق مسیحي اعتقاد به

 58   از تولد تا رسالت  فصل دوم :   حضرت عیسي"ع"
 عیسيِ قرآن كیست؟      

 خالصه تاریخ زندگي عیسي"ع" در قرآن 

 جزئیات تولد عیسي"ع" به نقل قرآن 

 نام، و نام گذاري عیسي "ع"

 كلمه -1

 مسیح -2

 عیسي پسر مریم -3

 اعالم مقام و منزلت عیسي در زمان تولد 

 تشبیه والدت عیسي"ع" با خلقت آدم "ع"

 67    فصل سوم:   وظایف اصلي رسالت عیسي "ع"
 دو وظیفه اصلي رسالت عیسي

 تصدیق تورات -1

 حالل كردن برخي حرام ها -2

 عیسي مبعوث به بني اسرائیل و كل مردم 
 

 

   شریعت عیسی و انجیل اوبخش سوم :    

 70    فصل اول :   شریعت عیسي و کتاب مقدس انجیل
 شریعت عیسي از نظر قرآن      

 قضاوت و حكم بر اساس انجیل

 انجیل، كتاب عیسي"ع"

 سه جنبه مشخص انجیل از نظر قرآن
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 انجیل واحد از نظر قرآن

 قبول انجیل هاي فعلي از نظر قرآن      

 تاریخ انجیل هاي چهارگانه 

 انجیل متي

 انجیل مرقس

 انجیل لوقا

 پاورقی :

 انجیل یوحنا

 پاورقی:  انجیل ها از منظر کلیساهای دیگر

 درانجیل موجود « ع»خالصه دعوت عیسي 

 انجیل هاي متروك و مغضوب ) انجیل بارنابا :( 

 تورات و انجیل در عصر نزول قرآن 

 چرا تورات و انجیل اجرا نمي شود؟

 

  «ع»معجزات عیسی    بخش چهارم:

   86         فصل اول :   معجزات عیسي "ع"
 معجزات عیسي"ع" به نقل قرآن 

 در گهواره « ع»سخن گفتن عیسي 

 انواع نعمت ها ومعجزات اعطائي به عیسي"ع"

 نزول مائده آسماني 

 داستان نان و ماهي مسیح در انجیل یوحنا

 تحلیل دعاي عیسي براي نزول مائده آسماني

 چگونه حواریون درخواست خود را اصالح كردند؟     

 درخواست مائده، و ادب دعاي عیسي"ع"

 خصوصیات دعاي نزول مائده 

 

   «ع»ماجرای مرگ عیسی :   پنجمبخش 

 99        فصل اول :   پایان حیات زمیني عیسي "ع"

 مدت عمر عیسي "ع"

 پایان كار عیسي "ع" 

 داستان شام آخر

 عیسي"ع"  در آسمان 

 نظر قرآن درباره ادعاي قتل عیسي"ع"

 رفع عیسي "ع"

 رجوع ثانوي عیسي"ع" 
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              «ع»حواریون  عیسی  :  ششمبخش 

      108       فصل اول:  حواریّون و پیروان عیسي"ع"

 انتخاب حواریّون و بیعت آنها     

 دالیل انتخاب حواریون

 بنیانگذاري دعوت مسیحي با انتخاب حواریون  

 حواري كیست؟   

 صاحب وحي، و نبي بودن حواریون

 اخالص و ایمان حواریون   

 انصارهللا ازمسیحیان و مسلمانان 

 برتري پیروان عیسي"ع"

 حواریّون عیسي درانطاكیه وحبیب نجار 

 شگون بد زدن مردم در حق رسوالن

 چگونگی شهادت رسول چهارم

 نابودی شهر انطاکیه
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان ین سرفصلهایى تقسیم شد. در ابه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

فتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گ   

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22ع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به قط

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

طباطبائی بزرگوار به امت شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه 

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 مینسید مهدی ) حبیبی( ا
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 «ع» زکریا  و  یحیی
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 فصل اول
 

 "ع" زكـریاي نـبي

          

 

 314ص 5المیزان ج    "!"  ُهناِلَك  َدعا َزَكِریّا  َربَّهُ    ... سورة آل عمران   41تا  38مستند:آیة 

 و كفالت مریم  "ع"زكریا 
از زندگي زكریاي پیامبر غیر از مورد كفالت مریم "س" و تولد یحیي علیه السالم 

اما تكرار بندهاي مختلف شرح زندگي این پیامبر عظیم ذكري در قرآن مجید نرفته است.  

الشأن در سوره هاي مختلف با نشان دادن وضعیت تولد یحیي، در برگیرندة بسیاري از 

نكات مهم تاریخ حیات آن بزرگوار، و در عین حال نشانگر زمینه سازي خداي متعال براي 

اكره و كرامت ها و اعجاز به دنیا آوردن پیامبري اولواالعزم چون عیسي از مادري ب

 مشهور آن حضرت بوده است.

قسمتي عمدة از شرح زندگي این پیامبر الهي مربوط مي شود به زماني كه كفالت 

مریم را به عهده داشت. و این تكفل بر اساس قرعه كشي بین كساني اتفاق افتاده بود كه بر 

 " باهم مخاصمه مي كردند.    مریم دختر عمرانسر كفالت " 

چنانكه از روایات اسالمي برمي آید، عمران پدر مریم نیز از پیامبراني بوده كه بر 

 قوم خود مبعوث شده بود.

مرحلة حساس زندگي این پیامبر بزرگوار از آنجائي شروع مي شود كه براي 

سركشي به مریم به محراب كلیسا رفت و نزد مریم رزق شگفت انگیزي مشاهده كرد، و 

 پرسید این روزي از كجاست؟ موقعي كه از مریم

 پاسخ شنید:

 از نزد خداي متعال و روزي رسان! -
 

در اینجا بود كه زكریا از خدا فرزندي براي خود خواست و خداوند سبحان نیز 

 دعاي او را اجابت كرد و یحیي را به او بخشید.

مطالب مربوط به تولد یحیي"ع" را در قسمت هاي دیگر مطالعه خواهید فرمود، 

اینجا آن قسمت از این سرگذشت را به نقل از قرآن شریف پي گیري مي كنیم كه بیشتر 

 نمایشگر شرح حال زكریا علیه السالم مي باشد:

 زكریا،  در آن هنگام كه كرامت مریم را مشاهده كرد، گفت: »

 پروردگارا ! -

 مرا به لطف خویش فرزندي پاك سرشت و ذریه اي طیبه عطا فرما !

 همانا،  توئي مستجاب كنندة دعا !  
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 پس زكریا را هنگامي كه در محراب عبادت به نماز ایستاده بود،

 مالئكه ندا دادند:

 همانا خداوند تو را به والدت یحیي بشارت مي دهد، -

 در حالي كه او نبوت عیسي " كلمة خدا" را تصدیق كند،

 ن باشد!و خود هم پیشواي مردم و پارسا و پیغمبري از شایستگا

 زكریا عرض كرد:

 پروردگارا ! -

 چگونه مرا پسري تواند باشد،

 در حالتي كه مرا سن پیري فرارسیده و عیالم نیز عجوزي نازاست؟

 گفت:

 چنین است كار خدا،  هرچه بخواهد مي كند !  -

 عرض كرد:

 پروردگارا !  مرا نشانه اي مرحمت فرما ! -

 گفت:

سخن گفتن نتواني و جز با رمز نشانة تو آن است كه تا سه روز با كسي  -

 چیزي نگوئي،

 پیوسته به یاد خدا باش،

 «!  و او را در صبحگاه و شامگاهان تسبیح گوي
 

سؤال زكریا از خدا در این آیات سؤال تعجب است، براي فهمیدن حقیقت مطلب، نه 

را  و اینكه خدا دعایش -این كه سؤال استبعاد باشد.  زیرا از طرفي تصریح به بشارت او 

و از طرف دیگر خود این جهات  -اجابت فرموده و به زودي فرزندي به او عطا مي شود 

 كه منشأ تعجب و پرسش اوست در ضمن دعا و درخواستش بوده است.

 قسمتي از این صحنه را در سورة مریم چنین مي خوانیم:
 

 خدایا ! من استخوانم سست شده،» 

 سرم از پیري سفید گردیده،

 واندنت خدایا تیره بخت نبوده ام،و در دعا و خ

 من بعد از خویش از وارثان مي ترسم،

 و زنم نازاست،

 «مرا از نزد خویش فرزندي ببخشاي ! 
 

به نظر مي رسد كه جهت ذكر نمودن پیري خود و نازا بودن عیالش در این مقام 

 روي جریان دیگري مي باشد.

یم مشاهده كرد، و متذكر توضیح اینكه : زكریا چون كرامت الهي را در حق مر

انقطاع نسل خود هم گردید، حالش منقلب شد و بدون درنگ از خداي متعال درخواست چنان 
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 ذریه اي كرد.

از طرف دیگر هم در دعا و خواستنش چیزهائي را كه بیشتر موجب تأثرش مي 

 شد، یعني رسیدنش به سن پیري و نازا بودن عیالش را از باب غمگین بودنش ذكر كرد. 

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

 -با در نظر گرفتن پیري خود و نازائي عیالش  -انقالب به خویش آمد و از آن بشارت 

اظهار تعجب نمود، چون چیزي كه در سابق وسیلة یأس و حزن او شده بود اكنون وسیلة 

 یش مي شود!تعجب توأم با مسرت برا

عالوه بر این مي توان گفت:   این كه پس از بشارت، جهات نقص مطلب را متذكر 

مي شود، و كیفیت رفع آن موانع را یك یك استعالم مي كند براي لذتي است كه از فهمیدن 

 خصوصیات افاضة آن نعمت مي برد.

ال قرب و انس آري !  هنگامي كه " سید " به بندة خود اقبال كرد، و بنده از آن اقب

مولي را درك نمود، چهره اش باز مي شود و یك نحو خوشحالي او را فرا مي گیرد كه مایل 

 است از هر حدیثي لذتي ببرد، و از هر بابي تمتعي بگیرد!

كنایه از نداشتن شهوت نكاح به واسطة شیخوخت و «  َو قَد بَلَغَني اْلِكبَر ،ُ» جملة 

ادب شده و زكریا "ع" نداشتن شهوت نكاح در خودش را  پیري است.  از این جمله مراعات

 در حضور الهي در لباس كنایه عرضه داشته است.

فهمیده مي شود، آن است كه در « َو كانَت اِمَرأَتي عاقِراً، » آنچه از ظاهر آیة 

عیالش پیري و نازائي هردو بوده است، زیرا اگر تنها نازائي بود نه پیري، باید مي گفت: 

 ازاست، و نمي گفت: زنم نازاي بود .زنم ن

 قاَل َكذاِلَك هللاُ  یَفعَُل مایَشاء  ! -

 چنین است كار خدا، هرچه بخواهد مي كند!  –پاسخش داده شد، كه 
 

از ظاهر آیه استفاده مي شود كه این مطلب به واسطة " ملك " گفته شده است.  

 بود. زكریا صوت گوینده را از همانجا شنید كه بار اول شنیده

گوینده تصریح كرد آنچه به تو بشارت دادم از موهبت هائي است كه حتماً واقع مي 

شود. در آن اشاره شده كه موضوع مورد نظر از قضایاي محتوم است كه بدون شك واقع 

 خواهد شد.
 

 زكریا عرض كرد:» 

 خدایا،  براي من آیت و نشانه اي مرحمت فرما !  فرمود: -

سه روز با كسي سخن گفتن نتواني االّ به رمز و اشاره  نشانة تو آن است كه تا -

  !...» 
 

پیش آمدن این آیه و نشانه، یعني قدرت نداشتن زكریا به سخن گفتن تا سه روز، از 

وجوه تشابهي است كه والدت یحیي با عیسي دارد. زیرا در داستان عیسي هم ذكر شده كه 

 عیسي به مادرش گفت:
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دیدي بگـــو من براي خدا نذر سـكوت كرده ام، و با اگر از جنس بشر كسي را » 

 «كسي امروز تكلم نمي كنم! 

زكریا در ابتداء اطمینان پیدا كرد كه نداء بشارت یك نداء رحماني است، سپس 

كیفیت والدت بچه را با همان جریان تعجب آمیز سؤال نمود و به او هم جوابي اطمینان 

متي خواست تا از مرتبة اطمینان به " یقین" برسد و به بخش دادند. در مرتبة آخر آیه و عال

 رحماني بودن " نداء " قطع حاصل نماید.

 در سورة مریم كیفیت این نداء روشن تر بیان گردیده است، آنجا كه  مي فرماید:

 « ً  «آن دم كه زكریا خدایش را ندا داد، نداي پنهاني! – اِذ نادئ َربَّهُ نِداًء َخِفیّا

تكلم زكریا " نداء " اطالق شده، به عنایت آن فروتني و خواري كه  در اینجا بر

زكریا در پیشگاه عظمت و جالل حضرتش به خود گرفته و سپس ندایش به خفا و پنهاني 

توصیف شده است، و از آن فهمیده مي شود كه زكریا "ملكي" را كه واسطة بشارت بوده، 

ي به آن سخن مي گوید، لذا درخواست آیه و ندیده است، بلكه تنها صوتي را شنیده كه هاتف

 عالمت را نمود.

 

 

 

 12ص27المیزان ج             "!ِة َربَِّك َعبَدهُ َزَكریّا..."  ِذكُر َرحمَ سورة مریم            15تا  2مستند: آیه 

 و تولد یحیئ نبي  "ع"زكریا 

زكریـــــا آغاز مي سورة مریم در قرآن مجید با ذكر رحمت پروردگار بر بندة خود 

گردد، و قسمتي از تاریخ زندگي این پیامبر خدا را زماني كه درخواست فرزند از خدا مي 

 كرد، بیان مي كند، و آنگاه به شرح تولد یــحیي مي پردازد:

 آندم كه پروردگارش را ندا داد، ندائي نهاني،... » 

 گفت: پروردگارا !

 شده است،من از پیري استخوانم سست و سرم سفید 

 و در خواندن تو اي پروردگار بي بهره نبوده ام،

 من از بعد خویش از وارثانم بیم دارم،

 و زنم نازاست،

 مرا از نزد خود فرزندي عطاكن!

 تا از من و از خاندان یعقوب ارث برد،

 «و اورا،  پروردگارا،  پسندیده گردان !  
 

 مي گوید: زكریا سابقة استجابت دعاهاي خود را پیش مي كشد و

پروردگارا، من هیچوقت در دعاي خود از ناحیة تو محروم و خائب نبوده ام، مرا  -

به اجابت كردنت عادت داده اي، هر وقت تو را مي خواندم قبول مي نمودي، بدون 
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 اینكه مرا شقي و محروم سازي !
 

حضرت زكریا مي ترسیده از این كه از دنیا برود و نسلي كه از او ارث ببرند 

نداشته باشد.  همسر او عالوه بر این كه تا آن روز كه این دعا را مي كرده، فرزندي 

 نیاورده بود، و از سن فرزنددار شدن نیز گذشته بود.

مجموع زمینه چیني هائي كه آن جناب براي دعاي خود كرد، به دو فصل تقسیم مي 

 شود:
 

، اینكه خداي عزوجل او را در طول زندگاني اش و تا امروزي كه پیري اول

سالخورده شده، به استجابت دعا عادت داده است.  و این سّر در آیة زیبا و به یاد ماندني 

در این آیه چنان بالغتي است كه ممكن  نهفته است.  «َولَم اَُكن بِدُعائَِك َرّبِ َشِقیّا ! »

 دازه گیري كرد!نیست با هیچ مقیاسي ان
 

 ، اینكه او از ورثة بعد از مرگش مي ترسد، چون همسرش عاقر و نازاست!دوم

 
 طرز دعاي زكریا "ع"  

 زكریا "ع" چنین دعا كرد:

«  ً  مرا از نزد خود فرزندي عطا كن!...  فََهب لي ِمن لَدُنَك َوِلیّا

 « تا از من و از آل یعقوب ارث ببرد! 

این همان دعائي است كه براي اداي آن زمینه چیني كرد، و در آن موهبت الهیه اي 

" كرد، چون از اسباب از جانب خودت –ِمن لَدُنَك را كه درخواست كرد، مقید به قید " 

عادي مأیوس شده بود.  او استعداد فرزنددار شدن را به خاطر پیري از دست داده بود و 

شدن را نداشت، زیرا از جواني عاقر بود چه رسد به امروز كه  همسرش نیز استعداد باردار

 پیر و سالخورده است.

هركس عبارت است از  وليّ درخواست كرد بدین جهت بود كه  ولیّياو اگر از خدا 

 آن شخصي كه متولي و عهده دار كار او باشد.

 

 "ع"ارتباط كرامات مریم با دعاي زكریا 

ر ارتباط مریم با زكریا، كه شوهر خواهر خداي عزوجل در سورة آل عمران د

مریم بود، و سرپرستي مریم را نیز به عهده داشت، اشاره به مطلبي مي فرماید كه مبناي 

 این دعاي زكریاست:

 پروردگارش دختر او را قبول كرد، ) اشاره به مریم دختر عمران است،(» 

 و او را به طرز نیكوئي نمو داد،

 و زكریا سرپرست او شد،

 ر وقت زكریا بر او در محرابش وارد مي شد،ه
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 نزد او رزقي ) خوردني( مي یافت، و مي پرسید:

 اي مریم،  این از كجا برایت فراهم شده است؟ -

 مریم مي گفت:

 از نزد خداست، -

 خدا هر كه را بخواهد بي حساب رزق مي بخشد! 
 

 اینجا بود كه ) امید زكریا به لطف خدا به جوشش در آمد،(

 پروردگار خود را ندا كرد:و 

 اي پروردگار من !  مرا از نزد خودت ذریة پاكي عطا فرما ! -

 «  كه تو شنواي دعائي !
 

كسي كه در این دو آیه دقت كند جاي شكي برایش باقي نمي ماند كه تنها چیزي كه  

 زكریا را به سوي دعایش تشویق كرد و آن دعاي مشهور را نمود، همان كرامتي بود كه از

طرف خدا نسبت به مریم مشاهده كرد، و عبودیت و خلوصي بود كه مریم نسبت به خدایش 

 داشت!

زكریا از مشاهدة این وضع لذت برد، و دوست داشت كه اي كاش او هم فرزندي 

این چنین و داراي قرب و كرامتي این چنین مي داشت، و لكن از سوي دیگر متوجه 

نازائي همسرش، و وارثش كه هیچ یك حال و وضع سالخوردگي و ناتواني خود و پیري و 

چون مریم را ندارند، افتاده و دچار وجد و عشقي سوزان گردید، و ناگهان جرقه اي در دلش 

شعله زد و به یاد این معنایش انداخت كه خداي تعالي تا آن روز از زندگي اش وي را عادت 

به دعا بلند كرد و با دلي سرشار از  داده بود به استجابت دعا و كفایت همة مهمات، لذا دست

 امید ذریه اي طیب درخواست كرد!

 
 

 158ص12المیزان ج                                 مستند:آیات مندرج در متن
 

 "ع"شرح دعاي زكریا 

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

 موقعي كه پروردگار خود را به طور خفي ندا كرد و گفت:

 پروردگارا ! -

 ضعف تا مغز استخوانم را سست كرده،

 و سفیدي موي همه سرم را فراگرفته،

نومید و تهي و تاكنون سابقه ندارد كه در دعاها و درخواستهایم از درگاه تو 

 دست بر گشته باشم،

 من به درستي كه از بني اعمام خود و سایر وراث دور مي ترسم،

 همسرم هم زني نازاست،
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 پس از درگاه رحمت خود فرزندي ارزانیم بدار،

 تا وارث من باشد،

 و از من و از آل یعقوب ارث برد،

 (6)مریم « و او را اي پروردگار مرضئ وفرمانبر خود قرار ده ! 
 

تنها چیزي كه آن جناب را وادار و ترغیب كرد تا چنین دعائي بكند و از پروردگار 

خود فرزندي بخواهد مشاهدة وضع مریم دختر عمران و زهد و عبادت او بود، و همچنین 

 ادب عبودیت و رزق غیبي آسماني بود كه خداوند سبحان به مریم كرامت كرده بود.
 

زكریا مریم را تحت تكـفــل گرفت، و هروقت كه بر محراب او وارد مي شد نزد  »

 او رزقي مي یافت، مي پرسید: 

 اي مریم این غذا از كجا به تو رسیده است؟  مي گفت: -

 این از ناحیة خداست، -

 زیرا خداوند به هركه بخواهد بدون حساب روزي مي دهد!

 خوانده و گفت:اینجا بود كه زكریا پروردگار خود را 

 پروردگارا ! از ناحیة خود ذریة طیبه اي ارزانیم دار، -

 (38آل عمران ) « تو شنواي دعائي ! 
 

وقتي زكریا مژدة استجابت دعایش را شنید از خود بیخود شد و از غرابت 

درخواستي كه كرده بود و جوابي كه شنیده بود به حیرت فرورفت تا حدي كه به صورت 

ستجابت پرسش نمود و براي اطمینان خاطر درخواست نشانه و دلیلي برآن استبعاد از این ا

 نمود كه آنهم به استجابت رسید.
 

ادبي كه آن جناب در دعاي خود به كار برده همان بیان حالي است كه از اندوه 

دروني اش و حزني كه عنان را از كفش ربوده بود، كرده است.  براي اینكه خود را در 

د كه هر بیننده دلسوزي بر او رقت كند مقدم بر دعا این جهت را ذكر كرد كه موقفي قرار ده

حالش در راه عبادت به كجا انجامیده است، و چطور تمامي عمر خود را در سلوك طریقة 

انابه و مسئلت سپري كرده است، آنگاه درخواست فرزند نمود، و آن را به  اینكه 

 پروردگارش شنواي دعاست موجه كرد!
 

ش از این مقدمه دعا این بود، نه این كه خواسته باشد با عبادتهاي سالیان دراز غرض

 لذا عرض كرد: -حاشا از مقام نبوت او  -خود بر خدا منت گذارد 

 پروردگارا تو شنواي دعاي بندگانت هستي، -

 و پذیراي دعوت سائلین مضطر ! 

 و اینك از ترس خویشاوندان بازمانده ام، 

 شدیدم به داشتن ذریه اي طیب،و همچنین عالقة 

 كه تورا بندگي كند، مرا به چنین درخواستي واداشت!
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 42ص27المیزان ج                                    مستند:بحث تحلیلي و تاریخي 

 داستان زكریا در قرآن و تحلیل آن 

توصیف  وحي و نبوتخداي تعالي زكریا علیه السالم را در كالم خود به صفت 

خود  انبیاء، و در سورة انعام در عداد عبودیتفرموده، و نیز در اول سورة مریم او را به 

و همچنین او را از   ُمخلَصون،خوانده است، كه عبارتند از  مجتبینو  صالحینشمرده و از 

 دانسته است. مهدیون

ستجابت قرآن كریم از تاریخ زندگي آن حضرت غیر از دعاي او در طلب فرزند و ا 

 دعاي او و تولد فرزندش یحیي علیه السالم، چیزي نیاورده است.

این قسمت از زندگي آن جناب را بعد از نقل سرگذشتش با مریم كه چگونه عبادت 

 مي كند و چگونه خدا كرامت ها به او داده، نقل كرده است.

ان را در این قسمت فرموده كه زكریا متكفل امر مریم شد، و چون مریم پدرش عمر

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

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

به محراب او مي رفت مي دید نزد او رزقي آماده است، و مي پرسید: این غذا را چه كسي 

 ؟ مي گفت:برایت آورده است

 این از ناحیة خداي تعالي است، -

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

در این لحظه بود كه طمع زكریا به رحمت خداي مهربان تحریك شد، و خداي خود 

را خواند، و از او فرزندي از همسرش درخواست كرد، و ذریه اي مسئلت نمود، با اینكه او 

سالخورده، و همسرش زني نازا بود، دعایش مستجاب شد، و در حالي كه در خود مردي 

 محراب نماز ایستاده بود، مالئكه ندایش دادند:

اي زكریا ! خداي تعالي تو را به فرزندي كه اسمش یحیي است بشارت مي  -

 دهد!

اي زكریا براي اینكه قلبش اطمینان یابد و بفهمد این ندا از ناحیة خدا بوده و یا از ج

 دیگر پرسید:  پروردگارا، آیتي به من ده كه بفهمم این ندا از جانب تو بود !

خطاب آمد: آیت و نشانة تو این است كه سه روز زبانت از تكلم با مردم مي بندد، و 

سه روز جز با اشاره و رمز نمي تواني سخن گوئي!  و همینطور هم شد. از محراب خود 

ایشان اشاره كرد كه صبح و شام تسبیح خدا گوئید!   خدا بیرون شد و نزد مردم آمد و به 

 همسر او را اصالح نمود و یحیي را بزائید.
 

قرآن كریم دربارة مآل كار و چگونگي درگذشت زكریا "ع" چیزي نفرموده است، 

ولي در اخبار بسیاري از طریق شیعه و سني آمده كه قومش او را به قتل رساندند، بدین 

صورت كه وقتي تصمیم گرفتند او را بكشند، او فرار كرد و به درختي پناهنده شد، و درخت 

ار گرفت، و درخت به حال اولش برگشت.  شیطان ایشان را شكافته شد و او داخل درخت قر
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از نهانگاه وي خبر داد و گفت كه باید درخت را اره كنید و ایشان همین همین كار را كردند 

 و آن جناب را با اره دو نیم كردند و بدین وسیله از دنیا رفت.

كه ) نعوذ  در بعضي روایات آمده كه سبب كشتن وي این بود كه او را متهم كردند

باهلل!( با حضرت مریم عمل منافي عفت انجام داده و از این راه مریم به عیسي علیه السالم 

حامله شده است، و دلیلشان این بود كه غیر از زكریا كسي به مریم سر نمي زد.  جهات 

 دیگري نیز روایت شده كه از نقل آن صرف نظر مي شود.
 

 

 

 78ص27المیزان ج                                    مستند: بحث روایتي

  "ع"همزماني پیامبري زكریا و یحیی و عیسی

در كافي به سند خود از برید كناسي روایت كرده كه گفت: من از امام جعفر 

الصادق"ع" پرسیدم:  آیا عیسي بن مریم در آن هنگامي كه در گهواره بود با مردم سخن 

 گفت حجت خدا بر مردم زمان خود بود؟

فرمـــود:  آن روز نبــي و حجت خدا بود، ولي هنوز مرسل نبود، مگر كالم خود او  

 را نشنیده اي كه مي گوید:

من بندة خدایم، به من كتاب داده و نبي ام كرده، و مباركم گردانیده، هرجا كه » 

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

بنابراین، در همان كودكي و در آن حال، حجت خدا بر زكریا نیز عرض كردم:  

 بوده است؟

فرمود:  عیسي در آن حال آیت خدا و رحمتي از او بر مریم بود،  آنگاه كه سخن 

گفت و از مریم دفاع كرد، و نسبت به هركس كه كالم او را مي شنید نبي و حجت بود.  البته 

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

 "ع" حجت بر مردم بود.

بعد از درگذشت زكریا، فرزندش یحیي كتاب و حكمت را از او به ارث برد، در 

 حالي كه او نیز كودكي صغیر بود. مگر نشنیده اي كالم خداي تعالي را كه مي فرماید:

ٍة و آتَیناهُ »   «الُحكَم َصبِیّاً  !   یا یَحیئ ُخذُالِكتاَب بِقُوَّ

و بعد از آنكه به هفت سالگي رسید به نبوت و رسالت سخن گفت، چون در آن 

هنگام خداوند بر وي وحي فرستاد، و بنابراین عیسي علیه ا لسالم حتي بر یحیي هم حجت 

 بود، و در حقیقت بر همة مردم حجت بود.

 اي اباخالد!  -

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

 زمین حتي یكروز هم از حجت خدا بر مردم خالي نبود...! 
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 45ص27المیزان ج                                                 مستند:بحث تحلیلي

 تاریخ زكریا و عیسی در انجیل 

در ایام سلطنت هرودوس پادشاه یهودیان   -انجیل لوقا در اصحاح اول مي گوید: 

بود به نام زكریا، و از فرقة ابیا، وهمسر او زني بود از دختران هارون به نام  كاهني

الیصابات. این زن و شوهر هر دو نسبت به خداي تعالي فرمانبر و هردو اهل عبادت و عمل 

به سفارشات رب و احكام او بودند، و در عبادت خدا گوش به مالمت هاي مردم نمي دادند، 

د، چون الیصابات زني نازا بود، عالوه بر اینكه عمري طوالني و از فرزند محروم بودن

 پشت سر گذاشته بودند.
 

روزي كه سرگرم كهانت براي فرقة خود بود بر حسب عادت كاهنان قرعه بنامش 

اصابت كرد كه آن روز بخوردادن هیكل رب ) كلیسا( را عهده بگیرد.  رسم مردم این بود 

گزاران از هیكل بیرون مي آمدند. وقتي زكریا داخل كه در موقع بخوردادن تمامي نماز

هیكل شد، فرشتة پروردگار در حالي كه طرف دست راست قربانگاه بخور ایستاده بود، 

برایش ظاهر شد. زكریا از دیدن او وحشت كرد و مضطرب شد.  فرشته گفت: اي زكریا 

ي برایت مي آورد مترس كه من خواهش تو و همسرت الیصابات را شنیدم، به زودي فرزند

و باید او را " یوحنا" بنامي و از والدت او فرحي و مسرتي به تو دست مي دهد، و بسیاري 

از والدت او خوشحال مي شوند، زیرا او در برابر پروردگار مردي عظیم خواهد بود، نه 

خمري مي نوشد، و نه مسكري، و از همان شكم مادر پر از روح القدس به دنیا مي آید، و 

سیاري از بني اسرائیل را به درگاه رب معبودشان بر مي گرداند، و پیشاپیش او روح ب

"ایلیا" و نیروي او در حركت است، تا دلهاي پدران را به فرزندان، و عاصیان را به فكرت 

 ابرار و نیكان برگرداند، تا حزبي مستعد و قوي براي رب فراهم شود.

 زكریا به فرشته گفت:

 یدا كنم؟  چون من مردي سالخورده و همسرم زني چگونه اطمینان پ -

 نازا و پیر است.

 فرشته پاسخش داد: 

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

گفتگو كنم و تو را بدین مژده نوید دهم، و تو از همین االن الل مي شوي و تا 

نمي تواني با كسي سخن گوئي، و این روزي كه این فرزند متولد شود     

شكنجه به خاطر این است كه تو كالم مرا كه به زودي صورت مي بندد تصدیق 

 ننمودي!

مردم بیرون هیكل منتظر آمدن زكریا بودند و از دیركردنش تعجب مي كردند، و 

وابي وقتي بیرون آمد، دیدند كه نمي تواند حرف بزند، فهمیدند كه در هیكل خوابش برده و خ

 دیده است.  زكریا با اشاره با ایشان حرف مي زد و همچنین ساكت بود.

پس از آنكه ایام خدمتش در هیكل تمام شد و به خانه اش رفت، چیزي نگذشت كه 
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همسرش الیصابات حامله شد، و مدت پنج ماه خود را پنهان مي كرد و با خود مي گفت:  

ایامي كه نظري به من داشت مرا از عار و  پروردگار من اینطور با من رفتار كرد، و در

 ننگ كه در مردم داشتم نجات داد.

 انجیل سپس مي گوید: 

مدت حمل الیصابات تمام شد و پسري آورد. همسایگان و خویشان وقتي شنیدند كه 

خدا رحمتش را نسبت به او فراوان كرده با او در مسرت شركت كردند، و در همانروز 

ختنه كنند، و او را به اسم پدرش زكریا نامیدند، ولي مادرش قبول نكرد  دالك آوردند تا او را

و گفت: نه، باید " یوحنا " نامیده شود.  گفتند: در میان قبیله و عشیره تو چنین نامي نیست.  

لذا از پدرش زكریا پرسیدند كه میل دارد چه اسمي بر او بگذارد؟  او كه تا آن روز قادر به 

ي خواست تا در آن بنویسد. لوح را آوردند و در آن نوشت: " یوحنا " !  حرف زدن نبود لوح

 همه تعجب كردند و در همان حال زبان زكریا باز شد و خداي را شكر گفت.

همسایگان همه و همه دچــــار دهشت و ترس شدند، و همه عجایبي را كه دیده بودند 

ن پر شد، و همه در دل مي گفتند تا به یكدیــگر مي گفتند تا در تمامي كوههاي یهودي نشی

ً دست پروردگار با اوست، چون زكریا هم پر از روح  عاقبت این بچه چه باشد!  و قطعا

 القدس بود و ادعاي نبوت مي كرد....

و باز در انجیل لوقا اصحاح سوم آمده كه در سال پانزدهم از سلطنت طیبریوس 

ودس رئیس بر ربع جلیل، و فیلپس قیصر كه بیالطس نبطي والي بر یهودیان، و هیر

تراخوتینیس، و لیسانیوس  رئیس بر ربع ابلیه بودند  ةبرادرش رئیس بر ربع ایطوریه و كور

و در ایام ریاست حنان و قیافا بر كاهنان كلمة خدا بر یوحنا فرزند زكریا در صحرا صورت 

 گرفت.

