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And do not involve yourself with that 
 which you have no knowledge of. 

 

  مقدمه کتاب حتماً خوانده شود.مقدمه کتاب حتماً خوانده شود.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 مقدمه

که پیش رو دارید مهمترین دالئلی که مسلمانان شیعه  کتابیدر 

برای اثبات دین و مذهب خود می آورند جمع آوری شده است 

آشنائی مخاطبان با دالئل اعتقادات  ، و هدف از این جمع آوری

ادله صحیح است  اسالم و شیعه است ولی اینکه کدام یک از این

نمی باشد.  کتاباین  و کدام صحیح نیست در حدود وظایف

 دالئل بعضی از ادله را به عنوان نیز کتابحتی نویسنده ی این 

 همه ی دالئل  ولی از باب آشنائی مخاطبان با ،محکم نمی پذیرد

آورده است.  دنهرچند ضعیف باشنیز آن ادله را موجود ، 

در مورد صحت یا عدم صحت ادله مسکوت  کتاب، این بنابراین

بنابراین هنگامی که  است و آن را به مخاطب واگذار کرده است.

که مسلمان و شیعه  نظر داشته باشیدادله را مطالعه می کنید در 

نیستید و یک مسلمان شیعه برای اثبات دین و مذهب خودش 

می توانید به دالئلش اشکال بگیرید  لذابرای شما دلیل می آورد 

   و آنها را رد کنید.

به  بعضًاآورده شده است  کتابمتنی که در این دقت کنید 

بر روی صحت دالئل تاکید می کند ولی این ، صورتی است که 

آن ها را تایید می کند  هم حتمًا معنای آن نیست که نویسنده به

از زبان یک مسلمان شیعه  این ادله بلکه به این خاطر است که

 بیان می شود.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

،  ی داند که ممکن است بعضی از ادلهخود م کتابنویسنده ی 

خواننده ی این کتاب بنابراین  قانع کننده نباشد برای گروهی اصاًل

کدام  بررسی کند کهباید دقت داشته باشد و بدون هیچ تعصبی 

 .اشتباه استیک از این ادله صحیح و کدام یک 

البته این مطلب هم توجه شود که گاهی اوقات با مجموع ادله و 

مویدات می توان چیزی را اثبات کرد نه با تک تک دالئل و 

که اگر تک تک دالئل ارائه  در نظر داشته باشید مویدات. بنابراین

 شده قانعتان نکرد آیا مجموع آنها می تواند

 قانع کننده باشد یا نه؟ 

که پیش رو دارید برای تدریس در جلسات اعتقادی  کتابی

بسیار مفید است و به اساتید محترم پیشنهاد می شود که 

 .نمایندبه عنوان متن درسی استفاده  کتاباز این 

البته همچنانکه مشاهده خواهید کرد مطالب ارائه شده در این 

بسیار کلی است و تفصیل مطلب باید در خود جلسات  کتاب

اساتید محترم باید هریک از ادله  .اعتقادی مورد بررسی قرار گیرد

را در جلسات اعتقادی به بحث و نقد بگذارند و با ضمیمه کردن 

برای مخاطبان خود واضح  به صورتتحقیقات فراوان ، مطلب را 

در صورتی که تفصیل هریک  کتابالبته خوانندگان  ارائه دهند.

از ادله را می خواهند می توانند از طریق ایمیل یا حضور در 

 مسجد محمدیه تفصیل هریک از ادله را دریافت کنند.

نظرات  در آخر از خواننده ی محترم تقاضا می شود که حتمًا

به این  ؛مخالفین اسالم و مخالفین مذهب تشیع را مطالعه کنند
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

معنا که شما باید بدانید غیر مسلمانان و غیر شیعیان به ادله ای که 

آنها نیز  چه جوابی می دهند. مسلمًا است آمده کتابدر این 

ادله ای که شیعیان  دارند. بنابراین ممکن است مثالً  پاسخهایی 

ب خود می آوردند دارای جواب محکمی از برای اثبات مذه

سعی کنید نظرات مخالف را هم ببینید  پسسوی اهل سنت باشد. 

تحلیل اهل سنت از  مثاًل آیا تا به حال و سپس تصمیم گیری کنید

 ؟!را خوانده ایدحادثه ی غدیر 

را  است آمده کتابای که در این شما می توانید هریک از ادله  

 رستید و ببینید آنها چه جواب می دهند.به سایتهای مخالف بف

ضمنا این مطلب هم تذکر داده شود که تعداد زیادی از ادله ای 

ی و تاریخی است و در نتیجه کتاب آمده است روایکه در این 

احتیاج به بررسی سند و اعتبار دارد که در این جزوه این کار 

ادله صورت نگرفته است. بنابراین باید گفته شود که در صورتی 

ی و تاریخی می تواند اثبات کننده ی مطلبی باشد که ی روای

د. بنابراین خواننده ی محترم باید در نچنین نقلهائی صحیح باش

ه ی با هریک از این نقلها تحقیق کند و از متخصصین فن رابط

بحث سند  سوال کند و اساتید محترم باید در جلسات ، دقیقًا

 روایات را انجام دهند. 
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 پیشگفتار

در جهان امروز الزم است برای تک تک عقاید خود دلیل و 

یک مسلمان شیعه باید برهان قانع کننده داشته باشیم، 

و چرا اعتقاد به مذهب اهل  است چرا مسلمان بداند که

 باید برای وجود امام زمان دلیل داشته باشد.و  رددا بیت

وظیفه هر انسانی است که دین و مذهبِ خود را از روی تحقیق بدست 

اگر از ما  آورد.به عبارت دیگر عقائد انسان باید تحقیقی باشد نه تقلیدی.

یا چرا شیعه ای و چرا امام زمان را قبول داری چه  و بپرسند چرا مسلمانی

گوییم چون پدر و مادرمان مسلمان و شیعه بوده اند  آیا می دهیم؟ جوابی می

 ؟هستیمما هم مسلمان و شیعه 

باید بدانیم که عقائد و ایمان ما ، تقلیدی است و  ،باشد چنیناگر پاسخ ما 

کار کند و وقت  دین تحقیقاً.هریک از ما باید روی اصول این ، اشتباه است

 بگذارد.

 متاسفانه بعضی از ما در رابطه با فهم دین و تفکر روی مسائل دینی یا اصالً

 گذاریم. یا بسیار کم وقت میو گذاریم  وقت نمی

  را یک دور با فهم خوانده است؟ قرآنکدام یک از ما 

  را خوانده است؟ نهج البالغهکدام یک از ما یک دور 

  را خوانده است؟ صحیفه سجادیهکدام یک از ما یک دور 

 آیا تا به حال چند بار مسائل مورد نیاز رساله را خوانده ایم؟ 

ن کتابها این را بدانیم که بعضی از غیر مسلمانها بر ما مسلمانان در فهم ای

 022گوید من  می ،جرج جرداقدانشمند مسیحیبیشتر وقت گذاشته اند.

حال ما که شیعه حضرت علی هستیم آیا یک  را خوانده ام. نهج البالغهمرتبه 

 !را خوانده ایم؟ نهج البالغهمرتبه 
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

بنابراین وظیفه ما در رابطه با دین و مذهب بسیار سنگین است و بیش از 

از جمله چیزهائی که در روز این که هست باید در رابطه با دین وقت بگذاریم.

عمر خود را در چه راهی صرف کرده  شود این است که قیامت از ما سوال می

 ایم.بنابراین نباید انسان وقت خود را به بطالت بگذراند.

وقت  طی که هر یک از ما دارد دیگر اصالًممکن است کسی بگوید با شرای

نداریم روی این مسائل کار کنیم و وقت بگذاریم که در جواب باید گفته شود  

ه آخرت و قیامت انسان در گرو آن ک،تر از این مسائل  چه کاری مهم اوالً

وقت برای  را کنار بگذاریم حتماًکارهای بیهوده اگر ما بعضی از  است و ثانیاً

دقیقه وقت  91ت چه طور یک جوان حاضر اسکنیم؛ این مسائل پیدا می

در ه فوتبال را تماشا کند ولی حاضر نیست نیم ساعت بگذارد و یک مسابق

 د!!!رابطه با فهم قرآن وقت بگذار

در این رابطه کاری نکرده است از این به بعد  به هر حال اگر کسی تا به حال

یکی از اهداف ما از نوشتن این جزوه ترغیب  این کار را انجام دهد و اصالً

 است.و عمل به آنها خواننده به یاد گیری مسائل دینی و فهم 

برای اثبات دین اسالم و را که مسلمانان شیعه در این جزوه ما ادله ای 

تا اگر کسی در رابطه با  ارائه می دهیممی آورند مذهب تشیع و امام زمان 

آشنا  یاسالم مسائلاین مسائل فکر نکرده و وقت نگذاشته بتواند بیشتر با 

 .پیدا کندشود و قدرت بحث با غیر مسلمانان و یا اهل سنت را 

تا یک مطالب را بیان کنیم  این جزوه این است که کلیت ازالبته هدف ما 

پیدا شود و هر شخصی مباحث اعتقادی  نسبت بهی کلی برای خواننده آشنای

 تواند این مباحث را به صورت تفصیلی دنبال کند. که عالقه داشته باشد می

با اشکاالتی رو این جزوه ممکن است خواننده گرامی در حین خواندن مطالب 

شویم که هر اشکال و ایرادی  خوشحال میبه همین خاطر بسیار .به رو شود

به مطالب این جزوه هست را با ما در میان بگذارید تا از این طریق فضای که 

 مسلماً .گفتگو راجع به مسائل اعتقادی به صورت آزاد وجود داشته باشد
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

تواند در  ی با نظرات مخالف میر رابطه با مسائل اعتقادی و آشنایگفتگو د

شه انسان و رسیدن هرچه بهتر انسان به واقع کمک پیشرفت فکر و اندی

 شایانی داشته باشد.

شود با حوصله تمام و دقت زیاد و تفکر فراوان  از خواننده گرامی تقاضا می

متخصصین جزوه را مطالعه کند و در صورت عدم فهم بعضی از مطالب به 

و عشاء در بنده نیز همه روزه بعد از نماز مغرب  ، امور اعتقادی مراجعه کند

آماده  ،خیابان شهید جوشقانیمسجد محمدیه واقع در خیابان حکیم نظامی

وظیفه  حقیقتاًاین را بدانیم که ی گفتگو و تبادل نظر با عالقه مندان هستم .

ما این است که حداقل در طول عمر یک بار هم که شده راجع به این مسائل 

 .وقت بگذاریم
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 
 

  

،آیاتی نازل  پیامبرپس از پیروزی ایرانیان بر رومیان در زمان  ،1

شدند که نشانگر این موضوع بودند که در چند سال آینده رومیان موفق می 

این گفته شده است که شوند بر ایرانیان پیروز شوند و همین گونه هم شد و 

 :می باشد قرآنخود یکی از بزرگ ترین پیشگویی های 
 
 
 
 
 
 
 

آیات باال محل مغلوب شدن رومیان را ) ادنی االرض ( نام برده نکته ی اعجازی:

است و یکی از معانی ادنی االرض پست ترین زمین است و با بررسی تاریخی این 

واقعه متوجه می شویم که این جنگ در نزدیکی دریای بحر المیت واقع شده 

طه ی جهان می باشد و قرآن این است.جالب است بدانید این دریا پست ترین نق

 مطلب را با تعبیری لطیف و اعجاب برانگیز بیان کرده است.

 

، پیش گویی سوره مسد که در آن سوره ایمان نیاوردن ابولهب و زنش 0

را پیشگویی کرده است با آنکه آنها می توانستند برای اینکه این خبر قرآن 

 آیات آمده است :دروغ در آید ظاهراً ایمان آورند.در آن 

 
 

( وم  لِب ِتَالرُّ )2غ  ي ْغلِب ون  بِِهْمَس  ل  ْعِدَغ  نَب  مَمِّ َه  َاْْل ْرِضَو  َ(3(ىِفَأ ْدنى 

...  ىِفَبِْضِعَِسننِي 

روم شکست خورد،در سرزمین پست تر و آنها بعد از شکستشان غلبه 

 خواهند کرد، در چند سال آینده...

دین اسالم  ادله و مویدات

 پیشگویی ها
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 
 
 
 
 

پس از  پیامبرسوره قصص پیش بینی شده است که  85در آیه  ،3

 هجرت از مکه باز به آنجا برمی گردد و این مطلب پس از سالها محقق شد.

تنهاست و  اوداده می شود که  محمدوعده ی بازگشت در زمانی به 

یاران زیادی ندارد و مشرکان درصدد یافتن راهی برای قتل او هستند.این 

حظه موضوع خدایی بودن این پیشگویی را ثابت می کند چراکه محمد هرل

 :خود را در چند قدمی مرگ می دید
 
 
 
 
 
 
 

در سوره جمعه راجع به یهودیان که هیچ یک از آنها  قرآنپیشگویی  ،4

اعجاز قرآن و در نتیجه حقانیت تمنای مرگ نمی کنند یکی دیگر از دالیل 

دروغ در آید  قرآناست. یهودیان می توانستند برای اینکه این حرف  اسالم

تمنای مرگ کنند ولی چون می دانستند اگر تمنای مرگ کنند طبق قول 

ها فرا می رسد، تمنای مرگ نکردند.در این سوره آمده مرگ آن پیامبر

 است :

 

( َت بَّ ٍبَو  اَأ بِىََل   د  بَّْتَي  اَأ ْغنىَ 1ت  )َ(م  ب  س  اَك  َم  َو  ال ه  َم  ْنه   (...2ع 

در این آیات پیش بینی شده است که ابو لهب و همسرش به خاطر 

 ایمان نیاوردن جهنمی می شوند.

َإِلَ  ك  ادُّ َل ر  ان  ْرء  َاْلق  ْيك  ل  َع  ض  ر  َالَِّذىَف  ادَإِنَّ ع   م 

براستی کسی که قرآن را بر تو واجب کرد تو را قطعاً به معاد)مکه( بازمی 

 گرداند.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شان نزول آیات ابتدائی سوره ممتحنه اشاره به داستانی می کند که  ،5

به طرز شگفت انگیزی از وجود نامه ای مخفی نزد زنی به  پیامبردر آن 

این  مشرکان بوده است. نام ساره خبر می دهد که درصدد جاسوسی برای

دلیلی است بر پیامبری او و  چگونه محمد از این نامه با خبر شده استکه 

  .ارتباطش با خدا

  مثل تفسیر نمونه( ی؛)برای دیدن شان نزول این آیات رجوع کنید به کتب تفسیر
 

به شرح در روایات  یسوره نساء داستان 112در مورد شان نزول آیه ،6

 :قرآناعجاز  دلیلی است بر که خودزیر آمده است 

 "وارد سرزمین "مکه "اى از مسلمانان به عزمبا عدههنگامى که پیامبر  

شدند و جریان به گوش قریش رسید، خالد بن ولید به سرپرستى  یك گروه  "حدیبیه

هاى نزدیك در کوه ،دویست نفرى براى جلوگیرى از پیشروى مسلمانان به سوى مکه

با مسلمانان نماز ظهر اذان گفت و پیامبر  "بالل "مکه مستقر شد، هنگام ظهر

را به جماعت ادا کردند، خالد از مشاهده این صحنه در فکر فرو رفت و به نفرات خود 

يََّ
أ  ْلَي  وق  َّلِلََِِِّمنَد  ْمَأ ْولِي اء  ْمت ْمَأ نَّك  ع  وْاَإِنَز  اد  َه  ِنَالنَّاِسَاَالَِّذين 

ْاَالَْ نَّو  ت م  )وَ ف  ني 
اِدقِ نت ْمَص  َإِنَك  ْتَأ ْيِديِْم6َت  م  دَّ َق  اَبَِم  د  ب 

َأ  ه  نَّْون  ت م  َي  َال  َ(و 

ََبِالظَّالنِِيَ َ لِيم  ع  َاّلِلََّ   و 

بگو ای یهودیان اگر گمان می کنید که شما دوستان خدا هستید و نه 

مردم دیگر ،پس درخواست مرگ کنید اگر راست می گویید،و اینان هرگز 

 رگ نمی کنند به خاطر آنچه که از پیش فرستادند و خداوند به تمنای م

 ظالمین آگاه است.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

گفت در موقع نماز عصر که در نظر آنها بسیار پرارزش است و حتى از نور چشمان 

آسا و دارند باید از فرصت استفاده کرد و با یك حمله برقمى ترخود آن را گرامى

غافل گیرانه در حال نماز کار مسلمانان را یکسره ساخت در این هنگام آیه فوق 

کند به اى جلوگیرى مىنازل شد و دستور نماز خوف را که از هر حمله غافلگیرانه

ه قبل از اقدام دشمن، مسلمانان داد، و این خود یکى از نکات اعجاز قرآن است ک

شود خالد بن ولید با مشاهده این هاى آنها را نقش بر آب کرد، و لذا گفته مىنقشه

 صحنه ایمان آورد و مسلمان شد.
 

این است که از تصمیماتى که مخالفان  قرآناز جمله وجوه اعجاز  ،7

به  مى گرفتند پرده بر مى داشت. اودر جلسات مخفیانه درباره  پیامبر

 سوره نساء آمده است :  118عنوان مثال در آیه 

 

 

 

 

 
 

گرفته  پیامبرکه بر ضد  ای شبانهمخفی از جلسه  خداونددر  این آیه 

 شده بود خبر داده است در حالى که کسى از چنین جلساتى خبر نداشت و

از ناحیه دشمنان وارد  هم اعتراضى با بیان این جمالت توسط پیامبر حتی

 نشد که ما چنین جلساتى نداشتیم.
 

