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 والدت حضرت عیسی

 

 

 

 

 )ع()س( به عیسیشدن مریمحامله

 

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 رؤیت عدب ،دعوت، بعد والدت ، بعدمیمر حمل آغاز از( ع) حیمس والدت به راجع

 حیمس یبقا ای( ع) حیمس بیصل ای( ع) حیمس مرگ ای( ع) حیمس صعود عدب و دعوت،

 میکرر قرآن که هم نیمسلم انیم در یحت و. هست نییحیمس انیم در یاختالفات ،(ع)

 کره اول قرد  بره راجرع یاسرهیمقا کیر مرا. شود مراجعه قرآن به اگر ،است کرده حل

 قرلالً و م،یکنیمر قررآن برا ترورات و لیرانج نیبر است،( ع) حیمس والدت حمل وضع

 میمرر چگونره. میکنیم صحلت سلب نقطه راجع بعد ،میکنیم تیتثل را جابیا نقطه

 عنوانبره و اهلل من ةٍکلم عنوانبه اعجاز و عادت خرق ،(ع) یسیع به شد حامله( س)

 .بود ابعاد از یبُعد چه در اهلل من ةٍیآ

 امرا. معلرو  1«تُررابٍ مِرنْ خَلَقَرهُ» خروب نلود، کار در ینیوالد که( ع) آد  به نسلت

 مرن خلر  هیراله هیرکل حکمت و یکل قاعده حوا، و آد  از آد یبن یهانسل به نسلت

 بخرش کیر و اسرت یبردن بخرش دو :دارد وجرود بخش سه نجایا در که است نیوالد

 یتعرال و سلحانه ح حضرت به مربوط بخش سه هر گرچه. است یانسان اتیح و روح

ْلبِ بَریْنِ مِرنْ یَْخررُ ُ» کره اسرت زن و مررد ،یبردن بخرش یِلاوّ یمجرا اما است،  وَ الصرل
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 است مربوط اوول و است یمردانگ نطفه که مرد صلب به است مربوط اسپر  1«التَّرائِبِ

 بَریْنِ» آن مکران امرا. اسرت خردا مخلروق دو هرر و است یزنانگ نطفه که زن ترائب به

 شرده ذکرر منرونؤم سروره در کره یاخمسره حلمرا از بعد و. است «التَّرائِبِ وَ الصلْلبِ

 نیرا ایبرر کره اسرت یمقردمات کنمیمر عرض که هانیا 2«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ» است،

ْأناهُ» ریضرم نیا ،«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ» ضروری است. مطلب  از کره ینریجن بره« أَْنشرَ

 از بعرد اسرت پرنجم مرحلره که «لَحْمًا ظا َاْلعِ فَكَسَوْنَا» است، شده کامل یجسمان نظر

 را، بردن نیرا خرود «أَْنشَْأناهُ» ست،ین «له انشأناه» «أَْنشَْأناهُ ثُمَّ» ،«لَحْمًا اْلعِظا َ فَكَسَوْنَا»

 خَْلقرًا أَْنشَْأناهُ» ندارد، ینقصان یبدن نظر از است، شده کامل بدن که را بدن نیا خود

 اگرر ،میبفهم را حساب میکن فکر. دارد حساب ست،ین «نهُمِ» ،ستین «له انشأنا» ،«آخَرَ

 نفرمرود، «آخر ًاخلق له انشأنا». است دهیفهم است گفته که آن م،یفهمینم ما میدینفم

 از را روح چرون. است کرده خل  بدن از ،است نکرده خل  جدا را روح خداوند چون

 چون ؟نفرمود «منه» چرا .«اهُأَْنشَْأن»: فرمود که است جهت نیا از است، کرده خل  بدن

 کیر د:دار معنرا دو نیرا م،یگررفت دیرز بدن از شد گفته اگر است، بُعد دو یدارا «منه»

 م،یگررفت دیرز بردن از فهمکسهمره ظراهر یمعنا ظاهر، ریغ یمعنا کی و ظاهر یمعنا

 از ولکن ،یظاهر یمعنا نیا ...آن یپا ،آن دست از ،ای از این بدن را کندیمتکه یعنی

 از هم زغال شد، زغال م،یسوزاند را بدن نیا یعنی ف،یخف یمعنا در میگرفت دیز بدن

 هیرخف اریبسر آنکره. کندیم فرق یلیخ کند،یم فرق «من من نأی» یول. است دیز بدن

 نیا خود یعنی ،«أَْنشَْأناهُ». امدین نمِ لذا و است دو  نمِ است، نییتل به ازمندین و است

 .است جادیا از مرحله دو یدارا بدن نیا. دو  جادیا به میکرد جادیا را بدن

 را مخلروق بردن نیرا خداونرد ایرآ ،اسرت حسراب نیرا به «آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ» نیا

 حاصرل؟ اینکه نیست، بدن خلر  شرده، تحصریل کرد خل  مجددًا بودن بدن عنوانبه

 روح و هسرت بردن ،نره ت؟اسر روح که کرد، «آخَرَ خَْلقًا» کالً را موجود بدن ایآ. است

 کیر بردن سراسرر از خداونرد که است نیا سو  است، سو  پس. است آمده آن در هم

 بدن نیا به بعد و گرفت بدن نیا از را یاجوهره کی و را یمختصر کی و یاخالصه

 شرده دهیرآفر چه از روح پس. است «آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ» در انیب مختصر نیا. برگرداند

 نیهمچنر و. دیرایب نجرایا در نمِر کره سرتین ییاعضا ازِ ،یاز چه منتها بدن، زا است؟
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 نیرا بره نیهمچن و. بشود خل  بدن مجددًا که ستین معنا نیا به «آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ»

 نیرا کره اسرت سرو  مرحله بلکه کند، روح یکل به را بدن نیا خداوند که ستین معنا

 کررد محرول را بردن خرود ،یبردن یاعضرا نظر از ستا کامل تیم بدن نیا که را بدن

 کره دیرریبگ یآبر یاوهیرم از شما د،یکن فرض نکهیا مثل. برود نیب از بدن نکهیا بدون

 دارد، وجرود وهیم که دیریبگ آب یمقدار یاوهیم از. نگیرید آب کالً. هست وهیم هنوز

  .دیاگرفته وهیم شهیر و اصل از و وهیم خالصه از یمقدار یول

. یخراک هرر از نره دهیآفر 1«طینٍ مِنْ سُاللَةٍ مِنْ» را اول آد  بدن خداوند نکهیا ماک