د كه مردم و به همین مناسبت فرماني به تمامي شهرهاي پیرامون اردن رسی

معمودیه توبه و مغفرت گناهان را انجام دهند، و این قصه در سفر اقوال اشعیاء پیغمبر نیز 

آمده كه ) آوازي از صحرا برآمد كه آمادة راه خدا باشید، و راه او را هموار سازید، و 

كجي  بدانیــد كه همة بیابان ها پر مي شود و همة كوهها و تل ها به فرمان در مي آید، و همة

ها راست مي شود، و همة دره ها راه همــوار مي گردد، و بشر خالصي خداي را به چشم 

 مي بیند....(

در همان موقعي كه مردم منتظر و همه در دلهایشان دربارة یوحنا فكر مي كردند كه 

 نكند او همان مسیح باشد، یوحنا به همه چنین جواب گفت:

بعد از من كسي نزد شما مي آید كه از  من شما را به آب تعمید مي دهم، ولكن -

من قوي تر است، كسي است كه من خود را قابل آن نمي دانم كه بند كفشش را 

 باز كنم. 

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

اوست، و به زودي خرمن خود را پاكیزه كرده و گندم ها را در انبار خود جمع 

و كاه را به آتشي كه هرگز خاموش نشود و به چیزهاي دیگر آتش مي زند.  كنید 
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 او همین طور مردم را موعظه مي كرد و بشارت مي داد.

و اما هیرودس رئیس ربع به خاطر اینكه آبرویش در میان مردم در مسئلة هیرودیا 

ود، یك خطائي همسر برادر فیلپس و نیز به خاطر شرارتهائي كه داشت، به مخاطره افتاده ب

 بزرگتر از همه مرتكب شد و آن این بود كه یوحنا را به زندان افكند.

در انجیل مرقس اصحاح ششم آمده كه هیرودس خودش به دست خود یوحنا را به 

زندان مي برد و بند بر او مي نهاد و این كار را به خاطر هیرودیا همسر برادرش فیلپس مي 

كرده بود، و یوحنا با این عمل وي مخالفت مي كرد كه كرد. چون خودش با او ازدواج 

ازدواج تو با همسر برادرت حالل نیست.  از همین روي هیرودیا كینه او را در دل داشت و 

مي خواست او را بكشد و نمي توانست.  چون هیرودس از یوحنا حساب مي برد و مي 

فظت مي كرد، و كالمش را دانست كه او مردي نیكوكار و مقدس است و همواره او را محا

شنیده و اعمال بسیاري به جا مي آورد و سخنش را به خوشي مي شنید، تا آنكه روزي چنین 

اتفاق افتاد كه هیرودس براي جشن میالدش شامي تهیه كرده و بزرگان مملكت و افسران 

دیا ارتش و هزاره هاي لشكر را دعوت كرده بود. موقعي كه همه جمع شده بودند دختر هیرو

وارد شده و در مجلس رقصي كرد كه هیرودس و كرسي نشینان او همه خوشحال شدند، شاه 

به او گفت: هرچه مي خواهي بخواه تا به تو بدهم، و سوگند یاد كرد كه هرچه از من 

 بخواهي مي دهم هرچند نصف مملكتم باشد!

عمدان را دختر بیرون آمد و به مادرش گفت چه بخواهم؟  گفت: سر بریدة یوحنا م

بخواه!   دختر در همان لحظه نزد شاه شد و سر بریدة یوحنا معمدان را خواست و شاه در 

اندوه شد ولي زود جالدي را فرستاد تا سر از بدن جدا شدة یوحنا را بیاورد.  او رفت و در 

زندان سر یوحنا را از بدن جدا كرد و در طبقي گذاشت و آورد نزد دختره و او هم آن را به 

 مادرش داد. شاگردان یوحنا این بشنیدند و آمدند و بدن بي سر او را برداشته و دفن كردند.
 

) این بود آنچه كه در انجیل آمده است و البته در انجیل ها اخبار دیگري نیز راجع  

به یحیي علیه السالم هست كه از نقل آن خودداري مي شود و خوانندة متدبر خود مي تواند 

 ا با آنچه قبالً ما گفتیم تطبیق كند و موارد اختالف را به دست آورد.(این نقل ها ر
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 فصل دوم

 

 "ع"حضرت یحیي           

 ("ع"تولد عیسي همعجزه اي مقدم )

 
 43ص 27المیزان ج              مستند:بحث تاریخي و قرآني                                                     

 

 

 در قرآن  "ع"تاریخ زندگي یحیيخالصه 

تاریخ حضرت یحیي در قرآن از لحاظ شخصي و شخصیتي او، همراه با شرح 

 مختصري از زندگي و نحوة تولدش بیان گردیده است.

خداي عزوجل یحیي علیه السالم را در چند جاي قرآن كریم یاد فرموده و او را به  

نبوت « ) تصدیق كنندة كلمه اي از خدا،  »ثناي جمیلي ستوده است، از آن جمله او را 

)بدون همسر( « حصور» و «  مایة آبروي قوم» و «  سید» ( خوانده، و او را "ع" مسیح

 ذكر فرموده است.« پیغمبري از صالحین »معرفي كرده و همچنین او را  

و راه یافتگان  ُمخلَصینیعني «  ُمخبتین» در جاي دیگر قرآن، یحیي "ع" را از 

نامیده است، كه قبل از وي هیچ «  یحیي» خوانده و نام او را خودش انتخاب كرده و او را 

كرده، و در كودكي «  اخذ كتاب به قوت» كس بدین نام مسمي نشده بود، و او را مأمور به 

 داده است.«  حكم» به او 

 سالم فرستاده: خداوند متعال بر یحیي علیه السالم در سه روز از زندگي اش
 

 روزي كه متولد شد، -1

 روزي كه از دنیا مي رود، -2

 و روزي كه دوباره زنده مي شود! -3
 

آنها » قرآن مجید به طور كلي دودمان زكریا علیه السالم را مدح كرده و فرموده: 

افرادي بودند كه در خیرات پیش دستي مي كردند و ما را به رغبت و از رهبت و خشوع 

 یحیي و پدر و مادر اوست.( -مقصود از آنها ) « مي خواندند....

 شرح زندگي و مرگ یحیي "ع" در روایات

یحیي علیه السالم به طور معجزه آسا و خارق العاده براي پدر و مادرش متولد شد.  

چون پدرش پیري فرتوت و مادرش زني نازا بود، و هردو از فرزنددار شدن مأیوس بودند.  

در چنین حالي خداي تعالي یحیي را به ایشان ارزاني داشت، و یحیي از همان كودكي 

از كودكي او را حكمت داده بود.  او تمام عمر خود را به  مشغول عبادت شد. خداي تعالي

زهد و انقطاع گذرانید، و هرگز با زنان آمیزش نكرد و هیچ یك از لذایذ دنیا او را از خدا به 
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 خود مشغول نساخت.

یحیي علیه السالم معاصر حضرت عیسي بن مریم علیه السالم بود، و نبوت او را 

خود سید و شریف بود، به طوري كه دلها همه به او توجه تصدیق كرد.  او در میان قوم 

نمود و به سویش میل مي كرد. مردم پیرامون او جمع مي شدند، و او ایشان را موعظه مي 

 كرد، و به توبه از گناهان دعوت مي نمود، و به تقوي دستور مي داد تا روزي كه كشته شد.

ه است، ولي در اخبار آمده كه در قرآن كریم دربارة كشته شدن یحیي چیزي نیامد

سبب شهادت او این بود كه زني زناكار در عهد او مي زیست و پادشاه بني اسرائیل مفتون 

او شد و با او مراوده كرد و یحیي "ع" وي را از این كار نهي نمود و مالمتش كرد، و چون 

 او در قلب شاه عظیم و محترم بود، لذا پادشاه ناگزیر از اطاعتش بود.

ین معنا باعث شد كه زن زانیه نسبت به آن جناب كینه توزي كند، و از آن به بعــد ا

به پادشاه اعتنا نمي كرد مگر بعد از آنكه سر یحیي را از بدنش جدا نموده و برایش هدیه 

بفرستد..  پادشاه نیز چنین كرد و آن جناب را به قتل رسانید و سر مقدسش را براي زن هدیه 

 فرستاد.

دیگر اخبار آمده كه سبب قتل او این بود كه پادشاه عاشق برادر زاده خود  در بعض

شد و مي خواست كه با او ازدواج كند یحیي علیه السالم او را نهي مي كرد و مخالفت مي 

نمود، تا آنكه وقتي همسر برادرش دختر را آن چنان آرایش كرد كه تمام قلب شاه را مسخر 

ا نزد پادشاه فرستاد. زن به او گفته بود كه چون شاه كند و با چنین وضعي دخترش ر

خواست از تو كام بگیرد مخالفت كن و بگو شرطش این است كه سر یحیي را برایم حاضر 

كني . او نیز بي درنگ سر یحیي را از بدن جدا نمود و در طشتي طال گذاشت و براي دختر 

 برادر حاضر ساخت.
 

هد و عبادت و گریة یحیي"ع" از ترس خدا، و در روایات احادیث بسیاري دربارة ز

 همچنین در مواعظ و حكمت هاي او وارد شده است.

 

 

 

ُرَك بِغاُلٍم اسُمهُ یَحیئ   ...! "  7مستند:آیة   سوره مریم                         " یا َزَكِریّا اِنّا نُبَّشِ

 25ص 27المیزان ج          

 یحیي پیامبر و اعجاز زندگي او 

اي زكریا ! ما تو را مژدة پسري مي دهیم كه نامش یحیي است، واز پیش  »

 «همنامي براي وي قرار نداده ایم! 

 خداوند دعاي زكریا را مستجاب كرد و او را ندا داد كه اي زكریا.... 

این زماني بود كه زكریا از داشتن فرزند ناامید و از نازائي و پیري زنش آگاه بود،  

فیت ادارة زندگي مریم به دست خدا و كرامات او دلش به وجد آمد و براي ولي با دیدن كی

خود نیز پسري از خدا درخواست كرد و خداوند پاسخش را با مژدة تولد یحیي و شرح 
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 شخصیت و اعجاز زندگي او داد.

آیة مورد بحث داللت دارد كه خداي تعالي خودش فرزند زكریا را به نام یحیي نام 

اسمش یحیي است و ما قبل از او احدي را بدین نام ننامیده ایم، و كسي در »نهاد و فرمود: 

 «.این نام شریك او نیست

اوصافي كه خداوند سبحان در كالم خود براي یحیي شمرده اوصافي است كه در 

هیچ پیغمبري قبل از او نظیرش نیست، مثل: دارا شدن حكم در كودكي و سیادت، ترك 

(  سالم كردن خدا بر  او در روز والدت و روز مرگ و روز ، سیداً و حصوراً ازدواج ) 

 قیامت !

حضرت مسیح علیه السالم پسر خالة حضرت یحیي بود و او هرچند در این 

اوصاف با او شریك است لكن او بعد از یحیي متولد شده است، پس تا روز بشارت به 

 والدت یحیي هیچ پیغمبري در این اوصاف نظیر او نبوده است.

 

 اعجاز تولد در غیر موقع

زكریا با شنیدن مژدة الهي مبني بر تولد یحیي"ع" با تعجبي كه ناشي از خاصیت 

 بشر است، عرض  كرد:

 پروردگارا !  كجا دیگر توانم پسري داشته باشم، -

 با این كه همسرم نازاست، و خودم از پیري به فرتوتي رسیده ام؟
 

ت كه این بشارت راست است، شروع كرد به با اینكه زكریا از همان اول یقین داش 

 پرسش از خصوصیات آن تا بدین وسیله آن اضطراب دروني را ساكن و آرام سازد.

 پاسخ شنید: 

 پروردگار تو چنین است، و در این بشارت هیچ شكي نیست! -

 همو فرموده كه این بر من آسان است،

 از پیش نیز تو را كه چیزي نبودي خلق كرده ام !

 
 اي كه زكریا از خدا خواست؟نشانه 

زكریا درخواست نشانه اي كرد تا حق را از باطل تمیز دهد و بفهمد كه ندائي كه 

 شنیده وحي مالئكه بوده نه القائات شیطاني، و لذا در جواب به او گفته شد:

 نشانة الهي بودن آن كه شیطان در آن راهي ندارد، این است كه: -

 چیز دیگر باز نشود! سه روز زبانت جز به ذكر خدا به
 

چون انبیاء معصوم به عصمت الهي هستند، دیگر شیطان نمي تواند در نفوس آنان  

 تصرفي بكند.

درخواست نشانه اي است براي «  خدایا برایم نشانه اي قرار بده!» اینكه گفت:  

اجابت آن «  نشانة تو این است كه سه روز تمام با مردم حرف نزني!» تمیز و جملة: 
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درخواست است، كه سه روز هرچه جز ذكر خدا بخواهد بگوید زبانش به كار نیفتد، در 

 عین اینكه زبانش سالم است و به مرضي مبتال نشده است.

 مراد به حرف نزدن این است كه نتواند حرف بزند.

زكریا در این سه شبانه روز سرگرم عبادت و ذكر خدا بود ولي نمي توانست با 

 گر با رمز و اشاره.مردم حرف بزند م

 پس از عبادتگاه نزد قوم خود شد، »

 -و با اشاره به آنان دستور داد كه 

 «صبح و شام خدا را تسبیح بگوئید ! 
 

 

 دستور الهي اخذ كتاب 

 بعد از آن كه یحیي را به زكریا دادیم به وي گفتیم: »

 «اي یحیي!  كتاب را در دو ناحیة علم و عمل محكم بگیر!  -

تحقق دادن به معارف آن و عمل به دستورات و «  اخذ كتاب به قوت» ز منظور ا

احكام آن است، با عنایت و اهتمام !   و مراد به كتاب، تورات است و یا تورات و سایر كتب 

 انبیاء، زیرا كتابي كه در آن روز مشتمل بر شریعت بوده همان تورات بوده است.
 

 
 

 علم یحیي در سن كودكي 

 تعالي مي فرماید:خداوند 

 و آتَینا هُ الُحكَم َصبِیّا َو َحناناً ِمن لَُدنّا و َزكاةً !» 

 ما به یحیي علم به معارف حقیقي دادیم،   

 در حالي كه او كودكي نابالغ بود.    

 خدا به او لطف و عنایت دارد، و امور او را خودش اصالح مي كند،    

 و به شأن او عنایت مي ورزد،    

 و او هم در زیر سایة عنایت خدا رشد مي كند،    

 «او نسبت به خدا عشق مي ورزد، و مجذوب پروردگار خویش است!       
 

بر همین اساس جذبه و عشق رشد و نمو مي كند، و این نمو، نمو روح است.  مي 

این كه  " كرده است. با درنظر گرفتن ِمن لدنا" را مقید به " حنانبینیم خداوند متعال كلمة " 

این كلمه به كار نمي رود جز در مواردي كه اسباب طبیعي و عادي مؤثر نیست ویا در نظر 

" یك نوع عطف الهي و انجذاب مخصوصي است بین حنانگرفته نشده است، لذا مراد از " 

 یحیي و پروردگارش، كه در غیر او سابقه و مانند ندارد!
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 تقوي یحیي و صفات عالیه او

 ل در ادامة توصیف یحیي علیه السالم مي فرماید:خداوند متعا

 «َو كاَن تَِقیّاً َو بَّراً بِواِلَدیِه َو لَم یَُكن َجبّاراً َعِصیّاً ! » 

 این سه عبارت بیان كلیات احوال یحیي"ع" است نسبت به خالق و مخلوق:

ً عبارت "  -  ،" حال او را نسبت به پروردگارش بیان مي كند، َو كاَن تَِقیّا

 ، " وضع او را نسبت به پدر و مادرش حكایت مي كند،بَّراً بِـواِلدَیهِ عبارت "  -

ً ، و عبارت "  - " رفتار او را نسبت به سایر مردم شرح َو لَم یَُكن َجبّاراً َعِصیّا

 مي دهد.
 

حاصل معناي جمله این است كه آن جناب رؤف و رحیم به مردم، و خیرخواه و 

ست. او ضعفاي آنها را یاري مي كرده و آنهائي را كه آمادگي متواضع نسبت به آنها بوده ا

 هدایت و رشد داشته اند، هدایت مي نموده است.
 

 سالم خدا بر یحیي"ع"

 خداي سبحان براي یحیي علیه السالم چنین سالم مي كند:

 سالم بر او روزي كه تولد یافت،» 

 و روزي كه مرد، 

 « و روزي كه زنده بر انگیخته مي شود!

ر این سه روز، خداوند سبحان سالمي فخیم و عظیم بر او مي فرستد،  در این ایام د

كه هركدامش ابتداِء یكي از عوالم است، و آدمي در آن زندگي مي كند، از هر مكروهي 

قرین سالمت باشد، روزي كه متولــــد مي شود به هیچ مكروهي كه با سعادت زندگي اش 

روزي كه مي میرد و زندگي برزخي اش را شروع مي كند ناسازگار باشد دچار نگردد، و 

قرین سالمت باشد، و روزي كه دوباره زنده مي شود و به حقیقت حیات مي رسد، سالمت 

 باشد، و دچار تعب و خستگي نگردد!

،" كه اولي را در صیغة ولد، یموت و یبعث اختالف تعبیر قرآن مجید در بیان "

آورده براي این بوده كه بفهماند این سالم را خداوند در ماضي و دومي را در صیغة آینده 

حال حیات دنیوي یحیي به او فرستاده است نه این كه در عصر رسول هللا"ص" و زمان 

 نزول قرآن.

 
 

یَّةً َطیِّبَةً ...!"    41تا38مستند:آیة   سوره آل عمران   " ُهناِلَك َدعا َزَكِریّاَربَّهُ فَقاَل َرّبِ َهب لي ِمن لَُدنَك ذُّرِ
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  جزئیات تولد یحیي در قرآن

یكي از معجزات درتاریخ ادیان، تولد یحیي"ع" و مشابهت همه جانبة تولد و 

 او نسبت به عیسي "ع" است.نامگذاري و زندگي 
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ظاهراً تولد یحیي"ع" قبل از تولد عیسي"ع" بوده و این پیامبر الهي در خانوادة 

زكریا"ع" پیامبر گرامي خدا، در سن پیري و فرتوتي او به دنیا مي آید، در حالي كه تا آن 

 ت.زمان مادر او به سن پیري رسیده بود و در عین حال نیز زني عاقر و نازا بوده اس

" و از اوصیاء و جانشینان آن عیسي بن مریم یحیي از زمرة اتباع و پیروان " 

 حضرت بوده است.

به نظر مي رسد معجزات تولد یحیي"ع" و شخصیت و كیفیت رشد او زمینه ساز 

تولد اعجاب انگیز عیسي "ع" بوده است، و مشاهدة معجزاتي مشابه اعجاز تولد عیسي"ع" 

 را آمادة قبول تولد اعجاز آمیز عیسي"ع" نموده است.ذهن مردم زمان آن حضرت 
 

 آیات قرآني در سورة فوق تولد یحیي"ع" را چنین توصیف مي كند:
 

 زكریا مریم را كفالت مي كرد، »

 او هر وقت وارد محراب عبادت مریم مي شد،

 در نزد او رزق شگفت انگیزي مي یافت،

 اي مریم !  این روزي از كجا به تو رسیده است؟ - گفت:

 «از جانب خداست، كه خدا به هر كه خواهد روزي بي حساب دهد!  - پاسخ داد:

 در آن هنگام كه زكریا كرامت مریم را مشاهده كرد، گفت:

 پروردگارا ! مرا به لطف خود ذریه اي طیبه عطا فرما !» 

 «  همانا توئي مستجاب كنندة دعا ! 

 پس زكریا را هنگامي كه در محراب عبادت به نماز ایستاده بود، مالئكه ندا دادند:

 همانا خداوند تو را به والدت یحیي بشارت مي دهد!» 

 تا او كلمة خدا ) نبوت عیسي"ع"( را تصدیق كننده باشد،

 «و همو پیشواي مردم، پارسا، و پیغمبري از شایستگان باشد ! 

 زكریا عرض كرد: 

دگارا ! چگونه مرا پسري تواند شد در حالتي كه مرا سن پیري پرور» 

 فرارسیده و عیالم نیز عجوزي نازاست ؟

 !  چنین است كار خدا ! هرچه بخواهد مي كند -گفت:  

 !پروردگارا، مرا نشانه اي مرحمت فرما  -عرض كرد: 

نشانة تو آن است كه تا سه روز با كسي سخن گفتن نتواني، و  جز با رمز  -گفت:  

چیزي نگوئي، و پیوسته به یاد خدا باش، و او را صبح و شام تسبیح گوي 

» ! 
 

 

 ارتباط زندگي مریم با تولد یحیي"ع"

پروردگارا از جانب خودت ذریه اي طیبه به من  »سبب اصلي دعاي زكریا و گفتن 

 " در نزد خداي تعالي بود.مریمدیدن كرامت و عظمت " « !  عطا فرما
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" اش در آن است كه براي فرزند او هم همان مقامات و كراماتي طیب بودن ذریه" 

" را داد، كه شبیه یحیيكه براي مریم مشاهده مي كرد، باشد. لذا خداوند متعال هم به او "

كمالیه شباهت تام و تمامي به  ترین انبیاء بود نسبت به عیسي"ع" و از هر جهت در صفات

 " داشت.عیسي " و فرزندش "مریم "

" و تصدیق كنندة كلمه مصدق" نامید و او را " یحیيلذا خداوند سبحان او را به نام "

 " از شایستگان قرار داد.پیغمبري" و " بدون اهل -حصور" و "آقاو آیــت خـدا و " 

انسان در آنها مریم و عیسي"ع"  اینها خود باالترین چیزي است كه ممكن است یك

 را شباهت داشته باشد.

 

 نامگذاري یحیي"ع"

 از فرمایش خداوندي كه مي فرماید:

ُرَك بِیَحیي !»  " یحیياستفاده مي شود كه نامگذاري فرزند زكریا به "«  اِنَّ هللاَ یُبَّشِ

ود، كه در آن از طرف خداوند متعال بوده است.  چنانكه از آیات سورة مریم استفاده مي ش

 سوره خداي سبحان مي فرماید:

اي زكریا !  ما تو را به فرزندي كه نامش یحیي است بشارت مي دهیم كه قبالً  »

" نهاده شده، و بشارت به آن هم یحیيو اینكه نام آن مولود " « ، كسي به این نام نبوده است

 قبل از خلقتش بوده است.
 

 

 شباهت هاي یحیي و عیسي "ع"

در حق مریم و عیسي "ع" رعایت شده، در حق یحیي"ع" هم رعایت شده آن چه 

است.  روشن است كه آنچه خداوند متعال از صفات كمالیه و فضایل براي مریم قرار داده، 

شبیه و نظیر آن را عیناً براي عیسي "ع" مقرر داشته است. پس بنابراین شباهت و محاذات 

 ر آنچه ممكن بوده به یكدیگر شباهت رسانیده اند.كامل بین یحیي و عیسي وجود دارد، و د

ناگفته نماند كه در همة اوصاف، حق تقدم با عیسي است، زیرا وجود آن حضرت 

پیش از دعاي زكریا مقدر شده بود، لذا او را فضایل بخصوصي است كه در آنها یحیي را 

 اب آسماني است.حظي نیست، مانند آنكه عیسي از پیغمبران اولواالعزم شده و داراي كت

تدبر در آیات وارده در قرآن كریم در سوره هاي زیر مطالب باال را بیشتر روشن 

 مي كند:
 

 دربارة یحیي"ع" : 15سورة مریم آیه 

اي زكریا !  ما تورا به فرزندي كه نامش یحیي است بشارت مي دهیم كه  -

 فراگیر !همنامي در سابق نداشته ...  اي یحیي ! تو كتاب الهي را به قوت 

 ما به یحیي در سن كودكي مقام نبوت بخشیدیم، -

 و به او از نزد خود بركت و طهارت عطا كردیم، و او شخصي پرهیزكار بود، -
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 او را به پدر و مادرش مهربان نمودیم، -

 او اصالً به كسي ستم نكرد،  و معصیت خدا را مرتكب نشد، -

 روز بعثت ! سالم حق بر او باد در روز والدت، در روز رحلت، و در -
 

 دربارة عیسي"ع" : 33سورة مریم آیه 

 ما روح القدس را به سوي مریم فرستادیم ... -

 روح القدس به مریم گفت: -

من فرستادة پروردگار توام كه به فرمان او براي بخشیدن فرزندي پاك به تو » 

 آمده ام!

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

 نشانه اي براي مردم،ما آن فرزند را 

 «و رحمتي از جانب خود قرار مي دهیم ! 
 

 ... مریم اشاره به طفل كرد و به مالمتگران فهماند كه با طفل سخن گویند:

 «چگونه با طفل گهواره اي سخن گوئیم ؟ » گفتند:  

 در این هنگام طفل ) به امر خدا گفت: (

 و شرف نبوت عطا فرمود !  همانا من بندة خاص خدایم، كه مرا كتاب آسماني»  -

هر كجا باشم مرا " مبارك " قرار داده است، و تا زنده ام به نماز و زكات 

 دستور داده است،

 همچنین به نیكوئي با مادرم مرا سفارش فرموده است،

 مرا ستمكار و شقي قرار نداده است،

 «درود حق در روز والدت و در روز مرگ و در روز قیامت بر من است!
 

 چنانكه از آیات باال استفاده مي شود:

خداوند سبحان نام فرزند زكریا"ع" را " یحیي" نهاده، و در مقابل فرزند مریم  -1

 را " عیسي" كه به معناي " زندگي مي كند" است، نامگذاري كرده است.

به یحیي در عهد صباوت و بچگي مقام نبوت و علم كتاب كرامت فرمود،  -2

 كوچكي و طفولیت مقام نبوت كرامت فرمود. چنانكه " عیسي" را هم در

خدا یحیي را از نزد خود " بركت و طهارت" داد و او را به پدر و مادرش  -3

نیكوكار قرار داد، چنانكه به عیسي هم " بركت و طهارت" بخشید و او را 

 نسبت به مادرش نیكوكار مقرر فرمود.

روز  -درود فرستاد خداي سبحان در مواطن و مراحل سه گانه به یحیي سالم و  -4

چنانكه به عیسي هم در همان مواطن سه گانه  -تولد، روز وفات، و روز قیامت 

 درود و سالم فرستاد.

خداوند متعال یحیي را " سید" یعني بزرگ قوم و " حصور" یعني كسي كه از  -5

روي زهد زن اختیار ننماید، و " پیغمبر" قرار داد، چنانكه تمام آنها را به 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                   کتاب ییست وششم: آغاز دین مسیح 29

 م مرحمت فرمود.عیسي "ع" ه

تمام این شباهت هائي كه یحیي"ع" به عیسي "ع" داشت براي اجابت نمودن دعاي 

زكریا بوده است، در آنجا كه دریة طیبه و خلف پسندیده و شایسته اي طلب كرد، در 

آن هنگامي كه از مشاهدة وضع مریم و كرامتي كه در پیشگاه خدا پیدا كرده بود، 

 دلش لبریز گشت.

ً بَِكِلَمٍة ِمَن هللا!» خداي تعالي دربارة یحیي مي فرماید:  از اینكه -6 قا  « ُمَصّدِ

روشن مي شود كه یحیي از زمرة اتباع و پیروان عیسي بن مریم "ع" و از 

اوصیاء و جانشینان آن حضرت بوده، زیرا كلمه اي را كه یحیي مصدق اوست، 

 همانا عیسي بن مریم، مي باشد :
 

ُرِك بَِكِلَمٍة ِمنهُ اِسُمهُ الَمسیُح عیسي اِبُن َمریََم ... ! یا َمریَُم اِنَّ هللاَ »   « یُبَّشِ
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 حضرت مریم 
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 فصل اول
 

 "س"حضرت مریم    
 

 صـّدیـقـة  قـانـتـه

 
 

 147ص 6المیزان ج                                  مستند:آیات و روایات مندرج در متن

 

 در قرآن  "س"خالصه تاریخ زندگي مریم 

آیات سوره هاي آل عمران، مریم، انبیاء و تحریم شامل مطالبي است دربارة تاریخ 

زندگي مریم "س"  كه مشروح آن در مباحث زیرین نقل خواهد شد، و خالصه آنها به شرح 

 زیر است:
 

است. هنگامي كه مادر مریم به او  عمران" دختر مریمعلیه السالم "  عیسيمادر 

حامله شد، به خیال اینكه آنچه در شكم دارد پسر است، نذر كرد كه او را پس از به دنیا آمدن 

 در راه خدا آزاد كند، تا پسرش به خدمت مسجد مشغول شود. 

غم و حزن او را  چون بار خود را به زمین نهاد و روشن شد كه او دختر است،

فراگرفت، لیكن دخترش را به نام " مریم" كه به معني " خادمه" است، نامید، تا او را به 

 خدمت مسجد وادارد.
 

"عمران" پدر مریم پیش از والدت او از دنیا رخت بر بسته بود. مادرش او را به 

كاهنان راجع به   " هم جزو آنان بود، تسلیم كند. زكریامسجد آورد تا به كاهنان آن كه " 

كفالت مریم با یكدیگر نزاع و گفتگو كردند، تا باالخره بنا را بر قرعه نهادند و قرعه به نام 

" زكریا " اصابت كرد.  زكریا كفالت مریم را به عهده گرفت، و او هم به خدمت مسجد 

بي برپا مشغول بود، تا هنگامي كه مریم به سن بلوغ رسید.  آن زمان زكریا براي مریم حجا

كرد تا مریم در میان آن مشغول عبادت خداوند شود.  جز زكریا كس دیگري داخل آن 

حجاب نمي شد. هروقت زكریا وارد محراب مریم مي شد، رزق حاضري در محراب او 

اي مریم این روزي از كجاست؟ مریم گفت: از نزد خدائي است كه مي دید، از او پرسید: 

 زي بخشد! بدون حساب به هركه خواهد رو
 

" بود.  او " برگزیده" و "طاهره" و "معصومه" و " صدیقه مریم علیها السالم "

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

 خدا وي را برگزیده و پاكیزه نموده، و از عبادتكاران قرار داده، -» 
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 « مقرر داشته است.و او را براي جهانیان از آیات و نشانه هاي خود 
 

 -در حالي كه در حجاب مستور بود  -" را به سوي مریم  روحسپس خداي متعال " 

فرستاد.  " روح" به صورت بشر كاملي براي مریم مجسم شد، و به او گفت:  من فرستادة 

پروردگار توام، و براي بخشیدن پسري كه پدر ندارد به اذن الهي به سوي تو آمده ام. به او 

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

" را به او مي كتاب و حكمت و تورات و انجیل" تأئید مي كند. و همچنین " روح القدس "

 " خواهد فرستاد.بني اسرائیلآموزد، و او را با آیات و نشانه هاي آشكار به سوي " 
 

راي مریم گفت و سپس در او " دمید" و مریم در حال " روح" داستان عیسي را ب

 مانند سایر زناني كه حامله مي شوند، به فرزند خود حامله شد.
 

مریم در مكاني دور خلوت گزید، و چون او را درد زائیدن فرارسید زیر شاخ 

درخت خرمائي رفت و از شدت حزن و اندوه با خود مي گفت: كاش پیش از این مرده بودم، 

صفحة دلها نامم فراموش شده بود. در آن حال ) روح القدس یا فرزندش عیسي( او را  و از

ندا داد:  غمگین مباش كه خدا از زیر قدمت چشمة آبي جاري نمود، و تو خود تنة درخت را 

تكان بده تا از آن برایت رطب تازه فروریزد. از این رطب تناول كن و از آن چشمه بیاشام، 

" روشن دار،  و اگر از جنس بشر كسي را دیدي به " اشاره" به او یسيعو چشم خود به " 

" كرده ام، و با هیچ كس تا روزه هستم سخن نمي  روزة سكوتبگو: من براي خدا نذر  " 

 گویم !
 

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

بارنهادن" و " سخن گفتن" و سایر شئون وجودي او، تماماً از سنخ آنچه نزد دیگران یافت 

مي شود، بوده است.( چون قومش او را بدان حال دیدند مشغول طعن و سرزنش او شدند و 

فت آوري كردي!  اي خواهر هارون تو را نه پدر گفتند:  اي مریم عجب كار منكر و شگ

 ناصالح و نه مادر بدكار بود، ) كه خودت چنین كاري را مرتكب شدي؟! (  
 

 مریم پاسخ آنان را به اشاره حوالة طفل كرد. آنها گفتند: 

 ما چگونه با طفل گهواره اي سخن گوئیم؟ -

 طفل به امر خدا به زبان آمد و گفت:

خدایم، كه مرا كتاب آسماني و شرف نبوت عطاء فرموده است، من بندة خاص  -

من هركجا كه باشم، مرا مبارك گردانیده، و تا زنده ام به نماز و زكات سفارش 

نموده، و همچنین به نیكوئي با مادرم توصیه فرموده، و مرا ستمكار و شقي 

، نگردانیده است.  روز والدت و مرگ و همچنین روزي كه برانگیخته شوم

 سالم و درود حق بر من است!
 

این جمالت خود اشاره اي بود به آیندة عیسي كه علیه بیدادگریها و ستمكاریها قیام 

مي كند، و براي زنده كردن دین موسي و از بین بردن كجي ها كه در آن پدید آمده و تجدید 
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 معارف و حقایقش و برافكندن اختالفات و مشاجرات، بپا مي خیزد.

