
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ت؟چگونه دانستی که او پیامبر اس  

 

 

 

 

 

ایمن خلیل بلوینویسنده:   

ی بینشترجمه: واحد ترجمه  

 

 

 

 



 
 فهرست مطالب



 

 
 

 

 



 
 

 پیشگفتار

 

 : و الصالة و السالم علی رسول اهللاحلمدهلل 

 ...ایبدون هیچ مقدمه
در دست داشت و مشغول  خلادغدن آن بغلد      دخترم در حالی که قرآن

 درسغت  ادیمخلدزد من آمد و گفت: پدر! چطلر بفهمیم این قرآدی که می
 ؟آمده وددکه این کتاب از طرف خدا ادیم؟ از کجا بداست
اعث اما چیزی که ب منطقی بلد و من از آن تعجب دکردم. یالؤا   سؤس

دخترم کغه هنغلز سغیزده سغال      ا  را ؤتعجب من شد این بلد که این س
 دشده بلد از من پرسید.
 .کغردم و وغلاب  را دادم    تحسغین  سؤا بابت من به او لبخند زدم و 

هغایی  سؤا اما   خدا را شکر .رفت و به قرائت قرآن ادامه داددل  آرام گ
 : دددر حا  ولالن دادن بلد من در ذهن

را از یک ادسان واهل یا کسغی کغه فقغد ادعغای      سؤا اگر دخترم این 
 ؟دادرخ میفاقی چه ات  پرسیدمی داردعالم بلدن را 

و بغرای یغافتن    ووغلد داشغته  در ذهنشان  سؤا چه بسا افرادی که این 
هغای  روی آورده و در تغاریکی سغایت   یاینتردتغ هغای  سایت پاسخ آن به

 .اددکردهراه خلد را گم   ضالّه
  تکیه بر ایمغان  لدامی شهلات و املاج پیاپی شبهاتدر میان س آیا واقعاً

 آورد؟دوام می هافطری کافی است؟ آیا ایمادی ارثی در مقابل این طلفان



 

 
 

 یادلّههای عقلی و برهان یمحکم و بر پایه باید بنای اعتقادی ما، لذا
د  پری   اگرر  ،منطقی باشد و هیچ جایگزینی بررای نن وجر د اردا د   

 باشیم :  حص ل م ا د زیر
 ش  دین و پیامبرتقلیت ارتباط مسلمان با پروردگار. 
 هغای  باورهغای مسغلمان را در برابغر تیر    کغه ای پلالدین ساخت زره

 .دمایدبهات حفظ شُ
مستحکم دمغلدن  : »بهات عبارت است از پس گام او  در برخلرد با شُ 
بغه اذن  این امر شبهات را که . «دبلّتهای وولد آفریدگار و صدق هانبر

 ادد.گردخداودد متعا  آسان می
 این به «اإللحادسبل الرشاد فی اقض وهم »در کتاب قبلی من با عنلان 

 :پاسخ داده شد سؤا  دو
 ؟وولد داردوولد آفریدگار چه دلیلی بر  -1
 وولد خداودد چیست؟ یدربارهشبهه افکنی پاسخ   -2

 :تر پاسخ داده شده استی مهمسؤاله اما در این کتاب ب
به چه دلیغل اسغ م   و ست؟ ودد اپیامبر خدا ملسو هيلع هللا ىلص بنا بر چه دلیلی محمد»

 «دین الهی است؟
از   کنغد مغی  تأییغد را  ملسو هيلع هللا ىلصمحمغد   دبغلّت هایی کغه صغدق   برهاندادستن 
را از  شغما  دبغلّت های وولد آفریدگار مهمتر اسغت  زیغرا برهغان    برهان
سازد  به این صغلرت کغه هغر    دیاز میخداودد بیوولد  یادلّهها و برهان

باشغد  خغلد بغه خغلد     پیامبری راستگل مغی  ملسو هيلع هللا ىلصگاه قادع شدید که محمد 
کند از وادب خداودد متعا  دقل می ملسو هيلع هللا ىلص که ایشان ت آیات و اخباریصحّ
 پذیرید. را می



 
 دبغلّت اگر شما دسبت به ووغلد آفریغدگار قبغل از صغدق     در حالی که 

و  دبغلّت قادع شلید  این ملضلع شغما را از وسغتجلی دالیغل     ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر
دیغاز  بغی   کاوش در دینغی کغه خداودغد متعغا  بغرای بشغریت پسغندیده       

 سازد.دمی
صغدق   هغای برهان»و  «وولد خالق هایبرهان»البته هر دوی آدها یعنی 

 .باشندمی اثر گذار  مهم و «دبلّت
مغد   سغؤا  و براهینی که پاسغخگلی   ادلّهام تا من در این کتاب کلشیده

و براهینغی را ادتخغاب    ادلّغه دمغلده و آن دسغته از    آسانرا  باشندمیدظر 
 را در خلد داشته باشند.  «وض ح»و  « تق»ام که دو صفت دملده

که در این کتاب به ذکغر آدهغا     بسیار زیاد هستند دبلّت یادلّهبراهین و 
یا به این خاطر که دیاز به شغر  مفلغلی داردغد مادنغد دلیغل        امدپرداخته

و ایغغن کتغغاب قلغغد  – اسغغ م و اسغغرار آن تشغغریع و قغغادلن گغغذاری در
و تحقیغق   اثبغات به این دلیغل کغه دیغاز بغه     و یا   .-را دارد گلییاختلار

یغاری    وعلی و ثابت دشغده  ادلّهبیشتری داردد  چرا که ما دین خلد را با 
 کنیم. دمی
 بسیاردد و گذر روزگغار آدهغا   دبلّتدالیل  گلییم کهمی را شکر وددخدا
گلی خلشغبل از  این کتاب دیز فقد دستهسازد. دمایان می بیشتر و بیشتر را

 . است دبلّتمعطر  براهینبلستان 
ممکغن اسغت   صغبلر باشغید.   م که از شما خلادنده محترم تقاضا دار لذا

 یامغا مجملعغه    شته باشد که شما را قادع دسازددلیلی در کتاب وولد دا
 در کنار یکدیگر  إن شاءاهلل شما را به ساحل یقین خلاهد رسادد.  ادلّه

 حالت را دارید:شما در ملاوهه با این کتاب یکی از این سه 
  ایمان داشته باشید  با این کتاب بر  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  دبلّتاگر به صدق

 .شلدمیایمادتان افزوده 



 

 
 

  الهی شغک   یشک دارید  به حل  و قله ملسو هيلع هللا ىلص محمد دبلّتاگر در
 و به اطمینان تبدیل خلاهد شد. شده شما زدوده

 ً مسلمان دیسغتید  از خداودغد مسغ لت دارم کغه ایغن       و اگر اص
ا به بهشت امن الهغی  کتاب سببی باشد برای اس م آوردن و راه یافتن شم

 .  در روز قیامت
کن و آن را با قلبت احسغا  کغن     ن کتاب با عقلت تأملدر ایبنابراین 
 ییغک ادتخغاب منطقغی دربغاره     اهلل تنها به یک راه خلاهی رسید.إن شاء
 .باشدمی دبلّتکه همان  ملسو هيلع هللا ىلص محمدیحقیقت 

را دلرادی ها و قلب گشای ها را این کتاب عقل ی! به وسیلهپروردگارا
در  ؛دهآن قغرار   ویراستارای برای دلیسنده و داشر و آن را ذخیره گردان .

که قلبی سلیم با خلد  مگر آن کس  روزی که ما  و فرزدد سلدی دبخشد
 .آورده باشد
 هر آدچه صغلاب اسغت از وادغب تلسغت و آدچغه لوغزش       !پروردگارا

های آن س این عمل اددک را بپذیر و کاستیپ .است از وادب من باشدمی
 آمینرا اص   دما .

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 : فصل اول

 تعاریف و مقدمات
 

 تعا یفمبحث اول :.  
 ها و برهان ادلّه: مبادی و اص ل برخ  د با مبحث دوم. 
 اب ّتدالّ بر صدق  ادلّه: اا اع مبحثث س م.  
 وج د داشته یا  ملسو هيلع هللا ىلصقرنن کریم د  عصر پیامبر  : نیامبحث چها م

 مدت ط الای بعد از نن ظه   یافته و ا شته شده است؟
  



 

 
 

 

 : تعاریفمبحث اول

 

 : دلیل اول
در لوت به معنای راهنمغا و آن چیغزی اسغت کغه بغدان رهنمغلن        دلیل
 .شلددمی

به چیغزی دیگغر را بغه    علم    لزوماًبه آن: چیزی که علم  اصط   و در
 . 1داردددبا  

مغال :  . 2باشغد می( و مادند آن ع مت - دشاده  ةار  إمدلیل اعم از برهان
که به وولد ابغر علغم داشغته       مستلزم این استعلم شما به وولد باران

 . باشید
 : برهان دوم

  .حجت آشکار و قطعییعنی  :در لوت
  اقامه کرد.حجت برای اثبات آن قضیه  یعنی  علیه:شلد: بَرهن گفته می
برهان و حجت خ د  ا بیاو ید اگر  است )کریم آمده است: در قرآن 
   46( النمل: می گ یید.

 . گرددمیت ادعا و صدق مدعی آشکار در اصط   : آدچه با آن صحّ
 .کندمی -یقین عبارتی به –  قاطع است و افاده علم برهان

                                                           
 .46هلمحمد البرکتی: صفح الفقهيةالتعریفات  -1 
 .(01و  07)هالعقل : صفحمیزان األصل  فی دتائج  -2 



 
اما هر دلیلی برهغان    دلیل است هادیشد فهمیدیم که هر براز آدچه ذکر 

است  اما برهان فقد قطعی است   ظنیدیست. دلیل  گاهی قطعی و گاهی 
   قطعیت و حتمیت را در پی دارد.ادلّهبا این اشاره که کالرت 

 
 ت ان گفت:به بیاای تقریبی می
 تأییغد را  دبغلّت صد یا چیغزی دزدیغک بغه آن     در 177برهان  به میزان 

 .کندمی
 دبلّتدرصد  177درصد یا بیشتر یا کمتر و گاهی دیز  47دلیل  به میزان 

از لفغظ    یبه هنگام سخن از دلیل قطعی یغا ظنّغ   بنابراین .کندمی تأییدرا 
را وز در ملرد دلیل قطعی یغا   «برهان» ی  و کلمهکنیممیاستفاده  «دلیل»

 دزدیک به قطعی به کار دخلاهیم برد  إن شاء اهلل 
  



 

 
 

 

 هاو برهان ادلّهحث دوم : مبادی و اصول برخورد با مب

 

 .هستند یای صحیحادلّه ،اب ّتصدق  ادلّه(  1
و از دظر قلت و ضغع  متفغاوت   که در ادامه آدها را ذکر خلاهیم کرد  
کغافی   ملسو هيلع هللا ىلصمحمغد   دبغلّت   در برخی از آدها یک دلیل برای اثبات باشندمی

امغا آوردن تنهغا     با اینکه صحیح هستند ادلّهای دیگر از این بلده  و دسته
 یادلّغه  آن مگر اینکه به  یک دلیل از آدها برای اثبات ملضلع کافی دیست

 شلدمیو با این کار به استداللی تبدیل دیگری با همان قلّت اضافه شلد  
 یمسغأله . کنغد مغی را بغه شغکل قطعغی اثبغات      ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  دبلّتکه صدق 
 به یکدیگر را با یک مالا  تلضیح می دهیم: ادلّهادضمام 

زدد این کلدک فریاد می .بینددر حا  دویدن در بازار می زید کلدکی را
 !که شیری فراری در بازار است

فرار شیر  به میزان اددکی دزد زیغد دارای اعتبغار    یحرف کلدک درباره
 چرا چنین است؟ .باشدمیدرصد  5است که چیزی حدود 

است که دارد از یک اتفاق عجیب و غریب  یکلدک خبر یچلن گلینده
 شیر در بازار!! گلیدمیسخن 

اما اگر زید ع وه بر آن کلدک  یک مرد دیگر را هغم دیغد کغه ادعغای     
درصد یا حتغی بیشغتر    47تا  تقریباًدیدن شیر در بازار را دارد  اعتبار خبر 

و باز هم اگر زید خبری از رادیل مبنی بر فغرار یغک    .کندمیافزای  پیدا 
و  66 صدق خبر وولد شیر در بغازار بغه   شیر از سیرک را شنید  اعتبار و

 .درصد افزای  پیدا خلاهد کرد 177 چه بسا



 
یعنی سخن کلدک  خبری که آن مغرد   دالئل  یا که مجملعهرزی چرا؟ 

  دالیغل صغدق   کنندمییکدیگر را تقلیت   داد  وآدچه زید از رادیل شنید
 .کنندمیدیز اینگلده هستند و یکدیگر را تقلیت  دبلّت

تنها یکی از آدها به دلیل قدرت و )آدچنان که گفتیم  ادلّهو بعضی از این 
 دبغلّت برای اثبات صغدق   (عدم وولد داقضی احتمالی برای آن وضل  و
 . باشندمیکافی  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر
 
 ایست. گ اه و یا این ب ده ذکاوت دا ای ملسو هيلع هللا ىلصیا محمد( 2

 :اینکه باهلش دباشد  احتما  او ال ( 
و  اگر اینگلده باشد پس چگلده بر دشمنان بغی شغمارش پیغروز شغد؟     
هغای  رندعلت وی به چنین فراگیری و پیروزی دست یافت و قغ  گلدهچ

 ؟متمادی بر وهان حکلمت رادد
بگذاریم  این خلد دلیغل بغر ایغن     ملسو هيلع هللا ىلصاگر فرض را بر باهلش دبلدن وی

ایغن قغدرت    .کندمیدیرویی بزرگ و خارق العاده از او پشتیبادی است که 
تالبیغت  »کتغاب خغلد    همادگلده که قاضی عبدالجبار دیغز در   خارق العاده
 خداودد متعا  است.   کندمیذکر  «ةدالئل النبل

دیست کغه فغرض را بغر ایغن احتمغا        دبلّتع منکران برای همین به دف
 ملسو هيلع هللا ىلصپشتیبادی بیرودی الهغی بغرای محمغد    بگذاردد  زیرا اینگلده وولد یک

 .گرددمی تأیید
 :ملسو هيلع هللا ىلصبلدن محمد و زیرک یعنی باهلش  احتما  دومب( 
  دسغتاوردهایی  کندمی تأییدرا دستاوردهای بزرگ او  ملسو هيلع هللا ىلصت محمدذکاو

من و یاور حق  بغر آن  ؤلل اینکه کافر باشد  و ادسان مو  که ادسان منل 
بسیاری از غیر مسلمادان بغر عظمغت و بروسغتگی    ادد. افراد شهادت داده



 

 
 

وزئی ذاتی و الینفک از  دیز و ذکاوت دادهاددشهادت  ملسو هيلع هللا ىلصشخلیت پیامبر
   از ومله این افراد عبارتند از: باشدمیعظمت 

 
 :گلیدمی کینیث کراگ   جلیکیکشی  آد -1
دظیر و بروسته بلد و امکغان دغدارد تکغرار    پیامبر اس م  بی ملسو هيلع هللا ىلصمحمد »
مهغم و دلیلغی   ای قغرآن کغریم  دشغاده   » دهغد: وی اینگلده ادامه می  «شلد

ی است از وادب پروردگغار  و  وح ملسو هيلع هللا ىلصروشن است بر اینکه رسالت پیامبر
 «.باشدمیبهترین دلیل بر این امر  ب غت عربی قرآن کریم 

 :گلیغد میدر کتاب تاریخ تمدن خلد  ویل دورادت  -2
رگ بغر سغایر مغردم بغاقی     اگر عظمت را در تاثیری بدادیم که ادسادی بغز »
از بزرگترین بزرگ مردان تاریخ اسغت    ملسو هيلع هللا ىلص محمدگذارد  باید بگلییم: می

او خلد را ملزم دملد که سطح روحی و اخ قی مردمی را بغاال ببغرد کغه    
گرمای سلزان و خشکی بیابان  آدان را به قعر سیاه چا  تغلح  افکنغده   

در دیل به این هدف به آدچنان مغلفقیتی دسغت یافغت کغه      ملسو هيلع هللا ىلصبلد. محمد
حتی به آن دزدیک هم دشغده و   مللح دیگری در تمام تاریخ هیچ ادسان 

 یابیم که بغه آدچغه آرزویغ  را دارد    می ملسو هيلع هللا ىلص به ددرت ادسادی را به وز او
دعلت الهی خلد را آغغاز دمغلد  شغبه     ملسو هيلع هللا ىلص هنگامی که محمد یابد. دست
عربستان عبارت بلد از قبایلی که با یکدیگر در رقابغت و غغرق    یوزیره

  امتغی منسغجم   ملسو هيلع هللا ىلصلت پیغامبر ی بلددد  اما بعد از رحدر شرک و بت پرست
 «.ددبلد
استاد دجلم  فیزیک و تاریخ عللم  مایکل هارت -3

 :گلیدمی« بیش از صد شخصیت م ثر د  تا یخ» در کتاب خلد



 
هغغایی گذاشغغتم کغغه را در صغغدر فهرسغغت شخلغغیت ملسو هيلع هللا ىلصاینکغغه محمغغد»

ادغد  شغاید   مختلغ  داشغته   هایری وهادی را در زمینهگذاثیرأبزرگترین ت
و ممکغن اسغت بغرای دیگغران      ری از خلادندگان را شگفت زده کندبسیا
 تنها ادسادی است در تغاریخ  ملسو هيلع هللا ىلصباشد  اما باید بدادیم که محمد سؤا محل 

دینی و ددیغلی دسغت    حای در دو سطکه تلادست به ملفقیت فلق العاده
 «یابد.

داشغته و همچنغان دیغز     ملسو هيلع هللا ىلصتاثیری که محمغد  یهارت در سخنی درباره
ریغزی و  یکی از بزرگترین ادیغان وهغان را پایغه    ملسو هيلع هللا ىلصمحمد»:گلیدمیدارد  

ده است  به گسترش داده و به یکی از بزرگترین رهبران سیاسی تبدیل ش
  ملسو هيلع هللا ىلص  و بعد از گذشت سیزده قرن از وفات ایشانای که در این علرگلده

 .«تاثیر وی همچنان قلی و بزرگ است
دبغل   »: گلیغد مغی   ادوارد ویبغلن   ملرخ ادگلیسغی  -6

تحسین برادگیز است  اما چیزی که بسیار ملوب شگفتی  کام ً ملسو هيلع هللا ىلصمحمد
 «.باشدمیماست  ملفقیت وی 

  مستلزم این است که رفتارهای ملسو هيلع هللا ىلصاهمیت اثبات هلش و ذکاوت محمد
چغرا  وی دیز  به عنلان رفتارهایی از روی هلش و ذکاوت تفسیر شغلدد   

   رفتارهای  دیز زیرکاده است. ادسان باهلشکه 
کنیم  اما دسغتاوردهای  اقرار می ملسو هيلع هللا ىلص دظیر محمدچه ما به ذکاوت بی اگر

بزرگ وی  ع وه بر ذکاوت باالی او  داللت بر دیرویغی بغزرگ دارد کغه    
مراقب این دستاوردهاست  و آن دیرو عبغارت اسغت از قغدرت خداودغد     

بسغنده کغرده و    ملسو هيلع هللا ىلصبیغان ذکغاوت پیغامبر    سبحان و متعا . اما در اینجا بغه 
در این کتاب  آن را  مطر  شدهگذاریم تا دالیل الهی را می تأیید یمسأله

 به اذن خدا به اثبات برسادد.



 

 
 

علی  غم اینکه این حق ماست که احادیث صحیحی  ا بیان کنیم ( 3
  و کنندمی ا تبیین ام ده و صدق وی  ا اثبات  ملسو هيلع هللا ىلصکه معجزات پیامبر

 ملسو هيلع هللا ىلصدیز دباید مخالفتی کنند  اما آدها برای ضربه زدن به پیامبر دبلّتمنکران 
  پس اگغر مغا دیغز بغا اسغتناد بغه ایغن        کنندمیبه همین احادیث استدال  

 را اثبات کنیم  دباید به ما اعتراض کنند. ملسو هيلع هللا ىلصوی دبلّتاحادیث  صدق 
 تأییغد آن را پردازیم که عقل منل  این وولد  ما به ذکر احادیالی می با
که این احادیث از وادب رسل  خداست و فقد به صغحت سغند    کندمی

 حدیث اکتفاء دخلاهیم کرد. 
  و البته ووغلد ایغن    ا دا اد ادلّهاین  اقدکساای هستند که ادعای ( 6

  خلد کفغار  باشدمیادعا به این معنا دیست که پاسخ پلشالی آدان صحیح 
ادشقاق ماه را در مقابل چشمان خغلد دیددغد  گفتنغد:     یروزی که معجزه

 هغای دروغینغی کغه داخلاسغته    چه بسیار پاسخ .این وادویی بزرگ است!
 .  کنندمی تأییدرا  دبلّتل صدق یمعجزات و دال

دیگری ایز، به غیر از ناچه د  این کتاب ذکرر   یادلّهها و برهان(  5
دالیل رو بغه فزودغی   داللت دا اد.  اب ّتشده وج د دا د که بر صدق 

ای تغازه دسغت یابغد کغه     ادلّغه هستند و ممکن است ادسغان منلغ  بغه    
  سغاده  دبلّت یادلّهها و ادد. و ما از بین برهانگذشتگان متلوه آدها دبلده

 فهم ترین و آسادترین آدها را ادتخاب دملده ایم . 
متعرال، دلیلری   داوارد  خصدق قرنن کریم و اسبت صحیح نن به ( 4

همچنغین صغدق    .الهی بر دن دیرن اسر م   و  ملسو هيلع هللا ىلصاست بر صدق پیامبر
قرآن کریم. بنابراین  دلیلی است بر صدق آدچه آورده  مخللصاً ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

صحت و صدق از دظر عقلی و منطقی صحت و صدق هر یک از این دو  
 رسادد. دیگری را به اثبات می

  



 
 

 نبوّتصدق  ادلّهانواع  مبحث سوم :

 

ادلاع آن  بغراهین و     متنلع هستند و در ذیل هر یک ازدبلّتصدق  ادلّه
ادلاع معین  به منظغلر   بهبندی آن   و طبقهباشدمیای مندرج دالئل عدیده

 .باشدمیمراوعه آسان به آدها 
 

  عبا تند از : اب ّت ادلّهمهمترین اا اع 
 .تحدی و تعجیز )مبارزه طلبی و عاوز دملدن( ادلّه  - 1
 .آدها شدن حادث از قبل آینده در غیبی املر از دادن خبر – 2
  .بلده گذشته هایکتاب در وآدچه پیشین هایامت از دادن خبر – 3
  .مربلط به  احلا  شخلیه و ملاضع صادقاده ادلّه  - 6
و اقغرار علمغاء    ملسو هيلع هللا ىلصهای کتب آسمادی پیشین به آمدن پیامبربشارت  - 5

 .آن ادیان به این ملضلع
  .آن ضلابد و شراید با علمی اعجاز – 4
کغرده  دعغلت  ش ی که مردم را بغه آن و مفغاد  تعیماهیت شر برهان – 0
  .است
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 وجود داشته یا مدت ملسو هيلع هللا ىلصن کریم در عصر پیامبر آمبحث چهارم :آیا قر

 زیادی بعد از ایشان پدیدار و نوشته شده است؟ زمان

 

 ؟سؤالد  ابتدا: چرا این 
 ملسو هيلع هللا ىلصکه ما به صِرف اثبات وولد قرآن کریم در علر پیغامبر  به این خاطر

یغا   باشغد مغی حتی به عنلان یک سند  و صرف دظر از اینکه وحیی الهغی  
بغه اثبغات خغلاهیم     دبغلّت متعددی را دا  بر صدق  یادلّهخیر  برهان و 

کغر ووغلد قغرآن کغریم در علغر      های معاددی که مناز ادسان لذا رسادد.
دگاشغته شغده     ایشغان که چند دهه بعد از  کنندمیا هستند و ادع ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