 الخالصرات ةخالصر نیرا ،خرا  از یادهیربرچ و یابرخاسته و یانمونه و یاخالصه

 است نشیآفر جهان از الخالصات ةخالص که بدن نیا. است دهیآفر را نشیآفر جهان

 روح نیا 3«اْلخالِقینَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَلارَكَ» ای 2«تَْقویمٍ أَحْسَنِ في اْلإِْنسانَ خَلَْقنَا لَقَدْ» که

 عرالمِ مرواد تمرا  برر تقد  سمت بدن که یطورهمان دارد، بدن بر تقد  سمت هم که

 بردن بره نسرلت انسران روح هرم طرورنیهم است، الخالصات ةخالص که دارد وجود

 ییهاخالصره گررید یهاانسان و اول سانان انسان، بدن پس. است بدن از یاخالصه

 از اسرت یاخالصه انسان روح و. کندیم خل  خداوند که خلقت جهان مواد از است

 مجرد روح -1: شودیم نفی زیچ چند. اینجا انسان بدن از است یادهیچک انسان، بدن

 و فیرلط یلریخ ولرو اسرت، ماده اتیخصوص یدارا و است یماد که روح -2 ست؛ین

 نکررده خلر  را او گرید ماده از خداوند گرید یجا نیا ،ینوران یلیخ و فیظر یلیخ

ْأناهُ ثُرمَّ» کره اسرت دهیرآفر را او بدن ماده از بلکه است،  اللَّرهُ فَتَلرارَكَ آخَررَ خَْلقرًا أَْنشرَ

 عدبُ در «اْلخالِقینَ أَحْسَنُ» هم جسم، بُعد در «اْلخالِقینَ أَحْسَنُ» هم .«اْلخالِقینَ أَحْسَنُ

 دو نیرا .ترائرب زن نطفره -2 صلب، مرد نطفه -1 است: نجایا در مطلب سه پس. روح

 انتظرار شود،یم کامل نِیجن پنجم مرحله بعدًا و دارند یتمازجات و تزاو  هم با نطفه

 کامرل بدن نیا از کالسه و خالصه عنوانبه را روح سو  مرحله که است سو  مرحله

 یانسران روح بحر  محرور نجرایا در کره اسرت رداندنبرگ بدن به بعد و آوردن رونیب

 دیربا معراد و بررز  بحر  در که است یگرید مطلب ینلات روح و یوانیح روح است،

 م.یکن صحلت مفصالً
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 ]سؤال[ -

 حاصرل هرم زن در شودیم حاصل مرد در که یجهش یعنی. است داخل دو هر -

 آن که زن در هم شود،یم حاصل جهش مرد در هم. دیکن امتحان دیبا منتها. شودیم

 کره دارد دسرتور لرذا و دارد انرزال زودترر مررد ،بله است، مرد انحصار در انزال حالت

را  یآمادگ آن طوری باشد که د،یبده انجا  مقدمات د،یکن مراعات. دیکن مراقلت شما

 مرا اللته. ستین اول از زن یبرا یول هست، اول از مرد یبرا یآمادگ نیا. باشد داشته

 میکنیمر بحر  میدار تللور مجدد فکر عنوانبه یول دنا،ئعقا در و ریتفس در میاهنوشت

 یجاهرا ما و است یمهم بح  اریبس بح . دهیممی قرار بح  و آیات را اآلن محور

 تأمرل آن یرو دیبا که قرآن در مگر ،مینیبینم را( ع) یسیع والدت وضع بح  گرید

 .میکن دقت و

 اسرت آخرر کره «آخَررَ خَْلقرًا» این که «آخَرَ خَْلقًا» از است علارت سو  مرحله پس

 و اسرت بردن از «هرو هرو» ،«هو هو سیل و هو هو». است بدن خود از و بدن به نسلت

 گرل از گرل عطرر. دیرریگیم گرل از شما که یعطر مثل. ستین بدن که «هو هو سیل»

 فرض هم سانان روح. است گل از یادهیچک و خالصه نیا. ستین گل عطر یول است،

 از. است هسته بیس و است، هسته از بیس. دیآیم رونیب هسته کی از که یلیس دیکن

 ثُمَّ» نیهمچن. ستین بیس هسته اما شد، بیس و افتی تکامل هسته ، یعنیاست هسته

 نیرا بردن اول ایجراد دو ، جرادیا بره را بردن کررد جرادیا خداوند ،«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ

وْنَا» عظا ، ه،غمض علقه، نطفه، کرد، یط هک است یمراحل  جرادیا «لَحْمرًا اْلعِظرا َ فَكَسرَ

 جرادیا امرا. بود هم دنلال و یترتل جادهایا نیا بلکه. نلود دفعی جادهایا نیا که اول،

 بدون اینکه مرا یخالق ،یخلق، فشار کرد بدن نیا با یکار «أَْنشَْأناهُ». است یدفع روح

 و جرثومرره عنوانبرره روح برردن از کرررد کرره کرراری. داد برردن نیررا برره سررت،یچ میبفهمرر

 . آمد رونیب خالصه

 در میکررد نفرخگویرد می که یگرید اتیآ و 2«فیهِ فَنَفَْخنا» 1«رُوحِهِ مِنْ فیهِ نَفَخَ وَ»

 همران کررده، نفرح هاانسانهای بدن در که یروح نیا را. روح های انسانهابدن نیا

 خَل  که بدن نیا دو ، خَل  عنوانبه بدن نیا خود از «آخَرَ ْلقًاخَ أَْنشَْأناهُ ثُمَّ» که است

 نکرهیا نه شد، بدن بدن که است نیا نه ،شد دو  خَل  که بدن نیا. تکرار باز شد، دو 
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ْأناهُ ثُرمَّ» بدن از بلکه :است سو . است غلط ،شد روح کالً بدن  نیرا. «آخَررَ خَْلقرًا أَْنشرَ

 ؟برود چره حیمسر بره راجرع اما. است انسانبنی نوع  یهانسل کل در که است یلیترت

 اللتره ،(س) میمرر نطفره کره اسرت معلو  یکی. دیکن دایپ است؟ این مورد سو  چگونه

 هم مرد نکهیا کما بکند، دایپ اوول نطفه حالت است ممکن دف  حالت در میمر نطفه

 یجرواتز و یزجتما عدب دو، نیا تداف  از بعد و کندیم دایپ اسپر  نطفه دف  حال در

  .«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ» بعد که یمعمول طوربه است یاخمسه مراحل و است

