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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 سکوت مقدّمۀ تولّد دل است.

در همیان آییا    و  ،دو جیای متللی   ، در بسیار لطیفیی اسی    ی ه سورهک مریم ی سوره قرآن کریم در

ِبْسـِم اهلِل  :شیود  می طور شروع مریم این ی سورهدانید که  می اس .   به بحث سکو  اشاره کرده ،نتسلین

ْْـَهُ  كََكرِاـ  كهیعص یِم  ِن الرَّحِ الرَّْحمٰ  ََ  ََ ْْـَهُ   ؛که عبد خدا بیود اس   ازکریّ ماجرای 1؛ِذْكُر رَْحَمِت رَبِـّ ! بیود ََ

ْْـَهُ   ایین ؛ حیم اسی  عبدالرّاس ؛ غیر  حمنعبدالرّغیر  اس ؛ که این غیر عبداهلل مقیام خیلیی بیا یی    ََ

 اس .

بیه سین پییری     اکریّی ز :گویید  می ،را نقل کند ازکریّ ماجرایخواهد  حال وقلی قرآن میّ ای علی

از خدا خواسی  فرزنیدی بیه او عطیا کنید کیه       ؛ فرزندی نداش موهایش سفید شده بود و ، رسیده بود

ُـٍ ا اْمـُمُ   :فرمودو  خدای ملعال به او بشار  داد. دار شود   را عهدهمیراث بزرگ نبوّ ََ بُِ ـُر ا  كََكرِا   ِإن   نـَُْشِّ

 دهیم به پسری که نام او یحیی اس . بشار  میرا تو  ای زکریّا! ما 2: َاْحیىٰ 

 دیشیو  ه میملوجّ ،باطنی را گفلم ی ی اس ؛ بیانگر حیا  اس . وقلی جنبهحیی نام خاصّدانید نام ی می

ُُ لِـ ق َل َربِّ أَن ىٰ : کند نامش یحیی اس . عرض میاین فرزند چرا  تیوانم   ن چگونه میخدایا، م :غُـٍ     یَاُكـن

ًِّی ـ  یَو ك َنِت اْمَرأَتِ ؟! پسری داشله باشم َِ ُْـُت ِمـَن اْلِكَْـِر  همسیر مین نازاسی ،     ،هیم  !خیدایا  3:َ ِقرًا َو َقْه بـََل
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 کیردیم،  و بیا هیم زنیدگی میی     ی جوان هم که بیود حلّ ،گذشله دار شدن فرزند پیرزنی اس  که از سنّ

از هیر دو  ! دار شدن عبیور کیردم. میسیوس اسی      فرزندتوانایی از  پیر شدم و دیگر هم من، دار نشد هبچّ

ِمـَن  بـَلَـ َ اسی ؛ خیودش    4َوَهـَن اْلَعْْـمُ هم خودش ، اس  هعاقرو هم همسرش پیرزن ؛ طرف مسیوس اس 

ًِّی   َِ  اس . اْلِكَِْر 

این  و آورم وجود می ه فرزند ب نفر،از شما دو  ،خدا منِ :یدفرما می ؛کند حا  ببینید خدا دارد چه کار می

ََ ق َل ق َل َكذٰ  ؛کار برای من ساده اس  ََلَـِل ََ ُهَن  َُ َ ـْی  ً  یَّ رَبُّ ْْـُ  َو لَـْم تَـ ََ ِمـْن قَـ کیار   ایین  5:َهـیِّن  َو قَـْه َلَلْتًُّـ

ه از تیو و همسیر  فرزنیدی بی    اگیر  تو را که وجود نداشلی ایجاد کردم، حا   من؛ برای من آسان اس 

  یَربِّ اْجَعـْ  لِـقـ َل  :کند عرض می اکار آسانی اس . زکریّ؛ کار دشواری نیس برای من  ،وجود بیاورم

خواهی به میا   که یحیی را می_یک عالملی برای این بشارتی که به من دادی  ،ای یک نشانه !خدایا :آاَـ ً 