از جمله مواردی که می توان به عنوان دلیلی برای اثبات پیامبری ،8

توسط خداوند از نقشه  ارائه داد خبر دار شدن پیامبرحضرت محمد

 کشیده بودند.ش برای قتل اوای بود که دشمنان 

َ َي ْرض  اَال  َم  ب يِّت ون  ْمَإِْذَي  ه  ع  َم  و  َه  ْولَو  َاْلق   ِمن 

 و نقشه و طرح درباره شبانه، مخفى جلسه در که گاه آن بود آنان با و خدا

 .کردندمى اندیشىچاره نداشت، رضایت آن به خدا که سخنى
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

اى جوانى شجاع و شمشیر زن را نقشه آنها به این صورت بود که گفتند از هر قبیله

دهیم تا در فرصتى مناسب اى مىه دست هر یك شمشیر برندهکنیم و بانتخاب مى

دسته جمعى به  محمد حمله کنند، و هنگامى که به این صورت او را بقتل برسانیم 

شود، و درنتیجه احتمال اینکه بنى هاشم بتوانند خونش بین همه قبایل پخش مى

به  خونبها راضى  با همه طوائف قریش بجنگند از بین می رود و مسلماً در این صورت

 (212ص  1) ترجمه الطبقات الکبری جشوند، و ما هم از آزار محمد راحت خواهیم شد.مى

پیامبرش را از نقشه آنها  خداونداین نقشه نقشه اى کامالً پنهانى بود ولى 

آگاه کرد و به او دستور هجرت از مکه به مدینه را داد و در نتیجه جان 

باید پرسید که پیامبر از کجا از این نقشه شوم  حفظ شد. پیامبر

دشمنانش آگاه شد و از مکه هجرت کرد؟ انصاف می گوید با این تدبیر 

دقیقی که دشمنان پیامبر کشیده بودند و با این تعداد زیادی که آماده کشتن 

پیامبر بودند جز یک معجزه نمی توانست پیامبر را از مرگ نجات دهد و آن 

ن خدا به پیامبرش است و این خود دلیلی محکم برای اثبات معجزه خبر داد

 .می باشد  پیامبر اسالم
 

در رابطه با ورود مسلمانان به مسجد الحرام و انجام  قرآنپیشگویى  ،9

اعمال حج در نهایت امنیت از جمله مواردى است که اعجاز قرآن را مى 

نازل شده است با سوره فتح که قبل از چنین واقعه اى  27رساند.در آیه 

 تاکیدات فراوانى وعده چنین واقعه اى به مسلمانان داده شده است:

 

 

 

 

 

 

َ اِمننِي  ء  َاّلِلََّ  اء  َإِنَش  ام  ر  َاْْل  َاْل ْسِجد  ل نَّ َمَ ل ت ْدخ  ْمَو  ك  وس  ء  َر  َلِِّقني 

َ َال  ين  ِ ق ِّصِّ   اف ونتَ م 

 موى و تراشیده را سرهایتان که حالى در امنیت و امن حال در قطعاً  شما

 .شد خواهید مسجدالحرام وارد ندارید بیمى و ایدکرده کوتاه[ ناخن یا]
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 
 

 ،سوره انعام که یکی از آیات اعجاز علمی قرآن می باشد 125آیه  ،1

اشاره به این موضوع دارد که انسان  وقتی در آسمان باال می رود )به دلیل 

به  پیامبرکمی اکسیژن( نفسش تنگ می شود و این مطلب در روزگار 

 اثبات نرسیده بود.آیه چنین می فرماید که : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

می بینیم .در  قرآنسوره ذاریات بازهم شگفتی دیگری از  47در آیه  ،0

زمانی که همه ی دانشمندان جهان معتقد بودند که جهان حالت ایستا دارد و 

جهان  رش دائمیگست ،با اشاره ای لطیف قرآندر زمانی منقبض خواهد شد 

 را بیان می کند و می فرماید : 

 

 

 

ِمََ َلِْْلْسْل  ه  ْدر  رْشَ ْحَص  َي  ه  ِدي  ْ نَي 
أ  ِرِدَاّلِلََّ  نَي  ِردََْ فم  نَي  َم  َيَ َو  ه  ِضلَّ ْلَأ نَي  ع 

ذ َ ِءَك  َم  َىِفَالسَّ د  عَّ َي صَّ َم  نَّ
أ  ًجاَك  ر  يًِّقاَح  َض  ه  ْدر  َيَ ص  َالِك  ْجس  الرِّ َاّلِلََّ  ل  ع 

ْؤِمن ونَ  َي  َال  َالَِّذين  ىل  َع 

پس آن کسی را که خدا اراده به هدایتش کند سینه اش را برای اسالم می 

سینه اش را تنگ و سخت گشاید و آن کسی را که اراده به گمراهی اش کند 

.این گونه خداوند پلیدی را بر قرار می دهد گویا در آسمان صعود می کند

 کسانی که ایمان نمی آورند قرار می دهد.
 

ن ْيناهاَ َب  َمء  َالسَّ ونَ و  اَل  وِسع  َإِنَّ  بِأ ْيٍدَو 

 و آسمان را با دست قدرت خویش بنا کردیم و ما همواره آن را 

 گسترش می دهیم.

 ادله و مویدات دین اسالم

 دالیل علمی
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

اشاره به ابتدای خلقت و پیوسته   قرآناز جمله اعجازهای علمی  ،3

این  .انگیخته استبودن  آسمانها و زمین می باشد که شگفتی همگان را بر 

آیه تطابقی شگرف با نظریه ی انفجار بزرگ دارد و از جمله آیاتی است که 

مخالف بوده است و بیان آن از  پیامبرمسلماً با نظریه ی غالب در زمان 

 سوره انبیاء آمده است : 31در آیه  !!! بسیار بعید پیامبر

 

 

 

                 

 

)نه محمد( پرده از شگفتی دیگری بر خداونددر آیه دوم سوره رعد  ،4

می دارد که نیوتن چند قرنی نیست که آن را کشف کرده است. این آیه  

 نیروی جاذبه عمومی را بیان می کند که خود مطلبی عجیب است. 

 

 

 

 

 

به بیان حوادث ابتدای خلقت پرداخته  قرآن ،سوره فصلت 11در آیه  ،5

 و چنین می گوید: 

 

 

 

َ َمواِتَو  َالسَّ واَأ نَّ ر  ف  َك  َالَّذين  ر  َْي  ََل  اأ َو  ت ْقناُه  ف  ْتقًاَف  تاَر  َكان   اْْل ْرض 

آیا کسانی که کفر می ورزند ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوسته 

 بودند پس ما آنها را جدا کردیم.
 

َ َم  َالسَّ ع  ف  الَِّذىَر  ْون َاّلِلََّ  ر  ٍدَت  م  اِتَبِغ ريََِْع   او 

 ستون های نادیدنی باال بردهاهلل کسی است که آسمان ها را با 

 )و گسترش داده( است. 

انَثمَ  َد خ  َِهى  ِءَو  َم  َالسَّ ىَإِل   اْست و 

   سپس قصد )آفرینش(آسمان کرد در حالی که دخان)دود( بود.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 بوده و در دود صورت به آغاز در آسمانها که داللت بر این می کند آیه این که

 با این و است، بوده عظیمى و گسترده ی گازهاى توده آسمانها آفرینش، آغاز

 .است هماهنگ کامالً آفرینش آغاز مورد در علمى تحقیقات آخرین
 

می کند بدین  گسترش زمیناشاره به  خداوندسوره رعد  3در آیه  ،6

صورت که کره زمین ابتدا به طور کامل زیر آب بود و تدریجًا خشکی ها سر 

 محمداز آب بیرون آورد.در تواریخ موجود هیچ اشاره ای نشده است که 

   !!!علم زمین شناسی می دانسته و یا عالقه به آن داشته است

 

 

 

 

 سوره نحل این چنین آمده است :  15در آیه  ،7

 

 

 

 

 
 

این آیات دال براین هستند که کوهها عامل نگهدارى ساکنان زمین از 

 د.د و این مطلب از بدیهیات علم روز می باشناضطراب می باش
 

حرکت سوره مرسالت با تعبیری لطیف اشاره به  26و  25در آیات   ،8

 شده است : زمین

 

َاْْل ْرض دَّ َالَِّذىَم  و  َه   و 

 را گسترش داداو کسی است که زمین 

َأ ْلقى ونَ َو  ت د  ْ ْمََت  لَّك  ب ًْلَل ع  َس  ْنارًاَو 
َأ  ْمَو  َبِك  يد  َأ ْنََت  واِِس   ِِفَاْْل ْرِضَر 

در زمین کوههای ثابت و مستقری افکند تا از لرزش و اضطراب شما )بر 

 رودها و راههایی قرار داد تا شاید هدایت شوید.روی آن( جلوگیری کند و 
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 

 

 

که به حرکت سریع پرنده می گویند حرکت انتقالی زمین  کفاتاز لغت 

کیلومتر در ثانیه به دور خورشید در  31برداشت می شود . زمین با سرعت 

حرکت است که علی رغم این سرعت باال به خوبی از موجودات روی زمین 

، هم حرکت زمین و هم کفاتنگهبانی می کند .گفته شده است که لغت 

 ی موجودات را می رساند.نگهبان بودن آن برا

 از سوره ی نباء چنین می خوانیم: 6در آیه ی ،9

 

 

 
 

گفته شده با توجه به اینکه مهاد به معنى گهواره است این آیه داللت بر 

حرکت مى کند ولى در عین حال حرکت زمین دارد همچنانکه گهواره هم 

 آرامش دارد.
 

)و نه محمد(  خداوندسوره معارج با بیانی بسیار دقیق  41در آیه ، 12

 کرده است:  زمین کروی بودناشاره به 

 

 

 
 

َْ َأ ََل  اًتا)نج  َكِف  ِلَاْْل ْرض  اًتا)22ع  َأ ْمو   (26(أ ْحي اًءَو 

 مگر زمین را پرنده ای تند پرواز و نگهبان قرار ندادیم، نگهبان 

 مردگان و زندگان

َ ب  َبِر  َأ ْقِسم  َالََْف ْل  اِرِقَو  وناْلش  اِدر  اَل ق  اِرِبَإِنَّ  غ 

 که ما قادریم. پس به خدای مشرق ها و مغرب ها قسم نمی خورم
 

َْ اًدانْجَأ ََل  َِمه  ِلَاْْل ْرض   ع 

 !ندادیم؟ قرار( شما) آرامش محل را زمین آیا
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

دلیل جمع آوردن مشرق و مغرب این است که زمین دائماً و هرلحظه دارای 

یک مشرق و یک مغرب یعنی یک محل طلوع و یک محل غروب است که 

 این پدیده تنها وقتی قابل توجیه است که زمین کروی باشد)دقت کنید(.
 

 سوره یس حرکات مختلف خورشید تبیین شده 38درآیه  ،11

است.خورشید به همراه سیارات منظومه شمسی با سرعتی معین حول 

 مداری درگردش می باشد در این آیه چنین آمده است که :

 

 

 

 

کشف جدیدترین تفسیر براى آیه فوق همانست که اخیرا دانشمندان 

اند و آن حرکت خورشید با مجموعه منظومه شمسى در وسط کهکشان کرده

 "وگا "ما به سوى یک سمت معین و ستاره دور دستى که آن را ستاره

 باشد.اند مىنامیده
 

 88را آشکار مى سازد آیه  قرآنیکى دیگر از آیاتى که معجزه بودن ،10

 در این آیه آمده است : ى نمل است که اشاره به حرکت کوه ها دارد.سوره

 

 

 

 

 پیامبر اسالمحرکت کوه ها به هر معنا که باشد چیزى نبوده که در زمان 

ى  فوق یکى از مسائل علمى بسیار دقیق را بیان محسوس باشد.بنابراین آیه

 مى کند.

َ ْمس  َالشَّ اتَ و  ََلَّ  رٍّ  ْست ق 
 ِرىَلِ

 و خورشید به سوی قرار گاه خود در جریان است

ىَ َت ر  َاْلَو  بهَ ب ال  س  اِبََاحت  ح  َالسَّ رَّ َم  ََت  رُّ َِهى  ًةَو  اِمد   ج 

 .حرکتند در ابر مانند که حالى در انگارىمى ساکن را آنها و بینىمى را هاکوه و
 



   

 

21 

 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 الرحمن چنین می خوانیم:سوره ی  33در آیه  ،13

 

 

 

 

 

 
 

 

این آیه امکان پرواز به فراسوى زمین را مى رساند که امروزه تا حدودى به 

براى مردم فقط یک آرزو بوده است  پیامبروقوع پیوسته است و در زمان 

وسیعتر به نیروى فوق  و در آینده ممکن است این پرواز به خاطر دستیابى

استفاده می شود که بنابراین از آیه  العاده اى که در آیه ذکر شده بیشتر شود.

راه نفوذ به آسمانها و اقصا نقاط جهان مسدود نیست و تنها نیاز به 

 تکنولوژی دارد.
 

سوره ی آل عمران اشاره به موجودات زنده در آسمانها و  83آیه ی  ،14َ

 زمین دارد:

 

 

 

 

 

( که برای عقالء به کار می رود  مَنبا توجه به کار بردن کلمه ی )این آیه 

بیشتر از ، به وجود حیات در آسامانها دارد که ممکن است در آینده اشاره 

 زوایاى این آیه پرده بردارى شود.

َ ْعرش   ام  ََنَ الَِي  اِتَو  و  َم  ْقط اِرَالسَّ
وْاَِمْنَأ  ذ  نف  َااْلنِسَإِِنَاْست ط ْعت ْمَأ نَت  و 

َ وْاََال  ذ  انف  ْلط انٍَاْْل ْرِضَف  َبِس  َإاِلَّ ون  ذ  نف   ت 

 بگذرید، زمین و آسمانها مرزهاى از توانیدمى اگر! انس و جن   گروه اى

 (!العاده فوق) نیرویى با مگر توانید،نمى هرگز ولى بگذرید، پس
 

َإِلَ  ْرًهاَو  َك  ْوًعاَو  َاْْل ْرِضَط  اِتَو  و  َم  نَىِفَالسَّ َم  ْسل م 
َأ  َل ه  ع ونَ و  ْرج   ْيِهَي 

 اجبار، روى از یا اختیار روى از هستند، زمین و آسمانها در که کسانى تمام و

 .شوندمى بازگردانده او سوى به همه و تسلیمند، او( فرمان) برابر   در
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 در آیه اول از سوره ی تکویر چنین می خوانیم: ،15َ

 

 

 

 

از این مساله  متذکر مى شود.این آیه پایان یافتن انرژى خورشید را 

که سوخت خورشید کم مى شود تا رو به  بدیهیات علم روز می باشد

 خاموشى رود.

از سوره ی نوح )و  16در آیه ی  قرآناعجاز علمی دیگری از  ،16َ

 نمایی می کند آنجا که می فرماید:د سوره ی یونس( خو 5همچنین در آیه ی 

 

 

 

 

 

چراغ( در باره  خورشید  و تعبیر  به نور در مورد ماه به معنای ) سراجتعبیر به 

جوشد مانند چراغ، اما به خاطر آن است که نور خورشید از درون خودش مى

نور ماه از درون خودش نیست و شبیه بازتابى است که از آئینه منعکس 

شود، و لذا کلمه نور که مفهوم اعمى دارد در مورد آن به کار رفته مى

 به اثبات نرسیده بوده است. اصالً پیامبرلب در روزگار است.این مطا
 

که طبق نقل های  پیامبرشق القمر یا دو نیم کردن ماه توسط   ،17

ولی از  ،تاریخی به ما رسیده است دلیل یا مویدی برای دین اسالم است

لحاظ اثبات علمی این قضیه بحث های فراوانی دارد و اثبات آن فعالً محقق 

اما بدلیل اینکه از لحاظ تاریخی این یک اعجاز بوده است و  .نشده است

ْتَ ر  وِّ َك  ْمس  اَالشَّ  إِذ 

 .شود پیچیده هم در خورشید که هنگام آن در
 

َفِيِهنََّ ر  م  َاْلق  ل  ع  َج  اًجاَو  َِِس  ْمس  َالشَّ ل  ع  َج   ن وًراَو 

  فروزانى چراغ را خورشید و روشنایى، مایه آسمانها میان در را ماه و

 !است؟ داده قرار
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

مشرکان نیز از این کار به شگفتی آمده بودند می توان گفت که معجزه ای از 

ظاهر بعضی از آیات ، پیامبر بوده است هرچند کیفیت آن را دقیق نمی دانیم

 قرآن نیز قابل تطبیق بر این معجزه می باشد.
 

دریای آب شیرین و آب از جمله اعجازهای علمی قرآن اشاره به  ،18

و درکنار هم قرار گرفتن آن دو و عدم ورود آب یکی در دیگری است که  شور

دارد )و یا جریانهای دیگر(  های مصب رودخانه هااشاره ای لطیف به جریان 

آب   .غیر ممکن بوده است پیامبرخود مطلبی است که بیان آن توسط که 

شیرین رودخانه ها به دلیل تفاوت غلظت در هنگام ورود به آب شور دریا، با 

 سوره فرقان آمده است : 53در آیه آن مخلوط نمی شود.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

سوره نور به دریاهایی که دارای موج های روی هم هستند  41در آیه  ،19

اشاره شده و اینکه در ظلمتهای چنین دریاهایی هیچ چیز  قابل رویت نیست 

با راه یابی غواصان به اعماق آب ها به این حقایق پی  دانشمندان و امروزه

به عمق چنین دریاهایی اصالً راه  پیامبربرده اند در حالی که در روزگار 

  :پیدا نکرده بودند و این هم یکی از معجزات علمی قرآن است

 

 

َ ل  ع  َج  اٌجَو  اَِمْلٌحَأ ج  ذ  َه  اٌتَو  ر  ْذٌبَف  اَع  ذ  ْيِنَه  َاْلب ْحر  ج  ر  َالَِّذىَم  و  َه  و 

ْين َ َب  َم  َِحْجًراََه  ًخاَو  ْرز  وًرامََّب   ج 

و او کسی است که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد این یکی شیرین 

 )و(گوارا و آن یکی شور)و( تلخ است و میان آن دو مانعی استوار قرار دارد.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 

 

 

 

 

 

 

سوره مومنون به طرز بسیار تخصصی و شگفت  14و  13در آیات  ،02

در رحم مادر اشاره شده است با آنکه علم  مراحل رشد جنینانگیزی به 

پزشکی در آن روزگار هنوز به مرحله ای نرسیده بود که به این مسائل دست 

و اگر هم آن گونه بوده بیان آن از زبان فردی امی  محال  پیدا کرده باشد

 است .در این آیات آمده است : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در آیه دوم سوره انسان به این موضوع اشاره شده است که انسان  ،01

از نطفه ای آفریده شده که آن نطفه خود از مخلوطهائی تشکیل شده است 

كنٍِي)َثمَ  اٍرَمَّ ر  ًةَىِفَق  ْطف  َن  ْلن اه  ع  ْقن ا13َج  ل  ًةَف خ  ق  ل  َع  ة  ْقن اَالنُّْطف  ل  َخ  (َث مَّ

اَالَْ ْون  س  ك  َِعظ ًَمَف  ة  ْقن اَاْل ْضغ  ل  ًةَف خ  ْضغ  َم  ة  ق  ل  َْل َاْلع   ...َََمًَِعظ ام 

سپس او را )به صورت( نطفه ای در جایگاهی استوار)رحم( قرار 

 خون این بعد دادیم،سپس نطفه را به صورت خون بسته ای در آوردیم و

بعداً  و کردیم تبدیل است جویده گوشت شبیه که "مضغه "به را بسته

 گوشت استخوانها بر پس آن از و آوردیم، در استخوان صورت به را آن

 پوشاندیم...
 

