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 مقدمه                                    

منّت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت هر ))

نفسی که فرو می رود ممدّ حیاتست و چون بر می آید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو 

 ((نعمت موجودست و بر هر نعمت شکری واجب

مجموعه ای پراکنده از چرایی هاست که  در واقع ،کتاب حاضری که پیش رو دارید 

ممکن است در ذهن هر انسان خردمندی شکل بگیرد.هرکسی که دست کم خود را 

مسلما ذهنی کنجکاو دارد که به دنبال چرایی ها  ؛زاییده عصر تعقل و عقل گرایی بداند

و چگونگی ها می گردد و ال جرم این مغز پرسشگر سبب تشکیک وی در مسائل 

پیرامونش میگردد و دوست دارد یا اینکه بهتر بگویم ناچار است که کنه اشیا را دریابد 

ها  چرایی پاسخی برای پرسش بیابد.در این مجموعه ، تقریبا بعضی از این وانگهی، 

گردهم آمده که البته این را باید مدیون فرد ناشناسی بود که در نقد قرآن یک سری 

.چرایی هایی که مطالب را تحت عنوان )قرآن کالم آفریدگار است( گرداوری نموده است

گذرد.اینکه فکر کنید میخواهم  م مییتعقل هست ان، که فرزندو شماقاعدتا از ذهن من 

م یا اینکه ادای روشنفکرها را دربیاورم باید بگویم که ابتدای کار ژست روشنفکری بگیر

دلیلش هم این است که ما هنوز در نیز خودم هم در مورد خودم چنین می اندیشیدم.
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اینکه هنوز پس از گذشت چندین سال دانیم. جامعه ایران ، تعریف روشنفکری را نمی

روشنفکری را نمی دانیم حکایت از از دوره روشنگری در اروپا و بعد در ایران،تعریف 

جای تعجب هم ندارد که یک نفر برای سردرگمی دارد که ما در قبال هویتمان داریم.

نظر بیاید ولی برای من و دیگری خیر! جالل آل احمد برای خیلی ها ه شما روشنفکر ب

روشنفکر است ولی برای خیلی های دیگر کسی است که راه سعادت را با شقاوت عوض 

.برای عده زیادی از مردم و حتی روحانیون ما علی شریعتی ، نماد روشنفکری دینی کرد

بود ولی برای خیلی های دیگر کسی است که قصد داشت تا در لباس روشنفکری ، افکار 

اسالمی را به نوعی توجیح کند و به مردم ، خاصتا قشر دانشگاهی بقبوالند.چیزی که 

،عبدالعلی بازرگان،سروش دباغ،محسن هم اکنون در مورد عبدالکریم سروش

کدیور،مصطفی ملکیان و... مطرح است.خیلی ها به من گفتند که داری جا پای کسانی 

.عده ی بسیار زیادی گفتند که "از خدا بی خبرند و مضل شده اند"می گذاری که 

جنابعالی هم ، مانند دیگر حضرات قصد الپوشانی داری منتها هنوز سنت قد نمی دهد "

 !  "یمن چیز ها را بفهای

اینکه از همه طرف حتی از طرف پدرم هم مورد حمله واقع شدم خودش جای شکر 

شوند و نقاط  دارد.چرا که انسان همیشه کمبود هایش را مخالفینش به او یاداور می

سودی ضعفش را از جانب آنها درک می نماید وگرنه موافقین جز به به و چه چه زدن 

از اینکه بخواهم تقوا پیشه کنم و با مظلومیت ناموزونی بگویم )) از کنند.عاید فرد نمی 
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تعریف و تمجید بدم می آید(( سخت متنفرم.اصال هر کس گفت که از دست زدن و 

تشویق و هورا کشیدن بدش می آید بدانید دروغ می گوید.بله من هم مانند هر کس 

نوشته هایم آنها را به  و باگام حرف زدن همه تشویقم کنند دیگری دوست دارم هن

 ولی اینها همه یک طرف و یک نقد سازنده یک طرف.خودم بکشانم سمت 

 همیشه گفته ام و میگویم که یک نقد سازنده را به هزار کِل کش بی اثر ترجیح میدهم.

چرا که اگر نقاط ضعف و قوت را ندانیم ، نمیتوانیم پیشرفت کنیم.اگر چهار با گفتند که 

 ین کمپانی شما راحت نیست آن وقت صندلی های بهتری را جایگزین میصندلی ماش

کنیم که سبب پیشرفت و بهبود کیفی می شود ولی اگر کسی چیزی نگوید یا اینکه به 

دروغ و راست تشویق کنند صندلی همان صندلیست و رقیبان یکی پس از دیگری 

 پیشی می گیرند.

تعالی میشود و معتقدم یکی از شروط اصلی  بنابراین باز کردن دریچه نقد سبب ارتقا و

اگر خصیصه بردباری در گوش روشنفکر بودن گوش کردن به حرف های دیگران است.

کردن به حرف دیگران را جزوی از شرایط روشنفکر بودن بدانیم ، بنابراین دست کم در 

 حداقل شاید خواننده محترم در این کتابیک خصلت با روشنفکری وجه مشترک دارم.

شر که پس از این کتاب منت ((چنین گفت غزالی)) به این موضوع پی نبرد ولی در کتاب

که پیشتر  )) دلنیا ((خوبی این موضوع را اثبات کرده ام و یا در رمان خواهد شد به 
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خواهم زور بزنم و به شما بزور بقبوالنم که روشنفکر هستم بلکه  نمیانتشار دادم.

حتی اگر در تعریف روشنفکری شما نگنجم ، انسان بی میخواهم اطمینان حاصل کنید 

طرفی هستم.بی طرف بودن شرط اول نویسندگی و پژوهش است.غالبا نویسندگان و 

شوند.شاید امثال مرحوم  پژوهشگران بی طرف دست کم در ایران خیلی کم پیدا می

 ه درکردند ک عبدالحسین زرینکوب به تعداد انگشتان دست نرسند.ایشان سعی می

نوشته هایشان به عنوان یک محقق نهایت بی طرفی را بکار برند.متاسفانه ما در همین 

واژه بی طرفی نیز تعریف درستی نداریم.مثال اینکه من عرض کردم سعی دارم بی طرف 

باشم گمان می برند که باید من هم یک کتاب مانند )) دو قرن سکوت داشته باشم(( 

رام یا اینکه از مقاالت مهندس به بنویسمدشتی داشته یا مثال چند مقاله به سبک علی 

مشیری بهره بگیرم و یا در البه الی منابعم نام پروفسور انصاری حتما باشد!از نظر خیلی 

از دید عده ای دیگر هم کوچکترین نامی از این افراد یعنی  ها بی طرفی یعنی این!

 جانبدار بودن و به احتمال زیاد بی دین بودن.

م با این جمله خیالتان را راحت کنم و بگویم که برایم مهم نیست منابع کتابم خواه می

شود و یا اینکه از چه کسی تاثیر می پذیرد ، تنها هدفم از نوشتن  از کجا تغذیه می

رسیدن به حقیقت است.در ابتدا نیز می خواهم خودم از مشرب حقیقت بنوشم و بعد 

ز نظر من کاری علمی است که سرانجامش رسیدن دیگران را در این تجربه شریک نمایم.ا

به حقیقت باشد ولو اندک ، انقدر اندک که به احصی نبود!اگر من سرانجام کار نتوانستم 
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بال .همه ما به دناست حقیقتی را به خودم و یا به شما ثابت کنم پس کارم بیهوده بوده

رمان ایده های حقیقتیم.کسی که از نظر شما روشنفکر است در واقع به نوعی قه

شماست.این قهرمانی به این سبب بوجود آمده که شما می پندارید که او به حقیقت 

رسیده است.اگر هم کسی از نظر شما یک متعصب متحجر است به این دلیل است که 

گمان می برید او به حقیقت نرسیده است.تعصب به ادیان و ... هم مشمول همین تز 

شوید و خود به خود ولو ولو می خورید و می  ی میشود.وقتی که وارد کلیسای می

خواهید هر چه زود تر از آنجا بیرون بروید بدلیل این است که گمان می برید ، آن مکان 

شوید و تمامی سازندگان مسجد را بخاطر  بویی از حقیقت ندارد.وقتی وارد مسجدی می

دهید ، دلیلش  قرار میهزینه های ملیونی که در مسجد کرده اند مورد دعای خودتان 

پندارید عده ای برای شما مکان حقیقت جویی را فراهم آورده اند.اینکه  این است که می

 شما این کتاب را در دست می گیرید و به من و اعضای خانواده ام کلمات جان بخش!

دلیل این است که اطمینان دارید که نویسنده کتاب یک سری ه نمایید ب نثار می

تحت عنوان حقیقت عرضه داشته است و از همه بدتر حقیقت را  زعبل راهذیانات و خ

 نقد نموده.

یقین می گویم که همه ما در جستجوی مکانی برای ثبات هستیم و  علی ای حال به

شود.آدمی از ابتدای  ثبات و آرامش جز در کشف حقیقت و رسیدن به یقین حاصل نمی

.این غریزه سر دراوردن به دلیل این خلقتش می خواسته از همه چیز سر در بیاورد
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دلیل روحیه حقیقت جویی است که در انسان وجود ه نیست که بازیگوش بوده!بلکه ب

سوزد میخواهد  دارد.حتی بچه ای که دست خود را روی بخاری می گذارد و دستش می

حقیقت بخاری را کشف کند.منتها میزان درک ما از واقعیت متفاوت است.شما نسبت 

ری درک متفاوتی از پیرامونتان دارید.اگر بچه پنج ساله پس از اینکه دستش به دیگ

ی بدلیل آن جسم برد که سوختن دستش سوخت دیگر به سراغ بخاری نرفت گمان می

است که در گوشه خانه تعبیه شده.در حالی که مادر یا برادر بزرگترش می داند که 

جریان دارد.پس کشف حقیقت سوختن دستش بخاطر شعله ایست که در دل این جسم 

ه با تجرب ؛ با تکامل و نضج همراه است و هر باری که به سراغ کشف حقیقت می روید

منتها همه اینها بستری جدیدی برخورد می کنید که در جان و روان اثر بخشی دارد.

خواهد.یکی از راه های کشف حقیقت از منظر من کنار گذاشتن خودی  برای پرورش می

شود.تکبر نیز  منتها این امر هیچگاه با تکبر حاصل نمی .ییدن روح استخود و پاال

رود که انسان به خود بینی درستی برسد و نقایص و معایبش را  هنگامی از بین می

 ار می کنم بدون نقد راه پیشرفتیکی از راه های خودبینی درست ، نقد است.تکردریابد.

 دود است.مس

رواست.اروپایی ها سالیان خودشان را نقد کردند تا به اینجا معتقدم که نقد بر هر چیزی 

 .شود چالش های زندگی ، سبب کسب تجربه و در نهایت ارتقا و تعالی میرسیدند.
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تواند در مورد معتقدات انسان اعم از هر نوع جهان بینی صادق  این مسئله از نظر من می

ه ان به دید درستی نسبت بباشد.واضح تر اینکه ، با پرسش و به چالش کشیدن میتو

ماهوی معتقداتمان دست یابیم.هنگامی که برای اولین بار سعی کردم که خودم و آنچه 

که در موردش فکر کردم را بشناسم ، با یک دید تصدیقی جلو رفتم.یعنی اینکه سعی 

داشتم برای اثبات آتوریته هایی که به آنها معتقد بودم ، تالش کنم.به همین خاطر با 

ه دیدم ب دید بسته می اندیشیدم.هر بار هم که به چیزی بر خورد می کردم و مییک 

نوعی با عقالنیت ) دست کم عقل خودم( جور در نمی آید به هر دری می زدم تا 

این ره که »توجیحی برای آن پیدا کنم.پس از مدتی سخت آزرده شدم و فهمیدم که 

ز صفر شروع کردم و بدون هیچ تعصبی بنابراین بار دیگر ا« می روم به ترکستان است.

کردم.اعتقاد دارم که این بار به نتایج مطلوب تری رسیدم.احساس  "سعی در اندیشیدن"

گر دانم.دی می کنم بهتر می اندیشم و دیگران را هم بر خالف قبل با خودم یکسان می

اقا فارد و اتکسی از نظر من در ضاللت به سر نمی برد.همه کس توانایی اندیشیدن د

 .«موجودیت دارند»چون می اندیشند پس 

بدور از عقالنیت نیست اگر بگویم که بسیاری از دعواهایی که در همین حوالی اتفاق 

می افتد.ریشه در معتقدات افراد دارد.اینکه تقریبا همه همدیگر را قبول ندارند اسباب 

قاد کردیم اعت ت نمیآوارگی و مصیبت زدگی میلیون ها آدم را فراهم آورده.زمانی پیشرف

پس از مدتی همین صلیبی ها تقریبا داشتیم که صلیبی ها مانع پیشرفت ما شده اند.
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دینشان را خانه نشین کردند بعد گفتیم کفار نمی گذارند پیشرفت کنیم.درد من و 

امثال من این است که چرا با جمعیتی نزدیک به دو میلیارد مسلمان هیچگاه نتوانستیم 

عده صلیبی یا کافر یا یهودی و یا هر چیزی که از نظر شما مانع پیشرفت در مقابل یک 

ما شده بر آییم؟شما هر چه خواستید می توانید نظر دهید!محترم است ... اما من و 

امثال من پایمان را در یک کفش می کنیم و با جرات می گوییم که )) کرم از خود 

 ((!درخت است

و هر مجرمی که در طول تاریخ بوده و است و به احتمال طالبان،القائده،بوکو حرام،داعش 

قریب به یقین خواهد بود ، زاییده یک تفکر موجود میان مسلمان هاست.اینکه خیلی از 

کنند که فقط خودشان درست می اندیشند ، گروه مقابل  سنی ها و شیعه ها فکر می

خود مسلمان هاست.تا زاییده تفکر راف جامعه بشری بوجود آمده است ؛ فقط برای انح

آنجایی که ابن هشام و طبری نقل می کنند و تا جایی که از شواهد و قراین بر می آید 

در صدر اسالم نه خبری از انگلیس بود و نه آمریکا ، یهودی ها هم که بعد از ماجرای 

بنی قریضه ) اگر ماجرایش صحت داشته باشد( قالشان کنده شد.پس چه شد که این 

 کافر بوجود آمدند؟ همه مسلمانِ

لفظ مسلمان کافر ، شاید بدیع باشد ولی همواره در عمق اندیشه های ما ریشه دوانیده 

است.این موضوع مسلمان کافر قرین است با پیدایش خوارج در اسالم.از همان زمانی که 

امام علی را کافر دانستند.یعنی تکفیرش کردند ، مسئله مسلمان کافر مطرح شد.همان 
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کافر است ، عده ای هم اعتقاد به مسلمان ، آن هم عده ای معتقد بودند امام علی زمان 

این موضوع پس از حضرت علی دامنه اش وسعت 0از نوع درجه یک بودن ایشان داشتند.

ه از تا جایی کبیشتری پیدا کرد و روز به روز به تعداد این مسلمان کافر ها افزوده شد 

همین االن به عنوان یک  ر چند میلیونی درست کرد!چندین کشو تجمع آن ها می توان

گویم که خارج از این وطن نشانی از مسلمانی نمانده  شهروند متعصب عربستانی می

به عنوان یک شهروند متعصب ایرانی صد البته می توانم همین حرف را تکرار  است!

 کنم.

رزها محدود افسوس من این است که چرا حداقل این موضوع تکفیری به خارج از م

شد ، دست کم یک حس  نشد.اگر بحث مسلمان کافر ها به خارج از مرزها محدود می

که در بدترین شرایط برای اتحاد درون مرزی مفید  می آمد پدیددینی  –ناسیونالیستی 

 بود.اما این موضوع از بد روزگار به درون مرزها کشیده شد و برادر ، برادرش را کافر می

 شود. قریبا مشمول تمامی جهان اسالم میداند.این نکبت ت

 اگر عراق از اتحاد درونی برخوردار بود ، االن محل جوالن همه غریبه های دنیا نمی

 شد.مسئله عراق فقط مسئله سیاسی نیست.عمده مسائل به ایدئولوژی بر می

اکثریت مردم عراق مسلمان هستند.یهودی و ایزدی و مسیحی و... هم در آنجا گردد.

                                                           
اینکه علی )ع( چگونه مسلمانی بوده ، حقیقتا با ایشان زندگی نکرده ام ولی اعتقاد کامل دارم که 0 

 نمونه کاملی برای مسلمانیت بوده.
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ملت هیچکدامشان همدیگر را قبول ندارند  62هستند.حال مجسم کنید که این  ساکن

ارف آن را تعتا جایی که اگر یک  ایزدی گوسفندی را سر ببرد و به همسایه مسلمانش 

کند خوردن آن گوشت حرام قطعی است.ممکن است که خدای نکرده گمان کنید به 

شما اطمینان میدهم که من خودم دالیل فقهی ، شرعا خوردن آن حرام است ولی به 

شناسم که حتی یک تکه گوشت مرغ هم را حاضر نیستند  سنی ها و شیعه هایی را می

این ها سر یک بخورند.بهانه هم مشخص است ، مانند همیشه بدعت و شرک و کفر و...

تکه گوشت باهم سازگار نیستند ، نکند انتظار داریم در موضوعاتی مانند جهاد و اعالی 

  و... با هم تعاون داشته باشند؟!ه اهللکلم

 چیزی که خیلی مرا آزار می دهد این است که گاه فکر می کنم مگر اینها و یا هر کسی

حس وطن پرستی ندارند؟مگر حس هم میهن بودن  ؛ مانند این ها فکر می کند که

کر ونه فگ می دهم که تا شما این هندارند؟به تمامی شهرواندان با این نوع طرز فکر وعد

مانده ام تا کی قرار است کنید کشورتان در عقب مانده ترین حالت ممکن خواهد ماند.

 معنی تسامح و هم زیستی درست را یاد نگیریم؟

گویند که کافر در اصل به معنای کشاورز است.اعتقاد دارند که کشاورزان دانه  قدما می

می گویند کافر یعنی پوشاننده را زیر خاک می نهند و آن را می پوشانند به همین خاطر 

گویند که کافر هم به کسی اطالق می شود که  و با اندک قیاسی از این موضوع ، می

 پوشاند.حال می خواهم سوالی مطرح کنم: حقیقت را می
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کنم و حقیقت را می  شما چرا به من می گویید کافر؟از کجا فهمیدید من اشتباه می

کجا معلوم که حقیقت نزد من نباشد.من هم میتوانم گویید؟از  پوشانم و شما درست می

 به هر مسلمانی کافر بگویم.

اگر همه اینگونه فکر کنیم بنظرم دیگر تفکر تکفیری وجود نخواهد داشت.اینکه بگوییم 

در خلوت گاه خودش گاه با فالن صحابه یا صاحب کرامتی که چند صد چون فالنی 

کافر است.از نظر او نیز شما کافر هستید زند پس حتما  سال است مرده است حرف می

 چون به این راز و نیاز هیچ اعتقادی ندارید.

 بحث از کجا به کجا کشیده شد.

تمامی حرف هایی که زدم بر می گردد به عدم نقد پذیری ما و یا هر کس دیگری.بر 

شناس امی گردد به اینکه دریچه هر چیزی به اسم نقد را کامال بسته ایم.اینکه این فرد ن

آمده و قرآن را نقد کرده به هیچ عنوان مورد غضب من واقع نشده ، بلکه باعث شده 

بدانم که همه مانند من تفکر نمی کنند.باعث شده بدانم یک سری چیز ها وجود دارد 

 که احتیاج به توضیح دارد و خدا را شاکرم که این را درک کرده ام.

ت نقدی اس م تکرار می کنم که کتاب حاضراز تمامی این موضوعات که بگذاریم ؛ بازه

به هرحال این دریچه نقد باز شده و ما هم بر کتاب ) آیا قرآن کالم آفریدگار است؟(.

 همانند ایشان چون هر فرد اندیشمندی می اندیشیم و نقد می کنیم.
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آن خود را معرفی ننموده است سعی دارد که تناقضاتی  محترم این کتاب که نویسنده

د بصورت خالصه نقسعی کرده ام این کتاب را  حقیررآن آشکار نماید.بنابر این را در ق

اگر خوانندگان محترم کتاب مورد نظر را خوانده باشند می دانند که این کتاب .بنمایم

حاوی مسائلی در باب علوم تجربی نیز هست که بنده چون تخصصی ندارم بنابراین در 

ضی از آقایان در همه باب سخن نمی گویم.بخش این مورد چیزی نمی گویم و مانند بع

علمی آن بماند برای صاحبان فن و همین جا تقاضا دارم که اگر کسی تخصصی در این 

 زمینه دارد جواب بگوید.سخن ناپخته اثری ندارد...

 داین بود که مطالب کتاب کامال بصورت خودمانی باشد تا مور این چاکرنهایت تالش 

ی )در آمدرار بگیرد.اینگونه همه خوان می شود.بعد از اینکه کتاب استفاده عامه مردم ق

منتشر کردم.عده زیادی به من ایراد گرفتند که چرا  بر شبهات پیرامون اسالم و قرآن(

مطالب را بصورت تخصصی چاپ کرده ام که البته موضوع کتاب این گونه اقتضا می 

کردم که مطالب را این بار ساده  به همین خاطر به خاطر رعایت حال عزیزان سعینمود.

و خودمانی منتشر نمایم.در باب چاپ کتاب هم بگویم که چون هزینه کتاب این روزها 

هزار قیمت دارد و از طرفی چون  21الی  09بسیار باال رفته و کتابی با این حجم تقریبا 

این  مقشر کتاب خوانی نداریم و بسیار وابسته دنیای مجازی شده ایم ، تصمیم گرفت

 کتاب را به صورت نسخه الکترونیکی انتشار دهم تا همگان از آن استفاده ببرند.
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مشخص نموده ام.مطالب  رنگ سبزسرتیتر مطالب کتاب مورد نقد را در کتاب حاضر با 

بنده خود کامال به کاستی ها و نمایان کرده ام  با رنگ زردرا نیز  آن و اقوال نویسنده 

بنده را مورد عفو بخشش خواهم از این بابت  آگاهم و از شما میکمبود های این کتاب 

قرار دهیدو حتما پیشنهادات و انتقادات خود را به تلگرام بنده بفرستید ؛ حتما استفاده 

صحت و هدایت برای  ،عافیت  صلح ،متعال خواستار پروردگاردر پایان از خواهم برد.

 باشم. می بشریتخود و تمامی 

 پاینده وطن

 یس محمدی ادر

 0059تیر -0106رمضان 
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 در ابتدا نویسنده آورده است که تمام استنادات من از قرآن است:

ما مشکلی نداریم که شما استنادتان به قرآن بوده است لیکن قرآن را از روی هوای 

تا جایی که راه دارد قدم به قدم پیش نفس خود تفسیر و تجزیه کرده اید و ان شاهلل 

 رفت.خواهیم 

 که من کتاب تمام مراجع را خواندم و عبادات و... را انجام داده ام... می فرماییددر ادامه 

 چون با عرض پوزش خدمت حضرت عالی باید بگویم که من به این موضوع شک دارم.

از یک طرف نظرات اهل تشیع را به صورت نیمه تمام ارائه داده اید و از طرف دیگر اصال 

متاسفانه متوجه شده عالوه بر آن  اهل سنت در این باب نکرده اید.توجهی به سخنان 

 اطالعید.بی  دین از بدیهیات بسیاری در موردشما ام که 

 در ادامه فرموده اید که :

 آیا قرآن باید تفسیر شود؟

  انیتو نمید :اولین حرفی که به  هر کدام از مسلمانان در مورد قرآن زده میشود میگویند

قرآن را بفهمی قرآن احتیاج به تفسیر دارد حال ببینیم خود قرآن در این مورد چه 

 میگوید:
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زمر آیه -0سوره زخرف آیه -2سوره کهف آیه  -/ 06/22/02سپس به سوره قمر آیات 

 د. یکن اشاره می 29

یم جناب نویسنده حرف های شما درست.کسی نگفته است که قرآن ناقص است میگو 

را خوانده اید تا ش را برطرف کرد. اما شما که ادعا دارید کتب همه مراجع و باید نواقص

 اید؟ بر خورد نکرده "چرا تفسیر میکنند"به حال به این موضوع که 

 اما چرا تفسیر میکنیم؟

 بلکه برای این است که از قرآن ؛تفسیر برای این نیست که نواقص قرآن بر طرف شود

ت عامه مردم نیس برای فقطبرای خود علومی دارد و  فهم بیشتری پیدا کنیم.قرآن نیز

فقه و... است و با سنت و قرآن و سروکارشان با برای فقیهان هم هست.حال فقیهان 

کنند.در ضمن  که شماره یک آن قرآن است اجتهاد در نصوص و... می ،استفاده از منابع

 ر عین ساده بودنخوب است بدانیم که قرآن نوشتاری سهل ممتنع دارد.یعنی اینکه د

مواردی دارد که باید روی آن تامل شود.به فرض مثال اگر یک فقیهی نه یک فرد عامه 

بخواهد بداند که این آیه برای چه آمده است و تحت چه عنوانی است باید به کجا رجوع 

کند؟از کجا بداند این آیات در مکه آمده یا در مدینه؟قرآن عالوه بریک کتاب برای 

 کند و می ن را بررسی میآیه ای از قرآ ی،ه ارزش تاریخی دارد.مثال فرداستخراج فق

اه تواند از یک واقعه تاریخی نیز آگ مدینه نازل شده است با اینکار می در مثال بینید که 

عالمان لغوی نیز هستند.تفسیر به ویژه برای غیر عرب  ،شود.عالوه بر آن عالمان تفاسیر
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آیه برای چه آمده و نظر صحابی  آورده می شودها موثر می افتد.در تفسیر عالوه بر اینکه 

 اتو نک دهد کلمات آن را نیز مورد بررسی قرار می ؛و خود پیغمبر در مورد آیه چیست

قون که آمده ال آن جنسیه مثال میگوید آیه الساب کند دستوری آن را بررسی می

همه  ؟یک فردی که می خواهد در مورد قرآن تحقیق کند از کجا باید بدانداست.خب 

 که آیه :گوید  یا مثال میکه دکترای زبان عربی ندارند. 

 (00 /األنبیاء)یسْبَحُونَ فَلَکٍ فِی کُلٌّ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالنَّهَارَ اللَّیلَ خَلَقَ الَّذِی وَهُوَ

 «.حرکتند در مداری در یک هر آفرید؛ را ماه و خورشید و روز و شب که است کسی او»

  بوده است. کل واحد منهمدر کلٌ تنوین عوض بکار برده شده و در اصل 

ک عامی و ی ؟بیابدتواند این احکام و قواعد را  خب اگر تفسیر نباشد یک فقیه از کجا می

درست!کسی منکر نیست ولی مواردی هست  ،از کجا بداند؟قرآن برای فهم آسان هست

دارد که متخصصان آن را در قالب تفسیر ارائه می  به تعمق بیشترکه عرض کردم الزم 

.مثال:سوره های مکی و مدنی،احکام )طالق و عده و مبایعه و جهاد و...( دانستن نمایند

 شود گفت که تفسیر در ضمن می ،قاتلوا،قتل و...(،شان نزول و...معانی کلمات )مقاتله

بسیار بکار فقها می آید که وظیفه اجتهاد و حکم و... را به عهده دارند مثال در شناخت 

محکم و متشابه،در مقدم و موخر،در عام و خاص قرآن، در مجمل و مبین،در ناسخ و 

 اطبات قرآن و...منسوخ قرآن،در مفهوم و منطوق قرآن،در وجوه مخ
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 تفسیر در واقع نوعی بیان کننده احکام قرآن نیز هست.

 امیدوارم فهمیده باشید تفسیر به چکار می آید.

 اسالم برا یک قوم یا یک گروه

 آورده اید که :

                        

                

 آشکار آنها برای( را حقایق) تا نفرستادیم؛ قومش، زبان به جز را، پیامبری هیچ ما»

 و) بخواهد را کس هر و گمراه،( بداند مستحق و) بخواهد را کس هر خدا سپس سازد؛

 «است. حکیم و توانا او و کند؛می هدایت( بداند شایسته

 سپس نتیجه گرفته اید که باید پیامبر ایرانیان نیز فارس باشد!

گویند پس قوم ما چه  وقت اقوام دیگر می اوال اینکه باید فارس باشد معنی ندارد آن

گویند چرا دین برای یک  این آیه جوابی است برای آنان که می کردها.ضمنا مثال ؟شد

شود که خداوند بر انسان منت نهاده و  آیه واضح می در این .منطقه محدود آمده است

ای نیز به زبان همان قوم بررا عالوه بر پیامبرانی که رسالت جهانی داشته اند پیامبرانی 

 مانند حضرت زرتشت. مبعوث فرمودهارشاد 
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شود اما اگر آیات قرآن را  آیات دیگر هم که بیان کرده اید به همین موضوع مربوط می

ه چرا که در خود قرآن آمده است ک نمی شویم.دچار این خبط خوانیم بدرستی ه ب

 .باشد پیامبر برای همه اقوام می

                  

 016 -االنبیا « .نفرستادیم جهانیان رحمت برای جز را تو ما»

دالل توان است همین آیه میوضوح رسالت پیامبر تبیین شده است و با ه در آیه باال ب

های شما را رد کرد. همچنین در جای جای قرآن احکام و... را برای مسلمین بیان کرده 

 ...است.مسلم در هرجا باشد مسلم است در آمریکا و آفریقا و ایران

               

 66-النمل «  است. مؤمنان برای رحمت و هدایت مایه و » 

 باز هم پیامبر را رسولی از جانب اهلل برای تمام بشریت بشمار می آورد:در آیه ی دیگری 

                       

                          

www.takbook.com



 سراب | 11

 

                  

   

 حکومت که خدایی همان هستم؛ شما همه سوی به خدا فرستاده من! مردم ای: »بگو    

  اوست؛ آن از زمین، و آسمانها

 اش،هفرستاد و خدا به بیاورید ایمان پس میراند؛می و کندمی زنده نیست؛ او جز معبودی

 تا کنید پیروی او از و دارد؛ ایمان کلماتش و خدا به که اینخوانده درس پیامبر آن

 099-االعراف «یابید هدایت

احکام مسلمانان طوری تنظیم شده است که با تمام عالم در ارتباط باشند یعنی محدود 

 ش را به طور اجماعی ندا مینیست.خود پروردگار نیز معبوداتصی به زمان و مکان خا

 مثال آورده است:زند 

             

 297-البقره« کند.نمی تکلیف تواناییش، اندازه به جز را، کس هیچ خداوند»

جا همه اینبینید؟خداوند در  در اینجا نفس تعمیم داده شده شما در اینجا تخصیصی می

یعنی  «یا ایها الذین آمنوا ...» می فرمایددهد.در ضمن وقتی  را مورد خطاب قرار می
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شود و  هرکسی در هر جایی که ایمان آورده است یا وقتی از واژه ناس استفاده می

 بخصوص مشاهده کرده ایم که ال جنسیه دارد یعنی کل آن نوع جنس را در برمی

سالت قرآن و ر ازتری مطالعه کنیم نا گفته پیدا می شود کهاگر قرآن را با چشم ب .گیرد

 ؟و رای های شخصی را کنار بگذاریمپیامبر برای عموم مردم است.پس این تفاسیر 

 در ادامه به سوره زخرف آیه سه اشاره کرده اید: 

                  

 . «کنید درک( را آن) شما شاید دادیم، قرار عربی و فصیح قرآنی را آن ما که » 

 0 -الزخرف

.عربی به معنای فصیح ( هر گردی گردو نیست مثل قدیمی وجود دارد که می فرماید )

منظور زبان عربی بصورت خاص یک قوم نیست  (عربی)فرماید  می کردگاروقتی  .است

وانستید ت به زبان فارسی بود آیا می قرآن اگرانی است که بسیار فصاحت دارد.بلکه زب

ید مثال )او( یا )آنها( در یک جمله به چه جنسی اشاره دارد؟ولی در عربی هتشخیص بد

راحتی با یک )هو( و )هن( نوع جنسیت را تشخیص داد.پس ه که فصیح است میتوان ب

ه بنشین ها هم صحبت بادیه گاها در قرآن در مورد عربی به معنای لغت فصیح است. 

است که قرار نشده همه چیز  محض این میان آمده یا یک مورد خاص دیگر. این اشارات
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یا گروهی تخصیص داده  بصورت عمومی بیاید باالخره یکسری چیزها در قرآن به قوم و

غیر منطقی است اگر بگوییم نباید در قرآن به قوم و بان خاصی اشاره بشود شده است.

یما که از اتاق فرمان به مجری اشاره می دهند )) نگو و گرنه تبلیغ است.مثل صدا و س

... نگو ... تبلیغ میشه(( خیر این گونه موارد بعید است و الجرم پای قوم و گروهی به 

 میان می آید.