 آن یکجررابایررد بلینرریم  مسرریح )ع( والدت و میمررر حمررل انیررجر نیررا در مررا

 نروع یبن از که یفرزندان که است نیا قاعده ایآ است، یعاد قاعدتًا. است العادهخارق

 یعراد اشقاعرده؟ اسرت العرادهخارق اشقاعرده ای باشند یعاد ،شوندیم متولد انسان

 از العادهخارق و است کدا  مرحله سه نیا از یعاد. میکن دایپ را العادهخارق ما. است

 اتیرآ در میگرردیم مرا. اسرت کردا  والدت اصل در و حمل اصل در مرحله سه نیا

 اوول که زن نطفه که است نیا است، روشن و مسلم یِعاد که یزیچ آن. میکنیم دایپ

 را دفر . اسرت دفر  به ازمندین منتها. است داشته زن خود امده،ین رونیب از نیا ،است

اولری. امرا  مرحلره نیرا خواهیم کرد. استفاده بعدًا ما و غیره «نایلقأ»و « نفخنا» از هم

 جایی که...

 بُعرد ود برودن العرادهخارق جهرت بره راجع میکنیم که یبررس و جستجو نیا در

. میکنیمر نجرایا در شیتفتر کیر ما است، یانسان روح که یبَعد بُعد و یجسمان نطفه

. اسرت موجرود زن، نطفره از اسرت علرارت اسرت موجرودعرادی  طوربه که یولا نقطه

 خرود یولر .بشرود حاصرل دیربا دف . است دف  بشود دیبا دوتا نیا دنلال هچآن منتها

 کند،یم خل  را مرد نطفه نیا خداوند که است مرد نطفه دو  بُعد. است موجود نطفه

 میردار مرا یولر. کنرد جرادیا رحم در شودیم. نکند هم خل  رونیب در شودیم خوب

 که طورهمان که است نیا قاعده چون. است العادهخارق مسلمًا که ییآنجا میگردیم

 مررد طفهن خار  در خداوند ست،ین مرد از گرچه مرد نطفه است، بوده اینجا زن نطفه

 .میمر رحم به کند القاء عدب کند، خل  را

 ]سؤال[ -

 .بود لیجلرئچه کسی بود؟  1«سَوِیًّا بَشَرًا» -

 .بود بشر تمثلباالخره بشر بود،  -
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 .«سَوِیًّا بَشَرًا لَها فَتَمَثَّلَ رُوحَنا إِلَیْها فَأَرْسَْلنا». میخوانیم را اشهیآ. بود -

 روح دیگر. -

 روح عیسی نه. -

 همان جلرئیل. جماع انجا  نگرفت؟  -

 نیرا صرحلت اسرت، 1«لَر ِ لِأَهَربَ». اسرت نلروده جمراع ، آنجرامیخروانیمخیرر،  -

. بشرود تیررجول نطفره کره دو  مرحلره نیرا .اسرت یبعد این مطالب ست،ین هاحرف

 نرداریم، نجرایا عرادت خرق بر یلیدل که یعاد وضع برحسب نجایا در تیرجول نطفه

 و کنرد خلر  مررد صرلب در نکرهیا یجرا بره است، کرده خل  خداوند رحم خار  در

 دو ، مرحله نیا. کند خل  رحم خار  در خداوند در اینجا باشد، مرد صلب از یقدف

 در اسرت مرد نطفه خل  نطفه در اصلی العادهخارق است؟ کجا العادهخارق نجایا در

 سرو ، مرحلره. ستین کار در نجایا یمرد چون مرد، صلب خار  در و زن رحم خار 

 از دهردیم انسران نروع یبنر بره خداوند که یروح. دیکن دقت. است روح سو  مرحله

 ءانتشرا روح او از کره کندیم یورط را بدن خود ،«آخَرَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ ثُمَّ» د؟یآیم کجا

 نیچنر( ع) حیمسر بره راجرع. نلرود نطوریا یسیع راجع. شودیم نفخ بعد کند،یم دایپ

 کره کند «أنشأناهما» ای ،«أَْنشَْأناهُ» خداوند زن اوول و مرد اسپر  از یعنی. نلود یللمط

 کرذا، کذا قال «سَوِیًّا بَشَرًا لَها فَتَمَثَّلَ رُوحَنا إِلَیْها فَأَرْسَْلنا» بلکه نلود، دیایب بیرون روح

 و شرد ءالقرا کلمه 3«مِْنهُ رُوحٌ وَ مَرْیَمَ إِلى أَْلقاها كَلِمَتُهُ وَ» 2«فیها فَنَفَْخنا« »فیهِ فَنَفَْخنا»

 نیا. است روح راجع ما بح . میکنیم عرض ستیچ روح و کلمه حاال. شد ءالقا روح

 نیا که ندارد نجایا در ،(س) میمر یتناسل مرکز به کردء القا خداوند که را یسیع روح

 عرا  وجرهٍب و عرا  نحروٍب علرارت نیرا. است شده گرفته یانث و رجل نطفه نیا از روح

  ...انسان نوع یبن یهانسل کل. است انسان نوع یبن یهانسل کلبه  راجع

. اسرت بروده «آخَررَ خَْلقًا أَْنشَْأناهُ» انسان نوع یبن یهانسل کل روح خل به  راجع

 ًاخلق یسیع جسم انشأنا» ای ،«نینطفتال شأناأن انشأناه». ستین نجایا در «أَْنشَْأناهُ» یول

 فَنَفَْخنرا». گررددیبرم  فرر بره که هیآیک  در «رُوحِنا مِنْ فیهِ فَنَفَْخنا» صاف نیا. «آخر

 مِرنْ فیرهِ فَنَفَْخنرا» :آدرس م،یمرر خرود. گررددیبرم میمرر خرود به که «رُوحِنا مِنْ فیها
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 اصرل کجرا و اسرت عادهالخارق کجا. میفهمیم ورطنیا ما را مرحله سه نیا. «رُوحِنا