و نمو كرد تا به سن جواني رسید.   او و مادرش مریم هردو روي عیسي رشد 

تا آخر  -از خوردن و آشامیدن و سایر عوارض وجودي -عادت جاري در زندگي بشر 

 عمرشان زندگي مي كردند.

 سپس عیسي مبعوث به رسالت شد.
 

 ) جزئیات زندگي عیسي"ع" بعد از رسیدن به رسالت را در مباحث بعدي خواهیم آورد.(
 

 

 

راً !"         37تا35مستند:آیة   سورة آل عمران   "  اِذ قالَِت امراَةُ ِعمراَن َرّبِ اِنّي نَذَرُت لََك مافي بَطني ُمَحرَّ

 306ص 5المیزان ج 

 شرح والدت حضرت مریم در قرآن 

 یاد كن زماني را كه زوجة عمران گفت:» 

 راه تو آزاد گردانم! پروردگارا عهد كردم فرزندي را كه در رحم دارم در -

 نذر مرا بپذیر!  كه تو دعاي بندگان بشنوي و به اسرار و احوال همه آگاهي !     -

 چون فرزند بزاد،  از روي حسرت گفت:

 پروردگارا !  فرزندي كه زاده ام دختر است!؟ -

 خدا به آنچه زائیده داناتر است، 

 و مي داند كه چه حكمتها در وجود آن دختر نهان است!؟

 و پسري كه او مي خواست مثل این دختر نیست.

 سپس زن عمران گفت: 

 من این دختر را " مریم" نام نهادم! -

 و " او" و " فرزندش" را از شر شیطان رجیم در پناه تو آوردم !

 پس خداوند او را به نیكوئي پذیرفت،

 « و او را به ترتیبي نیكو پرورش داد .... 

 
 

 پدر و مادر مریم

پروردگارا عهد كردم فرزندي را كه  -تي كه "همسرعمران" بیان كرد اولین عبار

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

 بوده، و حملش هم از "عمران" بوده است.

آن سخن اشعاري بر وفات " عمران" و رحلت او دارد، زیرا اگر " عمران" در قید 

حیات بود، زوجه اش چنین استقاللي در آزاد نمودن بچة داخل شكمش را نداشت. دلیل دیگر 

زماني » بر وفات " عمران" قبل از تولد "مریم" مطلبي است كه قرآن كریم مي فرماید: 

نشان مي دهد كه مریم قبل از تولد خود پدرش را « ،یدند...براي كفالت مریم قرعه مي كش
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 از دست داده بود و نیاز به كفالت داشت.

در قرآن مجید اسم پدر مریم " عمران" در چند جا ذكر شده و اسم مادر اورا 

" ذكر كرده اند.  براساس این روایات " مرثار" و برخي آن را "  حنّهروایات اسالمي " 

 بوده كه به قوم خود مبعوث شده بود.عمران" پیغمبري 
 

 

 مفهوم " تحریر یا آزاد سازی" مریم

در عصر تولد مریم، وقتي پدر و مادري فرزند خود را " آزاد" مي كرد، بدین 

معني نبود كه او را از قید بندگي آزاد مي كردند بلكه منظور آزاد نمودن از " قید سرپرستي 

 سبت به اوالد خود داشتند.و والیت خود پدر و مادر،" بود كه ن

" از تحت والیت خود خارج مي كردند. تحریر و آزاد سازيپس اورا به واسطة " 

این آزادگي اگر براي خدا بود به معني این بود كه او را تحت والیت خداوندي وارد مي 

كردند، یعني او را مخصوص بندگي و پرستش خدا و خدمت نمودن كنیسه ها و پرستشگاه 

 ردند.ها مي ك

گویند آنان وقتي فرزند خود را در راه خداي تعالي آزاد مي كردند، دیگر او را در 

منافع خودشان وادار به كار نمي كردند، و از فرزندان خود استفادة شخصي نمي بردند، بلكه 

 آنها به خدمت و تمیز كردن " كنیسه" و امثال آن مشغول مي شدند.

به مرحلة بلوغ مي رسیدند و اختیار با بچه بود كه  این كار ادامه داشت تا آنكه آنها

اگر مي خواست به كار خودش ادامه مي داد و گرنه از آن دست برداشته و به كاري كه 

 دلخواه خودش بود، مشغول مي شد.
 

 چگونه انتظار تولد پسر تبدیل به دختر شد؟

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

این نكته نیز برمي آید كه او به طور قطع عقیده داشت كه بچه اي  –در راه تو آزاد گردانم! 

 " است!پسركه در شكم دارد " 

آیة شریفه سخن زوجة عمران را بدون قید و شرط و تعلیق ذكر فرموده است.  از 

اه خداونــدي عرضه اینكه خداي متعال سخني را كه " زوجة عمران" از روي قطع به پیشگ

داشته، حكـایــت فرموده است، روشن مي شود، كه اعتقاد او از روي قرائني حدسي كه به 

مي رسد، نبوده است، زیرا از آن حدسیات جز  -به وسیلة تجربه و امثال آن  -ذهن مادران 

" حاصل نخواهد شد، و پر واضح است كه كالم الهي از اشتمال بر این گونه گمان" 

 ت دور مي باشد.حدسیا

" جنین خود داشته از جهتي منتهي پسر بودناعتقادي كه زوجة عمران راجع به " 

 " بوده است، و لذا پس از وضع حمل و روشن شدن مطلب باز مأیــوس از "وحيبه " 

 " نشده و با كمال صراحت و قطعیت مي گوید:پسر
 

 « ورم !او و فرزندش را از شر شیطان رجیم در پناه تو مي آ  -»  
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" ثابت مي نماید، با این كه به حسب ظاهر راهي ذریهبدین ترتیب، براي آن دختر " 

براي علم و دانائي بدان نبوده است. در این كالم كه زوجة عمران بدون هیچ قید و شرطي به 

خداوند متعال مي گوید، ) با این كه موضوع فرزند پیدا كردن آن دختر داخل در علم غیب و 

ه آینده بوده،( روشن مي شود كه او به وجهي از روي " وحي" مي دانست كه از " مربوط ب

عمران" خدا به او پسري كرامت مي كند.  "عمران" وفات كرد و او از عمران حمل داشت، 

روي آن حساب قطعیت پیدا كرد كه حتماً آنچه در شكم دارد، همان پسر است، لكن پس از 

دانست كه حتماً آن پسر از نسل این دختر است، لذا بدون  وضع حمل و فهمیدن اشتباه خود،

" و فرزند ثابت نمود و آن را به خداي متعال ذریه تردید و قید و شرط براي آن دختر "

 سپرد!

 این بود آنچه كه از تدبر در كالم الهي به دست آمد.

 

 "س"امتیازات مریم 

داناتر است، و پسري كه  خدا به آنچه زوجة عمران زائیده -قرآن كریم با عبارت 

از قول خداي تعالي نكات ظریفي را بیان فرموده كه  -او مي خواست چون این دختر نیست 

 شامل امتیازات مریم بر دیگران و حتي بر پسر خود "عیسي" علیه السالم نیز مي باشد.

را زوجة عمران براي  -!؟ خدایا فرزندي كه زاده ام دختر است -آنجا كه جملة 

خدا داناتر  -تحسر به پیشگاه خداوندي عرضه داشت، خداوند متعال با فرمودن جملة  اظهار

مي خواهد بیان دارد كه ما هم مي دانستیم كه او دختر است لكن  -است به آنچه او زائیده ! 

خواستیم آرزوي او را به وجه احسن و طریق بهتري عملي سازیم، و اگر زوجة عمران 

مي دانست، ابداً اظهار تحسر و حزن نمي نمود، با اینكه پسري  منظور ما را در آن قسمت

كه او آرزویش را مي داشت، ممكن نبود كه چون این دختر، و آنچه بر وجود او مترتب 

 است، باشد.

زیرا باالترین چیزي كه در حق آن پسر امكان داشت، آن بود كه چون عیسي پسري 

 را شنوا سازد، و مرده را زنده نماید.شود كه كور مادرزاد را بینا و كر مادرزاد 

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

 وجود این دختر وسیله اي است كه از او پسري بدون پدر به وجود آید، -1

 خود مریم و پسرش دو " آیت" الهي براي جهانیان باشند،  -2

 كودك او در گهواره با مردم تكلم كند، -3

او در نزد خدا مثل  َمثَل باشد، و" كلمة هللا " و "   روح هللا" كودك او  -4

 آدم شود!

اینها و سایر آیات و عالمات، همان قسمت هائي است كه بر وجود این دختر و 

 فرزند مباركش "عیسي" علیه السالم مترتب شده است.
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 نـام گذاري  مـریم
 

" است.  از اینجا روشن مي عابـده و خادمـه" در لغت عبري به معني " مریـم" 

 گذاشت. مریمشود كه به چه دلیل زوجة عمران اسم دختر خودش را 

او وقتي وضع حمل نمود، و از پسر بودن حمل خود مأیوس شد، فوراً این نام را به 

 دختر نوزاد خود نهاد، تا او را به كاري كه از پسر انتظار داشت، وادارد.

یتُها َمر "پس جملة  به منزلة آن است كه گفته باشد من دختر خود " یََم ! ِانَي َسمَّ

" نمودم، یعني نذر كردم كه این دختر را در راه خدا آزاد نمایم، كه به عبادت و محررهرا " 

 بندگي حق مخصوص شود.

روشن ترین دلیلي كه مي رساند سخن او افادة " نذر" مي كند، عــبارت قـــرآن 

داوند او را به نیكوئي پذیرفت و او را به تربیتي نیكو خمجیـــد است كه مي فرماید: " 

 "پرورش داد. 

سپس دختر و ذریه اش را به خداوند متعال سپرد تا از شر شیطان در امان و در 

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

تن سخن اول " قبول و پذیرف خداوند او را به نیكوئي پذیرفت،عبارت اول یعني " 

او را به  ،" و عبارت دوم، یعني: "من او را مریم نام نهادمزوجة عمران است كه گفت: " 

من او و " قبول و اجابت نمودن سخن دوم اوست كه گفت: "  پرورشي نیكو پرورش داد،

."  در عبارت اول منظور پذیرفتن و ذریه اش را از شر شیطان رجیم، در پناه تو آوردم

" را به دختر قبول" مي باشد، زیرا قرآن نسبت " مریم ود آن دختر یعني "قبول كردن خ

 ".نذرداده نه به " 

" و اختیار نمودن او. و اصطفاءبنابراین، قبول نمودن " مریم" عبارت است از " 

" بخشیدن رشد و طهارت به او و ذریة او، و افاضه نمودن یك رقم اَنبَتَها نَباتاً َحَسناً مراد از " 

طهارت حیات و زندگي است كه وسوسة شیطان در آن راه پیدا نكند، و آن عبارت است از " 

." 

" همان است كه در آیة شریفة دیگر خداوند طهارت" و " اصطفاءاین دو، یعني " 

 متعال مي فرماید:

َرَك....َو اِذ قالَت الَمالِءَكةُ ی -  ا نَریََم اِنَّ هللاَ اصَطفاَك َو َطهَّ

" تطهیر " و برگزیدن مریم، و همچنین "اصطفاء از بیانان باال روشن مي شود كه "

و پاك نمودن او از پلیدي معصیت، هر دو اجابت و پذیرفتن دعاي مادر او مي باشد.  چنانكه 

از او و آیت شدن این مادر و در برگزیدن مریم بر زنان عالم از نظر والدت عیسي "ع" 

پسر مانند دختر   -فرزند براي عالمیان، تصدیــق قول خــداي تــعــالي است كه مي فرماید: 

 نیست !
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یا...."      المیزان ج  37مستند:آیة   312ص 5سورة آل عمران        " َو اَنبَتَها نَباتاً َحَسناً  َو َكفَّلَها َزَكّرِ

 

 "ع"زندگي مریم قبل از تولد عیسي 

قرآن مجید دوران اولیة زندگي مریم"س"، از زمان تولد خودش تا زمان تولد 

پسرش عیسي"ع" را، در چند جمله بیان فرموده است. با همین جمله هاي كوتاه، عظمت و 

نشده امتیازي را براي این بانو نشان داده كه حتي پسرش عیسي"ع"  به آن امتیازات مفتخر 

 است.

قسمتي از این مطالب را در مورد " نام گذاري" و " امتیازات مریم" ذكر كردیم.  

اینك آن قسمت از زندگي این بانوي عظیم الشأن را كه در آیات فوق بدان اشاره شده، شرح 

مي دهیم، و خاطرنشان مي سازیم كه از زندگي مریم بعد از تولد عیسي"ع" در قرآن ذكري 

یرا آنچه الزمة ذكر این تاریخ ممتاز حیات بشري است، در همان حیات قبل نرفته است، ز

 از تولد و زمان تولد فرزند گرانمایه اش، نهفته است.

 آیات قرآني در این سوره در این زمینه به شرح زیر است:

 پس خداوند او را به نیكوئي پذیرفت،... » 

 و او را به تربیتي نیكو پرورش داد.

 الت كرد.زكریا اورا كف

هر وقت زكریا وارد محراب عبادت مریم مي شد نزد او رزق شگفت آوري مي 

 یافت.

 گفت:

 اي مریم این روزي از كجا به تو مي رسد؟ پاسخ داد: -

 «از جانب خداست!  كه خداوند به هركه خواهد روزي بي حساب دهد! -
 

ً  " كه خداوند با عبارت "تربیتي نیكومراد از "  ً َو اَنبَتَها نَباتا " از آن یاد  مي كند،   َحَسنا

" به او ذریة او، و افاضه نمودن یك نوع زندگي است كه وسوسة طهارتبخشیدن رشد و "

" و برگزیدن و اصطفاء " همانا " پذیرفتن به نیكوئي،شیطان در آن راه پیدا نكند... و "

! " ها َربُّها بِقَبُوِل َحَسنفَتَقَبَّلَ انتخاب نمودن او بوده كه در قـــرآن كریم از آن با عبارت " 

 یاد مي كند.
 

 "ع"زندگي مریم تحت تكفل زكریا 

از آیه زیر استفاده مي شود كه كفالت " زكریا " از مریم به واسطة اصابت نمودن 

 قرعه به نام او بوده است:

 تو حاضر نبودي زماني كه آنان براي كفالت و نگهداري مریم قرعه مي كشیدند؟» 

 « و نبودي كه چگونه با یكدیگر مخاصمه مي كردند؟ 
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آنان در موضوع تكفل و نگهداري مریم با یكدیگر مخاصمه كردند تا آنكه بنا را به  

 قرعه كشیدن گذاشتند و قرعه به نام " زكریا " اصابت نمود.
 

 در روایات اسالمي آمده كه : 

این بود كه فرزندي كه  مریم طبق نذر مادرش آزاد شده بود. آن زمان رسم بر» 

آزاد مي شد در " كنیسه" یعني كلیسا بود و از آن خارج نمي شد. و همین بود كه زوجة 

عمران پس از وضع حمل گفت: خدایا فرزند من دختر است، و پسر چون دختر نیست، زیرا 

 دختر وقتي حائض  مي شود از مسجد بیرون مي آید....

مود تا در آنجا خدمت " عابدان" را نماید... زوجة عمران فرزندش را نذر كنیسه ن

مریم خدمت آنها را مي كرد تا به سن بلوغ رسید. در آن هنگام زكریا دستور داد تا برایش 

نقل از امام باقر و صادق "ع" در تفسیر عیاشي و ) « حجابي قرار دادند تا از " عابدان" جدا شود.... 

 قمي(
 

 

 مائده آسمانيمحراب عبادت مریم، محل نزول 

 روایات اسالمي چنین نقل مي كنند كه:

چون مریم بالغ شد به محراب رفت و حجابي بر خود انداخت، دیگر كسي او را » 

 نمي دید.

زكریا به محرابش وارد مي شد و در نزد او میوة تابستاني را در زمستان و میوة 

 زمستاني را در تابستان مي دید، به او گفت:

 كجاست؟اي مریم این از  -

 مریم گفت:

 « از نزد خداست!  خدا به هركه خواهد روزي بي حساب دهد.  -
 ) نقل از امام باقر و صادق "ع" در تفسیر عیاشي و قمي(

 

ً " در قرآن مجید ) به صورت نكره( دلیل بر آن است كه آن  ذكر عبارت " رزقا

نزد مریم میوة "رزق" رزق غیرمعهودي بوده است.  چنانكه در روایات دیدیم زكریا 

تابستاني را در زمستان و میوة زمستاني را در تابستان مي دید، اگر این رزق یك رزق 

معمولي بود قطعاً زكریا به جوابي كه مریم به او داد و گفت " این از نزد خداست!" قناعت 

نمي كرد، زیرا ممكن بود كه آن را برخي از مردمي كه به مسجد مي آمدند برایش آورده 

 ند.باش

عالوه بر این، آیة شریفة بعدي داللت دارد براینكه زكریا وجود آن رزق را در نزد 

مریم از كرامات الهي و خارق عادت تلقي كرده بود، لذا از خداي تعالي براي خودش نیز 

 درخواست ذریة طیبه اي نمود كه مقامش چون مقام مریم باشد.

ن پرسش را از مریم بیش از یك بار ضمناً از سیاق آیه فهمیده مي شود كه زكریا آ
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 ننموده است، و به همان جوابي كه از او شنید قانع شد و یقین به صدق  گفتارش پیدا كرد.

جائي كه مریم در كلیسا اتخاذ كرده بود، یعني " محراب" همان است كه اهل كتاب 

عبدشان به آن " مذبح" گویند، و آن " مقصوره" یعني خانة كوچكي است كه در مقّدم م

درست مي كنند، و داراي دري است كه به وسیلة نردبان كوچكي وارد آن مي شوند.  كسي 

 كه در آن باشد اهالي میان معبد او را نمي بینند.

 
 51ص 27سورة مریم          "  َو اذُكر  في الِكتاِب َمریََم ...!"    المیزان ج  40تا  16مستند:آیة 

 "ع"مریم،  مادرعیسي مسیح 

سورة مریم با ذكر جریانهاي مهم زندگي دو تن از پیامبران بزرگ بني اسرائیل، 

 )سالم هللا علیها(یعني زكریا و یحیي"ع" آغاز شده و سپس شرح روزهائي را مي دهد كه مریم 

از اهل خود كناره مي گیرد و در مكان شرقي اعتزال مي جوید و سپس به عیسي علیه 

 ي متولد مي شود.السالم حامله مي شود، و عیس

میان دو داستان تولد یحیي و عیسي "ع" شباهت تمامي هست، چون والدت هردو 

بزرگوار به طور خارق العاده صورت گرفته است، و این هردو در كودكي حكم و نبوت 

داده شدند، آن یكي خبر داد كه مأمور به احسان به مادر شده و جبار و شقي نیست، و برخود 

روز مرگش و روز مبعوث شدنش سالم داده است؛ این یكي نیز همین  در روز والدتش و

مطالب را گفته و قرآن هم از آن دو نقل كرده است. شباهت هاي دیگري نیز آن دو داشته 

 اند.

یحیي علیه السالم نبوت عیسي علیه السالم را تصدیق كرده و به او ایمان آورده 

 امي خود حضرت محمد "ص" مي فرماید:است. در این سوره خداوند سبحان به رسول گر

 اي محمد!  -» 

در این كتاب ذكر كن:  داستان مریم را در آن زمان كه از مردم اهل خود كناره 

گرفت و در مكان شرقي ) كه گویا همان سمت شرقي مسجد باشد،( اعتزال 

 جست.  

 مریم در مقابل آنان حجابي آویخت، 

به صورت انساني تمام عیار بر او مجسم پس ما روح خود نزد او فرستادیم كه 

 «گشت. 

از این آیه چنین برمي آید كه گویا مریم خود را از اهل خویش پوشیده داشت تا قلبش 

فارغ تر براي اعتكاف و عبادت باشد.  این مطلب را آیـة دیگر تأكید مي كند كه مي فرماید: 

 «.رزقي هستهر وقت كه زكریا وارد محراب او مي شد مي دید نزد او  »

كه به سوي مریم فرستاده شده بود به صورت بشر ممثل شد. معناي تمثل و  روحي

تجسم به صورت بشر این است كه در حواس بینائي مریم به این صورت محسوس شود، 

 وگرنه در واقع باز همان روح است نه بشر !

جنس  روحي كه به سوي مریم فرستاده شده بود از جنس بشر و جن نبود بلكه از
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ملك و نوع سوم مخلوقات صاحب شعور بود كه خدا او را در كتابش وصف نموده، و " 

" خوانده است، و جاي دیگر جبرئیل " نامیده است.  آن فردي را كه مأمور وحي است "ملك

" رسول" خوانده، و در یك جا نیز او را " روح القدس یا روح االمینقرآن او را روح " 

 نامیده است.

مة اینها مي توان فهمید كه آن روحي كه براي مریم مجسم شد همان " لذا از ه

" به  روح ما" بوده است.  اگر در آیة فوق روح را به خدا نسبت داده و فرموده:" جبرئیل

 منظور تشریف و احترام بوده است.
 

كلمة " تمثل" در قرآن كریم جز در داستان مریم در جاي دیگر نیامده است، و آیات 

كه در آن جبرئیل خود را براي مریم معرفي مي كند بهترین شاهد است بر این كه وي بعدي 

در همان حال هم كه به صورت بشر مجسم شده بود، باز فرشته بود، نه این كه بشر شده 

باشد، بلكه فرشته اي بود به صورت بشر و مریم او را به صورت بشر دید، یعني در حاسه 

حسوس شد، ولي در خارج از ادراك وي صورتي غیر و ادراك مریم به آن صورت م

 صورت بشر داشت.

 
 

 برخورد اولیه مریم با فرشته وحي و رسول پروردگار

 مریم همینكه ملك را بدید بترسید و گفت:

 اگر مردي پرهیزكاري من از سوء قصد تو به خداي رحمان پناه مي برم! -

ه بود مبادرت به از شدت وحشتي كه از حضور جبرئیل عارضش شد "س"مریم 

سخن كرد. او خیال مي كرد كه وي بشري است كه به قصد سوء بدانجا شده است، لذا خود 

را به پناه رحمان سپرد تا رحمت عام الهي را كه هدف نهائي منقطعین عباد است متوجه 

 خود سازد!

و اگر این پناهندگي خود را مشروط به تقواي طرف نمود بدین دلیل بود كه هر 

ي كراهت دارد از این كه وصف جمیل تقوي را از خود نفي كند و بر هر انساني گران انسان

است كه به نداشتن آن اعتراف نماید!  مریم نیز خواست بگوید كه اگر تو تقوي داشته باشي 

من از تو به رحمن پناه مي برم، و چون باید با تقوي باشي، پس همان تقوایت باید تو را از 

 متعرض من شدنت باز دارد! سوء قصد به من و

 روح به مریم جواب داد:

 من رسول پروردگار تو هستم، -

 تا فرزند شایسته اي را به تو عطا نمایم !

) از لطافت هائي كه در سورة مریم در نقل داستانهاي زكریا و مریم و ابراهیم و 

عیسي را یعني یحیي را به زكریا، « َوَهَب » موسي به كار رفته، همه جا فرموده: 

 كردیم! (« عطاء » به مریم، اسحاق و یعقوب را به ابراهیم، و هارون را به موسي 

 مریم گفت:

چگونه براي من فرزندي آید كه قبل از این با هیچ مردي نیامیخته ام، نه از راه حالل  -
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 و ازدواج، و نه از راه حرام !؟

تا به تو پسري ه گفت: " سیاق آیه این معنا را مي رساند كه مریم از كالم جبرئیل ك

هیچ بشري با " فهمیده بود كه این پسر را در همین حاال مي بخشد، و لذا گفت: "ببخشم! 

" و در این جمله فهماند كه فرزنددار شدن من در  من تماس نگرفته و زناكار هم نبوده ام !

االن منوط به این است كه چند ماه قبل از نكاح و یا نصاحي صورت گرفته باشد، و حال این 

 كه نگرفته است:

 روح بدو گفت:

 مطلب از همین قرار است، كه به تو گفتم!  -

 پروردگارت گفته: كه آن براي من آسان است، 

 ز جانب خویش آیتي و رحمتي كنیم،تا آن را براي مردم ا

 و كاري است مقرر شده !

این جمله، بدین وسیله، بعضي از اغراض خلقت مسیح "ع" را به ایـــن طرز خارق 

العاده خاطر نشان مي سازد، و معنایش این است كه ما او را با نفخ روح، و بدون پدر، به 

باشد  رحمتيباشد براي مردم، و  یتيآخاطر این منظور، خلق كردیم، و نیز به خاطر این كه 

 از ما، با خلقتش آیتي باشد، و با رسالتش و معجزاتش رحمتي!

این تعبیرها اشاره به این معناست كه غرض هاي الهي اموري نیست كه فهم بشر 

 بدان احاطه یابد و الفاظ گنجایش همة آنها را داشته باشد.

 «!  شده كاري است مقرر - َو كاَن اَمراً َمقِضیّا » 

این عبارت اشاره به حتمي بودن قضائي است كه خدا دربارة والدت این غالم زكي 

 رانده، و دیگر نه امتناع مریم جلو آن را مي گیرد و نه دعایش !

 

 باردار شدن مریم

 سپس قرآن كریم بیان مي كند كه:

 مریم باردار شد به فرزند، » 

 پس انفراد و اعتزال جست،

 «دوري از خانواده اش برد. و اورا به محل 

بعد از آنكه از اهل خود اعتزال جست و به محل دوري آمد، درد زائیدن او را 

مجبور نمود، و به كنار تنة درخت خرمائي آمد تا در آنجا حمل خود را بزاید. ) از اینكه 

 تعبیر به تنة درخت كرد نه خود درخــت، فهمیده مي شود كه درخت مزبور خشكیده بود، (

اي كاش قبل از این مرده بودم و چیزي غیرقابل  -مریم از خجالتش و شرم از مردم گفت:

كه به زودي خواهند  اعتنا بودم، و فراموش مي شدم، تا مردم درباره ام حرف نمي زدند،

 زد.
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 به سخن در آمدن عیسيِ نوزاد 

 فَناداها ِمن تَحتِها اَن ال تَحَزني ! » 

 پائین مریم را ندا داد كه غم مخور !عیسيِ نوزاد از طرف 

 كه پروردگارت جلوي تو نهري جاري ساخت،

 تنة درخت را به سوي خود تكان بده كه خرماي تازه بر تو افكند،

 بخور و بنوش، و چشمت را روشن دار !

 اگر از آدمیان كسي را دیدي، بگو !

 من براي خدا روزة )كالم( نذر كرده ام، -

 «و امروز با بشري سخن نكنم ! 
  

" تسلیتي است به مادرش، از آن اندوه و غم شدیدي كه به وي غم مخورعبارت " 

دست داده بود.  آري براي زني عابد و زاهد هیچ مصیبتي تلخ تر و سخت تر از این نیست 

حال  كه او را در ناموسش متهم كنند، آن هم زني باكره، آنهم از خانداني كه در گذشته و

ً تهمتي كه بچسبد، و هیچ راهي براي انكار  معروف به عفت و پاكي است، و مخصوصا

نباشد، بلكه حجت و دلیل همه در دست خصم باشد، لذا عیسي"ع" به اشاره سفارش كرد كه 

با احدي حرف نزن و در مقام دفاع برنیا، چون حجت خصم آن قدر سست نبود كه چیزي 

 بتواند آن را دفع كند.
 

تنة درخت را به سوي خود تكان بده كه یكي از معجزات تولد عیسي در عبارت " 

" مي باشد، كه در آن تكان دادن را به ساقه درخت، و خرما  خرماي تازه بر تو افكند،

ریختن را به نخله نسبت داده است. و این خود خالي از اشعار به این نكته نیست كه نخلة 

ز شده و برگ و بار آورده و رطب داده است كه خرماي خشك بوده، و در همان ساعت سب

 پخته و رسیده از آن ریخته است.

 عیسي"ع" به مادرش چشم روشني مي دهد و مي گوید:

از رطب تازه بخور، و از جوي آبي كه زیر پایت جاري شده بیاشام، و بدون  -

 اینكه اندوهي به خود راه دهي، خوشنود باش!

خوردن و آشامیدن سفارش كرد بدین جهت بوده كه  ) اگر عیسي"ع" مادرش را به

این دو از نشانه هاي مسرت و خوشوقتي است، و كسي كه گرفتار مصیبت است دیگر نمي 

 تواند از غذاي لذیذ و آب گوارا لذت ببرد، و مصیبت شاغل او از این كارهاست.(

 عیسي گفت:

است كنند كه این اما این كه مي ترسي مردم به تو تهمت بزنند و از تو بازخو -

فرزند را از كجا آورده اي، در پاسخ آنها سكوت كن و با احدي حرف مزن، و 

 من جوابشان را مي دهم !

 ) در آن دوره روزة سكوت مرسوم بوده است و مریم نیز این را پذیرفت.(
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 مریم در مقابل تهمت مردم

 مریم مولود را در بغل گرفته بود و نزد كسان خود آورد.

 اي مریم حقا كه چیزي شگفت انگیز آورده اي!؟ - گفتند:

 اي خواهر هارون! آخر پدرت مرد بدي نبود و مادرت زناكار نبود!  

 مریم به مولود اشاره كرد:

 چگونه با كسي كه در گهواره و نوزاد است، سخن كنیم ؟ -گفتند:  

ظهور و در اینجا عكس العمل مردم را نشان مي دهد كه به مریم مي گویند چیز نو

عظیمي آورده اي؟  مردم در نظر خود كار مریم را تقبیح مي كردند و منشأ آن همان امر 

عجیبي است كه با آن سابقة زهد و محجوبي، از مریم دختر عمران و آل هارون قدیس 

 مشاهده كردند.

) این هارون كه قرآن كریم از او اسم مي برد و مردم مریم را " خواهرهارون" مي 

ه قولي مردي صالح در بین بني اسرائیل بوده كه هر  صالح دیگري را به او نسبت خوانند ب

مي دادند، و به قول دیگر، مریم برادر تني پدري داشته به نام هارون.  دو قول دیگر نیز 

گفته اند كه مراد به او همان هارون برادر موسي "ع" است، و این نامیدن صرف انتساب 

ي، و قول آخر این كه مردي در آن زمان بوده كه معروف به فساد بوده است، نه خواهر واقع

 و زنا بوده است. (

ولي مریم همچنانكه عیسي به او یاد داده بود، مردم را اشاره به عیسي كرد تا جواب 

خود را از او بگیرند، و او حقیقت امر را برایشان روشن نماید. مردم نیز تعجب زده 

در گهواره است یعني واقعاً كودك و نوزاد است گفتگو كنیم  پرسیدند: چگونه با كودكي كه

 ؟!

 

 گواهي عیسيِ نوزاد به پیامبري خود

در اینجا عیسيِ نوزاد به پاسخ در مي آید و بدون اینكه متعرض مسئلة والدت خود 

 شود، سخن خود را با عبارت:

 «منم بنده خدا !  –اِنّي َعبدُ هللا »  

خود براي خدا اعتراف كند و از غلو غلوكنندگان  آغاز مي كند، تا به عبودیت

 جلوگیري نماید، و حجت را برآنان تمام سازد.

با اینكه مشكل مردم مسئلة تولد او بود آن جناب بدان جهت به آن موضوع اشاره 

نكرد كه سخن گفتن مولود خود معجزه است، و معجزه اي كه هرچه بگوید جاي تردیدي 

ست.  در آخر كالمش بر خود سالم كرد یعني بر نزاهت و ایمني نمي گذارد در اینكه حق ا

 خود از هر قذارت و خباثتي شهادت داد و از پاكي و طهارت مولود خبر داد:

 گفت:» 

 من بندة خدایم ! -

 مرا كتاب داده، 
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 و پیغمبر كرده است،

 هرجا كه باشم با بركتم كرده است،

 سفارشم فرموده است،و به نماز و زكات، مادام كه زنده باشم، 

 نسبت به مادرم نیكوكارم كرده، و گردنكش و نافرمان نكرده است،

 سالم بر من روزي كه تولد یافته ام و روزي كه بمیرم،

 « و روزي كه زنده برانگیخته شوم !

" دادن خدا به خود خبر داد كه ظاهراً همان كتابعیسي در این آیات، اول از "  

 " خود تأئید كرد.نبوتانجیل است، و سپس به " 

) عیسي "ع" در آن روز فقط نبي بوده كه نبوتش در همان روز به او داده شده بود 

 و بعدها خداوند سبحان او را به رسالت برگزید.(

من هرجا كه باشم خداي تعالي آنجا را با بركت كرده  آنگاه عیسي ادامه داد كه: "

ین است كه محل براي هر بركتي باشد. "  معناي مبارك بودنش، هرجا كه باشد، ااست.

