
 (بشارتھاى انبیاء الھى و دیگران در باره ظھور رسول خدا (ص

ایم، و برخى از اھل تحقیق بتفصــیل در آورده» زندگانى پیغمبراســالم«این بحث را ما با تفصــیل بیشــترى در کتاب 
اســتاد فقید و » راه ســعادت«توان کتاب مىاند که از آنجملهقلمفرســائى کرده و حتى جداگانه کتاب نوشــتهاینباره

در اینباره درج شده نام برد »پیغمبرانخاتم«که در کتابمحقق ارزشمندمرحوم شعرانى و مقاله محققانه دیگرى را 
که چون با مقاله ما که درباره تاریخ تحلیلى اسـالم اسـت چندان ارتباطى ندارد و بیشتر بابحث نبوت خاصه رسول 

 خود و شــما را باتوانیم وقتاصــطالح یک بحث کالمى اســت نه تاریخى،نمىارتباط دارد تا با بحث ما و به»ص«خدا
ــــترده و عمیق بگیریم،ولى بھمـان ــــاره اجمالى نموده مقدار که مربوط به تاریخ مىاین بحـث گس ــــود یک اش ش

 :گذریمومى

طبق روایات زیادى که در کتابھاى تاریخى و حدیث وسـیره داریم بشارتھاى زیادى از پیمبران گذشته و دانشمندان 
اجمال و تفصیل از ظھور و والدت و بعثت آنحضرت شده که به وارد»ص«و کاھنان در باره ظھور پیامبر بزرگوار اسـالم

باب البشـــائر بمولده و «بابى جداگانه تحت عنواندر کتاب بحار االنوار در اینباره»ره«اند،و عالمه مجلســـىخبرداده
 .منعقدکرده که بسیارى از آن روایات را در آنجا گرد آورده»نبوته

 :ھائى است که درتورات و انجیل آمده مانندھمانو بھر صورت قسمتى از این روایات 

 :گویداز کتاب یھودا که مى ۱٥و  ۱٤آیه 

خبر داده گفت اینک خداوند با ده ھزار از مقدسین که ھفتم از آدم بود در باره ھمین اشـخاص»ادریس«لکن خنوخ»
ـــازد و بر ھمه کارھخود آمد تا برھمه داورى نماید و جمیع بى ـــان کردند و بر اىدینان را ملزم س بى دینى که ایش

 «...بى دین بخالف او گفتندتمامى سخنان زشت که گناھکاران

ــولخدا ــوص با توجه به کند کهتطبیق مى»ص«که ده ھزار مقدس فقط با رس ــتان فتح مکه با او بودند. بخص در داس
 «ع«که این آیه از کتاب یھودا مدتھا پس از حضرت عیسىاین مطلب

 .نوشته شده

 :چنین آمده ۲آیه  ۳۳و از آنجمله در سفر تثنیه باب 

خدا از کوه سـینا آمد و برخاسـت از سـعیر به سـوى آنھا ودرخشید از کوه پاران و آمد با ده ھزار مقدس از و گفت»
 .«...دست راستش بایک قانون آتشین

س نیز چنانچه قبال گفته شــــد مکه اســــت،و ده ھزار مقدیا فاران-»پاران«که طبق تحقیق جغرافى دانان منظور از
 .است»ص«تطبیق با ھمراھان و یاران رسول خدافقط قابل

 :استچنین ۱٦،۱۷،۲٥،۲٦و در فصل چھاردھم انجیل یوحنا:

خواســت و او دیگرى را که فارقلیط اســت به شــما اگر مرا دوســت دارید احکام مرا نگاه دارید،و من از پدر خواھم»
بیند و واھد بود،خالصــــه حقیقتى که جھان آنرا نتواندپذیرفت زیرا که آنرا نمىھمیشــــه با شــــما خخواھد داد که

ماند و در شما خواھد بود.اینھا رابه شما گفتم مادام شـناسـید زیرا که با شما مىشـناسـد،اما شـما آنرامىنمى
ا تعلیم دھد و فرســـتد او ھمه چیز را بشـــمکه با شـــما بودم اما فارقلیط روح مقدس که اورا پدر به اســـم من مى

 .«ھرآنچه گفتم بیاد آورد

اســت و مترجمین اناجیل از »احمد«اســت بمعناى»پریکلیتوس«که ترجمه عربى»فارقلیط«که بر طبق تحقیق کلمه
 :چنین است ۲٦اند و درفصل پانزدھم:ترجمه کرده»تسلى دھنده«روى عمد یا اشتباه آنرا به

