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  »سمه  تعالیاب« 
  
  

  مقدمه:
  

 ه.ش. زمانی که براي کسب اجازه از محضر دانشمند 1367بیاد دارم سال 
هاي عقاید اجمالی جهت برگزاري یک دوره کالس مرحوم استاد نیکو صفت (ره)فقید 

را بسیار خوب آنیاب شدم، ایشان با استقبال کردن از چنین امري  حضورشان شرف
ی داشت، نورانی ایشان طراوت خاصّ يهو در حالی که چهر دو حائز اهمیت دانستن

هر حال با عنایات خاصّه حضرت حجّت ه رهنمودهاي الزم را نیز  بیان فرمودند. ب
هاي صمیمانه استاد، کالس فوق تشکیل شد و خواهران و و تشویق )سالم اهللا علیه(

سال بحث  6بیش از ساعت و در طی مدت  5/1برادران هر هفته روزهاي شنبه به مدت 
ه، رجعت و معاد و نیز مباحث فرعی دیگر را فرا ، امامت عامه و خاصّ نبوّتهاي توحید، 

 گرفتند و در امتحاناتی که به همین منظور برقرار شده بود شرکت نموده و تحت هیچ
ها برقراري چنین کالسی این شد که امروزه ده يهشرایطی کالس تعطیل نگردید و ثمر

اهران و برادران بتوانند آگاهی الزم را نسبت به مبانی دین مبین اسالم پیدا نفر از خو
نموده و امیدهاي خوبی براي جلوگیري از تهاجم فرهنگی دشمن در زمینه هاي مختلف 

  باالخص مسائل اعتقادي باشند.
ري ها و درخواست هاي مکرّهر حال با پایان یافتن اولین دوره این کالسه ب

عمل آمد، تصمیم گرفته شد ه رادران و خواهران براي تشکیل دورة دوم بکه از ناحیه ب
تا به یاري خداوند متعال دوره دوم این جلسات به صورت اجمالی و تفصیلی برگزار 

یل کالس شود تا هم دانشجویان دورة قبل و هم دانشجویان جدید بتوانند از تشک
ر در این راه مطرح بود، در اختیار قرالکن یکی از مشکالتی که  ،استفاده الزم را بنمایند

محدود خطی و آن هم با  يهچرا که به جز چند جزو ،دادن جزوات براي همۀ افراد بود
نقائص بسیار زیاد، چیز دیگري در دسترس نبود و از طرفی نیز چون باید فرمایش 

می دسترس قرار دادن آنها مد نظر قرار  جناب استاد مبنی بر نگهداري و چگونگی در
گرفت فلذا پس از بحث و گفتگو در هیأت علمی کانون آموزش قرآن و تجوید، بر آن 
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ه شدیم تا جزوات را به صورت کنونی تایپ نموده و پس از چندین بار تصحیح، ب
را در اختیار این عزیزان صورت محدود تکثیر کرده و جهت استفادة دانشجویان آن

  ست.ا ون پیش روي شماقرار دهیم، یعنی دقیقاً آنچه را که اکن
قبل از مطالعۀ جزوه حاضر، الزم است خوانندگان عزیز و دانشجویان گرامی به چند 

  نکته مهم توجه فرمایند:
مجلد جداگانه شامل بحث  5همانطور که مالحظه می فرمایید جزوات مذکور در  -1

ه ندان به، رجعت و معاد می باشد تا عالقه مه وخاصّ ، امامت عامّ نبوّتهاي توحید، 
راحتی بتوانند به هر مبحثی که نیاز دارند مراجعه نمایند فلذا درخواست می شود در 

 عمل آید.ه نگهداري و حفظ آنها نهایت سعی و دقت الزم ب
چون جزوات حاضر جهت تدریس در کالس تهیه گردیده، لذا در بخش توحید  -2

نخواهند داشت تحت موضوعاتی را که هیچگونه دخالتی در امتحانات پایان دروس 
  عنوان بخش مطالعه در نظر گرفته شده است.

در صورت مشاهده هرگونه غلط تایپی و یا غیر آن، حتماً برادران خود را در هیأت  -3
علمی مطلع فرمایید. همچنین قبل از استناد به آیات و روایاتی که در جزوه بیان شده 

مأخذ آن روایت ذکر شده، مراجعه است، حتماً به قرآن کریم و کُتُبی که به عنوان 
  نمایید.

شاءاهللا خوانندگان گرامی با تحصیل عقاید اسالمی و مطالعه و تحقیق در جزوات ان
  حاضر مُبلّغینی شایسته براي خدمت به اسالم عزیز باشند.

  
  
  
  

  اللهم آمین

  والسالم علی عباد اهللا  الصالحین

  مرتضی مخملباف
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 نبّوتباب 

  

آدمی طوري آفریده شده که نمی تواند مانند  زم است، چرا کهبراي بشر قانون ال
ها و حیوانات به تنهایی زندگی خود را ادامه دهد. حیوانات از نظر مسکن به سوراخ

ها و موهاي تن خود و از لحاظ خوراك به هاي خود و از حیث لباس به همان پشمالنه
عنوان مثال اگر شما هنیست. ب گیاهان و مانند آن اکتفا می نمایند. اما بشر اینطور

بخواهید پیراهنی براي خود درست کنید در صورتی که نخواسته باشید هیچ چیز آنرا 
از جامعه تهیه کنید، چه بسا براي مدت یک عمر نتوانید. خالصه آنکه بشر براي ادامه 

اع حیات ناگزیر است در اجتماع زندگی کند و هر یک از افراد گوشه اي از کارهاي اجتم
ا، یکی زارع باشد و فرد دیگر تاجر و الی عهده گیرند (یکی نانوا باشد و دیگري بنّ ه را ب

غیر ذالک)، تا امور زندگی آنها اداره شود. در چنین شرایطی اگر قانونی در میان 
   اجتماع نباشد که مردم از آن پیروي کنند، هر کسی براي جلب نفع خود تا آنجا که 

ه ستم و تجاوزي به دیگران خودداري نخواهد کرد و نتیجتاً زندگی می تواند از هیچگون
بشر بدتر از حیوانات خواهد شد، بلکه منجر به انقراض نوع بنی آدم می گردد. پس به 
جهت جلوگیري از این ناراحتی شدید و به غَرَضِ باقی ماندنِ نوع بنی آدم، وجود قانون 

  آن باشد.نحوي که بشر پیرو و عامل به هالزم است ب
  

  واضع این قانون چه کسی باید باشد ؟

  افراد بشر از نظري به دو دسته تقسیم می شوند:   
  .غیر علماء -2   علماء -1
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در اینکه دسته دوم نمی توانند واضع این قانون باشند براي احدي پوشیده نیست. 
که عالِم  و این مطلب از واضحات است ،مختلفی تقسیم می شوندهاي اما علماء به دسته

ي دیگر يهزمان خود باشد، نمی تواند در رشتبه هر علمی ولو در آن علم سرآمد  اهل 
عمارتی را طرح نماید و  يهکه طبیب نتواند نقش چنان ،که ورود به آن ندارد دخالت کند

ص ی دکتري که در چشم پزشکی تخصّمهندس نتواند براي مریض نسخه اي بدهد، حتّ
یس مریض را عمل کند. پس روشن گشت که طبیب و مهندس و دارد نمىتواند آپاند

ه از علماء فلذا باقی مىماند آن عدّ باشندمُنجّم و مانند اینها نمىتوانند واضع این قانون 
ص داشته باشند. پس آنها هم عاجزند از این عمل، زیرا که که در چنین قانونی تخصّ

ذشتگان و با وجود اینکه انبیاء مىبینیم در این جهان با در دست داشتن تجربیات گ
که عُقالء یک کشور به دور هم جمع می شوند و  قانون الزمه را آورده اند، زمانی

تی به نواقص آن برخورد مىنمایند و لذا یا آن قانونی را وضع می کنند، پس از مدّ
د. پس روشن گشت که اصالً قانون را لغو کرده و یا آنکه تبصره اي بر آن مىافزاین

تواند واضع قانونی باشد که مُتضمّن سعادت او در دنیا و آخرت گردد و به ر نمیبش
فرض اینکه وضع هم بکند قطعاً نمىتواند عامل اجراء کلیه قوانین باشد. مثالً اگر امر و 
نهی از جانب پروردگار مهربان نباشد، بشر چگونه مىتواند از حسد حسود جلوگیري 

انع و مطّلعی از کارهاي زشت ندارد، غیر از ایمان به نماید و یا در جائی که بشر م
ر را از این کار و این که بداند امر و نهی  از جانب اوست، چه چیز بش ،خداي تعالی

نمىتواند باشد، زیرا تنها  پس واضع این قانون جز حضرت حقّ ؟داردزشت باز می
باطناً داناست و ثانیاً در  آفریدگار مهربان است که اوالً به کیفیت خلقت بشر  ظاهراً  و

  خلوت و جلوت ضامن اجراي این قانون می باشد.
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  آیا پروردگار مهربان ما این قانون را وضع کرده یا نه؟

  جواب سؤال فوق عقالً و حساً مثبت است:

قت بشر به انضمام قانون الزمه بر هر عاقلی روشن است که حُسن خل ا عقالً:امّ

که آفرینش آفریدگار به بهترین وجه است، مضافاً بر اینکه  باشد و سابقاً ثابت شدمی
وضع قانون  براي قادر مطلق زحمتی نخواهد داشت. پس قطعاً  به حکم عقل قانون 

  الزمه را وضع فرموده است. 