بركت به معناي نمو خیر است، یعني او براي مردم بسیار منافع دارد و علم نافع به ایشان 

مي آموزد، و به عمل صالحشان دعوت مي كند، و به ادبي پاكیزه تربیتشان مي كند، و كور 

 مي نماید. و پیس را شفا مي دهد، و اقویا را اصالح و ضعفا را تقویت و یاري

كوِة! عبارت "  لوِة َو الزَّ " اشاره به این است كه در شریعت او  اَوصاني بِالصَّ

توجه بندگي مخصوص به سوي عبارت است از: .  نماز نماز و زكات تشریع شده است

. و این دو حكم در بیست و چند جاي انفاق ماليعبارت است از:  زكات.  خداي سبحان

 شده است.قرآن مجید قرین هم ذكر 

عیسي"ع" در سه موطن تكون و هستي اش به خودش سالم كرده است. بر یحیي 

نیز در این مواطن سالم شده است، ولي سالم عیسي داللت بر نوعي سالم خاص ندارد و 

سالم عمومي است. در داستان یحیي "ع" سالم كننده خداي سبحان بود، ولي در این داستان 

 خود عیسي بوده است.
 

 « عیسَي بُن َمریََم قَْوَل الَحّقِ الَّذي فیِه یَمتَروَن ! ذِلكَ » 

اینجا اشاره به سراپاي داستاني است كه قرآن كریـــم از سرگذشت و اوصــاف 

 عیسي آورده است، و مي گوید:

 این شخصي كه ما دربارة والدتش سخن گفتیم، -

 او خود را به عبودیت و نبوت و كتاب معرفي كرد، 
 

 !بن مریم استهمان عیسي 

 این همان عیسي بن مریم است كه درباره اش شك و نزاع مي كنند،

 نشاید كه خداوند فرزندي بگیرد!

 او منزه است، چون كاري را اراده فرماید،

 !  و وجود یابد ! باش فقط به او گوید:
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 خداي یكتا، پروردگار من و پروردگار شماست!

 اورا بپرستید ! راه راست این است !

این آیات گفتار نصاري راجع به فرزند بودن مسیح براي خدا ابطال و نفي شده در  

 است.

 
 

 سوره آل عمران                 "  َو اذ قا لَت ِ ا لَمالئَِكةُ  یا  َمریََم ...!" 42مستند:آیة 

 3ص 6المیزان ج    

 دیدار و گفتگوي مریم با ملك 

 آنگاه كه فرشتگان گفتند: »

 « ...!اي مریم -

"  محدّثه" آیة شریفة فوق در قرآن مجید داللت بر آن دارد كه مریم سالم هللا علیها 

را مي شنیده است. در سورة مریم در همین قسمت، "  كالم مالئكه" بوده است، یعني 

نامیده شده است، و گفتگوي زیر بین آنان در قرآن مجید نقل «  روح »گویندة كالم با مریم 

 شده است:

 گفت:» 

من رسول پروردگارت هستم كه براي بخشیدن فرزندي پاك به سوي تو نازل  -

 شده ام !

 مریم گفت:

كجا مرا پسري پدید آید با آن كه دست بشري به من نرسیده است، و من كار  -

 ناشایسته اي نكـرده ام !؟

 روح القدس گفت:

 این كار خواهد شد! -

 «  پروردگارت فرموده: این كار بر من آسان است !
 

همانگونه كه مالحظه مي شود، مریم عالوه بر شنیدن صداي روح القدس با او  

 صحبت نیز كرده است.

از آیة شریفة زیر در سورة مریم نیز بر مي آید كه مریم عالوه بر گفتگو با ملك، 

 خود آن را هم مشاهده نموده است. 

 قرآن مجید چگونگي این رؤیت را بدین شرح بیان مي فرماید:

 روح خود را بر او فرستادیم،  پس، ما» 

 «. كه به صورت بشر كاملي براي او متمثل گردید
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 "س"وظایف و مقامات مریم 

قبل از نقل واقعة تولد عیسي"ع" در قرآن مجید، خداوند متعال مقام و وظایف مریم 

 را از طریق مالئكه به شرح زیر به او تذكر مي دهد:

 آنگاه كه فرشتگان گفتند:» 

 مریم!اي 

 خداي تعالي تورا برگزید! -

 پاكیزه گردانید! -

 و بر زنان جهان برتري بخشید! -

 اي مریم!

 مالزم اطاعت خدایت باش! -

 سجده نما ! -

 « و نماز را با اهل طاعت به جاي آر ! -
 

مالئكه با این بیان، اخباري را كه به مریم داده اند، مقام و منزلت و وظایف او را 

 داده اند:در قبال خداي تعالي شرح 

 " عبارت از قبول نمودن او براي عبادت است.برگزیدن" 

 " عبارت از داشتن عصمت، و معصومه بودن اوست.تطهیر" 

برگزیدن و اصطفاء و اختیار نمودن مریم بر زنان عالم، تقدمي است كه او بر آنان 

زنان جهان در  آیا تقدم مریم برپیدا كرده است. اینك در مقابل، این سؤال پیش مي آید كه " 

"   آنچه از آیات مربوط به والدت حضرت عیسي ظاهر جمیع جهات بوده یا در بعض آن؟ 

مي شود، این " تقدم" در شأن عجیبي است، كه راجع به والدت عیسي"ع" نصیب او شده 

است، زیرا آیات مزبور از موضوعات راجع به زنان، غیر از آن قسمت و مطلب را ذكر 

 نكرده است.

موضوعات دیگري كه در ضمن آیات مربوطه ذكر گردیده، مانند: پاك بودن، اما 

تصدیق كلمات الهي و كتب آسماني، و همچنین محدثه بودن و غیره، اموري است كه 

 اختصاصي به مریم ندارد بلكه براي غیر او هم پیدا شده است.

مطلق بودن  اینكه مي گویند، مریم بر زنان جهان عصر خود تقدم پیــدا كرده بود،

 آیه آن را دفـــع مي كند.

اما، وظایف مریم را در قبال این مقام و درجه اي كه از طرف الهي اعطاء شده، 

 آیــات چنیــن شرح مي كنند:

 اي مریم! »

 اكنون كه خدا چنین مقامي به تو كرامت كرده است،

 «تو هم " قنوت" و " سجده" و " ركوع" براي خداوند را ترك مكن ! 
 

ید نیست كه هر یك از این سه نحوة عمل به ترتیب در برابر یكي از آن سه بع

 منزلتي است كه خدایش ارزاني داشته است. یعني: 
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 چون خدایت برگزید، مالزم عبودیت و بندگي او باش ! -

 و چون تو را پاك گردانید، سجده اش كن ! -

 و چون بر زنان جهان برتري دادت، با راكعان ركوعش كن ! -

 
 سورة تحریم        " َو َمریَُم ابنََت ِعمراَن اّلــَـتي اَحَصنَْت فَرَجها فَنَفَخنا فیِه ِمن رُوِحنا...."             12مستند:آیة 

 340ص38المیزان ج 

 مریم، و نام و ذكر او در قرآن 

از زناني كه خداوند سبحان در قرآن شریف مثل مي زند، به خاطر ایمان خالص 

ا و رسول و قنوتشان و حسن اطاعتشان، در تاریخ، دو زن هستند: یكي آسیه زن شان به خد

 فرعون، و دومي مریم دختر عمران.
 

مریم، صدیقه و قانته بود، كه خدا به كرامت خود گرامي اش داشت، و از روح خود 

 در او دمید:

 ،مریم است دختر عمران...  َو َضَرَب اهلَلُ َمثاَلً ِللَّذیَن آَمنُوا» 

 كه بانوئي پاك بود،

 ما در رحم او از روح خود بدمیدیم،

 و كتب او را تصدیق داشت، و او كلمات پروردگار خودرا،

 « و از خاشعان بود! 
 

در خصوص مریم علیها سالم مي بینیم كه به نام مباركش در آیة فوق تصریح 

نشده است، و تنها آن " نام هیچ زني برده مریمفرموده است.  اصوالً در قرآن كریم جز " 

 صدیقه قانته است كه در حدود بیست و چند سوره و در سي و چند آیه نام او را برده است.

 خداوند سبحان مریم را به خاطر عفتش مي ستاید و مي فرماید: 

 «اّلــَـتي اَحَصنَْت فَرَجها !  »

رفتار  ستایش مریم علیها سالم در قرآن مكرر آمده است، و شاید این به خاطر 

ناپسندي باشد كه یهودیان نسبت به آن جناب روا داشته اند، و تهمتي باشد كه به وي زده اند، 

 و قرآن كریم در حكایت آن مي فرماید:

 « َو قَولَُهم َعلي َمریََم بُهتاناً َعظیماً !»  
سپس، قرآن مجید از تصدیق او به كلمات پروردگارش ستایش مي كند و مي فرماید: 

 «دَقَْت بَِكِلماِت َربِّها ! َو صَ  »
یعني مریم كلمات پروردگار خود را كه به قول بعضي همان وحي انبیاء باشد، 

تصدیق كرد.  بعضي دیگر گفته اند كه مراد به كلمات خداي تعالي در اینجا وعده و تهدید و 

كتب خدا امر و نهي خداست، ولي این وجه درست نیست زیرا بنابراین دیگر احتیاج نبود نام 

 را ببرد، چون كتب آسماني همان وعد و وعید و امر و نهي است.
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سپس، قرآن مجید از تصدیق مریم نسبت به كتب الهي یاد و ستایش مي كند. منظور 

از كتب الهي همان كتب است كه شرایع خداي تعالي در آنهاست، شرایعي كه از آسمان نازل 

ر اصطالح قرآن كریم هم كتب آسماني همین شده است، مانند: كتاب تورات و انجیل، و د

است، و شاید منظور از تصدیق كلمات پروردگارش و تصدیق كتب الهي این باشد كه مریم 

 مي فرماید: (75) مائده "س" صدیقه بوده است، كه در آیة دیگر قرآن 

 مسیح پسر مریم غیر از فرستاده اي نبود،» 

 بودند،فرستاده اي كه قبل از او هم فرستادگاني 

 «و مادرش صدیقه و راستگو بود. 
 

بودن  قانتیكي دیگر از تعریف هائي كه قرآن مجید از مریم علیها سالم مي فرماید، 

اوست، یعني مریم از زمرة مردمي بود كه مطیع خدا و خاضع در برابر اویند، و دائماً بر 

 این حال هستند.

خواند ) با اینكه كلمة  قانتینز اگر مریم علیها سالم را با این كه زن بود فردي ا

 قانتین جمع مذكر است،( بدین جهت بود كه بیشتر قانتین مردان هستند.
 

 آمده كه مالئكه به مریم ندا دادند و گفتند: (43)آل عمراندر جاي دیگر قرآن 
 

 «! اي مریم ! براي پروردگارت قنوت و سجده كن، و با راكعان ركوع نما  »
 

 ابي موسي از رسول خدا "ص" روایت شده كه فرمود:در مجمع البیان از 

از مردان بسیاري به حد كمال رسیدند ولي از زنان به جز چهارنفر به حد كمال  -

نرسیدند: اول آنها آسیه زن فرعون بود، دومي مریم دختر عمران، سومي خدیجه دختر 

 خویلد، چهارمي فاطمه دختر محمد"ص" !

یق ابن عباس به نحو دیگر نقل شده كه در آنجا از در دّر منثور این روایت از طر

 رسول خدا "ص" نقل مي كند كه افضل زنان اهل بهشت این چهار زن هستند.
 

 

 

 سوره آل عمران  " اِنَّ اهلَلَ اصَطفئ آدََم َو نُوحاً َو آَل اِبراهیَم و آَل ِعمراَن َعلَي العالَمیَن."  33مستند:آیة 

 303ص 5المیزان ج  

 عمران كیستند؟آل   

 آیة مباركه فوق مي فرماید:

 « خدا، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان  برگزید!» 

به حسب ظاهر به نظر مي رسد كه منظور از عمران، همان پدر مریم است، نه پدر  

 موسي علیه السالم.  چنانكه ذكر نمودن داستان " زن عمران" و " مریم دختر عمران" پس

 از دو آیة فوق الذكر در سورة آل عمران در قرآن مجید اشعار به آن دارد.

در قرآن شریف چند جا كه نام " عمران" برده شده، همه اش منظور "عمران پدر  
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 مریم" است ولي حتي در یك مورد هم صراحتاً نام " عمران پدر موسي" ذكر نگردیده است.

" آل عمران" عبارتــند از " مریـــم" و اینها خود مؤید این است كه: مقصود از  

 "عیسي" و یا آن دو با " زوجة عمران".

) اما این كه گفته مي شود، نصاري معترف به این كه پدر مریم "عمران" باشد،  

 نشده اند، لزومي ندارد كه قرآن شریف تابع هوس ها و گفته هاي بي پایة آنها باشد.(

 
 

راً !"                      سورة آل عمران 37تا35مستند:آیة   "  اِذ قالَِت امراَةُ ِعمراَن َرّبِ اِنّي نَذَرُت لََك مافي بَطني ُمَحرَّ

 306ص 5المیزان ج 

 هدف سوره مریم، و سرگذشت هاي مذكوردرآن 

شرح زندگي مریم در سورة مریم از آنجا آغاز مي شود كه زكریا از خدا درخواست 

 خاندان یعقوب ارث ببرد و خداوند متعال یحیي را به او داد.فرزندي كرد كه از او و از 

هدف كلي سورة مریم، به طوري كه در آخرش بدان اشاره شده، عبارت است از 

 بشارت و انذار:

 این قرآن را به زبان تو جاري ساختیم،»  -

 «! تا پرهیزكاران را نوید دهي و سخت سران را انذار نمائي 

چیزي كه هست این است كه همین غرض را در سیاقي بدیع و بسیار جالب ریخته 

است.  نخست به داستان زكریا و یحیي، قصه مریم و عیسي، سرگذشت ابراهیم و اسحاق و 

یعقوب، ماجراي موسي و هارون، داستان اسماعیل و حكایت ادریس علیهم السالم پرداخته و 

كه یا نبوت بوده و یا صدق و  -نعمت والیت داده سهمي را كه به هریك از ایشان از 

خاطرنشان ساخته، و آنگاه علت این عنایت را چنین تبیین فرموده است كه این  -اخالص 

نسبت به پروردگار خود  بزرگواران خصلت هاي برجسته اي داشته اند، از آن جمله: 

 خاضع و خاشع بودند !

اض نمودند، و به مسئلة توجه به ولي متأسفانه اخالف ایشان از یاد خدا اعر

پروردگار به كلي بي اعتناء شدند، و به جاي آن دنبال شهوت را گرفتند، و به همین جهت به 

" را كه همان از دست دادن رشد بوده باشد، دیدار مي كنند، مگر آنكه غيزودي حالت " 

سرانجام به " اهل كسي از ایشان توبه كند و به پروردگار خود بازگشت داشته باشد، كه او 

 نعمت" مي پیوندد.

سپس نمونه هائي از لغزشهاي اهل غي و زورگوئي هاي آنان و آراء خارج از 

منطق شان را از قبیل: نفي معاد، و نسبت داشتن فرزند به خدا دادن، و بت پرستي، و آنچه 

 كه از لوازم این لغزش هاست از نكبت و عذاب، خاطر نشان مي سازد. 
 

 ردم را به سه طائفه تقسیم مي كند:این سوره م
 

 آنهائي كه خداوند انعامشان كرد، كه یا انبیاء بودند و یا اهل اجتباء و هدایت، -1



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                   کتاب ییست وششم: آغاز دین مسیح 50

 اهل غي،  یعني آنهائي كه مایه و استعداد رشد خود را از دست دادند، -2

آن كساني كه توبه نموده و ایمان آوردند، و عمل صالح كردند، كه به زودي به  -3

 رشد مي پیوندند.اهل نعمت و 

 

 85ص 12المیزان ج                      سوره مائده و بررسي هاي تاریخي 120تا  116مستند:آیة 
 

 

 اعتقاد به الوهیت مریم در فرق مسیحي 

اعتقاد به الوهیت مریم از نیاكان مسیحیت به اخالف آنان رسیده و اینك در میان آنان 

 مي فرماید: مشهور است. خداي متعال در قرآن شریف

 اي عیسي !  -» 

آیا تو به مردم گفته اي كه مرا و مادرم را به غیر از خدا دو معبود دیگر اتخاذ 

 «  كنید؟ 
 

از برخي از نصاري حكایت كرده اند كه در قرون گذشته قومي بودند به نام " 

 )نقل از روح المعاني(مریمیه" كه معتقد بودند به الوهیت حضرت مریم"س" 
 

مسیحیان حضرت مسیح را خدا اتخاذ كرده اند در آیات قرآني به وفور بیان اینكه 

گردیده است، اما پرستش مادر مسیح، در كلیساهاي شرقي و غربي بعد از قسطنطنین متفق 

علیه بوده است. تنها فرقة پروتستان، كه پس از چند قرن بعد از اسالم پیدا شده است، این 

ا اینكه در این اواخر اعتقاد به " رسالت" مسیح و اینكه او موضوع را انكار كرده است.  كم

 " خدا" نیست، روز به روز در میان مسیحیان آمریكا رو به انتشار و توسعه است.

" اچ. جي. ولز" نویسندة مشهور انگیسي در " مجمل التاریخ" مي نویسد: این 

هند، با تعلیمات خود عبادتي كه امروزه عامه مسیحیان براي مسیح و مادرش انجام مي د

مسیح مغایر است، براي این كه خود مسیح در انجیل " مرقس" نهي كرده از این كه غیر 

 خداي یكتا را عبادت و پرستش كنند.
 كتاب نامبرده. ( 539و صفحة  526)رجوع شود به صفحة  

این عبادت كه گفتیم مسیحیان نسبت به مریم مادر عیسي "ع" انجام مي دهند چند 

 است:قسم 

 بعضي از آنها نمازي است مشتمل بر دعا و ثنا و استغاثه و استشفاء -1

بعض دیگر عبارت است از روزه اي كه آن را نسبت مي دهند به خود مریم، و  -2

 به نام وي نامیده مي شود.

همة این عبادات توأم با خضوع و خشوع در برابر صورت و مجسمه و بلكه 

 صورت خیالي مریـم انجام مي شود.

تقدند به این كه مریم داراي سلطنتي است غیبي كه با داشتن این قدرت مي تواند) مع

البته به اعتقاد آنان،( خودش، بدون وساطت فرزندش، نسبت به امور دنیا و آخرت مردم نفع 

 و ضرر برساند.
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 آنان تصریح كرده اند به این كه پرستش مریم واجب است.

ق آنها دیده نشده كه كلمة " اله" را بر مریم الزم به تذكر است كه از هیچ یك از فر

 اطالق كنند، بلكه همه از مریم تعبیر مي كنند به: " مادر اله" !؟ 

و بعضي از فرقه هایشان تصریح دارند به اینكه این اطالق" مادر خدا" اطالق 

 مجازي و از باب " مبالغه در تعظیم" نیست،  بلكه اطالقي است حقیقي!؟

البته، اگر چه هم مریم را " اله" ننامند به طور قطع در عمل با مریم معاملة " اله" 

 مي كنند. 

و همچنین است كه آنها در حالل و حرام پیروي " احبار" و " رهبان" خود مي 

خدایان" مي نمایند، هرچند  –كنند، و طوري عمل مي نمایند كه با آنان عمالً معاملة " ارباب 

 ارباب" نخوانند. كه آنان را "

صریح ترین مطلبي كه از علماي مسیحیت راجع به این مطلـب كه نصـــاري به 

حقیقت مریـــم را مي پرستند، دیده شده، عبارتي است در كتاب " السواعي" از كتابهاي روم 

 ارتدكس، كه در " دیر تلمید" نگهداري مي شود.

 ند و به آن افتخار مي كنند.البته، طوائف كاتولیك هم به این معني تصریح دار
 

در شمارة نهم سال هفتم مجلة " المشرق" چاپ بیروت، عكس مریم را با نقش و 

نگارهاي رنگارنگ زینت داده و آن را یادبودي براي پنجاهمین سالي كه پاپ " پیوس نهم" 

 وي گفته بود كه " آبستني مریم بدون هیچ -عصمت مریم را اعالم كرده بود، قرار دادند 

 خطا و تبهكاري صورت گرفته است! "

عالوه بر احترام وي، عبادت هاي كلیساهاي مریم را در شرق مانند كلیساهاي غرب 

 در عدد " پنجاه" تثبیت نموده اند.

) "پیوس" نام عده اي از پاپ هاست، و یكي از یادگارهاي نهمین " پاپ پیوس" 

الیا اعالم نمود، و همین باعث شد كه براي مسحیت این بود كه " روم" را عاصمة مملكت ایت

در عهد پاپ پیوس یازدهم، روحانیت مسیح به طور كلي و در تمامي شئون استقالل یافته و 

" واتیكان" را عاصمة روحانیت اعالم نمودند. یكي از یادگارهاي همین پاپ پیوس نهم " 

 اعالم عصمت مریم" است (

به كلیساهاي شرقي نوشته، چنین مي " پدر لوئیز شنچو" ضمن مقاله اي كه راجع 

عبادتي كه در كلیساهاي ارمني براي بتول طاهره ) مادر خدا( انجام مي شود، » گوید: 

 «معروف است. 

كلیساهاي قبطیه به همین امتیاز كه در آنها براي آن بتولة » و نیز مي گوید: 

 «مغبوطه)مادر خدا( عبادتهائي انجام مي شود، ممتاز مي گردد.

پدر انستاس كرملي" در شمارة چهاردهم سال پنجم مجلة " المشرق الكاتولیكیه " 

البیروتیه" تحت عنوان ) پرستش عذرا عبادتي است قدیمي( عباداتي را ذكر كرده و پس از 

نقل عبارتي از "سفر تكوین" دربارة دشمني مارها با زن و نسل زن، و اینكه مراد از زن 

 ست، گفته است:در این كتاب " مریم عذرا" ا
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مگر نمي بیني كه قبل از ظهور " ایلیا" كه هنوز هم زنده است، در هیچ جا از  -» 

كتاب آسماني اشاره و تصریحي به این كه مقصود از زن "مریم" است، دیده نمي شود.  و 

تنها پس از ظهور این نبي اعظم پرده از روي این راز نهاني برداشته شد و او بود كه این 

 «صریح و روشن بیان نمود ؟!  معنا را

سپس " پدر انستاس" صاحب مقالة مزبور، این پرده برداري را عبارت دانسته از 

" است، و با آن تطبیق نموده، و آن ) برحسب تقسیم كاتولیكها(مطلبي كه در " سفر ملوك سوم

ه به ایلیا موقعي كه با غالمش در باالي كرمل ایستاده بود، هفت مرتب» این است كه : 

غالمش گفت: به دریا مشرف شو، و نگاه كن ببین در دریا چه مي بیني؟  در مرتبة هفتم، 

غالم پس از آنكه به دریا مشرف شد و به آنجا نگریست، خـــبر داد: اینك لكة ابري مي بینم 

 «به قدر كف دست، یك مرد كه از دریا طلوع كرده است. 

ابر" صورت مریم بود. كمااینكه  همین " پارة» سپس صاحب مقاله گفته است: 

مفسرین هم این حدس ما را محقق دانسته اند، بلكه هم صورت مریم بوده، و هم صورت 

سبب اصلي پرستش مریم در شرق » آنگاه گفت: «  طناب پاكیزه از پلیدي هاي اصلي.

رخ عزیز همین مطلب بوده است. و این حادثه تقریباً در حدود ده قرن قبل از میالد مسیح 

 «داده است. و برگشت این فضیلت در حقیقت به این پیغمبر عظیم یعني " ایلیا" است.

و از همین جهت، اجداد "كرملي ها" اولین طایفه اي بوده اند كه بعد » آنگاه گفته: 

از پیغمبران و شاگردان آنها به الوهیت مسیح ایمان آورده اند؟! و اولین طایفه اي بودند كه 

 نقل از كتاب المنار(« ) از عروج جان و تنش به آسمان معبد ها به پا كردند.براي مریم بعد 

این بود شواهدي از كلمات علماي مسیحیت بر اینكه بسیاري از ایشان مریم را نیز 

 مي پرستند، و این چنین در دین به گزافه گوئي مبتال شده اند!!!
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 فصل دوم

 

 السالم علیهحضرت عیسي        
    

 تولد تا رسالتاز 

 

 
 

 صف و انعام نساء،  مائده،  شوري،  احزاب،   آل عمران، مستند: آیات سوره هاي مریم، 

 150ص 6المیزان ج                       

 عیسيِ قرآن كیست؟

 " بود.پیغمبر " و هم "بندة خدا  عیسي " -

 " شد.مبعوث"  " بني اسرائیلاو از جانب خداي تعالي به سوي "  -

" بودند. صاحب شریعت و كتاب " و "اولواالعزم یكي از پیامبران پنجگانه است كه "او  -

 " نام دارد.انجیل كتاب او "

 نامیده است. "مسیح عیسي" خداي تعالي او را به  -

 مي باشد. " كلمة هللا" و " روح هللا "او  -

 " است.شهداي اعمالو از " " امام و پیشوا"  او -

 داده است." بشارت "عیسي علیه السالم آمدن رسول گرامي اسالم را  -

 و آبرومند است." وجیه" او در دنیا و آخرت  -

 است."  برگزیدگان" و از " مقربین "او از  -

 است." صالحین "نمود، و از " اختیار" خدا او را  -

 است." پاكیزگان "و همچنین از " مبارك" او در هر حال  -

از جانب خداي " رحمتي" براي مردم قرار داد، و او" اي نشانه" خدا او را  -

 سبحان است.

فرستاده " درود "بود، و همچنین خدا بر او " نیكوكار" عیسي نسبت به مادرش  -

 است.

 آموخت." كتاب و حكمت" او از كساني است كه خدا به او  -
 

" است كه خداي تعالي در قرآن  والیتاین ها بیست و دو وصف از مقامات " 

" را به آنها توصیف فرموده است.  چنانكه مالحظه مي شود عیسيشریف پیغمبر مكرمش "
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 صفات فوق الذكر بر دو دسته اند:
 

 ".نیكوكارشدن" و " قرب حق" و " بندگي خدا  "صفات اكتسابي: مانند  -1

 صفات اختصاصي كه در قسمتي از لیست باال آنها را شرح دادیم. -2

 

 147ص 6المیزان ج                                  مستند:آیات و روایات مندرج در متن

 

 در قرآن  "ع"خالصه تاریخ زندگي عیسي

، انبیاء مریم، آل عمران، احزاب، شوري، مائده، نساء، صف، انعامآیات سوره هاي 

و تحریم شامل مطالبي است دربارة تاریخ زندگي مریم "س" و فرزندش عیسي"ع"  كه 

مشروح آن در مباحث بعدي نقل خواهد شد. خالصه اي از این مطالب كه مربوط به زندگي 

مریم بود در اول فصل سوم همین بخش ذكر گردید، و ذیالً خالصه قسمتي كه مربوط به 

 م است با تكرار مواردي از مبحث قبلي دنبال مي شود: زندگي عیسي علیه السال
 

خالصه زندگي عیسي علیه السالم را از لحظه تولد او ذكر مي كنیم، زماني كه مریم 

طفل نوزاد را به خانه آورد، و مردم از شنیدن اینكه دختر عمران داراي نوزادي شده او را 

ند اشاره به كودكي كرد كه در گهواره مورد شماتت قرار دادند، و مریم بدون اینكه حرف بز

 بود، و  در این لحظه . . .
 

 طفل به امر خدا به زبان آمد و گفت:

من بندة خاص خدایم، كه مرا كتاب آسماني و شرف نبوت عطاء فرموده است،  -

من هركجا كه باشم، مرا مبارك گردانیده، و تا زنده ام به نماز و زكات سفارش 

وئي با مادرم توصیه فرموده، و مرا ستمكار و شقي نموده، و همچنین به نیك

نگردانیده است.  روز والدت و مرگ و همچنین روزي كه برانگیخته شوم، 

 سالم و درود حق بر من است!
 

این جمالت خود اشاره اي بود به آیندة عیسي كه علیه بیدادگریها و ستمكاریها قیام 

بردن كجي ها كه در آن پدید آمده و تجدید  مي كند، و براي زنده كردن دین موسي و از بین

 معارف و حقایقش و برافكندن اختالفات و مشاجرات، بپا مي خیزد.

عیسي رشد و نمو كرد تا به سن جواني رسید.   او و مادرش مریم هردو روي 

تا آخر  -از خوردن و آشامیدن و سایر عوارض وجودي -عادت جاري در زندگي بشر 

 ند.عمرشان زندگي مي كرد

 سپس عیسي علیه السالم مبعوث به رسالت شد.

 عیسي بني اسرائیل را به دین توحید دعوت مي نمود، و به آنان مي گفت: 
 

من از طرف خداي تعالي معجزه اي آورده ام، و آن معجزه این است كه:  از  -» 

ِگل مجسمة مـرغي مي سازم و در آن مي دمم تا به امر خداي سبحان مرغي گردد. 
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كر مادرزاد و مبتالي به پیسي را به امر خدا شفا مي دهم، و مردگان را به امر من 

خدا زنده مي كنم، و به شما از غیب خبر مي دهم كه در خانه هایتان چه مي خورید 

 و چه ذخیره مي كنید. 

 این معجزات براي شما حجت و نشانة حقانیت من است.  

 « بپرستید! همانا پروردگار من و شما خداست، پس او را
 

كه عبارت از تصدیق شریعت موسي  -عیسي "ع" آنان را به شریعت جدید خود 

 -"ع" بود، و تنها بعضي از چیزهائي را كه بر یهود در تورات حرام شده بود، حالل فرمود 

 دعوت مي كرد، و به بني اسرائیل مي فرمود:
 

در آنها با یكدیگر  من براي شما حكمت آورده ام. آمده ام تا بعض چیزهائي كه» 

 «. اختالف دارید، رفع اختالف نمایم

 همچنین به آنان مي گفت: 
 

 اي بني اسرائیل! من فرستادة خدا به سوي شمایم.» 

 تورات را تصدیق مي نمایم،

 «! و به رسولي كه بعد از من مي آید، و نامش " احمد" است، بشارت مي دهم

ذكر نمود، )  از آفریدن پرنده، زنده  عیسي علیه السالم معجزاتي را كه بر آنان

كردن مردگان، بینا كردن كوران مادرزاد، شفا دادن مبتالیان به پیسي و خبر دادن از 

 غیب،( همه را به اذن الهي برایشان عملي كرد.

او پیوسته آنان را به یگانگي خدا و شریعت جدید خود دعوت مي كرد، تا در اثر 

زیدن علماي آنان، از ایمان آوردنشان مأیوس شد، و پس از دشمني بني اسرائیل و تكبر ور

مأیوس شدن، از عدة كمي كه به او ایمان آورده بودند )حواریون( را انتخاب كرد تا در راه 

 خدا و دعوت به دین یار و انصار او باشند.

سرانجام، یهود بر آن حضرت هجوم آورده و خواستند او را به قتل برسانند، خداوند 

 او را از دست یهودیان نجات داد و به آسمان باال برد. سبحان

موضوع او براي یهودیان مشتبه شد. بعضي گمان كردند او را كشته اند، و برخي 

 دیگر گمان بردند كه او را به دار آویخته اند.

این بود خالصة مطالبي كه قرآن شریف در آیات سوره هاي مبارك خود دربارة 

عیسي علیه السالم بیان فرموده است، و مشروح آنها در مباحث داستان حیات و زندگي 

 بعدي شرح  داده خواهد شد.
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ُرَك بَِكِلَمٍة  ِمنهُ اِسُمهُ الَمسیُح   سورة آل عمران 51تا45مستند:آیه " اِذقالَِت الَمالئِكةُ یا َمریَُم اِنَّ هللاَ یُبَّشِ

 عیسَي بُن َمریََم !"

 7ص 5المیزان ج         

 جزئیات تولد عیسي"ع" به نقل قرآن 

 آنگاه كه مالئكه به مریم گفتند:» 

اي مریم! خدا تو را به كلمه اي از خود، كه نامش مسیح، عیسي بن مریم است،  -

 بشارت مي دهد. 

 او در دنیا و آخرت داراي وجاهت است، 

 و از مقربان درگاه الهي است.

 ردم سخن گوید،فرزند تو در گهواره، و در سن كهولت، با م

 و او از جملة صالحین است! 

 مریم عرض كرد:

 پروردگارا !  -

 چگونه مرا فرزندي تواند بود، 

 ؟با این كه دست بشري به من نرسیده است!

 گفت:

 چنین است كار خدا ! -

 كه او هرچه را بخواهد مي آفریند،

 و چون مشیتش به خلقت چیزي تعلق گیرد،

 به محض گفتن: موجود باش! 

 «هماندم موجود مي شود! 
 

شرح این گفتگوي مریم با مالئكه در سورة مریم آمده كه، متعاقباً شرح داده خواهد 

 شد، اما نكته اي كه اینجا قابل ذكراست، این است كه در سورة مریم خداي تعالي مي فرماید:

 ما روح خود را بر او فرستادیم، كه به صورت بشر كاملي براي او مجسم شد. »

 یم گفت:مر

 من از تو به خداي رحمان پناه مي برم، اگر پرهیزكارباشي! -

 روح القدس گفت:

من رسول پروردگارت هستم، كه براي بخشیدن فرزندي پاك به سوي تو نازل شده  -

 «ام! 
 

از اینكه "مالئكه" و "روح" با مریم تكلم نموده اند روشن مي شود كه مریم " محدثه 

به صورت انساني كامل عیار بر مریم متمثل شده، و مریم او را " بوده و از آن باالتر ملك 

 دیده است.

