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 والدت حضرت عیسی

 

 

 چگونگی حمل و والدت مسیح )ع(

 

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

 .«نَ یالطَّاهِرِ آلِهِ

 

 یآرا هاام و هساا  ایمتناقضااه یآرا هاام( ع) حیمساا والدت و حماال دربااار 

 را حمال هام کاه اسا  قارآ  مقدساات اتیآ ما حیصح اف یدر محور و. یامتضاد 

 خودماا  را یزیاچ کی ما که س ین درس . را والدت هم و ندیفرمایم نییتب ما یبرا

 برداشا  اتیاآ از میکرد فکر که چه هما  یمبنا بر و میبدار مسجّل خودما  فکر در

 نادخداو آنچه بلکه م،یکن برداش  اتیآ از میخواهینم م،یخواهیم ما را آنچه. میکن

 آماد  دیاپد ا یاجر کاه مطلا  اصال. میکنا افا یدر میخاواهیم ما اس  کرد  اراد 

. س ین یشک اس  یسوزسب  با والدتش بُعد در چه و حملش بُعد در چه( ع) یسیع

 اس  االسباب مسب  که یتعال و سبحانه حق اس ؟ یسوزسب  اناتیجر تمام در اما

 هرگاز را، مساببات و اساباب دیاآفر د ارا باه ،نداشا  وجود یکائن چیه که آغاز در و

 نیاا شیمعناا باود، اساباب باه ازین یمسببات جادیا در اگر رایز. ندارد اسباب به یازین

 1«ءٌشَي مَعَهُ یَكُنْ لَمْ وَ اللَّهُ كَا َ» اما خداوند، هکچنان دارند،  یازل هم اسباب که اس 

 و باود خاالق. میدانمای و شاد صحب  مفصل، چنانکه دیآفر که را نیآغاز د یآفر آ 

 بااا انااًیاح خداونااد میکنیماا عاار  مااا نکااهیا. نبااود کااار در منااه مخلااو  و مخلااو ،

 بدو  انًیاح که اس  نیاش بهتر شرح کند،یم کار یسوزسب  با انًیاح و یسازسب 

 اسا ، د یاآفر خاود کاه یسبب نیا و اس  د یآفر خود که یسبب با انًیاح ،یسبب چیه
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 ساب  باه محاو  را ظااهر ساب  اناًیاح. اس  یخف سب  گا  و اس  ظاهر سب  گا 

 نیب خدا یکارها پس. کندیم یسوزسب  کالً انًیاح و بالعکس انًیاح و کندیم یخف

 ساب  ،ساب  از ماراد کاه میاوریب سب  حساب به را او اراد  اینکه مگر اس ، یالسبب

 .اس  مخلو 

 ای س ،ین سب  بدو  کند،یم جادیا که را یموجودات یتعال سبحانه حق عام بوجهٍ

یْاً أَرادَ إِذا أَمْرُ ُ إِنَّما» که اس  او  سب  سب   اراد  کاه 1«فَیَكُاو ُ كُانْ لَاهُ یَقُاو َ أَ ْ شاَ

 خاالق سا ،ین باه مارادٌ مراد، و اس  دیمر. اس  یتعال و سبحانه حق حضرت محض

 را یخلقا ساب  کاه هیاثان مرحله ،یاول مرحله نیا. س ین به مخلو ٌ مخلو ، و اس 

 یمسببات ظاهر  اسباب و ظاهر سب  با ای خداوند نجایا در باشد، نیاول ماد  که دیآفر

 مارد نطفاه تازاو  و شد  توأم ظاهر  اسباب از یکی. هیخف اسباب ای کندیم جادیا را

 باد  از روح جاادیا هیخف اسباب از یکی و نندیبیم و دانندیم همگا  که ز  با اس 

 هار اسا ، عااجز طفال. داندینم کس چیه ؟گرددیم جادیا بد  از روح چگونه. اس 

 باد  از روح نشاتت  یفیک ا یب و فهم از اس  عاجز طفل رد،یبگ مو  و او  هم قدر

 اگر معلوم، که اس  حق اراد  صرف اگر. اس  یخف سب  2«آخَرَ خَْلقً أَْنشَْتنا ُ ثُمَّ» که

 اساباب اگار و. اسا  یخف سب  اس ، فرمود  جادیا خود که یسبب با اس  حق اراد 

 و. مینایبب و میبادان میتاوانیم ایا میدانیم و مینیبیم که هستند ظاهر  اسباب ه،یخَلق

 یساوزسب  باا یتعاال و سابحانه حاق گهگاا  ولکان هساتند، هیاخف اسباب هایبعض

 را نیآغااز  مااد نکاهیا کما اراد  صرف با ،هیخف اسباب نه و ظاهر  اسباب نه ،بالکل

 ناه هام دیشااو اال  اناً یاح میکنیم بحث میدار احتماالً ،انًیاح اراد  صرف با د،یآفر

 ایا و دارد وجاود امکاا  ممکناات تماام یتعال و سبحانه حق قدرت در. هم بله دیشا

 . باشد مقرّر هیربان حکم  و مصلح  در اگر دارد وجود تحقق

 چناد چاو  ف،یاتکل عاالم در لسامتنا یهاانساا  خلقا  مقدماه نیاا به توجه با

 باال که نسل نیا در اس  او  انسا  خلق  انسا ، خلق  یوالا مرحله. اس  مرحله

 و 1«تُرابٍ مِنْ خَلَقَهُ» 4«طینٍ مِنْ خَلَقَكُمْ» تدر ٍّ بال و 3«أَمْشا ٍ نُْطفَةٍ» بال و امٍ بال و ابٍ
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 یولاا مرحلاه نیاا. سا ین شبحا  فعاالً چاه هر ای گرف  بد  از ،دیدم او در هم روح