ٍتَىِفَ ظ ل َم  ْوَك 
ىٍَحبَ أ  ْوِقِهٍََرَلُِّّ نَف  ْوٌجَمِّ ِهَم 

ْوقِ نَف  ْوٌجَمِّ َم  ئه  ْغش  َي  اٌبََسح 

َْ ََل  ه  د  َي  ج  اَأ ْخر  َب ْعٍضَإِذ  ْوق  اَف  ه  ََب ْعض  ت  ل َم  اظ  اه  ر  ْدَي  ك     ي 

یا)اعمال کافران( مانند تاریکی هایی است که در دریایی ژرف است که موجی 

آن را می پوشاند و روی آن موجی دیگر است و باالی آن ابری است. تاریکی 

هایی است که بعضی بر روی بعضی دیگر قرار گرفته است هرگاه دستش را 

  بیرون بیاورد به هیچ وجه آن را نمی بیند.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

مخلوطی از ژن  مخلوطی از اسپرم و تخمک، مثل مخلوط مایع مرد و زن،

های زن و مرد، مخلوطی از عناصر تشکیل دهندۀ نطفه یا منی و ... که همه 

به اثبات نرسیده بوده است.در این آیه آمده  پیامبراین مخلوطها در زمان 

 است :

 

 

 

 

 در آیه سوم سوره رعد آمده است: ،00

 

 

 

 

 این آیه اشاره به قانون زوجیت در تمام گیاهان دارد.

میالدى  18شناس معروف سوئدى در اواسط قرن دانشمند و گیاه "لینه "

قانون موفق به کشف این مساله شد که زوجیت در جهان گیاهان تقریبا یک 

است و گیاهان نیز همچون حیوانات از طریق آمیزش  عمومى و همگانى

 "لینه "دهند.شکى نیست که قبل ازشوند و میوه مىنطفه نر و ماده، بارور مى

ارى از دانشمندان اجماال به وجود نر و ماده در بعضى از گیاهان پى برده بسی

دانستند که مثال اگر نخل را بر ندهند یعنى از بودند، حتى مردم عادى مى

نطفه نر روى قسمتهاى ماده گیاه نپاشند ثمر نخواهد داد، اما هیچکس 

 "لینه "نکهدانست که این یک قانون تقریبا همگانى است، تا ایبدرستى نمى

قرنها قبل از وى، از روى آن پرده  قرآنموفق به کشف آن شد، ولى  

 برداشته بود.

اج ٍةَأ ْمش  ْطف  َِمنَنُّ ان  ْقن اَااْلنس  ل  اَخ   إِنَّ

 آفریدیم ما انسان را از نطفه ای که )شامل( مخلوط ها است

َاْثن نْيَِ  نْيِ ْوج  َفيهاَز  ل  ع  راِتَج  َالثَّم  لِّ َِمْنَك   و 

 و از همه ی ثمرات جفت جفت قرار داد.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 سوره حجر آمده است : 22در آیه ،03

 

 

 

 

البته در مورد اینکه  اند.این آیه اشاره اى است به اینکه بادها باردار کننده 

چه چیزى هستند بین مفسرین بحث هایى وجود دارد.  ی باردارکننده ،بادها

گفته شده است که این آیه اشاره به باردار کردن دو چیز توسط بادها دارد: 

و هردو مورد از ، باردار کردن گیاهانو دیگرى  باردار کردن ابرهایکى 

آیه  فوق بنابراین ملموس نبوده است. پیامبرمسائلی است که در زمان 

 هم از آیات اعجاز علمى قرآن مى باشد.

تواند اشاره لطیفى به ى قیامت تعبیرى وجود دارد که مىدر سوره،04

د که خطوط نشوپیدا نمى هیچ دو انسانی .انسانها باشد  خطوط سر انگشت

با دیگرى یکسان باشد، یا به تعبیر دیگر خطوط ظریف و  آنهاسر انگشت 

اى که بر سر انگشتان هر انسانى نقش بسته است معرف شخص او پیچیده

به صورت علمى در آمده، و  "نگارىانگشت "است، و لذا در عصر ما مساله

به وسیله آن بسیارى از مجرمان شناخته شده، و جرمها کشف گردیده 

 ده است : است.در این سوره آم

 

 

 

 

 
 

اقِح  َل و  اح  ي  ْلن اَالرِّ َأ ْرس          و 

 فرستادیم کننده باردار را بادها 
  

َأ لَّنَحيأ َ  ان  َااْلنس  ب  )نجََّس  ه  َِعظ ام  ع  َأ نَ(َب ىلَ 3م  ىل  َع  اِدِرين  َق 

َ( ه  ن ان  َب  ى  وِّ  (4نُّس 

 چرا، - کرد؟ نخواهیم جمع را هایشاستخوان هرگز که پنداردمى انسان آیا

 .بازسازیم هم را او انگشتان سر که این بر قادریم که حالى در
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مطرح کردن چگونگى خروج  قرآنیکى دیگر از معجزه هاى علمى  ،05

 ى نحل آمده است : سوره 66ى شیر از بدن حیوانات است.در آیه

 

 

 

 

 

 

 
 

 

گویند براى تولید یک لیتر شیر در پستان حد اقل باید پانصد دانشمندان مى

از خون  ،لیتر خون از این عضو عبور کند، تا مواد الزم براى آن یک لیتر شیر 

و براى تولید یک لیتر خون در عروق، باید مواد غذایى زیادى از  تامین شود

کامال مشخص  "فَرْثٍ وَ دَمٍمِنْ بَیْنِ  "ها بگذرد و اینجاست که مفهومروده

 گردد.مى
 

یک حقیقت اثبات یافته ی علمی می باشد.این  نسبیت زمانامروزه ،06

یافته ی علمی توسط انیشتن در اوایل قرن بیستم بیان شد.تا آن زمان مردم 

نمی دانستند که زمان یک مفهوم نسبی است و بنا بر شرایط محیطی ممکن 

است تغییر کند با این حال دانشمند بزرگ آلبرت انیشتن با نظریه ی نسبیت 

ا به روشنی به اثبات رساند.او نشان داد که زمان به جرم و خود این حقیقت ر

سرعت بستگی دارد .در تاریخ بشریت هیچ کس به چنین صراحتی این 

که شامل مطالبی در مورد زمان  قرآنمطلب را بیان نکرده است به استثنای 

است که نشان می دهد مفهومی نسبی است.آیات در این باره به شرح زیر 

 است:

َل كمَ  َإِنَّ َّاَىِفَب ط ونِِهَِمنَب نيََْو  َِّمِّ ْسِقيكم  اِمَل ِعربَْ ًةََنُّ ٍمََىِفَاْْل ْنع  َد  ْرٍثَو  ف 

ائًغاَلِّلشاََّ الًِصاَس   ِربنِيَ لَّب نًاَخ 

 شکم درون از[ اینکه در عبرت] است، عبرتى هادام در شما براى تردیدبى و

 شما به گوارا و خالص شیرى وخون شده هضم هاىعلف میان از آنان

 .گواراست نوشندگان براى که نوشانیممى
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

ْستَ  َي  َْعجَِو  َل نَي  اِبَو  ذ  َبِاْلع  َل ون ك  بِّك  َر  ْوًماَِعند  َي  َإِنَّ ََو  ه  ْعد  و  َاّلِلََّ  َلِف 

ونَ دُّ َّاَت ع  ن ٍةَِّمِّ أ ْلِفَس  َك 

آنها از توتقاضای شتاب در عذاب می کنند درحالی که خداوند هرگز از وعده ی 

ت از خود تخلف نخواهد کرد و یك روز نزد پروردگارت همانند هزار سال اس

 (74سالهایی که شما می شمرید. )حج 

َ ْوٍمَكا ن  َإِل ْيِهَىِفَي  ج  ْعر  َي  َاْْل ْرِضَث مَّ ِءَإِل  َم  َالسَّ َِمن  ْمر 
َاْْل  ر  بِّ د  َي 

ون دُّ َّاَت ع  ن ٍةَِّمِّ َس  َأ ْلف  ه  ار  َِمْقد 

امور این جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند سپس در آن روزی که 

سال است از سالهایی که شما می شمرید به سوی او باال می  1111مقدار آن 

 (5روید.)سجده 

ن ة َس  َأ ْلف  ِْسني  ََخ  ه  ار  َِمْقد  ْوٍمَكا ن  َإِل ْيِهَىِفَي  وح  َالرُّ َو  ة  َاْل ل ئك  ج  ْعر  َت 

هزار  51فرشتگان و روح به سوی او عروج می کنند در آن روزی که مقدار آن 

 (7سال است.)معارج

رخی از آیات اشاره شده است که مردم زمان را به شکلی متفاوت درک در ب

می کنند؛ گاهی اوقات برخی یک زمان کوتاه را مثل زمانی طوالنی می 

 فهمند.مکالمه ی زیر در روز قیامت نمونه ای از این آیات است:

( َِسننِي  د  د  ْمَل بِْثت ْمَىِفَاْْل ْرِضَع  َك  ال  ال وْاَل بِْثن ا112ق  سيَ َ(ق  ْوٍمَف  َي  ِلَئَ ْوًماَأ ْوَب ْعض 

( ين  ادِّ )113اْلع  ون  ْعل م  نت ْمَت  ْمَك  لِيًْلََلَّْوَأ نَّك  َق  َإِنَلَّبِْثت ْمَإاِلَّ ل  َ(114(ق 

(در پاسخ می گویند تنها 112خداوند می گوید چند سال در زمین توقف کردید؟)

نند بشمارند بپرس) به اندازه ی یك روز یا قسمتی از یك روز ! از آنها که می توا
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

( می گویند آری شما مقدار کمی توقف کردید اگر می 111

 (117تا112()مومنون 117دانستید)

ْون َ ر  َي  ْوم  أ نَّْمَي  ْلبَ ك  َْي  َاََل  ِشيًَّةَأ ْوَض  َع  احث وْاَإاِلَّ َئه 

آنها در آن روز که قیام قیامت را می بینند چنین احساس می کنند که گویی 

 یا یا برزخ( جز شامگاهی یا صبح آن بیشتر نبوده است.توقفشان )در دن

بیان شده است دلیلی  قرآناین حقیقت که نسبیت زمان به این وضوح در 

 کتابی است مقدس و خدایی. قرآندیگر بر این است که 
 

از دیگر نقاط قوت اسالم این است که برخی از احکام آن مثل روزه  ،07

یا غسل جنابت یا ختنه  نه تنها با علوم روز منافات ندارد بلکه برای جلوگیری 

از بسیاری بیماری ها باید به آنها نیز عمل کرد. برای مثال در مورد ختنه باید 

جلوگیری می  مانند ایدز درصد از ابتال به بیماری های مقاربتی 51گفت که تا 

 بنابراین مشاهده می شود که احکام اسالم با علم روز هم مطابقت دارد.  کند!
 

سوره ی  6یکی از دستورات حکمت انگیز احکام اسالمی در آیه ی ،08

 مائده چنین آمده است:

 

 

 

 

می شده است همگى داراى حکمت  بیان قرآن که در دستوراتى

داده شده یا از هر چه که  قرآن.گروهى گفته اند هر دستورى که در باشد

نهى کرده داراى فوائدى مى باشد و خواسته اند آن را با علم روز تطبیق 

وا..... ر  هَّ اطَّ ن بًاَف  نْت ْمَج  َإِْنَك  َو 

 .کنید غسل باشید جنب اگر و
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 غسل جنابتبه آن اشاره شده  قرآنیکى از دستورات اسالم که در  دهند.

 بینید غسل جنابت چگونه با علم روز هماهنگ است :است.حال ب

طبق تحقیقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله اعصاب نباتی وجود دارد 

که تمام فعالیتهای بدن را کنترل میکند ، اعصاب سمپاتیک و اعصاب 

پاراسمپاتیک.این دو رشته اعصاب در سراسر بدن انسان و در اطراف تمام 

خلی و خارجی گسترده شده اند.وظیفه اعصاب دستگاه و جهازات دا

سمپاتیک تند کردن و به فعالیت وا داشتن دستگاههای مختلف بدن است و 

وظیفه اعصاب پاراسمپاتیک کند کردن فعالیت آنهاست...و از  تعادل فعالیت 

این دو دسته اعصاب نباتی ، دستگاههای بدن به طور متعادل کار 

رخ میدهد که این تعادل را به هم میزند از  میکند.گاهی جریانهائی در بدن

) اوج لذت جنسی ( است و در این موقع  ارگاسمجمله این جریانها مسئله 

 بر اعصاب سمپاتیک سلسله اعصاب پاراسمپاتیک )اعصاب ترمز کننده(

پیشی میگیرد و تعادل به شکل منفی به هم میخورد. این  )اعصاب محرک(

ز جمله امورى که میتواند اعصاب سمپاتیک موضوع نیز ثابت شده است که ا

را بکار وادارد و تعادل از دست رفته را تامین کند تماس آب با بدن است و از 

روى تمام اعضاى بدن بطور محسوس دیده  "ارگاسم "آن جا که تاثیر

میشود و تعادل این دو دسته اعصاب در سراسر بدن بهم میخورد دستور 

زش جنسى، یا خروج منى، تمام بدن با آب داده شده است که پس از آمی

شسته شود و در پرتو اثر حیات بخش آن تعادل کامل در میان این دو دسته 

 اعصاب در سراسر بدن برقرار گردد. 

روی پوست بدن منافذی است که  برخی از صاحب نظران مینویسند :

ری قریب دو میلیون عدد هستند که از طریق آنها اکسیژن جذب میشود به طو

درصد تنفس بدن از این طریق است و از طرفی گازهای سمی و عرق  7که 

دائمی عرق های خارج از پوست  از پوست بیرون میرود که در اثر تبخیر

بنابراین  ، مواد سمی از آن باقی میماند و مواد گازی آن تصعید میشود.بدن
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

رسوبات رسوبی روی پوست بدن از این مواد چربی سمی باقی میماند.این 

منافذ پوستی را مسدود میکند و محیط مساعدی برای پرورش و ازدیاد 

انگلها میشود و در حال آمیزش ، عرق زیادتری حاصل میشود و در نتیجه 

ساعت یک لیتر  24رسوبات زیادتری حاصل میشود)به طور متوسط در هر 

 عرق از بدن خارج میشود و اگر سوراخ های سطح بدن انسان با وسیله ای

کامال مسدود شود طولی نمیکشد که انسان هالک میشود(حال حمام بعد از 

آمیزش باعث میشود که بدن شسته و رسوبها که النه انگلها است مرتفع 

شود و این کار باعث میشود که منافذ پوستی بدن باز شود و تنفس پوستی 

عادی شود.عالوه بر اینکه هنگام عمل آمیزش اعصاب خسته و منقبض 

د و زیر آب گرم رفتن اعصاب را منبسط و آنها را به حال طبیعی بر میشو

 میگرداند و نیز جریان خون را در همه بدن تشدید و تجدید مینماید.

حرام دانسته مثل  قرآندر اینجا این نکته هم تذکر داده شود که آنچه را که 

ن خون ، گوشت خوک ، شراب، مردار ، ازدواج با محرم ، علم نیز فساد ای

چیزها را تاکید کرده است.بنابراین دستورات و نواهیِ قرآنی چیزهائی است 

پیش از اینکه علم بدان دست یابد مطرح کرده است.البته مطلبی  قرآنکه 

که گفته شد به این معنی نیست که ما اعمال عبادی را به نیت سالمتی خود 

اوامرش را عمل  انجام دهیم.ما باید برای رضای خدا و چون او دستور داده ،

کنیم حال ممکن است نتیجه طبیعی انجام این دستورات بدست آمدن 

سالمتی هم باشد ولی هدف اصلی تذلل در برابر خدا و انجام دستورات 

 اوست.
 

از دیگر شگفتی های قرآن است که در بعضی  ، اعجاز ریاضی قرآن09

روابط ریاضی  کند.موارد واقعاً می تواند قرآن را به عنوان یک معجزه اثبات 

قرآن آنقدر شگفت است که حتی دانشمندی به نام رشاد خلیفه پس از کشف 
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

بسیاری از این روابط ادعای پیامبری کرد. در زیر تنها به نمونه ای از اعجاز 

 ریاضی قرآن اشاره می کنیم :

حرف است و در قرآن محاسبات ریاضی  19دارای  بسم اهلل الرحمن الرحیم

به عنوان مثال تعداد تکرار حروف مقطعه در هر  مرتبط است. 19 با این عددِ

می  19سوره ای که این حروف در ابتدای آن قرار دارد یکی از ضرائب 

می باشد  19بار تکرار شده که ضریب  57، این حرف  قدر سوره  شود.مثالً

بکار  ) اخوان لوط(عبارت  )قوم لوط(بجای  13و در همین سوره در آیه 

اضافه می شد و در نتیجه نظم  قبکار می رفت یک  )قوم لوط(اگر  رفته و

در سوره شوری  قریاضی بهم می خورد.جالب است بدانید که حرف مقطعه 

مرتبه است و  57در سوره شوری نیز  قهم آمده است و تعداد تکرار حرف 

ق است و تعداد  قرآندر رابطه با  شوریو  قیکی از ابحاث  مشترک سوره 

عدد است که هم به تعداد سوره های قرآن است و  114ن دو سوره ای های

برای آگاهی بیشتر با اندکی تحقیق در  قابل تقسیم است. 19هم بر عدد 

 اینترنت این مطلب واضح خواهد شد.
 