مَا کَانَ لِأَهْلِ الْمَدِینَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم )021در آیه ای که آورده اید از سوره مبارکه توبه آیه  

 .کرده اید که فقط برای یک قوم است بیان (  ...الْأَعْرَابِمِّنَ 

از نظر من در اینجا اهمیت تفسیر مشخص می شود.با بهره گیری از تفسیر می توانیم 

اینجا  در شان نزول این آیه را دریابیم و بدانیم که این آیه چرا نازل گشته است. باری ...

نماید.به دور از انصاف  غزوه تبوک عتاب میخداوند دارد مخالفین دستور پیامبر را در 

خورد و دیگر آیات که اشاره  با این استدالل بگویید قرآن فقط بدرد عرب می است که

 به رسالت جهانی اسالم دارد را نادیده بگیرید.

 !مناسک حج برای امت خاص استکه بعد آورده اید 

باشد؟معلوم است که خب انتظار دارید مناسک حج برای یهود و نصاری هم واجب 

باالخره شما مراسک حج برای مسلمانان است آن هم برای کسی که استطاعتش را دارد.
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ای هرپیامبری بربه قول خودتان این همه تفحص در کار علما کرده اید باید بدانید که  

 ایرانی مسلمان و جزو امت اسالمی هستیم. و یک خود امتی دارد.ما هم امت محمد

 شود و صرف عیش و نوش  با حج رفتن جیب عربستان پر می آورده اید که

 الزم است بدانید که عمده آن پول خرج غذا و هتل حجاج و خود خانه کعبه و... می

البته بدیهی است که نمی خواهم از عربستان دفاع کنم حداقل تا وقتی که حقوق .شود

 هم منکر حساب آورد. زن را به رسمیت نشناسد.حداقل تا وقتی که زن را جزو آدمی به

کند ولی مهم عمده پول است که باید بدانید  سوء نیستم که ممکن است از پول برداشت

 رود. کجا می

 ند.رو گفتید که در ایام دیگر مسلمان های سنی در ایام غیر از ایام حج به زیارت نمی

حداقل کل شب های رمضان برای به جا آوردن سنت  اوال خود سنی های عربستان

 انتظار ندارید که خالئق گویید ایام حج!ضمنا وب است میروند.ثانیا خ می تراویح آن جا

باورکنند که هر بار شبکه های عربستان را نگاه می کنند طواف کنندگان شیعه را می 

قیه سنی ب یعه هستند!بینند.این گونه باشد نیمی از جمعیت عربستان طواف کنندگان ش

 های عربستان هم آمده اند پابوس حضرت رضا!

 با وام گلوی خانواده خود را بریده اند تا به حج برود. شناسم کسانی را که گفتید که می
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طبق عقیده بسیاری از فقهای شیعه و  اشکال از خودش بوده میخواست که نرود.اوال

پس این آقا آمده چه حرام است.سنی اخذ وام بخاطر درصدهای باالیی که دارد 

 اگر کسیحج برای کسی واجب است که توانایی تمام مخارج و ... را داشته باشد.ه؟کرد

 خانواده اش را در مضیقه بگذارد تا حج برود،اصال حجش درست نیست.

 سوره ای که آورده اید:در مورد 

                     

                            

                      

                           

   

 دین در و برگزید، را شما او! نمایید ادا را جهادش حق و کنید، جهاد خدا راه در و »

 نید؛ک پیروی ابراهیم پدرتان آیین از ندارد؛ قرار شما بر سختی و سنگین کار( اسالم)

 امبرپی تا نامید، «مسلمان» آسمانی کتاب این در و پیشین کتابهای در را شما خداوند

 به و بدهید، را زکات و دارید، برپا را نماز پس! مردم بر گواهان شما و باشد، شما بر گواه
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 یاور چه و خوب، موالی چه! شماست سرپرست و موال او که جویید، تمسک خدا

 69-الحج .«ایشایسته

ین برای ا ما فرزند ابراهیم نیستیممورد ملة ابیکم ابراهیم اشکال گرفتید و گفتید:در 

 رسد... عربستانی هاست که جدشان به اسماعیل می

اوال ریشه یابی بفرمایید ببینید که اصل و بن و ریشه حضرت ابراهیم کجاست بعد بگویید 

 که جدشان به حضرت ابراهیم می رسد! 

است و  که دین اسالم ادامه دهنده حنفیت دین ابراهیم  منظور این استدر ثانی 

گیرد  برای همین حضرت ابراهیم برای هر مسلمانی همچون پدرش تقدس و حرمت می

 مانند زنان پیامبر که خداوند آن ها را در قرآن امهات مومنین خطاب کرده است.

، معنی کلمه اسالم  عبارت است از : فرمانبرداری  دهای لغت مراجعه کنی اگر به فرهنگ

، فرو تنی ، گردن نهادن ، تسلیم شدن ، اطاعت از امر فرمانده و نهی او بدون اعتراض ، 

عبادت خالصانه برای او ، تأیید کردن و باور داشتن به او . در نهایت اسالم به اسمی 

 آن را آورده است . تبدیل شده برای دینی که محمّد 

دین را اسالم نام گذاشته اند ؟ حقیتاً تمام دیانات مختلفی که در زمین وجود  چرا {

دارند  به اسم خودشان نام گذاری شده اند ، یا به یک نفر خاص و یا به یک امّت خاصی 

نسبت داده شده اند ، نصرانی از اسم خودش نصاری و بودایی از اسم بنیان گذارش ) 
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تی به این اسم مشهور است چون مؤسس و پرچمدار آن بودا( گرفته شده ، و زردش

زردشت بود ، وهمچنین یهودیت در بین ملتی که یهودا نام داشت ظهور کرد ، و دیگر 

ادیان نیز بدین منوال ، به جز اسالم . اسالم نه به یک نفر و نه به یک ملت خاصی نسبت 

د که خود کلمه اسالم داده شده است ، بلکه اسمش بر صفتهای ویژه ای داللت می کن

 ،بدان معنا می باشد ، آنچه از این اسم هویدا است این است که : بر خالف دیگر ادیان

یک نفر انسان آن را تأسیس نکرده ، و مربوط به یک امت خاص نیست ، بلکه هدف از 

گان و صفت اسالم است ، هر کس از گذشت آن آراسته شدن تمام ساکنان زمین به

بدین صفت باشد مسلمان است ، و همچنین کسانی که در آینده  حاضرین که متصف

 0.}به این صفت آراسته خواهند شد مسلمان هستند 

م که در کرد ثابت شود و  ه مشمول جواب های باال میک ددر ادامه نیز آیاتی را آورده ای

 خود قرآن پیامبر برای همه عالم فرستاده شده است.

 اهم تبلیغش را بکنم خو گفته اید که نمید و یه ادر مورد زرتشت حرف زد

                                                           
 گرفته از کتاب االسالم اصوله و مبادؤه تألیف دکتر محمّد بن عبد اهلل بن صالح السحیمبر 1 
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بعید می دانم.با این اوصاف و تعاریفی که شما از این دین کرده اید بعید است که 

نخواسته اید تبلیغش را بکنید.البته آزادید که تبلیغ کنید.ولی نه اینکه خود را پشت 

 عقیده ای مخفی کنید و به تبلیغ عقیده دیگری بپردازید.

از آموزه های زرتشت را که اکنون به دست ما رسیده می آورم.البته هیچ نمونه هایی 

دین آسمانی در بن و ریشه خود موردی ندارد و قطعا بعد ها مورد تحریف قرار گرفته 

 است.

ای آفرینندة جهان جسمانی و ای مقدس، بگو بدانم مردی که برای این زن غذا و ]

 از باید – باشد زنانه قاعدگی در یا و دیده حیض نشان که زنی –خوراک همراه آورد 

اهورامزدا پاسخ داد و گفت: مردی که برای این زن غذا و خوراک باشد؟ فاصله چه در وی

 گام سه وی از باید – باشد قاعدگی در یا و دیده حیض نشان که زنی –همراه آورد 

در کدام ظرف باید آب  در کدام ظرف باید نان برای وی همراه آورد،.اشدب داشته فاصله

چه .همراه آورد؟در یک ظرف آهنی یا سربی و یا هر ظرف فلزی معمولی جو برای وی

مقدار نان و چه مقدار آب جو باید همراه آورد؟اهورامزدا پاسخ داد و گفت: دو قطعه نان 

 و ناتوان است ممکن کم خوراک از و – جو شربت یا –خشک و یک مقدار آب جو 
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ها و سپس تن کودک شستشو وی را کودک لمس نماید باید دست هرگاه.شود ضعیف

 0شود[

این زن هرگاه پس از نه شب بازهم در خون حیض باشد چنین معلوم خواهد شد که ]

دیوها در جشن و بزرگداشت خودشان آفت خود را به این زن نازل ساخته اند. 

 گیاه خالی باشد انتخابمزداپرستان در این موقع باید یک معبر )گذرگاه(که از درخت و 

نمایند و سه سوراخ در زمین بکنند و زن را در دو سوراخ اول با ادرار گاو و در سوراخ 

. البته این شستشو و یژة زن حائض نیست، وضوء با همان"سوم با آب شستشو دهند

 2[.گمیز یا گومز یعنی ادرار گاو! در آئین زرتشت شهرت دارد

 این زن ای مقدس، بگو بدانم، نخستین خوراک و غذایای آفرینندة جهان جسمانی و "

چه خواهد بود؟ اهورامزدا پاسخ داد و گفت: این زن باید یک مقدار خاکستر آمیخته 

 0"باشاش گاو به اندازة سه لقمه، شش لقمه یا نه لقمه میل کند

 ، برای رعایت ادبکه است )امروزی (این تنها نمونه ای کوچک از عقاید دین زرتشت 

 واج با محارم آن را ذکر نمیکنم!زدا

                                                           
 205وندیداد، ترجمة دکتر موسی جوان، ص 0 

 با پژوهش آقای هاشم رضی 629، ص 0وندیداد، ج 2 

 029وندیداد، ترجمة دکتر موسی جوان، ص 0 
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یکی از خصیصه هایی که ما ایرانی ها داریم ، متاسفانه نژاد پرستی است.آری! ما بسیار 

نژاد پرستیم.کافیست که سری به نظرات کاربران فضای مجازی زیر پست ها 

بیندازیم.تمامی خشم و کینه نسبت به این و آن به خصوص اعراب.بعد وقتی سخن از 

 خودمانچرا به بشر می شود خودمان را در آن جا هم یکه تاز میدان می دانیم.حقوق 

مگر ما چه داریم که دیگران ندارند؟اآلن  ؟کنیمبه یک ملت توهین  م که دهی اجازه می

چه داریم؟چرا همیشه در توهم امپراتوری هخامنشی ها به سر می بریم؟االن تقریبا همه 

از ما جلو می زنند.چرا همیشه فکر می کنیم که از جز جیبوتی و بورکینافاسو دارند 

حیث نژاد و... از همه جلو تریم؟ همیشه گمان می کنیم که دولت مقصر عقب ماندگی 

ماست.یا دین یا خیلی از چیزهای دیگری که می شنویم.نا به حال چند بار به عقاید 

ا همه مانند این خودمان مراجعه کرده ایم تا ببینیم ایراد از افکار خودمان است.چر

نویسنده محترم در پی توهین به دیگران و به ملتشان هستیم؟تا فردا بگوییم عرب های 

پاپتی مگر غیر از این است که یک نفر سرمایه دار آن ها می تواند یک استان ما را 

اگر کمی از این خودبینی و جهل دست برداریم ، حتما به جاهای باالتری خواهیم  بخرد؟

 رسید.

به من اجازه نقل شعر و توهین به یک ملت را  ادبمد )شعری را از فردوسی آورده ای 

که از عرب ها هم تعریف کرده آن ها را نشان  سوال دارم چرا همان فردوسی دهد( نمی

یید مجبور بوده چون هیچ باوری نگواگر قرار است آن باشد این نیز هست!  نمی دهیم؟

www.takbook.com



 سراب | 11

 

ترک بوده و مسلما خلیفه هم دستش به فردوسی نمی  به این موضوع ندارم.سلطان وقت

رسیده.از طرفی فردوسی به دلیل انتقادش از سلطان مورد کم لطفی ایشان قرار می 

گیرد.بحثم این نیست که فردوسی تعریف کرده یا تمجید بحثم این است که قضیه دو 

 لبه است.هردو را نشان دهیم.

 

گاری ببایدت جسترد    رتا دانش و دین راهند ردست رست  

 نخواهی هک دایم بوی مستمند   وگر دل نخواهی هک باشد ژنند

 دل از تیرگیها بدین آب شوی  هب گفتار پیغمبرت راه جوی

وند تنزیل و وحی وند نهی  هچ گفت آن خدا وند امر و خدا  خدا

 نتابید رب کس ز بوبکر هب  هک خورشید بعد از رسوالن هم

کارعمر کرد اسالم را  آش  بیاراست گیتی چو باغ بهار  

وند دین  پس از ره دوان بود عثمان گزین وند شرم و خدا  خدا

 هک او را هب خوبی ستاید رسول  چهارم علی بود جفت بتول
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 ردست این سخن قول پیغمبرست  هک من شهر علمم علیم رد ست

 تو گویی دو گوشم رپآواز اوست  گواهی دهم کاین سخنها ز اوست

را چنین گفت و دیگر همین علی  کزیشان قوی شد هب ره گوهن دین  

راه راست یکدگر یهب هم بسته  نبی آفتاب و صحابان چو ماه  

نبی بیت اهل یمنم بنده وصی پای و خاک یستاینده    

 ربانگیخته موج ازو تندباد  حکیم این جهان را چو ردیا نهاد

ربافراختههمه بادبانها   چو هفتاد کشتی ربو ساخته  

   

:  موالان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

نیم دو دم رد او کرد را  هم قرص           چون محمد یافت آن ملک و نعیم  

 

شد صدیق و صاحب هش چنان با                  چون ابوبکر آیت توفیق شد  

 

ی آن معشوق شد شد افروق چو، را  باطل و حق            چون عمر شیدا  
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گشت النورین ذی و بود افیض نور          چون هک عثمان، آن را عین گشت  

 

مرج جان رد خدا  شیر او گشت       چون ز رویش مرتضی شد رد فشان  

 

 

" شیرازی  سعدی " 

 

الورا  نبی ای السالم علیک            هچ نعمت پسندیده گویم رتا؟  

 

باد تو پیروان رب و اصحاب رب              ردود ملک رب روان تو باد  

 

نخستین ابوبکر پیر مرید
رب چیپ دیو مرید پنجه عمر                   

 

سوار دلدل شاه علی چهارم             خردمند عثمان شب زنده دار  

 

جانگزا؟ زره از بود غم هچ را  صدیق              رتیاق رد داهن رسول آفریده حق   
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صفا ی گنجینه و فضایل ی مجموهع                  انمورای یار غار سید و صدیق   

 

اژداه کام رد تو چنانکه هم هن لیکن          مردان قدم هب صحبت یاران نهاده اند  

 

واف ربد پایان هب دوست سبیل رد ات         یار آن بود هک مال و تن و جان فدا کند  

 

انبیاء ختم نبدی رسل ی خواهج گر                دیگر عمر هک الیق پیغمبری بدی  

 

ی رپستان بی ریا دفتر سر        ساالر خیل خاهن ی دین صاحب رسول خدا  

 

راه؟ وی دست از شود چون آنکه رد عاجز      دیوی هک خلق عالمش از دست عاجزند  

 

حیا از سر اقتل دشمن وی شیپ رد            دیگر جمال سیرت عثمان هک رب نکرد  

 

جفا دشمنان از ربی، دوستان بهر کز      مهربانی و تحقیق دوستی استآن شرط   

 

اتی هل" گفته او مناقب رد جبار     کس را هچ زور و زرهه هک وصف علی کند  

 

فتی ال" بازوی هب شکست یکدگر رد                 زورآزمای قلعه ی خیبر هک بند او " 
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ن و بحر جود ی و صفدر میدا وغا رد جهانسوز و نماز رد بخش جان           شیر خدا  

 

رکش فتوت و سردار اتقیاءلشک                دیباهچ ی مروت و سلطان معرفت  

 

مقتدا  و زبرگند ستارگان وینان                 پیغمبر آفتاب منیر است رد جهان  

 

لرحمن جامی"  "عبدا

 

اکرم و افضل جمله از باشد              امت احمد از میان امم  

 

اویند سنت و شرع رو پی              اولیایی کز امت اویند  

 

باشند انبیاء غیر از بهتر            ره ربان راه هدی باشند  

 

باب ره رد بهترند همه کز       خاهص آل پیغمبر و اصحاب  

 

صدیق از هب کسی خالفت هب            وز میان همه نبود حقیق  
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وق الیق آن کارافر چو کس         راروز پی او نبود از آن اح   

 

زین و زینت نیافت ملت کار      بعد افروق جز هب ذی النورین  

 

الخلفا خاتم اهلل اسد"           بود بعد از همه هب علم و واف " 

 

نظام نیافت نبی دین سلک      جز هب آل کرام و صحب عظام  

 

منگر سویشان تعظیم هب جز           انمشان جز هب احترام مبر  

 

کارشان دل            همه را ااقتعد نیکو کن کن سو بیک زان  

 

  "شیخ فرید الدین عطار نیشابوری "

 

اوست الغار فی اذهما الثنین اثنی           خواهج اول هک اول یار اوست  

 

همه چیز از همه ربده سبق رد         صدر دین، صدیق اکبر، قطب حق  

 

دین شمع اعظم افروق حق ظل              دینخواهج شرع آفتاب جمع   
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سبق وحیش رب بود فراست رد           ختم کرده عدل و انصافش بحق  

 

وند بل         خواهج سنت هک نور مطلق است است حق رب نور دو خدا  

 

مان عفان آمدستعث  دین صدر         آنک رغق قدس و رعافن آمدست  

 

دین قطب و علم باب و حلم کوه                خواهج حق،پیشوای راستین  

 

صطفی، عم ابن                     ساقی کورث،امام رهنمای خدای شیر م  

 

یا نور دین همراه ما کن کن ما خواه شفاعت را  محمد                    خدا  

 

ز ما خشنود گردان جان پاکش               زکار ما مگردان خشمناکش  

 

یاران جمع رب زو و حق از ربو          شیب از صد زهارانتحیت باد   

 

حیدر و عمر،عثمان و ابوبکر           خصوصا چار یار پاک گوره  
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اهتدیتم اقتدیتم بایهم                 نبی فرمود کایشانند انجم  

 

انگشت او شق شد قمر سر از           آنکه یارش بد ابوبکر و عمر  

 

بود اربار لشکرکش دگر آن و             ق غار بودآن یکی او را رفی   

 

ولی عالم رد گشتند آن بهر              صاحبش بودنند عثمان و علی  

 

بود علم مدینه باب دگر وان               آن یکی کان حیاء و حلم بود  

 

 "حکیم نظامی گنجوی"

 

بود جدا  هم فرق ز افروق             صدیق هب صدق پیشوا بود  

 

ی شیر با              و آن پیر حیائی خدا رتس همدرس بود خدا  

 

نیم خالی نیز عمر عشق ز          هب مهر علی گرهچ محکم پیم  

 

چراغ عثمان و شمعست ابوبکر       همیدون ردین چشم روشن دماغ  

www.takbook.com



 سراب | 11

 

 

ن چار سلطان ردویش انم تمام دولت تکبیر چار شده            بدا  

 

 

 "اقبال الهوری " 

 

داد چاک صد ای سینه دین ازغم        ای تو را فطرت ضمیر پاک داد  

 

گذر صحرا  الهل رب صبا چون            عمر  و  اتزه کن آئین صدیق  

 

  شوی قوت و سرماهی دین بهر             ات ز صدیقان این امت شوی

 

 

 

 "بیدل دهلوی"  

 

صدق کام رد یافت واف شراب              ابوبکر شد سر خوش جام صدق  
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دلش از امکل جام یافت صفا             کدورت ربون رفت ز آب و گلش  

 

نهاد خط استوا، چون آافق رب              عمر یافت کام از می عدل و داد   

 

نگشت واصل تحقیق اسرار هب        هک ره کس ز مضمون این خط گذشت  

 

مست گشت حیا خم جوش سر ز              هب عثمان چو دور یقین داد دست   

 

زین صفت ساده است یقین بی دل                   حیا با یقین توام افتاده است  

 

علم ردیای اوست جرهع یک هک             علی گشت سرشار صهبای علم   

 

حضور عالم دو جالل و جمال                   نبوت بطون و والیت ظهور  

 

 "سنائی زغنوی"

 

ره مرو،فرمان مده،حاجت مگو،حجت میار       دستوری "اقل اهلل" یا اقل الرسولجز هب   

 

صطفی یار رهچار کاراین ومردی وشرح وعلم صدق     چار گوره،چار پاهی رعش و شرع م  
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 "خااقنی شروانی"

 

زهارش و صد و ده و بود یک            از دفتر عشق چار یارش  

 

د          اصحابش شیب و کم نشاید باید چهار مهین کاعدا  

 

 بل چار حدود کعبه دین         ره چار چهار رکن تمکین

 

را  سرمدی سر دیوانگه              ینیب حرم محمدی را    

 

خفته شمس بکنار جوزا            پیشش دو خلیفه رخ نهاده  

 

اهلل الم دو و الف یک چون       ره هس شده یک نهاد و یکراه  

 

هب جاودان مسیح ز ذاتش           آسمان هبخاکش ز چهارم   

 

 "عبید زاکانی"
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اکبرست صدیق موافق دین راه رد       خوش وقت آن هک عاشق صدیق اکبرست  

 

اکبرست صدیق صادق محب کو ره      چون آفتاب روشن و چون صبح صادق است  

 

اکبرست صدیق مطابق کو کیست آن              رد معرضی هک دم ز صفا و واف زنند  

 

ر جمله رد ره صدق و قبول دین اکبرست صدیق سابق هک کسی بنما          بگذا  

 

اکبرست صدیق الیق هک مدحتی از     انصاف آن هک خاطر شوریده اقصر است  

 

و هم یار غار او پیمبر مونس هم         آن کس هک بود تقوی و تجرید کار او  

 

عمر کشان گردن گردن شکست ردهم        چون بست بهر دین محمد میان عمر  

 

عمر فشان خنجرآتش ربکشید چون              ربباد رفت خرمن کفار خاکسار  

 

خت    خورشید دین هب اوج امکل آن زمان رسید عمر اسالمیان سر رب ساهی کاندا  

 

عمر قهرمان دین ربممالک گشت چون        دستش هب مکه گردن قیصر زبد هب روم  
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عمر زمان آخر محمد ی خواهب هم               آسمان دانش و هم آفتاب عدلهم   

 

کار کرد کرد استوار خود بازوی هب دین بنیاد            آن کو هب تیغ شرع نبی آش  

 

حیاست با عثمان مسکن عدن جنات             خلد ربین نشیمن عثمان با حیاست  

 

حیاست با عثمان خرمن چین خوهش ات          هم شیپ خویش خرمنی از نور گرد کرد  

 

حیاست با عثمان روشن ردون نور         شمع هک روشن است شبستان جان او  

 

حیاست با عثمان دشمن هک حیا بی آن    خصم خدا و خصم رسول است و خصم خود  

 

حیاست با عثمان دامن و عبید دست              ات دامن قیامت و ات روز رزیختس  

 

  بباخت سر و جان دین قوت ربای وانگه        نخست بهر نبی سیم و زر بباختکو 

 

است علی کبریا حرم محرم بگزیده       سلطان اولیا و هش اصفیا علی است   
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است علی" الفتی" ی معرهک سوار چابک        مشعل فروز هش ره دین ذوالفقار اوست  

 

است علی خدا  شیر و محمد ی زاده عم   آن کس هک علم و حلم و سخا ختم شد رب او  

 

است علی گشا خیبر مبارز دین روی ز          آن کو هب آب تیغ فرو شست گرد کفر  

 

مسکین "عبید"خاک سگ کوی آن کس است
گان از کو     است علی مرتضی رد خاک س  

 

مرا  بود حسن حب و حسین مهر         مرا    بود  کس  حاشا هک التجا هب دگر  

 

" لقارد مراغیعبدا " 

 

کام کرده        بود صدیق تقی زند محمد مقبول قبول صدق سر از را  خدا  اح  

 

اصحابست سر و محراب و منبر آمد               یار اثنی پیر عمر خطابست  

 

سلطانست جهان هب و ملکوت باغ مرغ     سیمین یار و وافدار نبی عثمانست  

 

هلل علی ،ابن عم خواهج ماست ست مردان کوهش بگو اهلل رضی       اسدا خدا  
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 عاقالن را اشارتی کافیست.

 

 

 محد پیامبر اهلل

تا اینجا فهمیدیم که قرآن برای همه جهانیان آمده است پس از این هم خودتان قضاوت 

 کنید.

آورده اید که نوح از قبل منع شده بود پسرش را سوار کشتی کند پس چرا او را ندا زده 

 میشود نوح معصوم نیست.است پس معلوم 

تا آخرین لحظه امیدوار بود تا پسرش هدایت شود و این گفته  باید گفت که نوح 

زده است و به او گفته توبه کن چرا که درهای توبه روی احساسات پدرانه اش  ها را از

منظور است که در ایمان با ما دین ب   یا بنی ارکب معنااینجا ضمنا در ه باز است.یشهم

یعنی اولین شرط ورود به کشتی این است که ایمان بیاورد پس سرپیچی . همراه شو 

 چهل و ششم از همین سورهخوانید ادامه آن را نیز بخوانید آیه  قرآن را میده است. نکر

توانند خوبی شیطان را از قرآن  به قول عزیزی شیطان پرست ها هم میچه نوشته است؟

سرپیچی نکرده است چرا  شود که حضرت نوح  میمعلوم  17در آیه  .ثابت کنند

 .پنداشت که پسرش نیز جزو اهل بیتی است که خداوند وعده داده که حضرت نوح می
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ای نوح پسرت از اهل بیتت نیست چون عمل صالح ندارد  می فرمایداما در ادامه خداوند 

 کند. و جزو کافران است . حضرت نوح نیز طلب استغفار می

سوره یوسف استناد کرده اید و فرمایش کرده اید که این هم از پاکدامنی مه به در ادا

 یوسف که اگر خدا نبود بدش نمی آمد و به این آیه استناد کرده اید:

                           

                      

و به راستی آن زن قصد او)= یوسف( کرد ، و او نیز اگر برهان پروردگارش ندیده بود؛ »

قصد وی می کرد ، این چنین )کردیم( تا بدی و فحشا از او دور سازیم ، بی گمان او از 

 21-یوسف .«بندگان مخلص ماست

لکه ب .قصد آن را نکرده که ممارست جنسی کند سفیو در اینجا باید گفت که حضرت

رفته ولی خدا جلوش )ن معنی نیست که در اینجا به آ همتدر فعل قرار گرفته است و 

با  گوید نشانه های الهی! حضرت یوسف  خود آیه صراحت دارد و می .(را گرفت

امبران جلو گیری از نفس اماره اش حضرت یوسف شد.جناب شما توجه ندارید که پی

هم نفس اماره دارند و نشانه های الهی در واقع نشانه هایی است که پیامبری مانند 

سازد و در اینجا همت به معنی این نیست  حضرت یوسف را بر عقیده خود استوار می
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ولی حضرت یوسف  ؛ خواسته برود بلکه همتی است که در هر انسان قرار دارد که می

فقط زلیخا نبود که در طلب حضرت یوسف  درضمنبا تقوای الهی جلو آن را گرفته است.

وی ولی ایشان با تقوا جل داشت ؛این قصد را  نظاره می کردبود بلکه هر زنی که ایشان را 

 همین خاطر است که اهلل میفرماید:ه گرفت ب نفسش را می

 من عبادنا المخلصین کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه

این چنین )کردیم( تا بدی و فحشا از او دور سازیم ، بی گمان او از بندگان مخلص »

 «.ماست

معلوم است همه چیز به  برم. در آیه قبلی هم اشاره دارد که از این کار به خدا پناه می

  لطف اهلل است اگر خدا او را کمک نکند پس کی بکند؟

 سوره کهف اشاره کرده اید و در ادامه کالم آورده اید:در ادامه به آیاتی از 

آمده است جای  92تا  79گفته اید که این داستانی که در مورد موسی و خضر از آیه 

را  خضرچرا خدا کف زدن دارد و گفته اید که موسی کلیم اهلل بوده است ... گفته اید 

 ...پیامبر خود نکرده است

این است که همیشه داعی این هستند که بسیار از اسالم من تعجبم از مخالفین اسالم 

دانند که  آگاه هستند و در مورد اسالم بسیار مطالعه کرده اند ولی هنوز این را نمی

خضر نبی بوده است!جالب است بدانیم حتی بزرگان تفسیر همانند قرطبی و برخی دیگر 
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فته بودید که تمامی کتب او ملکی است از طرف خدا!شما مگر نگ که قول بر این دارند

را زیرو رو کرده اید؟مگر نگفتید شیعه بوده اید و از آراء علما شیعه خبر دارید؟پس چرا 

 این روایت که از امام صادق نقل است را در کتاب علل الشرایع ندیده اید:

 0اِنَّ الْخِضْرَ کانَ نبیّاً مُرسالً ... .

 خضر یک نبی فرستاده شده بود. 

حتی کسانی .وضوع نیز به صراحت بیان شده استو النهایة ابن کثیر هم این مدر البدایة 

قول صحیح و  .دانند او را صاحب علم لدنی میدانند همچون بغوی که او را نبی نمی

ه بود خداوندسیاق آیه به این موضوع داللت دارد که خضر علیه السالم نبی از جانب 

خواسته است که به حضرت موسی نشان  با پیوند موسی و خضر  پروردگار است.

وجود دارد که از ایشان در بعضی از امور اعلم تر است و این  یدهد که در زمین نیز کس

آگاهی چیزی نیست جز آنکه از طرف خدا آمده است.متاسفانه شما به سرچشمه علم 

 و پس چه موسی .توجه نکرده اید.توجه نکرده اید که علم از طرف خداست نه بنده خدا

 چه خضر عالم تر از دیگری باشد چیزی نیست جز از طرف خدا.

 و آدم ها را کشته است... چرا کشتی را نابود کرده استبعد گفته اید که 

                                                           
 95، ص  1علل الشرایع ج 0 
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اگر کشتی غرق شد چگونه حضرت موسی و حضرت خضر خودشان زنده ماندند؟آن هم 

 د آیه بیان میدر ادامه خو .در وسط دریا؟یک چیزی را بگویید که با عقل جور دربیاید

کند که از کشتی پیاده شدند و به دهکده وارد شدند.وسط دریا دهکده کجا بود!غیر از 

این است که کشتی آن ها را رسانده است.تنها چوبی را از کشتی برداشت که طبق 

ه کنند.در ادامه آی روایات فقط نقصی در کشتی بوده که با گل و چوب آن را ترمیم می

خضر هم در هلش را غرق کنی؟(ی اهمیخوا ) موسی گفته کهآمده است که حضرت 

رت کند و حض و کشتی را ترمیم می ...(توانی صبر کنی گفتم که نمیجواب گفته: )

 در ادامه آیات آمده است که این کشتی از بی شود. موسی از آن گفته خود پشیمان می

شته گ روا شدهکردند لکن بر آنها تعدی شده بود و ظلم  نوایانی بوده که در بحار کار می

بر آن عیبی وارد کرد تا تنبهی باشید برای ظالم. جالب است که  نیز حضرت خضر بود.

 قرآن آورده است )) ارید ان اعیبها ... خواستم که آن را معیوب کنم(( آیا گفته که می

 خواهم غرق کنم؟

در حالی که خطایی  پسر بچه را کشته استچرا خضر در ادامه خرده گرفته اید که 

 نکرده است؟چرا بنده مقرب خدا حکم قبل از عمل داده است؟

ضمنا چه کسی گفته پسربچه؟اتفاقا چه کسی گفته که او حکم قبل از عمل داده است؟

 با توجه به قراین و شریعت خضر طبقبه بلوغ هم رسیده بود.در ضمن این حکم قتل 

 چند خصلت داشت: آن جوانطبق روایات صادره است. اعمال جوان صادر شده
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 عصیان گر بود.-0

 .راه زنی می کرد-2

 مکلف بود و در حالی که پدر و مادرش مومن بودند او کافر بود.-0

 اهل روستا از وی عاجز بودند.-1

در ضمن حکم از جانب خدا ابالغ شده بود و خضر از خود کاری انجام نداده است.همه 

داند.شاید کاری که در حق  صالح ملک خود را میاو داوند هستیم و ما در ملکت خ

توسط  اراده فرمودهخداوند .فردی ظلم باشد به صالح کل جامعه و عین عدل باشد

در ضمن در خود آیه آمده است که ترس این رفته که پدر پیامبرش حکمی را اجرا کند 

 و مادرش را به سبب کفرش بکشد.

توانست بهتر از آن گنج را به بچه ها بدهد نه اینکه پیامبرش  می بعد آورده اید که اهلل

 را به بیگاری وادار کند...