 تنهاا ماادرِ از اسا ، نیاباو از کاالً کاه اس  انسا  نوع یبن خلق  هیثان مرحله. اس 

 یبعضا کهچنان ،بود نخواهد و اس  نبود  تنها پدر از و. میکنیم بحث که اس  نبود 

 یکلا قاعاد  و ضاابطه عنوا باه کاه دوم مرحلاه نیاا. دارد مطل  نیا بر دالل  اتیآ

. سا ین انحصاار ،نیاباو از انساا  ناوع یبن خلق  یکل قاعد  و ضابطه یامعن. اس 

 کاه هسا  ییتوانا نیا نیابو بدو  ن،یابو بدو  نتواند خداوند که س ین نیا شیمعنا

 انسا  را او یزمان فصل بدو  بعدًا و دیبفرما جادیا اراد  مجرد به را یانطفه خداوند

 .کند

 از انساا  ناوع یبنا والدت یمعماول یعااد یِکلا قاعاد  و یعاد وضع در بحث ما

 ومی یال آدم فرزندا  نشیآفر آغاز از نیابو از انسا  نوع یبن والدت نیا. میدار نیابو

 عاالم در انجاام تاا آغااز از ،اسا ( ع) یسایع کاه اسات نا کیا فقط با یالکبر امةیالق

 هاام و دارد ساب  روحااش هام. اسا  بااود  نیاباو از فیاتکل خلقاا  عاالم و فیاتکل

 و یزن با یمرد ازدوا  با که اس  آشکار سب  جسم، سب  منتها. دارد سب  سمشج

 یهادساتگا  قیطر از میدانمی بهتر روز هر و میدانمی و مینیبیم که نینطفت اختالط

 خاود ماا گرچاه. اسا  ظااهر سب  نیا ،یشناسنیجن و یشناسانسا  متبلور و یمترق

 یگارید حارف عدب حاال ،مینتوانست هنوز م،یبکن البراتوارها در نطفه جادیا میتوانینم

ْتنا ُ ثُامَّ» از اسا  عباارت ظاهر ریغ سب  اما. اس  یظاهر سب  نیا. اس   خَْلقاً أَْنشاَ

 ،توانادینم هرگاز و اس  نتوانسته یعلم دستگا  چیه و ییایمیش البراتوار چیه ،«آخَرَ

 اصاالً 2«رَبِّاي أَمْارِ مِانْ الارُّوحُ قُالِ الرُّوحِ عَنِ كَیَسْاَلُونَ» «.رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ» چو 

 چاه و کجاا از روح نشاتت وضاع در و یفعل وضع در روح سازما  به دس  شودینم

هم  چگا یه و افتهین را جسم ق یحق هنوز و اس  ریگ جسم هیبن در بشر هنوز. گرف 

. نادیبیم ار جسام تولاد و جسام یفعلا یوضا ولکان. اف ی نخواهد را جسم ق یحق

 نشاتت وضعگیر اس .  بُعد دو هر در روح به نسب  اما. داندینم را آ  ق یحق گرچه

 آ  کاه اسا  چگوناه روح یحال وضع و «آخَرَ خَْلقً أَْنشَْتنا ُ ثُمَّ» که اس  چگونه روح

 ییایمیشا البراتاوار در ایا مینایبب تلساکوب یهادساتگا  پش  ای بگذاریم ترازو در را
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 أُوتیتُمْ ما وَ رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ یَسْاَلُونَكَ». چه و چه و میکن یکالبدشکاف

 «.قَلیالً إاِلَّ اْلعِْلمِ مِنَ

 و هردواناه یجسام بعاد کیا اسا ، بُعد دو یدارا که انسا  خلق  در دینیبب پس

 نطفه از شجسم یول ،دارد روح کی انسا روح یکی اس ، هر  .گانهی یروح بُعد کی

 معلاوم یااناداز  تاا ما یبرا نیا 1«التَّرائِ ِ وَ الصُّْل ِ بَیْنِ مِنْ یَْخرُ ُ» که اس  مرد و ز 

. اسا  یخف سب . س ین هم یسوزسب  دارد، سب  هم بد  از روح نشتت اما. اس 

 و صال  از نینطفتا تازاو  ساب  اماا. اسا  نداد  نشا  ما به خداوند که اس  یسبب

 بعادًا و بهتار بعدًا یاانداز  تا اس  شد یم د ید نیا انجام به تا بعد تا آغاز از ،ترائ 

  .دوم مرحله نیا. بود خواهد بهتر

 مفصال بعادًا کاه یالکبار اماةیالق ومیا در اسا ، یالکبار امةیالق ومی سوم مرحله

 قارآ  منظار از بحاث اریبسا اریبسا و داشا  میخواه بحث میماند زند  اگر شاءاهللا 

 و یشناسااس یز در ایاا عرفااا  در ایاا فلساافه در کااه یکسااان کااه اساا  یقااو یقااو

 یمباتال و اندکرد  نظر اخبار و نظرات در که یکسان و یشناسانسا  و یشناسوا یح

 هرگاز کنناد، دقا  حیصاح ینگرشا باا قارآ  محور بر اگر اند،شد  افکار تناقضات به

 کاه خداوناد انساا ، خلقا  ومسا مرحله. افتاد نخواهند یریگ به .داد نخواهند یریگ

 -خواهاد آماد ودشخا یجاا در کاه اسا  یاتیخصوصا البته- کندیم خلق را انسا 

 و گوشا  باد  باه دهادیم لیاتحو آنً را بد  نیهم اس ، شد  خاک که بد  نیهم

 نادارد، ترائا  ندارد، صل  یعنی. شودیم د یدم آ  در روح فورًا و استخوا  و پوس 

 تصریحاتی و ی از آیاتاشاراتاز  کهی کی بُعد دارد: دو نیا. اردند مرات  ندارد، نیجن

 خلقا  منشات و اصال کاه یانطفاه هماا  با که اس  نیا میکنیم استفاد  اتیروا از

. میکنیما بحاث البتاه نشاود، خااک باد  هماه اگار. ماندیم نطفه هما  اس ، انسا 

. شاد انساا  فیاتکل عالم در که انسا  هما  به کندیم لیتبد خداوند را نطفه هما 

 اْلعِظاامَ فَكَسَوْنَا شد، و شد یروساز مؤنث و مذکر از مزدو  هیاصل نطفه که طورهما 

 نطفاه، آ  خاود از اسا  عباارت او  گام اما شد، «آخَرَ خَْلقً أَْنشَْتنا ُ ثُمَّ» شد، 2«لَحْمً

 در بعاد .شاد د یادم روح ششام مرحلاه در بعاد ،داشا  پنجگانه مراحل او  گام نیا

 ساوخته مراحال نیاا تماام گاردد، متولاد تاا ماناد مادر رحم در هامدت هفتم مرحله

                                                           