 رحم در م،یمر زن، نطفه بودن اصل دارد، عادت خرق و است یعاد اصل هنچآ. است

 کره یانطفره اصرل دو ؛. بشود دف  جماع بدون است، عادت خرق دف  اما. است زن

 ؛و س. است اعجاز رحم خار  در خل  رحم، خار  در کرد خل  را مرد نطفه خداوند

 بردون دفر  ،مررد إمنراء بردون دفر  ، دفر طرور به زن رحم در نطفه یالقا و افکندن

 پرانردن نفرخ ،ءالقا ،نفخ اتیآ کل در لذا و. است اعجاز هم نیا مرد، یجنس معاشرت

 دفر  نیتنطف تزاو  باب در چون ست،ین وضعنا ، نه گذاردن.است افکندن ءالقا است،

میعًا اهُفَجَعَْلنر نَلْتَلیرهِ أَمْشرا ٍ نُْطفَرةٍ مِرنْ اْلإِْنسرانَ خَلَْقنَرا إِنَّا» نکهیا کما. دیآیم الز   سرَ

  2«التَّرائِبِ وَ الصلْلبِ بَیْنِ مِنْ یَْخرُ ُ» 1«بَصیرًا

 دارد، وحردت کره ءٍمرا نیرا یولر دارد، وحردت «مراءٍ» نیرا 3«دافِر ٍ مراءٍ مِنْ خُلِ َ»

 یبخشر ،«التَّرائِربِ وَ الصلْلبِ بَیْنِ مِنْ یَْخرُ ُ*  دافِ ٍ ماءٍ مِنْ خُلِ َ». مائین است مجموع

. دارد دفر  الترائرب نیبر من ماء نیا از یبخش و دارد، دف  الصلب نیبمن  ماء نیا از

 زن چرون. اسرت عادت خارق هم دف  دو نیا ،رجولت ماء دف  و )س( میمر ماء دف 

 یجنسر عمرل کره باشد یمرد دیبا هم مرد ماء و است یجنس عمل صورت در شقدف

 .ستین یکاف مرد بودن صرف. بدهد انجا 

 ]سؤال[ -

 .مییگوینم خدا به نسلت ما م،ییگویم را نیهم ما -

 ]سؤال[ -

 خرداخرواهیم بفهمریم. چه اتفاقی افتاده اسرت، می میبفهم اتیآ از میخواهیم -

 ازرا  اتیخصوص نیا تما . میفهمیمخوانمیم و آیاتش را می کمکم. میبفهم ما گفته

 شده، خل  حمر خار  در که تیرجول نطفه ،اتیخصوص نیا تما . آوریمدرمی اتیآ

این روح منلث  از این نطفتین و از  و روح نفخ ت،یانوث نطفه دف  ت،یرجول نطفه دف 

 دسررت برره کررامالً مربوطرره اتیررآ خررود از مررا را اتیخصوصرر نیررا تمررا  ،برردن نیسررت

 ایرآ: سؤال. و بعد روی آیات میکنیم مطرح قلالً که است مطلب چند نجایا. وریمآمی
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 فقرط نیا «رُوحِنا مِنْ فیها فَنَفَْخنا»، «رُوحِنا مِنْ فیهِ فَنَفَْخنا» 1«وحِهِرُ مِنْ فیهِ فَخَنَ» نیا

 نطفره کره د،ییرگویم دیردار شرما که یبُعد سه از دیبگو ؟است نلوده جسم ،بوده روح

 سرت،ین روح کره مررد نطفره. است بوده نجایا در زن نطفه فقط روح، و مرد نطفه زن،

 «رُوحِنا مِنْ فیها فَنَفَْخنا» ،«رُوحِنا مِنْ فیهِ فَنَفَْخنا» هیآ دو چون. است بوده یسیع روحِ

 . ستین جسم شامل روح

 مربوط نفخ که میکنیم استفاده مربوطه مقدسات اتیآ از جا پنج چهار از :جواب

 كَلِمَتُرهُ وَ» :171، آیره نسراء ملرار  سروره در. اسرت کار در هم کلمه اما. است روح به

 اگرر و روح غیر از کلمه است. است روحاز  ریغ کلمهپس  «مِْنهُ رُوحٌ وَ مَمَرْیَ إِلى أَْلقاها

 كَلِمَتُرهُ وَ» «.روحٌ» یرا فقرط« کلمتره» فقرط ؟امردین یکی چرا هستند، یکی روح و کلمه

 اتیرآ کرل در روح به نسلت. است خنف روح در است، ءالقا کلمه در «مَرْیَمَ إِلى أَْلقاها

 نفرخ اشهمره انسان نوع یبن کل در روح ح،یمس در روح آد ، در روح روح، مقدسات

 کردن وارد ًا،یثان. است روح لفظ غیر از کلمه لفظ اوالً کلمه نجایا. میندارء القا ،میدار

 اسرت، نفرخ لفرظ بره روح کرردن وارد یولر م،یکرر قررآن در اسرت ءالقرا لفظ به کلمه

 پررتالقاء ، است دف القاء . ستین نفخ همالقاء  در ست،ینالقاء  نفخ در. دارد حساب

 دارد کرردن پرت و دارد دف  ماء نیا «دافِ ٍ ماءٍ مِنْ خُلِ َ» که یطورهمان. است کردن

 أَْلقاهرا كَلِمَتُرهُ وَ» میکرر قرآن کذلک ست،نی گذاردن و ستین یعاد یمش. داردالقاء  و

 کره گررید اتیرآ طلر . اسرت منفرو  روح ر،یخ ؟استالقاء  روح «مِْنهُ رُوحٌ وَ مَرْیَمَ إِلى

 .«رُوحِنا مِنْ فیها فَنَفَْخنا» یا «رُوحِنا مِنْ فیهِ فَنَفَْخنا»

 ]سؤال[ -

 وَ مَرْیَمَ إِلى أَْلقاها كَلِمَتُهُ وَ اللَّهِ رَسُولُ مَرْیَمَ ابْنُ عیسَى اْلمَسیحُ إِنَّمَا« »اهلل ةکلم» -

 مینریبل اتیرآ از مرا. اسرت شده ذکر نجایا در( ع) حیمس چندگانه القاب که «مِْنهُ رُوحٌ

