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شبهه:
اگر واقعهی شقالقمر(شاکفتهشدن ماه) صورت گرفته بود باید مردم روی زمنی آن را یمدیدند و در
کتب تاریخ غری مسلمانان نزی ذکری از آن به میان یمآمد.
جواب:
الف)
شاکفته شدن ماه در شب بوده که اکرث مردم در خوابند1و یا درهای خانهشان بسته بوده 2و به اکرهای
شخیص خویش مشغول هستند3.و کمرت به آسمان یمنگرند .همچننی از سایر اموری که در آسمان
رخ یمدهد؛ همانند :خسوف و شهاب سنگها و نورهایی که در اعلم یمدرخشد نزی اغلب انسانها
اطالیع ندارند.

4

همچننی شاکفنت ماه ،تنها دیلیل برای کساین بوده که آن را درخواست کردند و دیگران به آن توجیه
هم نیمنمودند.

5

ب)
ماه یکی از خملوقات الیه است ،که افقهای متفاویت دارد ،کسوف برای عدهای مشخص یمگردد
ّ
اما عدهای آن را نیمبینند ،پس اماکن دارد که قرب و بعد و ارتفاع یا عدم آن طول و عرض
جغرافیایی یا هر کدام از اینها در رؤیت این معجزه تأثری گذار باشد.

6

 . 1حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،أبو العال حممد عبد الرمحن املباركفورى؛ (ج/6/ص - )342/انلارش :دار الكتب العلمیة – بریوت.

 . 2الشفا بتعریف حقوق املصطىف ،أبو الفضل القايض عیاض بن موىس ایلحصيب؛ (املتوىف544 :ه)( ،ج/1ص - )283/انلارش :دار الفكر.

 . 3جهود الشیخ حممد رشید رضا يف الرد ىلع عقائد انلصارى ،عبدالرمحن بن اغلب العوايج؛ (ص.)598/
َ
َ ُ ُْ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم ،القايض عیاض بن موىس بن عیاض؛ (املتوىف544 :ه)( ،ج/8/ص - )335/انلارش :دار الوفاء – مرص.
ِ . 4إکمال
 . 5کشف املشلك من حدیث الصحیحنی ،أبو الفرج عبد الرمحن اجلوزي؛ (املتوىف597 :ه)( ،ج/1/ص - )286/انلارش :دار الوطن – الریاض.
َ
َ ُ ُ ْ
المع ِل ِم بف َوائِ ِد ُم ْس ِلم ،القايض عیاض بن موىس بن عیاض؛ (املتوىف544 :ه)( ،ج/8/ص - )335/انلارش :دار الوفاء – مرص.
ِ . 6إکمال

مرکز هدا یت؛ رد اسالم ستی

زان .................................

3

ج)
زماین که معجزهی شق شدن ماه در آن اتفاق افتاد ،مثل امروز تأیلف کتاب و تدوین وقایع تارییخ
وجود نداشت؛ اکرث کشورها در سمت غرب حجاز در جهالت رس یمبردند و آثار تمدن در آنها دیده
نیمشد؛ رسزمنیهایی در رشق جزیرة العرب مثل هند دو یا سه ساعت با عربستان اختالف افق
دارند ،پس بعید نیست وقیت که ماه در مكه شاکفته شده ،نیمه شب آنها بوده و همه در حال
اسرتاحت و خواب بودند.

1

د)
رسول خدا سورهی قمر را در مجاعتهای خییل بزرگ تالوت یمکرد ،مانند :نماز مجعه ،و عیدین،

2

تا برای مردم آیات و دالئل نبوت خود را آشاکرا بشنواند3،همهی مردم به این معجزه اقرار کردند ،و
هیچ یک از آنها این معجزه را انکار نکرد ،از این معلوم یمشود این معجزه برای همهی مردم آشنا
بوده است .اگر شق القمر صورت نگرفته بود ،اولنی کساین که بر این آیه اعرتاض یمکردند ،مؤمننی
بودند؛ در حایل که در هیچ یک از کتب تاریخ ثابت نیست ،که کیس بر این آیه اعرتاض کرده باشد.

4

کیس که آاگیه اندک سیاىس داشته باشد ،هیچاگه خربی که مردم آن را دروغ بشمارند را یکی از
نشانهها بر صداقت خود قرار نیمدهد و بر همهی مردم نیمخواند.

5

پس معلوم یمشود که این حادثه اتفاق افتاده بود که پیامرب آن را برای دیگران یمخواندند.

ُ ُ َ َ َ 1
لهم,رشح صحیح مسلم ،عالمه مفیت حممد تیق «عثماین»؛ (ج/14/ص – )162/مرتجم :جواد عصاررودی - ،نارش :امحد جام.
 .تکمله فتح الم ِ

 . 2صحیح مسلم( ،حدیث .)891/دارالفكر.

 . 3إظهار احلقیقة ،حممد بن يلع بن مجیل املطري؛ (ص.)76/
 . 4رد السهام عن خری األنام ،أكرم حسن مريس؛ (ج/1/ص.)962/

 . 5اجلواب الصحیح ملن بدل دین املسیح ،شیخ اإلسالم ابن تیمیة ادلمشيق؛ (املتوىف728 :ه)( ،ج/1/ص - )419/انلارش :دار العاصمة ،السعودیة.
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ه)
در زمانههای گذشته مانند اکنون نبوده که هزاران دوربنی و تلسكوپ ،فضا را رصد نموده و چندین
ً
ایستاگه فضایی وجود داشته باشد؛ معموال حوادیث که توسط مردم دیده یمشدند یا با صدا همراه بودند
ً
(مانند رعد و برق) یا با افزایش و اکهش نور؛ آن هم به صورت طوالین (مثال کسوف و خسوف) ویل
شدن ماه بدون هیچ عالمیت اجنام شده و مدت زمان آن نزی طوالین نبوده است1.پس اگر
این شق
ِ
تعداد اندیک از آن اطالع داشته باشند ،موجه خواهد بود.

و)
ّ
واقعهای مذکور در شب و در مكه اتفاق افتاده است ،و در آن زمان در بسیاری از ممالک ،روز بوده
است2،و در بعیض ممالک دیگر نصف شب و آخر شب بوده است که عموم مردم در آن موقع در
خواب بودهاند3،و اگر بیدار هم یمبودند که باز هم همیشه به سوی ماه نیمنگرند4و اگر هم ناگه
کنند هیچ مانیع وجود ندارد که قسمتهای قابل ّ
توجیه از آسمان ابری بوده و آنها نتوانستهاند که
آنر ا مشاهده نمایند5.و اگر آن را دیده باشند؛ چون اهمیت خایص برای شان نداشته؛بنابراین آن را
حادثهای همچون خسوف ماه پنداشته و به ذکر آن نرپداختهاند.

6

 . 1احلاد نوین – باتالق رنگنی ،مراد یوسىف؛ (ج/3/ص – )444/نارش :نرش احسان.
 . 2جملة ابلیان( ،عدد/13/ص.)20/

 . 3الالمع الصبیح برشح اجلامع الصحیح ،شمس ادلین ْ
الربماوي ،العسقالين املرصي الشافيع؛ (ج/10/ص - )214/انلارش :دار انلوادر ،سوریا.
ِ
 . 4رشح صحیح مسلم ،أبو األشبال حسن الزهریي آل مندوه املنصوري املرصي؛ (اجلزء/57/ص.)10/
ُ
 . 5از جنوم شناىس تا خدا شناىس ،دکرت بابک حممودی؛ (ص – )117/نارش :انتشارات حسیین اصل.