  ملوغب  ملسو هيلع هللا ىلصکه صغرف ووغلد قغرآن در علغر پیغامبر      . چرادکنتعجب 
 .باشدمی دبلّتداراحتی معاددین 

ثابرت   مخالف با معق ل واضرح و معلر م    سؤالعلی  غم اینکه این 
 ، اما د  ادامه به ط   خ صه به نن پاسخ خ اهیم داد:باشدمی
کریم به صلرت متلاتر متلل و مستمر دقل شغده و دسغل بغه    قرآن  –أ 

دی که امروزه در رابطه بغا  و اسنا  یماافت کردهیدسل آن را تا به امروز در
  رسغد می ملسو هيلع هللا ىلصن کریم که به صلرت متلل تا وولد مبارک پیامبرآحفظ قر

اثبغات ووغلد قغرآن کغریم در علغر       لغذا   باشدمیشامل اسامی معروفی 
 .باشدمیای متلاتر و قطعی  مسأله  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر
بغدین   ؛بغا دمغاز دارد   یاساسغ  وطبیعغی  وولد قرآن کریم ارتباط  –ب 
  یا به صغلرت رکغن واوغب مادنغد     باشدمیکه قرآن از اوزاء دماز  خاطر

 های کغه بعغد از فاتحغ     و یا به صلرت مستحب مادند سغلره هسلره فاتح



 
ای متلاتر و قطعی مسأله دماز خلاددن مردم عم ً   و مسألهشلدمیقرائت 
ادد. پس شاهد آن بلده ملسو هيلع هللا ىلصاز علر پیامبر که دسلی بعد از دسل دیگر  است

 ملسو هيلع هللا ىلصوولد دماز امری ثابت شده است و به زمان پیامبر  یمسألهاز آدجا که 
چغرا کغه     شلدمی  بنابراین وولد قرآن کریم با وولد دماز ثابت رسدمی

 وزئی از دماز است.  ملسو هيلع هللا ىلصقرآن از زمان پیامبر
ای مسغأله  ملسو هيلع هللا ىلصپیغامبر  علغر  در کغریم  قغرآن  وولد اینکه رغم علی –ج 

های ند و مدرک دیگری ددارد  اما دسخهو دیاز به س متلاتر و قطعی است
یغا زمغادی    ملسو هيلع هللا ىلصخطی کش  شده که بر اثبات وولد قرآن در زمان پیغامبر  

هغای  دسغخه لبته کسادی که به بررسغی ایغن   دزدیک به آن داللت دارد  و ا
ادد تا اینگلده مسلمادان دیز متهم به ادد از غیر مسلمادان بلدهخطی پرداخته
 :های خطیگرددد  از ومله این دسخهوادبداری د

دتایجی که مرکز تجزیغه و تحلیغل    خطی ملولد در برلین: یدسخه – 1
 سلییس در زوریخ بدان دست یافغت  بیغادگر آن اسغت کغه ایغن دسغخه      

ید و تغاریخ  آشمار میه خطی قرآن کریم در وهان ب یترین دسخهقدیمی
 .رسدمیمی دی  452و  474های ای بین سا دورهآن به 

هایی کغه بغا   که بعد از تحلیل و بررسی کندمیاین مرکز سلییسی اشاره 
بر روی دسخه مذکلر ادجغام   16های رادیل کربن سی استفاده از ایزوتلپ

هغای حیغات   خطغی بغه آخغرین سغا      یکه این دسخه دهدمیشد  دشان 
 گردد. می یا حد اکالر بیست سا  بعد از وفات ایشان بر ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر
دسخه خطی دادشگاه بیرمنگغام : آزمایشغات ادجغام شغده در واحغد       -2

است کغه مغتن    حاکی از آنرادیل کربن در دادشگاه آکسفلرد  تکنلللژی 
ه شغده و از  از پلست گلسفند یغا بغز دلشغت    هاییاین دسخه بر روی تکه

 ید. آقرآدی باقی مادده در ددیا بشمار میترین متلن قدیمی



 

 
 

درصغد   65خطی مذکلر را با دقتی به میزان  یمر دسخهاین آزمای   عُ
هغا   که متن دلشته شده بر روی ایغن پلسغت   کندمیتعیین دملده و اشاره 

 . رسدمیمی دی  465و  545های ای بین سا تاریخ کتابت آن به دوره
: گلیغد مغی متخلص مسیحیت و اسغ م  پروفسلر دیلید تلما   استاد 

در حالی کغه   .«گرداددمی های او  صدر اس م بازاین متلن ما را به سا »
 432و  417دبلی دیز آمده  وحی الهی بین سالهای  یبنا بر آدچه در سیره
 . باشدمیداز  شده که همان تاریخ وفات ایشان  ملسو هيلع هللا ىلصمی دی بر پیامبر

بیرمنگغام بغدین    ی: سن تخمینی دسغخه کندمیپروفسلر تلما  اضافه 
کغرده  زددگی مغی  ملسو هيلع هللا ىلصکاتب این دسخه در زمان پیامبر معناست که احتماالً

 .است
هغای  گلده ادکاری دسبت به وولد قرآن کریم  از وادب اقلیت هیچ –د 

می قغرن او  و مغا بعغد آن زدغدگی     غیر مسلمادی که در حکلمغت اسغ   
  شنیده دشده است. در حالی که اگر وولد قرآن کریم در قرن اددکردهمی

او  دروغی بلد که مسلمادان آن را بعد از قرن او  یغا دوم هجغری رواج   
مادغد و  های غیر مسلمان پلشیده دمغی ه بلددد  این درو  آدها بر اقلیتداد

 هغا  و بغر سغر زبغان    کرددغد  داقل برای هم کیشان خلد برم  میآن را ح
افتاد که ادعای مسلمادان مبنی بر وولد قرآن در قرن او  دروغی بی  می

 ایم. چنین حرفی از آدها دشنیده دیست. خدا را شکر
ادد که ده تنها قرآن کریم در زمغان  برخی مستشرقان دیز اقرار دملده –ه 
ملولد بلده است  بلکه هرگز ملرد تحری  و دقلان دیغز قغرار    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

 از آن ومله عبارتند از :دگرفته است! 
 مستشرق اسکاتلندی ویلیام ملیر 
 مستشرق بریتادیایی آدریان براکت 
 مستشرق فرادسلی ولرج اللی 



 
 مستشرق آمریکایی 

 
 
 
 
 

 :فصل دوم

 و تعجیز تحدّی یادلّه
 

  : به نو دن کتابی همچ ن قرنن کریم تحدّیمبحث اول.  
 ااشقاق ماه  یمبحث دوم : معجزه. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

چیغزی مشغابه   ادعا داشته باشند کغه  این است که کافران  تحدّیمراد از 
بیغادگر عجغز کفغار از       و این عدم تلاداییآورد را بیاوردد ملسو هيلع هللا ىلصآدچه پیامبر 
مادندی بغرای قغرآن   ن به آورد تحدّی  و آدچه از ملضلع باشدمیاین امر 

ن کریم یک سرمنشغأ فغلق   آآید  داللت بر آن دارد که قرکریم بدست می
 . ودد استبشری بزرگ دارد که همان خدا

العغاده را داشغتند کغه آوردن آن    ار طلب امری خغارق همچنین اینکه کف
القمر رخ شق یی ادسادی عادی غیر ممکن باشد  مادند آدچه در معجزهبرا

 کندمیرا ثابت  ملسو هيلع هللا ىلصو پشتیبادی خداودد متعا  از محمد تأییدداد  این خلد 
 . اه در وللی چشمان آدها دو دیم شدچرا که تحدی کفار را پذیرفت و م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 به آوردن کتابی مانند قرآن کریم تحدّی: اول مبحث

 

کفغار   تحغدّی اعجاز درخشان   دلیل ترینقلی وآشکارترین   ترینروشن
 . باشدمیمادندی برای قرآن کریم هبه آوردن 
 کدام است؟ تحدّیاعجاز و چیرگی در  یاما ونبه

بغه ایغن ونبغه از اعجغاز      باشدمی  ضعی  چگلده کسی که زبان عربی
 قرآن کریم قادع شلد؟

 :باشدمی  مختلر ادلّهپاسخ این مع
= معجغزه قغاهر و    ومبارزه طلبی تحدّی اوجکفار +  کردن اوج تحریک

 غالب قرآن کریم
 م ج د است: اب ّتد  معجزه قرنن کریم دو داللت بر صدق 

 .مادندی برای قرآن کریمه: داللت داتلادی کفار از آوردن اوالً
  .تحدّی: داللت صدق و راستی در ادتخاب دلع ثادیاً

 در ادامه به تلضیح این ملارد  پرداخته شده است: 
 مااندی برای قرنن کریم:هاز نو دن  کفا اول: داللت اات اای 

که همراه با داتلادی کفار   و تحریک تحدّیاز فضای  لضلع کام ًاین م
آشکار است. در ادامه شما را به   باشدمیاز قبل  مبارزه همچلن قهرمادان 

 بریم:می تحدّیفضای 
در  ملسو هيلع هللا ىلصترین مردم  عرب واهلی بلد کغه پیغامبر  ترین و فلیحبلیغ -1

. و باشدمیمیان آدان مبعلث گردید  و اشعار بلیغ آدان خلد گلاه این ادعا 
اقلامی که بعد از عرب واهلی روی کار آمددد در ایغن زمینغه  در سغطح    



 

 
 

تری از واهلیلن قرار داشتند  بلکه عرب واهلی بغرای کسغادی کغه    پایین
  بعد از واهلیت آمددد  خاستگاه ب غت و فلاحت بلد!

که با باطل خلادغدن ارزشغمندترین مایملغک     یدآیم سپس کسی -2
خغرد  خدایان آدها را بغی و  خدایادشان  خشم آدان را برادگیختآدها یعنی 

رسادند صی  دملد که هیچ سلد و زیادی دمیهایی تلخلادد و آدها را سنگ
 و آدها را به سلختن در آت  وعده داد!

هرای نترش جهرنم    رستید، سنگ  یزهپشما و ناچه غیر از خدا می) 
خردا ب دارد د  نترش     * اگر اینهاوا د نن خ اهید شد  هستید و یقیناً

 (شداد، د  حالی که همه ناها د  نن جاودااندجهنم وا د امی
  66   65االدبیاء :  
بغت بغین   رقا یو ادگیغزه  باشغد مغی از دزدیکغان آدهغا    ملسو هيلع هللا ىلصمحمغد   -3

 تر است.دزدیکان شدید
خلاهد چیزی مادنغد  دملده و از آدان می تحدّیسپس قرآن کریم  -6

کفار قری ( دارای عزت دفس و غیغرت  قرآن بیاوردد  در حالی که آدها )
حفغظ کرامغت خغلد فغداکاری     کغه بغرای    تا وایی  بلدددو بزرگ منشی 

 کرددد.می
، بلکره  این قرنن  ا خر د بافتره اسرت    گ یند محمدنیا کافران می) 

گ ینرد بایرد سرخنی ماانرد نن     مینو اد * پس اگر  است ایمان امی
  36   33( الطلر بیاو اد

این یعنی به چال  کشیدن قلیترین چیزی کغه عغرب وغاهلی داشغت:     
 ! شانیعنی زبان و ب غت

افزایغد و بغه آدغان    آدان می تحدّیسپس قرآن کریم بر تحریک و  -5
که اگر همه با یکدیگر همکاری کنند  بلکه ونیان دیز در این  دهدمیخبر 



 
ملضلع به آدان کمک کنند  هرگز دخلاهند تلادست که مادند این قرآن را 

 بیاوردد!!
مااند ایرن قررنن  ا بیاو ارد،     بگ  اگر ااس و جن گرد هم نیند تا) 
 55اإلسراء (ت ااند مااند نن  ا بیاو اد اگر چه به یکدیگر کمک کنندامی

و از آدهغا   کنغد مغی قغرآن ادامغه پیغدا     تحغدّی غلبه و  ریا ِاین س -4
 خلاهد که فقد ده سلره بیاوردد!می

تن از یکدیگر در این زمینه و به آدان یاد آور شده و آدها را بر کمک گرف
 ادگیزد!بر می
 اامرد  بافته و نن  ا ک م خدا مى گ یند: محمّد خ د قرنن  ایا مى) 

اگر این ادّعا  ا دا اد، بگ : چنااچره  اسرت مرى گ ییرد، ده سر  ه      
ت ااید به یا ى فررا  نن بیاو ید و جز خدا هر که  ا مىساختگى مااند 

  13( هلد : .خ ااید
بلکه قغرآن    ماددقد در همین حد از تحریک باقی دمیملضلع ف -0

 !!کندمیکریم آدها را به آوردن تنها یک سلره مادند قرآن امر 
؟  ا ساخته و به خدا اسبت داده استگ یند: محمّد خ د نن نیا مى) 

نن اى ماانرد  سر  ه گ یید، شرما هرم   بگ : اگر د  این ادّعا  است مى
  35یلدس:  (.بیاو ید و جز خدا هر که  ا مى ت ااید به یا ى فراخ ااید

خغلد تعیغین    تحغدّی قرآن کریم مدت زمادی معینغی بغرای ایغن     -5
بلکه به منکران خلد  کل زمان را داده است. و اگر مهلت زمغادی    دنملده

تلادیم مادند قغرآن  گفتند: ما میدملد  میتعیین می تحدّیمعینی برای این 
 کریم را بیاوریم اما به زمان بیشتری دیاز داریم! 

آدهغا را بغه ادجغام امغلری دسغتلر       ملسو هيلع هللا ىلص قرآن کریم و رسل  خغدا  -6
عبغادت    :مادنغد  .را بغه همغراه داردغد    دهند که دلعی مشقت و سختیمی



 

 
 

  پذیردهستند که دفل  بشری آدها را دمی هاییوهاد  ادفاق  اینها خلاسته
مگر اینکه از صدق قرآن یقین داشته باشند و قرآن دیز در صلرتی صغادق  

با این تلویه بلد که مسلمادان قبغل  است که دتلان مادندی برای آن آورد  
کلشیددد مادند پیروی کنند  می ل از آدکه از پیامبرو قب از اس م آورددشان

قرآن را بیاوردد. پس چلن مسلمادان با تمام وهد و مشغقتی کغه در دیغن    
بغه  که آدان   این ملضلع داللت بر این دارد بلد پیرو وی شددد ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

( و الهغی بغلدن قغرآنی ایمغان     مادند قرآن)آوردن غیر ممکن بلدن این امر
 ادد.داشته

کغذاب و   همسغیلم  آوری از سلی شخلی مادنغد های خندهت شآری  
قرآن کریم صلرت گرفته  اما کار آدها به عنلان  دیگران برای آوردن مادندِ
و حتی کافران دیز به دلیل سخی  و رکیک  شلدمییک شلخی و طنز یاد 

 ادد.رفتهآن را ودی دگبلدن اثر آدها  
 : کندمیاعتراضی که عقل نن  ا  د 

امغر مهمغی دبغلده و اگغر       کفار مکه از سلی ملسو هيلع هللا ىلصتکذیب دملدن محمد)
دی برای برایشان مهم بلد  مادند این قرآن را میاورددد  یعنی کفار اگر مادن

  (!دها به این امر بلده  ده داتلادیرغبتی آقرآن دیاورددد از روی بی
 پاسخ به این اعتراض :

و تکغذیب او    ملسو هيلع هللا ىلصداللت بر این داردد که ابطا  دعلت پیامبر ادلّهتمامی 
را شغکنجه   ملسو هيلع هللا ىلص  آدهغا پیغروان پیغامبر   سیار برای کفار مکه مهم بلده استب

ا  و فرزدغدان خغلد بغا    کشتند  با وان و مداددد و بعضی از آدها را میمی
ادان ونگیددد  عزیزترین کسادشان را در این ونگها با مسغلم مسلمادان می

کرددد. این دلیلغی اسغت   داددد و در این ملضلع کلتاهی دمیمی از دست
تلادسغتند  دندی برای قرآن کریم  اگغر مغی  بر عجز مطلق آدان از آوردن ما



 
گ و خغغلدریزی را بغغر خغغلد تحمیغغل چنغغین کننغغد هرگغغز آن همغغه ونغغ

و  وردددآای مادند قرآن کریم میرا قبل  و سلره تحدّیبلکه   دملددددمی
داددغد  امغا   پایان مغی  ملسو هيلع هللا ىلصو به دعلت پیامبر کردددا باطل میر دبلّتادعای 
دادستند که ونگ و خغلدریزی و قتغل عغام  بغرای آدهغا از اینکغه       آدها می

 .مادندی برای قرآن بیاوردد آسادتر است!
این است نن کتاب  اازل شده کره  راست گفت خداودد بزرگ مرتبه: )

پرو دگا  جهاایران  هیچ تردیدى د  حقاایت نن ایست، زیرا از جااب 
  2:  ه( السجد.است

 :تحدّیدوم : داللت صدق و  استی د  ااتخاب ا ع 
معاذاهلل دروغگل  است  دبلّتکسی که مدعی  آیدا عقل ولر در میآیا ب
بطلبغد؟! آیغا عقغل     تحدّیی آدها به کافران را در قلیترین داشته اما  باشد
چرا آدها را در یکی از عللمی که  پذیرد که این کار دروغگلیان باشد؟می

 ید؟بدطل تحدّیدر آن وارد دبلددد مادند طب  به 
  ا ااتخاب کنند: تحدّیفقط دو افر می ت ااند چنین ا عی از 

یا یک ادسان دیلاده  که البته محا  بلدن ونلن در ملرد ووغلد مبغارک   
 ملسو هيلع هللا ىلصمغل در دسغتاوردهای ایشغان   أرا از سخنان اهل ادلاف و با ت ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

پروردگار بدادند  و  تأییدیا یک ادسان صادق که او را ملرد تبیین دملدیم.
 . باشدمیاین تنها احتما  ملولد 

هایی که د  عصر حاضرر بررای نو دن   ک شش ینخر: د با ه سؤال
 گ یید؟چه می ،ص  ت گرفتهمااند قرنن کریم ه

مطغالبی  مادند قرآن کغریم  ههای بیهلده برای آوردن این ت ش یدرباره
که زبان عربی  کسادیکه هم  ام و پاسخی عق دی به آن خلاهم دادخلادده
 گلیم: سی که به این زبان وارد دیست. میدادد آن را بفهمد و هم کرا می



 

 
 

دادند کغه علغر وغاهلی و علغر     دور و دزدیک  عالم و واهل همه می
در شعر و . چه ن عربی از دظر ب غت و متادت بلد  برترین دوره زبادبلّت

تخراج شد و ادلاع و در این علر بلد که قلاعد زبان عربی اس؛ چه در دالر
باز هم کغافران   وولدهای بیادی در آن ساخته شد  اما با این اقسام زیبایی
که در علغر   مادندی برای قرآن کریم عاوز مادددد  آیا کسادیهاز آوردن 

ادد  خلد هکریم داشت مادند قرآنهبرای آوردن  ایهای بیهلدهحاضر ت ش
تر و تلاداتر در زبغان عربغی   ادد  بلیغعللر دخستین بلده از آدان که دررا 

ادغد و مشغخص   ند: آری  بر علیه خغلد شغهادت داده  می دادند؟ اگر بگلی
که آدها به معیارهای زبان عربغی و تغاریخ آن واهغل هسغتند  و      گرددمی

یست کغه بغه دسغتاورد    کسی که در حلزه زبان واهل باشد  مستحق آن د
 زبادی وی تلوه کنیم.

دغد کغه در   و اگر بگلیند: بلکه این پیشینیان و مردم عللر دخسغتین بلد 
 سغؤا  در این صلرت باید به این   تر و تلاداتر بلدددزبان عربی از ما بلیغ

پاسخ بدهند: پس چرا آدها با اینکه از شغما از دظغر زبغادی تلادغاتر  و بغر      
مادندی برای قغرآن عغاوز   هتر بلددد  از آوردن حریص ملسو هيلع هللا ىلصتکذیب پیامبر

 مادددد؟
بره   مااندی بررای قررنن کرریم،   هبه نو دن   تحدّیبه عبا تی دیگر: 

هدف خ د دست یافته و دیگر حتی امکان فکر کرردن بره نن وجر د    
 . الس مادا د ... و 

 
 
 
 



 
 

 (القمرماه )شق دو نیم کردن معجزه: مبحث دوم
 

کغه بایغد    دادنغد ای مغی ماه را شبهه دو دیم شدن یسفاده برخی قضیهأمت
  شغاید علغت   ملسو هيلع هللا ىلصپیغامبر   دبلّتده دلیلی معتبر بر ملرد بررسی قرار گیرد  

 یاین امر شکست روحی و چغه بسغا شکسغت ایمغادی در برابغر هجمغه      
در بسیاری از  یاستدالل استعداد دیاللگتشکیکی بر علیه اس م  و ضع  

 باشد.مسلمادان 
یک شبهه دیسغت    القمرشقبه فضل الهی در ادامه ثابت خلاهیم کرد که 

 :باشدمی دبلّتبلکه دلیلی حقیقی بر صدق 
 ااشقاق ماه د  قرنن و سنت و داللت نن. ی: واقعهاوالً
 ادشقاق ماه در قرآن کریم  در سلره قمر ذکر شده است:  یواقعه

و هرگراه  نسرمان شرکافته شرد *    ن ساعت ازدیک نمرد و مراه   ن)
گ ینرد ایرن جرادویی ایرومنرد     گردااند و میای بینند،  وی میمعجزه
  2و  1( القمر .است

به این واقعغه اشغاره شغده     متعددبه صلرت همچنین در احادیث دبلی 
ماه شرکافته  :}این فرملده خداودد: )گلیدمیتفسیر آن  است  ابن کالیر در

همادگلدغه کغه در احادیغث      بغلده  ملسو هيلع هللا ىلصتفاق در زمان رسل  اهلل ( این اشد
 . {دیز آمده است متلاتر با سندهای صحیح

از بین صحابه دیز کسادی مادند ابن مسعلد  ابن عبا   ادس ابن مالغک   
رضی اهلل عنهم  ایغن واقعغه را روایغت    بن یمان  هوبیر بن مطعم و حذیف



 

 
 

روایغات را آورده   ایغن  «حتفة الطالب »در کتاب و حافظ ابن کالیر  اددکرده
 است.

روایغت بخغاری در کتغاب صغحیح خغلد از ابغن مسغعلد         :از آن ومله
به دو ایمه تقسیم شد، یک  ملسو هيلع هللا ىلصماه د  زمان پیامبر) :گلیغد میکه  باشدمی

نن قرا  گرفت، د  این  تر ازپایینایم نن بر باالی ک ه و ایم دیگر د  
  .(و ببینید فرم داد: شاهد باشید ملسو هيلع هللا ىلصهنگام پیامبر

  در پغی  کندمیاین معجزه  آدگلده که بخاری از ادس ابن مالک روایت 
 درخلاست بعضی از کفار مکه اتفاق افتاد . 

  زیغرا کفغار آن را   باشدمی ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر دبلّتشکافتن ماه  دلیلی روشن بر 
دیددد و در قرآن دیز بدون اینکه ملرد اعتراض و یغا تکغذیب آدغان قغرار     

اولغین کسغادی کغه آن را      این اتفاق درو  بغلد گیرد ذکر شده است  اگر 
کفار قری  بلددد  در حالی که قرآن کریم در حضلر آدها  کردددمیادکار 

از واقعه یغاد دمغلده اسغت و کفغار آن را ادکغار        و با علم آدها به ملضلع
 دکرددد و فقد گفتند: این وادویی دیرومند است . 