 .7. طارق، آیه 1

 .14. مؤمنون، آیه 2



5 

 

 اراد  باه خداوند را نطفه نیا که اس  بُعد کی در فقط. شودسوزی میسب  شود،یم

 یالکبار اماةیالق ومیا باا اس  مناس  که یبدن آ  انسا ، بد  به کندیم متحو  خود

 گارا ید ابادا  از یایاجزا بد  نیا کل چو . بد  نیا کل نه و اس  بد  نیهم از که

 نیاا از یجزئا بلکاه باد ، نیاا کل نه. رودیمو  دیآیم که دارد مهما  ییاجزا. دارد

 یمجارا از روح  یافعال ساب  و اس  بود  انسا  نیا با فیتکل عالم کل در که یبدن

 . بود  اس  بد  نیا باطن و ظاهر یاعضا با بد  نیا

 از. کنادینم جاادیا را روح ًامجادد د،یفرمایم جادیا مجددًا اوندخد که آخرت در

 او  نیع. او  نیع نه ،اس  او  رینظ که کندیم درس  یانسان بد  انسا  یاصل بد 

 ماا یهابد  نیا مانند« أَمْ الَكُمْ» س ،ین نبدلکم 1«أَمْ الَكُمْ نُبَدِّ َ أَ ْ عَلى». شودینم که

جَْ  كُلَّماا» بااب در کنندیم سؤا ( ع) صاد امام از یوقت که  بَادَّْلناهُمْ جُلُاودُهُمْ نَضاِ

 ساوخته جلاود نیاا کاه یهنگاام هار جهانم در ؟چطور کنندیم سؤا  2«غَیْرَها جُلُودًا

 یجاا از شاودیم چطور «غَیْرَها جُلُودًا بَدَّْلناهُمْ» گردد زغا  و شود سوخته بد  شود،

 یعاال اریبسا ریاتعب 3«غَیْرُهَاا هِايَ وَ هِايَ هِيَ» ر،یخ فرمود ؟آوردیم بد  خداوند گرید

 چطاور؟ «غَیْرُهَاا هِايَ وَ هِايَ هِايَ». اسا  معصاوم کاامالً مشاخا اسا  کاه از. اس 

 ای اس  هما  نیا فرمودند:. کندیم درس  مجددًا بعد و شکندیم را یخشت حضرت

 رفا ، نیب از تتیه آ  چو  ،اس  آ  ریغ یول شکل، در اس  هما  ؟اس  آ  از ریغ

 یخشات تتیاه او  یولا اسا ، خااک هماا  مااد . اسا  یکای ماد . آمد دوم تتیه

 کاه دارد خشا  یکایزیف بعد ُکی نجایا. رف  نیب از شکس  آ  یخشت تتیه داش ،

 مکعا  دو خش ، لیمستط مکع  نیا. اس  اضالع که یهندس بعد کی و اس  ماد 

 مکعا  .اسا  خااک کاه یکایزییاه فاما دو مکع  مستطیل بر یاک بن .اس  لیمستط

 او همانناد دوم لیمساتط مکعا  مجاددًا بعاد ،رفا  نیب از میشکست را او  لیمستط

 در «هِايَ هِايَ». «غَیْرُهَاا هِايَ وَ هِايَ هِيَ». اس  او مانند ،س ین او نیع ،میکرد درس 

 مکع  آ  نکهیا یبرا «غَیْرُهَا هِيَ». میاوردین را یگرید ماد  که اس  خش  ۀماد اصل

 عَلاى». آماد آ  مشابه دوم یهندس حال  شد، نابود رف  او  یهندس حال  آ  او ،
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 نیاا یبارا را نیا. کرد میخواه بحث بعد که اس  نجایا ام ا  اتیآ «أَمْ الَكُمْ نُبَدِّ َ أَ ْ

 .کردم عر 

کند، اماا ]...[ این خش  دوم یا این هیا  دوم با آ  هیا  او  باالخر  فر  می -

 فعل خداوند که این حال  نیس .در 

 .اس  او مانند صددرصد -

آ   ،کنادیم دایاپ رییاتغ، شاودیم عرضاه مااد  این صددرصد هما  اولی اسا . -

  .او  به گرددیبرم. اس  هما  اال و خاک، به شودیم لیتبد یجسمان حال 

  ]سؤا [ -

 شاک را نیاا. اسا  یکایزیف هیابن کیا رب مکع  دو اما. اس  مکع  دوتا ،نشد -

 نیاا اماروز از ریاغ سااع  نیا روزید یول بود، نیهم ساع  نیا در روزید م الً. ندارد

 دیابا خاودش یجاا در دارد یاجماال اگار نیا حاال. هستند مشابه هم با. اس  ساع 

 ؟اسا  طاورچ هاانساا  خلق  سوم مرحله. زدم م ا  برای همین را نیا. بشود بحث

 با نیابو از را هاانسا  خلق  عادت کندیم خر  نیا ،لهب یا نه؟ اس  اد العخار  ایآ

 در دیایب مجددًا یان  و ذکر نطفه. س ین کار در ینیابو ام یق در نجایا. التیتشک آ 

 انساا  او  شکل مانند فورًا خداوند ،چه هر ای جسم از اگر ای نطفه از اگر. س ین کار

 یمعطلا ناه دارد ینایجن ناه ،دهادیم قرار بد  نیا در را روح هما  و کندیم راخلق

 ایدن به نسب  اد العخار  نجایا. ندارد را هانیا دارد، «آخَرَ خَْلقً أَْنشَْتنا ُ ثُمَّ» نه ،دارد

 .العاد  اس آنجا عالم تکلیف نیس ، این نسب  به دنیا خار . س ین اعجاز اما اس ،

  ولی آنجا تکلیف نیس  که اعجاز باشد.