 اینكه مریم"س" پروردگارش را مخاطب قرار داده و سخنش را با او چنین گفت: 
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 پروردگارا !  چگونه مرا فرزندي تواند بود،»  

 «!؟با اینكه دست بشري به من نرسیده است 
 

روحي" است كه به صورت انسان مجسم شده، با اینكه متكلم با او به حسب ظاهر " 

و اگر چه از ناحیة روح خطاب متوجه مریم شده، لكن چون كالم مالئكه و روح و جبرئیل 

ً كالم خداي تعالي است، حضرت مریم مي دانست كسي كه با او سخن مي گوید در  تماما

 وردگارا ... !پر -واقع خداست، لذا رسماً خطاب را به حضرت او متوجه نمود و گفت:    
 

 

 سورة آل عمران                   " ...بِـــَكِلَمٍة  ِمنهُ اِسُمهُ الَمسیُح عیسَي بُن َمریََم...!"  45مستند:آیة

 10ص 6المیزان ج           

 "ع"نام، و نام گذاري عیسي 

 اي مریم !   خدا تو را به " كلمه اي"  از خود، -» 

 است، كه نامش" مسیح، عیسي بن مریم"

 «بشارت مي دهد! 
 

 كلمه -1

" كلمه" در اصطالح قرآن، كلمه اي است كه منسوب به خداست، و آن عبارت 

 "كلمة وحي ." و " كلمة ایجاداست از چیزي كه ارادة الهي با آن ظاهر مي شود. مانند:  " 

" است، از آن جهت كه عیسي " كلمة عیسيمراد از " كلمه" در این آیه خود " 

 مي باشد.ایجاد" 

و اینكه تنها عیسي را به كلمة ایجاد اختصاص داده، با اینكه هر انسان، بلكه هر شئ 

دیگر در عالم "كلمة ایجاد " در حقش صادق است، براي این است كه سایر افراد انساني 

والدتشان روي اسباب عادي و از طریق مراحل زناشوئي است، لكن چون در مورد 

كلمة  و تدریجي، مفقود بوده، و تنها وجودش به وسیلة " عیسي"ع" بعض اسباب عادي

" صورت گرفته است، نفس كلمة تكوین شده است، چنانكه آیات زیر آن را تأئید مي تكوین

 كنند:

 «عیسي كلمة الهي و روحي از عالم الوهیت است كه به مریم القاء شده است!  »

ه او را از خاك بساخت و مثال خلقت عیسي در نزد خدا، مثال خلقت آدم است، ك» 

 «سپس به آن گفت، بشري تمام عیار و كامل باش، هماندم موجود گردید! 
 

 مسیح -2

" مسیح" عبارت است از " ممسوح" یعني " مسح شده" و اینكه عیسي را مسیح 

 گویند وجوه زیادي در توجیه آن گفته شده است:

 براي آن است كه با " یمن و بركت" مسح شده،  -

 به تطهیر از گناهان است،یا  -
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یا به روغن زیتوني است كه انبیاء را با آن مسح مي كردند، او هم مسح شده  -

 است،

یا جهتش مسح نمودن جبرئیل اوراست در موقع والدت با بال خود، تا از وسوسة  -

 شیطان در امان باشد،

دادن  یا به جهت مسح نمودن عیسي سر یتیمان، یا مسح نمودن چشم كور و شفا -

 آن، یا مسح نمودن بیماران را با دست خود و بهبودي پیداكردن آنها، مي باشد.
 

اینها وجوهي است كه براي تسمیة عیسي به " مسیح" ذكر شده، لكن آنچه در این 

باره قابل اعتماد است، آن است كه لفظ " مسیح " در ضمن بشارتي كه جبرئیل به مریم داده، 

 ي فرماید:واقع شده است، آنجا كه م

 خدا بشارت مي دهد تو را به كلمه اي از خود، »

 « كه نامش" مسیح عیسي بن مریم"  است!
 

و این لفظ " مسیح " به عینه معرب " مشیحا " است كه در كتب عهدین نام برده شده 

است. و از طرفي هم عادت بني اسرائیل برآن بوده كه چون پادشاهي از ایشان مي خواست 

دشاهي قیـــام كند، " كهنة مقدس" او را مسح مي كردند تا پادشاهي برایش مبارك به امـــر پا

 باشد، و او را هم " مشیحا" مي گفتند، بنابراین معني مسیح یا " مبارك" است و یا " ملك."

از كتب اهل كتاب هم چنان استفاده مي شود كه جهت نام نهادن او به  " مشیحا" آن 

ه مریم تصریح به دوام " ملك عیسي" شده، و وي را " ملك منجي بوده كه در بشارت دادن ب

 بني اسرائیل،" شمرده است.

 در انجیل لوقا باب اول دارد كه:

و  -" و ملك وي را گفت كه مترس اي مریم! زیرا كه تو یافته اي نعمت خداداد را 

و شخص و ا -اینك تو آبستن خواهي شد، و خواهي زائید، و او را عیسي خواهي نامید 

بزرگي خواهد بود، و فرزند خداي تعالي خوانده خواهد شد، و خداوند تخت پدرش داود را 

و بر دودمان یعقوبي تا ابد سلطنت رانده و سلطنتش را نهایت نخواهد   -به وي خواهد داد 

 (34-)انجیل لوقابود. " 

مبارك بعید نیست نام نهادن آن حضرت در ضمن بشارت به " مسیح" براي افادة 

بودن اوست، زیرا تدهین و مسح نمودن با روغن زیتون هم در نزد آنان براي مبارك شدن 

 بوده است. و آیة زیر آن را تأئید مي كند:

 آن طفل به امر خدا زبان گشود و گفت:» 

 من بندة خاص خدایم! -

 كه مرا كتاب آسماني و شرف نبوت عطا فرموده،

 «! داده است و مرا هر كجا كه باشم " مبارك" قرار
 

 عیسي پسر مریم -3

"عیسي" اصلش " یشوع" است كه به منجي یعني شخص نجات دهنده تفسیر شده، و 
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در بعض اخبار " عیسي" را به معني " یعیش" یعني " زندگي  مي كند،" تفسیر نموده اند. 

ا واضح است كه به واسطة نامیده شدن فرزند زكریا به " یحیي" و مشابهت داشتن آن دو ب

یكدیگر، این تفسیر در مورد كلمة " عیسي" مناسب تر است. اینكه در ضمن بشارت، " 

عیسي" را به " بن مریم" مقید نمود، براي آگاهي به این مطلب است كه او بدون پدر آفریده 

خواهد شد، و با این وصف هم معروف شده، و مادرش " مریم" نیز در آیت بودن او شریك 

 -است

 (91انبیاء ) « ها آیَةً ِللعالَمیَن ! ــَوابنَ  َو َجعَلناها» 

 

 

 

 

 

ً في الُدنیا َواآلِخرِة  َوِمَن  45مستند:آیة سورة آل عمران    " ... اِسُمهُ الَمسیُح عیسَي بُن َمریََم َوجیها

بیَن...!"  الُمقَرَّ

 14ص 6المیزان ج         

 اعالم مقام و منزلت عیسي در زمان تولد 

بشارت تولد عیسي علیه السالم را از جانب خدا به مریم دادند،  زماني كه مالئكه

 مشخصاتي براي این نوزاد شمردند كه مقام و منزلت او را در دنیا و آخرت نشان مي دهد:

 او كلمه اي است از خدا، و اسمش مسیح عیسي پسر مریم است، »

 او داراي وجاهت دنیوي و اخروي است،

 « و همو از مقربین است!
 

" عبارت است از مقبولیت، و مقبولیت حضرت عیسي در دنیا روشن جاهتو" 

 است، و در آخرت نیز با نص این آیه شریفه قرآن ثابت مي شود.

" درگاه خداي تعالي نیز بوده، و داخل در صف اولیاء خدا و همچنین مقربعیسي " 

 از مقربین از مالئكه از نظر تقرب مي باشد.

 حضرت را در صف مقربین از مالئكه شمرده است:آیة زیر در قرآن مجید آن 

 هرگز مسیح از بندة خدا بودن استنكاف نداشته، »

 «و فرشتگان مقرب هم چنیند!    
 

" یا مقرب شدن بنده اي به خداي سبحان، آن است كه در سلوك مقرب بودن،معني " 

گیرد و سبقت پیدا كند، و پیمودن راه بازگشت و رجوع الي هللا بر سایر افراد نوع خود پیشي 

راهي كه همة افراد، خواه و ناخواه، آن را طي مي كنند.  این معني را خداوند متعال در 

 آیات سورة واقعه و انشقاق شرح داده است.
 

انسان، اگر در این كه " مقربین" صفت یك دسته از افراد انسان و همچنین صفت 

فهمید كه آن مقام، یك مقام اكتسابي حتمي  یكدسته از مالئكه مي باشد، تأملي كند، خواهد
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نیست، زیرا روشن است كه مالئكه مقاماتي كه دارند با اكتساب پیدا نكرده اند، پس ممكن 

 است آن مقام را به مالئكه به طور بخشش عطا كنند، و به انسان به واسطة عمل و اكتساب !

 

 

 41ص 6ِعندهللَاِ َكَمثَِل آدََم...."                 المیزان ج سورة آل عمران     " اِنَّ َمثََل عیسي  59مستند:آیة 

 "ع"با خلقت آدم  "ع"تشبیه والدت عیسي

اید تا روشن سازد كه »در آیة فوق تولد عیسي"ع" را به خلقت آدم تشبیه مي فرمــ

ایــن طرز والدت ) یعني بدون واسطة پدر آفریده شدن،( به بیشتر از بشر بودن و مخلوق 

 بودن عیسي"ع" داللت ندارد.

 خداي متعال مي فرماید:

 كیفیت خلق عیسي در نزد خدا، شبیه كیفیت خلق آدم است،» 

 كه اجزایش را از خاك جمع نمود،

 «و با گفتن كلمة " باش" بدون واسطة پدري اورا آفرید! 
 

 آیة شریفة فوق داراي دو دلیل بر نفي الوهیت و خدائي عیسي است:
 

بدون پدر خلق كرد، كسي هم كه مخلوق باشد به ناچار بندة خدا  عیسي را خدا -1

 خواهد بود، نه آنكه مقام الوهیت داشته باشد!؟
 

آفریدن عیسي باالتر از آفریدن آدم نیست. پس اگر سنخ خلقتش مقتضي  -2

الوهیتش باشد، باید مسیحیان براي آدم هم مقام الوهیت قائل شوند، با اینكه 

 ه اي ندارند!دربارة آدم چنان عقید
 

پس باید دربارة عیسي هم قائل به خدائي او نشوند، زیرا هردو در این كه بدون پدر 

 آفریده شده اند، شبیه یكدیگرند.

 از آیة شریفه مطلب دیگري هم استفاده مي شود، و آن اینكه:
 

خلقت عیسي مانند خلقت آدم خلقتي طبیعي است، گرچه از نظر سنت جاري در نسل 

 نیازمندي پدر باشد،( خارق العاده است.) كه 
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 فصل سوم
 

 "ع" وظایف اصلي رسالت عیسي          
    

                        
 

 

َم َعلَیُكم...."  50مستند:آیة قاً ِلما بَیَن یََديَّ ِمَن التَّوریِة َو اِلُِحلَّ بَعَض الَّذي ُحّرِ  سورةآل عمران  " ...َو ُمَصّدِ

 24ص 6ج المیزان 
 

 دو وظیفه اصلي رسالت عیسي

عیسي علیه السالم رسولي است كه بر بني اسرائیل فرستاده شده و خداي تعالي در 

بیان فرموده « َو َرسُوالً اِلي بَني اِسرائیَل، » اول این سلسله آیات این وظیفه را با عبارت: 

 است.

 در آیات فوق از زبان خود آن بزرگوار مي فرماید:

 كتاب تورات را تصدیق مي كنم، »

 و براي شما بعض چیزهائي كه تاكنون حرام بود، حالل مي كنم،

 براي شما معجزه و نشانة " نبوت" آوردم،

 پس از خدا بترسید، و مرا هم اطاعت كنید،

 همانا خداست پروردگار من،

 و شما او را بپرستید!

 « كه راه راست همین است!
 

 تصدیق تورات -1

ودن عیسي"ع" تورات متداول در زمان خودش را، به آن اندازه اي بوده تصدیق نم

كه خدا از تورات حقیقي نازله بر موسي "ع" به او تعلیم كرده است.  پس در تصدیق او 

 داللتي بر عدم تحریف توراتي كه در آن زمان بین یهودیان متداول بوده، نیست.

م تورات را، داللتي بر عدم ) چنانكه تصدیق نمودن پیغمبر اكرم اسالم"ص" ه

 تحریف تورات متداول زمان خود ندارد.(
 

 

 حالل كردن برخي حرام ها -2

خداي متعال به واسطة ظلم یهود، بعضي از طیبات و روزي هاي حالل را بر آنان 

حرام كرده بود، تا این كه عیسي"ع" آمد و آنها را نسخ كرده و برایشان طیبات حرام را 

 این مطلب را خداي تعالي در سورة نساء چنین فرموده است:حالل فرمود.   

 به جهت ظلمي كه یهودیان ) دربارة پیغمبران و نفس خود،( كردند،» 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                   کتاب ییست وششم: آغاز دین مسیح 62

 «! ما نعمت هاي پاكیزه خود را كه بر آنان حالل بود، حرام كردیم 
 

آیة شریفه داللت دارد كه عیسي"ع" احكام مذكور در تورات را امضاء فرموده و به 

 از احكام شاقي را كه نسخ فرمود، بقیة احكام آن را قبول داشته است.غیر 
 

 

 20ص 6سورة آل عمران            "... َو َرسُوالً اِلي بَني اِسرائیَل ...."           المیزان ج  49مستند:آیة 

 عیسي مبعوث به بني اسرائیل و كل مردم 

آنچه از ظاهر آیة فوق استفاده مي شود آن است كه عیسي "ع" تنها مبعوث بر بني 

ةً واِحَدةً فَبَعََث هللاُ » اسرائیل بوده است، اما با توجه به تفسیر آیه  كاَن النّاس اُمَّ

روشن است كه عیسي علیه السالم هم مانند موسي"ع" از پیغمبران اولواالعزم  «...،النَّبِیّینَ 

 مبعوث به تمام مردم دنیا گردیده است. بوده، و

البته با توجه به فرق و امتیاز بین " رسول" و " نبي" ، داشتن رسالت به یك قوم، با 

مبعوث شدن به آنان و غیر آنان، منافات ندارد. یعني ممكن است شخصي نسبت به عدة 

ت" را داشته خاصي " رسول" باشد و در عین حال نسبت به آنها و غیر آنها منصب " نبو

 باشد، مانند موسي و عیسي علیهما السالم.
 

) نبــوت، منصب بعث و تبلیغ است. رسالت، سفارت خاصي است كه پیرو حكم و 

قضاوت بین مردم مي باشد. یعني " نبي" انساني است كه براي بیان نمودن دین مبعوث 

كت منجر مي شود، و شده، لكن " رسول" براي ادا كردن پیام خاصي است كه رد آن به هال

 پذیرفتن آن موجب بقاء و سعادت مردم است.(
 

بنابراین، وقتي قبل از بعثت پیغمبر اكرم، اهل روم و عده اي بي شمار از غربي ها 

 و شرقي ها به عیسي علیه السالم ایمان آوردند، با این كه از بني اسرائیل نبودند.

یحیان بني اسرائیل مورد نظر در خطاب هاي قرآن نیز نسبت به مسیحیان تنها مس

 نیست، بلكه مسیحیان كل جهان مورد خطاب است!
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 فصل اول
 

 شریعت عیسي و کتاب مقدس انجیل  
    

                         
 

 

 215ص 10" ...َوآتَیناهُ ااِلنجیَل فیه ُهدًي و َ نُوٌر...!"  المیزان ج سورة مائده   46مستند:آیة

 شریعت عیسي از نظر قرآن 

خداوند متعال در قرآن مجید دربارة تفصیل نزول انجیل و مشخصات آن چیزي 

آیات، و  نفرموده است. همین قدر برابر با بیان نزول تورات بر موسي "ع" در این سلسله

نزول قرآن بر محمد "ص"، نزول آن را هم تذكر داده است. این مي رساند كه آن هم كتابي 

 در عرض آن دو كتاب است:
 

 به دنبال آنان )یهود( عیسي بن مریم را آوردیم، »

 كه تورات را كه پیش از او بود، تصدیق مي كرد.

 و به او انجیل دادیم،

 در آن هدایت و نوري است،

 را كه پیش از آن است، نصدیق مي كند، و تورات

 و براي پرهیزكاران هدایت و پندي است.

 انجیلیان باید طبق آنچه خدا در آن فرستاده، حكم كنند،

 «! و كساني كه به آنچه خدا فرستاده حكم نكنند، آنان همان فاسقانند
 

یسي هم ،" این است كه عبه دنبال آنان عیسي بن مریم را آوردیممنظور از جمله " 

همان مسلكي را كه انبیاء پیش از او رفته اند، پیموده است، كه همان راه دعوت به توحید و 

 تسلیم به خداست.

" است، كتابي بشارت " كه در آیه ذكر شده است، و معنایش به حسب لغت "انجیل" 

اشد، است كه بر مسیح علیه السالم نازل شده است، نه این كه صرفاً یك بشارت بدون كتاب ب

ولي خداوند تعالي آن طور كه دربارة نزول تورات و قرآن به تفصیل سخن گفته، كیفیت 

 نزول انجیل را در كلمات خود بیان ننموده است.

" انجیل را هدایت و نوراینكه خداوند سبحان در برابر توصیف تورات به داشتن " 

نظور آن معارف و " مدر آن هدایت و نوري است،هم توصیف نموده و فرموده است: " 

هدایت و پندي براي احكامي است كه در آن است. ولي اینكه دوباره در این آیه مي فرماید " 

،" مي رساند كه هدایتي كه در اول گفته شده، غیر از هدایتي است كه كلمة " پرهیزكاران

 " آن را تفسیر كرده و در مرتبة دوم ذكر شده است.موعظه و پند

هدایتي كه اول ذكر شده، نوعي از معارف است كه درباب عقاید باعث هدایت یافتن 
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و رهبردن است، و هدایت دوم نوعي از معارف است كه به طرف تقوي در دین سوق مي 

 دهد و رهبري مي كند.

" مصداق و فردي جز احكام و قوانین فرعي نخواهد نورروي این حساب كلمة " 

تند كه از نورشان استفاده شده و در نور و روشنائي آنها راه داشت.  این ها اموري هس

 زندگي پیموده مي شود.

" در توصیف تورات و بار اول ذكر هدياز اینها به دست مي آید كه منظور از " 

" در هر دو نور" است، و منظور از   " توحید و معادانجیل نوعي معارف اعتقادي چون " 

" دوم كه در وصف انجیل بیان شده، هديو منظور از "  جاي نوعي احكام و قوانین است،

 هاست.پندها و نصیحت  نوعي

" منظور تصدیق كنندة كتاب قبلي تورات،این كه در وصف انجیل تكرار شده " 

تبعیت انجیل از شریعت تورات است.  در انجیل چیزي جز امضاء شرع تورات و دعوت به 

 »نا كرده و خداوند سبحان هم فرموده  است: آن نیست، مگر آن مقداري كه عیسي"ع" استث

 «تا برخي چیزها كه برایتان حرام بود، حالل كنم! 

مي رساند كه در انجیلي كه بر مسیح "ع"  " ُهدًي َو َموِعَظةً ِللُمتَّقیَن "عبارت 

نازل شده، عالوه بر آن معارف اعتقادي و احكام عملي كه در تورات است، عنایت 

 شده است. ر دینتقواي دمخصوصي به 

دقت در توراتي كه امروز میان اهل كتاب رایج است، با این كه قرآن به طور كامل 

متي و مرقس و لوقا و  قبولش ندارد، و نیز توجه به انجیل هاي چهارگانه كه منصوب به "

" است، گرچه غیر از آن انجیلي است كه بر مسیح نازل شده است، نیز این معني را  یوحنا

 ي كند.تأئید م

 

 قضاوت و حكم بر اساس انجیل

خداوند متعال در انجیل تصدیق شرایع و احكام تورات را نموده، مگر آن مقدار از 

احكامي كه نسخ شده، و در انجیل نازل بر عیسي"ع" تذكر داده است. انجیل چون احكام 

) در تورات را تصدیق كرده و قدري از محرمات آن را حالل كرده است، عمل به تورات 

غیر آنچه كه انجیل حالل كرده است،( خود عمل به آنچه خدا در انجیل فرستاده، مي باشد، و 

 منظور از حكم به آنچه در انجیل نازل شده، همین است.

اهل انجیل باید طبق آنچه خدا  »و از اینجا سستي دلیل پاره اي از مفسرین كه به آیة 

ده اند كه انجیل خود احكامي مفصل مانند تورات استدالل كر« ! در آن نازل كرده، حكم كنند

 دارد، روشن مي شود. 

هركس كه حكم نكند بدانچه » اما براي تحكیم این مطلب، خداوند متعال مي فرماید: 

این عبارت را خداوند تعالي براي تشدید مطلب سه بار « ! خدا نازل كرده، آنها فاسقانند

یكبار راجع به نصاري، البته با اندكي اختالف؛   تكرار كرده است. دوبار راجع به یهود و

و بار سوم « آنها ستمگرانند، »بار دیگر فرموده: « ،آنها فاسقانند» یكبار فرموده: 
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 «آنان كافرانند!  »فرموده: 

" كفر" را به كار مي برد، و در مورد یهود كلمة   " فسقدر مورد نصاري كلمة " 

 "" را، و این شاید بدان دلیل باشد كه نصاري توحید و یگانگي خدا را به عقیدة ستمو " 

" كه دین مسیح پولستبدیل كردند، و پیروي " " سه خدا: پدر و پسر و روح القدس، -تثلیث

" عیسي، احكام شرع را فداشدنرا یك دین مستقل و جدا از دین موسي قرار داد، و با "

موسي برداشتند و بدین وسیله و با این تأویل ها از توحید و  برداشته دانست، دست از شرع

شریعت توحید خارج شدند، و از دین حق پروردگار فاسق گشتند. ) فسق در لغت به معني 

 خارج شدن چیزي از محل خود است.(

ولي یهود جریانات و احكام دین موسي برایشان مشتبه نبود، و آنان با علم به احكام 

 ه در تورات اصلي بود، دست برداشتند، و از آنها روي گردان شدند، و اینو معارف الهي ك

 است. كفر و ستم به آیات الهي
 

 

نجیَل...." 50تا48مستند:آیة  سورة آل عمران   " ...َو یُعَلُِّمهُ الِكتاَب َواْلِحكَمةَ َوالتَّوریةَ َوااْلِ

 189و18ص6المیزان ج 

 "ع"انجیل، كتاب عیسي

آنچه در قرآن شریف دربارة " انجیل" بیان شده، و از آنچه از  در این قسمت، از

نظر تحول تاریخي "انجیل امروزي" در دست پیروان عیسي"ع" مي باشد، بحث خواهد 

 شد.

آیة فوق عباراتي را نشان مي دهد كه در لحظة بشارت تولد عیسي"ع" به مریم، از  

 -طرف مالئكة الهي بیان گردیده 
  

 كند، تعلیم كتاب و حكمتسي و خداوند به عی »

 آموزد، تورات و انجیلو 

 فرستد. بني اسرائیل رسالتو او را به 

 مي كنم، تصدیقرا  توراتكتاب  . . .          

 «مي نمایم!  حاللبود  حرامو براي شما بعض چیزهائي كه تا كنون       
 

 قرآن مجید در آیة دیگر در سورة زخرف چنین مي فرماید:
 

 چون عیسي با ادلة روشن آمد، گفت: »

 آورده ام! حكمتبراي شما  -

دارید، برایتان بیان  اختالفدر آن  احكامي كه از توراتاز  بعضيو مي خواهم 

 «.! سازم..
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 سه جنبه مشخص انجیل از نظر قرآن

 قرآن كریم براي انجیل دو جنبه نسخ و اثبات قائل است:

تورات است، و در انجیل تنها مقداري از احكام از طرفي مي فرماید: احكام در  -1

 ناسخه ذكر شده است، مانند آنچه در آیة اولي اشاره شد،

از طرف دیگر عالوه بر احكام ناسخ، بعض احكام اثباتي هم قائل است، مانند  -2

انجیل را نیز بر او فرستادیم كه در آن هدایت و روشني دلهاست، تصدیق  »آیة 

اهل  –و وسیلة راهنمائي و اندرز پرهیزكاران است  به درستي تورات نموده،

 «انجیل باید بر طبق آنچه خدا در آن كتاب فرستاده، حكم كنند!

قرآن همچنین انجیل و تورات را كتابهائي مي شناسد كه مشتمل بر بشارت به  -3

آنان كه رسول نبي امي را پیروي  »نبوت پیامبر اكرم اسالم"ص" مي باشند: 

 (157)اعراف «!ر تورات و انجیل در نزد خود نوشته مي یابندكنند، آنكه را د

 

 انجیل واحد از نظر قرآن

" را كتاب واحدي كه به عیسي"ع" نازل شده، و وحي مختص انجیلقرآن شریف "  

به او بوده، معرفي مي كند. پس انجیلهاي چهارگانه كه به " متي، مرقس، یوحنا و لوقا" 

 از عیسي"ع" تألیف شده اند. منسوبند، كتابهائي است كه بعد

 كتابهائي كه بین نصاري موجود است به شرح زیر است:

 انجیل هاي چهارگانه ) به شرح فوق( -

 كتاب اعمال حواریون -

نامه هاي متعدد مانند چهارده نامه از پولس، نامة یعقوب، دو نامه از پطرس،  -

 سه نامه از یوحنا، و نامة یهودا.

 ا(رؤیاي یوحنا ) مكاشفات یوحن -
 

همانطور كه قبالً گفتیم قرآن شریف هیچ یك از كتابهاي مخصوص به نصاري را 

است،  " انجیل"نام نبرده، تنها متذكر شده كه كتاب آسماني نازل بر عیسي بن مریم همانا 

 آن هم یك انجیل بیشتر نبوده است.

طایفة نصاري گرچه " انجیل" نازل شده بر عیسي"ع" را با خصوصیات نامبرده 

نمي شناسند، و اعتراف به وجودش نمي كنند، لكن در كلمات رؤساي آنها جمالتي یافت مي 

شود كه متضمن اعتراف به این حقیقت است، چنانكه در نامة پولس حواري به " گلیتان" 

 چنین دارد: 6باب اول آیة 

و من تعجب مي نمایم كه شما به این زودي برگشتید از آن كس كه شما را به » 

كه في الحقیقه مژدة دیگر نیست، مگر اینكه بعضي  -سیح خوانده بود به مژدة دیگر فضل م

هستند كه شما را مضطرب مي سازند، و مي خواهند كه " انجیل مسیح" را منحرف 

 «نمایند!

" نجار" نویسندة كتاب " قصص االنبیاء"  به آیة فوق از نامة " پولس" و همچنین 
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غیر از انجیل هاي  –لس" در نامه هایش استشهاد كرده كه به موارد دیگري از كلمات " پو

 " معروف بوده است.انجیل مسیح چهارگانه، انجیلي بوده كه به "

 

 قبول انجیل هاي فعلي از نظر قرآن

قرآن مجید با این وصف اشعار دارد، همچنانكه قسمتي از تورات حقیقي در كتب 

ل واقعي" در " كتب مقدسة فعلي" نصاري مقدسة فعلي یهود موجود است، همچنین از " انجی

 آورده شده است.

 دو آیه در قرآن شریف داللت روشني بدین مطلب دارد:

چگونه به حكم تو سر فرود آرند درصورتي كه » دربارة یهود مي فرماید:  -1

 (43)مائده« ! تورات نزد آنهاست، و در آن حكم خدا مذكور است

ي پیمان گرفتیم، پس آنان نصیب از نصار» دربارة مسیحیان مي فرماید:  -2

 (14)مائده« بزرگي را از انجیل از دست دادند! 
 

 

 

 195ص 6المیزان ج                                             مستند: بحثي از نظر تاریخ       

 تاریخ انجیل هاي چهارگانه 

سخنانشان نوشته آنچه مسیحیان دربارة مسیح و انجیل و بشارت قائلند، مدرك تمام 

هاي كتب مقدس انجیل متي، انجیل مرقس، انجیل لوقا، و انجیل یوحنا، و نامه هاي پولس و 

پطرس ویعقوب و یوحنا و یهودا است؛ و چون اعتبار تمام كتب مقدس منتهي به اعتبار 

 انجیل هاي چهارگانه مي شود، اكنون راجع به وضع هر یك از آنها بحث مي كنیم.
 
 

 انجیل متي

انجیل متي قدیمي ترین انجیلي است كه تاریخ تصنیف و انتشارش از همه جلوتر 

نوشته  60تا 50میالدي، بعض دیگر بین  38بوده است. بعضي تاریخ تصنیف آن را سال 

سال بوده است، روشن مي  33اند. با توجه به اینكه عمر حضرت عیسي علیه السالم حدود 

) رجوع شود به مبحث مدت عمر  ألیف یافته است.شود كه این انجیل بعد از آن حضرت ت

 حضرت عیسي"ع" در همین بخش.(

محققین از قدما و متأخرین مسیحي عقیده دارند كه انجیل متي اصالً به لغت عبري 

نوشته شده و سپس به یوناني و غیر آن ترجمه شده است. نسخة اصلي آن مفقود گردیده و 

 ین مترجمش نیز شناخته نشده است.وضع ترجمه اش روشن نیست. گذشته از ا
 

 

 انجیل مرقس

مرقس شاگرد پطرس بوده، و خود از حواریین نیست.  گویند وي انجیلش را به 

 او عقیده به خدائي مسیح نداشت.توصیه و دستور پطرس نوشت.  
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روي این حساب كه او قائل به الوهیت مسیح نبود، بعضي از متعصبین مسیحي به 

نداده، و گفته اند: مرقس انجیلش را براي عشایر و چادرنشینان نوشته، لذا انجیلش اهمیت 

 مسیح را به عنوان پیغمبري كه رسانندة شرایع الهي مي باشد، معرفي كرده است.
 
 

 میالدي تألیف كرده است. 61در هر حال مرقس انجیل خود را در سال 
 

اخبار متواتر پیشینیان صریحاً به دست آنچه از  -مستر هاكس در " قاموس كتاب مقدس" گوید: )  

مي آید آن است كه " مرقس" انجیلش را در رومیه نوشته، و پس از وفات پطرس و پولس آن را انتشار داده 

است، لكن چندان اعتباري ندارد، زیرا چنان پیداست كه وي انجیلش را براي اهل قبایل و دهاتیان نوشته، نه 

 !(ل رومبراي شهرنشینان، و بالخصوص اه

 در گفته هاي این شخص خوب دقت فرمائید!! 
 

 انجیل لوقا

" لوقا " نه خود از حواریین بوده، و نه مسیح علیه السالم را دیده است. او كسي 

 " گرفته است.پولساست كه مسیحیت را از " 

" پولس" از یهودیان متعصبي است كه در ابتداء علیه پیروان عیسي سخت مي 

را آشفته مي ساخت، تا این كه یكباره مدعي شد كه وي بیهوش شده  كوشید و وضع آنان

و در عالم بیهوشي مسیح او را لمس كرده و از آزار كردن مسیحیان منع فرموده است. 

(1) 

 او گفت به مسیح ایمان آوردم و مسیح مرا براي بشارت دادن به انجیلش فرمان داد. 

 ني را محكم كرد.همین " پولس" كسي است كه اركان مسیحیت كنو
 

 از تعلیمات " پولس" مي توان نكات زیر را شمرد:

 ایمان به مسیح را براي نجات كافي دانست ! -1

 خوردن مردار و گوشت خوك را براي نصاري مباح كرد ! -2

 از ختنه كردن و احكام دیگري كه در تورات بود، نهي نمود ! -3
 

معدود چیز دیگري را حالل  ) با اینكه انجیل براي تصدیق تورات بوده، و جز اشیاء

نكرد، و آمدن عیسي"ع" براي تقویت شریعت تورات، و توجه دادن منحرفین به آن كتاب 

آسماني است، نه این كه عمل به احكام الهي را باطل و سعادت و نیكبختي را تنها و تنها در 

 سایة ایمان خالي بداند! (

نوشت، و پس از مرگ "  "به هر حال، لوقا انجیلش را بعد از انجیل " مرقس

 پولس" انتشار داد.پطرس" و "

عده اي از دانشمندان مسیحي تصریح كرده اند كه " انجیل لوقا" مانند انجیل هاي  

دیگري كه جنبة كتاب الهامي دارند، یك كتاب الهامي نیست، چنانكه جمالت اولیة انجیل لوقا 

 خود شاهد صادقي بر این مطلب است:

 این جمالت شروع مي شود:انجیل لوقا با  

از آنجا كه جمعي شروع نموده اند آن وقایعي را كه در میان ما به یقین پیوسته است تبیین » ...  
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من  -به نهجي كه آنان كه از آغاز به چشم خود مي دیدند و خادمان كالم بوده و به ما رسانیده اند   -نمایند 

ً  نیز مصلحت چنان دیـدم كه كمال تبعیت نموده و بر حسب اتصالشان تحریر  یةمن البدا آن وقایع را تماما

 « نمایم براي تو اي ثیوفلس گرامي ! 
چنانكه مالحظه مي فرمائید جمالت فوق به طور آشكار مي رساند كه انجیل لوقا یك كتاب نظري  

 بیش نیست.  و در رسالة " االلهام" هم همین مطلب از" مستر كدل" نقل شده است.