 و چره یِبرون و یدرون عوامل حساب به انسان وقت کی. میندار اصرار ما ...میتوانیم

 نره، وقرت کیر ، بداللتانرد، ایرن غلرط اسرت.اوردیردرب هیآ از را یمطلل خواهدیم چه

 یهاخواسرته ،یدرونر و یبرونر  یرعال تمرا  از کنرد مجررد را خرود خواهدیم انسان

. دیرفرمایم چره خداخواهد بلیند می ،یگرید و یخود یهاصیتشخ ،یدرون و یبرون

. اسرت نیرا کلمره نیا از خدا مراد که بدهم حیترج دار ، خود  که یفکر آن با من نه

 در اینجا ما. است غلط یکل رطوبه یعقائد فقه و یاحکام فقه در نیا است، غلط نیا
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 کرردن براز رمرز و دیکل میدار که آنچه فقط م،یکنیم یخال جهات تما  از را خودمان

 نیترغیبل کال ، نیترحیفص ،یعرب لغت. است یتعال و سلحانه ح  حضرت مرادات بار

 نراظر اسرت، زلنرا یگررید به نسلت یکی را اتیآ« بعضًا بعضه یفسر قرآنو ال» کال ،

 نره .میاوریرب دسرت بره میخرواهیم اسرت اهلل مرراد که را یمطلل نیا از ،میدهیم قرار

 یالهر علرم برر را بشرر علرم میخواهیم. است گفته چه فالن علم ای گفته، چه یپزشک

 .است ناقص هم درست است اگر است، کال بشر علم که میکن لیتحم

 نفرخ م،یگروینم جسرم و روح ح،یمسر نفخ به راجع هیآ دو ما. دیکن توجه اتیآ به

. «فَرْجَهرا أَحْصَنَْت الَّتي وَ: »91 نوزده هیآ اءیانل سوره. میدار( ع) یسیع به نسلت یربان

حتی از آنچه  انصاح کی و شرع خالف از انصاح کی :استدو احصان « أَحْصَنَْت»

 وَ». است زن یتناسل آلت« فَرْجَها» است معلو « فَرْجَها أَحْصَنَْت الَّتي وَ»مشروع است. 

 کره کررد میخرواه بحر  روحنا در اللته «رُوحِنا مِنْ فیها فَنَفَْخنا فَرْجَها أَحْصَنَْت الَّتي

 ، اما اینکه چرا به خودش نسلت داده است، باید صحلت کنیم.است حیمس روح همان

 حررا  از را یتناسل آلت نیا «تظَفَحَ» یعنی« أَحْصَنَْت» ست؟یچ «أَحْصَنَْت» نیا خوب

 نیا 1«هذا لَ ِ أَنَّى» گفتند که یکسان مقابل در میمر خود نکهیا کما. است کرده حفظ

 أَنَّرى» :گفرت داد، را وعرده نیرا خداونرد فرشرته کره یوقت هم قلالً و ؟آمد کجا از ولد

نَْت» دو هرر 2«بَغِیًّا أَكُ لَمْ وَ بَشَرٌ یَمْسَسْني لَمْ وَ غُال ٌ لي یَكُونُ  أَكُ لَرمْ» «.فَرْجَهرا أَحْصرَ

ني لَمْ» است، کرده ینف را حرا  مسّ «بَغِیًّا  نره حرالل نره ،را حرالل مرسّ« رٌبَشرَ  یَمْسَسرْ

 الَّتري وَ»؟ اور یرب فرزنرد چطرور پرس ،نداشرتم یبشر و یمرد با یخوابگهم، من حرا 

نَْت  یبعضرر ش،یکجررا دهرردینم آدرس جررانیا «رُوحِنررا مِررنْ فیهررا فَنَفَْخنررا فَرْجَهررا أَحْصررَ

 کردند رفک .است کرده وارد او قهیاز  را روح ،بله که ندیبگو خواستند نطوریا نیمفسر

. اسرت براالتر( س) فاطمره ،دارد اشرکال اگرر. دارد اشرکال شرود وارد یتناسرل آلت از

 الَّتري وَ» تر از خردا مقردس سرت؟یچ هراحرف نیرا شد؟ حامله اشقهی از( س) فاطمه

 ،تحریم ،66 سوره هیآ در و «رُوحِنا مِنْ» .دهدینم آدرس «فیها فَنَفَْخنا فَرْجَها أَحْصَنَْت

 میمرر بره فیه «رُوحِنا مِنْ فیهِ فَنَفَْخنا فَرْجَها أَحْصَنَْت الَّتي عِمْرانَ ابْنَتَ مَرْیَمَ وَ» :12 هیآ

 آدرس معیّن کرد. .گرددیبرم فرجها به هیف ریضم ،گرددیمنبر

 ]سؤال[ -
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 .است ءاستثنا عادت خرق دینیبل ؟شد وارد کجا از - 

 .ندارد شدن وارد گرید یجا از -

را داریرم بحر   نیرا ؟شرودیم وارد کجرا از شرود وارد خواهردیم کره رونیب از -

 کنیم.می

جود خرار  از مو کی دارد، ایاشاره کی روح به ،گفته که «فَرْجَها أَحْصَنَْت» آن -

 ، ایجادکردنی است.بشود وارد دیایبجسم نیست که 

ْأناهُ ثُرمَّ» کره اول یمعن. رساندیمای دو  را معن «فیهِ فَنَفَْخنا» نیا ،نه -  خَْلقرًا أَْنشرَ

. شد درست نجایا روح. شد درست« آخَرَ خَْلقًا» نیا است، رحم در که طورهمان «آخَرَ

 بعرد رونیرب آوردیمر خداونرد را روح ،ریرخ مانرد؟ همانجا شد درست که روحولیکن 

 در ایرن روح اگرر اال و ،«نفخنرا» دیرگویم دو  هیآ از دو ، هیآ از. کندیم نفخ «خنافَنَ»

 در ،اسرت بردن از خرار ، اسرت همانجرا در فررض کنیرد ؟ستیچ نفخنا ست،جاهمان

 خداونرد چرون. نلروده اسرت یزیرچکه  بدن داخل نجایا در ولکن. شودیم نفخ نجایا

 نکررده کره ایرن کرار را بردن از ،نکررده( س) میمرر بدن داخل در را یسیع روح خل 

 أَحْصَنَْت الَّتي عِمْرانَ ابْنَتَ مَرْیَمَ وَ» در اینجا است، بدن خار  در روح خل  نیا. است

 آلرت  ،فرر در مرا یعنری. گررددیبرم فرر  بره هیف ریضم «رُوحِنا مِنْ فیهِ فَنَفَْخنا فَرْجَها

