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 پيشگفتار

 m  ¾  ½  ¼    »  º   ¹  ¸¶  µ   ́     ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «
  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á        À  ¿l      

 ٢ – ١: الكهف
را  )قرآن(كتاب  )محمد(زا است كه بر بنده خود حمد و سپاس خدايي را س 

كه ثابت و  )كتابي( .فرو فرستاده و در آن هيچ گونه انحراف و كژي قرار نداده است
 )و هم برپا دارنده جامعه انساني و پاسدار كتب آسماني، و معتدل و مستقيم(پابرجا 
از عذاب  )ان راكافر، به وسيله آن(تا  )خداوند آن را فرو فرستاده است(  .است

و مؤمناني را كه كارهاي شايسته و بايسته ، خود بترساند )دنيوي يا اخروي(شديد 
  كنند مژده دهد به اين كه پاداش خوبي دارند مي

سپاس وستايش سزاوار خداوندي كه براي ما كتابي را فرستاد كه حاوي سر 
ي  مه دهندهخات، و حكم وداوري ميان ماست، و اخبار آيندگان، گذشت گذشتگان

هركه از روي خودخواهي از آن ، هر جدال وخصومتي؛ كتابي است جدي نه شوخي
، و هركس جوياي هدايت از غير آن باشد، روي برتابد خدا او را درهم مي شكند

، وذكر حكيم و راه راست خداست، و آن كتاب ريسمان محكم خدا، شود گمراه مي
و زبانها در مورد آن مشتبه نمي ، ردانندتوانند آن را منحرف گ هواهاي نفساني نمي

آن   هر كس با، و علما از آن اشباع نمي گردند، و برشگفتيهاي آن پاياني نبوده، شود
هر كس ، و هركه بدان عمل كند پاداش دريافت مي كند، سخن گويد راست گفته

هر كس بسوي آن دعوت كند به راه راست ، بدان حكم كند داوريش عادالنه
  1.ته استهدايت ياف

خداوند ايشان « كه  صسالم ودرود مي فرستيم به بنده ورسول خدا  محمد 
همراه با هدايت و دين حق و بعنوان گواه و ، را پيشاپيش فرارسيدن رستاخيز

                                           
اين حديث را امام ترمذي در سنن خود روايت كرده و اسناد آن ضعيف است، ويل معناي آن زيباست،  -١

 .است آن را در منت ذكر نكرده ام  صاّما باوجود اينكه منسوب به رسول خدا 
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و ، كننده به سوى خدا و به فرمان خدا دعوت، بشارتگر و هشدار دهنده مبعوث كرد
و مردم را توسط او از ، او ختم نمودو رسالت آسماني را با ، چراغى تابناك است

و آنها را از ناداني بطرف علم و دانش ، گمراهي بسوي راه راست رهنمون ساخت
وبا رسالت و پيام آسماني او چشمهاي نابينا و گوشهاي ناشنوا و قلبهاي ، سوق داد

زمين را ، و با پرتو رسالت او بعد از دورانهاي تاريك، غافل و بي خبر را گشود
ملّتي ، آنها را منسجم و متّحد گردانيد، و بعد از تفرّق قلبها، و منور ساخت روشن

بار گران ، اش را گشاد و سينه، و راه را روشني بخشيد، منحرف را توسط او استوار
خواري و فرومايگي را بر . و نامش را بلند و رفيع ساخت، را از دوش او برداشت

رسول گرامي را در دوران فترت رسوالن و  و آن، مخالفين فرمان او سيطره بخشيد
به پيامبري ، وتحريف و تبديل شريعتهاي پيشين، محو و نابودي كتابهاي آسماني

و عليه خدا وميان ، در حاليكه ُُمستند هر قومي آراء تاريك خودشان بود، برگزيد
در چنين . بندگان او با گفتار فاسد و هواهاي نفساني خويش داوري مي كردند