صریحاً نوشته: بعض قدما در دو باب اول انجیل لوقا نظر شك و تردید داشته اند. آن " جیروم"  

 دو در نسخة فرقة " مارسیوني" نبوده است.

تا  43به طور قطع اظهار نظر مي كند كه از فصل  95" اكهارن" نیز در كتاب خود در صفحه 

همان كتاب گوید:  61چنین در صفحة از باب بیست و دوم انجیل لوقا، به آن كتاب الحاق شده، و هم 47

معجزاتي كه " لوقا" در انجیلش نقل كرده، با دروغ هاي روایتي مخلوط است، و معلوم مي شود كه "لوقا" 

آنها را با یك نظر شاعرانه اضافه كرده است. متأسفانه در این زمان تشخیص صدق و كذب آن بسي دشوار 

 نجار نقل گردید.(  -) مطالب فوق از كتاب قصص العلماء است. 
 
 

 انجیل یوحنا

بسیاري از علماي مسیحي نوشته اند: یوحناي نامبرده، یوحنا پسر زبدي صیاد است، 

) قاموس كتاب كه یكي از شاگردان دوازده گانة عیسي"ع" و مورد محبت شدید وي بوده است. 

 مقدس ماده "یوحنا" (
و نیز تذكر داده اند كه چون " شیرینطوس" و " ابیسون" وپیروانشان دربارة 

عیسي"ع" عقیدة مخلوقیت داشته، و معتقد بودند كه وجود عیسي بر وجود مادرش سبقت 

 96ندارد.  روحانیون و اسقفهاي آسیا و غیر آن كه با عدة گذشته مخالف بودند، در سال 

خواست كردند كه انجیل جدیدي برایشان بنویسد، و به میالدي نزد یوحنا رفته و از او در

طرز مخصوصي الهوت مسیح، یعني مخلوق نبودن او را توضیح دهد.  یوحنا درخواست 

) این مطلب در " قصص االنبیاء" از كتاب " آنان را پذیرفت و انجیلش را به همین منظور نوشت. 

 جرجس زدین فتوحي لبناني" نقل شده است.(

كلمات نصاري در تاریخ تألیف آن مختلف است، بعضي تألیفش را در هر صورت 

 میالدي دانسته اند. 98و دستة سوم در سنة  96و بعض دیگر  65در سال 

ً مؤلف انجیل یوحنا را خود " یوحنا " نمي دانند.   عدة دیگر از مسیحیان اساسا

یگر گویند تمام بعضي آن را تألیف یكي از طلبه هاي مدرسة اسكندریه دانسته و برخي د

انجیل یوحنا و نامه هاي منسوب به او، هیچ یك از تألیفات خود یوحنا نیست، بلكه آنهارا یكي 

از نصاري در اوائل قرن دوم میالدي نوشته، و براي مقبولیت عامه به یوحنا نسبت داده 

نیسة است.   بعض دیگر عقیده دارند كه انجیل یوحنا در اصل بیش از بیست باب نبوده، و ك

 "افاس" پس از مرگ یوحنا باب بیست و یكم را به آن اضافه كرد.
 

 

 این بود داستان انجیل هاي چهارگانه!  
 

اما اگر قدر متیقن طرق آنها را حساب كنیم، به هفت نفر ) متي، مرقس، لوقا، 
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 یوحنا، پطرس، پولس و یهودا( بیشتر منتهي نمي شوند. 

یل است، و پایة اصلي آن چهار نیز " انجیل تمام اتكاء نصاري به این چهار انج

متي" مي باشد، كه از همه قدیمي تر است.  متأسفانه چنانكه بیان شد، آن هم ترجمة مفقود 

االصلي بیش نیست. نمي دانیم چه كسي آن را ترجمه كرده، و روش تعلیم مدرك اصلي، 

 روي رسالت مسیح بوده یا خدائي او !!؟
 

 
 ________________________________________  ها :تکمله بر مسئله انجیل 

 

 انجیل ها از منظر کلیساهای دیگر ) ترجمه سید مهدی امین(
 

  Watch Tower Bible And Tract Society of     از طرف کلیسای 1982درسال 

Pennsylvania   

 The Time for True Submission to -زمانی برای تسلیم واقعی به خدا» کتابی تحت عنوان 

God  » ،برای فاش کردن واقعیت های انکار شده از طرف کلیسا درباره خدا و دین مسیح

شمسی در اطریش به دست من 1374منتشر شده، که اصل آن به زبان انگلیسی در سال 

افتاد و االن نزد من ) مترجم ( نگهداری می شود. این کتاب درباره انجیل ها و تاریخ آنها 

ه ای دارد که قسمتی از آنها به عنوان تکمله نقــل می شود. ناگفته نماند این مطالب تاز

كتاب براي اثبات وجود مسیح"ع" و انجیل او از آیات قرآني كمك گرفته و عقاید " 

تثلیث" و " پرستش صلیب " را منكر شده و آن را مورد انتقاد قرارداده و در واقع " 

و تعلیمات او می شناسد! ) همچنین رجوع شود  مسیحیت" فعلي را چیزي غیر از مسیح

اعتقادات » تحت عنوان  149صفحه به پاورقي پایان بخش پنجم فصل سوم همین کتاب 

 در موضوع "انجیل و مسیحیت" (« اقانیم ثالثه -کفرآمیز مسیحیت

 درباره انجیل ها می نویسد:
 

دانند، یعني  را متشكل از سه كتاب مي (Bible)در مشرق زمین، كتاب عهدین» 

. در یك بررسي Gospelو انجیل  Psalms، زبورTorahتورات 

اجمــــــــــــــــــالي مشاهــــــــــــــده مي شود هر یك از این سه كتاب خود به 

 چندین كتابچه یا كتابهاي كوچكتر تقسیم مي شوند.

"   " مي آید كه به معنايBiblia" از كلمه یوناني"  Bible در اصل، كلمه"

 كتابچه ها" است.

( از شصت و شش كتابچه یا كتاب كوچك )اسفار( Bibleرویهم رفته كتاب عهدین)

تشكیل یافته است. قسمت "تورات" آن را سي و نه "كتابچه" یا كتاب كوچكتر 

 تشكیل مي دهند، كه شامل "زبور" نیز مي باشد. 

 و قسمت " انجیل" آن متشكل از بیست و هفت " كتابچه" است.

كتابچه مي باشد" عهد عتیق  39عده اي قسمت اول كتاب عهدین را كه شامل 
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Old Testament  مي نامند، زیرا تاریخ نگارش آنها صدها سال جلوتر از "

شروع قسمت بعدي است، و اهمیت این قسمت را كمتر از اهمیت قسمت بعدي مي 

 39رد آن " مي نامند.  در موNew Testamentدانند كه آن را " عهد جدید 

"  Hebrew Scripturesكتابچه قسمت اول عبارت " نوشته هاي مقدس عبري 

به كار برده مي شود، زیرا آنهــا به زبان " عبــري" نوشته شده اند. و چون 

قسمت دوم بــه زبان یونانـي نوشته شده، آن را " نوشته هاي مقدس یوناني 

Greek Scriptures  .مي خوانند " 

از این اســفار یا كتابهاي كوچك كه تشكیل " انجیل" یا " نوشته  بیست و هفت تا

را مي دهند، خود مشتملند بر:  پنج كتاب قصص یا تاریخ،  هاي مقـدس یـونـانـي"

چندین نامه نوشته شده به وسیله حواریون و پیروان عیسي و یك كتاب كه كالً 

 متضمن انباء نبوت و اخبار است. 

" مي نامند، )كه به معناي بشارت و مژده است. (  Gospelاین قسمت را " انجیل 

" اولیة آن كه شامل " بشارت ها  چهار كتابوجــه تسمیه آن مـربـوط مي شود به 

 و خبرهاي خوش است.

نویسندگان این انجیل ها شاگردان یا حواریون عیسي"ع" به نام هاي: 

هستند.  مطالب  John و یوحنا - Lukeلوقا   -  Markمرقس -   Matthewمتي

موجود در این انجیل ها هر یك بخشي از زندگي و مرگ عیسي"ع" را شامل است. 

وحي ُمنَزل است، و برخي دیگر مطالبي است از )  (Bibleبرخي از آیات كتاب مقدس

 دیده ها و شنیده هاي دیگران كه به زبان خود نوشته اند، بنابراین در سبك نگارش

 آنها اختالف وجود دارد.

نفر از سطوح مختلف نقش داشته اند، از قبیل:  40ر نگارش كتاب عهدین حدود د

شبان، رمه دار، ماهي گیر، كشاورز، یك پزشك، و یك مأمور مالیات، و حداقل دو تن 

 از آنها شاه بوده، و بقیه از طبقه روحاني و واعظ و كاتب بوده اند.

سال بوده  1600ن حدود فاصله زماني بین نگارش اولین كتاب عهدین و آخرین آ

 است. 

چند  1947نسخة خطي از تورات در دست است، و در سال  1700امروزه حدود 

نسخه خطي قدیمي از آن در منطقه " بحر المیت" پیدا شد كه قدمت برخي از آنها به 

 )پایان تکمله( «هزار سال قبل از قدیمي ترین نسخه موجود مي رسید.
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 199ص 6المیزان ج                                مستند:بحثي از نظر تاریخ       

 

 درانجیل موجود « ع»خالصه دعوت عیسي 

 انجیل موجود دعوت عیسي "ع" را چنین شرح مي دهد: 

در بني اسرائیل مردي كه معروف به عیسي پسر یوسف نجار بود ظاهر شد و مردم را به خدا »  

 مدعي شد كه پسر خداست، و از غیر پدر بشري به وجود آمده است. دعوت كرد. او

پدر مرا فرستاد تا كشته شده و به دار آویخته شوم تا فدائي مردم گشته و آنان را از  -مي گفت:  

 گناهانشان نجات دهم.

او مرده را زنده كرد، كور مادرزاد و مبتالي به پیسي را شفا داد، دیوانگان را با خارج كردن 

 جن از بدنشان سالم كرد.

دوازده شاگرد داشت كه " متي" صاحب انجیل، یكي از آنان است.  عیسي شاگردانش را مبارك 

 «گردانید، و براي دعوت و تبلیغ دین مسیحي فرستاد!
 

این خالصة چیزي است كه دعوت مسیحي با همة توسعه اي كه به شرق و غرب 

 عالم پیدا كرده، به آن منتهي مي شود !!!

چنانكه در مباحث قبلي مالحظه شد، مدرك اصلي، یعني " انجیل متي" خبر واحدي 

بیش نیست، و آن هم واحدي كه نه از نام صاحبش اطالع قطعي در دست است، و نه كسي 

 بر احوال او شناسائي پیدا كرده است!
 

سستي عجیبي كه در اصل و مبدأ داستان وجود دارد، یكي از بحث كنندگان آزاد 

پائي را وادار كرد تا صریحاً مدعي شود كه مسیح عیسي بن مریم جز یك فرد افسانه اي ارو

بیش نیست، كه دست تواناي انقالبات دیني علیه حكومت هاي وقت، یا به نفع آنها وي را 

صورتگري كرده است!  سپس نظر خود را با استشهاد به موضوع خرافي دیگري كه به 

شبیه است، تأئید مي كند. موضوع خرافي مورد استشهادش طور كلي به داستان عیسي "ع" 

داستان " كرشنا" است كه بت پرستان هند باستان، او را پسر خدا مي دانند و قائلند كه از 

مقام الهوتي پائین آمد، تا به واسطة آویخته شدنش به دار، فدائي مردم شده، و آنان را از 

 آثار زشت گناهان نجات بخشد.

یگي ریشة داستان، محقق دیگري را بر آن داشت كه در سایة همچنین بي پا

كنجكاوي ها معتقد شود: دو نفر مسیح نام بوده، یكي مسیح غیرمصلوب، دیگري مسیح 

 مصلوب، كه فاصلة زماني آن دو زاید بر پنــج قرن مي باشد!

سپس نتیجه مي گیرد كه تاریخ میالدي معروف بر هیچ یك از دو مسیح تطبیق نمي 

سال بر تاریخ معروف  250زیادتر از  –آنكه به دار آویخته نشد،  –، زیرا مسیح اول كند

آنكه به دار  –سال زندگي كرده است، لكن مسیح دوم  60تقدم داشته، و خودش نیز قریب 

سال  33سال از تاریخ معروف متأخر، و خودش نیز قریب  290زیادتر از  –آویخته شد، 

"  فاضل بزرگوار در كتابي كه جدیداً در بشارتهاي نبویه "بهروز )زندگي كرده است.  

 نگاشته، این موضوع را تفصیالً بیان داشته است.(
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عالوه بر اینكه منطبق نبودن تاریخ میالدي، بر میالد مسیح، في الجمله جاي انكار 

 )قاموس كتاب مقدس، ماده مسیح(.نصاري نیست
 

ط به داستان مسیح در میان اضافه بر آنچه ذكر شد، موضوعات دیگري مربو

هست، كه آدمي را كامالً در شك و تردید مي اندازد: مثالً ذكر شده كه در دو قرن اول 

میالدي، انجیلهاي فراواني نوشته شده بود كه شمارة آنها به یكصد و چند عدد مي رسید، و 

رام كرد، اناجیل چهارگانه معروف از آنها به شمار مي رفت، سپس كلیسا تمام آنها را ح

مگر انجیلهاي چهارگانه كه به واسطة موافقت داشتن متن هایشان با روش تعلیم كلیسا، 

 صورت قانوني به خود گرفتند.
 

آنها با  -" شیلوس" در كتاب " خطاب حقیقي" نصاري را مورد سرزنش قرار داده و مي گوید: 

 حوش مي كردند!انجیل ها بازي كردند، آنچه امروز نوشته بودند، فرداي آن روز م

میالدي، " پاپ داماسیوس" دستور داد ترجمة جدیدي از " عهد قدیم و جدید" به خط  384در سنة 

التین بنویسند تا در كلیسا ها صورت قانوني داشته باشد. )" تئودوسیس" ملك هم از خصومت هاي 

خره ترجمة جدلي كه بین روحانیون نصاري متداول شده بود خاطري سخت رنجیده داشت.(  باال

نامبرده كه موسوم به " ترجمة فولكانا" و مخصوص انجیلهاي چهارگانه بود خاتمه یافت، در 

 صورتي كه مرتب كنندة آن چنین اظهار داشت:

" ما پس از آنكه با عده اي از نسخ یوناني قدیم آن را مقابله كردیم، ترتیبش دادیم:   یعني آنچه 

 باقي را به حال خود واگذاشتیم."مغایر با معني بود تنقیحش كردیم و 

یعني درست پس از گذشتن یازده قرن از  – 1546این ترجمه را كمیسیون " تریدنتیني" سال 

آن را تخطئه كرده، و دستور داد نسخه هاي  1590تثبیت كرد. سپس" سیستوس پنجم" سال   -تاریخ ترجمه 

را تخطئه نموده و خود فرمان داد تا آن را جدیدي طبع كنند. پس از او " كلیمنضوس هشتم" نسخة دومي 

پس از تنقیح مجدداً طبع نمایند.  انجیل هاي چهارگانه اي كه اكنون نزد كاتولیك ها متداول مي باشد، همان 

 (121جزء دوم ص –) تفسیر الجواهر است.

 
 ) انجیل بارنابا :(انجیل هاي متروك و مغضوب 

مغضوب كلیسا، یكي" انجیل بارنابا" از انجیل هاي متروك یا به عبارت دیگر  

است، كه یك نسخة از آن چند سال قبل پیدا شد، و به عربي و فارسي آن را ترجمه كردند. 

این انجیل تمام قسمتهاي داستان مسیح عیسي بن مریم"ع" را عیناً مطابق آنچه قرآن شریف 

 در این زمینه بیان داشته، معرفي كرده است. 

ل به خط ایتالیائي به دست آمد ودكتر خلیل سعادت درمصر آن چند سال قبل این انجی

 را به عربي ترجمه كرد، سپس دانشمند محترم " سرداركابلي" آن را به فارسي برگردانید.

 یادداشت:
در ایران تكثیر  70این انجیل كه جزو انتشارات دانشگاه اكسفورد بوده سالهای  انگلیسي) نسخه 

ار گرفته بود. دانشمند محترم جناب حجت االسالم سید هادي خسروشاهي نیز گردیده و در دسترس عموم قر

زماني كه در وین بوده، چند برگ از نسخه موجود در موزه وین را عكسبرداري كرده و ضمیمة این مجلد 

 نموده است. سید مهدی امین(
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نجیَل ِمن قَبُل ُهدًي ِللناِس ...."  3مستند:آیة  سورة آل عمران            " ...َو اَنَزَل التَّوریةَ َو ااْلِ

 12ص 5المیزان ج           

 تورات و انجیل در عصر نزول قرآن 

در مباحث بخش هاي قبل، این مطلب را بررسي كردیم كه آیا قرآن مجیــد یهود و 

اند یا كافر، و یا اگر موحد مي داند كفر آنها را از چه نوع كفر نصاري را موحد مي د

 حساب مي كند؟

اینك این مطلب را بررسي مي كنیم كه آیا قرآن شریف، تورات و انجیلي را كه در 

 زمان ظهور اسالم موجود بوده، كتاب آسماني مي داند یا نه ؟

از آن از فرستادن انجیل  خداي متعال در سورة مائده ابتدا از فرستادن تورات و بعد

 سخن به میـــان مي آورد و بعد از آن مي فرماید:

ِلما بَیَن یََدیِه ِمَن  –ما به سوي تو قرآن را به حق فرستادیم كه تصدیق كند » 

 (48)مائده « یعني تورات و انجیل را...!  – الِكتاب
 

مي توان استفاده كرد از این آیات كه تورات و انجیل را مورد تصدیق قرار داده اند، 

كه تورات و انجیلي كه فعالً میان یهود و مسیحیان متداول است، متضمن وحي هاي الهي 

هستند، و از آنچه خداي تعالي به دو پیغمبر عالیقدرش، موسي، و عیسي علیهما السالم 

 فرستاده، در آنها یافت مي شود، اگر چه پاره اي دستخوش سقط و تحریف واقع شده است.

زیرا تورات و انجیل هاي چهارگانه كه فعالً در بین آنان شهرت دارد، همان است 

كه در زمان رسول هللا"ص" در بین شان معروف بوده، ولي چون در قرآن شریف، تحریف 

متضمن بودن آن دو كتاب به  –و اسقاط از آن دو صریحاً تذكر داده شده، معلوم مي شود كه 

 ات آن دو نیست، بلكه في الجمله ثابت است.شامل تمام مندرج –وحي الهي 

 قرآن مجید مي فرماید:

 (13مائده « ) ....كلمات تورات را تحریف نمودند» 

از كساني كه خود را نصاري شمردند، همچنان پیمان گرفتیم، لكن پیمان شكني  »

 «كردند، و از آنچه به آنان پند داده شده بود نصیب بزرگي را از دست دادند! 

 (14ده )مائ 

" تورات" كلمة عبري است كه معني شریعت دارد. " انجیل" كلمة یوناني است یا 

 ریشة فارسي دارد، كه به معناي مژده مي باشد.

قرآن شریف در سراسر بیاناتش هرجا كه كتاب عیسي بن مریم"ع" را نام برده، با 

ده از جانب خدا مي لفظ " انجیل" یعني به صیغة مفرد تذكر داده است، و آن را هم نازل ش

 داند.

حتي  –این دو صفت مي رساند كه اناجیل كثیري كه در بین نصاري متداول بوده 

معروف ترین آنها یعني اناجیل اربعه كه تألیف آنها را به " لوقا، مرقس، متي و یوحنا " 

ده هیچ یك از آنها انجیل واقعي نیست، بلكه در آن اسقاط و تحریفي روي دا –نسبت مي دهند 
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 است.
 

 

 سورة مائده        " قُل یا اَهَل الِكتاِب لَستُم َعلي َشٍئ َحتّي تَقیمُوا التَّوریةَ َوااِلنجیَل...!"            68مستند:آیة

 109ص 11المیزان ج 

 چرا تورات و انجیل اجرا نمي شود؟

 قرآن مجید نكتة ضعف واقعي حاملین تورات و انجیل را در آیات فوق روشن ساخته

 و مي فرماید:

 بگو اي اهل كتاب !» 

شما بر دین و مسلكي كه قابل اعتنا باشد، نیستید، و نخواهید بود، تا آنكه  -

تورات و انجیل را ) كه یكي از احكامش ایمان به محمد"ص" است،( و آنچه 

 را كه از طرف پروردگارتان به سوي شما نازل شده، اقامه كنید!

نمي كنند، همین قرآني كه به تو نازل شده، هر آینه آنان عالوه بر این كه اقامه 

 طغیان و كفر بسیاري از آنان را زیادتر مي كند،

 «! پس بر قومي كه كفر ورزیدند، متأسف مباش 
 

این كنایه اي است از اینكه اهل كتاب جاي پاي محكمي ندارند، كه بتوانند برآن تكیه  

ا به پا داشته، و از انقراض آنها جلوگیري به كرده، و تورات و انجیل و سایر كتب آسماني ر

 عمل آورند.

این اشاره است به این كه دین خداوند و فرامین او بار بس سنگیني است كه آدمي به 

خودي خود از اقامة آن عاجز است، مگر اینكه بر اساس و پایة ثابتي تكیه داشته باشد، و 

 ن خدا را اقامه كند!گرنه كسي از روي هوي و هوس نفساني نمي تواند دی

در آیات قبلي به یهود و نصاري اعالم خطر شده است، كه به زودي دچار مصیبت 

عداوت و بغضاء بین خودشان مي شوند، و در این آیه به آنان خبر مي دهد كه نخواهند 

 توانست تورات و انجیل و سایر كتب آسماني شان را اقامه و احیاء كنند.

ً تاریخ هم این مط لب را تصدیق كرده و نشان داده كه این دو ملت همواره به اتفاقا

جرم بریدن رشتة ارتباط از خدا دچار تشتت مذاهب و دشمني و بغضاء بین خودشان بوده 

 اند.

آیات دیگري از قرآن مجید مسلمانان را هم زنهار مي دهد از اینكه روش اهل كتاب 

 سویش را فراموش كنند! را اتخاذ كنند و از خداي تعالي بریده و بازگشت به

آیات ادامه مي دهد كه اسم و لقب هیچ اثري در سعادت آدمي ندارد. این كه عده اي 

خود را به نام مؤمنین و جمعي به نام یهودي و طائفه اي به نام صابئین و فرقه اي به نام 

یرا مسیحي نامگذاري كرده اند، از این نامگذاري ها چیزي از سعادت عایدشان نمي شود، ز

اگر اثري داشت جلو این ها را از پیغمبركشي و همچنین از تكذیب پیغمبران، مي گرفت، و 

                    از هالكتشان به وسیلة فتنه هاي هالك كننده و گناهان بزرگ مي رهانید.
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 فصل اول

 

 "ع" معجزات عیسي
    

                        
 

 

 سورة آل عمران               " ... اِنَي قَد ِجئتُُكم بِآیٍَة ِمن َربُِّكم اِنّي اُخلُُق لَُكم...! " 49مستند:آیة 

 21ص 6المیزان ج            

 

 معجزات عیسي"ع" به نقل قرآن 

حضرت عیسي "ع" قرآن مجید در مواردي معجزات و نشانه هاي نبوت را كه به 

از طرف خداوند متعال اعطا شده بود، و به اذن الهي آنها را براي مردم ظاهر مي ساخت، 

 نقل فرموده است.  درآیات فوق مي فرماید:

 من از جانب پروردگارتان نشانه هائي آورده ام،» 

 از ِگل مجسمة مرغي مي سازم و برآن مي دمم،

 پس به امر خدا مرغي مي گردد،

 زاد، و مبتالي به برص را شفا مي دهم،كور مادر

 و مردگان را به اذن الهي زنده مي كنم،

 و به شما از غیب خبر مي دهم كه چه مي خورید،

 و چه ذخیره مي كنید،

 « این معجزات براي شما نشانة حقانیت من است، اگر اهل ایمان باشید!
 

 از آیه فوق فهمیده مي شود كه :

 آن حضرت این معجزات را مكرر عملي ساخته است.  اوالً، -

" خداوند متعال است، زیرا آن اذنصدور این معجزات به واسطة "   ثانیاً، -

" در پایان هر مورد، نشان مي دهد كه اذن الهيحضرت با آوردن كلمة " 

خودش در صدور آنها استقاللي نداشته است، و آن كلمه را تكرار نموده تا 

و مقام  -ه بعدها ممكن است مورد گمراهي عده اي شود موضوعاتي را ك

 به طور كامل از خود نفي كرده است. -الوهیت را براي حضرتش قائل شوند 

از ظاهر آیات شریفه استفاده مي شود كه معجزات نامبرده از آن حضرت   ثالثاً، -

 صدور خارجي داشته نه اینكه صرفاً قولي باشد كه براي تحدي و اتمام حجت بر

 مخالفان ذكر كرده باشد.

خبر دادن آن حضرت از غیب كه مردم چـــه مي خورند و چــه ذخیره   رابعاً، -

مي كنند، معجزه اي از اخبار غیبي است كه مخصوص خداي متعال مي باشد، 
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و جز خدا و رسولي كه خداوند او را مخصوص به وحي كرده باشد، كس دیگر 

معجزاتي است كه هیچ گونه شك و تردیدي به آن برآن توانائي ندارد، و اتفاقاً از 

ً در آنچه خورده یا در خانـــه ذخیره كرده است،  راه ندارد، زیرا انسان عادتا

شك نمي كند.  ناگفته نماند كه معجزات اولي را همه به اذن خدا مقید فرموده 

ن " یعني خبردادن، قید كرده است، زیرا ایانباءولي این معجزه را به عنوان " 

كالمي است كه قیام به عیسي "ع" داشته و لیاقت آنكه به ساحت قدسي الهي 

 مستند باشد، ندارد.
 

 در خاتمه مي فرماید:

 اگر در ادعاي ایمانتان صادقید، این معجزات نشانة حقانیت من است! -
 

 

ُم النّاَس في الَمهِد َو َكهالً َو ِمَن  46مستند:آیة   21ص 6الّصالـِحیَن ! "  المیزان ج سورة آل عمران  " َو یَُكلِّ
 

 در گهواره « ع»سخن گفتن عیسي 

قرآن مجید یكي از معجزات تولد فرزند مریم را ضمن بشارت مالئكه به او سخن 

 گفتن این نوزاد در گهواره را یاد مي برد و مي فرماید:

 فرزند تو، در گهواره و در سن كهولت با مردم سخن گوید، » 

 «! كان و صالحین جهان مي باشدو او از جملة نی

سخن  –از آیاتي كه در سورة مریم همین قصه را شرح كرده، نشان مي دهد كه 

گفتن عیسي با مردم در ساعت اولي صورت گرفته كه مریم او را در آغوش گرفته و به 

میان مردم آورد.  قطعي است كه خود سخن گفتن طفل در آن وقت از معجزات و خوارق 

 مي شود. عادت محسوب
 

 مریم طفل خود را در آغوش گرفته و به سوي قومش روان شد، »

 آنان از روي سرزنش گفتند: " چیز منكري آوردي، اي خواهر هارون!

 تو را نه پدري ناصالح، و نه مادري بدكاره بود ! "

 مریم پاسخ آنان را با اشاره حوالة طفل نمود،

 گوئیم؟" آنان گفتند: " چگونه با طفل گهواره اي سخن

 آن طفل ) به امر خدا به زبان آمد و( گفت:

 همانا من بندة خاص خدایم ! -

 كه مرا كتاب آسماني و شرف نبوت عطا فرموده،

 « و هركجا كه باشم مرا مبارك قرار داده است!
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 سورة مائده    " اِذ قاَل هللاَ یا عیسَي بَن َمریََم اذُكر نِعَمتي َعلَیَك َو َعلئ واِلَدتَِك...! " 110مستند:آیة 

 48ص12المیزان ج   
 

 "ع"انواع نعمت ها ومعجزات اعطائي به عیسي

این آیه معجزات باهره اي را كه به دست عیسي بن مریم"ع" ظاهر شده، مي شمارد، االّ 

 عالوه بر شمردن معجزات، بر او و مادرش منت مي گذارد:اینكه 
 

 به یاد آر روزي را كه خداوند به عیسي بن مریم مي گوید:» 

 یاد كن نعمتي را كه بر تو و مادرت ارزاني داشتم، -

 زماني كه من تو را به روح القدس تأئید كردم،

 و توانستي در عهد گهوارگي و بزرگي با مردم تكلم كني،

 كه كتاب و حكمت تعلیمت كردم،و زماني 

 و تورات و انجیلت آموختم،

 زماني كه مجسمه اي از ِگل به صورت مرغي مي ساختي،

 و در آن مي دمیدي و به اذن من پرنده مي شد و به پرواز درمي آمد،

 و كور مادرزاد و بیمار برصي را به اذن من شفا مي دادي،

 رون مي كردي!و مردگان را به  اذن من زنده  و از گور بی
 

 به یاد آر روزگاري را كه من تورا از شر بني اسرائیل حفظ كردم،

 همان بني اسرائیلي كه وقتي به ایشان معجزه و بینات مي آوردي، 

 كفارشان مي گفتند:  این نیست مگر سحري آشكار!
 

 و به یاد آر روزي را كه بر دل حواریون الهام كردم،

 كه به من و رسولم عیسي بن مریم ایمان بیاورید، 

 « گفتند: ایمان آوردیم، و شاهد باش كه ما مسلمانیم!
 

تأمل در این آیات نشان مي دهد كه معجزات نامبرده كه بر حسب ظاهر مختص به 

حضرت مسیح"ع" است، در حقیقت نعمت هائي است كه خداوند بر او و مادرش هردو 

عني معجزه ها و موهبت هائي كه از مختصات مسیح است، از قبیل ارزاني داشته است. ی

والدت بدون پدر، تأئید به روح القدس، آفریدن مرغ، شفاي كور مادرزاد و پیسي، زنده 

كردن مردگان به اذن خدا، همگي براي مریم نیز كرامت و نعمت است.  پس مسیح و مریم 

 هردو متنعم به این نعمت هاي الهي هستند!

 كریم مي فرماید:قرآن 

 «ما مریم و فرزندش را معجزه اي براي عالمیان قرار دادیم!  »
 

همین تأئید به روح القدس بوده كه مسیح را براي تكلم با مردم در گهواره آماده 

ساخته است، نه اینكه صحبت كردن او در گهواره كرامت دیگري باشد.   عالوه بر اینكه 

اگر مراد از تأئید مسئلة وحي و وساطت مالئكه  ) روح( بود، اختصاص به مسیح نداشت، 
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جزه را داشتند. ضمناً كتاب و حكمت و تورات و انجیل یكباره و زیرا سایر انبیاء هم این مع

 بدون تدریج به آن حضرت القا شده و او همة آنها را به یك امر الهي واحد تلقي نموده است!
 

و در عین حال خلقت طیر و شفا دادن كور مادرزاد و جذامي همه دنبال هم و بدون 

ن مي دهد كه مردگاني را كه مسیح"ع" زنده فاصله شدن زمان بوده است.  همچنین آیه نشا

كرده، مردگان مدفون بوده اند، و آن جناب افاضة حیات به آنان كرده، و براي از سرگرفتن 

 زندگي در دنیا از قبرها بیرون آورده است. و این مرده زنده كردن مكرر اتفاق افتاده است.

 

َل َعلَینا مائَِدًه ِمَن السَّمآِء ...!"        112مستند:آیة   سورة مائده"اِذقاَل الَحواِریّوَن ...َهل یَستَطیُع َربَُّك اَن یُنَّزِ
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 نزول مائده آسماني 

این آیات ماجراي نزول مائدة آسماني بر مسیح و یارانش را یادآوري مي كند، و مي 

 فرماید:
 

 یاد آر زماني را كه حواریون عیسي به او گفتند: به» 

 اي عیسي بن مریم! -

 آیا پروردگار تو توانائي آن را دارد كه مائده اي از آسمان بر ما نازل كند؟ 

 عیسي گفت:

 !بپرهیزید از خدا اگر مؤمن هستید -

 گفتند:

 مي خواهیم از آن مائده بخوریم تا قلبهایمان مطمئن شود، -

 و بدانیم كه تو ما را در ایمانمان تصدیق كرده اي، 

 و بر آن ما از گواهان باشیم!

 عیسي بن مریم عرض كرد: 

بار الها ! اي پروردگار ما !  نازل فرما بر ما مائده اي از آسمان تا براي ما و  -

 پیروان كنوني و آیندة ما عید و معجزه اي از ناحیة تو باشد!

 ن !  كه تو بهترین روزي رساني! پروردگارا !  روزي مان ك

 خداي متعال فرمود: 

من به زودي آن مائده اي را كه خواستي نازل خواهم كرد، ولي اگر بعد از آن  -

باز هم كسي كفر بورزد، باید بداند كه من اورا عذابـــي مي كنم كه احدي از 

 «عالمیان را دچار چنین عذابي نكرده ام ! 
 