َث لَی لا َمـِنا   .قرار بده _بدهی ََ َأال  ُتَكلَِّم الن  َس ثٍَ خدای ملعیال فرمیود: آن نشیانه و آییه ایین       6:ق َل آاـًَُّ

 گیری. سکو  می ی روزه ؛کنی سه روز سکو  می که تو اس 

ی عدد خاصّ ،د یحیی اس . این عدد سه هم خودش معنایی دارد. عدد سهتولّ ی مهمقدّ ،سکو  !ببینید

حیا    هسلی اس ؟ ناظر بیه چیسی ؟   ی ناظر بر سه مرتبهروز، این سه ! سه روز؟! چرا فرمود سه اس .

. کنید  میی  ه کیار چی  ، داردببینییم ایین سیکو    ولی برگردیم ؛ خواهم آن بحث را باز کنم نمی آن بماند،

ُفِسُكْم َأْكواج ً  فرمود:از طرفی قرآن مظهر عقل الهی در وجود انسان اس .  زکریّا میا   7:َلَلَق َلُكْم ِمْن أَنـْ

مظهیر نفیس    ،که یک زن نازاس  اپس همسر زکریّ ؛های شما همسرانی برای شما آفریدیم از نفس

کهنسیال اسی  و   امیدی به فرزنددار شدنش نیسی . عقیل هیم     اس .ناز ،نفس؛ عاقر اس  ،اس . نفس
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 ،گوید اگر عقل با نفس ازدواج کند برای این هم دیگر امیدی به فرزندآوری نیس . امّا خدای ملعال می

زن بایید از شیوهرش تمکیین    ، در ازدواج، دانید خب میشود.[  ]دل ملولّد مییعنی به هم ملحق شوند، 

بیا سیکو  سیه     ،فیا  بیفلید  اگیر ایین اتّ   تمکین کند. به عقل عقل شود، نسب ، یعنی نفس مطیع کند

 شیوهر عقیل  ؛ نفس بیود  ،شود. همسر د مییعنی قلب ملولّ؛ دهد ی دل را میاخدا به آنها یحی ،شان  هروز

شیود. پیس    د میی یحیی ملولّی ؛ به اس د شود. قلبی که جایگاه حیا  طیّملولّ خواهد ی، م، حا  قلببود

 اس . تولّد این ی مهمقدّ ،این سکو 

این اس  که ی ]تولّد قلب[  گف  آیه و نشانه ن به این سکو  اشاره فرمود وآکه قرمورد اس  این یک 

 نفس باید تیابع تیو شیود، در برابیر تیوی عقیل،       باید سکو  کنید.، شما زن و شوهر، شما عقل و نفس

شیود؛ یعنیی قلیب     د میی ی ملولّی یحی، سکو  کنی سه روز توی عقل هم سکو  کن؛ اگر ؛تمکین کند

 ی.کن شود؛ به حیا  قلبی راه پیدا می د میملولّ

شیروع   حضیر  میریم  میاجرای   ،ه از ییک صیفحه بعید   البلّ اس . دو صفحه بعد تقریباً ،دیگر مورد

کنید کیه ایین میریم      کند و نقل میی  مریم را شروع می ماجرای نآقر 8؛اْلِكًّـ ِب َمـْرَامَ  یَو اذُْكْر ِفـ .شود می

اوج  ،مریم  ًاوّ .دهد کند و به او بشار  می ی میتجلّبر او القدس  و روح ، جبرئیلدخلر باکره ء، اینعذرا

کند که او یک مرد اسی ؛ چیون    چون گمان می ؛کند بزرگ الهی حیا می پاکدامنی، از این ملک  و عفّ

 ؛جسم نداش  ؛مل اس  نه تجسّتمثّ ی ل شده بود که این در مرحلهد ملمثّالقدس به شکل یک مر روح

 .دید و گمان کرد یک مرد اس  یعنی صور  مثالی داش  که مریم ؛ل بودا ملمثّامّ

م تا بیه تیو پسیری عطیا     ا هآمد و خدا هسلم ی نه من فرسلاده :گوید القدس می بعد که روح ،حال ایّ علی