ــتم و او روحب پدر مىلیکن وقتى فارقلیط که من او را از جان» ــت که از جانب پدر عمل مىفرس ــتى اس کند و راس
 .«خواھد دادنسبت به من گواھى

 :چنین است ۷،۱۲،۱۳،۱٤و در فصل شانزدھم:

گویم که رفتن من براى شما مفید است،زیرا اگر نروم فارقلیط نزد شما نخواھد آمد،اما و من به شـما راسـت مى»
طاقت تحمل ندارید،اما چون آن ســتم اکنون بســى چیزھا دارم که بشــما بگویم لیکنفراگر بروم او را نزدشــما مى



ـــما رابھر حقیقتى دایت ـــه حقیقت بیاید او ش ـــنود کند آنچه مىنمىخواھد کرد،زیرا او از پیش خود تکلمخالص ش
 «خواھد گفت و از امور آینده به شما خبر خواھد داد

ن یھود وراھبان مســیحى و کاھنان و منجمان و دیگران نقل شــده و قســمتى دیگر آنھائى اســت که از دانشــمندا
و آنچه )۲(  و سخنان عبد هللا بن سالم)۱(  گفتندپادشاه یمن»تبع«مانندسـخنان دانشمندان یھودى بنى قریظه که با

قس بن «و« )٥( شــــق«و»ســــطیح«و« )٤( نســــطورا«و»بحیرا«،و ســــخنان)۳(  از ســــیف بن ذى یزن نقل شــــده
ــــاعـدة ــــیحیـت و روایـت« )٦( س کـه باز ھم براى « )۸( زیـد بن نفیـل«و)۷(  ابو المویھـب راھـبیکى از بزرگـان مس

 :نمائیداى از نقل ابن اسحاق در سیره است توجهبداستان زیر که خالصهنمونه

نصر که یکى از پادشاھان یمن بود خواب وحشتناکى ربیعة بن: )۹( نویسدابن ھشام مورخ مشھور در تاریخ خود مى
ــــارکرد و تعبیر خواب خود را از آنھا دیـد و براى ــــتن تعبیر آن تمـامى کـاھنـان و منجمان را بدربار خویش احض دانس

 .خواستار شد

 آنھا گفتند:خواب خود را بیان کن تا ما تعبیر کنیم؟

یم و شــــماتعبیر کنید به تعبیر شــــما اطمینان ندارم ولى اگر یکى از ربیعة در جواب گفت:من اگر خواب خود را بگو
 .شما تعبیرآن خواب را پیش از نقل آن بگوید تعبیر او صحیح است

ــــاه مى ــــى را که پادش ــــخص ــــتند یکىیکى از آنھـا چنین گفـت:چنین ش ــــطیح«خواھد فقط دو نفر ھس و »س
 .و تعبیر کنندتوانند خواب را نقل کرده این دو کاھن مىکه»شق«دیگرى

بدربار ربیعة آمد و چون پادشاه جریان خواب خود »شق«ازربیعة بدنبال آندو فرسـتاد و آنھا را احضار کرد،سطیح قبل
از تاریکى بیرون آمد و در سرزمین تھامه در افتاد و رابدو گفت،سـطیح گفت:آرى در خواب گلوله آتشـى را دیدى که

 !را در کام خود فرو بردھر جاندارى

 ربیعة گفت:درست است اکنون بگو تعبیر آن چیست؟

کند که مردم حبشه بسرزمین شما فرود سرزمین زندگى مىسـطیح اظھار داشت:سوگند بھر جاندارى که در این
 .آیند وآنرا بگیرند

 یا پس از آن؟صورت خواھد گرفتپادشاه با وحشت پرسید:این داستان در زمان سلطنت من

 .سطیح گفت:نه:پس از سلطنت تو خواھد بود

 !شودمىیا منقطعربیعة پرسید:آیا سلطنت آنھا دوام خواھد یافت

 !شودمىگفت:نه پس از ھفتاد و چند سال سلطنتشان منقطع

ــى از بین مى ــت چه کس ــلطنت آنھا بدس ــید:س ــت مردى بنام ارم بن ذى یزن که از مملکت پرس رود؟ گفت:بدس
 .مدبیرون خواھد آعدن

 پرسید:آیا سلطنت ارم بن ذى یزن دوام خواھد یافت؟

 .گفت:نه آن ھم منقرض خواھد شد

 پرسید:بدست چه کسى؟

 .شودمىگفت:به دست پیغمبرى پاکیزه که از جانب خدا بدو وحى

 اى خواھد بود؟پرسید:آن پیغمبر از چه قبیله

اھى این سرزمین تا پایان این جھان در میان نصـر که پادشـگفت:مردى اسـت از فرزندان غالب بن فھر بن مالک بن
 .او خواھد بودپیروان



