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 مقدمه

احلمد هللا رب الناس ملك الناس إله الناس ورب الفلق، ما شاء كان، وما مل يشأ مل يكن، وال 

  وسلم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه وبعد:حول وال قوة إالَّ به، وصىل اهللا

ٓواْ َءاَ�ٰتِهِۦ﴿ َُّر ّّ َ ِ َِ َٰر �  َٰ �ُ  َ َ َِ ِ ُٰه � َٰ ََلَ�
َ

ٰ أ ن َٰ ِ  .]29: [ص ﴾�
 .»بينديشندآن  ايم تا در آياترا بر تو نازل كردهآن  كتابي است مبارك كه«

َ�فَ ﴿
َ

ٰ قُلُوٍب ن َم َ�َ
َ

وَن ٱَ�ُقَرَءاَن ن َُّر َّ َت ََ  ََ ََ
َ

ٓ ن  .]24[محمد:  ﴾٢ الَُها
 .»هايي نهاده شده است؟ يشان قفلها دل انديشند، يا كه بر نمي قرآن مگر به آيات«

باشـد كـه خـداي     مـي  انـس و جـن  ي  كالم خداوند و كتاب آسماني براي همـه  قرآن
كه در  عي و حقوقيكريم عالوه بر احكام شر قرآن فرستاده است. براي مارا آن  آفريننده،
باشـد. ايـن    مي امثال و اعجاز بسياري را نيز به همراه دارد كه سند صحتي بر خود بر دارد

باشد ولي تفاوتي كـه در   مي ديگر از جانب خداوند آسمانيهاي  كتاب آسماني مثل كتاب
 كريم تحريف شدند و قرآن ديگر غير ازهاي  اين بين بسيار مهم است اين است كه كتاب

 كريم به خواست خداوند بدون تحريف تا قيامت بـاقي  نقرآ شوند و خواهند شد ولي مي

ۥ �ََ�ٰفُِظوَن ﴿: فرمايد مي ماند. خداوند مي َ�َر نَّا َ�ُ ِ َّ َا ٱ َۡ ُ  ََّل َ َۡ  خود ما« ]9[الحجر:  ﴾�َِّا 
 دسـتبرد  از راآن  رسـتاخيز  روز تـا  و( باشـيم  ميآن  پاسدار ما خود و ايم فرستاده را قرآن

  .»)داريم مي مصون و محفوظ زمان تبديل و تغيير گونههر از و دشمنان
ين را باشند كه در اين دوران كه از هر جهت فتنه تمام زم مي سخن من بيشتر با كساني 

شـود و يـا صـبح     مـي  خوابد اما صبح كافر بيدار مي سلمانفرا گرفته است و آدمي شب، م
 و اقسـام ايـن از هـر   هـا   هوارهمـا  ،ها شود. دوراني كه رسانه مي شب كافر ومسلمان است 

ند و آنان هم بـه خـود و دينشـان    كن مي براي كافر كردن مسلمانان جاهل استفادهاي  شيوه
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شوند تا جايي كه اگر در جمعي باشد و از اينكه بدانند مسلمان  مي بيشتر و بيشتر مشكوك
 د.كن مي كشد و با لبخندي به جمع خود را خالص مي است از خود خجالت

ِِّلـَتُهَمۗ ﴿: فرمايـد  مي خداوند  ََ ِِـ ّّ َ ٰ ت ّٰ ٰـَرٰح َ�ـ ـَ ّ َُ َوَ� ٱۡ َُهـو َِ  ﴾َو�َـ  تَـَرَعٰ َك ـَ  ٱ
ـ آ از كه اين مگر ،شد نخواهند خوشنود تو از هرگز مسيحيان و يهوديان« ]120:ة[البقر  يني

 . »كني پيروي ايشان )نادرستهاي  خواست و شده تحريف(
 ه بعد از اين همه آشفتگي و از روي ناداني و جهلباشد ك مي روي سخن من با كساني

و پيـامبران و اديـان نـدارم     قـرآن  د من فقط خداوند را قبول دارم و ديگر كاري بهگوي مي
 فريـده اسـت و  دانـم كـه خداونـد مـرا آ     مي من كه دنگوي مي  وخداوند براي من كافيست.

 ت است.دانم كه خداوند وجود دارد ولي دين من انساني مي
 اختراع شده توسط عوام فريب خورده و نادان به دينشـان  21ت كه در قرن ن انسانيدي

تر دروغگو تر و خودش نوشت و از مسلمانان نيز نيرنگ را پيامبر قرآن كه اين ندگوي مي
پرچمش اسالم است و  كهاي  جامعه دهم كه در مي حقها  آن از يك طرف به وجود ندارد.

تر به دينشان هسـتند   ست اما از دوران جاهليت هم جاهلا مسلمانمردمش هم به حساب 
و حقـوق   بيانزادي آهم تبليغ ها  نهايت افزايش يافته و رسانه بي و خرافات تاها  و بدعت

ـ   و اين بشر  ا زنتوانـد چهـار زن بگيـرد امـ     مـي  مـرد  ككه همه حق برابر دارند و چـرا ي
ـ  ،كه مـرد  د كه به جاي اينده نمي دمبه آرا زادي آاسالم اين يا چرا و  ،تواند نمي راي زن ب

است حق آدميت  ندارد و اينو بگويند اشكال داشته باشد  ديگري رامرد  خود اختيار كند
و و انـواع   باشـد  هداشـت د شوهر هخوا ميبلكه دوست دارد و  باشدزن با  ددوست ندار و

 ديگر.هاي  اقسام فتنه
 اسـالم ي  وارد دايـره  ،دد داردانيـد خداونـد وجـو    مـي  كـه  به مجـرد ايـن   مگوي مي من

؟ ايـن  كي وجود دارد كه نداند خداونـد وجـود دارد  خاي  كسي در اين كرهآيا  شويد. نمي
ي  ايران تهران اسـت و يـا همـه    دانند كه پايتخت مي مردم ايراني  شبيه اين است كه همه

تهـران   داند ميكه  شخصي به صرف اين آيا زمين حالت گرد دارد.ي  دانند كه كره مي مردم
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دانـد   مـي  كسـي كـه  آيـا   دهند؟ مي گردي شخص ليسانس جهانآن  پايتخت ايران است به
 كـه تـو   دهند؟ خير. پس به مجـرد ايـن   مي شخصآن  زمين گرد است ليسانس جغرافيا به

 دهد. نمي خداوند به تو بهشت وجود تو است،داني خداوند وجود دارد و خالق  مي
آمـد كـه    نمـي  شـد  مـي  براي قوم خودش فرستاده وقتي پيامبري ،در كل تاريخ بنگريد

خداونـد وجـود    ند كـه دانسـت  ميچون همه  ،بگويد اي مردم بدانيد كه خدايي وجود دارد

َوَ�ـآ ﴿: فرمايـد  مـي آن را بيان كرده و  مدند مگر به دو دليل كه خداوندآ نمي دارد. پيامبران
 ِ ٍٍ �ِّ� َُوِ�ٓ � و ُُ ّّ لَِ  ِ�   َِ َلَ ا ِ�  َ� َُ َّ َ

وِن ن ُّ ـ ُِ ۠ ََٱَ� ََا
َ

� ٓ َٰه �ِّ� ََ ِ � ٓ َُّهۥ َ�
َ

� ِ ه َ  ]25[األنبيـاء:   ﴾٢َِ
 معبـودي  كـه  ايم كرده وحي او به كه اين مگر ،ايم نفرستاده را پيغمبري هيچ تو از پيش ما«

 .»كنيد پرستش مرا فقط پس ،نيست من جز
 .كه الهي غير از اهللا نيست دانستن اين -1
 فقط اهللا را بپرستند. -2
در  جانـب  ايـن ي  گفتـه  با اولي  كردند. نكته مي را تبليغ »ال اله اال اهللا«عبارت ديگر  به

بدانند كه فقط من بـر  بايد بدانند من وجود دارم بلكه مردم د كه گوي مينآيه  تضاد نيست.
مـاه و سـتاره و يـا     پيامبران، غيـر از خداونـد  حق هستم كه بايد پرستيده شوم. چون قوم 

 پرستيدند. مي را نيز با خداها  مان ما قبرفرشتگان و در ز
و  شناسم مي من فقط خداوند راچون  ،آيه جا ممكن است شخصي بگويد كه طبق اين

يم شناخت راست از غلط مشكل شده، پس كن مي چون در اين زماني كه ما زندگي

ٰ ﴿: فرمايد مي قرآن خداوند در كه در حاليشويم.  مي قرآن خيال پيامبر و كتابش بي َها ََ َّ َ
َ

َُتَم �ََسَمُعوَن 
َ

ْ َ�َ ُه َون ۥ َوَ� تََوّ�َوا وَ�ُ ُُ َّ َ َو ّّ ْ ٱ ِيُُعوا
َ

ْ ن ََ  َءاَ�ُ ٓوا ِ ّّ  اي«  ]20[األنفال:  ﴾٢ٱ
 كه حالي در ،نشويد روگردان پيغمبر از و ،كنيد برداري فرمان پيغمبرش و خدا از !مؤمنان

 او از اطاعت وجوب به امر آشكارا كه دبيني مي و( شنويد مي )را قرآن آيات( شما
 .»)كنند مي
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ُ َوَ�َغفَِر �َُ�َم آن  قَُل ﴿: فرمايد مي خداوند ّّ ُ�ُم ٱ َِ ِ ِ َ ُُ  ِِ َ ََٱتُِِّعو ّّ وَن ٱ ِّ ِ ُُ ُ� ُتَم 
 � ُ َ�ُفوّ ّّ ََُ�َم  َوٱ َُو  من از ،داريد مي دوست را خدا اگر :بگو« ]31عمران:  [آل ﴾٣ ِّّ�ُم�  ُُ

 خداوند و ،ببخشايد را تانگناهان و بدارد دوست را شما خدا تا كنيد پيروي د)(محم
  .»است مهربان آمرزنده