 : اعتراضات و شبهات باطل ثاایاً
در این زمینه برخی شبهات و اعتراضات از سلی کفار مطر  است کغه  

را بغه اذن خداودغد متعغا  آشغکار     به ذکغر آدهغا پرداختغه و بطغ ن آدهغا      
 سازیم:می

  چه دلیلی بر حادث شدن این معجزه وج د دا د؟: اول یشبهه
 ولاب:

تغرین مغردم بغه    آن می پردازیم این است که دزدیک که به ووه او  – 1
حکغلم و  کفار مکه بلددد  زیرا که این واقعه آدها را م  تکذیب ادشقاق ماه

 دبغلّت دملد  لذا این وماعت بر باطل خلادغدن  کفرشان را بر آدها تلخ می



 
بسیار حریص بلددد  همچنین این واقعه در قرآن کریم ذکر شده  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

و  تنغد پرداخو کفار با وولد شنیدن آیات قرآن در این زمینه  به ادکار آن د
بهترین ولابی که در این باره داشتند این بلد که : محمد ما را وادو کرده 

 است! 
بنابراین دلیل ما د  اینجا، سک ت کفا  همراه با اقرا  به حادث شدن 

، و ل  اینکه نن  ا به سرحر و جرادو تفسریر    باشدمیواقعه ااشقاق ماه 
 کرده باشند. 

مسغلمادان دیغز بغه آن معتغرض      خغلد  بغلد   درو  واقعغه  ایغن  اگر – 2
در مکغه رخ داده و در یکغی از   اینکه واقعغه مغذکلر    شددد  مخللصاًمی

های مکی قرآن از آن یاد شده  و از آدجایی که مسلمادان در حالغت  سلره
 القمغر شغق ضع  و آزار و اذیت و شکنجه کفار قرار داشتند  اگر واقعغه  

شغددد و چغه   وی معترض میبلد  به  ملسو هيلع هللا ىلصدروغی ساختگی از وادب پیامبر
گشتند  چرا که آدها آن همه ردج و مشقت را فقغد  می بسا از دین خلد بر

  پس چه دلیلغی دارد  کردددمیتحمل  ملسو هيلع هللا ىلصبه دلیل باورشان به صدق پیامبر 
 از وی تبعیت کنند؟ ملسو هيلع هللا ىلصکه با ثابت شدن درو  پیامبر

 دوم : چرا تمام مردم دایا نن  ا ادیداد؟ یشبهه
تمام مردم ددیا آن را  اتفاق یعنی ادشقاق ماه  واقعا رخ داده باشداگر این 

ومع بزرگی از مغردم ددیغا     ادد  و ع وه بر گروهی از مسلمادان مکهدیده
ادان اهغل مکغه از آن یغاد    ! پس چرا فقد مسلمکردددمیدیز آن را روایت 

 دیفتاده است! این اتفاق اص ً بنابراین ؟اددکرده
 متناقض دما از چندین ووه پاسخ میدهیم:به این شبهه 

 ملسو هيلع هللا ىلصپیغامبر  از قری  کفار از گروهی درخلاست اسا  بر واقعه این – 1
بلد  بنابراین این معجزه بطلر خاص برای آدهغا بغلد و هغیچ منغع عقلغی      



 

 
 

متلوغه   مسغتقیماً   تحدّیمذکلر  به وز کسادی که  واقعهوولد ددارد که 
 چیز عجیبی دیست  باور این امر آدها بلد  از سایر مردم ددیا پلشیده بمادد 

های تللیربرداری و فنلن کارگردادی ما که دوربین یدر زماده مخللصاً
بشر متحل  شغده اسغت  آیغا     و فلتلشاپ به طرز شگفت ادگیزی تلسد

 ؟!  باشدمیکسی که این بشر را آفریده بر چنین کاری قادر د
ادد  بلده خبربی ماه ادشقاق یواقعه از ددیا مردم بیشتر است ممکن – 2

زیرا در زمادی اتفاقی افتاده که بسیاری از مردم خلاب بلددد و بقیغه آدهغا   
ها دیز همادطلر که سق  خاده ادد از رصد ماورا در آسمان غافل بلدهدیز 

ایغن واقعغه    ظغاهراً    وکندمیپلشادد و محدود  چشم ادداز ادسادها را می
چندین ثادیه طل  کشیده و چه بسا برخغی دیغز آن را دیغده باشغند و بغه      

ادغد بغه خغاطر عجیغب و     شک کرده و آدچغه را دیغده   صحت بینایی خلد
 غریب بلدن ملضلع باور دکرده باشند. 

رازی در کتاب تفسیر خلد به ذکر احتما ِ بی اط عی برخغی مغردم  از   
اما ملرخین به ذکغر آن بغه عنغلان یغک      »پردازد: می ادشقاق ماه  یواقعه
ادد  چرا که تلاریخ بی  از همه مغلرد اسغتفاده   تاریخی دپرداخته یواقعه

بغه تلویغه آن از    القمغر شغق  ی  و آدها با رخ دادن واقعهباشدمیمنجمین 
منظر دجلمی پرداخته و گفتند: آن همچلن خسلف ماه  و پیدای  شغی ی  

سغت  و از ذکغر   آسمان به شکل دیمغی از مغاه بغلده ا   ی دیگر از در دقطه 
  «.های تاریخی خلد امتناع ورزیده اددماورای آن در دلشته

بغرای   به ذکر احتماالت منطقی دیگری «شفاء»در کتاب  «قاضی عیاض»
  تلسغغد بیشغغتر مغغردم مغغی پغغردازد و القمغغرشغغق یهعغغعغغدم رتیغغت واق

اتفغاق   واقعغاً  القمغر شق یاگر واقعه گلیدمیادسان گمراهی که »:گلیدمی
دیددغد  ایغن   مادغد و همغه آن را مغی   ده بلد  بر مردم ددیا پلشیده دمغی افتا



 
ادد که تمامی مغردم  ددارد. برای ما دقل دشده و دگفتهاعتراض وی اهمیتی 

ن رصغد کغرده و ادشغقاق آن را    ددیا در آن شب خغاص مغاه را در آسغما   
رسید کغه مغردم ددیغا در آن شغب     ادد  و اگر حتی این خبر به ما میددیده

ادد  به خاطر درو  بلدن ایغن  دگاه کرده و ادشقاق قمر را دیده همه به ماه
زیرا ماه برای تمام مغردم ددیغا در یغک      خبر  برای ما حجت و دلیل دبلد

محدوده یکسان دیست  بلکه ممکن است ابتدا ملتی آن را ببینند و سغپس  
و ممکغن اسغت حالغت آن    آن باشند  ملتی دیگر بعد از آدها شاهد طللع 

برای مردم یک سرزمین بر خ ف حالت آن در سرزمینی دیگر باشغد  یغا   
اینکه بین ماه و مردم یک منطقه را کلهها یا ابرها گرفته باشند و قادر بغه  

هغا شغاهد مغاه گرفتگغی     دیدن آن دباشند  برای همین در بعضی سغرزمین 
هغا ایغن   ضی سغرزمین بینیم  در بعها آن را دمیهستیم و در دیگر سرزمین

افتغاد و در   ر بعض دیگر به طغلر کامغل اتفغاق مغی    د  ماه گرفتگی وزئی
ردد  کغس  برخی مناطق دیز وز کسادی که ادعای علم به ماه گرفتگی را دا

 یمعجزه  این تدبیر خداودد مقتدر و داداست. شلدمیدیگری متلوه آن د
و دربهغا را   کننغد مغی اسغتراحت  بلد و مردم شغبی  شب  دو دیم شدن ماه
هیچ  و تقریباً کنندمیگیردد  کار را تعطیل هایشان آرام میبسته و در خاده

آن را وز آن کسغی کغه     داددبلط به آسمان دمیکسی چیزی از مسائل مر
  برای همغین مغاه گرفتگغی    کندمیو از این راه امرار معاش  کندمیرصد 
افتد اما اکالر اهالی آن سرزمینها از آن در کشلرهای مختل  اتفاق می غالباً

هغای قابغل   بی اط ع هستند تا زمادی که با خبر شلدد  و چه بسغا ادسغان  
ادغد سغخن   عجیغب و غریغب کغه در آسغمان دیغده     اتفاقغات   وثلق که از

بخت و اقبا  که گاهی  گلیند  اتفاقاتی همچلن ادلار و ستارگان بزرگمی
 هغا بدون آدکغه هغیچ کغس اط عغی از آد     شلددمیمان شب پدیدار در آس

 .«داشته باشد



 

 
 

ادشقاق ماه در شب اتفاق افتغاده و ایغن ملضغلع حغداقل      یواقعه  - 3
لحظغه ادشغقاق     چرا که کندمیدیمی از اهل زمین را از دیدن آن مستالنی 

 برددد. مکه شب بلد و آدها در روز بسر میماه  
کسی آن را اثبغات و دیگغری     اگر در ملرد ملضلعی عقلی دظر از – 6

بنابراین اگر زید  دفی کند  اثبات کننده بر دفی کننده مقدم و مروح است. 
گفت: شیری را دیدم. و عمرو گفت: من ددیدم. گفته زید بر گفته عمغرو  

زیرا او اط ع بیشتری از ملضلع دارد  اما عمرو فقد گفته که   مقدم است
شیری ددیده است یعنی این احتما  وولد دارد که شیر آمغده و او آن را  

ام  ماه را دیده : ادشقاقگلیدمیفرض کنیم یک دفر  پس اگر ددیده باشد. 
بغا علغم    .باشدمیگفته اولی مقدم و مروح  من ددیدم  گلیدمیو دیگری 

به اینکه  تا آدجا که من میدادم از کسی گزارش دشده که در آن شغب بغه   
 طلر کامل و دقیق آسمان را دگاه کرده و گفته ادشقاق ماه را ددیده است. 

ادشغقاق مغاه    یهایی وولد داردد که بغه واقعغه  با تمام اینها  تمدن – 5
 :اددکردهادد و تاریخ آن را مشخص و درباره آن صحبت اشاره دملده

و سغایتی    باشدمیدر آمریکای مرکزی  «مایا»از آن ومله تمدن  -
 دارد:زیر بیان می مقاله ای تحت عنلان منسلب به این تمدن استکه 

 های خطی فارسی!ید و دسخهماه شکافته شده در اسناد مادر یا : 
ادشقاق ماه در تاریخ مایایی را ذکر دملده که  یثبت واقعه مقاله در این 

 !باشدمیقبل از هجرت  ملسو هيلع هللا ىلصتاریخ آن ملافق با تاریخ حیات پیامبر
همچنین اسنادی فارسی دیز در این مقاله آورده شده که بغه ادشغقاق مغاه اشغاره     

 !کندمی



 
ارسی(. خطی فهای افته شده در اسناد مادرید و دسخه)ماه شک تللیری از سند

 های مکرر پیدا کردیم!.بعد از حذف شدن و این عکس را در سایت آرشیل

 



 

 
 

دسخه خطی هندی دیز وولد دارد که شیخ عبدالمجید زددادی آن  -
را از حمیداهلل دقل کرده و دسخه مذکلر در کتابخاده دفتر دپارتمغان هنغد   

الی  2570 152واقع در لندن  ملولد است و دارای شماره مروع : عربی 
از آن اقتبا   «محمد  س ل اهلل»  و حمیداهلل در کتاب خلد باشدمی 103

 دملده است. 
علرت اسر م نو دن یکری از    » :در این دسخه خطغی بیغان شغده کغه    

از ومله مطغالبی کغه   ، «ااشقاق ماه ب ده است یفرمااروایان هند، واقعه
 :باشدمیدر این دسخه آمده  ملرد زیر 

در هنغد یعنغی وغاکروادی فرمغا        «ماالبغار « »پادشاه ماوبار یا همغان »
رخ داده بلد  به چشم خغلد   ملسو هيلع هللا ىلصادشقاق ماه را که از وادب محمد یواقعه

دادسغت کغه از آمغدن      آن پدیده پغر  و وغل دمغلد    یدید  چلن درباره
پیامبری در شبه وزیره عرب خبر داده شده است  پس پسرش را وادشین 

مسلمان شد  ملسو هيلع هللا ىلصخلد دملد و راهی دیدار با پیامبر شد. وی به دست پیامبر
وطن خلد بازگشت  در بنغدر   به ملسو هيلع هللا ىلصنملدهای پیامبر چلن بر اسا  رهو 

  .ظفار درگذشت
که از هند بازگشته بلد  فردیع وه بر این  حافظ ابن کالیر دیز از  -

 :کندمیچنین دقل 
معبغدی را در  ادد کغه آدهغا   ا  تعدادی از مسافرین بیان داشتهبا این ح »

که بر روی آن دلشته شده: این بنا در شبی که ماه دو  اددکردههند مشاهده 
 «.دیم گردید  ساخته شد
 و تناقض نن با عل م تجربی  القمرشق یشبهه س م : واقعه

  زیرا اگر چنغین  باشدمیاز دظر علمی روی دادن ادشقاق ماه غیر ممکن 
 در وزر و مغد را شکافی در ماه ایجاد شده باشد آثار وادبی مادند اخت   

های ماه دیز بر وقلع ادشغقاق در مغاه     همادگلده که بروستگیدر پی دارد



 
داللت ددارد. به عبارتی دیگر  از دظر علمی ادشغقاق مغاه اثبغات دشغده و     

 ! شلدمید
 که دسغبت بغه   شلدمیای فقد از سلی کسی مطر  چنین شبهه پاسخ :

. معجغزه عبغارت اسغت از امغری     حقیقت معجزه و غایت آن واهل است
  و اگر تغابع قغلادین   قلادین علمی تجربی یدر هم شکننده العاده وخارق

بلکه تنها یک تجربه و یک اکتشغاف    عللم تجربی بلد  دیگر معجزه دبلد
  شکسغت داپغذیر   داد از وادب خدایی قدرتمنغد  علمی بلد که دشان دمی

ادیشتین وبار و داداست  و اگر چنین بلد اکتشافات کسادی مادند دیلتن و 
 دیز معجزه به حساب میامد!

دمایغد  امغا ابغزار    و غایت آن را درک مغی  کندمیمعجزه را تللر   عقل
خیلغی سغاده    اگغر   علمی تجربی  قابل ادطباق با معجغزه دیسغت   پژوه 
 ای برای بشر باشد.قرار است معجزه ؛بگلیم

در دتیجه کسی که ماه را شکافته  از اینکه این کار را بغدون عغلارض و   
ماه را  بخلاهدباقی گذاشتن اثر وزر و مد ادجام دهد  عاوز دیست و اگر 

 دشغقاق بغه حالغت اولغ  بغاز       بغدون هغیچ اثغری از ا   ههمادگلده که بلد
 . گرداددمی

 ااشقاق ماه د   وز قیامت خ اهد ب د! یشبهه چها م: واقعه
افتغد  و بغرای   در روز قیامت اتفاق مغی   شریفه یادشقاق مذکلر در آیه

مادنغد ایغن   اشاره به محقق اللقلع بلدن امر به صیوه ماضی آمغده اسغت.   
تقاضرای    سرد پرس  فرمان خدا به زودی فررا مری  )فرملده اهلل متعا : 

  1( النحل : مکنید  ا تعجیل نن
بلکغه    دبغلّت ده بغرای ادکغار    ادانبرخی از مسلم طرفاین اعتراض از 

  .شلدمیادشقاق ماه در ددیا بیان  یبرای بعید دادستن واقعه



 

 
 

 :باشدمیپاسخ به این شبهه دا ای چند جنبه 
 کسادی روایت و شده دقل یصحیح احادیث در ماه ادشقاق یواقعه –1
بغه   .است هرسادد تلاتر به را آن «الشلکادی» و «المناوی»  «کالیر ابن» مادند
 ای که وایی برای ادکار و یا تلویه آن وولد ددارد.گلده
. داردغد  اومغاع  آن بغر  همغه  افتغاده   اتفاق ماه ادشقاق یواقعه اینکه –2

خداودد متعا  به لفظ ماضی از وقلع ادشقاق ماه »: گلیدمی عیاض قاضی
خبر داده اسغت  و تمغام مفسغرین و     الهیو رویگردادی کفار از معجزات 
 «اوماع داردداهل سنت بر وقلع این امر 

 اتفغاق  این که شلدمی فهمیده چنین آن معادی و قرآن آیات سیاق از –3
 :ومله از افتاد  خلاهد اتفاق قیامت روز در اینکه ده  داده رخ ددیا در

و  ن امغر در گذشغته دارد  داللت بر وقغلع ایغ   «إدشق»ماضی بلدن صیوه 
معنغای حقیقغی فعغل     یکه مادع ارادهشریفه دیامده  یای در آیههیچ قرینه

خداودد متعا  صغحیح   یباشد  همچنین مقایسه آن با این فرملده «إدشق»
پس  تقاضرای   ، سدفرمان خدا به زودی فرا می) :فرمایغد میکه  دیست

  1( النحل : مکنید  ا تعجیل نن
معنا از ماضی ( تقاضای تعجیل آن را مکنید: ف  تستعجل هدر عبارت : )

 یابد. به مستقبل توییر می
بیننرد  ( مری ایای )معجرزه و هرگاه نیهاین فرملده اهلل متعغا : )  -
داللت بر این دارد کغه    2( القمر : گ یند این جادویی است قد تمندمی

 دبغلّت صدق و ع مت  یاین سخن از وادب افرادی گفته شده که دشاده
ادغد  و  و ایمغان دیغاورده   ی کغرده وغلد روی گردادغ  ادد و با ایغن و را دیده

آیات و معجزاتی بغرای ایمغان آوردن دیسغت  بلکغه       حلادث روز قیامت



 
آیات ایمان و تلدیق فقد مختص ددیا و اهل ددیاست  وایی که ایمان و 

  عمل صالح سلد می بخشد.
( داللغت بغر   وغادویی ادامغه دار  : رٌمِستَمُ حرٌسِهمچنین این گفته کفار: )

ورأت آن  وقلع این معجزه در ددیا دارد  زیرا هیچ کس را در روز قیامت
 . دیست که چنین حرفی بزدد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

  :فصل سوم

خبر دادن از امور غیبی در آینده قبل از 

 وقوع آنها
 د   ناهابعد از شکست . مبحث اول: خبر دادن از غلبه  وم بر ایراایان

 «= د  چند سالفی بضع سنین»دو ه زماای معین و تقریبا ازدیک 
 ساختن بناهای بلند ت سط اعراب بدوی و  قابت د  این مبحث دوم :

 .امر 
 خبر دادن از مردن ابی لهب و همسر وی د  حالت کُفرمبحث س م :. 
 های بدن امازااای با لباس: مبحث چها م. 
 ن و خبرر از  ای برز   بره مسرلمااا   : خبر دادن از حملهمبحث پنجم

 . کثرت ناها د  نن زمان
 خبر دادن از نتش بز گی که از حجاز خا ج شدمبحث ششم :. 
 ه : خبر دادن از پیروزی مسلمااان د  حرالی کره د  مکر   مبحث هفتم

 . گروه ضعفا و مستضعفان ب داد وجز



 
 
 
 
 
 

داده قبل از وق ع از ناهرا خبرر    ملسو هيلع هللا ىلصوق ع ح ادثی د  نینده که پیامبر
قد تی برز   و   یاز ااحیه ملسو هيلع هللا ىلصب د، دلیلی است عق ای بر اینکه پیامبر

دقیرق   ملسو هيلع هللا ىلصاگر اخبا  غیبی پیرامبر  شد، مخص صاًعالم به غیب یا ی می
شد. د  ادامه به بعضری از ایرن اخبرا     ب د، حدس زدن نن دش ا  می

 غیبی اشا ه شده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

، ایرانیان بعد از شکست آنها خبر دادن از غلبه رومیان بر: مبحث اول

 بعد.«بین سه تا هفت سال»در دوره زمانی معین و تقریبا 

 

در این خبر  منحلر در محقق  دبلّترود که دلیل ن گمان میایابتدا در 
بلدن آن است در حالی که این ملضلع صحیح دیسغت  گغاهی شخلغی    

اش صحیح و پی  بینی کندمیپیروزی یک تیم بر تیم دیگر را پی  بینی 
میاید  آیا این یعنی از وادب خداودد به او الهغام شغده اسغت؟!     از آب در
بسیار بیشغتر از   دبلّتاما صحت و قدرت این دلیل بر صدق  خیر. طبیعتاً

 . باشدمیآید که گلاه سخن من در ادامه مطالبی میاینهاست  
 حادث د  نینده یث از این خبر غیبی :  وایت قرنن و حداوالً

 : فرمایدمیروم  یمتعا  در سلرهخداودد 
تررین سررزمین، و ناران بعرد از     د  ازدیک *  ومیان مغل ب شداد)

د  ظررف چنرد سرال،     * شداشان بزودی پیروز خ اهند شد مغل ب
عاقبت و اتیجه کا  پیش از شکست ناها و پس از پیروزیشان فقط د  

منران  ؤم خداست، و د  نن  وز که  ومیران پیرروز شر اد،    یسیطره
 6-2الروم :  .(شادمان و خ شحال خ اهند شد

ین خبر غیبی شغگفت ادگیغز   ا یدر سنت دبلی وزئیات بیشتری درباره
 . آمده است
به ط   خ صه جزئیات و ت ضیحات ایرن خبرر  ا کره د     د  ادامه 

 :کنیممیاغلب احادیث صحیح نمده است بیان 



 
ست  ومیان شکالم * این آیات: ) یدقل شده که درباره «عبا ابن »از 

: ایرادیان در روزی کغه ایغن   گلیدمی( خ  داد * د  ازدیکترین سرزمین
آیه داز  شد بر روم غلبه کرده بلددغد  در حغالی کغه مسغلمادان دوسغت      
داشتند رومیان بر ایرادیان غلبه کنند  زیرا آدها اهغل کتغاب و منسغلب بغه     

دوست داشتند اهل فار )ایرادیان( دینی الهی بلددد  و در مقابل مشرکان 
بر روم چیره شلدد  زیرا آدها دیز مادند خلدشان بت پرست بلددد و دغه از  
اهل کتاب بشمار میامددد و ده به پیامبری ایمغان داشغتند  خبغر شکسغت     

ذکغر   ملسو هيلع هللا ىلص رومیان را دزد ابلبکر آورددد و او دیز این خبر را دزد رسغل  اهلل 
فرملد:  ملسو هيلع هللا ىلصاین آیات را داز  فرملد  پیامبر دملد  هنگامی که خداودد متعا 

در ایغن بغاره خداودغد    و   « ومیان( بر ایراایان غلبه خ اهند کردناها )»
منان خ شحال خ اهند شد* با یرا ی خردا،   ؤد  نن  وز م: )فرمایدمی

که خداواد هر که  ا خ اهد یا ی  سااد و اوست شکست ااپرذیر و  
  5 – 6: الروم .(بخشایشگر

الم * غلبت الرروم  در مناطق مکه به راه افتاد : ) ابلبکر فریاد زدانپس 
( بعد غلبهم سیغلب ن * فی بضرع سرنین  * فی ادای اال ض و هم من 

( امبراین بین ما و شماست  رفیق تل)پیغ گروهی از مردم به ابلبکر گفتند: 
پندارد که رومیان در ظرف چند سا  بر ایرادیغان غلبغه خلاهنغد کغرد      می

ایغن مغاورا   لضلع با یکدیگر شرط ببندیم؟ گفت: آری )ملافقی بر این م
بندی بلده است( پس ابلبکر و مشرکان شرط بستند و قبل از تحریم شرط

بر آن تلافق کرددد  و خطاب به ابلبکر گفتند: مهلتی میغان مغا و خغلدت    
 و اگر شما کنیممیبندی شدیم  چنین و چنان قرار بده  اگر ما پیروز شرط

پیروز شدید  چنان کنید و چنین کنید. پس ابغلبکر مغدت شغ  سغا  را     
مقرر دملد. چلن ش  سا  گذشت و رومیان هنلز غلبغه دکغرده بلددغد     



 

 
 

ومیغان بغر   اما چلن سا  هفتم رسغید  ر   مشرکان شرط را از ابلبکر برددد
 . (گام بسیاری از مردم اس م آوردددو در این هن ایرادیان پیروز شددد

منظغلر از  کغه  به ابلبکر یادآوری کرد  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر :روایتی صحیح آمدهدر 
او دیز متلوه گردیغد    باشدمیبلکه زیر ده سا    ش  سا  دیست «بضع»