 ربیعة پرسید:مگر این جھان پایانى دارد؟

ــــند و بد  ــــعادت رس ــــت که اولین وآخرین در آنروز گرد آیند و نیکو کاران بس گفـت:آرى پـایان این جھان آنروزى اس
 .بدبخت گردندکاران

 ربیعة گفت:آیا آنچه گفتى خواھد شد؟

 .خواھد شدپاسخداد:آرى سوگند بصبح و شام که آنچه گفتمسطیح 

گفت و ھمین جریان موجب »ســطیح«نیز بدربار ربیعه آمد و او نیز ســخنانى نظیر گفتار»شــق«پس از این ســخنان
اى نوشت و از وى خواست تا نامه-فارسپادشاه-شـد تاربیعه در صـدد کوچ کردن بسـرزمین عراق برآید و به شـاپور

که در نزدیکى -را»حیرة«ندانش را درجاى مناســبى در ســرزمین عراق ســکونت دھد و شــاپور نیز ســرزمیناو و فرز
از -مشــھور حیرةفرمانرواى-براى ســکونت آنھا در نظرگرفت و ایشــانرا بدانجا منتقل کرد،و نعمان بن منذر-کوفه بوده

 .فرزندان ربیعة بن نصر است

در آن قصـــیده معروف خود ســـروده و مطلع آن چنین لممالک فراھانىرســـیم به اشـــعارى که ادیب او باالخره مى
 :است

برخیز شتربانا بر بند کجاوه کز چرخ ھمى گشت عیان رایت کاوه در شاخ شجر برخاست آواى چکاوه وز طول سفر 
س ام آتشکده فارحسـرت من گشت عالوه بگذر بشتاب اندر از رود سماوه در دیده من بنگر دریاچه ساوه وز سینه

 نمودار

 :تا آنکه گوید

خواھى از فیل نیاید رو تا بسرت طیر ابابیل نیاید بر فرق تو و قوم تو با ابرھه گو خیر به تعجیل نیاید کارى که تو مى
سجیل نیاید تا دشمن تو مھبط جبریل نیاید تاکید تو در مورد تضلیل نیاید تا صاحب خانه نرساند بتو آزار زنھار بترس 

نه بســـپار بزودى شـــتر ســـبط کنانة برگرد از این راه و مجو عذر و بھانه بنویس به نجاشـــى از غضـــب صـــاحب خا
 اوضاع،شبانه آگاه کنش از بد اطوار زمانه وز طیر ابابیل یکى بر بنشانه کانجا شودش صدق کالم تو پدیدار

 :تا آنجا که در باره والدت آنحضرت گوید

این اسـت که سـاسان به دساتیر خبر داد جاماسب به روز سوم تیر خبر داد بر بابک برنا پدر پیر خبر داد بودا بصنم 
خانه کشــمیر خبر داد مخدوم ســرائیل به ســاعیر خبر داد وان کودک ناشــســته لب از شــیر خبر داد ربیون گفتند و 

و بیان ســازند اســرار نھانى گر خواب انوشــروان نیوشــیدند احبار از شــق و ســطیح این ســخنان پرس زمانى تا بر ت
تعبیر ندانى از کنگره کاخش تفسـیر توانى بر عبد مسـیح این سخنان گر برسانى آرد بمدائن درت از شام نشانى 
بر آیت میالد نبى سـید مختار فخر دو جھان خواجه فرخ رخ اسعد موالى زمان مھتر صاحبدل امجد آن سید مسعود 

ــــفش نتوان گفت بھفتاد مجلد این بس که خدا گویدو خـداوند مؤید پیغم ــــم احمد وص ما کان «بر محمود ابو القاس
بر منزلت و قدرش یزدان کند اقرار اندر کف او باشد از غیب مفاتیح و اندر رخ او تابد از نور مصابیح خاک کف » محمد

ش اخته تصــریح وین معجزهپایش بفلک دارد ترجیح نوش لب لعلش بروان ســازد تفریح قدرش ملک العرش بما ســا
بس که ھمى خواند تسـبیح سـنگى که ببوسـد کف آن دسـت گھر بار اى لعل لبت کرده سـبک سنگ گھر را وى 
ــوده کند قرص قمر را تقدیر  ــت تو فرس ــیروى به امر تو درد ناف پدر را انگش ــکر را ش ــیرین کلمات تو ش ــاخته ش س