 خداوناد اسا ، ایدن عالم که فیتکل عالم در. اس  فیتکل عالم در چهارم، مرحله

 اسا   یاآ کاه اس  کلمه که معجز  و عادت خر  به را( ع) میمر بن حیمس است نائً

  یاآ میمار بدو  یسیع س ،ین  یآ یسیعدو  ب میمر 1«آیَةً أُمَّهُ وَ مَرْیَمَ ابْنَ جَعَْلنَا وَ»

 بادو  میمار. اسا   یاآ نباوت نظار از میمار بدو  یسیع البته. والدت نظر از ،س ین

 معجاز  که یوالدت نیا. میکنیم بحث والدت نظر از. اس   یآ عصم  نظر از یسیع

: دیاگویم قارآ  لاذا و اسا ، یسیع و میمر نیب والدت نیا اس ، اد العخار  و اس 

 د  کااش. اس  ماند  جزء د  از جزء کی که التتویل قئحقا در( ر ) یرض دیس «.آیَةً»

ه ، نُااسا  قارآ  کل اس ، جزء د  که حقائق التتویل فی متشابه التنزیل. ماندیم جزء
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 چاه هار گفا  ، ایشاا گفتم )ر ( یمرعش یآقا به من نیس . در عالم اصالً آ جزء 

 در کاه اسا  ییرهایتفس نیبهتر از نیا. مینکرد دایپ عالم کلهای کتابخانه در میگشت

 کارد  ثابا  یعنی .اس  نکرد  استناد هم  یروا کی به و کرد  بحث قرآ  متشابهات

 ،بلاه .میهساتو قاصار  ازمنادین کاه میهسات ماا نیاا ،نادارد به روای  حاج  قرآ  که

بهتار بلاد  صااد امام ،دارد قارآ  نکاهیا ، امااسا ین جایی که قرآ  ندارد، در اتیروا

 جَعَْلنَا وَ» اس  یخوب اشار  کرد ، اشار  ایشا  آنجا م،یبگذر اس  حرف بزند یا خدا؟

 . اس  هیآ کی آخر تا آیتین نیس ، ،«آیَةً أُمَّهُ وَ مَرْیَمَ ابْنَ

( س) میمار از یسایع والدت کاه اسا  نیاا مطلا  کیا. اسا  مطلا  ساه نجایا

یْاً جِْاا ِ لَقَادْ مَرْیَمُ یا». زدند تهم  ،گفتندیمها ، یهودیس ین اد العخار   1«فَرِیًّاا شاَ

 ییزناا. سا ین گفتناد خاار  عاادت .دادناد زنا نسب  هایهودی و شا یخو از یبعض

 و تاورات از یاتیآ متتسفانه و شد  متولد( ع) یسیع و اس  شد  حاصل یخف طوربه

 ،دیانیبب هامعقائادنا  در دیاکن مطالعه تابشار در شود، مهیضم هم با لیانج از یاتیآ

 از و عمّای بان و بآوم از و میمر از هم اس ، زنا اوالد از( ع) حیمس که کندیم ثاب 

 نیالساافل اسافل در کاه غلاط حارف نیاا حارف کی پس... أبً عن جدٍّ و... و ما یسل

. اسا  زناا دیموال شا یا که شد  داد ( ع) حیمس والدت به نسب  که اس  یاحتماالت

 پادرش اسا ، بشار ماادرش نه  که اس  نیا افراط طرف .طیتفر طرف طرف، کی نیا

 خادا پادر اس ، بشر مادر ندیگومی گویندطور میها اینز مسیحیای اعد  .اس  خدا

 و جسام در  یبشر جنبه کی :اس  جنبه دو یدارا یسیع ندیگومی هانیا لذا و اس 

 از خداوناد کاه اسا  نیاا ا یحیمسا یهااحرف از یکای. روح در  یاالوه جنباه کی

 میمار رحام وارد کارد، نازو  بعاد و کرد تنز   یالوه  یمحدود ال و تجرد و الهوت

 گرید شد، میمر رحم در یسیع جسم داخل بود، میمر رحم در که یسیع جسم با شد،

 دسالقاروح و ابان و بأ چاو . ندارد معناهم که  دسالقروح و س ین کار در ییخدا

 ،خاودش یجاا سار هسا  هام ابان. اسا  نکارد  نازو  هسا ، خدا که اس  یموقع

 کاه اسا  ا یحیمسا یافراطا دیاعقا از یبعض هانیا اما. اس  واسطه هم دسالقروح

 وارد و کارد تناز  خاودش مجامعا ، ناه ،والدت نکاهیا نه ،خودش کرد تنز  خداوند

 الهناا» :دنایگویم لاذا. اسا  خدا هما  یسیع پس شد، یسیع بد  وارد و میمر رحم

 را حیمسا و االلاه ام نوشاتند کردناد درس  میمر مجسمه ،میبود ما لبنا  در .«عسویال
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 الاه خاود و اال ،نادیگومی معناا نیاا باه ندیبگو «االله ابن» اگر ،«االله ابن» ندیگوینم

 الاه کاه بد  نیا بد ، نیا در رف  خودش خدا کهبه حساب این اس ، االله ابن. اس 

 گارید نکهیا حساب به اس  اله خود ،االله ابن شد بد  نیا در رف  خدا خود س ،ین

 ثالِاثُ». دارد مخالفا  یلیخ ثالثه و ثالث با فیشر آ قر در لذا و س ین کار در یاله

 دسالقاروح بعاد. سا ین اب کاه خادا. اسا  غلط اس  اب ندیگومی که یلاوّ 1«ثَالثَةٍ

 یجاا سر دسالقروح خودش، یجا سر ابن خودش، یجا سر اب اس ، ابن بعد اس ،

 نیاا اغاالط کال از اغلط ولکن ،غلط اندر اس  غلط تا،سه یکی و یکی تاسه ،خودش

 جسام باه متصال ،میمار رحم در شد وارد هانیا ریتعب به س خدا این أب که که اس 

القدس هام وسااط  چاه را بکناد؟ دیگر روح .س ین کار در ییخدا گرید و شد حیمس

 . اس  یافراط هینظر نیا. هس اینجا که 

 نیا نه دیگویم قرآ . دیگویم قرآ  هچآن «نهمایب عوا » طیتفر و افراط هینظر نیب

 مُبارَكاً جَعَلَناي وَ» کاه ابعااد از یعادبُ چیه در اس ، الزنا معاذاهلل ولد نه آ ، نه اس 

 ابعااد از یبُعاد چیها در هام خادا فرزند. اس  خدا فرزند نه و آخر یال 2«كُْن ُ ما أَیْنَ

