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 پیشگفتار

 

 

 

 شرور نم باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعینه نحمده هلل، الحمد إن، بسم اهلل الرحمن الرحیم

 أن وأشهد له، هادی فال یضلل ومن له، مضل فال اهلل یهده من أعمالنا، سیئات ومن أنفسنا،

 الحق ودین بالهدى أرسله ورسوله، عبده محمدا أن وأشهد له، شریك ال وحده اهلل إال إله ال

 بینان ورسولك عبدک على وسلم اللهم فصل المشرکون، کره ولو کله الدین على لیظهره

 أجمعین، أما بعد: وصحبه آله وعلى محمد

را  «دقرآن، کالم محم»، کتابی به نام مقیم اروپا هستندچندی پیش یکی از دوستان که 

با  .که نیاز به پاسخ داشت هایی در خصوص مطالب آن داشتندبرایم فرستادند و پرسش

تاب بنویسم بر آن ک مختصریبرای او نوشتم، اما تصمیم بر آن گرفتم که رد هایی که پاسخآن

خفتگان نیز از آن تا عالوه بر آن دوست، سایر برادران و خواهران ایمانی، و همچنین دل

 و از اهلل متعال توفیق هدایت را برای همگان خواستاریم.بهره ببرند 

ده  توانو در کل آن نمی ی تمسخر و افتراء داردجنبهبیشتر یاد شده، کتاب مطالب 

ی شده از کپی داشته باشد. همچنین غالب شبهات، مطلب را یافت که رفرنس و منبع معتبر

دادن  ، بنابراین با پاسخاندنداشتهمستشرقین و معاندینی است که هدفی جز طعن در اسالم 

 از کتاب بگذریم تا به مؤلف آن، یعنی. ایمبه این شبهات، تمام این قوم را به چالش کشیده

ی هطائفداند و خود از چیز نمیآقای دکتر )!( لطف اهلل روزبهانی برسیم، او تقریباً هیچ

اطالع ا که باید تاریخ بداند، بیجزند! آنجا که باید شعر بگوید، خشت میمتحیرین است! آن

جاست ! مصیبت کبری آنکندبرابری میبا عوام شناس باشد، جایی که باید حدیثاست و آن

باری که با وضعیت تأسف ، اماای نداردبهره از علوم قرآنیشناس هم نیست و که قرآن

 ٌَذَها ُهُزًوا ُأوَلِئَك ََلُْم َعَذاٌب ُمِهي َ  َوإَِذا َعلَِم ِمْن آَياتِنَا َشْيًئا اَّتخ

 [3]الجاثیة: 

گیرد. چنین تمسخر میداند، آن را به که چیزی از آیات ما را میو زمانی

 ای دارند.کسانی عذاب بزرگ و خوارکننده
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م یش دست به نقد قرآن کراز قلت حیا و کثرت طمع، به زعم خوی مختصرش گذشت،

آن کریم های قر، به ترتیب سورهای که خالی از اشتباه نیستندپس از چند مقدمه او است!زده

. هرجا عرصه بر شودگیری از این آیات میموفق به خرده را معرفی کرده و به گمان خود

باید گفت که جناب دکتر روزبهانی  !طلبدهایش یاری میاو تنگ شود، از تمسخر و شوخی

ها را هم خوانده که همان کتابو البته همین شناسدمسائل اسالمی نمیدر  جز چند کتاب

« األربعي النووية»و  6«حليته املتقي»را « حلية املتقي»، زیرا داردباشند، جای شك و تردید 

 ی چهل و پنجمکه سوره« اجلاثية»ی سوره ایشان همچنین !نامدمی 6«!!األربعي النورية»را 

نسبت  یستتایپاند و البته این یك خطای تایپی نیست که به نوشته«! جائية»است را  قرآن

 ایداده شود، زیرا این اشتباه هم در فهرست و هم در متن کتاب تکرار شده است و چاره

کر جناب دکتر پس از ذ نداریم! بیست و یکمجز نسبت دادنش به آقای دکتر فاضل قرن 

با این حساب ما ها فقط بنده اهلل نیستیم، »اند: فرموده9َغَوى َما َضلخ َصاِحُبُكْم َوَمای آیه

بنابراین ما با شخصی سروکار داریم که گمان کرده  0«محمد مصطفی هم صاحب ماست!

ِِف ی شناس! آیهدکتر قرآن!! است« مالك»معنای  در این آیه مبارکه به« صاحب»است 

به گردن ابو لهب، طنابی از لیف »اند: گونه ترجمه کردهرا هم این1ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسد  

بو لهب بازگردد، و نسبت اطبیعتاً باید به زن « ها»که ضمیر درحالی 1«خرمان آویزان است!

ر دقت داشته باشید که شعار ایشان د !کرامتیست که سابقه نداردبو لهب ادادن این به خود 

الم کنیم که این کتاب، کهزار و یك دلیل به شما ثابت میما با »کتاب مذکور، آن است که 

                                                           

 10. همان، ص 6

 13. همان، ص 6

 راه خطا نپوئیده است.: یار شما گمراه نشده و  6، آیه النجم. 9

 669. قرآن کالم محمد، ص 0

 1، آیه المسد. 1

 601. قرآن کالم محمد، ص 1
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ت اند مشایم، و راست گفتهو ما نیز به مهمترین شبهات ایشان پاسخ داده 3«محمد است...

 ی خروار است!نمونه

تقسیم کردیم: بخش اول را  بخشچند  بهمطالب کتاب خود را پس از اولین ویرایش، 

ر بخش ایم. داند اختصاص دادهکه آقای دکتر طرح کردهپیرامون قرآن کریم به شبهات کلی 

ی آن، توحید اسماء و صفات دوم شبهات آقای دکتر در خصوص توحید )که از جمله

آگاهی مؤلف به کتاب مقدس )عهد قدیم  ایم و در این بخش است که نااست( را پاسخ داده

شود که ایشان چیزی جز تقلید ثابت می ار هزارمبرای ب گردد وو عهد جدید( نیز آشکار می

وص ایشان در خص یکی از شبهاتاز مستشرقین مغرض در آستین ندارند! در بخش سوم به 

 رایشان پیرامون پیامب دیگر های بعدی نیز شبهاتایم، و در فصلاحوال بهشت پرداخته

 یل شده است.، حقوق زنان و... تجزیه و تحل، سیدنا محمد بن عبد اهلل اسالم

 باری احادیث و اخ تکیه بر در پاسخ به شبهات، ام کهدر این کتاب سعی بر این داشته

ر نقل ، و اولویت دو علماء به آن استشهاد کرده باشنداند شدهکه با اسناد معتبر نقل باشد 

همچنین در هر موضوعی به بوده است.  )خصوصاً صحیحین( گانهاحادیث بر کتب شش

ترین منابعی پراستفادهام و تألیف شده است تکیه کرده موضوعکتبی که در آن معتبرترین 

 دیا پیشنهاو  انتقادهرگونه  ام.ام را در انتهای کتاب معرفی کردهها بهره گرفتهکه از آن

های پذیرم و بإذن اهلل از نکات دوستان عزیز در ویرایشخوانندگان عزیز را با آغوش باز می

نصیب دعاهای خیر خود بیما را از  و امیدوارم که بعدی این کتاب بهره خواهم گرفت

 نسازید.

 محمد بن عمر الکردیعبد الفقیر إلى ربه الغنی، ال

6094 جمادی اآلخر 61

                                                           

 . همان، معرفی قبل از فهرست3
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 شبهات کلی پیرامون قرآن کریم

 یل ، توسط جبرئی جهانقرآن کریم، کالم خدا و آخرین کتابیست که یگانه آفریننده

 . قرآن کریم بصورت تدریجی از ابتدای بعثتنازل کرده است  پیامبرنازنین بر قلب 

نازل  ی بقره(سوره 646ی )آیه تا انتهای حیات رسول خدا ی علق()آیات ابتدایی سوره

ب بر حسپذیرد و پایان می« الناس»ی آغاز شده و با سوره« الفاتحة»ی ، با سوره6شده است

  اکرم در زمان پیامبر 6د.نباشای دیگر مدنی میای از آن مکی، و عدهنزول، عده محل

پس  0اند.سپردهنه میای دیگر آن را به سیو عده 9ای از صحابه مسئول کتابت وحی بودهعده

ی ایشان در رساندن قرآن به نسل بعدی که تابعین هستند، نیز صحابه از وفات پیامبر 

 به همین ترتیب قرآن کریم 1.انددام شاگردانی تربیت کردههر کاند و تالش بسیاری کرده

شد، ای در آن نیست که از کالم بشر باو هیچ آیه 1رسیده استبه دست ما  بصورت متواتر

                                                           

 91. المقدمات األساسیة فی علوم القرآن، ص 6

 اند.. آیات مکی قبل از هجرت به مدینه، و آیات مدنی پس از هجرت نازل شده6

را   توان علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، أبی بن کعب و معاویهمی. از بزرگان این گروه 9

 ذکر کرد.

توان به أبی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، عبد اهلل بن . از بزرگان این گروه هم می0

 مسعود، سالم مولی أبی حذیفه، أبو درداء، أبو زید انصاری و عبد اهلل بن عمرو بن عاص 

 اشاره کرد.

سیدنا ی مکی به استادی . مدرسه6: ترین مدارس تفسیر قرآن  به این صورت هستندمشهور. 1

، که مشهورترین شاگردانش عکرمه، عطاء بن أبی رباح و سعید بن جبیر عبد اهلل بن عباس 

است و زید بن أسلم و محمد  ی مدنی که شیخ آن أبی بن کعب انصاری . مدرسه6هستند. 

 ی عراقی به استادی عبد اهلل بن مسعود . مدرسه9گردانش هستند.  بن کعب مشهورترین شا

 که شاگردانی مانند علقمه بن قیس و مسروق بن أجدع را تربیت کرد.

 666، ص 6. البرهان فی علوم القرآن، ج 1
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و به اجماع علمای اسالم ادعای تحریف و یا انکار حرفی از حروف آن کفرآور است و 

 6کند.ی اسالم خارج میشخص را از دایره

 هاست!قرآن تنها برای عرب
در ابتدای کار، فکر محدود محمد تنها به ساکنین »نویسد: می دکتر لطف اهلل روزبهانی

زار خارج شود و به روزی اسالم از مرزهای ریگکرد که حجاز بود و او تصورش را نمی
 6، و سوره زخرف آیه 0، سوره ابراهیم آیه 6سایر شهرها برسد. گواه ما سوره یوسف آیه 

ها به این مسئله اشاره شده است که ما قرآن را به عربی فرستادیم و است که در تمامی آن
 6«آن قوم. ما هیچ رسولی را به میان قومی نفرستادیم، مگر به زبان

 پاسخ بر چند وجه است... گویم:می

باشند که اسالم جهانی شود، یك در ابتدا تصور این را نداشته  که پیامبراین اوالً.

ای را توان آیهمکی نمی هایسوره، و همچنین در تمامی گزاف و بدون دلیل است یادعای

. چرا که اسالم، باشد دعوت اسالمی را در قوم عرب یا مردم مکه حصر کردهیافت که 

 .هدایت الهی است و هدایت الهی هم انحصاری به عرب و غیر عرب ندارد

 ای به این نشده است که دعوتدر آیاتی که جناب دکتر ذکر کرده است، هیچ اشاره ثانیاً.

ا َأْنَزْلنَاُه فرماید که قرآن منحصر به قوم عرب باشد. برای مثال اهلل متعال می ُقْرآًنا َعَربِيًّا إِنخ

! نیست به قوم عرب شانحصاری بودن دال بر، اما عربی بودن قرآن که َلَعلخُكْم َتْعِقُلونَ 

ما تا به حال ا ،شوندنوشته می به زبان انگلیسی در مسائل تخصصی هاکتاب امروزه بهترین

گر ا العه کند!هارا مطها نباید این کتاباحدی ادعا نکرده است که کسی جز انگلیسی زبان

که  گوییمشوند، به آنان میهای دیگر ترجمه میها به زبانکسی اشکال کند که آن کتاب

                                                           

 141. الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ص 6

 69. قرآن کالم محمد، ص 6
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چنانکه  6های دیگر نزد اهل علم جایز بوده و اشکالی نداردی معنوی قرآن به زبانترجمه

 ،داندی معانی قرآن برای کسی که عربی نمیترجمه» فرماید:می شیخ االسالم ابن تیمیه 
 6«به اتفاق علما جایز است.

انی رسالت ایشان جهکنند ثابت میقرآن کریم وجود دارند که  دردالئل بسیاری  ثالثاً.

یك  تیح که نیستند است و ما قادر به استشهاد به این ادله هستیم، اما اسالم ستیزان قادر

عدادی ت اکنون! عرب ارائه کنندبر انحصاری بودن دعوت ایشان به قوم  و روشن دلیل صریح

 کنیم:از آن دالئل را بر سبیل اختصار ذکر می

1. ًة لِلنخاِس َبِشرًيا َوَنِذيًرا  تمامی مردمانما تو را برای : »یعنی9...َوَما َأْرَسْلنَاَك إَِّلخ َكافخ

 0«دهنده باشی...رسان و بیمایم، تا مژدهفرستاده

4.  َل اْلُفْرَقاَن ِذي َنزخ واالمقام کسی است که : »یعنی1َعََل َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعامَلَِي َنِذيًراَتَباَرَك الخ

 1.«را بیم دهد جهانیاناش نازل کرده است تا فرقان را بر بنده

                                                           

. اینکه جایگزین قرآن نگردد، بلکه متن 6اند: . علمای این شأن تنها دو شرط برای آن ذکر کرده6

. مترجم به لغت عرب و زبان 6ی آن قرار داده شود.  عربی موجود باشد و در کنار هر آیه ترجمه

 مقصد، و همچنین به الفاظ شرعی قرآنی عالم باشد. 

 11، ص 6ح، ج . الجواب الصحیح لمن بدل دین المسی6

 64. سبأ، آیه 9

ی سوره»اند: از کتاب خود به مکی بودن این سوره اعتراف کرده 646ی . آقای روزبهانی در صفحه0
 «نوشته شده است. آیه که در مکه توسط محمد 10ا سباء ب

 6. الفرقان، آیه 1

است و آقای ی فرقان با تمامی آیاتش در مکه و قبل از هجرت به مدینه نازل شده . سوره1

سوره فرقان مشتمل »از کتابش اعتراف کرده است:  611ی روزبهانی هم به این مسئله در صفحه
، بنابراین همین آیه به تنهایی تمامی ادعاهای امثال دکتر «آیه که در مکه نگارش یافته است... 33بر 

 شکند!روزبهانی را درهم می
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  رسالت جاوید  02 

3.  ََوَما َتْسَأَُلُْم َعَلْيِه ِمْن َأْجر  إِْن ُهَو إَِّلخ ِذْكٌر لِْلَعامَلِي6تو در برابر این پاداشی : »یعنی

 6.«نیست جهانیانخواهی و همانا قرآن جز پند و اندرزی برای نمی

0. َوَأْرَسْلنَاَك لِلنخاِس َرُسوًَّل َوَكَفى بِاَّللخِ َشِهيًدا9ممردو تو را به عنوان پیامبری برای : »یعنی 

 .«ایم، و کافیست که خداوند گواه باشدفرستاده

7.  إَِّلخ ِذْكٌر لِْلَعامَلِيَ إِْن ُهَو01«نیست. جهانیاناین قرآن جز پند و اندرزی برای : »یعنی 

6.  ََِمَواِت َواأْلَْرض ِذي َلُه ُمْلُك السخ َا النخاُس إِِّني َرُسوُل اَّللخِ إَِليُْكْم ََجِيًعا الخ بگو : »یعنی1ُقْل َياَأُّيه

ها و زمین از آن هستم، خدایی که آسمان شماخدا به سوی تمامی ی ای مردم! من فرستاده

 «اوست.

5.  ًَة لِْلَعامَلِي  جهانیانو ما تو را جز رحمتی برای : »یعنی3َوَما َأْرَسْلنَاَك إَِّلخ َرْْحَ

 4«ایم.نفرستاده

                                                           

 610. یوسف، آیه 6

ی دوم آن ای که آقای روزبهانی به آیهآمده است، یعنی همان سوره ی یوسف. این آیه در سوره6

 اند، فتأمل!!استناد کرده کریم نبودن قرآنبرای اثبات جهانی

 33. النساء، آیه 9

 63. التکویر، آیه 0

 964، ص 4مکی است. بنگرید به: تفسیر القرآن العظیم، ج « التکویر»ی . سوره1

 614، آیه األعراف. 1

 613بیاء، آیه . األن3

 996، ص 1تفسیر مکی است. بنگرید به: تفسیر القرآن العظیم، ج به اتفاق اهل« األنبیاء»ی . سوره4
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  03   رسالت جاوید

بر عمومیت رسالت ایشان دالئل بسیاری   ی پیامبر اسالمدر سنت و سیره رابعاً.

 هاست:ی آنجملهموجود است، که از 

یعنی:  6.«وبعثت إىل الناس كافة»کند، که فرمودند: نقل می  جابر بن عبد اهلل از پیامبر .1

این حدیث بر جهانی بودن رسالت ایشان و ، «و به سوی تمامی مردم فرستاده شدم.»

 صراحت کامل دارد.

ت قومه خاصة وبعثكان النبي يبعث إىل »همچنین از ایشان نقل شده است که فرمودند:  .4

هر پیامبر فقط برای قوم خودش فرستاده شده است، اما من برای »یعنی:  6«إىل الناس عامة.

 ، و این حدیث نیز داللت آشکاری بر مسئله دارد.«ام.تمام مردم مبعوث شده

به دربار کسری و قیصر نامه نوشتند و آنان   پیامبراست که  آن تاریخی مسلماتاز  .3

طبیعتاً اگر رسالت ایشان جهانی نبود، به سوی آنان نامه و  9را به اسالم دعوت کردند.

 .ندفرستادسفیری نمی

مجوس  ایبر  روایت کرده است، رسول خدا چنانکه عبد الرحمن بن عوف  .0

زیرا اگر مجوس ملزم  ایشان دارد.و این داللت بر عمومیت دعوت  0جزیه تعیین کرده بود

 اخذ جزیه از آنان دلیلی نداشت.به ایمان آوردن به ایشان نبودند، 

به فتح بالد فارس توسط جماعتی از   در حدیث صحیحی آمده است که پیامبر. 7

نه تنها بشارتی به   اگر اسالم مختص قوم عرب بود، پیامبر 1مسلمانان بشارت دادند.

                                                           

 31، ص 6. صحیح البخاری، ج 6

 30، ص 6. همان، ج 6

 6933، ص 9. صحیح مسلم، ج 9

 31، ص 0. صحیح البخاری، ج 0

این حدیث و مشابه آن در کتب امامیه نیز وارد شده است و  – 6693، ص 0. صحیح مسلم، ج 1

 693، ص 61آقای محمد باقر مجلسی تصریح به تواترش کرده است. بنگرید به: مرآة العقول، ج 
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  رسالت جاوید  04 

 ان دلیلقول ایشاین پذیرفتند، بنابراین تقریر و دادند، بلکه این عمل را نمیصحابه نمی

 است. فتح ایران و البته جهانی بودن دعوت اسالم مشروعیتبر  واضحی

 جناب و بطالن ادعای  از آنچه که گذشت، جهانی بودن رسالت پیامبر گیری:نتیجه

داوند گونه نیست که خماند. اینرای کسی باقی نمیای بشود و هیچ بهانهروزبهانی ثابت می

 از دیگر اقوام جهان دریغ کند.و آن را  کردهمهربان حقیقت و هدایت را به قومی عنایت 

 که بر، و یا ایناندکردهکسانی که چنین گمانی دارند، یا در عدالت و رحمت خداوند شك 

 اند، ونعوذباهلل من الضالل...های خود پرده زدهدل
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  05   رسالت جاوید

 ادعای اقتباس قرآن کریم از کتب پیشین!
ه این یك پاسخ کلی بدانم که که به شبهات آقای روزبهانی بپردازیم، الزم میپیش از آن

های بین اموری که در دین اسالم و ادیان دیگر وجود شبهه داده شود. اسالم ستیزان شباهت

بدون – اند. برای رد این مسئله به ذکر یك مثالرداری کردهبدارد را حمل بر اقتباس و کپی

آموز در یك آزمون شرکت کنند و پس از پایان پردازیم: تصور کنید دو دانشمی -تشبیه

کننده مدرکی طلب شود، دو را متهم به تقلب کند! اگر از شخص متهمآزمون، شخصی آن

های امتحان به هم شبیه هستند!! اما اگر شخص گوید که مطالب موجود در برگهالبد می

آن  ،اهدهد که دلیل تشابه در پاسخاه مجنون! توضیح میعاقلی از راه برسد، به آن کارآگ

ه مطالعرا برای امتحان  منبعاند و یك آموز در محضر یك استاد بودهاست که هر دو دانش

خوش تحریف بسیاری از آن دستتورات )اگرچه احکام حکمی از  مشابه! اگر اندکرده

ی ارد، زیرا هر دو سرچشمهجای تعجبی ند ،شده است( در قرآن کریم هم موجود باشد

برداری نیست! اما چه کنیم که کار ایشان اند و این دال بر اقتباس یا کپیمشترکی داشته

رکا، او"اش را در هر کتاب دیگری بیابد، گیری است و هر حکمی از اسالم که مشابهبهانه

 د!آوری معرکه میآن را به صحنهو  پرچم اکتشاف به دست گرفته گویان "اورکا

محمد باورهای قبایل مشرک عرب را که به »: کندگونه آغاز میاینجناب دکتر 
تان پرسپرداختند در قرآن منعکس نموده... طواف خانه کعبه را... از بتپرستی میستاره

عرب به عاریه گرفته است. واژه اهلل را از روی بتی که در خانه کعبه وجود داشته برداشته 
ا مطرح ساخته و مراسم حج را که تمامی پیش از محمد وجود داشته و به عنوان خدای یکت
 6«...دربست قبول کرده

خوب است که خوردن غذا و آشامیدن آب و خوابیدن را در انتها به عنوان  گویم:می

 اند!وجود داشته اید، زیرا این موارد هم قبل از سیدنا محمد مزعوم ذکر نکرده هایاقتباس

                                                           

 99. قرآن کالم محمد، ص 6
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ترین لیطبعاً اص ؟!شده استپرستان دقیقاً به چه شکلی در قرآن کپی عقاید ستاره اوالً.

تارگان اما دین مبین اسالم نه تنها برای س ،پرستان، پرستش ستارگان استخصوصیت ستاره

 کتر!دجناب چرا پس  کند.قدرتی قائل نیست، بلکه بشر را به توحید خالص دعوت می

ستش ماه را پر مسائل اسالم، اقتباسی از مشرکینی است که کدام مسئله ازاند که نگفته

گوتر از البته اهلل متعال که راست 6اند؟!کردهی آن روزه گرفته و سجده میبراو اند، کردهمی

ِذي َخَلَقُهنخ إِْن فرماید: هر کسی است، می ْمِس َوَّل لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا َّللِخِ الخ َّل َتْسُجُدوا لِلشخ

اُه َتْعُبُدونَ ُكنْ  برای خورشید و ماه سجده نکنید، بلکه برای خدایی سجده کنید : »یعنی6ُتْم إِيخ

 «.پرستیدها را آفریده است، اگر واقعاً او را میکه آن

ی کعبه اقتباس از مشرکین عهد جاهلیت نیست، بلکه در اعمال حج و طواف خانه .ثانیاً

اما مشرکین مکه که به تدریج منحرف شده بودند، اند. نیز وجود داشته شریعت ابراهیم 

کین بنابراین مسلمانان از مشر از خرافات و شرکیات ساخته بودند.مشحون آئین توحیدی را 

تر هستند و انجام این امور تبعیت از مشرکین عهد جاهلیت به اولی  مکه به ابراهیم

َة إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن ِمَن ید: فرمااهلل متعال می آید.شمار نمی بُِعوْا ِملخ ُقْل َصَدَق اَّللهُ َفاتخ

كَِي   ْلَعامَلِيَ   -امْلُْْشِ َة ُمَباَركًا َوُهًدى لي َل َبْيت  ُوِضَع لِلنخاِس َللخِذي بَِبكخ فِيِه آَياٌت َبيينَاٌت   -   إِنخ َأوخ

َقاُم إِْبَراِهيَم َوَمن َدَخ  َلُه َكاَن آِمنًا َوَّللِهِ َعََل النخاِس ِحجه اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِليِْه َسبِيالً َوَمن َكَفَر َفإِنخ مخ

بگو خدا راست گفته است، بنابراین از آئین ابراهیم پیروی : »یعنی9اَّلل َغنِيٌّ َعِن اْلَعامَلِيَ 

گذاری شده، ای که برای مردم بنیانن خانهگرا بوده و از مشرکین نبود. نخستیکنید که به حق

آن است که در مکه قرار دارد، پربرکت و نعمت است و هدایتیست برای جهانیان. در آن 

های روشنی است، مقام ابراهیم، و هرکس داخل آن شود در امان است. و حج این نشانه

                                                           

 10، ص 66. المفصل فی تاریخ العرب قبل اإلسالم، ج 6

 614، آیه األعراف. 6

 31-33آل عمران، آیات . 9
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کس کفر ورزد، پس جا را دارند واجب است، و هر که توانایی رفتن به آنخانه بر کسانی

 «نیاز است.ی جهانیان بیخداوند از همه

 

مطالعات محمد راجع به دین مسیحیت در بسیاری از »نویسد: آقای دکتر در ادامه می
ماهه رمضان که کپی کامل از روزه لنت روزه یكاوراق قرآن منعکس است، من جمله: 

به عنوان پایه اصلی و  Donationعقاید مربوط به تثلیث، دادن صدقه یا  ها است.مسیحی

 6.«..ذو القرنین که در قرآن کپی کامل شده است رمسیحی نظیر اصحاب کهف و اسکند

 گویم:می

ماهه نیست، بلکه چهل روزه یك« های لنت مسیحیروزه»آقای دکتر خبر ندارد که  اوالً.