ر را تا الیق بزم تو شود نغز و بھنجار موسى ز ظھور تو خبر بمیدان تو افکنده سـپر را واھوى ختن نافه کند خون جگ
داد به یوشــع ادریس بیان کرده به اخنوخ و ھمیلع شــامول به یثرب شــده از جانب تبع تا بر تو دھد نامه آن شــاه 

 سمیدع اى از رخ دادار برانداخته برقع بر فرق تو بنھاده خدا تاج مرصع در دست تو بسپرده قضا صارم تبار

اش را در عھد جدید وقدیم و انجیل و غیره خواندید تذکر این نکته که در سخن لبته در مورد بشارتھائى که نمونهو ا
شــود ضــرورى اســت که چون غرض ازذکر این بشــارتھا در کلمات انبیاء و بزرگان از نویســندگان نیز دیده مىبعضــى

محققانى بود که تاحدودى ملھم باشند و مغرضان  طبقه خاصى از آیندگان یعنى دانشمندان وگذشته اطالع یافتن
ــــارتھامعموال داراى  ــــون بماند از اینرو این بش ــــحیف مص ــــتبردزده و از تحریف و تص و منحرفـان نتواننـد به آنھا دس

 :خصوصیات زیر است

 ...استعارات و کنایات ذکر شدهبشارتھا معموال واضح و روشن نیست و عموما در قالب-۱



شــدند ذکر نشــده و معموال اوصــاف و خصــوصــیات مىنام رســمى پیمبران که بدان نام خواندهدر این بشــارتھا -۲
که در بشــارات »فارقلیط«که در باره حضــرت عیســى دربشــارات آمده و»مســیح«ذکر شــده مانند لفظاخالقى آنان

 ...رسول خدا ذکر گردیده

د ما دارد ذکر نشده و بطور رمز و کنایه ذکر شده که نزدر بشارات زمان و مکان نیز معموال بدان معنى و مفھومى-۳
چنانچه دراخبار غیبیة ائمه اطھار و بخصـــوص امیر مؤمنان علیه الســـالم وروایات عالئم ظھور نیز این خصـــوصـــیت 

 ...اندمطلب را بیان فرمودهخورد که بخاطررعایت ھمان جھتى که ذکر شد بصورت رمز و اشاره و کنایةبچشم مى

 از نویسندگانو بگفته یکى 

ــــلحـت» ــــارات مـاننـدزیبـائیھـاى طبیعـت کـه محفوظ مىخـداونـدى ایجـاب مىمص مـانـد یا مانند کرد کـه این بش
محفوظ بماند تا مورد استفاده نسلھاى بعد اى از اشاراتشود در لفافهحفظ مىجواھر فروشان که بدقتصـندوقچه

 .« )۱۰(سر و کار دارند قرار گیردکه بیشتر با عقل و دانش

 چه حوادثى در شب والدت رخ داد

ــرت ــب والدت آنحض ــت که در ش ــت در روایات ما آمده اس حوادث مھم و اتفاقات زیادى در اطراف جھان بوقوع پیوس
بوده بدانگونه که در داســتان اصــحاب »ارھاصــات«پیش از آن ســابقه نداشــت و یا اتفاق نیفتاده بود که از جملهکه

 :ین استفیل ذکر شد،و در قصیده معروف برده نیز آمده که چند بیت آن چن

ـــحاب  ـــمل اص ـــدع کش ـــرى و ھو منص یوم تفرس منه الفرس انھم قد انذروا بحلول البؤس و الفئم و بات ایوان کس
کســرى غیر ملتئم النار خامدة االنفاس من اســف علیه و النھر ســاھى العین من ســدم و ســاء ســاوه ان غاضــت 

 زنا و بالماء ما بالنار من ضرمبحیرتھا و رد واردھا بالغیظ حین ظم کان بالنار ما بالماء من بلل ح

در کتاب امالى بســند خود از امام صــادق »ره«و شـاید جامعترین حدیث در اینباره حدیثى اســت که مرحوم صــدوق
 :اش چنین است که آنحضرت فرمودروایت کرده و ترجمهعلیه السالم

ان ممنوع شد و تا چھار آسمان بدنیا آمد از سه آسم» ع«رفت و چون حضـرت عیسى ابلیس به آسـمانھا باال مى
ممنوع شد،و شیاطین بوسیله پرتاب بدنیا آمد از ھمه آسـمانھاى ھفتگانه»ص«رفت،و ھنگامیکه رسـولخداباال مى