  درمىیابیم که قانون الزمه از جانب پروردگار حکیم  وضع شده است. ا حساً :امّ

  

  نون الزمه به مردم ابالغ گردد؟ وسیلۀ چه کسانی باید این قاهب

کسانی که از جانب خداي تعالی این قانون را به مردم ابالغ مىکنند در زبان 
  فارسی پیامبر یا پیغمبر  نام دارند و به حکم عقل باید واجد شرایط ذیل باشند:

  شرط اول:

شود بر اطاعت او رغبت کنند، چون نمی آنکه پیغمبر باید از جنس بشر باشد تا مردم
 اطاعت کردن حیوانات از بشر) سنخی از سنخ دیگر اطاعت کند مگر با اضطرار (مانند

پس بشر که مىخواهد به اختیار از پیغمبر اطاعت کند، از غیر سنخ خود ممکن نخواهد 
بود. همچنین اگر پیغمبر از جنس بشر نبود معجزاتش ثابت نمىشد، مثالً اگر پیغمبر از 

مَلَک را نمی دیدیم و به فرض اینکه خودش را به ما نشان می داد  جنس مَلَک بود اوالً ما
باید به شکل بشر مىبود تا با ما مأنوسیت داشته باشد که آن وقت هم بین او و بشر 

اکرم (ص) و امثال القمر حضرت نبی فرق نمىگذاشتیم. ثانیاً اگر معجزه بیاورد مثل شقُّ
        ما هم اگر از سنخ ملک بودیم  ،ک استلَمىگفتیم که او کاري نکرده، چون مَ  ،آن
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کما اینکه می بینیم پریدن بشر به آسمانها  ،را انجام دهیم می توانستیم چنین کاري
  بدون اسباب معجزه است، اما پریدن طیور معجزه نیست...

  شرط دوم:

از آن  این که پیغمبر باید منزّه باشد از کلیه ذمائم طبیعی، مثل امراض مُسریّه که طبایع
  متنفّرند.....

  شرط سوم:

       این که پیغمبر باید منزّه باشد از کلیه صفاتی که جمیع عقولِ سالم، آن را مَذمّت 
  می کنند، مانند حسد، کینه، حرص بر دنیا و امثال اینها .......

  :شرط چهارم

د مانند این که پیغمبر باید منزّه باشد از کلیه ذمائمی که مردم آن را پست می شمارن
  کنّاسی و امثال آن.

  شرط پنجم:

این که پیغمبر باید منزّه باشد از کلیه نواقص بدنی مانند نابینایی و ناشنوایی و امثال 
  ذالک......

  شرط ششم:

  این که پیغمبر باید منزّه باشد از پستی پدران و ناپاکی مادران ....

  شرط هفتم:

ه باشد، مانند حُسن خُلق و امین بودن و این که پیغمبر باید داراي کلیه صفات پسندید
  امثال ذالک ......

اثبات شش شرط اخیر بدین قرار است که چون پیغمبر به مقتضاي حکمت بالغه باید 
کسی باشد که مردم از او به اختیار خودشان اطاعت کنند، در صورتی که اطاعت 
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غمبر باید داراي پیغمبر مخالف است با طبع آنها از حیث جنبه شهوت و غضب، پس پی
تعالی کسی را پیغمبر قرار شرائط مذکور باشد تا مردم از او اطاعت کنند و اگر خداي

زیرا که غرضش از فرستادن  ،ط در او نباشد نقض غرض نموده استدهد که این شرای
حال اگر کسی داراي  ،اختیار خودشان از او پیروي کنند پیغمبر این است که مردم به

 ،لذا از او پیروي نخواهند کرد ،ردم مخصوصاً عقالء از آن متنفرندصفتی باشد که م
اندك شعوري داشته باشد صادر  پس الزم آید نقض غرض و این فعل از کسی که

  شود، چه رسد به حکیم علی االطالق ......نمی

  شرط هشتم:

ت افضل باشد، چون اگر افضل اینکه پیغمبر باید در کلیه صفات حمیده از جمیع امّ 

الزم آید مُقدّم داشتن پایین  اگر پایین تر باشدنباشد یا پایین تر است یا مساوي، پس 

و اگر مساوي هم عقالً قبیح است و با عدل خداي تعالی سازش ندارد تر بر باالتر و آن
 باشد الزم آید بدون سبب خداي تعالی کسی را بر دیگري مُقدّم بدارد و آن نیز با

  ر نیست.حکمت خداي تعالی سازگا

  شرط نهم:

اینکه باید داراي معجزه باشد تا نسبت به سایر افراد بشر امتیاز داشته باشد زیرا 
ست ا شرائطی که قبالً گذشت ممکن است در غیر پیغمبر هم یافت شود و معجزه عبارت

از انجام دادن کاري که جمیع اهل زمان آن پیغمبر از انجام دادن آن عاجز باشند و 
ش باید نبوّتعا هم باشد. یعنی کسی که ادعاي پیغمبري مىکند براي اثبات مقرون به ادّ 

  کاري خارق العاده انجام دهد تا مردم بدانند که او از جانب خداي تعالی مىباشد .....
و لیکن عقالً بر پیغمبر الزم نیست براي هر کس هر معجزه اي را که بخواهد، بیاورد. 

گردد ولو یک مرتبه هم که باشد کافی است و دیگر بر  شنبوّتبلکه همین مقدار که اثبات 
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آوردن معجزه الزم نیست، بلکه بر دیگران است که در صدق معجزه  ةپیغمبر ثابت النبوّ
  وي تحقیق بنمایند و اگر زیاده از این آورد دیگر تفضُّل است نه آنکه حتمی باشد.

زه اي را که بخواهد بیاورد، و اما اینکه گفته شد بر پیغمبر الزم نیست هر کس هر معج 
بدین جهت است که پیغمبر براي معجزه آوردن مأمور نشده، بلکه مأمور است بر تبلیغ 

ابت شود آوردن معجزه الزم است. ش به قدري که ثنبوّتو نهایت امر براي اثبات  ،دین
ثر که هر یک از مردم تمایل به چیزهاي غیر عادي بسیاري دارند که اک االّ به جهت آنو

ه ب ،آنها هم به صالحشان نیست، هرج و مرج ایجاد گردد که آن هم نقض غرض است
عالوه اینکه در این صورت پیامبر به نماز خواندن خودش هم نمی رسد، چه رسد به 

  تبلیغ دین.

  فرق بین سِحر و معجزه:
 يهمعجزه بیان نموده اند که از جمل هاي زیادي را بین سحر وعلماي عقاید فرق

  ا چند مورد ذیل است:آنه
  آنکه معجزه واقعیت دارد و سحر ظاهراً به نظر می آید. اول:

  نفسانیّه است لکن سحر اسباب و آالت جسمانیّه مىخواهد. يهآنکه معجزه به اراد دوم:

معجزه قابل معارضه نیست، به خالف سحر که معارضه پذیر است. یعنی ممکن  سوم:

گري هم در همان زمان پیدا شود که آن کار را است کاري را که ساحر می کند، دی
  انجام دهد، به خالف معجزه که چنین نیست.

اینکه سحري که شخص ساحر مىکند محدود است و نمىتواند حَسَبِ دلخواه  چهارم:

  مردم، عمل خارق العاده اي انجام دهد.
بته در گاهی ممکن است براي بعضی افراد بشر سحر با معجزه اشتباه شود، ال تبصره:

صورت پروردگار مهربان به لطف و کرم خودش بندگان را هدایت می فرماید، بدین  این
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وسیله عصاي حضرت موسی(ع) ه د (چنانچه به در برابر کاذب اظهار کذب بنماینحو ک
شرائطی که کذب سحر فرعون ظاهر گردید) و این در صورتی است که آن کاذب فاقد 

  اقد شرائط قبلی باشد،کذبش به همان ثابت مىشود.چون اگر ف ،قبالً گفته شد نباشد
  شرط دهم:

که پیغمبر باید معصوم باشد و مقصود از معصوم بودن آن است که پیغمبر از اول  این
تا آخر عمر به اختیار خود، نه عمداً و نه سهواً، نه در ظاهر و نه در باطن، نه در خلوت 

لوغ، نه قبل از برانگیخته شدن و نه بعد از و نه در جلوت، نه قبل از بلوغ  و نه بعد از ب
ی باید مصون باشد از اشتباه و فراموشی در کلیه  آن مرتکب هیچ گناهی نشود و حتّ 

  امور حتی امور عادي.
  