 پردازند. همچنین اصل  بعضی از فرق نصاری در آن مدت به روزه و عبادت می کهاست 

وجود   قبل از والدت مسیحدر شرائع روزه مختص به نصاری نیست، بلکه  گرفتن 

 ایارهپ در»نویسد: ویل دورانت در در رابطه با شعائر دینی یهودیان میکه چنان 6داشته است.
 9«بود. واجب روزه گرفتن معین، روزهای در و متبرکه ایام از

ها کتر از آندآقای جز کسی اند که در کجای قرآن کپی شده ئد مربوط به تثلیثعقا .ثانیاً

قرآن کریم  صراحتاً در تثلیث، بلکه را تأیید نکرده استاسالم نه تنها تثلیث  اطالع ندارد؟!

 شود:مردود شمرده می

6 . ِذيَن َقاُلوْا َقْد َكَفَر الخ گویند خداوند گمان کسانی که میبی: »یعنی0...إِنخ اَّللهَ َثالُِث َثاَلَثة  لخ

 «یکی از سه خدا است، کافرند...

                                                           

 96قرآن کالم محمد، ص  .6

 61، شماره 66. کتاب مقدس، سموئیل دوم، باب 6

 011، ص 0. تاریخ تمدن، ج 9

 39. المائدة، آیه 0
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6 .ِلخن َيْسَتنكَِف املَِْسيُح َأن َيُكوَن َعْبدًا َّلليه...6مسیح هرگز ابایی از این ندارد که : »یعنی

 «ی خداوند باشد...بنده

9 . ْا امْلَِسيُح اب يَقٌة َكاَنا َيْأُكاَلِن مخ ُه ِصدي ُسُل َوُأمه ِه الره
ُن َمْرَيَم إَِّلخ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبلِ

اند، و مسیح پسر مریم جز پیامبری نبود که پیش از او نیز پیامبرانی رفته: »یعنی6...الطخَعامَ 

و انسان بودند( غذا جاکه هر دکاری بود، که )از آنمادرش نیز زن بسیار راستگو و راست

 «خوردند...می

ود به از مال خبرای تقرب به خداوند انسان شود که صدقه به آن چیزی گفته می .ثالثاً

این مفهوم انحصاری به مسیحیت ندارد و در بسیاری از ادیان دنیا  9شخصی دیگر بدهد.

ن ، و به کدامیاستبرداری کردهوجود دارد! اما جناب دکتر به چه دلیلی آن را حمل بر کپی

این دو سؤال محتاج پاسخ  ؟!داندمی )و نه یهودیت!( دلیل آن را اقتباس شده از مسیحیت

 هستند!

و بلکه اصحاب کهف،  ا در متون مقدس نصاری نیافتیمی اصحاب کهف رقصه .رابعاً

 وانگهی ی آنان در متون مقدس نصاری باشد!اند و امکان ندارد که قصهخود مسیحی بوده

ای با که ذره شخصیاند؟! هر را آقای روزبهانی از کجا آورده« اسکندر ذو القرنین» اسم

ای وی که عدهمعرفی نشده است و این داند که ذو القرنین به اسمآشنا باشد، میکریم قرآن 

اً و صرف اند، هیچ دلیل خاصی ندارددانسته« کوروش»ای دیگر و عده« اسکندر مقدونی»را 

 اند که امام محمدطرفداران قول اول به خبری استناد کرده اجتهادی از سوی آنان بوده است.

رجل من الروم، ابن  ذو القرني»در تفسیر خود ذکر کرده است که:   بن جریر طبری

                                                           

 636، آیه النساء. 6

 31. المائدة، آیه 6

 041. المفردات فی غریب القرآن، ص 9
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 6که سنداً اشکال دارد. 6«عجوز من عجائزهم، ليس َلا ولد غريه، وكان اسمه اإلسكندر...

همچنین اگر دارای سند معتبری بود هم ارزشی نداشت، زیرا از وهب بن منبه نقل شده 

ناگفته نماند  9.نداردبرای مسلمانان حجیتی و  بودهشکی نیست که از اسرائیلیات و است 

تر است و به صورت خالصه که دالئل طرفداران قول دوم هم از دالئل گروه اول سست

این مشخصات با  وتوان گفت که ذو القرنین در قرآن شخص موحد و عادلی است می

 ! ندارداسکندر مقدونی و کوروش ایرانی مطابقت 

تشتی، چه چیزی آن هم بدون اما از دین زر»اند که: آقای دکتر روزبهانی مرقوم داشته
گوییم؛ تئوری و منشاء آفرینش، کسب اجازه از ناشر! کش رفته شده است، ما به شما می

های بهشتی )پایر یکاس های مربوط به کره زمین و پل صراط. بهشت و حوریداستان
 0«های جن و انواع آن.اوستا( و تئوری

ستشرقین از م ،برداری این اباطیلما برای کپیشخود  آیا فرمودید که ابتدا باید می گویم:می

 و بدون اجازه از مؤلف ،اید، یا اینکه به قول خودتان مطالب را بدون ذکر منبعاجازه گرفته

 اید؟!کاله گذاشتهها را بیو سر آن« رفتهکش»و ناشر 

                                                           

 611، ص 64تفسیر الطبری، ج  .6

که ضعیف الحدیث  وجود دارد« الرازی محمد بن حمید» این خبر شخصی به نام سند. در 6

. «با وجود امامتش، منکر الحدیث است و عجائبی دارد!»فرماید: ی او میباشد. امام ذهبی دربارهمی
ی دیگری هم او را به سرقت حدیث و سند سازی و عده «فی حدیثه نظر»گوید امام بخاری می

ست که محمد بن اسحاق نام شیخ خود را اند. همچنین اشکال دوم سند آن ابرای متن متهم کرده

 شود که روایت را صحیحسبب نمی«! حدثنی من ال أتهم»شك مجرد عبارت ذکر نکرده است و بی

 پوشی کنیم!فرض کرده و از عدالت و ضبط این راوی مجهول و نامعروف چشم

 606، ص اإلسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر. 9

 99. قرآن کالم محمد، ص 0
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ا مکه زرتشت در اصل پیامبری الهی بوده باشد، اختالف نظر وجود دارد و در این :نکته

کنیم، چرا که هم برای اثبات این مسئله دالئلی یافت را تأیید و یا تکذیب نمیاین مسئله

 صحیحاگر قول اول  6 شود، و هم برای مردود دانستن آن قرائن بسیار موجود است!می

قرار گرفته  یاریبس و تغییر حقیقتاً کتاب زرتشت مورد تحریفباید بگوییم که باشد، پس 

رادمان مکنیم، استفاده می« دیانت زرتشتی»توجه داشته باشید که هرگاه از عبارت  6است.

دین موبدان زرتشتی )منسوب به زرتشت( است، و در خصوص پیامبر آنان که خداوند به 

 کنیم.تر است صحبت نمیحال او آگاه

 اما پاسخ ما به شبهات آقای روزبهانی چنین است:

ه داند کگری، عقاید و متون آن آشنا باشد، میای با زرتشتیکسی که تنها ذره اوالً.

با  از زمین تا آسمان ،متون فعلی زرتشتیاز دید اسالم و ی خلقت و مسئلهپیدایش جهان 

آقای روزبهانی داریم که  را تنها از امثال سخنانیچنین صدور هم تفاوت دارند و توقع 

خوانیم در قرآن کریم می اند!ذاب را مانند برف سفید کردهه کجهل متعصب و مسیلمروی ابو

 َوكِيٌل که: 
 
ء  َوُهَو َعََل ُكلي ََشْ

 
ء ی همه چیز است و اهلل آفریننده: »یعنی9اَّللخُ َخالُِق ُكلي ََشْ

، اما در اوستا خلقت چیزی نیست که در انحصار خداوند «باشد.دار میهر چیزی را عهده

 نخستین سرزمینی و کشور نیکی که من»: کندمی فضلاظهار گاهی ، بلکه اهریمن نیز باشد
گاه اهریمن ی رود دایتای نیك. پس آنویج بود بر کرانهآفریدم، ایران -مزدااهوره-

مرگ بیامد و به پتیارگی، اژدها را در رود دایتیا بیافرید و زمستان دیوآفریده )!( را تنهمه
  0«آورد.جا فرود میها را در آنیرگی بخشید. زمستان بدترین آسیببر جهان هستی چ

                                                           

 4، ص 0. الفصل فی الملل واألهواء والنحل، ج 6

کاری ندارد، دینکرد ابداً در امور دینی مرمت»اند: . آقای ابراهیم پورداود در این خصوص فرموده6

که در دست داریم، آن کتاب مقدس قدیم گوید اوستائیپایبند تعصب هم نیست، صراحتاً می

 (16ها، گزارش ابراهیم پورداود، اساطیر، ص )بنگرید به: گات «نیست.

 636، آیه النساء. 9

 113، ص 6. اوستا، ج 0
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یست! مزدا تنها ن، اهریمن نیز در خلقت شرکت دارد و اهورهمتون زرتشتیبینیم که در می

بخشد!! حال این آن را چیرگی می سپس کند وآفریند و زمستان ایجاد میاهریمن اژدها می

 ید و پس از آن برای هدایت امثال دکتر روزبهانی دعا کنید!را با آفرینش در اسالم مقایسه کن

«! نی زمیهای کرهداستان»هرچه فکر کردیم، متوجه نشدیم که مراد آقای دکتر از  ثانیاً.

مزدا گاوی را آفرید  و زمین اما به هر حال در متون زرتشتی آمده است که اهورهچیست. 

از دیدگاه زرتشتیان سایر موجودات از همین  6شد.)ارمتی( را خلق کرد تا برای او چراگاه با

ها نه تن !مجوسیفرگشت اند و این به وجود آمدهگویند، که به او گاو نخستین میگاو 

 .در تضاد کامل با مبانی اسالم استدر اسالم ندارد، بلکه «! های کره زمینداستان»شباهتی با 

 ادیان الهی ین مسئله از روایاتگوییم که ممکن است امینیز  در رابطه با پل صراط

نین همچ ی تعلیمات حقیقی پیامبر آنان باشد،ماندهکه از باقیو یا این وارد اوستا شده

 واهلل أعلم بالصواب. تفصیالت اسالم در خصوص پل صراط در سایر ادیان وجود ندارد،

ی معاد و همچنین عذاب و پاداش اخروی اختصاصی به دیانت زرتشت مسئله ثالثاً.

جا ذکر را در این« بهشت»که ندارد، بلکه این امور در غالب ادیان جهان وجود دارند و این

در ابتدای این فصل تذکر دادیم که هر تشابهی دال بر اند جای تعجب بسیار دارد! کرده

 پناه برد! سنگربه این  ییتوان در هر جانمیبرداری نیست و بدون دلیل کپی

در کجای متون زرتشتی آمده است و حیف « جن»دانیم که موجودی به نام نمی رابعاً.

چه در نصوص شرعی در آن اند!که آقای دکتر این کشف خود را به منبعی ارجاع نداده

ر از انسان ها موجوداتی غیبه ثبوت رسیده، آن است که جن« جن و انواع آن»خصوص 

. وجود داردسرکش هستند که در میان آنان هم افراد مؤمن و کافر، صالح و طالح، و مطیع و 

ها تطبیق دهید و حدس بزنید که آقای روزبهانی این مطالب حال این را با اعتقادات زرتشتی

 را از کجا گرد آورده است!

                                                           

 04. مزداپرستی در ایران قدیم، ص 6
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محمد »: اندکردهدیگر ذکر در جایی  ها راآنجناب دکتر موارد دیگری جا مانده بود که 
ی، شیطان توان به یکتاپرستاز باورهای دیگر زرتشتیان سود بسیار برده است، برای مثال می

 6«کردن پنج نوبت نماز مسلمانان... اعتقاد به مهدی موعود )هوشیدر و سوشیانس(...و کپی

  گویم:می

یرا ته بودید بهتر بود، زرا اقتباس اسالم از یهود دانس« یکتاپرستی»اگر مبحث  اوالً.

چیزی به نام یکتاپرستی در  ،گراباستان باوران خوش هایخواب و خیالعلیرغم 

 گفتیمتر پیشکند!  و اقتباس برداریآن را کپیبخواهد گری وجود ندارد که اسالم زرتشتی

انند. دای از اشیاء میکه زرتشتیان به شرک در خالقیت دچار هستند و اهریمن را خالق عده

یش ب روزبهانی آقایهای تا بهتان کنیمدر اینجا هم به شرک آنان در مسائل دیگر اشاره می

صنف مه نویسندگاندکتر مانند سایر  جنابیقیناً . گردد از پیش برای خوانندگان آشکار

نانکه جویند، چکنند و از آنان مدد میندارد که زرتشتیان به ایزدان استغاثه می ایشان! خبر

 یاری به ترا ما باشی، که زمین این جای هر در تو! اشون 6رشن ای»در اوستا آمده است: 
 9«.خوانیم همی

 در را آفریدهاهوره بهرام... پرسید مزدااهوره از زرتشت»که:  خوانیمدر اوستا میهمچنین 
 نگامیه! زرتشت سپیتمان ای: گفت مزدااهوره آنگاه خوانند؟ یاری به و برند نام باید کجا
 0«...گیرند رزم آرایش و ایستند دیگریك برابر در سپاه دو که

                                                           

 01. قرآن کالم محمد، ص 6

دانند مزدا می. رَشن نام یکی از ایزدان مشهور در دین زرتشتیان است. زرتشتیان وی را پسر اهوره6

 .به نام اوستو هجدهمین روز ماه 

 016، ص 6. اوستا، ج 9

 093-001، ص 6. همان، ج 0
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کسی را به پس هیچ: »یعنی6َفاَل َتْدُعوا َمَع اَّللخِ َأَحًدافرماید: اهلل متعال می کهدر حالی

اَك َنْسَتِعيُ خوانیم که: ، و در قرآن می«همراه اهلل مخوان! اَك َنْعُبُد َوإِيخ تنها تو را : »یعنی6إِيخ

ينَ  َلهُ  ُُمْلِِصيَ  اَّللخَ  َفاْدُعواو همچنین  «طلبیم!پرستیم و تنها از تو یاری میمی  َكِرهَ  َوَلوْ  الدي

 ره بدانید، او خاص را طاعت و عبادت و بخوانید فریاد به را خداپس : »یعنی9اْلَكافُِرونَ 

 «را خوش نیاید. کافران که چند

إذا سألت فاسأل اَّلل، »فرمودند:  همچنین در حدیث صحیحی وارد شده است که پیامبر 

جویی خواهی از اهلل بخواه، و اگر یاری میاگر چیزی می»یعنی:  0«وإذا استعنت فاستعن باَّلل

 «!از اهلل یاری بجوی

 ست؟!اقتباس کرده ا یگوید که اسالم، توحید را از دیانت زرتشتپس از این کدام عاقلی می

گوییم که هیچ همان اهریمن باشد، می« شیطان»اگر مقصود آقای روزبهانی از  ثانیاً.

تار خام و ناپخته وجود ندارد! نزد زرتشتیان اهریمن )که در اوستا دلیلی برای این گف

 یانگرمینیو به معنای مینوی دشمن است( قادر به خلق کردن است و او را پدیدآورنده

من در شمال همچنین در وندیداد آمده است که اهری 1دانند.می و امراض هاتمامی بیماری

شیطانی دارد که در قرآن  اچه شباهتی ب اهریمن،این به راستی  1!سکونت داردو در دوزخ 

 و احادیث صحیحه از آن بحث شده است؟!

های قبل پذیریم، زیرا اصل نماز در شریعتادعای اقتباس نماز از زرتشتیان را نمی ثالثاً.

 آن به سبب نداشتن دلیل معتبر،ی کپی از شبههاز تولد زرتشت هم وجود داشته است و 
                                                           

 636، آیه النساء. 6

 636، آیه النساء. 6

 60، آیه غافر. 9

 604، ص 0. سنن الترمذی، ج 0

 441، ص 6اوستا، ج . 1

 391، ص 6. همان، ج 1
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د نماز زرتشتیان ندار فروع هیچ شباهتی به نماز در شریعت ما، فروعهمچنین  .مردود است

وده آتش و... ب ، ماه،خورشید در مقابلنماز زرتشتیان  و با آن به طور کلی متفاوت است.

که ما لباس خاصی برای نماز باشد، درحالیاست، و همچنین بستن سدره از شروط آن می

 زرتشتیان در نماز به ستایش پوشاندن عورت در نماز است. و دعا نداریم و لباس تنها برای

 که نماز مسلمانان، صرفاً برای ستایش پروردگار است.پردازند، درحالیفرشتگان می

دهنده گمان خورده و فریبهای متدین! و سایر قشرهای فریبناسیونالیست .رابعاً

الم اسدر اند که سوشیانت )به معنی سودبخش( در دیانت زرتشت، همان مهدی موعود کرده

دو مبحث  که میان ایناند، درحالیخبر خروج وی را در آخر الزمان داده است که پیامبر 

سوشیانت یك شخصیت واحد نیست، بلکه یك صفت  شباهت خاصی وجود ندارد، چرا که

 این صفت در گاهان برایحتی و  کنندمی تجدیداست که برای افرادی که دین زرتشت را 

انسیه ی کیتخم زرتشت در دریاچهی زرتشتیان، به عقیده. زرتشت هم به کار رفته است

گردند و بستن میشویی در آن دریاچه از آن آ)هامون( قرار دارد که زنانی هنگام تن

اندان هاست که از خی آناز جمله« ونگهوفذری»آورند! بانویی به نام را به دنیا می یسوشیانت

ی دوم پس از زرتشت در آن دریاچه تن خویش را بهروز پسر فریان است و در هزاره

مهدی  یابید کهآیا این حکایات را در اسالم می 6 شود!شوید و دومین موعود را باردار میمی

هامون باشد؟! بلکه از دیدگاه اسالم، مهدی  یها در دریاچهی آنافراد متعددی باشند و نطفه

سیده اند از نسل دختر ایشان یعنی فرموده موعود یکی بیشتر نیست و چنانکه پیامبر 

عدالتی قیام است که در آخر الزمان متولد شده و برای مبارزه با ظلم و بی فاطمه 

 6کند.می

                                                           

 6131، ص 6. اوستا، ج 6

 613، ص 0. سنن أبی داود، ج 6
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جناب آقای دکتر روزبهانی در نهایت اسالم را به اقتباس از دین بودا! متهم ساخته و 

 6«بازی با تسبیح )!( را از آن اقتباس کرده است...»اند که: فرموده

با تسبیح! وجود ندارد و ای  ای مبنی بر بازیدر قرآن و سنت هیچ توصیه گویم:می

ا ی نخست رافترا زنندهدادند تا بعی ارجاع میآقای دکتر این ادعای خود را به منکاش که 

 !شناختیم!می

های با امتدین اسالم، همان دین انبیای الهی پیشین است و ما  چه گذشت:ی آننتیجه

ينَ  إِنخ خوانیم که و در قرآن کریم می جز در شریعت تفاوتی نداریمآنان   اَّللخِ  ِعنْدَ  الدي

ْس  ای میان عقاید و احکام این شریعت و شرائع سابقه وجود بنابراین اگر تشابه ،6اَلمُ اإْلِ

داشته باشد، به آن دلیل است که همگی یك سرچشمه و منبع واحد دارند. سایر ادعاهای 

ی دالئل نقلی و عقلی باطل گرداندیم، و سپاس برای آفریدگار آقای روزبهانی را با ارائه

جهانیان است.

                                                           

 99. قرآن کالم محمد، ص 6

 «گمان دین ]حق[ نزد خداوند اسالم است.یب»:  63، آیه آل عمران. 6
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 مشاوران پیامبر در قرآن کریم!
ثت و این حکایت اسالم ستیزان از ابتدای بع« الغریق یتشبث بکل حشیش!»به قول عرب 

با پیروی از هستند که هر کدام  سرگردانچنان در این وادی  ، وتا زمان قیامت خواهد بود

کتاب  و گویند! پس از ادعای اقتباس از متون زرتشتی و کتاب مقدسچیزی میگمان خود، 

در نوشتن قرآن با افرادی مشورت  اند که پیامبر ها! دست به دامن این شدهبودائی

 برده است!!کرده و از نظریات آنان بهره میمی

 گویند محمد نوشتنهاست و میای که سر زبانراجع به شایعه»نویسد: جناب دکتر می
آورد... را می 610و  619پردازد و آیه گیری میقرآن را از سلمان فارسی آموخته، اهلل به جبهه

خواهد تا راجع قدر مسلم، در آن زمان این شایعه به قدری قوی بوده که محمد از اهلل می
 6...«ای نازل کندبه آن و تکذیب آن آیه

ترین میل به پذیرفتن آن نیست، از باطلاین شایعه که آقای روزبهانی هم چندان بی گویم:می

ی مک اتاین آیی ما آن است که ترین ادلهیکی از قاطع هیچ اصلی ندارد.اباطیل بوده و 

در عهد  اما سلمان فارسی  ،6اندبه مدینه نازل شده بوده و قبل از هجرت پیامبر 

های تعداد سوره 9را ندیده بودند! ایشانرسیدند و قبل از آن   مدنی به خدمت پیامبر

ی دیگر سوره 60در و ها اختالفی نیست، سوره است که در مکی بودن آن 31مکی حداقل 

آقای روزبهانی و مقلدین  و 0قول راجح مکی هستند ها هم طبقناختالف شده است که آ

توجیه کنند. حضور معلم!  پیش ازسوره را  43این نزول ایشان هرگز نخواهند توانست که 

 و شواهد تاریخی دلیلی استبیادعای   ادعای آموختن قرآن از سلمان فارسی بنابراین

 کنند.باطل میرا  شبههاین  هاو همچنین علم به مکی یا مدنی بودن سوره

                                                           

 664. قرآن کالم محمد، ص 6

 11، ص 61. تفسیر القرطبی، ج 6

 601، ص 93. مسند أحمد، ج 9

 19. المقدمات األساسیة فی علوم القرآن، ص 0
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ندارند،  ممکن است شخصی سؤال کند که اگر این آیات ارتباطی به سلمان فارسی 

ضاد را مت« عجم»شناسان گوییم که لغتپس مقصود از آن فرد عجمی چیست؟ در پاسخ می

و بر این اساس هر فرد غیر عربی عجمی است، اگرچه فارس نباشد.  6انددانسته« عرب»

ازل ن «بلعام»به نام  غالمی رومیاند که این آیه در ارتباط با ذکر کرده علمای اهل تفسیر

ای از مشرکین ادعا جا عدهاند، و از همینکردهاو را به اسالم دعوت می  برشده که پیام

را ذکر « سلمان فارسی»تنها کسی که نام  6آموزد!می  کرده بودند که او قرآن را به پیامبر

قول او را تضعیف کرده و   باشد که حافظ ابن کثیرکرده است، ضحاک بن مزاحم می

 9هاد کرده است.به مکی بودن آیه نیز استش

که از دالئل قاطع )!( دیگر مبنی بر این»یابد: ی جدیدی میدکتر روزبهانی در ادامه بهانه
ی قرآن شخص محمد بوده، موضوع عبداهلل بن سعد بن ابی سرح، کاتب محمد نویسنده

کرد، محمد آن را در نوشتن قرآن است... این کاتب، هرچه را که به محمد پیشنهاد می
رفت و این موضوع عبداهلل را نسبت به اصالت قرآن مشکوک کرده تا جایی که به پذیمی

 0«ند...کای است که بنابر سلیقه من، تمام گفتارش تغییر میگوید: این چه اهللمحمد می

ه بافت داشته است که هم این داستان دروغ است و گویا برای آقای روزبهانی  گویم:می

 آن شاخ و برگ ندهد!

جناب دکتر در جایی دیگر از ی خوبی ندارد! گو حافظهاند که دروغراست گفته اوالً.