متعلق به پدر آن دو طفل بود که پدرشان هم مردی صالح  مورد نظراول اینکه دیواری 

بود و در واقع مال از آن خودشان است.خداوند با این کار آن دو طفل را زیر منت کسی 

 نبیان و رسوالن.از جانبی دیگر نبرده است و مال خودشان را به ایشان اعطا کرده است 

انجام دهند.حال این  خداوند عملی هستند که برای رضای همگی در پی و افراد صالح 

که از دو رکعت نماز  دستور مستقیم از جانب خداوند باشد که اعالی درجات است.مایی

www.takbook.com



 سراب | 11

 

 هاکار نهگواین داریمبریم و تکبر می پنداریم در حد ما نیست که سجده و  فرار می کنیم

کار  ینا ،پیامبر خدا ، یعنیبیگاری است ولی از نظر فرد صالح و باالتر از آن برایمان

 رحمتی است برای افزایش حسنات فرد.

 یدر مقابل کاری که برای دیگران م پیامبر نباید انتظاری داشته باشدبعد گفتید که 

 کند

پیامبر اسالم هم نداشته اند و در قرآن هم آمده خب مگر ایشان انتظاری داشته اند؟

الَ قَخواهم مگر از پروردگارم.در مورد این آیه  است که میفرماید بگو از کسی اجری نمی

ستی خوا اگر می)گوید  وضوح میه باید گفت که خود آیه ب لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْرًا

یعنی چیزی نگرفته است پس ابهام از کجاست؟حضرت موسی و حضرت  (گرفتی می

ردند د چیزی را طلب نکبا وجود گرسنگی که داشتند و خستگی که در بدنشان بو خضر

و حضرت موسی به حضرت خضر گفت که اگر میخواستی میتوانستی چیزی از آن ها 

مسلما منظور مال نیست منظور آب و غذا و... است و این کنایه ای است که این  .بگیری

رساند که حضرت خضر توانسته ولی انجام نداده است.در ضمن اهل آن  منظور را می

و بخیل بوده اند و این دو عزیز برای آنها کار کرده اند ولی هیچ روستا بسیار خسیس 

است وخ اگر هم میجمله بر عرض است نه اعتراض. اهمیتی ندادند.نکته دیگر سیاق این

حضرت موسی از نیتی که حضرت خضر داشته است به هیچ ایرادی وارد نبود چون 

نسان بوده اند و احتیاجاتی صورت کامل آگاهی نداشته.در ضمن پیامبران هم مانند ما ا
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رده م طلب کشود؟پس اگر در صورتی ه داشته اند.آیا یک پیامبر گرسنه و خسته نمی

ینیم ب کنیم می وقتی به جمله عرضی و نه اعتراضی نگاه میباشد مشکلی وارد نیست.

 که هیچ طلبی در کار نبوده است.

 تر بوده)عادی( پایین فرد حضرت موسی از یک در آخر هم گفتید که 

 در آغاز در مورد نبوت و پیامبر خضر )ع( سخن رفت.

یگران د جز کپی برداری از نصوصکه متاسفانه که داشتید معلوم شد  با این تحلیل هایی

 .صداقت نداشتیدکاری انجام نداده اید و در مورد تحقیقتان در اسالم 

که ذوالنون را خیلی از علمایان سوره انبیا  96در ادامه مطلبی را آورده اید در مورد آیه 

  دانند... پیامبر می

ی القاب دیگر کسگویا شما هنگام تغییر .محض اطالع ذوالنون همان حضرت یونس است

ند ک گیرد و فکر می این پیامبر بر اهلل خشم میدر ادامه آورده اید که  را بجا نمی آورید.

 که اهلل بر او قدرتی ندارد...

آورده است که حضرت یونس بر اهلل خشم گرفته است بلکه  جناب در کجای این آیه

 خشم ایشان بر قومش است:
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ذوالنون )= یونس( را )به یاد آور( هنگامی که خشمگین )از میان قومش( رفت، و   »   

پس چنین پنداشت که ما هرگز بر او تنگ نمی گیریم، پس )وقتی که در شکم ماهی 

خداوندا !( هیچ معبودی جز تو نیست، تو منزهی! »)فرو رفت( در تاریکیها ندا داد که:

 «.بی گمان من از ستمکاران بودم

م که گویی رانتز آورده اید اما برای تحکیم مدعا میپت بگویید قوم را در میان ممکن اس

شود که ایشان خشمگین از میان  خوبی مشاهده میه اوال در تاریخ قوم حضرت یونس ب

قومش خارج شد.حضرت یونس پیامبری بود که اهلل )جایشان را در قریه ای در نینوا که 

ند لکن مان .از کفری که بر آن بودند بر حذر داشت در موصل است بر انگیخت و آن ها را

اقوام دیگر سرپیچی کردند و حضرت یونس هم پس از تالش بسیار سرآخر بر آنها 

خشمگین شد و آنها را به عذاب الهی وعده داد و ادامه ماجرا که بحثش در اینجا نمی 

عه یه مراجبرای اطالع بیشتر میتوانید به تفسیر ابن کثیر در ذیل همین آ.گنجد

 کنید.ضمنا ابن عباس هم در تعریف این داستان همین موضوع را بیان کرده است.

در مورد اینکه حضرت موسی  00در موردی دیگر اشاره کرده اید به سوره قصص آیه 

 گوید: می
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! همانا من یک تن از آنها را کشته ام، پس می ترسم  موسی گفت : پروردگارا» 

 33-القصص«  که مرا بکشند

 ....کشد این پیامبر هم که آدم میبعد گفته اید که 

که مشغول فسق و  یک قبطیخب حضرت موسی چه کسی را کشته است؟

.آدم صالحی را کشته است؟همان قوم چندین پیامبر را کشته فجور بوده است

ن بگویید چرا آن قوم ای ، را کشتهخب به جای اینکه بگویید چرا این قبطی اند.

 . در ضمن خود ایشان که نمیهمه پیامبر و انسانهای صالح را کشته اند

یک اتفاق بود و به همین خاطر حضرت موسی خواستند قبطی را بکشند.

 ناراحت میشوند و میگویند:

 له فغفر لی فاغفر نفسی ظلمت إنی قال رب

در واقع حضرت بینیم که طلب آمرزش هم برای او کرده است. در اینجا می

 خواسته که از خودش دفع ظلم کند ولی آن حادثه پیش می آید. موسی می
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 معصومیت محمد

 آن هم برای خشنودی همسران از انسان معصوم بعید است. حرام کردن حالل اهلل

                             

  

ای پیامبر! چرا چیزی را که اهلل بر تو حالل کرده است به خاطر خشنودی همسرانت  » 

 0-التحریم .«کنی؟! و اهلل آمرزندة مهربان است)بر خود( حرام می

رفت ودر انجا از عسلی که ام المومنین گاه پیامبر علیه السالم نزد زینب بنت جحش می )

ام المومنین عایشه که به خاطر عالقه زیادی که به پیامبر  به او می داد،می خورد و

داشت وحس حسادت زنانه اش این عمل را برنتافت وبا حضرت حفصه قرار گذاشتند 

 بوی بودکه درختی صمغ–که وقتی پیامبر امد به او بگویند که مغافیر خورده ای 

 تحریم هب باشدتصمیم نداشته بدی بوی دهانش مقیدبودکه که وپیامبر – داشت نامناسب

 تحریم این که کنند فکر مردم مبادا تا نگویند مردم به که که خواست نهاازآ اما گرفت ان

 0.(ی است وان را برخود حرام کننداله

                                                           
 1502بخاری 0 
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گوید:  شود می دیگر اینکه پیامبر با ماریه همبستر شده بود ولی وقتی حفصة آگاه می

دارد.ولی اتفاق  ای پیامبر در خانه و رخت خواب من؟پیامبر ماریه را بر خود حرام می

اهل علم در صحت روایت اول )هرچند که اگر روایت دوم درست هم باشد مشکلی پیش 

 0نمی آید.( است.

آورده اید که در سوره ضحی آمده است ووجدک ضاال فهدی :تو را گمراه یافت و هدایت 

یامبر پکرد...بعد در مورد کلمه معصوم توضیح داده اید و از این آیه نتیجه گرفته اید که 

 .گذشته معصوم نبوده استدر 

سالگی پیامبر بوده است.البته این  11از  .پیامبر در تمام عمرش که رسول اهلل نبوده

حرف من دلیلی بر این نیست که ایشان در گذشته ضال و گمراه بوده بلکه تاریخ به 

ضمن شما که این  خوبی ثبت کرده است که ایشان از احناف شبه جزیره بوده است.در

قصود ید مدانست ادعای بزرگ را مبنی بر اینکه تمامی کتب را زیر رو کرده اید باید می

ت که دانس از ضاال در اینجا چیست.سوال میپرسم آیا پیامبر تا قبل از وحی جبرئیل می

اسالم چیست و ایمان چیست و نماز چیست و دیگر ارکان و اصول و... اسالم چیست؟در 

خبر بوده و باید بدانید که  این آیه هم مقصود همین است که پیامبر از این چیزها بی

                                                           
 ابن کثیر در ذیل همین آیهر.ک تفسیر 1 
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در دانسته است. فلت و نا آگاهی از اموری است که پیامبر از پیش نمیمنظور در اینجا غ

 این راستا هم آیه برای تایید این موضوع داریم:

                           

                           

           

 ودخ بفرمان را روحی نیز تو بر( فرستادیم وحی پیشین پیامبران بر که) گونه همان»

 گاهآ قرآن محتوای از و) چیست ایمان و کتاب دانستینمی این از پیش تو کردیم؛ وحی

 را خویش بندگان از کس هر آن بوسیله که دادیم قرار نوری را آن ما ولی ؛(نبودی

 92-شوری  .«کنیمی هدایت راست راه سوی به مسلما تو و کنیم؛می هدایت بخواهیم

بنابراین این صحت دارد که پیامبر غافل بوده است.اما از چه چیزی؟بدون شک از علوم 

می برای یک صن سجدهپیغمبر حتی قبل از بعثتش هم یک و شرایع قرآنی و اسالمی. 

 زنید؟ شما تهمت ضال بودن بر ایشان می و بتی نبرده . حال

 که میفرماید: 10بعد از این به سراغ سوره توبه رفته اید و اشاره داشته اید به آیه 
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)ای پیامبر!( خدا تو را ببخشاید! چرا به آنها اجازه دادی؟! پیش از آنکه راستگویان  » 

 10-التوبه« بر تو آشکار شوند, ودروغگویان را بشناسی!

که اهلل  کند چطور بدون اجازه اهلل کاری میپیامبری که با اهلل ارتباط دارد گفته اید که 

 ناراحت کند... را چنین

اینکه شما میخواهید هرجوری شده است نبوت ایشان  یک چیز اینجا مشخص است ...

گویند پیامبر خود کاتب این قرآن است و  را انکار کنید.سوال دارم از کسانی که می

ینا یقپیامبر در اینجا خود را عتاب کند؟قرآن مخلوق ذهن پیامبر است.چه دلیلی دارد 

کرد و به نفع خودش  خالق این قرآن بود تمامی افعال خود را تایید میاگر پیامبر خود 

 کرد نه اینکه بیاید و خود را سرزنش کند.اگر هم از طرف خداست که چه بهتر! کار می

خود بوده اگر کاری هم کند به دستور اهلل بوده  اگر پیامبر عتابی شود از جانب خالق

 اما در مورد این آیه:است.

که اهلل را عصبانی کرده!مگر اهلل بشر است که شما به او تجسیم و تشبیه  شما گفته اید

رش اهلل که بر پیامب .اگر هم چیزی بوده است بسیار رقت داشته استدهید؟ را نسبت می

شود که معاتبه به قدری نرم بوده است که قبل  گیرد. در اینجا مشخص می غضب نمی
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اینکه بگوییم خدا تو را ببخشاید که است و  از معاتبه آمده است که خدا تو را بخشیده

بصورت ماضی  عفامن خودم در بعضی از ترجمه ها دیده ام غلط است.در اینجا فعل 

آمده است یعنی خداوند ابتدا از ایشان گذشته است سپس کاری را که پیامبر انجام داده 

به چه  یامبراست به ایشان توسط آیه گوش زد کرده است.اما شما حتی نگفته اید که پ

  عفا اهللقبل از همه چیز باید اضافه کنم .شدهدلیلی در این آیه مخاطب قرار گرفته 

پیامبر در اینجا دچار  دارد نه توبیخ. جمله دعایی است و در ضمن حالت احترام و توقیر

گناه و معصیت که نشده است بلکه مقصود این بوده که باید کاری که اولی تر است و 

پیامبر بودند هر دفعه  ر.منافقان که همراهکامل تنی کار شد یع انجام می ارجح تر است

یک  ،یک بار دوری راه .ای یک بهانه برای پیامبر می آوردند که با ایشان به جنگ نیایند

زدند.به همین دلیل از ایشان  باز می بار برای نبود آذوقه و... یعنی هربار به نوعی سر

کار معصیت است؟خیر خدا هم  یشان هم اجازه دادند.آیا ایناجازه گرفتند که نیایند و ا

ا داد تا با نیامدنشان نفاق آنه تر این بود که اجازه نمینکوخطابش بر این بوده که کار 

ولی با این  ؛ رفتند شد.آنها در هرصورتی به جنگ تبوک نمی بر همگان آشکار می

وجه نفاق آنها نشود.حال قضاوت کارشان اذنی از پیامبر داشتند و ممکن بود هر کسی مت

 کنید چه فعل گناهی از پیغمبر سر زده است؟

 اید که: آوردهدر ادامه 

www.takbook.com



 سراب | 11

 

                    

                             

    

پس )ای پیامبر!( شاید برخی از آنچه که به تو وحی می شود ، واگذاری ، و سینه ات »

چرا گنجی براو نازل نشده ، یا فرشته »از این جهت تنگ )و ناراحت( شود که گویند: 

بر همه چیز نگاهبان  تو تنها هشدار دهنده ای ، وخداوند« ای همراه او نیامده است ؟!

 02-هود« .است

گوید مبادا تو برخی از آیات را که به سویت وحی  اگر معصوم است چرا اهلل به او می

 میشود ترک گویی ...

گذارد و خدا به او هشدار داده، بلکه  ست که پیامبر وحی را وامینیدر اینجا منظور این 

مشخص و درست آورده ام که آیه ای با سند 0خودمدر تاریخ آمده است و من در کتاب 

نبوده که بر پیامبر نازل شود و توسط صحابه نوشته نشده باشد.در این آیه چند مفهوم 

 کار برده شده است:ه ب

                                                           
در آمدی بر شبهات پیرامون اسالم و قرآن و پاسخ به آن ها ، ادریس محمدی ، انتشارات سخنوران ، 0 

 0051تهران ، 
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ر ببینید در اینجا سیاق آیه بر انذار است و د .کند بر ابالغ وحی اینکه تاکید بیشتر می

قول صیانت از پیامبر را   ایشان خود ،دهد واقع وقتی خداوند به رسولش دستوری می

 فرماید: دهد مانند این آیه که می هم می

                               

                           

 !برسان( مردم به) کامال است، شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه! پیامبر ای  »

 نگاه مردم،( احتمالی خطرات) از را تو خداوند! اینداده انجام را او رسالت نکنی، اگر و

 76-المائده .«کندنمی هدایت را( لجوج) کافران جمعیت خداوند، و دارد؛می

خود اهلل تضمین پیامبر را از هرگونه صدمه ای ر شده است،که تاکید و انذا در اینجا هم

میکند و میگوید خود من حافظ تو هستم و در واقع این نوعی دلداری است.اگر شما 

 بینید که در ادامه آیه آمده است: همین آیه مورد اشاره خودتان را درست بخوانید می

 )…وخداوند بر همه چیز نگاهبان است(

 این آیه تاکید شده است بر: در

 ابالغ وحی و عدم تاثیر روحی )غم و اندوه ...( از جانب کفار -0

 دلداری به پیامبر و قول صیانت از ایشان از جانب اهلل-2
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دانند که با او گنج باشد و یا  از طرفی دیگر کافران صدق رسالت پیامبر را در این می

نند.همین مسئله نیز پیامبر را دچار ناراحتی فرشته ای باشد که آن ها او را مشاهده ک

 کرده بود و خداوند به ایشان فرمود که تو تنها هشدار دهنده ای و پیامت را برسان!

 :ءدر مورد بعدی اشاره کرده اید به سوره اسرا

                           

       

بود )مشرکان( تو را )با وسوسه های خود ( از آنچه بر تو  نزدیک!( پیامبر ای) و»   

وحی کرده ایم؛ منصرف کنند، تا غیر آن را به ما نسبت دهی، و آنگاه تو را دوست خود 

 60-اسراء  .«بگیرند

                      

 «کنی لتمای آنها به اندکی بود نزدیک راستی به کردیم؛ نمی قدم ثابت را تو( ما) اگر و»
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ی( آنگاه دو چندان عذاب در زندگی دنیا و دو چندان عذاب )بعد کرد می چنین اگر) »

 .«از( مرگ به تو می چشاندیم، سپس در برابر ما برای خود یاوری نمی یافتی 

آیات باال هم که در مورد لغزش پای محمد سخن میگوید و اگر اهلل به او طبق معمول 

کند پس اهلل که  د میکرد معصومیتی در کار نبود حتی در آخر آیه تهدی کمک نمی

 .محمد معصوم نیستدانسته  داند می همه چیز را می

چرا که واژه ))فتنة((  ؛ تاشتباه اس از پایهدر مورد گمراهی باید گفت که مدعاب شما 

تقاتش به معنای آزمایش کردن است.تفصیل نمی خواهد می توانید به فرهنگ شمو 

 اشاره شده است:در خود قرآن هم به آن لغت مراجعه فرمایید.

 012-بقره تَکْفُرْ...ما وسیله آزمایشیم کافر مشو! فَلَا فِتْنَةٌ نَحْنُ إِنَّمَا

 29-األنفال  عَظِیمٌ أَجْرٌ عِنْدَهُ اللَّهَ وَأَنَّ فِتْنَةٌ وَأَوْلَادُکُمْ أَمْوَالُکُمْ أَنَّمَا وَاعْلَمُوا

 امتحان عهده از که کسانی برای) و است؛ آزمایش وسیله شما، اوالد و اموال بدانید و»

 «.خداست نزد عظیمی پاداش( برآیند،

 الشَّجَرَةَوَ لِلنَّاسِ فِتْنَةً إِلَّا أَرَینَاکَ الَّتِی الرُّؤْیا جَعَلْنَا وَمَا بِالنَّاسِ أَحَاطَ رَبَّکَ إِنَّ لَکَ قُلْنَا وَإِذْ

 71-اإلسراء کَبِیرًا طُغْیانًا إِلَّا یزِیدُهُمْ فَمَا وَنُخَوِّفُهُمْ الْقُرْآنِ فِی الْمَلْعُونَةَ

 از و) دارد؛ مردم به کامل احاطه پروردگارت: »گفتیم تو به که را زمانی آور یاد به»

 آزمایش برای فقط دادیم، نشان تو به که را رؤیایی آن ما و.( است آگاه کامال وضعشان
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. ایمکرده ذکر قرآن در که را[ شده نفرین درخت]=  ملعونه شجره همچنین بود؛ مردم

 .«افزایدنمی آنها بر چیزی عظیم، طغیان جز اما کنیم؛می( انذار و) داده بیم را آنها ما

 99-طه  السَّامِرِی وَأَضَلَّهُمُ بَعْدِکَ مِنْ قَوْمَکَ فَتَنَّا قَدْ فَإِنَّا قَالَ

 «ساخت گمراه را آنها سامری و آزمودیم تو، از بعد را تو قوم ما: »فرمود

 أَطِیعُواوَ فَاتَّبِعُونِی الرَّحْمَنُ رَبَّکُمُ وَإِنَّ بِهِ فُتِنْتُمْ إِنَّمَا قَوْمِ یا قَبْلُ مِنْ هَارُونُ لَهُمْ قَالَ وَلَقَدْ  

 51-طه أَمْرِی

 آزمایش مورد وسیله این به شما! من قوم ای: »بود گفته آنها به هارون آن، از پیش و

 ار فرمانم و کنید، پیروی من از پس،! است رحمان خداوند شما پروردگار! ایدگرفته قرار

 «نمایید اطاعت

 رَبِّکَ وَرِزْقُ فِیهِ لِنَفْتِنَهُمْ الدُّنْیا الْحَیاةِ زَهْرَةَ مِنْهُمْ أَزْوَاجًا بِهِ مَتَّعْنَا مَا إِلَى عَینَیکَ تَمُدَّنَّ وَلَا

 000-طه وَأَبْقَى خَیرٌ

! میفکن ایم،داده آنان از هاییگروه به که مادی، نعمتهای به را خود چشمان هرگز و»

 و هترب پروردگارت روزی و بیازماییم؛ آن در را آنان تا دنیاست؛ زندگی هایشکوفه اینها

 «!است پایدارتر

 09-األنبیاء تُرْجَعُونَ وَإِلَینَا فِتْنَةً وَالْخَیرِ بِالشَّرِّ وَنَبْلُوکُمْ الْمَوْتِ ذَائِقَةُ نَفْسٍ کُلُّ  
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 و کنیم؛می آزمایش خوبیها و بدیها با را شما و! چشدمی را مرگ طعم انسانی هر»

 .«شویدمی بازگردانده ما بسوی سرانجام

 

 

 000-األنبیاء  حِینٍ إِلَى وَمَتَاعٌ لَکُمْ فِتْنَةٌ لَعَلَّهُ أَدْرِی وَإِنْ

 «معین مدتی تا گیریبهره مایه و شماست؛ برای آزمایشی این شاید دانمنمی من و»

 قَلَبَانْ فِتْنَةٌ أَصَابَتْهُ وَإِنْ بِهِ اطْمَأَنَّ خَیرٌ أَصَابَهُ فَإِنْ حَرْفٍ عَلَى اللَّهَ یعْبُدُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ  

 00-الحج الْمُبِینُ الْخُسْرَانُ هُوَ ذَلِکَ وَالْآخِرَةَ الدُّنْیا خَسِرَ وَجْهِهِ عَلَى

 ؛(ستا ضعیف بسیار قلبیشان ایمان و) پرستندمی زبان با تنها را خدا مردم از بعضی»

 کنند؛یم پیدا اطمینان حالت برسد، آنان به خیری و نفع و کند رو آنها به دنیا) که همین

 به(! )ندآوررومی کفر به و) شوندمی دگرگون برسد، آنها به امتحان برای مصیبتی اگر اما

 زیان و خسران همان این و را؛ آخرت هم و اند،داده دست از را دنیا هم( ترتیب این

 .«است آشکار

 لظَّالِمِینَا وَإِنَّ قُلُوبُهُمْ وَالْقَاسِیةِ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِی لِلَّذِینَ فِتْنَةً الشَّیطَانُ یلْقِی مَا لِیجْعَلَ

 90-الحج بَعِیدٍ شِقَاقٍ لَفِی
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 دلهایشان در که آنها برای دهد قرار آزمونی را شیطان القای خداوند که بود این هدف»

 .«دانگرفته قرار حق از دور شدید عداوت در ظالمان و سنگدلند؛ که آنها و است، بیماری

 عَلْنَاوَجَ الْأَسْوَاقِ فِی وَیمْشُونَ الطَّعَامَ لَیأْکُلُونَ إِنَّهُمْ إِلَّا الْمُرْسَلِینَ مِنَ قَبْلَکَ أَرْسَلْنَا وَمَا

 21-الفرقان  بَصِیرًا رَبُّکَ وَکَانَ أَتَصْبِرُونَ فِتْنَةً لِبَعْضٍ بَعْضَکُمْ

 ارهاباز در و خوردندمی غذا اینکه مگر نفرستادیم تو از پیش را رسوالن از یک هیچ ما»

 شکیبایی و صبر آیا قراردادیم، دیگر بعضی امتحان وسیله را شما از بعضی و رفتند؛می راه

 .«تاس بوده بینا و بصیر همواره تو پروردگار و! ؟(آییدبرمی امتحان عهده از و) کنیدمی

 2-لعنکبوتا یفْتَنُونَ لَا وَهُمْ آمَنَّا یقُولُوا أَنْ یتْرَکُوا أَنْ النَّاسُ أَحَسِبَ  

 و شوندمی رها خود حال به ،«آوردیم ایمان: »بگویند که همین کردند گمان مردم آیا»

 «شد؟ نخواهند آزمایش

 0-نکبوتالع الْکَاذِبِینَ وَلَیعْلَمَنَّ صَدَقُوا الَّذِینَ اللَّهُ فَلَیعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ فَتَنَّا وَلَقَدْ

 علم دبای ؛(کنیممی امتحان نیز را اینها و) آزمودیم بودند آنان از پیش که را کسانی ما»

 .«یابد تحقق گویندمی دروغ که کسانی و گویندمی راست که کسانی درباره خدا

 تْنَةٌفِ هِی بَلْ عِلْمٍ عَلَى أُوتِیتُهُ إِنَّمَا قَالَ مِنَّا نِعْمَةً خَوَّلْنَاهُ إِذَا ثُمَّ دَعَانَا ضُرٌّ الْإِنْسَانَ مَسَّ فَإِذَا

 15 -لزمرا  یعْلَمُونَ لَا أَکْثَرَهُمْ وَلَکِنَّ
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 هنگامی سپس خواند؛می( مشکلش حل برای) را ما رسد، زیانی را انسان که هنگامی»

 به خودم کاردانی بخاطر را نعمت این: »گویدمی دهیم، نعمتی او به خود جانب از که

 .«دانندنمی بیشترشان اما است،( آنها) آزمایش وسیله این ولی ؛«اندداده من

 06-الدخان کَرِیمٌ رَسُولٌ وَجَاءَهُمْ فِرْعَوْنَ قَوْمَ قَبْلَهُمْ فَتَنَّا وَلَقَدْ

 .«آمد سراغشان به بزرگواری رسول و آزمودیم را فرعون قوم اینها از پیش ما»

 26-القمر وَاصْطَبِرْ فَارْتَقِبْهُمْ لَهُمْ فِتْنَةً النَّاقَةِ مُرْسِلُو إِنَّا  

 .«نک صبر و باش آنان کار پایان انتظار در فرستیم؛می آنها آزمایش برای را «ناقه» ما»

 09-التغابن عَظِیمٌ أَجْرٌ عِنْدَهُ وَاللَّهُ فِتْنَةٌ وَأَوْلَادُکُمْ أَمْوَالُکُمْ إِنَّمَا

 زدن عظیم پاداش که خداست و هستند؛ شما آزمایش وسیله فقط فرزندانتان و اموال»

 .«اوست

 06-الجن صَعَدًا عَذَابًا یسْلُکْهُ رَبِّهِ ذِکْرِ عَنْ یعْرِضْ وَمَنْ فِیهِ لِنَفْتِنَهُمْ

 پروردگارش یاد از کس هر و بیازماییم؛ فراوان نعمت این با را آنها ما که است این هدف»

 .«سازدمی گرفتار ایفزاینده و شدید عذاب به را او گرداند، روی

نه البته فت .شواهد و مثال فراوان آوردم که بدانید موضوع ) فتنة( چیز جدیدی نیست

د و یا همین خور در قرآن معانی دیگری هم دارد ولی اکثریت در همین حول چرخ می
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پیامبر هم ز آدم تا خاتم.ا .رسانند.ببینید همه پیامبران آزمایش شدند معنی را می

ولی پیامبر  عرضه شد ؛ ایشان به وعده مال و دارایی و زن و...  .مستثنی نبود

ه پیامبر وجه ندارید کماند.ولی ت ر کمک اهلل نبود معصوم نمینپذیرفت.شما گفتید که اگ

معلوم است که عصمتش را نیز رود و...  کشد و راه می به لطف خدا است که نفس می

دارید پیامبر معصومیتش را بخرد؟!به طبع که با استعانت .شما انتظار از ایشان می گیرد

دهد و خداوند ایشان را کمک  ات میاز اهلل است که پیامبر خود را از مصایب و فتن نج

ر پیامبر همانطو ی هستند که باید الگو باشند.بدین معنا کهکند و این نوع آیات،آیات می

ها و مصایب و شقاوت ها و...  ما از اهلل استعانت جست ما هم باید توکلمان در آزمایش

م خودشان به تو ه این اشاره دارد که کفار به زعبر خدا باشد.خداوند در آیات مذکور ب

عید و و توانند با وعده کردند می کفار فکر میمی زنند.و تو را گول  می شوندنزدیک 

حرفی  دیگر .که موفق نشدند پیامبر را همرا خودشان بسازنند و بر خدا قول دروغ ببندند

باید بدانید که ما مسلمان ها همه چیز  از گمراهی و گول زدن نیست.نکته دیگر اینکه

دخالت نکند و  خداشود  مگر می .را از خدا میدانیم و هیچ کس از خود اختیاری ندارد

 متولی امر پیامبر ایزد پاک خوددر اینگونه امور ؟پیامبر از خودش عصمت داشته باشد

ن فتنه در ای بنابراینوقتی خدا خود متولی امر باشد چگونه پیامبر معصوم نیست؟.است 

 اله غیر اهلل وجود داشت پرستش ای که شما اشاره دارید چیزهایی از قبیل پول ، ثروت و

که هیچکدام باعث نشد که پیامبر گمراه شود.واین انذاری است برای همه مسلمان ها 
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که اگر فریب کفار را بخورند عذاب داده خواهند شد و پیامبر در اینجا به عنوان اعلی 

 اطب است تا دیگر مردم عامه وضع خود را بدانند.الگوها مخ

 !اهلل نباید به پیامبر متذکر شودمدام آورده اید که 

 .هم بنده اش است هم رسولش و اسوة برای مسلمینسوال این است که چرا نباید بشود؟

که همانطور پیامبر باید تابع کند  دهد همگان را متوجه می در واقع با انذاری که می

 به قول معروف )) به در می باشد ، شما نیز باید پیرو همان دستورات باشید.قوانین 

ر کرده کرد و چون انذا گویید نباید پیامبر را انذار می گویند تا دیوار بشنود(( اینکه می

ه از بینید ک اگر سنت رسول خدا را نگاه کنید میپس معصوم نیست یک مغلطه است.

که ایشان اسوه هستند  چونحث به میان آمده ؛ئل زندگی ایشان بخصوصی ترین مسا

و بر مسلمین واجب است که بر قرآن و سنت ایشان اقتداء کنند و این مسائل برای این 

ود ش گوید وقتی پیامبرم اینگونه انذار می است که راه خود را بیابند.یک مسلمان می

 وای به حال  من!

 در آیه ای دیگر از سوره فتح آیه دوم :
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ونعمتش را بر تو تمام کند, وبه راه راست  تا خداوند گناه گذشته وآیندة تو را بیامرزد » 

 «.هدایتت نماید

 محمد با خبر است صحبت از گناه گذشته او میدر اینجا هم که از گذشته و آینده 

 کند...

به اتفاق همه مفسرین و عالمان قبل از رسالت است و مراد از آن اعمالی است  ،ما تقدم

که در چارچوب اسالم نبوده مثال روزه نگرفتن و ندادن صدقه و یکسری دستورات که 

این ها در قبل از اسالم رواجی نداشته و ممکن است پیامبر انجام نداده باشد و یا یکسری 

غافل باشد و... که خداوند وعده  آنل از رسالتش از اصول که ممکن است پیامبر در قب

رساند که اگر کسی کافر هفت خط  و این را می کندمی ها چشم پوشی  داده از همه آن

 ما تاخرشود.  هم باشد اسالم که بیاورد )از روی اخالص( تمام گناهانش بخشیده می

تمامی افعال  گوید وقتی خدا خودش می .گنجد هم که در چار چوب مغلطه شما نمی

این است که پیامبر از هرگناهی معصوم است هرچند  شبخشد معنی آینده را هم می

تا وقت نزول این آیه است.در ضمن  تاخر ماگویند که منظور از  بسیاری از مفسرین می

این یک نوع ثنا از طرف پروردگار به رسولش است و مداما به ایشان وعده رحمت و 

ولی مداما طلب غفران کرده  ؛ با اینکه عاری از گناه بوده پیامبر .دهد بخشش را می

است و هیچ چیزی برای پیامبر باالتر از این سخن پروردگار نیست.قرار نشده که هرگاه 

خدا بگوید تو آمرزیده ای به معنای انجام فعل ذنبی از طرف رسول اهلل علیه الصالة و 
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به بعد  البد از این .گفته ستغفراهلل را میذکر ا ، السالم باشد.پیامبر همیشه بعد از نماز

انجام داده  نمازگویید طلب غفران محمد بعد نماز بخاطر گناهی بوده که قبل از  می

 است!