  چرا پیغمبر باید معصوم از گناه باشد؟

ست در تکالیف ا چون مقصود از فرستادن پیغمبر اطاعت کردن مردم از او
اً مردم از وي اطاعت نخواهند کند، طبع نبوّتفاسدي ادعاي شرعیه، حال اگر شخص 

  زیرا که قول فاسد پذیرفته نیست نه عقالً و نه شرعاً. ،کرد
  

   چرا پیغمبر باید به اختیار گناه نکند؟

بسیاري از غیر پیمبران را مىبینیم که به اختیار مرتکب گناه نمىشوند و اگر 
صورت وجدانی است که  در این ه نشود،اشد که اجباراً مرتکب گناپیامبر کسی ب

م داشتن پست تر بر بهتر عقالً قبیح است و با تر از آن افراد خواهد بود و مقدّپست
ي تعالی فعل قبیح عدالت خداي تعالی سازش ندارد و در سابق هم ثابت شد که خدا
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ي از وانگهی  اگر پیغمبر مجبور به طاعت باشد راه بهانه براي بسیار انجام نمىدهد.
شود و مردم می گویند خودش نمی تواند گناه کند، اگر مثل ما مىتوانست می مردم پیدا

  و نکرد درست است.
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   آیا پیامبران در اصل خلقت با مردم هیچ گونه تفاوتی ندارند؟
لکن در نحوة تفاوت باید دقت داشت. قبالً اشاره شد به اینکه آدمیان  !!!چرا 

جبورند در اجتماع زندگی کنند و چون در اجتماع محتاج به طوري آفریده شده اند که م
کارهاي  متفاوت هستند لذا احتیاج به استعدادهاي مختلف دارند. پس پروردگار حکیم 
همانطور که چون انسان را محتاج به آب آفریده، آب را نیز آفریده و در اختیار او قرار 

ها را در ادهاي مختلف دارد، آنداده است، به همان صورت چون بشر احتیاج به استعد
 يهمهندسی ندارد و هم کما اینکه مىبینیم همه کس استعداد ،استعدادهاي مختلف آفرید

طور که اجتماع بشر  طور الی آخر. پس همان افراد مستعد خلبانی نیستند و همین
و  ،دارد، احتیاج به پیغمبر نیز دارداحتیاج به طبیب و مهندس و خلبان و امثال اینها 

طور که تفاوت یک نفر مهندس با کسی که نمىتواند مهندس شود در اصل خلقت  همان
تواند ستعدادي است که به خالف دیگري میاین است که این مهندس داراي نیرو و ا

مسائل ریاضی را درك کند، پس به همان صورت تفاوت خلقت یک پیغمبر در اصل 
اي نیرو و ادراکی است که می تواند به خلقت با سایرین این است که این پیغمبر دار

خوبی مضرات گناه را درك کند و چون چنین شد محال است که مرتکب گناه گردد. 
که آبی آلوده به عیناً مانند طبیبی که فرضاً در اثر قُوّت علم طِبّش آگاه باشد بر این

ا مانند میکروب سل است فلذا هر چند تشنه باشد، محال است آن آب را بیاشامد، و ی
کشاورز کاردانی که محال است که در زمین شوره زار بذر بیفشاند، و یا مانند معمار 

آشکوبه اي را روي خاکروبه بنا نهد، و یا مانند  20خبره اي که محال است پایه عمارت 
طفل ممیزي که محال است آتش را بخورد و امثال اینها. سِرّ محال بودن تمام اینها این 

خوبی واقفند. پیامبر نیز در اثر قُوّت همذکور بر مضرات افعال نامبرده ب است که افراد
 عقلش نیک واقف است به مضرات گناه فلذا محال است که مرتکب گناه شود. و همان
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طور که افراد نامبرده از روي اختیار این کارها را  انجام نمی دهند، پیامبر هم اختیاراً  س
  گناه  نمی کند.

  

  اید از اول عمر معصوم باشد؟چرا پیغمبر ب

چون افرادي که کمترین شعوري داشته باشند کسی را امین خود می گردانند که 
سوء سابقه اي نزد آنها نداشته باشد، پس چگونه ممکن است که پروردگار حکیم کسی 

  را که سوء سابقه اي در نزدش دارد امین گرداند.
  

  گناه کند؟چرا پیامبر در خلوت و باطن و سهواً نباید 

ام می دهد، به بهترین وجه قبالً اثبات شد که هر کاري که پروردگار مهربان انج
و یکی از کارهایش فرستادن پیامبر است و بهترین وجه این است که پیامبر  ،مىباشد

  این چنین باشد .
 

  ی در امور عادي فراموش کار باشد؟چرا پیامبر نباید حتّ

بر قول او نیست. چه بسا مطالبی است که چون در غیر این صورت اعتمادي 
بسیاري از مردم در بَدو امر عقلشان قبول نمىکند (مخصوصاً اگر به ضرر ایشان 
باشد) و در این هنگام فوراً حمل می کنند بر این که پیغمبر در اینجا اشتباه کرده و یا 

وید. پس امکان دارد این حکم نسخ شده باشد و پیغمبر فراموش کرده ناسخ آنرا بگ
پیغمبر باید مصون از اشتباه و فراموشی باشد تا به قولش اعتماد شود و آمدنش 

  بیهوده نباشد.
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  تعداد پیامبرانی که از جانب خداي تعالی آمده اند چند است؟

) نفر 124000تعداد پیامبران بنا بر قول مشهور یکصد و بیست و چهار هزار (
      أمور به تبلیغ بوده اند و آنها را رسولمىباشد که سیصد و سیزده نفر از آنها م

 خوانند و از میان رسوالن شش تن داراي شریعت می باشند.می

اول حضرت آدم(ع)، دوم حضرت نوح(ع)، سوم حضرت ابراهیم(ع)، چهارم حضرت 
موسی(ع)، پنجم حضرت عیسی(ع)  و ششم حضرت محمد ابن عبد اهللا(ص). پنج تن 

اعتبار اینکه هر یک ناسخ شرایط قبلی بوده اند، اولوالعزم اخیر این پیامبران را به 
 مىنامند.
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  خاصّه نبوّت
  

عقیده حَقّه این است که حضرت محمد ابن عبداهللا(ص) افضل از عموم انبیاء و 
مالئکه، بلکه شخص اول در مقام قرب حضرت احدیّت و پیغمبر بر حق و داراي  

از خودش بوده و خاتم پیامبران مىباشد. دین شریعتی است که ناسخ تمام شرایع قبل 
بعد از او کاذب مىباشند. وي داراي  نبوّتعیان او تا قیامت باقی خواهد بود و مدّ 

  هاي بعد است.معجزات فراوانی چه در زمان خودش  و چه در زمان
  

  آن حضرت:  نبوّتاثبات 
  لیل ذیل است:آن حضرت ثابت است به دالئل بسیاري که از آن جمله چند د نبوّت

   دلیل اول:

ی نیست در نبی ثابت می شود به معجزه، پس شکّ نبوّتآنکه سابقاً گفته شد که 
نام هه از قبیله قریش در سن چهل سالگی بقرن قبل شخصی در مکّ  14اینکه در حدود 

عاي خود آورده و کرده و طبعاً معجزه هم طبق ادّ  نبوّتعاي محمد ابن عبداهللا(ص) ادّ
عاي آن حضرت بدیهی است اما معجزاتش را که ما ندیده ایم جوابش گوید ادّاگر کسی 

  این است که :

  شاء اهللا تعالی معجزات آن حضرت در هر زمانی.بعداً ذکر خواهد شد ان اوالً: 

تمامی کسانی که در زمان خودِ پیغمبر بوده اند معجزات پیغمبر را مشاهده  ثانیاً:

ه نقلِ ناقلین برایشان  یقین حاصل می شد و این بدیهی نکردند، بلکه برخی از آنها ب
  است.
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هرکسی که امروز معتقد به پیغمبري است، معجزات آن پیغمبر را مسلماً مشاهده  ثالثاً:

  نکرده بلکه به نقلِ ناقلین اعتماد کرده و پذیرفته است.
ي نقل می کند که پادُر نبوّتالبین در باب جناب فاضل کاشانی در هدایت الطّ

دین اسالم نوشته است، گفته که نقل کنندگان معجزات  نصرانی در کتابی که بر ردّ
 حضرت عیسی(ع) منحصر است به چهار نفر تاریخ نویس که در تاریخ خود نوشته اند:

یم. از گفته این نصرانی معلوم را دیده ا (ع)ما با چشم خود معجزه حضرت عیسی
ت عیسی(ع) متواتر نبوده، آن چهار نفر شود عالوه بر اینکه نقل معجزات حضرمی

تاریخ نویس هم در یک زمان بوده اند. زیرا گفته اند ما معجزات حضرت عیسی(ع) را 
دیده ایم و سازش کردن چهار نفر تاریخ نویس  بر امر دروغی آسان است. پس بر ما 

بر و ایشان را از قول پیغم نبوّتثابت نیست معجزات حضرت عیسی(ع)، لیکن اقرار به 
  کتاب خودمان داریم.