خواسته و وانمود یکی از اشتباهات محمد در این بوده که چون می»اند: شان فرمودهکتاب
اما در  1«کرده...کرده که قرآن کالم اهلل است، در خصوص آیات با کسی مشورت نمیمی

                                                           

 941، ص 66. لسان العرب، ج 6

 643، ص 60، ج التحریر والتنویر. 6

 110، ص 0. تفسیر القرآن العظیم، ج 9

 664-663. قرآن کالم محمد، ص 0

 10. همان، ص 1
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پذیرفتن پیشنهادهای صحابه و حتی  با سلمان فارسی  جا مدعی مشورت پیامبر این

 6شده است!

ی این اتفاق بر سر آیه گویا اند کهرا چنین نقل کرده مذکورها حکایت اخباری .ثانیاً

 ََفَتباَرَك اَّللخُ َأْحَسُن اْْلالِِقيکه این آیه به اتفاق اهل تفسیر مکی رخ داده است، درحالی

باشد! بنابراین مربوط به عهد مدنی می  و ارتداد عبد اهلل بن سعد بن أبی سرح 6بوده

 گردد.بطالن این خبر آشکار می نیز از همین طریق

یخی که با قرائن تاراند، عالوه بر اینخبری که آقای روزبهانی به آن استناد کرده .ثالثاً

 :استشهاد نیست یرسوایی هم دارد که شایسته اسناددر تضاد کامل است، 

، و کلبی اندآورده کلبی از روایت 9«أسباب النزول»این خبر را در کتاب   امام واحدی .1

 0گویی است.و متهم به دروغ «متروک الحدیث»

                                                           

 و او چون قصد داشت به قرآن»: در این خصوص چنین نوشته است. دکتر مسعود انصاری نیز 6

ی الهی و آسمانی بدهد، در تدوین مطالب تنها به ذهنیت خود احکامی که در آن آورده است جنبه
 (616)بازشناسی قرآن، ص  «متکی شد.

خوشبختانه آقای روزبهانی هم معترف به مکی بودن سوره  – 616، ص 66. تفسیر القرطبی، ج 6

)بنگرید به: قرآن کالم  «نازل شده است!آیه که در مکه بر محمد  664ی مؤمنون با سوره»هستند: 

 (601محمد، ص 

 661. أسباب النزول، ص 9

مام اباشد. . محمد بن السائب الکلبی، از مؤرخین و دارای مؤلفاتی در خصوص تاریخ عرب می0

فرماید که بر ترک حدیث او اتفاق شده است. معتمر بن سلیمان او را کذاب ابوحاتم رازی می

گوید که سخنی از کلبی شنیدم که هرکس آن را بگوید داند و ابو عوانه می)بسیار دروغگو( می

اند. بوده داند که قائل به الوهیت علی شود! ابن زریع هم او را از طائفه سبائیه میکافر می

 311، ص 9برای مطالعه بیشتر بنگرید به: تاریخ اإلسالم للذهبی، ج 
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که عبداهلل بن سعد بن أبی سرح  6با اسنادش از شرحبیل نقل کرده است  امام واحدی .4

 6ضعیف است.اسنادش ادعای نزول وحی کرده است، اما 

نقل کرده است که عبد « السدیإسماعیل »خبر متفاوتی را با اسنادش از   . امام طبری3

علیما »ا ر« سمیعا علیما»کردند، اهلل بن سعد بن ابی سرح، آن زمان که پیامبر بر او امالء می

این روایت نیز ضعیف است و با  9نوشت و سپس دچار شك شده و کافر شد.می« حکیما

 0قبلی کامالً متفاوت است. اخبار

د که ارتداد عبد اهلل بن سعبنابراین این خبر به جمیع طرقی که دارد، باطل است و این

ای گونه مسائل بوده باشد به اثبات نرسیده است، بلکه عدهبه سبب این بن أبی سرح 

انه بوده گهای هفتی حرفاند که ارتداد وی به دلیل شك در مسئلهذکر کردهاز اهل علم 

 است.

  در زمان فتح مکه به عثمان بن عفان عبد اهلل بن سعد بن أبی سرح  رابعاً.

 ایمان آورد.توبه کرده و امان خواسته شد و سپس   پناهنده گردید و برای او از پیامبر

گیری کرده و بر ایمان خود ایستادگی کرد، ها کنارهنیز از فتنه پیامبر پس از وفات وی 

.فرماندهی سپاه رسیدیاری کرده و به در فتوحات دین اسالم را و 

                                                           

 666. أسباب النزول، ص 6

. اسناد این خبر ضعیف است، به دلیل ارسال شرحبیل و همچنین ضعیف بودن أحمد بن عبد 6

ر ب گوید کهاند. ابن عدی میذهبی تضعیف تعدادی از علماء را برای او نقل کردهامام الجبار، که 

ر ی بیشتکند. برای مطالعهگویی میضعف او اتفاق نظر وجود دارد، و مطین او را متهم به دروغ

 666، ص 6بنگرید به: میزان االعتدال، ج 

 190، 66. تفسیر الطبری، ج 9

و وقوع این حادثه « إسماعیل بن عبد الرحمن السدی». اسناد این روایت به دلیل انقطاع بین 0

 ی چهارم است.هجری وفات کرده است و از طبقه 663او سال ضعیف است. زیرا 

www.takbook.com



 

 

  رسالت جاوید  31 

 فصاحت قرآن عربی با وجود الفاظ عجمی!
مگر اهلل قرآن را به زبان فصیح عربی »نویسد: بسیار می هایتالشابو جهل زمان پس از 
ی عربی، هابایستی کتابی باشد که در آن به غیر از واژهپس قرآن میبرای مردم نفرستاد، 

 6«های بیگانه نباید )!( وجود داشته باشد...واژه

ر و داند و کامالً به ظاهیکه چیزی از آن نمکاری پرداخته آقای دکتر به متأسفانه  گویم:می

 باطن آن جاهل است!

تی ، اما این مسئله منافانیستنددر قرآن کریم مفرداتی وجود دارد که در اصل عربی  اوالً.

فصاحت، بالغت و شیوایی یك کالم هیچ ارتباطی به وجود یا عدم  با فصاحت قرآن ندارد!

ز ا خالیی دنیا های زندهیك از زبانوجود مفردات بیگانه در زبان آن ندارد، و البته هیچ

ی اندازهد و ایراد گرفتن آقای دکتر به این مسئله، دال بر جهالت بیچنین کلماتی نیستن

 ی خود، مقصودش را به، بلکه فصاحت آن است که شخص با زبان رایج زمانهایشان است

پرویز خانلری نیز در این خصوص . دکتر بهترین شکل ممکن، به مخاطبین انتقال دهد

جلوتر کمی و  6«خالی نیست. ن از لغات بیگانههای اقوام متمدیك از زبانهیچ»اند: فرموده

 دهد که نسبت لغاتها نشان میی تحقیق در لغات بعضی از زباننتیجه»اند که هم فرموده
 9«بیگانه به لغات اصلی غالباً عدد بزرگی است.

بل از قباید دانست که این کلمات این مسئله ایرادی بر فصاحت قرآن کریم نیست، و 

ن زبان تری. قریشیان فصیحاندودهمورد استفاده ب ن عربی شده در میان مردموارد زبا اسالم

ند، شدکه در عکاظ جمع میکه شعرای غیر قریشی زمانیرا در میان عرب داشتند، به طوری

ی ی فردوسی که بیش از هر کتاب فارسی دیگرکتاب شاهنامه گفتند.با لهجه قریش شعر می

                                                           

 60. قرآن کالم محمد، ص 6

 666. زبان شناسی و زبان فارسی، ص 6

 . همان9
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در این جهالت با از چنین مسائلی خالی نیست و احدی نیز  6وصف به شیوایی شده است

های دیگر کلمه شاهنامه بلیغ نیست و از زبانبگوید داستان نشده که همجناب دکتر 

 :کنیمتنها به ذکر یك مثال اکتفا میاست!! « رفتهکش»

 6بیاورد عراده و منجنیق سکندر بفرمود تا جاثلیق 

و با منطق آقای روزبهانی، این بیت  اصل یونانی داردفارسی،  «منجنیق»ی واژه گویم:می

جالب است بدانید که آقای محمد علی  !ارزش استفردوسی خالی از فصاحت بوده و بی

گردآوری و در آن به  «فردوسی کلمات عربی در شاهنامه»با عنوان  ایمجموعهزاده جمال

 تواند بگویدمیاحدی پس از این اند! آیا ی عربی موجود در شاهنامه پرداختهواژه 411ذکر 

 ؟!ودشیافت میفصاحت و شیوایی ندارد، زیرا کلمات عربی بسیاری در آن  «شاهنامه»که 

هایی )که در اصل از زبان دیگری همچنین شاعران فصیح عهد جاهلیت نیز چنین واژه

انی وجود بردند و در آن زمان امثال روزبهوارد عربی شده بود( را در اشعارشان به کار می

ین که در این وادی از بیشتر القیس امرؤگرفت! نداشتند و احدی بر فصاحت آنان ایراد نمی

واقف کامالً  او و اشعارشنیز به شهرت  دکتر روزبهانیو آقای  شهرت برخوردار است

ویش خخبری و بیایراد گرفته و جهل ها به آن سروده که جا دارد آقای دکتر، ابیاتی 9است

 :سازدظاهر  از پیشرا بیش 

 0الرعال أسرابها کأن قیروان ذات وغارة

                                                           

سال زمان برده است و بسیاری  91بو القاسم فردوسی، تکمیل این اشعار ای خود . بنابر گفته6

 اند. بنابراین به طریق اولی باید از کلماتکردهکردن زبان فارسی تأیید سخن او را مبنی بر زنده

فردوسی وجود این واژگان را خالف  .6بیگانه خالی باشد و این امر از دو حالت خارج نیست: 

 ای جز استفاده از این واژگان نداشته است.چاره .6دانست.  فصاحت نمی

 66، بخش ر. شاهنامه فردوسی، پادشاهی اسکند6

 64ص . قرآن کالم محمد، 9

 603، ص القیس ئامر دیوان. 0
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در فارسی گرفته شده است و به معنای جماعتی « کاروان»از اصل « قیروان»ی واژه گویم:یم

 آید.هایشان میاز مردم و یا اسب

 

 6مفقرا وشذرا یاقوتا یحلین ونعمة وصون کن فی غرائر

ای نیز آن را به عنوان کلمهدر اصل عربی نیست، و آقای روزبهانی « یاقوت»ی واژه گویم:یم

های بسیار دیگری وجود دارد همچنین مثال 6!که از فارسی وارد عربی شده، ذکر کرده است

 کنیم.که برای جلوگیری از طوالنی شدن کالم به همین اندازه اکتفا می

ل این موارد قابل ترجمه نیستند و نباید در ترجمه اسامی اشخاص، کشورها و امثا ثانیاً.

 «هود»، «ناردی»، «الروم»شان کلماتی مانند ر لیستها بیابیم! آقای دکتر! دمعنای لغوی برای آن

ها چه کلماتی به جای اینکه اند توقع داشتهایشان دانیم اند و نمیرا هم آورده« مجوس»و 

 شد!استفاده می

 

 

                                                           

 30همان، ص . 6

 61. قرآن کالم محمد، ص 6
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 در اسالم خداوند  

 صفات اهلل در کتاب مقدس وجود ندارد!
در »اند: هزار و یك دلیل! در خصوص صفات اهلل متعال چنین پنداشته صاحب  دکتر 

لقب در نظر گرفته شده است که در کتب مقدس یهودیان و مسیحیان از  33قرآن برای اهلل 
در قرآن به القابی نظیر: جبار، عزیز، غفار، قهار، فتاح، بصیر، عظیم، ای نیست. ها نشانهآن

 6«خوریم که تمامی در مورد اهلل به کار برده شده است...قادر، هادی و... برمی

این اسماء تماماً در قرآن کریم نیستند، پس آقای دکتر در این نقطه دچار اشتباه  :گویممی

که صفات اهلل عزوجل در عهد قدیم و عهد جدید مذکور بر فرض اینشده است. همچنین 

ری نصا کتاب مقدس یهود ودر واقع کند؟! نباشد، این چه اشکالی به قرآن کریم وارد می

شما بر اساس آن برای ما طرح اشکال کنید! رسول خدا د که برای مسلمانان حجیتی ندار

  :كتاب، وَّل تكذبوهم وقولوا: آمنا باَّلل وما أنزل َّل تصدقوا أهل ال»به یاران خود فرمودند

چه اهل کتاب را تصدیق نکرده و تکذیب هم نکنید، بلکه بگویید: به اهلل و آن»یعنی:   6.«إلينا

 «به سوی ما نازل کرده است ایمان داریم.

را بصورت لفظی یا معنوی از کتاب  اندذکر کردههمان مواردی که آقای روزبهانی حال 

 کنیم:می اثباتهد قدیم یا جدید( مقدس )ع

در سفر تثنیه آمده  9کسی که هر چیزی را تحت سلطه و کنترل دارد. :قهارالو  الجبار. 1

 و جبار و عظیم خدای و ،رب االرباب و خدایان خدای شما خدای یهُوَه که زیرا»است: 
 0«.گیردنمی رشوه و ندارد طرفداری که ،است مهیب

                                                           

 94-93. قرآن کالم محمد، صص 6

 61، ص 1. صحیح البخاری، ج 6

 14المجتنى، ص  . الثمر9

 63 ، شماره61. کتاب مقدس، سفر تثنیه، باب 0
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 6کنند.ثابت می اهلل متعالکمال قدرت و توانایی را برای  دو صفت،این  قادر:العزیز و ال. 4

 زمین در لوز در مطلق قادر خدای: گفت یوسف به یعقوب»: که پیدایش آمده استسفر در 
 6«.داد برکت مرا ،شده ظاهر من به کنعان

 آن گویدمی آخر، و اول یا، و الف هستم من»خوانیم: ی یوحنا میهمچنین در مکاشفه
 9«.االطالقعلی قادر آید،می و بود و هست که خدا، خداوند

این  0.روداست که هر کسی برای مغفرت به نزدش می« بسیار آمرزنده»به معنای  غفار:ال. 3

 ای وت زیرا»شود، برای مثال در مزامیر آمده است: معنا در کتاب مقدس به فراوانی یافت می
 1«.خوانندمی را تو که آنانی برای رحیم بسیار و هستی غفار و نیکو خداوند،

این صفت را خداوند  1فاتح به معنی حاکم و قاضی، و فتاح برای مبالغه است.. الفتاح: 0

ی معاد نزد این باشد و مسئلهغالب ادیان داراست، زیرا مربوط به قضاوت روز قیامت می

 مخفی کار هر با را عمل هر خدا»جامعه چنین آمده است:  در ادیان پذیرفته شده است.
 3«.آورد خواهد محاکمه به باشد، بد خواه و نیکو خواه

 4ماند و به همه چیز احاطه دارد.آن کسی که هیچ چیز از چشم او مخفی نمیبصیر: ال. 7

 هک را آنچه و نگردمی زمین هایکرانه تا او»ی خداوند گفته شده که در سفر ایوب درباره
 3«.بیندمی است آسمان تمامی زیر

                                                           

 66. الثمر المجتنی، ص 6

 9 شماره، 04. کتاب مقدس، سفر پیدایش، باب 6

 4، شماره 6. همان، مکاشفه یوحنا، باب 9

 91. الثمر المجتنی، ص 0

 1، شماره 41. کتاب مقدس، سفر مزامیر، باب 1

 33. الثمر المجتنی، ص 1

 60، شماره 66. کتاب مقدس، سفر جامعه، باب 3

 61، ص الثمر المجتنی. 4

 60، شماره 64. کتاب مقدس، سفر ایوب، باب 3
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در سفر ارمیا، از زبان وی آمده  6به معنای با عظمت و صاحب شکوه است.. العظیم: 6

 6..«.باشدمی صبایوت یهوه تو اسم که جبار عظیم خدای»است که: 

 9...«مهیب و عظیم خدای ای آسمانها، خدای ،یهوه ای آه»در سفر نحمیا نیز آمده است که: 

خوانیم در مزامیر می 0کند.به معنای کسی است که هدایت، راهنمایی و ارشاد می . الهادی:5

 1«.نمایدمی هدایتم عدالت هایراه به خود نام خاطر به و گرداندبرمی مرا جان»که: 
 را ماش هایدل خداوند و»گوید: ی دوم خود به تسالونیکیان میپولس قدیس نیز در رساله

 1«.کند هدایت مسیح صبر به و خدا محبت به

روزبهانی را به راه راست خود دکتر روان امثال خواهیم که دنبالهما نیز از اهلل متعال می

د، آمین...نجات ده الحادو سرطان  هدایت کند و از سراب گمراهی

                                                           

 666. اشتقاق اسماء اهلل، ص 6

 64، شماره 96. کتاب مقدس، سفر ارمیا، باب 6

 1، شماره 6. همان، سفر نحمیا، باب 9

 11. الثمر المجتنی، ص 0

 9، شماره 69. کتاب مقدس، مزامیر، باب 1

 1، شماره 9، رساله دوم پولس به تسالونیکیان، باب همان. 1
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 خدای مسیحیت، خدای محبت است!
در دین مسیحیت، خداوند مظهر محبت و خوبی و نیکی »گوید: آقای دکتر روزبهانی می

ورزند. ها نیز به او عشق میباشد. در این مذهب، خداوند بندگانش را دوست دارد و آنمی
اسالم، اهلل، موجودی است توان در دین اسالم دید، در اما این حالت را به هیچ وجه نمی

توز، مستبد و... که آرزویی جز خفت و خواری رحم، دیکتاتور )!(، قهار، کینهشقی، بی
 6«بندگانش ندارد.

 کند، بلکهاید، اشکالی بر قرآن وارد نمیاگر شما این حالت را در اسالم ندیده گویم:می

ین اید! همی ادعای هنر کردههنراوج بی و در با قرآن آشنا نیستیدتقصیر از شماست که 

اید، سبب شده است که آیات حقیقت را به گرداب تعصب که خود را در آن گرفتار ساخته

 چه خوب گفته است: بنگرید، و سعدی شیرازی  ورزینگاه غرض

 نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی کسی به دیده انکار اگر نگاه کند
 

نیز پروردگارشان را دوست  آناناهلل متعال بندگان نیکوکارش را دوست دارد و  اوالً.

دارند و این معنا در جاهای متعددی از قرآن کریم تکرار شده است، اما آقای روزبهانی 

 چشم دیدن این آیات را ندارد:

1.  ُبهُهْم َوُُيِبهوَنه
خداوند قومی را خواهد آورد که آنان را »: یعنی6َفَسْوَف َيْأِِت اَّللخُ بَِقْوم  ُُيِ

 «دارند.دوست داشته و آنان نیز خداوند را دوست می

4.  َُوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدود9دار و با محبت است.و خداوند آمرزنده، دوست: »یعنی» 
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 10، آیه المائدة. 6

 60، آیه البروج. 9
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3.  َِرين ابَِي َوُُيِبه امْلَُتَطهي کنندگان و پاکیزگان خداوند توبهگمان بی: »یعنی6إِنخ اَّللَ ُُيِبه التخوخ

 «دارد.را دوست می

0.  ْبِبُْكُم اَّللخُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكم بُِعوِِّن ُُيْ بهوَن اَّللخَ َفاتخ
بگو اگر خدا را : »یعنی6ُقْل إِْن ُكنُْتْم ُُتِ

 «زد.دوست دارید، از من پیروی کنید، تا خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامر

7.  َبه املُْْحِسنِي
 «دارد.و خداوند نیکوکاران را دوست می: »یعنی9َواَّللخُ ُُيِ

6.  َبه امْلُتخِقي
َقى َفإِنخ اَّللخَ ُُيِ آری! کسی که به عهدش وفا کند : »یعنی0َبََل َمْن َأْوََف بَِعْهِدِه َواتخ

 «دارد.میو تقوا پیشه کند، پس خداوند پرهیزکاران را دوست 

5.  ِذينَ  َياِعَباِدَي  ُقْل ُفوا الخ ُنو َيْغِفرُ  اَّللخَ  إِنخ  اَّللخِ  َرْْحَةِ  ِمنْ  َتْقنَُطوا ََّل  َأْنُفِسِهمْ  َعََل  َأْْسَ  إِنخهُ  ََجِيًعا َب الذه

ِحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  ! ایدکرده هم روی زیاده معاصی در که آنان ای! بندگانم ای بگو: »یعنی1الرخ

 ،آمرزدمی را گناهان همه خداوند قطعا. نگردید ناامید و مأیوس خدا مرحمت و لطف از

 .«است مهربان و آمرزگار بسیار او که چرا

در آیات بسیاری از قرآن کریم آمده است، خداوند کفار و ظالمین را  همان گونه .ثانیاً

دارد و این مسئله هیچ اختصاصی به اسالم ندارد. اگر قراردادن عذاب برای دوست نمی

بودن اهلل سبحانه وتعالی باشد، پس این نصوص را باید به  رحم!بیکفار و ظالمین دلیل بر 

 انی گذاشت:خبری آقای روزبهحساب ناآگاهی و بی

 و ماران ای»گوید: خطاب به فریسیان می در انجیل متی آمده است که مسیح  .1

 1«کرد؟ خواهید فرار جهنم عذاب از چگونه! زادگانافعی

                                                           

 666، آیه البقرة. 6

 96، آیه آل عمران. 6

 604، آیه آل عمران. 9

 31، آیه آل عمران. 0

 19، آیه الزمر. 1

 99، شماره 69. کتاب مقدس، انجیل متی، باب 1
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 عالم این آخر در طوربدین»فرماید: در خصوص معاد می اند که مسیح نقل کرده .4

 نورت در را ایشان کرده، جدا صالحین میان از را طالحین آمده، بیرون فرشتگان. شد خواهد
 6«.باشدمی دندان فشار و گریه که جایی ،انداخت خواهند آتش

 خواهند جاودانی عذاب در ایشان»: همچنین عذاب و پاداش نزد مسیحیان ابدی است .3

 6«.جاودانی حیات در عادالن اما رفت،

 خود گشوده، اموات عالم در را خود چشمان»خوانیم که: در حکایتی از انجیل لوقا می .0

 9«.دید آغوشش در را ایلعازر و دور از را ابراهیم و ،یافت عذاب در را

در انجیل متی آمده است که جمیع امت را حاضر کرده و گروهی را در طرف چپ قرار  .7

 دور من از ،ملعونان ای ،گوید را چپ طرف اصحاب پس»گوید: دهند، و پادشاه میمی
 0«.است شده امهی او فرشتگان و ابلیس برای که جاودانی آتش در شوید

 تحیا داخل شلبهتر است که »نقل کرده است که چنین فرمود:   مرقس نیز از عیسی .6

 1«.نپذیرد خاموشی که آتشی در گردی، جهنم وارد دست دو با اینکه از شوی،

ست گمان کرده ا گویاداند و آقای دکتر! خداوند اسالم را دیکتاتور و مستبد! می ثالثاً.

ز اکه بندگان او را که طبق عقاید نصاری، خداوند با مخلوقاتش مشورت کرده و یا این

مشکل این مرد آن است که قبل از  حقیقتاًکنند! انتخاب می پرسیو همه رفراندوم طریق

 کند!چه نوشته را مرور نمیآن ،از نوشتن همکند و بعد نوشتن فکر نمی

آرزویی جز خفت و خواری بندگانش »آقای روزبهانی گمان کرده که اهلل متعال  رابعاً.