ُُ َكِ  ٱلََهَوٰح ﴿: فرمايد مي و نيز ِِ َو �ِّ� وََ�� َُـوَ�ٰ  ٣َوَ�ا ََ  ُُ  ]4 – 3[الـنجم:   ﴾٤�َِن 
 در شـما  بـا  و تاس آورده خود با كه چيزي(آن  .گويد نمي سخن هوس و هوا روي از و« 

  .»گردد مي پيام و وحي )وبه ا خدا سوي از( كه نيست پيامي و وحي جز )است نهاده ميان
مردم مشكلي كه با دين اسالم دارند اين است كه باوري به صحت و  ،تدر دين انساني

احاديـث گوهربـار    آن يعني و حتي عالوه بر قرآن يمگوي مي كه ندارند و اين قرآن درستي
 ند باور نداريم.گوي ميند و بر مي عالمت سوال زيررا  ،دباش مي نيز داراي اعجاز پيامبر

حرف تـو   ، باشد ماندگوي مي داردها  آن خير بري  در اين ميان افرادي كه خداوند اراده
ثابت كن. در اين كتاب كوچك مـا   اناما برايم ،از جانب خداست قرآن م كهيرا قبول كرد

بـا داليـل زيـر     ،كه به شرحي كه دادم از اسالم گريـزان شـده  شخصي آن  خواهيم مي نيز
 اهللا. ءشان إ م كنيمرا محكاش  عقيده

نويسي داريم و تنها تعداد انـدكي   بودن كتاب سعي بر خالصه براي مختصر و سودمند
دهـيم پيمـودن بـا     مـي  يم. در واقع مـا راه را نشـان  كن مي و احاديث را بيان قرآن از اعجاز
 .شماست

 



 
 
 

 زاعجا

پيامبران گذشته فقط براي قوم و زمان خود معجزه داشتند و بعد از مرگ آنان معجـزه  
كـه   ن خدا توسط عيسـي و... امـا محمـد   ذبه اها  مانند زنده كردن مرده شد مي نيز تمام

زمان فرستاده شده است پس الزم ال خرِآمردم تا ي  ن است به سوي همهبخش پيامبرا پايان
 .ان بياورندايم  آن با ديدن مردما آخر الزمان باقي بماند تا او نيز تي  است معجزه

 مجيد علمي قطعي و غير مشتبه است: قرآن

﴿ �ِ َ�َ ۛ �ُِه َّ  �َ  ُٰ َٰ  ».نيستآن  در گماني هيچ ،كتاب اين « ]2: ة[البقر ﴾َ�ٰلَِ  ٱَ�ِك

َبِ ٱَ�َ�ٰلَِمَ� ﴿ ّّ   �ِ ِ َ�َ  �ُِه َّ  �َ  ِٰ َٰ َُل ٱَ�ِك ِِ َف ََ  ترديـدي  و شك«] 37نس: [يو ﴾٣َو
 .»است شده فرستاده جهانيان پروردگار سوي از و ،نيستآن  در

ِ ٱَختَِ�ٰفٗ ﴿ ْ �ُِه وا ُّ ِ لَوََج ّّ ِ ٱ َۡ �َ ِّ َن ِ�َ  ِك  ََ وَن ٱ�َُقَرَءاَن  َولََو  َُّر َّ َت ََ  ََ ََ
َ

ۡٗ ن ِ  ﴾٨� ا َ�ث
 بررسي راآن  مفاهيم و معاني و( انديشند نمي قرآن درباره )منافقان اين( آيا« ].82[النساء: 

 اين كه بدانند و ببرند پي تو امر پيروي و خدا طاعت وجوب به تا كنند نمي وارسي و
 بخش مؤيدآن  از بخشي كه اين و ،دارد بر در كه احكامي و معاني نزديكيِ سبب به كتاب

آن  رد ،بود آمده خدا غير سوي از اگر و )؟ است شده نازل خدا سوي از ،است ديگري
 .»كردند مي پيدا فراواني اختالفات و تناقضات

ُُ َكِ  ﴿: فرمايد مي چنين كالم پيامبر هم قطعي و كامل است چون خداوند هم ِِ َوَ�ا ََ 
َو �ِّ� وََ�� َُوَ�ٰ  ٣ٱلََهَوٰح  ُُ  سخن هوس و هوا روي از و« ]4 – 3[النجم:  ﴾٤�َِن 

 .»گردد مي پيام و وحي )وه اب خدا سوي از( كه نيست پيامي و وحي جزآن  .گويد نمي
جلـوتر  هرچـه   باشد تا جايي كه بـه اعتـراف دانشـمندان    مي بسيار محدود انسانعلم 

 ند.كن مي بيشتر احساس عجز و ناداني روند مي
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ند به نظر من فالن كـار يـا   گوي مي نمايند. مثالً مي خود پيروي مردم نيز از خيال و ظنّ
ور ديگر ط كفالن امر در اسالم ي يا به نظر من اگر ،طور است نآ طور يا فالن موضوع اين

 .دارد مي و گمان اشتباه آدم را از راه راستين باز بود بهتر بود. و همين ظنّ

َٗ ﴿: فرمايد مي باره خداوند در اين ـَ  ٱَ�عَِلـِم �ِّ� قَلِـُ وتِــُتم َ�ِ
ُ

ٓ ن  ]85 اإلرساء:[ ﴾٨ َوَ�ا

 .»است دهنش داده شما به اندكي دانش جز«

ّ ا  ﴿ ََ َم �ِّ�  ُُ ُ َُ �َ
َ

َُ ن ِ ِ ّّ َ ِ َشَ� آن  َوَ�ا َ َُ َغِ� ِ�َ  ٱَ�َ َُ َفَعلُوَن آن  ا   ًٔ ٱ�ّظّ  َ�  ََ ۢ ََِما  َ َكلُُِم ّّ ٱ
 پيـروي  گمـان  و شـك  از جـز  )خـود  معتقـدات  در( مشـركان  بيشـتر « ]36[يونس:  ﴾٣

و گمان به هيچ وجـه [آدمـى را] از    ).روند نمي خرافات و اوهام دنبال به جز و( كنند نمي
 گمـان  بي ).افتد نمي سودمند و كند نمي پر را يقين جاي ظنّ و( گرداند نياز نمى حقيقت بى

 .»دهند مي انجام كه است ييچيزها از آگاه خداوند

َغِ� ِ� َ ﴿ َُ ن نّن ٱ�ّظّ  َ�  ُِِعوَن �ِّ� ٱ�ّظّ  ّّ َ ِ َشَ�  �ِن َ َُ  ظـن  از جز« ]28لنجم: [ا ﴾٢ا  ٔٗ ٱَ�َ
 سـودي  كسـي  بـه  ،اعتقـادات  بخـش  در( هـم  گمـان  و ظـنّ  و ،كننـد  نمي پيروي گمان و

 .»گرداند نمي حق از نياز بي )را انسان و ،رساند نمي
 :فرمايد مي خداوند ،ز استفرقان و ممي قرآن

﴿  ِ ُّ ِ�َ  ٱَ�َ�َ َِ َ قَّ تّ�َّ�َ ٱلّرَش ٓ �َِ�َرا�َ ِٱ ٱَيِ  )قبول( در اكراهي و اجبار« ]256: قرةالب[ ﴾َ�

 .»است شده مشخّص ضالل و گمراهي از كمال و هدايت كه چرا ،نيست دين

﴿ ِ ِ َُ ِّ ََ ِ�َ  ٱ� ُِِ َ َۡ ُ ٱ ّّ َِمَ  ٱ  در عـذاب  و دنيـا  در شكسـت  ايـن (« ]37نفال: [األ ﴾ِِ
 .»سازد جدا پاك از را ناپاك خداوند تا )كه استآن  خاطر به همه آخرت

ََهلَِ  َ�َ  ﴿تا  خواهد با بندگانش اتمام حجت كند مي ا كه خداوندچر ِ َِ ةٖ َِ ـَ َ لََ  َ�ۢ  َ َُ 
َِ ةٖ�  ـَ َ َ  ۢ�َ ّ�َ  َ�َ ٰ ََ َۡ  و بـوده  حجـت  اتمـام  با شوند مي گمراه كه آنان« ]42[األنفال:  ﴾َوَ�

 چيـزي  هـر  بـر  خـدا  گمان بي .باشد آشكار دليل و آگاهي با پذيرند مي را حق راه كه آنان
 .»است توانا
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باشد  مي دانند كه از جانب خداوند مي بينند و مي كساني كه كتاب خداوند را پس قطعاً
 ند بعد از اتمام حجت منتظر عذاب خداوند باشد.كن مين پيرويآن  و از

ٰ � ﴿: فرمايد مي مانند يهود و نصاري نباشيد كه خداوند َٰ ِ َم � ُُ ِ  َولَّما َجآَء ّّ ِّ ٱ َ  ِك ـ ِ�َ 
ق�  ِ َّ َِ م ّ�ـا َكَرَُـواْ  ُِ ُُ ْ ََلَّمـا َجـآَء وا ََ  َ�َفـُر ِ ّّ وَن َ�َ ٱ ُۡ ِ ُل ََۡسَتَفت َِ �َ  �ِ ْ َُوا َُ لََِما َ�َعُهَم َو

ِ َ�َ ٱَ�َ�ٰفِرِ� َ  ّّ ۦِ  ََلََعَ ُة ٱ ْ َِه وا  خداونـد  طـرف  از كـه  هنگامي و« ]89: البقرة[ ﴾٨ َ�َفُر

 چون هم( ييچيزها كننده تصديق كه رسيد آنان به )اسالم مبرپيغ توسط قرآن نام به( كتابي
 )تورات روي از( و ،داشتند )تورات از( خود با كه بود )آن مقاصد و دين اصول و توحيد

 كفر بدان )عناد و حسادت سبب به( ولي ،بردند پي )محتوايش صدق به( و شناختند راآن 
 كـه  هنگامي( قبالً )گرچه .نبود اسرائيل بني از كه بود آورده راآن  پيغمبري ،زيرا( ورزيدند

 فرسـتادن  بـا  را ايشان خدا كه گفتند مي ،خاستند مي بر لفظي نزاع يا و جنگ به مشركان با
 پيـروزي  و فتح اميد )و داد خواهد ياري ،است داده نويد بدان كتابشان كه پيامبري آخرين

  .»باد )ايشان چون( كافران بر خداوند لعنت پس .داشتند را كافران بر
 د كه معجزه هستم و از كساني كه شك دارند دعـوت بـه مبـارزه   گوي مي خودش قرآن

كسي عيب و ننـگ اسـت امـا بـراي      ربراي ه اين درس نخواندن كه اُمي د. پيامبريكن مي
يد گوي مي د اگر راستگوي مي وردهآي كه قرآندر  ،باشد مي دليلي بر پيامبر بودنش محمد

را  قـرآن  سـوره مثـل ايـن    دهشما هم مـرد باشـيد و    پس ،ام نوشته خودم اين كتاب راكه 
بياوريـد ولـي بـاز هـم     اي  سـوره  :بعـد گفـت   ،اما نتوانستند ،يدگوي مي بياوريد اگر راست

 نتوانستند.