هیی   کیه   ای بیاکره  مین دخلیر   : آخر چطور؟!گوید می پاک اس . مریماس ؛  کیّزکنم. پسری که 

قَـ َل   :این کار برای خدا آسیان اسی    :گوید توانم فرزنددار شوم؟ می چطور می ،نزدیکی نکرده اومردی با 
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ََلَـَكذٰ  َِ ُهـَن  مسلقیماً به ؛ منلها آنجا خدا گفله شد امان عبارتی که به زکریّعین ه؛ َهـیِّن   یَّ لَِ قَ َل رَبُـّ

 القدس، حامل این مسموریّ  و پیام اس . زکریّا فرمود. اینجا، روح

گوید: کاش من  نشیند و می گیرد؛ زیر درخ  خرمایی می شود؛ درد زایمان می حال، باردار می ایّ علی

 آخر من چگونه توضیح دهم؟! منی که علمای یهود !افلاد قبل از امروز مرده بودم و چنین اتّفاقی نمی

منفی بگیرند  ورزند، منلظرند که یک برگ طور به من حساد  می گونه از معبد بیرونم کردند و این این

آمده اس  و حاللی که به هر حال بدنم برهمین  یا دنیا بیایده ب ،هخب این بچّ ،و علیه من اقدام کنند

چه بر سر من ؟!  را در این حال  ببینند چه خواهند گفم دهد در رحم من فرزندی اس ، مینشان 

َفن داه  : شود خود خدا وارد میباز  دیگر، دیدم. اینجا نمیرا  کاش مرده بودم و چنین روزی !خواهد آمد

َِ َمرِا    یِمْن َتْحًِّه  َأال  َتْحَزنِ  َِ َتْحًَّ القدس حامل  روح شایدیا دهد  به او ندا میخدای ملعال  9؛َقْه َجَعَ  رَبُّ

القدس  م از نزدیک با روحتکلّکه دهد  آمده نشان می ن داه  ولی چون ؛لمال داردهر دو اح ؛این ندا باشد

ین همهوای تو را دارد. ، خدا !که خالصه محزون نباش آید میدارد بلکه از عالم با  این ندا  ؛نیس 

 و زیر پای  !بتور ،ریزد خرما میبرای   !آن را تکان بده ؛آورد رطب تر بار می ،درخ  خرمای خشکیده

 :ولی وقلی خرما به بار آمد ،آورد گوید خدا خرما را به بار می میچرا  . حالشود آب ز لی جاری می هم

َِ ُرطًَْ  َجِنی   یَو ُهزِّ  َََلْی َِ ِبِجْذِع النَّْخَلِ  ُتس ِقْط  خرما را ما به ثمر  !تکان بده آن را گوید تو می 10؛ِإلَْی

رساند؛ امّا سالک هم  دهد که کار را خدا به نلیجه می ی بده! این نشان میامّا تو هم یک تکان ؛رساندیم

 بیکار ننشیند.؛ بدهد باید تکانی

فَِإم ـ   :نگران نباش و اگر کسی از مردم تو را دید؛ حال فرمود: بتور، بیاشام و چشم  روشن باشد ایّ علی

اگر بشیری تیو را دیید و خیب      11:ِن َصْنم ً فَـلَـْن ُأَكلِّـَم اْلیَــْنَ  ِإْنِسـی  َنَذْرُت ِللرَّْحمٰ  یِإنِّ   یتـََرِانَّ ِمَن اْلََْشِر َأَحهاً فَـُتنلِ 
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آنجا سکو  کن و اشاره ؟! چه توضیحی داری! ه در بغل دارییک بچّ گونهکه مریم چبود ب برایش تعجّ

 ؛آشینا بودنید   و های قبل بود  در امّ سکو  ی روزه ؛شناخلند چون می ؛ِن َصـْنم ً َنَذْرُت ِللرَّْحمٰ  یِإنِّ  :کن که

سیکو    ی کیه او روزه  فهمنید  میی  ،کند اشاره می لشگوید و با دس مریم چیزی نمیوقلی که اس   این