چنین مائده اي نازل شده است، ولي از وعده اي كه به این آیات تصریح ندارد كه 

" مــن آن را براي شمــــا نازل مي كنم...!طورقطع و بدون قید در آخر آیات داده شده كه " 

 معلوم مي شود كه چنین مائده اي نازل شده است.



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                   کتاب ییست وششم: آغاز دین مسیح 82

در روایات اسالمي آمده كه نوع این مائده آسماني، نان و ماهي، یا نان و گوشت 

 است.بوده 

 

 داستان نان و ماهي مسیح در انجیل یوحنا

در كتب مسیحیان داستان مائده ذكر نشده است.  البته این موضوع قابل اعتنا نیست، 

زیرا كسي كه از تاریخ اطالع داشته باشد، و از مسئلة گسترش مسیحیت و ظهور انجیل ها 

د، زیرا نه كتابهاي مقدس باخبر باشد، مي داند كه اخبار و كتب مسیحي قابل اعتنا نیستن

مسیحیان به طور تواتر به زمان مسیح مستند مي شود، و نه این مسیحیت فعلي به زمان آن 

 جناب متصل مي گردد!

البته در بعضي از انجیل ها این مطلب دیده مي شود كه مسیح"ع" شاگردان خود و 

كرده است، لكن این جماعتي از مردم را به " نان و ماهي" مختصري به طور اعجاز اطعام 

داستان با تاریخي كه قرآن راجع به مائده بیان مي كند، در هیچ یك از خصوصیاتش تطبیق 

 نمي كند!
 

 در انجیل یوحنا، اصحاح ششم، داستان نان و ماهي را چنین ذكر مي كند:
 

جمع  -2بعد از آن مسیح گذشت به پل دریاي جلیل ) و آن دریاي طبریه است.(   -1

كثیري هم به دنبالش رفتند. چون معجزاتي را كه در خصوص بیماران انجام مي داد، 

و  -4مسیح بر فراز كوهي شد، و با شاگردانش در آنجا نشست.   -3از او دیده بودند. 

یهود ) روزي كه یهود از مصر بیرون شدند،( این داستان در ایامي بود كه عید فصح 

مسیح چشم انداخت و دید كه جمع كثیري به سویش مي آیند، رو به  -5نزدیك بود. 

یكي از  -8فیلپس كرد و گفت: از كجا ناني تهیه كنیم كه این جمعیت بخورند . . .  

اني در اینجا جو -9شاگردانش كه همان اندراوس برادر سمعان پطرس بود، گفت:   

است كه همراهش پنج گرده نان جو و دو عدد ماهي هست، ولكن این غذاي مختصر 

مسیح گفت: بگوئید مردم تكیه كنند . . . مردم كه  -10كفاف این جمعیت را نمي دهد. 

مسیح نان ها را گرفته و  -11عده شان به پنجهزار نفر بالغ مي شد، همه تكیه دادند.  

ر بین شاگردان خود تقسیم نمود و شاگردان این نان ها شكر گذاشت و آنگاه آنها را د

را به مردمي كه تكیه داده بودند، و همچنین دو عد ماهي را تقسیم كردند و هركس هر 

پس از آنكه همه سیر شدند مسیح به شاگردانش گفت: پارة نان  -12چه خواست دادند. 

ا جمع كرده و دوازده پس آنها ر -13ها را جمع كنید تا چیزي از آن ضایع نشود.  

وقتي  -14زنبیل را از آن پاره هائي كه از پنج گرده نان زیادي آمده بود، پر كردند. 

مردم این معجزه را از مسیح دیدند گفتند: این مرد در حقیقت همان پیغمبري است كه 

و اما مسیح چون دانست كه آنها بنا دارند بیایند و او را  -15بنا بود به عالم بیاید. 

ببرند و بر خود به پادشاهي منصوب كنند، از آنجا هم برگشته و به تنهائي بر فراز 

 كوه شد. 

این بود داستان " نان و ماهي" كه در انجیــل یوحــنا آن را نقل كرده است. 

 همینطور كه مالحظه مي كنید با داستان مائدة قرآن مطابقتي ندارد.
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 يتحلیل دعاي عیسي براي نزول مائده آسمان

 نحوة سؤال كردن حواریون عیسي از آن حضرت با عبارت:
 

 « آیا پروردگار تو توانائي آن را دارد كه مائده اي از آسمان برما نازل كند؟ -» 
 

سؤالي است خالي از ادب، ادبي كه رعایتش در حق خداي تعالي واجب است! 

 قسمت آخر آیه نیز تهدید بسیار بي سابقه اي است كه خداي تعالي فرموده: 
 

كسي كه بعد از مشاهدة این آیات و معجزات كفر بورزد، چنان اورا عذابي خواهم  -

 ! كرد كه احدي از عالمیان را  چنین عذاب نكرده ام 
 

 آیا حواریون به چه جرمي مستحق چنین كیفري شدند؟

در حالي كه امت هاي پیشین نیز از انبیاء خود چنین معجزات و درخواست هائي 

و گاهي یهود معاصر پیامبر  -قوم نوح و هود و صالح و شعیب و موسي  -كرده بودند 

كردند، و پیغمبر خدا  اسالم رفتار بسیار اهانت آمیز داشتند و به مقام پروردگار توهین مي

 را به مسخره مي گرفتند، لذا سؤالهاي بي جا و خارج از ادب باعث چنین تهدیدي نمي شود!

وقتي آنها تهدید شدند كه بعد از مشاهدة این آیات اگر كفر بورزند، چنان عذاب 

خواهند شد، این كفر هرچند طغیان بزرگي است، ولي این اختصاص به حواریون نداشته 

حتي كساني بودند كه بعد از رسیدن به مقام قرب حق و مشاهدة آیات الهي مرتد  است، و

 شدند، ولي مستحق چنین تهدیدي نشدند!
 

 وجه تمایز این سؤال چیست؟

این قضیه از جهت سؤالي كه در صدر آیه است به معناي مخصوصي از سایر 

ضرورت هاي دیگر، اقامه معجزات انبیاء كه در قبال درخواستهاي امت هاي خود و یا در 

 كرده اند، متمایز مي شود:

 -توضیح اینكه:  معجراتي كه كالم هللا مجید نقل كرده چند قسم است 
 

معجزاتي كه پروردگار در همان اوایل بعثت پیامبران به آنان داده تا آنها را  -1

 مانند:  تأئید كند و نشانة رسالتشان باشد، 

 موسي"ع" ،معجزة ید بیضاء و یا عصاي  -

زنده كردن مردگان و خلق كردن پرندگان و شفاي كورمادرزاد و پیسي به  -

 وسیله عیسي "ع"،

 و یا معجزة خود قرآن مجید كه به رسول هللا"ص" نازل شده است. -
 

 معجزاتي كه كفار پیامبران خود را به ارائة آن تكلیف كرده اند، -2

 مانند:

د از نزول معجزه، خداوند آنها را به ناقة صالح!  كه در قبال ادامة كفر آنها بع -

 عذابهاي مخوفي دچار كرده است.

 یا عذابهاي هفتگانة قوم فرعون مانند: ملخ و سن و قورباغه و غیر اینها،  -
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 یا طوفان نوح، زلزلة ثمود، باد صرصر عاد، و امثال آن. -
 

 مانند:معجزاتي كه خداوند سبحان در مواقع لزوم ارائه كرده است،  -3

ن چشمه از دل سنگ، نزول من و سلوي بر بني اسرائیل در بیابان، شكافته شد -

از جا كندن كوه طور و نگهداشتن آن باالي سر بني اسرائیل، شكافتن دریا به 

 وسیلة موسي"ع"  ...،

وعدة فتح مكه و خذالن مشركین قریش،  و غلبة روم، و امثال آن در عصر  -

 پیامبر گرامي اسالم"ص"،
 

 سؤال و درخواست حواریون چرا این قدر شنیع بوده است؟! حال مقایسه كنیم كه

اصوالً معجزه براي ظهور حق و اتمام حجت است، و نه چیز دیگر، و براي  -

این امر یك معجزه كافي است، و سؤال از تكرار آن جز بازیچه گرفتن آیات خدا 

 و لعب با مقام ربوبي و تردید بي جا، هیچ معنائي دیگر ندارد!  و این خود

 بزرگترین طغیان و استكبار است!

و اگر این عمل از مؤمنین سر بزند گناه و زشتي آن نمودارتر است، خصوصاً  -

 مؤمنیني كه معجزات الهي را با چشم خود دیده اند و بعد ایمان آورده اند!

این حواریون كه چنین سؤال و اشتباهي را مرتكب شدند، خود از اصحاب و از  -

و تمامي معجزات آن حضرت را دیده بودند، و باالتر  خاصان مسیح"ع" بودند،

تولد  -از همه خود مسیح و مادرش را كه باالترین معجزه بودند، دیده بودند 

بدون پدر، تكلم در گهواره، تأئید به روح القدس، و كرامت ها و معجزه هاي 

با این حال درخواست كردن حواریون براي معجزه اي به سلیقة  -روزانه او

شان، یعني مائده، بعد از مشاهدة آن همه معجزه از طرف خدا، عمل بسیار خود

زشتي بود، به طوري كه بالفاصله مسیح علیه السالم آنها را از خشم الهي متنبه  

 مي سازد، و مي فرماید:

 «بترسید از خدا اگر مؤمن هستید!   اَتَّقوهللاَ اِن ُكنتُم ُمؤِمنیَن ! » 

 

 ت خود را اصالح كردند؟چگونه حواریون درخواس

زننده بودن درخواست حواریون چنان مشخص بود كه خود آنان نیز، پس از شنیدن  

جواب عیسي"ع" شروع به توجیه خواستة خود كردند، و گفتند:  غرض ما از این 

درخواست تنها خوردن و تفنن كردن به امور خارق العاده و بازیچه گرفتن آیات الهي 

تكمیل علم خود و ازالة خاطرات سوء از دلهایمان و گواه بودنمان برآن نیست، بلكه هدف ما 

 معجزه بوده است.

در هر صورت، از درخواست خود براي خوردن از مائدة آسماني صرف نظر 

نكردند، و در اثر پافشاري آنها حضرت عیسي"ع" از پروردگار خود خواهش كرد كه آنها 

 نماید.را به مائده اي كه خواسته اند، اكرام 
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چون این معجزه در نوع خود منحصر است به امت عیسي "ع"، و برخالف سایر 

معجزات كه در حال ضرورت انجام مي شده، بدون هیچ ضرورت، و تنها به خاطر اقتراح 

در یك امر غیرالزم، انجام یافته است، از همین جهت عیسي"ع" به درخواست خود عنواني 

ال خود را از ساحت عظمت و كبریائي خداوند به آن داد كه صالحیت داشته باشد، و سؤ

 عنوان توجیه نماید، لذا عرض كرد:

 بارالها !  نازل كن برما خواني از آسمان،» 

 « تا براي همه ما،  از اولین و آخرین،  عیدي باشد!

پروردگار مسیح دعاي او را مستجاب كرد، االّ اینكه شرط كرد كه هركس نسبت به 

ورزد، عذاب آن كس هم بي سابقه و هم  عذابي خواهد بود كه كسي تا كنون این معجزه كفر ب

 به آن معذب نشده است!
 

 

 161ص12المیزان ج                                 مستند:آیات مندرج در متن
 

 

 "ع"درخواست مائده، و ادب دعاي عیسي

مي كند كه قرآن مجید از تاریح حیات حضرت عیسي"ع" زماني را براي ما نقل 

براي نزول مائدة آسماني به درگاه الهي دعا مي كند. عیسي "ع" با ادب خاصي درخواست 

 بي جاي شاگران خود را در برابر ساحت پروردگار خود چنین توجیه مي كند:
 

 بارالها !   پروردگارا ! »

 نازل فرما برما، مائده اي از آسمان،

 عید باشد،تا براي ما، و پیروان كنوني و آیندة ما 

 و از ناحیة تو نیز یك معجزه باشد،

 پروردگارا !

 (114)مائده « !  روزي مان كن!  كه تو بهترین روزي دهندگاني
 

از سیاق داستان درخواست حواریون مسیح از آن جناب، در قرآن كریم، چنین 

را استفاده مي شود، كه درخواست نزول مائده از سؤاالت شاق بر آن جناب بوده  است، زی

 گفتاري كه از آنان حكایت كرده كه گفتند:  

 اي عیسي!  -» 

 «؟! آیا پروردگار تو توانائي آن را داردكه مائده اي از آسمان برما نازل كند

این درخواست به ظاهرش مشتمل بوده بر پرسش از قدرت خداي سبحان، و این 

صلحت بوده و نه از پرسش با ادب عبودیت نمي سازد، اگر چه مقصود در واقع پرسش از م

 اصل قدرت، لكن ركاكت تعبیر در جاي خود محفوظ است!

این سؤال از لحاظ دیگر درخواست معجزه اي دیگر بوده است، و این نیز بي ادبي 

آنان را مي رساند زیرا معجزات باهرة عیسي مسیح"ع" از هر جهت بر آنان احاطه داشت، 

 یاز به این معجزة دلبخواهي نبود!و با آنهمه معجزات كه قبالً دیده بودند، ن
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عیسي"ع" خودش، و وجودش بدون پدر، تكلمش درگهواره، زنده كردن مرده، خلق 

مرغ، شفاي اكمه و ابرص، خبردادن از غیب، علم به تورات و انجیل و حكمت، همه و همه 

معجزه بود، و براي كسي جاي شكي باقي نمي گذاشت. پس اینكه حواریون با چنین 

از مسیح درخواست معجزه اي مخصوص به خود كردند، بي شباهت به بازیچه  معجزاتي

تقوا  گرفتن آیات خدا و بازي گرفتن خود آن جناب نیست!  از همین جهت مسیح با عبارت "

 "  آنان را توبیخ كرد.پیشه كنید، و از خدا بترسید، اگر مؤمن هستید!

پافشاري كردند و آن را با عنوان لكن از آنجائي كه حواریون دربارة تقاضاي خود 

اطمینان قلب و شهادت و صداقت توجیه كردند، و باالخره او را مجبور به چنین درخواستي 

 از خداي متعال نمودند.

ناگزیر آن حضرت با ادبي كه خداي سبحان به او ارزاني داشته بود، سؤال آنان را 

 اصالح كرد.به نحوي كه بتوان به درگاه عزت و كبریائي خدا برد، 

 " داد كه اختصاص به امت او و خود او باشد،عیدياینكه آن را عنوان " اول، -

 خالصه كرد، آیتي از جانب تو،"" اینكه توجیهات حواریون را با عبارت  دوم، -

، غرض خوردن را كه آنها مقدم بر همة اغراض ذكر كرده بودند، او در سوم -

آخر آورد و هم اینكه لباسي برآن پوشانید كه با ادب حضور موافق تر بود، و آن 

َو اَنَت َخیُر الّراِزقیَن » و ذیل آن گفت:    "  َو ارُزقنا "اینكه عرض كرد: 

» ! 

ن بود كه دعاي خود را با كلمة ادب دیگري كه به كالم خود داد ای چهارم، -

" آغاز كرد، و این زیادتي ندا در دعاي مسیح"ع" براي رعایت ربنا " و " رب"

 ادب نسبت به موقف دشوارتر خود بود.
 

 

 سورة مائده         " قاَل عیسَي بُن  َمریََم اَللُّهمَّ َربَّنا اَنِزل َعلَینا مائَِدةً ِمَن السَّمآِء ...!"           114مستند:آیة

 161ص12المیزان ج 

 خصوصیات دعاي نزول مائده 

عیسي علیه السالم در مقابل تقاضاي حواریون براي نزول مائدة آسماني دست به 

 و از خداوند متعال درخواست مائده كرد. دعا برداشت،

با توجه به كیفیت خاص این دعا و موقعیتي بسیار خطیري كه در قبال اصرار 

حواریون در درخواست این معجزه پیش آمده بود، مسیح"ع" با ادب خاصي كه نشانة 

 پیامبران بزرگوار الهي است، درخواست آنها را به درگاه خداوند چنین بیان كرد:

 رالها !  پروردگارا !با »

 نازل فرما برما  مائده اي از آسمان،

 تا براي ما، 

 و پیروان ما از نسل حاضر و از نسلهاي آینده،
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 عیدي باشد،  و آیتي از جانب تو !

 پروردگارا !  روزي مان كن !

 « كه تو بهترین روزي دهندگاني!

تو مي تواند براي ما در مطالب قبلي گفتیم كه حواریون عیسي گفتند كه آیا خداي 

مائده اي از آسمان نازل كند،  و این درخواست آنان پس از سالها مشاهدة معجزات الهي به 

دست عیسي داراي چندان قباحتي بود كه عیسي "ع" آنها را به ترس و پرهیزكاري از خدا 

كه این مائده را به خاطر "  -دعوت كرد، ولي در قبال اصرار آنها و عذرخواهي شان 

حضرت مسیح  -خوردن" آن و اطمینان قلبشان و تصدیق ایمان و گواهي شان، مي خواهند 

 «اللهم ربنا !  »دست به دعا برداشت و خداي خود را چنین ندا كرد: 

 در اینجا شش خصوصیت عمده این دعا را ذكر مي كنیم:

 این دعا در میان همة دعاها و تقاضاهائي كه در قرآن مجید از انبیاء علیهم -1

السالم حكایت شده است، داراي خصوصیتي است كه در هیچ یك از آنها 

" و سایر دعاهاي پیامبران با اللهم ربنا !  نیست، و آن افتتاح دعاست به "

" شروع مي شود، و داراي این خصوصیت نیست.  ربنا" یا " ربعبارت " 

 این خصوصیت صرفاً به خاطر دقت مورد است و هول مطلع !
 

" عنواني به مائده داد كه صالحیت داشته باشد، و غرض او و سپس مسیح"ع -2

" عـیداصحابش قرار گیرد، و آن این بود كه او و امتش روز نزول مائده را " 

بگیرند.  این ابتكار كار مسیح"ع" بود، و در درخواست حواریون از مسیح 

 چنین عنواني وجود نداشت.
 

از طرف حواریون بود،  به عنوان دیگر اینكه مسیح"ع" با اینكه این پیشنهاد  -3

" مطلب را ادا كرد، و به همین تعبیر زیبا مطلب را از صورت  ماعموم " 

درخواست معجزه با وجود معجزات بزرگ الهي در دسترس و پیش چشم همه 

بیرون آورد و طوري ادا كرد كه مرضي رضاي پروردگار و غیر منافي با 

د گرفتن داراي آثار حسنه اي است، مقام عظمت و كبریائي او باشد، چوت عی

مانند وحدت كلمه، و تجدید حیات ملي، و مسرت دلهاي مردم، و اعالن دین 

در هر بار كه فرا مي رسد.  این عید از مختصات قوم عیسي است، و این 

 معجزه هم بي سابقه و از خصایص مسیحیت است.
 

همان عید بودن است عیسي"ع" بعد از آنكه فائدة اساسي نزول مائده را كه  -4

ذكر نمود، دنبالش عرض كرد: مي خواهیم این مائده معجزه اي باشد، یعني 

همان عید بودن روز نزول مائده را غرض اصلي خود اعالم كرد، و نشان داد 

كه غرض اصلي شان معجزه نیست، زیرا سراسر زندگي آن حضرت معجزه 

ن درخواست نامطلوب بوده است، و اگر غرض اصـــلي معجزه بود نتیجه ای

 مي شد.
 

خوردن از مائده آسماني را حواریون به عنوان اولین غرض خود از این  -5
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درخواست اعالم كرده بودند، و لكن مسیح"ع" آن را در ضمن فواید ضمني و 

" بودن خدا خیرالرازقیندر آخر از همه ذكر كرد، و جمله را با اعتراف به" 

 دون درخواست هم روزي رسان است.تمام كرد، و نشان داد كه خداوند ب

" را به كار برد و رزق " را هم برداشته و به جایش كلمة "خوردنكلمة "  -6

 " تو بهترین روزي دهندگاني ! بالفاصله گفت: "
 

این نكات دلیل است بر اینكه این پیغمبر عظیم الشأن خدا تا چه اندازه نسبت به 

كالم او را با كالم حواریون مقایسه كنیم، پروردگار خود مؤدب بوده است، مخصوصاً وقتي 

با اینكه هر دو در مقام اداي یك چیز یعني "نزول مائده" بودند. مي بینیم كه عیسي"ع" 

حرف آنها را گرفته و چیزي برآن اضافه و كم كرد، و بعضي حرف ها را حذف یا مقدم و 

ي درآورد كه براي مؤخر نمود تا بدین وسیله كالم سراپا اشكال حواریون را به صورت

عرضه به درگاه عزت و ساحت عظمت پروردگار الیق شود،  و از جهت مشتمل بودن آن 

 بر آداب عبودیت، زیباترین كالم شود، و خواننده را بیش از پیش دچار شگفتي سازد!
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 فصل اول
 

 

 "ع" پایان حیات زمیني عیسي     

    

                        

 

 

ُم النّاَس في الَمهِد َو َكهالً ...."   46مستند:آیة   15ص 6المیزان ج               سورة آل عمران        " َو یَُكلِّ
 

 عمر عیسي "ع"مدت 

قرآن كریم، دوام زندگي شریف این پیامبر خدا را تا سن " كهولت" تصریح نموده 

است، و آن را ضمن بشارت دادن تولد او به مادرش قرارداده و بدین وسیله به مریم فهمانده 

 كه فرزند تو تا سن " كهولت" زندگي خواهد كرد.

هره اش پدید آمده باشد. برخي " كهل" كسي را گویند كه تازه موهاي سفیدي در چ

 سال رسیده باشد. 34دیگر گویند "كهل" شخصي است كه سنش به 
 

در اینكه قرآن شریف تصریح به دوام زندگي عیسي"ع" تا سن كهولت نموده، و با 

سال ننوشته اند، لذا برخي  33این وصف در اناجیل، مدت مكث او را در زمین بیش از 

با مردم در سن كهولت، پس از نزول او از آسمان مي باشد، گفته اند:  سخن گفتن عیسي 

زیرا آن قدر در زمین مكث نكرده كه به سن كهولت رسیده و با مردم سخن گوید.  و برخي 

دیگرگفته اند: برخالف آنچه از اناجیل ظاهر است، تحقیق تاریخي نشان مي دهد كه مدت 

 سال بوده است! 64زندگي عیسي"ع" در حدود 

فهمیده مي شود، آن است كه:  " فِي اْلَمهِد َو َكهالً ، "ال، آنچه از سیاق آیه به هر ح

عیسي"ع" به سن شیخوخت و پیري نمي رسد، بلكه انتهاي عمر او سن كهولت است.  

بنابراین آیة شریفه، سخن گفتن او را در دو طرف عمرش، كه طفولیت و كهولت باشد، بیان 

 داشته است.

ز حضرت امام صادق"ع" در كتاب " اكمال" ضمن روایتي در روایات اسالمي ا

 نقل شده كه فرمود:

سال آنها را دعوت كرد  33عیسي علیه السالم در بیت المقدس ماند و مدت » . . .  

 «به نعمت هائي كه نزد خداست....

شاید اشاره امام صادق علیه السالم به مدت عمر عیسي "ع" باشد، چنانكه دربارة 

هور همان است زیرا عیسي از طفولیت تا سن كهولت با آنان سخن مي مدت عمرش مش

 گفت، و از همان سن كودكي پیغمبر بود.

 در تفسیر عیاشي از حضرت امام صادق علیه السالم نقل كرده كه فرمود:
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 «سال فاصله بود.  400بین داود و عیسي علیهماالسالم » 

"ع" نقل شده كه " بین  در كتاب قصص االنبیاء همین روایت از حضرت صادق

 «سال فاصله بود. 480داود و عیسي"ع" 

 در هر صورت هیچ یك از این دو تاریخ موافق تاریخ اهل كتاب نیست.

 

 

 32ص 6سورة آل عمران   " اِذ قاَل هللاُ یا عیسي اِنّي ُمتََوفِّیَك َو رافَعَُك اِلَيَّ ...!"  المیزان ج  55مستند:آیة 

 

 پایان كار عیسي "ع"

یهودیان مدعي قتل عیسي"ع" بودند.  مسیحیان نیز گمان داشتند كه عیسي را 

یهودیان به وسیلة "دار زدن" مقتول ساخته اند، ولي خیال مي كنند كه پس از قتل، خداوند او 

لكن  -چنانكه در انجیل ها چنین نوشته شده است  -را از میان قبر به سوي آسمان برده است 

ر داستان قتل و به دارزدن عیسي را تكذیب مي كند و واقع امر را قرآن شریف در آیات زی

 چنین مي فرماید:

 اي عیسي ! »

 من تورا اخذ نموده و به قرب خویش باال مي برم،

 و تو را از معاشرت كافران، پاك و منزه گردانم،

 و پیروان تو را بر كافران تا روز قیامت برتري دهم،

 خواهد بود،پس آنگه بازگشت شما به سوي من 

 كه بحق در آنچه بر سر آن با یكدیگر به خالف و نزاع برخاسته اید، حكم كنم،

 پس گروهي را كه كافر شدند به عذاب سخت در دنیا و آخرت معذب گردانم،

 و هیچ كس آنها را یاري نخواهدكرد،

 اما آنانكه ایمان آورده و نیكوكار شدند، خدا به آنها اجر كامل عطا كند،

 رگز ستمكاران را دوست ندارد! و خدا ه

 «!) اي محمد!( این سخنان كه بر تو مي خوانیم از آیات قرآن محكم است
 

در قرآن كریم " توفي" به معني " موت" نیست بلكه به معني " اخذ و نگهداشتن" 

است،  و نشــان مي دهد كه آدمي هنگام " موت" فاني و باطل نمي شود، بلكه خداي تعالي 

او را گرفته و حفظ مي كند، تا هنگامي كه براي رجوع و برگشتن به سوي خود او را 

!  اِنَي ُمتََوفِّیكَ " تعال به عیسي "ع" وحي كرد و فرمود: مبعوث كند.  جمله اي كه خداي م

 داللت بر مردن او نمي كند." 

 عالوه بر این در آیات سورة نساء مي فرماید:

 به دروغ گفتند ما مسیح عیسي بن مریم رسول خدا را كشتیم،» 

 در صورتیكه او را نه بكشتند، و نه به دار زدند،
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 بلكه امر بر آنها مشتبه شد،

 و همانا آنان كه دربارة او عقاید مختلف اظهار داشتند، 

 از روي شك سخن گفتند، و عالم نبودند،

 جز این كه از پي گمان خود مي رفتند،

 به طور یقین مسیح را نكشتند،

 بلكه خدا او را به سوي خود باال برد،

 و پیوسته خدا مقتدر، و كارش همه از روي حكمت است!

 باقي نخواهد ماند،هیچ كس از اهل كتاب 

 جز آنكه به عیسي، پیش از مردنش، ایمان خواهد آورد،

 «! و روز قیامت عیسي بر آنان گواه خواهد بود

نكتة قابل توجه این است كه ظاهر آیة فوق نشان مي دهد، حضرت عیسي"ع" در 

 نزد خدا زنده است و نخواهد مرد تا تمام اهل كتاب به او ایمان آورند.

 دا به عیسي"ع" آنجا كه مي فرماید:ضمناً خطاب خ

َرَك ِمَن الَّذیَن َكفَرُوا  »  ...!«َو رافَعَُك اِلَيَّ َو ُمَطهَّ

" بلند كردن بلند كردن عیسي به سوي خود و تطهیر او از كافران،منظور از" 

معنوي است، نه صوري و جسماني، یعني مراد از " رفع" رفع درجه و قرب به پروردگار 

" نیز تطهیر معنوي است، نه طهارت ظاهري و تطهیر از كافران،است، و منظور از" 

 جسماني !

كه به  -بنابراین منظور دور نمودن از كفار و خارج نمودن از مجتمع كثیف آنان 

 مي باشد. -نكار پلید شده كثافت كفر و ا

 

 

 داستان شام آخر

در روایات اسالمي از حضرت امام باقر علیه السالم در " تفسیر قمي" شرح آخرین 

 ساعت هاي زندگي عیسي علیه السالم چنین نقل شده است:
 

عیسي"ع" به اصحابش شبي را كه خدا او را به سوي خود باال برد، » 

 خبر داد،

 آفتاب همگي نزد او جمع شدند،اصحابش هنگام غروب 

 عیسي آنان را داخل خانه اي كرد،

 سپس از چشمه اي كه در زاویة آن خانه بود به سوي آنان بیرون آمد،

 در حالي كه سرش را تكان مي داد تا آبهایش بریزد،

 سپس به آنان گفت:
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خداي متعال به من وحي فرموده كه همین ساعت مرا به سوي  -

 یهودیان مرا پاك سازد،خود باال برد، و از 

 اینك كدام یك از شما حاضرید شبح و شكل من به او القاء شود؟ -

 و به جاي من كشته و به دار آویخته شود؟ -

 و با من در درجه و مقامم همراه باشد؟ -

 جواني از آنان گفت:

 یا روح هللا من حاضرم! -

 عیسي فرمود:

 آري تو همان هستي! -

 عیسي سپس به آنان گفت:

 پیش از آنكه صبح كند دوازده بار به من كافر شود! یكي از شما -

 مردي از آنان گفت:

 یا نبي هللا من آن كسم! -

 عیسي گفت:

 آیا آن را در نفس خودت مي یابي؟ شاید همان كس باشي! -

 بعد به آنان فرمود:

 به زودي بعد از من سه فرقه شوید،  -

 دو فرقه بر خدا دروغ بسته و جایگاهشان آتش است!

 كه تابع " شمعون" هستند بر خدا راستگویانند،یك فرقه 

 و جایگاهشان بهشت خواهد بود!
 

این بگفت و خدا او را از زاویة خانه به سوي خود باال برد، در حالي كه همگان او  

را مي دیدند. یهودیان همان شب در طلب عیسي آمدند، مردي را كه عیسي خبر داده بود 

 او كافر شود، گرفتند. كه تا پیش از صبح دوازده بار به

همچنین جواني را كه شبح عیسي به او القاء شده بود، گرفتند و كشتند و به دار 

 «آویختند. آن مرد دیگر هم تا قبل از صبح دوازده بار به عیسي كافر شد.

 

 عیسي"ع"  در آسمان

 در كتاب " عیون" از حضرت رضا علیه السالم نقل مي كند كه فرمود:
 

 امر هیچ یك از انبیاء و حجج الهي بر مردم مشتبه نشد مگر عیسي"ع" »

 زیرا او زنده از زمین به سوي آسمان برده شد،

 و در بین آسمان و زمین روحش را قبض كردند،

 «و چون او را به آسمان باال بردند، روحش را به او برگردانیدند. 
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 فرمود: در تفسیر "عیاشي" از حضرت صادق "ع" روایت شده كه
 

 عیسي را در حالي كه جامه اي از پشم» 

 -كه مریم نخ او را رشته و بافته بود  -

 در برداشت، به سوي آسمان بردند،

 چون به آسمان رسید او را ندا دادند:

 « اي عیسي زینت دنیا را از خود دور نما ! -

 

َمریََم َرسُوَل هللاِ َوماقَتَلُوَه سورة نساء " َو قَوِلِهم اِنّا قَتَلنا الَمسیَح بَن 157مستند:آیة 

 َوماَصلَبُوهُ...."

 206ص9المیزان ج   

 نظر قرآن درباره ادعاي قتل عیسي"ع"

مردم دربارة ادعاي قتل عیسي"ع" كه آیا به وسیلة دار بوده و یا به وسیلة دیگري، 

 اختالف كردند.

نقل مي كند، و آنگاه در آیات فوق، خداوند متعال اول ادعاي قتل مسیح را از آنان  

 در مقام رد، قتل و صلب را باهم ذكر مي كند، براي این است كه هیچ شكي در آن راه نیابد.

زیرا اگر موضوع قتل را به تنهائي رد كند، ممكن است این تأویل در آن راه یابد كه 

خدا حضرت را به طور عادي نكشتند، و احتمال دارد كه به دار و صلیب كشیده باشند، لذا 

 در آیة فوق مي فرماید: 

 «...!و نه به صلیب كشیدند او را  نه كشتند،  -َو ما قَتَلُوَه َو ما َصلَبُوهُ » 

این بدان دلیل است كه با صراحت تمام مطلب را بیان كند و تصریح نماید كه وي به 

ر دست آنان، نه به صورت دار كشیدن و نه به صورت دیگري، وفات نیافته است، بلكه كا

او بر آنان مشتبه شده و كسي غیر از مسیح را به جاي مسیح گرفتند و كشتند و یا به دار 

 زدند.

این چنین جریاني غیر عادي نیست، زیرا در امثال چنین اجتماعات درهم ریخته و 

پرشور و غوغا ممكن است به جاي فرد مورد نظر، كس دیگري را بكشند، چون عیسي را 

خواستند بكشند، ولي به طور كامل او را نمي شناختند، از این رو امكان سپاهیان رومي مي 

 دارد كه به جاي او دیگري را گرفته باشند.

در این زمینه روایاتي هم وجود دارد كه خدا شباهتي از عیسي به دیگري انداخت و 

 او را گرفتند و به جاي عیسي كشتند.
 