ی هایی که در خصوص عقیدهدهد که او برگی از کتاب، و همین مسئله نشان می«ندارد

                                                           

 03-11، شماره 69. همان، باب 6

 01، شماره 61. همان، باب 6

 69، شماره 61باب  انجیل لوقا، ،کتاب مقدس. 9

 06، شماره 61باب  انجیل متی، ،همان. 0

 09، شماره 3باب  انجیل مرقس، ،همان. 1
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 بر آن است که تمامی ی دینی و تشریعی خداونداسالمی نوشته شده را نخوانده است. اراده

ایمان آورده و نیکوکار باشند، و خداوند کفر را برای آنان نخواسته و راضی به آن ها انسان

ُيِريُد م: خوانیکه در قرآن کریم میچنان، پسنددهم نیست، بلکه بدی را برای بندگانش نمی

ِذيَن ِمْن قَ  َ َلُكْم َوَُّيِْدَيُكْم ُسنََن الخ  6ْبلُِكْم َوَيُتوَب َعَلْيُكْم َواَّللخُ َعلِيٌم َحكِيمٌ اَّللخُ لُِيبَيي

 َعَليُْكمْ  َيُتوَب  َأن ُيِريدُ  َواَّللهُو 6اْلُعْسَ  بُِكمُ  ُيِريدُ  َوَّلَ  اْليُْسَ  بُِكمُ  اَّللهُ ُيِريدُ : فرمایدو نیز می

ِذينَ  َوُيِريدُ  َهَواِت  َيتخبُِعونَ  الخ  9َعظِيَمً  َمْيالً  ََتِيُلواْ  َأن الشخ

ها آموخته است که خیر و شر چیست، و سپس به آنان اختیار داده تا اهلل متعال به انسان

دهد، یکی از آن دو را انتخاب کنند، و در این دنیا نیز به آنان فرصت توبه و بازگشت را می

ه شود کپیدا می یکند. آیا انسان عاقلسپس در آخرت با عدل خویش بین آنان داوری می

 ؟!کنداطالق « دیکتاتوری»را ظالمانه دانسته و بر آن لفظ  این

 

                                                           

ران و تان )از پیامبخواهد برایتان تبیین کند و شما را به راه پیشینیاناهلل می»:  61، آیه النساء. 6

 «ی شما را بپذیرد، و اهلل آگاه و حکیم است.صالحان( رهنمود کند و توبه

 .«نیست شما و سختی زحمت خواهان و خواهدمی را شما آسایش وندخدا»:  641، آیه البقرة. 6

 راه شهوات دنبال به که کسانی و بپذیرد را شما توبه خواهد می خداوند»:  63، آیه النساء. 9

 .«گردید منحرف بسیار که خواهند می افتند،می
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 معاد در اسالم

 خواری در بهشت!شراب
هایی که در آن به جای آب، رودخانه»نویسد: های بهشت میجناب دکتر در باب ویژگی

بهشت وعده  شراب وجود دارد و حاال چطور در زمین خاکی شراب حرام است ولی در
شرابی »اند: بسته ئیافتراچنین و در جایی دیگر بر قرآن   6«ی جناب محمد حالل...داده شده

 6«آورد!سفید و روشن که مستی کامل می

عال آقای به اصطالح دکتر! آغاز کنیم. اهلل متجناب بهتر است که ابتدا از افترای گویم: می

اِربِيَ َبْيَضاَء : ی صافات فرموده استدر سوره ة  لِلشخ شراب سفید رنگی که »یعنی: 9َلذخ

 نی دروغیترجمهبر خالف بینیم که میو  .«گوار استنوشند، خوشبرای کسانی که می

 ! در این آیه وجود ندارد!ذکری از مستی کامل ،آقای روزبهانی

و از این آیه 0ُينَزُفونَ ََّل فِيَها َغْوٌل َوََّل ُهْم َعنَْها خوانیم که: ی بعدی میهمچنین در آیه

گردد که شراب دار آخرت، از آفاتی که در مسکرات دنیوی وجود دارد، خالی ثابت می

نیز این قول را   امام محمد بن جریر طبری 1سازد.است و عقل را از انسان دور نمی

 اند:و به این بیت استشهاد کردهتأیید کرده 

 1األولوتذهب باألول  وما زالت الكأس تغتالنا

 

                                                           

 94. قرآن کالم محمد، ص 6

 631. همان، ص 6
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ُْم فرماید: از صفات شراب بهشتی، پاکیزگی آن است، چنانکه اهلل متعال می َوَسَقاُهْم َرُّبه

اًبا َطُهوًرا  که مسکرات دنیوی نجس و پلید هستند.درحالی6ََشَ

ی دنیا نیست که أم الخبائث بوده و کنندهبنابراین شراب بهشت مانند شراب مست

دهد، بلکه متفاوت از آن بوده و این معایب و ها و مفاسد سوق میشخص را به سوی بدی

ی و نوشیدن شراب بهشتمفاسد را ندارد، و در نتیجه تضادی بین حرمت مسکرات در دنیا 

.وجود ندارد

                                                           

 «نوشاند.ای میو پروردگارشان به آنان شراب پاکیزه»:  66، آیه اإلنسان. 6
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  پیامبر اسالمشبهاتی پیرامون 
اند، بلکه یك اسوه و الگوی نیك به شمار تنها یك حاکم عادل نبوده پیامبر اسالم 

سال توانستند یك امت واحد پدید آورده و جاهلیت و خرافه و  69روند که در مدت می

سایر  داری وایشان قبل از بعثت مشهور به امانت شرک و فساد را از دامن اجتماع پاک کنند.

که اند و این مسئله مورد اعتراف مستشرقین نیز قرار گرفته است، چنانحسنه بوده صفات

 6«محمد مشهور به داشتن شخصیتی پسندیده و نیك، و فهم تجاری خوبی بود.»اند: گفته

 هایی در کتاباند و هذیاننامیده«! شاه عرب»را  اسالم  آقای دکتر روزبهانی پیامبر

توان بر این ورزی و تحریف تاریخ را میاما آیا اسمی جز غرض ،اندداشته دیگرشان

ی توانستند مانند کسرکه ایشان صاحب حکومت بودند و میدر عهد مدنی، با اینگذاشت؟! 

اهل بیت محمد از »گوید: می  ای داشتند و عائشهو قیصر زندگی کنند، اما زندگی ساده
و  6«درپی ازنان گندم سیر نشدند!تش، سه شب پیزمانی که ایشان به مدینه آمد تا زمان وفا

ی خود بر تختی از بر پیامبر داخل شدم، ایشان در خانه»گوید: می نیز أبو موسی 
 9«شد!های تخت بر پشت ایشان دیده میحصیر خوابیده بود و اثر بافت

کردند؟! در خصوص غذای آنان گونه زندگی میبه راستی کدام یك از شاهان تاریخ این

 ازجمله. بود توجه مورد بسیار گوارا و مطبوع غذاهای شاهنشاه، قصر در»اند که نوشته
 زا بود مرکب که داشت نام شاهی خورش یکی کردندمی مهیا پادشاه برای که هاییطعام

. رزدطب و خبیص و مسمن مرغان و معطر برگ فشرده، برنج و سرد، گوشت و گرم گوشت
 در تهپخ گوشت و سیخ، به شده کباب گوشت از که بود خراسانی خورش هاطعام از دیگر
خوابیدند شاه عرب! بر حصیر می با این کهو  0«.یافتمی ترکیب عصارات و کره و دیگ،

                                                           

 4. زندگانی محمد، ص 6

 31، ص 3. صحیح البخاری، ج 6

 611، ص 1، ج همان. 9

 103، ص 6. تاریخ اجتماعی ایران، ج 0
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 و کوهش یدرجه منتها در ساسانی شاهان یجامه»بینیم که و لباسشان پینه بسته بود، می
 درخشان درشت هاییاقوت یواسطه به و بود نشان گوهر و زر از وی تاج... بود جالل
 بسیار و بودند بافته دست با که بود پوشیده زربفت شلواری... داشت مخصوصی شکوه
 6«.بود گرانبها
کند می رسیی مشهور ابایی از دروغ و خیانت و افترا ندارد و بر آن قاعدهآقای دکتر!  البته

 که شعور مخاطب را نادیده بگیرد برایش اهمیتی ندارد!و دیگر آن« تبرر الوسیلة! الغایة»که 

ربی که خود مسلمان غ نظرانو صاحب بسیاری از دانشمندان الزم است بدانیم که

اند. ترین مرد تاریخ دانسته و به مدح ایشان پرداختهبزرگرا  اند، پیامبر اسالم نبوده

 رد بزرگ مرد اثر میزان به را بزرگی اگر»نویسد: ویل دورانت در این رابطه میکه چنان
 سطح دبو درصدد وی. است تاریخ بزرگان بزرگترین از محمد بگوییم باید باشد، مردمان

 افتاده توحش ظلمات به صحرا خشکی و هوا گرمای از که را قومی اخالقی و معنویات
 6.«بود بیشتر دیگر مصلحان همه از که یافت توفیقی زمینه این در و دهد، اوج بودند

 گفته آید در حدیث دیگران تر آن باشد که سر دلبرانخوش
 

سی اند را بررخود به عاریه گرفته اسالفاکنون شبهاتی که جناب دکتر! روزبهانی از 

 پردازیم:ها میکنیم و به بیان بطالن آنمی

 های مکرر پیامبر!ازدواج
سنین هایی مثل حکردهامروزه خرد گم»: نویسدباورکردنی! میبا ادبیاتی  دکتر روزبهانی

های مکرر محمد مصلحتی فشارند که ازدواجهیکل )!( و سید امیر علی، بر این باور پا می
گرفته، و کسی نیست که به این هفت خطان بوده، او زنان نیازمند را زیر پر و بال خود می

ازمند بودند؛ عایشه که دختر پدر و مادر )!!!( بگوید: کدام یك از زنان محمد محتاج و نیبی

                                                           

 61تمدن ایران ساسانی، ص . تاریخ 6

 666، ص 0. تاریخ تمدن، ج 6
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رفت، حفصه دختر خلیفه دوم اعراب بود. تمام ده یا یازده ابوبکر بود، پولش از پارو باال می
سرای زن عقدی محمد از مال و منال و زیبایی برخوردار بودند و محض نمونه در حرم

 6«توانید بیابید.نوا نمیمحمد، یك زن زشت صورت، فقیر و بی

توقع ادبیاتی غیر از این ادبیات را از آقای دکتر! نداریم و اگر ایشان صاحب شعور  گویم:می

 گاه جای تعجب و شگفتی داشت!و ادب بودند، آن

 ادب محروم گشت از لطف رببی از خـدا جـوییم تـوفـیـق ادب

 بـلـکـه آتـش در هـمـه آفــاق زد ادب تنها نه خود را داشت بدبی

که ازدواج کردند، درحالی  برای اولین بار با أم المؤمنین خدیجه  پیامبر اوالً.

  تر ازدواج کرده بودند و فرزندانی داشتند. همچنین در زمان حیات خدیجهپیش ایشان

شده در ای طبیعی و پذیرفتهکه تعدد زوجات مسئلههمسر دیگری اختیار نکردند، درحالی

 نویسد:دکتر جواد علی در این رابطه میکه چنانمیان قوم عرب )مانند سایر اقوام( بود. 

اهل جاهلیت تعدد زوجات و جمع بین هر عدد از همسران را، بدون هیچ محدودیتی برای »
 6«مردان را مباح دانسته بودند.

 دادتع که جوامعی در»کند، که چنین اعتراف مینیز )از ناباوران مشهور( برتراند راسل 
 9«است! دشوار بسیار داشتن همسر یك نباشد، یکسان( زن و مرد) هاجنس

ازدواج کرده باشد، ادعایی خام و بدون  برای ثروت با عائشه   که پیامبراین ثانیاً.

های اقتصادی به دعوت پیش از این ازدواج هم کمك  دلیل است. ابو بکر صدیق

الزم به ذکر است که  خبر مانده است!بی دادند که آقای روزبهانی از آنانجام می  پیامبر

 شد.ها برای مسائل شخصی نبوده، بلکه در مسیر دعوت و انتفاء موانع استفاده میاین کمك

                                                           

 36-39. قرآن کالم محمد، صص 6

 663، ص 61. المفصل فی تاریخ العرب قبل اإلسالم، ج 6

 619. چرا مسیحی نیستم، ص 9
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زیبایی صاحب بریم که ایشان را نام می نمونه أم المؤمنین حفصه محض  .ثالثاً

 ی بدر شهید شدهو شوهرشان در غزوه 6ایشان قبالً ازدواج کرده بودند 6اند.نبودهظاهری 

همچنین این سخن آقای روزبهانی که . سال سن داشتند 91بود، و در زمان ازدواج حدود 

دال بر جهل و نادانی ایشان است، زیرا سیدنا عمر بن  «ی دوم اعرب بوددختر خلیفه»

که  یفه نشده بود و قدرت سیاسی نداشتهنوز خل ایشان، در زمان ازدواج الخطاب 

 !برای نفوذ سیاسی و حکومتی از این ازدواج بهره بگیرد پیامبر 

یست( )اگرچه امری مباح بوده و هیچ اشکالی بر آن ن  تعدد زوجات پیامبر رابعاً.

 هاست:ی آن، که از جمله9های متعددی داشته استمصلحت

د بای ای از اجتماع هستند و پیامبر دانند که زنان نیمههمگان می تعلیمی: الح. مص1

له کردند. این مسئمعلمانی که به امور زنان و احکام آنان آگاهی داشته باشند را تربیت می

بینیم بسیاری از احکام و مسائل از طریق أم المؤمنین عائشه رسد که میزمانی به ثبوت می

  و بعضاً سایر همسران پیامبر ترین مجتهدان و ایشان بزرگ 0به دست ما رسیده است

 1«ترین مردم بود.عائشه فقیه»گوید: می عطاء بن أبی رباح میان زنان هستند.  اسالمی در
 بزرگان صحابه از ایشان سؤالترین مردم بود، عائشه دانا»نیز فرموده است:   امام زهری
 1«کردند.می و پرسش

                                                           

  611، ص 1. صحیح البخاری، ج 6

اند و سایر همسران ایشان بیوه بوده و بوده  ی پیامبرتنها همسر باکره  . در واقع عائشه6

 تر ازدواج کرده بودند.پیش

 ملك غالم مرتضىالرسول،  زوجات تعددبنگرید به: . 9

حدیث نقل  11حدیث و 934حدیث،  6661 ، أم سلمه و حفصه به ترتیبعائشهأم المؤمنین . از 0

 شده است.

 641، ص 6. سیر أعالم النبالء، ج 1

 641، ص 6الکبری، ج . الطبقات 1
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توان ازدواج با زینب بنت جحش را مثال زد، برای این مصلحت می الح تشریعی:. مص4

که هدف شکستن احکام نادرست عهد جاهلیت بوده است. إن شاء اهلل در بخش بعدی به 

 این مسئله پرداخته و پندارهای معاندین را بررسی خواهیم کرد.

ن اصحابش ی خویش با بزرگاکردن رابطهبرای محکم رسول خدا  . مصالح اجتماعی:3

 دادند. ازدواج  پیامبر هایی را صورت میو همچنین فضیلت بخشیدن به آنان، ازدواج

ها به شمار آورد. همچنین توان از این نوع ازدواجرا می -رضی اهلل عنهما-با عائشه و حفصه 

هم دختران خود را تزویج کردند  و عثمان بن عفان  پیامبر به علی بن أبی طالب 

 آنان شده است. میان سئله سبب قرابت عظیم و نزدیکی قلبیو همین م

وجود داشته  های پیامبر مصالح سیاسی بسیاری در برخی ازدواج. مصالح سیاسی: 0

و آزاد کردن اسرای بنی مصطلق سبب اسالم   است. برای مثال ازدواج ایشان با جویریه

ازدواج رسول  6های نظامی و سیاسی بنی مصطلق شد.آوردن آنان و البته از بین رفتن فتنه

کاسته  نیز سبب شد که از دشمنی ابو سفیان  با أم حبیبه بنت أبی سفیان  خدا 

از وقوع  مد، و البته بعدجا که شخصاً برای تجدید پیمان صلح حدیبیه به مدینه آشود، تا آن

ند ناگفته نما !به عنوان یك جنگجو به مدینه منوره نیامددیگر  ازدواج دخترش با پیامبر 

 6های سیاسی در عهد جاهلیت نیز در میان قبایل رایج بوده است.که ازدواج

نیز از روی رأفت و دلسوزی بوده   های پیامبرتعدادی از ازدواج. مصالح انسانی: 7

اند! سال سن داشته  11در هنگام ازدواج با پیامبر  برای مثال أم المؤمنین سوده  است.

سال، و سن أم  11در زمان وقوع ازدواج  همچنین سن أم المؤمنین زینب بنت خزیمه 

قصدشان از ازدواج، شهوت بوده باشد، پس  اگر پیامبر  سال بوده است.  11سلمه 

 اند؟!چرا به جای اینان، با دختران جوان ازدواج نکرده

                                                           

 سبب حفظ خون و مال قوم او شد.  . به عبارتی دیگر، ازدواج با جویریه6

 661، ص 4. المفصل فی تاریخ العرب قبل اإلسالم، ج 6
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دارای عیب بوده است، چرا این اشکال از   اگر تعدد زوجات برای پیامبر خامساً.

و دشمنی با ایشان حرص شدیدی  پیامبرنبوت سوی مشرکین مکه که بر تکذیب 

ایرادی اخالقی  آناناز دید  تعدد زوجات ؟! غیر از آن است کهاند، عنوان نشده استداشته

 ؟!انددانسته غیر قبیحشده و آن را محسوب نمی

به  به پیامبر اکرم اسالم  ی پوشالی معاندین و افتراهای آنانبطالن شبهه بنابراین

ت نویل دورا قضاوت آقایاین بخش را با روشنی آفتاب بوده و اساسی ندارد. جا دارد که 

 عصر امیانس میان در مردان میر و مرگ کثرت که باشیم داشته یاد به باید»به پایان ببریم: 
 ریباً تق و حیاتی ضرورت یك مقام به آنها نظر در را زوجات تعدد وسطی قرون آغاز و قدیم
 و عادی موضوع یك زوجات تعدد نیز پیامبر نظر در. بود برده باال اخالقی وظیفه یك
 اشباع وی هدف اما گرفت،می مکرر زنان آسوده خاطری با جهت بدین بود، اشکالبی

 6«نبود. جنسی تمایالت
 

                                                           

 661، ص 0. تاریخ تمدن، ج 6
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 ازدواج با محارم و تصاحب زینب!
 ، چنینباالی خود را به رخ ما بکشنددانش فقهی  کهآندکتر روزبهانی برای جناب 

بودن های حرام اشاره دارد که در آن به حرامازدواج ی نساء بهسوره 66آیه »اند: مرقوم داشته
ازدواج با زن فرزندان صلبی )!( اشاره شده است، کالم اهلل را داشته باشید و ببینید که چطور 

اش زید، یعنی زینب را تصاحب نمود...کالم ی او، چگونه زن پسر خواندهمحمد فرستاده
 6«توان به کالم اهلل در قرآن اعتماد کرد؟ر میشود... چطواهلل توسط فرستاده او رعایت نمی

 گویم:می

که جهل خود را هم جاهل است و بدتر آن« صلبی»حتی به معنای این مرد!  اوالً.

که جناب دکتر!  66)و نه  69ی در آیه دهد!میی طعن بر قرآن کریم قرار مایهدست

اند( پس از ذکر مادران، دختران، خواهران و امثال آنان که ازدواج با آنان حرام است، فرموده

ِذيَن ِمْن َأْصاَلبُِكمْ نوبت به  به  ،«حليلة»جمع َحاَلئُِل  رسد.می6َوَحاَلئُِل َأْبنَاِئُكُم الخ

ِذيَن ِمْن َأْصاَلبُِكمْ فرماید معنای همسران است و سپس اهلل متعال می هایی که یعنی آنالخ

اکنون  دانستند، امارا نمی« صلبی»از صلب شما هستند. مشکل آقای دکتر! آن بود که معنای 

 یعنی آن پسران شما که از خون شما هستند. بنابراین« پسران صلبی»گوییم که به او می

را از پسران صلبی  اونبوده است، چگونه آقای دکتر  پسر پیامبر  که زید وقتی

کالم اهلل »مبنی بر اینکه  دکترآقای فهمیدیم که افترای  تا این موضع پس 9کند؟!معرفی می
ول ارد، بلکه رستنها افترای خود اوست و اساسی ند «شودتوسط فرستاده او رعایت نمی

 اند.عصمت بودهمقام نسبت به کتاب خدا و البته دارای ترین امت حریص خدا 

                                                           

 14. قرآن کالم محمد، ص 6

 «و همسران پسرانتان که از صلب شما هستند.»:  69. النساء، آیه 6

او را خرید و سپس أم   ای بود که حکیم بن حزامدر ابتدا برده  حارثه. زید بن 9

او را در   ی زیدکه خانوادهایشان را گرفت و به پیامبر بخشید. زمانی  المؤمنین خدیجه

 اش ترجیح داد.را بر خانواده  پیامبر نیز اورا مخیر ساخت و  او  مکه یافتند، پیامبر
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ازدواج اند، نداشته هیچ نسبت خونی با رسول خدا  که زید عالوه بر آن ثانیاً.

بوده است. همچنین  طبق نص صریح قرآن  ایشانپس از طالق  با زینب  پیامبر 

 6فرمودند که همسرت را نگه دار و از خدا بترس.می مکرراً به زید  کریم، پیامبر 

کاری ریبخبری یا فاز سوی جناب دکتر، دال بر بی« تصاحب»ی بنابراین به کار بردن کلمه

 !خواهند بودکه در هر دو حالت ایشان مجرم  ایشان دارد

ا سی آن راند که بررای را پیرامون این جریان ذکر کردهای از اهل اخبار قصهعده ثالثاً.

ی روزی پیامبر به خانهی این داستان دروغین چنین است: خالصهدانیم. می واجببر خود 
سبحان زید آمد اما او را نیافت. پس زینب را دید و از دیدن او به وجد آمد )!( و فرمود: 

 6«اهلل العظیم، سبحان مصرف القلوب...

د. گردبوده و به تمامی طرقی که دارد ثابت نمی موضوع )جعلی(این خبر  گویم:می

 خبر به شرح زیر است:این طرق 

با ( 41/4( و ابن سعد در الطبقات الکبری )116/6طبری در تاریخ خود ) . طریق اول:1

اسنادشان از محمد بن عمر الواقدی، از ابن عامر األسلمی، از محمد بن یحیی آن را نقل 

ای نسبت جعل ارد، زیرا واقدی متروک الحدیث است و عدهاین خبر ارزشی ند اند.کرده

عبد اهلل بن عامر نیز دچار مشکل در حفظ بوده است و امام احمد،  9اند.حدیث به او داده

مشکل  0اند.او را تضعیف کرده -رحمهم اهلل-نسائی، دارقطنی، علی بن المدینی و دیگران 

                                                           

 93. األحزاب، آیه 6

 116، ص 6تاریخ الطبری، ج . 6

گوید که او ثقه نیست، و اند. ابن معین می. ابوحاتم رازی و نسائی او را جاعل حدیث دانسته9

سازد. فرماید: او کذاب )بسیار دروغگو( است و احادیث را مقلوب میامام احمد بن حنبل می

 119، ص 9بنگرید به: میزان االعتدال، ج 

 003ص  ،6. میزان االعتدال، ج 0
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 قصهکه ثقه است، اما شاهد این ود آنهـ( با وج 666دیگر آن است که محمد بن یحیی )

 6باشد.منقطع میاز آن نبوده و حکایتش 

در اسناد آن عبد ( به نقل آن پرداخته است. 6/119طبری در تاریخش ) طریق دوم: .4

و همچنین شاهد  6باشدمی متروک الحدیثهـ( است که  646الرحمن بن زید بن أسلم )

 کرده است. روایت معضلآن را بصورت داستان نبوده، بلکه 

ای از مفسرین نقل شده است که مانند این خبر توسط عده نیز البته اخبار دیگری

گفت  با اطمینان کاملتوان کدام سندی ندارند که بتوان بر آن تکیه کرد و در نتیجه میهیچ

ی ابن قاض و کذب است. مفسرین و محدثین بزرگی از جمله صحتی نداشتهکه این قصه 

حافظ هـ(،  330) 1هـ(، حافظ ابن کثیر دمشقی 136) 0امام قرطبی هـ(، 109) 9یمالک عربی

 4، شیخ شنقیطیهـ( 6996) 3شیخ جمال الدین قاسمیهـ(،  416) 1ابن حجر عسقالنی

ی قصههـ( و دیگران  6096) 61هـ(، شیخ طنطاوی 6939) 3هـ(، عالمه ابن عاشور6939)

 اند.مردود بودن آن دادهمذکور را غیر صحیح دانسته و حکم به 

 

                                                           

 رود.. حدیث منقطع، از اقسام حدیث ضعیف به شمار می6

  110، ص 6. همان، ج 6

 133، ص 9. أحکام القرآن، ج 9

 636، ص 60. تفسیر القرطبی، ج 0

 060، ص 1. تفسیر القرآن العظیم، ج 1

 160، ص 4. فتح الباری، ج 1

 41، ص 4. تفسیر القاسمی، ج 3

 601، ص 1. أضواء البیان، ج 4

 91، ص 66التحریر والتنویر، ج . 3

 660، ص 66. التفسیر الوسیط، ج 61
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 های تجاری به فرمان پیامبر!غارت کاروان
! به باشد که بعدها به عنوان ارثیهترین شبهات مستشرقین میقدیمی جمله این شبهه، از

د: نویسجناب آقای روزبهانی میانتقال یافت!  روزبهانیدشتی، انصاری و  آقایانامثال 

یکی از پیروان خود به نام عبد اهلل بن جحش را مأمور حمله و هجوم به کاروان محمد، »
مذکور کرد. افراد محمد در محلی به نام نخله در نزدیکی مکه کمین کرده و وقتی کاروان 
به آن محل رسید به آن حمله نموده، قافله ساالر را کشته و اموال قافله را تصاحب و یك 

 6«د.رونراست به نزد محمد می

 گوییم:را از وجوهی پاسخ می این حکایت گویم:می

 و گریبان پاره خواندنوحه میها این مشرکین شریف!! که آقای روزبهانی برای آن اوالً.