و  پیامبردر روایات عدیده ای نیز مطالب شگفت انگیزی از ،32

نقل شده است که در این مجال فرصت بررسی همه ی آنها  امامان شیعه

نمی باشد لذا عالقه مندان می توانند به کتابهایی مانند توحید مفضل رجوع 

 کنند. 
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 

 

در کوههای آرارات و پیدا شدن  کشتی نوحمواردی مثل پیدا شدن  ،1

تن از ائمه شیعه در آن نوشته شده بوده است که  5لوح هایی در آن که نام 

 بر اثبات تاریخی می باشد خود دلیلی استپیامبر اسالماز جمله آنان نام 

 .اسالم حقانیت
 

غار ثور در مسیر  ورودی تار عنکبوت براعجاب انگیز تنیده شدن  ،0 

 شد حفظ جان از دست دشمنان که موجباز مکه به مدینه  پیامبررفتن 

در کتب  را می رساند. این مطلب پیامبراز معجزاتی است که حقانیت 

 (214ص 1)ترجمه الطبقات الکبری ج.موجود استتاریخی 
 

یعنی ابراهیم  پیامبرروایات اسالمی آمده است که وقتی فرزند  در ،3

از دنیا رفت خورشید گرفتگی اتفاق افتاد و مردم گفتند این خورشید گرفتگی 

این حرف مردم را رد  پیامبرولی  ،است به خاطر مرگ فرزند پیامبر

)ترجمه .این خورشید گرفتگی کاری با مرگ ابراهیم نداردکرد و گفت 

بود می  نغیاگر پیامبر ، یک پیامبر درو( 131ص 1الطبقات الکبری ج

 توانست از این فرصت برای فریب مردم استفاده کند ولی این کار را نکرد.

برای جذب مردم به سوی خود از این وقائع  دروغ گو و فرصت طلب افراد

 کنند.می سوء استفاده 
 

بعضی از جمالت قرآن بر این داللت دارد که در بعضی از جنگها ، در  ،4

دل دشمن با اینکه تعدادشان زیاد بود رعب و وحشت می افتاد. مثالً در 

 سوره حشر آمده است:

 ادله و مویدات دین اسالم

 دالیل تاریخی 
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 

 
 

بوده است.چرا که دشمنانی که  پیامبر اسالماین خود معجزه ای از طرف  

این آیات را می شنیدند هیچ گاه آن را انکار نکرده اند و نگفته اند که ما هرگز 

نترسیدیم و شاید یکی از دالیل مهم شکست مشرکان در جنگ بدر همین 

 ترس ایجاد شده در قلوبشان بوده است.
 

گفته شده است در  کلِمَبه پادشاه مصر  یوسفدر قرآن در سوره ،5

به پادشاه مصر فرعون  حالی که در  تورات در داستان حضرت یوسف

شده است و یکی از مفسرین قرآن از لحاظ تاریخی اثبات کرده است  اطالق

که در زمان حضرت یوسف به پادشاهان مصر فرعون نمی گفته اند و این ، 

نکته دقیقی است که در قرآن رعایت شده است. و باید گفت این مطلب یا از 

چنین کسی  محمدجانب خداست و یا از جانب مورخی خبره!! که مسلماً 

  .(68ص  12ج ده است.)رجوع شود به تفسیر التحریر و التنویرنبو
 

در تاریخ نقل  اسالم پیامبرمعجزات دیگری هم برای  قرآنغیر از ،6

؛ مثل تسبیح گفتن سنگ که خود دلیلی است بر صدق پیامبری وی شده است

ریزه و سخن گفتن شتر و سوسمار و بزبان فصیح شهادت دادنشان به 

)ترجمه الکامل ت  و همچنین نزدیک شدن درخت به پیامبرپیامبرى آن حضر

 2وی ) ترجمه الطبقات الکبری جاعجاز آب دهان  و (82ص 7فی التاریخ ج

 .مواردی از این دست ..و ( 111ص 
 

، هامان به عنوان شخصى از نزدیکان فرعوِن  قرآندر چند آیه از ،7

زمان موسى نام برده شده است در حالى که در تورات کنونى چنین نامى 

َِف ف  ذ  َق  ََو  ْعب  َالرُّ ل وِِبِم    ق 

 و در دلهایشان بیم افکند
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

در کنار نام فرعونِ زمان موسى دیده نمى شود. باستان شناسان پس از  اصالً

آن در دویست ىبدست آوردن متون مصر باستان و رمز گشائى و ترجمه

رسیده اند که هامان شخصى بوده که در زمان موسى سال اخیر به این نتیجه 

در مصر زندگى مى کرده و به فرعون هم نزدیک بوده و در کارهاى ساخت و 

سوره  38ساز هم مشارکت داشته است.درست همان طور که قرآن در آیه 

 می باشد: قرآنست و این نیز یک اعجاز تاریخی از بیان کرده اقصص 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

پیامبر طبق نقل های تاریخی گروهی از یهودیان آن زمان به  ،8

این خود دلیل بر این است که مطالبی را از محمد  ایمان آوردند و اسالم

 بقره به این مطلب اشاره دارد که:  146می دانستند. قرآن نیز در آیه 

 

 

 

 

 

َ ْون  َفِْرع  ال  َق  َو  ان  ام  اه  ْدَِلَي 
أ ْوقِ ريَِْىَف  ٍهَغ  ْنَإاِل  مَمِّ َل ك  لِْمت  اَع  يُّ اَالْ َل  َم 

أ  ي 

اْجع لَلَ  َالطِّنِيَف  ىل  ًحاَلَّع ىلَ َع  ْ وسىَ ََص  ِهَم  َإاِل  َإِل  لِع  طَّ
َإِنىَ َأ  ََو  َِمن  نُّه  ْل  ظ 

اِذبنِيَ   اْلك 

 سراغ شما براى مخود جز خدایى من! اشراف جمعیت اى: »گفت فرعون

 و) بیفروز گل بر آتشى برایم هامان، اى( بیشتر، تحقیق براى ام ا. )ندارم

 خبر موسى خداى از تا ده ترتیب بلندى برج من براى و ،(بساز محکم آجرهاى

  کنممى گمان من چند هر گیرم

 !«است دروغگویان از او
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 

 

 

 

 

 
 

ضمن گروهی هم که ایمان نیاوردند  به این آیه اعتراض نکردند و این  در

 می دانستند. واقعاً نشان دهنده ی این است که مطالبی را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َمَ َك  ه  ون  ْعِرف  َي  َاْلكِتاب  م  ْيناه  َآت  ْمَالَّذين  ريقًاَِمنْه  َف  َإِنَّ ْمَو  ه  ْبناء  َأ  ْعِرف ون  ي 

ونَ  ْعل م  ْمَي  َه  َو  قَّ َاْْل  ون    ل ي ْكت م 

کسانی که به ایشان کتاب دادیم )محمد( را می شناسند همان گونه که 

فرزندانشان را می شناسند و براستی گروهی از آنها حق را کتمان می کنند در 

 حالی که می دانند.



   

 

37 

 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 

 

این  خدابه این نتیجه می رسیم که حکمت  خدا شناسیدر بحث های  ،1

اقتضا را دارد که اگر شخصی ادعای پیامبری کرد و کار عجیبی انجام داد که 

( و حرفهایش هم بر خالف مثل آوردن قرآندیگران نتوانستند انجام دهند)

بدیهیات عقلی نباشد و  گروه زیادی هم طرفدار او شوند، اگر چنین شخصی 

خود را ادامه دهد  باید کاری کند که آن شخص نتواند کار خدادروغ گو باشد 

این  پیامبر اسالمو مردم را به گمراهی بیندازد)دقت شود( ولی نسبت به 

 قضیه اتفاق نیفتاده است.حتی در سوره الحاقه اشاره شده است که:

 

 

 

 

 

 

 

 دیگرزمانی  در نهو  در زمان پیامبر نهکه  فصاحت و بالغت قرآن ،0

را بیاورد با اینکه علم فصاحت و بالغت علم  قرآنمثل  ه استنتوانست یکس

 هم تحدیِ قرآنمتخصصین آن زمان بود و تحدی)دعوت به مبارزه( 

 سوره یونس فرمود : 38بود که در آیه  یآشکار

 

 

 

اِويِل) َاْْل ق  ْين اَب ْعض  ل  َع  ل  وَّ ق  َل ْوَت  َبِاْلي ِمنِي)44و  اَِمنْه  ْذن  َ(42(ْل  خ 

ط ْعن اََثمَ  )ل ق  تنِي  َاْلو    (46ِمنْه 

اگراو )محمد( سخنانی را به ما نسبت می داد.دست راستش  را سخت 

 می گرفتیم.سپس رگ قلبش را پاره می کردیم.

 ادله و مویدات دین اسالم

 سایر دالیل
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 

 

 

 

 
 

 دارا می باشند،قابلیت برداشت معانیِ مختلفی را  آیات قرآن کریم ،3

داشته  صحیح می تواند ده ها معنی قرآنبه این صورت که یک جمله از 

سوره بقره می تواند صدها معنی داشته باشد  112به عنوان مثال آیه  باشد.

همچنین معنای محتمل می باشد،  21دارای  الرَّحِیم الرَّحَْمنِ اللَّهِ بِسْمِو  

 241توان سوره طه را می  14در آیه  فَاعْبُدْنىِ وَ أَِقمِ الصَّلَوةَ لِذِکْرِىعبارت 

سوره  9در آیه  فَرَدُّواْ أَیْدِیَهُمْ فىِ أَفْوَاهِهِمْجور معنی کرد.همچنین عبارت 

جور معنی کرد.آیا کسی می تواند جمالتی بیاورد که با  48ابراهیم را می توان 

وجود کلمات کم ، معانی زیادی از آن برداشت شود.خواننده ی عزیز اگر 

در هر زبانی بیابد واقعاً توانسته است با  بتواند موردی از این دست جمالت

 در این بعد به تحدی بپردازد. قرآن
 

و اینکه قرآن را به سبکهای مختلفی می توان خواند و  قرائت قرآن ،4

اعجاز خود دلیلی است بر  گروهی هم به صرف قرائت قرآن مسلمان شده اند

در رابطه با قرائت  و آیا اصالً کتاب دیگری غیر از قرآن وجود دارد که قرآن

آن به این اندازه دقت صورت گرفته باشد و خود قرائت هم یک علم شده 

 باشد؟!
 

ِنَاْست ط ْعت ْمَِمْنَ واَم  َاْدع  ٍةَِمْثلِِهَو  ور  ْأت واَبِس  ْلَف  َق  اه  َاْفَت  ول ون  ق  َأ ْمَي 

وِنَ نْت ْمَصاِدقنيَ د   اّلِلََِّإِْنَك 

یا می گویند آن را به دروغ ساخته است.بگو:))پس یك سوره مثل آن 

 بیاورید و هرکه را از غیر خدا می توانید دعوت کنید اگر راستگو هستید.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

فقط به خاطر  آنهمپیامبراسالم آوردن گروهی از مشرکین زمان  ،5

فصاحت و بالغت قرآن یکی از وجوه اعجاز قرآن است .مثالً وارد شده است 

خارج شد و به مسجد رفت و وقتی از خانه خلیفه ی دوم، عُمَر، که روزی 

اسالم را به عنوان دین قبول بال فاصله شنید  سوره حاقه را از پیامبر

 کرد.)تفسیر التحریر والتنویر(
 

بر این نگاشته شده است  قرآنکتابهای مختلفی که در شرح و تفسیر ،6

که این کتاب یک کتاب معمولی نیست و حداقل از ارزش  داللت می کند

باالیی برخوردار است و نکته ی اعجاز انگیز آن این است که این کتاب از 

فردی بی سواد و امی صادر شده است در حالی که دانشمندان و علما بر آن 

  شرح و تفسیر می نویسند!!!
 

توانست اعراب جاهل را به سمت خود بکشاند و  پیامبرهمین که  ،7

است. چون پیامبراز اعتقاد خود پر کند، یکی از معجزات  کل عربستان را

مثالً عربهای آن روز کسانی نبودند که به این راحتی تسلیم فکر کسی شوند. 

درآن زمان کسی فکر نمی کرد اختالف بین دو قبیله اوس و خزرج روزی به 

سوره انفال به طرز لطیفی به مطلب اشاره می  63پایان رسد. خداوند در آیه 

 کند:

 

 

 

 

 

 

 

َب نيَْ َأ لَّف  ل وِبََِو  قَْق  َب نيَْْمََل ْوَأ نف  اَأ لَّْفت  ِيًعاَمَّ اَىِفَاْْل ْرِضََج  َم  َت 

َ أ لَّف  َاّلِلََّ  َل كِنَّ ل وِِبِْمَو  ْينهَ ق  كِيمٌَب  ِزيٌزَح  َع  ه    ْمََإِنَّ

و میان دلهایشان الفت انداخت که اگر همه آنچه را که روی زمین 

است خرج می کردی نمی توانستی بین قلوب ایشان الفت و دوستی 

خدا بود که بین آنها الفت انداخت چراکه او شکست بیندازی ولی 

 ناپذیر حکیم است.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

در طول بیست و سه سال نازل شده است ولی تعارض  قرآناینکه  ،8

است. قرآن  اعجاز قرآنحقیقی در آیات آن وجود ندارد یکی دیگر از وجوه 

مردم قرائت ه بتدریج نازل شده، و پاره پاره و در مدت بیست و سه سال ب

می شد، در حالى که در این مدت حاالت مختلف، و شرائط متفاوتى پدید آمد، 

اى در روز، اى در شب، و پارهاى در مدینه، پارهاى از آن در مکه، و پارهپاره

در غیر سفر، قسمتى در حال آشتى با دشمن، و اى اى در سفر، و پارهپاره

برخی در روز سختی و شکست، و برخی در حال غلبه قسمتى در حال جنگ، 

و پیشرفت، تعدادی  از آیاتش در حال امنیت و آرامش، و تعدادی دیگر در 

حال ترس و وحشت نازل شده است،ولى با همه این احوال آیات قرآن داراى 

است .در بین دانشمندان کسى که مطلبى را در  ه ایهماهنگى خیره کنند

کتابش می نویسد معموالً در کتاب بعدى آن را کامل می کند یا از نظری که 

چه از لحاظ متن و چه از لحاظ محتوى ، چه  قرآندارد بر می گردد ولى 

 ابتداى بیست و سه سال و چه انتهاى آن داراى هماهنگى می باشد!!!
 

می توان بیان کرد این است  اعجاز قرآننکته ی دیگری که در مورد  ،9

که قرآن کتابی است که هم در مجامع سطح باالی علمی مورد بحث قرار می 

گیرد و هم در محافل بسیار سطح پایین. اگر ادیب وارد آن شود استفاده 

واند می ت مراجعه کند، قرآن بهی در سطح باال از آن می کند ، اگر پزشک یها

شود می تواند از آن بهره گیرد و  قرآناز آن استفاده کند ، اگر منجم وارد 

شخص فیلسوف یا عارف یا تاریخ دان و .... آیا کتابی  است برای همچنین

هست که چنین خصوصیتی داشته باشد و هر کسی بتواند از آن چیزی بفهمد 

 نده باشد!!و یاد بگیرد؟! و تازه آن کتاب هم از شخصی امی برجای ما
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

دارای شعارهای اخالقی و اعتقادی زیادی است که تماماً با  قرآن ،12

عقل و فطرت انسانی سازگار می باشد.صدور این همه معارف اخالقی و 

که نه کالس اخالق رفته و نه  محمداعتقادی از شخصی امی چون 

و این مطلبی است که با ، دروس فلسفی را خوانده است بسیار بعید می باشد

مطالعه ی زندگی عرفا و علمای اخالق فهمیده می شود که به آسانی و بدون 

راهنمایی استاد به جایی نمی رسیدند.جالب است که بدانیم استاد تمام 

 و سیره ی ایشان. مپیامبر اسالعلمای اخالق کسی نیست جز 
 

که افرادی را به  و معانی آن به حدی است قرآنقدرت تاثیر گذاری  ،11

یکباره  از مسیر ضاللت باز داشته و به مسیر صحیح ، هدایت کرده است. 

( دست از 16)سوره حدید آیه ی  که با شنیدن یک آیه فضیل بن عیاضمثالً 

این مطلب می و از زهّاد معروف زمان خود شد.  کارهای بد خود برداشت

 تواند دال بر خدایی بودن این کتاب داشته باشد.
 

این است که قرآن کتابی است که  قرآنیکی دیگر از وجوه اعجاز  ،10

معموال  بر روی هر خط از آن می توان ساعتها فکر کرد و از آن نکات تازه 

بیرون کشید و بعد از این همه وقت گذاشتن احساس شود که نکات دیگری 

ن مطلب قدرت تفکر انسان را باال می برد.ای قرآنهم دارد و به عبارت دیگر 

به خصوص برای کسانی که با متن قرآن زیاد سر و کار دارند بسیار ملموس 

است.شما خواننده ی محترم می توانید امتحان کنید.حال سوال ما این است 

می تواند کتابی بیاورد که روی هر خط از آن  شخصی بی سواد و امیکه آیا 

 بتوان این قدر سرمایه گذاری کرد؟
 

است که  این کتابطراوت و شادابی  ،قرآنبرای اعجاز  دیگر دلیل ،13

هم متنش تازه ؛ پس از هزار و چند سال هنوز قدیمی و کهنه نشده است



   

 

42 

 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

بر خالف کتابهای بشری که اوال از لحاظ متن و معنی  است و هم معانیش.

قدیمی می شوند و ثانیا معموال پس از چند سال بر آن کتابها حاشیه و 

 .ح وارد می شوداضافات و نقد صحی
 

که در رابطه ی با شئون مختلف زندگِی  قرآنقوانین موجود در  ،14

دال بر این است که این کتاب ساخته دست بشر نیست ، آن  می باشدانسان 

هم بشری که نه خواندن و نوشتن می داند و نه استاد دیده است.چگونه 

چنین شخصی می تواند برای مسائل مختلف زندگیِ انسان از مسائل فردی 

گرفته تا مسائل اجتماعی و سیاسی و .... نظر دهد.در اینجا به بعضی از 

اشاره می کنیم تا مشخص شود ارائه چنین  قرآنشده در قوانین صادر 

 قوانینی از شخصی امی امکان ندارد :

قوانین  ،قوانین مربوط به زنان  ،قوانین مربوط به ارث  ،قوانین مربوط به عبادت 

 ،قوانین مربوط به اخالقیات  ،قوانین مربوط به تجارت  ،مربوط به زندگیِ زناشوئی 

قوانین  ،قوانین مربوط به چگونگی برخورد با دشمن  ،قوانین مربوط به جنگ 

قوانین مربوط  ،قوانینی مثل چگونگی برخورد با همسایه ، میهمان  ،مربوط به قرض 

 به عالم خلقت و ....
 