 . 6حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحیم املباركفورى؛ (ج/6/ص - )343/انلارش :دار الكتب العلمیة –
بریوت.
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و در اثر شاکفته شدن آن در نوراین بودن زمنی فریق حاصل نیمشود ،تا در أثر آن کیس به سوی ماه
ّ
متوجه شود 1.بسا اوقات مشاهده یمگردد که در بسیاری از ممالک کسوف رخ یمدهد 2،در حایل که

ً
ً
قبال اعالم شده بوده با وجود این ،هزارها بلكه میلیونها نفر اکمال از آن یباطالع هستند3،آیا یمتوان
عدم آاگیه آنان را دیلیل بر عدم کسوف قرار داد؟ در نتیجه عدم ذکر آن در عموم تواریخ4،نیمتواند
5

دیلیل بر عدم وقوع آن باشد ،تا بتوان آن را تکذیب نمود.
ً
کیس که این معجزه را دیده الزم نیست که حتما باید مؤرخ باشد ،و کیس که مورخ نباشد،
سخنش به راحیت پذیرفته نیمشود؛ چون چننی واقعهای نزد مردم بسیار بعید به نظر یمرسد و چه
بسا که بریخ مؤرخنی این واقعه را نوشته باشند ّ
6
اما به ما نرسیده باشد.
ابرهای جهالت انلگستان را پوشانیده بود ،اسپانیا در حالت غروب بود و آمریکا در روز روشن به
رس یمبرد و چنی و ژاپن در ابتدای صبح بودند؛ به همنی سبب نتوانستند این معجزهی بزرگ را
مشاهده نمایند .این است جواب کساین که یمگویند :چرا این حادثه در کتب تاریخ انلگیس ،چنی،
ژاپن و آمریکا نوشته نشده است؟

7

ََ
َّ ُ ُ ِّ ِّ
1
الملك؛ (ج/6/ص - )263/انلارش :إدارة اثلقافة اإلسالمیة.
عبد اللطیف ،املشهور بـ ابن
ین ِ
 .رشح مصابیح السنة لإلمام ابلغوي ،حممد بن عز ادل ِ
 . 2ملعات اتلنقیح يف رشح مشاکة املصابیح ،عبد احلق بن سیف ادلین ابلخاري ِّ
ادلهلوي احلنيف؛ (ج/9/ص - )359/انلارش :دار انلوادر ،دمشق –
سوریا.

 . 3الشفا بتعریف حقوق املصطىف ،أبو الفضل القايض عیاض بن موىس ایلحصيب؛ (املتوىف544 :ه)( ،ج/1ص - )283/انلارش :دار الفكر.
 . 4إظهار احلقیقة ،حممد بن يلع بن مجیل املطري؛ (ص.)76/

 . 5تفسری معارف القرآن ،عالمه مفیت حممد شفیع «عثماین»؛ (ج/13/ص – )326/نارش :انتشارات شیخ اإلسالم أمحد جام.
 . 6إظهار احلقیقة ،حممد بن يلع بن مجیل املطري؛ (ص.)77/

 .7رسائل عن انلورسیة ،د .عبد الكریم عكیوي؛ (ج/14/ص.)41/
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»

ز)
هم در آیهی رشیفهی قرآن1،و هم در سریهی مبارک پیامرب أكرم بیان شده است ،که :اکفران بعد
از دیدن شق القمر گفتند :این یک «سحر» است2،و سؤال مهیم که در اینجا مطرح یمشود این است
که:
چرا اکفران انکار نکردند و نگفتند« :این عمل اجنام نشد!؟»
همنی پاسخ اکفران که گفتهاند :این اکر «سحر» است ،یعین «اجنام شده» ّ
اما خنواستهاند بپذیرند و
ِ
گفته اند :سحر است.

ً
این پاسخ اکفران تا به اداعی ملحدین امروزی که موضوع را «اکمال انکار» یمکنند ،از زمنی تا

آسمان تفاوت دارد.
شخص خمالىف که جلوی چشمان او این عمل اجنام شده« ،انکار نکرده» بلكه گفته است« :معجزه
نیست» و «فقط سحر» است ،ویل اسالمستزیان امروزی بعد از  14قرن و در نهایت یبخربی یمگویند:
ً
3
اصال این عمل «اجنام نشده» است!
آیا برای اثبات شق القمر همنی اکیف نیست که گرویه آن را دیدند و گفتند :این جادو است! و
حیلهی از حیلههای حممد یمباشد! همان طور که معجزات دیگر پیامرب را تکذیب کردند ،اگر
این معجزه رخ نداده بودی آنان چننی سخین نیمگفتند.

 . 1قمر.2/

 . 2أخبار مكة ،الفاکيه؛ (املتوىف272 :ه)( ،ج/4/ص - )21/انلارش :دار خرض – بریوت.
 . 3احلاد نوین – باتالق رنگنی ،مراد یوسىف؛ (ج/3/ص – )458/نارش :نرش احسان  +تأویل خمتلف احلدیث ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتیبة
ادلینوري؛ (املتوىف276 :ه)( ،ج/1/ص - )76/انلارش :املكتب االساليم  -مؤسسة اإلرشاق.
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ح)
اگر کسی بگوید :ستارهشناسان چنین چیزی را ذکر نکردهاند ،جوابش آن است که از هیچ یک از ایشان نقل
نشده که به نفی آن پرداخته باشد...ز یرا حجت برای کسانی است که به اثبات چیزی پرداختهاند نه برای
کسانی که از ایشان نفی صریحی ذکر نشده باشد؛ تا جایی که حتی اگر از ایشان نفی صر یحی ذکر میشد
باز هم اثبات صر یح بر آن مقدم بود.

1

ط)

ّ
از روایت أبو داود طیاليس در «المسند»2و حافظ بیهيق در «دالئل انلبوة»3ثابت یمشود ،که

غری از أهل مكه کساین دیگر نزی بودهاند که این معجزه را با چشم رس مشاهده کردند؛ چنان که
وقیت مرشكنی با خود گفتند :اگر حممد ما را جادو کرده باشد ،اطرافیان را که نیمتواند جادو کند،
بنابراین از مسافرین در این باره سؤال کردند4،مسافرین هم این واقعه را تصدیق نمودند5.ابوجهل
وقیت این را از مسافرین شنید از روی دشمین گفت که این سحر مستمر است.
ی)
اکرث وقایع جنویم که در اعصار گذشته در کتب علیم ذکر شدهاند خرب واحد هستند؛ یعین ناقالن
طبقه ّ
اول تنها یکی ،دو نفر بودهاند و دیگران یب واسطه یا با واسطه از آنها نقل کرده اند؛ ذلا تنها

اعمیل که باعث یمشود ما به گفتههای آنها اعتماد نماییم کم اهمیت بودن موضوع و حسن ّ
ظن ما
به نویسنده است ،و إال از نقل یکی دو نفر ،یقنی استواری حاصل نیمشود؛ در حایل که خرب ّ
شق
 . 1فتح ابلاري رشح صحیح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافيع؛ (ج/7/ص - )185/انلارش :دار املعرفة – بریوت.