 . است روح نجایا تا. میداد قرار را روح نیا ،یتناسل

 بُعرد کیر. اسرت معلرو  کره است تیانوث نطفه که بُعدش کی بُعد سه در ما: سؤال

 کره است روح سو  بُعد. ردیگینم را تیرجول نطفه روح نجایا که است تیرجول نطفه

 «هیرف» نجرایا در کره یبعرد هیرآ دررُوحِنرا  مِنْ فیهِ فَنَفَْخنا» یقلل هیآ در «فیها فَنَفَْخنا»

 ،گررددیبرمبه جید  «فیه» ریضم نیا :ندیگویم د ید من که آنجا تا نیمفسر از یبعض

 کره شده ذکر فر  است، مؤن  شده ذکر میمر. است نشده ذکر نجایا لانیگر. لانیگر از

 کره است یقداست کی نیا کنندیم الیخ هانیا. ثالثی در کار نیست گرید است، مذکر

 کررد  عررض کره ینقض آن بشود، وارد قهی از که است قداست اگر. بشود وارد قهی از

 ایرن دیربگو بدهرد، را احتمرالن ایر یکس نجایا اللته ور،طنیا نجایا تا. کنمینم تکرار

 دیربا یتیرجرول نطفره با توأ  روح نیا قاعدتًا کرد، میمر رحم وارد خداوند که یروح

 نطفره بردون توانردینم خردا مگررگروییم می. اسرت شده خل  رحم از خار  که باشد

. دیراوریب لیردل دیربا شما پس تواند؟ینم مگر ؟کند خل  آد  تیانوث نطفه از تیرجول

ى اْلمَسریحُ إِنَّمَرا» نسراء 171 هیرآ: جملره از میدار گرید اتیآ از لیدل ما یول  ابْرنُ عیسرَ

مسرح هرر دو  ؟او روح ایر اسرت حیمسر جسرم ؟سرتیک حیمسر خوب «اللَّهِ رَسُولُ مَرْیَمَ
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 انیرک بُعرد در اهللرسرول «كَلِمَتُرهُ وَ» است، فقط جسمش نیست، فقرط روحرش نیسرت.

 کردا  اول امرا. اسرت فرموده اول را آخر که سول شد،که ر والدت از بَعد است، حیمس

 ،نششد میمر ابن نیا اما است. میمر بن یسیع اهللرسول که فرموده اول را آخر است؟

 أَْلقاها كَلِمَتُهُ وَ» ؟شد متولد چطور و کرد حمل را او میمر چطور شد؟ میمر ابن چطور

 دو کره حیمس است، اهللرسول که میمر بن یسیعمسیح  نیا پس «مِْنهُ رُوحٌ وَ مَرْیَمَ إِلى

. اسرت شرده میمرر بره یالقا بعد دو هر روح، بُعد هم است، جسم بُعد هم ؛است یبُعد

 و «مَررْیَمَ إِلى أَْلقاها كَلِمَتُهُ» ت،یرجول نطفه به است مربوط که است یجسم بُعد منتها

 . لیدل کی نیا «مِْنهُ رُوحٌ وَ»: یروح بعد

 و لفرظ نظرر از ،چررا. سرتین فررق روح و کلمه نیب ایآ کند؟ینم لتدال هیآ نیا ایآ

 نفرخ نجرایا در منتهرا ،روح نفخ و کلمه یالقا نظر از و دارد فرق روح و کلمه که معنا

 و «هرایف فَنَفَْخنرا» ،«هیرف فَنَفَْخنا» خوانیم.می گریدات یآ از را روح نفخ ما ،میندار روح

 وَ مَرْیَمَ إِلى أَْلقاها كَلِمَتُهُ وَ» نجایا در اگروانگهی . است منفو  روح پس. ذلک ریغ یال

 ولکرن ،یٰملقر کلمره و یٰملقر روح باشد، باشد، شدهالقاء  هم روح باز یعنی «مِْنهُ رُوحٌ

 رحرم بر آنچه نجایا نکهیا بر است ما حجت بودن دوتا نیا و. است دوتا روح با کلمه

 است، یکری هرم کلمره برود. حیمس روح که بود روح یکی :بود زیچ دو شد، وارد میمر

 حمرل مقا  در نجایا ،نه ؟شد میمر رحم وارد حرف ؟است حرف کلمه ؟ستیچ کلمه

 برار «ترهُلَمَحَ». اسرت مرا گررید ادلره از یکری 1«فَحَمَلَْتهُ» که میمر حمل مقا  در است،

 ؟فقرط را جسرمش. اسرت یسریع روح یسریع روح ؟فقرط را روحرش ،را یسیع گرفت

كَلِمَتُرهُ » -1 «:ترهُلَمَحَ» را زیرچ دو نیرا «ترهُلَمَحَ». است یسیع جسم فقط یسیع جسم

 روح واسرطه بره( س) میمر گرفت بار را آنچه پس. «مِْنهُ رُوحٌ وَ» -2؛ «مَرْیَمَ إِلى أَْلقاها

 جسم طلعًا که بوده کلمه یکی است، بوده زیچ دو 2«زَكِیًّا غُالمًا لَ ِ لِأَهَبَ» که القدس

 .19 هیآ میمر سوره .است روح هم یکی و است مرد نطفه هک است

 ی ]...[مرد نطفه بود قرار اگر - 

 در کننرد درسرت ؟بکننرد مررد نطفره خلر  تواننردیم ایرآ کره است نجایا اعجاز -

 ست؟یچ اعجاز نجایا در ،البراتوار

                                                           

 .22. مریم، آیه 1

 .19. همان، آیه 2
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 حضررت خداونرد ،مررد نطفره بردون کره است نیا خاطر به قضیه عظمتاصالً  -

 .داد قرار مادر رحم رد را یسیع

 .است حرف کی نیا -

 بدون این مسئله اصالً اعجازی در کار نیست. -

 دف  میمر جناب نجایا یکی که بُعد نیچند در. است بُعد چند در اعجاز از قضا -

 رجرل صرلب بردون خداوند را یرجول نطفه  :دو اعجاز، کی نیا داشت، شوهر بدون

 .کرد خل 

 ]سؤال[ -

 وَ الصلْلبِ بَیْنِ مِنْ یَْخرُ ُ  *دافِ ٍ ماءٍ مِنْ خُلِ َ» میخواند را هیآ ،تاس دف  دو هر -