) چه مذهب شیعه و چه اهل سنت ( در  دین اسالممنابعی که در  ،15

سیاسی ، اجتماعی )فقهی ، اخالقی ، اعتقادی ، رابطه با موضوعات مختلف 

وجود دارد به حدی گسترده است که در هیچ دینی نظیر  ، خانوادگی و ...(

است و خود در رابطه با  قرآنندارد.اسالم عالوه بر منبع اصلی دین که 

موضوعات مختلف در صدر کتب اسالمی قرار دارد  ، کتب فراوانی نیز داردکه 

در بسیاری از موضوعات مختلف نیاز مخاطب خود را برطرف می کند.آیا دینی 

 ؟هست که بتواند در این رابطه با اسالم مقابله کند
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

برای ابتدای  به صورتی تبیین شده است که حتی ، احکام دین اسالم16

تولد تا انتهای عمر انسان و حتی بعد از مرگ آدمی ، دستورات و مقرراتی را 

درنظر گرفته است و برای کوچکترین حرکت انسان نظر داده است و این 

در طول بیست و سه سال  پیامبرخود جای بسی شگفتی است که 

ی همه توانست به این صورت زندگی انسان را مورد دقت قرار دهد و برا

 در مورد آنافعال انسان احکامی صادر کند ، آن هم احکامی که وقتی انسان 

فکر می کند مخالفتی با عقل در آنها نمی یابد و یا حتی فوائدی نیز برای آنها 

قانون به هر حال چنین  می یابد اگرچه برخی از آنها را هم نمی فهمد!

وص اگر آن فرد بی سواد ، به خص از هیچ انسانی بر نمی آید گذاریِ متقنی

 نیز باشد.
 

توسط برخی از حافظان قرآن باز می  ، فراگیری اعجاب انگیز قرآن17

سید قرآن و اسالم باشند افرادی مثل  اثبات تواند دلیل یا مویدی برای

را به نحو عجیبی از حفظ  قرآنسالگی  5که در سن  حسین طباطبایی

که با اینکه دانشی نداشت قرآن را به نحو عجیبی  کربالیی کاظمداشت یا 

 حفظ کرد.این موضوع می تواند دلیلی بر خدایی بودن این کتاب  باشد.
 

و گروهی از مسیحیان بر سر  پیامبرطبق نقل های معتبر تاریخی  ،18

حقانیت خود با یکدیگر وعده ی مباهله گذاشتند ولی به هنگام مباهله 

ترسیدند و از مباهله خودداری کردند. مباهله امبرپیمسیحیان از حقانیت 

آن است که دو گروه که هر دو ادعای حقانیت می کنند مقابل یکدیگر 

بر گروهی که حق نیست نازل  خداایستاده و یکدیگر را لعنت کنند تا عذاب 

 آل عمران به این واقعه اشاره شده است: 61شود.در آیه ی 
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

وجود  پیامبر اسالمبشارتهایی راجع به  در تورات و انجیل کنونی ،19

 نسبت داد. پیامبر اسالمو ال اقل بعضی از آیات آن را می توان به  دارد

انیس االاعالم از فخر نمونه هایی از این بشارت ها را می توانید در کتاب 

پیامبری دروغگو  پیامبر اسالمو وب الگ مذکور مطالعه کنید.اگر  االسالم

بوده آیا این قدر شانس داشته که آیات کتابهای مقدس را بتوان بر او هم 

 !؟! تطبیق داد
 

 اسالم و قرآنگفته های دشمنان اسالم و غیر مسلمانان در رابطه با  ،02

دیده می شود که برخی از   خود موید دیگری برای اثبات دین اسالم است.

عاده ای از این دین کرده اند و با اینکه دشمنِ دشمنان اسالم تعاریف فوق ال

دین هستند به برتری آن اذعان دارندکه در این رابطه می توانید به کتب 

 .را مطالعه کنید( 21تاریخی مراجعه کنید.)مورد 
 

چیزی است که احتمال معجزه بودن  پیامبر اسالمامی بودن  ،01

چرا که اگر شخصی امی و درس ناخوانده ؛ را فوق العاده باال می برد قرآن

َفيِهَ ك  اجَّ ْنَح  م  ناَف  َأ ْبناء  ْدع  ْلَت عال ْواَن  ق  َاْلِعْلِمَف  َِمن  ك  ْعِدَماَجاء  ِمْنَب 

ْلَ ن ْجع  ْبت ِهْلَف  َن  مَّ ْمَث  ك  س  َأ ْنف  ناَو  س  َأ ْنف  ْمَو  ك  َنِساء  ناَو  َنِساء  ْمَو  ك  َأ ْبناء  و 

َاْلكاذِبنيَ  ىل  َاّلِلََِّع   ل ْعن ت 

ل(آمده با تو ستیز پس هر کس در این )باره( پس از دانشی که تو را )حاص

کند،بگو:))بیایید پسرانمان و پسرانتان وزنانمان و زنانتان و نفوسمان و 

نفوستان را فراخوانیم سپس )یکدیگر( را لعنت کنیم و لعنت خدا را بر 

  دروغگویان قرار دهیم.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

بتواند چنین کتابی بیاورد بسیار عجیب است. همین که مشرکینِ زمان 

را کاهن می خواندند خود نشان  پیامبرقرآن را سحر یا  ،پیامبر

علی  .کتابی معمولی نیست قرآندهنده ی این است که معترف بوده اند که 
 آن اسالم که کتاب بیست و سه سال را در رد مخالفین دینیکی از  دشتی

نوشته است در رابطه با معجزه قرآن جمالتی دارد که خوب است در اینجا 

 آورده شود:

های مکی و کوچك  سرشار از نیروی باید انصاف داد قرآن ابداعی است. سوره))

ردی ای است در زبان عرب. جاری شدن آن از زبان متعبیر و قوه اقناع، سبك تازه

دانسته درس نخوانده و برای ادب تربیتی ندیده است که خواندن و نوشتن نمی

با اند. نظیر و اگر از این لحاظ آن را معجزه گویند برخطا نرفتهموهبتی است کم

های سایرین که در میان ها قرآن معجزه است. اما نه مانند معجزههمه این

لوحان و ده باشد و جز سادههای قرون گذشته پیچیده شمه و غبار افسانه

 ((بیچارگان معتقدانی نداشته باشد. نه، قرآن معجزه است، معجزه زنده و گویا.

 :  علی دشتی در جای دیگری گفته است

قرآن معجزه است ولی نه از حیث فصاحت و بالغت و نه از حیث محتویات  ))

اخالقی و احکام شرعی. قرآن از این حیث معجزه است که به وسیله آن محمد  

تك و تنها با دست تهی و با نداشتن سواد خواندن و نوشتن بر قوم خود پیروز 

 شد و بنیادی برپا ساخت.

ن  آدمی صورت را به انقیاد کشانید و به قرآن معجزه است برای این که بَدا

 ((…وسیله آیات گوناگون، اراده ی آورنده ی خود را بر همه تحمیل کرد

باید گفت آوردن قرآن از جانب شخصی امی مطلبی نیست که بتوان 

 اعجاز آن را کتمان کرد.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

گرفته می شود و دقیقاً با  قرآناستخاره هایی که گاهی اوقات از  ،00

مطلب مورد نظر تطابق دارد از جمله چیزهای عجیبی است که از این کتاب 

دیده می شود. در اینجا به یکی از استخاره های شگفت انگیز اشاره می شود 

 نقل می شود:  65ص  1که از کتاب مردان علم در میدان عمل ج 

دگاه خود دزفول مهاجرت می کند شیخ مرتضی انصاری پس از آنکه از عراق به زا

تصمیم می گیرد حال که در ایران است حوزه های علمیه شهرهای دیگر کشور را هم 

ببیند.این تصمیم خود را با مادر و دیگر اعضای خانواده خود در میان می گذارد اما 

مادر وی با این مسافرت مخالفت می کند.از شیخ انصاری اصرار بر رفتن و از مادر 

ر بر نرفتن.عاقبت ، کار  به استخاره کشید.شیخ انصاری وقتی قرآن را باز می کند اصرا

 : این آیه می آید

   

 

 

 

 

 

شیخ بسیار خوشحال شد و آیه شریفه را برای مادرش تفسیر کرد و مادر راحت شد و 

شیخ منصور برادر شیخ انصاری هم به عنوان همراه  از بشارت خداوند خوشحال گردید.

ای نمود و این آیه  و همگام انتخاب شد اما قبل از حرکت ، او نیز با قرآن استخاره

 در جواب آمد :

 

 

 

 

َحتَ  َال  اىِفَو  َت  َال  َو  َِمن  اِعل وه  َج  َإِل ْيِكَو  وه  ادُّ اَر  نِىََإِنَّ ز 

)قصص، لنِي   (7اْل ْرس 

به مادر موسى وحى کردیم که مترس و غمگین مشو، او را به تو باز 

 آوریم.گردانیم و در شمار پیامبرانش مىمى
 

َبِأ ِخيك)قصص، ك  د  ض  َع  دُّ ن ش  َس  ال   (53ق 

خدا  به موسى گفت به زودى قدرت و نیرویت را به وسیله برادرت 

 )هارون( افزون کنم.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

برای مشاهده ی نمونه هایی از این استخاره ها به وب الگ معرفی شده 

 رجوع کنید.
 

بر دیگر کتابهای آسمانی موجود نیز از  مفاهیم قرآن، برتری متنی و 03

کتابی است که علوم  قرآن جمله دالیل اثبات حقانیت قرآن می باشد.

فراوانی را در خود جای داده است؛ فلسفه،جغرافیا،جامع شناسی،زمین 

شناسی، ،نجوم،تاریخ،اخالق،اصول نظامی ،احکام، کیهان شناسی، و بسیاری 

افت می شود.با مطالعه تورات و انجیل و قرآن ، شخص علوم دیگر در قرآن ی

بر دیگر کتابها آگاه شود لذا توصیه  قرآنمنصف می تواند کامالً به برتری 

صفحه از تورات و انجیل و قرآن را  1می شود خواننده ی گرامی روزی 

 مطالعه کند.
 

به حدی بود که در جنگها حتی  پیامبر اسالممیزان تاثیر گذاری  ،04

فرزند حاضر بود در مقابل پدرش بایستد و این خود شاید داللت بر خدایی 

 می کند.  پیامبربودنِ کار 
 

غالب ادیانی که در حال حاضر وجود دارند در اصول اولیه خود دارای  ،05

را فرزند  اشکال عقلی هستند و بارزترین آنها مسیحیت است که عیسی

در اصول اولیه خود  دین اسالمدر حالی که دیده می شود  !! ی داندم خدا

دارای هیچ اشکال عقلی نیست و اصول اولیه آن فوق العاده قوی و منطبق با 

عالوه بر این هرانسانی برای قبول هر چیزی نیاز به  .می باشدموازین عقلی 

 71دالیل محکم و قوی دارد.در جزوه ای که پیش روی شماست، بیش از 

، بلکه تک تک آنها آنها دلیل برای اثبات اسالم ارائه شده است که مجموع

حال ما از پیروان ادیان  باشد.  دین اسالممی تواند دلیل محکمی برای اثبات 

دیگر می پرسیم که شما چه تعداد دلیل و موید می توانید برای اثبات دینتان 
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

م اصلِ مذاهب دیگر را که البته این مطلب هم دقت شود که اسال ارائه دهید؟

می دارای پیامبر بوده اند قبول دارد اال اینکه قائل است اسالم آخرین دین 

این نکته نیز شایان  و بقیه ادیان هم باید به پیروی این دین در آیند. باشد

توجه است که دالیل ارائه شده شامل تمامی دالیل اثبات دین اسالم نیست 

یز می توان در این زمینه بیان کرد که در حوصله دیگری ن بلکه دالیل بسیارِ

 ی این مقاله نمی باشد.
 

مسلمان شدن گروهی از بزرگان ادیان مختلف از جمله مواردی  ،06

را ثابت می کند.از جمله می توان به اسالم  حقانیت دین اسالماست که 

( اشاره کرد که قبل از مسلمان شدن ، مسیحی بود و  فخر االسالمآوردن ) 

طیِ جریانی که در کتب مختلف نقل شده است مسلمان می شود و کتابی در 

انیس رد مسیحیت و یهودیت و اثبات اسالم می نویسد که این کتاب با نام ) 
برای آگاهی از داستان مسلمان  ( موجود می باشد. االعالم فی نصره االسالم

االسالم می توانید به وب الگ معرفی شده یا کتب مربوطه  شدن فخر

 . نمائیدمراجعه 
 

می توان به جرات گفت که دین اسالم نسبت به ادیان و مذاهب  ،07

دیگر، تاکید بیشتری درمورد اهمیت تفکر و تعقل دارد. کافی است تعدد 

 استفاده از مشتقات عقل و تفکر در قرآن را بشماریم.

ی است که به مردم اجازه می دهد راجع به آن فکر کنند. دین دین اسالم دین

اسالم سخن بدون دلیل را نمی پسندد و به علمای دین دستور داده که با 

آیا دین دیگری به این اندازه ، پیروان خود را  دلیل با مردم صحبت کنند.

 دعوت به تفکر و تعقل می کند؟!

چنین از جانب مردم تفکر اهمیت سوره ی نحل در مورد  44و  43در آیات 

 می خوانیم:
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا این موضوع برتری دین اسالم نسبت به سایر مکتب ها و ادیان را نمی 

 رساند ؟

اصالً معجزه ی پیامبر اسالم یک معجزه ی عقلی است جالب است بدانید که 

و با معجزات سایر پیامبران تفاوت دارد و همین موضوع است که موجب 

. این کتاب هم اکنون نیز دیگران را به جاودانگی این معجزه شده است

مبارزه )تحدی( دعوت می کند. این نیز خود یکی از وجوه برتری اسالم است 

رش قرن هاست از دنیا رفته است اما معجزه اش برای که با اینکه پیامب

 مردم هنوز پابرجاست.

 

 

 

 

  

 

 

 

اَوَ  ْلن اَم  ََِمنَأ ْرس  ْبلِك  ََق  ااًلََإاِلَّ ََل واَْف سئَ ََمَْإِل يهََِنُّوِحىَِرج  ْكرََِأ ْهل  َالذِّ

نت مََْإِن ََك  ونَ َال  ْعل م  ب رََِوَ َاْلب يِّن اِتَبَِ(35)ت  َ...ََالزُّ

گسیل  و )اما( پیش از تو جز مردانی که بدیشان وحی می کنیم

نداشتیم، پس اگر دانسته اید از یادآورندگان )پژوهنگان کتاب های 

)و این جویایی( با نشانه های آشکار و  71آسمانی( جویا شوید 

 نوشته ها)ی وحیانی است(...
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 
 
 

و اما بعد از اثبات دین اسالم می رسیم به اثبات مذهب تشیع و امام زمان که 

 دالیلی را  در این رابطه ارائه می دهیم.

دقت شود که برخی از ادله ای که برای اثبات مذهب تشیع آورده می شود فقط 

مربوط به امام علی علیه السالم است و بعضی مربوط به پنج تن است و بعضی 

امام است و خود خواننده باید آنها را تشخیص دهد.این مطلب هم  21مربوط به 

 اهل سنت. ادله یا از قرآن است یا از کتب بسیاری ازدقت شود که 

البته باید دقت شودکه این ادله چه چیز را برای امامان شیعه ثابت می کند.آیا 

خلیفه ی  ،این ادله امامت دینی را برای امامان شیعه ثابت می کند یا عالوه بر آن

 سیاسی بودن را هم ثابت می کنند.

 خواننده ی محترم باید در رابطه ی با این مساله نیز فکر کند.

بیان ادله ی اثبات مذهب تشیع بار دیگر نکته ای را که در مقدمه گفتیم قبل از 

بیان می کنم و آن اینکه سعی کنیم راجع به این ادله ، نظر اهل سنت را ببینیم و 

باید بدانیم که تحقیق کنیم که اهل سنت به این ادله چگونه پاسخ می دهند.

د با تحلیل شیعیان متفاوت تحلیل اهل سنت راجع به ادله ای که در ادامه می آی

است. خواننده ی محترم باید هردو تحلیل را بداند و با فکر خود ، بهترین را 

این مطلب هم تذکر داده شود که تعداد زیادی از ادله ای که  ضمنًاانتخاب کند.

روائی و تاریخی است و در است برای اثبات مذهب تشیع در این جزوه آمده 

این کار صورت در این جزوه سند و اعتبار دارد که نتیجه احتیاج به بررسی 

نگرفته است. بنابراین باید گفته شود که در صورتی ادله ی روائی و تاریخی می 

 ادله و مویدات مذهب شیعه
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

. بنابراین د که چنین نقلهائی صحیح باشدنتواند اثبات کننده ی مذهب تشیع باش

خواننده ی محترم باید در رابطه ی با هریک از این نقلها تحقیق کند و از 

اساتید محترم باید در جلسات ، دقیقا بحث سند متخصصین فن سوال کند و 

 .روایات را انجام دهند
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 

 

و مقام آن حضرت و یا   کریم بر حضرت علی،آیات بسیاری از قرآن 1

به بعد ، آل  5، انسان 55پنج تن و مقام آنها داللت می کند. از جمله مائده

علمای شیعه از مجموع این آیات بحث جانشینی  و آیات دیگر. 61عمران

 حضرت علی را اثبات می کنند.
 

عنوان به ،  سوره آل عمران)آیه مباهله( حضرت علی 61، در آیه 2

نفس پیامبر نام برده شده است.حال آیا برای جانشینی پیامبر شخصی غیر 

 از نفس پیامبر شایستگی دارد؟!
 