 . و شرط را برد
 . بین سه تا ده سا  را گلیندبضع د  لغت: 

 . اب ّتبر صدق  برهانهای قد ت این : اشااهثاایاً
  :ملهواز آن  ها بسیاردد این دشاده

 معینغی  زمغادی  یمحدوده در رومیان  پیروزی از را آدها کریم قرآن – 1
غیبی  یاز چنین واقعه ملسو هيلع هللا ىلص محمد که است ممکن غیر و داده خبر آینده در

مگر اینکغه مطمغ ن باشغد کغه آن       بندی کند خبر دهد و بر سر آن شرط
بغه هغیچ    ملسو هيلع هللا ىلصخبری است از وادب خداودد دادا و شکست داپغذیر. پیغامبر  

مجبلر و مضطر به چنین ماوراولیی دبلد و آدچنان که در مقغدمات   ووه
ذکر کردیم ایشان شخص زیرک و با ذکاوتی بلددد  اگر فرض کنغیم کغه   

داشغته و دعغلت وی در    دبغلّت بغه درو  ادعغای     -معغاذاهلل  - ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر
این خلد برهادی  و خلاهد ریخت صلرت محقق دشدن این خبر غیبی فر

تی بزرگ و اعتمادش اش با قدرو رابطه پروردگار صدق وی در دقل ازبر
 .باشدمیبه آن 
این خبر غیبی در مکه اتفاق افتاد  و وضع مغادی مسغلمادان در آن    – 2

کفار دیز تحغت شغکنجه    یضعی  بلد و ع وه بر آن از داحیه اًزمان واقع
از پیروزی رومیان داده بغلد درو  از آب   ملسو هيلع هللا ىلصبلددد  و اگر خبری که پیامبر

 یاوراد شد  با این فرض که بیشتر می ی آدانمیامد  عذاب و شکنجه در
بنابراین آیا ادسان عاقل خلد را در معرض  بمادند  ملسو هيلع هللا ىلصدر آن هنگام با وی 



 
از ملدر خبر مطم ن باشد و  که زمادی مگر  دهدبیشتر قرار می یشکنجه

 به یقین بدادد خبر مذکلر از وادب خدایی دادا و آگاه است؟
غیبی به پیروزی رومیان امری ثابت و حتمی اسغت    یتحقق وعده – 3

زیرا خداودد متعا  آن را در قرآن کغریم ذکغر کغرده و بغر کفغار خلادغده       
وضغع سغلء اسغتفاده     افتاد  کفار از اینشد  بنابراین اگر این اتفاق دمیمی

او شما را از پیروزی رومیغان خبغر    گفتند: محمد کذاب است.کرده و می
 ! ی که چنین دشدداد در حال

افتغاد  اصغحاب   اگر این خبغر غیبغی اتفغاق دمغی     این در حالی است که
گفتند: قرآن با ما صغادق دیسغت    و می کردددمیبه وی اعتراض  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

 .اگر قرآن از وادب خدا بلد  این خبر غیبی به وقلع می پیلست!
هیچ اعتراضی در این ملضلع  ملسو هيلع هللا ىلصدشمنان و اصحاب پیامبراز آدجایی که 

بغه وقغلع    واقعاً  که خبر غیبی مذکلر دارددداشتند  این امر داللت بر این 
بلکه در حدیالی صحیح از ترمذی دقل شده که بسغیاری از مغردم    ؛پیلسته

 بعد از تحقق پیروزی رومیان اس م آورددد.
– پیروزی رومیان ثابت دشده استاز دظر تاریخی : اگر معترضی بگلید

: ییغد بگل ویبغه   -اسغت  اشغتباه  هغم  تغاریخی  لحاظ از حتی سخن  که
دوست من آرام باش! اگر پیروزی رومیان در آن زمغان  از دظغر تغاریخی    

نغافقین و یهلدیغان مدینغه    ثابت دشده بلد قبغل از شغما کفغار قغری  و م    
تغر  بسغیار حغریص   ملسو هيلع هللا ىلصشددد و آدها از شما بر تکغذیب پیغامبر  معترض می

 بلددد. 
غیبی حادث در آینده  سرشار از  یاسللب قرآدی در بیان این واقعه -6

الم *  ومیران  فرملده: )  اهلل متعا است   تحدّیاعتماد به دفس مطلق و 



 

 
 

شکست خ  داد * د  ازدیکترین سرزمین، و بعد از شکستشان پیروز 
 ( ... تعیین محدوده زمادی! خ اهند شد* د  ظرف چند سال

عاقبت کا  چه قبل و چه بعرد از پیرروزی   : )گلیدمی سپس مستقیماً
( چنین تاکید محکمی که عاقبت کار فقد در  ومیان د  سیطره خداست

خداست  بعید است که هغیچ ادسغادی تغا ایغن حغد از خغلدش        یسیطره
  .مطم ن باشد!

خداست، خداوارد هرگرز   این وعده : )گلیدمیسپس کمی بعد از آن 
( در دهایغت اطمینغان و   داانرد ، اما اکثر مردم امری کندمیخلف وعده ا

 .اعتماد به تحقق امر  بدون هیچ شکی!
در این امر غیبی حغادث در آینغده ووغلد     خطاب محکمیبینید چه می
 ؟کندمی! این بر چه چیزی داللت ؟دارد

 و اگغر  باشدمی دبلّتبرای برهان صدق آدچه بیان شد تحلیل دخستینی 
شغتر  ایغن   مغل بی أزدد  چه بسا بغا ت ی در پی حق باشد آن را پس دمیکس

 .گردد... والحمدهلل تربرهان برای ما روشن
 های بیه ده برای ابطال این دلیل!ثالثا: ت ش

های پلچی برای دستکاری این برهان قاطع ادجغام گرفتغه اسغت     ت ش
گاهی با استناد به قراءات دادر و روایات ضغعی  و مخغال  بغا قغراءات     

رومیغان در زمغان   متلاتر و روایات صحیح  و گاه دیگر با ادکار پیغروزی  
 مذکلر در قرآن کریم . 

موایرت  دبلّت یاستناد آدان به روایات دیگری که با مس له یاما درباره
 یداردد  باید بگلییم که اوماع قراءات متغلاتر و ثابغت بغر اینکغه واقعغه     

  بنغابراین  کنغد می  آن روایات را باطل باشدمیمذکلر دلعی خبر از غیب 



 
و مردود که موایر با این واقعیت هستند  معتبر دیستند. خغلاه  شاذ روایات 
 . روایات قرآدی باشند خلاه از حدیثاین 

 باشدمیقرائت صحیح در این ملرد که غیر از آن وایز د: گلیدمی طبری
بر قراء  این قرائتی است که  ( به ضم غین الم * غُلبت الروم) این است:

 حجیت آن اوماع داردد.
ولینغد  که اهل فتنغه بغه آن تمسغک مغی     شاذیروایت  یقرطبی درباره

که در دیگر روایات به آن تلغریح شغده    معنایی: در این قرائت  گلیدمی
 یابد.توییر می  است

ت ش برخی برای ادکار شکسغت روم و سغپس غلبغه آدهغا      یاما درباره
آدها به خلدشان  یطبق آدچه در قرآن کریم آمده است  این ت ش بیهلده

ت واقعه را از دظغر تغاریخی ثابغت    های تاریخی صحّ  و بررسیبازگشت
 کرده است.

، برر  هفت سال قبل از هجرتمی دی مطابق با  516ایراایان د  سال 
هرای  ها بین سالو نغاز پیروزی  ومیان بر ایراای ومیان غلبه کرداد. 

 .  است ب ده هجری دوم و اول سال با مطابق می دی، 526 – 522
 .این همان تاریخی است که قرآن از آن خبر داده است و 

که اگر این واقعه از دظر تاریخی ثابت  کنیممیبار دیگر این دکته را ذکر 
و قطعی دبلد  دشمنان اسغ م در آن زمغان از قغری  و یهغلد گرفتغه تغا       

ه زدن بغغه صغغدق قغغرآن کغغریم غنیمغغت منغغافقین  فرصغغت را بغغرای ضغغرب
شمرددد  و خلد صحابه دیز دسبت بغه عغدم تحقغق ایغن خبغر قرآدغی       می

پس چلن مخالفان اس م در این ملرد سکلت کرده و   دکرددمیاعتراض 
ادغد  مغا دیغز بغه یقغین پغی       حامیان آن از صحت واقعه یقین حاصل کرده

 .  تاریخی اتفاق افتاده است دظر ایم که این واقعه ازبرده



 

 
 

 

در  آنها اعراب بدوی و رقابت ساختمان سازیخبر از : مبحث دوم

 این زمینه

 

 همااگ اه که د  حدیث نمده است:گ یی : غیباوالً
در حدیالی صحیح در کتاب صحیح مسلم به دقل از وبرئیل آمده اسغت  

بغا مغن    الزمغان آخر را ملرد خطاب قرار داد و گفغت: از  ملسو هيلع هللا ىلصکه وی پیامبر
دااراتر  د  ایرن مسرهله   کننرده   سرؤال ش اده از  سؤال»: فرملدددبگل  
سرو  خ د  ا  کنیز»: فرملد «؟های آن به من بگلدشادهاز »:  گفت «ایست

 کره د  بنرای  بینری  های گ سفندچران  ا میو پابرهنهنو د، به دایا می
  .«کنندبا هم  قابت میبلند  هایساختمان

 های ق ی د  این خبر غیبی ثاایا: اشااه
 ها در ادامه اشاره کنیم:تلادیم به مهمترین این دشادهمی
 اهغالی  وضغع  بغا  کغام ً  -فقغرا  یعنغی  - دغلا  بغی  پابرهنگان صفت – 1

آدجغا کغه    تغا  دارد  تطغابق  پغی   سغا   چنغد  تغا  تقریبغا  خلیج کشلرهای
پابرهنه به این شغکل)  اهالی خلیج( دقیقاًآدها را )یعنی   های قدیمیعکس

کغه   شغلد مغی   و از ظاهر حدیث چنین برداشت کندمیو بی دلا( دمایان 
و مرتفع سازیشان وولد  پابرهنه بلدن آدهافاصله زمادی دسبتا کلتاهی بین 

 .!دارد
 
 
 



 

ی شلت که از سایت امغارات امغروز در   ها در دههتلاویری از اماراتی
 .دشر شده است 2715مایلی  10تاریخ 

 



 

 
 

 

 
م از کتغاب )سغعلدیه از عدسغه اولغین     1630خشی از بازار ریغاض در سغا    ب

 44عکاسان( اثر ولیام فیسی و وللیان گرادت صفحه 



 
ای از   هغیچ دشغاده  فرملددغد ایغن حغدیث را    ملسو هيلع هللا ىلصپیغامبر  که هنگامی – 2
شد تا بگلییم این خبر پیامبر امر ملرد ران و آبادادی در مدینه دیده دمیعم

ادتظاری بلده اسغت  بلکغه مغردم مشغول  وهغاد در راه خغدا بلددغد دغه         
  دهغد میاز امری که ادتظار آن دمیرود خبر  ملسو هيلع هللا ىلصسازددگی  پس اینکه پیامبر

اینکه گفته  و آگاه است  مخللصاً دلیل استناد و اتکای او بر خداودد دادا
 . ه استتحقق پیدا کرد ملسو هيلع هللا ىلصایشان
 بلکغه  سغازدد  می بلند هاییساختمان: دشده گفته مذکلر حدیث در – 3
دهند  گلیی کغه رقغابتی در ایغن    مسابقه می بلند بناهای ساختن در: گفته

شغاهد   شهرهای بزرگ حلزه خلغیج واقعغاً  زمینه بین آدها وولد دارد. در 
دبی را ببینید که ارتفاع آن به  در این رقابت هستیم  برای مالا  برج خلیفه

دیغز کغه در حغا      هو بلندترین برج ددیاست  و برج ود رسدمیر مت 525
متغر   1777رود در ظرف چنغد سغا   طغلل  بغه     ساخت است ادتظار می

 .پابرهنگان و فقرا بلددد!برسد. اهالی دبی و وده قب  از 

 
 برج خلیفه در دبی



 

 
 

  داردغد  خغلد  در را معادی همین که دارد وولد دیز دیگری روایات – 6
 سغند  قغلت  بغه  آدهغا  سند  باشندمی ادگیزترشگفت و تر عجیب بسیار اما

از  پغی   هادد کغ هایی آمدهاین روایات در کتاب اما  دیست مذکلر حدیث
 دقغل  ملسو هيلع هللا ىلصعبداهلل ابغن عمغر از پیغامبر    ادد  مال ًسا  پی  دلشته شده 1777
هرایی حفرر شرد و طر ل     زماای که دیدی د  مکره چراه  »: است کرده

الزمران( فررا    نخرامر) سید، بدان که ها میهایش به قله ک هساختمان
از ابغی   «الحغدیث غریب»این حدیث در کتاب  « سیده پس مراقب باش

 . است آمده 226م متلفی سا  عبید القاسم بن س 
هنگرامی کره دیردی د  مکره     ...»ر ملن  ابن ابی شیبه آمده است: د
الزمران  ها  سیداد، بدان که نخرهای ک هها حفر شد و بناها به قلهچاه

به تاریخ وفغات  وفات دملد.  235ابن ابی شیبة در سا   «فرا  سیده است
 این دو راوی تلوه کنید!!!

از ابن االثیرر   «فی غری  احلبدی النهایة »د  کتاب  «بُعِجَت»اما معنای 
یعنغی شغکافته شغد و آن     «إذا رأیت مکبة دبد جت بت ئمبا  »نمده است: 

 ."ها به یکدیگر راه داشتندچاه
 د  این  وایات دو خبر غیبی شگفت ااگیز وج د دا د :

هغای امغروز   راه داردد  و این شبیه به خیابغان او : دقاط مکه به یکدیگر 
 .باشدمیهای آن مکه و تلدل

بلکه طل  بناهای   هرگز عادی دخلاهد بلدسازی در مکه دوم: ساختمان
 های اطراف مکه یا حتی بیشتر از آدهاست!آن برابر با کله

و سغلمین   رسغد مغی متر  471ارتفاع برج ساعت واقع در مکه  تقریبا به 
 .برج بلند ددیاست!



 
  بلکغه از  گلیغد مغی هغای بلنغد سغخن د   مذکلر تنها از ساختمانروایت 

 زدند!طعنه به کلهها می که در بلندی دهدمیساختن بناهایی خبر 
در حالی که چنین بناهایی و حتی مشابه آدها دیز در زمغان ایغن روایغت    

 وولد دداشته است!
های بزرگ را ساختند همان پابرهنگان ع وه بر این  کسادی که این برج

 .و بی دلایان گذشته بلددد!
 

 ملسو هيلع هللا ىلص س ل اهلل  است فرم دادفسبحان اهلل و 
 
 



 

 
 

 
 برج ساعت د  مکه که س مین برج بز   دایاست

 
 
 
 
 



 
 

 خبر دادن از مرگ ابی لهب و همسرش در حالت کُفر مبحث سوم:
 

بریده »: فرمایدمیمسد  یعملی پیامبر در سلره یخداودد متعا  درباره
 وخته او، س دی بره حرال او ابخشرید   باد دستان اب لهب * مال و ااد

عله و  افکنرده  بزودی د  نتشری شر   * او قطعاً مااع عذاب او اشد()
هیزم کش نتش جهنم است* د  حرالی کره   همسرش خ اهد شد* و 

 6 – 1( المسد: طنابی از لیف خرما بر گردن دا د 
 های قد ت این دلیل: اشااهاوالً

 آثار قدرت در این دلیل بارز و بروسته است  از آن ومله:
 اشاره دیز وی همسر به همزمان و آورده را ابللهب دام مذکلر آیات – 1
 .بلددد زدده آدها دوی هر آیات این دزو  زمان در که حالی در  کندمی
وارد ) : اگغر تلبغه دکننغد!   دگفته ستالنایی وولد ددارد و مال ًدر آیه ا – 2

 .کندمیبلکه ملضلع را به قطع و حتمیت اع م   آت  خلاهند شد(
 حمغزه   بغرادرش  کغه  چغرا  بغلد   ممکنغی  امر ابللهب آوردن اس م – 3

 بغا  اشدشغمنی  کغه  خطغاب  بغن  عمر حتی و وعفر و علی برادرزادگاد 
شدید بلد  مسلمان شددد. پس مسلمان شغدن ابللهغب دیغز امغر      ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

 محتملی بلد.
بنابراین ادعای اینکه ابللهب در حالت کفغر خلاهغد مغرد و وارد آتغ      

مگر اینکغه    کندمیکه هیچ عاقلی اقدام به آن د باشدمی  ریسکی شلدمی
خبغر را خداودغد دادغا و آگغاه     و ملدر  عات  مطم ن باشد از ملدر اط

 . بدادد
دادست که دشمناد  در مکغه منتظغر ایغن    می ملسو هيلع هللا ىلصاینکه محمد مخللصاً

هستند که او تنها یک درو  بگلید تا دیغن وی را باطغل سغازدد  بغا ایغن      
 .به آدان داد! وولد این خبر را



 

 
 

  ایغن بغلد کغه    کغرد مغی را تهدید  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد که دیگری بزرگ خطر – 3
 اس م آوردن خلد را اع م کند  تغا اینگلدغه درو    یابللهب و لل به درو 

احتما  معقللی است  اما با ایغن ووغلد   قرآن را برای مردم آشکار سازد. 
 .قرآن کریم از مرگ ابللهب در حا  کفر خبر میدهد!

با ووغلد احتمغا  اسغ م آوردن ابللهغب       ادسان عاقلی مخللصاًهیچ 
مگر اینکه یقین حاصل کند خبر مذکلر از وادغب    دهدمیچنین خبری د

 . باشدمیآشکار و گذشته و آینده خداودد دادای به غیب و 
اتفاق افتغاد و   بلد  واقعاً داده خبر آن از کریم قرآن آدچه دهایت در – 6

 . .والعیاذ باهللدرک واصل شددد  ابللهب و همسرش در حا  کفر به
 : ت همی غیر قابل قب لثاایاً

ممکن است کسی بگلید: شاید قرآن به این خاطر چنین خبری داده که 
شدید و آشکار بغلد  لغذا مغرگ او در     ملسو هيلع هللا ىلصدشمنی ابللهب دسبت به محمد

 . رفته استری است که ادتظار آن میام  حا  کفر
 :باشدمیاین ادعا به دو علت ت همی غیر قابل قب ل 

 ملسو هيلع هللا ىلص  بغا پیغامبر  رغم دشمنیب علیاحتما  اس م آوردن ابللهعلت او : 
وولد داشته است  همچنان که عمر بن خطاب دیز عغداوت شغدیدی بغا    

 دملد  با این حا  اس م آورد. ن داشت و آدان را آزار و اذیت میمسلمادا
اینکغه ابللهغب بغه درو      یدشمنی ابللهب تلویهی بلد بغرا : علت دوم

را در مضیقه قغرار داده و قغرآن کغریم را     ملسو هيلع هللا ىلصادعای مسلمادی کند تا پیامبر
ت و حقیقتغی اسغت کغه صغحّ      تکذیب کند  لذا خلد این ادعغای واهغی  
بلکغه آن را تقلیغت دیغز      کنغد مغی قدرت این دلیل را ده تنهغا ضغعیفتر د  

اس م دیغاورد و ایغن خبغر      ابللهب و لل به درو  با این وولد دماید. می
 غیبی در ملرد او محقق شد  و الحمدهلل اوال و أخیرا . 



 
 

های بدن نما می پوشند ...توصیف  زنانی که لباس مبحث چهارم:

 نبوی دقیق!

 

ست کغه  دقل شده ا ملسو هيلع هللا ىلصاز رسل  خدا: در کتاب صحیح مسلم آمده است
  ا ناهرا  کنر ن  ترا  مرن  کره  است جهنم اهل از گروه دو»می فرمایند: 

 مردم که گاو دم مااند است هاییش ق شانهمراه که گروهی ام؛ادیده
 اطاعرت  از  وگردان اادبرهنه گانپ شیده که زااای و زاند،می نن با  ا

 ایشران  است شتر ک هان مااند سرهایشان مردان، به کننده میل و خدا
 اینکره  برا  کننرد، امی حس  ا نن ب ی حتی و ش ادامی بهشت داخل
 .« ش دمی د ک و حس چنان و چنین فاصله از ب یش
 :اددشده محقق که دارد وولد حدیث این در غیبی خبر دو
 ایغن  و زدنغد  مغی  گاو دم به شبیه هاییش ق با را مردم که گروهی او :
 ایغن  در  باشغد می فاسق زورگلیان و پیشه ستم فرمادروایان مختص ملرد
 دیست. محکم و قلی آدچنان دلیل خبر  از بخ 
  باشغد مغی  دبغلّت  صغدق  بغر  قغلیتری  دلیل که خبر از قسمت آن :دوم
  است. شده گفته سخن «اما بدن هایلباس با زااای» ظهلر از که ستآدجا
 «دمغا  بغدن  هغای لبغا   بغا  زدادی» تلضیح در متعددی تفاسیر ذشتگانگ

 است: شده ذکر ذیل در که باشدمی تفسیری ومله آن از ادد آورده
 بیغرون  را دیگغر  قسمتی و لشادندپمی را خلد بدن از قسمتی  زدان این»
 شغده  گفته و کنند  آشکار را خلد کماالت و زیبایی اینگلده تا اددازددمی

 چغه  اگغر  و دهغد   دشغان  را بددشان که پلشندمی دازک لباسی آدها است:



 

 
 

 و بغا یز هغای لبغا   آدهغا   باشغند مغی  برهنغه  واقع در اما  اددپلشیده لبا 
  «.باشندمی تقلی لبا  از عاری اما پلشندمی زیلرآالت
 مسغلمان  دختغران  از بسغیاری  وضعیت ما  علمای اگر گلیممی قاطعاده
 ارازک  لباسی ناها) :شلددمی القل  متفق تفسیر یک در ببینند  را امروزی

 اما اادیدهپ ش لباس اگرچه و سازد،می امایان  ا بداشان که پ شندمی
 .(هستند برهنه واقع د 
 است: اهفته اکته دو د  اعجاز اینجا د 
  .وص  در دقت – أ
 ووغلد  عغرب  دغزد  در  ملسو هيلع هللا ىلصپیغامبر  زمغان  در کغه  چیزی از صحبت – ب

 است. دداشته
 صحت از حاکی امروزی، دایای د  مسلمان زاان از بسیا ی پ شش

 المستعان! اهلل و .باشدمی دلیل این
 مسغلم  صحیح کتاب بر دلوی شر  از کلی طلر به را حدیث این شر 
 باشدمی ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر معجزات از حدیث این» :گلیدمی که آدجا کنیم می دقل
 ذم بغه   حدیث این در و باشندمی ملولد و شده واقع دیز گروه دو هر که
 هایدعمت آدها :شده گفته آن معنای در است  شده پرداخته گروه دو این
 یعنغی  آن معنغای  شده گفته و هستند  عاری خدا شکر از و داردد را الهی

 اینگلدغه  تغا  آن  از دیگر قسمتی ادداختن بیرون و بدن از بخشی پلشیدن
 گفتغه  آن معنغای  در همچنغین  هغد  د دشان دیگران به را خلد وضع و سر
 «مَائِ َتٌ» اما و سازد دمایان را بددشان ردگ که بپلشند دازکی لبا  :شده

شلد که از طاعت خداودد در ملرد حفظ عفت و مسائل به زدادی گفته می
ادد که کارهغای حغرام خغلد را بغه     گردادند و ممی ت کسادیدیگر رو می

ادد کغه  زدادی  مائ ت :شلدهمچنین گفته می .دهنددیگران دیز آملزش می



 
م های خغلد را هنگغا  و ممی ت  یعنی شاده خرامندرفتن خلی  میدر راه

آدها مائ ت هسغتند چغلن مغلی    :  و گفته شده دهندراه رفتن حرکت می
 در حالی کغه   خلد را همچلن زدادی که مایل به حرام هستند شاده میزدند

و دیگر زدغان را دیغز بغه     است  فاحشهدلع شاده زدن مخللص زدان این 
  و عبارت: سرهایشان مادند کلهان شغتر اسغت    دهندآملزش میامر این 
که بغه   یدیگر وسائل ها وها وشا این زدان سرهایشان را با دستما یعنی 

کغه همچغلن کلهغان شغتر      یسازدد تغا وغای  بزرگ می  شلدسر بسته می
 .شلد(یم



 

 
 

 

ای بزرگ به مسلمانان، با وجود کثرت آنها خبر از حمله: مبحث پنجم

 در آن زمان!