 یافراطا بُعاد همین کاه عار  کاردم کاه بُعد کی :دارد بُعد سه. دارد بُعد چند. س ین

 اتخااذ ساوم. شاد متولاد یسایع کاه داد انجاام یکار پدر یجا به خدا که اصالً اس 

 رفتاه خادا خاود کاه اسا  یذات او . اس  یاتخاذ سوم اس ، یذات دوم و او  اس ،

 ساوم. اسا  کارد  ازدوا  میمر با اهلل معاذ خدا که اس  یذات مهین ذاتی و دوم. اس 

 بدهاد، ازیامت خواس  یلیخ را یسیع چو  خداوند که معنا نیا به اتخاذ. اس  اتخاذ

 یجا به خداوند بلکه ،ازدوا  نه ،آمد خودش نه ،یبشر پدر نه ،خودش نه پدر، بدو 

 خاراب یلایخ نجاایا تاا پادر، یجاا به را حیمس جسم و را حیمس روح کرد جادیا پدر

 ولاد عنوا باه اگار و کارد انتخاب ولد عنوا به را او 3«وَلَدًا الرَّحْمنُ اتَّخَذَ» بعد. س ین

 نیا پس ؟کرد موجود را او پدر بدو  چراپس  نبود، ولد عنوا به اگر .اس  اتخاذ ،نبود

 جاواب ائماه البته. اس  کرد  جادیا پدر بدو  را او که حیمس یبرا اس  یازیامت کی

 ثُامَّ تُارابٍ مِانْ خَلَقَاهُ آدَمَ كَمَ َالِ اللَّهِ عِْندَ عیسى مَ َلَ إِ َّ» :دهدیم جواب قرآ  دادند،
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 دادناد، جاواب ائمه دادند، جواب مفصلدر آ  مباح ه  اهللرسو  1«فَیَكُو ُ كُنْ لَهُ قا َ

 . دادند جواب رضاامام

 یمفصال منااظر . را دارد نیاا ةخمسال االحزاب قادة با( ص) اهللرسو  مناظر  در

 در. کردناد بحاث حضرت ،اس  خمسه احزاب که عالم منحرف احزاب تمام با. اس 

. عمارا آ  ساور  ای میآورد ظاهرًا انعام سور  ریتفس ما هم در اس ، یطبرساحتجا  

 عنوا بهرا ولدًا  یسیع اتخاذ نیا «ًاولد اتخذ » دییگومی که شما :ندیفرمایم حضرت

 اسا ، میتکاراگار  گفتند به صل  قضیه زدند، حضرت. بله کردند عر  ؟اس  میتکر

 پادر ناه کاه آدم نیبنابرا ،اس  خدا فرزند پس داش ، درما و بود پدر بدو  نیا چو 

و  دارد گرید جواب ، عموی خداس . اینخداس  دایی خداس ، برادر ،مادر نه داش 

 ولاد عنوا باه را دیگاری کاه یکسا. اسا  مجااز اتخااذیعنی چه؟  اتخاذ این اس  که

 در اگار .دارد امکاا  قا یحق کاه آنجاا ؟اسا  زیجا کجا مجاز اس ، مجاز خواندیم

 شاوهر خادا، د ییازا قا یحق ایآ. اس  او دنبا  به مجاز ،دارد امکا  ق یحق ییجا

 چاو . نادارد امکاا  ولد هم اتخاذ پس نه، ؟دارد امکا  خدا ذات از دیتول خدا، بود 

 .باشد داشته امکا  ق یحق که اس  صحیح یصورت در مجاز و اس  مجاز ولد اتخاذ

 مهام اریبسا اریبس بحث چو . میکنیم دق  اتیآ به باز ،خواندم که یاتیآ روزید

 عاادت. اسا  عادت زیچ چند م؟یفهمیم هچ اتیآ از ما اسالم، و  یحیمس نیب اس 

 یتعاال و سابحانه حاق حضارت یمعماول خلقا  زیچ چند .مییگوینم عادت خلق ،

 نطفه نیا ،ه هس هم که او  یمعنا به س ،ین دوم یمعنا به یاعجاز حال  که اس 

 ؟سا ین اعجااز هاانیا ،شاودیم نیجنا بعد و کنندیم تزاو  هم با که ز  نطفه و مرد

 خادا ریغ کار و اس  خدا کار و اس  یمعمول و هس  نکهیا ،مییگویم را دوم. هس 

 را یفرزناد یساوزسب  باا خداوناد کاه میکنیما بحاث را یدوما یول بله، نیا س ین

 یبنا نیاا فیاتکل عالم در نیالمرحلت نیب. ام یق از قبل و او  آدم از بعد ،کند جادیا

 البتاه. نباشاد کار در یمادر. نباشد کار در یپدر اما ،کند جادیا خداوند را انسا  نوع

 باشاد، مادر و نباشد پدر فقط نیالعالمرب حکم  مصلح  عدبُ در. هس  فقط یکی

. شاودینم ،باشاد پدر نباشد، مادر اما. اس  نبود  گرید و اس  بود  مرتبه کی هم آ 

 2.«عَلیمٍ ءٍشَيْ بِكُلِّ هُوَ وَ ءٍشَيْ كُلَّ خَلَقَ وَ صاحِبَةٌ لَهُ تَكُنْ لَمْ وَ وَلَدٌ لَهُ یَكُو ُ أَنَّى»
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 دبعا و فعل و قبل اناتیجر کل در( ع) حیمس که مییبگو میتوانیم ما ایآ نجایا در

 هام نیاا ؟باود معجاز  ریاغ انااتیجر کل در. میندار یزیچ نیچن ؟بود معجز  والدت

 اسا  خلقا  یعاد وضع به یاناتیجر در. اس  نینابیب پس نداش ، پدر چو نیس ، 

 معجز . اس  معجز  هم خلق  یعاد وضع چو  دوم، معجز  وضع به یاناتیجر در و

 معجاز  ریاتعب ایا .بکناد توانادینم خادا ریغ را خدا کار ،اس  خدا کار به این معنا که