َ� ٖ ﴿ فرمايد: مي خداوند َّ ٖ  نن ُ� ُتَم ِٱ  � َّ ْ �ُِسـو تُوا
َ

ََا َََ ِّ َِ �َ ٰ َا َ�َ َۡ ّما ََّل ِ ـ  �َِ  َِ َثلِـهِۦ َ�ِ
 ِ ّّ وِن ٱ َُ آَءُ�م َ�ِ   َّ ْ ُشَه ُكوا ََ �َِ� آن  َوٱ ِّ ٰ  بر چه آن درباره اگر«  ]23: البقـرة[ ﴾٢ُ� ُتَم َ�

 و( بسـازيد  راآن  هماننـد  اي سـوره  ،هسـتيد  دودلي و شك دچار ،ايم كرده نازل خود بنده
 خوانيـد  فـرا  )دهد مي گواهي قرآن صدق بر كه( خدا جزه ب را خود گواهان و )دهيد ارائه
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 و راسـتگو  اگر )دهند شهادت ،دانيد مي شقرآن همسان و ايد آورده كه چيزي صدق بر تا(
 .»درستكاريد

﴿ ٖ � َّ ْ �ُِسو تُوا
َ

ٮُٰهن قَُل َََ ُقولُوَن ٱَ�َ�َ ََ َم 
َ

وِن ٱ ن َُ َعُتم َ�ِ   َِ َت َُ ْ َ�ِ  ٱ ُكوا ََ َثلِهِۦ َوٱ ِ�َ ِ ُ� ـُتَم آن  ّّ
 َ�ِ� ِّ ٰ  و سـاخته  خـود  را قـرآن  محمـد ( كـه  گوينـد  مـي  آنـان  بلكه« ]38[يونس:  ﴾٣ َ�
 قرآن و است چنين اگر( :بگو .است داده نسبت خدا به دروغ به راآن  او )و است پرداخته
 هركسي كار اين در و دهيد ارائه و بسازيد راآن  همانند سوره يك شما )است بشر ساخته

 قرآن كه( يديگو مي راست اگر ،بطلبيد كمك به و خوانيد فرا خدا جزه ب خواهيد مي كه را
 .»)ام پرداخته و ساخته من را

ٰ قُل ﴿ َ�َ  ّ ِ
َِ ُُ  َوٱ ِ

َِ تُوَن َِِمَثلِهِۦ َولَـَو آن  ّ�نِِ  ٱَجَتَمَعِ  ٱ
َ

ْ َِِمَثِل َ�َٰذا ٱَ�ُقَرَءاِن َ� َََ تُوا
َ

َََ
َن َ�َعُضُهَم ِ�ََعٖض  ََ  ٗۡ ِه  گرد پريان جملگي و مردمان همه اگر :بگو«  ]88 اإلرساء:[ ﴾٨� ََ

 زيبـا  معـاني  و ربـا  دلهاي  شيوه اين با( را قرآن اين چون هم كه اين بر شوند متّفق و آيند
 ايشـان  از برخـي  چنـد  هر ،دهند ارائه و بياورند راآن  مانند توانند نمي ،بياورند )و بسازند
 جاويـدان  معجـزه  و يـزدان  كـالم  قـرآن  كـه  چـرا ( شـوند  ديگر برخي مددكار و پشتيبان

 .»)نيست ساخته چيزي چنين آفريدگان محدود معلومات از هرگز و است آفريدگار
اي  انـد سـوره   رد اما هنوز نتوانسـته ذگ مي  سال 1430بيش از  قرآن امروز از زمان نزول

تـرين   بياورند. امروز عصر تكنولوجي و پيشرفت است اگر دست به دست با دقيقآن  مثل
 قيامت هم تـالش خـود را ادامـه بدهنـد     انس و جن جمع شوند تا رياضي اگر محاسبات

 را بياورند.آن  توانند مثل نمي
ديگر نوشـته اسـت بايـد بـاز     هاي  را از روي كتاب قرآن ند محمدگوي مي كساني كه

هـاي   در كتـاب  پيامبراني  بارهچون مطالبي كه دراند  بگويم كه دچار فريب خوردگي شده
ت به پيامبران تهمت شرك و كفر و فسق زده شده كه به آساني آمده است به صراح ديگر

قوب و بـه  مثل كشتي گرفتن خداوند با يع ،اند تحريف شده ها كتابآن  شود كه مي معلوم
بستر شدن داوود با زن عوريياي دختر يـوآف و   يا هم زمين زدن خداوند به دست يعقوب
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و يا رقصيدن داوود براي خداونـد   شان سليمان و دلدادگي به دختر همسايهيا عاشق شدن 

ٰ أ َكِظُم� ﴿ كه َٰ َ�َٰ َ  َ�َٰذا ُ�َه َِ ُُ﴾. 
و به همين خـاطر   .خواهيم بخشش مي وبريم و از ا و به خداوند از اين گفتارها پناه مي

كـه بـه    بدون اين ،هم انواع گناهان وجود دارد و هم شرك ،هم زناها  آن هست كه در بين
چنين گناهاني را پيامبرانشان انجام داده هايشان  اگر در كتابخود بگويند گناه است چون 

 .باشد خوب چرا خودشان نيز انجام ندهند
لـوط و در  ي  همان كتاب دربـاره  16نوح و در باب ي  درباره 9در كتاب پيدايش باب 

سـليمان كـه   ي  درباره 11باب هارون و در كتاب سالطين ي  درباره 32باب  كتاب خروج
تهمت كفر و شرك و فسـق و گنـاه بسـته شـده      باد صريحاًها  آن ي بر همهسالم خداوند 

 است.
را از روي كتاب آنان نوشته است پس بايد چنـين   قرآن اب آنانسو اگر پيامبر ما به ح

رسول امين معرفـي   ءرا در سوره شعرا مجيد نوح قرآن بود ولي ميآن  موضوعاتي در

ٰـُه ُ�َكٗمـَولُوًيـ﴿: ه اسـت حضرت لوط چنين گفتـ ي  كرده است و درباره َٰ َُ ََ ا ا وَِكَلٗمـا َءا
ُٰه ِ�ـَ   َٰ َُ ّ ََ ـوَءٖ َو َُ ْ قَـَوَم  َُـوا ََ ُهـَم  َّ ِ �  ََ نِـ ٰ َٓ َ َۡ َعَمـُل ٱ َّ ََـ   ََ  ِٰ  ﴾٧َ�ِٰسـقَِ�  ٱَ�َقَرَ�ـةِ ٱّ�ـ

 از را او و ،كـرديم  عطاء )سودمند( دانش و )اشياء اسرار( شناخت لوط به و« ]74[األنبياء:
 آنان .بخشيديم ييرها دادند مي انجام پليد و زشت كارهاي )آن مردمان( كه دياري و شهر

 .»كردند مي سركشي )پسند طبع عمل و خدا طاعت از( و بودند بدي مردمان
عبـارت تـورات    ،پرستي متهم شده اسـت  به گوساله صريحاًدر تورات حضرت هارون 

 ساختي اسرائيل بتي از زيور آالت هارون در غيبت موسي بنا به پيشنهاد بن« :چنين است
هـا   آن را پرستش كنند و برايش قرباني نمايند و بـه آن  و از تمام بني اسرائيل خواست كه

عكس اين  دقيقاً قرآن اما ».گفت كه همين معبود شما كه شما را از مصر بيرون كرده است

وُن ﴿ مطلب را آورده است: ٍَ لَُهَم َ�ُٰر َّ قَا ٰ َو�ََق ُل َ� َِ ُ�ـُم ِ�  َ� َّ َّ ِۦن نّن  َما َُتِتـُتم َِـه َّ ِ َقَوِم �
رِي  َِ َ

ْ ن ِيُُعٓوا
َ

ِِ َون ُٰ  ََٱتُِِّعو ََ  آشـوبي  چنين وقوع هنگام به كه( هارون« ]90[طه:  ﴾٩ٱلرَّ�
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 اي :گفت اسرائيل بني به )ميعادگاه از موسي برگشتن از( تر پيش )،برد مي سره ب ميانشان در
 .ايـد  شـده  )سـختي  و بـزرگ  آزمـون  و( بـال  دچـار  شـما  )زرينْ لهگوسا( اين با !من قوم

 از ،است چنين كه اكنون ).ديگري چيز نه و كس نه( است مهربان خداوند شما پروردگار
 .»نمائيد اطاعت من فرمان از و كنيد پيروي من

وقتي سليمان به سن پيري رسـيد  « :اند حضرت سليمان چنين نوشتهي  چنين درباره هم
وي او را به سوي معبودان ديگر متمايل كردند اينجا بود كه ديگر دلـش متوجـه   همسران 

خداوند نبود همان طور كه حال پدرش داوود بود. به هر حال سليمان از از عسـترون كـه   
 ».بود پيروي كردها  و ملكوم منفور كه بت عمونيها  معبود صيراني