 
امتها برای ضربه زدن بغه شغما    گلیا کلّ»: در حدیث صحیح آمده است

شغلدد.  ومغع مغی   گرسنگادی که بر روی ظرف غذا مادند  شلددومع می
آیا در آن زمان که چنین اتفغاقی بغر    :پرسیددد ملسو هيلع هللا ىلصیکی از صحابه از پیامبر

 ملسو هيلع هللا ىلصکغم اسغت؟ پیغامبر    مانافتد به این دلیغل اسغت کغه عغدد    مسلمادان می
بلکه در آن زمان عدد شما بسیار زیاد است  امغا همچغلن    .خیر :فرملددد

و خداودد هیبغت شغما را از قلغب     روی سی ب هستید  خس و خاشاک
یکغی از یغاران    «دهدقرار میهای شما وهن دشمنادتان میزداید  و در قلب

شردت محبرت   »فرملددد:  مقللد از وهن چیست؟ :سؤا  کرد ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 
در روایغت احمغد آمغده اسغت:      «.از مرر   شما اسبت به دایا و افرتتان

 .«شدت محبت شما به دایا و تنفرتان از جهاد»
 د  این خبر غیبی، از چندین وجه امایان است: اب ّتدلیل بر 

ای از وادب دشمنان مسلمادان  البته دفغس حملغه   دادن از حمله خبر -أ
ای همزمغان صغلرت   ار است اما ذکر این دکته کغه حملغه  امری ملرد ادتظ

یعنغی: یکغدیگر را بغه     «ش ادتمام امتها بر علیه شما جمع می»گیرد: می
ف دیار و املالتغان دعغلت   ونگ با شما و در هم شکستن ابهتتان و تلرّ

 .کنندمی
هغا در قغرن   کشلرهای وهان اس م تلسد اروپاییهر کس در استعمار 

ادغد متحیغر   داشغته  ملسو هيلع هللا ىلصمل کنغد  از دقغت تلصغیفی کغه پیغامبر     أت 27و  16



 
برخغی کشغلرهای     و ایتالیغا  به این صلرت که فرادسه  بریتادیغا . گرددمی

هغا و  کرددغد  سغپس بعغد از آدهغا آمریکغایی     اس می را بین خلد تقسغیم  
مناطق تحت کنتر  و براسا  ها آمددد و بسیاری از آن کشلرها را روسی

  تقسیم بندی کرددد.دفلذ خلد
مسغلمادان تعدادشغان کغم    حدیث مذکلر در زمادی گفته شده که  -ب  

بلد  اما با این وولد خبر از کالرت آدها در آینده داده شده و ایغن چیغزی   
 است که در واقعیت دیز حاصل شده است.

 وعغل  زمغادی  در را حدیثاین   راویان: بگلید کسی است ممکن –ج 
و ایغن   ادغد  بغلده  کفغار  سلءاسغتفاده  ملرد اس می کشلرهای که اددکرده

اوضاع مسلمادان در آن زمان است. یعنی زمان ذکر حدیث حدیث وص  
 و استعمار کشلرهای اس می یکی است.

ترین راوی این حدیث  احمغد  به این ادعا باید بگلییم: قدیمی در پاسخ
  که در عهغد  باشدمی از ائمه مشهلر حدیث  261بن الحنبل متلفی سا  

ه و دولغت عباسغی   کردمیزددگی  260خلیفه عباسی متلکل  متلفی سا  
ده که حدیث مذکلر وص  کرده در آن زمان قلی و چیره بلد  اما ده آدگل

بنابراین، حدیث مذک   اوضاع م ج د  ا ت صیف اکرده بلکره  است. 
 . باشدمیمرب ط به زمان نینده 

کفغار را   یاینکه حدیث مذکلر حالت مسغلمادان در هنگغام حملغه    –د 
  در این حدیث مسلمادان بغه  باشدمی دبلّتدیز دلیلی بر  کندمیبینی پی 

بغا مطالعغه    ادغد  و و دفرت از مرگ یغا وهغاد تلصغی  شغده    ددیادوستی 
یغابیم کغه   ی هنگغام هجغلم اسغتعمارگران  در مغی    احلاالت امغت اسغ م  

وابستگی آدها به ددیا و طفره رفتن از فریضه وهاد  امر غالغب بغر وامعغه    
 اس می بلده است  و اهلل المستعان. 



 

 
 

 

خبر دادن از آتش بزرگی که از سرزمین حجاز خارج  مبحث ششم:

 .شودمی

قیامغت بغر پغا    »: در حدیالی که همه بر آن اتفاق دظر داردد آمغده اسغت  
 شمگر اینکه آتشی بزرگ از سرزمین حجاز خارج شلد که دلر  شلدمید

  «.سازدرا دمایان می 3گردن شترهای بُلری
 رود و : یعنی آت  به آسغمان بغاال   «تضی أعناق اإلبل ببصری» عبارت

ای که دلر آن به بلغری برسغد و آدگلدغه کغه     ول را روشن کند  به گلده
بیضاوی گفته است گردن شترها در سیاهی شب بلاسغطه دغلر آن آتغ      

 آشکار گردد.
 : نیا این خبر غیبی محقق شد؟اوالً

  ادغد کغرده آری  خبر تحقق این غیب گلیی را چندین تن از علماء دقل 
را در سغا   بغزرگ   یکه مردم این واقعغه  اددکردهبلکه برخی از آدها دقل 

 ادد. از ومله این علماء عبارتند از: ه به طلر قطع دیده 456
 اینکه» :گلیدمی «ةالتذکر» کتاب در ه  401 سا  متلفی قرطبی امام – 1

 بزرگغی  آتغ   شغلد   خغارج  حجاز زمین از آتشی اینکه تا: است فرملده
 در واقعغه  ایغن  پیلسغت   وقلع به مهیب ایزلزله آن آغاز در و شد خارج
 456شب  در ماه ومادی الالادی سغا    آخر ثلث از پس ایچهارشنبه شب

 «ه شروع و تا میاده روز ومعه ادامه داشت.

                                                           
 .بلری: شهری معروف در شام که همان شهر حلران است .3 



 
ام کغه ایغن واقعغه از مکغه و از     شغنیده »: گلیدمیی بعد از آن سپس کم

 .«استهای بُلری دیده شده کله
 کالیغر  ابغن  حافظ و ه445 سا  متلفی المقدسی  مةابلشا حافظ – 3و  2

 . ه006 سا  متلفی
بعد از آوردن حدیث مربلط بغه ایغن واقعغه     «البدایه»ابن کالیر در کتاب 

ه بغه   456ملرخان و دیگر مردم وقلع ایغن واقعغه را در سغا     »: گلیدمی
المغلرخین  شغهاب الغدین      شغیخ الحغدیث و امغام    ادغد کغرده تلاتر دقل 

در کتغاب تغاریخ خغلد     مةةعبدالرحمن بن اسماعیل  ملقغب بغه ابغل شغا    
 456عه  پنجم ومادی الالادی سا  : واقعه آت  حجاز در روز ومگلیدمی

ه رویت شد و بی  از یک ماه ادامه یافغت و اقغلا  و کتغب متغلاتری از     
در شغرق مدینغه  قسغمتی از داحیغه     را اهالی مدینه  چگلدگی پیدای  آن 
 «.اددکردهوادی شظا  روبروی کله احد ذکر 

شهر بُلری  قاضی القضغات  صغدرالدین    یاما درباره» :گلیدمیسپس 
پغدرم شغیخ صغفی    علی بن ابی قاسم تمیمی الحنفی به من چنین گفغت:  

مدر  شهر بلری  از چندین تن از اعراب دقل دملد که در صبح   الدین
هر کس در شهر بُلری بلد گرددهای شترادشغان را آدگلدغه کغه    آن شب  
 . «فرملده بلد  در زیر دلر آت  حجاز دیددد ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر
ه  در شغر  خغلد بغر صغحیح مسغلم      404ی متلفی سغا   دلو امام – 6
ه خغارج  456در زمان ما آتشی بزرگ از شهر مدینه  بغه سغا    » :گلیدمی

آت  بزرگی بلد و ملقعیت مکادی آن در شرق مدینه و پشغت   شد  واقعاً
دادستند و مرا اهل شام و دیگر کشلرها آن را می واقع شده بلد  تمام ةحر

 .«از ماورا باخبر دملددد اهالی مدینه که آت  را دیده بلددد



 

 
 

 «هالشغافعی  طبقغات » کتغاب  در ه 001 سغا   متلفی السبکی ابن امام – 5
 :گلیدمی مدینه در آت  پیدای  یدرباره
از آن خبر داده و فرملده بلد قیامت  ملسو هيلع هللا ىلصاین همان آتشی است که محمد»

مگر اینکه آتشی از سرزمین حجاز خارج شغلد کغه گغردن     شلدمیبرپا د
شتران بلری را روشن گردادد  و چندین تن از کسادی که شب هنگام در 

 .«ر داده اددشهر بلری بلددد از دیدن گردن شتران در دلر آن آت  خب
رملده است: در صغحیح  ف ه 065 سا  متلفی الحنبلی روب بن امام – 4

قیامغت  » که فرملددغد:  کندمیدقل  ملسو هيلع هللا ىلصابی هریره از پیامبر  مسلم و بخاری
مگر اینکه آتشی از سرزمین حجاز خارج شغلد کغه گغردن     شلدمیپا د رب

 .«شتران در بلری را روشن گردادد
ه از زمین خارج شد و این 456مدینه در سا  این آت  در دزدیکی شهر 

در زیغر دغلر آن    ر دغزد همگغان مشغهلر شغد و شغب هنگغام       ملضلع د
 ".گردیددیده شد  و خبر آن پخ   های شتران در بلریگردن

 !ثاایا: اعتراض مردود
ممکن است کسی بگ ید: چرا اگ ییم که ادعای علما مبنی بر وق ع 

اارد و هدفشران عر ام فریبری     فتهن حادثه، د وغی است که خ د باای
 است؟

 گ ییم:می سؤالد  ج اب این 
 باشد  خلدشان ساخته و درو  حادثه این وقلع بر علماء تأیید اگر – 1

که شارحان حدیث قبل از زمان واقعه یعنی قبغل از   دیدیممی دباید طبیعتاً
 ادد ن اشاره به واقع شدن آن شر  دادهه  حدیث مذکلر را بدو 456سا  

ه در شر  بخاری  و قاضی عیاض متلفی 666مادند: ابن بطا  متلفی سا  
  این دلیلی اسغت بغر   «إکما  معلم بفلائد مسلم»ه در کتاب خلد566سا  



 
شغدن آن  مسلمان  و آدان که خبر از حغادث   یامادت و صدق ک م علما

 تلادغد . هیچ عغاقلی دمغی  اددکردهادد  تا زمان وقلع آن را ذکر دواقعه داده
ه راسغتگل بلددغد و بعغد از آن تغاریخ      456بگلید: علماء تا قبل از تاریخ 

 .دروغگل شددد!
اس م حرام است و حتی برای یاری دیغن و   یعلما آیین در درو  – 2

 دادند.آن را وایز دمی دبلّتدمایاددن براهین 
درو  و ساخته خلدشغان بغلد     واقعه آن یدرباره علما یگفته اگر – 3

  آدغان را تکغذیب   بغه آن زمغان   شانهم علران و دزدیکاد  دیگرانقبل از 
ان آدهغا را  بینیم هغیچ کسغی از هغم علرادشغ    کرددد  در حالی که دمیمی

 هلل الحمد.تکذیب کرده باشند. و
  



 

 
 

 

خبر دادن از پیروزی مسلمانان در حالی که آنها در  مبحث هفتم:

 مکه از ضعفاء و مستضعفان بودند!

 

ی مسغلمادان و شکسغت   که در مکه داز  شد و به پیروزاز ومله آیاتی 
 :عبارتند از دادکفار بشارت می

گ یند: ما با هم پیرروزیم *  بلکه می: )که متعا  اهلل یفرملده این – 1
 66( القمغر: کنندمیبزودی نن جماعت شکست خ ده و به جنگ پشت 

 .گلیندآدچنان که اکالر مفسران می ای مکی استسلره در و  65 –
بدر خلادغد  آدچنغان کغه در صغحیح      یاین آیه را قبل از غزوه ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

 بخاری آمده است.
عمغر ابغن خطغاب برادگیخغت       ی را درسغؤال  هنگام دزول  در این آیه

سغیهزم  »دقل کرده که عمر گفت: چلن آیغه  عبدالرزاق اللنعادی در تفسیر
خغلرد؟  : کدام وماعت شکسغت خلاهغد   داز  شد با خلدم گفتم «الجمع

گفت: پلشید و مییدم که زره میرا د ملسو هيلع هللا ىلصچلن ونگ بدر فرا رسید  پیامبر
«. کننرد مینن جماعت شکست خ اهند خ  د و از میدان جنگ فرا  »

   65القمر : 
 هستیم: دبلّتدر این آیه شریفه از دو وهت شاهد دلیل 

 .آیه مبنی بر شکست کفار یاو : تحقق وعده
به خبر دادن از این بشارت وا داشت  زیرا  را ملسو هيلع هللا ىلصدوم: اطمینادی که پیامبر

ان قدرتمند بلد  دشمن که مسلمادان در آن زمان ضعی  بلددد و در مقابل



 
لذا چنین اطمینادی وز در کسی که سغخن  منقغل  از قغدرتی بغزرگ و     

 .شلدمیدادای به غیب باشد  یافت د
ناجرا  هاى دشمن د  این سپاهک دسته): اهلل متعغا   یاین فرملده – 2

ین سغلره بغه اومغاع مفسغران از       ا11ص:  (ااد]=بد [ د  هم شکستنى
: سلره ص به اتفاق دظر همه  مکی گلیدمیهای مکی است  قرطبی سلره
 .باشدمی

گر  که در غرور و یعنی: این سپاهیان کفر و تکذیب» :گلیدمیابن کالیر 
بردد  شکست خلاهند خلرد و موللب خلاهند شد میسرکشی حق بسر 
  همادگلده که احزاب تکذیب کننده قبل از آدها شلددمیو در هم کلبیده 

ما با هم  :گ یندنیا می: )مادند این فرملده اهلل متعا در هم کلبیده شددد  
پیروز خ اهیم شد* بلکه نن جماعت شکست خ اهنرد خر  د و بره    

 .«باشدمی( و این درباره ونگ بدر کنندمیجنگ پشت 
 در اینجا  همان دو حالتی است که درباره آیه قبلی ذکر شد. دبلّتدلیل 

  



 

 
 

 
 
 
 
 

 :فصل چهارم

پیشین و آنچه در  هایخبر دادن از امت

 است.های آسمانیشان کتاب
 

 ،و اص ل ق تش هااشااه مبحث اول: مفه م این دلیل. 
 این دلیل و پاسخ به ناها یمبحث دوم: شبهات م ج د د با ه. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ها و اصول قوتشنشانهمفهوم این دلیل،  مبحث اول:

 

 : مفه م این دلیلاوالً
قرآن کریم از اتفاقاتی خبغر داده کغه بغرای امتهغای پیشغین روی داده و      

کغس    و وز اهل کتاب و علمغاء آدهغا   دداشتنداط عی از آدها اهالی مکه 
ایغن  ملسو هيلع هللا ىلصدیگری از آن اتفاقات آگاه دبلد. این دلیلی است بر اینکغه محمغد  
 اخبار را ده از وادب خلد بلکه از طریق وحی الهی آورده است. 

و کافران گفتند: چرا : )فرمایدمیخداودد متعا  با ذکر این دلیل منطقی 
نو د؟ نیا نیات و دلیلی  وشن از جااب خدا برای ما امی ه)محمد( نی

 133( طه : بیّنه کتب پیشین بر ناان ایامد؟
 های نن:های قد ت د  این دلیل و پایه: اشااهثاایاً
اینها اخبا ی از غیب هستند که بر ت  وحی : )فرمایدمیاهلل متعا   – 1
( .دااسرتید ناها امری مت قبل از این، چیزی از کنیم و اه ت  و اه ق می
 .66هلد:
وت شغده و آن را  این آیه مکی است و بر کفار و مسغلمادان مکغه تغ     

و این به مالابه اقرار آدها به تازه بلدن ایغن اخبغار و معلغلم     اددکردهادکار د
 . باشدمیدبلدن آدها در دزد اهالی مکه 

ن دیز ایدادست  قرآن أمی بلد یعنی خلاددن و دلشتن دمی ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر – 2
ت ااسرتی  و ت  پیش از ایرن اره مری   : )فرمایدمیحقیقت را ذکر کرده و 

د   اهرل باطرل  کتابی بخ اای و اه خطی بن یسی، که اگر چنین بر د  
  65العنکبلت: . (کردادمیت شک اب ّت



 

 
 

ی دداشغتند  بغه   حضغلر  و ملولدیت گلده هیچ مکه در کتاب اهل – 3
  مکغه از حجغاز دبغلده    کننغد میاین دلیل است که برخی مستشرقان ادعا 
ر آدجا حضغلر داشغتند واقغع شغده     بلکه در شام  که یهلد و دلاری دیز د

مکغه در   گلینغد: اگغر واقعغاً   بلکه برخی از این مستشرقان می !ه استبلد
مرکز بت پرستی بلد و خبری از اهغل کتغاب     حجاز بلده که در آن زمان

 .!باشدمیخداودد متعا  از وادب  در آدجا دبلد  پس قرآن کریم قطعاً
  



 
 

 این دلیل و پاسخ به آن یشبهاتی دربارهدوم: مبحث 

 

 این اخبار را از کتب اهل کتاب گرفته است! ملسو هيلع هللا ىلصاو : پیامبر یشبهه
 :باشدمیپاسخ به این شبهه دارای چند ووه 

گلده  دادست و قرآن کریم دیز همانخلاددن و دلشتن دمی ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر – 1
یم  به این ملضلع اشاره های قدرت این دلیل بیان کردکه در مبحث دشاده

ملضلعی بغلد   ملسو هيلع هللا ىلصو این را هم اضافه کنیم که امی بلدن پیامبر کرده است
 مرتشغی   ادغد  از آن وملغه:  ی از مستشرقین به آن اذعان دمغلده که بسیار
 روک و دیگر مستشرقین. گ وکلی ا بریدو 
  کتب اهل کتاب در دادستخلاددن و دلشتن می ملسو هيلع هللا ىلصحتی اگر پیامبر – 2

بلکه زبان آدها عبری بغلد  در کتغاب     آن زمان به عربی ترومه دشده بلد
ل کتاب ت  ات  ا بره  اه» آمده است:ة به دقل از ابل هریر اریخصحیح ب

خ اادارد و نن  ا بررای مسرلمااان بره عربری تفسریر       زبان عبری می
و  کنیرد و اره   اهل کتاب  ا اه برا » پس پیامبر خدا فرم د: کرداد،می

بگ یید به خدا و ناچه بر ما ارازل فرمر د ایمران    »تکذیب، و بگ یید: 
  134: هالبقر «نو دیم

دغد  از آن  اهها و مستشرقین به این ملضلع اذعان داشغت ز غربیگروهی ا
وغان  »  و مستشغرق ادگلیسغی   «برو  متزوغر »ومله: دادشمند آمریکایی 

 .«مدوز رودویل
 و کتغاب  اهغل  میان پیشین  امتهای اخبار یدرباره مشترکات برخی – 3
 بلکغه  دیسغت   کامغل  شغکل  بغه  اشغتراک  ایغن  امغا  دارد وولد کریم قرآن



 

 
 

 بغا  معاصغر  کتغاب  اهغل  دغزد  در آدچغه  بغا  کغه  دارد وولد قرآدی وزئیات
متفغاوت اسغت  و همچنغین در قغرآن کغریم برخغی        باشغد مغی  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر
است. بنابراین اگر ملدر و های پیشینیان ملرد تلحیح قرار گرفته داستان

مشغترک و  کتب اهل کتاب بلد  در تمام وزئیات بغا آدهغا    ملسو هيلع هللا ىلصمروع پیامبر
 متفق القل  بلد و اخت فی بین آدها وولد دداشت.

قرآن کریم عقاید ادحرافی مسیحیت را رد دملده است  چگلدغه ممکغن   
است قرآن برگرفته از اهل کتاب باشد در حالی که عقاید منحرف آدان را 

 ؟کندمیباطل 
 !باشدمیبن ا فل  دةشبهه دوم: مصد  این اخبا  و 

این اخبار را از ورقة بن دلفل پسر عملی همسغرش خدیجغه     ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر
های پیشینیان را بغه    او کسی است که این اخبار و داستانیاد گرفته است

دادست  لرادی بلد و زبان عبری را خلب میزیرا وی د  آملخته ملسو هيلع هللا ىلصمحمد
 همادگلده که در صحیح بخاری دیز آمده است.
 پاسخ به این شبهه  کیک از چند وجه:

 در کغه  اسغت  روایتی  کنندمی استناد آن به افکنان شبهه که روایتی – 1
  و ابغن هشغام آن را از ابغن    ابن هشام وارد شغده  هسیر و بخاری صحیح

 دبغلّت بغن دلفغل بغر     ورقةة اسحاق روایت کرده اسغت  در ایغن روایغت   
در غار حرا دیغده همغان    ملسو هيلع هللا ىلصآدچه محمد گلیدمیشهادت داده و  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

وحیی است که بر ملسی وارد شد. چگلده از چنین روایتغی کغه بغه دفغع     
 ؟!کنندمیه  این شبهه سراسر تناقض را استنباط شهادت داد ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

بن ا فل  دبة همنشین و ملسو هيلع هللا ىلصنیا د  این  وایت چنین نمده که که پیامبر
و عقاید و اخبا  پیشرینیان  ا از او گرفتره    گرفتهب ده و از وی یاد می

 است؟



 
 ا »برن ا فرل دیردا  کررد      دبةپیامبر( برا و  وی )»چرا فقط عبا ت

 ؟ش دمی؟ اماات علمی چه اادکرده وایت  ا ذکر اااد و باقی رداشتهب
 د یا آن را به کل کنار بگذاردد.یا باید کل روایت را ذکر کنن

این وماعت  تلمیمی است که از قبغل بغرای ایجغاد شغک در      یقضیه
 ادد  تلمیمی به دور از دقت و صداقت علمی! گرفته دبلّتصدق 

قغرار داده   دبغلّت به خدا سلگند که این افترا بهتر بلد در دسته بغراهین  
 پیراملن آن. شلد ده در ردی  شبهات

ای منطغق و قغدرت را در خغلد داشغت  اولغین      ذره  شبهه این اگر – 2
کرددغد  کفغار قغری     به آن اسغتناد مغی   ملسو هيلع هللا ىلصکسادی که برای تکذیب پیامبر

ملغدر حقیقغی اخبغار قغرآن     ایم که د  اما از هیچ یک از آدان دشنیدهبلدد
 بن دلفل بدادند. رقةکریم را و

دبغلی   یسغرّ  دعغلت  ابتغدایی  روزهغای  از یکی در دلفل بن قةةور – 3
دغاز    ملسو هيلع هللا ىلصوفات یافت و بعد از وفات او آیات و اخبار متعددی بغر پیغامبر  

 ملسو هيلع هللا ىلصشد که از پیغامبر تی داز  میسؤاالگردید  و بعضی از آیات در ولاب 
معغاذاهلل وغلاب    ملسو هيلع هللا ىلصمادند داستان اصحاب که   آیا پیامبرشد  پرسیده می

 ؟!بن دلفل دریافت دملده است هر ورقرا از قب سؤا این 
 مصد  این اخبا  ب ده است! «بحیرای اصراای»شبهه س م: 

های قرآدی را از بحیرای راهب در خ   سغفر  اخبار و داستان ملسو هيلع هللا ىلصمحمد
 به شام فراگرفته است!