 کهفرض اینبر پس. کردندمیشان را مصادره کند، مسلمانان را از دیارشان اخراج و اموالمی

ای از اموال غصب کردند، باز هم ذرهتصاحب میکاالهای مشرکین را به نفع خود  مسلمانان

همچنین حالت آن زمان )که تفصیلش خواهد آمد(، یك جو  کرد!ی آنان را جبران نمیشده

جنگی بوده است و اگر امروزه نیز جنگی میان دو کشور رخ دهد، طرفین در صدد وارد 

کشور، همانند  دیگر خواهند بود، و مسیرهای تجاری یكکردن ضربات اقتصادی به هم

 دهند.ی فعالیت را به آن کشور میهای حیاتی هستند که قدرت ادامهشریان

را مأمور حمله و غارت کاروان قریش   عبد اهلل بن جحش  که پیامبراینثانیاً. 

فی متو) واقدیمحمد بن عمر تنها از طریق  مذکور خبرکرده باشد، دروغی بیش نیست و 

در همان کتاب همچنین  تر به بیان وضعیت وی پرداختیم.آمده است که پیش هـ( 613

اند، واقدی که مستشرقین به آن استناد کرده و آقای روزبهانی هم به نقل ناقص از آن پرداخته

هر ما أمرتكم بالقتال ِف الش»که از این اتفاق باخبر شد، فرمود: زمانی آمده است که پیامبر 

ن پس از ذکر اینیز واقدی «. به شما دستور ندادم که در ماه حرام بجنگید!»یعنی:   6«احلرام!

                                                           

 33. قرآن کالم محمد، ص 6

 61، ص 6. المغازی للواقدی، ج 6
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چه در ماه حرام و چه در غیر آن به عبداهلل بن جحش و  رسول اهلل »نویسد: داستان می
یارانش دستور جنگیدن نداده بود، بلکه تنها به آنان دستور داد که اخبار قریش را به دست 

 6«بیاورند.

  را پیامبر )غزوه بدر( اند، جنگ با قریشچه بسیاری گمان کردهبر خالف آن .ثالثاً

آوری عبه جم داشتند که برای نابودی مسلمانان آغاز نکرد، بلکه مشرکین قریش تصمیم

 مشرکینبا سند صحیح وارد شده است که  بپردازند. در سنن أبی داود تدارکات نظامی 

إنكم »ای به عبد اهلل بن أبی و مشرکین اوس و خزرج با این مضمون نوشتند که: قریش نامه

آويتم صاحبنا، وإنا نقسم باَّلل لتقاتلنه، أو لتخرجنه أو لنسرين إليكم بأَجعنا حتى نقتل 

شما همشهری ما را در شهر خود مأوا دادید و به »یعنی:   6«مقاتلتكم، ونستبيح نساءكم.

کنیم که اگر او را به قتل نرسانید یا از شهر اخراج نکنید، علیه شما جمع یاد می خدا سوگند

 «تان را برای خود مباح سازیم!شویم تا جنگجویان شما را بکشیم و زنانمی

نیست، بلکه بر آقای روزبهانی اشکال وجود  پس با این تفاصیل، اشکالی بر پیامبر 

 نبرده است، عامله اهلل بعدله... دارد که بویی از امانت علمی و عدالت

 

                                                           

 . همان6

آن را در صحیح وضعیف سنن أبی داود  شیخ البانی   ـ 611، ص 9. سنن أبی داود، ج 6

 دانسته است.« صحیح اإلسناد»

www.takbook.com



 

 

  53   رسالت جاوید

 منبع درآمد پیامبر!
هرگاه خواستید با رسول ما سخن گویید، اول باید صدقه »نویسد: آقای روزبهانی می
شده برای جناب درصد غنائم جنگی، بهترین اسیرهای چپاول 61بدهید. با این حساب، 

، اهلل به منبع درآمد 66کند و در آیه م به آن اضافه میمحمد کم است، درآمد صدقه را ه
 6«کند و آن زکات است.دیگری برای رسولش اضافه می

 گویم:می

حرام  صدقه تطوع بر پیامبر  -رحمهم اهلل- فقهای اهل سنتبنابر قول جمهور  اوالً.

همچنین در حدیث  6باشد.است، و صدقه فریضه نیز به اتفاق فقهاء بر ایشان حرام می

آوردند، از آن اگر چیزی به عنوان صدقه برایشان می صحیح وارد شده است که پیامبر 

جایز نبوده  رسول خدا بنابراین استفاده از صدقه از هر نوع آن بر  9فرمودند.تناول نمی

  .شدگردانده میبه خود مردم باز و 

را از  توان آنشده و نمیگشت داده میخمس نیز مجدداً به مساکین و ضعیفان باز .ثانیاً

مقداری از پشم  آمده است که پیامبر  منابع درآمد! به شمار آورد. در سنن أبی داود 

َّل ُيل يل من غنائمكم مثل هذا إَّل اْلمس، واْلمس مردود »شتر در دست گرفته و فرمودند: 

از غنائم شما مانند این ]پشم شتر[ هم برای من حالل نیست جز خمس، »یعنی:  0«فيكم.

 «شود.که آن هم به شما بازگردانده می

                                                           

 666 کالم محمد، ص. قرآن 6

 ظاهر آن است که صدقه به طور کلی بر پیامبر »فرماید: در این رابطه می  امام ابن قدامه. 6

 (036، ص 6)المغنی، ج  «حرام است.

 611، ص 9. صحیح البخاری، ج 9

( 133/6آن را در سلسلة األحادیث الصحیحة ) شیخ البانی   -  46، ص 9. سنن أبی داود، ج 0

 اند.تصحیح کرده
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نیز در تهیه سالح و تعمیر مساجد و سایر اموری که به مصالح  خمس پس از پیامبر 

 گردد.گیرد، صرف میمسلمانان تعلق می

ه بهره مانده است، بلکجناب آقای روزبهانی نه تنها از علوم قرآنی و حدیثی بی .ثالثاً

داند! به تواتر رسیده هیچ چیز از آن نمیرا هم نخوانده و   ی رسول خدابرگی از سیره

چیزی از  به تا آخر حیات خود در سادگی تمام زندگی کردند و  است که رسول خدا

ی کنیم تا شیوهکنون مواردی را به عنوان نمونه ذکر میدنیایی نزدیك نشدند. اتجمالت 

 زبان به ناحق در خصوص ایشان نگشایند.را بشناسند و  ایشانزندگی 

 ی ایشان:و خانواده  وضعیت خوراک پیامبر

 بعیش ولم الدنیا من وسلم علیه اهلل صلى اهلل رسول خرج»فرماید: می أبو هریره   .1

 .«نشددر حالی از دنیا رفت که از نان جو سیر  رسول خدا »یعنی:   6«الشعیر. خبز من

ما شبع آل حممد صَل اَّلل عليه وسلم منذ قدم املدينة، »فرماید: می  أم المؤمنین عائشه .4

از زمان ورود به مدینه   آل محمد»یعنی:   6.«من طعام الرب ثالث ليال تباعا، حتى قبض

 «تا وفات ایشان، سه شب پشت سر هم از نان گندم سیر نشدند.

  9«توِف النبي صَل اَّلل عليه وسلم حي شبعنا من األسودين: التمر واملاء.»: فرمودندهمچنین  .3

 «شدیم.زمانی وفات کرد که از آب و خرما سیر می  پیامبر»یعنی: 

توِف رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم ودرعه »نیز فرمودند:  ندر خصوص زمان وفات ایشا و .0

در حالی وفات کردند   رسول خدا»یعنی:   0«مرهونة عند ُّيودي، بثالثي صاعا من شعري.

 «که زره ایشان نزد مردی یهودی در قبال سی صاع جو در گرو بود.

                                                           

 31، ص 3البخاری، ج . صحیح 6

 . همان6

 31، ص 3، ج همان. 9

 06، ص 0. همان، ج 0
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وسلم يظل اليوم  لقد رأيت رسول اَّلل صَل اَّلل عليه»فرمودند:  عمر بن الخطاب  .7

را دیدم که تمام روز از گرسنگی  رسول خدا »یعنی:   6«يلتوي، ما جيد دقال يمأل به بطنه.

 «یافت تا شکمش را با آن سیر کند.پیچید و خرمای خشك هم نمیبه خود می

 :مسکن و پوشاک ایشانوضعیت 

ير مرمل بيته عَل ْسدخلت عَل النبي صَل اَّلل عليه وسلم ِف »فرماید: می أبو موسی  .1

اش در خانه بر رسول خدا »یعنی:   6«وعليه فراش، قد أثر رمال السير بظهره وجنبيه...

یشان های تخت بر پشت و پهلوی اوارد شدم که بر تختی از حصیر خوابیده بود و اثر بافت

 «شد.دیده می

ليه وسلم من أدم، كان فراش رسول اَّلل صَل اَّلل ع»گوید: می  أم المؤمنین عائشه .4

ای از پوست دباغی شده با حاشیه فرش منزل رسول خدا »یعنی:   9«وحشوه من ليف.

 «از لیف خرما بود.

را بیان کردیم، باید  که وضعیت زندگی و معیشت پیامبر اسالم پس از آن رابعاً.

بگوییم که ایشان چیزی هم به ارث نگذاشتند! بنابراین درآمدهایی که آقای روزبهانی از 

شد، و نه به عنوان  ی رسول خدا گوید، نه سبب زندگی تجملی و شاهانهها سخن میآن

 ما ترك رسول اَّلل صَل اَّلل»فرماید: می ارث به خاندان ایشان رسید! عمرو بن حارث 

عليه وسلم عند موته درمها وَّل دينارا وَّل عبدا وَّل أمة وَّل شيئا، إَّل بغلته البيضاء، وسالحه 

هنگام وفات نه دیناری به جای گذاشت و  رسول خدا »یعنی:   0«وأرضا جعلها صدقة.

اش و نه درهمی، و نه غالمی و نه کنیزی و نه چیز دیگری، جز قاطر سفیدش و اسلحه

 «هم صدقه کرده بود.زمینی که آن را 
                                                           

 6641، ص 0. صحیح مسلم، ج 6

 611، ص 1. صحیح البخاری، ج 6

 33، ص 4. همان، ج 9

 6-9، صص 0. همان، ج 0
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لکه هرچه اند، باند و ارثی به جای نگذاشتهدلیل امر آن بود که پیامبران همگی چنین بوده

نقل شده است:   چنانکه از رسول اهلل شد.ماند، در حکم صدقه وارد میاز آنان باقی می

گذاریم صدقه چه باقی میآن و شوداز ما ارث برده نمی»یعنی:   6«َّل نورث ما تركنا صدقة.»

 «است.

 

                                                           

اند، سیدنا ای از مستشرقین و معاندین گمان کردهچه عدهعلیرغم آن – 603، ص 4. همان، ج 6

اند، بلکه از تعداد دیگری از صحابه نیز نقل شده است. این حدیث را انفراد نکرده ابو بکر 

یث و همچنین سلسلة األحاد 631، ص 0ج برای معلومات بیشتر بنگرید به: منهاج السنة النبویة، 

  191، ص 61الضعیفة، ج 
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 زنان از دیدگاه اسالم

پیرامون  -و به تبعیت از آنان اسالم ستیزان ایرانی-از جمله مسائلی که مستشرقین غربی 

فعالً در این موضع قصد  ی حقوق زنان در اسالم است.اند، مسئلهپراکنی کردهآن شبهه

نداریم که به بررسی جایگاه زن در غرب بپردازیم و بیان کنیم که نسبت به زنان چه 

هایی وجود دارد، بلکه به بیان جایگاه زن در اسالم پرداخته و پس از آن به شبهات نگاه

 گوییم.آقای دکتر پاسخ می

وجود آنان وابسته است و  ستون اجتماع هستند که بقایش بهاز دیدگاه اسالم، زنان 

بدون آنان چیزی به عنوان جامعه وجود نخواهد داشت. ایشان هستند که بخش اعظم تربیت 

ی به پذیرکه آنان صالحه باشند، نسل صالح و مسئولیتفرزندان را بر عهده دارند و زمانی

ی در تیزسمعتقدیم غالب شبهاتی که تحت عنوان ظلم اسالم به زنان، زنآید. ما وجود می

خبری از نصوص دینی و احکام شرعی ی بیشود، در نتیجهها طرح میاسالم و امثال این

چه در ادیان در دین اسالم زنان از یك جایگاه انسانی برخوردارند و بر خالف آناست. 

د. اهلل ندارن و یا شرور بینیم، ذات اهریمنیی دست بشر و یا ادیان تحریف شده میساخته

و از این حیث تفاوتی میان زنان نگذاشته 6إِنخ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اَّللخِ َأْتَقاُكمْ فرماید متعال می

های هایی که در احکام و مسائل فروعی وجود دارد، مربوط به تفاوتاست، اما تفاوت

 6جسمی و روحی بین دو جنس مرد و زن است و بر سایر مسائل تأثیری نخواهد داشت.

َوامْلُْؤِمنُوَن َوامْلُْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعض  َيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف فرماید: متعال میاهلل که چنان

َكاَة َوُيطِيُعوَن اَّللخَ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك َسرَيْ  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزخ َْحُُهُم اَّللخُ َوَينَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر َوُيِقيُموَن الصخ

                                                           

 «ست.ترین شما نزد خداوند، پرهیزکارترین شماهمانا گرامی»:  69، آیه الحجرات. 6

هایی میان مردان دانیم که مردان از نظر روحی خشن و زنان لطیف هستند، و چنین تفاوت. می6

بته آمد و البود، در بسیاری از امور اختالل پیش میشك الزم بوده و اگر غیر از این میو زنان بی

 دیگر کانونی به نام خانواده وجود نداشت.
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همانا »یعنی:  6«إنَم النساء شقائق الرجال»: ندفرمود  پیامبر همچنین و6اَّللخَ َعِزيٌز َحكِيمٌ  إِنخ 

«زنان نظیر مردان هستند.

زنان  اسالم حتی با تحصیلنمایان، ای از مستشرقین و یا حتی متدینبر خالف پندار عده

 مواردی در تأیید این و طلب علم توسط ایشان مخالفتی ندارد، بلکه در سنت رسول خدا

ی خود که از بسیاری از مردان زمانه یابیممیدر تاریخ اسالم را و زنانی  9امر وجود دارد

و مردان از آنان  ی اجتهاد رسیدندتری در علم و دانش یافتند و حتی به درجهمقام رفیع

ن در خراشی که اسالم ستیزاپس تمامی این شعارهای گوش 0!پرسیدندسؤاالت شرعی می

جاست اند، نه تنها برای زنان نیست، بلکه برای خود مردان است و اینبوق حقوق بشر کرده

گویند شوند و گاهی چیزهایی میمی ترکه اسالم ستیزان ایرانی از هر فمینیستی فمینیست

پسندند و تجربه ثابت کرده است که مدعیان همواره که آن را عمالً برای همسران خود نمی

 اند را در هماناند و کلماتی که ورد زبان خود ساختهظلم را به زنان روا داشته بیشترین

 ها وجود ندارد!!برداری عملی از آن! قرار داده و دیگر خبری از بهرهکوفتن ی کلنگمرحله

                                                           

دیگر را به کار مؤمن، برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند. هممردان و زنان »:  36، آیه التوبة. 6
دهند، و از خدا و رسولش دارند، و نماز خوانده و زکات میخوانند و از زشتی باز مینیك می

گرداند، و خداوند شان میکنند. اینان کسانی هستند که خداوند به زودی مشمول رحمتاطاعت می
 «توانا و حکیم است.

 903، ص 6األحادیث الصحیحة، ج  . سلسلة6

 96، ص 6. صحیح البخاری، ج 9

. در میان اهل علم خالفی نیست که زنان نیز مانند مردان صالحیت اجتهاد دارند، و مرد بودن از 0

 06، ص 6شروط اجتهاد و فتوا نیست. بنگرید به: المجموع للنووی، ج 

بنت المحاملی، کریمة ی زنان مشهور در تاریخ که پس از عصر صحابه و تابعین آمدند، از جمله

هستند که امام شمس  -رحمة اهلل علیهن-بنت أحمد، عائشه بنت حسن و فاطمة بنت البغدادی 

 شرح حال آنان را آورده است.« سیر أعالم النبالء»در کتاب  الدین ذهبی 
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 حقوق زنان در عهد جاهلیت!
ی شبهات مستشرقین، آقای روزبهانی از حقوق زنان در عهد پس از غواصی در دریاچه

 پیش دهد، در عربستانشواهد بسیاری وجود دارد که نشان می»گوید: جاهلیت سخن می
های اند و حقوق و آزادیاز اسالم، زنان حق حرکت از هر نقطه به نقطه دیگری را داشته

پیش از اسالم زن  هور محمد و مسلك جدید او اسالم است.آنان به مراتب بیش از زمان ظ
عرب حق طالق داشت و در زمان محمد، این حق از او گرفته شد. زن عرب پیش از محمد 

کرد... از آزادی مذهبی برخوردار بود و مجبور به پیروی از معتقدات در جنگ )!( شرکت می
 6.«..شماردزوجات را جایز می، تعدد سهفکری شوهرش نبود. اهلل در سوره نساء آیه 

 دهیم...این مطالب را در چندین وجه پاسخ می گویم:می

شان جایز نیست، ارتباطی به حقوق بیشتر که مسافرت زنان بدون حضور محارماین اوالً.

کاران و های تبهتر زنان ندارد، بلکه بدان سبب است که از گزندها و آسیبیا کم

 ند.مردان محفوظ بمانناجوان

 6اند، بلکه طالق در دست مردان بوده استزنان عهد جاهلیت حق طالق نداشته ثانیاً.

خواست از شوهرش جدا شود، مجبور بود که او را با بخشیدن مال و ثروت و اگر زنی می

طالق از حقوق مردان »اند: آقای دکتر جواد علی در این رابطه فرموده 9راضی به طالق کند.
اگر مردی و  0«اما زن حق طالق ندارد. ،کندزمان که بخواهد استفاده می بوده و آن را هر

! «أنت ُمَل كهذا البعري»و یا  «احلقي بأهلك»قصد طالق همسرش را داشت، عباراتی مانند 

 1برد.را به کار می

                                                           

 31. قرآن کالم محمد، ص 6

 اند.کردهاند که قبل از ازدواج حق طالق را برای خود شرط میبوده زنان کمی. البته 6

 911. تاریخ عرب قبل از اسالم، ص 9

 660، ص 61. المفصل فی تاریخ العرب قبل اإلسالم، ج 0

 694، ص 61عمدة القاری، ج ؛    001، ص 3. تاج العروس، ج 1
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داللتی بر این ندارد که مظلوم واقع شده باشند،  6عدم وجوب جهاد بر زنان مسلمان ثالثاً.

های جسمی و روحی آنان سازگاری ندارد و این مسئله به نفع زنان زیرا جنگیدن با ویژگی

الزم به ذکر است که مشارکت زنان در جهاد،  !ظلم به آنان محسوب شودکه است، نه این

ود اح است و این بستگی به اختیار خبا اموری مانند پرستاری، تهیه خوراک و احیاناً قتال مب

 6آنان دارد.

ترین حقوق مردان در میان قوم عرب و ی تعدد زوجات از جمله طبیعیمسئله .رابعاً

اند و چنین سایر ملل بود. بسیاری از مردان دارای ده همسر و یا حتی عدد بیشتری بودههم

 اسالمدین اما  9.آمدمیبه حساب عادی و پذیرفته شده  امریاین مسئله در عرف عرب 

تنها داشتن حداکثر چهار همسر )آن هم به شرط برقراری  همسری قرار داد واصل را بر یك

 0.عدالت( را مجاز دانست

مسائلی مانند نکاح محارم « حقوق زنان پیش از اسالم»ممکن است سخنان آقای دکتر از 

که ایشان بسیار به هویت ملی! خود دل باخته و امثال آن را هم دربرگیرد، خصوصاً این

)بخوانید خرد باخته!( و بسی مشتاق به تکرار آن بهارستان! عهد ساسانی هستند، که ما از 

کنیم و اگر آزادی این باشد، پس مبارک همان آقای نان تجویز نمیاین حقوق را برای ز

از اجبار کنیزان به خودفروشی و  صاحب هزاردلیل!البته جا داشت که روزبهانی باشد! 

                                                           

 633، ص 3. المغنی، ج 6

غزوت مع رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم ِف »گوید: . یکی از زنان انصار می6

 (6003، ص 9صحیح مسلم، ج ) «رحاَلم، فأصنع َلم الطعام، وأداوي اجلرحى، وأقوم عَل املرىض.

ی مرد توسط زن طبق این حدیث، معالجه»گوید: در خصوص این حدیث می امام شوکانی 

 (646، ص 3نیل األوطار، ج ) «برای ضرورت جایز است.اجنبیه 

 661، ص 61. المفصل فی تاریخ العرب قبل اإلسالم، ج 9

 9. النساء، آیه 0
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محرومیت زنان از ، 9، زنده به گور کردن دختران6، به ارث بردن زنان مانند کاال6فحشاء

 و با انکار بستر این جنایات هولناک نمیگفت و چشم خود را بو... نیز سخن می 0ارث

گذاشت، خصوصاً کرد و مقداری به آنان احترام میبدیهیات به شعور مخاطب توهین نمی

 ورزیدلیل برگرفتن دیده از این مسائل، همان غرض !نامندمیهایی که ایشان را دکتر آن

کورانه از هر فرد به فردی ای است که در مغز این افراد ریشه دارد و با تقلید کورجاهالنه

مایگان قرار ندهد.ی این بییابد، مگر کسی که عقل خود را در کاسهدیگر منتقل می

                                                           

 699، ص 61. المفصل فی تاریخ العرب قبل اإلسالم، ج 6

 691، ص 61. همان، ج 6

 44، ص 3. همان، ج 9

 690، ص 61. همان، ج 0
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 1انکار زنده به گور کردن دختران در عهد جاهلیت!
کرده ای خرد گمعده»اند: جناب دکتر باری دیگر بر جهالت خود پافشاری کرده و نوشته

کردند... در آن زمان های مؤنث خود را زنده به گور میچهگویند پیش از محمد، اعراب بمی
 6«کردند...که از خارج خانم وارد نمی

که جزئی از هویت  ادبیاتیآقای روزبهانی در این میان از ناگفته نماند که  گویم:می

که قلم به پلیدی گفتار ایشان مبتالء اند که ما برای آنآید بهره بردهایشان به حساب می

 ایم، عامله اهلل بما یستحق.پوشی کردهچشم هانگردد، از نقل آن

دختران خود را زنده  ،اند که تمام عرباحدی از اهل علم و مؤرخین ذکر نکردهحقیقتاً 

ل از اساس باط «کردنداز خارج خانم وارد نمی»ند، بنابراین این بهانه که به گور کرده باش

است. اما این امر به هر صورتی در میان قوم عرب موجود بوده است و از بدیهیات تاریخی 

ی گذارد، عدم انکار آیهآید و عالوه بر شواهدی که بر این مسئله صحه میبه شمار می

 َِلْت َوإَِذا امْلَْوُؤوَدُة ُسئ9.ا ب توسط مشرکین، تردیدی در درستی آن باقی نخواهد گذاشت

دختران را »جاهلیت در عهد عرب  اند، اما بسیاری از مردمانین نبودهکه تمامی مردم چنآن
 0«ناپسند داشته و از آنان بیزار بودند.

                                                           

ریان، کردن فرزندان در میان مصقبائل عرب نیست، بلکه قربانی. این جنایت مختص به بعضی از 6

 قبائل استرالیایی و همچنین اهل یونان نیز موجود بوده است.