 . 2مسند أيب داود الطیاليس ،أبو داود سلیمان بن داود الطیاليس ابلرصى؛ (املتوىف204 :ه) (ج/1/ص/236/رقم - )293/انلارش :دار هجر – مرص.
ُ
 . 3دالئِل انلُ ّب َوة ،أمحد بن احلسنی بن يلع أبو بکر ابلیهيق؛ (املتوىف458 :ه) (ج/2/ص - )266/انلارش :دار الكتب العلمیة ،دار الریان للرتاث.

 . 4داعوى الطاعننی يف القرآن الكریم يف القرن الرابع عرش اهلجري والرد علیها ،عبد املحسن بن زبن بن متعب املطریي؛ انلارش :دار البشائر اإلسالمیة،
بریوت  -بلنان

 . 5تفسری معارف القرآن ،عالمه مفیت حممد شفیع «عثماین»؛ (ج/13/ص – )326/نارش :انتشارات شیخ اإلسالم أمحد جام.
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»

القمر را در طبقه ّ
اول که آن را با چشم خود مشاهده نموده و نقل کرده اند ،نه یکی دو نفر بلكه
تعداد فراواین تشكیل یمدهند که دروغ بایف همه آنها از نظر عقل بعید به نظر یمرسد؛ تاریخ نویس
بزرگ إمام طربی در تفسریش خرب ّ
شق القمر را با یس و پنج سند نقل نموده است؛ یعین ىس پنج
ً
ّ
نفر مستقیما آن حادثه را مشاهده نموده و مستقل از یکدیگر نقل نمودهاند؛ در حایل که هیچ خرب

جنویم در تاریخ گذشته برش نیست که با این تعداد ناقل ،به نسلهای بعدی منتقل شده باشد.
ذلا اگر کیس خبواهد منكر این واقعه شود پس باید تمام گزارشات تاریخ جنوم را منكر شود.
ّ
وجود و حتقق خاریج افرادی چون ارسطو ،بطلمیوس ،فیثاغورث ،ارشمیدس و ...با این تعداد سند به
مردم زمان ما نرسیده است کجا رسد سخنان و گزارشات آنها ،در حایل که دانشمندان هم به وجود
این افراد یقنی دارند هم به گزارشات نقل شده از آنها اعتماد یمکنند.

1

ک)
چه بسا کیس که منكر نبوت است ،وقیت خرب شده که،این دیلیل بر اثبات نبوت کیس است که او
انکار یمکند ،آن را پوشانده و از کتابت آن خودداری کرده باشد؛ زیرا ثبت کردن این واقعه
بزرگرتین دیلل بر علیه خود او یمباشد.

2

ل)
کساین که یمگویند در کتب تارییخ ذکری از حادثهی شق القمر نیامده لطف کنند ،چنان کتاب
تارییخ را نام بربند که در آن حوادث طبییع زمانهی پیامرب نوشته شده ،که ما در آن ناگه کنیم آیا
ً
این مسئله آمده یا نیامده؟ قطعا که چننی کتیب نبوده است.

ُ
 . 1از جنوم شناىس تا خدا شناىس ،دکرت بابک حممودی؛ (ص – )108/نارش :انتشارات حسیین اصل.

 . 2اظهار احلق ،شیخ رمحت اهلل الكریانوی اهلندی ،باب ششم اثبات نبوت حممد و رد شبهات کشیشان( ،ص – )395/املكتبة العلمیة .با ترصف.
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م)
با این وجود در بعیض از تواریخ هند آمده که هندیان شاهد شاکفته شدن ماه بودهاند ،در تاریخ فرشته

1

(از مجله تواریخ معروف رسزمنی هند) آمده است ،که بعیض از عربهای مسلمان در اوایل قرن سوم
هجری به جزیره رسندیب رفتند و کشیت آنها را باد ،به ملیبار منطقهای در جنوب هند انداخت،
آنان وارد شهر کدلکور شدند که نام حاکمش سامری بود ،او فردی اعلم و اعقل و خوش اخالق بود،
پس با آنان خوش رفتاری کرد ،وقیت از دینشان سؤال کرد ،از اسالم و از رسالت سیدنا حممد و
اتفاقایت که در آجنا رخ داده و معجزایت که به دست رسول خدا شلك گرفته از مجله شاکفنت ماه
خرب دادند ،آن پادشاه متحری شد و دفاتر اجداد خود را که در آن این مطالب مهم ثبت شده است
خواست و یاران خود را دستور داد که در آن بنگرند آیا شاکفنت ماه در آن بوده است ،پس از بررىس
دفاتر ،حاالت شیب از شبها ذکر شده است که در آن ماه به دو قسمت تقسیم شد و بعد به حالت
اصیل خود برگشت ،حاکم درنگ نکرد و به رسالت حممد اسالم آورد و اولنی حاکیم است که
در ملیبار مرشف به اسالم شده است ،به تاریخ فرشته اردو در مقاهل یازدهم در حاکم ملیبار مراجعه
شود.

2

شیخ غالم حممد راندیری در حاشیه ترمجه گجراتیه کتاب (اظهاراحلق) که از بهرتین کتابها در
پاسخ به نرصانیت است ،چننی یمنویسد :از شاکفنت ماه در کتب هندیها بنام «مهابهارات» مطالیب
ذکر شده است.

3

 . 1فیض ابلاري ىلع صحیح ابلخاري ،حممد أنور شاه بن معظم شاه الكشمریي اهلندي ثم ادلیوبندي؛ (ج/5/ص - )408/انلارش :دار الكتب العلمیة.
 . 2تاریخ فرشته  -اردو( ،ج/2/ص.)489-488/
ُ ُ َ َ َ 3
لهم,رشح صحیح مسلم ،عالمه مفیت حممد تیق «عثماین»؛ (ج/14/ص – )162/مرتجم :جواد عصاررودی - ،نارش :امحد جام.
 .تکمله فتح الم ِ
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یکی از مسافرین در هند ،بنایی قدییم را دیده1،که در آن نوشته شده بود :شیب که ماه شاکفته شد
این ساختمان ،ساخته شده است2.همچننی در مورد سلطان حممود غزنوی آمده است که ایشان در
جهاد هندوستان ،ختتهسنیگ را بر قرصی مشاهده نمودند که روی آن نوشته شده بود :این ساختمان در
شب شاکفته شدن ماه به پایان رسیده است.

3

در بریخ روایات آمده است که شخیص به نام رتن اهلندی با مشاهدهی دو پاره شدن ماه و سپس
حتقیق دربارهی آن ،به این نتیجه رسید که اصل این اتفاق بریمگردد به ظهور جواین که در مكه
مكرمه ظهور کرده است .او به مكه آمد و به پیامرب ،ایمان آورد.

4

ن)
دیداگه علم در بارهی دونیمه شدن ماه
 -1از شیخ عبداملجید ّ
الزنداین سؤال شد :آیا از حلاظ علیم ،دو نیمه شدن ماه ثابت شده است؟
ّ
وی در پاسخ گفت :آری! داود مویس بیتکوک انلگییس که امروز مسلمان است ،یمگوید :علت
مسلمان شدنم این بود که شیب در حال گوش دادن به مناظرهی چند دانشمند فضایی امریکایی5،با
ّ
عدهای از دانشمندان انلگییس در یکی از شبكههای انلگستان به نام « »b.b.cبودم ،در آن

 . 1اظهاراحلق ،شیخ رمحت اهلل الكریانوی اهلندی؛ باب ششم  -أثبات نبوت حممد و پاسخ به شبهات کشیشان( ،ص – )395/نارش :املكتبة
العلمیة.