لَ ﴿ فرمايد: مي قرآن اما ُُ  ََ اوُۥ َ ا ِيَ َِ َُ َو ّوابأ َو
َ

ۥٓ ن ُّ �َُِّه َِ َٰ   ََِعَم ٱَ�َع ََ و مـا  «  ]30[ص:  ﴾٣ َُ
 .»كرد مي بود چرا كه همواره توبهاي  بنده سليمان را به داوود عطا كرديم و چه نيك

ََا لَُلَ�َ�ٰ وَُ�َسَ  َ� ﴿ فرمايد: مي چنين هم َّ ۥ ِك   سليمان قطعاً«  ]40[ص:  ﴾٤اٖب  َٔ نّن َ�ُ
 .»دارد نيكو سرانجامي و ارجمند قاميم ،ما پيشگاه در

از روي صـحف   قـرآن  اگر صـاحبان ايـن عقيـده كـه     ،بزرگهاي  با وجود اين تفاوت
 مرده است.هايشان  و دلاند  شان بمانند واقعا جاهل ه است باز بر عقيدهپيشين نوشته شد
ه را نوشته است بايد گفت كآن  ند پيامبر خودش با دست خودشگوي مي اما كساني كه

نـازل شـود. در    قرآن سال طول كشيد كه تمام 20بيش از است چون  تر از همه جاهلاين 
 و ،نوشـتند  مـي  و...ها  درختان و حيوانات و تخته سنگهاي  را بر روي پوست قرآن ضمن

از  ورا بيرون بياورد و بگويد اين كتاب مـن اسـت   آن  د كه يك دفعهنبويك كتاب كامل 
لفظـي   همه زيبـاييِ آن  ي كه باقرآني بودند و مو اُسواد  بي يامبرمن پيروي كنيد. در ثاني پ

يك بيت شعر از پيامبر نيز اثبـات  آن  آورد قبل از مي كه بزرگترين شاعران را به خشوع در
و احاديـث صـحيح   آيـات   چنـين اگـر تمـام    بزرگوار سروده باشند. همآن  نشده است كه

نـد و هـيچ   كن مـي همـديگر را تكميـل   مربوط به هستي جمع آوري شود خواهي ديد كـه  
 است كه از جانب خداوند نازل شده است.آن  ي ندارند و اين نشان دهندهباهم  اختالفي
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 و حديث قرآن و اعجازها  از نشانهاي  مجموعه

 سرعت نور

ِ ﴿ :فرمايد مي خداوند ه َ َِ ِ َعُرُج � ََ ّم  ُُ  ِِ ض
َ َۡ ََ ٱ ِ َر ِ�َ  ٱلّسَمآءِ � َِ َ َۡ ََُِر ٱ َّ ُ َن  ِٱ َََو�ٖ  َ ََ

َ ةٖ  َُ َ�َف 
َ

ۥٓ � ُ� ُّ ا َّ وَن  ِ�َق ّّ ُع ََ ّما  ِ  آسمان از )را هستي عالم تمام( خداوند« ]5: السجدة[ ﴾٥َِ

 جهان اين در مدبري او جز و( ،است داده قرار خود تدبير پوشش زير ،زمين تا گرفته
 كه است ييها سال از سال هزارآن  اندازه كه روزي در امور تدبير سپس ).ندارد وجود

 ».گردد مي باز او سوي به ،شماريد مي شما
 .باشد مي يد سال قمريشمار مي كه شمايي ها سال منظور از •
  زند. مي به دور زمين يك دور كامل ماه در هر روز عموماً •
طي شده در يك دور هاي  دست آوريم و تعداد كيلومتره اگر شعاع زمين و ماه را ب •

ضرب كنـيم   12چرخشي ماه را در اي  دايره اگر طول محيطكامل را تعيين كنيم و 
 .ايم را در يك سال بدست آوردهآن  طي شدهي  فاصله

آيـه   آيـد كـه در   مـي  ه دستباي  ساله 1000ي  ضرب كنيم فاصله 1000و اگر در  •
 .آمده است

زيـرا اگـر    ،دكن مي پيمايد نور در يك روز طي مي در واقع مسافتي كه ماه در هزار سال
عـددي   ،كامل يك روز تقسيم كنـيم هاي  ر طي شده ماه در هزار سال را بر تعداد ثانيهمسي

  آيد. مي برابر سرعت نور در يك روز به دست
در يك روز  ماه را بر سرعت نوري  سالهحال اگر مسافت طي شده در هزار  •

  .آيد مي تقسيم كنيم عدد زير به دست
ين عدد درست مربوط به سرعت نور در كه ا/ در يك ثانيه كم) 299792.458( :يعني

 اعالم شده است. م1983در سال  باشد كه اين عدد توسط كنفرانس پاريس مي ثانيه
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 باشد. مي سال قمري 1000د برابر كن مي مسافتي كه نور در يك روز طي :يعني

 انواع خورشيدها

 يشناسـ فضا دانشمندانترين  گزاري فضايي جهان كه از برجسته ترين خبر رئيس بزرگ
كـه بـه رنـگ    آن ور  شـعله  هـاي  سماني و مجموعـه آهاي  موقعيت اختر ي بارهباشد در مي

 كـه برخـي از  انـد   نوراني سه دستههاي  خورشيد« هستند گفت: )(قرمز) و (سفيد) و (سياه
 50يعنـي   ،اند مانند خورشيد داراي رنگ قرمز هستند و نصف عمر خود را طي كردهها  آن

 ،مانده است. برخي ديگر پس از طـي دوران انتشـار نـور قرمـز    ها  نآ ميليارد سال از عمر
رد سـپس ناگهـان كوچـك شـده و     ذگـ  مي بسيار بزرگ شده و از حد معقولها  آن حجم

شـود كـه    مـي  سـاطح ها  آنرسد در اين حال نور سفيدي از  مي خود حجم اوليه 1%100به
همـين  آن  د اسـت. پـس از  نيز سفيها  آن بسيار باالتر نور قرمز است سطح خودآن  دماي

كـه در اثـر    ،رسد همانند يك متر مكعب آهـن  مي تراكم و فشردگيي  خورشيد به مرحله
شود. تـراكم   مي بين نيز قابل مشاهده نباشد فشرده تراكم به اندازاي كوچك شود كه با ذره

 شـار از نوري قدرت خروج و انتهاي  چنان زياد است كه پرتو و فشردگي اين خورشيد آن
 سـياه چالـه   تاريـك پيـدا كـرده    كه حالـت ها  ه اين خورشيدنخواهند داشت. امروزه بآن 
 چنان زياد است كه اگر زمين در ميـدان مغناطيسـي   آنها  ند. قدرت جذب اين چالهگوي مي
شـود   مي يك تخم مرغ كوچكي  دهد و به اندازه مي قرار گيرد حجم خود را از دستآن 

 .»البته همان وزن قبلي را دارد
سال پيش حديثي از پيامبر به اين موضوع  1400ال چه احساسي خواهيد داشت كه ح

 اشاره كرده است.
را به همان ترتيبي گفتـه اسـت كـه دانشـمندان كشـف      ها  حديث شريف ترتيب رنگ

 .اند كرده
فرمـود:  ايشان نقل كرده است كه  هريره روايتي از پيامبرذي آمده كه ابوترمسنن در 

دميده شد آن  هزار سال ديگر درسپس  ،دميده شد تا به سرخي گرايد آتش هزار سال در«
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تاريـك   دميده شـد تـا سـياه گشـت و كـامالً     آن  تا سفيد گشت و هزار سال ديگر نيز در

 .!*0F"»شد
 .رت و زيادي زمان بوده استد كه منظور پيامبر از هزار سال كثنگوي مي علما

 سال قمري و شمسي

آن  سال به 9سال در غار ماندند و  300ها  آن ت كهدر داستان اصحاب كهف آمده اس

ََ ِ�اْئَةٖ ﴿ فرمايد: مي افزودند. خداوند ٰ ْ ِٱ َ�َهفِِهَم ثََ� ْ �َِسعٗ  َوَ�ُِثوا وا َُ ا ََ تَِ� َوٱَز  ﴾٢ا ُِ
 .»نه سال افزودندآن  به وصد سال ماندند  و در غارشان سي« ]25[الكهف: 

ْ �َِسعٗ ﴿ وا َُ ا ََ  صـد  سـي  كهف اصحاب كه است اين مراد .»افزودندآن  بر سال نه« : ﴾اَوٱَز
آن  بر سال نه ،شود حساب قمري سال با اگر كه بوده خواب حال در و زنده شمسي سال

 در .اسـت  قمري سال نه و سيصد با مساوي شمسي سال صد سي كه چرا .گردد مي افزوده
 بـرده  پـي  بـدان  جـوم ن علـم  بعد ها سال كه است داشته بيان را حقيقتي مجيد قرآن جا اين

 يعني هر صد سال شمسي صد و نه سال قمري است. .است
از خودش در آورده يا آيا  دانست؟ مي اين را از كجا اُمي پرسم كه پيامبر مي من از شما

 وحي خداوند است؟

 بازگشت سرسبزي به عربستان

زيست  ي در مورد مسائلشناس زمين دانشمندانترين  يكي از عالمان مسلمان از مشهور

د كه علـم  كن مي سوالاي  گونه العرب تخصص دارد به ةمحيطي بين منطقه آفريقا و جزير
آيـا دليلـي   : «داد كـه پرسـيد   مي شما اشكال دارد و به حساب خود را حق به جانب نشان

هاي خرم بوده است؟ او در  و بستان ها باغ وجود دارد كه منطقه عربستان در گذشته داراي
باشـد.   ئله جزو موارد مشهور و مورد تأييد دانشمندان متخصص مـي اين مس :جواب گفت

                                                           
 .٢٥٩١ حديث ترمذی، سنن -١
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عرب   اي فراواني در جزيره رسوبات رودخانه :طبق كدام دليل؟ گفت :عالم مسلمان پرسيد
آب و علـف در جنـوب عربسـتان     اي بي كه منطقه »الربع اخلـالی«ديده شده است و نيز در 