 661. قرآن کالم محمد، ص 6

 «شود.و هنگامی که از دختر زنده به گور شده پرسیده می»:  4، آیه التکویر. 9

الزم به ذکر است که این تفکر مختص به قوم عرب   –  916. تاریخ عرب قبل از اسالم، ص 0

، این امر را در رابطه با ایرانیان ذکر «تاریخ تمدن»که ویل دورانت در کتاب نبوده است، چنان

 درانپ برای پسران. بود آبرومندی و بزرگی موجبات از ازدواج، مانند نیز داشتن فرزند» کند:می
 توجه طرف دختران ولی خوردند،می شاهنشاه کار به هاجنگ در و داشتند اقتصادی سود خود

 (090، ص 6)بنگرید به: تاریخ تمدن، ج  «نبودند.

www.takbook.com



 

 

  63   رسالت جاوید

دنیا  اش راند، زیرا دختری بهاند که ابوحمزه ضبی همسرش را از خانهاهل اخبار آورده

 گوید:آورده بود. سپس او را دید که خطاب به دخترش می

 يظل فی البيت الذی يلينا ما ألبی ْحزة َّل يأتينا

 ديناـی أيـک فـتاَّلل ما ذل لد البنيناـضبان أَّل نـغ

 يناـونحن كاألرض لزارع طيناـذ ما أعـوإنَم نأخ
 

 6وه فيناــد زرعـننبت ما ق

برخی از مردم به هنگام تولد دختران، چنان در »نویسد: استاد عبد العزیز سالم می
توزی تا سرحد زنده به گور کردند که گاهی این کینهورزی نسبت به آنان افراط میکینه

نهاد و کند و نوزاد دختر خود را داخل آن میای مییافت. مرد حفرهها ادامه میکردن آن
 6«کرد.زنده دفن میریخت و زندهمیسپس روی او خاک 

د، شزمانی که یکی از آنان صاحب فرزند دختر می: »فرمایدمی صدیق حسن خانشیخ 

خود  ، فرزند دختروجود عیبی جسمانی سبباز ترس نیازمندی و فقر و استرقاق، و یا به 

  امبرپیکند که شخصی از نزد و سپس نقل می 9«کرد.که زنده بود دفن میرا در حالی

ختر خود را زنده به گور کرده است آمد و به ایشان خبر داد که در عهد جاهلیت هشت د

ها بردگانی را آزاد کند، تا شاید خداوند از گناه و پیامبر دستور دادند که باید در عوض آن

 0وی گذشت کند.

                                                           

ی که خانهآید، درحالیچه شده است که أبو حمزه نزد ما نمی»:  611، ص 6، ج والتبیین البیان. 6
 این در دست زاییم، به خدا سوگندکند! او خشمگین است که چرا ما دختر میمجاور ما زندگی می

چه در گیریم، ما چون زمینی برای کشاورزان هستیم، و آندهند را میچه میما نیست! ما تنها آن

 «!رویانیماند را میما کاشته

 919. تاریخ عرب قبل از اسالم، ص 6

 603النسوة، ص  فی ورسوله اهلل من ثبت بما األسوة . حسن9

 433، ص 3سلسلة األحادیث الصحیحة، ج . 0
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ند، دادار میکندند و دختر را در آن قرای میکند که آنان چالهنیز ذکر میدکتر جواد علی 

 6سطح و مساوی شود.ریختند که با زمین همای در آن خاک میسپس به اندازه

شکی در وقوع این جنایت وجود ندارد و برای مخالفین نیز شایسته نیست که بنابراین 

 تنها به جهت دشمنی با اسالم، چشم خود را روی چنین جنایاتی ببندند!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 43، ص 3. المفصل فی تاریخ العرب قبل اإلسالم، ج 6
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 معیارهای انتخاب همسر در اسالم!
شناسد و امتیازاتی که محمد زن را تنها به عنوان یك کاال می»گوید: آقای روزبهانی می

.دارائی زن... 6تواند دارا باشد تا مردی او را به همسری برگزیند عبارتند از: یك زن می
بینید برای کسی که ادعای پیامبری دارد و او... می .دین0.زیبایی او  9.اصل و نسب او، 6

خودش را خاتم األنبیاء خوانده، مؤمن بودن در مرحله آخر، پس از پول و اصل و نسب و 
 6«زیبایی قرار دارد.

 کند و چیزی نقلکامل  به طور نصی راظاهراً برای جناب دکتر افت دارد که  گویم:می

تنكح النساء ألربع: ملاَلا، »است:  به این صورت حدیث رسول خدا ! حذف نکنداز آن 

زن برای چهار چیز »یعنی:   6«وحلسبها، وجلَمَلا، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.

اش، و برای دینی که دارد. اش، و زیباییشود، برای مالش، و حسببرای ازدواج انتخاب می

 9«شود!آلود هایت خاکدار را انتخاب کن، دستپس زن دین

اکنون به خیانت این مرد در نقل بنگرید که چگونه انتهای حدیث را برداشته و زعم 

کند و در خیال و اوهام خود خود را مبنی بر اولویت نداشتن دین بر حدیث سوار می

بق طدر واقع بودن اسالم را به اثبات رساندیم! است و ما ناحق  نقد علمیگوید که این می

و حسب و زیبایی یك زن، در اولویت نیست، بلکه مؤمن و عفیف این حدیث، دارایی 

خیانت علمی باشد،  معنای دهد! اگر خردگرایی بهبودن یك زن است که به او ارزش می

 گوییم.خداوند را برای دین پاک و منهج سالمی که داریم، سپاس می

دواج تی برای ازبینیم که شرایط سخمتأسفانه امروز در جامعه ایران و سایر کشورها می

خان رستم شبیه شده که راه گذری اند که این پیوند مقدس از دید جوانان، به هفتقرار داده

رد آواسالم مسائل اقتصادی را در ازدواج به عنوان اولویت به حساب نمیاما ، از آن نیست

                                                           

 11-16. قرآن کالم محمد، صص 6

 663، ص 6. سنن أبی داود، ج 6

 ود.رای است که برای تأکید و تشویق به کار می، کنایه«آلود شودهایت خاکدست». عبارت 9
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مسائل  ردی دین معتبر است و تنها در مسئلهکفو بودن و طبق قول راجح در میان فقهاء، هم

إذا خطب إليكم من ترضون دينه »فرماید: می اقتصادی اساسی ندارد. بلکه رسول خدا 

 هرگاه»یعنی:   6«وخلقه فزوجوه، إن َّل تفعلوه تكن فتنة ِف األرض وفساد عريض.

 شازدواج به را ، دختر خودبودید راضیش اخالق و دیانت از که آمد شما نزد خواستگاری

 «.مدآ خواهد به وجود زمین در ایگسترده فساد و فتنه ،نکردید را کار این اگر بیاورید، در

بینید،  مقایسه کنید و کمی فکر گرای غرب میچه که در دنیای مادیرا با آنحدیث این 

 (شهورم )فمینیست. آقای سیامك ستوده جلوتر استاز آنان  چند قرنکنید که منطق اسالم 

، دانند که برای زیباییشان خریدار دارد و مردان نیز میزیباییدانند که ها میزن»نویسد: می
ها هستند که دنبال مانند هر چیز دیگری، باید پول خرج کنند. ولی چرا همیشه این زن

اند و مردان خریدار، و طبق قواعد بازار همیشه این گردند؟ زیرا زنان فروشندهشوهر می
 غیر که کس آن»: نویسدچنین میو هم  6«ردد.فروشنده است که باید به دنبال مشتری بگ

 سکس، زج چیزی پی در پوشدمی سکسی که کسی و است، سکس پی در پوشدمی سکسی
 که نیز تلویزیونی هایبرنامه در»گوید: و نیز می  9.«اقتصادی امکانات و پول پی در یعنی

 برابر ده زن هایشخصیت... شوندمی پخش( Prime Time) روز هایساعت ترینپربیننده در
 0.«دارند تن بر کنندهتحریك هایلباس مرد هایشخصیت از بیش

که در دنیای غیر اند، یا اینآیا زنان در دیدگاه اسالم در حد یك کاال افت ارزش داشته

اند و از آنان به نام ای برای خاموشی حریق شهوت خود ساختهاسالمی زنان را وسیله

کنند؟! این مسئله محدود به قرن اخیر نیست، بلکه در اروپای قدیم می آزادی، سوء استفاده

                                                           

آن را در سلسلة األحادیث  شیخ ناصر الدین البانی   -  941، ص 6. سنن الترمذی، ج 6

 الصحیحة تصحیح کرده است.

 61. زن و سکس در تاریخ، ص 6

 11. همان، ص 9

 41. همان، ص 0
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اده انتقال ثروت قرار د ای براینیز این مسئله رایج بود و بسیاری از مردم ازدواج را وسیله

جا دعوت بودند! این همان دنیایی است که آقای روزبهانی و امثال ایشان مردم را به آن

 بدجایگاهی است... و به راستی که چهکنند، می
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 زنان مصیبت هستند!
ورتر آگوید: من بعد از خودم هیچ مصیبتی،  فاجعهمحمد می»نویسد: آقای روزبهانی می

چنان ضد و نقیض است که ام. کالم محمد نسبت به زنان آناز زن برای مرد باقی نگذاشته
 6...«ماندها میهر عقل سالم در تجزیه آن

کند، اما حساب عقل آقای روزبهانی عقل سالم این مسائل را به خوبی درک میگویم: می

نة ما تركت بعدي فت»از عقل سالم جداست! حدیث مورد استناد ایشان به این صورت است: 

ای پرضررتر از زنان باقی بعد از خود برای مردان، فتنه»یعنی:   6«أرض عَل الرجال من النساء.

 «نگذاشتم.

سیده چه از پیامبر به ثبوت ردر حدیث نیامده و آن« مصیبت»بینیم، لفظ همانگونه که می

ن ی آزمایش و سبب امتحادر لغت به معنای وسیله« فتنه»ی است. واژه« فتنه»است، لفظ 

معنی الفتنة االبتالء واالمتحان »فرماید: می« لسان العرب»اب آمده است. ابن منظور در کت
 خوانیمکه میمانند همین در آیات قرآن کریم نیز وارد شده است، چنان 9«واالختبار.

 ََم َأْمَواُلُكْم ای پیرامون شبههو همین آیه 0فِْتنٌَة َوَأنخ اَّللخَ ِعنَْدُه َأْجٌر َعظِيمٌ  َوَأْوََّلُدُكمْ إَِواْعَلُموا َأنخ

ت که شکی نیس .دانسته است« فتنه»، چرا که فرزندان را نیز گذاردحدیث مذکور باقی نمی

 1کندبه یك مرد نصیب میهایی است که خداوند همسر نیکوکار و با ایمان از بهترین نعمت

 و فتنه بودن زنان چیزی نیست که در ذات آنان باشد، بلکه امری اکتسابی است.

                                                           

 11. قرآن کالم محمد، ص 6

 6133، ص 0؛  صحیح مسلم، ج   4، ص 3. صحیح البخاری، ج 6

 «معنای فتنه، آزمایش و امتحان است.»: 963، ص 69، ج رب. لسان الع9

بدانید که اموال و فرزندان شما وسیله آزمایش شما هستند، و همانا اجر بزرگ »:  64، آیه األنفال. 0
 .«نزد اهلل است

، ص 6)صحیح مسلم، ج  «الدنيا متاع، وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة.»: فرمودند  . پیامبر1

 «دنیا متاع بوده و بهترین متاع دنیا، همسر صالح است.»،  یعنی: (6131
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 شبهات متفرقه

 اسالمی نزد آقای روزبهانی جهاد
کی به ی»اند: گونه اظهار نظر کردهدکتر لطف اهلل روزبهانی در خصوص جهاد اسالمی این

خوریم که آن جهاد یا جنگ مقدس است... بر اساس ابتکار از ابتکارات مهم محمد برمی
با هرگونه ملیت، مؤظف است در برابر غیر مسلمان که محمد در امر جهاد، هر مسلمان 

شود، وارد جنگ شود و چه بکشد و یا اگر کشته شود، در هر دو کافر و مشرک خوانده می
گری و غارت حال به بهشت خواهد رفت! با مطرح کردن جهاد، در ابتدا محمد به چپاول

به نحو بسیار وحشیانه  خود رنگ الهی و قانونی پاشید و با این روش دشمنان خود را
 6«سرکوب کرد.

 یچه پاسخ دادیم و به طور کامل های قبلدر قسمت« کردنغارت»ی به شبهه گویم:می

اهای آقای و پرده از افتر پردازیممانده میبینیم، اکنون به مطالب باقینیازی به تکرار آن نمی

 .داریم، وهلل الحمد والمنةروزبهانی برمی

که آقای دکتر! گمان کرده، از ابتکارات چنانیا همان جنگ مقدس ی جهاد مسئله اوالً.

 برای مثال در عهد وجود داشته است.های قبلی نیز شریعت ما نیست، بلکه در شریعت

که امروزه به محبت و و حتی مسیحیان  6خوردبه چشم میقدیم مواردی از جنگ مقدس 

 زمانی، داندشان را عشق به بندگان میاساس دینو آقای روزبهانی  کنندعشق! دعوت می

. آقای ویل دورانت آوردداران جنایات جنگی بودند که قلب هر انسانی را به درد میاز طالیه

 ،«های صلیبیجنگ»، موسوم به شانهای مقدسرابطه با جنایات مسیحیان در جنگدر 
 کنندمی کایتح و نگاشتند واقعه ینا درباره مطالبی تفصیل به نیز معاصران سایر» نویسد:می

                                                           

 09قرآن کالم محمد، ص . 6

، شماره 66یشوع، باب   ؛ 60، شماره  61باب  . برای مثال بنگرید به: کتاب مقدس، سفر تثنیه،6

 و...  1، شماره 3؛  حزقیال، باب   61
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 گرفته را شیرخوار کودکان پای ساق رساندند،می قتل به دشنه ضرب به را زنان چگونه که
 وفتنک با یا کردند،می پرتاب دیوارها باالی به ساخته جدا مادرشان پستان از را آنها بزور
 دهمان شهر در که مسلمانی هزار هفتاد چطور و شکستند،می را گردنشان ستونها بر آنها

 معج ایکنیسه در بودند برده در به سالم جان که را یهودیان. رسیدند هالکت به بودند
 6.«سوزانیدند زنده زنده و کردند

ر که از این فجایع خبخبر است، یا آندانیم که آقای روزبهانی جاهل و بیبه نیکی نمی

 کاری دارد!داشته و قصد فریب

که هر مسلمانی مؤظف به کشتن کافران باشد، دال بر جهالت آقای روزبهانی این ثانیاً.

 شود!به این دلیل که بر هر مسلمانی جهاد واجب نیست، و هر کافری هم کشته نمیباشد. می

برای وجوب جهاد هفت شرط وجود دارد، که عبارتند از اسالم، بلوغ، عقل، . اوالً

برای تك تك این شروط ادله بسیاری از قرآن  6د نفقه.آزادی، مرد بودن، سالمتی و وجو

موجود است و افتادن این شروط، حکم وجوب را بر فرد ساقط  و سنت رسول خدا 

 سازد.می

شود، بلکه کفار انواعی دارند و احکام هر نوعی با نوع هر کافری کشته نمی ثانیاً.

حربی هستند و یا اهل تعهد.  کفار یا»فرماید: می دیگر متفاوت است. امام ابن قیم 
اهل تعهد نیز سه گروه هستند: اهل ذمه، اهل هدنه و اهل امان. فقیهان برای هر گروهی 

 9«اند...بابی را اختصاص داده

زنی کند، در واقع کارش از دید اسالم جهاد شخصی که چپاول و غارت و راه ثالثاً.

ضيق منزَّل أو قطع طريقا فال جهاد  أن من»فرمودند:   پیامبر ، چرا کهشودمحسوب نمی

                                                           

 336، ص 9. تاریخ تمدن، ج 6

ويشرتط لوجوب اجلهاد سبعة َشوط؛ اإلسالم، والبلوغ، والعقل، »:  633، ص 3. المغنی، ج 6

 «واحلرية، والذكورية، والسالمة من الرضر، ووجود النفقة.

 439، ص 6. أحکام أهل الذمة، ج 9
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هرکس سد معبر کند و یا اموال مردم را به غارت ببرد، جهادش پذیرفته »یعنی:  6«له

 «شود.نمی

ل مقبوبه عنوان جهاد ، عملش نزد خداوند بجنگدگونه نیست که هر کسی این رابعاً.

خت و و ضوابط س احکاماسالمی،  باشد و دیگر نتوان به او اشکالی گرفت! در کتب فقهی

ان با جهاد های غیر مسلمانمحکمی برای جهاد قرار داده شده است و همین میان جنگ

 گذارد.اسالمی فرق می

 را شما»کند: به لشکر اسالم را چنین بازگو می توصیه ابوبکر صدیق  ویل دورانت
 ولی میریدب ید،باش دلیر باشید، عادل: باشید داشته یاد من از که کنممی سفارش چیز چند به

 رختد بپرهیزید. کودکان و زنان، پیرمردان، کشتن از باشید، رحیم نشوید. دشمن تسلیم
 رایب جز را شتر و گاو و گوسفند نکنید، طعق را میوه درخت نسوزانید، و نبرید را خرما

 6«کنید. حفظ دشمنان به نسبت حتی را، خود قول نکشید، و خوردن

این  که مجاهدین اسالم باید است ی این دستورات، کتاب خدا و سنت پیامبر ریشه

 ی جهاد خود قرار دهند:دستورات را سرلوحه

ی زنی پیدا شد، جنازه در یکی از غزوات پیامبر »نهی از کشتن زنان و کودکان: . 1

 9«پس رسول خدا کشتن زنان و کودکان را ناپسند دانست.

 0«ای را نکشید!هیچ پیرمرد فرسوده»نهی از کشتن افراد سالمند:  .4

                                                           

 آن را در صحیح أبی داود ذکر کرده است. شیخ البانی   -  06، ص 9. سنن أبی داود، ج 6

نیز مانند این دستورات را از عمر بن  حافظ ابن زنجویه  – 609، ص 0. تاریخ تمدن، ج 6

 611نقل کرده است: األموال، ص  الخطاب 

عن عبد اَّلل، أن امرأة وجدت »:  6910، ص 9؛ صحیح مسلم، ج  16، ص 0. صحیح البخاری، ج 9

 «ِف بعض مغازي النبي مقتولة، فأنكر رسول اَّلل قتل النساء والصبيان.

 «َّل تقتلوا شيخًا فانياً »:  619، ص 3. السنن الکبرى، ج 0
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روی و تجاوز نکنید، خیانت و غدر نکنید، و زیاده» روی و مثله:از زیادهنهی از . 3

 6«کسی را مثله نسازید!

 قتل به را آنان و در مورد کشاورزان از خدا بترسید» نهی از کشتن کشاورزان:. 0

 6«.شما بجنگندبا  که آن مگر نرسانید،

پیامبر و اصحاب ایشان[، تجار مشرکین را به قتل »]. نهی از کشتن تاجران: 7

 9«رساندند!نمی

 0«ها را خراب و ویران نسازید!آبادی» و هدم:. نهی از تخریب 6

بر افراد  و هیچ فراری را دنبال نکنید» اند:. نهی از دنبال کردن افرادی که تسلیم شده5

 1«و هر کسی که سالحش را انداخت، در امان است. زخمی سخت نگیرید،

پس اشکال از آقای روزبهانی است که اسالم و ضوابط جهاد را نشناخته است، وگرنه 

سال پیش چنین قوانین جنگی را مطرح کرده ایراد  6011توان به دینی که چگونه می

 1گرفت؟!

 

                                                           

 «َّل تغدروا، وَّل تغلوا، وَّل َتثلوا»:  016، ص 0. مسند أحمد، ج 6

 «اتقوا اَّلل ِف الفالحي فال تقتلوهم إَّل أن ينصبوا لكم احلرب.»: 611، ص 3. السنن الکبرى، ج 6

 «عن جابر رضی اَّلل عنه، قال: كانوا َّل يقتلون جتار املْشكي.»: . همان9

 «وَّل َّتربوا عامرا»: 619، ص 3. السنن الکبرى، ج 0

َّل تتبعوا مدبرا، وَّل جتهزوا عَل جريح، ومن ألقى سالحه »:  193، ص 3ابن ابی شیبة، ج . مصنف 1

 «فهو آمن.

از  «الجهاد فی سبیل اهلل»ی بیشتر در خصوص شروط و ضوابط جهاد، به کتاب . برای مطالعه1

 دکتر سعید بن علی بن وهف القحطانی مراجعه کنید. 
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 دلیل گسترش اسالم چه بود؟
 المگرایش به اس»اند: آقای دکتر یك صفحه از کتاب خود را به این جمله اختصاص داده

گری، و تصاحب زنان، و برای در زمان محمد برای اعراب، صرفاً به خاطر غارت، چپاول
 6«دیگر ملل، فرار از مرگ و جزیه بود.

 دهیم.وشالی پاسخ میاز چند وجه مختلف به این ادعای پ گویم:می

، پس 6اندتهداشگرفتند و کنیزانی جنگیدند، غنیمت میمشرکین مکه نیز متقابالً می اوالً.

این مسائل چیزی نبوده که تنها نزد مسلمانان باشد و مشرکین مجبور باشند برای به دست 

نویسد و پس از میخود آقای دکتر هم ندانسته که چه  حقا کهها اسالم بیاورند! آوردن آن

 مرور وقتی برایکه  اندعجول بودهشان نوشتن هم آن قدر برای گرفتن جیره و مواجب

 بر کاغذ تحمیل کرده بودند، خرج نکردند!شان یاباطیلی که با قلم شکسته

های هنگفتی پرداخت مردمان دیگر نیز قبل از اسالم به حکومت خود مالیات ثانیاً.

توانستند با پرداخت جزیه دین خود را حفظ کنند! آقای جرجی زیدان می اند و یقیناًکردهمی

 در لکهب نبود، سنگینی بار مردم برای اسالمی حکومت»فرماید: مسیحی در این رابطه می
 که ایجزیه و دادندمی ترجیح دیگر هایحکومت بر را اسالمی حکومت مردم موارد بیشتر

 مردم زا ایرانیان و رومیان که بود سنگینی هایمالیات از ترکم خیلی گرفتندمی مسلمانان
 9.«داشتندمی دریافت
 چهآن از خواستند،می جدید فاتحان که ایجزیه»نویسد: حتی می فسور فیلیپوپر

 با را ودخ دینی مراسم توانستندمی مغلوب اقوام و بود، کمتر گرفتندمی قدیم فرمانروایان
 0«دهند. انجام بیشتری آزادی

                                                           

 16. قرآن کالم محمد، ص 6

 993عرب قبل از اسالم، ص . تاریخ 6

 11. تاریخ تمدن اسالم، ص 9

 640. تاریخ عرب، ص 0
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 از تربتمح با عیسویان و کلیمیان به نسبت اسالمی خلفای»نویسد: برتراند راسل می
 6.«اندبوده کلیمیان و مسلمانان به نسبت مسیحی دول

 ،مدتی تا آن از بعد حتی و اسالم تاریخ اول سده در»نویسد: دکتر جان ناس نیز می
 رآنق زیرا. بردندنمی کار به خود دین نشر برای را شمشیر اعمال و زور روش عرب فاتحان
 مرا مسالمت و مدارا به باشند، مقدس کتب دارای که مللی یعنی کتاب اهل برای شریف
 6.«گرفتنمی کار به چندان جور و زور هاآن یدرباره و فرموده

 مأمون، ات ابوبکر از اول دوران خلفای که کنیم اعتراف باید»نویسد: ویل دورانت نیز می
 از و وردندآ پدید انسانی زندگی برای مناسبی و شایسته مقررات دنیا، از وسیعی قسمت در

 ای مجاران و مغوالن مانند توانستند،می نیز هاآن. بودند تواناتر تاریخ فرمانروایان همه
 وضع هب فقط و اما نکردند بکشانند، ویرانی به یا کنند مصادره را چیز همه مهاجم، نورسهای
 9«.کردند اکتفا مالیات

دادند را به حکومت چه به حکام خود میکمتر از آن مالیتوانستند بنابراین آنان می

 پرسیم که سبباز آقای روزبهانی میوانگهی، اسالمی بدهند و عقایدشان را حفظ کنند! 

چه بود؟ آیا مهاجرین شمشیر برگردن وی گذاشته بودند، یا   اسالم آوردن نجاشی

 اسالم آورد؟! سبب ایمان آوردن ابو بکر بود که دادن به مسلمانانکه برای فرار از جزیهآن

 و عثمان  مندان قریش چه بود؟ آیا خود قادر به خرید کنیز و سایر تجار و توان

 0بودند؟! رسول خدا  مراهی باه و غالم نبودند، و از نظر اقتصادی نیازمند

                                                           

 619. چرا مسیحی نیستم، ص 6

 961. تاریخ جامع ادیان، ص 6

 631، ص 0. تاریخ تمدن، ج 9

  که ابو بکرکردند، چنانکمك می رسول خدا . بلکه خود آنان از نظر اقتصادی به 0

امر   آزاد کرد و زمانی که پیامبر خود بردگانی که زیر شکنجه و فشار مشرکین بودند را با مال

 گفت: رسول خدا  ات چه باقی گذاشتی؟ ابو بکربه انفاق داد و از او پرسید که برای خانواده

 ص6)در خصوص این روایت رجوع کنید به: سنن أبی داود، ج  !را برای آنان باقی گذاشتم ، 
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سخن آقای روزبهانی در خصوص این ملل غیر عرب که ایرانیان در رأس آنان  ثالثاً.