، این حضرت علی بود که در شب هجرت پیامبر، حاضر شد به جای او 3

در رختخوابِ آن حضرت بخوابد و خود را در کام مرگ قرار دهد تا پیامبر 

تمامیت  اقعه حادثه ای دیگر بود که حضرت ازبتواند از مکه خارج شود.این و

آیا چنین شخصی شایستگی  دفاع کرد. حضرت محمد یعنی اسالم

 جانشینی پیامبر را ندارد؟

 سوره بقره هم در شان آن حضرت نازل شد که : 217آیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادله و مویدات مذهب شیعه 

 دالیل قرآنی
 

َ اِتَاّلِلَََِّو  ْرض  َم  اء  َاْبتِغ  ه  ْفس  ىَن  رْشِ نَي  َالنَّاِسَم  َِمن  َو 

ئوٌفََبِاْلِعب ادَِاّلِلَّ َ  ر 

و از مردم کسانی هستند که جان خود را برای بدست آوردن رضای خدا می 

 فروشند و خداوند به بندگان رئوف است.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

  : می فرماید خداوند نور سوره 36 آیه ، در4

 

 

 

 

 

 

 
 

 آنها روائى تفاسیر چه سنت اهل تفسیرى کتابهاى در در ذیل این آیه حدیثى

 پرسیدند پیامبر از آیه این تالوت هنگام به که است شده وارد آن غیر چه و

 این پرسید بکر ابو است. "االنبیاء بیوت "فرمود است؟ بیوتى چه منظور

 پیامبراست؟ جمله آن از نیز( کرد على و فاطمه خانه به اشاره) خانه

  "است آنها برترین از این آرى ":"افاضلها من نعم ":فرمود

 آن در که است افرادى خاطر به مسلماً باشد بیوت بهترین از خانه این اگر

 بهترین آیا حال.می شوند افراد بهترین هم خانه آن افراد بنابراین و هستند

 ندارند؟ اولویت پیامبر جانشینى به نسبت افراد
 

در  "که از دانشمندان معروف اهل سنت است در تفسیر "سیوطى "، 5

 در ذیل آیات ابتدائى سوره نجم که مى فرماید : "المنثور

وىَ) َالنَّْجِمَإِذاَه  وىَ)1)و  َماَغ  ْمَو  َصاِحب ك  لَّ ِن2َ(َماَض  َع  نْطِق  َماَي  (َو 

وىَ) ْحٌيَي وحىَ)3اَْل  و  َإاِلََّ و  َ((4(َإِْنَه 

هایى دستور داد تمام درهاى خانهص رسول خدا  روزى "کند:چنین نقل مى 

( بسته شود،  شد )جز در خانه علىکه به داخل مسجد پیامبر گشوده مى

اَ َفِيه  َل ه  بِّح  س  َي  ه  اَاْسم  َفِيه  ر  ْذك  َي  َو  ع  ْرف  أ نَت  َاّلِلََّ  ي وٍتَأ ِذن  َىِفَب 

الَِ َاال َْص  َو  وِّ د   بِاْلغ 

در خانه هایی که خدا رخصت داده )که قدر و منزلت ( آنها رفعت یابدو 

نامش در آنها یاد شود در آن )خانه( ها هر بامداد و هر شامگاه او را 

 کنند.نیایش می 
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

عموى پیغمبر از این کار  "حمزه "این امر بر مسلمانان گران آمد تا آنجا که

بستى، اما در گله کرد که چگونه در خانه عمویت و ابو بکر و عمر و عباس را 

 خانه پسر عمویت را باز گذاردى؟ )و او را بر دیگران ترجیح دادى(.

هنگامى که پیامبر متوجه شد که این امر بر آنها گران آمده است مردم را به  

ایراد  خداوندنظیرى در تمجید و توحید مسجد دعوت فرمود، و خطبه بى

 کرد، سپس افزود:

َ"اناَفتحتها،َوَالَاناَاخرجتكمَوَاسكنته،َثمَقرأاياَالناسَماَاناَسددَتا،َوَالَ

َ َإاِلَّ و  وىَإِْنَه  ِنَاَْل  َع  نْطِق  َماَي  وىَو  َماَغ  ْمَو  َصاِحب ك  لَّ وىَماَض  َالنَّْجِمَإِذاَه  و 

ْحٌيَي وحى َ:"و 

اى مردم! من شخصا درها را نبستم و نگشودم، و من شما را از  "

مسجد بیرون نکردم، و على را ساکن ننمودم )آنچه بود وحى الهى و 

 فرمان خدا بود( سپس این آیات را تالوت کرد: 

ْحٌيَي وحى " َو  َإاِلَّ و  وىَ...َإِْنَه  َالنَّْجِمَإِذاَه   "و 

 ده اند؟آیا دیگر صحابه دارای چنین فضیلتی بو
 

سوره  که ،هنگامى دارند نظر اتفاق مورخان و مفسران تمام ، تقریبا6ً

کرد  لغو داشتند اسالم پیامبر با مشرکان که را پیمانهایى و شد توبه نازل

 مکه در حج موقع در تا داد بکر ابو به را آن فرمان این ابالغ براى ،پیامبر

 مامور او را و داد )ع( على به و گرفت را آن سپس بخواند مردم عموم براى

  کرد. ابالغ مردم به همه حج مراسم در و قرار داد آن ابالغ

 ابن "از خود "مسند "کتاب در سنت اهل معروف پیشواى "حنبل احمد "

 به را توبه سوره و فرستاد ابابکر راص  پیامبر که کندمى نقل چنین "عباس
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 او دنبال به راع  على سپس( کند ابالغ حج هنگام به مردم به تا) داد او

 و)پیامبر( فرمود: گرفت او از را آن و فرستاد

 

 

 

 

 
 

آیه ی دیگری که شیعیان از آن برای اثبات عقائد خود استفاده میکنند ، 7

 سوره نساء است که می فرماید :  59آیه 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 در رابطه ی با استدالل شیعیان بر این آیه به کتب تفسیر رجوع شود.

 

 

 

 

اَِمنهَ  َا ن  ٌلَِمنِّىَو  ج  َر  اَااِلَّ َِِب  ب  َي ذه  َال 

  از او که باشد باید کسى وسیله به تنها سوره این ابالغ

 اویم از من و است من
 

َأ ْوِلَاْْل ْمِرَِمنكمَ  َو  ول  س  وْاَالرَّ َأ طِيع  وْاَاّلِلَّ َو  ن وْاَأ طِيع  ام  َء  يهَُّ اَالَِّذين 
أ  إِنَََي  ف 

ْعت ْمَىِفَشىَ  ن از  َت  دُّوه  ر  َاْلي ْوِمٍَءَف  َبِاّلِلََِّو  ْؤِمن ون  نت ْمَت  وِلَإِنَك  س  َالرَّ َاّلِلََِّو  إِل 

ْأِويًْل) َت  ن  َأ ْحس  ريٌََْو  َخ  الِك  َ(25اال َِْخِرََذ 

 خودتان امر صاحبان و پیامبر از[ نیز] و کنید اطاعت خدا از! ایمان اهل اى

[ یافتنش لهفیص براى] را آن داشتید، نزاع چیزى درباره اگر و. کنید اطاعت

 این دهید ارجاع پیامبر و خدا به دارید، ایمان قیامت روز و خدا به اگر

 .است نیکوتر عاقبت نظر واز بهتر شما براى[ دادن ارجاع]
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 
 

که در کتابهای بسیاری از اهل سنت وارد شده است  غدیر خم ، داستان1

به آن اشاره دارد یکی از مهم ترین دالیل  هم مائده سوره 67 و 3 آیات و

می باشد که شکی در تواتر آن از طریق شیعه و سنی  مذهب شیعه اثبات

 نیست.
 

 حدیثدر این  زیر بنای اعتقادی شیعیان است. ثقلین ، حدیث2

 فرمود : پیامبر

 

 

 

 

کتاب از کتابهای اهل سنت حدیث فوق با کلمه ) و عترتی اهل بیتی (  129در 

 پیامبر است که آیا مراد از عترت و اهل بیتِنقل شده است.حال سوال این 

 همه اهل خانه آن حضرت هستند؟ 

هستند چه کسانی هستند و چه ویژگی  قرآن:  اهل بیت که قرین سوال 

 قرآن کریم هایی باید داشته باشند تا در راهنمایی انسانها هم تراز

از هر هدایتگرِی معصومانه و محفوظ بودن آن  قرآن باشند؟مهمترین ویژگی

هستند  قرآن گونه خطا و اشتباه است ، لذا عترت و اهل بیت نیز که هم تراز

 پیامبر توسط قرآنباید دارای این ویژگی ها باشند و گرنه ذکر آنها در کنار 

کار صحیحی نمی بود زیرا  موجب ترغیب امت خود به پیروی از افرادی که 

در معرض خطا هستند می گردید.بنابراین عترت در آن حدیث شامل افراد 

ادله و مویدات مذهب شیعه 

 دالیل روایی
 

کتاب همانا من دو چیز گرانبها و ارزشمند را بین شما برجا می گذارم : 

، دو چیزی که اگر به آنها چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید عترتمو  خدا

 شد.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

نمی باشد.مخصوصاً با توجه به جمله انتهایی  پیامبر غیر معصوم از نسل

مادامی که به آن دو چنگ زنید هرگز گمراه نمی حدیث که می فرماید:) 

 را مایه ی هدایت می داند. پیامبر اهل بیتو  قرآن که یاوری از(  شوید

سمهودی که یکی از علمای اهل سنت است در کتاب جواهر العقدین می 

گوید : عترت و اهل بیت که تمسک به آنها در این حدیث واجب شده است 

ه دانا و عالم باشند و آنان کسانی هستند ک خدا،کسانی هستند که به کتاب 

 پیامبر و ایشان تا روز قیامت جدایی نخواهد بود تا در حوض بر قرآن بین

 قرآن تمسک به کسانی را که اطالعی از پیامبر وارد شوند زیرا هرگز

 ندارند ترغیب نمی کند.

در منابع اهل سنت روایاتی هست که مراد را از اهل بیت مشخص کرده 

 : عایشه می گوید کهآمده است  131صحیح مسلم صفحه  7است.در جلد 

روزی هنگام صبح در حالی که بر دوش ایشان عبایی بافته شده از  پیامبر

موی سیاه بود آمدند ، سپس حسن بن علی آمد و او را زیر عبا قرار دادند ، 

سپس حسین آمد او را نیز وارد نمودند ، سپس فاطمه آمد به او نیز اجازه 

انما یرید اهلل  وارد فرمودند و آنگاه آیهورود دادند ، سپس علی آمد او را نیز 

  را قرائت کردند. ....

 از ام سلمه نقل شده است که : 361صفحه  5در سنن ترمذی جلد 

 کسایی را بر حسن و حسین و علی و فاطمه کشید و فرمود : پیامبر

 

 

 

 

َهوالءَاهلَبيتیَوَحامتیَاذهبَعنهمَالرجسَوَطهرهمَتطهريا

فرزندان من هستند رجس و پلیدی را از ایشان ببر و اینان اهل بیت من و 

 پاکشان کن و آنهم چه پاک کردنی
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

فرمود تو  پیامبرسپس ام سلمه گفت ای رسول خدا من هم با آنها هستم؟ 

 هستی. خوبی و خیر بر راه

احمد از انس بن مالک نقل می  257صفحه  11در مسند احمد بن حنبل جلد 

ماه هنگام طلوع فجر  6از نزول آیه تطهیر به مدت پس  پیامبر اکرم کند که

 بر درِ خانه فاطمه حاضر می شد و صدا می زد :

 

 

 

 

 

و بقیه ائمه از  تن آل عبا هستند 5پس مراد از اهل بیت در حدیث ثقلین 

 تن معرفی شده اند. 5طریق این 
 

، عالوه بر روایت ثقلین روایاتی از طریق شیعه و سنی نقل شده است 3 

اوصیاء بعد از خود را دوازده نفر معرفی کرده اند و این عددِ پیامبر که

 دوازده جز با اعتقاد شیعه سازگاری ندارد.
 

با حضرت علی گفت و در در رابطه  پیامبر ، حدیث منزلت که4

و  روایات اهل سنت هم نقل شده است یکی دیگر از دالیل اثبات شیعه

 :خالفت حضرت علی )ع( می باشدکه

  

 

 
 

 

َالصْلهَياَاهلَالبيتَانَمَيريدَاّلِلَ.....

 استی که خدا اراده کرده است وقت نماز است ای اهل بیت بر

 )آیه تطهیر(
 

 

َانتَمنیَبمنزلهَهارونَمنَموسیَاالَانهَالَنبیَبعدی

 تو نسبت به من به منزله ی هارون نسبت به موسی هستی اال اینکه بعد از 

 من دیگر نبی نمی آید.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

  هَکمَالحِ وَ هَنَدیِالمَ ادَرَن اَمَ ا وَهَ ابُبَ یٌلِ عَ وَ لمِالعِ هُدینَا مَنَاَ

 اهَابِ ن بَا مِهَاتِ لیَفَ
من شهر علم هستم و علی دروازه ی آن است.پس هرکس آن شهر و حکمت را اراده 

 کند باید از دروازه ی آن وارد شود.

 

 سند است شده وارد شیعه و سنت اهل منابع در که االنذار یوم ، حدیث5

 که آنگاه.است پیامبر براى على حضرت جانشینى اثبات براى دیگرى

 انذار مامور (014، شعراء)الْأَقَْربِینَ عَشِیرَتَکَ أَنذِرْ وَ آیه نزول با اکرم رسول

 به را على حضرت شد تشکیل که اى جلسه در شدند خویش بستگان تبلیغ و

 .کردند معرفى خود جانشین عنوان
 

وارد شده است  پیامبر ، حدیث معروفی در منابع اهل سنت و شیعه از6

 که آن حضرت فرمود :

 

 

 

 

این حدیث نشان دهنده این است که مراد از اهل بیت، هر کسی نیست، بلکه 

افراد خاصی هستند که تمسک به آنها باعث نجات است.راجع به اینکه 

 مصداق اهل بیت چه کسانی هستند ذیل حدیث ثقلین بحث شد.

 :فرمود ایشاننقل کرده اند  از پیامبر، در حدیث معروفی که 7

 

 

 

 

 
 

)با وجود چنین صفاتی( شایستگی برای حضرت علی آیا کسی بهتر از 

 را دارد؟! پیامبرجانشینی 

 

آگاه باشید که مَثَل اهل بیت من در میان شما َمثَل کشتی نوح است که 

 غرق شد. هرکس سوار آن شد نجات پیدا کرد و هرکس آن را رها نمود
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

با عمرو بن عبدود و به قتل رساندن او دال برعظمت و  مبارزه علی، 8

شجاعت علی علیه السالم و شایستگی او در امور است.عمرو فردی بود که 

در جنگ خندق وقتی مسلمانان را با حقارت دعوت به مبارزه می کرد هیچ 

کسب  پیامبر جرات نداشت به پیکار با او برود مگر علی که سه بار ازکس 

به او اذن داد و علی آبروی اسالم را با شکست  پیامبر اجازه کرد تا نهایتاً

چنین  پیامبر با عمرو وی حفظ کرد.نقل است در هنگام رویارویی علی

  جمالتی فرمودند:

 

 

 

 

 

 

لحظه ای گرفتار شرک نبوده است در حالی که  ، حضرت علی9

زمره ی مشرکان بوده اند.که این مطلب در روایات خلفای سه گانه زمانی در 

 شیعه و سنی نقل شده است.
 

در کعبه در مسجد الحرام به نقل کتابهائی  ، به دنیا آمدن حضرت علی11

،  الطالب کفایه در شافعى گنجى حافظ،  مستدرک در از اهل سنت مثل حاکم

مولود بوده است که الغابه نشانه ی فضیلت باالی این  اسد،  المهمه الفصول

خداوند چنین اذنی را به مادر حضرت عطا فرموده تا در خانه ی خودش وضع 

 حمل کند.

آیا جز آن امام کسی در کعبه به دنیا آمده است؟!آیا این مطلب اشاره به 

اعجاز چنین تولدی نیست؟ و شهادت آن حضرت در مسجد کوفه افتخاری 

 هبَرَزَاالایمانُ کُلُُه الی الشِرکِ ُکلِ
 تمام ایمان در مقابل تمام شرک آشکار شد

 الثّقلین عبادة من افضل الخندق یوم علىّ همچنین فرمودند: ضربة
 .است انس و  جن عبادت از برتر خندق روز در الساّلم علیه علىّ ضربت یعنى

 



   

 

61 

 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

ت که بدانید نماز شخص است که شامل هیچ کسی نشده است.جالب اس

 مسافر ، هم در مسجد الحرام و هم در مسجد کوفه تمام است.
 

در  دخترش را به ازدواج حضرت علی اسالم پیامبر ،11

 پیامبر آورد.گفتنی است ابوبکر و عمر از فاطمه خواستگاری کردند ولی

پاسخ فرمودند : هنوز دستوری به من نرسیده است.)ذخائر العقبی صفحه 

29) 
 

 از فاطمه حضرت که می شود استفاده سنت اهل روایات از بعضى ، از12

 می تواند که است روایتى فدک بحث در مسلم درصحیح.بود ناراحت ابابکر

 پیامبر که می دانیم را این و .باشد ابابکر از زهرا حضرت ناراحتى بر دال

 :  فرمود فاطمه حضرت به راجع

 

 

 

 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است فاطمه از ابابکر کناره گیری کرد 

به  تا از دنیا رفت و برای تشییع جنازه اش هم اجازه حضور ابابکر داده نشد.

 نظر شما آیا چنین کسی شایستگی جانشینی پیامبر را دارد؟
 

در داستان مباهله با حضرت علی و حضرت زهرا و حسن  پیامبر ،13

و حسین برای مباهله حاضر شد.آیا این داستان برای فضیلت اهل بیت و 

 "تفسیر هستند کافی نیست. نویسنده اینکه بهترین جانشین برای پیامبر

  :گویدمى آیه ذیل در است تسنن اهل بزرگان از که "کشاف

 "کندمى ثابت را کساء اهل فضیلت که است دلیلى ترینقوى آیه این "

 

  به مرا آورد در خشم به را او کس هر است من تن پاره فاطمه

 .است آورده در خشم
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 : که است آمده مسلم صحیح کتاب ، در14

 شده مانع چیزى چه: گفت و شد روبرو سعد با معاویه: گفت سعد بن عامر

 که دارم یاد به را چیز سه: گفت سعد دهى؟ دشنام را( على)تراب ابو  که

 در آنها از یکى اگر دهم،نمى دشنام را او لذا و است گفته او به خدا پیامبر

 خدا رسول که شنیدم بود، چارپا اىگله از ترمحبوب من براى بود من  حق

 بود گفته على و بود کرده( مدینه در) خود جانشین هاجنگ از یکى در را او که

: گفت او به پیامبر کنى؟مى رها کودکان و هازن با مرا آیا الل ه رسول یا که

 جز باشى موسى از هارون منزله به من به نسبت تو که شوىنمى راضى آیا

 به را پرچم فردا: فرمود که شنیدم نیز و. نیست پیامبرى من از پس اینکه

 را او رسولش و خدا و دارد دوست را رسولش و خدا که داد خواهم مردى

 که حالى در آمد على بخوانید، را على: فرمود پیامبر سپس دارند، دوست

 او به را پرچم و زد او چشم به خود دهان آب از پیامبر و کردمى درد او چشم

انام : »شد نازل آیه این که هنگامى نیز و. کرد فتح او وسیله به خدا و داد

 و حسن و فاطمه و على پیامبر، «يريد اّلله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت

 .هستند من خاندان اینان خدایا: گفت و خواند را حسین
 

احادیث متعددی در کتب اهل سنت و شیعه وارد شده است که مفاد ، 15

همواره قرین حق و حق حضرت علی  کلی آنها حکایت از آن دارد که

عنوان کلیِ این احادیث این مطلب را .همیشه مالزم با آن حضرت است

 نشان می دهد که :

 

 
 علی مع الحق و الحق مع علی

 است.علی با حق است و حق نیز با علی 
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

تا جایی که فخر رازی که یکی از مفسرین معروف اهل سنت است  در جلد 

 می گوید :  181اول تفسیر مفاتیح الغیب)تفسیر کبیر( در صفحه 
 

 

 

 

 

 

 

آیا طبق این  نیست؟ پیامبر حال آیا حضرت علی بهترین جانشین برای

ایستاد؟آیا شیعیان درپیروی از حدیث عایشه اشتباه نکرد که در برابر علی 

  چنین فردی در اشتباه اند؟آیا...
 