 «دافِ ٍ ماءٍ مِنْ خُلِ َ». دیکن امتحان باید «التَّرائِبِ

 باالخره نیاز هست یا نیست؟ -

 در انسران خلقرت گرزارش. دهردیم گرزارش «دافِر ٍ مراءٍ مِنْ خُلِ َ» :دیگویم هیآ -

 «.دافِ ٍ ماءٍ مِنْ خُلِ َ». است نیا سانان نوع یبن دیموال

 نوع این است، کلیت ندارد.  -

 یکرار ایآ که باشد ادتانی راجمله  نیا ست؟یچ در استثنا یول. است استثنا نیا -

 یعراد وضرع را آنچره قاعردتًا. مینردار لیردل ؟است معجزه کالً است شده جانیا در که

 مرا. اسرت عرادت خرارق و ایرن نیراو  نیرا که یاادله به بشود ثابت مگر هست، بوده

 .میکنیم دایپ میدار را هانیا

 ]سؤال[ -

 خواهد. این دلیل می -

 بعد از تولد بالفاصله رسول شدن. -

 معجرزه مییبگو میدانینم آنچه قلول، نص به است معجزه که آنچه. خلط نکنید -

 قطعرًا آنچره. سرتا یعاد ،بوده زن نطفه خوب؛ است یعاد آنچه سه بُعد دارد: ؟است

 ای است معجزه مییبگو است، معجزه ای است یعاد میدانینم آنچه قلول، ،است معجزه

 .است یعاد تًاقاعد ؟یعاد مییبگو

 شرما شود،یم واقع اتها  موردهم  میمر حضرت که بود هیقض نیا سرکالً  دعوا -

 د؟یشد داربچه چطور شوهریب

 .است یکاف باشدمعجزه  بُعد کی در اگر ،بُعد کافی است کی در نیا -
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 كَمَثَرلِ اللَّرهِ عِْنردَ عیسرى مَثَرلَ إِنَّ»: دیفرمایم خداوند دیفرمایم که یاهیآ اتفاقًا -

 .است مرد ۀنطف بدون که است واضح لیدل نیا 1«تُرابٍ مِنْ خَلَقَهُ آدَ َ

 و پردر آد  کره طورهمران است، صددرصد بودن ثلمَ اگر نکهیا یبرا چرا؟ ،ریخ -

 . باشد داشته دینلا مادر و پدر هم یسیع نداشت، مادر

 گوید آنجا که نه پدر دارد نه مادر، ما حمل کردیم، اینجا که اقالً مادر دارد.می -

 را هایحیمسر جرواب کره اعجراز اصرل در اعجاز، مقدار در نه ،اعجاز اصل در -

 مقردار همران ،بدهرد اجرازه آد  خَلر  کره مقردار هرر یعنی اعجاز، مقدار نه. دهدیم

 دارد؟ حیمس

 ]سؤال[ -

طور بود یرا . خود من که بلد نیستم که اینمییبگو میستین بلد یزیچ خودمان ما -

 یکراف نیرا و قطعًا است بوده والدت نیا در امّ اعجازٌ. است بوده ییامّ اعجازٌ طور.آن

 از را مقدارش ؟است بوده چقدر امّ اعجازٌ نیا اما. دبده را هایحیمس جواب که است

ى اْلمَسریحُ إِنَّمَرا» نسراء سروره هیآ در دیگویم که یاهیآ. میکن استفاده دیبا اتیآ  عیسرَ

 کره حراال. دیرگویم زیچ دو «مِْنهُ رُوحٌ وَ مَرْیَمَ إِلى أَْلقاها كَلِمَتُهُ وَ اللَّهِ رَسُولُ مَرْیَمَ ابْنُ

 .«مِْنهُ رُوحٌ وَ» .است روح زشیچ کی ،دیگویم زیچ دو

 لفظ روح در مورد غیر عیسی هم هست.  -

 .دارد فرقاینجا  -

تنها فرقی که حضرت عیسی با دیگران دارد از نظر در رحرم مرادر قررار گررفتن  -

 این است که پدر ندارد، بقیه پدر دارند. 

 هرم نیرا شرد یسریع بردن وارد کره یروح نیا خود .دارد بُعد چند شتنندا پدر -

ْأناهُ ثُرمَّ» انسان نوع یبن ریسا ارواح نکهیا یبرا چرا؟. است عادهالخارق در  «خَْلقرًا أَْنشرَ

 برودن یولر. اسرت معجزه شش پنج. است معجزه کی نیا. ستین طورنیا یسیع مورد

 ر،یرخ. باشرد معجرزه والدت اتیخصوصر تما  که ستین نیا بر لیدل معجزه شش پنج

 قطعرًا قسرمش کی ،است یدعا قطعًا قسمش کی :است دسته سه والدت اتیخصوص

 کره خودمران. را بایرد از آیرات دربیراوریم همره اسرت، نینابیب قسم کی. است معجزه

 ریسرا ماننرد حیمسر والدت «مییگرویم انیحیمس مقابل در ما اللته. مییبگو میتوانینم

فررق  هم هزار  کی. ستین مانند ،باشد داشته فرق هم صد  کی اگر ست،ین هاوالدت

                                                           

 .59عمران، آیه . آل1
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. اسرت یکراف نیرا. ستین هاآن مثل باشد، عادهالخارق هزار  هم داشته باشد، اگر یک

 بُعرد در. میآوریدرمر اتیرآ خرود از را اعجراز مقدار است؟ چقدر اعجاز مقدار ولکن

 چرون. باشرد یالهر دیربا دف  خواهد،یم دف  نیا. میدانیم که است زن نطفه که اول

 .«التَّرائِبِ وَ صلْلبِال بَیْنِ مِنْ یَْخرُ ُ  *دافِ ٍ ماءٍ مِنْ خُلِ َ»

 ، در مورد حضرت عیسی...است گرانید مورد در آن -

 مراءٍ مِرنْ خُلِر َ»گویرد: آیه ایرن را می نه؟ ای دارد الز  دف  خلقت کل در دینیبل -