 . 2ابلدایة وانلهایة ،أبو الفداء إسماعیل بن کثری القريش ابلرصي ثم ادلمشيق؛ (املتوىف774 :ه) (ج/6/ص - )85/انلارش :دار إحیاء الرتاث العريب.
 . 3ما دل علیه القرآن مما یعضد اهلیئة اجلدیدة القویمة بالربهان ،أبو املعايل حممود شكري بن عبد اهلل بن حممد بن أيب اثلناء األلويس؛ (ج/1/ص)134/
-

انلارش :املكتب اإلساليم – بلنان.

 . 4اإلعالم بمن يف تاریخ اهلند من األعالم ،عبد اليح بن فخر ادلین بن عبد العيل احلسين الطاليب؛ (ج/1/ص - )96/دار النرش :دار ابن حزم  -بریوت،
بلنان.

 . 5خط القرآن من منظور رشيع وفين ،کمال اجلمیيل اخلطاط؛ (ص.)73/
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مناظره1،دانشمندان انلگییس از امریکاییها پرسیدند؟ چندین میلیارد دالر رصف کردید تا به ماه
رسیدید ّ
اما چه رهاوردی نصیبتان شد؟ جز اینکه مقداری سنگ را آن جا آوردید و بس؟ آیا این
ارزش میلیاردها میلیارد دالر را داشت که رصف شد؟ دانشمندان امریکایی در جواب
سنگها ِ
گفتند :ما به خاطر سنگ بر فراز ماه نرفتیم ،بلكه واقعییت را در کرهی ماه مشاهده کردیم که ما را
مات و مبهوت ساخت ،و آن این بود که مشاهده کردیم ماه در گذشتهای دور ،دو نیمه شده بود و آن
دو نصف بعد از جدا شدن به حالت اویله بر گشته ،به هم جوش خورده بود.

2

 -2استاد مرحوم سید سابق در کتاب خود نوشته است :در روزنامهی اجلمهوریه شمارههای -13
 12-57خواندم تازیگها کتایب در بارهی علوم طبییع ناگشته شده و در حمافل علیم جهان غواغیی به پا
کرده است ،نویسنده با شمارهها و اعداد حمسوس ،حادثهی شاکفته شدن ماه را برای مؤرخان ثابت
کرده بود ،نویسنده یکی از دانشمندان مشهور روىس به نام «ایمانول فلیکوفسیک» یمباشد ،او در
دانشاگه «هامبورگ» در رشته علوم طبییع ،و در دانشاگه «مسکو» تاریخ ،حقوق و پزشیک ،و در
دانشاگه «برلنی» زیستشناىس و در دانشاگه «فینا» روانشناىس بایلین خوانده است.

3

س)
إمام باقالین روزی با یکی از مسیحیان در مورد انشقاق قمر صحبت یمکرد ،شخص مسییح از
إمام باقالین پرسید :آیا حاثهی انشقاق قمر حقیقت دارد؟ إمام باقالین گفت :بیل ،شخیص

مسییح گفت :پس چرا کیس جز أهل مكه او را ندیدهاند؟ إمام باقالین گفت :آیا نزول مائده بر

 . 1املوسوعة املیرسة يف اإلعجاز العليم يف القرآن الكریم والسنة الصحیحة املطهرة ،شحاتة حممد صقر؛ (ج/9/ص - )10/انلارش :دار اخللفاء الراشدین -
االسكندریة

 . 2إعجاز علیم قرآن و سنت ،دکرت کمال روحاین؛ (ص – )99/نارش :آراس  +حول آیة  -اقرتبت الساعة ،أ .د .زغلول انلجار؛ (ص + ،)2/از آهنگ پاپ تا
آهنگ ناب ( -خاطرات مسیحیاین که مسلمان شدهاند) ،صالح ادلین توحیدی؛ (ص + )116/املنظومة الشمسیة ،عبداألمری مرتیض املؤمن( ،ص+ )173/
السنة ّ
انلب ّ
علم الفلک العام ،مصطىف کمال حممود( ،ص + )126/املوسوعة اذلهبیة يف إعجاز القرآن َو ّ
ویة( ،ص + )72/تفسری آیات الكونیة يف القرآن
الكریم ،زغلول جنار( ،ج/3/ص.)516-511/

 . 3عقاید اسالیم ،استاد مرحوم سید سابق؛ (ص – )254/مرتجم :ىلع آقا صالیح ،نارش :نرش احسان.
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عییس حقیقت دارد؟ شخص مسییح گفت :بیل ،إمام باقالین گفت :پس چرا کیس غری از
حرضت عییس و کساین که در آجنا همراهش بودند ،کساین دیگری آنرا ندیدند؟ شخیص

مسییح سكوت کرد ،بیل ما هم به نزول مائده و هم به وقوع شق القمر به طور قطیع و یقیین إیمان

داریم ،زیرا که خداوند از وقوع این دو واقعه در قرآن کریم به ما خرب داده است.

1

بررسی چند شبههی دیگر ملحدین در مورد معجزهی شق القمر:
شبههی اول:
اقرتبت الساعة در مورد قیامت «الساعة» است و مفهوم آیه اینست که در هناگم نزدیک شدن
قیامت ماه شاکفته یمشود .بسیار غری معقول است که دو لکمهی این آیه در مورد قیامت و دو لکمه-
ی بعدی در مورد چزی دیگری باشد.
جواب:
الف)

ً ْ
ْ
ْ
ْ
در آیهی دوم اهلل متعال یمفرماید :وإِن یر ْوا آیة يع ِرضوا ویقولوا ِسح ٌر مست ِمر[ القمر]2 :
«و هراگه نشانهای ببینند روی یمگردانند و یمگویند سحری است مستمر و شدید»

ظاهر این مجله این است که مسئله انشقاق قمر به عنوان اعجاز و نشانهای از صدق دعوی
پیامرب اجنام شده است ،و بعیض از خمالفان پیامرب حیت در برابر این موضوع نزی تسلیم نشده،
به جلاجت خود بایق ماندند ،بدییه است این مجله نیمتواند ارتبایط با حوادث رستاخزی داشته باشد.

دیللش این است که آیات و نشانههای الیه در دنیا بوده است نه در وقت قیامت؛ چنان که اهلل
ْ
ا ْ ً
ْ
2
ات إال َت ِویفا[ اإلرساء.]59 :
ی
اْل
ِ
متعال یمفرماید:وما نر ِسل ب ِ

 . 1أرشیف ملتیق أهل احلدیث – ( ،3عدد/52/ص + .)174/موسوعة الفرق املنتسبة لإلسالم( ،ج/4/ص.)127/

 . 2رشح مشلك اآلثار ،أبو جعفر أمحد بن حممد املعروف بالطحاوي؛ (املتوىف321 :ه)( ،ج/2/ص - )182/انلارش :مؤسسة الرسالة.
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ْ
ْ
همچننی دیلل دیگرش این است که آنها گفتندِ (:سح ٌر مست ِمر) یعین جادویی مداوم؛ این مجله
1

داللت بر آن دارد که ایشان پیش از این ،نشانهها و معجزات دیگری مشاهده کرده بودند.
ْ
ْ
مگه نشانههای وقوع قیامت چند بار تکرار یمشود که مرشكنی بگویندِ « :سح ٌر مست ِمر» این سحر
دائم است!؟

ْ
ْ
یا اینكه مرشكنی به حادثهی که تا هنوز رخ نداده است « ِسح ٌر مست ِمر» یمگویند!؟

ب)

ْ ا
مجله «انشق» (شاکفته شد) فعل مایض است و داللت بر وقوع این حادثه قبل از نزول این آیه دارد،
ً
گرچه استعمال فعل «مایض» در معین «مضارع» نزی احیانا در قرآن جمید و سایر عبارات دیده یمشود
ً
ویل مسلما این گونه استعماهلا بر خالف ظاهر و بر خالف معین اصیل لکمه است و بدون دیلل خاص

نیمتوان مجله مایض را به صورت مضارع معین نمود.