ها مدفون شده بود و نيـز منـاطقي سـنگي و     باشد، روستايي كشف شد كه در زير شن مي
كشف شده كه پس از تحقيق و تفحص روشن شد كه شامل آن  سخت در دو منطقه ديگر
تمام اين موارد روشن ». باشد كه در اين منطقه وجود داشته است ريشه درختان بزرگي مي

اسـت.   يي بـوده هـا  بـاغ  سازد كه منطقه عربستان جزو مناطق سرسبز و داراي رودها و مي
جـا جريـان    بـوده و رودهـاي آب در آن   ها باغ پوشيده از »الربع اخلـالی«حتي همين منطقه 

دانان است كه آثاري مؤيد اين گفته  داشته است و اين يك مسئله مورد تأييد ميان جغرافي
آيـا  « :شـناس پرسـيد، كـه    زمينآن  اند. دانشمند مسلمان سؤال ديگري از جا يافته را در آن
 »بازگشت طراوت و سرسبزي مانند گذشته به اين سرزمين خشك وجـود دارد؟ دليلي بر 

بـه   :. پرسيد»اين مسئله هم جزو موارد مشهور و ثابت شده نزد ماست« :او در پاسخ گفت
اند، و  هاي ضخيم پوسته زمين به سمت جنوب تمايل يافته قطعه :چه دليل؟ در پاسخ گفت

هاي اروپا و آمريكـا بسـيار سـخت و     ان قارهبه همين دليل است كه چند سال پيش زمست
شـكل زمـين را   آينده  هاي پوستي به سمت جنوب، در سرمايي بود، ادامه حركت اين تكه
هـاي   گيـري تـوده   زايي زمـين و جهـت   خطوط بارانآن  نيز تغيير خواهد داد كه در نتيجه

وبـاره هماننـد   هوايي نيز تغيير خواهد كرد. و همين تغيير است كه سرزمين عربسـتان را د 
 :دان گفـت  فرد جغرافيآن  دانشمند مسلمان به ،گرداند گذشته به طراوت و شادابي باز مي

نظر شما راجع به شخصي كه هزار و چهارصد سال پيش چنين نظري ابراز داشـته اسـت   
و قيامت بر پا نخواهد شد تا زماني كه سـرزمين عربسـتان هماننـد     :دگوي ميچيست؟ كه 

 .!*1F" شودن و محل جاري شدن رودها تبديل گذشته به باغستا

                                                           
 .ريرهابوه روايت به) 9384( شماره احمد و) 157( شماره مسلم، روايت -1
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آن  تنها در چند سال اخير بـه  و كه داشتند همه علميآن  دانشمند باآن  آيا واقعيتي كه
را دانسـته باشـد؟ در حـديث    آن طور اتفاقي  همين پيامبري اُمي امكان دارد كهاند  پي برده

بـر از گذشـته داده كـه    يعنـي هـم خ  شود [ مي خودي  تا زماني كه مثل گذشته است،آمده 
امكان دارد كه از خود آيا  .]داده استآينده  عربستان در گذشته سر سبز بوده و هم خبر از

 بگويد و تا اين حد نيز صحيح باشد؟

 ي مگسها بال شفا در

مگـس  آن  مگسي در نوشيدني شما افتاد پسهرگاه « :فرمايد كه مي در حديثي پيامبر
يش بيماري ها بال دور بياندازيد چونكه در يكيآن را  ريد بعدرا كامالً در نوشيدني فرو بب

 .»وجود دارد و در ديگري شفاست
دهيـد بـه شـما     مـي انجام از شما ببينيد كه غير مسلماني چنين عملي را  قبالًاگر  شايد

 بهداشتشـان را رعايـت   نـد و اصـالً  كن مـي هـايي   عجب كارها  د كه مسلمانبخندد و بگوي
سـم و بيمـاري    كه در يك بـال مگـس  اند  زگي كشف كردهمندان به تاند ولي دانشكن مين

 .جود داردوها  ميكروبآن  درمان و شفايوجود دارد و در بال ديگرش درست 
زمايشگاه داشت تا مگس را آزمايش كند و چنين اطالعات علمي آزمان آن  آيا پيامبر

كـه وحـي    سـت يـا ايـن   گفتـه ا  اتفاقيآيا  پيامبر ميكروسكوپ داشت؟آيا  را كشف كند؟
 خداوند است؟

ُُ َكِ  ٱلََهَوٰح ﴿ ِِ َو �ِّ� وََ�� َُوَ�ٰ  ٣َوَ�ا ََ  ُُ   ].4 – 3[النجم:  ﴾٤�َِن 

 بودن عنكبوت بافنده مونث

َآَء َ�َمثَِل ﴿: فرمايد مي عنكبوتي  خداوند در سوره ِِ َو
َ

ِ ن ّّ وِن ٱ َُ   �ِ ْ َُذوا ّّ ََِ  ٱ ّّ َ�َثُل ٱ
وتِ  ُِ تٗ  ٱَ�َع َك ـَ َ ََذَت َ ّّ وِت� ٱ ُِ ُ  ٱ�ََع َك َُ وِت َ�َ ُُ َ  ٱَ�ُ َُ َو

َ
ن نّن ن َعلَُموَن ا ََ  ْ َُوا ََ  ﴾٤لََو 

 دوستي به را يياشيا و اصنام و اشخاص( ،خدا جز كه كساني كار« ]41[العنكبوت: 
 بوتعنك كار چون هم ،اند برگزيده سرپرستاني )خود براي ،آفريدگان ميان از و ،اند برگرفته
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 سقف و ديوار بدون( است برگزيده اي خانه )ناچيز تارهاي از خود حفظ براي( كه است
 گمان بي ).دارد امان در ديگر حوادث و باران و باد گزند از را وي كه پيكري و در و

 و معبودها سستي از آنان( اگر ،است عنكبوت كاشانه و خانه ها خانه ترين سست
 بر اصل در كه( دانستند مي )خوبي به ،بودند باخبر اند رگزيدهب خدا از غير كه ييها پايگاه

 .»)اند زده تكيه عنكبوت تار
و در كل منظورش ايـن   (ت) عنكبوت را با تاي مونث آورده استآيه  خداوند در اين

 .تواند تار بسازد نمي د و عنكبوت نركن مي است كه فقط عنكبوت ماده است كه تار ايجاد
انسـت كـه   د مـي  را نوشته و وحي نيست از كجاآن  كه پيامبر خودشيد گوي مي آيا اگر

 عنكبوت را مورد تجزيه و تحليل قرار داده بـود؟ آيا  د؟كن مي فقط عنكبوت ماده تار توليد
 آزمايشگاه داشت تا بداند؟ آيا 

 كه فقط عنكبوت ماده است كه تار توليداند  دانشمندان اين را نيز به تازگي كشف كرده
 د.كن مي

باشد؟ اگر دانشمندان آيه  توانست در گرو اين يك مي دانيد كه كل دين محمد مي هيچ
ـ  مـي  هم درفت؟ اين كه خداون نمي زير سوال قرآن كردن كل مي خالف اين را ثابت  دگوي

 را بياريد همين است.  قرآن توانيد مثل نمي

ُ قُل ﴿ ت
َ

ن َََ
َ

ٰ ن َ�َ  ّ ِ
َِ ُُ  َوٱ ِ

َِ تُوَن َِِمَثلِـهِۦ َولَـَو ّ�نِِ  ٱَجَتَمَعِ  ٱ
َ

واْ َِِمَثِل َ�َٰذا ٱَ�ُقَرَءاِن َ� َََ
َن َ�َعُضُهَم ِ�ََعٖض  ََ  ٗۡ ِه  گرد پريان جملگي و مردمان همه اگر :بگو« ]88 اإلرساء:[ ﴾٨� ََ

 ،بياورنـد  )اعجاز علمي جاويدان اين با( را قرآن اين چون هم كه اين بر شوند متّفق و آيند
 مـددكار  و پشتيبان ايشان از برخي هم هرچند ،دهند ارائه و بياورند راآن  ندمان توانند نمي

 از هرگز و است آفريدگار جاويدان معجزه و يزدان كالم قرآن كه چرا( شوند ديگر برخي
 .»)نيست ساخته چيزي چنين آفريدگان محدود معلومات

خـود را  هـاي   نستهند داكن مي رسند سعي مي به حقيقتي دانشمندان بزرگ وقتي معموالً
به صورت كتابي در آورند تا در اختيار مردم نيز قرار گيرد ولي با گذشت زمان و پيشرفت 
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شود و ديگر مورد اسـتفاده   مي منسوخ توسط دانشمندان ديگرهايشان  جديد در علم كتاب
آن  ر اول يك نظريه داشته باشـد و در گيرد. حتي ممكن است كه يك دانشمند د نمي قرار

نظرش بر گـردد و كتـابي   آن  كتابي هم نوشته باشد اما در طول حيات خود شايد ازمورد 
رفته است نـه تنهـا بـا    آن  سال از نزول 1400كه بيش از  قرآن جديد بنويسد اما كتاب ما
د كـاربرد و  كن مي علم انسان بيشتر پيشرفتهرچه  شود بلكه نمي گذر زمان كهنه و قديمي

شود. اين است كتاب ما مسلمانان كـه بـه تحقيـق معجـزه      مي نيز بيشتر قرآن درخشندگي
 است.