است  قضیه زینب و زیداز سوره احزاب که در مورد  06به آیه  دای داشتهموضوع اشاره 

 که پیامبر از غیر اهلل یعنی مردم ترسیده است و این دلیل عدم عصمت اوست: دو گفته ای

                               

                         

                            

                              

که خدا به او نعمت داده بود، و تو )نیز( به او  و )به یاد بیاور( زمانی را که به آن کس» 

و در دل خود چیزی « همسرت را نگاه دار و از خدا بترس:»نعمت داده بودی، می گفتی 

را پنهان می داشتی که خداوند آن را آشکار می کند، و از مردم می ترسیدی؛ در حالی 

اجت خویش بگزارد، )و که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی، پس چون زید از او ح

طالقش داد( او را به ازدواج تو در آوردیم؛ تا بر مؤمنان در )باره ی ازدواج با( زنان پسر 

خواندگان شان هیچ حرجی نباشد؛ هنگامی که حاجت خویش از او بگزارده )و طالقشان 

 .«..داده( باشند، و فرمان خدا انجام شدنی است
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دهم.اوال اینکه پیامبر به  به کوتاهی جواب میهمین خاطر ه جواب بسیار ساده است ب

بنابراین این ترس  .شود داند که ترس از غیر اهلل نوعی شرک محسوب می خوبی می

نیست بلکه ترس از شرف و آبرو است.پیامبر انسانی به غایت شریف و با حیا بوده است.او 

به عقد خود  شود و زینب از طرف اهلل باخبر شده است که قضیه زید و زینب چه می

برای صیانت از آبروی خود واهمه  موضوع این یپیامبر از افشاپیامبر در می آید.لهذا 

در امر طالق زید دخالتی  محمدکه مردم بگویند که  خوف این می رفتچرا که ؛ داشت 

از حد حیا است نه خوف از  ترساین به عمد ایشان را طالق داده است . داشته و پیامبر

 غیر اهلل.

 معصوم سخن گفته اید باید بگویم نا آگاهی شما در حدی است که فکر می 01از  بعد

 کنید ائمه علیهم السالم از نظر همه مسلمان ها معصوم هستند.

و و اسالم برای همه دنیا آمده تا اینجا مشخص شد که تفسیر قرآن به چه کار می آید 

مبر از خطا و گناه مبری بوده شوند و پیا است و پیامبران هم از جانب اهلل محافظت می

گوییم که هیچ پیامبری و هیچ احدی علم غیب ندارد مگر اینکه  است و ما هم می

 به ایشان الهام دارد.خداوند به ایشان یکسری چیزها را 

 امتیازات اهلل به محمد

 به کوتاهی بیان کرده اید سعی میکنم که به کوتاهی هم جواب بدهم:
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مبر امتیازی برای خود پیا ؛ سوره احقاف مشخص کرده ایدهمانطور که خودتان در 

پیامبر مشکالت بسیاری را دیده است چه از که آمده است  هم در روایاتنداشته است.

نظر مالی چه از نظر حمایت اطرافیانش.لکن بحث از قرآن است و قصد ندارم حتی از 

وی از متاع دنی یشانا یک حدیث صحیح برای نشان دادن ضعف مالی پیامبر و عدم بهره

 .موثق رجوع کنید توانید خودتان به منابع و مصادر می .ماستفاده بجوی

 گرفته است؟در زیر آیاتی را می آورم که نشان می هاما پیامبر چه چیزی از مردم بهر 

 :تخواسته اس دهد هیچ پیامبری از خدا و از اطرافیانش چیزی را از نظر مادی نمی

                             

                           

     

بعضی دیگر برتری بخشیده است، آرزو آنچه را که خداوند بدان بعضی از شما را بر  » 

مکنید، مردان از آنچه به دست آورده اند؛ بهره ای است، و زنان )نیز( از آنچه به دست 

آورده اند؛ بهره ای است، و از خداوند از فضل و بخشش او بخواهید، بی گمان خداوند 

 02 -نساء .« ..به هر چیزی داناست
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آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است ؛ پس به روش آنان اقتدا کن،  »   

من در برابر این )رسالت( پاداشی از شما نمی طلبم، این )رسالت و دعوت( چیزی  )بگو: 

 51 -انعام   .(«جز )پند و( یاد آوری برای جهانیان نیست

                                      

                        

 بر تنها من، اجر طلبم؛نمی شما از پاداشی و اجر دعوت، این خاطر به من! قوم ای»

 که چرا کنم؛نمی طرد خود از( شما بخاطر) اند،آورده ایمان که را آنها من، و! خداست

 قیامت، دادگاه در برانم، خود از را آنها اگر) کرد؛ خواهند مالقات را پروردگارشان آنها

 25-هود.«بینممی جاهلی قوم را شما ولی( بود؛ خواهند من خصم

                                 

 سیک بر تنها من، پاداش طلبم؛نمی پاداشی ،(رسالت) این برای شما از من! من قوم ای»

 90 –هود « فهمید؟نمی آیا است؛ آفریده مرا که است
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طلبم، مگر کسی که  نمی شما از مزدی گونه هیچ آن( تبلیغ) برابر در من : ) بگو »  

 («بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند

                          

 عالمیان پروردگار بر تنها من اجر طلبم؛نمی شما از مزدی هیچ دعوت، این برای من»   

 015 –شعراء .« است

اشاره دو باره شده  026،019،071،091همین موضوع در سوره شعراء آیه همچنین به 

 است.در سوره ) ص ( نیز به موضوع مورد بحث ما اشاره شده.

سال  20در طول چه چیز را طلب کرده است.حال پیامبر چه چیز را از مردم خواسته و 

 ایشان میشکستند و از مالشان برای  چرا با اینکه صحابیش برایش سرودست می

 د؟غرق نش در پول و ثروت شاهان زمان خویشهمانند گذشتند؛ 
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انفال از آنِ خدا و پیامبر است, »انفال )= غنایم( سؤال می کنند، بگو: از تو در بارة »   

پس از خدا بترسید؛ و میانة خودتان را اصالح کنید, وخدا و پیامبرش را اطاعت کنید؛ 

 0 -االنفال .«اگر ایمان دارید

 امتیاز حق تقسیم غنایم جنگی به دلخواهاولین امتیاز:

ر آیه آمد که پیامب .گی نزاع پیدا کردندمسلمین در جنگ بدر بر سر غنایم جن

صحابه به عدالتش ایمان ست.چون پیامبر هم حاکم بود و هم مقسم این غنایم ا

 صحابه بر سر تقسیم.دانستند حکمش از جانب خداست داشتند چون می

 د؟انجام بده شما انتظار دارید که تقسیم را چه کسی ، نزاع پیدا کردند غنایم

به اهلل و رسولش مراجعه  ،اگر در چیزی نزاع پیدا کردیددهد  خداوند دستور می

س برای تقسیم غنایم جنگی البد انتظار دارید عاملی را از سرزمین پار.کنید

 بفرستند؟
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ر, پیامببدانید که هرگونه غنیمتی به دست آوردید, یک پنجمش برای خدا, وبرای » 

وبرای خویشان, ویتیمان ومسکینان ودر راه ماندگان است, اگر به خدا وآنچه بر بندة 

خود در روز فرقان )= جدایی حق از باطل(, روز بر خورد دو گروه )مؤمنین ومشرکین 

 16-االنفال .«در بدر( نازل کردیم, ایمان آورده اید, وخداوند بر هرچیز تواناست

م بعد یک پنجاو که  پنجم غنایم جنگی به محمد و خویشاوندان:امتیاز یک امتیاز دوم

 از اموال آنها هم که خمس نام دارد اضافه شد.

اول باید گفت مگر پیامبر خودش جزو مسلمین نیست و در جنگ شرکت ندارد که نباید 

ستند نیخویشاوندان ایشان همان مومنین  مگربعضی از ؟به او خمس غنیمت تعلق گیرد

به خویشاوندان کافر ایشان که چیزی تعلق ندارد. چرا  چیزی دریافت کنند؟چرا نباید 

ت به لق گرفتن خمس غنیمته اید و بقیه آیه که اشاره به تعشما فقط این مسئله را گرف

یتیمان و مساکین و در راه ماندگان و... دارد اشاره نکردید.ضمنا خمس اموال به هیچ 

درصد  51 گرنهو فقه عزیزان شیعه وجوداردمسئله خمس در  .وجه بعدا اضافه نشد

 نوان خمس اموال در فقهشان ندارند.مسلمین جهان این موضوع را تحت ع
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)پیمان شان را( به سوی آنان بیانداز )وفسخ اگر از خیانت قومی بیم داشتی؛ منصفانه و»

 «پیمانشان را برای همگان اعالن کن(, به راستی که خداوند خائنان را دوست نمی دارد.

 

 ...اجازه شکستن پیمان حکم قبل از عملسومین امتیاز:

کسی حکم قبل از عمل نداده است. آمده است که اگر براهین  تا جایی که می دانم

 پیامبر به آنها اعالم می (داشتن ریا و نقض در حرف و...شد )ها آشکار  خیانت در آن

کره جنوبی و شمالی با هم پیمان عدم  دوامی ندارد و باطل است.دارد که پیمانشان 

تجاوز جنگی بستند ولی اگر کره شمالی بیاید در آب های بین طرفین مانور نظامی 

هک اینترنتی و... کند آیا کره جنوبی بدهد ،موشک امتحان کند و یا جاسوس بفرستد و 

باید دست روی دست بگذارد ببیند چه اتفاقی می افتد؟یا صحیح این است که خود را 

ر وقتی پیامبآماده کند و در صورت ایجاب به آنها اعالم کند که پیمانشان باطل است؟

ها با آناعالم کرد  نمودند،به او خیانت کردند و نقض پیمان  هم دید که قبایل یهودی

 پیمانی ندارد.

 و دعای خیر در حقشان گرفتن صدقه از مردم جهت پاک کردن آنهاچهارمین امتیاز 
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صدقه )و زکات( بگیر، تا بوسیله ی آن آنها را پاک سازی و تزکیه شان  از اموال آنها »  

کنی ، و برای شان دعا کن ، یقیناً دعای تو مایه ی آرامش برای آنهاست ، و خداوند 

 010-التوبه« .شنوای داناست

دین اسالم همانند کیش مسیحیت نیست که فرد برود گناه بکند بعد با اعتراف نزد 

ا توضیح ی آن رآیه بسیار وزین است و من نکته  یابد.این مغلطه شماست.کشیش تطهیر 

 دهم: می

آیه عمومیت بر تمام اعصار دارد.یعنی با تفسیر شما مسلمان ها نباید االن صدقه 

کرد و احکام را برای مردم  و به دستور خداوند اقتدا می بودبدهند.پیامبرشارح دین 

اموالهم ... یعنی به آنها دستور صدقه دادن بده  گوید خذ من .وقتی میمی نمودتشریح 

 0و به تمام دوران صدقه اطالق میگردد و از آنها صدقه بگیر و مربوط به دوره خاص نیست

م ه و صدقه که فضیلت بسیار دارد یکی از فضایلش مربوط میشود به تطهیر گناهان،آن

ر گناه یک نفر را پاک کند مگتواند  پیغمبر چگونه می از جانب اهلل نه از جانب پیغمبر!

گوید در حقشان دعا  در جای خدا نشسته است؟به همین خاطر است که خداوند می

 در تاریخ افتاده است.کن و دعای پیغمبر که مقرب الهی است به حال مسلمین موثر 

                                                           
ضمنا بعضی از اهل تفسیر نیز آن را مترادف با زکاة خوانده اند و اگر تفسیر صحیح همین 1 

 لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا لق میگرد.باشد به وضوح مشخص است که زکاة به چه کسانی تع

 ابْنِوَ اللَّهِ سَبِیلِ وَفِی وَالْغَارِمِینَ الرِّقَابِ وَفِی قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَیهَا وَالْعَامِلِینَ وَالْمَسَاکِینِ

در ادامه ذکر کنم که صدقه هم به صورت  06/التوبة-حَکِیمٌ عَلِیمٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ فَرِیضَةً السَّبِیلِ

 مستحبی هم که باشد بازهم از این دایره خارج نیست که احکام آن در این بحث نمیگنجد.
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ا برای ر اگر پیغمبر صدقات خوانیم که ایشان بسیار در حق امتش دعا گو بوده است. می

 دادند! کرد االن باید کاخ های ایشان را موزه قرار می می خودش جمع

یعنی هرتصمیمی میگیرد باید همه از آن اطاعت کنند و  دیکتاتور بودنپنجمین امیاز 

 عزیزبودن در مقابل بقیه مردم

                        

                       

                    

                        

               

سزاوار نیست که اهل مدینه،و اعراب )بادیه نشین( که اطراف آنها هستند ، از)همراهی( »

رسول خدا باز پس مانند ، و نه برای )حفظ( جان خود ، از جان او چشم بپوشند،این 

و  خدا به آنها نمی رسد،بدان سبب است که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه 

هیچ )جا منزل نمی کنند و( گامی که موجب خشم کافران شود؛ بر نمی دارند ، وهیچ 

)دستبرد و( و گزندی به دشمن نمی رسانند ، مگر اینکه به )سبب( آن ،عمل صالحی 

 «.برای شان نوشته شود ، بی گمان خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند
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 021-التوبه

 چرا که کار و امری جز امر خداوند انجام نمی ؛ دستور خداوند است فرمانشپیغمبر  

شود  گوید چیزی جز وحی که بر او نازل می یوحَى )آنچه که می وَحْی إِلَّا هُوَ إِنْ .دهد

کردند.اگر  دانستند و سمعا و طاعة از ایشان پیروی می نیست( صحابه هم این را می

گویند همه مخالفت کنند که االن اسالمی وجود  می قرار بود هرچه که ایشان

کنید باید همه از اطاعت سرباز زنند.وقتی  می گماننداشت.شما خودتان ایمان ندارید 

تاریخ هم شاهد است شان حرف خداست چرا باید سرباز زد؟اطمینان داریم که حرف ای

داد رعایت  را که ایشان دستور می یامور یتمام ون صحابه واقعا ایمان داشتند،که چ

اسالم بدین گونه پیشرفت کرد.قرار هم نشده مسلمانان از دستور تمام  .کردند می

ا را اگر تاریخ خلف بلکه .اطالعت کنند و اعتراض نکنند بسان پیامبرحاکمان اسالمی 

 و کسی هم اعدام نشد. مردم حق اعتراض داشته اندکه شوید  متوجه میخوانده باشید؛

)توضیحش  مخالفت بعضی از اعراب در غزوه تبوک نازل شد در موردآیه ، در ضمن 

که داستانش در تاریخ آمده است و خداوند این آیه را نازل کرد که  پیشتر داده شد(

شایسته نیست از امر پیامبرتان سرباز زنید.در آن مخالفت هم کسی اعدام نشد. ما که 

 دیکتاتوری ندیدیم.

 احب اجازه همه بودنصششمین امتیاز
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مؤمنان )واقعی( کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند و هنگامی که » 

روند تا از او اجازه بگیرند، بی گمان کسانی در کار همگانی با اوباشند )به جایی( نمی 

که از تو اجازه می گیرند، آنها کسانی اند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند، پس 

اگر برای بعضی کارهای )مهم( خود از تو اجازه بخواهند، به هرکس از آنها که می خواهی 

« .اوند آمرزنده ی مهربان استاجازه بده، و برای شان از خداوند آمرزش بخواه، یقیناً خد

 76-النور

عده ای به عنوان یک گروه یا فرقه یعنی چه؟یعنی اجماع  یا کار گروهی کار همگانی

 یک امر. بر و...

 می کردندبا هم مشورت  در مورد موضوعیایشان و اصحابشان پیامبر حاکم بوده است.

سرانجامی یک رای صادر می شد.که البته این خود از نشانه های اهمیت اسالم واقعی  و

به هر حال این موضوع نشان می دهد که تصمیمات ، به دمکراسی و هم اندیشی است.
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دست کم در سطح کشوری و لشکری با هم فکری انجام شده است و کسی سرخود 

عدم افتراق مسلمین )برخالف امروز( کاری انجام نداده است.اتفاقا همین موضوع سبب 

 بود.یک پارچگی که داشتند ، سبب شد که امروز همانند دیروز گامی روبه جلو بردارند.

همسران محمد مادر مومنان هشتمین امتیاز  – سزاوار تر از همه بودنهفتمین امتیاز 

این )که البته شما گفته اید همسران محمد مادر مومنان است که در فارسی هستند

 جمله خارج از اسلوب است(

                         

                        

                             

پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، و همسران او مادران آنها هستند،  »

و در کتاب خدا خویشاوندان برخی از آنان به برخی )دیگر( از )سایر( مؤمنان و مهاجران 

دوستان تان نیکی کنید )و سهمی از اموال خود را به آنان  سزاوارترند، مگر این که به

  7االحزاب« .بدهید( این )حکم( در کتاب )لوح محفوظ( نوشته شده است
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ایشان را هم مادران خود  دانندهمسران مومنان خودشان پیغمبر را سزاوار تر به خود می

ی به امر برترواضح تر بگویم حتی اگر خدا هم نمی گفت مسلمین خودشان ؟می دانند

 آن ها واقف و راضی بودند.دیگه ناراحتی از چیست؟

شما چه انتظاری دارید؟انتظار دارید مثال بگویم نه من از پیامبر بهترم؟دلیلم 

چیست؟پیغمبرم؟وحی بر من نازل شده؟فرمانده یک امتم؟یا از همه در اعمال بهترم؟اگر 

باید رفت از او اطاعت کرد دیگر چه باشد که  برترامت باشد که از پیامبر  در میانکسی 

جدا اصال مقصودتان را از آوردن این م؟این ها ایراد نیست.یلزومی دارد به سنت اقتدا کن

مطلب نفهمیدم.به هرحال تلگرام و ایمیل بنده موجود است اگر خواستید حتما خبرم 

 کنید.

 زاوار ترم؟ در موردگوید اعمال من از پیامبر برتر است و من س چه مسلمانی میبزرگوار  

اینکه چرا همسران پیامبر مادر مومنان هستند هم که دلیل زیاد است.امهات مومنین با 

گیرند و شب را با لعن  وجود ام المومنین بودنشان باز هم مورد طعن بعضی ها قرار می

 برند.تازه این ها مادران امت اسالمی هستند! آنها و روز را با فحاشی به آنها به سر می

نهفته است.یکی از آنها این  آیه که نکات بسیاری در این اگر عاقل باشیم می فهمیم

سول رحتی بعد از مرگ  آناننکاح  اطالق لفظ ) ام المومنین ( به زنان پیمبر،است که با 

برای  دیگریتواند بر آنها نظری بیندازد. و کسی با این دید حتی نمی ممنوع است اهلل
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مومنان شرافت یابند و تجلیل شوند و با تایید قرآنی نشود بر آنها این است که نزد 

 تهمتی بست و در ناقل سنت بودن آنها شکی نکرد.

 

 

 

امتیازغیرت کشی دهمین -دو برابربودن عذاب و پاداش همسران محمدنهمین امتیاز 

 حتی در مورد طرز صحبت کردن اهلل برای همسران محمد

                         

                        

                            

                        

                    

و اای زنان پیامبر ! هر کس از شما که )گناه( نا شایست آشکاری مرتکب شود، عذاب » 

 و خدا برای شما از کس هر و   .دو چندان افزوده می شود، و این بر خدا آسان است

پاداش او را دوبار به او  دهد، انجام صالح عمل و کند،( فرمانبرداری و) خضوع پیامبرش
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خواهیم داد، و روزی ارزشمندی برای او آماده کرده ایم.ای زنان پیامبر! شما مانند هیچ 

یک از زنان )عادی دیگر( نیستید، اگر پرهیزگاری کنید؛ پس در سخن گفتن نرمی 

 «نکنید که آنگاه کسی که در دلش بیماری است؛ طمع کند، و سخن شایسته بگویید.

 02-01االحزاب

به کار زشت ترجمه شده است توسط  ( کهفاحشه) ، یک توضیحی هم نوشته اید که

 مترجم متعصب است...

این اشتباه را شما در مورد کلمه )فتنه( هم مرتکب شدید.برخی از کلمات هم در زبان 

عربی هستند و هم در زبان پارسی.اما معنایشان در هر دو زبان یکی نیست و باهم تفاوت 

در زبان که این را دانایان به زبان عربی می دانند.از جمله همین کلمه فاحشه.دارند 

 یعنی.می شود هفاحشترجمه به باشد و زشت باشد داشته هرکاری که قبح  ، عربی

فحش  ی به فالنیگوییم فالن می معنایش بسیار جامع تر از عملی به نام فاحشگی است.

له را ترجمه کرد؟بگوییم فالنی به فالنی شود این جم اصال می ، داد.طبق گفتار شما

از این ریشه یعنی کار ناپسند چه قبحش بسیار زیاد باشد مشتقات هرزه داد؟ فحش و 

 چه کم باشد.

ها اعمالی تشویقی  باید گفت که این ...در مورد اینکه عذاب و پاداش دو برابر است

 طر الگو بودن یک پاداشیک نکته در اینجا هست و آن اینکه زنان پیامبر به خاهستند.

گر که ا داریم در احادیث متقن و صحیحضمنا  .گیرند و بخاطر انجام کار یک پاداش می
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 هستکسی فالن کار را انجام دهد مثال چند صد برابر پاداش دارد.خب اگر این امتیاز 

 .امهات مومنین هم اسوه ای هستند برای همه زنانوجود داردباید گفت که برای همه 

هات ام دچه نخواهی دالگو بگیرند. شما چه بخواهی در حیا و پاکدامنی باید از ایشان که

 که ان شاهلل درخاطر حسن زندگی و زهد و پاکیشان ه ب دو امتیاز دارند.یکی  مومنین

مصاحب پیامبر بوده اند و ان شاهلل در آن دنیا نیز هم نشین دیگری  فردوس خواهند بود.

نخود و کشمش نیست که بخواهیم آن را بشماریم.وقتی  ایشان هستند.جناب صواب

خداوند می فرمایند ده برابر پاداش می دهم دیگر نباید با ضرب و تقسیم حسابش 

 کرد.مطمئن باشید به ذهن و من و شما نمی رسد که ده برابر چقدر زیاد است.

 چطور حرف زدن زنان پیامبر: در مورد 

 ن ن یک هشدار است نه برای ایشانکرده است.بلکه ای هیچ زن پیامبری با ناز و ادا صحبت

دوران هم هست.اگر فهم آن دوران بوده در این  لکه برای همه مومنات.این گوش زد درب

اهلل برای فرد که واژه امهات مومنین به چه کاری می آید. پی می بریم داشته باشیم، 

 .است.خداوند کمال غیرت استکند. اهلل دلسوز هر مخلوقی  خاصی غیرت کشی نمی

 آن را به حساب دمکراسی و... می و کنند اگر بعضی از آقایان دخترانشان هرکاری می
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گذارند بدانند که تربیت شدگان امت محمد )ص( باید همانند ازواج و دختر ایشان مطهر 

 0باشند و به هر کسی اجازه شکستن حریمشان را ندهند.

... در ادامه هم  و پرداخت مهریه آنهامحمد توسط اهلل  تهدید همسرانیازدهمین امتیاز

در مورد پولداری از خمس و گرفتن کنیز و... حرف زده اید.در مورد خمس که توضیح 

 پردازم. کنم و به اصل موضوع می داده شد و از پراکنده گویی خود داری می

                       

              

اگر شما زندگی دنیا و زینت آن می خواهید، پس :»ای پیامبر ! به همسرانت بگو  » 

  .«بیایید تا )با هدیه ای مناسب( شما را بهرمند سازم، و شما را به طرز نیکوئی رها کنم

 29-احزاب

طوری حرف زده اید که انگار مهریه زنان پیامبر مثال به نیت سن تولدشان بوده یا چیز 

هایی از این قبیل که برای پیامبر سخت باشد.داشته ایم در میان اصحاب که مهریه 

نوزده مثقال و زنش چند عدد خرما بوده است.نهایت مهریه در عقود اسالمی برای نکاح 

                                                           
بنده به هر فکر و سلیقه ای احترام می گذارم.منظورم هم از هر کاری ، شکستن حریم های عفتی 0 

ور اسالم عمل نماید ، اما اینکه بعضی ها چون روابط نامشروع بود.فرزند مسلمان وظیفه دارد طبق دست

می خواهند اینگونه نباشد ؛ حساب کارش با خدای خودش.فردا خانوم علینژاد یقه من را نگیرد که چرا 

به حقوق زن ها توهین کرده ای.بنده فرزند خودم را طبق شریعت اسالم تربیت می کنم و به حقوق 

 خیر و صداقت هادی باشد.آمین کسی هم متعرض نمی شوم.خداوند همه ما را به
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با قیمت طالی امروزی و با احتساب نوساناتی که دارد چیزی بین یعنی !نیم طال است

بعضی از همسران پیامبر در مورد نفقه از ایشان فقط سوال کردند میلیون تومان. 01تا  9

قه فو از ایشان چیزی هم نخواستند دقت کنید که همسران ایشان از وی حتی انتظار ن

ر و همسرانش در راه خدا و پاسداری از براستی که پیامبهم نداشتند بلکه سوالی کردند.

. این آیه وجوب پرداخت دینش قربانی شدند و در هر مورد آنان مورد خطاب قرار گرفتند

رساند و هم اینکه باید به شیوه ای نکو جدا  بعد از جدایی می ،توسط همسر مهریه را 

ین خود شد.در ضمن انذاری هم هست که امهات مومنین صبر کنند بر زندگیشان و ا

نده عدم استطاعت پیامبر بوده است.صبر بر سختی های پیش رو را خداوند به نشان ده

همسران پیامبر یاداور شده است.متاسفانه امروز وقتی به دختری می گوییم مانند زنان 

پیامبر باش سریعا جبهه می گیرد و گمان می کند منظورمان حجاب است.هیچوقت 

 صبر نیز هست.درک نکردند منظورمان تحمل و 

ام سجده گوید هنگ میگفتید پولداری پیامبر یاد حدیثی از ام المونین عائشه افتادم که 

 توانستم پایم را دراز کنم بلکه پاهایم را جمع میکردم. پیغمبر در نماز شب نمی

 دوازدهمین امتیاز هم باز به بی اختیار بودن اشاره کرده اید که توضیحش در باال رفت.

 ...برآورده کردن هوای دل محمد و اعطای زن زید به محمدامتیاز سیزدهمین 
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و )به یاد بیاور( زمانی را که به آن کس که خدا به او نعمت داده بود، و تو )نیز( به »   

و در دل خود « همسرت را نگاه دار و از خدا بترس:»او نعمت داده بودی، می گفتی 

چیزی را پنهان می داشتی که خداوند آن را آشکار می کند، و از مردم می ترسیدی؛ 

ست که از او بترسی، پس چون زید از او حاجت خویش در حالی که خداوند سزاوارتر ا

بگزارد، )و طالقش داد( او را به ازدواج تو در آوردیم؛ تا بر مؤمنان در )باره ی ازدواج با( 

زنان پسر خواندگان شان هیچ حرجی نباشد؛ هنگامی که حاجت خویش از او بگزارده 

  06 -االحزاب« .)و طالقشان داده( باشند، و فرمان خدا انجام شدنی است

ماجرای ام المومنین زینب را که توسط یکی از دوستان شرح داده شده برای شما می 

 آورم،خواننده عزیز خودش قضاوت کند:

از حوادثى که در این سال اتفاق افتاد ازدواج پیغمبر با زینب بنت جحش بود این }

گرفته و این عمل ازدواج مورد بحث و انتقاد برخى از کشیشان مغرض مسیحى قرار 
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 ند و به پیروى از منافقین ا پیغمبر را حمل بر عالقه شدید به زن و شهوت جنسى کرده

مند شد، وسیله طالق او  اند: چون پیغمبر زینب را دید و به او عالقه صدر اسالم گفته

را فراهم ساخت تا خود با او ازدواج کند؟در اینجا الزم است قدرى در این باره توضیح 

شود و نخست اصل داستان ازدواج او را با زید بن حارثه شوهر اول او ذکر کرده و  داده

داستان اسارت و بردگى او و ماجراهاى بعدى را مورخین  .سپس به دنباله ماجرا مپردازیم

اند که: زید جوانى از قبیله کلب بود و در ضمن نزاعى که میان قبیله  این گونه نوشته

یگر عرب روى داد او را به اسارت گرفتند و در بازار عکاظ به مزبور و یکى از قبایل د

روى سفارشى که قبال  -برادر زاده خدیجه  -معرض فروش در آوردند و حکیم بن حزام 

خدیجه براى خریدغالمى به او کرده بود، زید را خرید و براى خدیجه به مکه آورد، پس 

ا مند شد تا بدانج کرد به زید عالقهاز آنکه پیغمبر اسالم خدیجه را به همسرى اختیار 

که او را زید الحب نامیدند. خدیجه که چنان دید او را به پیغمبر بخشید و در این خالل 

جریانى اتفاق افتاد که پدر و خویشان زید مطلع شدند که وى به صورت بردگى در خانه 

و از این برد. و چون بردگى زید براى آنها موجب سرافکندگى بود میخدیجه به سر 

گذشته به فرزند خود عالقه داشتند به مکه آمده و براى استرداد زید با پیغمبر گفتگو 

کردند و مبلغى هم به عنوان قیمت فرزند خود پیش آن حضرت بردند. زید که از ماجرا 

مطلع شد روى محبتهایى که در طول اقامت در خانه آن حضرت دیده بود حاضر به 

ود نشد و پس از مذاکراتى قرار شد پیغمبر او را آزاد کند و او به میان قبیله خ بازگشت

را پسر خوانده خویش کرده و در خانه آن حضرت بماند. پدر و مادر زید نیز با این 
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د و اعالم کرد او را پسر خود خوان پیشنهاد موافقت کردند و از آن پس رسول خدا

رد و بدین ترتیب منظور زید، پدر، برد و من هم از وى ارث خواهم بیکه او از من ارث م

مادر و قبیله او نیز عملى گردید و همگى راضى شدند. پس از اینکه حضرت محمد به 

سوره احزاب} وَإِذْ  06رسالت مبعوث شد و چند سال از این ماجرا گذشت طبق آیه 

 یْکَ زَوْجَکَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِی فِی نَفْسِکَتَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ عَلَ

ا مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاکَهَ

مْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَکَانَ أَمْرُ اللَّهِ لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِ

خاطر بیاور( زمانى را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز )مَفْعُولًا ْ{ 

همسرت را نگاه دار و »مى گفتى: «( زید»به او نعمت داده بودى )به فرزند خوانده ات 

و در دل چیزى را پنهان مى  ;ر را تکرار مى کردى()و پیوسته این ام« از خدا بپرهیز!