را نقل کرده اند قطع نظر از افراد خارج از اسالم  (ص) اما ناقلینی که معجزات پیغمبر ما
ی بعضی از فِرَق یهود و قطع نظر از عامه ناقلین شیعه، بعضاً  بزرگانی هستند که از حتّ

م تا د از صدر اسالمزارشان کرامات متعددي ظهور و بروز مىکند و در قرون متعدّ 
از آن  ،ین همه معجزات را نقل فرموده اندکنون با آن همه زهد و تقوي که داشته اند ا

بعد از ذکر  195صفحه 2جلد ةجمله شیخ حُر عاملی (اعلی اهللا مقامه) در اثبات الهدا
) معجزه براي آن حضرت، از محمد ابن علی شهرآشوب نقل 720هفتصد و بیست (

ده: براي آن حضرت چهار هزار و چهارصد و مىکند که در کتاب مناقب فرمو
) معجزه بوده که سه هزار عدد از آنها را ذکر کرده اند. سپس جناب شیخ 4440چهل(

عاملی می فرماید: و به تحقیق زیاد کردیم  بر آنچه که نقل کرده  صاحب مناقب،  حرّ
  معجزات بسیاري.
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آن حضرت نوشته اند همچنین هر یک از بزرگان که کتابی در عقاید یا احواالت 
  معجزات بسیاري ذکر کرده اند، هرکه خواهد به کتب مربوطه رجوع کند.

به تواتري که نقل شده ثابت نشود، قطعاً (ص)  حاصل آنکه اگر معجزات پیغمبر ما
  معجزات هیچ پیغمبري ثابت نخواهد شد.

    دلیل دوم:

رآن خط ننوشته که آن حضرت با این که درس نخوانده بود و قبل از نزول ق آن
بود، کتاب و قانونی آورد که عموم دانشمندان جهان در اعصار مختلف در مقابل آن 

  ند.امُنقاد و متواضع
قدري واضح است که هیچ احدي نه در زمان خودش هاما درس نخواندن آن حضرت ب

 يهسور 48خداي تعالی در آیه مبارکه هاي بعد انکار آن نکرده، چنانچه و نه در زمان
مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتَابٍ وَ الَ تَخُطُّهُ بِیَمِینِکَ اِذاً لَارْتَابَ  اوَ مَا کُنْتَ تَتْلُو« عنکبوت می فرماید:

قبل از نزول قرآن، نمىخواندي کتابی را و نیز با دست  !یعنی: تو اي پیغمبر -الْمُبْطِلُونَ 
ابطال کتاب و دین  راست خود خط نمی نوشتی وگرنه اهل باطل (کسانی که در صدد

بدین معنی که اگر آن حضرت نزد کسی درس خوانده » تو هستند) به شک می افتادند.
بود و در کتاب خود این را ادعا می کرد، مسلماً او را  تکذیب مىکردند و اگر کسی 
گوید بسیاري او را خصوصاً در اول دعوتش تکذیب کردند، جوابش آن است که تکذیب 

عا که درس خوانده  باشد. وانگهی اگر در مىکردند نه در این ادّ  آن حضرت نبوّتدر 
عا را در کتاب خود بیاورد و جزء معجزه واقع درس خوانده بود جرأت نمی کرد این ادّ 

  خود قرار دهد. 
مطلب نکرده، باید عنوان  و اما اینکه گفته شد از صدر اسالم تا کنون کسی انکار این

اسالم را نوشته اند (حتی کسانی که خارج از دین اسالم کسانی که تاریخ  يهکرد کلی
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درس نخوانده بود و طالبین  (ص) که پیغمبر اسالمفاق دارند بر آنبوده اند) اجماع و اتّ
با این حال آن حضرت داراي علوم اولین  تفصیل مىتوانند به کتب ایشان رجوع نمایند.

ت رجوع مىکردند و مسائل و آخرین بود، چنانچه ارباب علوم مختلف به آن حضر
امتحانی از آن حضرت سؤال می نمودند و هیچ نشده که آن حضرت در جواب آنها 

العرب در دوره جاهلیت با احوالی که ذکر شد  ةیرجزل بماند. ظهور فردي از میان معطّ 

  آن حضرت. نبوّتخارق عادتی است بس عجیب، این هم یک دلیل دیگر بر اثبات 

   دلیل سوم:

خداي تعالی  214شعراء آیه  يهدعوت آن حضرت است، چنانچه در سورطریقه 
که پس  )وَ اَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ  الْاَقْرَبِینَ  (انذار خویشان نزدیک امر فرمود:  پیغمبرش را به

از این مأموریت، خویشان خود را به منزل حضرت ابوطالب(ع) دعوت کرد. مجلس اول 
عوت دوم به ایشان فرمود: آیا تا به حال از من دروغی را ابولهب پراکنده نمود و در د

دعوت  فرمود: من رسول خدا هستم به سوي شما  و شما را !شنیده اید؟ گفتند: نه
  تا رستگار شوید و الخ بیاناتی فرمودند. »  اهللاا اِلَّ اِلهَ ال«مىکنم به اینکه بگویید 

و کذب شخص و اگر در  حاصل آنکه خویشانِ انسان آشناترند از دیگران به صدق
ند. عا را در میان بیگانگان بیان کواقع پیغمبر نبود، اصلح به حالش این بود که این ادّ 

خویشان خود را به امر پروردگار دعوت کرد، این خود  پس چون نکرد و با جرأتِ تمام
  آن حضرت. نبوّتدلیلی مستقل است بر صدق 

   دلیل چهارم:

لم بشریت ایجاد شد و تمامیت این دلیل منوط ل و تغییري است که در عاتحوّ
آن باید رجوع شود به  است به آگاهی از تاریخ قبل و بعد از اسالم که جهت تفصیل

م دنیا در کفر و م است اینکه قبل از اسالم مردلکن مجمالً آنچه مسلّ ،کتب تواریخ
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اند و اغلب آنها  ه قلیلی که به دین بسیار ناقصی از نصرانیت بودهعدّ اضاللت بودند الّ
در غارها ساکن بوده و از جامعه بشریت دور بودند و فساد عقایدي که ملل متمدّن آن 
روز دارا بودند، بر اهل بصیرت واضح است. و اما عرب، آن مردمانی بودند که دخترها 
را زنده به گور مىکردند و آدم کشی در میان ایشان امري عادي بود و اختالفات 

ب بودند وجود داشت، چه قبایل عرب باالخص عربِ حجازي که متعصّ  شدیدي در میان
جهان می باشند و این امر نشان ب ترین افراد امروز معلوم است که اعراب متعصّ 

  ي بوده است.ب ایشان در زمان جاهلیت تا چه حدّ دهد که تعصّ می
اشد، چگونه مات گوییم یک فرد از جنس بشر اگر مؤیّد مِن عند اهللا نبپس از این مقدّ 

ف کذایی را به هاي ظاهري، جامعه بشري با آن وصمىتواند با وجود فقدان کلیه قدرت
بدر و حنین و شهداي کربال و بزرگانی که بعد از آن ظهور و  يافرادي مانند شهدا

هایی را که جدیداالسالم بودند، در بروز کرده اند، تغییر دهد. در صدر اسالم مسلمان
ذالک در عربستان شکنجه می کردند تا دست از اسالم بردارند، معهاي گرم زیر ریگ

قول و عقیده خود ثابت بودند. حتی جمعی مجبور شدند به حبشه مسافرت کنند و 
ه به حبشه آن هم با زنان و کودکان امر بسیار م است که مسافرت آن روز از مکّ مسلّ

هر حال تغییر دادن جامعه اي هبمشکلی بوده و با همه اینها در اسالم خود ثابت بودند. 
  چنین از حالت اول به حالت ثانی بدون تأیید خداي تعالی محال است. این

   دلیل پنجم:

   هاي آسمانی قبل از اسالم بوده است. چنانچه بشاراتی است که در کتاب
ولَ النَّبِیَّ اَلَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُ« سوره اعراف فرموده:  157خداي تعالی در آیه مبارکه 

یعنی آن کسانی که پیروي  -وَ الْاِنْجِیلِ  ةِالْاُمِّیَّ الَّذِي یَجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَا
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کردند پیغمبر اُمّی (ناخوانده و نانویسنده) را، آن پیغمبري که مىیافتند اسم و وصف او 
یه مبارکه قطع نظر از دلیل نقلی، آ». را نوشته شده نزد ایشان در تورات و در انجیل 

دلیل عقلی نیز می باشد، زیرا در زمان پیغمبر(ص) نسخه هاي بسیاري از کتب مقدس 
ت مکتوب نبود قطعاً جرأ در ممالک متعدد موجود بود و اگر چنین امري در آنها

شمار می رود). پس هکرد آنرا ذکر کند (آن هم در کتابی که معجزه آن حضرت بنمی
ها را یهود و نصارا کتاب ياگر وصف آن حضرت در کتاب تورات و انجیل نبود علما

یهود و نصارا اسالم آورده  يمىآوردند و نشان مىدادند، وانگهی بسیاري از علما
ن حضرت را تکذیب می کرد و سبب بودند. لذا اگر مطلب غیر از این بود خود این آیه آ