 یالها کاار. نیسا  نبوت اثبات یبرا ،کندیم خلق  که ندخداو نکهیا یبرا  میکنینم

 یهمگاان که او  بُعد در. دوم بُعد در هم او  بُعد در هم اس ، یاله خاص کار. اس 

. گارددیم انجام ا یجر نیا که اس  یاله کار نیا ،شودیم متولدکه  یابچه هر اس ،

 ةًجملا اسا ، شاد ( ع) حیمسا باه نساب  کاه یدوم کار اما. ندمادر و پدر لهیوس ولو

 کیا ؟اس  عدبُ چند در خر . اس  یمعمول خلق  خر  کی نیا که میدانیم ةواحد

 اسا ، یکااف پان  اس ، یکاف چهار اس ، یکاف سه اس ، یکاف دو اس ، یکاف باشد

 صل  بدو  و مادر رحم بدو  کردیم خلق را حیمس خداوند اگر. اس  یکاف اشهمه

 یمطلبا ،ناه ؟بود یمطلب کردیم جادیا د ارا صرف با ،یقتر بدو  و نطفه بدو  و پدر

. اسا  کارد  را کاار نیا خدا را او  خَلق نکهیا کما. ندارد اشکا  خداوند یبرا نبود،

 مقادار چاه (ع) حیمسا والدت کاه اسا  نیاا سار ماا بحث س ؟یچ سر ما بحث یول

چه چیزی از ایان . بشود ثاب  دیبا مقدار نیا ها،والدت موجودِ وضع با دارد اختالف

  مقدار ثاب  اس ؟

 بُعادش دو. یخفا بُعادش کیا و ظااهر بُعادش دو. اسا  یبُعد سه هاوالدت همه

ْتنا ُ ثُامَّ» کاه اسا  یخفا سب  بُعدش کی ز ، نطفه مرد، نطفه اس ، ظاهر سب   أَْنشاَ

 کااه اساا  یمعمااول خلقاا  باارخالف ا یااجر بُعااد سااه نیااا از کاادام در «آخَاارَ خَْلقااً

 عنوا باه اد العاخار  ناه اس ، اعجاز عنوا به اد العخار  که اس  دوم اد العخار 

 اعجااز عنوا باه اد العاخار   ،یاربوب خااص عنوا به اد العخار  نه  ،یربوب اثبات

 آغااز آ  از «اهلل یعلا د یا» یعنای اسا  کلماه یسایع اس ، کلمه یسیعو لذا . اس 

 در «اهلل یعل د ی» اشهمه. اس  لمهک اشهمه گردد،یبرم یوقت تا صعودش تا حمل

 مییبگاو کاالً ایاآ ولکان .دارد یتعاال و سابحانه حق حضرت بر دالل  گوناگو  ابعاد

 نیاا در. اسا  نیناابیب ،اسا  غلاط ؟ناه مییبگاو کاالً. خواهدیم لیدل طور اس ؟ینا

 . اس  مرحله سه. میکن دایپ دیبا ما نینابیب

، اسا  معلاوم مراحل یبعض ها،والدت ریسا م ل اس  معلوم که مراحل از یبعض

 ماا کاه یمراحلا ایاآ. اسا  مشاکوک هم مراحلاز  یبعض س ،ینها م ل سایر والدت
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 نیاا قاعد . خواهدیم لیدل بکنیم؟ یثان عادت خر  بر حمل ،میفهمینم و میدانینم

 یترائبا نطفاه( س) میمار. خواهادیم ز  ۀنطف ،یمعمول و یعاد وضع هما  که اس 

. بدهاد امکاا  خادا سا ین امکاا  هم اگر یا هس  او در والدت امکا  که ینز دارد،

. او  ظااهر ساب  نیاا. هسا  یان ا ترائ  نطفه نیا ،معموالً اس  والدت امکا  حاال

 اگر جانیهم خر  عادت اس . .اس  نداشته رجل نطفه رجل، نطفه :دوم ظاهر سب 

کلمةٌ تاد  » یسیع والدت نکهیا یبرا از اس  یکاف ،باشد یکی نیهم اگر م،یکن توقف

 نیهما مییبگاو میخاواهینم ،نادارد یشاک نیاا «علی آیةٍ باهرةٍ ربانیة منقطعة النظیر

. نباود کاار در یهمبستر و مزاوج . نبود کار در یپدر م کهدو مرحله نیا. اس  یکی

 کارد  جاادیا را عیسای میمر نطفه با فقط ای اس  کرد  جادیا ایآ خداوند را نطفه نیا

 نیا ای بد  انجام خدا اس  ممکن که یکار آ  ایآ میدار شک ما. دییبفرما شک ؟س ا

 ثابا  دیابا مییگاومی م؟یکنیم چه میدار شک اگر بدهد. انجام اس  ممکن که یکار

 جاادیا نطفه پس مییگومی س ؟یچ نشود ثاب  وقتی. اس  ثانی عادت خر  که بشود

 دارد داللا  یگونااگون ابعاد در اتیآ نیا شد ، نکهیا بر اس  لیدل اتیآ ولکن شد ،

 خادا را  یارجول نطفاه ظااهر ساب  باود ، که  یانوث نطفه ظاهر سب  ،ریخ نکهیا بر

 را نیاا. اسا  کارد  خلاق رحم خار  در مرد، صل  در نه ،رحم خار  در کرد  خلق

  یرجول نطفه بدو  خداوند که  یرجول نطفه نبود . اس  اعجاز خودش نیا ،میدار

 بدو  کند خلق خداوند رحم خار  در  یرجول نطفه اما. اس  مرّة اعجازٌ ،کند دجایا

 ما یبرا آ  نیمرت. اس  روشن ما یبرا ةواحد ةمرّ. اس  ةواحد ةمرّ اعجازٌ ،مرد ل ص

 ساب  دو نیاا. میکنیما استفاد  ما اتیآ از عکسش به بلکه س ،ین روشن دومش مرّ 

 ر و اما سب  خفی.ظاه

 بُعاد چناد یخفا ساب  نیاا در ،(ع) حیمسا باد  در اسا  روح جاادیا یخف سب 

ْتنا ُ ثُامَّ» فیاتکل عاالم در گارید یهااوالدت در ،گارید دیموال در -1 :اس  اعجاز  أَْنشاَ

، بعد از آنکه باه او کشدیم رو یب روح آ  از و دهدیم تبلور را بد  خود ،«آخَرَ خَْلقً