و از مردم مى ترسیدى در حالى که خداوند  ;داشتى که خداوند آن را آشکار مى کند

سزاوارتر است که از او بترسى! هنگامى که زید نیازش را از آن زن به سرآورد )و از او 

نان در ازدواج با همسران جدا شد(، ما او را به همسرى تو درآوردیم تا مشکلى براى مؤم

 ستا شدنى انجام خدا فرمان و ;نباشد -گیرند طالق که هنگامى –پسر خوانده هایشان 

 .ه شودشکست باید زنان این تحریم غلط سنت و)

و رسول اهلل ص خواست که زینب را به ازدواج زید بن حارثه برده آزاد شده خود درآورد؛ 

شد به هر چه که رسول اهلل ص بکند، پس اما زینب آن را نپسندید. سپس راضی 

پیامبرص زینب را به ازدواج زید بن حارثه درآورد. سپس خداوند بعداً به پیامبرش اعالم 
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شرم می کرد از این که به زید  کرد که زینب، بعداً از همسران او خواهد شد. پیامبر

نزاع روی می داد، امر کند که زینب را طالق دهد. پیوسته میان زید و زینب اختالف و 

به او دستور داد که همسرش را نگاه دارد و از خدا بترسد. و   آن گاه رسول اهلل 

از مردم می ترسید که از او عیب جویی کنند و بگویند محمد با زن پسرش  پیامبر

ابن ابی حاتم از «. زید را پسرخوانده خود اختیار کرده بود ازدواج کرد، و پیامبر

ز گوید: خداوند پیش امیبن حسین بن علی روایتی دارد که طریق علی بن زید از علی 

آن که پیامبربا زینب ازدواج کند، به او اعالم کرد که زینب، زن او خواهد شد. پس وقتی 

به او گفت: همسرت را  ایشانورد و آمد و شکایت زینب را نزد او آ حضرت  که زید نزد

نگاه دار و از خدا بترس، خداوند فرمود: به تو خبر داده بودم که زینب را به ازدواج تو 

درمی آورم، و تو چیزی را در دل پنهان می داشتی که خداوند آن را آشکار می سازداز 

راى ب به زید مبذول داشت آن بود که تصمیم گرفت محبتهایى که رسول خدا نسبت

زید همسرى اختیار کند و به همین منظور به نزد زینب دختر جحش خواهر عبد اهلل 

بن جحش که از طرف مادر عمه زاده آن حضرت و دختر امیمة بنت عبد المطلب بود 

خواستگارى فرستاد، زینب و نزدیکانش که در آغاز خیال کردند پیغمبر براى ازدواج با 

دند و جواب مساعد دادند، اما وقتى فهمیدند این خود خواستگار فرستاده خوشحال ش

خواستگارى براى زید بن حارثه بوده پشیمان شدند وبراى آن حضرت پیغام دادند که 

بر خالف شئون فامیلى ماست و بدین ترتیب حاضر  -با زید  یعنى وصلت -این ازدواج 

مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا سوره احزاب وَمَا کَانَ لِ 07به آن وصلت نشدند. و چون در ضمن آیه 
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رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ

 مُبِینًاضَلَالًا

هیچ مرد و زن با ایمانى حق ندارد هنگامى که خدا و پیامبرش امرى را الزم بدانند، 

و هر کس نافرمانى خدا و رسولش را کند،  ;اختیارى )در برابر فرمان خدا( داشته باشد

روایت شده که این آیه راجع به زینب بنت جحش .به گمراهى آشکارى گرفتار شده است

خواست امتیازات طبقاتی موروثی را میان جماعت  نازل شده که هنگامی که پیامبر

همه مردم یکسان و برابر باشند؛ که هیچ فضل و برتری مسلمانان از بین ببرد در نتیجه 

ای برای کسی بر کس دیگر نباشد جز به تقوا. آن موقع بردگان آزاد شده به نسبت 

صاحبان برده در طبقه پائین تری بودند؛ از جمله این بردگان آزاد شده، زید بن حارثه، 

سرخوانده خود اختیار کرد. پس بود که پیامبر او را به عنوان پ برده آزاد شده رسول اهلل

خواست که با تزویج زنی شریف از طایفه بنی هاشم، خویشاوند خود به نام زینب  ایشان

بنت جحش، به زید بن حارثه این مساوات کامل را محقق سازد، تا آن امتیازات طبقاتی 

و  خود به خود در خانواده اش ساقط گرداند. این امتیازات آن چنان عمیق و ریشه دار

که جامعه اسالمی او را به عنوان الگو و  پیمبرگسترده بود که جز فعل واقعی از طرف 

سرمشق می گیرند، از بین نمی برد. تا در نهایت تمام بشریت در این زمینه راه او را 

 .بپیمایند

ان وما ک»ابن کثیر در تفسیر خود روایت کرده که عوفی از ابن عباس نقل کرده است: 

 برای تا رفت  رسول  که بود این آیه این نزول سبب. «…ؤمنة لمؤمن وال م

www.takbook.com



 سراب | 010

 

 بنت زینب نزد منظور همین به. کند خواستگاری حارثه بن زید جوانش، پسرخوانده

استگاری کرد. زینب گفت: من با او ازدواج نمی خو زید برای را او و رفت اسدیه جحش

زینب گفت: «. چرا، باید با او ازدواج کنی« »بلی فانکحیه»فرمود:  کنم. رسول اهلل 

ای رسول خدا، آیا راجع به خودم به من امر می کنی؟ هنگامی که هر دو بحث می 

فت: آیا تو گ زینب گاه آن ……کردند، خداوند این آیه را بر رسول خداص نازل کرد: 

زینب گفت: در این «. بله»فرمود: راضی هستی که او با من ازدواج کند؟ رسول اهلل ص 

 صورت از رسول اهلل سرپیچی نمی کنم و خودم را به ازدواج او در می آورم

زید بن حارثه ده دینار و شصت درهم، یک پیراهن زنانه، یک عدد روسری، یک عدد 

ملحفه، یک عدد شلوار، پنجاه مُد خوراک، و ده مُد خرما را برای پسران جحش فرستاد 

زندگی زناشوئی  .بود داده مه آنها را به زید بن حارثهمحبوب، محمد مصطفی ه که پیامبر

میان این دو زوج نزدیک به یک سال ادامه داشت، سپس اختالفات خانوادگی میان آنان 

شروع شد و تا آن جا رسید که هیچ محبت و صفا و صمیمیت و دوستی ای میان آنان 

 .نماند

همسرت را »هم به او می گفت:پیغمبر  می برد، زید شکایت زینب را نزد پیامبر

زید را نصیحت و توصیه می کرد که زینب را نگه  پس پیامبر«. ار و از خدا بپرهیز!نگاه د

و خداوند بر کار خود، غالب و مسلط است. »دارد اما خداوند خالف آن را می خواهد؛ 

دت و رسم پسر همسر پیامبر محبوب باشد تا عا« زینب»پس خداوند می خواهد که 

خواندگی را ابطال کند و چون عرب های قبل از اسالم با همسران پسرخواندگانش بدان 
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گاه که نیاز خود را بدانان به پایان بردند و طالقشان دادند، ازدواج نمی کردند؛ پس باید 

به نحوی این عادت جاهلیت را از بین برد. شکاف و اختالف میان زید و زینب روز به 

تر می شد تا جایی که زندگی میانشان به بن بست رسید؛ پس به ناچار می روز بیش

زینب که از زنان مهاجر و از خانوادههاى شریف مکه بود و پس .بایست از هم جدا شوند

 برد در اندوه و ماتمیبه سر م از طالق در مدینه و دور از بستگان نزدیک و در شهر غربت

گریست و از آن سو خداى تعالى رسول اهلل را مامور یاند بسیار م فرو رفت و چنانکه گفته

ا ازدواج ببراى از بین بردن سنت جاهلیت که ازدواج با زن پسر خوانده را مانند  ساخت

دانستند، زینب را به ازدواج خویش در آورد و در ضمن او را یزن فرزند رسمى جایز نم

که  -ه او و فامیلش را از این عقده و شکست روحى نیز نجات داده و خواسته دیرین

  .انجام دهد -ازدواج با یکى از شخصیتهاى قریش بود 

در اینجا به نظرم رسید براى شاهد گفتار باال سخن جان دیون پورت را در این باره براى 

شما، که در کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن نوشته است نقل کنیم اگر چه 

ث و انتقاد است. وى پس از اینکه به داستان جنگ قسمتهایى از کتاب مزبور مورد بح

خندق و ائتالفى را که یهود با قبایل عرب بر ضد اسالم کردند و منجر به شکست آنان 

 در اینجا الزم است تهمتى»نویسد: یمانان بر یهود شد اشاره کرده و مو سپس غلبه مسل

اند رد شود، و آن  دهرا که دشمنان محمد در همین اوقات از روى غرض و حسد به او ز

موضوع ازدواج عیال مطلقه پسر خوانده اوست، واقع امر این است که خیلى قبل از طلوع 

خواند دیگر یکه اگر کسى زنى را به نام مادر ماسالم میان اعراب عادى رواج داشت 
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 خواند از آن به بعد آن پسریج کند و اگر کسى جوانى را پسرش مبا او ازدوا توانستینم

شد، ولى قرآن هر دو عادت مزبور را نسخ کرد، یمام حقوق فرزندى وى برخوردار مت از

با او ازدواج کند و نیز اگر  توانستیند مخواین معنى که اگر کسى زنى را مادر مبه ای

توانست عیال او را به ازدواج خودش یداد پدر خوانده میاى عیالش را طالق م پسر خوانده

گذاشت او را به ازدواج پسرى که به یزینب خیلى احترام مبه  در آورد. محمد که نسبت

 ضایتراو نیز همان قدر احترام قایل بود در آورد، چون نتیجه این ازدواج براى زید 

نب زی اى که پیغمبر در این باره نمود زید تصمیم به طالق بخش نبود با همه مداخله

 به وسیله او انجام لتدانست که چون اصوال این وصیگرفت. پیغمبر خودش بخوبى م

گرفته است مورد توبیخ قرار خواهد گرفت. ولى پس از انجام طالق، حضرت محمد از 

هاى زینب و بدبختى او متاثر شد، لهذا تصمیم گرفت از تنها وسیله اصالحى که  گریه

در دسترس دارد استفاده کند بنابراین پس از طالق زید، خودش با زینب ازدواج کرد. 

دانست عربها که هنوز پاى بند رسم و یکال به این اقدام تصمیم گرفت و ماشپیغمبر با 

عفتى متهم خواهند کرد، ولى حس یدند او را با انجام این عمل به بعادت سابقشان بو

 امااینکه0« شناسى بر این موانع غالب آمد و زینب عیال پیغمبر شد.  شدید وظیفه

ن شکل نقل می کند که حضرت وقتی زینب طبقات الکبری واقدی این داستان را به ای

پروردگار بزرگ منزه است، »بدون حجاب مقابل او حاضر شد به او پشت کرد و فرمود:

                                                           
 09 – 07به پیشگاه محمد، ترجمه سعیدى، صص تقصیر کتاب عذر 0 
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و رفت. زید وقتی ماجرا را شنید پیش پیامبر « دگرگون و تصرف کننده دلها منزه است

مبر آمد و گفت اگر از او خوشتان آمده طالق بدهم تا با او ازدواج کنید! ولی پیا

ولی زید دیگر با زن خود نیامیخت و علیرغم چند « همسرت را پسندیده نگهدار»فرمود:

اد زنش را طالق د« همسرت را پسندیده نگهدار»بار فرمان پیامبر به ایشان که فرمودند 

پس داستان طبق روایاتی که اینطور 0و تنها پس از آن بود که پیامبر با او ازدواج کردند

نه نیست که در این شبهه ادعا می کند این داستان با روایات دیگری می گویند هم آنگو

در تضاد است و روایات دیگری این داستان را رد می کنند و علت طالق را تحقیرهای 

حتی 2زینب که دختری اشرافی بود در حق زید که غالمی آزاد شده بود بیان می کنند.

دو راوی دیگر بدون اشاره به داستان  خود ابن سعد که داستان فوق را نقل کرده است از

فوق به شکایت زید از زینب نزد پیامبر که منجر به جدایی پس از توصیه پیامبر که 

وهمچنین بر اساس اسناد 0کند. می شود می« همسرت را پسندیده نگهدار»فرمود 

 طالق داده است و پیش از زینب نیز با ام ایمن ازدواج و تاریخی زید بارها زن گرفته

کرده طالقش داده بود. پس از طالق زینب با ام کلثوم دختر عقبه ازدواج کرد، در ادامه، 

ام کلثوم را طالق داده و دره دختر ابولهب را گرفت، اندکی بعد طالقش داد و هند دختر 

                                                           
 010و011، ص9طبقات ابن سعد واقدی، ج0 

 051ص 2؛ تفسیر قمی ج209ص 22؛ بحاراالنوار ج917ص 2موسوعة التاریخ االسالمی ، ج2 

 019و017، ص9طبقات ابن سعد، ج0 
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بنابراین زید پنج همسر داشته که بیشتر آنها را طالق داده است. این 0وام، گرفت.ع

ریش با زنان است. پس علت این طالق بر اساس اسناد تاریخی نشانگر خوی ناسازگا

از سوی دیگر داستان .بخاطر ناسازگاری زید با زنان و تحقیرهای زینب در حق اوست

د زده شد با عقل سلیم در تضا نقل شده در این شبهه که پیامبر زینب را دید و شگفت

و زینب دختر عمه  2نشده است زیرا تا زمان ازدواج پیامبر با زینب حکم حجاب صادر

ود زده ش پیامبر بود و آن حضرت او را دیده بود، پس اگر قرار بود از زیبایی او شگفت

به جای اینکه او را برای پسرخوانده اش زید خواستگاری کند، برای خودش خواستگاری 

را می کرد. ولی آن حضرت او را به عقد زید در آورد و تنها بعد از طالق داده شدنش او 

به عقد در آورد. همچنین زینب دختری کم سن و جوان نبود که اینقدر فریبنده باشد، 

البته برخی  0.ل پنجم هجری، پنجاه سال بوده استبر اساس اسناد تاریخی سن او در سا

در هر حال او آنقدر  1.نیز سن او را در زمان ازدواج سی و سه یا سی و پنج دانسته اند

نقدر برای پیامبر جذاب باشد. از سوی دیگر به دور از غیرت عرب جوان نبوده است که ای

زده شده است، او را طالق دهد و به  است که وقتی ببیند کسی از زیبایی زنش شگفت

                                                           
؛ 917، ص2قمری، ج 0102حقیق علی محمد البجاوی، بیروت: دارالجیل، االستیعاب، ابن عبدالبر، ت0 

االصابه، ابن حجر عسقالنی، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت: دارالکتب 

 157، ص2قمری، ج 0109العلمیه ، 

 016و019، ص9بودطبقات ابن سعد، ج2 

 21زوجات النبی، ص0 

 .77، ص 0. االعالم، ج210و210، ص 00؛ سبل الهدی و الرشاد، ج096، ص2عیون االثر، ج .1 
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عقد آن فرد در آورد. اما اینکه پرسیده می شود که چرا پیامبر با زن پسرخوانده ازدواج 

رام است ولی زن پسرخوانده نامحرم است کرده است؟، در اسالم فقط ازدواج با محارم، ح

و ازدواج با او ایرادی ندارد و هر مسلمان دیگری هم می تواند ای ازدواج را انجام دهد 

 "زینت بنت حجش"به دستور خدا با  .طرد سنتی از سنت های غلط جاهلی: پیامبر

 جاهلی را که همسر مطلقه زیدبن حارثه، پسرخواندة پیامبر بود، ازدواج نمود، تا حکم

 در عمل باطل کند و مردم پذیرای نقض حکم جاهلی باشند.

میدانید که در قرآن تعداد زنان مجاز برای  گرفتن زن نامحدودچهاردمین امتیاز 

ولی برای محمد تعداد خاصی –خب تا اینجا قبول – مسلمانان را چهار تا اعالم شده است

که میدانید محمد در زمان فوتش  قائل نشده است فقط دادن مهریه مهم است همانطور

 نه زن عقدی داشت.

 حاللشانزدهمین امتیاز  – حالل شدن دختران عمو  عمه خاله و داییپانزدهمین امتیاز 

 .شدن زنانی که خود را به محمد ببخشند

                              

                              

                           

www.takbook.com



 سراب | 011

 

                            

                         

            

حالل کردیم، و )نیز(  ای پیامبر! ما همسرانت را که مهرشان را پرداخته ای برای تو »   

کنیزانی را که )از طریق غنایم جنگی( خدا به تو ارزانی داشته است، و دختران عمویت، 

و دختران عمه هایت و دختران دایی ات، و دختران خاله هایت که با تو هجرت کرده 

امبر یاند، )ازدواج با آنها برای تو حالل کرده ایم( و )نیز( زن مؤمنی را که اگر خود را به پ

ببخشد، اگر پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد، )این حکم( ویژه ی توست؛ نه دیگر مؤمنان، 

به راستی که ما می دانیم آنچه را که بر آنها در )باره ی( همسرانشان و کنیزانشان واجب 

 91 -احزاب  .«کرده ایم، تا بر تو هیچ حرجی نباشد، و خداوند آمرزنده ی مهربان است

در  .طوالنی بودن را میکنندشد کوتاه پاسخ بدهیم ولی بعضی از جواب ها اقتضای قرار 

دارد که مقاله ای را محمد تقی عثمانی بیاورم که توسط یکی از برادران  یاینجا جا جا

 گویا از زبان پشتو ترجمه شده است خدا به او اجر نکو عطا کند:

رسول خود را به کارهایی ملزم میکرد فرماید:  ))اهلل سبحانه تعالی  می امام شافعی 

را باال ببرد، و به او رخصت  که دیگران کمتر انجام میدادند تا تقدس آن حضرت 

هایی میداد که به دیگران نمیداد تا مقام و جایگاه آن حضرت را باال ببرد.از این قسم 
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ده تا اخیر )رخصت ها( میتوان داشتن چند همسر را نام برداین رخصت به او داده ش

احترام و جایگاه او در قلوب اعراب باال رود چرا که آن ها قدرت های جنسی را مایه فخر 

در   و مباهات میدانستند.به عالوه در رابطه با قدرت باال و مزاج معتدل آن حضرت 

جایگاه رفیعی فرار داشتند همانطور که شواهد بسیاری وجود دارد. به عالوه افرادی که 

بودند از داشتن بیش از چهار زن به دلیل احتمال بی عدالتی  رت در کنار آن حض

 الْیَتامى فِى تُقْسِطُوا أَالّ خِفْتُمْ إِنْ وَ»   :منع شده بودند،همانطور که در قرآن کریم آمده

 ما وْأَ فَواحِدَةً تَعْدِلُوا أَالّ خِفْتُمْ فَإِنْ رُباعَ وَ ثُالثَ وَ مَثْنى النِّساءِ مِنَ لَکُمْ طابَ ما فَانْکِحُوا

 «تَعُولُوا أَالّ أَدْنى ذلِکَ أَیْمانُکُمْ مَلَکَتْ

 کند: اشرف علی تهانوی حکمت دیگری را در این مورد ذکر می

))رسول اهلل به سوی دنیا فرستاده شد تا الگویی کامل در تمام موارد باشد و امت او در 

تمامی رفتار ها از او تبعیت کنند و به این خاطر الزم است که هیچ قسمت از زندگی 

شخصی یا اجتماعی آن حضرت از دید امت مخفی نباشد و امت تا حدودی از زندگی 

حضرت مطلع باشند.درواقع این شرحیات و اطالعات شخصی و خانوادگی و اجتماعی آن 

رسد،و به این خاطر که تعداد زنان  توسط زنان آن حضرت )رضی اهلل عنهن( به ما می

او بعد از خدیجه رضی اهلل عنها به ده رسید،زیرا حداقل عدد جهت تواتر ده است،و زمانی 

فزایش تعداد دوباره او که تعداد زوجات آن حضرت )ص( به ده رسید اهلل جل جالله از ا

 92-را منع کرد.))الیحل نسا من بعد...(( احزاب
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 حداقل جمع الکثرت میباشد.-1

 حداقل عدد جهت تواتر میباشد.-2

 با مدت سالهای اقامت آن حضرت )ص( در مدینه مطابقت دارد.-0

 این گفته موالنا در مقاله کثرت االزواج لصاحب المعراج است:

علی  0را با زنی که سالها از او بزرگتر بود و بیوه بود گذراندجوانی خود  آن حضرت 

رغم اینکه باکره های جذاب عرب برای او مهیا بودند و زنان او افزایش نیافتند مگر بعد 

سالگی و تمام آن ها به جز حضرت عایشه )رضی اهلل عنها( بیوه بودند.آیا  91از سن 

هدف او این بوده که کند؟هرگز!  یکسی که در پی ارضای شهوت است این کار را م

اخبار خانه خود را به گوش امت برساند همانطور که اخبار خارج از خانه او به امت رسید 

اگر تعداد زنان او از ده کمتر بودند.این دلیلی است که میبینیم نصف  این ممکن نبود

 ((دین از طریق زنان آن حضرت رضی اهلل عنهن به ما رسیده است.

که اضافه می کنم ، این است که بارها گفته ام نباید دچار خلط و تشوش نکته ای 

تاریخی بشویم.عجبم از این است که چرا بعضی ها تاریخ را خارج از بستر اجتماعی و 

جغرافیایی و... می بینند.اگر به محیط آن زمان هم نظری بیندازیم می بینیم که فقط 

                                                           
منظور نیز نویسنده مقاله خدیجه است که باید بگویم در مورد اختالف سنی او با پیامبر اختالف 0 

 فراوانی وجود دارد ، بسیاری حتی او را هم سن پیامبر دانسته اند.
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که این موضوع در آن زمان به وفور یافت می پیامبر نبوده که همسران مختلفی داشته بل

شده است و اگر کار ناپسندی می بود حتما بارها و بارها به ایشان بابت کاری که کرده 

 اند خرده می گرفتند.

برای پیغمبر حالل گشته اند.کاش می دانستم  گفتید که دختران عمو و عمه و دایی

اگر هم حالل نشده؟ هم کجای این موضوع امتیاز محسوب می شود.مگر برای دیگران

ن تاکید آیه بیشتر بر سر ای.امتیازی باشد ، پس یک امتیاز همگانی است نه انحصاری

؛  موضوع است که مسلمانان گمان نبردند چون عمه و خاله برای فرد حرمت دارند

 فرزندانشان نیز بر آنان حرام هستند.

مثلی را از قدیم االیام زده اند که شاه می بخشد ، شاه قلی نمی بخشد.وقتی زنی می 

آید و صداقش را می بخشد ؛ با اختیار خودش آمده و اراده کرده ، دیگر ناراحتی شما 

 یهودی و شود که برپیامبر زن از این آیه استنباط می مضاف بر این، برای چیست؟

 بر او حالل نیست.، باز در صورت وجود مهریه  ، نصرانی

 خوابی محمد عدم انجام عدالت در مورد نوبت زنان در همهفدمین امتیاز 
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نوبت( هر یک از همسرانت را که بخواهی )می توانی( به تأخیر اندازی، و هر کدام )»  

نزد خود جای دهی، و اگر )بعضی( از آنها که بر کنار ساخته ای بخواهی نزد را بخواهی 

خود جای دهی، هیچ گناهی بر تو نیست، این )گزینش( برای آن که چشم آنان روشن 

گردد و این که غمگین نباشند، و همگی شان به آنچه به آنان می دهی خشنود گردند، 

 90 -احزاب « .و خداوند دانای بردبار است و خدا آنچه را که در دلهای شماست می داند،

طبق سیرت خود پیغمبر هیچ وقتی نبوده است که پیامبر در نوبت زنانش بی عدالتی 

کند.اگر شبی در مصاحبت با عایشه بوده شبی هم در مصاحبت با حفصه بوده و به 

 ر بوده اندباین افراد زنان پیامهمین ترتیب.اوال این یک پیشنهاد است به پیامبر.در ثانی 

انسانی بوده مانند ما و هم میتواند انتخاب کند که اول نزد کدام برود.بالخره پیامبر  ؛

حق دارد که از میان زنانش یکی را برای روز اول و دوم و به همین ترتیب انتخاب 

گوید که دو شب میتوانی در کنار یکی باشی و یک شب در کنار  کند.این آیه هم نمی

که حق انتخاب دارد که مثال یک  بیان می داردهرگز.بلکه  را اصال نرو!دیگری و دیگری 

غیر از این است که حتما یک روز در کنار یکی  شنبه نزد ماریه باشد دوشنبه نزد زینب.

www.takbook.com



 سراب | 001

 

 از آنها خواهد بود؟بیوت امهات مومنین در جوار همدیگر بوده است.یعنی خودشان می

 ت.دانستند آن شب رسول خدا نزد کدامشان اس

مردم را از کارهای غیر مودبانه با او منع  اهلل در حکم پیشکار محمدمین امتیاز ههجد

 میکند و حتی مهمان را از خانه او بیرون میکند.

 نوزدهمین امتیاز زنان محمد پس از مرگ او بر همه مردم حرام میشوند.

                         

                           

                   

                          

                   

                      

      

ای کسانی که ایمان آورده اید! به خانه های پیامبر داخل نشوید؛ مگر آنکه برای    

)صرف( غذا به شما اجازه داده شود، بی آنکه منتظر پخته شدنش باشید، ولی چون 
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دعوت شدید، داخل شوید، پس هنگامی که غذا خوردید؛ پراکنده شوید، و )بعد از صرف 

غذا( برای بحث و گفتگو ننشینید، بی گمان این )عمل( پیامبر را آزار می دهد، پس )او( 

از شما شرم می کند )و چیزی نمی گوید( و خداوند از )بیان( حق شرم نمی کند، و 

هنگامی که چیزی )از وسایل زندگی به عاریت( خواستید، پس از آنان )= زنان پیامبر( 

ار( برای دلهای شما و دلهای آنان پاکیزه تر است، و شما ازپشت پرده بخواهید، این )ک

را نرسد که پیامبر خدا را بیازارید، و نه آن که همسرانش را بعد از او هرگز به همسری 

 90 -. احزاب گیرید، بی تردید این )کار( نزد خدا )گناهی( بزرگ است

ام کند که احتر این امتیاز نیست وظیفه هر مسلمانی است.درضمن شان ادب رعایت می

گذاشت شما انتظار دارید که اصحابش  همه را گرفت.پیامبر خودش به همه احترام می

 اند؟آنم به او بی احترامی کنند؟اگر اینطور باشد چه شان و مقامی برای ایشان باقی می

دارند چه رسد به ما.ما  گفتند که این ها خودشان پیامبرشان را عزیز نمی وقت کفار می

اریم د ا از صحابه گرفته تا قرن کنونی پیامبر را بر روی چشمانمان نگاه میمسلمان ه

شود وای به  باز هم به ایشان از جانب امثال شما انواع توهین ها و تهمت ها زده می

همه  خداوند در اینجا به ین بی احترامی به ایشان بکنیم.حال اینکه نعوذباهلل کوچکتر

احترام پیامبر گرفته شود.چه در خانه چه در خیابان  دهد که باید مسلمان ها انذار می

پیامبر کارهای بسیار مهمی داشته است و در اینجا حیای پیغمبر و چه در صد قرن بعدی.

خداوند  .که خودشان همیشه مهمان را تکریم کرده اند  دهد و رافت ایشان را نشان می
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رد.و ادب را رعایت ک که باید شان می فرمایدبلکه  .کسی را ازخانه نبی بیرون نمی اندازد

ال در همه حکه باید  باشد می در روزگار کنونی نیزاین خود یک پند برای ما مسلمانان 

ادب را در خانه میزبان رعایت کنیم.چه در مدت زمان نشستن چه در غذا خوردن در 

 هومماست.این آیه دو مف گوییم سنت و قرآن رهنمود طرز رفتار و... همین است که می

وانید به ت تامل کنیم )برای اطالع بیشتر می پیامبرمانیکی اینکه چگونه با  .دارد در بر

کتاب دکتر یوسف القرضاوی چگونه در سنت تامل کنیم مراجعه کنید( و دیگری آداب 

 ادب چیست.

بگویم که  توضیحی که در مقاله  هم در مورد اینکه چرا زنان پیامبر حق ازدواج نداشتند

بود تا حدودی قانع کننده بود فقط من دو نکته کوچک را یاد آوری میکنم:یکی اینکه 

 دادند مانند امهات مومنین ناقل زندگی پیامبر بودند و کار انتقال حدیث را انجام می

یزان زحضرت عائشه که از ایشان بسیاری از مسائل به ما رسیده است.دیگر اینکه این ع

ه خوبی نداشت که باکسی دیگر زیاد وجه .حرمتی داشتند و باالخره زن پیامبر بودند

 اینکه آنان امهات استازدواج کنند و با آنان هم خانه شوند. نکته دیگر که بسیار مهم 

کردند  اگر ازدواج میند؟شود که کسی با مادر خود ازدواج کمومنین بودند چگونه می

شد.این واژه اعطا کننده مقام و منزلت واالیی به زنان  اعتبار می واژه امهات مومنین بی

شد و در  حال با ازدواج آنان با دیگری تمامی این منزلت ساقط می .باشد پیامبر می

 شود. واقع این یک نوع بی احترامی به این بزرگواران محسوب می
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ردن و موظف ک مداستخدام اهلل و فرشتگان جهت درود فرستادن بر محبیستمین امتیاز 

 ... مردم بر درود فرستادن بر محمد

 ....برای محمد هم نشسته و با فرشتگان درود میفرستدرسیده اید به اینکه 

                            

      

گمان خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند؛ ای کسانی که ایمان آورده بی   » 

 «.اید! بر او درود فرستید، و سالم بگویید، سالمی نیکو

درجه و منزلت پیامبر را به مردم بفهماند.خدا  و در اینجا خداوند خواسته که قدر و رفعت

وات فقط برای محمد صل فرشته استخدام نکرده است و بگوید شما بفرما یک جا بشین

بلکه منظور این است که خداوند بر ایشان درود میفرستد و فرشتگان هم بر  بفرست!

ت لفظ مالئکة عام اس .فرستند حال میخواهد میکائیل باشد یا جبرئیل ایشان درود می

.یک ه استشداهلل و مالئکه  بهء به اقتدا نیز امر مسلمین به و برهمه فرشتگان اطالق دارد.

گوید چه منزلتی از این باالتر که خداوند به پیامبرش درود  ومن نزد خودش میم

فرستم.صلوات به معنای حمد و ثنا گفتن کسی است.اما یک  فرستاده پس من هم می

 تواند مورد رحمت خدا قرار گیرد و مالئک هم به او سالم کنند. بنده خوب هم می
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شما تعبیر شخصی کرده اید و گرنه موضوعی که در آیه آمده است بسیار واضح است.

کسی برای صلوات استخدام نشده است.مصداق این آیه مانند شاگرد زرنگی است که 

 والدین و معلمین او را مورد تمجید قرار می دهند و مثال می گویند :

 ))مدیر و معلمین ، تقی را مورد تشویق قرار می دهند.((

خیلی  ها به علت عدم طاعت از محمد تباه شدن عمل انسانبیست و یکمین امتیاز 

گذارد حتی اگر به اندازه ذره خردل هم  جالب است اهلل که کار هیچکس را بی مزد نمی

باشد اگر کسی از محمد اطاعت نکند اعمالش را تباه میکند و مزد هیچ خوبی او را 

 نمیدهد.

                            

ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا را اطاعت کنید, ورسول )خدا( را اطاعت کنید,  

 00 -محمد  .واعمالتان را باطل نکنید

رسول معطوف به اهلل است یعنی انجام ندادن فرمان هردو.نه فقط انجام ندادن حرف 

آمده است و کسی که از دستورات ایشان پیروی نکند رسول!رسول خدا از جانب خدا 

 یعنی از دستورات خدا پیروی نکرده است و کسی بگوید من دستور خدا را انجام نمی

دهم یعنی اینکه در مقابل اهلل عصیان کرده است.کسی هم که بگوید من به خدا یا 
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دایره دین خارج مالئک یا یکی از انبیا یا کتابهای آسمانی یا آخرت ایمان ندارم از 

 کنم که روی سر حلوا حلوایش نمی گوید من پیغمبر را اطاعت نمی است.کسی که می

کنند.در ضمن ابطال اعمال یعنی اینکه با اطاعت نکردن از خدا و رسول و در کل سرباز 

وسیله آن نابود کردن.پیغمبر ه زدن از دین در دامنه فساد و تباهی افتادن و عمل خود را ب

 هرچه میگویی برای خودت ز جانب خدا آورده ام که زنا نکنید.بعد یکی بگویدمیگوید ا

از ایشان پرسیدند چه چیزی مومن به خدا است؟چنین شخصی بنظر شما میگویی!

 عمل به فواحش و گناهان کبیره.اعمال را نابود می کند؟ فرمود : 

مثال اگر کسی  دباید در کارها از محمد پیشی بجوین کس  هیچبیست و دومین امتیاز 

نشنه است نباید زودتر از او آب بخورد یا کسی نباید برای عبادت اهلل زود تر از او وارد 

 مسجد شود کسی نباید زودتر از او حج کند و هزاران مثل آن

د مثال اگر محم کسی صدایش را بلندتر از صدای محمد نکندبیست و سومین امتیاز 

  ل شوند.)دشمنانش الل شوند ان شاهلل(سرماخورد و صدایش گرفت همه باید ال

را  و اگر کسی او کسی نباید او را از پشت در اطاقش صدا کندبیست و چهارمین امتیاز 

 صدا کرد حتی اگر دانشمند هم باشد نفهم است.
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ایمان آورده اید! فرا روی خدا و رسولش پیش دستی نکنید, واز خدا ای کسانی که »  

 بترسید, بی گمان خداوند شنوای داناست.

ای کسانی که ایمان آورده اید! صدایتان را فراتر از صدای پیامبر نکنید, وبا او با آو از 

 یبلند سخن نگویید, همان گونه که با یکدیگر بلند سخن می گویید, که مبادا در حال

 که نمی دانید اعمال شما نا بود گردد.

بی گمان کسانی که صدای خود را نزد رسول خدا پایین می آورند, آنها کسانی هستند 

که خدا دلهایشان را برای تقوا آزموده )و خالص گردانیده( است, برای آنها آمرزش و 

 پاداش عظیمی است.

 «شترشان بی خردانند.بی گمان کسانی که از پشت حجره ها صدایت می زنند, بی

 1-0حجرات،

www.takbook.com



 سراب | 009

 

طوری بودند که خودشان به خود اجازه پیش دستی کردن به خودشان  شاگردان پیمبر

دانند.پیش دستی کردن یعنی اینکه سرخود عمل نکنند،فرمان من درآوردی  را نمی

ن انشاسخن در میان.ندهند،در جمیع امور تابع و دنبال رو ایشان باشند نه بدعت گذار

نگویند و حکم ادب هم همین است.شما در مورد پیامبر ما چه فکر کرده اید.ایشان  سخن

د ش اگر کسی در مقابلشان بد هم خم و راست می پادشاهیرهبر بودند.چطور عیاشان 

پیامبر ما حکم ادب برایش بالیی به سرش می آوردند که آن سرش نا پیدا ولی 

 است؟درحالی که رهبر و فرمانده یک امت نارواست،

یکی از توصیه هایی که همیشه به دیگران کرده ام این است که با عجله چیزی 

ساعت پشت سرهم دست به قلم نباشید.چون این دو  9ننویسید.مدت طوالنی مثال 

عامل باعث عدم ابالغ درست مطالب می شود ؛ و یا اینکه نویسنده پس از مدتی شروع 

 قافیه اش به تنگ می آید. به جفنگ گویی می کند چون مغزش نمی کشد و

 به مطالبی که نوشته اید دقت بفرمایید.)زود تر آب ننوشند!زودتر وارد مسجد نشودند!(

 جدا برای رعایت حال خواننده نمی بود این موضوع را رها می کردم.