د د یا به طور کلی ایمان نیاورند. حال اگر کسی گویشد که آن علماء از اسالم برگردنمی
اند و آن ا وسیله تکذیب آن حضرت قرار دادهاین ر يشاید همین طور هم بوده که علما

شد و جدید االسالم ها هم مرتد شده اند، جوابش این است که اگر چنین بود نقل می
ها نقل نمىشد، خود دست به دست به ما می رسید و اگر چه توسط خود مسلمان

باطل خویش باالخص آنهائی که به زعم  ،شان نقل مىکردندای ایشان و خصوصاً علماي
ها بر ردّ دین اسالم نوشته اند، در همان کُتُب رَدّیّه همین آیه را وسیله قرار کتاب

 نبوّتما که ایمان آورده بودند کذب  يگفتند چون این آیه نازل شد علمادادند و میمی
ترین دلیل بود و که این خود بزرگ یشان ثابت شد فلذا بازگشت نمودندحضرت براآن 

دیگر مجبور نمىشدند به گفتن سخنان نامربوط و استدالالت نارسا بپردازند. پس چون 
  ه هم این سخن را نگفته اند دلیلی است  بر صدق مطلب.یّ در کتب ردّ

سترس مىباشد متجاوز از هفتاد آیه سی که فعالً در دگذشته از همه اینها در کتب مقدّ 
  آن حضرت دارد که بعضی از آنها به جهت نمونه ذکر مىگردد: نبوّتداللت بر 
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در سِفر پیدایش باب هفدهم شماره بیست خطاب به حضرت ابراهیم (ع) مىفرماید:  -

اما در خصوص اسماعیل، تو را اجابت فرمودم. اینک او را برکت داده، بارور گردانم و 
ا بسیار کثیر گردانم. دوازده رئیس از وي پدید آیند و امّتی عظیم از او بوجود او ر

  آورم.
ی بعضی در این آیه اگر چه در تفسیر این قسمت سه فرقه یهود اختالف دارند و حتّ 

تصریح به نام محمد(ص) نموده اند، لکن همین عبارتی که ذکر شد و فعالً در 
آن حضرت داللت دارد. چرا که مىبینیم  نبوّتر هاي فارسی می باشد، باز هم بتورات

از نسل اسماعیل در همه جا بسیارند (یعنی ساداتی که از نسل پیغمبرند و پیغمبر از 
نسل اسماعیل است) و در این آیه ذکر شد که اسماعیل را برکت داده و بارور فرموده 

آیند). از نسل اسماعیل و او را بسیار کثیر گرداند (یعنی از نسل وي اوالد بسیاري پدید 
غیر از دوازده امام، نه پادشاهانی به عدد دوازده بوده اند که ریاست ظاهري داشته 

ت باشند و نه پیغمبرانی به عدد دوازده بوده اند که ریاست معنوي داشته باشند. امّ 
چرا که موسی(ع) و  ت اسالم استعظیمی هم که در آخر این قسمت فرموده، همین امّ 

 ،نیز در کتاب اشعیاء نبی. و(ع)بوده اند نه از نسل اسماعیل (ع)از نسل اسحاق عیسی(ع)
از اول تا آخر باب، ذکر اوصاف نبی اکرم (ص) می باشد (هرکه ،1059صفحه ،42باب

  می خواهد رجوع کند).

براي ایشان از  پیامبري ,,شماره هیجده مىفرماید:  ،باب هیجده ،و نیز در سِفر تثنیه -

البته تا آخر باب هیجده سخنان بسیاري ( ،،انشان مثل تو مبعوث خواهم کردمیان برادر
آن حضرت می کند اما چون بنا بر اختصار است، همین یک  نبوّتدارد که داللت بر 

خطاب به حضرت  )طور مختصر تشریح مىگردد.ه قسمت از اول شماره هیجده ب
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ئیل از میان برادران بنی موسی(ع) مىفرماید: پیغمبري براي ایشان یعنی بنی اسرا
  اسرائیل که بنی اسماعیل باشند مثل تو مبعوث خواهم کرد.

مرحوم فخراالسالم که پدرش از بزرگان قِسّیسین نصارا بوده و خودش نیز در 
سالگی از علوم نصرانیت فارغ التحصیل گردید (یعنی در این سن عِلماً به مرتبه 12سن 

سالگی دین 18ي پس از تحقیقات بسیار در سن یسین رسیده)، با آن استعداد قوقسّ
براي او باقی مانده بود  سؤال 26اسالم را پذیرفت. پس از یک دوره تحصیالت اسالمی 

زمانش آن طور که ایشان مىخواست نمىتوانستند او را قانع کنند. لکن در  يکه علما
سخ کافی و وافی سؤال او پا 26عالم رؤیا امام صادق (ع) به امر پیامبر اسالم (ص) به 

یهود و  دین اسالم و ردّ حقّانیتدر اثبات  که "انیس االعالم "دادند. ایشان کتابی به نام 
نصارا نوشته و اَلْحَق در این مورد کتاب بی نظیري است و در زمان زنده بودن خودش 

جلد بزرگ به زبان فارسی به طبع  2هجري قمري براي اولین بار در  1319در سال 
  ست. رسیده ا

از  177الی  144بشارت از صفحه  22در جلد دوم این کتاب مرحوم فخراالسالم 
نقل کرده و به شهادت ایشان با دالئل و  (ص)کتب یهود و نصارا راجع به پیامبر اسالم

از سِفر تثنیه  18از باب  18مدارك فراوان پاسخ داده است. از جمله بشارات همین آیه 
پیرامون این یک بشارت  150الی  144این کتاب از ص  2را ذکر کرده است. در جلد 

مدارك و دالئل فراوانی از کتب یهود و نصارا ذکر مىکند و به ده وجه اثبات فرموده 
  که مقصود از نبی مذکور، پیامبر اسالم است نه دیگري.

از جمله اینکه مىفرماید این نبی از میان برادران بنی اسرائیل که بنی اسماعیل باشند 
  برانگیخته شده است. (ص)ر انگیخته می شود و از بنی اسماعیل تنها پیامبر اسالمب
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، یعنی این نبی مثل حضرت موسی(ع) است و به »مثل تو « و از جمله اینکه می فرماید 
است نه  (ص)صورت از این قسمت آیه استفاده کرده که این نبی پیامبر اسالم این

  نه پنج عدد آن بیان می شود: دلیل. براي نمو 20حضرت عیسی(ع) به 
و حضرت  ،داراي پدر و مادر است مثل حضرت موسی(ع) (ص)آنکه پیامبر اسالم -1

  عیسی(ع) تنها داراي مادر است.
پیامبر اسالم (ص) داراي زن و فرزند است مثل حضرت موسی(ع) به خالف  -2

 حضرت عیسی(ع) که نه زن داشت و نه فرزند.

ضرت موسی(ع) مأمور به جهاد بوده به خالف حضرت پیامبر اسالم(ص) مثل ح -3
 عیسی(ع) که چنین مأموریتی نداشته .

پیامبر اسالم(ص) شریعتش مشتمل بر حدود و قصاص بوده مثل حضرت  -4
 موسی(ع) و به خالف حضرت عیسی(ع).

پیامبر اسالم(ص) مثل حضرت موسی(ع) در فراش وفات نموده به خالف حضرت  -5
  م نصارا به دار آویخته شده و به عقیده ما نمرده است.زعهعیسی (ع) که ب

بشارات فراوانی از کتب   274الی  174بحار از صفحه  15مرحوم مجلسی نیز در جلد  -

 هدایۀ الطّالبیننام هپیشینیان نقل کرده و همچنین فاضل کاشانی در کتاب فارسی خود ب

ی آیات تورات و آورده و حتّ شواهد بسیاري از کتب پیشینیان 230الی  190از صفحه  
از  226انجیل را با زبان عبري بیان نموده و ترجمه کرده است. من جمله در صفحه 

هاي مخفیه مجوس است، و آن کتاب از کتاب ،اب فرهنگ ملوك مطالبی نقل می کندکت
جاماسب "را را به منزله صحیفه آسمانی مىدانند و به اصطالح مجوس آنبلکه آن

د. جاماسب حکیم (که از بزرگان زمان خود بوده و بعضی او را پیغمبر می گوین "نامه
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دانند)، در آن کتاب احوال حوادث گذشته و آینده را در مورد پادشاهان و پیغمبران از 
زمان زردشت نقل مىکند تا به پیغمبر آخرالزمان(ص) مىرسد. سپس می گوید: این 

ه پیدا شود و بر شتر سوار هاي مکّ ان کوهپیغمبر عرب، آخرینِ پیغمبران است که در می
شده و همه قوم او شتر سوار باشند. با بندگان خود چیز خورد و همدوش بندگان 

ها باشد و نشیند و او را سایه نباشد و از پشت سر مثل روي بیند. دین او اشرف دین
داده  و دین د. دولت تاریک عجم را بر باد هاي آسمانی را باطل گردانکتاب او همه کتاب

مجوس را برطرف گرداند و نارسیده آتشکده ها را خراب کند و روزگار پیشدادیان و 
  اشکانیان و ساسانیان تمام شود. 