 :گردیدند،و قریش که چنان دیدند گفتندشدن ستارگان ممنوع

 !گفتند بر پا شدهقیامتى که اھل کتاب مى

ــــى داناتر بود بدانھا گفت: بنگرید اگر آن عمرو بن امیـه که از ھمه مردم آنزمان ب ــــناس ــــتاره ش ه علم کھانت وس
از روى آن معلوم گردد پس بدانید شوند و تابستان و زمستاناسـت که مردم بوسیله آنھا راھنمائى مىسـتارگانى

 .افتادهاى اتفاقنابودى ھر چیز است و اگر غیر از آنھا است امر تازهکه قیامت بر پا شده و مقدمه

ــــب  و ــــرى در آن ش ــــر پا نبود،و ایوان کس ــــب به رو در افتاد و ھیچ بتى درآنروز بر س ــــبح آن ش ھمـه بتھا در ص
 .خورد وچھارده کنگره آن فرو ریخت.و دریاچه ساوه خشک شد.ووادى سماوه پر از آب شدشکست

 .ھاى فارس که ھزار سال بود خاموش نشده بود در آن شب خاموش گردیدآتشکده

کشند و از دجله عبور کرده و در بالد آنھا را یدک مىدر خواب دیدند شـترانى سـخت اسـبان عربى و مؤبدان فارس
 .وارد شدخورد و رود دجله در آنشدند،و طاق کسرى از وسط شکستپراکنده

مشـرق رفت تا بدانجا رسـید،فرداى آن شب تخت ھر حجاز بر آمد و ھمچنان بسـمتو در آن شـب نورى از سـمت
 .گفتندنمىنگون گردید و خود آنھا گنگ گشتند که در آنروز سخنسرپادشاھى

دانش کاھنان ربوده شد و سحر جادوگران باطل گردید،وھر کاھنى که بود از تماس با ھمزاد شیطانى خود ممنوع 
 .گردید ومیان آنھا جدائى افتاد

و ســـر بســـوى آســـمان بلند کرد و  خود را بر زمین گذاردآمنه گفت:بخدا فرزندم که بر زمین قرار گرفت دســـتھاى
گفت:تو آقاى مردم را زادى او را محمد نام مىاىنگریســت،و نورى از من تابش کرد و در آن نور شــنیدم گویندهبدان
 .بگذار



بود به عبد المطلب گزارش دادند،عبد المطلب او را آنگـاه او را بنزد عبـد المطلـب بردند و آنچه را مادرش آمنه گفته
 :ذارده گفتگدر دامن

 الحمد ہلل الذى اعطانى ھذا الغالم الطیب االردان قد ساد فى المھد على الغلمان

 .ستایش خدائى را که بمن عطا فرمود این فرزند پاک و خوشبورا که در گھواره بر ھمه پسران آقا است

 .سرودو در باره او اشعارى. )۱۱( آنگاه او را به ارکان کعبه تعویذ کرد

طلبید)و چون اطرافش جمع شدند بدو گفتند:اى سرور چه آن شب یاران خود را فریاد زد(و آنھا را بیارىو ابلیس در 
بینم چیزتو را بھراس و وحشـت افکنده؟گفت:واى بر شـما از سر شب تابحال اوضاع آسمان و زمین را دگرگون مى

بن مریم تاکنون سابقه نداشته،اینک عیسىو بطور قطع درروى زمین اتفاق تازه و بزرگى رخ داده که از زمان والدت 
 چیست؟بگردید و به بینید این اتفاق

 .ندیدیماىآنھا پراکنده شدند و برگشتند و اظھار داشتند:ما که تازه

ـــتجو پرداخت تا به حرم ـــت آنگاه در دنیابجس ـــخص من اس ـــاھده کرد -مکه-ابلیس گفت:این کار ش ـــید،و مش رس
اسـت وارد حرم شـود که فرشـتگان بر اوبانگ زده مانع ورود او شدند،بسمت غار اند،خوفرشـتگان اطراف آنرا گرفته

 :گنجشکى گردید و خواست در آید که جبرئیل بر او نھیب زدحرى رفت و چون

 از تو سؤالى دارم؟حق!ابلیس گفت:اى جبرئیلبرو اى دور شده از رحمت-

 ؟دادهاى در زمین رخگفت:بگو،پرسید:از دیشب تاکنون چه تازه

 .بدنیا آمده-صلى هللا علیه و آله-پاسخداد:محمد

 .اى ھست؟گفت:نهشیطان پرسید:مرا در او بھره

 پرسید:در امت او چطور؟

 .گفت:آرى.ابلیس که این سخن را شنید گفت:خوشنود وراضیم

چنین است که در شھر مکه شخصى یھودى سکونت داشت و در حدیث دیگرى که در کتاب کمال الدین نقل کرده
ونامش یوسـف بود،وى ھنگامى که ستارگان را در حرکت وجنبش مشاھده کرد با خود گفت:این تحوالت آسمانى 