دانستید که چه بسیار وقت ها  شما که همه کتب اسالمی را زیر و رو کرده اید نمی 

ب در مسجد منتظر پیامبر مانده اند تا ایشان بیاید و نماز بگذارد؟حج بوده است که اصحا

رفتن هم که ایشان خودشان رهبر و سرکاروان بوده اند دیگر مگر راهی هم هست که 
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در کاروان ایران هستم از کسی زود تر حج کند؟مانند این میماند من بگویم ))منی که 

 ...تان هم ( بقیه مثال هایسرکاروان زودتر حج کرده ام!

همان با خشم و جهر در مقابل پیامبر سخن  ، در اینجا هم منظور از بلند نکردن صدا

نگفتن است.شما که همه کلمات را با اصطالح فارسی آن معنی کرده اید چرا اینجا جا 

گویند صدایت را بلند نکن؟ این خطاب به  خالی زدید؟نشنیده اید که در فارسی می

در مقابل رهبر امت با ادب بود.این آیه هم در مورد بلند کردن باید هست. و ههمه بود

صدای شیخین در مقابل پیامبر بود )بر روی پیامبر صدایشان را بلند نکردند بلکه یک 

در حرف زدن با همدیگر مسئله ای جزئی بود که این دو یار عزیز کمی صدایشان را 

 .بلند کردند(

در است در این باره آمده است که روزی پیامبر این آیه هم که در مورد ندا زدن پشت 

 در بیوت یکی از زنانش بود که عده ای از عرب با گستاخی تمام از پشت در داد می

زدند ای محمد بیا بیرون.خب در همین دوره هم اگر کسی بیاید پشت در خانه من و 

ادان است م نانیشتین هم باشد میگوی طرف حتی -بیا بیرون - داد و بیداد کند و بگوید

 و ادب ندارد.

ه اگر کسی محمد که فرستادصدقه قبل از درد دل کردن با محمد بیست پنجمین امتیاز 

اهلل است را خواست همراز خود قرار دهد باید صدقه تقدیم کندجالب است محمد در 
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ازای پیامبری از کسی دستمزد نمیخواهد ولی به عناوین مختلف خمس زکات صدقه و 

 ا پول میگیرد.غیره از آنه

                           

                         

خواهید با رسول اهلل نجوا کنید، پس میای کسانی که ایمان آوریده اید! هنگامی که » 

تر است. ای )در راه اهلل( بدهید، این )کار( برای شما بهتر و پاکیزهپیش از نجوایتان صدقه

 02 -المجادله  .«گمان اهلل آمرزندة مهربان استپس اگر نیابید، بی

 خمس غنیمت و زکات توضیحش رفت که به چه طریق و به چه کسانی داده می

 دادند و هرکسی که به آن دادند بلکه به فقیران می شود.بعد صدقه را به پیامبر نمی

گیرد حتی اگر خود پیامبر باشد و در اینجا و هیچ حکم فقهی و در هیچ  صدقه تعلق می

وهله تاریخی و بازه زمانی نیامده است که بگوید صدقه فقط به پیامبر تخصیص خورده 

 دم که اکثرا هم غنی نبودند مدام به پیامبر مراجعه میمر ،است. در ضمن در یک زمان

کردند و خانه پیامبر به قدری شلوغ بود که هم پیامبر خودشان بسیار خسته شده بودند 

به همین خاطر این آیه آمد و مقرر شد که  .رسید اینکه نوبت اغنیا دیر به دیر میو هم 

ر یک نکته اما ذک .بر تفاوتی نداشتبه فقیر باشد یا ابن سبیل یا پیغم .صدقه ای بدهند
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نباید طبق این موضوع فرض را بر این بگیریم که فقیران نزد پیامبر واجب است که 

 میرفتند اما با حفظ اعتدال نه اینکه بیست و چهارساعته آنجا باشند. نمیرفتند!

ل کمردم برای پرسیدن انواع احکام و مش نکته دیگر که در مورد درد و دل گفته اید...

شود جمعی  رفتند و ممکن بود در آن جمعی که سوال پرسیده می گشایی ها آنجا می

از یاران نشسته باشند.خانه پیامبر همانند کاخ های اشرافی نبود بلکه یک حجره بوده 

که اتاق هم نداشت بلکه با پرده ای یک گوشه از اتاق را حائل کشیده بودند که اگر 

 آنجا باشند یا برای عوض کردن لباس و...غریبه بیاید زنان پیغمبر در 

کسانی که از ترس محمد و سایر  واگذار شدن تمام اموالبیست و ششمین امتیاز 

 مسلمانان از روستاهایشان فرار کرده اند به محمد و نزدیکان او

                       

                           

                            

         

ها به پیامبرش بازگردانده )و بخشیده( است، پس از آنچه اهلل از )اموال( اهل آبادیو  »

آنِ اهلل و رسول، و خویشاوندان او، و یتیمان، و بینوایان، و در راه ماندگان است. تا )این 
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اموال( در میان ثروتمندان شما دست به دست نشود، و آنچه که رسول اهلل به شما بدهد 

و از آنچه که شما را از آن نهی کرده است پس خودداری کنید، و از اهلل آن را بگیرید، 

 6 -حشر « .گمان اهلل سخت کیفر استبترسید، بی

یک قسمت از آیه را آورده اید و فقط بر آن تاکید دارید و دیگر یتیم ها و مسکین ها و 

ای  ه است.قریهکسی از ترس پیامبر فرار نکرددر راه ماندگان را به فراموشی سپرده اید.

که با پیامبر جنگ داشته است )که بعضی از علما میگویند احتماال بنی نضیر است( به 

پیامبر خیانت کردند و به حقشان هم رسیده اند.اما این مخارج فیء هست و قانون دارد 

و اموال آنها را در بر میگرد آن هم نه اینکه بروند خانه هایشان بزور چپاول کنند بلکه 

چون حکومت کنند. اخذ می مالیاتاالن  که شود مانند مامور مالیات تعیین می مامور

کند.بنابر این در اینجا اکثرا قول بر جزیه  اسالمی هم از مال هم از جان آنها حمایت می

و خراج گرفته اند.حال اگر با قتال باشد یک حکم دارد و اگر بدون قتال باشد یک حکم 

 گیرد. ولی در هر صورت چپاولی صورت نمی .گنجد که بحثش در اینجا نمی ؛ دارد

بیست و -و سخن چینی برای او جاسوسی اهلل برای محمدبیست و هفتمین امتیاز 

و پشتیبانی اهلل از محمد در برابر هشتمین امتیاز تحت سرپرستی اهلل بودن محمد 

ی را گذاشتید.( امتیاز دادن بیست و نهمین )چه عجب واو بین اعداد ترکیب-همسرانش

 زن بیوه و دختر دست نخورده به محمد از طرف اهلل ...
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 آن) چون پس گفت، راز به را سخنانی همسرانش از بعضی به پیامبر که هنگامی و 

قسمتی از آن را  کرد، آگاه آن بر را( پیامبر) او اهلل و داد، خبر( دیگری به) را آن( همسر

برای او بیان کرد و از قسمتی )دیگر( خودداری نمود، پس هنگامی که )پیامبر( او را از 

اهلل( »))پیامبر( فرمود: « چه کسی این را به تو خبر داده است؟»آن خبر داد، گفت: 

 دانای آگاه مرا خبر داده است.

گمان ه کنید )به سود شماست( بی)ای همسران پیامبرا!( اگر شما دو نفر به درگاه اهلل توب 

دلهایتان )از حق( منحرف گشته است، و اگر شما دو نفر بر علیه او همدست )متفق( 
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شوید پس )بدانید( که اهلل یاور )و موالی( اوست، و )نیز( جبرئیل و مردمان شایسته از 

 مؤمنان، و فرشتگان )نیز( بعد از آن پشتیبان )و مددکار او( هستند.

ر شما را طالق دهد، پروردگارش همسرانی بهتر از شما برایش جایگزین کند، چه بسا اگ

 .«دار، بیوه و دوشیزه باشندکننده، روزهکار، عبادت)که( مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه

 9-0تحریم،

انتظار دارند که خداوند پیغمبر را به حال خود رها کند و هر که هرکاری دوست  شما

)پشت در خانه اش داد بزنند،به او بی احترامی کنند،نقشه بیاورند؟  ه باشند سرشداشت

قتلش را بکشند،...( معلوم است که پیامبر علم غیب نداشته است و خداوند ایشان را 

اگر قرار بود خداوند ایشان را از اطرافش مطلع نکند که اسالم از درب  .باخبر ساخته

 سرپرستی خداوند هستند چراکهتحت شد.همه انسان ها  خانه پیامبر خارج هم نمی

در دنیا مملوک او هستندحال چه رسد  هاخداوند مالک همه چیز است و همه چیز

پیامبری که خودش او را برانگیخته و انتخاب کرده است.اگر سرپرست ایشان اهلل نبود 

نه تنها در مقابل همسرانش  کردند. همان اوایل کفار ایشان را در رخت خواب شهید می

 پیامبر کارهایش .که در مقابل تمام عالم خود اهلل حامی پیامبر و خاتم االنبیا استبل

برطبق دستور اهلل بوده پس شما انتظار دارید که اهلل پیامبر را رها کند و بیاید از دیگران 

کرد نه پیامبر.همسران  اگر اینطور بود که بر همان ها آیه و سوره نازل می ؟حمایت کند

ه بخصوص ام المومنین عائش .داشتند و پیامبر هم همچنین او را دوست می پیامبر بسیار
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داده بود و گاه گاه ایشان را با لفظ عائش صدا را که خود پیامبر به ایشان لقب حمیرا 

خدا هم از این مسئله با خبر بود به همین خاطر برای انذار امهات مومنین این  .زد می

د و برای پیامبر زنی دیگر تواند شما را از هم جدا کن کند که خداوند می آیه را نازل می

 بستاند.

فقط به خاطر آنکه محمد در آن شهر جای قسم خوردن اهلل به شهر سی امین امتیاز 

 دارد.

                           

 اللح تو برای شهر این در وجنگ) ساکنی شهر این در تو وسوگند به این شهر )مکه(.»

 2-0بلد،.«شد خواهد

ای محمد  فرماید میبخاطر تکریم و موقعیت مهم مکه به این شهر قسم خورده شده و 

ن قسم میخورم و تو در این شهر ساکن هستی ن شهر که افضل ترین شهرهاست بداای

 و قتال و... در این شهر برای تو میسر خواهد شد.  

من تهران را دوست : )گویم  نمیدانید بدانید که این جواب معترضه است.مثال میاگر 

.من تهران را چون پایتخت ایران (بسیار مردم خوبی داردچون  –پایتخت ایران  –دارم 
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له پایتخت ایران جم بنابراین  .خوب آن هستند دلیلش مردمان بلکه  دارمهست دوست ن

 معترضه است.

 تکرار مکررات است بماند برای خواننده عاقل...بقیه مطالب هم که 

 هجرت تآیا

این بخش بسیار عجیب است خودتان هم نمیدانید در پی چه بودید.هجرت در چه زمانی 

رخ میدهد؟در زمانی که آزار و اذیت بر مسلمانان زیاد شود.آوارگی در آیاتی که آورده 

اید تماما به این معنی است که از بس مشرکان و کفار مسلمانان را آزردند که مجبور به 

دند.حضرت عمر پهلوان عرب بود کسی جرات داشت که ترک خانه و آشیانه خود ش

ایشان را از خانه اش بیرون کند؟یعنی مثال پس گردنش را بگیرند بگویند بفرما برو 

زد که من مسلمان  بیرون؟ایشان هنگامی که اسالم آورد علنا در میدان مکه داد می

مین هه ب .خود لرزیدندآنوقت بود که اسالم روبه روال رشد خود افتاد و کافران ب.شده ام 

 . عمر را آشکار کننده اسالم می داندخاطر است که فردوسی 

توانست آنها را بزور بیرون  حضرت علی فاتح خیبر.حمزه پهلوان عرب.کسی می

توانست عثمان را با آن همه دارایی و ثروت بیرون کند؟ایشان اگر اراده  کند؟کسی می

آزار و اذیت ها بر پیامبر و دیگر یارانش شدت کرد میتوانست قریش را بخرد!خیر  می

چون شرایطش مناسب تر بود و دیگر  ؛ به دستور خداوند به مدینه هجرت کردند .گرفت

یک صحابی مانند صهیب رومی خود را  مسلمین هم برای نصرت ایشان خارج شدند.
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 که عده گذاشتند که او از شهر بیرون رود.وقتی کرد چون کفار نمی خارجبزور از مکه 

ای از مسلمان ها به حبشه رفتند خود کفار برای بازگرداندن آنها نیرو فرستادند و 

  .عمروعاص که آن زمان هنوز وارد اسالم نشده بود سرپرستشان بود

از سوره ممتحنة  5و  9 –از سوره محد )ص(  00)خواننده گرامی استناد ایشان به آیات 

 به است.(از سوره تو 00 –از سوره بقره  050 –

 و معجزه محمد

                            

       

 دبگردانن روی, ببینند ای معجزه( کافران) واگر.بشکافت وماه شد نزدیک قیامت»  

 2-0قمر، .«است قوی جادویی( این)»: وگویند
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چرا نشانه )و معجزه ای( از )سوی( پروردگارش »و کسانی که کافر شدند می گویند : »

بی گمان خداوند هرکس را بخواهد گمراه » )ای پیامبر!( بگو:«. نشده است ؟!براو نازل 

د رع«. می کند ، و هر کس که باز گردد )و توبه کند ( به سوی خویش هدایت می کند

- 26 

                         

                              

   

چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟! و یا )چرا( معجزه و » و آنانکه نمی دانند گفتند :  »

می  سخنکسانی که پیش از آنان نیز بودند همین گونه « نشانه ای برای ما نمی آید؟!

گفتند، دلهایشان به یکدیگر همانند است. همانا ما آیات و نشانه ها را برای گروهی که 

 009 -بقره «. یقین دارند، آشکار و روشن ساخته ایم
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و اگر روی گردانی آنها بر تو گران آمده است،پس اگر می توانی نقبی در زمین )بزنی( »

برای آنها بیاوری! )پس چنان کن(. یا نردبانی به آسمان بجوی، آنگاه نشانه ای )دیگر( 

 .«و اگر خدا بخواهد آنها را بر هدایت گرد می آورد، پس هرگز از نادانان مباش

                               

           

مان بی گ» بگو: « او نازل نشده است؟ را نشانه ای از طرف پروردگارش برچ»و گفتند:  

 .ولی بیشتر آنها نمی دانند« خداوند، قادر است که نشانه ای نازل کند

                              

                      

و آنها به سخت ترین سوگند هایش به خدا سوگند یاد کردند که اگر معجزه ای »  

معجزات فقط نزد خداست )و در »برای آنان بیاید، قطعاً به آن ایمان می آورند، بگو: 

چه می دانید که هر گاه معجزه ای )هم( بیاید، اختیار من نیست( و )شما ای مؤمنان( 

 09،06،015،انعام«ایمان نمی آورند؟
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. پس بگو پروردگارش بر او نازل نشده استچرا معجزه ای از )جانب ( »و می گویند    

علم( غیب تنها از آن خداست، پس شما انتظار بکشید که من )نیز( با شما :»)

 21 -یونس  «.ازمنتظرانم

 

                           

             

چرا نشانه )و معجزه ای( از )سوی( »و کسانی که کافر شدند می گویند :   »  

بی گمان خداوند هرکس را » )ای پیامبر!( بگو:«. پروردگارش براو نازل نشده است ؟!

)و توبه کند ( به سوی خویش هدایت بخواهد گمراه می کند ، و هر کس که باز گردد 

 26 -رعد  «.می کند
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و )هیچ چیز( ما را از فرستادن معجزات باز نداشت؛ جز اینکه پیشینیان آن را تکذیب  

کردند، و به )قوم( ثمود، ماده شتر که )معجزه ای( روشنگر بود ، دادیم، پس )آنها( به 

 .آن ستم کردند )و آن را کشتند( . و ما معجزات را جز برای ترسانیدن نمی فرستیم

 95 -اسراء 

 

                             

 آیا»بگو:« چرا معجزه ای از جانب پروردگارش برای ما نمی آورد؟!»و )مشرکان( گفتند:

 20 -طه  دالیل روشنی که در کتابهای پیشین بوده برای آنها نیامده است؟

از این آیه آمده است }و هنگامی  دنخست اینکه بع گویند محمد شق القمر کرد همه می

که نشانه ای ببینند روی یگردانند و گویند سحری دایم است.{ پس به دلیل عقالنی 

 میتوان گفت معجزه هنوز اتفاق نیفتاده است.

برای معجزه پیامبر ما همین قرآن کافیست.حتی اگر هیچ معجزه دیگری هم 

نداشت.نصیحتی هم که به مسلمانان دارم این است که مدام در متون قرآن به دنبال 
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یافته های علمی نگردند.چون علوم تجربی همیشه ثبات و دوام ندارد از کجا معلوم فردا 

بگوییم قرآن اشاره کرده بود این یافته منسوخ همین یافته ها نسخ نشود.البد می خواهیم 

می شود!قرآن به خودی خود معجزست و بیرون کشیدن اکتشافات و اختراعات از آن 

کار چندان صحیحی نیست.اگر راست می گوییم خودمان چیزی کشف کنیم نه منتظر 

رآن قبشینیم ببینیم غربی ها چه کشف می کنند ؛ بعد با داد و بی داد بگوییم این را 

 خیلی وقت پیش گفته.

این شکافتگی ماه را اهل مکه اما اگر بخواهیم به روایات استناد کنیم باید بگویم که 

 ناسا عکس هایی از سطح کره ماه 0همه دیده اند و روایت صحیح و متفق وجود دارد

گوید شکاف های روی  البته خودش میکه دارای خط هایی می باشد. تهیه کرده است

 واقعه ارتباطی ندارد. ماه با آن

ت قیامت خود بعث دیگر یکی از نشانه های قیامت همین شکافتن ماه بود. از نشانه های

د که البته بعضی ها نیز می گوینپیغمبر بود.یکی از نشانه هایش رحلت پیغمبر بود و... 

این آیه ) دنت الساعة ( منظور روز قیامت است که ممکن است ماه شقه بشود.ممکن 

که در مورد اینکه فعل بصورت ماضی آمده است ، ایراد بگیرید که باید بگویم در است 

                                                           
، اخبرنا احمد بن عبداهلل النعیمی ، اخبرنا محمدبن یوسف،حدثنا محمدبن اخبرنا عبدالواحد الملیحی 0 

اسماعیل،حدثنا عبداهلل بن عبدالوهاب،اخبرنا بشربن مفضل،حدثنا سعید بن ابی عروبة عن قتادة عن ان 

انس بن مالک،ان اهل مکة سالوا رسول اهلل صلی اهلل علیه و السلم ان یریهم آیة فاراهم القمر شقتین 

 راوا حراء بینهما حتی 
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متون عربی مشاهده شده که جمله ماضی هنگامی که داللت بر قطعیت داشته بصورت 

آینده ترجمه می شود و اصال به این خاطر بصورت ماضی آمده که نشان دهد که این 

انجام شده دانست.همچنین برخی از جمله  کار چنان قطعیتی دارد که اصال باید آن را

ها مانند جمالت دعایی و نفرین در زبان عربی هستند که بصورت مضارع یا مستقبل 

 ترجمه می شود مانند ) رضی اهلل عنه (

دوم اینکه این سوره سوره ای است که در مکه نازل شده است و در آیاتی از سوره های 

از محمد تقاضای معجزه شده است و او هم از آوردن مدنی هم که در باال آمده است 

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که محمد معجزه ای نداشته است معجزه گریز کرده است 

... 

 با این استدالل سر سری درست چه کسی به شما گفت که پیامبر معجزه نداشته است؟

جزات مع به  این کتبدر  ؛ شما که همه کتب را خوانده ایدنیست که قضاوت بی جا کرد.

؟حرف زدن با ناقه ای که به پیامبر از صاحبش شکایت کرد،آه برخورد نکرده بودیدپیامبر 

و ناله درختی که پیامبر بر آن تکیه میزد و... )که در کتب با روایت های متقن و صحیح 

بینید پیامبر در  در آیاتی هم که می.( معجزات بسیار زیادی از ایشان نقل شده است

به دلیل این است که آنان  ،کرده استخواهی آنها از خداوند طلب معجزه قابل معجزه م

معجزات دیگری که پیامبر داشته است بی توجه بوده اند و مدام گفته اند که  به

کند و تحدی پیامبر بوسیله قرآن بوده است که نه آنها و نه  جادوگری و سحر می
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ری نتوانست مانند آن را در هیچ نوعی پیشینیان شما و نه شما ونه هیچ کس دیگ

بیاورد.همین که آنان عجز داشته اند در آوردن همانند قرآن )در شیوایی،در بالغت 

کالم،دراعجاز،در ایجاز،در علوم،درشیوه انذار،در بشارت،در اتقان و یکپارچگی آیات و...( 

د حرجی نبود خودش بزرگترین معجزه است و اگر پیامبر آن همه معجزه را هم نمی آور

هرچند که اگر به کتاب های اثبات نبوت مراجعه کنید  .چون قرآن برایش کافی است

در مورد نبوت پیامبر و معجزه های ایشان صحبت کرده است.ولی آنچه که به یادگار 

 ماند همین قرآن عزیز است که در میان من و شماست.

 قرآن متضادها و تفاوت در روایات –بررسی قرآن 

                           

                           

                             

                                 

            

این پیامبران )که نام برخی از آنان گذشت( بعضی از ایشان را بر بعضی ایشان برتری »

دادیم، از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را باال برد. و 
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به عیسی بن مریم نشانه های روشن دادیم و او را بوسیله ی روح القدس)= جبرئیل( 

خواست کسانی که بعد از آنها بودند، پس از آن)همه( نشانه  تأیید کردیم. و اگر خدا می

های روشن که برایشان آمد با یکدیگر جنگ نمی کردند. ولی)آنان با هم( اختالف کردند، 

پس برخی از آنان ایمان آورد، و برخی از آنان کفر ورزید، و اگر خدا می خواست با هم 

 290 -بقره  .«انجام می دهدجنگ نمی کردند. ولی خداوند آنچه را می خواهد 

                          

                       

                   

پیامبر به آنچه از )سوی( پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است، و مؤمنان  »

)نیز( همه به خدا و فرشتگان او و کتابهایش و پیامبرانش ایمان آورده اند.)و گفتند:( 

ردیم. ک شنیدیم و اطاعت» و گفتند: « میان هیچ یک از پیامبرانش فرق نمی گذاریم»

 299 -بقره  «.پروردگارا! آمرزش تو را )خواهانیم( و بازگشت به سوی توست

 .بین فرستاده ها فرق هست یا نیستآخرش 

ناخته صفاتی است که با آن ش وفضیلت یکی نبی بر نبی دیگر بر حسب درجات معجزات 

ال موسی ثیا م توانست؟ شوند.عیسی توانست مرده را زنده کند ولی آیا موسی نیز می می
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با خدا سخن گفت ولی عیسی بصورت مستقیم سخن نگفت.یا پیغمبر ما در گهواره تکلم 

از این  .از پیامبران اصال کتاب نداشتندهمچنین در نحوه رساندن پیام الهی.خیلی نکرد.

ولی افضل ترین مردم در طول تاریخ خواهند ؛ نظر است که درجاتشان با هم برابر نیست 

 بود.

این است که باید به همه پیامبران ایمان  ؛ مرادگذاریم  پیامبران اختالف نمیاینکه بین 

کاری ا ماننددقیق .اشیم دیگری را قبول نداشته باشیمآورد نه اینکه یکی را قبول داشته ب

این  .بهباید بین پیامبران اختالف نگذارد مسلمانیک که یهود و نصاری انجام دادند. 

رم را قبول دارم باید عیسی و موسی و معنا که همانطور که پیامب

 لوط،اسحاق،ادریس،ابراهیم و... را قبول داشته باشم وگرنه از دایره دین خارج می

مان از نظر ایمانی و ای اما ؛ شوم.پس پیامبران از نظر صفاتی یکی بر دیگری برتری دارد

 آوردن به آنها با هم تفاوتی ندارند.

                   

                         

            

آفرید، و روزی که می فرماید: و اوست )آن خالق یکتا( که آسمانها و زمین را به حق  »

پس موجود می شود، گفتار او حق است، و روزی که در صور )= شیپور( دمیده « باش»
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«. می شود؛ فرمانروایی از آن اوست، دانای پنهان و آشکار است، و او حکیم آگاه است

 60 -انعام 

                        

                                

                           

پروردگارشما اهلل است که آسمانها وزمین را در شش روز ای مردم( بی گمان )»   

آفرید, سپس بر عرش مستقر شد, شب را به روز می پوشاند که شتابان در پی آن می 

رود, وخورشید و ماه و ستارگان )را آفرید( که مسخر فرمان او هستند, آگاه باشید که 

رگ( است خداوندی که آفرینش وفرمانروایی از آنِ او است, پر برکت )وبه غایت بز

 91 -اعراف «. پروردگار جهانیان است

وجود شو موجود منمیخورد باید میگفتید بگوید(  متن)بگه به ما که نفهمیدیم تا اهلل بگه 

 .برای آفرینش شش روز وقت تلف کندشود یا  می

 .که منظور میلیون ها سال باشدروز به مانند شش روز زمینی نیست.ای بسا  این شش

شود.تلف کردن وقت برای خداوند  وزها کمی مفصل است و در اینجا وقت گیر میبحث ر

درست است که خدا بگوید  اهلل خالق وقت و صاحب وقت است.معنی ندارد چون خود 
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ظم تا همه چیز با ترتیب باشد و ن ،کن فیکون واقعا کن فیکون میشود ولی بر طبق روال

ه این بچه برای ب اما ؛ شود ه موجود میبه هم نخورد.مثال با یک اشارت خدا یک بچ

خواهد تا کن فیکون شود.در واقع وجود اشیاء بسته به اراده  وجود آمدن پروسه ای می

برای به همین خاطر خداوند اگر  .شوند خودی خود موجود نمیه الهی است وگرنه ب

برحکمت خود در شش روز اراده را بنااین  ،کن فیکون کردهخلق آسمان ها و زمین 

 د.مورد پیش نمی آیین تداخلی در اگذاشته است و 

                        

                         

                           

                     

                             

 بر ,باشند شما از بردبار نفر بیست اگر, کن تشویق جنگ به را مؤمنان! پیامبر ای»

لبه می کنند, واگر صد نفر از شما باشند بر هزار نفر از کسانی غ( کافران از) نفر دویست

 .«که کافر شدند, غلبه می کنند, زیرا آنان گروهی هستند که نمی فهمند
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فر اگر صدناکنون خداوند به شما تخفیف داد, ودانست که در شما ناتوانی است, پس »

, واگر از شما هزار نفر باشند, به بردبار از شما باشند؛ بر دویست نفر پیروز می شوند

 77-79انفال، « . فرمان خدا بر دو هزار نفر پیروز خواهند شد, وخداوند با صابران است

 خودتان قضاوت کنید.

ین ست مستشرقهمین مطلب در کتاب دکتر سها نیز هست که البته هر دو شما از روی د

اصال بحث در مورد آن واضح و در مورد آیه اول که مشخص است کپی برداری کرده اید.

نوع  کنند و این ا میداگر مومنان صابر باشند و در قدرت باشند بر کفار غلبه پی .است

ر د   مسلمین است.از آیات برای تشویق آنها به قتال است و دادن روحیه و بردباری به 

آیه دیگر هم که آمده است بازهم متضمن معنای قبلی است.ببینید به این معنی که اگر 

شما مومنان بردبار باشید و اطاعت اوامر بکنید و در راه خدا جهاد کنید در هر مقداری 

چه یک نفر باشید در مقابل صد نفر و چه صد نفر باشید در مقابل هزار نفر به  باشید

عون الهی پیروز خواهید شد.در ضمن مبین این است که مجاهدین اگر تعدادشان کم 

بود یکی از آنها باید توانایی ایستادگی در مقابل چند برابر خود را داشته باشد و این 

 .یعنی آمادگی مسلمانان از هر نظری
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 «ترسیم می شما از ما همانا »: گفت( ابراهیم. )گفتند سالم و ، شدند وارد او بر چون»  

 « دهیم می بشارت دانا پسری به را تو ما گمان بی ، نترس »:گفتند 

آیا به من )این( بشارت می دهید با اینکه پیری به من رسیده است » )ابراهیم( گفت:  

 91-92حجر، «.؟ پس به چه چیز بشارت می دهید ؟! 
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 در نیز مابراهی)، «سالم»:گفتند آمدند، ابراهیم نزد بشارت با ما فرستندگان راستی به» 

 ( آورد .آنان برای) بریان ای گوساله که نکشید طولی پس «سالم»:گفت( پاسخ

پس چون دید دستانشان به سوی آن نمی رسد ) و نمی خورند( به آنها گمان بد برد ، 

نترس ،بی شک ما به سوی :» )فرشتگان( گفتند و )در دل( از آنان احساس ترس کرد ، 

 «.قوم لوط فرستاده شده ایم 

د بعو همسرش )ساره( ایستاده بود، پس )از خوشحالی( خندید ، آنگاه او را به اسحاق، و

 از او به یعقوب بشارت دادیم 

 ای وای بر من ! آیا من می زایم ، در حالی که پیرزنم و این شوهرم )نیز(»ساره( گفت : )

 60-75هود، «!پیر است ؟! به راستی این چیز عجیبی است

دیگر دو گونه روایت مختلف از قرآن که معجزه )لفظ بابا در شان نویسنده نیست( بابا 

دهد گوساله کباب میکند وقتی  باشد جواب سالم را ابراهیم می الهی است به دور می

شود هنگام حضور  بیمناک میترسد یا تا وارد میشوند جواب سالم نداده  نمیخورد می

 فرشتگان محترم زن ابراهیم ایستاده بوده یا اصال نبوده فرشته ها به زن ابراهیم می
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گویند بچه دار میشوی و اسمش را هم تعیین میکنند یا به ابراهیم میگویند بعد ابراهیم 

امه دبه فرشته ها میگوید من پیرهستم یا زنش میگوید من و شوهرم پیر هستیم ... در ا

 هم گفتید این روایت قرآن با تورات متفاوت است.

 دهم. برای آگاهی شما و خوانندگان عزیز به ناچار آیات را شرح می

در سوره حجر این داستان آمده است ولی در  وببینید در دو آیه تفاوتی وجود ندارد

رآن قسوره هود بیشتر به آن پرداخته است مانند شیطان که روایتش در جاهای مختلف 

ابراهیم )ع( از آمده است.در سوره حجر به صورت بسیار خالصه تر گفته است که 

.در سوره هود نیز همین آمده است با تفصیل اینکه ابراهیم از نخوردن فرشتگان ترسید

فسیر آیه ت و این مشکلی نمی آفریند و اصطالحگوشت توسط فرشتگان ترسیده است 

دو سوره هم باز حضرت ابراهیم به پسری بشارت داده شود. در هر  داده میبه آیه به آن 

پس بازهم اختالفی وجود ندارد.زن حضرت ابراهیم هم بوده و برای پذیرایی  .شده است

 گویند که شود )لفظ قائمة بهمین خاطر آمده است( و جمهور می از ضیوفش بلند می

ن آیه زن حضرت خنده ایشان به سبب تعجب بسیار بوده است و در واقع خداوند در ای

ابراهیم را شاهد بر این قضیه گرفته است.چه اختالفی دارد؟عقالنی تر برخورد 

کنیم.فرشتگان به صورت قطعی با حضرت ابراهیم سخن گفته اند و حضرت ابراهیم 

زن حضرت ابراهیم هم با تعجب گفته که شوم. مینگفته است که من پیرم و بچه دار 

 ه من و شوهرم پیر شده ایم؟این چه تفاوتی را میشویم در حالی ک ما بچه دار می
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رساند؟فقط در سوره هود تفصیل و گسترش بیشتری به آیه داده شده است.در ضمن 

 زن ابراهیم که گویا شما اسمش را بلد نبوده اید سارة نام داشت.