ٖ ﴿ فرمايد: مي خداوند َِإ ََ  ِ
َعلَُموَن  ّ�َسَتَقَر�   َ�ُِ�َ ََ َوَف  َُ  كه( خبري هر« ]67[األنعام:  ﴾٦َو

 تحقّـق  معين جاي و مقرّر هنگام در و( دارد خود موعد )است كرده بيان قرآن در خداوند
 .»دانست خواهيد )وقوع هنگام به را اخبار اين صدق( و )پذيرد مي

معرفت بـه  ي  كه با ديده آري براي هر خبري موعدي مقرر هست و خوشا به حال آنان
 آورند. مي انايم  آن نگرند و به تمام مي كتاب خدا

 اثر انگشت

َوِم ٱَ�قَِ�َٰمةِ ﴿ فرمايد: مي خداوند َُ ِ َقِسُم �
ُ

ٓ ن قَِسُم َِٱَّۡفِ  ٱ ١َ�
ُ

ٓ ن ََسُ   ٢لّلّواَ�ةِ َوَ� َُ َ
� 

ََ ِكَظاَ�ُهۥ  ََم َّ   ّ�
َ

�  ُ ٰ َٰ ُ ِ
َِ ن َُّسَوَِي َ�َ اََُهۥ  ٣ٱ

َ
ٰ ن َ�َ  َ�ِّ ِّ ٰ َٰ  ٰ َٰ َ  به« ]4 – 1 القيامة:[ ﴾٤َ

 و گرديد مي زنده مرگ از پس كه( !سوگند سرزنشگر نفس به و !سوگند قيامت روز
 گرد را او )پراكنده و پوسيده( يها استخوان ام كه پندارد مي انسان آيا ).است حق رستاخيز
 يكي كه( را او انگشتان سر توانيم مي حتّي ما )آوريم مي گرد راها  (آن !آري !آورد نخواهيم

 .»)بازگردانيم اول حال به و( بيافرينيم خودش همسان كامالً )است بدن اندام قدقاي از
كه دوقولوهاي يكسان كه اند  كردهدانيد؟ دانشمندان كشف  مي اثر انگشت چهي  بارهدر

زمايشـي در  باشـد. همچنـين در آ   مين همان شبيه از هر جهت شبيه هم هستند اثر انگشتش
زمايش قرار دادند اثر انگشت دو نفـر مثـل هـم    ميليون نفر را مورد آ 9كه بيش از آمريكا 



 21  مراحل تولد انسان

احتمال اينكـه   كردند مي از آدم تا خاتم آزمايش ها اثر انگشت كل انسان پيدا نشدند و اگر
دانشـمندان  آن  تـر از  . جالـب اثر انگشت مشابه داشته باشـند ممكـن نبـود   ها  آن دو نفر از

قطع شـده باشـد و اگـر دسـت شـخص      اي  حادثه اگر دست انساني در كهاند  متوجه شده
بينيـد كـه بعـد از يـك مرحلـه       مـي  يانگيـز  حيـرت  پيوند دهند به شكلآن  ديگري را به

كشد باز همان اثر انگشت قبلي خود كه مربوط بـه   مي دو ماه طولاندازي كه يكي  پوست
 باشد. مي گردد. اين امضاي خداوند براي شما مي خودش است به انگشتانش بر

آن  واقع شـده اسـت و از  ها  پليسي  نگاري نيز در اين قرن بسيار مورد استفاده انگشت
 شود. مي براي شناسايي مجرم استفاده

توانيم شما را  نمي يد كه ماكن مي فكرآيا  د كهگوي مي ه منكران معادبآيه  خداوند در اين
م اثـر  تـواني  مـي  ديگر زنده كنيم بلكه يبارشما را توانيم  مي باري ديگر زنده كنيم؟ نه تنها

 .نيز بار ديگر درست كنيمهايتان  انگشت
 كردنـد و  مـي  پيامبر را مسخرهاي  عده شنيدند مي راآيات  قتي اينكافران زمان پيامبر و

ديگـر  هاي  گفتند غير از اين همه نشانه در انسان مثل رنگ چشم نوع موي سر و نشانه مي
 چرا خطوط سر انگشت را گفته است؟

 .روشن شده استآن  تروشن گشته و علّآن  تا به امروز كه اهميت

﴿ ٖ َِإ ََ  ِ
َعلَُموَن  ّ�َسَتَقَر�   َ�ُِ�َ ََ َوَف  َُ  قـرآن  در خداونـد  كه( يخبر هر« ]67[األنعام:  ﴾٦َو

 و )پـذيرد  مـي  تحقّـق  معـين  جـاي  و مقرّر هنگام در و( دارد خود موعد )است كرده بيان
 .»دانست خواهيد )وقوع هنگام به را اخبار اين صدق(

 گوش و چشم و قلب

َعلَُموَن ﴿ فرمايد: مي قرآن خداوند در ََ ّ�َ�ٰتُِ�َم َ� 
ُ

وِن ن ُِ َخرََجُ�م َ�ِۢ  ُ�
َ

ُ ن ّّ ا  ٔٗ َشَ� َوٱ
 �َ

َ َۡ َٰر َوٱ ـَ َ َ
َ َۡ ََ َوٱ وَن  ِٔوََجَعَل �َُ�ُم ٱلّسَم ََ �ََعّلُ�َم �ََشُكُر  شما خداوند« ]78[النحل:  ﴾٧َّ

 )خود بر و دور جهان از( چيزي كه حالي در آورد بيرون مادرانتان يها شكم از را
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 و ببينيد و بشنويدها  آن وسيله به( تا داد دل و چشم و گوش شما به او و ،دانستيد نمي
 .»كنيد سپاسگزاري )را يشها نعمت و بفهميد

َ� ﴿ فرمايد: مي چنين هم
َ َۡ َٰر َوٱ ـَ َ َ

َ َۡ ََ َوٱ  �َُ�ُم ٱلّسَم
َ

َُشَ
َ

ِٓي ن ّّ َو ٱ ُُ َٗ  َِٔو َ  قَلُِ َ  ّ�ا َّ
وَن   را عقل و چشم و گوش شما براي كه است كسي خدا« ]78[المؤمنون:  ﴾٧�ََشُكُر

 نتيجه در و ،كنيد درك راآن  خالق و ببينيد را جهان و بشنويد را صداها تا( است آفريده
 .»آوريد مي جاي به را )خداهاي  آفريده اين( سپاس و شكر كمتر اما ).بياوريد ايمان

بينيم كه سمع را مفرد آورده ولي چشم و قلب را  مي بيشتر توجه كنيمآيات  اگر به اين
 جمع بسته است. چرا؟

سـمـع به اين معني است كه شـنـوائي فـقـط يكي است. واقعيـت هـم    مـفـرد بـودن
د با اينكه دو گوش داريم ولي يك مركز باش مي قسمتي كه مربوط به شنوايي همين است.

. توانند بشـنوند  نمي قسمت از كار بيافتد هر دو گوشش ديگرآن  كنترل در مغز دارد و اگر
ـعْ «به اين خاطـر  ـمْ عْ  ضمن اينكه واژه(مفرد آمده است.  نقرآ هميشه در »سَ ـمْ در زبـان   سَ

ـع«آن  عربي جمع دارد. جمع ـمُ ـمـاعْ واَسْ  است). »اَسْ
ي در مـغـز در بيش يها) جمع آمده اين است كه محل بينا ييو علت اينكه اَبصار (بينا

 شود). به اين خاطر مي باال جمع محسوبه از دو نقـطه است، (در زبان عربي از سه ب
ي ويژه درك رنـگ، درك بعـد و درك ها بخش ييجمع بسته است. بيناآن را  آنقر

 كارهم  با هستند وهم  با تـصـويـر دارد كـه جدا از هم هستند ولي در ارتباط دائمي
ايي و شنوايي در گوش و چشم نيست بلكه ند كه بيكن مي به اين نكته اشارهآيه  ند.كن مي

 شود. مي توسط مراكزي ديگر در مغز كنترل
ماننـد  يي هـا  بخش قلب انسان نيز در ظاهر يك واحد است ولي از نظر پزشكي داراي

 شوند. مي باشد كه هر كدام نيز به قسمت راست و چپ تقسيم ها مي و بطنها  دهليز

 ابولهب
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ِِ لََهٖ  َوتَّ  ﴿: فرمايد مي خداوند  
َ

ٓ ن ا َّ َ َ  َ ِّ ۥ َوَ�ا ١ََ َ�َ�ٰ َ�َ ُه َ�اُ�ُ
َ

ٓ ن  ٢َ�َسَ   َ�ا
� َُاَت لََهٖ   ّٗ ٰ ََا َٰ َِ َُ َُ٣   ِ َِ ا�ََة ٱَ�َ ّ ََ تُُهۥ 

َ
َر� َِ ِ  ٤َوٱ ل� َ�ِ  ّ�َسّ َِ ا َ� َُ ِّ  ﴾٥ِٱ ِجُ

 به )مقام و شغل از( چه آن و ييدارا    .گردد مي نابود هم حتماً و !ابولهب باد نابود« [المسد]
آتش  به    ).رهاند نمي دوزخآتش  از را او و( رساند نمي رايشب سودي ،است آورده دست

 چنين هم و    .بود خواهد ور شعله و كش زبانه كه سوخت خواهد و آمد خواهد در بزرگي
 كش هيزم )و بدبخت آنجا در است چين سخن و معركه بيارآتش  اينجا در( كه همسرش

 ».است الياف از اي بافته و تافته طناب رشته گردنش در    .بود خواهد
باشـد.   مي از عموي پيامبر ابولهب جملهدر گروي يك  ره كل دين محمددر اين سو

ابولهب و زنش جهنمي هستند و پيامبر ايـن سـوره را در بـين     فرمايد كه قطعاً مي خداوند
توانست كه حتـي بـه دروغ    مي و خواند و ابولهب نيز از اين سوره آگاهي داشت مي مردم

در واقع ديـنش در   آورم. نمي انايم غ گفته كه منان آوردم و كتاب تو دروايم بگويد كه من
 گرو يك جمله بود اما نگفت.