 است مواردى جمله از باز على حضرت توسط خیبر دربِ ، کندن16

 معروف مفسر رازى فخر.می کند ثابت صحابه دیگر بر را حضرت برترى که

 . است کرده اشاره مطلب این به معروفش تفسیر در هم سنت اهل

 : می نویسد 436 صفحه الغیب مفاتیح تفسیر از 21 جلد در رازى فخر

 : وجهه الل ه کرم طالب أبی بن علی قال

 .ربانیة بقوة لکن و جسدانیة بقوة خیبر باب قلعت ما اللّه و

 عالم عن نظره انقطع الوقت ذلك فی وجهه الل ه کرم علیا ألن ذلك و

 بجواهر تشبه و روحه فتقوى الکبریاء عالم بأنوار المالئکة أشرقت و األجساد

 له حصل جرم فال العظمة و القدس عالم أضواء فیه تألألت و الملکیة األرواح

 .غیره علیه یقدر لم ما على بها قدر ما القدرة من

 :  فرمود وجهه اهلل کرم على : معنا

 علیه الدلیل و اهتدى، فقد طالب أبی بن بعلی دینه فی اقتدى من و

 دار حیث علی مع الحق أدر اللهم: السالم علیه قوله

به علی بن ابی طالب اقتدا کند مسلماً هدایت کسی که در دینش 

 است که : پیامبرو دلیل بر این مطلب قول  شده است

 ** د((خدایا حق را با او بگردان هر کجا که بگرد**))
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 .کندم الهى نیروى با بلکه نکندم جسمانى نیروى با را خیبر باب من قسم خدا به

 جسمانى عالم از نظرش وقت آن در على که است این مطلب این دلیل و

 که شد ایجاد او براى قدرتى و شد روشن او بر دیگرى عالم نور و شد منقطع

 .نشد ایجاد دیگرى شخص براى
 

پیامبر از همان دوران کودکی در دامان  ، حضرت علی17

 رشد کرد و این فضیلتی است که هیچ یک از صحابه یاسالم

چنین فضیلتی نداشتند. در کتب تاریخ چنین آمده است که : یک پیامبر

 در آن زمان ابوطالب عموی سال قحطی بزرگی در مکه رخ داد.

به   حضرت محمددارای عائله ی زیاد و هزینه ی سنگینی بود.پیامبر

عموی دیگر خود عباس که از ثروتمند ترین افراد بنی هاشم بود پیشنهاد 

ا یکی از فرزندان ابوطالب را به خانه ی خود ببریم تا کرد که هر کدام از م

فشار مالی ابوطالب کم شود.عباس موافقت کرد و هر دو نزد ابوطالب رفتند و 

موضوع را با او در میان گذاشتند.ابوطالب با این پیشنهاد موافقت کرد و در 

علی را به خانه ی خود برد و  حضرت محمد نتیجه عباس ، جعفر را و

ن در خانه آن حضرت بود تا اینکه حضرت به پیامبری مبعوث همچنا

 شد.کدامیک از خلفاء چنین فضیلتی داشته اند.
 

، باید بگوییم آنقدر روایات در تایید اهل بیت در منابع اهل سنت وجود 18

دارد که حتی در کتب دسته چندم اهل سنت هم اسامی دوازده امام شیعه 

 وجود دارد.
 

برای هریک از امامان دوازده گانه دلیل جداگانه ای  ، در کتب شیعه19

 برای امامتش وجود دارد و آن ،کالم صریح امام قبلی برای امام بعدی است.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

گانه ذکر شده است که  12، در کتب شیعه معجزاتی برای امامان 21

 خودِ آنها هم دال بر امامت آنها می باشد. 
 

اهل سنت جزو شاگردان  ، بعضی از رهبران مذاهب چهارگانه ی 21

امامان ما بوده اند.به عنوان مثال ابوحنیفه افتخار می کند و به زبانی رسا 

بهره برده  اعالم می دارد اگر آن دو سال نبود که از مجلس امام صادق

 است هالک می شد.

 لوال السنتان لهلک النعمان
 (8)مختصر التحفه االثنا عشریه صفحه 

و حتی کمک  سه گانه به برتری امام علی، تصریح خودِ خلفای 22

 گرفتن از آن حضرت در مسائل علمی و سیاسی و گفتن جمالتی مثل :

 

 

 

 

، وقایعی مثل پیدا شدن کشتی نوح در کوههای آرارات و پیدا شدن 23

تن از ائمه شیعه در آن نوشته شده بوده است  5لوح هایی در آن که نام 

مویدی برای اثبات نظریه شیعه است.برای پیگیری این موضوع به وب الگ 

 مذکور مراجعه کنید.
 

حضرت  ، از بعضی از ادله برداشت می شود که همچنان که نام24 

گانه نیز در  12امامان در تورات و انجیل بوده است ، در رابطه با  محمد

آن کتب مطالبی بوده است و حتی از تورات کنونی هم چنین چیزی را می 

بشارتی برای  21آیه  17توان برداشت کرد. در کتاب پیدایش تورات باب

و امامتِ امامان دوازده گانه داده شده است.در  حضرت محمد پیامبریِ

 آمده است : این قسمت از کتاب پیدایش خطاب به حضرت ابراهیم

 رمَعُ کَلَهَلَ یٌلِا عَولَلُ

 )جمله ای که خود عمر گفته( اگر علی نبود عمر قطعاً هالک می شد.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 

 

 

 

این آیه در کتاب پیدایشِ تورات  طبق تفسیری که شده است منطبق با ائمه 

در تایید این مطلب می توان گفت که از بعضی از  شیعه است.گانه  12

نیز آشنا بوده  پیامبر وصی 12روایات استفاده می شود که یهودیان با 

از جابر بن عبد اهلل انصاری نقل  285صفحه  3اند.در کتاب ینابیع الموده جلد 

شده است که جندل بن جناده یهودی پس از دیدن حضرت موسی در خواب 

آمد و خواب خود را نقل  پیامبر آن حضرت به مسلمان شدن ، نزد و امر

 پیامبر نمود و سپس گفت : اوصیای شما بعد از شما چه کسانی هستند؟

نفر هستند ، جندل گفت ما هم همین طور در تورات  12فرمود اوصیای من 

خوانده ایم.سپس از حضرت خواست تا اسامی آنان را مشخص نماید و 

 ی آنان را با مشخصات نام بردند و جندل مسلمان شد.پیامبر اسام
 

 این زیر در که است شده نقل عمر از اى قضیه تاریخى کتب ، در25

 : آید مى یعقوبى تاریخ کتاب نقل طبق قضیه

 تا خدا پیامبر که کردیمنمى گمان ما: گفتند مردم کرد وفات پیامبر چون 

 قسم بخدا: گفت و آمد بیرون عمر و. مرد خواهد نیابد دست زمین همه بر

 ناپدید شب چهل موسى همچنانکه لیکن میردنمى و است نمرده خدا پیامبر

 پاهاى و دستها او که سوگند بخدا گردد،بازمى سپس و شودمى ناپدید شد،

 و داده بما را او مرگ خبر خدا بلکه: گفت بکر ابو و. برید خواهد را مردمى

 بخدا: گفت عمر پس[. 31،زمر] "تونٌیِّمَ مهُنَّ اِ وَ تٌیِّمَ  کَنَّاِ  "است گفته

 :گفت سپس. امنخوانده را آیه این هرگز من گویا که سوگند

و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم اینک او را برکت داده 

بارور گردانم و او را بسیار کثیر گردانم دوازده رئیس از وی پدید 

 آیند و امتی عظیم از وی بوجود آورم.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 جزع قلته الذى ابدى لکنما و            میت انک ایقنت لقد لعمرى

  از گفتم آنچه لیکن مرد خواهى هم تو داشتم یقین که سوگند بجانم

 .آمد زبان بر تابىبى

 و ندارد خبر اصال قرآن از اى آیه از که کسى چنین محترم ى خواننده نظر به

 شود!!؟ مسلمین ى خلیفه تواند مى دارد رفتارى چنین
 

 چرا، خلفاء حق صدور احکام شریعت را از جانب خود ندارند.عمر 26

آمده  38113صفحه  4در صحیح ترمذی جلد ازدواج موقت را حرام کرد؟

 است که :

عمر که پسر عمر بوده است پیرامون متعه)ازدواج  از عبد اهلل بن

موقت(سوال شد.او گفت : حالل است.سوال کننده پرسید پدرت آن را نهی 

کرده است.عبد اهلل گفت : اگر دیدی پدر من چیزی را نهی کرد ولی رسول خدا 

بدان عمل کرده باشد کدام را تبعیت میکنی؟سائل گفت : البته امر پیامبر 

 پس به تحقیق آن را پیامبر اکرم انجام داده است.را ، او گفت 

آیا چنین شخصی که حتی فرزندش هم او را به عنوان کسی که حکم صادر 

 کند قبول ندارد شایسته رهبری مسلمین است؟!
 

 اسالم گرامى پیامبر عمر آخر ساعات در "دوات و قلم "، داستان27

 مسلم صحیح عبارت عین که است این بهتر و است، دهنده تکان و معروف

 :بیاوریم اینجا در را

وَىفَالبيتَرجالَفيهمَعمرَبنَاخلطابَفقالَالنبىَ)ص(َ لاَحرضَرسولَاّلِلََّ

)ص(َقدَغلبَ هلمَاكتبَلكمَكتاباَالَتضلونَبعده،َفقالَعمرَانَرسولَاّلِلََّ

عليهَالوجع!َوَعندكمَالقرآن،َحسبناَكتابَاّلِلَّ!َفاختلفَاهلَالبيت،َ
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

فمنهمَمنَيقولَقربواَيكتبَلكمَرسولَاّلِلََّ)ص(َكتاباَلنَتضلواَفاختصموا،َ

بعده،َوَمنهمَمنَيقولَماَقالَعمر،َفلَمَاكثرواَاللغوَوَاالختْلفَعندَرسولَ

َاّلِلََّ)ص(َقالَرسولَاّلِلََّقوموا!:

 از بودند او نزد خانه در گروهى شد نزدیکص  پیامبر وفات که هنگامى "

 مطلبى شما براى تا بیاورید اىنامه: فرمود ص پیامبر خطاب، بن عمر جمله

 غلبه پیامبر بر بیمارى: گفت عمر نشوید، گمراه آن از بعد هرگز که بنویسم

 همین و است، شما نزد قرآن!( گویدمى ناموزون سخنان باللَّه العیاذ و! )کرده

 اختالف خانه در حاضران میان در هنگام این در!! است کافى را ما الهى کتاب

 گمراه هرگز تا بنویسد، را خود نامه پیامبر تا بیاورید گفتند بعضى افتاد،

 که هنگامى! کردندمى تکرار را عمر سخن دیگر بعضى که حالى در نشوید،

 دور من از و برخیزید فرمود پیامبر گرفت باال اختالف و ناموزون سخنان

 !شوید

 "در نیز "بخارى "تفاوتى مختصر با را حدیث این عین اینکه توجه قابل

 .است آورده خود "صحیح

 و دارد، فراوان تحلیل به نیاز که است اسالم تاریخ مهم حوادث از ماجرا این

 از تخلف موارد روشنترین از یکى حال هر به ولى نیست، آن شرح جاى اینجا

 یَدَیِ بَیْنَ ُتَقدِّمُوا ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا) آیه با مخالفت وص  پیامبر دستور

 پیامبر دستور با که کسى چنین شما نظر به.شودمى محسوب( رَسُولِهِ وَ اللَّهِ

 .باشد مسلمین  ىخلیفه تواند مى کند مخالفت خدا
 

 از یکى که 77ص 6ج المأثور، تفسیر فی المنثور الدر تفسیر ، در28

چنین  عمر قول از حدیبیه داستان بحث در است سنت اهل معروف تفاسیر

 :  که است آورده
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 

 

 

 

 مطالعه تاریخ در در روز حدیبیه را عمر شک دلیل تواند مى گرامى خواننده

 شک پیامبر رسالت در که کسى بیان شود این است کهنکته ای که باید .کند

این مطلب هم دقت شود که اصل این .ندارد را او جانشینى شایستگى کند

قضیه مورد  قبول علمای اهل سنت هم هست تا حدی که در مقام توجیه این 

حرف عمر برآمده اند.آیا چنین شخصی صالحیت پیروی را دارد یا علی ابن 

 منابع شیعه و سنی فرمود:ابیطالب که طبق 

قيناًَ َي  اَازد دت  َالِغطاءَم  ِشف  َل وَك 

 اگر پرده ها کنار رود ذره ای به یقین من افزوره نخواهد شد!

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 
 
 

َفقالَعمرَبنَاخلطابَوَاّلِلَماَشككتَمنذَأسلمتَاالَيومئذ

  نکردم شك آوردم اسالم که موقعى از من سوگند خدا به گفت عمر یعنى

 .حدیبه روز در اال
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 
 
 

را می توان از کتب اهل سنت اثبات کرد ولی برعکسِ آن  مذهب شیعه، 1

ممکن نیست یعنی مذهب اهل سنت را نمی توان از کتب شیعه ثابت کرد و 

این خود یکی از برتری های مذهب تشیع بر اهل سنت است.به عبارت دیگر 

مذهب شیعه طبق منابع اهل سنت)هرچند منابع ضعیف و دسته چندم( قابل 

هب اهل سنت به هیچ وجه از منابع شیعه قابل اثبات اثبات است ولی مذ

 نیست. 
 

، اگر کسی با تاریخ اهل بیت آشنا باشد و آن را مطالعه بکند متوجه می 2

شود که اهل بیِت ما هرکدام اعلم زمان خود بوده است و برتری آنها نسبت 

به دیگران کامال محسوس بوده است و به هیچ وجه برتری آنها و افضل 

آنها قابل انکار نیست .تا جایی که بعضی از علمای اهل سنت به این  بودن

 مطلب اذعان کرده اند.

 که می گوید: 3ص  1)رجوع شود به شرح نهج البالغه از ابن ابی الحدید ج

 المفضول)ابابکر( علی االفضل)علی علیه السالم(( قدم

در پیروی از دیگران چنین می فرماید  35یونس در آیه قرآن نیزدر سوره ی 

: 

 

 

 

 

 

 

ادله و مویدات مذهب شیعه 

 دالیل عقلی
 

َ تَّب ع  َأ ْنَي  قُّ َأ ح  قِّ َاْْل  ْديَإِل  ْنَي  م  ْدىا ف  ْنَي 
أ  يَإاِلََّ ِدِّ ْنَالَي  مَّ

َأ 

ََ ون  م  ك  ْ َحت  ْيف  ْمَك  َمَل ك  َف 

پس آیا کسی که به سوی حق پیروی می کند سزاوارتر است مورد پیروی 

قرار گیرد یا کسی که هدایت نمی شود مگر آن که خود هدایت 

 شود.پس چه شده است شما را که این گونه حکم می کنید؟
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

، سیره عملی هر یک از ائمه و نحوه عمل آنها و احادیث و روایاتی که از 3

آنها وارد شده است همگی دال بر امامت آنها می باشد.افرادی که دارای 

چنین اعمالی و چنین سخنانی هستند می توانند امامت امت اسالم را بر 

 هده بگیرند.ع

دعای ابوحمزه از  از کیست؟ صحیفه سجادیه ؟از کیست نهج البالغه

 است؟ امامان شیعه آیا از غیرکیست؟ 
 

گانه ، آنها مورد توجه مردم و حکومتها  12، همین که در زمان ائمه 4

بوده اند این نشان دهنده این است که آنها افراد عادی نبوده اند بلکه 

 داشته اند.موقعیت به خصوصی 
 

، از بعضی از کارهایی که خلفای سه گانه انجام داده اند انسان به این 5

شایستگی خلیفه مسلمین مثل حضرت علی ، مطلب می رسد که این افراد 

بودن را نداشته اند مثل قضاوتهای اشتباهی که گاهی از آنها رخ داده است و 

 در کتب خودِ اهل سنت هم آمده است.
 

اهل سنت تناقضاتی وجود داردکه نشان دهنده اشکاالت  ، در مذهب6

اساسی در این مذهب می باشد.به عنوان مثال از طرفی اهل سنت به شیعه 

در رابطه با لعن صحابه ایراد می گیرند و از طرف دیگر جناب حریز بن 

عثمان که محبوب همه اهل سنت است و از معتبر ترین راویان آنهاست و 

از مسلم از او روایت نقل می کنند به طوری که احمد بن  همه صحاح سته غیر

چنین کسی در  !ثقه ثقه ثقه حنبل او را سه مرتبه موثق می نامد و می  گوید

مرتبه به حضرت علی لعن می  71مرتبه و در شامگاهان نیز  71صبحگاهان 

 فرستاده است.

 ره()انه کان یلعن علیا فی الصباح سبعین مره و فی العشاء سبعین م

 (573ص  5)تهذیب التهذیب ج 

 این تناقض چگونه جواب داده می شود!!؟؟



   

 

72 

 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

گانه می توان به امامت و  12، با مطالعه تاریخ زندگیِ هریک از امامان 8

برتری آنها برای جانشینیِ رسول خدا پی برد.سعی کنیم تاریخ زندگی همه 

امامان اطالع  امامان را مطالعه کنیم.متاسفانه ما فقط از زندگی بعضی از

  داریم و مثالً امامی مثل امام هادی برای ما شیعیان بسیار ناشناخته است.
 