 آیات قرآني چنین بیان دارد:

 مسیح عیسي بن مریم رسول هللا را كشتیم، و گفتند:  ما» 

 در حالي كه نه عیسي را كشتند، و نه به دارش زدند،

 بلكه مطلب بر ایشان مشتبه شد!
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 كساني كه دربارة عیسي اختالف دارند، راجع به او در شك اند،

 و دربارة او علمي ندارند، و جز پیروي از گمان چیزي نمي دانند،

 نكشتند!و یقیناً عیسي را 

 بلكه خدا او را به سوي خود باال برد!

 و خدا با عزت و حكیم است.

 هیچ یك از اهل كتاب نیست كه پیش از مرگش به عیسي ایمان نیاورد،

 « و روز قیامت وي بر ایشان شاهدي خواهد بود!
 

 

 رفع عیسي "ع"

دا رفع یا باال بردن عیسي علیه السالم یك نوع خالصي و نجات بخشي بوده كه خ

بدان وسیله عیسي را خالص كرده و از دست دشمنان نجات داده است.   البته فرقي نمي كند 

كه بعد از خالصي، به مرگ طبیعي از دنیا رفته باشد و یا به مرگ طبیعي از دنیا نرفته، و 

به وسیلة قتل و صلب هم نمرده، بلكه به وسیلة دیگري مرده باشد، كه ما نمي دانیم، ویا زنده 

 او را باقي نگهداشته است.   -به نحوي كه ما نمي فهمیم  -اقي باشد، و خدا و ب

همة اینها احتماالت هست، و محال نیست كه خدا مسیح را بگیرد و به سوي خود 

باال ببرد، و او را محفوظ دارد، و یا حیاتش را به نحوي كه منطبق بر عادت جاري ما 

آن كریم دربارة والدت و زندگي خود حضرت نباشد، حفظ كند.  این نوع معجزات را قر

 عیسي و سایر پیامبران الهي نقل مي كند.

تدبر در آیات فوق و سایر آیاتي كه در قرآن كریم در این زمینه وجود دارد مفید این 

معني است كه عیسي"ع" به وسیلة " قتل یا صلب یا با مرگ طبیعي"،  به مصداقي كه ما 

 آشنائیم، وفات نیافته است.

 

 209ص9المیزان ج  سورة نساء    " َو اِن ِمن اَهِل الِكتاِب اِالّ لَیُؤِمنَنَّ بِِه قَبَل َموتِِه...."   158مستند:آیة 
 

 رجوع ثانوي عیسي"ع" 

 قرآن مجید مي فرماید:

هیچ یك از اهل كتاب نیست كه پیش از مرگش به عیسي ایمان نیاورد و روز » 

 «.خواهد بودقیامت وي بر ایشان شاهدي 

آنچه سزاوار تدبر و امعان نظر است این است كه دو موضوع متن این آیه، یعني 

هیچ یك از اهل كتاب ،" و جملة " روز قیامت وي بر ایشان شاهدي خواهد بودجمله: " 

" در سیاق یكدیگرند، و این ظهور در آن نیست كه پیش از مرگش به عیسي ایمان نیاورد!

همگي اهل كتاب پیش از مرگ به او ایمان مي آورند، او هم روز دارد كه همانطور كه 

قیامت بر آنان شاهد است.  خداوند متعال در خصوص این شهادت به طرز خاصي سخن 

 گفته و از زبان عیسي مي فرماید:
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من مادامي كه در میان آنان بودم، شاهدشان بودم، و چون مرا گرفتي تو رقیب » 

 « ي شاهدي!آنان بودي و تو بر هر چیز

در بین مردم  تّوفيآیة باال شهادت عیسي را منحصر به ایامي كرده كه وي پیش از 

( داللت بر آن هیچ یك از اهل كتاب نیست كه ...زندگي مي كرده است، و این آیه یعني ) 

دارد كه عیسي شاهد بر همة كساني است كه به او ایمان آورده اند. و اگر این مؤمنین همه 

نشود مگر بعد از همه، و نتیجه این، معناي دوم  تّوفيزمه اش این است كه وي باشند، ال

است:  یعني آن حضرت هنوز زنده است، و براي دومین مرتبه به سوي مردم باز مي گردد 

كه بدو ایمان آورند،  نهایت باید گفت:  كساني كه رجوع ثانوي مسیح را درك نكنند وقت 

كساني كه درك كنند از روي اختیار یا اضطرار به او مي  مردن به او ایمان مي آورند، و

 آورند.

عالوه از نظر آنكه آیات آن طور كه در سیاق هم قرار گرفته اند، مناسب تر این 

عیسي نمرده  و هنوز زنده است. و مراد از  -است كه آیه در مقام بیان این معني باشد كه  

ن آوردن همگي آنان است پیش از مرگ ایمان آوردن آنان به عیسي قبل از مرگ، ایما

 عیسي علیه السالم!
 

 در روایات اسالمي از حضرت امام باقر "ع" در " تفسیر قمي" آمده كه:

عیسي"ع" پیش از قیامت به دنیا فرود مي آید، و هیچ اهل ملتــي اعم از » . . .  

یهــودي و غیـره نمي ماند مگر آنكه پیش از مرگش به عیسي ایمان مي آورد و پشت سر 

 «مهدي علیه السالم نماز مي خواند! 
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 فصل اول

 

 "ع"حواریّون و پیروان عیسي
    

 

                        
 

 

 سورة آل عمران     "... قاَل َمن اَنصاري اِلَي هللاِ قاَل الَحواریّوَن نَحُن اَنصاُر هللاِ...!"           52مستند:آیة 

 25ص 6المیزان ج  

 

 انتخاب حواریّون و بیعت آنها 

قرآن كریم تاریخ زندگي حضرت عیسي علیه السالم را از زمان حمل مریم تا وقت 

رسالت عیسي و دعوت او ضمن بشارتي كه به مریم دادند، نقل كرده است. آیـــاتي كه در 

به بعــد شروع مي شود، تتمة این تاریخ را بیان مي كند، كه مربوط  52سورة آل عمران از 

واریون به وسیلة عیسي"ع"، و مكركردن بني اسرائیل با آن مي شود به انتخاب نمودن ح

حضرت، و نجات دادن خداوند متعال او را از مكر بني اسرائیل، و باالخره بردن او را به 

 سوي آسمان.
 

در این آیات از داستان عیسي"ع" به آن مقدار كه القاي آن به مسیحیان اهمیت 

ا كه در سوره هاي نساء، مائده، انبیاء، داشته، اكتفاء شده است، و بعض خصوصیاتي ر

زخرف و صف بیان داشته، در اینجا نقل نكرده است، زیرا نزول این آیات مصادف با 

جماعتي كه از رؤساي مسیحیان نجران تشكیل شده  -زماني شد كه مسیحیان وفد نجران 

دند، لذا از هر وارد مدینه ش -بود، و براي بحث و احتجاج با پیغمبر اسالم"ص" آمده بودند 

چیز الزم تر به قسمت هاي مهم تاریخ پرداخته است، نه آنكه تمام خصوصیات داستان را 

 بیان كند.

 

 دالیل انتخاب حواریون

) بني اسرائیلي كه در ضمن بشارت نامشان مذكور شد،( چون عیسي از آنان 

 احساس كفر كرد، گفت:

 از شما كیست كه در راه خدا یاور من شود؟ -

كه لفظ " احساس" را در مورد " كفر" به كار برده، روشن مي شود كه " از این

كفر" از آنان ظاهر شده است، یا اینكه به سبب كفر قصد " ایذاء و كشتن" عیسي را كردند، 

 و عیسي آن قسمت را حس نمود.

عیسي علیه السالم با سؤال از یاران خود خواست تا عده اي از مردان قومش را جدا 

خصوص راه حق گرداند، و نیروي دین را در قلوب آنان به ودیعه گذارد، تا آنان كرده و م
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 دعوتش را منتشر سازند.

این خصیصه هر نیروئي از نیروهاي طبیعي و اجتماعي و غیر آن است كه هنگام 

شروع نمودن به كار و نشر آثار خود، محتاج و نیازمند چنین تشكیالتي است، تا رنجش 

 برابر به كار مثبتي فائز گردد. فاسد نشود، و در 

نظیر كار عیسي"ع" در دعوت اسالمي، " بیعت عقبه" و " بیعت شجره" را مي 

توان نام برد كه در آن دو پیامبر اسالم"ص" خواست قدرت و قوة خویش را جمع كرده و 

 در آن افراد متمركز سازد، تا كار دعوتش استقامت گیرد.

بني اسرائیل تأثیري نمي بخشد، و آنان  عیسي"ع" چون یقین كرد دعوتش در

باالخره راه كفر را طي خواهند كرد، بلكه باالتر از آن ممكن است خود آن حضرت را كشته 

و چراغ دعوتش را خاموش سازند، براي بقاء دعوت خود و انتشار آن همان راه را در نظر 

حق از آنان یاري  گرفت، یعني از نزدیكترین پیروانش نصرت جسته و براي پیمودن راه

 طلبید.

 

 27ص 6المیزان ج یّوَن نَحُن اَنصاُر هللاِ...!"         سورة آل عمران       "  ...  قاَل الَحوار 52مستند:آیة 

 

 بنیانگذاري دعوت مسیحي با انتخاب حواریون 

حواریون دعوت عیسي"ع" را مردانه پذیرفتند، و آمادگي خود را بري تأمین نظر 

اظهار داشتند، و بدان وسیله از سایر افراد  بني اسرائیل به وسیلة قبول دعوت آن حضرت 

 عیسي"ع" تفاوت پیدا نمودند.

دعوت عیسي از همان مرحله بنیان گذاري شد، و با انتشار پیدانمودن دعوتش به 

 وسیلة آنان حجت الهي به خالیق رسید و " ایمان" علیه " كفر" جلوه گري نمود.

 سورة صف مي فرماید:قرآن مجید در 

 اي اهل ایمان ! شما هم یاران خدا شوید،  -

 چنانكه عیسي بن مریم به حواریون گفت:

 كیست كه در راه خدا مرا یاري كند؟  حواریون گفتند: -

 ) نَحُن اَنصاُر هللا! ( ما یاران خدائیم ! -

 پس طایفه اي از بني اسرائیل ) حواریون( ایمان آوردند،

 شدند.و طایفة دیگر كافر 

ً علیه  ما هم اهل ایمان را مؤید و منصور گردانیدیم، به طوري كه رسما

 «دشمنان،  ظاهر و آشكار شدند! 
 

 

 حواري كیست؟

حواري انسان كسي است كه از مختصین او محسوب شود.  قرآن شریف این  
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عبارت را جز در مورد "اصحاب خاص" حضرت عیسي"ع" در جاي دیگر به كار نبرده 

 است.

 روایات اسالمي از حضرت رضا علیه السالم نقل شده كه فرمود:در 

در نظر ما سبب  نامیده شدن حواریون به این اسم آن است كه آنها نفوس خود را » 

 «پاك كرده و دیگران را هم از پلیدي گناهان با پند و اندرز پاك مي كردند.

بودند كه افضل  نفر 12حواریون » از آن حضرت در كتاب " توحید" نقل شده كه: 

 «و دانشمندتر از همه " لوقا" بود. 
 

 

 صاحب وحي، و نبي بودن حواریون

فهمیده مي  – َو اِذ اَْوَحیُت اِلَي الَحواِریینَ  –از آیة شریفة قرآن مجید در سورة مائده 

شود كه اجابت كردن حواریون دعوت عیسي"ع" را، روي وحیي بوده كه خداوند تعالي به 

 آنان فرموده است.

 بدین ترتیب، تمامي حواریون عیسي"ع" انبیاء و صاحب وحي بوده اند!

 یاد كن هنگامي را كه به حواریون وحي كردیم كه: »

 به من و رسولم ایمان آورید!  گفتند: -

 آوردیم!ایمان  -

 « گواه باش كه ما تسلیم فرمان توئیم !   -

 

 اخالص و ایمان حواریون

َو » از پاسخي كه حواریون به خداي سبحان عرض كردند، و در عبارتي كه گفتند:

" همان تسلیم  اسالمتسلیم و اسالم خود را نشان دادند، و این "   «اشَهد بِاَنّا ُمسِلمُوَن!

 شدن كامل در برابر ارادة خداوندي است.

در همین پاسخ داللت روشني هست كه ایمان آنان از مراحل واالي ایمان بوده است، 

زیرا چنین تسلیمي جز از مؤمنین خالص ساخته نیست، و نه هركس در ظاهر شهادت به 

 توحید و نبوت داد مرد میدان آن باشد!

از كتاب و حكمت و  -نازل فرموده و به عیسي"ع" تعلیم داده  آنان به جمیع آنچه خدا

ایمان آورده اند، و این رقم پیروي از باالترین و ارزنده ترین مراتب ایمان  - تورات و انجیل

 شمرده مي شود.

در پایان آیه از قول حواریون در قرآن مجید نقل شده كه از خدا درخواست كردند: 

یعني از پروردگار خود مسئلت نمودند كه آنان را از " «  فَا كتُبنا َمَع الّشاِهدیَن ! » 

 " قرار دهد!شاهدان
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 170ص 38  ...! "       المیزان ج سورة صف         "یا اَیَُها الَّذیَن آَمنُوا كُونُوا اَنصاَر هللاِ  14مستند:آیة 
 

 انصارهللا ازمسیحیان و مسلمانان 

انصار خدا بودن این است كه آن قدر دین خدا را باید یاري كرد تا به این عنوان و 

مقام شناخته شد. منظور از یاري خدا یاري پیامبر خدا و در پیش گرفتن راهي است كه آدمي 

 د.را با بصیرت به سوي خدا مي كشان

سورة یوسف، خداي تعالي به رسول خــــــدا"ص" چنین دستور مي  108در آیة 

 دهد:

 بگو این است راه من ! »

 كه مردم را به سوي خدا دعوت كنم،

 « در حالي كه خودم و پیروانم با بصیرت باشیم !
 

دلیل بر این كه منظور از یاري خدا، یاري كردن دین خدا و پیامبر خداست، این 

همانطور  -را تشبیه مي كند به گفتار عیسي"ع" كه  " كُونُو ا اَنصاَرهللا"است كه عبارت: 

كه عیسي بن مریم به حواریون گفت:  چه كسي انصار من به سوي خداست؟  حواریون 

انصار خدا بودن حواریون معني اش این است كه انصار عیسي پس  - گفتند: مائیم انصارهللا

بن مریم باشند، در پیمودن راه خدا، و راه خدا همان توحید و اخالص عبادت براي خداي 

 سبحان است.
 

انصارهللا در مورد رسول گرامي اسالم"ص" معنایش این است كه انصار رسول 

در این راه جهاد كنند.  این همان خدا"ص" در نشر دعوت و اعتالي كلمة حق باشند، و 

 ایمان آوردن به رسول خدا"ص" و اطاعت جازم و صادق از او در اوامر و نواهي اوست.

در آخر آیه اشاره مي كند به اینكه امت پیامبر اسالم هم عین سرنوشت امت مسیح 

اگر  را دارند، آنها نیز مانند امت مسیح دو طایفه مي شوند، یكي مؤمن و دیگري كافر. 

مؤمنین خداي تعالي را كه در مقام نصرت خواهي از آنان برآمده، اجابت كردند، و پاس 

حرمت دستورات او را نگه داشتند، خداي تعالي هم ایشان را علیه دشمنانشان نصرت مي 

دهد، همانطور كه مؤمنین به عیسي"ع" بعد از روزگاري مذلت به آقائي رسیدند، ایشان را 

 د سروري مي بخشد.نیز بر دشمنان خو

آیة شریفه به ماجرا و سرانجام پیشنهاد عیسي"ع" اشاره نموده و بیان مي كند كه 

بني اسرائیل دو طایفه شدند، یكي حواریون بودند كه به او ایمان آوردند، و طایفه اي دیگر 

و كه كفر ورزیدند، و خداي تعالي مؤمنین آنها را بر كفار كه دشمن ایشان بود، غلبه داد، 

 بعد از آنكه روزگاري دراز توسري خور آنان بودند، سرور ایشان شدند.

در روایات اسالمي از علي علیه السالم)در احتجاج( ضمن حدیثي نقل  مي كند كه 

زمین هیچ از میان بني اسرائیل غیر از حواریون كسي دعوت عیسي "ع" را اجابت نكرد. 

متعلمي كه در راه نجات به دنبال علما مي  وقت از عالمي كه مایحتاج خلق را بیان كند و
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 رود، خالي نبوده است، هرچند كه این دو طایفه همیشه در اقـلیت بوده اند.

 

 سورة آل عمران      "َوجاِعُل الَّذیَن اتَّبَعوَك فَوَق الَّذیَن َكفَرُوا اِلي یَوِم الِقیاَمِة...."  58تا55مستند:آیة 

 36ص 6المیزان ج 

 عیسي"ع" برتري پیروان

خداي تعالي در آیة فوق به عیسي"ع" وعده مي دهد كه به زودي پیروان او را بر 

برتري داده و آن تفوق و برتري را هم تا قیامت  -كه كافر به نبوت وي گشتند  -مخالفینش 

 ادامه دهد.

در تعریف " فائقین" یعني آنانكه برتري پیدا خواهند كرد، بیان داشته كه آنان كساني 

ند كه پیرو عیسي"ع" هستند. و دستة دیگر را به این كه " به عیسي كافر شدند،" معرفي هست

كرده است، بدون آنكه بگوید آنان از بني اسرائیل و یهودند، كه به شریعت موسي"ع" 

 منسوبند.

جمعیت یهود "الَّذیَن َكفَرُوا،" اما با توجه به وسیلة معرفي در آیه صحیح است كه 

" را اطالق پیرو" جمعیت نصاري، و اینكه به تمام نصاري كلمة " یَن اتَّبَعوَك، الَّذباشد، و" 

" )یعني همانهائي كه پیش از ظهور دین سابقینكرده به واسطة آن است كه ایمان آوردن " 

اسالم ایمانشان به عیسي"ع" مرضي خدا بوده و از روي حق تابع او محسوب مي شدند، نه 

 رضایت افراد بعدي مي باشد." پیروان تثلیث" ( مورد 

منظور از " تفوق" در آیة فوق، تفوق دادن مسیحیان بر جمعیت یهود است.  و 

غرض اصلي از آن بیان، داشتن سخط و غضبي است كه خداوند متعال بر یهود نموده و 

 امتشان را ذلیل كرده است، و این " تفوقي" است كه با تسلط و قدرت صورت مي گیرد.

 ه دیگري هم مي توان گفت كه:در اینجا وج

 " مسیحیان و مسلمانانند. الَّذیَن اتَّبَعوَك،  مراد از " -

و آیة شریفه خبر مي دهد كه " یهود" تا روز قیامت در تحت قدرت كساني هستند  

 كه پیروي عیسي "ع" را الزم و ضروري مي دانند.

طایفة یهود كه به آیة بعدي در قرآن شریف، عذاب الهي را در قیامت نسبت به 

عیسي كافر شدند، بیان داشته، و در مقابل نعمت و اجري را كه به پیروان او عطا مي كند، 

 شرح داده است.

و در ضمن همین آیه مشتمل بودن عذاب دنیوي براي آن كفار یهود را نیز متذكر 

 شده است.

و  -كفار از اینجا معلوم مي شود كه نتیجة برتري دادن پیروان عیسي بر دستة 

آن است كه امت یهود در دنیا به واسطة كساني كه خدا  -همچنین بازگشت همه به سوي خدا 

بر آنان مسلط نموده، معذب، و در آخرت نیز به عذاب الهي گرفتارند، و آنان را هیچ ناصر 

 و یاوري نست.

شامل نمي از جملة " َومالَهُم  ِمْن ناِصریَن!" استفاده مي شود كه شفاعت هم آنها را 
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 شود، و معذب بودنشان از قضایاي حتمي الهي است.
 

آیة شریفه پیروان عیسي"ع" را به پاداش نیكو بشارت داده است، ولي در عین حال 

این پیروي را به "ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن" تبدیل كرده است.  پس پاداش 

عالي در قیامت به آنان عطا مي " است، كه خداي تاجر كاملپیروان واقعي عیسي همانا " 

كند اما افراد دیگر كه تنها به اسمي اكتفا كرده و به راستي راه پیروي را پیش نگرفته اند، 

 از آن بهره و عایدي نصیبشان نخواهد شد.

 

 

 

  ...."           سورة یس           "َواضِرب لَُهم َمثاَلً اَصحاَب القَریٍَة  اِذ جاَء هاَ الُمرَسلُونَ 32تا13مستند:آیة 

 115ص34المیزان ج
 

 حواریّون عیسي درانطاكیه وحبیب نجار 

قرآن مجید به رسول گرامي اسالم دستور مي دهد تاریخچة اصحاب القریه را به 

 صورت مثال به كفار بیان كند:

 براي آنها مثلي بزن اصحاب قریه را،» 

 به سویشان فرستادیم،كه در زماني مي زیستند كه ما دوتا از رسوالن خود را 

 و مردم آن دو را تكذیب كرده بودند،

 و ما آن دو را به رسول سوم تقویت كردیم،

 و این سه رسول گفتند:

 « اي مردم ما از جانب خدا به سوي شما فرستاده شده ایم ! -
 

مردم چنین مي پنداشتند كه بشر نمي تواند پیغمبري شود و وحي آسماني را بگیرد و 

اند به خودشان كه پیغمبر نیستند، و چنین چیزي در خود سراغ ندارند، و آن  استدالل كرده

 وقت حكم خود را به انبیاء هم سرایت داده و گفته اند:

شما هم بشري هستید مثل ما،  و ما با اینكه مثل شما بشر هستیم و در نفس خود  -

شما هم چیزي از وحي كه به شما ادعا مي كنید، نازل شده، نمي یابیم، و چون 

مثل ما هستید، پس رحمان هیچ وحیي نازل نكرده و شما دروغ مي گوئید، و 

چون غیر از این ادعا ادعاي دیگري ندارید پس غیر از دروغ چیز دیگري 

 ندارید!
 

خداي تعالي در این قصه حكایت نكرده كه رسوالن در پاسخ مردم چه گفتند، در 

شته حكایت كرده كه در پاسخ مردم خود در حالي كه در جاي دیگر از رسوالن امت هاي گذ

 چنین مواقعي گفته اند: 
 

 درست است كه ما جز بشري مثل شما نیستیم،» 

 « ولكن خدا بر هر كس كه از بندگانش بخواهد منت مي گذارد!
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 بلكه از آن رسوالن حكایت كرده كه به قوم خود گفتند:

 رسالت او هستیم،ما فرستادة خدا به سوي شما، و مأمور تبلیغ »  

 و جز این شأني نداریم،

 و احتیاجي هم نداریم به اینكه ما را تصدیق كنید و به ما ایمان آورید،

 تنها براي ما این كافي است كه خدا مي داند كه ما فرستادة اوئیم،

 « و ما بیش از این هم احتیاج نداریم! 
 

بوده و رسوالن نیز دو  در روایات اسالمي آمده كه آن شهر مورد نظر " انطاكیه"

نفر از حواریون عیسي علیه السالم بودند، كه دو نفر اولي را دستگیر كردند و عیسي"ع" با 

 وحي خودش " شمعون" را براي خالصي آن دو نفر روانه كرد.

در روایت دیگري آمده كه نفر چهارم " حبیب " بود كه دم دروازة باالي شهر بود، 

را شنید، دوان دوان خود را به جمعیت رسانید و ایشان را  و چون خبر دستگیري رسوالن

 نصیحت كرد، و تذكر ها داد و به اطاعت رسوالن دعوت كرد.
 

در در منثور كه از تفاسیر اهل سنت است، روایت زیر نقل شده كه ابوداود، 

 ابونعبم، ابن عساكر، و دیلمي همگي از ابن لیلي روایت كرده اند كه گفت:

 فرمود: رسول خدا"ص" 

 صدّیقین ) كه قرآن كریم ایشان را ستوده،( سه نفرند: -

حبیب نجار، مؤمن آل یاسین، كه داستانش در سورة یس آمده، همانكه گفت:  -1

 "یا قّوِم اتَّبَعُوا اْلُمرَسلیَن!  "

 "اَتَقتُلُوَن َرُجالً اَن یَقُوَل َربّي اهلَل! "حزقیل مؤمن آل فرعون، كه گفت:  -2

 كه وي از آن دو دیگر افضل است! علي بن ابي طالب، -3
 

 این روایت را مجمع البیان از ابن لیلي به شرح زیر نقل كرده  است كه :

 رسول خدا "ص" فرمود:» 

سبقت یافتگان همه امت ها سه نفرند، كه حتي چشم برهم زدني به خدا كفر  -

 نورزیدند:

 مؤمن آل فرعون، و -3صاحب داستان سورة یس،  -2علي بن ابیطالب،  -1

 «صدیقین  همین هایند،  و علي از همه شان افضل است! 
 

این روایت را سیوطي در درمنثور از طبراني و ابن مردویه از طریق ابن عباس 

 نیز از رسول خدا"ص" روایت كرده كه فرمود:

 سبقت از آن سه نفر است:» 

 آنكه به موسي سبقت جست، یوشع بن نون بود، -1

 صاحب داستان سوره یس است،آنكه به سوي عیسي سبقت جست،  -2

 «و آنكه به سوي محمد"ص" سبقت جست، علي بن ابیطالب است!  -3
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 شگون بد زدن مردم در حق رسوالن

چهارمین نفري را كه قرآن مجید سبقت جستن او را ذكر فرموده، غیر از سه رسول 

 - اولي است، كه گرفتار شده بودند، و داستان آنها در قرآن چنین ادامه مي یابد كه

مردم قریه به رسوالن گفتند: ما شما را بدقدم و شوم مي دانیم، و سوگند " 

مي خوریم كه اگر دست از سخنان خود برندارید، و تبلیغات خود را ترك 

نكنید، و به كار دعوت خود ادامه دهید، شما را سنگباران خواهیم كرد، و 

 «از ما به شما عذابي دردناك خواهد رسید! 
 

:  چیزي كه جا دارد با آن فال بد بزنید، آن چیزي است كه با خودتان رسوالن گفتند

هست و آن عبارت است از حالت اعراضي كه از حق دارید، و     نمي خواهید حق را كه 

همان توحید است، بپذیرید، و اینكه به سوي باطل یعني  شرك تمایل و اقبال دارید.  شما 

 د گذرانده اید!مردمي هستید متجاوز كه معصیت را از ح

) فال بد زدن و شوم دانستن چیزي را در عرب" طیر" گفته اند، كه در اصل مرغي 

است كه عرب جاهلي با دیدن آن فال بد مي زد.  اي بسا در حوادث آیندة بشر نیز آن را به 

كار مي بردند، و " طیر" مي گفتند، و اغلب بخت بد به اصطالح اشخاص بدبخت را طایر 

با اینكه اصالً " بخت" امري است موهوم، ولي مردم خرافه دوست آن را مبدأ مي گویند، 

 بدبختي انسان و محرومیتش از هر چیز مي دانند.(
 

وقتي داستان در قرآن مجید بدینجا مي رسد كه مردم رسوالن را به سنگسار كردن 

 تهدید مي كنند، پاي نفر چهارمي به میان مي آید، كه فرمود:
 

 ن اَقَصا الَمدینَِة َرُجٌل  یَسعي، قاَل یاقَوِم اتَّبِعوا الُمرَسلیَن !َو جاَء مِ » 

 و از باالي شهر مردي دوان دوان و سعي كنان بیامد و بگفت:

 هان، اي مردم!  فرستادگان خدا را پیروي كنید! -

پیروي كنید كساني را كه هم راهیافتگانند، و هم به طمع مزد شما را به پیروي 

 خوانند!خود نمي 

و اما خود من هرچه فكر مي كنم هیچ علتي و دلیلي براي ترك خداپرستي 

 نمي یابم،

براي اینكه اگر او را نپرستم كه مرا از عدم به وجود آورده و دوباره به 

 سوي او باز مي گردم، چه كسي را بپرستم؟

آیا به جاي او خدایان دیگر اتخاذ كنم كه اگر خداي رحمان ضرري برایم 

بخواهد شفاعت آنها هیچ دردي از من دوا نمي كند و از آن ضرر نجاتم 

 نمي دهد؟

 اینكه مسلم است كه در این صورت من در ضاللتي روشن قرار گرفته ام!

 نه !  من به پروردگار شما رسوالن ایمان مي آورم، 
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 «و شما بشنوید تا فردا شهادت دهید! 
 

نشان دهد كه مرد از باالي شهر آمد تا بفهماند در اول آیات مي بینیم كه اهتمام دارد  

بین رسوالن و آن مرد هیچ توطئه و طرح قبلي در میان نبوده است، و اینها در پائین شهر 

 دعوت مي كردند و او از باالي شهر آمد و آن حرف ها را زد.

اما اینكه نام این مرد چه بوده و نام پدرش و شغلش چه بوده مفسرین سخت اختالف 

ده اند، و اثري هم در اصل مطلب ندارد،  و چون اثري داشت، خداي سبحان دركالم خود كر

 آن را مهمل نمي گذاشت.

آنچه مورد اهمیت است، دقت و تدبر در این معناست كه این شخص چه حظ وافري 

از ایمان داشت، كه در چنین موقعي به تأئید رسوالن الهي شتافت و ایشان را یاري كرد و 

ها را از خلوص دل و ایمان زد و لزوم عبودیت نسبت به خداي تعالي را گوشزد آن حرف 

كرد، كه فقط به این دلیل او را عبادت كنند كه او اهلیت براي عبادت و پرستش دارد، نه به 

 طمع بهشت و ترس از دوزخ!
 

 !«َو ما ِلَي ال اَعبُدُ الَّذي فََطَرني َو اِلَیِه تُرَجعُوَن  »            

 

 چگونگي شهادت رسول چهارم

و با این عبارت مي « قیُل ادِخُل الَجنَةَ ! » قرآن مجید در ادامة آیات مي فرماید: 

داخل بهشت : فهماند كه او را كشتند و خداي تعالي از ساحت عزتش به او خطاب كرد كه

 شو !

این بین كشته شدن آن مرد و داخل شدنش در بهشت فاصلة چنداني نبود، و آن قدر 

 دو به هم نزدیك بودند كه گوئي كشته شدنش همان و رسیدن دستور ورود به بهشت همان !

 ) البته مراد به بهشت، همان بهشت برزخ است، نه بهشت آخرت.(
 

این مرد همان طور كه در ایام حیات خیرخواه مردمش بود، در حال مرگ نیز دلش 

 ه:در هواي نصیحت آنان بود، و بالفاصله آرزو كرد ك

كاش قوم من مي دانستند كه چگونه خدا مرا   !یا لَیَت قَْومي یَعلَمُوَن  -» 

 «بیامرزید و از محترمین و مكرمین قرارم داد! 
 

باید دانست كه مقام این مرد نزد خدا چنان عزیز بود كه او را از ُمكَرمین قرار داد.   

ة خدا به كار رفته و دربارة " ُمكَرمین" در قرآن كریم به طور مطلق فقط دربارة مالئك

افرادي كه ایمانشان كامل بوده است، و به جز این دو طائفه كسي حتي نزد خدا برخوردار 

 از نعمت هاي الهي باشد و احترام نزد خدا داشته باشد، جزو ُمكَرمین شمرده نمي شود!
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 نابودي شهر انطاكیه

 رساند كه مي فرماید: خداوند متعال سرانجام این تاریخچه را به اینجا مي

 ما بعد از قتل او،» 

 دیگر هیچ لشكري از آسمان بر قوم او نازل نكردیم،

 و نازل كننده هم نبودیم،

 و این كار جز با یك صیحه تمام نشد!

 «كه ناگهان همه را خاموش و بي حركت كرد! 
 

انتقام آن كار آن قوم در نظر خداي تعالي بسیار ناچیز و غیرقابل اعتنا بود، و خدا 

مرد را از قوم او گرفت و هالكشان كرد، و هالك كردن آنها بر خدا بسیار آسان بود، و 

احتیاج به لشكر آسماني و غیره نداشت، بلكه هالكت آنها مانند هالكت امت هاي گذشته، با 

 یك صیحة آسماني بود، كه كارشان را یكسره نمود و هالكشان ساخت!

 الِعباد ...!یا َحسَرةً َعلَي »       

 اي حسرت و ندامت بر بندگان! -

كه هیچ رسولي نزدشان نیامد مگر آنكه به جز استهزاء عكس العملي 

 نشان ندادند!

 آیا ندیدند چقدر از اقوام قبل از ایشان را هالك كردیم؟ 

 و دیگر به سوي اینان بر نمي گردند؟

خواهند با اینكه هیچ یك از آنان نیست مگر آنكه همگي نزد ما حاضر 

 «شد!
 

این تعبیر بلیغ تر از آن است كه ندامت را براي آنان اثبات كند و مثالً بفرماید:    

مردم قریه دچار ندامت و حسرت شدند، كه هرچه رسول به سویشان آمد به استهزایش 

 پرداختند.

از این سیاق برمي آید كه مراد به " عباد" عوام مردم است، و خواسته حسرت را   

 ن تأكید كند و بفرماید:بر آنا

چه حسرتي باالتر از این كه اینان بنده بودند،  و دعوت موالي خود را رد كردند  -  

و تمرد نمودند.  معلوم است كه رد دعوت موال شنیع تر است از رد دعوت غیر موال، و 

 تمرد از نصیحت خیرخواهان دیگر !
 

 

 

 

 

 

 

 

 