 .شود مي حاكي قرآن اين نيز از قطعي بودن و وحي بودن

 شناسي جنين علم

 مخصـوص هـاي   به وجود آمده كـه توسـط دسـتگاه    شناسي جنين علم جديدي به نام
برداري كنند. و مراحـل   د عكستا آخرين روز تولد نوزاها  از هنگام لقاح تخمكتوانند  مي

از  در ميـان ايـن مراحـل    انـد  تقسيم نمودههايي  جنين را در رحم مادر به مراحل و قسمت
باشـد، كـه چـه چيـزي را      جنين در رحم مادر ابتداي هفته ششم موردنظر و توجه ما مـي 

 بينيم؟ مي
حتي  ،اند شكل گرفته ه صورت نا واضحو بيني با دهان بها  در ابتداي هفته ششم چشم

و بـه صـورت   انـد   سر بدون گردن به سينه متصل است و دست و پا به تازگي رشد كرده
و چشـم، گـوش،    ،شـود  مـي  سر از تنه جدا بازويي به تنه وصل نيستند در پايان اين هفته
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و آخرين باشند،  آخر هفته ششم مي تصويرها  شوند، اين شكل مي دست و پا ظاهر دهان و
 .باشد مي زرو 42روز هفته هفتم 

هرگاه چهل و دو شـب از عمـر   «: دكن مي روايت خدا از پيامبر عبداهللا بن مسعود
اي را براي اينكـه او را شـكل دهـد فرسـتاده و گـوش،       جنين سپري شود خداوند فرشته

د اي پروردگـارم  گوي ميچشم، پوست، گوشت و استخوان او را خلق نمايد سپس فرشته 
بخواهد قضا نمايد، و فرشته نيز مكتوب و عمل نمايد، رچه ه دختر يا پسر باشد، خداوند

د و فرشته گوي ميبخواهد هرچه  د خدايا! اجل او چگونه باشد؟ پروردگارتگوي ميسپس 
هرچه  خدايا روزي وي چگونه باشد؟ خداي شما :دگوي ميمكتوب نمايد، سپس [فرشته] 

ـ    بخواهد، قضاء نمايد و فرشته مكتوب مي اي در  ا صـحيفه و لوحـه  نمايد سـپس فرشـته ب

 .!*2F"»داوند ازدياد و كاهش ننمايددست خود بيرون رود و از دستور خ
 باشد. مي 42عدد  جا مهم در ايني  نكته

به تازگي به ايـن   شناسي جنين مخصوصهاي  با كمك دستگاه شناسي جنين دانشمندان
 اند. مراحل تطور جنين پي برده

قبول ندارند اين اسـت كـه پيـامبر     يامبرش راپ سوال من به كساني كه كالم خداوند و
 د و دركنـ  مي جنين شروع به شكل به خود گيري 42دانست كه درست در روز  مي چطور

 افتد؟ مي روز براي جنين اين اتفاقاتآن 
آزمايشگاه يا علم جنتيكي داشـت؟ پـس ايـن اطالعـات را از كجـا آورده       آيا پيامبر

 وحي خداوند نيست؟آيا  است؟
ند فقط خداوند را قبول داريم و پيامبر را قبول نـداريم خداونـد   گوي مي ني كهپس كسا

ـ  مـي  از زبان پيامبرش به بندگانشها  و نشانهآيات  بر اساس همين قُـَل �ِن ُ� ـُتَم ﴿: دگوي

                                                           
 .)١٥٢٠١( الكربی السنن بيهقی، ،)٣٠٤٤( كبري معجم در طربانی ،)٢٦٤٥( مسلم -١
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 ُ ّّ ُ�ُم ٱ َِ ِ ِ َ ُُ  ِِ َ ََٱتُِِّعو ّّ وَن ٱ ِّ ِ ُُ
 از ،داريد مي دوست را خدا اگر :بگو« ]31[آل عمران:  ﴾

 .»كنيد پيروي من

 مراحل تولد انسان

َ�ٰلَةٖ ﴿ فرمايد: مي خداوند ُُ   ِ�  َ ٰ َٰ ُ ِ
َِ َّ َخلََقَ ا ٱ َفةٗ  ١ َ�ِ  ِي�ٖ  َو�ََق َِ َُ ُٰه  َٰ ّم َجَعَل ِٱ  ُُ

 ٖ َفَة َكلََقةٗ  ١ ّ�ِك�ٖ  قََراّ َِ ّ ّم َخلََقَ ا ٱۡ َضَغةٗ  ُُ ُِ ا َة ِكَ�ٰمٗ َََخلََقَ ا ٱلَُمَضغَ  َََخلََقَ ا ٱَ�َعلََقَة 
 َ مٗ َََكَسَوَ َ�ُٰه َخَلقً ا ٱَ�عَِ�َٰم َ�َ

َ
َُشَ

َ
ّم ن ُُ َ�َسُ  ٱَ�َ�ٰلِقَِ� ا 

َ
ُ ن ّّ َ  ٱ َّ َِا  ﴾١ا َءاَخَر  َ�َت

 صورت به را او سپس .ايم آفريده گل از اي عصاره از را انسان ما« ]14 – 12[المؤمنون:
 صورت به را نطفه سپس .دهيم مي جاي )مادر رحم( استوار قرارگاه در و درآورده اي نطفه
 گوشت تكّه اين و ،اي جويده گوشت قطعه شكل به را خون لخته اين و ،خوني لخته

 گوشت ها استخوان بر بعد و ،آوريم درمي ضعيفي يها استخوان بسان را جويده
 )كالبدش به جان دميدن با( و بخشيده اي تازه آفرينش را او پسآن  از و ،پوشانيم مي

 و گيرندگان اندازه بهترينِ كه است يزدان مبارك و مقام واال .كرد خواهيم ديگري هپديد
 .است سازندگان

َ�ٰلَةٖ ﴿ -1  .: عصاره اي از گل﴾َ�ِ  ِي�ٖ  ُُ

َفةَ ﴿ -2 َِ  تعبيـر   جهنـده  آب بـه آن  از كـه  است مني در حاصل زنده موجود مراد :﴾َّ
 .است شده

 .زالوگونه بسته خون: ﴾َكلََقةٗ ﴿ -3

َضَغةٗ ﴿ -4  .شود جويده كه اندازه و شكل بدان گوشتي قطعه :﴾ُِ

 .ها استخوان ،عظْم جمع :﴾اِكَ�ٰمٗ ﴿ -5

مٗ ﴿ -6  .: گوشت﴾اَ�َ

َ�ُٰه َخَلقً ﴿ -7
َ
َُشَ

َ
ّم ن : سپس او را آفـرينش ديگـري بخشـيد. يعنـي او را در     ﴾ا َءاَخَر  ُُ

 .بخشيدآن  گي آدمي بهژآخرين مرحله با حيوان فرق گذاشت و وي
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يد خداوند مراحل تولد آدم را به هفت قسمت تقسيم كرده كن مي طور كه مشاهده همان
 است.
 شناسـي  جنـين  ترين دانشمندان بزرگ همراه دانشمندان مسلمانآن  كه درسميناري  در

و مسلمانان نيز تمام آياتي كـه   شد مي جنين بحث ي مسائل باره درآن  و در ور داشتندضح
 .باشد را جمع كرده بودند مي مربوط به خلقت آدم

او از مشـهورترين  ور داشـت  ضـ در ايـن سـمينار ح   مـور نيـز   كيثپروفسور كانادايي 
اه تورنتـوي  ، رئيس بخش تشريح جنين در دانشگ»شناسي جنين«دانشمندان جهان در علم 

دانشمندان جنين شناس امريكـا و كانـادا اسـت و كتـاب وي در      ي و رئيس اتحاديه كانادا
 ني را به دست آورده است.اول جها ي جايزه ه جنين شناسيزمين

امكان دارد كـه پيـامبر   آيا  باال را براي پروفسور خواندند و از وي پرسيدندآيات  وقتي
را يـك  هـا   زمان اين اطالعات را داشته باشد؟ وي گفت محال است كه اين حـرف آن  در

بـه دسـت    را به تازگيقدر دقيق بگويد چون ما اين اطالعات  آدم بدون هيچ علمي و اين
 . ايم وردهآ

 1400را معرفي كرده است كـه دانشـمندان بعـد از    اي  مرحله درست هفت قرآن آيات
اما خبر نداشتند كه مسلمانان اند  را كشف كردهآن  سال با افتخار و غرور به پيشرفت خود

 جلوتر بودند. حتي دانشـمند اعتـراف بـه عجـز خـود     ها  آن سال از نظر جنتيكي از 1400
كريم براي هـر   قرآن ي كنيم امانامگذار توانستيم كه نمي مرحله را ما د كه اين هفتكن مي

آن  مناسبي را به كار برده است ولي مـا فقـط توانسـتيم كـه     دقيق و كامالًهاي  مرحله اسم
با اين آيا  زمان به پروفسور كيث مور گفته شد پسآن  كنيم. درگذاري  شماره راها  مرحله

دست بشـر باشـد و   ي  ساخته قرآن حال است كه كتابآوري. وي گفت م نمي انايم  حال
 .م به اين حقيقت اعتراف خواهم كردكن مي بعدي كه چاپهاي  گفت كه در كتاب
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 قـرآن  خداوند تعالي بندگانش را بسيار دوست دارد و بر ما منت نهاده است كه كتـاب 
 قـرآن  كه درهايي  م. معجزهخود را نجات دهيآن  ي را براي ما فرستاده است كه به وسيله

عـالوه   ام. است كه من در اين كتاب كوچـك آورده آن  وجود دارد بسيار متنوع و بيشتر از
 را دارد كه اگر هـر يـك از  هايي  بر معجزات علمي معجزات رياضي و عددي و پيشگويي

 .ان بياوريمايم  براي ما كافي است كهها  آن هر يك از قطعاًرا ببينيم ها  آن
مبشرين و از اين صفات كه مربوط به پيـامبران اسـت    ،نبيين، كلماتي مانند رسولمثال 

كـه   راهـا   آن پيامبر آمده است اگر تكرار اسـم  27اسم  قرآن بار تكرار شده است. در 518
 شود. مي بار 518 جمع كنيم كالً

را وصف و تعريف كنـد از كلمـات نـور و حكمـت و      قرآن خواهد مي خداوند وقتي
بار تكـرار   68نيز  قرآنبار تكرار شده است و كلمه ال 68 ستفاده كرده است كه كالًتنزيل ا

پيام خداست كـه نـازل    قرآن حكمت است و قرآن ،نور است قرآن شده است. پس يعني
 جمـع كنـيم بـاز   هـم   بـا  چنين اگر كلمات بينه و مبينه و شفا و موعظـه را  شده است. هم

 .ذكرشده است قرآن رار كلماتبار برابر تعداد تك 68بينيم كه  مي
 .تكريم ذكر شده اس قرآن مرتبه در 24مرتبه و كلمه زن نيز  24كلمه مرد 
 .كـريم ذكرشـده اسـت    قـرآن  مرتبـه در  115كلمه آخرت نيـز   مرتبه و 115كلمه دنيا 