2

ج)

اغلب مفرسان اسالم نزی معتقدند که آیه مربوط به حوادث آاغز رستاخزی (ارشاط الساعة) نیست،
ً
بلكه مربوط به حادثه شق القمر و به عنوان یک اعجاز است ،شأن نزویل که اغبلا برای آیه ذکر

کردهاند نزی با همنی معین موافق است.
إمام فخر رازی یمگوید« :عموم مفرسان معتقدند که مراد از آیه این است که ماه شاکفته گردید
و روایات صحییح نزی به آن معین داللت دارد ،اماکن عقیل این موضوع نزی جای تردید نیست ،و از

طرىف پیامرب صادق و راستگو خرب از آن داده بنابراین با توجه به اماکن عقیل آن باید آن را پذیرفت».

3

 . 1مرقاة املفاتیح رشح مشاکة املصابیح ،يلع بن (سلطان) حممد ،أبو احلسن نور ادلین املال اهلروي القاري؛ (ج/9/ص/3744/رقم - )5855/انلارش :دار
الفكر ،بریوت – بلنان.
 . 2معراجّ ،
شق القمر ،عبادت در قطبنی ،ماکرم شریازی؛ (ص – )78/انشارات نسل جوان.
 . 3مفاتیح الغیب أو اتلفسری الكبری ،أبو عبد اهلل حممد بن عمر امللقب بفخر ادلین الرازي خطیب الري؛ (املتوىف 606 :ه)( ،جزء/29/ص - )288/دار
النرش :دار إحیاء الرتاث العرىب  -بریوت.
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شبههی دوم:
منشأ روایات شق القمر ،عبداهلل بن مسعود است و راویان دیگر یعین ابن عباس و انس بن مالک در
آن زمان یا متودل نشده بودند یا کودک بوده اند .به تعبری دیگر اگر چننی معجزهای به این بزریگ
اتفاق افتاده بود باید حداقل اهایل مکه آنرا ببینند و همه بر آن شهادت دهند نه اینکه منشأ آن یک
نفر باشد.
جواب:
پنج حدیث که در مورد شاکفنت ماه روایت شده ،راویان آنها ،ابن مسعود ،ابن عباس ،و انس یم-
باشند.
حدیث ابن مسعود ترصیح بدان دارد که وی در آن واقعه با پیامرب همراه بوده است1،یلکن
چون این واقعه ،پنج سال قبل از هجرت آن حرضت در مكه صورت گرفته2،در آن وقت
انس در مدینه بوده و چهار ،پنج سال بیش نبوده است 3،و ّ
اما ابن عباس هنوز به دنیا
نیامده بود4،ویل چون مجع کثریی از صحابه آن را روایت کردهاند ،حرضت انس و ابنعباس از
آنها شنیده و بعد از اطمینان اکمل ،آن را نقل کردهاند.

5

در بعیض روایات آمده که ابن عباس حدیث را از ابن مسعود روایت کرده است.

6

 . 1حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحیم املباركفورى؛ (ج/6/ص – )342/نارش :دارالكتب العلمیة.

 . 2فتح ابلاري رشح صحیح ابلخاري ،أمحد بن يلع بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافيع؛ (ج/6/ص - )632/انلارش :دار املعرفة – بریوت.

 . 3عمدة القاري رشح صحیح ابلخاري ،لإلمام بدر ادلین العیین؛ (املتوىف855 :ه)( ،ج/16/ص - )162/انلارش :دار إحیاء الرتاث العريب – بریوت.

 . 4إرشاد الساري لرشح صحیح ابلخاري ،أمحد بن حممد بن أیب بکر القسطالين القتیيب املرصي؛ (املتوىف923 :ه)( ،ج/6/ص - )74/انلارش :املطبعة
الكربى األمرییة ،مرص.

 . 5ترمجهی فارىس صحیح ابلخاری ،عبدالعیل نور احراری؛ (ج/5/ص )466/به نقل از تیسری القاری.
 . 6حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحیم املباركفورى؛ (ج/6/ص - )402-401/انلارش :املكتبة السلفیة ،املدینة
املنورة.
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شبههی سوم:
اگر شق القمر معجزه باشد در تناقض رصیح با بقیهی آیات زیادی است که در قرآن آمده و همیگ نایف
ً
ْ
معجزه برای حممد بودند که به همه آنها اشاره کردیم ،خمصوصا آیه  59سوره ارساء  :وما منعنا أن
ْ
ْ
ات« ...و (چزیی) ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اینکه پیشینیان آنها را به
نر ِسل بِاْلی ِ

دروغ گرفتند».

این آیه ترصیح دارد که خدا قصد دادن معجزه به حممد را نداشته است بنابراین قبول شق القمر به
عنوان معجزه در حقیقت جمبور به قبول تناقض در قرآن یمشویم.
جواب:
الف)
باید گفت :این آیه شأن نزول دارد و در مورد گرویه خایص از أهل مكه نازل شده است :ابن
عباس روایت کرده است« :که قریش به رسول اکرم گفتند :از پرورداگرت خبواه تا کوه صفا
را براي ما طال گرداند و آن وقت به تو ایمان يم آوریم  !...رسول اکرم ص داع کردند و جربئیل
فرود آمد و گفت :پرورداگرت بر تو سالم يمگوید و يمفرماید :اگر يمخوايه  ،کوه صفا را براي آنان

به طال تبدیل يمکنم اما اگر کيس بعد از آن کفر ورزید ،او را چنان عذاب کنم که احدي از
جهانیان را عذاب نکرده باشم .و اگر هم يمخوايه ،در توبه و رمحت را به روي آنان گشاده بدارم [و

کوه صفا را به طال تبدیل نکنم] .رسول خدا گفتند« :بلكه در توبه و رمحت را [بركوه طال]
ترجیح يم دهم».

1

پس در این صورت این آیه در پاسخ به عملكرد افراد خایص است که نزد رسول خدا آمدند.