 نیجنا چاو . سا ین طاورنیا یسایعنفخ کرد  اس  که مکرر عر  کردیم. در ماورد 

 از یاا نطفاه باود، بود نینطفت ،بود نطفه حال  که یسیع بد  نیا میندار لیدل و نبود

باه  راجاع. دیاگویم خادا دیاموال کال در را نیاا. برگرداند او به و آورد روح بد  نیا

، خلاق نطفاه، بعاد علقاه، دیگومی که دیموال کل در نکهیا یبرا .س ین طورنیا یسیع

 ،دیگویم را هانیا «آخَرَ خَْلقً أَْنشَْتنا ُ لَحْمً ثُمَّ اْلعِظامَ فَكَسَوْنَا»بعد مضغه، بعد عظام، 

 مراحال نیاا از کاه حیمسا. اسا  کارد را طی ن مراحل این حیمس. دیگوینم را حیمس
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ْتنا ُ ثُامَّ» پاس. اس  نکرد  یط را مراحل نیا و اس  یمست ن  لشاام «آخَارَ خَْلقاً أَْنشاَ

 یعنای اس ، هاوالدت کل یمعمول وضع که «آخَرَ خَْلقً أَْنشَْتنا ُ ثُمَّ» نیا س ،ین حیمس

طاور این حیمسادر ماورد  به بد  برگاردانیم. 1«فیهِ نَفَْخ ُ» بعد ،میگرفت بد  از را روح

 کرد جادیا را  یرجول نطفه چنانکه ،رحم خار  در کرد جادیا را روح خداوند. نیس 

، میکارد اشار  که اس  یگرید مطل  ، یا با هم،عق  کدام جلو، کدام ،رحم خار  در

 نطفه او  ،دوم عادت خر  اس ، عادت خر  خودش این نیبنابرا. میکنیم بحثبعد 

 خلاق مجازا را روح خداوناد بلکه. س ین طفل بد  از برداش  روح ًیثان و پدر بدو 

 .اس  کرد 

 ]سؤا [ -

؟ جاایی کاه مراحال را طای کارد ، اینجاا را کجاس  «شَْتنا ُأَْن»نیس . « أَْنشَْتنا ُ» -

 گوید.نمی

 ]سؤا [ -

 خلاق مرتباه کی س ،ین «أَْنشَْتنا ُ» یول شودیم گرید خلق نیس .« أَْنشَْتنا ُ»ولی  -

 سر بحث. گیریممی خلق دیگری خودش از ،نه مرتبه کی ،میکنیم وارد آ  در یگرید

 کامل بد  که را نیجن که اس  ششم مرحله «آخَرَ خَْلقً نا ُأَْنشَْت ثُمَّ» چو . اس  نجایا

 نیاا خاود از یعنی چگونه؟ ،یمکرد آخر خلق را نیا خود «لَحْمً اْلعِظامَ فَكَسَوْنَا» شد 

 مراحال نکاهیا یبارا چرا؟ س ،ین طورنیا یسیع ولی. برگرداند به او و آورد روح بد 

 بُعاد نیاا نیبناابرا اس ، مراحل نیا از خار  چو . اس  مراحل نیا از خار  س ،ین

 مِانْ فیهاا فَنَفَْخناا» 3«رُوحِناا مِنْ فیهِ فَنَفَْخنا» ای 2«مِْنهُ رُوحٌ وَ» ...خداوند کهثاب  اس  

«. رُوحِنا مِنْ فیها فَنَفَْخنا»، «رُوحِنا مِنْ فیهِ فَنَفَْخنا»، «مِْنهُ رُوحٌ وَ» .میدار تاسه 4«رُوحِنا

 در کارد وارد یتناسال یمجارا از ،میمر کالبد در را یروح خداوند کرد ینفخ باالخر 

 نیاا. اسا  باود  ییابتادا حالا بود  که  یوضع هر و یحالت هر در (ع) حیمس جسم

  ، البته اعجاز دوم، خار  عادت که کلمه اس .اعجاز گرید مرحله

                                                           

 .72. ص، آیه 1

 .171. نساء، آیه 2

 .12. تحریم، آیه 3

 .12. انبیاء، آیه 4
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 کاه اسا  نیاا سوم مرحله سوم، مرحله «ةیالهة خارق یعل د ی» کلمه دوم مرحله

 یطا مرتباه نیاا. بشاود داد  هااآ  به روح تا کنند یط مرات  دیبا یمعمول یهانیجن

 مرتباه ساوم، مرتباه نیاا. نادارد مضاغه و علقاه و نطفاه کاه اصالً س ین مرات . نکرد

 حاداقل یزمان مدت در هاآن را مرات  -دیکن فر  باشد نجایا اگر- را مرات  :چهارم

از خاود  .دینکشا طاو  شاتریب سااع  چناد نیا ،کنندیم یط ما  نه حداک ر ما ، شش

 شود. آیات استفاد  می

 این مرات  در واقع بود  ]...[ -

 دانیم بود  یا نه؟ دانیم مرات  بود  یا نه، از کجا میما نمی -

 ای بود  اس .باالخر  نطفه -

و روح  جسام شاد نطفه یفور یعنی بود ، طفر  نیا میدانمی چه، ولی فهمممی -

 اگار. باشد مرات  اگر. دارد یزمان سرع  حداقل مرات  پس. دانیم، این را که نمیآمد

 ساع ، شش آ  کشد،یم طو  ما  نه ای ما  شش آنکه یعنی یزمان سرع  بود  مرات 

 طو  کشید  اس .  ساع  چند  ،ساع پن 

 .هم مجزا نبود  اس  روح مرات پس  -

 نیاا البعاد بعاد ،البعاد بعد مرحله. دیایب خار  از ، روحباشد مرات  اس  ممکن -

 فَتَشاارَْت»( س) میمر خود نینازن مادر از کرد دفاع و شد متولد حیمس جناب که اس 

یْاً جِْا ِ لَقَدْ مَرْیَمُ یا قالُوا تَحْمِلُهُ قَوْمَها بِهِ فَتَتَْ » 1«إِلَیْهِ  إِلَیْاهِ فَتَشاارَْت]...[ » 2«فَرِیًّاا شاَ

 کناد رحم  خدا 3«.اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي قا َ»فورًا: « صَبِیًّا اْلمَهْدِ فِي كا َ مَنْ مُنُكَلِّ كَیْفَ قالُوا