یاطین رانده شوند و از رفتن به چون بدنیا آید شـبخاطروالدت ھمان پیغمبرى اسـت که در کتابھاى ما ذکر شـده که
گردند. و چون صـبح شـد بمجلسى که چند تن از قریش در آن بودندآمد و بدانھا گفت: آیا دوش در آسـمانھا ممنوع

 میان شما مولودى بدنیا آمده؟

 .گفتند:نه

اســت و اگر اینجا متولد نشــده حتما در فلســطین متولد گفت:ســوگند به تورات که وى بدنیا آمده و آخرین پیمبران
 .گشته است

خود رفتند داستان گفتگوى با آن یھودى را با زنان و ھاىاین گفتگو گذشـت و چون قریشـیان متفرق شدند و بخانه
 .عبد المطلب پسرى متولد شدهر خانه عبد هللا بنخاندان خودبازگو کردند و آنھا گفتند:آرى دیشب د

مولود پیش از آنکه من از شما پرسش کردم بدنیا آمده این خبر را بگوش یوسـف یھودى رساندند،وى پرسید:آیا این
 .یا بعد ازآن؟گفتند:پیش از آن!گفت:آن مولود را بمن نشان دھید

ــــیـان او را بـه درب خـانـه آمنه آوردند و بدو گفتند: بیند،و چون مولود را فرزندخود را بیاور تا این یھودى او را بهقریش
آوردند ویوسف یھودى او را دیدار کرد جامه از شانه مولود کنار زد وچشمش به خال سیاه و درشتى که روى شانه 

ن اعارض شد و بزمین افتاد قرشیوى بود بیفتاد دراینوقت قرشـیان مشاھده کردند که حالت غش بر آن مرد یھودى
 .تعجب کرده و خندیدند



پیغمبر پیغمبر شـمشـیر اسـت که شمشیر در میان شما خندید؟باید بدانید که اینیھودى برخاسـت و گفت:آیا مى
 ...نھدمى

 .کردندمىقرشیان متفرق شده و گفتار یھودى را براى یکدیگر تعریف

نقل کرده آنمرد کتابى به قرشیان که ولید و در حدیثى که مرحوم کلینى شـبیه به روایت باال از مردى ازاھل کتاب 
از خاندان بنى اسـرائیل خارج شد و بخدا بن مغیرة وعتبة بن ربیعه و دیگران در میانشـان بود رو کرده و گفت: نبوت

 !است که آنھا را پراکنده و نابود سازداین مولود ھمان کسى

نھا خوشـنود شـدند بدیشـان گفت:خورسند که دید آقریش که این سـخن را شـنیدند خوشـحال شـدند،مرد کتابى
 .زبانزد مردم شرق و غرب گرددشدید!بخداسوگند این مولود چنان سطوت و تسلطى بر شما پیدا کند که

 !یابدابو سفیان از روى تمسخر گفت:او بمردم شھر خود تسلطمى

ه اما در بســـیارى از آنھا این و نظیر آنچه در روایات ما آمده برخى از این حوادث درروایات اھل ســـنت نیز ذکر شـــد
 .ذکر شده نه مقارن والدت»ص«قبل از بعثت رسولخداحوادث

ـــام و تاریخ ـــیره ابن ھش ـــحیح بخارى نیز از ابن عباس مانند روایاتى که در س ـــت و در ص طبرى و جاھاى دیگر اس
در مورد منع « )۱۳( صــدااآلن یجد له شــھابا رفمن یســتمع«و فخر رازى نیز در تفســیر آیه شــریفه)۱۲(  شــدهروایت

و از ابى بن )۱٤(  کردهشــیاطین از نفوذ در آســمانھا وتیرھاى شــھاب ھمین گفتار را داشــته و اقوالى در اینباره نقل
 :گفته استاند کهکعب نیز حدیثى در اینمورد نقل کرده

و در اشعار بعضى از -« )۱٥( صلى هللا علیه و آله-هللالم یرم بنجم منذ رفع عیسـى علیه السـالم حتى بعث رسول»
عرب نیز قسـمتى از این حوادث در مورد مبعث آمده مانند اشعارزیر که از شاعرى بنام قیروانى نقل شده شـاعران
 :گویدکه مى

و صـرح کسرى تداعى من قواعده و انفاض منکسر االوداج ذامیل و نار فارس لم توقد و ما خمدت مذالف عام و نھر 
 عثه االوثان و انبعثت ثواقب الشھب ترمى الجن بالشعلالقوم لم یسل خرت لمب