گوینید کیه تیو کیار      کند و میی  ای را حمل می هبینند که بچّ آیند و می . در ادامه قومش میاس  گرفله

بیه   کنید  اشیاره میی   ،بعید ! ای بیود  نه مادر  زن بدکاره ،نه پدر  انسان بدی بودمرتکب شدی!  زشلی

 کند. شروع به صحب  می ،دآغاز تولّ همان در عیسی و عیسی

عیسیی مظهیر   ؛ هی اسی  لّال عیسی مظهر روح دانید که می حال اینجا هم باز سکو  مطرح اس . ایّ علی

د لّی تو ،س . اینجا هم بازعیسی همان قلب زنده ا ؛کند عیسی کسی اس  که مرده زنده می؛ حیا  اس 

 پیشه کند. شود مریم اس  که امر می این قلب توأم با سکوتی

بزرگش، یکی از ثمرا  بزرگش، این اسی  کیه انسیان، از    های  یکی از میوه ،سکو  که میهرحال بدان به

هیای   ایین یکیی از مییوه    ی عقل عبور کند و صاحبدل شود؛ اهیل دل شیود.   ی نفس و از مرحله مرحله

 و همسیرش  افرزنددار شدن زکریّ ی مهمقدّ ،هم .اس  شیرین سکو  و یکی از عالئم بزرگ سکو 

 طی کند.   ید عیسباید بعد از تولّ راهی که مریماس  و  د عیسیتولّ ی و هم ادامه اس ،

سیکو    ی ه آن روزهلّی الب سکو  آشنا کنید. و با حقیق   ملعال ما را با حقیق  صم  یم خدایامیدوار

مور بیه  سمی ایین امّی ،    ؛  نیسی  ایین امّی   رد ابه برک  رسول خد ،ادیان قبلی بود مطلقی که در

اج نبیودن،  ا  بسینده کیردن، پرگیو و ورّ   منلها کم ستن گفلن، به ضیروریّ  ند.سکو  به آن معنا نیسل

ضیرور  بسینده    اقلّبه حدّ ،ا  همحستن مکروه نگفلن و در مبا ،ستن حرام ،باطل ستن ،ستن لغو

  بر آنها تسکید شده و تسکیده شده که سکو  شما هم باید توأم که در این امّاس  اینها چیزی  ،کردن

و نیه سیکو     چیز ارزشمندی اس  و بهیایی در نیزد خیدا دارد    ،نه ستن گفلن جاهالنه .ر باشدبا تفکّ

 .لتسمّو  رتفکّو  بدون اندیشه
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َر فِ  که: اس  وب به امیرالمؤمنینسمن ـَر ِفـی ال َلیـْ ََـِن اْلُحْكـِم َكمـ  أَنَـُّ  ال َلیـْ  12:اْلَتـْنِل بِ ْلَجْهـ ِ  یالصَّـْمِت 

طور که در حرف زدنی که مبلنی بر جهیل   همان.  .آن نیس  خیری در ،ر نباشدسکوتی که توأم با تفکّ

این سکو  هم که در آن تفکّر و اندیشیه نیسی ، در واقیع     ،اس ، مبلنی بر نادانی اس ، خیری نیس 

سیر در درون نیس ، از بیرون بریدن و در درون سیر کردن نیس ، این سکو  هم خیری ندارد. هر دو 

همیین سیکو    مییدواریم  اندیشیه کیردن. ا   طوری اس ؛ هم حرف جاهالنه زدن و هم سکو  بدون این

، بیه درون و بیه   شد منصرف وقلی انسان از بیرون  .ا  الهی باشدرتفکّ باز شدن درِ ی مهمقدّ، ظاهری ما

 شود. بر او گشوده می هشاءاهلل درهای بزرگ فلوحا  قلبیّ ان و شود؛ ملصّل می باطن

 

ََجِّْ  فـََرَجهُ اَلل ٰ  ََلٰی ُمَحمَّها َو آِل ُمَحمَّها َو   مْ ُهمَّ َص ِّ 
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