مجوس کتاب شاهنامه فردوسی را بسیار محترم می شمارند. در کتاب مذکور چاپ 
در نقل کرده: شبی نوشیروان در خواب دید نردبانی  53ص  4ایران باستان در جلد 

ارد، آفتابی از آن سرزمین از سرزمین حجاز سر به اوج کیوان کشیده و چهل پایه د
هاي نردبان خرامان خرامان باال رفت و تمام عالم از نور او روشن گردید جز ایوان پله

کسري که تاریک ماند. چون شاه از خواب برخاست مخفیانه خواب خود را به 
مندان عالی مقام و وزیر شاه بود و زردشتیان بوذرجمهر گفت. بوذرجمهر که از دانش

به وجود او افتخار مىکنند، خواب شاه را تعبیر کرد و گفته هاي بوذرجمهر را حکیم 
  ابوالقاسم فردوسی به نظم درآورده و چنین مىگوید:

  نهد مردي از تازیان پاي پیــش     از این روز تا چهل سال پیــش    
  بپیچد ز هر کـــــژي و کاستی      ی    که در پیش گیرد ره راســــت

  به مه چون نماید سر انگشت را     بهم بر زند دین زردشـــــت را    
  به کوشش نبیند کسی پشـت او       به دو نیمه گـــردد ز انگشت او  
  در آرد همه دین پیشین ز پــاي      جهود و مسیحی نمانـد به جاي   
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  دهد مر جهان را به گفتار پنــــد    نــــد   به تخت سه پایه بر آید بل
  طور کامل بیان می کند تا آنجا که مىگوید:ه و کلیه جزئیات را ب

 
 از این راه و این راز آشفتـه بود            به گشتاسب جاماسب خود گفته بود

 
بعد ذکر کرده که چون روز شب شد سه پاس از شب گذشته صدائی از ایوان برآمد. به 

ه خبر دادند که ایوان شکست و شاه، بوذرجمهر را خواست تا رأي او را در این باره شا
  ببیند:

  چنین گفت که اي شاه نوشیـــــروان       چو آن دیــــــــــد دانا هم اندر زمان  
  از آن مهر، امشب برآمد خـــــروش       به خواب اندر آن آنچه دیدي تو دوش   

  که آن ماه پیــــــــــکر ز مادر بزاد        ـــــــت آواز داد   چنان دان که ایوانـــ
  که بر بـــــــاد شد کار آذر گشسب        سواري رسد هم کنــــون با دو اسب   
  که آذر گشسب این زمان گشت سرد      در این بود کامد ســــواري چو گرد     
  

ن اوصاف نبی اکرم(ص) را به از بیانات گذشته معلوم می شود که انبیاء پیشی
تفصیل ذکر کرده بوده اند که دانشمندان عالَم نکته به نکته اوصاف آن حضرت را خبر 

 البینالطّۀهدایداده اند و امثال این بشارات را در کتب عدیده اي دیده مىشود. حتی در 

 تنبوّ هائی که اهل هند دارند آورده و تمام اینها دلیل است بر شواهدي از کتاب
  حضرتش.

  انبیاء افضلند از مالئکه:
که افضلیت  در صورت دوممنکرین این قول یا قائلند به عصمت مالئکه یا نه؟ 

چون مالئکه  در صورت اولچون ثابت شد که انبیاء معصومند. اما  ،انبیاء ثابت است
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عقل محضند و داراي نیروي شهوت و غضب  نیستند لیکن انبیاء با داشتن شهوت و 
  صومند، پس در این صورت هم ثابت است افضلیت انبیاء از مالئکه.غضب مع
  

  پیغمبر ما (ص) افضل از جمیع انبیاء است:
افضلیت آن حضرت (ص) گنجایش این مختصر را ندارد  يگو دربارهو  گفت

که اجماالً اشاره اي به آن شود. پس در افضلیت آن حضرت همین قدر بس که مگر آن
لت ن آن روز بودند و سالیان دراز تبلیغ رساکه در میان ملل متمدّپیامبران پیشین با آن

هصد و پنجاه سال که ت نمثالً حضرت نوح(ع) در مدّ  ،می کردند چندان پیشروي نکردند
ت به او نفر در این مدّ  80عمر کرده و تبلیغ دین نمود، تقریباً هشت نفر یا  قبل از طوفان

ت سی و دو سال تبلیغ به حضرت یونــــس(ع) ــــدّ گرویدند و یا مثالً فقط دو نفر در م
ب ترین گرویدند. اما پیغمبر ما (ص) با اینکه در میان یکی از وحشی ترین و متعصّ 

ها ت بیست و سه سال با آن همه گرفتارياقوام عالَم مأمور به تبلیغ شد و آن هم در مدّ 
بودند و در مدت ده سال بعد درگیر بودند که تا سیزده سال مانع از امر تبلیغ آن جناب 

هم تماماً یا در جنگ بودند و یا تدارك جنگ می دیدند و یا در صدد جبران خسارت 
بودند، با این حال نه تنها بیشتر دنیاي آن روز به آن حضرت گرویدند بلکه امروز نیز 

  دانشمندان بزرگ عالَم در مقابل آن حضرت سر تسلیم فرود می آوردند.
  

  خاتم پیغمبران است: پیغمبر ما (ص)
  

   :( بر خاتمیت آن حضرت(ص) )دلیل اول

قبل  ينبی ثابت مىشود به معجزه. و اما معجزات انبیا نبوّتکه گفته شد آن
تماماً معجزاتی بود که کفایت همان زمان خودشان را مىکرد، از قبیل اژدها شدن عصا 
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را مسدود کند  نبوّتاهد باب و زنده کردن مرده و امثال اینها. ولی اگر خداي تعالی بخو
باشد این گونه معجزات کفایت  براي آن پیغمبري که باید شریعتش تا قیامت باقی

کند، زیرا ممکن است مانند یهود که تواترشان در زمان بخت النصر قطع شد، تواتر نمی
ر در زمان خودش آورده کافی هم قطع شود. پس معجزاتی که پیغمب (ص)پیغمبر خاتم

از طرف دیگر قیامت هم که وقتش معلوم نیست، شاید مثالً صـد هزار            و نیست
کردن معجزات  سال به طول انجامد و براي مردمان صد هزار سال بعد از پیغمبر قبول

داراي معجزاتی باشد که در هر  (ص)پس الزم است که پیغمبر خاتم ،به تواتر بعید باشد
  موجود باشد.عصري کهنه نگردد و براي اهل عالم 

داراي چنین معجزه اي نبوده و چون آن  (ص)هیچ یک از انبیاء جز پیغمبر اسالم
حضرت داراي معجزه باقیه است، دلیلی واضح است بر خاتمیتش و آن معجزه باقیه 
قرآن کریم است. اعجاز قرآن کریم از وجوه بسیاري است که از آن جمله فصاحت و 

ا نَزَّلْنا اِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمّ وَ« فرموده:  23قره آیه بالغت آن مىباشد. لذا در سوره ب

یعنی  - ادِقِینَ نْ دُونِ اهللاِ اِنْ کُنْتُمْ صائَکُمْ مِ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَد بِسُورَةٍ اا فَأْتُوعَلی عَبْدِن

ک اگر نسبت به قرآنی که بر بنده خودمان نازل گردانیدیم در شک و شبهه هستید، ی
اهان خود را بخوانید اگر راست سوره از مانند آن کسی که درس نخوانده بیاورید و گو

ی عَل وَ الْجِنُّ الْاِنْسُ تِقُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَ « فرموده:  88و نیز در سوره اسراء آیه  »گوئید.می
یعنی بگو  -بَعُضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً الَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ کَانَ  بِمِثْلِ هذَا الْقُرْانِ ااَنْ یَأْتُو

ها و جِنها گرد هم آیند که مانند این قرآن بوجود بیاورند نخواهند توانست، هرگاه انسان
لکن نه در زمان خود آن حضرت و نه در زمان بعد از » هر چند پشتیبان یکدیگر باشند. 

  آن نتوانستند مانندش را بیاورند. 
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حضرت با وجود اینکه در آن زمان خصوصاً در حجاز، علم معاصرین خود آن  :اوالً

ی کرده بود، نتوانستند مثلش را بیاورند و از همین جهت فصاحت و بالغت بسیار ترقّ
قرار داد. پس اگر مثل قرآن را بود که خداي تعالی قرآن را اعظم معجزات آن حضرت 

ن به جان و مال آوردند دیگر مجبور نمی شدند به معارضه کردن و جنگ نمودمی
تر است. لذا اگر قادر بودند بپردازند. چه واضح است که جنگ نمودن به زبان آسان

پس هیچ جنگی  ،عاي آن حضرت را باطل می کردندمانند قرآن کتابی مىآوردند و ادّ 
واقع نمی شد و همین که ایشان این همه جنگ نمودند دلیلی است بر اینکه از آوردن 

  د.مثل قرآن عاجز بودن

از زمان آن حضرت تا کنون نیز کسی نتوانسته مانند قرآن بیاورد چرا که  :ثانیاً

ی که اصالً زبان فارسی نداند ماً نمىتوانند، چه پر واضح است کسمسلّ  هاعجم

تواند اشعاري مانند فردوسی و امثال آن بگوید. و اما عجم هایی که تحصیل عربی نمی
ایشان واضح است که  ياپس غیر علم ،هاعربما ها مىباشند. انموده اند جزء عرب

توانند بیاورند، چه روشن است کسی که بهره اي از علم ندارد عاجز است از تألیف نمی
م باقی  می ماند علمائی که عربی هم می دانند، آنها نیز مسلّ پسنمودن کتاب علمی. 