 دو جنبه دا د:پاسخ به این شبهه ایز 
: این شبهه ایز مااند شبه قبلی مستحق نن اسرت کره د   دیرف    اوالً
ز نن زیرا مصد   وایتی که این بهتان و افترا اقرا  گیرد،  اب ّتدالیل 

 نن! ادلّهو  اب ّتهای گرفته شده، پر است از اشااه



 

 
 

دهغم تغا از آدهغا    در اینجا مجملعه روایاتی را پی  روی شما قغرار مغی  
اه کننده را  مغتن روایغات   مررا استنباط کنید ده شبهات گ دبلّتهای دشاده

 از این قرار است: 
در  ملسو هيلع هللا ىلصملسی اشعری دقل است که گفت: ابلطالب به همراه پیامبرابلاز )

میان ومعی از بزرگان قری   به سلی شام رهسپار شددد  چلن به راهب 
بغه سغلی    دزدیک شددد پیاده شده و شتران خلد را بستند  سپس راهغب 

ن گروه پی  از آن دیغز  ای .ران خلد را می بستندآدان آمد  در حالی که شت
بغه   یمد و تلوهآاما هیچگاه راهب به دزد آدان دمی  گذشتندبر راهب می
اما این بار راهب بغه میغان ومعیغت آمغد تغا اینکغه دسغت        آدها دداشت  

ه را گرفت و گفغت: ایغن سغرور وهادیغان اسغت  ایغن فرسغتاد        ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر
در حغالی کغه    کنغد مغی پروردگار وهادیان اسغت  خداودغد او را مبعغلث    

از قغری  بغه وی گفتنغد: از     چند تن. رحمتی است برای تمام اهل وهان
کله دزدیغک مشغرف شغدید      یدادی؟ گفت: هنگامی که به گرددهکجا می

تمامی درختان و سنگها برای پیامبر به سغجده افتاددغد  مغن او را از مُهغر     
 باشغد مغی تر از کتف  ثبغت شغده و بغه شغکل سغیب      که در پایینی دبلّت
چغلن   شناسم  سپس راهب برگشت و غذایی برای آدها درسغت کغرد   می

در حا  چراددن شتراددن بلد  راهب گفت:  ملسو هيلع هللا ىلصغذا را برایشان آورد محمد
آمد ابری به سلی آدان می ملسو هيلع هللا ىلصکسی را ددبا  او بفرستید  هنگامی که پیامبر

ان قبل ادداخته بلد  چلن به ومع دزدیک شد دید که آدبر سر ایشان سایه 
درخت به روی  یادد. همین که دشست سایهاز او در سایه درخت دشسته

او متمایل شد  راهب در این حین گفت: ببینید سایه درخت بغر سغر وی   
خلاسغت  ر آدها ایستاده بلد و از آدان میکشیده شد  گفت: راهب باالی س

هغای   را از روی ویژگغی  ملسو هيلع هللا ىلص  زیغرا آدجغا پیغامبر   که به سمت روم درودغد 



 
هفت تن از   چلن بحیرا بازگشترسادددد  و در دتیجه به قتل می شناخته

چغه  کغرد و گفغت:    آدانرومیان را دید که به سلی آدها میامددد. روی به 
اده شغده اسغت؟( گفتنغد:    چغه بشغارتی د  ) چیزی به شما رسغیده اسغت؟  

 و راه لذا هیچ  شلدمیادد که پیامبر ملعلد در این ماه مبعلث بشارت داده
 از مردم به سلی او فرستاده شلدد اینکه گروهی مگر هدمادد مسیری باقی

و چلن ما از خبر وی آگاه شدیم این امر مغا را بغه سغلی شغما کشغادد       
راهب گفت: آیا در پس شما کسی هست که از شما بهتر باشد؟ گفتند: ما 

کنیغد اگغر   آیغا فکغر مغی   ایم  گفت: ریق تل از این خبر آگاه شدهاز ط فقد
تلادد مادع آن شلد؟ گفتنغد: خیغر    اودد امری را مقدر گردادد کسی میخد

گفغت:     سغپس رش مادددغد و کنا ردددبیعت کوی : پس با گلیدراوی می
 ملسو هيلع هللا ىلصمحمغد  سرپرست دهم  کدام یک از شماشما را به خداودد سلگند می

ابلطالب  پس راهب همچنان به وی اصرار کرد تا اینکه  باشید؟ گفتند:می
 .را برگردادد( ملسو هيلع هللا ىلصابلطالب قبل  دملد که محمد

او با »برای چه تمام این اخبار را در این روایت رها کرده و فقد عبارت
 را گرفته ادد؟! «بحیرا دیدا  ام د

هرا و  : چگ اه ممکن است دیدا ی ک تاه منشأ تمام این داسرتان ثاایاً
   نن هم با این جزئیات باشد؟اخبا
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 ؟فصل پنجم:
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 «تنها احتمال»یا  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر همبحث اول : دلیل احوال شخصی

 

چرا که احتماالت در وصغ  حغاالت     دامیدم «تنها احتما »این دلیل را 
 :باشدمیاز دظر عقلی و منطقی در چهار چیز محللر  تقریباً ملسو هيلع هللا ىلصمحمد
 : احتمال اینکه پیامبر معاذاهلل د وغگ  باشد!اوالً

 نید:، ناچنان که د  ادامه میباشدمیاین احتمال از اظر عقلی مردود 
 دوره تمغام  در که را اذیتی و آزار و عذاب  باشد دروغگلکسی که  – 1

 و آزار هغم  آن  کنغد مغی د تحمل بلد یاراد  و او متلوه مکه  در حضلر
 دارید سرا  را دروغگل کدام.شلد منجر وی مرگ به بلد دزدیک که اذیتی
وغادی را فقغد بغه خغاطر یغک درو        بزرگ خطر این و اذیت و آزار که

 تحمل کند!
 :گلیدمی «ملدتلومری وات»مستشرق ادگلیسی معاصر لذا 
را در ضغمن   ملسو هيلع هللا ىلصاز زمادی که کارالیغل سغخنرادی خغلد دربغاره محمغد     »

  را برگغزار کغرد  های قهرمغان در تغاریخ   چهره بحالهای  راوع بهسلسله 
وهان غرب را دسبت به وولد یک پایه و اسا  معقل  برای اعتقغاد بغه   

در تحمغل ظلغم و سغتم در     ملسو هيلع هللا ىلصظرفیت پیامبرآگاه دملد. ملسو هيلع هللا ىلصاخ ص محمد
هایی که به رسالت ایشان ایمان آورددغد و  رگی ادسان  و بز اعتقادات راه

وی را رهبر خلی  دادستند  و دستاوردهای عظغیم وی  تمغام اینهغا بغر     
  تکامل اساسغی او داللغت دارد در حغالی کغه پغی  از آن ددیغای غغرب       

ایجاد   را دوالی می دادستند که بی  از آدکه راه حا  ارائه دهد ملسو هيلع هللا ىلصمحمد
 «.مشکل کرده است



 

 
 

 وی ت ماس کا لیل ا یسنده اسکاتلندی گفته است:قبل از 
ن ادسغان  که این رسالتی که میلیلدها میلیل کندمیآیا کسی از شما گمان »

هرگغز  تغلادم  قه است؟ مغن دمغی  ادد  درو  و حُبا آن زددگی کرده و مرده
و اگر درو  و غل و غغ  اینگلدغه دغزد مغردم     چنین دظری داشته باشم  
یردد  پس ز وادب آدان ملرد قبل  و تلدیق قرار گرواج داشته باشند  و ا
ادد و زدغدگی وغز حماقغت و پغلچی و گمراهغی      مردم همه ابله و دیلاده

 «دخلاهد بلد  و همان بهتر که اص  آفریده دمی شد.
بغه   بتلادغد  ادسغان  کغه ( ممکن غیر دگلییم اگر) است سخت خیلی – 2

همه مردم و یاران خلد  بلکه به خادلاده خلد برای مغدتی طغلالدی درو    
ازدواج کرده بگلید بدون آدکه لل برود  حا  اگر آن مرد با بی  از ده زن 

اش برای مردم آشکار باشد  اما با این همه ایمان و و تمام وزئیات زددگی
بغه   شلدمیباز هم   آیا با این حا  شلدمیباور مردم به او بیشتر و بیشتر 

 چنین ادسادی دروغگل خطاب کرد؟
  در ک می منطقی «یةةالطحاو ةعقید»  شار  کتاب «ابی العز الحنفیابن »
یا دروغگلترین  کندمیرا یا راستگلترین ادسادها ادعا  دبلّتامر »:گلیدمی

تغرین  مگر از سلی دادان شلددمیآدها  و این دو با یکدیگر اشتباه گرفته د
 .«ادسادها
  کنغد مغی د تحغدّی  مردم با آینده در امری تحقق بر دروغگل ادسان – 3

ممکن است در زمغان   که باشد دزدیک خبر آن تحقق زمان اگر مخللصاً
در خبر دادن از غلبه روم در ظرف  ملسو هيلع هللا ىلصحیات  لل برود  در حالی که پیامبر

 کنغد میدعلت  تحدّیچند سا  آینده به دقل از پروردگارش  مردم را به 
 . کردمیو اگر معاذاهلل دروغگل بلد  چنین خطری د



 
خت اسغت   دروغی به این بزرگی بگلید سغ  ملسو هيلع هللا ىلصتللر اینکه محمد – 6

اش صدق و راستی اسغت. کسغی کغه چنغین     در حالی که سرتاسر زددگی
ای از ملعغه جاش م  بایغد زدغدگی  کندمی دبلّتو ادعای  گلیدمیدروغی 

خلاهغد را  ی را بپلشادد و آدچه میبزرگ ودروغها باشد تا اینگلده درو  
تلادد از دزدیکان وی دمی باشد چنین پر از درو  کهتلویه کند  و زددگی 

اگر واقعا دروغگل باشد. از آدجایی کغه اصغحاب حضغرت      مخفی بمادد
روز به روز ایمان و باورشان به وی بیشتر شده  لذا غیر ممکن اسغت کغه   

 ..ایشان معاذاهلل دروغگل باشند.
 

 بیما ی  واای ب ده است! ملسو هيلع هللا ىلصثاایا: این احتمال وج د دا د که محمد
وحیی که بر وی داز  می شده در واقغع تلهمغات داشغی از یغک     یعنی 

... آوردبر زبان میمعقل  و سخنان دا شدهتلهم دچار بلده که  بیمار روادی
این احتما  با عقل و منطغق در توغایر اسغت آدچنغان کغه در ادامغه ذکغر        

 :شلدمی
 در و کند فرماددهی را لشکریان که دارید سرا  را روادی بیمار کدام –أ 

 دظغامی  هغای تاکتیغک  از و شغده  پیغروز  دیگغری  از پس یکی دبرد میادین
 تمام اینها را ادجام داده است. ملسو هيلع هللا ىلصمحمد کند؟ استفاده آمیز ملفقیت
 عغاوز  را ب غت اهل که بسازد بلیغ ک می تلادددمی روادی بیمار –ب 
 تلادنغد دمغی  کغه  وغایی  تغا  باشند  حیرت در آن صنعت از عق ء و کرده

 .بیاوردد را مادندش
و خغادلاده و دوسغتان    اش هرگز بغر دزدیکغان  بیمار روادی  بیماری _ج

 .پلشیده دیست
هغای اخ قغی و   تلادغد احکغام اقتلغادی  دظغام    دمغی  روادغی  بیمار –د 

 .ولل تر باشد های سیاسی را بیاورد که از زمان خلدچهارچلب



 

 
 

 دو بزرگتغرین  بغر  کغه  کنغد  سیستأ حکلمتی تلادددمی روادی بیمار –ه 
 بغه  قردهغا  بغرای  سپس و کرده غلبه واحد آن در خلد علر هم حکلمت
ه سغرور ددیغا تبغدیل    بغ  متمادی هایدوره برای و فرهنگ و علم پایتخت
 شلد.
 است!فقط یک مصلح اجتماعی ب ده  ملسو هيلع هللا ىلص: احتمال اینکه پیامبرثالثاً

ملغلح اوتمغاعی    مغراد از  از دظر عقلغی مغردود اسغت.   این احتما  دیز 
اش را در رفع ظلغم از دیگغران و دشغر اخغ ق     شخلی است که زددگی

 حسنه و عدالت گستری گذرادده باشد.
یک مللح اوتماعی بلده از دظر عقلغی مغردود دیسغت      ملسو هيلع هللا ىلصاینکه پیامبر

را فقغد یغک    ملسو هيلع هللا ىلصپیغامبر بلکه آدچه از دظر عقلی مردود است این است که 
مللح اوتماعی بدادیم ده پیامبر! منطق این احتما  را چنادچه در ادامه دیز 

 :کندمیمیاید  رد 
مللح اوتماعی حدود یک سلم از عمر خلد را صرف درو  بستن  –أ 

 للحی است!! این چه ولر مُکندمیبه خدا د
او  گلیغد مغی یک مللح اوتماعی بلد و در آن واحد به مردم  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد

پیغغامبری اسغغت از وادغغب خداودغغد متعغغا   و خداودغغد او را بغغه ادجغغام  
 اص حات و او  از همه به اص   عقیده مردم امر کرده است.

یا هم مللح است و هم پیامبر خدا  و یا ده مللح اسغت   ملسو هيلع هللا ىلصپس پیامبر
اما اینکه بگلییم وی یک مللح اوتماعی است کغه بغه درو     و ده پیامبر 
 اگر دگلییم غیر ممکن اما خیلی سخت اسغت  . وکندمیدیز  دبلّتادعای 

درو   یکدیگر ومع شغلدد. مخللصغاً   اکه صفت اص   و دروغگلیی ب
 بستن به آفریدگار!



 
 دعغلت  و ظلغم  دملدن برطرف و عد  به دعلت بدون هیچ شکی –ب 
  امغا بخغ  مهمتغر    بغلد  ملسو هيلع هللا ىلصخ ق وزئی از دعلت الهی محمدا مکارم به

دعلت وی و پایه و اسا  آن  دعلت به تلحید خداودد متعا  و عبادت 
  در حالی که دعلت و رسالت مللح اوتماعی صِرف  ربطی باشدمیوی 

 به تلحید الهی و عبادت خدا ددارد. 
وتمغاعی بغلد و پیغامبر    فقد یک مللح ا ملسو هيلع هللا ىلص: اگر محمدبه عبارتی دیگر

اصلی خلد را تلحید خدا و کفر بغه عبغادت    یمسألهبرای چه   خدا دبلد
بادت خدا خلد را در دبردی خلدین غیر خدا قرار داد؟ چرا با دعلت به ع

تلادست تمرکز خلد را بر اص   اوتماعی  تلوغه بغه فقغرا و    افکند؟ می
تلحیغد ورود   مسغأله یاری مظللمین و مادند اینها قرار دهد بدون آدکه به 

 کند.
بلکه   قد یک مللح اوتماعی دبلدف ملسو هيلع هللا ىلصن دارد که اواین امر داللت بر ای

 هم مللح بلد و هم پیامبری از وادب خداودد متعا .
 

 !: احتمال نخر ابعاً
و این تنها احتمالی است  پیامبری از جااب خداست. ملسو هيلع هللا ىلصاینکه محمد

 .کندمی تأییدو معجزات وی نن  ا ملسو هيلع هللا ىلصکه سیره و اح ال محمد
 .و الحمدهلل  ب العالمین

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 ها و نظرات صادقانهدلیل موضع گیری مبحث دوم:

 

دربغاره اتفاقغات مشغخص      ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر خ صه مفهلم دلیل این است که:
ها و دظراتی داشته که بعید بلد اگغر ایشغان مغدعی دروغغین     گیریملضع
 بلد دست به چنین کار یا حرفی می زد. دبلّت

 از ومله این ملاق :
 خلرشید گرفتگی. یدرباره ملسو هيلع هللا ىلص: دظر پیامبراوالً

  آدگلده که اددکردهدر حدیالی که احمد و بخاری و مسلم آن را روایت 
و در  ملسو هيلع هللا ىلص: گفغت: در زمغان پیغامبر   کنغد مغی بن شعبه دقغل   هبخاری از مویر

از ددیا رفت خلرشید در حالغت کسغلف    ملسو هيلع هللا ىلصروزی که ابراهیم پسر پیامبر
فرملد:  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبردرآمد  مردم گفتند: خلرشید از مرگ ابراهیم گرفته شده  

  هرگغاه  شغلدد میکسی گرفته د خلرشید و ماه برای مرگ و زددگی هیچ»
 «.بخلادیدبه فریاد ای دیدید دماز بجا آورید و خدا را چنین منظره

دارد  فرصغت   دبغلّت آیا ممکن است ادسان عاقلی که بغه درو  ادعغای   
خلرشیدگرفتگی در روز وفات پسرش را بغرای ربغد دادن بغین ایغن دو     

 اتفاق از دست دهد؟
چه فرصتی بزرگتر از این که ادعا کند خلرشیدگرفتگی به دلیغل وفغات   
پسرش اتفاق افتاده که این امر داللت بر شأن واالی او دزد خداوددی دارد 

 ست؟!فرستاده ای از وادب او کندمی که وی ادعا
دادست خلرشید گرفتگی بغه  چنین کاری دکرد  چرا که می ملسو هيلع هللا ىلصاما پیامبر

حق و غیغر    و او راستگلیی بلد که ادعغای دغا  سبب وفات پسرش دیست



 
خ  شرید  »  بلکه قاطعاده و صادقاده چنین ولاب داد:کردمیای دصادقاده

 .«ش ادمیو ماه از مر  و زادگی کسی گرفته ا
نشرکا ی اسرت ایرن     ابر ّت  یاشرااه چه داللت صدق اابی و چه 

 م ض ع!
شک در صحت این حدیث از حیث سند هیچ تلویهی ددارد  چغرا کغه   

خلاسغتند روایتغی دروغغین را بغه     : اگر راویان حدیث مغی گلیدمیمنطق 
و خلرشغید گرفتگغی    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر دسبت دهند  حتما بین وفات پسغر پیغامبر  

  اما راویان حدیث و سنت مادند احمد و بخاری و کردددمیربطی برقرار 
 دبغغلّتمسغغلم  اوغغازه درو  دداردغغد حتغغی اگغغر آن درو  در حمایغغت از 

دفغی  باشد  بلکه حدیث مذکلر را آدچنان که بلد دقغل کرددغد و    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر
دسبت به رابطه بین خلرشید گرفتگی و مرگ فرزدغدش ابغراهیم    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر
 ادد. ر آدها منل  و صادق بلدها که چقد  شگفتاددکردهرا ذکر 

 وفات عم یش اب طالب د  حالت کفر: یثاایا: م ضع پیامبر د با ه
در صحیح مسلم و بخاری آمده اسغت کغه: چغلن مغرگ ابلطالغب فغرا       

را دزد وی امية رسید  پیامبر خدا به دزد او آمد و ابلوهل و عبداهلل بن ابی 
تا با ایغن کلمغه در دغزد خغدا     ای عمل بگل: ال إله إال اهلل »دید  پس فرملد:

یغا از آیغین   گفتنغد: آ  اميةابلوهل و عبداهلل ابن ابی  «برای تل شفاعت کنم
همچنغان آن وملغه را بغر     ملسو هيلع هللا ىلصگردادی؟ رسغل  خغدا  عبدالمطلب روی می

  تا اینکه ابلطالب آخرین ک م  را چنغین گفغت:   کردمیابلطالب تکرار 
اهلل سرباز زد  سپس  ال  و از اینکه بگلید ال إله إاست طلببر آیین عبدالم

به خدا س گند برای ت  طلب استغفا  می کرنم مگرر   »: فرمغلد  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر
پیغمبرر   یبرا»خداودد این آیه را داز  فرملد: پس «اینکه از نن اهی ش م

و مؤمنان سزاوا  ایسرت بررای مشررکان اسرتغفا  کننرد، اگرچره نن       



 

 
 

و این آیه در شأن ابلطالغب   113: هالتلب «ناها باشندمشرکان از خ یشان 
تر  ناران  ا کره دوسرت دا ی     » :فرمغلد  ملسو هيلع هللا ىلصداز  شد  پغس بغه پیغامبر   

اما خداواد هر که  ا بخ اهرد بره  اه  اسرت     ،ت اای هدایت کنیامی
 .«کندمیهدایت 

اع م کند عمر یش کره همر ا ه او  ا     ملسو هيلع هللا ىلصنیا منطقی اب د که محمد
 ،ب د و با او متحمل نزا  و اذیرت شرده بر د   یا ی کرده و حامی وی 

مسلمان از دایا  فته و اس مش بین خ د و پرو دگا ش مخفری بر ده   
 است؟

 ا داشت چنین  اب ّتادعای د وغین  ملسو هيلع هللا ىلصنیا منطقی اب د که اگر پیامبر
 کا ی برای عم ی خ د ااجام دهد؟!

دارد کغه عمغلی  در حالغت    بر عکس! با آیات قرآدی به همه اع م می
 کفر وفات کرده است!

داشغته باشغد و قغلم و     دبغلّت اید که ادعای هیچ دروغگلیی را دیدهآیا 
 قبیله خلد را با این خبر داراحت کننده شلکه کند؟!

از ضعفا و تحت خشم کفغار   ! در حالی که آدها در مکهچه ملقعآن هم 
آخرین چیزی که آدها دیاز داشتند  همغین خبغری بغلد کغه روحیغه      بلددد.

 !خراب کندبرخی از آدان را 
در دهایت ملضلعیت و امادت علمی: این کار وز از پیامبری کغه وحغی   

خلاه وحغی الهغی دلخغلاه    ه دیسغت. سغاخت  کنغد مغی پروردگارش را اب   
زد همغه  خلاه از ملاردی باشد کغه دغ   آن.باشد و خلاه مخال  با  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

 مطللب است و خلاه ملرد تنفر آدها باشد...
 ثالثا: ازدواج ایشان با یازده زن



 
ممکن است برخی از خلادندگان تعجب کنند که چرا این ملضلع یعنی 

به وای آدکه در باب شبهات قرار دهم  آن  اازدواج با این تعداد از زدان ر
 .امقرار داده دبلّترا در باب براهین 

صحیح آن است که ازدواج ایشان با ایغن تعغداد از زدغان را در ردیغ      
قرار دهیم  بغدین صغلرت کغه بغرای شخلغی کغه ادعغای         دبلّتدالیل 

را دارد سخت و یا به عبارتی غیر ممکغن اسغت کغه ایغن      دبلّتدروغین 
کغه آدهغا او را در تمغام حغاالت      تعداد از زدان را فریب دهغد در حغالی   

بیننغد  سغپس وی   و غم و غله و خلشحالی او را میی بینند  در شادمی
از آدها پنهان کند  و آن زدغان   دبلّتبخلاهد درو  خلد را مبنی بر ادعای 

 ملسو هيلع هللا ىلصدیز هیچ تناقضی میان حا  و صفات حیاتی وی و صفات یغک پیغامبر  
 دبینند! 