ارزش قدر بیهستند، اتهام بزدلی به آنان است. مردمی را تصور کنید که عقائد خود را آن

م ود!( اسالهای سنگین عهد ساسانی کمتر بدانند که برای فرار از جزیه )که از مالیاتمی

های آقای هستند و از آراء و دیدگاه و خرد آورند. الحمدهلل که مردم صاحب عقلمی

روند! از جمله دالئلی که خالف روزبهانی تقلید نکرده و با ریسمان ایشان به داخل چاه نمی

. باشدچند قرن میپس از  ،کند، زرتشتی ماندن بسیاری از ایرانیانادعای ایشان را ثابت می

 دائر هادهآتشک و جریان در مزدیسنا آئین پنجم قرن تا»نویسد: قای دکتر عیسی صدیق میآ
 در ،داشتند که معنوی نفوذ با زردشتی موبدان. ماند محفوظ دینی کتب از مقداری و بود

 6...«کوشیدند بسیار تاریخی و اخالقی و دینی کتب حفظ

عجم به آن سبب اسالم آورد که اسالم را از دین خود بهتر یافت، دینی که به  رابعاً.

د کردنکرد، حال آن که قبل از آن خدایان متعدد را پرستش میتوحید و برادری دعوت می

گرایی جاهالنه بودند. دینی که خلیفه را با کردند و به دنبال قومدیگر ظلم میو به یك

ر بکرد و معیار را نه بر زبان و رنگ پوست، بلکه اوت میشخصی عادی در یك مرتبه قض

نویسد: میدر این رابطه چنین  ،آقای جواهر لعل نهرو تقوا و پرهیزکاری گذاشته بود.

 دموکراسی رنگ بخاطر و صراحتش سادگی، بخاطر خواندمی بدان را مردم او که مذهبی»
 زیرا کرد.می جلب همسایه کشورهای در را مردم های توده داشت، خود با که برابری و
 یانپیشوا و روحانیان و مستبد پادشاهان مطلقه قدرت تسلط تحت در دراز روزگاری هاآن

 وضع غییرت یك برای و بودند شده فرسوده قدیمی نظام از آنها. بردندمی بسر مستبد مذهبی
 تقبالاس هم ایشان طرف از و داشتمی عرضه ایشان به را تغییر این اسالم. داشتند آمادگی

                                                           

اثر « دیقالص بکر أبی سیرة فی الضیق ورفع االنشراح»برای معلومات بیشتر به کتاب  و  663

 (دکتر صالبی بنگرید.بهای گران

 91ایران، ص  فرهنگ تاریخ مختصر . دوره6
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 را قدیمی مفاسد از بسیاری و ساختمی بهتر را وضعشان جهات بسیاری از زیرا شد،می
 6«داد.می پایان

یافتند! در تر از آغوش پادشاهان خود میآنان آغوش حکومت اسالمی را گرم خامساً.

زمان سلطنت شاهان ساسانی، وضعیت ایران به بدترین وجه ممکن نزول یافته بود و چیزی 

 یهمقدم در»از رفاه و آسایش برای مردم وجود نداشت. برزویه طبیب چنین نوشته بود، 
 ساسانی عهد اواخر اخالقی و روحانی احوال و وضاعا از بخشی شكبی که دمنه و کلیله
 و است آورده تراجع به روی اطالق بر خیرات که تیره روزگار این در: کندمی روشن را

 شته،گ مدروس پسندیده احوال و ستوده افعال... گشته قاصر حسنات تقدیم از مردان همت
 دانش و علم و ظاهر، جور و ناپیدا، عدل و گشاده، ضاللت طریق و بسته، راست راه و

 6...«مظفر باطل و منهزم حق... مطلوب جهل و متروک،

ای به اندازه دوره ساسانیان دورهملت ایران در هیچ»گوید: پور میرضا انصافاستاد غالم
های طبقاتی نبود. در حقیقت در پایه دون انسانی زندگی در بند اسارت محدودیت

داد، با افسون موبدان فرمان شد، مالیات میکرد، استثمار میمیگذراند، فقط باید کار می

گشت، حق هم نداشت تغییر طبقه بدهد و برد، به جنگ گسیل میخدایان زمینی را می
 9«خواندن و نوشتن بداند.

پژوهان، اگر اسالم به ایران جالب آن است که به تصریح بسیاری از محققین و تاریخ

 سیحیتم»ی ساسانیان، در اواخر دوره گرویدند!دسته به مسیحیت مینیامده بود، مردم دسته 
 منابع»نویسد: و آقای مرتضی راوندی می 0«کردمی رقابت گریزرتشتی با تمام موفقیت با

 تشرب راه این در و گرویدند مسیحیت به ایرانیان از بسیاری که دهدمی نشان تاریخی

                                                           

 631، ص 6. نگاهی به تاریخ جهان، ج 6

 664. تاریخ ده هزار ساله ایران، ص 6

 011. زندگی اقتصادی روستاییان، ص 9

 663. تاریخ ایران، ص 0
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 اگر هک بود دوانیده ریشه چنان دوره آن در مسیحیت که معتقدند بعضی. نوشیدند شهادت
 6.«شدمی زردشت آیین جایگزین مسیح دین بود، نرسیده اسالم

 

های آقای روزبهانی در خصوص انکار این مسلمات تاریخی کامالً بنابراین تالش

فائده است و کسی شواهد محکم و دالئل متقن تاریخی را برای گل روی آقای روزبهانی بی

نبال کسی که به داند که راست گفتهی ایشان به دیوار نخواهد کوبید! های کودکانهو بهانه

ران اورزی باشد، هزکند و کسی که به دنبال غرضو را کفایت میباشد، یك دلیل ا فهمیدن

 د بود...دلیل نیز برای او کافی نخواه

 

                                                           

 033، ص 6. تاریخ اجتماعی ایران، ج 6
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 مؤمن و کافر هرگز یکسان نیستند!
قدر مسلم کافر و مؤمن، یکسان نخواهند بود... »نویسد: میروزبهانی جناب آقای دکتر 

خوابد تا خدا، رزق و روزیش را کش آفتاب میو سینهگذارد مؤمن دست روی دست می
دهد و بدهد، کافر در زندگیش به تالش و کوشش و کشف مجهوالت توجه نشان می

 6«زده است...فروشد که مغزشان یختکنولوژی را به قیمت باال به مؤمنین می

 :اندازد کهآقای روزبهانی ما را به یاد این شعر میگویم: می

 لو أنصفوِّن لكنت أركب طبيب توماقال ْحار ال

 6وراكـبـي جـهـله مركب يطــل بسـألنني جاه

وزی ررزق و آسمان تا از  نشست،ای نیست که باید گوشه آنی مسلمانان بر عقیده اوالً.

ی . ابن ابآورندبه حساب میاز ملزومات رسیدن به آن را تالش مسلمانان نازل شود، بلکه 

اند که توکل با اکتساب و اخذ اسباب برخی از مردم گمان کرده»فرماید: می  العز حنفی
که همه چیز مقدر شده است، دیگر نیازی به اسباب نیست. این گمان منافات دارد و زمانی

فاسد است، زیرا اکتساب بعضی از آن فرض، بعضی مستحب، بعضی مباح، بعضی مکروه 
کنندگان است، لباس جنگ را که افضل توکل  رو حتی بعضی از آن حرام است... پیامب

رود، تا جایی که کافران گفتند: این چه پیامبری پوشد و برای کسب در بازارها راه میمی
 9«رود؟!خورد و در بازارها راه میاست که غذا می

خداوند متعال به کسب اسباب به همراه توکل امر »فرماید: می ابن رجب حنبلی 
 0«سعی بدنی در اسباب، اطاعت از او، و توکل قلبی بر او، ایمان به اوست.کرده است. پس 

                                                           

 636. قرآن کالم محمد، ص 6

سیط بودم. زیرا من جاهل بکردند، من سواره میاالغ طبیب گفت که اگر منصفانه با من رفتار می. 6

 شود، جهلش از نوع مرکب است!هستم و جهل من ساده است، اما آن که سوار من می

 916، ص 6الطحاویة، ج . شرح 9

 034، ص 6. جامع العلوم والحکم، ج 0
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وکل، کنند که معنای تبعضی از مردم گمان می»نویسد: استاد أبو فیصل بدرانی نیز می
که ظن درست نبوده، بل و این عقیدهترک کسب و تالش بدنی و ترک تدبیر با قلب است 

 6«جاهالن است!

 خبران است، زیرا در قرآن کریم نخواندهخبرترین بیبی از هانیآقای روزببه راستی که 

َباِط اْْلَْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعْدوخ اَّللهِ فرماید: که اهلل متعال می  َوِمن ري
ة  ن ُقوخ ا اْسَتَطْعُتم مي وْا ََلُم مخ َوَأِعده

ُكمْ  ُدوْا َفإِنخ  فرماید کههمچنین میو 6َوَعُدوخ ُقوِن َيا ُأْويِل َوَتَزوخ اِد التخْقَوى َواتخ َخرْيَ الزخ

که ایشان به فردی ندارد که  خبر هم پیامبر از سنت و بلکه آقای روزبهانی 9األَْلَباِب 

شتر سائبه را رها نموده و بر خدا توکل کرده بود، فرمودند: شتر را ببند، سپس بر اهلل توکل 

 3، کسب روزی حالل1توسعه کشاورزی، 1هابه مداوا کردن از بیماری امر پیامبر  0 کن!

ی آن دهد و رابطهی آن دالئل است که اسباب و توکل را به هم ربط مینیز از جملهو... 

 4سازد.دو را برای ما آشکار می

                                                           

 01والقدر، ص  والقضاء التوکل بفهم الضرر . شفاء6

های ورزیده آماده سازید، توانید نیرو و اسبو برای مبارزه با آنان تا آنجاکه می»:  11، آیه األنفال. 6

 .«ها دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانیدتا به وسیله آن

و )هم برای سفر حج و هم برای سرای دیگر( توشه برگیرید، که بهترین »:  633، آیه البقرة. 9

 .«توشه پرهیزکاری است، و ای خردمندان! من کیفر من پرهیز کنید

 69اإلسالم، ص  عالجها وکیف الفقر مشکلة أحادیث . تخریج0

 6363، ص 0. صحیح مسلم، ج 1

 6643، ص 9صحیح مسلم، ج ؛  619، ص 9. صحیح البخاری، ج 1

 13، ص 9. صحیح البخاری، ج 3

. در حقیقت توکل به معنای اعتماد به خداوند و واگذاری امور به خداوند، به همراه تهیه اسباب 4

 است.
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 و... کنند، بلکه ابتدا به دنبال اسباب طلب رزقبنابراین مسلمانان تنها بر خدا توکل  نمی

 کنند.کنند، سپس بر اهلل متعال توکل میروند و تالش خود را بر آن صرف میمی

ای داشتند، پس قرون طالیی اسالمی از دیدگاه آقای اگر مسلمانان چنین عقیده ثانیاً.

او گمان کرده است که مسلمانان همواره در خواب و کفار  روزبهانی چه توجیهی دارد؟!

اند، که همین مسئله دال بر جهالت و کشف مجهوالت! بوده و در مسیر یداریب درهمواره 

ی تاریخ اسالم و جهان است. حقیقت ی ایشان در زمینهنادانی ایشان، و همچنین عدم مطالعه

آن است که کفار بسیاری از مجهوالت خود را از مسلمانان فرا گرفتند و پیش از آن در 

 نفوذ مسیحی جهان در اسالم»نویسد: خواب عمیق قرار داشتند! آقای ویل دورانت می
 زا استفاده اسلحه، درمان، دارو، شربتها، غذاها، مسیحی اروپای. داشت بسیار و گوناگون
 و ،تجارت و صنعت فنون و ابزارها هنری، انگیزه و سلیقه، خانوادگی، مخصوص نشانهای
 اساقتب مسلمانان از نیز را آن لغات غالباً و گرفت فرا اسالم از را دریایی راههای و قوانین
 رهز ایتالیا، جلدسازان نیز، و گران شیشه و آهنگران»نویسد: و در جایی دیگر می  6.«کرد
 6.«ودندب گرفته فرا مسلمان صنعتگران از را خود فنون همه، اسپانیا، سازان اسلحه و بافان

 گردند، ایلن هاییپیشرفت به اینکه از قبل اروپاییان»نویسد: آقای منتگمری وات نیز می
 9«.کردند اقتباس و گرفته اسالمی دنیای و اعراب از توانستندمی که را آنچه تمام

 بزرگان دوستی علم و پروری دانش»اند: همچنین آقای جرجی زیدان مسیحی فرموده
 حقیقت یدایره و یابد فزونی اسالم قلمرو در کتاب و مؤلف روز به روز که شد سبب اسالم
 0«.نمودمی پیشرفت سرعت به ادب و علم کرد،می حکومت اسالم که هرجا... شود وسیع

                                                           

 099، ص 0. تاریخ تمدن، ج 6

 090، ص 0. همان، ج 6

 33. تأثیر اسالم در اروپا، ص 9

 131. تاریخ تمدن اسالم، ص 0
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خدمات مسلمانان صدر اسالم به علم طب و سائر علوم متعلق به آن نیز کامالً هویدا و 

 مامت سال پانصد اسالمی پزشکان»نویسد: که ویل دورانت میغیر قابل انکار است، چنان
 6.«بودند جهان طب علمدار

 گپیشاهن نیز آن لوازم تهیه و خوب بیمارستانهای ایجاد در اسالم»نویسد: و نیز می
 ایجاد دمشق در( م6611) ق هـ 111 سال به محمود نورالدین که بیمارستانی. بود جهان
 6.«دادمی نیز رایگان داروی و کردمی عالج دستمزد بدون را بیماران تمام قرن سه بود کرده

 عنوان هب شیمی،»گوید: همچنین وی در خصوص تأثیر مسلمانان بر علم شیمی چنین می
 و علمی تجربه و دقیق مشاهده آنها زیرا است، مسلمین ابداعات از تقریباً علوم، از یکی
 و جربیاتت بعضی به دانیم،می چنانکه که، یونانیان کار محصول بر را نتایج ثبت به توجه

. است انایش از نیز آن نام و کردند اختراع را انبیق. بیفزودند داشت انحصار مبهم فرضیات
 را اسیدها و قلیایی مواد. داشتند تألیفاتی سنگها درباره و کردند تجزیه را مواد زیادی تعداد

 9.«کردند مطالعه دارد تمایل دو این از یکی به که موادی درباره و کردند مشخص

 به توستئوفراس از بعد که گیاهشناسی، علم»گوید: شناسی نیز میدر رابطه با علم گیاه

 ادریسی. گرفت سر از زندگی عصر این مسلمانان وسیله به بود، شده سپرده فراموشی دست
 0.«بود کرده وصف را گیاه نوع 911 و نوشته گیاهان درباره کتابی

علوم مادی خرج کردند و در کنار آن به  مسلمانان نهایت تالش خود را برای پیشرفت

بودند، اروپائیان هرگز روی علوم اسالمی نیز پرداختند. چه بسا که اگر مسلمانان نمی

 ماندند!وار خود سرگردان میدیدند و در همان جهل طاعونپیشرفت را نمی

                                                           

 099، ص 0تمدن، ج . تاریخ 6

 061 ص ،0 ، جهمان. 6

 969، ص 0، ج همان. 9

 063 ص ،0 ، جهمان. 0
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 هدایت از دیدگاه اسالم
ها و چشم ایشان پرده خداوند بر دل کافران مهر و بر گوش»نویسد: جناب روزبهانی می

مورد دیگر به طور  03ها را عذابی است سخت. به غیر از این آیه، محمد در نهاد و آن
آورند، صریح نوشته که: دلیل این که بعضی از ساکنان کره )!( زمین، به او و اله اش ایمان نمی

 6«در حقیقت خواست و اراده خود اله است!

گوید که ای مشهور در میان علمای اسالم سخن میآقای روزبهانی از مسئله گویم:می

اند نامند. اهل علم از سلف تا خلف پیرامون این مبحث سخن گفتهمی« جبر و اختیار»آن را 

در این مسئله کامالً به خطا جبریه که اختیار دارد؟ فرقه که آیا انسان مجبور است، یا این

ر افعال گفتند که ما قدرتی بهر فعلی را از بندگان نفی کرده و می، عجیبافراطی  بارفتند و 

سان را و ان به تفریط روی آوردهدر مقابل گروهی دیگر نیز نداریم و همگی مجبور هستیم. 

نکر م به طور کلی در افعال بندگان دانستند و نقش خداوند راافعالش میتمام فاعل و خالق 

 .بودند

نا باشد، ن آشآو هر کسی که با تمام قر کرده است بحث مبسوطاًاین مسئله را  قرآن کریم

خداوند خالق هر  گوییم کهمی سخنی مانند سخن آقای روزبهانی بر زبان نخواهد آورد.

اما این بدان معنا نیست که  ،پذیردچیزی است و هر چیزی با اذن و اراده او صورت می

مجبور ساخته باشد، بلکه انسان در انتخاب مسیر خود  خداوند انسان را بر کفر و معصیت

تواند راه گمراهی و تواند راه ایمان و اطاعت را بپذیرد، میگونه که میمختار است و همان

کند. کدام از این دو طریق مجبور نمیسرکشی را انتخاب کند و اهلل متعال کسی را بر هیچ

کند رسی میاند مؤاخذه و حسابه کسب کردهچها را بر اساس آندر نتیجه خداوند انسان

گرایان وجود ندارد. در نتیجه به این دلیل که رغم گمان پوچ باطلعلیو هیچ جبر محضی 

گوییم که هدایت و گمراهی نیز در اختیار هر فعلی از انسان به ارائه و اذن خداوند است، می

                                                           

 01. قرآن کالم محمد، ص 6
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سازد. اما خداوند چه کسانی را خداوند است و اوست که بندگان را هدایت و یا گمراه می

 کند؟ قرآن کریم پاسخ داده است:به راه گمراهان برده و هدایت نمی

1.  اٌب ٌف َكذخ قطعاً خداوند کسی که تجاوزکار و : »یعنی6إِنخ اَّللخَ ََّل َُّيِْدي َمْن ُهَو ُمْسِ

 «کند.گو باشد را هدایت نمیدروغ

4.  ارٌ إِنخ اَّللخَ ََّل َُّيِْدي َمْن گو و ناسپاس همانا خداوند کسی که دروغ: »یعنی6ُهَو َكاِذٌب َكفخ

 «کند.باشد را هدایت نمی

3.  ََواَّللهُ َّلَ َُّيِْدي اْلَقْوَم الظخاملِِي9کند.پیشه را هدایت نمیو خداوند مردم ستم: »یعنی» 

0.  ِِذيَن َّلَ ُيْؤِمنُوَن بِآَياِت اَّللهِ َّلَ َُّيِْدُّي همانا خداوند : »یعنی0ُم اَّللهُ َوََلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ إِنخ الخ

 «کند و برای آنان عذاب دردناکیست.آورند را هدایت نمیکسانی که به آیاتش ایمان نمی

داوند د را دانستیم، باید ببینیم که خنحال که مشخصات کسانی که نصیبی از هدایت ندار

 سازد:هدایتش را نصیب چه کسانی می

1. َوَمْن َأَراَد اْْلِخَرَة َوَسَعى ََلَا َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك َكاَن َسْعُيُهْم َمْشُكوًرا1و : »یعنی

که مؤمن باشد، چنین کسانی هر کس که خواهان آخرت باشد و برای آن تالش کند، درحالی

 «ماند.اجر نمیسپاس و بیتالششان بی

4. ِذيَن َجاَهُدوا و کسانی که در راه ما : »یعنی1فِينَا َلنَْهِدَينخُهْم ُسُبَلنَا َوإِنخ اَّللخَ ملَََع املُْْحِسنِيَ  َوالخ

کنیم و قطعاً خداوند با نیکوکاران های خود هدایت میتالش و کوشش کنند، آنان را به راه

 «است.

                                                           

 64، آیه غافر. 6

 9، آیه الزمر. 6

 614، آیه البقرة. 9

 610، آیه النحل. 0

 63، آیه اإلسراء. 1

 13، آیه العنکبوت. 1
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3.  َُوَمن ُيْؤِمن بِاَّللخِ َُّيِْد َقْلَبه6خداوند ایمان بیاورد، خداوند دلش را  و هر کس به: »یعنی

 «کند.هدایت می

0.  َُبَع ِرْضَواَنه اش خداوند با آن )کتاب( هر کسی که خوشنودی: »یعنی6َُّيِْدي بِِه اَّللهُ َمِن اتخ

 «کند.را دنبال کند، هدایت می

عالی وتپاسخ آن است که اهلل تبارک »فرماید: نیز در این رابطه می عالمه ابن عثیمین 
کند که اهلیت و لیاقت هدایت را داشته باشد، و کسی را گمراه تنها کسی را هدایت می

 شدند، منحرف حق از چون آنان»فرماید که سازد که اهل گمراهی باشد. خداوند میمی
 پیمان سبب به اما»فرماید که و همچنین می 9«داشت دور حق از بیشتر را دلهایشان خداوند
 سخت را دلهایشان و داشتیم محروم خود رحمت از و کردیم نفرین را نانآ ایشان، شکنی
 رکت بود، شده داده تذکر بدیشان آنچه از فراوانی بخش و تحریف را سخنان آنان. نمودیم
... پس چگونه 0«ایشان از کمی یعده مگر ببینی، آنان از خیانتی توانی می همیشه .کردند

کند که خداوند همین را خواسته به این احتجاج میپیماید، سپس طریق گمراهی را می
 1«است؟!

اش بنابراین هر کسی که خواهان هدایت و آخرت باشد، خداوند توفیق هدایت را نصیب

دهد. اما کسی که به دنبال سرکشی و ناسپاسی و یافتگان قرار میکند و او را از هدایتمی

همان را نصیب وی خواهد کرد، و هجرت هر کسی به سوی آن  گمراهی باشد، خداوند

سپس در زمان قیامت میان بندگانش با عدل و  ،خواهانش بوده استکه  خواهد بودچیزی 

کند.کافران را از مؤمنان جدا میاحسان فرق گذاشته و 

                                                           

 66، آیه التغابن. 6

 61، آیه المائدة. 6

 1آیه الصف، . 9

 69. المائدة، آیه 0

 60-61، صص رسالة فی القضاء والقدر. 1
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 تناقض در آیات مربوط به توبه!
گوید: جناب آقای دکتر که به گمان خود تضاد آشکار! و تناقض صریحی یافته است، می

نساء  64گذشته از چند آیه فوق، در خصوص توبه، قرآن آیات و احکام متضادی دارد. آیه »
گوید: کسی که در تمام عمر مشغول ارتکاب معاصی و اعمال زشت بوده، اگر در لحظات می

ه سوره جاست که وقتی ب. جالب اینشود..اش پذیرفته نمیتوبهبه کند، واپسین حیات تو
رسیم، با صراحتی باور نکردنی سوره نساء می 661و آیه  610و سوره توبه آیه  61اسراء آیه 

 6«کند...ها را قبول میگوید: اهلل توبه بندگانش را پذیرفته و صدقه آناهلل می

فسیر دیگر را تندارد، بلکه آیات قرآن هم هیچ تناقضی بین آیات مذکور وجود گویم:می

 داند. اهلل متعال به بندگانش فرصت دادهکنند و آقای روزبهانی چیزی از فن تفسیر نمیمی

ان ها دستکه در قید حیات هستند، به سوی او بازگردند و از گناهان و بدیاست تا زمانی

سد و حجاب دنیوی از چشمانش گاه که زمان وفات شخصی برخود را پاکیزه سازند. اما آن

برداشته شود، دیگر توبه کردن او ارزشی ندارد، چرا که در این حالت شخص از عاقبت بد 

و راهی جز اظهار توبه ندارد، و آشکار است که اعمال زمانی دارای  شده استخود باخبر 

اهلل قابل  ءارزش خواهند بود که اختیاری باشند. بنابراین در حالت کلی توبه بندگان إن شا

ييئَاِت قبول است، مگر در زمانی که استثناء شده است:  َوَلْيَسِت التخْوَبُة لِلخِذيَن َيْعَمُلوَن السخ

اٌر ُأوَلئَِك َأعْ  ِذيَن َيُموُتوَن َوُهْم ُكفخ ََلُْم  َتْدَناَحتخى إَِذا َحرَضَ َأَحَدُهُم امْلَْوُت َقاَل إِِّني ُتبُْت اْْلَن َوََّل الخ

 دنبال هب و) گردند می گناهان مرتکب که نیست پذیرفته کسانی توبه: »یعنی6َعَذاًبا َألِيًَم 

 که گاه آن تا( گردند نمی پشیمان خویش کرده بر و نمایند نمی توبه به مبادرت آنها انجام

 کسانی توبه همچنین. کنممی توبه اینك هم: گویدمی و رسدمی فرا آنان از یکی مرگ

آماده  را دردناکی عذاب آنان هم و اینان برای هم. میرندمی کفر بر که نیست پذیرفته

 «ایم.کرده

                                                           

 11. قرآن کالم محمد، ص 6

 64، آیه النساء. 6
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 کسی که مرگش کنندگان قرار گرفتندر حکم توبهخداوند »فرماید: می  امام قرطبی
که فرعون در آب گرفتار شد نفی کرده است، چنانفرا رسیده و در حالت یأس قرار دارد را 

دهد، ایمان ظاهر کرد، او را نفعی نرساند. زیرا توبه در آن وقت نفعی نمیچه که از و آن
 6«چرا که حال زوال تکلیف است.