 یک سئوال

اکنون جاى یک ســـئوال ھســـت که اگر کســـى بگوید:آیانظیر آنچه در این روایات آمده در کتابھاى تاریخى و روایات 
 غیراسالمى ھم ذکرى از آنھا شده یا نه؟

سند و صدور از امام معصوم علیه السالم براى  گوئیم:اوال اگر حدیث وروایتى از نظرکه ما در پاسخ این سئوال مى
تواند باشـــد،و ھمه بحثھا در ھمان و روایت مىشـــد دیگر کدام روایت و تاریخى براى ما معتبرتر از آن حدیثماثابت

اســت،ولى پس ازاثبات دیگر اســتبعاد و زیر ســئوال بردن »صــغراى قضــیه«قســمت اول واعتبار ســند و به اصــطالح
تاریخ و روایتى معتبرتر از آن تواند داشـته باشد،وگرنه کداممان وتاریخ زدگى محمل دیگرى نمىحدیث،جز ضـعف ای

محکمتر از داستان و وحى الھى سـرچشمه گرفته باشد و کدام داستان و حدیثىتاریخ و روایتى اسـت که از منبع
 !دمعصوم علیھم السالم صادر گردیده باشحدیثى است که از زبان پیمبران و ائمه

آنھایند؟و معیار صـحت و سـقم ھمه دانشھاى بشرى مگر نه این اسـت که سـرچشـمه پر فیض و زالل ھمه علوم
 گفتار آنھااست؟

اى از گذشــتگان و زمانھاى قدیم در دســت داریم که ما بتوانیم گوئیم:مگر تاریخ صــحیح و دســت نخوردهمى-و ثانیا
 از آنھا بگیریم؟روایات را با آنھا منطبق ساخته و یا تاییدى این

ھاى متعددى که معموال از آنھا در دســت مردم آن نســخهترین کتابھا مانند تورات و انجیل با آنھمهجائى که مقدس
ــــتورات ــــتبرد و تحریف و زمـانھابوده و جمله جمله و کلمه بکلمه آنھا مورد احترام و متن دس دینى آنھا بوده از دس

ھاى زمان و جیره خوارانشان احکام و فرامین آنھا رابنفع ایشان تغییر داده و نبوده،و طاغوتتصحیف و اسقاط در امان
ــر به ھاى خطىھا با نســخهتاریخى معدودى که در زوایاى کتابخانهاند، دیگر چگونه کتابھاىیا اســقاط کرده منحص
 تواند مورد اعتمادباشد؟شمارى وجود داشته مىفرد یا انگشت

اوضـــاع و احوال آنزمانھا را نوشـــته و ثبت کرده باشـــد آیا یخى وجود داشـــته باشـــد کهبر فرض که چنین تار-و ثالثا
ــده؟و آیا وســائل ارتباطى آنچنان بوده که تاریخ وقایعى که در آنزمانھا اتفاق افتاده در تاریخھا ثبت و نگارشھمه ش



لع گردند و آنرا در تاریخ ثبت کنند؟مگر مطافتادهنگاران بتواننداز ھر اتفاقى که در گوشه و کنار جھان آنروز اتفاق مى
ھاو...چنین کارى انجام شده و چنین وسائل ارتباطى و مخابراتى و رادیوھا و تلویزیونھا و ماھوارهامروزه با تمام این

توان کرد؟... مگر وســـائل ارتباطى جھان آزادند و مســـتقالنه و بدور از ســـیاســـتھا واختناقھا و خارج از ادعائى مى
بصورت معجزه توانند کوچکترین خبرى را منتشر کنند؟آن ھم خبرى کهمىاى مخصـوص و صـافیھاى انحصارىکانالھ

دربار ســــلطنتى بوقوع پیوســــته باشــــد...؟مگر معجزاتى یک قدرت طاغوتى و یکآســــمانى براى شــــکســــت
در -نویسنده مصرى-دکتر سعید بوطىباشد و بگفتهکه وقوع آن مورد اتفاق ھمه مسلمانان مى»القمرشـق«امثال

گذشته نقل شده...؟و کتاب فقه السـیرة از امورمتفق علیه در نزد علماء و دانشمندان اسالمى است در تاریخھاى
بلکه معجزات انبیاء گذشــته مانند ســردشــدن آتش بر ابراھیم خلیل علیه الســالم و شــکافته شــدن دریابوســیله 