                       

                   

             

با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا ونه به روز قیامت ایمان دارند, ونه آنچه را     » 

حرام کرده, حرام می دانند, ونه دین حق را می پذیرند, بجنگید, تا زمانی خدا ورسولش 

 25 -توبه « که باذلت وخواری به دست خویش جزیه بدهند

                       

                                

        

و با اهل کتاب جز به روشی که آن بهتر است مجادله نکنید، مگر کسانی از آنان   »  

ازل نبه آنچه )از سوی خدا( بر ما نازل شده و آنچه بر شما :» که ستم کردند، و بگویید 

« .شده، ایمان آورده ایم، و معبود ما و معبود شما یکی است، و ما برای او تسلیم هستیم

 17 –عنکبوت 
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 .باالخره با اهل کتاب چکار کننداهلل تکلیف مسلمانان را معلوم نکرده است 

ا گوید با آنه در آیه دوم که از سوره عنکبوت آورده اید بازهم امر به قتال کرده است.می

نکویی رفتار کنید مگر کسانی از آنها که ظلم کرده اند.در آیه اول هم همین را آورده به 

است.کسانی که از اهل کتاب هستند وقتی که از حکومت پیامبر با اینکه حاکم است 

 هستند و سنگ اندازی می ویکنند و مخالف  کنند و ایشان را انکار می تبعیت نمی

شود.هم آیه اول و هم آیه  هستند و با آنها پیکار میکنند در واقع ظالم به جامعه خود 

مناظره کردن با اهل کتاب یا تعامل و یا هرچیز دیگری با آنها باید  دوم یک معنی دارد.

هنگامی که از حکومت پیامبر رو گردان شدند و سنگ  لکن ؛ روش درستی داشته باشد

 اندازی کردند باید با آنها به مبارزه پرداخت.

 دید باید چکار کنند؟حاال فهمی

                      

                        

                             

)و به سفر ادامه داد( تا به میان دو کوه رسید، و در کنار آن دو )کوه( مردمی را یافت »

 که هیچ سخنی را نمی فهمیدند.
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ای ذوالقرنین! یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می کنند، »)آنان به او( گفتند :  

-50،الکهف «پس آیا هزینه ای برای تو قرار دهیم، که میان ما و آنها سدی بسازی؟! 

51 

ند و در گفت ذوالقرنینفهمیدند چطور به  من که نفهمیدم این قوم که هیچ زبانی را نمی

فهمیدند چطور معامله کردند و سد سازی و اسم سد  زبانی را نمیضمن آنها که هیچ 

 را بلد بودند من که در حیرتم از این قوم زبان نفهم

از هرقومی یک مترجم قدرت بسیار داشت و  نکه ذوالقرنین یک پادشاه بود و اوال ای

جام شد.به فرض مثال یک انگلیسی و  یک نصورت مرحله ای اه بنیز  داشت.امر ترجمه

در این میان مثال فهمند. فارس زبان باهم گرد آمده اند و هیچکدام زبان همدیگر را نمی

راحتی  هانگلیسی زبان چینی بلد است و دست بر قضا فارس زبان هم بلد است آن دو ب

ولی با یک زبان مشترک باهم حرف میزنند.آنها  کنند، نمی تکلمبا اینکه به زبان خود 

که در اینجا آمده است به منظور  یفقهوناما اط برقرار کرده اند.ونه باهم ارتبهم به اینگ

فهمیدن زبان به صورت معنایی نیست بلکه منظور این است که این قوم به معنای 

فهمند.یعنی یک قوم زبان نفهم بوده اند و بسیار هم وحشی بوده اند.  اصطالحی نمی

ر معنای فقیه یعنی کسی که تدبهمین خاطر است که ه باشد.ب فقه می از ریشه  یفقهون

ی کنند و ذوالقرنین از هردر کند در آیات و... الیفقهون یعنی کسانی که تدبیر نمی می

چاره ای اندیشیده است.وگرنه  سرانجامتا  ؛ که وارد شده نتوانسته که متقاعدشان کند
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از  باشند در آن زمان که کثرت زبان مانند االن نبوده نهایت اینکه زبان هم را نفهمیده

 کسانی استفاده کرده اند که زبان مشترک بلد بوده اند.

                            

                                  

   

و )ما( هیچ رسول و پیامبری را پیش از تو نفرستادیم؛ مگر اینکه چون )آیات ما    » 

را( تالوت می کرد، شیطان در تالوت او )چیزی( القاء می کرد، آنگاه خدا آنچه شیطان 

القاء می کند؛ از میان می برد، سپس خداوند آیاتش را استوار )و محکم( می دارد، و 

 92 -حج «. خداوند دانای حکیم است

 

                         

بی گمان او بر کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند ،  »   

 55 -نحل «. )هیچ( تسلطی ندارد
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( یا همان آیاتی که ماجرای غرانیقسوره حج در مورد آیات شیطانی ) 92باید بگویم آیه 

شود به وسیله شیطان به محمد القا شد و محمد در سوره نجم این چنین  گفته می

گفت... )تلک الغرانیق العلی(...)و ان شفاعتهن لترتجی( که از متن قرآن حذف گردیده 

اید بگویم محمد توکل به اهلل نداشته سوره نحل ب 55است آمده است حال با توجه به آیه 

و ایمان نیاورده یا آن آیات هم از طرف اهلل آمده است کل ماجرا را میتوانید در تاریخ 

( بخوانید و باید 210ص  0( یا تفسیر شریف الهیجی )ج 990و  990ص  0طبری )ج 

 گفت کسی تا به حال منکر این قضیه نشده است.

نید کسی منکر شده است یا نه و ببینید چه اتفاقی در من این روایت را می آورم ببی

  ود خواننده کاله خود را قاضی کند؛ حقیقت را در میابد.بعد اگر خ .ماجرا افتاده است

غرانیق مورد ادعا ، همانیست که سلمان رشدی و امثال ایشان ، آن را آیات شیطانی می 

 0:نامند

های قریش است یعنی الت و عزی گوید که این آیات ماجرای ستایش بت  مدعی می

و حضرت محمد به ستایش بت ها پرداخته است و گفته است ))تلک الغرانیق العلی و 

ان شفاعتهن لترنجی(( یعنی آن بت ها الت و عزی بزرگ اند و همانا شفاعت آن ها 

                                                           
 این متن را قبال طی مقاله ای انتشار داده بودم0 
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و اسری  90و  92پذیرفته است(( او استناد به طبری کرده و استناد به سوره حج آیه 

 67تا  60آیه 

ت و باطل اس که از کتاب تاریخ طبری نقل شده است  در اول باید بگویم که این قصه

 :برروی آیه زیر است چرخشهیچ تطابقی با قرآن و حدیث صحیح ندارد.

وما أرسلنا من قبلک من رسول وال نبى إال إذا تمنى ألقى الشیطان فى أمنیته فینسخ 

 اته واهلل علیم حکیماهلل ما یلقى الشیطان ثم یحکم اهلل آی

خود غرانیق به معنی:غرانیق جمع غِرنوق، غِرنیق، غِرناق یا غُرانِق، به 

 فیدیس پرنده معنای به غرنیق و غرنوق. است( مرفّه) متنعم و زیبا سفیدرو، انجو معنای

 .است آمده نیز گویندمی کُرکی آن به و  دارد درازی پاهای و کندمی شنا آب در که

مرسل است و هیچ ارزشی ندارد.ایشان گویا توجهی نداشته  یسند از لحاظاین روایت 

 0.من روایت کننده ام و خواننده عاقل باید قضاوت کند : گوید اند که خود طبری می

 ؟اما دالیل بطالن این قصه و روایات آن چیست

 :اوال باید خود آیه را بررسی کرد

 ... تمنى ألقى الشیطان فی أمنیته وما أرسلنا من قبلک من رسول وال نبی إال إذا

                                                           
 9ر.ک تاریخ طبری ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ص 0 

www.takbook.com



 سراب | 011

 

تمنی عالوه بر آنکه معنی آرزو کردن میدهد بلکه معنی قرائت نیز میدهد و این را در 

 :شعر حسان بن ثابت میتوان اثبات کرد

 تمنی کتاب اهلل أول لیلة و آخرها القی حمام المقادر

نی یعرا می رساند. خواندن ته شد که معنیگف )درود خدا برو باد(این شعر برای عثمان 

کتاب اهلل را خوانده است و وقتی به آخر آن رسید اقدام به قتلش کردند و  شب از اول

 .او را کشتند

که خداوند آن  ؛ در واقع حدوث بدعات در تالوت است مورد نظر، و معنی  تمنی در آیه

 . را ملغی گردانده است

منظور در اینجا در واقع آیات متشابه است که ممکن است کسی که قلب مریضی دارد 

 از آن سواستفاده کند و همگام با شیطان شود. 

 اما چه چیزی قصه غرانیق را باطل میگرداند؟

طریق مختلف نقل شده اند که هرکدام از آنها هم جای بحث  7اوال اینکه این روایت به 

 :دارند

 اسروایت ابن عب-0

 عبد الرحمن بن الحارثروایت ابی بکربن -2
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 روایت ابی العالیة-0

 روایت محمد بن کعب القرظی-1

 روایت محمد بن قیس-9

 روایت قتادة بن دعامة-7

 گوید:إنها باطلة ال أصل لها. باطل است و هیچ اصلی ندارد ابن عربی می

 .زنادقه درست کرده اندابن خزیمه میگوید:إنها من وضع الزنادقة. این چیزی است که 

  القاضی عیاض: یکفیک أن هذا الحدیث لم یخرجه أحد من أهل الصحة وال رواه ثقة

القاضی عیاض:همین تو را کافی است که هیچ کسی از اهل صحت و ثقت آن را خارج 

 .نکرده اند

  من طرق کلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحیححافظ ابن کثیر میگوید:

 .تمامی طریق مرسل است و هیچ استنادی برای وجه صحیح آن نیست این روایت از

 .شیخ آلبانی میگوید:إن کل طرقها مرسلة . همه راه های روایت مرسل است

 .همچنی شوکانی و آلوسی هم متفق القولند
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حافظ ابن حجر عسقالنی صاحب کتاب فتح الباری که کتاب شرح صحیح بخاری است 

 :گوید روایت مرسل است می ضمن رد این داستان و اینکه

 آن،القر أحکام تفسیره فی اهلل رحمه العربی ابن ومن الذین أنکروا هذه القصة کذلک

 لصالةا علیه( المصطفى حقوق فی الشفا: )کتابه فی موسى بن عیاض القاضی وکذلک

 وکذلک ،(القرآن أحکام) تفسیره فی القرطبی اهلل عبد أبو وکذلک والسالم،

   .القصة هذه أنکر البخاری صحیح شارح الکرمانی اإلمام

و از کسانی که این قصه را رد کرده اند ابن عربی رحمه اهلل در تفسیر احکام القرآن 

قاضی عیاض در کتاب الشفا فی حقوق المصطفی )ص( و هم چنین ابوعبداهلل قرطبی 

  .در احکام القرآن و امام کرمانی شارح صحیح بخاری

 ابن اهرو وکذا مرسال السدی وعن العالیة أبی عن حاتم أبی ابن رواه گوید: ابن کثیر می

 س مرسال أیضاقی بن ومحمد القرظی کعب بن محمد عن جریر

روایت آن از ابن ابی حاتم از ابی العالیة و از سدی مرسل است و همچنین ابن جریر از 

 .کند محمد بن کعب القرظی و محمدبن قیس همچنین مرسل نقل می

 :گوید الوسیط می

  ولکنها من طرق کلها مرسلة ، ولم أرها مسندة من وجه صحیح

 .دیدمصحیح ن این روایت از تمام طرق مرسل است و استناد

www.takbook.com



 سراب | 011

 

 رساند اجماع جمهور علما از خلف تا سلف است اما نکته دیگر که آن را به اوج خود می

( من طریق  91)  01/95( و 90)  01/99 "المختارة  "أخرجه : الضیاء المقدسی فی 

   ال أعلمه إال عن ابن عباس یوسف بن حماد  

 .الضیا مقدسی میگوید جز ابن عباس کسی دیگر را از روایت نمیشناسم

 2270البزاز در کتاب کشف االستار آن را رد میکند  

وأبو داود ( عن شعبة ، عن أبی بشر ، عن سعید بن  ابن ابی حاتم:کالهما : ) محمد ،

  جبیر ، به مرسالً

 موجب و است واضح آن در تشویش) وهذا اضطراب واضح یوجب تضعیف الحدیث .

 0حدیث(. تضعیف

 2.امام ذهبی بزرگترین عالم علم رجال در کتاب میزان االعتدال میگوید:متروک است

 .میگوید:این روایت متروک استحدیث امام بخاری بزرگترین راوی 

                                                           
 05الواحد فی اسباب التنزیل ص 0 

 .1022شماره  ،076ص ،2ج  میزان االعتدال ، ذهبی،2 
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ل کند:قا روایت را رد می روایتنکته بسیار جالب در این جاست که خود طبری هم این 

: حدثنی أبی ، قال : حدثنی عمی ، قال : حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس . وهذا 

  .مسلسل بالضعفاء

  0سلسله ای از ضعیفان است )البته باید ابن عباس را جدا کرد.(

 ها آن  9/022 "بغداد تاریخ" در  الخطیبو   2/265 "المجروحین  " در ابن حبان  

 اند. عقیده هم علما جمهور با و دانند نمی استناد قابل را حدیث القول متفق نیز

 :نکته بعد امام حنبل است

  2این روایت را ضعیف می داند. " العلل فی الجامع " درأحمد بن حنبل  

و ابن مردویه نیز ضعفش را تایید می  داند طبری نقل خود را ضعیف میبازهم خود 

 0کند.

در کتاب سیر    - که از بزرگترین راویان حدیث هستند -ذهبی از نسائی و ابوداوود 

 1نقل می کند که این رواین ضعیف است. العلماء

                                                           
 116، ص  07تفسیر طبری،ج 0 

 0221،شماره 210، ص  0الجامع فی العلل ، ج 2 

 770، ص  1الدرالمنثور،ج 0 

 106،ص6سیرالعلماء،ذهبی،ج1 
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 0.در آن دیده میشود فرد مدلسابی حاتم در کتاب میگوید که 

 2.این روایت دارای تدلیس است آوردمی ابن حبان 

 0ابن عدی از بخاری و نسائی نقل می کند که برخی از روات آن متروک الحدیثند.

المبارکفوری با تاکید 1هیثمی نیز می گوید که طبرانی آن را   مرسل روایت کرده است.

 9می گوید که این روایت از جهت عقل و نقل صحیح نیست.

 .ن روایت بودند که با استفاده از علم رجال بوده استاین ها همه دلیل بر بطال

؟ محتمل خواننده محترم بفرماید که گویید کسی آن را رد نکرده است پس چطور می

این ها را همه مسلمان ها رد کرده اند در جواب عرض می کنم که اوال غرانیق یک 

پای نقل روایت روایت است که خود مسلمین نقل کرده اند.چطور است که هنگامی که 

وسط می آید قبول می کنید ولی وقتی پای ردش به میان کشیده می شود طفره می 

روید؟اتفاقا نقل این روایت از جانب علماء نشان می دهد که هیچ ریگی در کفش 

مسلمین نیست و از نقل تاریخ اسالم هم خوفی نیست.دیگر اینکه در رد این روایت تا 

                                                           
 272، ص  6الجرح و التعدیل،ابی حاتم،ج 0 

 090، ص  6الثقات ، ابن حبان،ج 2 

 190، ص  6الکامل،ابن عدی ، ج 0 

 62،ص6مجمع الزواید،هیثمی،ج1 

 076،ص0تحفة االحوذی ،ج 9 
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دارد ؛ ولی بنده تعمدا پای بررسی سند را وسط کشیدم تا بخواهید دلیل عقالنی وجود 

 به این دوست عزیز گمنام بگویم که لطفا به شعور خواننده احترام بگذارید.

                   

                            

       

بدرستی کسانی که ایمان آورده اند، و کسانی که یهودی شدند و نصاری و صابئان )=  »

ستاره پرستان( آنان که به خدا و روز قیامت ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دهند، 

نزد پروردگارشان است، و نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین خواهند پاداششان 

بدرستی کسانی که ایمان آورده اند، و کسانی که یهودی شدند و نصاری و صابئان   .شد

)= ستاره پرستان( آنان که به خدا و روز قیامت ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام 

ت، و نه ترسی بر آنان خواهد بود و نه غمگین دهند، پاداششان نزد پروردگارشان اس

 072 -بقره «. خواهند شد

                                

و هر کس که دینی غیر از اسالم بر گزیند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد، و او در » 

 99 -آل عمران  .«از زیانکاران استآخرت 
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خالصه اینکه به این دو آیه ایراد گرفته اید که باالخره غیر از اسالم پذیرفته میشود یا 

 نه.

 به بیان دیگریا  اسالم را درک نکرده استکه کسی این است که  منظور از آیه اول،

 ولی اگر ؛بر همان دینی که هستند از آنها قبول خواهد شد ؛ اسالم به او نرسیده است

.کسی حسابش با خدا استایمان  اما ؛ اسالم به آنها رسیده باشد و در مورد آن بدانند

طبق عقیده ای بر تواند درک کند ؛ مشخص است که  داند و نمی که عامی است و نمی

 که دارد سوال و جواب می شود.

 سعهاالیکلف اهلل نفسا اال و 

 ؛ اهلل اعلم.ولی کسی که تواناییش را دارد  

                         

                        

                             

ای زنان پیامبر ! هر کس از شما که )گناه( نا شایست آشکاری مرتکب شود، عذاب  »  

 .او دو چندان افزوده می شود، و این بر خدا آسان است
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فرمانبرداری( کند، و عمل صالح انجام و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع )و 

«. دهد، پاداش او را دوبار به او خواهیم داد، و روزی ارزشمندی برای او آماده کرده ایم

 00-01احزاب ، 

                         

                              

و )ما( در روز قیامت ترازوهای عدل را می نهیم، پس به هیچ کس، هیچ ستمی نمی  »

شود، و اگر )عملی( به مقدار سنگینی یک دانه ی خردل باشد، آن را )به حساب( می 

 16 -. انبیاء «آوریم، و حسابرسی ما کافی است

 ... بیند یا نه اعمال هرکس پاداش و عذاب میهموزن 

منافاتی با آیه اول  توضیح دادم.اما آیه دوم، پیشتردر مورد آیه ی اولی که آوردید که 

ندارد.در واقع تشریح محکمه الهی است.ببینید دست یافتن به مقام صحابه اگرچه بسیار 

 میصال نست که اپیامبراین در واقع  .ولی غیر ممکن نیستی است بسیار کار دشوار

 شود مانند او شد.

ممکن است که خداوند دو  ،زنی بخاطر ایمانی که دارد و یا بخاطر حفظ دامان خودش 

برابر پاداش را به او بدهد.و در آن دنیا حتی اگر یک ذره برای او پاداش نوشته شده باشد 
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 )عددی میگویم تا گردد. در واقع آیه این مفهوم را دارد که اگر شما مثال محاسبه می

شود و اگر در آخرین لحظات  نوشته می همه آن  دیخوبی دار 611قابل درک باشد( 

شود.  همین مقدار ناچیز هم محاسبه می ؛ خوبی کرده باشید 1111111129/1عمرتان 

حال اگر شما به فرض در رمضان از دیدن نا محرم چشم پوشی کنید ممکن است دو 

مام و عاشورا بگیرد ت گویند کسی که روزه تاسوعا مینمونه برای برابر نکویی ببرید.

شود و... از این دسته خوبی ها.در واقع خداوند انواع راه را برای  ه میگناهانش بخشود

 واعمال چند برابر برای انسان محاسبه می گردد کسب صواب باز کرده است و گاه این 

شود. در مورد  کم و زیاد حساب میدر آن دنیا نقطه به نقطه و مثقال به مثقال بدون 

 گناهان نیز همین وضع پیش می آید.

                        

                                

                           

ای مردم( بی گمان پروردگارشما اهلل است که آسمانها وزمین را در شش روز آفرید, ) » 

سپس بر عرش مستقر شد, شب را به روز می پوشاند که شتابان در پی آن می رود, 

وخورشید و ماه و ستارگان )را آفرید( که مسخر فرمان او هستند, آگاه باشید که آفرینش 
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وفرمانروایی از آنِ او است, پر برکت )وبه غایت بزرگ( است خداوندی که پروردگار 

 91 -اعراف .« جهانیان است

                            

                            

                              

                          

                          

                          

 او برای و شوید، می کافر آفرید روز دو در را زمین که کسی آن به شما آیا: بگو»   

 .«است جهانیان پروردگار او! دهید؟ می قرار همتایانی

و در آن )زمین( کوهها را ازفرازش پدید آورد، و در آن برکت داد، و خوراک )و رزق، »

)و معین( فرمود، )اینها همه( در چهار روز بود، )بنابراین( برای سؤال اهل( آن را مقدر 

 «.کنندگان )واضح و( روشن گردید

سپس به سوی آسمان متوجه شد، در حالی که بصورت دود بود، پس به آن و به » 

 «.به دلخواه آمدیم» گفتند:« خواسته یا ناخواسته بیایید»زمین فرمود: 
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آسمان در دو روز ساخت، و در هر آسمانی کار )و تدبیر( پس آنها را )بصورت( هفت »

آن )آسمان( را وحی کرد، و آسمان دنیا را با چراغهایی )= ستارگان( بیاراستیم )و از 

 02-5فصلت ، .«شیاطین( حفظ کردیم، این است تقدیر )خداوند( پیروزمند دانا

 .روز شده است 7روز شد ولی در سوره های دیگر  9در سوره فصلت 

روزی که  7طور که قبال گفتم  البته همان .روز بوده است 7خلقت آسمان و زمین در 

احتساب زمانی زمینی را ندارد حتی علمایی که در اعصار گذشته بوده اند و از قضیه 

آسمان و زمین بصورت علم امروزی خبر ندارند به این موضوع اقرار کرده اند و اختالفی 

 نمی ساعت( 21) لزوما یوم معنای روزاصال یعنی فترت زمانی.در آن نیست و واژه یوم 

 دهد.

و زمین ترتیباتی داده شده است.  بینید در هرکدام از آسمان کنید می اما اگر دقت

زمین در دو روز خلق شده است ولی کوه ها و اشجار و... در چهار روز دیگر هستند.ذات 

نید مثال بعد از اینکه نوشته است ما روز است ولی اگر دقت ک 7خود زمین و آسمان در 

زمین را در دو روز آفریده ایم بعد گفته است در روز های دیگر کوه و.. قرار داده است و 

مده باشد آ لفظ ))قدّر(( که خود مبین این قضیه  می توجه خود را مبذول بفرماییداگر 

س خلقت در در مورد آسمان هم همین وضعیت است.پ)قدر( مفهوم چینشی دارد.است.

بعد شما تمرکز روز است. 9روز است ولی آفریدن محتویات آن منجر به پدید آمدن در  7

قبل است.جمع بندی اینکه  ما روی مواد خوراکی در حالی که معطوف بهکرده اید 
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روز + مواد خوراکی  7شود  روز می 1روز + زمین و اقوات آن در  2خداوند آسمان را در 

 روز. 9و... میشود 

                 

 5 -نمل .« ای موسی! همانا من خداوند پیروزمند حکیم هستم » 

 

                         

          

پیامبرانی که سر گذشت آنها را پیش از این برای تو بیان کرده ایم، و پیامبرانی و »  

. «که سر گذشت آنها را بیان نکردیم، و خداوند )بدون واسطه( با موسی سخن گفت

 071 -نساء 
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و برای هیچ بشری )ممکن( نیست که خدا با او سخن بگوید, مگر با وحی یا از پس  »

پرده یا رسولی بفرستد که به فرمان او )= خداوند( آنچه را بخواهد )به او( وحی کند, بی 

 .«حکیم است گمان او بلند مرتبه ی

چرا موسی با خدا مستقیما حرف زده اما اینجا گفته است که کسی ایراد گرفتید که 

 نمیتواند حرف بزند.

ند ز گوید کسی با خدا حرف نمی آیه می و نیازمند توضیح نیست.خود آیه بیانگر است 

 مگر:

  باوحی-0

 یا از پس پرده )نوع تکلم موسی(-2

 بگوید.یا فرشته ای که با او سخن -0

شنید ولی خودش  یعنی صدای خدا را می .موسی با خدا حرف زد ولی از پس حجاب

 دید. را نمی

         

 7 -کافرون  .«آیین شما برای خودتان, وآیین من برای خودم (بنابراین) » 
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پس هنگامی که )در میدان نبرد( روبرو شدید با کسانی که کفر ورزیدند, گردنها   » 

)یشان( را بزنید, )ونبرد را ادامه دهید( تا هنگامی که )بسیاری از( آنها را از پای در 

آوردید و( کشتید, پس بند )اسیران( را محکم ببندید, آنگاه پس از آن یا بر آنان منت 

یا )از آنان( فدیه بگیرید )و رهایشان کنید( تا جنگ بار سنگین گذارید )وآزادشان کنید( 

خود را )بر زمین( نهد, )حکم( این است, واگر خدا می خواست از آنها انتقام می گرفت 

ولیکن )می خواهد( بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید, وکسانی که در راه خدا 

 1 -محمد .«ابود نمی کندکشته شدند, پس )خداوند( هرگز اعمال آنها را ن

ا همانطوری که فرشته ه توانسته در آن زمان با کفار مبارزه کند که محمد میگفته اید 

به او کمک کرده اند و این که در یک جا گفته دینتان برای خودتان و در جای دیگر 

 سخن عوض کرده است ... در کل چون این کالم متناقض است پس سخن بشر است.

www.takbook.com



 سراب | 011

 

سوره کافرون از جمله آیاتی است که اشاره به این موضوع دارد که باید به اتفاقا آیه 

ه است به همین عقاید احترام گذاشت.پیغمبر در این آیه که خداوند بر او نازل کرد

این منش اسالم است که تا وقتی که کسی به مسلمین تعدی موضوع اشاره می کند.

دین ثابت است.در مورد آیه دوم  است و این موضوع درنکند دین و آیینش در امان 

این آیه منظورش در میادین حرب است نه هرجایی که با کافران روبه رو بگویم که ، 

وضوع )این مدر آیات دیگر هم این موضوع ثابت شده است. شدیم بیاییم آنها را بکشیم.

 درقسمت دیگری توضیح داده شده است.(

                 

پس در آن روز )قیامت( هیچ جن وانسی از گناهش پرسیده نشود )چون با عالمات  »

 .«چهره شان شناخته می شوند

                        

هستند، شریکانی که برای من  کجا»روزی که )خداوند( آنان را ندا دهد، آنگاه فرماید: » 

 72 -القصص « می پنداشتید؟

 ته اید.ساین دو آیه را متناقض با هم دان
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که خداوند همه چیز را  چونشود چه کرده ای و کجا رفته ای ؛  نمیاز کسی پرسیده 

شود که چرا فالن کار را کرده ای و  ولی از او پرسیده می ؛ داند در مورد مخلوقش می

را انجام داده ای و این کار حالت توبیخی است و حالت شرمساری و عدم چرا فالن عمل 

 کند. توانایی را در آن بندگان ایجاد می

فَیَوْمَئِذٍ لَّا یُسْأَلُ  چون خدا عالم است= نمی شود ؛ از چه عملی انجام داده است پرسیده 

 عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ

 وَیَوْمَ یُنَادِیهِمْ فَیَقُولُ أَیْنَن کار را کردی و... = به حالت توبیخی پرسیده میشود چرا فال

 شُرَکَائِیَ الَّذِینَ کُنتُمْ تَزْعُمُونَ

در آیه دوم که آورده اید مشخص است خداوند خودش آگاه است که طرف مشرک است 

 می کند و و لزومی ندارد از او بپرسد که آیا مشرک بودی یا موحد بلکه او را توبیخ می

 گوید شریک های من کجا هستند؟

 در مورد اجر نخواستن پیامبر گفته اید که در مورد آن صحبت شد.

دیم ولی با اشاره به آیه تق ؛ تغییراتی در سنت خدا نیست که در مورد این صحبت کردید

که قبل از این.ط کرده اید که تناقض در قرآن استصدقه و حرمت شرابخوری و ... استنبا

این است که به مطلب بروم باید بگویم که یکی از سنت های خدا به سراغ اصل 
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مخلوقاتش آسان بگیرد ؛ لذا تغییر این احکان در راستای همان سنت خدا قرار می 

 گیرد.

وجوب ه طوری که شریعت اسالم آمد و بت ها را نسخ کرد بعضی از آیه ها هم ب همان

دلیل نسخ آن است که قرآن بصورت تدریجی نازل شد و ممکن  .شوند زمان نسخ می

اطر اول حکمی می آمد و حکم خبه همین  .برای مردم سخت آید یبود حکمی در زمان

 .دیگر و... تا اینکه پذیرای آن شوند

 ادامه داشت (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت نعمتی)و این قضیه تا زمان نزول آیه 

تقادات،اصول عاصل کار مانند عبادات،ا لکن ؛ شود اهی شرعی مینسخ شامل اوامر و نو

شیر دادن  ربا 01باشد که اول پس از  و... تغییری ندارند.یکی از این موارد رضاعه می

سند صحیح از مسلم  آن تغییر کرد که این موضوع با حکم اما ؛ شد بچه رضاعی می

 نقل شده است.

نسخ چند نوع دارد یکی از آن ها نسخ قرآن به قرآن است همانند آیه شراب:قوله تعالى: 

ا ب( اما 205}یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما إثم کبیر ومنافع للناس{ )البقرة:

سوره مائده ختم شد: }إنما الخمر والمیسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل  51ه یآ

نسخ وجوب  د( دیگری نسخ سنت به قرآن است همانن51دة:الشیطان فاجتنبوه{ )المائ

  099روزه عاشورا با نزول آیه }فمن شهد منکم الشهر فلیصمه{ البقرة:
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از دیگر انواع نسخ، نسخ سنت به سنت است همانند متعه:)رخص رسول اهلل صلى اهلل 

 معلیه وسلم عام أوطاس فی المتعة ثم نهى عنها( رواه مسل

همانطوری که در مسلم  .نسخ تالوت و حکم با هم .به چند شکل استاما نسخ در قرآن 

آمد:عائشة رضی اهلل عنها قالت: )کان فیما أنزل عشر رضعات معلومات یحُرمن، ثم نُسخن 

ان مانند همبماند ؛و تالوتش باقی  شودبخمس معلومات( رواه مسلم. دیگری حکم نسخ 

 حکمش ولی شوددیگری تالوت نسخ  د.ایستادگی در مقابل نفرات دشمن که اشاره کردی

 .رضاعة: ماند همانند  باقی

بدلیل این بوده که قرآن با  وجود دارد ؛بینیم در قرآن مواردی اینگونه  پس اگر می

توجه به فهم و آمادگی مردم قوانین را نازل کرده تا بر مردم سخت گرفته نشود به 

 است.()دین آسان  : فرماید همین خاطر است که پیامبر می

 ساند.ر بنابراین نه تنها تناقض نیست بلکه انطباق پذیری و مراعات اسالم با مردم را می

 می توانند در آنجا ،سوره مجادله هم که بابت ندادن صدقه گفته اید 00در ضمن در آیه 

ه چرا ک ؛ صدقه مالی ندهند و بجای آن از لوازم دیگر برای تقرب به خدا استفاده کنند

تواند با نمازی  فرد می لذا ؛ ایمان است و نماز و زکات و... هم از ایمان استصدقه از 

پیامبر میفرماید )کل معروف صدقة( هرکار نیکویی صدقه  .خواند صدقه بدهد که می

 است.کلمه نیکو صدقه است،حتی خندیدن نکو هم به برادر دینی صدقه محسوب میشود.
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لوط را مَثَل زده است که آن اهلل برای کسانی که کافر شده اند، همسر نوح و همسر   »

دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند، پس به آن دو خیانت کردند، آنگاه )آن دو 

بندة صالح( نتوانستند چیزی از )عذاب( اهلل را از آن دو دفع کنند، و )به آن دو( گفته 

 01 -تحریم  «.همراه واردشوندگان به آتش )جهنم( وارد شوید»شد: 

                       

              

و آن )کشتی( آنها را در موجی همچون کوهها می برد و در آن هنگام نوح فرزندش  » 

 «فرزندم ! همراه ما سوار شو ، و با کافران مباشای :»را که در کناره ای بود؛ صدا زد 

 12 -هود 

 )شما بر اساس شنیده ها کتاب گفتید که تا آنجایی که در کتاب ها هست و شنیده شده

حاال چطور کنند. ( پشت می)باید میگفتید به آنها زن لوط و پسر نوح به اونویسید؟(  می

 ...شدهزن نوح هم خیانتکار اعالم میشود در سوره تحریم 
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مگر شما دلسوز زن نوح هستید؟زن نوح و زن لوط در امور دینی به شوهرانشان خیانت 

ها  فرنگیقول ه ب. کنم  داستانش تفصیل دارد که از ذکرش خود داری می کرده بودند.

خداوند در اینجا یک پارالل )همسانی( بوجود آورده که این خود از بالغت و شیوایی 

 گذارد که عملشان شبیه هم بوده است. سخن قرآن است که اسم دو نفر را کنار هم می

در زمان غرق شدن شهر ایراد گرفتید که چرا زنش را صدا نمیزند و فقط پسرش را صدا 

موقع اصال زن نوح  ین واقعه در اواخر رسالت نوح بوده و آنبخاطر این است که ا ؟میزند

 مرده است و این پسر از یک زن دیگرش است.