ست در سیر انبیاء و است که تمامشان نمی توانند بیاورند، چرا که قرآن کریم کتابی ا
حکمت الهی و متضمن قوانینی است که جامعه بشریت را منظم می سازد و صالح و 

از این علم بهره اي نداشته فساد ایشان را بیان مىکند، پس بدیهی است عجز علمائی که 
م نمی تواند کتابی به طریق احسن در طب بنویسد و مثل اینکه بدیهی است منجّ  ،باشند

باقی  پسنمىتواند کتابی به طریق احسن در علم جغرافیا بنویسد،  همچنین طبیب
ماند علمائی که داراي علوم قرآنی هستند و عربی هم می دانند. با قطع نظر از این که می

هذا آنها هم نتوانستند بیاورند زیرا اگر هرکه هر چه از این فن دارد از قرآن دارد، مع
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 ،د مخفی نبود) سال آورده بودن1400صد (چنین کتابی را در این هزار و چهار
اند و به زعم لفینی که در این چهارده قرن بودهخصوصاً با وجود این همه مخا

چه در عصر حاضر مخالفین، این همه  ،انددین اسالم نوشته ها بر ردّخودشان کتاب
س اگر پ ،دها پول خرج آن تبلیغات مىنماینددین اسالم می کنند و میلیار تبلیغ بر ردّ

نتشر مىنمودند و به دنیا عرضه چنین کتابی بود یا مىتوانستند تألیف کنند فوراً م
داشتند که اي مردم دنیا چنین کتابی بهتر از قرآن آورده ایم و از این طریق خیلی می

گرفتند و دیگر مجبور به گفتن سخنان بیهوده نمىشدند و یا تر و بهتر نتیجه میآسان
  نمىگشتند. انهه دامن حیله هاي عوام فریبدست ب چارگیاز بی

پس نتیجه بیانات گذشته این شد که قرآن معجزه اي است باقی  و در هر عصر 
خاتم انبیاء  (ص)معجزات آن تازه تر می گردد و این دلیل است بر این که پیغمبر اسالم

  است. 
آنها نیز بر دو ي این معجزات آیاتی است که خبر از امور غیبیّه داده است و از جمله

  قسم است:

ظاهر گشته، لکن آن آیات  (ص)آنها در زمان خود پیغمبر آیاتی که اعجاز قسم اول:

 529الی  524شاهد مثال ما نیست. هر که خواهد رجوع کند به کتاب عشرات از صفحه 
  که بیست و دو مورد از آن را بیان کرده است. 

هاي بعد ظاهر مىگردد خبر ن در زمانآیاتی است که از اموري که اعجاز آ قسم دوم:

فرماید: سوره ص می 88است. چنانچه در آیه مىدهد و این آیات در اینجا شاهد مثال م
». یعنی البته شما خواهید دانست خبر قرآن را بعد از مدتی   -  هُ بَعْدَ حِینٍاَتَعْلَمُنَّ نَبَ وَ لَ « 

قرآن را بعدها خواهید فهمید و آن  حاصل آن که آیه شریفه داللت دارد بر اینکه اخبار
رَبُّ « سوره الرحمن است که مىفرماید :  17آیات، بسیار است. از آن جمله آیه مبارکه 
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و در سوره »  یعنی پروردگار دو مشرق  و دو مغرب - الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ 
یعنی  پس قسم  - ارِبِ قِ وَ الْمَغفَالَ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشارِ« مىفرماید:  40معارج آیه

آیات مذکور داللت دارد بر اینکه زمین به ». ها ها و مغربمىخورم به پروردگار مشرق
ها و عبارتی داراي دو مغرب و دو مشرق می باشد و به عبارت دیگر داراي مغرب

ها است. این خبر مخصوص قرآن کریم است و در هیچ کتاب آسمانی حتی در مشرق
سال و کسري  900هاي سابق اثري از این مطلب نیست. اعجاز آیه اول در هیأت علم

بعد از نزول قرآن ظاهر شد، زمانی که کشورهاي آمریکا و دنیاي جدید کشف شد و 
معلوم گشت که زمین به عبارتی داراي دو مشرق و دو مغرب است و در زمان نزول 

ی که خالق زمین است و مىدانسته قرآن کسی از این مطلب خبري نداشت، به جز خدائ
که در طرف دیگر زمین مانند این طرف افرادي زندگی مىکنند. هنگامی که آنجا روز 

هاي بعد دور است اینجا شب است و بالعکس. او تعالی مىدانسته که مردم در زمان
زمین گردش خواهند کرد و با تفحّص عمیق به دست خواهند آورد که زمین کُرَوي 

کند و طرفی آفتاب طلوع میکت وضعی دارد. لحظه به لحظه روي زمین از است و حر
شود، ها حاصل میها  و مغرباز طرفی غروب می نماید و در اثر گردش زمین مشرق

زیرا مغرب نقطه اي از زمین را گویند که آفتاب در آنجا پنهان می شود و مشرق محلی 
ن حساب نقطه به نقطه روي زمین مشرق است که آفتاب از آنجا طلوع می کند. پس با ای

و مغرب است که این مطلب در زمان ما ظاهر گشته و مورد اتفاق نظر کلیه ملل 
ن اروپا کسی از این مطلب اطالعی نداشت. پس ثابت می شود مىباشد و قبل از تمدّ 

اینکه چون خداي تعالی می خواسته که پیغمبرش را خاتم النبیین قرار دهد و دین او تا 
قیام قیامت باقی باشد فلذا در هر عصري احتیاج به معجزه اي جدید دارد تا گرویدن به 

  آن نبی خاتم سهل باشد.
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ا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وَ اَنْبَتْنَا فِیه« ی فرماید: سوره حجرات که م19و از آن جمله آیه مبارکه 
آفریدیم و  یعنی و در آن زمین از هر چیز موزونی (داراي وزن مخصوص) - مَوْزُون 

ت فرمایید که آیه مبارکه چگونه خبر می دهد از اینکه هر چیزي وزن دقّ ». رویانیدیم 
خواسته پیغمبرش را کشفیات جدید است. پس خدائی که میمخصوصی دارد و این از 

خاتم پیغمبران قرار دهد، این مطلب را چهارده قرن قبل، از زبان پیغمبرش در کالم 
هاي بعد از پیغمبرش هم بدانند که آن حضرت از جانب دم زمانمجیدش خبر داده تا مر

  خداي تعالی است .
ها راجع به امور غیبیه قرآن کریم و سایر ا کتاباین چند آیه براي نمونه عرض شد و الّ

  معجزات آن نوشته شده و هر که خواهد به کتب مربوطه رجوع کند.

   :( بر خاتمیت آن حضرت(ص) )دلیل دوم

یزي را (چه از جسمانیت باشد و چه از روحانیت) مالحظه  نمائیم، وقتی هر چ
سه حد براي آن مىیابیم که حد نقیصه، حد کمال و حد زیاده می باشد و از بدیهیات 
است که کمال هر چیزي به حد وسط آن است، مثالً از صفات، مانند شجاعت نسبت به 

در غذاها، پخته بالنسبه خام و  تهوّر و جبن، و سخاوت نسبت به اسراف و امساك، و یا
ي آن مذموم و حد وسط آن سایر چیزها که حد زیاده و نقیصه سوخته و همچنین

اند علم اخالق فرموده يیز است. از همین جهت است که علماممدوح و حد کمال آن چ
که هریک از صفات مذمومه را به ضد آن معالجه کنید، مثالً اگر کسی اسراف کننده 

ت معینی امساك کند تا به حد کمال برسد و همچنین بالعکس. و همین مدّ  باشد باید
است سِرّ شرایع قبل از اسالم که در قانون عبادات و احکام به حد زیاده یا نقیصه بوده 

 اعتدال برساند و چون به حد اعتدال رسید دیگر زیاده از حدّ  اند تا مردم را به حدّ
ا باید جعل قانون، مختوم گردد (چنان که گردیده لذ ،اعتدال عقالً مذموم خواهد بود
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آن مذموم نباشد. همچنین جعل قانون و ارسال رُسُل و انزال کتب  است) تا زیاده از حدّ
ب است از روح و بدن، لذا در شرع براي تکمیل نفوس انسانی است و انسان هم مرکّ

. پس از ذکر این ي تعیین فرموده استمراعات هر دو شده و شارع هم براي هریک حدّ 
  مقدمه ادعاي ما این است:

کمال رسیده و جنبه روحانی و جسمانی را از نظر صالح و فساد  تنها قانونی که به حدّ 
یک از قوانین عالَم که دنیوي و اخروي در نظر گرفته باشد، قانون اسالم است و هیچ

زیاده  ون یا حدّمخالف این قانون باشد بهتر از آن نخواهد بود، بلکه مذموم است چ
ستند که سایر قوانین اصالً نقصان. چه بسا بسیاري از موضوعات ه است یا حدّ

ی را فروگذار کلّ  ست که قانون اسالم هیچ جزئی وا اند و این در حالینشده معترض
نکرده است. پس بر مخالف است که قانونی بیاورد در قبال هریک از قوانین اسالم  که 

قانون باشد (البته در نزد عقل سلیم که خالی از اغراض نفسانیه باشد)، عقالً بهتر از این 
ختم گردید و دیگر جعل قانون و آمدن پیغمبري  نبوّتاعتدال رسید باب  لذا چون به حدّ

که آورنده شریعت جدید باشد بعد از رسیدن به حد کمال مذموم است و در سابق 
  دهد.اثبات شد که خداي تعالی فعل قبیح انجام نمى

   :( بر خاتمیت آن حضرت(ص) )دلیل سوم

و عصمت آن حضرت ثابت شد، پس چون خود آن حضرت  نبوّتبعد از آنکه 
عاي خاتمیت بسیار است عاي خاتمیت فرموده ثابت است خاتم بودنش. اما دالئل بر ادّ ادّ 

 لکن به جهت اختصار کفایت می شود به یک آیه و یک حدیث.

ا اَحَدٍ اَب دٌانَ مُحَمَّ ما ک «سوره احزاب فرموده:  40مبارکه  هآیپروردگار مهربان ما در 

یعنی محمد(ص) پدر هیچ یک از مردان  -مِنْ ِرجَالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اهللاِ وَ خَاتَمَ النَّبِیّینَ 
  »شما نمی باشد بلکه فرستاده خداي تعالی و ختم کننده پیغمبران است.
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ه کودکانه اي به آیه مبارکه وارد کرده اند که خاتم ب بعضی از دشمنان ما اشکال تنبیه:

معناي انگشتر است و انگشتر به معناي زینت است. لذا خداي تعالی تشبیهی کرده است 
  که آن حضرت زینت پیغمبران است.

جواب این اشکال کودکانه این است: اوالً قرآنی که مورد قبول جمیع مسلمین است  تمام 
ر تاء خوانده اند و از میان قراء تنها عاصم است که خاتَم خوانده قُرّاء خاتم را به کس

تِم هر دو به معناي ختم کننده است. ثانیاً اهل لغت و مفسرین اتفاق دارند که خاتَم وخا
  است مانند طالََع و طالِع که به معناي طلوع کننده است.

ت است و شهرت این که جمیع فِرَق مسلمین آنرا قبول دارند حدیث منزل حدیثیو اما 

ه ها محاجّ یحدیث به قدري زیاد است که در بحث امامت با این حدیث شیعیان با سنّ 
به وصی خود حضرت علی ابن  (ص)مىکنند و آن حدیث این است که پیغمبر خاتم

 -بِیَّ بَعْدي نَ اَنَّهُ ال ای اِلّهَارُونَ مِنْ مُوس بِمَنْزَلَۀِی اَنْتَ مِنّی یَا عَل« ابیطالب(ع)  فرمود که: 

فرقی که  ،هارون(ع) هستی نسبت به موسی(ع) یعنی یا علی تو نسبت به من به مانند
  »وجود دارد این است که  بعد از من هیچ پیغمبري نخواهد آمد.

آیه مبارکه  م است که آن حضرت ادعاي خاتمیت فرموده و به نصّحاصل آنکه مسلّ
 –یُوحی وَحْی اقُ عَنِ الْهَوي اِنْ هُوَ اِلّا یَنْطِوَ مَ« سوم و چهارم سوره نجم که فرموده: 

یعنی پیغمبر(ص) از روي هوي و هوس سخن نمىگوید. نیست گفته او مگر وحی که به 
پس ادعاي آن حضرت ناشی از وحی الهی بوده و پس از ثابت ». او داده شده است

  م بودن ادعایش، خاتمیت آن حضرت ثابت است.ش و مسلّ نبوّتشدن 

عقیده ما این است که همین قرآن فعلی که در دسترس همه مسلمین است عیناً  بصره:ت

ی یک حرف آن کم یا اضافه همان قرآنی است که بر پیغمبر اکرم(ص) نازل شده و حتّ
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ها نوشته اند و از آن جمله کتاب نشده است. براي اثبات این عقیده، بزرگان ما کتاب
کتابی است که تقریباً عموم مردم می توانند از آن مىباشد و آن  )صد مقاله سلطانی(

استفاده کنند. کتاب مذکور مفصالً در خصوص این مطلب گفتگو کرده و دلیل مختصر 
  این عقیده بدین شرح است:

ا طبق احادیث صحیحی که آیت اهللا بروجردي مدارك دینی ما قرآن و اخبار است. و امّ 
) نقل علیهم السالمحضرات معصومین (از  64در کتاب جامع احادیث شیعه صفحه 

فرموده، اخبار باید مراجعه و تطبیق شود با قرآن کریم و اگر قرآن دست خورده باشد 
چه اگر معلوم شود در سندي دست برده باشند، در از حجّیّت ساقط مىشود، چنان

ه ت از میان مردم برداشتتمام عالَم نزد همه عقال از سندیت خارج است. پس وقتی حجّ 
شد مردم بالتکلیف مىمانند فلذا در این حال اگر خداي تعالی مردم را به خود واگذارد 
خلقتش عبث خواهد شد و سابقاً ثابت شد که حق تعالی  فعل عبث انجام نمی دهد. 

ت میان مردم باشد و یا قرآن بنابراین یا خداي تعالی پیغمبر دیگري مىفرستد که حجّ 
آن دست ببرند حفظ می کند و چون سابقاً ثابت شد که  کریم را از اینکه دیگران در

م عقل قطعاً قرآن کریم را حفظ را مسدود فرموده، پس به حک نبوّتخداي تعالی باب 
ست. چنانچه در سوره فرماید و این مطلب عقلی را قرآن کریم هم تأیید فرموده امی

یعنی همانا ما خودمان  - افِظُونَ وَ اِنّا لَهُ لَحنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ اِنَّا نَحْ «فرماید: می 9حجر آیه 
و آنچه را که قادر مطلق حافظ آن ».  قرآن را فرستادیم و ما آن را حفظ خواهیم کرد 

باشد چه کسی مىتواند دست بُرد زند. پس بنابر اصلِ ثابتِ کم و زیاد نشدنِ قرآن، 
از هر که باشد، مورد قبول کلیه احادیثی که مخالف با این اصل باشد، در هر کتابی و 

  نیست.
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  یک از انبیاء قبل نبود:پیغمبر ما(ص) پیرو هیچ
از  2باب  18امه مجلسی (قدس سره) در بحار در کتاب النبوه طبع جدید جلد علّ
احادیثی را نقل مىکند که مشتمل است بر چگونگی نزول وحی بر آن  224صفحه 

از شرایع  ثت مُتعبّد به شریعتیحضرت(ص)، در این که آن حضرت (ص) قبل از بع
ی در این بحث و اقوال بزرگان شیعه و سنّ 271تا آنکه از صفحه  انبیاء قبل بوده یا نه

 :فرمایدمی 277فرماید و در صفحه نقل می اند راه ایشان عقالً و نقالً بیان کردهدالئلی ک
ن است که آن آنچه که از اخبار معتبر و آثار مستفید آن براي من ظاهر شده، ای

تر گردانید عقلش را در ابتداء حضرت (ص) قبل از بعثتش از همان وقتی که کامل
شنید س، سخن می گفت با او مَلَک و مید بوده به روح القُدُ عمرش پیغمبر بوده که مؤیّ 

صداي ملک را و مىدید ملک را در خواب. پس بعد از چهل سال رسول گردید و ملک 
آن حضرت  .او نازل شد و مأمور تبلیغ گردید ت و قرآن برعلناً  با او سخن مىگف

حال آن عبادات یا موافق  ،به اقسام عبادات، عبادت می نمود خداي تعالی را قبل از آن
تر است و یا به صورت بود با آنچه که بعد از تبلیغ به آن مأمور شد و این روشن

ابراهیم (ع) و یا موافق  دیگري بود. به این نحو که یا موافق بود با شریعت حضرت
شریعت انبیاء دیگر، اما نه بر وجهی که تابع آنها باشد و عمل به شریعت ایشان کرده 
باشد، بلکه به این نحو که آنچه وحی مىشد به آن حضرت (ص) مطابق بود با بعضی 

احادیث و قرائنی چند بیان می فرماید که قولش  281از شرایع قبل. بعد از آن تا صفحه 
 اثبات می کند، طالبین تفصیل رجوع به کتاب مذکور نمایند.را 