 رسول خدا ، عمل هریک از ائمه شیعه بیشترین تطابق را با سنت9

داشته است.با مطالعه زندگی ائمه متوجه می شویم که آنها تمام تالش خود 

داده اند تا جایی که امام را در جهت بر پا داشتن سنت رسول خدا انجام 

جان خود را برای احیای سنت پیامبر فدا می کند.آیا جز چنین  حسین

 افرادی شایستگی جانشینی پیامبر را دارا می باشند!؟
 

، تحقیقات تاریخی نشان می دهد در دوران بعد از پیغمبر افرادی که 11

تلف نارضایتی با حکومت خلفای پس از پیامبر مخالف بودند به گونه های مخ

خود را نشان می دادند هرچند قدرت حاکمه آنان را مرتد اعالم کرد ، در 

صورتی که حقیقتاً تمام آنان مستحق این حکم نبودند چون علت مخالفت 

بسیاری از آنها سخنان پیامبر بود که وصی و جانشین پس از خود را 

مسیرش  مشخص نموده بود و آنان با چشم خود می دیدند که تاریخ از

منحرف شده است لذا محکم ایستادند و حتی برچسب ارتداد را قبول کردند 

 ولی اشتباهات خلفا را در حد امکان بر مال ساختند.

این مطلب خود نشان دهنده این است که در رابطه با خلفای بعد از پیامبر 

موافقت عمومی وجود نداشته بلکه واقعاً گروهی از صحابه قائل به جانشینی 

 حضرت علی بوده اند.
 

، همان طور که می دانید اسالم دینی است که در مورد جزئی ترین 11

موضوعات هم دارای فرامین و احکامی است ،به عنوان مثال اسالم در مورد 

مسواک زدن ،غذا خوردن و حتی دستشویی رفتن آداب و احکامی تعیین 

است اسالم در  نموده است. حال این سوال پیش می آید که چگونه ممکن
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

مهم ترین  که از جانشینی پیامبراین موارد حکم صادر کند ولی در مورد 

 است، شخصی را به عنوان جانشین معین نکند!!! مسائل اسالمی

آیا منطق اسالم این گونه بوده است که نسبت به مسئله ی مهمی مثل 

ده باشد تا با جانشینی پیامبر بی تفاوت بوده  و آن را به خودِ مردم واگذار کر

 شورا، جانشین انتخاب کنند!!!
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 

 

قبل از بیان ادله باز هم می گوییم که شما خواننده ی محترم می توانید ادله 

باید بر روی هریک از این ادله به  ی زیر را نقد کنید و می توانید قبول نکنید.

نویسنده در این جزوه راجع به صحت یا عدم طور خاص تحقیق شود و 

 صحت ادله مسکوت است و آن را به تحقیق خواننده واگذار کرده است.
 

،ذهنیت مردم زمان هریک از امامان این بوده است که یکی از 1

گروهی از مردم با مرگ دارای غیبت است به حدی که  پیامبر جانشینان

بعضی از امامان مخالفت کرده و قائل به غیبت آن امام شدند.همچنین 

حکومت معتمد عباسی حضرت امام حسن عسکری را در پادگان نظامی 

شدیداً در محاصره قرار داده و از اخباری که از پیامبر و سائر ائمه در بین 

امبر اکرم ، دوازده نفرند و مسلمانان منتشر شده بود مبنی بر اینکه خلفای پی

آخرین آنها ظالمین و غاصبین را از بین می برد و حکومت عدل تشکیل می 

دهد مطلع بود و از این رو مراقبت شدید نسبت به زندگیِ خصوصی امام 

حسن عسکری اعمال کرده و قابله هایی را موظف کرده بود تا هر چند گاهی 

عسکری را جستجو کنند و از عدم بدون اطالع قبلی داخل خانه امام حسن 

حاملگی زن ها مطمئن شوند.این وقایع داللت بر حقانیت عقیده ی شیعه 

 .دارد نسبت به امام زمان
 ج

می  مهدی ، از دیدگاه اهل سنت آیاتی از قرآن راجع به حضرت2

 باشد. 

علمای اهل سنت در کتب ایشان روایات مربوط گروهی از ، طبق گفته 3

مهدی علیه السالم دارای تواتر است و بحدی است که شکی در به حضرت 

 آن نیست.
 

دالیل اثبات امام زمان)ع( و 

 زنده بودن ایشان
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 ، مفاد روایتِ: 4

 

 

 

 

که از طریق اهل سنت نیز نقل شده این است که هیچ زمانی بدون امام و  

حجت خدا نخواهد بود.این روایت اشاره ای واضح به این موضوع دارد که در 

هر زمانی باید امامی وجود داشته باشد و نشناختن او موجب مرگ جاهلیت 

ی حدیث است و این معنی جز بر امام معصوم منطبق نخواهد شد. الزمه معنا

این است که پس از شهادت هر امام، امامی وجود دارد، بنابراین در زمان ما 

هم باید امام زمانِ زنده ای وجود داشته باشد و این جز بر نظر شیعه منطبق 

 نخواهد شد.بنابراین زنده بودن امام زمان هم از این روایت اثبات می شود.
 

ت پیامبر اکرم چنین آمده ، در حدیث ثقلین درباره قرآن کریم و عتر5

 است:

 

 

 

 

این حدیث صریح است در همراهی و عدم جدایی قرآن و عترت تا روز 

بودن عترت تا روز  قیامت.و عدم جدایی قرآن و عترت مستلزم تولد و زنده

قیامت می باشد و بدیهی است که در زمان غیبت معصوم کسی جز حضرت 

 .باشد پیامبر مهدی نمی تواند مصداق عترت

  
، روایاتی در کتب اهل سنت وجود دارد که خلفای دوازده گانه ی پیامبر 6

 را با وجود همیشگی آنها معرفی می کند:

)َ اِهلِيَّه  يت هَال  َم  ات  َم  ه  ان  م  َز  ام  َي عِرفَاِم  ََل  َو  ات  نَم  َ)َم 

 کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.
 

وض)  َاْل  ل یَّ اَع  ِرد  تَّیَي  اَح  ق  ِ فَت  (،هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند  ل نَي 

 تا اینکه کنار حوض بر من وارد شوند.
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

 

 

 

 

و این مطلب به این موضوع اشاره دارد که هیچ زمانی نیست مگر اینکه یکی  

از این دوازده خلیفه در آن هستند و این هم نشانه زنده بودن امام زمان و 

 اثبات کننده عقیده شیعه است.
 

، روایاتی در کتب شیعه و سنی وجود دارد که داللت دارد بر اینکه 7

عسکری و نهمین اوالد امام حسین می حضرت مهدی فرزند امام حسن 

 باشد.
 

، روایاتی در منابع شیعه و سنی دال بر غیبت حضرت مهدی است و 8

کلمه غیبت داللت بر زنده بودن دارد و به کسی که هنوز متولد نشده و در 

 آینده متولد می شود غائب گفته نمی شود.

غائب بودن امام ، عده کثیری از علمای اهل سنت قائل به زنده بودن و 9

 دوازدهم هستند.)رجوع کنید به کتب مربوط به بحث مهدویت(
 

،کشف و شهودها و مالقات هایی که توسط علما و عرفا نسبت به امام 11

زمان صورت گرفته است می تواند داللت بر وجود امام زمان کند.در این 

طلبی را از رابطه از علما و عرفای شیعه مطلب بسیار است ولی در اینجا ما م

 یکی از عرفای اهل سنت یعنی ابن عربی نقل می کنیم :

در مورد امام زمان می  49ابن عربی در کتاب فتوحات جلد دوم صفحه 

 نویسد :

و اما ختم والیت محمدیه متعلق است به مردی از عرب که بهترین اصل و 

و نود  نسب را دارا می باشد و او در زمان ما حیات دارد و او در سال پانصد

 لن)  یا(  یزال ال)   پیامبر که خلفایاین روایات بدین مضمون هستند 

 است( همواره) معنی به کلمه دو این که می باشند تن دوازده(  یزال

. 
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 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

پنج هجری به من شناسانده شد و من عالمت و نشانه مخصوصی را که حق 

تعالی از چشم بندگانش پنهان نموده بود در او دیدم و خداوند آن را برای 

 من در شهر )فاس( منکشف نمود تا آنجا که خاتم والیت را مشاهده کردم.

تا اینجا ادله ای برای اثبات اسالم و مذهب تشیع آمد که هریک از این ادله 

بررسی قرار گیرد و ما با ارائه این جزوه نقد و باید تفصیالًدر جای دیگر مورد 

 کار کردن روی مسائل اعتقادی را پیش طریقبه شما می خواهیم 

 روی شما باز کنیم. 
 

ال بپردازیم به خواننده ی در آخر قبل از اینکه به بررسی چند اشک

محترم پیشنهاد می کنیم که ادله ی سایر ادیان و مذاهب را نیز ببیند و 

آنها تا چه حد می توانند برای دین و مذهب خود دلیل تحقیق کند که 

 بیاورند.
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در  قرآن نیامده در این جزوه یکی از شبهات مهم به شیعه که چرا اسم ائمه 

است، مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین یکی از شبهات مهم به اسالم 

که قرآن مربوط به هزار و اندی سال پیش و مخصوص عربها است و بعضی 

هار کاربردی از آیات آن مثل آیات مربوط به عبد و کنیز یا آیات مربوط به ظِ

 رفته است.ر گدر روزگار ما ندارد نیز مورد بحث و بررسی قرا

دوباره تکرار می کنیم که جوابهای زیر را با دید نقادانه بنگرید و اگر دارای 

 اشکال است نپذیرید.

 

و اما جواب به این اشکال که چرا نام ائمه به طور صریح در قرآن نیامده 

 است :

در جواب به سوال فوق ابتدا باید میزان خفقان در عصر و زمان  جواب اول :

معلوم شود که در زیر تنها به میزان خفقان و استبداد در عصر امام  ائمه 

 کاظم علیه السالم اشاره ای می شود :

حکومت عباسی در مقابل امام کاظم علیه السالم از مفتیان و قضات درباری 

حمایت می نمود که طرفدار روش حکومت وقت بودند و امام کاظم را از 

و شاگردان امام را زیر فشار قرار می دادند فعالیتهای علمی باز می داشتند 

تا آنجا که تربیت یافتگان مکتب او قادر نبودند حتی به طور صریح نام امام 

هفتم را ببرند.در اینجا برای ارزیابی میزان خفقان و استبداد در عصر امام 

کاظم علیه السالم الزم است به سرگذشت یکی از شاگردان برجسته امام 

 رجوع کنیم:

 بررسی چند اشکال
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محمد بن ابی عمیر از یاران برجسته و شاگردان بلند مقام امام کاظم علیه 

السالم بود.او توانست در مباحثی گوناگون کتاب و رساله بنویسد و چهل و نه 

جلد کتاب از خود به یادگار بگذارد.خلیفه وقت هارون می دانست که اسرار 

آنان با پیشوای  فعالیتهای سیاسی و مبارزات سری شیعیان و اسناد ارتباط

هفتم در اختیار محمد بن ابی عمیر است.لذا جاسوسانی را گمارد که 

فعالیتهای او را زیر نظر بگیرند.سرانجام جاسوسان به هارون گزارش کردند 

که اسامی عموم شیعیان عراق در اختیار محمد بن ابی عمیر است از این رو 

فشار قرار گرفت که  محمد به دستور هارون دستگیر و زندانی شد و زیر

اسرار و اسامی آنها را فاش سازد او حاضر به افشای اسرار نشد سرانجام او 

را لخت کرده و در میان دو چوب قرار دادند و صد تازیانه بر پیکر او 

زدند.زندان او هفده سال به درازا کشید و کتب ارزشمند او به وسیله 

 .خواهرش زیر خاک مخفی شده بود و از میان رفت

 ))منبع : کتب تاریخ و رجال((

از این مطلب برداشتها و استفاده های مختلفی می تواند کرد که ما فقط به 

  یکی از آنها که در ارتباط با سوال فوق است اشاره می کنیم :

اینکه چرا نام ائمه علیهم السالم در قرآن نیامده است کامالً واضح است و 

ایشان آورده می شد در چنین شرایطی علت آن این است که اگر نامی از 

مسلماً این نام ها مورد حذف قرار می گرفت همچنان که نام صریح پیامبر از 

کتاب های تورات و انجیل حذف شد. بنابراین برای محفوظ ماندن قرآن از 

تحریف نام ائمه به طور واضح و صریح در قرآن نیامده است.و حکمت 

د که آخرین کتاب مقدس مورد تحریف قرار خداوند متعال این اقتضا را دار

 نگیرد.

 عاقالنه و اصالً هیچ نیازی به آمدن نام ائمه در قرآن نیست جواب دوم :

اگر قرار باشد نام ائمه در قرآن چرا که  نیست که نام ائمه در قرآن بیاید 

نام همه ی ائمه ای باید و مردم هم همان ها را جانشین پیامبر بدانند بیاید 
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ا روز قیامت هستند بیاید و در نتیجه باید هزاران نام در قرآن وجود که ت

. در نتیجه قرآن آمده است و جانشینان پیامبر را با بیان صفات داشته باشد

 معرفی کرده است که در هر زمانی مردم بدانند به چه شخصی رجوع کنند.

 
 

پیش و  و اما جواب به این اشکال که قرآن مربوط به هزار و اندی سال

مخصوص عربها است و بعضی از آیات آن مثل آیات مربوط به عبد و 

 کنیز یا آیات مربوط به ظهار کاربردی در روزگار ما ندارد :

از جمله شبهاتی که به قرآن وارد می کنند این است که در آیات قرآن 

مواردی وجود دارد که می توان از این آیات این موضوع را برداشت کرد که 

از آیات قرآن طبق فرهنگ زمانه جاهلی بیان شده است و این با برخی 

 جامعیت قرآن سازگاری ندارد.

 جناب آقای دکتر سروش در جمالتی گفته اند :

)) همین که خدا ) یا پیامبر ( به زبان عربی سخن میگوید و عرف اعراب را 

به  امضاء میکند پیشاپیش محدودیتهای بسیاری را پذیرفته است.وحی پیامبر

زبان عربی است و زبان عربی آینه و برآیند فرهنگ و تجربه جمعی قوم 

عرب است و همین فرهنگ است که ماده میشود برای صورت وحی.این گونه 

نگریستن به اسالم و احکام و قرآن فهم پدیده قرآن را سهولت میبخشد و 

همچون زحمت تکلفات و تاویالت ناالزم و ناسالم را  سبک میکند و قرآن را 

تاریخی در برابر ما میگشاید و پست و بلند جغرافیای آسمانی  –متنی بشری 

 آن را به تبع پست و بلند جغرافیای زمینی تبیین میکند.((

در جواب به اشکال فوق می توان به این صورت پاسخ داد که  بیان مطلب 

توسط قرآن متناسب با فرهنگ عرب در صورتی که به همراه مشخص بودن 

ار باشد نه تنها اشکال ندارد بلکه یک چیز منطقی است.و در قرآن آن معی
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مواردی که متناسب با فرهنگ عرب می باشد دارای معیاری مشخص هم 

 هست تا بتوان آن موارد را با شرایط مختلف تطابق داد.

وقتی یک کتاب با یک زبان و در زمانِ یک فرهنگ خاص  برای کل مردم با 

رهنگ های مختلف تنظیم می شود چنین کتابی در بیان زبان های مختلف و ف

مطالب باید به گونه ای باشد که در صورت استفاده از آن فرهنگ خاص ، 

معیارش هم مشخص باشد که طبق فرهنگهای مختلف بتوان از آن استفاده 

 کرد و در قرآن می بینیم که چنین است.

وارد دیگر را باید جداگانه در زیر به یک نمونه از موارد قرآنی اشاره شده و م

 :  است آمده تکویر سوره 4 آیه بررسی کرد. در

 

 

 

 

 ده که است دارى بار ماده شترِ معنى به اصل در "عشراء "جمع "عشار "

 که گذردنمى چیزى یعنى است بچه آوردن آستانه در و گذشته، او حمل بر ماه

. گرددمى ظاهر او پستان در فراوان شیر و شود،مى متولد او از دیگرى شتر

 عرب اموال ارزشترین با شترى چنین گشت نازل آیات این که روز آن در

 بدون کردن رها معنى به تعطیل ماده از "عطلت ".شدمى محسوب

 به روز آن وحشت و هول شدت بدین معنا که.است چوپان  و سرپرست

 .کندمى فراموش را خویش اموال نفیس ترین انسانى هر که است قدرى

 بود، سرمایه ارزش ترین با و زندگى وسیله مهمترین شتر جزیره عربِ براى

 و عالقه مورد چیز هر از بیش می رسید ماه ده به شتر ماده آبستنى که همین

 وسیله یگانه باین عرب دلبستگى و به عالقه توجه با. بود صاحبش توجه

خداوند این مثال را آورده که همگان بدانند در روز قیامت چیزهای  زندگى،

 مورد عالقه ی خویش را رها می کنند.

طِّل ت َع  ار  اَاْلِعش  َإِذ  َو 

 هنگامی که شتر  ماده ی باردار رها شود.
 



   

 

82 

 شیعه و امام زمان دالیل حقانیت اسالم،

بنابراین معیار در این آیه کامالً مشخص است و طبق این معیار فرهنگ های 

عالوه بر اینکه ما نباید این مطلب را  .مختلف می توانند از آیه استفاده کنند

 فراموش کنیم که:

مجموع قرآن برای مجموع زمانها است نه اینکه جمیع قرآن برای جمیع 

 .زمانها است

توضیح اینکه گاهی اوقات اشکال کنندگان به قرآن فکر می کنند قرآن فقط 

الی مربوط به زمان کنونی است و با این فرض اشکاالتی وارد می کنند در ح

که قرآن به همان اندازه که برای زمان کنونی است برای زمانهای قبلی نیز 

هست و به همان اندازه که برای فرهنگ متمدن و پیشرفته امروزی است 

برای فرهنگ های دیگر نیز می باشد بنابراین ممکن است در قرآن آیاتی 

ن حرفهای بنابرایآمده باشد که مربوط به گروه خاصی از انسانها می باشد.

 صحیح باشد.از یک باب آقای سروش نیز می تواند 

 