 آماد  شاا یا یبارا یانامه میشیگا  از دیآیم ادمی را، (ر ) یکاشان اهلل یآ مرحوم

 ماا یبارا یورطا را هیاآ نیا که بود هیآ نیهم راجع سؤا  کی بزرگ، سؤا  دو و بود

 نیهما( ع) حیمسا راجع اتیآ نیترمهم .س یچ ا یجر میبفهم میانبتو که دیکن یمعن

 جَعَلَني * وَ نَبِیًّا جَعَلَني وَ اْلكِتابَ آتانِيَ اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي قا َ». اس  میمر سور  در. اس 

 بااب هش  جن . اس  کرد  یط نجایا را جن  مرحله هش  که «كُْن ُ ما أَیْنَ مُبارَكً

 ماادر از کارد ، دفااع خاود از ،کارد  ا یاب اعترافدر این  را جن  همرحل هش . دارد

 «.اْلكِتابَ آتانِيَ اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي قا َ» کرد ، کتاب اثبات کرد ، نبوت اثبات ،کرد  دفاع

                                                           

 .29. مریم، آیه 1

 .27. همان، آیه 2

 .30، آیه . همان3
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 إِنِّاي قا َ». اس خد بند  یسیع که داردانجیل  یجا هشتاد که« اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي قا َ»

 أَوْصااني وَ كُْنا ُ ماا أَیْانَ مُبارَكاً جَعَلَناي نَبِیًّاا * وَ جَعَلَناي وَ اْلكِتاابَ انِيَآت اللَّهِ عَبْدُ

قِیًّا جَبَّاارًا یَجْعَْلني لَمْ وَ بِوالِدَتي بَرًّا * وَ حَیًّا دُمْ ُ ما الزَّكاةِ وَ بِالصَّالةِ  اثباات او  «شاَ

قِیًّا جَبَّارًا یَجْعَْلني لَمْ وَ» اس  ینف آخر «اللَّهِ عَبْدُ إِنِّي» او . نفی اس  آخر  در ناه ،«شاَ

 . خلق برابر در نه حق، برابر

 یک نیا. نجایا به مربوط نیا 1«یَمْتَرُو َ فیهِ الَّذي اْلحَقِّ قَوْ َ مَرْیَمَ ابْنُ عیسَى ذلِكَ»

 ز  چهاار دییاگومی کاه شاما ناد کاهبود کارد  یکاشان یآقا از دوم سؤا . بود سؤا 

 مارد و ز  تعاداد ییجا کی در اگر. اس  نساء سور  نا و ردیبگ انسا  اس  درس 

 ساه و ردیابگ ز  چهارتا مرد کی نجایا خوب بود، برابر مرد و ز  تعداد اگر. بود برابر

 ییآشنا ادیز قرآ  با شما چو  فال  یآقا :فرمودند شا یا ؟بماند کال یب سرشا  مرد

 میخواه بحث را یلاوّ تقریبً یک کتاب شد. .شمچ میگفت. دیبده جواب را نیا ،دیدار

 چند تواندینم مرد کی نجایا ،ریخ که میکنیم استدال  هیآ به گفتم من را یدوم. کرد

طُوا أاَلَّ خِْفاتُمْ إِ ْ وَ» :دیافرمایم قارآ بارای اینکاه  چارا؟. ردیبگ ز   اْلیَتاامى فِاي تُْقساِ

متعلاق  2«تَعْادِلُوا أاَلَّ خِْفاتُمْ فَاِِ ْ رُباعَ وَ ثُالثَ وَ مَْ نى النِّساءِ مِنَ لَكُمْ طابَ ما فَاْنكِحُوا

 وَ»و اینجا هم « تَعْدِلُوا أاَلَّ خِْفتُمْ فَِِ ْ«. »فِ  خفتم أال تعدلوا بین النساء»ندارد. نفرمود 

سا  بترساد باه مورد اس  و اال اگر ان« اْلیَتامى فِي»، «اْلیَتامى فِي تُْقسِطُوا أاَلَّ خِْفتُمْ إِ ْ

اس . بعد: « اْلیَتامى فِي»موردش « تُْقسِطُوا أاَلَّ»تواند ز  بگیرد؟ نه، این ظلم بیفتد، می

 سه بُعد دارد:« تَعْدِلُوا أاَلَّ خِْفتُمْ فَِِ ْ رُباعَ وَ ثُالثَ وَ مَْ نى»

 که اصاالًنسب  به خودتا . طوری اس  « ال تعدلوا» -2  «ال تعدلوا بین النساء» -1

 -3. دیاافتمی گناا  باه خودتا  دیباش داشته. دیباش داشته ز  کی از شتریبتوانید نمی

 بناد  را نیاا خاوب. اسا  حارام ،باود مجتماع باه ظلام ازدوا  تعادد اگر .اجتماع در

 دانشاکد  یدکتارا اساتاد وقا  آ  را، راشاد یآقاا مرحاوم کناد رحما  خادا ،نوشتم

. را آنجاا گارفتیم دکتارا م،یدادیما امتحاا  جااآن هم ما. بود ریتفس استاد بود، اتیاله

 نباو  یلایخ گفا . اسا  فرماود  خادا گفاتم ؟دییافرمایم طورنیا شما :گفتند شا یا

 مینوشاات را نیااا مااا. دمیاانفهم را مطلاا  نیااا ،کااردم دقاا  هرچااه تاااکنو  ماان. اساا 

                                                           

 .34. همان، آیه 1

 .3. نساء، آیه 2
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 آنجاا میبارو خواساتند ماا از یبروجرد یآقامرحوم  لهیوسبه بعد ا ،یگشیم میفرستاد

 .شد تمام ما وق  چو  ،میدهیم حیتوض فردا ما را او  مطل  نیا. مینرفت که

نَاا لِمَاا عَظِایمِ وَ وَفِّْقآ ِ اْلقُارِِْیمَا ِ وَ مَعَاارِفِ اْلمِ و اْلعِْلصُدُورَنَا بِنُورِ اْل رَحْاللَّهُمَّ اْش»

 «.کُمْوَ السَّلَامُ عَلَیْ«. »ضَا ُرْنَا عَمَّا لَا تُحِبُّهُ وَ لَا تَضَا ُ وَ جَنِّبْتُحِبُّهُ وَ تَرْ