ممکن است ادسان بتلادغد مغردم را فریغب دهغد  ممکغن اسغت بتلادغد        
دد و شاید حتی بتلادد تنها همسر خلد را بفریبد  دزدیکان خلد را گل  بز

 اما اینکه یازده زن را بتلادد فریب دهد کار غیر ممکنی است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 :فصل ششم

تب آنها به بشارت دادن امتهای پیشین و کُ

 ملسو هيلع هللا ىلصظهور پیامبر
 
  بعثت قریب ال ق ع پیامبری مبحث اول: خبر دادن یه د د مدینه از

 .متعالاز جااب خداواد 
 د  فصل شاازدهم از ااجیرل   ملسو هيلع هللا ىلصمبحث دوم: بشا ت به نمدن پیامبر

 .ی حنا
 د  اسخه خطری کره اخیررا     ملسو هيلع هللا ىلصمبحث س م: بشا ت به نمدن پیامبر

 کشف شده است.
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 :کنندمیاین بشا ات دو چیز  ا ثابت 
 است، فرستاده  ا نسماای کتب و پیامبران که نفریدگا ی وج د –1
 مصرد   وجر د  بر داللت کتابها، و پیامبران نن غیبی اخبا  تحقق زیرا
 اینکره  با ،دهدمی خبر نن از و داادمی  ا غیبی ام   که دا د نن الهی

 ها تحریف شده است.معتقدیم که این کتاب
تهرای پیشرین ایرز بره نن     ای که امبه گ اه ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر اب ّتصدق  -2

 .اادبشا ت داده
خدا بسیا اد و د  ادامه برخی از به فضل  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر اب ّتبه ها بشا ت

 مهمترین ناها  ا ذکر خ اهیم کرد.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

خبر دادن یهودیان مدینه از مبعوث شدن قریب الوقوع  مبحث اول:

 پیامبری از جانب خدا

 

  و او از افغرادی  ةح از عاصم بن عمر بن قتادیسندی صح اابن اسحاق ب
اسغبابی کغه مغا را بغه اسغ م      از وملغه  »از قلم خلد روایت کرده است : 

دعلت دملد ع وه بر رحمت الهی و هدایت او  این بلد که وقتی ما قبل 
پرسغت بغلدیم  و اهغل کتغاب چیغزی       مشغرک و بغت   ملسو هيلع هللا ىلصاز آمدن پیامبر

  بین مغا و آدهغا بغد بغلد    ی رابطهدادستیم  و هملاره دادستند که ما دمیمی
زمغان مبعغلث شغدن     گفتنغد: رسید میچلن از وادب ما شری به آدها می

آدگلدغه کغه     پیامبری دزدیک است  ما با کمک او شما را خلاهیم کشغت 
شغنیدیم   این سخن را بسیار از اهل کتغاب مغی  عاد و ارم به قتل رسیددد  

مبعلث شد  چلن ما را به خدای یکتغا دعغلت دمغلد     ملسو هيلع هللا ىلصپس چلن پیامبر
اده بلددد اش را به ما دابت کردیم  و آدچه اهل کتاب وعدهدعلت  را او

پس زودتر از آدها به آن مبادرت کردیم  ما ایمان آوردیم و آدهغا  دادستیم  
و ) ما و آدها دغاز  شغد:   یبقره در باره کافر شددد  سپس این آیات سلره

چ ن کتاب نسماای قرنن از ازد خدا برای هدایت ناها نمد با وج دی 
ناها پیش از  کرد و با ناکه خ دکه کتاب )ت  ات( ناان  ا تصدیق می

بعثت )پیامبر اس م( ااتظا  غلبه بر کافران داشرتند، نن گراه کره نمرد     
شناختند )که همان پیغمبر م ع د است( باز به او کرافر شرداد )و از   



 
 ه( البقر.اعمت وج د او ااسپاسی کرداد(، پس خشم خدا بر کافران باد

:56 
چغرا کغه     کندمیاین امر سبب سرعت ادتشار اس م در مدینه را تفسیر 

 .شنیدددرا می ملسو هيلع هللا ىلصآدها بشارت یهلد به آمدن محمد
افزاید این است که آیات قرآن بر اهغالی  چیزی که بر اثبات این خبر می

  پس اگر قرآن در دقل خبغر  اددکردهمدینه خلادده شده و آدها به آن اقرار 
کسادی کغه بغه ایغن     درو  گفته بلد  اولین ملسو هيلع هللا ىلصبشارت یهلد به آمدن پیامبر

 ملسو هيلع هللا ىلصشغددد خغلد اهغالی مدینغه بلددغد  و بغه محمغد       ملضلع معترض مغی 
و قرآن این خبر را بغه درو  دقغل    دیفتادهگفتند: ده چنین چیزی اتفاق می

 کرده است!
بلکغه بغر     اقرار دملددد ملسو هيلع هللا ىلصاما آدها ده تنها به بشارت یهلد به آمدن پیامبر

 ایمان آورددد. ملسو هيلع هللا ىلصطبق آدچه از یهلد شنیده بلددد  به پیامبر
بافتغه خغلد قغرآن     ملسو هيلع هللا ىلصهمچنین اگر ملضلع بشارت یهلد به آمدن محمد

 ملسو هيلع هللا ىلصآن بغه پیغامبر   یداددد تا بلسیلهیهلدیان آن را دستاویزی قرار می بلد 
 اتهام افترا و درو  را وارد سازدد  اما چنین کاری دکرددد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 یوجنادر فصل شانزدهم انجیل  ملسو هيلع هللا ىلصبشارت به محمد مبحث دوم:

 

گلیم که شغما  راست می» :نا آمده استحدر فلل شادزدهم از ادجیل یل
اگر من دروم آن فارقلید دزد شما دخلاهد آمد   را مفید است که من بروم

  .«اما اگر بروم او را دزد شما خلاهم فرستاد
یلدادی است  کغه بغه    ()فارقلید معرب کلمه: بیرکلیتل 

 .باشدمیمعنای اسم احمد  صیوه مبالوه از حمد 
ذکر کرده اسغت   «قصص األابیاء» دجار در کتاب خلدشیخ عبداللهاب 

 «کارللدالینل»رق ایتالیایی مستش  م همک سی زبان عربی1566که در سا  
معنغای بیریکلتغل  را از    11/1311/ 20بلده است  و شیخ دجار در شب 

گلیند: این کلمه بغه معنغای   ها میولاب داد: کشی  د. او چنینوی پرسی
  دجار گفت: من دارم از دکتر کارللدالینل دکتغر ادبیغات   باشدمی «المعزی»

گفت: یعنغی   ویکنم  ده از کشیشها  می سؤا یهلد در زبان یلدادی قدیم 
آن را در صغیوه  تغلان  یار ستلده است  دجغار گفغت: آیغا مغی    کسی که بس

از مغن گفغتم:     گلیغد دجار مغی حمد به کار برد؟ دکتر گفت: بله   تفضیل
 .باشدمیاحمد  ملسو هيلع هللا ىلصاسامی پیامبر خدا

 
 
 
 
 



 
 

 خطی که اخیراً یدر نسخه ملسو هيلع هللا ىلصبشارت به آمدن پیامبر مبحث سوم:

 .کشف شده است

ای خطی از ادجیل را بیان کرده کغه در  سایت الجزیره خبر کش  دسخه
بشارت داده شده است  در این خبغر آمغده   اذعان و  ملسو هيلع هللا ىلصآن به آمدن پیامبر

 است:
اصغلی   ییک روزدامه ادگلیسی بیان داشت مقامغات ترکیغه بغر دسغخه    »

ادد کغه در آن بغه آمغدن پیغامبری بعغد از مسغیح       ادجیل بردابا دست یافته
بشارت داده شده که دام  احمد است  این ملضلع در اعتقغادات رایغج   

 مسیحیت ود  به پا خلاهد کرد
کش  شده از ادجیل  یدسخه :بیان داشت «دیلی میل»روزدامه  همچنین

بردابا بر روی پلست حیلان دلشته شده و تاریخ آن به قرن پنجم می دی 
   اما دوازده سا  پی  پیدا شده است.گرددمیبر 

های ایرادی دقل شده است کغه در ادجیغل تغازه    در این روزدامه از رساده
مسیح به صلیب کشغیده دشغده  و ایغن    کش  شده تلریح شده است که 

 .بشارت میدهد تا خاتم ادبیاء باشد ملسو هيلع هللا ىلصدسخه به آمدن محمد
بشغارت   ملسو هيلع هللا ىلصپیغامبر  دبغلّت شایان ذکر است که اگر چه در این ادجیل بغه  

معنا دیست که تمام محتلیات آن صحیح است  بلکه  اینداده شده  اما به 
شاید دچار اددکی تحری  دیز شده باشد  اما ایغن تحریغ  مغادع ووغلد     

 بشارت به آمدن پیامبر دیست.
  دیگر مبشغراتی کغه   باشدمیحتی اگر فرض کنیم که این ادجیل وعلی 

 ذکر کردیم به فضل خداودد کافی است.
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 : فصل هفتم

 در کتاب و سنتاعجاز علمی 
 

 

 مبحث اول: تعریف اعجاز علمی و داللت نن 
 مبحث دوم: مراتب علم و ض ابط اعجاز علمی 
 هایی از اعجاز علمی:مبحث س م: مثال 

 از تعداد مفاصل ااسان ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر دادن خبر –أ 
 جنین خلقت مراحل دقیق وصف د  علمی اعجاز –ب 
 اعجاز قرنن د  م ض ع ام اج عمیق یا د وای -ج
 
 
 
 



 
 
 
 
 

اگر کتاب خ د  ا د  همین جا تمام کنیم و وا د باب اعجاز علمری  
د  مطالب گذشرته ذکرر کرردیم، بررای      اب ّتاش یم، ناچه از دالیل 

اقرا  کنرد، امرا    ملسو هيلع هللا ىلصمحمد اب ّتطالب حق و حقیقت کافی است تا به 
هرایی از  با این وج د و برای یقین بیشتر د  دلها، به اظرم نمد که مثال

هرا بعرد از   عجاز علمی  ا برگرزینم، ایرن ام اره   دهها ام اه از ابین 
 تعا یف و ض ابط اعجاز علمی خ اهد نمد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

 تعریف اعجاز علمی و داللت آن مبحث اول:  
 

عبارت است از خبر دادن قرآن کریم یا سنت دبلی از حقیقتی علمی که 
درک آن حقیقغت  در   عللم تجربی آن را به اثبات رسادده و عغدم امکغان  

امکادات بشری ثابت شغده کغه بیغادگر صغدق      یبه وسلیه ملسو هيلع هللا ىلصزمان پیامبر
در بیان اخبار و آیاتی است که از وادغب پروردگغارش بغه وی     ملسو هيلع هللا ىلصمحمد

 رسیده بلد.
و الهی بلدن این  ملسو هيلع هللا ىلص دبلّتصدق ادعای   این خبر دادن از حقایق علمی

وغز از طریغق    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبراخبار را اثبات کرده  چرا که غیر ممکن است که 
 وحی الهی این حقایق را بدادد.

 .باشدمیاین همان تعری  عامیاده عملم مردم از اعجاز علمی 
 ملسو هيلع هللا ىلص  حقایق علمی که محمدری  از اعجاز علمیبینیم که به این تعمی  و

در حالی که این حقغایق در محغید    شلدمیاضافه   از آدها خبر داده است
زددگی و اطراف وی شناخته شده دبلد  اگر چه ممکن است در خارج از 

 شبه وزیره عرب معروف بلده باشد.
 ملسو هيلع هللا ىلصایغن اسغت کغه محمغد      کنغد مغی آدچه اعجاز علمی دبلی را تلویه 

اینکه وی خیلی کم  های اطراف خلد دداشت  مخللصاًاط عی از تمدن
دادسغت  لغذا شغناخت وی از    و خلاددن و دلشتن دیغز دمغی   کردمیسفر 

  باشغد مغی ای غیغر ممکغن   های دیگر  شغبهه حقایق علمی از طریق تمدن
 بنابراین ملدر این حقایق وز وحی الهی چیز دیگری دیست. 

ایسرت، و شراید حتری     ابر ّت اعجاز علمی به قد ت دیگر دالئرل  
معتبری است بره شررط    ترین ناها باشد، اما با این وج د دلیلضعیف

 ناکه شرایط و ض ابط نن  عایت ش د.



 
 

 مراتب علم و ضوابط اعجاز علمی مبحث دوم:

 

 : مراتب علم:اوالً
قم اعجغاز علمغی   شناخت مراتب علم  برای سنج  میزان صحت و سُ

 ای مشخص  مهم است.در قضیه
 این مراتب و دروات عبارتند از:

  حقیقت علمی: – 1
مفهلمی که مراحل فرضیه و مطالعات ت غلری را پشغت   عبارت است از 

سر گذاشته تا اینکه به قادلدی ثابت تبدیل شده که تمام دادشمندان بغر آن  
اتفاق دظر داردد  مادند ادبساط فلزات در گرما و ادقباض آدها در سغرما  و  

دی هلا  و ادجماد آن در تبخیر آب در صد دروه سادتیگراد تحت فشار عا
 .دروه صفر

 :اظریه – 2
 سغبب و مسغبب( بغین متویغرات    ) اثغر و سغبب   یتشریح رابطهیعنی: )

بغر حسغب دزدیکغی و     هغا دظریغه . های معین(مختل   برای شر  پدیده
ترین ت لری آن اسغت کغه   و قلی شلددمیبندی دسته  شان از حقیقتدوری

ری( از دظغر  ت غل رای مشاهدات داشته باشد. دظریغه ) تری بقیتلضیح منط
 تری از حقیقت علمی قرار دارد.در دروه پاییناعتبار 
ای است که محقغق  گیری هلشمندادهتخمین زدن و دتیجه : فرضیه – 3
هغای مغلرد مشغاهده  آن را    پدیغده برای تلضیح برخی از حقایق و  ملقتاً
 تری از حقیقت علمی و ت لری قرار دارد.سازد. فرضیه در رتبه پایینمی



 

 
 

 د  کتاب و سنتثاایا: ض ابط اعجاز علمی 
برخلرد با مسائل مربلط به اعجاز علمی بدون هیچ مطالعغه و بررسغی    
به اعتبار این اعجاز بسیار ضربه می زدد  احیادا مسائلی به اعجغاز علمغی   

که هیچ ربطی با اعجاز علمغی دغدارد  مغال  اعتمغاد بغه       شلدمیربد داده 
در مرحلغه   احادیث ضعی  یا اط عات دادرست  یا اط عاتی کغه هنغلز  

 .باشندمیفرضیه یا دظریه 
برای همین محققان عرصه اعجاز علمغی  ضغلابد و شغراید مهمغی را     

 وضع دملده ادد تا این دلع از اعجاز دارای اعتبار باشد.
 

 :از مهمترین این ض ابط
اثبات و صحت متن حدیث. متن اگر از قرآن باشد صغحت آن بغه    – 1

 تلاتر ثابت شده است.
 اشغاره  آن بغه  دظر مد حدیث یا آیه که علمی حقیقت قطعی اثبات – 2
فرضغیه و ت غلری را    مرحلغه  که طلری به آن بلدن استناد قابل و  کندمی

 پشت سر گذاشته و به قادلن علمی تبدیل شده باشد.
 واضغح  قغدری  به حدیث  یا قرآن دص در علمی حقیقت به اشاره – 6
 . دباشد آن در شکی وای که باشد

ت ان برای استخراج جنبه شروط و ض ابط اعمال شد، می هرگاه این
 اعجازی م ض ع، به بر سی نن پرداخت.

 
 
 
 



 
 

 هایی از اعجاز علمینمونه مبحث سوم:

 

 از تعداد مفاصل ااسان: ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر دادن خبر – 1
 ملسو هيلع هللا ىلصدر صحیح مسلم حدیالی از عایشه آمده است کغه بغه دقغل از پیغامبر    

هر ادسادی بر سیلد و شلت مفلل آفریده شده اسغت  پغس   » :گلیدمی
هر کس به تعداد آن سیلد و شلت مفلغل  خغدا را بغزرگ دارد  او را    
بستاید  و تهلیل و تسبیح گلید و استوفار ولید  و سنگی یا خاری و یغا  
تکه استخلادی را از سر راه مردم بردارد  و به معروف امر کند و از منکغر  

رود در حالی که خلد را از آت  وهغنم  راه میز قیامت دهی دماید  در رو
 .«کندمیدور 

 .است مفلل: محل اتلا  دو استخلان در بدن
: از معادی آن مفلل است همادگلده که مناوی در تفسیر معنای السُ می

 .«استخلادهای بدن یا ادگشتان و یا مفاصل »: گلیدمیآن 
هر کس » تلضیح داده است:معنای کلی این حدیث را ابن الملک چنین 

کارهای خیر مذکلر و مادند آن را سیلد و شلت بار ادجام دهد  در روز 
  .«کندمیقیامت خلد را از آت  دور 

به تعداد مفاصغل   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر یاشاره  شاهد اعجاز در این حدیث شری 
 ملسو هيلع هللا ىلص  در حغالی کغه پیغامبر   باشغد مفلغل مغی   347که همان  باشدمیادسان 

در این عللم دیز دستی فعالیتی در علم طب و یا تشریح دداشت  حتی اگر 
صل بدن دست یابد  آن تلادست به این عدد دقیق از تعداد مفاداشته  دمی
ی که علم تشریح رواج چندادی در سراسر وهان دداشت  تا اهم در دوره



 

 
 

و هیچ گلده  کردمیدر آن زددگی  ملسو هيلع هللا ىلصبدوی که پیامبر یچه رسد به محیط
 شناخته دشده بلد.علمی در آن 

برای بحث و جدل بیشتر، منابعی از پزشکی غرب  ا برگزیدیم کره  
، باشدمی ملسو هيلع هللا ىلصعا ی از شبهه تعصب و جاابدا ی اسبت به حدیث پیامبر

اماید. البته مصاد  د  این زمینه بسریا   می تأییدمفصل  ا  653و  قم 
 هستند و م ا د زیر  ا ااتخاب ام دیم:

 و درمان طبیعی. آمریکا پزشکی المعارف ةدائر –1
 تأییغد  سایت بیمارستان وراحی ارتلپدی واقع در میناپللیس آمریکا -2
 .باشدمیعدد  347که تعداد مفاصل ادسان  کندمی
 گزارشغی  در امریکغا  سیاتل در واقع مفاصل و استخلان مرکز سایت –3
 .تاست 347 مفاصل تعداد که میدارد بیان

محققان: استاد دکتر شری  احمد و    استاد دکتر احمد عبغد المغنعم   
العیاط و دکتر ملطفی محمد عبدالمنعم  در تحقیقی که در سایت سازمان 
وهادی کتاب و سنت  وابسته به ادجمن وهادی اس م منتشر شغده اسغت    

 به تلضیح مفلل این استخلادها پرداخته ادد.
 ل:هشدا : یک اعتراض مردود و باط

گلیند: ف خدشه وارد کردن بر این دلیل میبرخی از شبهه افکنان با هد
برخی ملادر چینی قدیمی وولد دارد که قبل از اس م تعداد مفاصغل را  

 . پس این چه اعجاز علمی است؟اددکردهمفلل ذکر  347
 ولاب :

  و 347دغه   باشغد مغی  345تعداد صحیح در ایغن ملغادر چینغی  عغدد     
که ملافق با عدد روزهای سا   اددکردهها این عدد را اینگلده تلویه چینی
 . باشدمی 345یعنی 



 
عغدد را ذکغر کغرده     ها و دیگغران ایغن  ها و بلداییبه فرض اینکه چینی

از کجا چنین اط عی داشت در حغالی کغه    ملسو هيلع هللا ىلصرپیامباما   347باشند یعنی 
دیغار آدغان سغفر کغرده     وی ده خلاددن بلد بلد و ده دلشتن و ده هرگز به 

 ؟!بلد
های رایج در آدجغا  ایغن ملضغلع    ا از میان ادبله خرافات و افسادهو چر

 تعداد مفاصل( را ادتخاب کرد؟)
 .جنین نفرینش مراحل دقیق ت صیف د  علمی اعجاز – 2

 اعجاز در اینجا دو ووه دارد:
  .مراحل ذکر در اعجاز –أ 
 .مرحله هر تلصی  دقت در اعجاز –ب 
های اعجاز در این دلیغل صغحبت کنغیم  بغه     دهدشا یهاز آدکه دربارقبل 

میزان پردازیم تا ر قرآن کریم و علم پزشکی دلین میمراحل خلق ونین د
ه ذکر برخی های این اعجاز  ببعد از ذکر دشاده شباهت بین آدها را ببینیم.
 پردازیم.شبهات در این باره می

: مراحرل نفرررینش جنرین د  قرررنن کرریم و پزشررکی ارر ین و    اوالً
 مشاهدات عینی. 

ایغن دلیغل مطلغب دلشغته دکتغر وغلاد        یاز بهترین کسادی که در بغاره 
و تحقیغق او در ایغن زمینغه  در     باشغد میعبداللاوی  مشاور طب اطفا  

 سایت اعجاز وابسته به ادجمن وهان اس م منتشر شده است. 
را به همراه اددکی تلرف و به طغلر خ صغه در   قسمتی از تحقیق وی 

 ایم:آورده ادامه
گیری ونین را به طلر دقیقی وصغ  دمغلده  و   ن کریم مراحل شکلآقر

بر هر یک از این مراحل که ابتدا و ادتهایی دارد دامی گذاشغته اسغت  بغه    



 

 
 

گیغری  ونین را تلصی  کند و فرایند شکل این صلرت که هی ت بیرودی
 های زمادی پشت سر هم  ادعکا  دهد. در دورهدرودی آن را 
و همااا ما ندمی  ا از گل خرالص نفریردیم *   : )فرمایدمیاهلل متعا  

گاه او  ا اطفه گرداایده و د  جای است ا  )صرلب و  حرم( قررا     نن
گاه اطفه  ا علقه و علقه  ا گ شت پا ه و باز نن گ شرت  دادیم .* نن

هرا گ شرت پ شراایدیم )و    سرتخ ان  ا استخ ان ساختیم و سپس بر ا
پیکری کامل کردیم( پس از نن )با دمیدن  وح پاک مجررد( خلقتری   
دیگرش ااشا ام دیم؛ نفرین بر )قد ت کامرل( خردای کره بهتررین     

   16 – 12( الملمنلن:  نفرینندگان است
هغر   یای از دالالت زبادی و دظرات برخغی از مفسغرین دربغاره   خ صه

های کر خلاهیم کرد  و آن را با حقیقتمرحله از مراحل تکامل ونین را ذ
 دهیم.ر علم ونین شناسی ودید مطابقت میملولد د

 :دطفه مرحله –آ 
در یغک قطغره باشغد.     یاددازهه و لل ب شلدمیدطفه به آبی اددک اط ق 

  .«کردمیخلد را شست تا وایی که آب از سرش چکه »حدیث 
بغرد  آللسغی   زن بغه کغار مغی    یمرد و منغ  یدطفه را در ملرد من  شارع
همادگلده کغه بغه منغی مغرد اطغ ق        ست که دطفها : حقیقت آنگلیدمی
 .شلدمیدیز دطفه گفته  ی  به مطلق منشلدمی

همچنین لفظ دطفه را بر امتزاج و اخت ط دطفه مرد و زن اطغ ق   شارع
ما ااسران  ا از نب  : )فرمایدمی وکرده و آن را دطفه امشاج دامیده است. 