 . 1مسند أمحد( ،حدیث – )2166/نارش :اعلم الكتب – بریوت.
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ب)

این آیه ،از نفرستادن معجزه در عموم اوقات سخن نیمگوید ،بلكه آن را در وقت خایص نىف کرده

است که همانا ابتدای نبوت بوده است و گرنه تا آخر زندیگ پیامرب ،معجزات فراواین ارائه شد؛ چنان
ْ ْ
ٌ
ْ ٌ
ْ
ْ
ْ
ٌ
حکمة بال ِغة فما
که در ادامهی همنی آیات آمده است :ولقد جاءهم مِن اْلنباءِ ما فِی ِه مزدجر (ِ )4
ْ
1
تغ ِن انلُّذر (.)5
ج)
مراد از معجزه در این آیات معجزات پیشنهادی یمباشد2،و برای پیامربان الزم نیست که هر معجزه-
ای که مردم پیشنهاد یمکنند را ظاهر کنند ،چنانکه در کتب مقدس ذکر شده است.
از آیات مورد نظر نىف معجزات پیشنهادی یمشود ،که منكرین از روی دشمین و استهزاء از

پیامربان درخواست ،یمکردند ،نه نىف مطلق معجزات ،و پیامربان معجزایت را که مردم از
روی دشمین و استهزاء در خواست یمکردند ،را ظاهر نیمکردند ،در این باره شواهدی از کتب
مقدس جدید وجود دارد.

در اجنیل مرقس فصل هشتم ،از آیهی  11تا  13آمده است11« :پریوان فرقه فرییس پیش عییس آمده و
با او به حبث پرداختند و از روی امتحان از او معجزه آسماین خواستند 12 .عییس از دل آیه کشید و
فرمود« :چرا مردمان این زمانه بدنبال معجزه هستند؟ بیقنی بدانید هیچ معجزهای به آنان داده

خنواهد شد».
د)

در أخری سخن خود گفته که خداوند قصد دادن معجزات به حممد را نداشته است  ،دیگر از قرآن

معجزهی بزرگرت چه باشد ،که خداوند به پیامرب خود داده که تا روز قیامت جاوید و پیدار است،
 . 1االنتصارات اإلسالمیة يف کشف شبه انلرصانیة ،سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطويف الرصرصي ،أبو الربیع ،جنم ادلین (املتوىف716 :ه)،
(ج/2/ص - )554/انلارش :مكتبة العبیاکن – الریاض.

 . 2اجلامع ألحاکم القرآن ،أليب عبداهلل حممد بن امحد انلصاري القرطيب؛ (ج/5/جزء/10/ص – )204/دارالفكر.

مرکز هدا یت؛ رد اسالم ستی

زان .................................

17

معجزهی همیشیگ که به هیچ یک از پیامربان دیگر چننی معجزهی داده نشده است ،که تا روز
قیامت زنده و جاوید باشد ،اگر اهلل متعال قصدی دادن معجزه به پیامرب را نداشت چننی معجزه

جاوید و همیشیگ برای او نیمداد .برای اثبات معجزه بودن قرآن همنی اکیف است که برش را به حتدی
طلبیده ّ
اما هیچ کس چه عرب و چه عجم نتواسته به این حتدی پاسخ دهد.
شبههی چهارم:
انشقاق القمر بطور واضح بر معجزه داللت ندارد بر عکس معجزههایی که در قرآن به مویس و
ً
عییس نسبت داده شده است اکمال رصیحاند ویل اگر حدیث مذکور نبود اولنی معین که از این آیه
به ذهن یمآید قیامت است.
الف)
اگر موىس عصای خود را به دریا زد و دریا شاکفته شد ،دریا قابل ملس است ،و مركوب و دست
آدیم بدان رسد ،معجزهی حرضت عییسِ شفای مریضان و زنده کردن مرداگن بود ،اینها
معجزات بسیار بزرگ هستند ،یلکن شاکفنت ماه به دو نیم ،که اعملیان از دریافت آن اعجز و دست
ِ
جن و انس بر رسیدن به آن قارص است! حرضت حممد به اشاره دو انگشت خود ماه را در نظر
بیننداگن شاکفته کرد1،آیا به نظر شما این معجزهی آشاکری نیست!؟
ب)
معجزهای که برای حضرت موسی داده شده که همان شکافتن دریاست ،معجزهای بسیار
بزرگ است ولی این را باید دانست که دریا را کشتیها و قایقها نیز میشکافند اما

 . 1تفسری ادیب و عرفاین قرآن جمید ،خواجه عبداهلل انصاری؛ (اجلزء/2/ص – )479/انتشارات :اقبال.
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شکافته شدن ماه در وسط آسمان که از دسترس انسانها خارج است ،نشانهای بسیار
بزرگتر از معجزهی حضرت موسی میباشد.

1

شبههی پنجم:
ناسا  ,شق القمر را به رصاحت رد کرده است.
الف)
قرار نیست هر معجزهای که توسط پیامربان در طول تاریخ اجنام شده است در عرص حارض در مراکز
علیم اثبات شود! یعین اگر علم نتواند ثابت کند عصای موىس تبدیل به مار شده است ما نباید
آن را قبول داشته باشیم؟!
ب)
ویح در اکملترین شلك خود نازل شده است ویل علم هر حلظه در حال تکامل است و هنوز به
نقطهی اوج خود نرسیده است .اگر اثر شاکفنت ماه روی آن نمودار باشد و ناسا تا کنون چننی چزیی
نیافته باشد ،هیچ کیس نیمتواند اداع کند در آینده هم چننی چزیی پیدا خنواهد شد؛ چون همانگونه
که ذکر نمودیم علم به صورت حلظهای در حال انکشاف جمهوالت است.
ج)
معجزات همه از آفرینش خداوند بزرگ وسنت جدیدي هستند که با اعدات روزمره ما مغایرت
دارند و میان معجزه واخرتااعت عليم هیچ گونه سنخیت و شباهيت وجود ندارد؛ زیرا مبناي
اخرتااعت عليم ،قواننی و فناوري هاي عليم از طریق به اکرگریي نریوهاي هسيت  -چون امواج
ُ
(هبَ ْ َ
ّ
الشیباين ،أبو املظفر ،عون ادلین؛ (املتوىف560 :ه)؛ (ج/2/ص - )38/انلارش:
ریة بن) حممد بن هبریة اذلهيل
 . 1اإلفصاح عن معاين الصحاح ،حيىي بن
دار الوطن.
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فضا ،هوا ،انرژي ،برق و غریه است ،در حايل که مبناي معجزه ،صنع اليه است که سنتها و قواننی
ساري و جاري بر طبیعت را درهم يم شكند.

1

د)
چه بسا أثرات این معجزه توسط ناسا کشف شده باشدّ ،
اما از روی عناد و دشمین نسبت به اسالم و
قرآن آن را رد کرده باشد ،چنانکه اگر أثرات این معجزه توسط ناسا اعالن یمشد بسیاری از مردم
جهان به حقانیت اسالم یپ برده ،اسالم را قبول کرده و مسلمان یمشدند ،و این خالف میل دشمنان
اسالم و خار چشمشان یمباشد ،در حایل که آنها برای اینكه اسالم را برای جهانیان بد معرىف کنند،
دست از هر نوع تالیش بر نیمدارند ،تازه یمخواهند کساین را که مسلمان هستند ،از دینشان خارج
کنند ،تا مانند آنها شوند ،چطور آنها رایض یمشوند که چزیی را اعالن کرده و به حقانیت آن
اعرتاف کنند که بر علیه خود شان یمباشد ،و با این اکر خودشان رضر یمبینند.
شبههی ششم:
اگر حممد شق القمر کرده بود در زمانهای بعدی جمبور نبود در جواب معجزه خواسنت مردم طفره برود
بلکه با رصاحت و افتخار یمگفت که من شق القمر کردم و این تعداد افراد هم به آن شهادت یمدهند
اما حممد در هیچ جای قرآن و در هیچ حدییث (از خودش) به آن اشاره نکرده است.
جواب:
الف)
چون معجزهای شق القمر خاص برای کساین بود که :در خواست چننی معجزهی را کردند بودند ،نه
برای همیشه ،و همه جهانیان.
 . 1تفسری انوار قرآن (ص.)73/
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ب)
کدام یک ازپیامربان وقیت معجزه از خود نشان دادند بعد از گذشت معجزه ،بار دیگر اگر قومش
ً
درخواست معجزه کردند گفته باشند من قبال برای شما معجزه نشان دادم فالن معجزه در فالن ماکن
و در فالن زمان ،هیچ یک از پیامربان ایناکر را نکردند ،چطور انتظار دارید که پیامرب این اکر
اجنام دهد و هراگه از او درخواست معجزهی شود به طور رصیح بگوید :که من شق القمر کردم.
ج)