و راههايشان را ، طي خداوند توسط آن بزرگوار مردم را به راه راست هدايتشراي
و ، ي او از تاريكيها به سوى روشنايى ايشان را بيرون آورد و بوسيله، روشن كرد

ي  و او را تقسيم كننده، نابينايي را به بصيرت و گمراهي را به هدايت مبدل ساخت
و معيار هدايت و ، از هم جدا كرد و نيكان وبدان را، بهشت و دوزخ قرار داد

و نافرماني و مخالفت با ، رستگاري را پيروي و همسويي و موافقت با او قرار داد
آن پيامبر را موجب گمراهي و بدبختي گردانيد همانگونه كه فتنه و آزمون درون 

و سالم و ) 1.(»قبرها هم پرسش و پاسخ است در مورد او و با او امتحان مي شوند
كه در ميان اين امت داراي بهترين ، مي فرستم به آل و اصحاب پاك وبرگزيدهدرود 

آاليش و كم  و از همه بي، و برترين و بزگوارترين دانشمندان بودند، و پاكترين قلب
و از نور اسالم ، اند و درود خدا بر تمام كساني كه رهرو راه ايشان، تر زيستند تكلّف

  .و پيرو پيامبر خاتم شدند، آن تمسك جستندو به هدايت قر، بهره مند گشتند

                                           
لوامع األنوار البهّية (است در كتاب  –رمحه اهللا  –اين كالم زيبا از عامل رّباين شيخ اإلسالم ابن تيميه  -١
٢/٢٦٢.( 



  
  
  

   3                                          پيامبران و رسالت الهي  
 

و ، است» عقيده در پرتو قرآن و سنّت«ي  اين كتاب بخش چهارم از زنجيره
و به ، مانند كتابهاي سابق به جهت روشنگري عقايد اسالمي در پرتو منابع اصلي

دور از پيچيدگي و حالت بغرنج و خشكيدگي و اصطالحات فلسفي و كالمي 
  .گردد منتشر مي

ارتباط بسيار تنگاتنگي با هم » پيامبران و رسالت الهي«از آنجا كه دو موضوع 
و به علّت همين ارتباط ، نمودمتأليف اين دو اصل را در يك جلد  بهتصميم ، دارند

و بخش دوم را ، طوالني استباشد  مي» پيامبران«بخش اول كه در مورد ، و تداخل
» پيامبران«زيرا بحث ، فتهراست در برگ »هاي آسماني رسالت«نيز كه مربوط به 
  .دارد خود را هم در ضمن»رسالت«بسياري از مباحث 

تعريف را» نبي و رسول«در اين بخش . ت شامل هشت فصل استسبخش نخ
وكفر كسي را يادآور ، رسوالن، ام و تفاوتهاي آنها و واجب بودن ايمان به انبياء كرده
خدا داشتن بدون ايمان به پيامبران براي مؤمن  ام كه معتقد است  تنها ايمان به شده

عالوه . يا به تعبيري ديگر از هم جدا كردن پيامبران را كفر نداند، بودن كافي است
اند  بر اين تعداد پيامبران و نامهاي انبياء و رسوالني را كه در قرآن و سنّت ذكر شده

  .ام بيان كرده
و عدم ، بران و رسالت آسمانيبحث نياز شديد ما به پياممدر فصل دوم به 

  .ام كفايت عقل بدون وحي و شريعت الهي براي انسان پرداخته
به در فصل سوم بصورتي وسيع پيرامون وظايف و مأموريت پيامبران سخن 

  .ام ميان آورده
و نيز ، است» وحي«در فصل چهارم راههاي ارتباط خدا با پيامبران را كه 

  .ام نمودهبه نزد پيامبران را بيان  »فرشته ي وحي  «و چگونگي آمدن » وحي«مقامات 
، به بيان انسان بودن پيامبران پرداخته ودر فصل پنجم صفات رسول را ذكر 

پيامبران داراي  ه امهمانگونه كه توضيح داد وومقتضيات انسان بودن را بر شمرده 
  .اند كماالت انساني بوده