 «.دافِ ٍ

 ]سؤال[ -

 دفر  آنجرا. ت؛ یکری در دفر  اسرتاسر زیرچ چند در استثنا؟ ستیچ در استثناء -

 و زن دفر  انسران نروع یبنر خلقرت کل در میگومی .است زهمعج پسداریم؟ نداریم، 

 .است الز  مرد

 شوند، معجزه است؟ اآلن این زنانی که با سرنگ حامله می -

 دسرت او بره یجمراع حالت دف  ،نشسته نجایا هک یزن منتها ،است دف  هم آن -

 کنیم.، این را بح  میبدهد

، در حما  روی زمین نشسته، دهدفرضًا زنی که حالت جماعی به او دست نمی -

 شود.منی وارد رحمش می

 شود؟چطور می است، حرف نیا ،شودینم -

 .است افتاده اتفاق -

 بخواهیم هیآ نیا طل  ما ،هیآ نیا طل . بشود حاصل یدفق نکهیا مگر، شودینم -

 «دافِ ٍ ماءٍ مِنْ خُلِ َ» م،یکن فکر

 گوید.آن کلیات و عمومیت را می -

جریران  نجرایا مینریبل ،میرسینم فروع به ما. استگونه نیا خلقت شگزار اصل -

 بحر  ست؟یچ دارد اعجاز حالت که یمقدار آن که است اصلی ما این بح  چیست.

 أَْلقاهرا كَلِمَتُرهُ وَ» نه، ؟است روح فقط شده میمر رحم وارد آنچه ایآ که بود نیا در ما

  تتمه عرض کنم. فردا تا دیکن فکر انیآقا را نیا «مِْنهُ رُوحٌ وَ مَرْیَمَ إِلى

 ًاغالمر «زَكِیًّرا غُالمرًا لَر ِ لِأَهَربَ رَبِّ ِ رَسُولُ أَنَا إِنَّما» :19 هیآ میمر سورهآیه دیگر، 

 روح و جسرم یدو هرر ًایرزک ًاغالم ر،یخ ؟است روح فقط ر،یخ ؟است جسم فقط ًایزک

 هرم جسرم کنرد،وهله میکه خدا  است معلو  روح روح، و جسم یدو هر منتها. است

 کرار در یجسم اگر چون جسمی باید در کار باشد. پس باشد، تیرجول نطفه که دیبا



15 

 

 انسران و کنردیم رحرم در وارد روح خداونرد را تمرا  هستند، طورنیهم همه ،نلاشد

 است، تیرجول نطفه هم ،کندیم رحم در وارد روح خداوند که را تما  منتها. شودیم

 .است تیانوث هم

 اعجاز باید کنار برود. اگر ]...[ در نظر گرفته بشود، -

 روح آنچره «زَكِیًّا غُالمًا لَ ِ لِأَهَبَ رَبِّ ِ رَسُولُ أَنَا إِنَّما»». دیکن فکر کم کی ،ریخ -

 دهرد،یم هآنچر. نردارد میمرر یعنری بدهد، میمر به خواهدیم خداوند طرف از القدس

 یجسرم دیربا پرس. غرال  روحگفت ؟ میاست روح فقط ًایزک ًاغالم است، ًایزک ًاغالم

 نفرخ کره هیرربان هوهل نیا در یجسم نجایا ،مینخواه ای میبخواه ما. باشد کار در هم

 . است بوده «مَرْیَمَ إِلى أَْلقاها كَلِمَتُهُ» هم جسم نظر از روح، نظر از است بوده

یًّا مَكانًا بِهِ لَذَْتفَاْنتَ فَحَمَلَْتهُ» 22 هیآ میمر سوره« فَحَمَلَْتهُ» :سو   قردسال روح «قَصرِ

 حملرت». گرددیبرم مسیح به «تهُلَمَحَ»ضمیر  ،«تهُلَمَحَ» که کرد حمل را یزیچ ل،حمّ

 در کره روح منتهرا. اسرت روح و جسرم حیالمسر. نه ؟است روح فقط حیالمس «حیالمس

 سرمج، چرون نلروده کامل جسم کههم  یجسم. شد نفخ یعنی ،است نلوده میمر رحم

 بره هرانیا. اسرت شرده مهیضرم هم تیرجول نطفه جسم پس ،است بوده تیانوث هفنط

 .ستین اتیآ از درآوردن زور

 .ستین مفهو  ما یبرا روح نفخ تیفیک -

 مرحو  مقدس مشهد در است اد ی من. مییگومی را اصلش ،میدانینم را تیفیک -

 م،یداشرت تلمذ خدمتشان ام بود، شرق فالسفه نیبزرگتر که( رض) یانیآشت مهدی آقا

 ،گوهرشراد مسرجد در مقصروره وانیا مشهد، بودند آمده شانیا. هچ و فلسفه و عرفان

 مرا گفرت. کرردمی صرحلت یجسمان معاد راجعایشان . بودند جمع علما و منلر رفتند

لْحانَ»کار داریم، نه چیز دیگرری  فلسفه نه به یجسمان معاد به راجع ر  الَّرذ  سرُ  أَسرْ

صررف  یروحران نره معرا  پس. نفرمود هم علده جسم نفرمود، علده روح 1«لَیْالً هِبِعَلْدِ

 هم روحانی است، هم جسمانی.  ،صرف یجسمان نه ،است

 ]سؤال[ -

 مرکرب علرد چرون. روح و جسرم از است مرکب علد چون علده، بجسم گفتیم -

 . است یروح بُعد کی در «رُوحِهِ مِنْ فیهِ نَفَخَ» لذا و است

 سؤال[] -

                                                           

 .1. اسراء، آیه 1
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 روح و جسرم معرا  که است نیا قول کی. است قول سهپیغملر  معرا  راجع به -

 بروده نجرایا جسرم ،براال رفتره روح فقرط نکهیا یکی م،ییگویم ما که است بوده هم با

 یکی است. دو هر مییگومی ما. است بوده نجایا روح ،باال رفته جسم نکهیا یکی است،

ه. استدالل کنید. ما بره لفرظ علد روحب نفرمود «لَیْالً بِعَلْدِهِ ر أَسْ الَّذ  سُلْحانَ» ادله از

 .میکنیم استدالل هیآ

نَرا لِمَرا عَظِریمِ وَ وَفقْقآنِ اْلقُررْإِیمَانِ وَ مَعَرارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.ضَاهُلُّهُ وَ لَا تَرْنَا عَمَّا لَا تُحِضَاهُ وَ جَنقلْتُحِلُّهُ وَ تَرْ

  «.کُمْوَ السَّلَا ُ عَلَیْ»