ً
جالب است ملحدین یمگویند :چرا حممد برای کساین که درخواست معجزه یم کردند نگفت :من قبال

شق القمر کردم؟
مرشكنی با دیدن عنی معجزه با چشم رس خود ایمان نیاوردند ،و گفتند :این سحر است ،حاال با خرب
دادن از وقوع معجزه در گذشته چه فایدهی برایشان حاصل خواهد شد ،کساین که با مشاهدهی معجزه
به نبوت پیامرب باور نکردن ،با خرب دادن چطور باور یمکنند!
د)
ملحدین یمگویند :حممد در هیچ جای قرآن بیان نکرده!
 -1اگر بیان نکرده پس این شبهه شما از کجا رسچشمه یمگرید؟

ً
باید گفت :این اکمال اشتباه است :زیرا در قرآن معجزهی شق القمر پیامرب ذکر شده است ،و رسول

خدا برای اثبات نبوت خود سورهی «شق القمر» و «ق» را در بزرگرتین جمتمعات یمخواندند یعین
در نماز ع َ
1
یدین و نماز مجعه این یک بیان است ،که من شق القمر کردم.
ِ
 . 1اجلواب الصحیح ملن بدل دین املسیح ،شیخ اإلسالم تيق ادلین أبو العباس أمحد ابن تیمیة احلراين احلنبيل ادلمشيق؛ (املتوىف728 :ه)( ،ج/1/ص)414/
 -انلارش :دار العاصمة ،السعودیة ،با ترصف.
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ه)
رسول خدا با وجود قرآن چه نیازی به بیان این معجزات داشته است؟
شما انتظار دارید با وجود چننی عظمیت که هر حلظه در دسرتس بود و برای همیشه به جهانیان عرضه
شده بود ،ایشان باید به حادثهی که چند سال پیش اجنام داده بود استناد یمکرد؟ مطمنئ باشید اگر
رسول اهلل یمفرمود من چند سال پیش شق القمر اجنام دادهام اکفران یمگفتند :باور نیمکنیم ،اگر
راست یمگویی دوباره این اکر را اجنام بده! و باید هر شب آن را برای آنها تکرار یمکرد در حایل که
عرض شد معجزهی اصیل و قابل تکرار و قدرتمند رسول خدا قرآن جمید بوده است.
با وجود آیهی قرآن و قرینههای دیگر سكوت پیامرب دال بر عدم رخ دادن این واقعه نیست و
اصحاب در این مورد سخت گفتهاند و رشایط ماکین و زماین آنها هیچ مشیلک با این امور نداشته است.
شبههی هفتم:
اگر ماه ذرهای تکان خبورد ،با توجه به جاذبهی خایص که دارد ،نظم مدار اعلم هسیت به هم یمخورد؟
الف)
ّ
ّ
این شبهه اگر چه برای بریخ جدی تلیق شده ویل از نظر آشنایان به علم جنوم و فزییک ارزش مطرح
شدن هم ندارد ،چون با دو نیمه شدن ماه جاذبهی آن از بنی نیمرود ،بلكه جمموع گِرانش دو نیمه ماه
ّ
باز برابر با جاذبه لک ماه خواهد بود ،ذلا با دو نیم شدن ماه نظم منظومه شمیس خدشه دار نیمشود.
ّ
وضعیت آب و هوا در زمنی داشته باشد ویل هیچ دیلیل اثبات
ابلته این حادثه ممکن است أثرایت بر
ً
نیمکند که این أثرات حتما ختریب کننده بودهاند ،بلكه بر عكس شاید به حال زمنی نزی مفید بوده
است ،یمدانید که اموری چون کسوف و خسوف و طوفانهای خورشیدی و گذر دنباهل دارها از
خمرب نیستند ،در گذشته ّ
نزدیکی زمنی نزی أثرایت بر زمنی یمگذارند ویل این أثرات لزوما ً ّ
حیت
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شهاب سنگهای عظییم با زمنی برخورد نموده و آب و هوای آن را دگرگون کردهاند ویل رشایط
حیات از بنی نرفته است و چه بسا اگر آن تصادمات (به هم خوردن) نبودند زمنی رشایط حیات را از
دست یمداد.
ب)
زماین بنی مریخ و مشرتی سیّارهای وجود داشته که به علیل دچار فروپایش شده و کمربند ّ
سیاركها را
پدید آورده است ،ویل همچنان منظومه شمیس بر جای خود بایق است.
چه بسا اگر آن سیّاره منفجر نیمشد ،منظومه شمیس تعادل الزم را نیمداشت یا رشایط برای زندیگ
در روی زمنی نزی فراهم نیمشد ،کما اینكه اگر ماه روزی به دو نیم نیمشد شاید منظومه شمیس به
تعادل نیمرسید یا زمنی رشایط حیات را از دست یمداد.
چند سال پیش دنباهل دار شومیكر لِوی وارد منظومه شمیس شد و به هناگم گذر از کنار مشرتی حتت
تأثری گرانش مشرتی متالیش شده به  9قسمت تقسیم شد و همه قطعات آن با مشرتی برخورد نمودند
به حنوی که آثار انفجاری آن با تلسكوپهای زمیین قابل مشاهده بود؛ ّ
اما منظومه شمیس همچنان بر
جای خود بایق است.

1

شبهه :در بریخ روایات آمده که ماه آمده و از زیر بغل پیامرب عبور کرده است:
در مورد اینكه ماه آمده و از زیر بغل رسول خدا رد شده باید گفت :که این روایت موضویع و
باطل است ،و هیچ اصل و اساىس ندارد2،حیت عالمه ألويس واضع این روایت لعنت کرده ،و گفته

ُ
 . 1از جنوم شناىس تا خدا شناىس ،دکرت بابک حممودی؛ (ص – )109/نارش :انتشارات حسیین اصل.

 . 2ابلدایة وانلهایة ،أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثری القريش ابلرصي ثم ادلمشيق؛ (املتوىف774 :ه)( ،ج/6/ص - )77/انلارش :دار الفكر.
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لعنت خدا بر کیس باد که این روایت را وضع کرده است1.این روایت نزد تمایم حمدثنی باطل و یب-
اساس است2.بنابراین هیچ رضوریت ندارد که در مورد یک روایت موضویع حبث و گفتگو کنیم3.و
حیت ماکرم شریازی (شییع) گفته است :چننی حدییث در هیچ یک از کتب حدیث اهل سنت و اهل
تشیعه وجود ندارد ،و این حدیث ساختهی افاکر پارهای از جاعالن حدیث و خیالبافان عوام یم-
باشد.