نيـز   »)شـياطين «، و جمع »شيطان«(بصورت مفرد  كلمه شيطان مرتبه و 88كه ئكلمه مال 
 .كريم ذكر شده است نقرآ مرتبه در 88

 .كريم ذكرشده است قرآن مرتبه در 145كلمه مرگ نيز  مرتبه و 145كلمه حيات  
 .ستذكر شده اكريم  قرآن مرتبه در 50كلمه زيان نيز  مرتبه و 50كلمه مفاد 

 .كريم ذكرشده است قرآن مرتبه در 102كلمه صبر نيز  مرتبه و 102كلمه سختي  
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 .تكريم ذكر شده اس قرآن مرتبه در 50مه پيامبران نيز كل مرتبه و 50كلمه مردم  
كريم ذكر شده  قرآن مرتبه در 11نيز  از ابليس خواستن پناهكلمه  مرتبه و 11 ابليسكلمه  

 .است
كريم ذكرشده  قرآن مرتبه در 75سپاس نيز  مرتبه و كلمه شكران و 75كلمه مصيبت  

 .است
كريم ذكرشده  قرآنمرتبه در 73ضايت نيز كلمه خوشنودي و ر مرتبه و 73كلمه صدقه  

 .است
 .كريم ذكر شده است قرآن مرتبه در 41كلمه جهاد نيز  مرتبه و 41كلمه مسلمين 

كريم ذكر شده  قرآن مرتبه در 8كلمه زندگي ساده نيز  مرتبه و 8كلمه زندگي مجلل 
 .است

 .ته اسشد كريم ذكر قرآن مرتبه در 83مرتبه وكلمه طاعت نيز  83كلمه محبت 
 .كريم ذكر شده است قرآن مرتبه در 60كلمه فتنه نيز  مرتبه و 60كلمه جادو 
 .كريم ذكر شده است قرآن مرتبه در 32كلمه بركت نيز  مرتبه و 32كلمه زكات 

شده  كريم ذكر قرآن مرتبه در 49كلمه نور و روشن نيز  مرتبه و 49دانش  كلمه فهم و
 .است

 .شده است كريم ذكر قرآن مرتبه در 167ات نيز ئه سيكلم مرتبه و 167كلمه صالحات 
 .شده است كريم ذكر قرآن مرتبه در 25كلمه وعظ كردن نيز  مرتبه و 25كلمه زبان 

 كريم ذكر شده قرآن مرتبه در 114كلمه شكيبايي نيز  مرتبه و 114مشقت  كلمه زحمت و
 .است

شده  كريم ذكر قرآن در مرتبه 4نيز  )(مرتبه وكلمه شريعت محمد 4 )(كلمه محمد
 .است

 و...
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را دريافتيم پس ها  آن آورده است كه اگر و حديث را قرآن خداوند به اين دليل اعجاز
ي  برنامـه ان آوريـم و  ايمـ   آن باور كنيم كه اين كالم مستقيم از نزد خدا آمده اسـت و بـه  

آن  كـه بـه   ما هسـتيم . خداوند احتياجي به ما ندارد اسالم قرار دهيمي  زندگيمان را برنامه
 پس بهتر است تسليم امر خدا شويم و مسلمان باشيم. نيازمنديم.

 باشد. مي استفاده نكنيم يكي تكبر قرآن شود كه از مي داليلي كه باعث
يرش حق بايد از مقام و منزلت خـود دسـت   ذد كه با پكن مي فرد متكبر چنان احساس

سرانه بايد زنـدگي   ه جاي زندگي خودو ب و يا موقعيت اجتماعي خود دست بكشد بردارد
 مندي داشته باشد. قانون

ُُِٖ� ﴿ فرمايد: مي خداوند
َ

َّاٍ  ن َ
ِ ن

ّ  ٧َوَ�ل� �َُِ�َ ِِ ُ ّم َ ُُ  ِ ه َُ ٰ َكلَ َٰ َت َُ  ِ ّّ َُ َءاَ�ِٰ  ٱ ََۡسَم
 �ٖ ِِ

َ
�ُ ََِعَذاٍب ن َ ن ََ�ََ�ِ ن �َّم ََۡسَمَعَها

َ
َ�َ � ٗ ِِ َسَتَك  كه هركس بر واي« ]8 – 7 اجلاثية:[ ﴾٨ُِ

 خوانده او بر كه شنود مي را خدا آيات پيوسته كه كسيآن  !باشد بزهكار و پرداز دروغ
 صحبت ،اندرز و پند و ،نهي و امر ،دادن مژده و دادن بيم ،وعيد و وعد از و( شود مي
 اصرار )گناه انجام و حق با مخالفت و كفر بر( تكبر روي ازآن  از پس )او اما ،دارد مي
 عذاب به را او پس )است چنين كه حال( !است نشنيده را خداهاي  آيه انگار ؛ورزد مي
 .»بده مژده دردناكي بس

 د.كن مي آدم را از هدايت محروم قرآن اسالم وي  بدون دليل دربارهي  دليل دوم مجادله
 را با خودش بشناس نه از زبان دشمنانش. قرآن اسالم و

تَٮُٰهـَم �ِن ِٱ �ِّن ٱ﴿: فرمايـد  مـي  خداوند
َ

ـَلَ�ٍٰ  � ُُ  ِ َۡ ِ ََِغـ ّّ لُوَن ِٱٓ َءاَ�ٰـِ  ٱ ِّ ٰـ ََ ُ َـَ  َ ِ ّّ

 ُۡ ِِ َُ ٱَ�َ َو ٱلّسِمُ ُُ ِن �َُِّهۥ  ّّ َتعَِذ َِٱ َُ ِ� ََٱ ٰلِغُِه َٰ ِ م َ ُُ � ّ�ا  َِ ِ َُِِّم �ِّ� � و ُّ  ]56[المـؤمن:   ﴾٥ُر
 بـه  الهـي  آيـات  دربـاره  ،باشند داشته دست در )خدا سوي از( كه دليلي بدون كه كساني«

 به هم هرگز و نيست ييجو برتري جز هايشان سينه در ،پردازند مي كشمكش و گري ستيزه
 خدا پناه در را خود )طلب برتري و خودخواه افرادگونه  اين شرّ از( پس .رسند نمي برتري
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 )را آنـان  ناجوانمردانـه هـاي   توطئـه ( و شـنود  مـي  )را ايشـان  اساس بي سخنان( او كه دار
   .»بيند مي

اگـر راسـت بـود و    آيـا   از جانب خداوند است قرآن اگر باز هم باور نداريد كه اصالً
 ليل شدند چه كسي ضرر كرده است؟ذآن  باوران به بي سر بلند و تخرآدر  قرآن پيروان

ِ ﴿ فرمايد: مي خداوند ّم َ�َفَرتُم َ ُُ  ِ ّّ ِّ ٱ َن �َِ  ِك  ََ ُتَم �ِن  ََ ََّء
َ

َو  هِۦقَُل ن ُُ َلّل ِِّمَ  
َ

َ�َ  ن
 ّٖ ۗ  ٥ِٱ ِشَقاِق ََعُِ ُّ َُّه ٱَ�َ

َ
ٰ ََََِّّ�َ لَُهَم � ّٰ َُفِسِهَم َ�

َ
ُهِ�هَِم َءاَ�ٰتَِ ا ِٱ ٱقََاِق َوِأٓ ن َو لََم  َُ

َ
ن

ّأ  ءٖ َشهُِ َ�َ ِ
َ�ُ ٰ َُّهۥ َ�َ

َ
�  َِ ََ  من به :بگو )!محمد اي(« ].53 – 52فصلت: [ ﴾٥َََ�ِف ََِر

 نداشته ايمانآن  به شما گاه آن و ،باشد آمده خداوند سوي از )قرآن( اين اگر دهيد خبر
 مبارزه در سخت )حقيقت و حق با( كه كسيآن  از بود خواهد تر گمراه كسي چه ،باشيد

هاي  نشانه و دالئل زودتر هرچه )ندهست قرآن و اسالم منكر كه( آنان به ما ؟باشد مقابله و
 درون و داخل در و )است كبير جهان كه ،زمين و ها آسمان( نواحي و اقطار در را خود

 داد خواهيم نشان )ندهست قرآن و اسالم منكر كه( آنان به )است صغير جهان كه( خودشان
 كافران برگشت براي( آيا .است حق قرآن و اسالم كه گردد آشكار و روشن ايشان براي تا
 و حاضر چيزي هر بر پروردگارت كه نيست بسنده اين تنها )شرك از مشركان و كفر از

 و قدرت ليدال ،تكوين خطّ با كه باالتر و برتر اين از شهادتي و حضور چه( ؟ است گواه
 .»)؟ است نگاشته موجودات وجود و كائنات ذرات همه روي بر را خود حكمت

َِاَِ ﴿: فرمايد مي خداوند   َ ِك ََِ  ََۡستَ  ١ََ�ََ�ِ ّّ نَِ  ٱ ٰ ََ ْو
ُ

ۥٓ  ن َ�َسَ ُه
َ

ُِِعوَن ن ّّ َُ �َ ٍَ ِمُعوَن ٱ�ََقَو
  ِٰ َٰ �َ

َ َۡ ْ ٱ ْولُوا
ُ

َم ن ُُ نَِ   ٰ ََ ْو
ُ

ن َون ُ ّّ ٮُٰهُم ٱ َّ َُ   ََ ِ ّّ    ،بندگانم به بده مژده« ]18 – 17[الزمر:  ﴾١ٱ
 پيرويها  آن زيباترين و نيكوترين از و دهند مي فرا گوش سخنان همه به كه كسانيآن 
 .»خردمندند واقعاً ايشان و ،است بخشيده شانهدايت خدا كه ندهست كساني آنان .كنند مي

 اهللا. ءشان .إبه راه راستين خودش هدايت كند ما راي  خواهم كه همه مي در پايان از خداوند

 پايان
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