ــدن و بلعیدن آن تمام مارھاى ــى و اژدھا ش ــاى موس ــرت عص ــدن مردگان بدعاى حض ــاحران و زنده ش جادوئى س
 ...!شود؟دیگر آمده و ذکرى از آنھا دیده مىمسیح وامثال آن جز در کتابھاى مقدس و مذھبى در تاریخھا و روایات

چنانچه امروزه نیز -در انحصـــار طاغوتھاى زمان بودهو حقیقت آن اســـت که تاریخ نویســـان و وقایع نگاران گذشـــته
وانبیاء الھى نیز پیوســته بر ضــد -اســت و بشــر ھنوز نتوانســته خود را از قید و بند ایشــان آزاد ســازدونهعموما اینگ

کرده ومبارزه داشـتند،و آنھا ھمواره در صـدد از بین بردن انبیاء و محو نام و آثار ایشان بوده ھمان طاغوتھا قیام مى
دادند نمىشخصیت و افسادگر معرفى کنند،و ھرگز اجازه ماجراجو و بىاند آنھا را افرادىخواستهو بھر وسیله مى

ــــیله  آنھـا را بعنوان مردانى الھى کـه قـدرت انجـام معجزه رادارنـد معرفى کنند،و بھمین دلیل معجزاتى را که بوس
ــان ــده انکار کرده و یا توجیه مىانجام مىایش آســمانى و روایات مذھبى نبود اثرى از این نمودند،و اگر کتابھاىش

 ...و بدست ما نرسیده بودعجزات بجاى نماندهم

ــالمى خود که یک انگیزه مذھبى داشــته و ادامه آنرا نیز بیارى خدا ھمان انگیزه چنانچه اکنون نیز ما در انقالب اس
مذھبى وعشـق شـھادت طلبى در راه خدا و دین،تضـمین کرده و بر ضـدطاغوتھاى شرق و غرب قیام کرده ھمین 

و یا خارج بشــود مانندراھپیمایى میلیونى و غیر که ھر حرکتى بنفع این انقالب در داخل بینیمشــیوه تبلیغى را مى
شـود و در رادیوھا و وسائل ارتباطجمعى ذکرى از گیرد اصـال منعکس نمىمىمیلیونى که در داخل و یا خارج انجام

رسدبا آب و تاب در مانند اجتماعات اندکى که جمعا به صد نفر نمى-شـود،اما کوچکترین حرکت ضـدانقالبآن نمى
 .گردداى گروھى بعنوان یک حرکت ضدرژیم نه یکبار بلکه چند بار پخش مىھھمه رسانه

ــــته نداریم و اگر ھم تتبع کنیم معلوم و بھمین دلیـل مـا مى گوئیم انگیزه و نیـازى براى تحقیق در تـاریخھاى گذش
پیدا  روایاتتاییدى از تاریخ براى این بجائى برســیم،مگر اینکه بخواھیم بھر وســیله و ھر ترتیبى که شــدهنیســت

آنرا  نامربوط بزنیم،چنانچه نظیربراى تطبیق این روایات با تاریخ دست به توجیه و تاویلھاىکنیم اگر چه مجبور شویم
ــــعف ایمان و  ــــنیدید و خواندید،که ما آنعمل را محکوم کرده و دلیل برض ــــحاب فیل ذکرکرده و ش ــــتـان اص در داس

 . ...زدگى و تاریخ زدگى و غیره دانستیمغرب

 :نوشتھاپى

 .٤۰زندگانى پیغمبر اسالم تالیف نگارنده ص -۱

 .۱۸٦-۱۸۰ص  ۱٥بحار االنوار ج -۲

 .۱۸٦-۱۸۰ص  ۱٥بحار االنوار ج -۳

 .٤۲و  ۳۸و  ۸۹و  ۷۷زندگانى پیغمبر اسالم ص -٦و  ٥و  ٤

 .۱۱۲و  ۱۱۱اکمال الدین ص -۷

 .٤۱زندگانى پیغمبر اسالم ص -۸

 .ایم تلخیص شده استآنچه ذیال از سیره ابن ھشام نقل کرده-۹

 .٥۰۲ص  ۱خاتم پیغمبران ج -۱۰

یعنى او را بکنار خانه کعبه آورد و براى ســالمتى و پناه او از شــر شــیاطین و دشــمنان،بدنش را بچھار گوشــه -۱۱
 .کعبه مالید

 .۷۳ص  ٦صحیح البخارى ج -۱۲



 .۹سوره جن آیه -۱۳

 .۲٤۱ص  ۸ج  مفاتیح الغیب-۱٤

 .۳۳۱ص  ۱٥بحار االنوار ج -۱٥
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