4

شبهه :مسلمانان میگویند :روی ماه شکافهایی وجود دارد؛ در حالی که این گونه
نیست.
الف)
باید گفت :که شاکفهای روی ماه وجود دارد ،بدون شاکف نیست.

 . 1روح املعاين يف تفسری القرآن العظیم والسبع املثاين ،شهاب ادلین حممود بن عبد اهلل احلسیين األلويس؛ (اجلزء/14/ص -)75/انلارش:دار الكتب
العلمیة.

 . 2سلك ادلرر يف أعیان القرن اثلاين عرش ،حممد خلیل بن يلع بن حممد بن حممد مراد احلسیين؛ (ج/4/ص - )104/انلارش :دار البشائر اإلسالمیة.
ُ
 . 3برای معلومات بیشرت در رابطه به این روایت به کتُب ذیل مراجعه کنید :املواهب الدلنیة باملنح املحمدیة ،أمحد بن حممد بن أیب بکر بن عبد امللك
القسطالين القتیيب املرصي ،أبو العباس ،شهاب ادلین؛ (ج/2/ص - )258/انلارش :املكتبة اتلوفیقیة ،القاهرة -مرص + .العقیدة الصحیحة تسهیل وتوضیح،
َ َْ ْ
اْغ؛ (ص + .)233/ابلحر املدید يف تفسری القرآن املجید ،أبو العباس أمحد بن حممد
أبو اعصم ،عمر بن مسعود ابن الشیخ عمر بن حدوش احلدويش الوری ِ
بن املهدي بن عجیبة احلسين األجنري الفايس الصويف؛ (ج/5/ص - )522/انلارش :ادلکتور حسن عباس زيك – القاهرة + .تاریخ اخلمیس يف أحوال أنفس
ْ
انلفیس ،حسنی بن حممد بن احلسن ِّ
ادلیار بَکري؛ (ج/1/ص - )299/انلارش :دار صادر – بریوت + .األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة املعروف
باملوضواعت الكربى ،يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلین املال اهلروي القاري؛ (ص - )114/انلارش :دار األمانة  /مؤسسة الرسالة – بریوت + .اللؤلؤ
املرصوع فیما ال أصل هل أو بأصله موضوع ،حممد بن خلیل بن إبراهیم ،أبو املحاسن القاوقيج الطرابليس احلنيف؛ (ص - )133/انلارش :دار البشائر

اإلسالمیة – بریوت + .املصنوع يف معرفة احلدیث املوضوع (املوضواعت الصغرى) ،يلع بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور ادلین املال اهلروي القاري؛

(ص/261/رقم - )466/انلارش :مؤسسة الرسالة – بریوت + .نهایة اإلجياز يف سریة ساکن احلجاز ،رفاعة رافع بن بدوي بن يلع الطهطاوي؛ (ص- )453/
ّ
انلارش :دار اذلخائر – القاهرة + .بیان املعاين ،عبد القادر بن مال حویش السید حممود آل اغزي العاين؛ (ص - )282/انلارش :مطبعة الرتيق – دمشق+ .
کشف اخلفاء ومزیل اإلبلاس عما اشتهر من األحادیث ىلع ألسنة انلاس ،إسماعیل بن حممد العجلوين اجلرايح؛ (ج/2/ص - )410/انلارش :مكتبة

القديس ،لصاحبها حسام ادلین القديس – القاهرة.
 . 4معراجّ ،
شق القمر ،عبادت در قطبنی ،ماکرم شریازی؛ (ص – )85/انتشارات نسل جوان.
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»

ّ
اما این شاکفها بر سه گونه اند :اول :شاکفهای مارپییچ هستند ،دوم :شاکفهای دایرهای که اگیه
قطرشان به هزار کیلومرت یمرسد و ّ
سوم :شاکفهای مستقییم که به طور کمربندی دور ماه را
گرفتهاند ،دانشمندان احتمال یمدهند که شاکفهای دایرهای در أثر سقوط سنگهای آسماین است،
ّ
اما شاکف کمربندی که دور ماه را گرفته است نیمتواند با سقوط سنگ آسماین پدید آمده باشد ،آن-
ً
ها ادامه دادند :طبق تصاویری که توسط فضانوردان ارائه شده است ،اکمال مشخص یمشد که این
دو نیم کرده چگونه پس از جدا شدن ازهم به یکدیگر جوش خورده و متصل شدهاند.

1

طبق تصاویری که از ماه گرفته شده است ،در روی ماه شاکفهای وجود دارد ،و بدون شاکف نیم-
باشد.
ب)
اذن پرورداگر دو نیم شد ،اهلل تعایل به وی امر کرد که یکی شود .و چننی شد ،ماهِ اکمل و
وقیت ماه به ِ
همانند حالت ّ
اول آن ،نه بیشرت از آن و نه کمرت از آن.
یک تکه،
ِ
ِ
ً
چرا الزاما باید اثری روی ماه بماند؟
ترمیم زخم
مانند برشی که روی پوست او بریدیگ اجياد یمشود باید آثار آن بعد از
چرا گمان کردهاید
ِ
ِ
همچنان بایق بماند؟
شقالقمر معجزهای نبود که برای تمایم اعصار و دوران باشد! چرا باید آثاری از این واقعه به جای
بماند؟

ُ
 . 1از جنوم شناىس تا خدا شناىس ،دکرت بابک حممودی؛ (ص – )113/نارش :انتشارات حسیین اصل :مسئله شاکف و جوش خوردن در کره زمنی هم اتفاق
یمافتد ،در زیر اقیانوسها شاکفهای عظییم اجياد یمشود ،و سپس با مواد مذاب به هم جوش یمخورد که اگیه سبب به وجود آمده کوههای عظییم در
زیر اقیانوسها یمشود.
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قطعات بریده شدهی فلز را
امروز انسانها ،روی بعیض از فلزات طوری بُرش اجياد یمکنند ،که اگر
ِ
در کنار هم قرار دیه ،کوچکترین اثری از بُرش دیده نیمشود!

ً
ً
پس چطور چننی گمان یمکنید که اهلل تعایل الزاما پس از شق القمر باید الزاما اثری از دو نصف
شدن ماه بر جای بگذارد؟
ً

ّ
دیلل
حیت اگر اثری از انشقاق ِ
روی ماه پیدا یمشد ،ملحدین یمگفتند؛ چرا الزاما باید این نشانه را ِ
ّ
انفعاالت فضایی خمتلىف که در گذشته روی داده چننی شده! یا
ت فعل و
شقالقمر بدانیم؟ شاید به عل ِ
ِ
همانند روز اول یمکرد ،نه مایه ()moon
شاید یمگفتند؛ اگر اکر و نشانه خداست ،باید خدا آن را
ِ
که ناقص شده و روی آن خط و چاهل افتاده.
آن ذایت که قادر است که ماه را از وسط دو نیم کند ،همان ذات قادر است که او را به شلك اولیش
برگرداند.

مرکزهدا یت ردیچهای بسوی هدا یت و رد اسالم ستیزان و شبهات باطل شان ،با ما ویپبندید.