، ام يادآورشدهر ميان ساير بشر را درخاتمه ويژگيهاي منحصر به فرد پيامبران د
آنها نيز نسبت به همديگر داراي مراتب متفاوتي و، چرا كه أنبياء برترين آفريدگانند
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هاي گمراه غير أنبياء را بر أنبياء برتري داده و با اجماع مسلمين  ولي فرقه، هستند
  .نموده امي آنها را بيان  مخالفت ورزيده اند و باطل بودن گفته

كه داراي دو   ام هاي آسماني اختصاص داده م را به موضوع رسالتبخش دو
  .باشد ميفصل 

كه واجب بودن ايمان ، در مورد ايمان به رسالت آسماني است: فصل نخست
  .ام تشريح كردهوكيفيت آن را 

  :ام ذيل به تطبيق بين رسالتها پرداخته نا به داليل و در فصل دوم ب
  .لتهاي آسماني و هدف از نازل كردن آنهامنبع و مرجع همه رسا: اول
  .ي آنها عموم وخصوص رابطه: دوم
  .محفوظ بودن آنها از تغيير و تبديل: سوم

  .نقاط متّفق و مختلف در اين رسالتها: چهارم
  .نزولزمان بودن طوالني و كوتاه : پنجم

  .ام رسالتهاي سابق پرداختهبه و در پايان به تبيين جايگاه آخرين رسالت نسبت 
در خاتمه از خداوند متعال خواستارم اوقات و اعمالمان را مورد فزوني و 

و مارا از لغزش در ، و عمل ما را خالصانه براي رضاي خود پذيرا، بركت قرار دهد
كه ، نمايدخير و نفع بندگانش   ي را مايهواين كتاب ، گفتار و كردار محفوظ گرداند

  .ابت مي كنداو شنوا و نزديك است و دعا را استج
  .آله و صحبه وسلّم ىعبده و رسوله و عل ىاهللا عل ىو صلّ

                                                        
  عمر سليمان اشقر. د
  هـ1401ربيع األول 2، كويت

  م1981يناير   8



 

  

  اول بخش
   پيامبران و انبياء



 



 

  فصل اول
  تعريف و بيان

 1(تعريف نبي(  

  :مانند فرموده ي خداوند، گرفته شده كه مبعين خرب است» نبأ« از  - ر لغت عربد –نيب 

  m  G       F  E  D  C    B  Al )٢و١:نبأ.(  
و مهم (از خبر بزرگ ؟، پرسند درباره چه چيز از يكديگر مي )اين مردم(

  .)پرسند رستاخيز مي
براي ابالغ خبر علّت نامگذاري نبي به اين نام اين است كه از جانب خداوند 

  :مانند، وپيام فرستاده ميشود
 m        o  n  m  l  k  j    i  h  g   f  e  d  c  b         a  `

  _   ~    }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s   rq  pl              ٣: التحرمي   
خداوند  :؟ پيغمبر گفت آگاه كرده است )موضوع(چه كسي تو را از اين : گفت

  .انا و آگاه مرا با خبر كرده استبس د
  m  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Ål )٤٩: حجر (  

بندگان مرا آگاه كن كه من داراي گذشت زياد و مهر فراوان  !)اي پيغمبر(: يعني
  ).در حق كساني كه توبه بكنند و ايمان بياورند و كار نيك انجام بدهند(هستم 

 mÖ  Õ  Ô  Ó  l    )٥١:حجر.(  
كه فرشتگاني بودند و در لباس (نان را باخبر كن از مهمانان ابراهيم و آ: يعني 

  ).انسانها به پيش او آمدند
ي  وعرب واژه، مشتق است كه مبعين زمني مرتفع است» النَّبوة « نبّوت از : و گفته شده