 (29انعام -012یوسف -15در ادامه به چند سوره استناد کرده اید )هود 

گفتید که در آن زمان داستان ها در تورات ذکر شده و اخبار غیب در آن زمان نبوده 

... درست است که داستان ها در تورات ذکر شده است ولی کدام داستان تورات  است

قرآن که همه این ها را رد بشری بودن خدا؟ شبیه قرآن است؟کشتی گرفتن با خدا یا

اگر تورات و قرآن و انجیل شباهت هایی در احکام و قوانین داشته باشند به  .کرده است

ه است نه اینکه از هم کپی برداری کرده اند اگر دلیل این است که منشا آنها یکی بود

درک مسیحی ها و یهودی ها یکی کردند طبعا باید درک ما از خدا با  کپی برداری می

 بینیم که در عقاید اختالف بسیار ولی چون کتاب آنها تحریف شد و قرآن نشد میبود ؛ 

 کالنی داریم.
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آن را  پس نه های پیشینیان استقرآن افساگویید که مشرکان گفته اند این  بعد می

 ...  شنیده اند

ته آن مشرکان گفهایی بوده که در قرآن آمده است. بله گفته اند و اشاره آنها به داستان

ی قبل از از کتاب هارا قطعا داستان هایی  .کند اند که محمد دارد اسطوره سازی می

مثال داستان یعقوب و موسی در کتب پیشین آمده است اما آیا با هم  .شنیده اند قرآن

که پیامبر در مورد موسی اسطوره سازی می کند  برای مثال ادعا کرده اند شباهت دارد؟

در حالی که اصال به  .کند که پیامبر دارد تلمیح سازی می این بوده زعمشان در  و

دند ز کردند یا خود را به کری می د میبلکه یا جح .دادند سخنان ایشان گوش فرا نمی

 داد مسلمان می می گوش فرا قرآنبه سخنان  اگر به درستی  و گرنه هرکدام از آنان

 کند. می سحرگفتند محمد فرزندانمان را  شد تاجایی که خودشان می

بگذارید برای اتمام این بحث موضوع سرچشمه قرآن .بعد در مورد لوح ها و... حرف زدید

)مطلب آورده شده در اینجا بصورت ت خالصه بیان کنم باشد که موثر بیفتدرا بصور

 :کنم( از این جانب منشتر شده بود که عینا آن را نقل می و کتاب مقاله

بدون شک دین اسالم با دیگر ادیان ماقبل خود پیوند دارد.اما این خالف حق است که 

کنیم.پیامبر  این لفظ حق را ادا نمیبگوییم اسالم کپی دیگری از ادیان ما قبل است.با 

طور که در صحیحین نیز آمده است خود را همانند خشت آخری معرفی  اسالم همان

میکند که متعاقب دیگر خشت ها آمده است و با او بنا به کمال خودش رسیده است و 
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شوند.این انصاف نیست اگر بگوییم دین اسالم  دیگران از دیدن آن بنا شگفت زده می

 خود راه نمیه دانم چرا یک لحظه این فکر را ب ا کپی برداری شده است.جدا نمیصرف

همین خاطر است که تشبیهات در میان آنان به ؛به دهیم که شاید سرچشمه یکی باشد

خورد.دعوت هر پیامبری بر اساس نوعی تاکید و تنمیم ادیان ماقبل بوده و  چشم می

 :بری خارج از دو حالت نیستدین اسالم اتم و اکمل است.دعوت هر پیام

 عقیده-0

 تشریع و اخالق-2

تا کنون یکی بوده است.همگی  باید گفت که مضمون عقاید از زمان پیامبری آدم 

دعوت بوده به توحید و یگانه پرستی و خدای واحد و ایمان به آخرت و بهشت و جهنم 

 آمده کریم قرآن در نیز موضوع این و است داده بشارت را دیگری آنها از هرکدام …و 

 :که است

                                

                                

                          

آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود؛ و آنچه را بر تو وحی » 

فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که: دین را برپا دارید 
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آن تفرقه ایجاد نکنید! و بر مشرکان گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت  و در

گزیند، و کسی را که به سوی او بازگردد می کنید! خداوند هر کس را بخواهد برمی

 .«کندهدایت می

گذاریم ب .انبیا به خودی خود در عقیده هیچ اختالفی ندارند و همگی بر یک منهج هستند

د و دیگر مسائل؛ اصل این است که عقیده وعقیده ای دچار تحریف شکه بعدها  کنار

 .درست چیست و سرچشمه چیست

یعنی پیامبری در جامعه ای یک شریعت داشته  .اما تشریع ممکن است که متفاوت باشد

است که دیگری در جامعه دیگر آن را دارا نبوده واین شریعت به مرور زمان نضج پیدا 

.ممکن است پرسیده شود که چرا فالن قانون است نایل گردیدهکرده و به تکامل خود 

باید در ؟ست یا چرا دو قانون متشابه دارنددر دین اسالم هست و در دین مسیحی نی

جواب بگویم که هر شریعتی ناسخ شریعت ما قبل خودش است.یعنی حکم شرع قبل 

ن شرع مطالحا کند و یا اینکه ممکن است آن را تایید کند که اص خودش را نسخ می

ود ش نام دارد.بنابراین عقیده یکیست ولی شریعت متفاوت است و گرنه چگونه میقبلنا 

پیغمبری از توحید بگوید و پیغمبر دیگری از شرک.اما مسئله عقیده با تحریف روبه 

روشد و دین اسالم در پاره ای از مسائل مهم اختالف عمیقی با دیگر ادیان دارد که 

 .رساند ا به صفر میاحتمال اقتباس ر
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طور که در قرآن نیز آمده است یهودی ها کالم خدا را تحریف کردند.قطعا تفاوت  همان

خواند با دینی که به چند گانگی و تحریف  عمیقی بین دینی که به یکتایی محض می

 اننمای شدت به عقیده در باید بود می تشابهی اگر.دارد وجود خواند می …در صفات و

 یهودی هک حالیست در این .ندارد را تشبیه و تجیسم قابلیت اسالم در اهلل صفات.شد می

یرد گ یشود بین خدایی که کشتی می  را با موی مجعد توصیف میکنند!چگونه ماهلل ها

با خدایی که حتی صفت چرت زدن برای او کفر است تفاهم ایجاد کنیم؟اگر اقتباسی 

شد نه اینکه از اساس  اسالم نیز ذکر میبود دست کم باید از این دست روایات در  می

گویم عقیده یکیست تاجایی که کج روی رخ نداده باشد.اگر  تفاوت داشته باشد.بازهم می

این فرضیه را در نظر بگیریم که اسالم از مسیحی ها و یا یهودی ها کپی برداری کرده 

از  .کردیم می باید تشابه عمیقی میان پیامبران حداقل در سیره آنها مشاهده ؛  است

نظر اسالم داستان به صلیب کشیدن مسیح به کلی با مسیحیت تفاوت دارد.اگر در پاره 

ای از مسائل تشابهاتی وجود دارد بخاطر این است که منبع وحی یکیست بنابراین ادعای 

شود. ممکن است گفته شود که فالن دستور اخالقی  اقتباس به خودی خود باطل می

ین در ادیان دیگر آمده است . باید گفت که کسی منکر این موضوع مثال نیکی به والد

 نیست. وحی با فطرت بشری سازگار است و گاها فطرت است که چیزی را عرفی می

کند. به گمانم حتی بچه ها هم موضوع نیکی به والدین را بخوبی درک کنند.این نوع 

 : مسئله دلیل اقتباس نیست
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 .ذات بشری استدلیلش وحی است که منطبق با -0

پذیرد ؛ بسیاری از مسائل اخالقی نکو در همه مکاتب  فطرت انسان این موضوع را می-2

واند ت بنابراین مسئله فطری رایج بین عامه خلق نمی .حتی زمینی نیز بحث شده است

 .ادعایی برای اقتباس باشد

گاه یک روحانی مسیحی و یهودی  شود این است که هیچ مسئله مهمی که مطرح می

 چه راگ.است نداشته بیان را محمد جانب از و یا عامه آنها مسئله یادگیری تعالیم ادیان 

ر در یک سفر تجاری آن هم در دوازده سالگی پیغمبر با یک روحانی مسیحی به با یک

یدار ولی آیا این عقالنی است ، اگر بگوییم که در همان دد؛کن نام بحیرا برخورد می

کوتاه پیامبر تمامی تعالیم را از او آن هم در سن دوازده سالگی یادگرفته و آن را بیست 

و هشت سال بعد به نمایش گذاشته ؟ درضمن باید یاد آوری نمود که در آن دیدار 

 روحانی مسیحی ابوطالب عموی پیغمبر را از گزند یهودی ها نسبت به پیامبر آگاه می

ه های نبوت را در وی یافته بود.دیگر نکته اینکه مخالفان پیامبر چرا که وی نشان ؛ سازد

در آن زمان هیچگاه به وی اعتراض نکردند که تعالیمش از یهود و نصاری است . چرا 

کفار در نزد حاکم حبشه به وی نگفتند که قرآن مصدری مسیحی دارد؟مسیحیان 

ا به مصدر قرآن وارد نکردند؟مویهودیان که مدام با مسلمانان سرستیز داشتند چرا طعنی 

به چرا های شما پاسخ میدهیم ولی گویا چرا های ما در هاله ای از بی جوابی باقی 

 .خواهد ماند
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 مطلب بعدی: 

 1درباره ورقة بن نوفل

یی گو قول سید قطب نباید اسالم را در ردیف متهم قرار دهیم و شبهه را برای جوابه ب

در صدر قرار دهیم یعنی همان روش سنتی که شبهه را مطرح کنیم سپس جواب 

 ماجرا بطن از کسانی که بدهیم.اما من اقتدا به همان روش سنتی میکنم ، ای بسا 

 .تجدد را میپسندمم روش نقد در که هرچند. باشند نداشته آگاهی

اقتدا به این کتاب آسمانی همانطور که قرآن کریم به تفکر دعوت میکند من هم با 

 :خوانندگان گرامی را به عقل و عقالنیت دعوت میکنم.اما با ایضاح کالم باید گفت که

باید دانست که ورقة بن نوفل کسی بود که به خدیجه سپس به خود پیامبر بشارت 

گویند وی آموزش  دهد اما مخالفان ادعایی بس فراتر را دارند و می پیغمبری را می

اما چه چیزی با این رأی که موافق عقل سلیم نیست مخالفت  .یامبر بوده استدهنده پ

 میکند؟

 ابتدا باید گفت، آنچه که مشخص است پیامبر برای بار اول بود که ورقه را مالقات می

کرد. در هیچ کتاب و نصوصی از رفت و آمد پیامبر با ورقه )که چشمانش نیز بینایی 

و اصال بشارت ورقه زمانی بود که ، پیامبر از حدوث نداشت( سخنی به میان نیامده 

                                                           
 شبهات...( آورده ام و اینجا ناچارم تکرار مکررات کنمعین همین مطالب را در کتاب )درآمدی بر 0 
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شود.در هیچ  سپس ورقه توسط سیده خدیجه )رض( باخبر می .وحی خبر داده بود

ار ب جایی نیامده که ورقه قبال از رسالت پیامبر خبری داده باشد.آن دیدار هم همان یک

 آنطور –لمش خاطر مرگ معه گذرد.انقطاع وحی ب بود چرا که پس از آن ورقه درمی

 یستن اینطور اگر.بود اعداد و روحی ریاضت نوعی بلکه نبود -پندارند می معاندین که

 چه برای وحی انقطاع مدت در پیامبر روحی حاالت که کنید قانع را من پس

 ناراحتی ایشان از برای چه بود؟ و بود؟سرگردانی

یز رضی اهلل عنها نة خدیجه دگویند سی معرکه گیری دیگر اینجاست که بعضی ها می

شوم.قبل از زواج ایشان با پیامبر خدیجه )رض( دوبار  در ماجرا نقش داشته اما قانع نمی

چرا ایشان هیچگاه برای آنان ادعایی نداشتند یا چرا برای پسرش  .دیگر ازدواج کرده بود

 )هند بن ابی هالة( ادعایی نکردند؟

سال عمر،  11یامبر قبل از این شود این است که چرا پ مسئله دیگری که مطرح می

پیامبر در غار حرا  ، طور که در سیره ها نیز آمده خود را نبی معرفی نکرد؟چرا همان

آیا این موافق عقل است که بگوییم ورقه او را به آنجا فرستاده؟چرا  ؟کشید ریاضت ها می

 نگوییم خداوند قلبش را برای مقام خطیر نبوت حاضر کرده است؟ممکن است کسی

تواند برایم قانع کننده باشد.چطور  بگوید ورقه با وی در غار بوده . این مسئله هم نمی

در طی این مدت کسی این موضوع را ندیده است؟چرا کسی نگفته پیامبر ورقه را 
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همراهمی کرده یا در خانه وی حضور یافته ضمن اینکه ورقه فاقد بینایی بود و جابه 

 .و امکان ندارد که این مسئله از کسی مخفی بماند خواهد جایی او تا غار زحمت می

 

پیامبر ورقه نابینا را به غار برای آموزش میبرده و بدون اینکه کسی متوجه شود این )

 (!مسافت را طی میکرده

گاه سخنی از طرف کفار در مورد این مسئله به  چرا هیچ که تعجب من از این است

 نکته.دش می زده پیامبر به طعن این باید بود می امری اگر یقین قطع؟ است  میان نیامده

که باید اذعان داشت این است که هنگامی که معاندین به پیامبر طعن زدند که  دیگری

 :وی از یک رومی قرآن را آموخته در جواب این اتهام آیه ای نازل شد
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ه در حالی ک« دهد!این آیات را انسانی به او تعلیم می»گویند: دانیم که آنها میما می»  

دهند عجمی است؛ ولی این )قرآن(، زبان عربی زبان کسی که اینها را به او نسبت می

 !«آشکار است

داشت بنظر کدام بهتر می آمد؟ اینکه بگویند محمد از  اگر ورقه دستی در ماجرا می

 داند تقلید کرده یا یک عرب که به مسائل آگاه تر است؟ یک رومی که عربی نمی

نکته ی حائز اهمیت این است که این مالقات نیز توسط سیده خدیجه شکل گرفت. اگر 

خنانشان .سیاق سباشدا پیامبر مستقیما خود ورقه بود، باید قطعا ملج نقشه ای در کار می

دهد که قبل از آن لقایی صورت نگرفته است.باید اضافه کنم که حتی  بوضوح نشان می

در مراسم زواج پیغمبر با خدیجه ام المومنین، ورقه حضور نداشت این موضوع در کتب 

 0و نصوص ثابت شده است.

م توهین نیست.بلکه نفس معنی تعقل گویم تعقل کنید منظورم از این کال اگر می

شود و آن اینکه اگر پیامبر براستی از ورقه فراگرفته  است.در اینجا سوالی مطرح می

پس چگونه معارف و آگاهی های آمده در قرآن را پس از مرگ ورقه توجیه  ؛ است

                                                           
 50ص  0الکامل فی الغة و االدب،ابوالعباس المبرد،موسس المعارف،بیروت ج 0 
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شود که ورقه قبل از مرگش آگاهی های پیش آمده در  کنیم؟یعنی این امکان داده می

 الخمر عن یسئلونک …دین سال بعد را به وی آموخته است؟مثال در قرآن آمده چن

 . قبیل این از مطالبی و الروح عن یسئلونک …( میپرسند خمر مورد در تو از)  …

 والیس چه است قرار دانستند می ورقه یا و بحیرا چگونه.است قاضی ردیف در اسالم حال

قرار است چه اتفاقی در جنگ بدر بیفتد؟آیا معقول است بگوییم که  شود؟یا پرسیده

 آنها از این مطالب آگاهی کامل داشته اند؟

طوری که از روایات بر می آید ورقه یک بت پرست بوده که بعد ها به نصرانیت  آن

کند یعنی آنطور که باید و شاید از دیانت مسیحی آگاهی نداشته است  گرایش پیدا می

مکن است که تمامی احکام مسیحی را بداند و بخواهد آن را آموزش دهد مهم چطور م

 اسالمی عقیده وارد …تر از همه آنکه چرا هیچکدام از عقاید مسیحیت مانند تثلیث و

 ندارد کامل و شامل اطالع آن از هم که باشد دینی آموزگار کسی شود می .است نشده

 را به توحید بکشاند؟ تثلیت که حدی در کند می تحریف را آن هم و

اما حاالت روحی که به پیامبر دست میداده مثال ترسی که پس از خروجش از غار حرا 

وی را فرا میگیرد یا سرمای بدنش که تمنی میکند وی را گرم نگه دارند یا عرق سردو.. 

 قنمیتواند عمدی باشد چرا که این اعمال اختیاری نیست شما نمیتوانید با میل خود عر

کنید و یا سردتان شود مگر اینکه عاملی برای اینکار باشد من نمیتوانم در روز روشن 

ادعا کنم ترس کنونم بخاطر تاریکی شب است و طوری بخود بلرزم گو اینکه در ظلمات 
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مطلقم.حاالت روحی پیامبر نمیتوانسته منبعث از خواست و اراده ایشان باشد.یا ناراحتی 

انقطاع وحی برای مدتی کوتاه نمیتوانسته خود به خودی و اضطراب ایشان پس از 

ماه دیگر یا بیشتر بخاطر امتحانی که هنوز نداده  7باشد.آیا میشود من از همین االن تا 

 .ام و مشخص نیست چه نمره ای در آن میگیرم گریه کنم و مضطرب شوم

آن بوجود می  درود بر عقل و معرفت و حق پذیری که اگر نباشد ملحدان و معاندان از

 .آیند

در مورد آیه ) رب المشرقین ... ( ایراد گرفته اید.که چون قول دادم در موارد علمی 

 دخالتی نکنم بنابراین جز اشارتی کوتاه ، چیزی در این مورد نمی گویم.

                             

پروردگار مشرق و مغرب که معبودی )بحق( جز او نیست پس او را کارساز ) همان( )» 

 5 -المزمل «. و نگاهبان خود( برگزین

                

 06 -الرحمن «. پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است» 
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 9 -صافات « پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست، و پروردگار مشرقها » 

 و... گرفتید. ایراد به مشرق و مشرق ها

خود مشرق و مغرب اشاره دارد.در آیه دوم مراد مشرق و  در آیه اول به جنس و مفهوم

زمین به دور خورشید ماه دوم سال است. 7ماه اول سال و مشرق و مغرب در  7مغرب در 

در حال حرکت است به همین خاطر هنگامی که هم دور خورشید و هم دور خودش 

عمیق تر د.شو خورد تغییراتی در نظام فصلی و آب وهوایی زمین ایجاد می چرخ می

ما یک مشرق و مغرب داریم؟هر کشوری در هر زاویه ای که باشد برای خود فکر کنید.

مشرق و مغرب دارد.کره شمالی برای خود یک مشرق و یک مغرب دارد.ایران،آمریکا و... 

مراد از هر مشرق و مغربی در یک زاویه است. هر شهری برای خود یک مشرق و مغرب 

به کار بردن صیغه جمع برای مشرق و مغرب نشان  )) یگوید:دکتر هارون یحیی مدارد.

میدهد که بیشتر از یکجاست که طلوع و غروب در آن صورت میگیرد.... زمین بدور خود 

درجه دور میخورد.از سبب این زاویه و مدور بودن شکل زمین شعاع  01-26با زاویه 

ز خط ذا کسیکه بسیار دور اآفتاب همیشه در یک زاویه ثابت باالی سطح زمین نمیتابد.ل

استوا قرار داشته باشد میتواند ببیند که در جریان سال طلوع و غروب آفتاب در نقاط 

مختلف صورت میگیرد.کسیکه باالی خط استوا باشد همیشه طلوع و غروب آفتاب را 

دقیقا در یک محل شرق و یک محل غرب میبیند.چون عربستان سعودی نزدیک به 

 ارد طلوع و غروب آفتاب در نقاط مختلف قابل دید نمیباشد.((خط استوا قرار د
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 قرآن مکی و قرآن مدنی

البته تشخیص اینکه اهل کتاب به اهلل و روز واپسین ایمان آورده اند یا نه با تازه مسلمانان 

بوده است و براستناد همین آیه به ایران حمله کردند و مردان ما را کشتند پسران ما را 

زنان ما را به کنیزی بردند سپس در مورد کنیز توضیح داده اید و به سوره دگی و به بر

.اما چیزی که توجه من را بیشتر از همه جلب کرد این کالم مومنون اشاره نموده اید

از مکه تا مدینه موقعیت اهلل که عوض نمیشود و بر قدرت اهلل که است که گفته اید:

 ست.شود  و حکم اهلل هم ثابت ا افزوده نمی

قبل از اینکه مطالب باال را هم بیاورید به یکسری آیات مکی و مدنی اشاره نموده اید و 

خواستتان از مقایسه آنها این بوده است که به خواننده القا کنید که لحن آیات در مدینه 

 به دلیل قدرت بیشتر عوض شده است.

 به موقعیت های مختلفجنابعالی فراموش نموده اید که آیات شان نزولی دارند و بسته 

 ) شود.به  عنوان مثال شما به سوره کافرون اشاره کرده اید که گفته آیه ای نازل می

و سپس به سوره محمد که سوره ای مدنی است اشاره نموده اید  (لکم دینکم ولی دین

که در آن از محاربه با کفار سخن می آورد.ولی فرامش کرده اید که کافران سوره کافرون 

کامال با کفار مدینه تفاوت دارد.روی سخن در سوره کافرون  ،بر خوردشان با اسالم نحوه

ز با یکنند ولی در مدینه کافران حربی هستند و سرست با کافرانی است که محاربه نمی

د.وظیفه پیامبر چیزی جز دعوت نبوده است و دعوت به اسالم بر پایه و شالوده ناسالم دار
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نصیحت بنا شده است.در اسالم  جنگ و جهاد برای دفاع از خود است نه برای کشت و 

خودی.مطمئن باشید هرکس که بر خالف این موضوع عمل کند کامال  کشتار های بی

ه اش آزادی کامل در عقیده را داده بر خالف اسالم عمل نموده است.خداوند به بند

 میفرماید: 25است.اهلل در سوره کهف آیه 

                                 

                        

                 

این قرآن( حق است از سوی پروردگارتان، پس هر کس می »)ای پیامبر!( بگو : ) »

ما برای ستمکاران آتشی آماده «. خواهد ایمان بیاورد، و هرکس می خواهد کافر گردد 

پرده اش آنان را از هر طرف احاطه کرده است . و اگر تقاضای آب کرده ایم که سرا 

کنند، آبی ، همچون فلز گداخته که صورتها را بریان می کند، برای آنان می آورند، چه 

 25 –کهف «.بد نوشیدنی، و چه بد آرامگاهی است

ن شود به همی ولی در هنگامی که کافران سر ستیز داشتند موضوع به کلی عوض می

 دارد: بیان می 1است که اهلل در سوره محمد آیه  خاطر
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پس هنگامی که )در میدان نبرد( روبرو شدید با کسانی که کفر ورزیدند, گردنها  »

هنگامی که )بسیاری از( آنها را از پای در )یشان( را بزنید, )ونبرد را ادامه دهید( تا 

آوردید و( کشتید, پس بند )اسیران( را محکم ببندید, آنگاه پس از آن یا بر آنان منت 

گذارید )وآزادشان کنید( یا )از آنان( فدیه بگیرید )و رهایشان کنید( تا جنگ بار سنگین 

از آنها انتقام می گرفت خود را )بر زمین( نهد, )حکم( این است, واگر خدا می خواست 

ولیکن )می خواهد( بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید, وکسانی که در راه خدا 

 .«کشته شدند, پس )خداوند( هرگز اعمال آنها را نابود نمی کند

آیه چه گفته است؟فاذا لقیتم الذین  .این آیه توجه به یک موضوع نکرده ایددر 

سوال  ...میدان نبرد( روبرو شدید با کسانی که کفر ورزیدندپس هنگامی که )در  کفروا 

در میدان جنگ  ،کنم در کجا بر خورد کردند؟در کوچه؟خیابان؟معابر عمومی؟خیر می

 تا جنگ بارسنگین .که این موضوع در خود آیه تصریح شده )حتی تضع الحرب و اوزارها

 خود را برزمین نهد( در اینجا دو مطلب به دست می آید:

 قرآن خودش محل جنگ را مشخص کرده است.-0

 بار سنگین یاد نموده است. از جنگ به عنوان یک-2
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ضمنا در آیات بعدی که خود آورده اید،به خوبی زمان جنگ مشخص شده است.به فرض 

با کسانی که با شما جنگ کرده اند  (قاتلوا الذین یقاتلونکم)مثال در قرآن آمده است 

بیند.کسی نیست بگوید آیا شما  ز فقط واژه جنگ را مییجنگ کنید.ولی اسالم ست

کنید و دست روی دست میگذارید  وقتی مورد تهاجم قرار بگیرید حلوا و نذری پخش می

نه کنید؟نمو یا با بمب اتم هیروشیما و ناکازاکی را در تاریخ شهرهای مخروبه جاودان می

 دیگر آیه ای است که خودتان آورده اید:

                               

                               

     

ها( دارای قصاص است، پس هر ماه حرام در برابر ماه حرام است، و حرمت )شکنی »

کس تعدی و تجاوز کرد، همان گونه که بر شما تعدی کرده؛ بر او تعدی کنید، و از 

 051 -بقره «. خداوند بترسید و بدانید که خدا با پرهیزگاران است

پس هر کس تعدی و تجاوز کرد، فرماید : ) کنیم که می در آیه باال بخوبی مشاهده می

دهم  ( بله!من این نوید را از جانب خودم به شما میتعدی کرده همان گونه که بر شما

اگر قرار باشد کسی به سرزمین مسلمانان تجاوز کند همگی در مقابل آن می ایستیم.اگر 
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انتظار چیزی خالف این را داشته باشید جای تعجب است و گرنه در مقاومت و ایستادگی 

 در کار نیست. یتعجب

نقل کرده اید و خواسته آیه ای از سوره شوری را ، سوره بقره اما در مقابل این آیه از 

صبر و متانت به میان آمده سخن از  ؛  دهید که در این آیه که مکی استاید نشان 

 است:

                    

سترگ )پسندیده( وکسی که شکیبایی کند, و در گذرد, بی گمان این از کارهای » 

 «.است

مانان مسل مدینهیعنی در  ؟سوال من این است که فقط در مکه امر به بردباری شده است

نباید بردبار باشند؟اتفاقا یکی از موارد بردباری همان میادین جنگ است!در جای دیگر 

 یصبر م به فتند توصیها قرآن هم آمده است که اهلل به مومنانی که در گرفتاری می

گوید )) انا هلل و انا الیه راجعون((.ای کاش حداقل آیه بهتری را دستاویز  نماید و می

 دادید. قرار می

خمس(  –در مورد سوره های بعدی که آورده اید )نخواستن پاداش در مورد رسالت 

 نگ.کدام آدم عاقلی از جیاداور می شومقبال توضیح داده ام ولی یک نکته کوچک را 
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ایم اده است تا خمس غنگر در مکه جنگی اتفاق افتکند؟م طلب خمس میاتفاق نیفتاده 

 دریافت شود؟

 سوره مکی:

و )هرگز( نیکی و بدی یکسان نیست، همیشه به نیکوترین شیوه پاسخ ده، پس ناگاه »

)می بینی( همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوست صمیمی 

 01 –فصلت .«است

 مقایسه نموده اید. 069بقره این آیه را با آیه مدنی 

ای کسانی که ایمان آورده اید در )مورد( کشتگان )حکم( قصاص بر شما نوشته شده » 

است, آزاد به آزاد، و برده به برده،و زن به زن )کشته می شوند(. پس اگر کسی از سوی 

برادر )دینی(اش )یعنی ولی مقتول( چیزی به او بخشیده شد،)و حکم قصاص تبدیل به 

ون بهاء گردید( باید )ولی مقتول( از راه پسندیده پیروی کند و )قاتل نیز( به نیکی خ

)دیه( به او بپردازد، این تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان پس اگر کسی بعد 

 «.از آن )گذشت و عفو( تجاوز کند؛ او را عذاب درد ناکی است

رم مانند.بنظ ر در همان مکه میبرید آیات مکی دیگ مشکل شما این است که گمان می

تر از این نیست که بگویم آیات مکی را در مکه اجرا کنیم و مدنی  خنده دار این حرف 

اگر نیکی و خوبی هست هم در مکه هست هم در مدینه.آیات قرآن برای  را درمدینه!
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ی نیست؟خوب و حسنه شود بگوییم االن دیگر در اسالم خوبی می .تمام دوران هستند

شود.مثال در دعوت  ن جزوی از ایمان است.این آیه مشمول اخالقیات اسالمی میکرد

 باید اخالق بر اساس خلق کریم باشد.

کنم.به فرض مثال شما کاندید ریاست جمهوری  اما یک سوال دیگر مطرح می

دن آیا تا قبل از برنده ش .کنم کنم بهمان می گویید اگر برنده شوم فالن می هستید.می

خواهید اجرا کنید؟پیامبر در مدینه صاحب دولت است و  د اموری را که میتوانی می

عیت دارند. آیا میشود در مکه بیاید و بگوید میخواهم حکم قصاص اجرا همه از او تب

کنم؟در مکه حکومت دست کفار است.در کدام کشوری قانون گروه غیر حاکم اجرا می 

 باشد یا نه؟شود؟باالخره باید حکومتی برای اجرای قوانین 

 یاتآورده اید توضیح توبه وعنکبوت  ،انفال و مدنی  نحلدر آیات بعدی که از سوره مکی 

 از قبل به عمل آمده است.

 خاتمه

امت را به ما نشان دهد و همگی ما را با هر امیدوارم که خداوند راه درست صداقت و کر

انسان ها همگی از یک جنس سلیقه و فکری که داریم متحد گرداند.باید بدانیم که ما 

هستیم و تنها عاملی که بینمان فرق می گذارد فکرمان است.فکر من و تو نیز ما را در 
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دو سر یک راه قرار می دهد و به هیچ وجه ما از حیث بشر بودن از همدیگر جدا نمی 

 کند.

 پاینده وطن
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 قرآن کریم

،اختصار:شرجی صحیح بخاری ، محمد بن اسماعیل بخاری 

 91زبیدی،مترجم:عبدالقادرترشابی،انتشارات حرمین ، زاهدان ، 

علل الشرایع ، محمدبن علی بن بابویه،مترجم:محمدجواد ذهنی تهرانی ،ناشر:مومنین ، 

 0091قم ،

0001عذر به پیشگاه محمد ، جان دیون پورت ، ترجمه غالم رضا سعیدی ، تهران   

اسالم و قرآن و پاسخ به آن ها ، ادریس محمدی در آمدی بر شبهات پیرامون 

0051،انتشارات سخنوران ، تهران ،   

 طبقات ابن سعد ، محمد بن سعد واقدی ، ت:محمود مهدوی دامغانی،چاپ دیجیتال

 بحاراالنوار،محمد باقر مجلسی،مکتبة االسالمیة

0070تفسیر قمی ، علی بن ابراهیم قمی ، محقق :موسوی جزایری،قم ،   

 ق 0102تیعاب، ابن عبدالبر، تحقیق علی محمد البجاوی، بیروت: دارالجیل، االس

االصابه، ابن حجر عسقالنی، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، 

 ق 0109بیروت: دارالکتب العلمیه ، 

أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد ،عیون األثر فی فنون المغازی والشمائل والسیر 

،دار ابن کثیر ، محی الدین مستو -محقق: محمد الخطراوی ،اس الیعمریبن سید الن

 بیروت
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شمس شامی، محمد بن ،سبل الهدی و الرشاد فی سیرة خیر العباد

ق0101،ناشر:دارالکتب العلمیة،بیروت،یوسف  

تاریخ طبری ، محمد بن جریر طبری ، ترجمه ابوالقاسم پاینده،انتشارات اساطیر ، 

0072تهران ،   

محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی شمس ،اإلعتدال فى نقد الرجال میزان

،دارالمعرفه ، بیروت محقق: علی محمد البجاوی،الدین أبو عبد اهلل  

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التمیمی ،المجروحین من المحدثین

ناشر: دار ،ىلمحقق: حمدی بن عبد المجید بن إسماعیل السلف،البستی السجستانی

2111،الصمیعی  

ترجمه تفسیر طبری،محمد بن جریر طبری ،مصحح : حبیب یغمایی ،نشر توس ، 

0097تهران ،   

الجامع فی العلل و معرفة الرجال ، احمد بن حنبل،نشر الکتاب الثقافیة ، بیروت 

،0551  

کتابخانه الدر المنثور فی التفسیر بالماثور،عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی ،نشر 

 حضرت آیة اهلل مرعشی ، قم

محقق: ،علی بن أبی بکر بن سلیمان الهیثمی نور الدین،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

2110،ناشر: دار الکتب العلمیة،محمد عبد القادر أحمد عطا  

محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم ،تحفة األحوذی شرح جامع الترمذی

2110،دارالحدیث ، قاهره ، المبارکفوری  
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