ای است که هنگام این نفی توبه»فرماید: نیز در این رابطه می  عالمه ابن عاشور
ناامیدی از زندگی باشد، زیرا هدف اصالح شدن فرد در این دنیا با استقامت شرعی است، 

 6«رود.ی توبه از بین میکه وقتی فرد از زنده ماندنش ناامید گردد، فائدهالیدرح

کند وارد شده است که این معنا را تأیید می  همچنین حدیث صحیحی از رسول خدا

َّل تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرُّبا، فإذا رآها »سازد: و دلیلش را برای ما آشکار می

قیامت »یعنی:   9«.فذاك حي: َّل ينفع نفسا إيَمهنا مل تكن آمنت من قبلالناس آمن من عليها، 

که خورشید از مغرب طلوع کند. پس زمانی که مردم آن را ببینند، ایمان شود تا آنبرپا نمی

 «د.شودر این هنگام ایمان کسی که قبالً ایمان نیاورده باشد، پذیرفته نمی خواهند آورد.

هیچ تضاد و تناقضی نیست، بلکه همگی قابل جمع هستند و  در آیات مذکور بنابراین

 کنند، واهلل المستعان.دیگر را تفسیر میهم
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 جمع کردن سیم و زر برای علمای اسالم جایز است!
شد، مسلمانان نبایستی زر و سیم جمع کنند، همانطور که گفته»گوید: آقای روزبهانی می

را به عنوان خمس و زکات به آخوندها بدهند و هیچ عیبی ندارد که آخوندها در  هاباید آن
ناز و نعمت و مال و منال و... به زندگی شاهانه دست یابند و همانطور که قبالً هم گفتم و 

 6«خرد.نوشتم، آخوند با فروش آخرت به ما، دنیا را برای خودش می

 داد... از چند وجه پاسخ خواهیمشبهه را گویم: می

کنند، بلکه مسئله چیز درآمد نهی نمیاین آیات مسلمانان را از کار و کسب  اوالً.

ی قبلی را هم آیه او! اگر خویش مانده استدیگریست و آقای روزبهانی در گمراهی 

برد و نه اسباب زحمت ما کرد، دیگر نه عرض خود را میآورد و خوب در آن تدبر میمی

ْهبَاِن  فرماید:کرد! اهلل متعال میرا فراهم می ِذيَن آَمنُوا إِنخ َكثرًِيا ِمَن األْحَباِر َوالره َا الخ َيا َأُّيه

َة َوَّل َلَيْأُكُلوَن َأْمَواَل النخاِس بِاْلَباطِ  َهَب َواْلِفضخ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذخ وَن َعْن َسبِيِل اَّللخِ َوالخ ِل َوَيُصده

ُهْم بَِعَذاب  َألِيم   ْ  یهود دینی علماء از بسیاری! مؤمنان ای: »یعنی6ُينِْفُقوهَنَا ِِف َسبِيِل اَّللخِ َفبَْشي

 کسانی و دارندمی باز خدا راه از را دیگران و خورندمی ناحق به را مردم اموال ،نصاری و

 بس عذاب به را آنان ،کنندنمی انفاق خدا راه در را آن و کنندمی اندوخته را نقره و طال که

 .«بده مژده دردناکی بسیار و بزرگ

رنج مردم را به ناحق برای این آیه فعل رهبان و علمای دینی اهل کتاب که حاصل دست

مال  مراد از اندوختن کند. همچنینپرداختند، محکوم میمیاندوزی خود گرفته و به مال

اندوزی ، آن است که شخص بصورت افراطی ثروتمردم که در این آیه نهی شدهتوسط 

کند و حقوق شرعی مانند زکات را از آن پرداخت نکند. بنابراین مسلمانان حق دارند که 

ی حتی در کتب فقهی ابواب و داردطال و نقره داشته باشند و اشکالی در این مسئله وجود ن

این امر است. از بزرگان صحابه  بر خود گواهیزکات طال و نقره وجود دارد که  بیاندر 
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زکاتش  چهشود. اما آنچه زکاتش ادا شود، گنج محسوب نمینیز نقل شده است که آن

عالم و غیر عالم هم از این ضمناً   6پرداخت نشود، گنج است، اگرچه مقدارش قلیل باشد.

 زمانی که مالشان به حد الزم برسد، باید زکات آن را پرداخت کنند. حکم استثناء نیستند و 

 گردد و در قرآن کریم این هشتمصارفی دارد که بر هشت صنف تقسیم میزکات  ثانیاً.

َدَقاُت لِْلُفَقَراء َواملََْساكِيِ  اند:صنف معرفی شده َفِة ُقُلوُُّبُْم َوِِف  إِنخََم الصخ َي َعَلْيَها َوامْلَُؤلخ
 َواْلَعاِملِ

َن اَّللهِ َواَّللهُ َعلِيٌم َحكِيمٌ  بِيِل َفِريَضًة مي َقاِب َواْلَغاِرِمَي َوِِف َسبِيِل اَّللهِ َواْبِن السخ  زکات: »یعنی6الري

 د،شومی تشانمحب جلب که کسانی آن، گردآورندگان بیچارگان، مستمندان، مخصوص

 و خدا،( آئین تقویت) راه در( صرف) بدهکاران،( بدهی پرداخت) بندگان،( آزادی)

. باشدمی( کاشانه و خانه و منال و مال از دورافتاده و درمانده مسافران و) راه در واماندگان

 «.است حکیم و دانا خدا و است الهی مهم یفریضه یك این

ی پردازچنان که آقای دکتر! خیالرسد و آنبنابراین زکات به افراد نیازمند جامعه می

علماء نیست! آخرت فروشی نیست  راحتی و آسایش زندگانیای برای کرده است، وسیله

بودند! بنگرید که تعصب تا به کجا ی آن نمیعلماء فروشندهمسلماً و اگر فروشی هم بود، 

 برد!چه عمقی از گرداب ضاللت فرو می رسد و انسان را درمی

بزرگان صدر اسالم بر خالف گمان آقای روزبهانی، در ناز و نعمت و زندگی . ثالثاً

به صورت  ی رسول خدا تر در خصوص زندگی زاهدانهزیستند. پیششاهانه! نمی

مفصل سخن گفتیم و بیان کردیم که ایشان حتی غذایشان در حد غذای یك شخص عادی 

فای که خل گوییمدر اینجا نیز میکه زندگی شاهانه داشته باشند! نبود، چه رسد به آنهم 

ای داشتند و از تجمالت دنیوی به دور بودند. زندگی ساده راشدین به تبعیت از پیامبر 

 بود، زاهدمآب و ساده زندگی در»بود،   که ابو بکر صدیق ی نخستین پیامبر خلیفه
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 شخصاً قضا و اداره بزرگ و کوچك کارهای همه به و بود، مصمم حال عین در و نرمخو
 6.«گرفتنمی آرام خاطرش کردنمی اجرا را عدالت تا و رسیدمی

د: نویسی زندگی خلفای راشدین میآقای جرجی زیدان مسیحی نیز در خصوص شیوه

 طورآن ناتوانی و ناداری از البته و بود یکسان مردم فقیرترین خوراک با خلفاء خوراک»
 6«ادند.دمی سختی خود به فقیر مردم با برابری و جوییدل برای بلکه کردند،نمی گذران

 گوسفند پوست یا حصیر روی مسجد در راشدین خلفای»نویسد: و همچنین می

 آمدندمی سجدم به مردم. پیچیده بود خود به ردایی یا عبا سادگی نهایت با خلیفه مینشستند،
 این هم خلیفه کردند،می خطاب عادی رسم و اسم با خلیفه و دادندمی انجام را خود کار و

 9.«دانستمی عادی بسیار را وضع

اند، همواره چنین بوده امت این مسئله منحصر به عهد صحابه نیست، بلکه علمای ربانی

، از طلب 0طلب دنیا )و امکانات دنیوی( از طریق مزمار»فرموده است:  امام بشر الحافی 
  1«تر است!ی دین برایم پسندیدهبه وسیله دنیا

 از موقعیت اجتماعی اشخاصیکردند و اگر امروزه گونه زندگی میپیشوایان ما اینآری! 

توان اشکاالت آنان را، است و نمی انبر خودش آنان ند، گناهکنمیخود سوء استفاده 

 اشکاالت دین مبین اسالم به حساب آورد.
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 توهین به پیروان موسی در قرآن!
چطور اهلل چند »نویسد: می ی الفاتحةی آخر سورهدر اعتراض به آیه آقای روزبهانی

صد سال پیش، وقتی موسی را برگزید و او را فرستاده خودش ساخت، موسی و قوم یهود 
ه کدفعه تمام سوابق و احترام و اینیكبرایش عزیز بودند، حاال که محمد از راه رسیده، 

ر شود و آنان مورد خشم اهلل قرایهودیان قوم برتر خدا هستند، به دست فراموشی سپرده می
 6«شوند.گیرند و به عنوان گمراهان تاریخ قلمداد میمی

دین نزد خداوند اسالم است و اصل دعوت تمامی انبیاء بر توحید بوده است.  گویم:می

که شریعتی به شریعتی دیگر نسخ گردد، بر پیروان شریعت متی شریعتی دارد و زمانیاما هر ا

سابق الزم است که از پیامبر جدید تبعیت کرده و از دستوراتش اطاعت کنند. بنابراین 

اند، زیرا اطاعت نکوهش نشده  که یهودیان نکوهش شوند، پیروان راستین موسیزمانی

ات یهودیان جنای شان منسوخ نبوده است.اجب بوده و شریعتاز پیامبر خودشان بر آنان و

های خداوند را با شکر پاسخ ندادند، بلکه انبیاء الهی بسیاری مرتکب شدند و غالباً نعمت

را به قتل رساندند و زمین را از خون آنان سرخ کردند. این مسئله که تنها در قرآن نیامده 

شمار بیاورند، بلکه جنایات یهودیان در کتاب  است تا معترضین آن را افترای اسالم به

 تمرد و انگیخته فتنه تو بر»برای مثال در نحیمیا آمده است که: مقدس هم وارد شده است. 
 شهادت ایشان برای که را تو انبیای و انداختند خود سر پشت را تو شریعت ،نموده
 6«.آوردند عمل به عظیمی اهانت و کشتند نمایند، بازگشت تو بسوی تا آوردندمی

د به کند: تصور کنید که یك استابرای آشکارتر شدن موضوع، یك مثال ساده کفایت می

شاگرد خود بگوید که من برای پیشرفت تو بسیار تالش کردم و تو را بیش از دیگران یاری 

دارد؟ مسلماً  کنی! آیا در این میان اشکالی وجودرساندم، اما اکنون سرکشی و طغیان می

 !دهدنمی« بله»به این سؤال، پاسخ هیچ عقل سالمی 
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 توهین به قوم ترک در قرآن!
ذو القرنین به سرزمینی رسید که بین دو سد »نویسد: می در ادامه جناب آقای روزبهانی

( 36میدند )آیه فهبود و در ترکستان قرار داشت که مردمی داشت که اصالً هیچ چیز نمی
سازند از کجا ها میهایی که برای ترکی جوکهای خوبم متوجه شدید که ریشهحاال بچه
 6«خورد...آب می

 گویم:می

 به همان هویت ملی شاید شود،هایی که برای اقوام مختلف ساخته میی لطیفهریشه اوالً.

 شمردند!دانستند و دیگران را پست و خوار میبازگردد که خود را قوم برتر می شما

ها، چندین قرن سکان رهبری امت اسالمی را داند که ترکآقای دکتر نمیهمچنین ظاهراً 

در دست داشته و مدافع آن بودند! پس از فروپاشی خالفت عباسیان، دولت عثمانی، به 

وید: گشود. آقای جرجی زیدان میطول تاریخ شناخته میترین دولت اسالمی عنوان بزرگ

در زمان سلطان سلیمان عثمانی وسعت ممالك عثمانیان از بوداپست در کنار رود تون تا »
 6«ی جبل الطارق امتداد یافت.ی نیل از رود فرات تا تنگهاسوان و کرانه

ه بود، آیا آنان حاضر چه مؤلف گمان کرده است( اسالم به قوم ترک توهین کرداگر )چنان

 بودند که چنین خدمتی به اسالم و مسلمانان انجام دهند؟!

ْيِن َوَجَد ِمْن ُدوهِنََِم َقْوًما ََّل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن  فرماید:خداوند می ثانیاً. دخ َحتخى إَِذا َبَلَغ َبْيَ السخ

و این نفهمیدن بصورت مطلق نبوده است، و مقصود آیه آن است که با مشقت 9َقْوًَّل 

یا  ختی زبان ایشان، وتواند به دلیل سمیغیر قابل فهم بودن، اند. این شدهمتوجه کالم می

 های دیگر باشد.از تمدن دور بودن آنان
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 :موده استاز دیدگاه اسالم، تعصبات قومی هیچ ارزشی ندارد و اهلل متعال فر .ثالثاً

 َْا النخاُس إِنخا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكر  َوُأْنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرُفوا إِنخ َأك  ِعنَْد اَّللخِ َرَمُكمْ َياَأُّيه

فرماید که بر اساس این آیه، می  و عالمه ابن کثیر دمشقی6َأْتَقاُكْم إِنخ اَّللخَ َعلِيٌم َخبرِيٌ 

تمامی مردم با هم برابر هستند و تنها بر اساس امور دینی که اطاعت از خدا و پیروی از 

احادیث بسیاری نیز در این معنا وارد  6یابند.دیگر برتری میاست، بر هم رسول خدا 

 کنیم:شده است که تنها به تعدادی اشاره می

ن اَّلل َّل ينظر إىل صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إىل قلوبكم إ»: فرمودند پیامبر اکرم   .1

های نگرد، بلکه به دلبه راستی که خداوند به صورت و اموال شما نمی»یعنی:   9«وأعَملكم.

 «کند.شما و اعمالتان نگاه می

انظر، فإنك ليس بخري من أْحر وَّل أسود إَّل أن تفضله »فرمودند:  ذر وایشان به اب  .4

که با تقوا آگاه باش! به راستی که تو از سرخ و سیاه بهتر نیستی، مگر آن»یعنی:   0«.بتقوى

 «بر او برتری یابی!

يا أُّيا الناس، أَّل إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أَّل »ای فرمودند: در خطبه پیامبر   .3

، إَّل  أسود عَل أْحرَّل فضل لعريب عَل عجمي، وَّل لعجمي عَل عريب، وَّل أْحر عَل أسود، وَّل

 «ترجمه ناقص»یعنی:   1«بالتقوى...

                                                           

 و تیرهتیره را شما و ایم، آفریده زنی و مرد از را شما ما! مردمان ای»:  69، آیه الحجرات. 6
 ترینمتقی خدا نزد در شما ترینگرامی گمانبی. بشناسید را همدیگر تا ایمنموده قبیلهقبیله

 .«است باخبر و آگاه مسلما خداوند. شماست

 941، ص 3. تفسیر القرآن العظیم، ج 6

 6343، ص 0. صحیح مسلم، ج 9

 966، ص 91. مسند أحمد، ج 0

 030، ص 94، ج همان. 1
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مردمان فرزندان »یعنی:   6«الناس بنو آدم، وخلق اَّلل آدم من تراب.»فرمود:  رسول خدا  .0

 «آدم هستند و خداوند آدم را از خاک آفرید.

بنابراین افتخار به نسب و قومیت نه تنها نزد اسالم و مسلمانان جایی ندارد، بلکه از 

ی گرایرود که به شدت از آن نهی شده است. اگر قومیتعادات بد عهد جاهلیت به شمار می

و  -رضی اهلل عنهما-جاهلی در اسالم معتبر بود، هرگز سلمان فارسی و صهیب رومی 

 نشاند!مینزد هم ن پیامبر عربی 
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 آیا کعبه را ابراهیم بنا کرد؟!
دهد، ]قرآن[ ساختن این بنا را به ابراهیم نسبت می»نویسد: جناب آقای دکتر می

توانید مدرکی بیابید که پای ابراهیم به مکه یك از کتب تاریخی نمیکه در هیچدرحالی
یم طوری که گفتجا فوت کرد و همانکنعان رسید و در آنرسیده باشد. ابراهیم بار آخر به 

گویند گاه مکه را ندید. پس نگارش چنین آیات که جعل تاریخ است، در کتابی که میهیچ
 6«پیام اهلل است، چه معنائی به همراه دارد؟ خود بگوئید!

ایشان  و اتفاقات حیات  ی از ابراهیماچگونه آقای روزبهانی با چنین لهجه گویم:می

که هیچ تاریخ متصلی از آن زمان وجود ندارد و هر چه که هست، گوید، حال آنسخن می

 باشد؟!ظنیات مؤرخین می

کعبه را بنا کرد و مسلمانان   بر اساس قرآن کریم و احادیث صحیح مسلمانان، ابراهیم

ز طرفی ا اند و هیچ شکی در صحت آن ندارند. غیر مسلمانان نیزچنین نصوصی را پذیرفته

توانند این مسئله را انکار کنند، بلکه نهایتاً باید در پذیرش یا رد این مسئله توقف کنند، نمی

چرا که تاریخ معتبری از آن زمان در دست نیست که بتوان بر اساس آن حکم و بر قرآن 

 کریم شبهه وارد کرد.
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 انکار معمر بودن نوح در قرآن کریم!
گوید: کسی از بندگان ]از سوره فاطر[... ایشان می 66در آیه »نویسد: جناب روزبهانی می
های عهد عتیق، به سن و سال کند، که با آوردن سند و مدرک از کتابمن عمر طوالنی نمی

 6«کنیم.نوح و اعقابش که همه چند قرن زندگی کردند، اشاره می

اند و باز هم در نقل نصوص خود پیش رفته یآقای دکتر! بر عادت گذشته گویم:می

 ُثمخ َجَعَلُكْم  اند. آیه را بصورت کامل ببینیم:خیانت کرده
ْطَفة  ن ُتَراب  ُثمخ ِمن نه َواَّللخُ َخَلَقُكم مي

ر  َوََّل  َعمخ ُر ِمن مه ِمُل ِمْن ُأنثَى َوََّل َتَضُع إَِّلخ بِِعْلِمِه َوَما ُيَعمخ ُُ ِمْن ُعُمِرِه إَِّلخ ِِف َأْزَواجًا َوَما َُتْ  ُينَق

 سپس بیافرید، خاک از را( آدم) شما( اصل) خداوند»یعنی:  6كَِتاب  إِنخ َذلَِك َعََل اَّللخِ َيِسريٌ 

( ماده و نر) هایزوج صورت به را شما گاهآن و کرد، خلق نطفه از را( آدم هذری) شما

 شخص هیچ .داندمی خدا کهآن مگر کندنمی حمل وضع و شودنمی باردار زنی هیچ. درآورد

 هک این مگر ،شودنمی کاسته عمرش از شخصی هیچ و شودنمی داده بدو درازی عمر پیری

 .«است آسان و ساده خدا برای این ثبت شده است،( محفوظ لوح) کتاب در

که این آیه، بدان معناست که هیچ فردی عمرش دراز یا کوتاه نخواهد شد، مگر آن

اما آقای  9.و در لوح محفوظ یا علم ازلی او ثبت شده استدانسته خداوند این را از قبل می

هیچ شخصی »دکتر روزبهانی قسمت دوم را کتمان کرده و تنها قسمت اول را آورده که 

ی طعن بر قرآن کریم قرار داده، حال و سپس آن را وسیله« شود...صاحب عمر دراز نمی

ایشان که ادعای نقد اسالم و خردگرایی دارند،  که طعن بر امانت علمی ایشان وارد است!آن

گویند و آیات را بصورت ناقص نقل کرده و فهم اشتباه چگونه به مخاطبین خود دروغ می

 سازند؟!خود را در مسائل دخیل می
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در را انکار کرده است؟   آیا اسالم، عمر طوالنی نوح رسیده شود که: اگر پ حال

ی اند، چرا که در سورهگوییم: آقای روزبهانی قرآن کریم را به دقت مطالعه نکردهپاسخ می

 َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحا إىَِل َقْوِمِه َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف  عنکبوت به عمر طوالنی نوح اشاره شده است:

 إَِّلخ ََخِْسَي َعاًما
 6َسنَة 

ی آقای دکتر روزبهانی نیز ناشی از قلت اطالعات ایشان از کتاب خداست پس این شبهه

کند، شك شخصی که قرآن شناس باشد، نه تنها چنین اشکاالت سخیفی مطرح نمیو بی

 بلکه به حقانیت محتوای آن پی خواهد برد.

 

 

                                                           

 میان در سال پنجاه و نهصد او و فرستادیم، خود قوم سوی به را نوح ما»:  60، آیه العنکبوت. 6

 ...«شد ماندگار آنان
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 رؤیت ماه چیست؟!علت 
کنند سبب بدر و هالل چیست؟ ای پیامبر از تو سؤال می»نویسد: دکتر روزبهانی می

 ای بپرسند که علت رؤیت ماه چیست؟از هر بچه ...بگو که سبب آن تعیین اوقات حج است
بینیم، انعکاس نوری است که از خورشید دهد که نوری را که ما در ماه میبالفاصله پاسخ می

 6«تابد...سطح آن میبه 

ای بپرسند که آقای روزبهانی این مطالب را از کجا آورده، بالفاصله از هر بچه :گویممی

کرده و  پیستدهد که ایشان این اباطیل و خزعبالت را از کتب مستشرقین کپیپاسخ می

ها تأمل نکرده است، چرا که هیچ رنگی از درایت و فهم در کلمات خاکستری خود در آن

ورزی احمقانه با چاشنی تمسخر در ه که هست، غرضشود و هر چاین مرد! دیده نمی

 هاست!هیئت ملیجك

 لِلنخاسِ  َمَواِقيُت  ِهَي  ُقْل  اأْلَِهلخةِ  َعنِ  َيْسَأُلوَنَك ید: است: فرمااهلل سبحانه وتعالی می

 و) زمانی هایشناسه هاآن که بگو. پرسندمی تو از ماه هایهالل یدرباره»یعنی: 6َواحْلَجي 

 .«هستند حج( وقت عیینت) و مردم( زندگی نظام) برای( طبیعی تقویم

چه که از عقل چالغ معاندین حاصل شده است، در پی بیان علت این آیه بر خالف آن

های خلقت ماه بازتاب نور خورشید توسط ماه نیست، بلکه پرده از حکمتی از حکمت

ای انسان ده و غالب ابزارهدهد. در گذشته که تکنولوژی مانند زمان حال پیشرو نبومی

راین بناب تشخیص تاریخ بوده است.های ، ماه یکی از وسیلهمأخوذ از حس طبیعت بوده

دانستند که در چه زمانی هستند و این برای آنان در گذشتگان با توجه به شکل ماه، می

یر در تفس مسائلی مانند روزه گرفتن، حج و... بسیار کاربردی بوده است. شیخ طنطاوی 

مواقیت، جمع میقات به معنای وقت است... معنای آیه آن است که: »این آیه فرموده است: 

پرسند. ای محمد، به آنان بگو که ها از تو میبعضی از مردم در رابطه با حکمت این هالل
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ی زنان، گذاری شده و مردم زمان روزه، زکات، حج، عدههمانا اهلل آن را آفریده تا وقت
رضاع و غیر از این موارد را که به امور زندگانی آنان مربوط است را به مدت حمل و 

 6«صورت مشخص، بدانند.

اگر سؤال شود که چرا به جای صورت علمی، به حکمت دینی آن پرداخته شده است، 

 واجب هاآنکه مسائل علوم طبیعی از جمله چیزهایی هستند که فهمیدن  توان گفتمی

نیست و در نتیجه خداوند مسئله را از حیث حکمت دینی برای آنان بیان کرده که درک و 

ابو  6شود.فهم آن واجب بوده است، و به این مسئله در بالغت، اسلوب حکیم گفته می

که این سؤاالت که به علم دین ارتباط بنابراین زمانی»نویسد: در این خصوص می  زهره
، خداوند توجه آنان را به ناحیه دینی معطوف کرد که واجب است آن را ندارد را پرسیدند

 9«شود...شناخته و درک کنند... در امر بالغت به این امر، اسلوب حکیم گفته می

در این آیه نیامده که مردم از حیث علمی و در خصوص  توان گفت کهمی از سویی دیگر

ه ت که قرآن کریم در رابطه با این مسئلچگونگی انعکاس نور پرسیده باشند تا توقع داش

ه بنابراین اصل اشکالی کی آن پرسیده باشند! بلکه ممکن است که از فائدهپاسخ دهد، 

 !و به حد استدالل نخواهد رسید اند، خود جای بحث و نظر فراوان داردمعترضین گرفته
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 «األهلة، فهي األوىل بالسؤال عنها.
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