و مناسبت بني لفظ نيب ، كنند نّيب را بر يكي از عالمتهاي راهنمای مسیر در زمني اطالق مي
بنابراين انبياء ، معين لغوي اين است كه نيب در دنيا و آخرت داراي قدر و مرتلت رفيع استو 

                                           
، لوامع االنوار البهّیة ٥/١٤، بصائرذوی الّتمیز ٣/٥٣٧،٥٦١(برای این موضوع به لسان العرب -١
 .مراجعه کن)٢/٢٦٥، ١/٤٩
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ي آهنا هدايت مي يابند و  و نشانه هاي بلند و رفيعي هستند كه مردم بوسيله، اشرف خملوقات
  .دنيا و آخرتشان اصالح مي شود

  1تعريف رسول

را به منظور انجام پس وقتي كه شخصي ، ي رسول بمعني فرستاده است واژه
خداوند ، ي توست كني در واقع او رسول و فرستاده مأموريتي به جايي روانه مي

  :ي سبأ مي فرمايد متعال به نقل از ملكه
 mØ  ×    Ö     Õ    Ô   Ó  Ò  Ñ  l   )٣٥: منل.(  

 )هيئتي را، براي صلح و ساز و جلوگيري از خرابيها و خونريزيها(من : يعني
ما از پذيرش ارمغان يا (اي تا ببينم فرستادگان  فرستم همراه با تحفه مي به پيش آنان
  ).تا برابر آن عمل كنيم(آورند  چه خبري با خود مي )و چيزهاي ديگر، نپذيرفتن آن

فرستاده شده از اين است كه آنها » رسول«به  نبنابراين علّت نامگذاري پيامبرا
  :جانب خداوند ميباشند

  m   ML  K  J  I   X  W  V  U  TS  R  Q  P  O N
     ̂ ]       \  [  ZYl )٤٤:مؤمنون(  

روانه  )به سوي اقوامشان(سپس پيغمبران خود را يكي پس از ديگري : يعني
  . كرديم

مكلّف به حمل و  كهاند  و پيامبران با رسالت و پيام مشخّصي فرستاده شده
  .اند تبليغ آن بوده

  نبي وفرق رسول 

بر و دليل ، اند نبي و رسول فرق ندارند حرفشان نادرست است تهكساني كه گف
ي تعداد انبياء و پيامبران آمده  باطل بودن اين مقوله هم رواياتي است كه در باره

تعداد انبياي خدا صد و بيست و چهار هزار « : فرموده صزيرا رسول خدا ، است
                                           

 .مراجعه كن ٢٢٦، املصباح املنري ص )١١٦٧ -٢/١١٦٦(براي اين مسأله به لسان العرب  -١
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چنين در قرآن نبي  بر هم، )1(»نفر و تعداد رسوالن حدود سيصد و سيزده نفرند
  ، بين آنها است تفاوتبر دالرسول عطف شده كه 

 m  f  e  d  c   b      a        ̀  _     ~  }  |  {  z  y  x
  s  r  q  po  n  m   l   k  j  i  h  gl  .)٥٢:حج (  

آن رسول (مگر اين كه هنگامي كه ، ايم ما پيش از تو رسولي و نبيي را نفرستاده
با ايجاد (تالوت كرده است اهريمن  )آيات و احكام خدا را براي مردم يا نبي

سرائي توسط ذريه  و با پخش ياوه، وساوس و اباطيل در دل شنوندگان سست ايمان
اما خداوند آنچه را كه ، نموده است )شبهه(در تالوت او القاء  )و دارودسته خود

پيغمبران و دعوت و زحمت توسط تبليغ و تبيين (شيطان القاء نموده است 
  .از ميان برداشته است )روزي پيروان ايشان در همه جا و همه آن شبانه

و ، همچنين خداوند برخي از پيامبران را به نبوت و رسالت توصيف فرموده
همانگونه كه پيرامون ، اين دليل است بر اينكه رسالت چيزي است بيش از نبوت