  2االدسان:  .(نزماییمخلق کردیم و او  ا می اطفه مختلط
ادد: دطفه مختلطغی کغه در آن   چنین گفتهمفسران در تفسیر دطفه امشاج 

آب مرد با آب زن آمیخته شده است. یعنی تخمکی بارور شغده بغا سغیر    



 
و همچلن قطرات  باشدمیتحل  و توییرات متعدد که به شکل قطره آب 

. این مرحله با چسبیدن ب ستلسیت به باشدمیآب دارای خاصیت وریان 
و آن آخغرین شغکل     رسغد میآددومتر در ادتهای هفته او  لقا  به پایان 

هغای    رغم افزای  بسغیار سغلل   که علی باشدمی)مختلد(  دطفه امشاج
مرحلغه   همچنان شکل قطره مادند خلد را حفظ کرده است. و چغلن ایغن  

و بغه آدومتغر)درون    دهغد مغی حرکت وریادی و سی دی خلد را از دست 
 دی وارد شده که همان مرحلغه علقغه  ودی یچسبد  به مرحلهزهدان( می

 .باشدمیخلن بسته شده( )

 
 :علقه یمرحله –ب 

ز ابتدا تا ادتها چندین شکل دارد. و این ملضلع با چسبیدن ااین مروله 
آددومتر( در خ   هفته دوم همخلادی دارد. همچنان که ) ونین به زهدان

لفظ علق به طلر کلی بر خلن و قرمغز پغر ردغگ و خغلن وامغد اطغ ق       
 .شلدمی



 

 
 

های خغلدی  رگکه  این امر با شکل ونین در این مرحله همخلادی دارد
گیرد  و به شکل ن در خ   هفته سلم در آن شکل میبسته شده و پر خل
 وامد در میاید.دطفه خلدی قرمز و 

 
مکغد و در  کغه خغلن مغی    شغلد میهمچنین لفظ علقه بر زاللیی ط ق 

چسغبد توذیغه   و از خلن حیلاداتی که به آدهغا مغی   کندمیها زددگی برکه
. ابن کالیر این مرحله را وصغ  دمغلده و   باشدمی. ومع علقه علق کندمی
ای علقغه ای سغرخ ردغگ تبغدیل کغردیم      دطفه را به علقغه : یعنی گلیدمی

 مستطیل شکل. 
گلیند: دطفغه  ی این مرحله آدگلده که مفسران میبنابراین ونین در ادتها

ای ست به شغکل علقغه  ا در این مرحله به خاطر خلن منجمدی که در آن
. این امر با آخرین شغکل از ایغن مرحلغه     باشدمیمستطیلی و قرمز ردگ 

گیغرد کغه خغلن    مغی شکل زاللیی را به خلد   همخلادی دارد  یعنی ونین
و ونین با زالل دارای اشتراکاتی است از  کندمیمکد و در آب زددگی می

چسبند و با مکیدن خغلن وی از آن  به میزبان خلد می ومله اینکه هر دو
. مدت زمان این مرحله از آغاز هفتغه دوم تغا ادتهغای هفتغه     کندمیتوذیه 

 .باشدمیسلم لقا  
 شده(گلشت ولیده ) مضوه مرحله –ج 



 
قلغب  در ابتدای هفته چهغارم و بغه طغلر معغین در روز بیسغت و دوم       

  یعنغی  شغلد مغی ای ودید وارد هو ونین به مرحل کندمیشروع به تپیدن 
هغای فیزیکغی   ها یا تلدهه. سطح بیرودی ونین دارای بریدگیمرحله مضو

ورد که با دددان کام  ولیده آکه ونین را به شکل چیزی در می باشدمی
شده است  اما هنلز هیچ شکلی و طرحی در آن وولد دغدارد کغه دشغان    

های ادسادی آن قابل تمایز دیسغت  و    و ویژگیباشدمیادسان  دهد ونینِ
از آدجغا کغه   هیچ یک از اعضای بدن ادسان در آن قابل تشخیص دیسغت.  

  در دیمه دوم ایغن  کندمیونین روز به روز  بلکه ساعت به ساعت توییر 
ها و پاها و سغر و سغینه و شغکم در وی ظغاهر     های دستولاده  مرحله
زدنغد  و بغا   ادغه مغی    همادگلده که اکالر اعضای داخلی وی دیز ولشلدمی

ای ولیده شده است  این شکل بیرودی خلد که شبیه به ماده وولد حفظ
 تمام دارد.که آفرینشی تمام و دا کندمیصدق ملضلع در ملرد آن 
ای سرپس از پرا ه  : )فرمایغد مغی قت را بیان کرده و قرآن کریم این حقی

  5( الحج:گ شت با نفرینشی تمام و اا تمام
 کغه  گلشغتی  تکه – شلدمیای تبدیل : سپس به مضوهگلیدمیابن کالیر 

 سغر  پس  کندمی گیریشکل به شروع سپس -ددارد طرحی و شکل هیچ
 .شلددمی تشکیل اعضا سایر و پاها و هاران شکم  و سینه آن  دست دو و

. باشغند مغی ( برای مضغوه الزم  )خمّلقة و غری خمّلقةبرای همین دو وص  
 شلدمیدر این مرحله شروع  ترکیبداللت بر آن دارد که  این متن قرآدی

که آفرین )ترکیغب( از ابتغدای    کندمی تأییدو حقایق علم ونین شناسی 
و این مرحله کمی قبل از هفته ششم و ملقعی  گرددمیهفته چهارم آغاز 

 . رسدمی  به پایان شلدمیکه مرحله بعدی ترکیب شروع 



 

 
 

 
 :هااستخلان –د 

د و از شغکل گلشغت   گیرن شکل خاصی به خلد میدر این مرحله ونی
. به ایغن صغلرت کغه    کندمیآید و شکل ودیدی پیدا ولیده شده در می

کنغغد و اولغغین مراکغغز  مغغی یغغک سغغاختار اسغغتخلادی غضغغروفی پیغغدا  
آیغد   مغی  سازی در ساختار غضروفی در ابتدای هفته هفتم پدیداستخلان

. شغلد میار بدن سفت شده و سر از بدده متمایز گشته و اطراف بدن آشک
( پررس ناگرراه مضررغه  ا اسررتخ ان نفریرردیم ابغغن کالیغغر در تفسغغیر: ) 

 قغرار دادیغم و  : یعنی آن را دارای دست و سر و پا گلیدمی  12نلن:الملم
در هر یک از آن اعضا استخلان و اعلاب و عغروق ووغلد دارد. سغپس    

و آن مرحله پلشیده  کندمیونین آخرین مرحله از شکل گیری را شروع 
 شدن استخلادها با گلشت است. 

یابد. ابغن کالیغر   یدر این مرحله تشکیل ونین به شکلی خاص افزای  م
 «هرا  ا برا گ شرت پ شراادیم    پرس ناگراه اسرتخ ان   »آیغه :   یدرباره



 
ها چیغزی قغرار دادیغم کغه آن را     : یعنی بر استخلانگلیدمی 12الملمنلن:

 . «بپلشادد و محکم و قلی سازد
هغا  شناسی مبنی بر اینکه ابتغدا اسغتخلان  در علم ونین این ک م با آدچه

و سپس در ادتهای هفته هفتم و در خ   هفته هشغتم از   شلددمیآفریده 
  . به این صلرتملافق است  شلدمیباروری تخمک  با عض ت پلشیده 
و در آن هنگغام تمغام اعضغا     رسغد مغی مرحله شکل گیری ونین به پایان 

امغا بغه شغکلی ظریغ  و کلچغک. در        ادغد تهدرودی و بیرودی شکل گرف
نین شناسان به و و رسدمیگیری به پایان فته هشتم مرحله شکل هادتهای 

هغای علغم سغلدلگرافی  تمغام      گلینغد. طبغق یافتغه   آن مرحله ونینی می
ترکیبات بیرودی و داخلی یک شخص بالغ  از هفته چهغارم تغا هشغتم از    

تلان تمام اعضاء ونین را بغا ایغن   ادد  همچنین میونین شکل گرفتهعمر 
 کرد.ها در سه ماه او  مشاهده دستگاه

ن که ونغی  کندمیسپس ونین پس از هفته هشتم مرحله دیگری را آغاز 
دامنغد و قغرآن کغریم از آن بغا عبغارت      شناسان آن را مرحله بارداری مغی 

هغا بغا   . برای همین پلشغیده شغدن اسغتخلان   کندمیآفرینشی دیگر تعبیر 
 .باشدمیگلشت  حد فاصل بین مرحله ونینی و بارداری 

 ت از قبلمتفاو آفرینشی مرحله –ه 
نغدی رشغد     وایی که ونین بغه کُ گرددمیاین مرحله در هفته دهم آغاز 

ای سغرعت  زدهغم  سغپس رشغد آن بغه طغلر فزاینغده      تا هفته دوا کندمی
 گیرد. و این مرحله تا پایان بارداری ادامه دارد.می

که مهمترین آدها عبغارت   باشدمیاین مرحله دارای چند ویژگی خاص 
طلری کغه بغرای ادجغام      است از : تکامل و رشد اعضاء و ولار  ونین

اقتبا  از تحقیق دکتر ولاد عبداللغاوی در   .«وظایفشان آماده می گرددد
 .رسدمیاینجا به پایان 



 

 
 

 های قد ت د  اعجاز ت صیف جنین د  قرنن کریم:: اشااهثاایاً
 قغرآن  تلصغی   بغین  تطغابق   مراحل برخی در و زیاد بسیار تشابه – 1
  کنغد مغی مراحلی که ونین در واقعیغت در شغکم مغادرش طغی      و کریم

 یمشغاهده بلکغه   لین برای درک و دادستن آن دغدارد. احتیاوی به متخل
تلاویر ونین در حالی که دام هر مرحله وفق آدچه در قرآن کغریم آمغده   

یز قرآدغی را دشغان   در زیر آن دلشته شده است  دقت تلصی  شگفت ادگ
 16( الملک:و ه  اللطیف الخبیر).دهدمی
 و علمغا  فقغد  را دلین پزشکی علم و قرآدی تلصی  بین همخلادی – 2

 مغلر   کیغث  اسغتاد  همچلن دیگران بلکه  کنندمید تأیید مسلمان پزشکان
 تفسغیر »:گلیغد مغی  کادغادا  تلردتل دادشگاه در( آداتلمی) تشریح علم استاد
و حتی در  می دی هفتم قرن در ونین  گیری شکل به مربلط قرآدی آیات
 پیغامبری از  ملسو هيلع هللا ىلصکه محمد کندمیاخیر ممکن دبلده است  این ثابت  یسده

 ."وادب خدا بلده است
بلکغه    کندمیمراحل ونین را به طلر عام و کلی بیان د  قرآن آیات – 3

در   این چیزی اسغت کغه هغر ادسغادی     کندمیخیلی دقیق آن را تلصی  
تمغام   ملسو هيلع هللا ىلصاز ادجام آن عاوز بلده حتی اگر فرض کنیم پیامبر ملسو هيلع هللا ىلصزمان پیامبر

 ها در شکم مادرادشان کرده باشد. عمر خلد را صرف دظارت بر ونین
 این اعجاز: ی: شبهات د با هثالثاً

دین و ملحغد  ملرد تشلی  و شبه افکنی افراد بیاین اعجاز دیز  مطم ناً
کغه تامغل    ادغد کغرده قرار گرفته است  آدها اعتراضاتی در این مجغا  وارد  

  از کنغد میمنطقی و تحقیق علمی ودی و خلاهان حقیقت  آدها را دقض 
 ومله این شبهات:



 
این معل مات  ا از ی اان و به بط   خرا  از   ملسو هيلع هللا ىلصاول: پیامبر یشبهه

مراحرل   یو جالین گرفته است، زیرا که ناها د برا ه   بقراط و ا سط
خلق جنین قبل از قرنن کریم و با همان ت صریفات قرناری صرحبت    

 .اادکرده
 پاسخ به این شبه چند ووه دارد:

او : قائل بلدن به تطابق بین قرآن کریم و دادشمندان یلدادی بغه دور از  
ا در شغکل  رحقیقت علمی است  بقراط و ارسطل و والین خلن حغیض  

ای به این شارهدادند! در حالی که قرآن کریم اگیری ونین عنلر مهمی می
 خرافه دکرده است.
را مطغر  دمغلده و    Preformation «شغکل گیغری قبلغی   »بقراط دظریه 

ای های ریشغه ونین به شکلی کامل و بسیار کلچک درون سلل  گلیدمی
 .زن و مرد از قبل شکل گرفته است

 
 گیری قبلی ونین!!در ملرد شکل دظریه بقراط



 

 
 

ه علقه و مضغوه در کغ م دادشغمندان رد    همادگلده که تلصی  ونین ب 
علمغی   یدادستند که مطالعغه اگر آن مورضان و شبهه افکنان دمیدشده  و 

چنین دروغغی را   کردددمیدزد بسیاری از مسلمادان وولد ددارد  ورأت د
 پخ  کنند.

 مسغأله بیایید فرض کنیم قرآن کریم و دادشمندان یلدغادی در   اص ًدوم: 
چطغلر   ملسو هيلع هللا ىلصبه یکدیگر همخلادی داردد  محمغد  تلصی  خلق ونین کام ً

این وزئیات را یاد گرفته؟ آیا به گلگغل دسترسغی داشغته؟ یغا بغین او و      
دادشمندان یلدادی مکاتبات علمی وولد داشته اسغت؟ بغا یغادآوری ایغن     

ن و دلشتن عربی را بلد دبلد تا چه رسد به زبغان  خلادد ملسو هيلع هللا ىلصدکته که محمد
 دادشمندان یلدادی؟!

از دادشغمندان   ملسو هيلع هللا ىلصاز دظر تاریخی در هیچ ملدر ذکغر دشغده کغه پیغامبر    
یلدادی یاد گرفته است  بلکه اینها فقد حد  و گمان و خیغاالت بغاطلی   

 است که هیچ سند تاریخی حقیقی ددارد.
یغاد داده و   ملسو هيلع هللا ىلصاین عللم را به پیغامبر  ةادد که حارث ابن کلدبرخی گفته

 .آملخته است! را ها آدهاخلد او از یلدادی
چطلر ممکن است پیامبر از حارث یاد گرفتغه باشغد در حغالی کغه بغا      

 تلضیحات علماء یلدادی در اخت ف است؟!
و چطلرممکن است از حارث یاد گرفته باشد در حالی که دیدار ایشان 

منین آمده ؤم یاما آیات خلق ونین در سلره  هبا وی بعد از فتح مکه بلد
 ای مکی است؟!که سلره

در آیغات قغرآن مغادعی بغرای ایغن      برخی برای شبهه افکنغی مورضغاده   
 بینند که روش علمی را زیر پا بگذاردد!دمی



 
ها قبل از گ شت اشتباهی علمی است که خلقت استخ انشبهه دوم: 

 د  قرنن  خ داده است!
 پاسخ:

هغای  بافغت  »:  سایت پزشغکی مشغهلر مداسغکی     به دقل از
وضغل  در رودغد   های اصلی هستند که بغه  ساختار استخلادی اولین بافت

 . «گرددمیهای فلقادی آشکار تفکیک اددام

ها طبق زبان عربی که قرآن به آن داز  با اشاره به این دکته که غضروف
 آیند.خلان به حساب میشده  دلعی است

بنابراین هیچ خطای علمی جز د  ذهن شبهه افکنران و اهرل شرک    
 وج د ادا د.

 
 د واری  یرا  عمیرق  ام اج از صحبت د  قرنای اعجاز – 6

تر از املاج روی سطح  چندی پی  هیچ کس از وولد املاوی پایین تا
علمغا امغلاج   »آگاه دبلد. لذا در روزدامه تلگراف ادگلیس مقاله ای با عنلان

 . منتشر دملد  13/12/2770به تاریخ « کنندمیکش   اقیادل عمیق را در 

دان بریتادیغایی امغلاوی کشغ     دادشغمن  اسغت کغه:   در این مقالغه آمغده  
 آرام وریان داردد! اقیادل ادد که در اعماق دملده

یا  اقیادل  تلان مادند این املاج را بر روی سطحدادستند که میآدها می
دزدیک آن مشاهده دملد  اما از اینکغه امغلاج مغذکلر را در عمغق دیددغد      

 .شگفت زده شددد
 فضایی به این اکتشاف کمک کرددد.های تلاویر ماهلاره



 

 
 

 



 
 تص یری از مقاله مذک  

 
سغا  قبغل و قبغل از     1677ز ن کغریم بغی  ا  آاین اکتشاف علمی در قر

یا )مثل اعمال : )فرمایدمیاهلل متعا  های فضایی ذکر شده است  ماهلاره
کافران( به ظلمات د یای م ّاج عمیقی مااد که ام اج نن )که شک و 

زشت است( بعضی باالی بعضی دیگر د یا  ا بپ شااد جهل و اعمال 
هرا چنران مترراکم فر ق     و ابر تیره )کفر( ایز فراز نن برنید تا ظلمت

یکدیگر قرا  گیرد که چ ن دست بیرون ن د نن  ا ات ااد دیرد، و هرر   
 وشنی اخ اهد  لم و معرفت و ایمان( ابخشید هرگزکه  ا خدا ا   )ع

 03الن  : ( یافت.
دقت تلصی  قرآن کریم و تطابق آن با دام علمی ایغن پدیغده   در اینجا 

 خلرد.ی املاج درودی  به چشم مییعن
 دامد.گراف آن را املاج عمیق دریایی مییا آدچنان که روزدامه تل
 :خاتمه نیه ام اج ایافتم  و چیزی زیبا تر از

 03و من لم یجعل اهلل له ا  ا فما له من ا  ( الن  : )



 

 
 

 

 خاتمه

 ... د  نخر
ن اقرا  دا د ی از من بپرسد: ج ابی به من بده که عقلت به نساگر ک

. چه چیرزی د   زاد و وجداات از نن  احت باشدو قلبت برای نن می
 دیدی که او  ا به عن ان پیامبر خدا باو  کردی؟ ملسو هيلع هللا ىلصمحمد

 چنین پاسخ خ اهم داد:
پرسغتیده  ها در آن که بت کرد ظهلر پیدا سرزمینیمردی را دیدم که در 

  و زن شدمی برای داچیزترین سبب برپادر آن  شددد  ونگو تقدیس می
زدغده   زدغده   رسید و گاهی از تر  فقر یا دنگکاالیی بلد که به ارث می

 یزی وز چشم بندی و خرافات دبلد.و علم چ دفن می شد.
او را دیدم در حالی که دلولادی و ولادی را پشت سر دهاد و در چهغل  

مغردم را بغا خبغر     و مشقت را بر روی خلد باز کرد  ری از ردجسالگی دَ
ن را از عبادت بتها بر حغذر  دملد که وی پیامبری از وادب خداست و آدا

 و هیچ منفعت مادی در این امر برای او وولد دداشت! داشت
و در ایغن راه  عغذاب و    کردمیدیدم که به پرست  خدای یکتا دعلت 

تلادست سکلت کند و سالم بمادد و حالی که میظلم را تحمل دملد  در 
 شد!سلدی عائدش میچه بسا از سکلت  

  شغد به دروغگل بلدن شناخته مغی  اگر این شخص قب ًکه کنید فکر می
 کند؟ دبلّتکه ادعای  کردمیآیا ورأت 

بیاید   دشدهبین مردم به دروغگل بلدن شناخته  کسی کهآیا ممکن است 
 کند؟ دبلّتدروغی بزرگ را به خدا دسبت دهد و ادعای و 



 
بلکه بهشغت را زیغر پغای      کردمیاو را دیدم در حالی که به زدان دیکی 

مغادع ورود    )مادران( قرار داد و مقرر دملد که بزرگ کردن دختغران  آدها
 .دیکان به بهشت استوارد شدن با به آت  وهنم و سبب 

متنفر از یکدیگر را به همدیگر دزدیغک   هایاو را دیدم در حالی که د 
آن هم بدون هیچ دستگاه امنیتی  و صفلف دور از هم را متحد کرد. دملد

 و لشکر مهیبی!
او را دیدم در حالی که حتی از حقلق حیلادات و مهربادی با آدها غافغل  

 دیست:
و دیگری بغه خغاطر    ف ن زن به خاطر سیراب کردن سگی آمرزیده شد

بیان کرده و  ملسو هيلع هللا ىلصای وارد وهنم شد! همادگلده که پیامبر هحبس دملدن گرب
 اینها چه سلد شخلی برای او دارد؟! است.هشدار داده 

دملد و به دقل که بر آملختن علم و طب تشلیق می او را دیدم در حالی
هر کس ااسران دیگرری  ا زاردگی بخشرد،     گفت: )از پروردگارش می

 32:هالمائد .(گ یی تمام مردم  ا زاده کرده است
او را دیدم در حالی که هیچ کاخ با شکلهی و هیچ ما  فراوادی بعغد از  

 به وا دگذاشت. خلد
آمغد  بغه سغبب تلاضغع و     مغی دیدم که چلن به مدینغه   را ادسان غریبی

حتی گاهی  .دتلادست بشناسدمیاصحاب   میان ازاو را   ملسو هيلع هللا ىلصپیامبرسادگی 
 است؟؟ ملسو هيلع هللا ىلصپرسیددد: کدامتان محمدمی

و ایشغان   کرددغد می سؤا او را دیدم در حالی که از روز قیامت از وی 
علرم نن  ) گفغت: بلکه قل  پروردگار را برایشان می  کردمیزمان تعیین د

گفغت هغزار     اگر به درو  به آدها می43زاب: ( االحفقط د  ازد خداست
 شددد و وایگاهاز هم علراد  متلوه درو  او دمی سا  دیگر! هیچ کس



 

 
 

در حالی که به طلر  را دزد خدا باالتر می دیددد. اما چنین کاری دکردوی 
وزی روم ظرف چند سا   صغحبت دمغلد.او در   مشخص و قاطعاده از پیر
اهلل دروغگل بلد  هرگز مجبلر دبغلد خبغر    اگر معاذ خبرهای  صادق بلد.

 وزی روم را با وزئیات بیان کند.پیر
فغار را بغه   مسلمادان را بغه پیغروزی و ک  او را دیدم در حالی که در مکه 

ای ی دید! پس وعغده گلیی آن را به چشم خلد م فروپاشی وعده می داد.
 د همادگلده که گفته بلد محقق شد.که دا

عربس و  ...)دمغلد ادتقاد مغی  آیات قرآن را دیدم که از خطای سهلی او
 که ملرد ظلم  در حالی که وی در م2 1( عبس: ت لی* أن جاءه األعمی

ن همه هیچ اختیاری وغز ایغن دداشغت کغه ایغن      ایبا  و محتاج یاری بلد.
  دبغلّت ادتقاد را از پروردگارش برای مردم دقل کند! کدام مدعی دروغین 

سازد در حالی که در ت به خلدش را برای مردم آشکار میعتاب خدا دسب
 آن شراید سخت بسر می برد!

ین و احکغامی را اسغتخراج   قلاد  مردمی را دیدم که از قرآن و ک م وی
و کشغلرهای   دغد برای قردها بر امپراطلری اسغ م حکغم رادد   و کردددمی

فغرد امغی   ملسو هيلع هللا ىلصاما با این وولد  وی  .اروپایی دیز از این قلادین استفاده کرد
 بلد که خلاددن و دلشتن دمی دادست!

بلکه به پروردگارشان پیلدغد    او را دیدم در حالی که مردم را ده به خلد
 :دهدمیم را به حقیقتی بزرگ تذکر داد  این همان قرآن اوست که مردمی
 محمد جز یک پیامبر ایست که پیش از او ایز پیغمبراای ب دارد و د  )

گذشتند، نیا اگر او به مر  یا شهادت د گذشت شرما براز بره دیرن     
جاهلیّت خ د  ج ع خ اهید کرد؟ پس هر که مرترد شر د بره خردا     



 
و البته خدا جزای ایک اعمال به شرکرگزا ان  ضر ی اخ اهد  سااید، 

 166آ  عمران:  عطا کند(
ز وفات  بغه تمسغک بغه    مردم را حتی بعد ا دبلّتکدام مدعی دروغین 

 ادگیزد؟!خداودد بر می
 و دمایغان بغلد .  وزئیات زددگی وی را دیدم کغه بغرای مغردم آشغکار     

هغیچ امغر   بغدون   .اوتماعی... بدون هغیچ رمغز و رازی    زداشلیی  دظامی
بغرای مغردم    همه و همه شلخی و ودی.وخنده و گریه اهل  ای.مخفیاده

و هیچ گاه ددیدم کغه مغردم از او    چلن خلرشید در وسد رو آشکار بلد 
بلکه شغناخت وی    تناقضی بین قل  و فعل  ددیددد متنفر باشند  و هیچ

 وز بر محبت و باور مردم دسبت به او دیفزود..
و ت جیهاتی برای ایمان بره او یرافتم و هریچ     ادلّهبه عبا تی ک تاه: 
 دم.ادی شت جیهی برای تکذیب

 به عمق این ت صیه پی بردم: و
دهم کره دو دو و بره   بگ  من فقط به شما یک ااد ز مى) قا  تعالی:

تنهایى براى خدا به پا خیزید سپس بیندیشید که  فیق شما هیچ گ اره  
سرختى کره د  پریش اسرت جرز      دی ااگى ادا د او شما  ا از عذاب 
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