  :مي فرمايند موسي 
 m ß      Þ  è  ç  æ  å  ä  ã  âá  à l  )٥١: مریم.(  

، كسي كه پاك و برگزيده خدا .سخن از موسي بگو )آسماني قرآن(در كتاب   
  .و پيغمبري بس واال بود

رسول كسي است كه « پس ، تر بودن رسول از نبي نزد علما مشهوراست اما عام
ولي هر نبي ، استهر رسولي نبي ، شريعتي به او وحي شده و مأمور تبليغ آن است

  ) 2.(رسول نيست
  : بعيد است اند به چند دليل نمودهولي آنچه اينجا ذكر 

اول اينكه خداوند متعال با نص صريح بيان فرموده همانگونه كه انبياء را 
  : فرستاده رسوالن را نيز فرستاده آنجا كه مي فرمايد

                                           
 .مام امحد در مسند روايت كرده استحديث صحيح  است و ا -١
 ).١/٤٩(، لوامع األنوار البهّية )١٦٧(شرح العقيدة الطحاوية -٢
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 m d  c   b      a        ̀  _     ~  }  |  {  z  y  x   f  e
  s  r  q  po  n  m   l   k  j  i  h  gl .)٥٢:حج (  

آن (مگر اين كه هنگامي كه ، ايم ما پيش از تو رسولي و نبيي را نفرستاده  
با ايجاد (تالوت كرده است اهريمن  )رسول يا نبي آيات و احكام خدا را براي مردم

سرائي توسط ذريه  هو با پخش ياو، وساوس و اباطيل در دل شنوندگان سست ايمان
و گاهي پيغمبران را (نموده است  )شبهه(در تالوت او القاء  )و دارودسته خود

گر ساخته  ها و خرافات پيشينيان جلوه و وقتي ناقل افسانه، و زماني ساحر، شاعر
توسط تبليغ و تبيين (اما خداوند آنچه را كه شيطان القاء نموده است  ).است

از  )روزي پيروان ايشان در همه جا و همه آن زحمت شبانهپيغمبران و دعوت و 
و شبهات و ترّهات اهريمنان انس و جان را از صفحه دل (ميان برداشته است 
جاي  در برابر سخنان ناروا و دالئل نابه(و سپس آيات خود را  )مردمان زدوده است

زيرا كه خدا ، شته استپايدار و استوار دا )پايه بازان بي مايه و دسيسه بازان بي نيرنگ
از كردار و گفتار و پندار شيطان و شيطان صفتان بوده و همه كارهايش از (بس آگاه 

و لذا اهريمن و پيروان او را هميشه مهلت (داراي حكمت است  )روي فلسفه و
  . )داده است تا به دسايس و وساوس خود بپردازند
ضاي ارسال نبي اين است كه مقت، اگر تفاوت آن دو تنها در مأموريت تبليغ بود

  .او هم مأمور تبليغ دين باشد
ي يك انسان  كتمان وحي و مخفي ماندن آن در سينه غدوم اينكه ترك تبلي

  .سپس با وفات او اين علم هم از بين برود، است مكتوم و مدفون باشد
  :كه فرمود صفرموده ي پيامبر  : سوم

و ، و النّيب و معه رجل و رجالن، الرهطعرضت علّي األمم فرأيت النّيب و معه «  
  )1(»...النّيب و ليس معه أحد

برخي انبياء را ديدم كه ، امتها بر من عرضه شدند) در شب معراج(يعني  
  ...و برخي يك نفر همراه داشت، و برخي دو نفر، مجموعه اي همراه داشتند

                                           
 .روايت خباري ومسلم و ترمذي و نّسائي -١
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و پاسخ مثبت  ،اند هاين حديث دليل است بر اينكه انبياء هم مأمور تبليغ بود
  .مردم به دعوت آنها متفاوت بوده است

رسول كسي است كه شريعت جديد به او وحي «  :اما تعريف راجح اين است
ولي نبي براي تأييد و تقويت شريعت قبل از خود مبعوث شده ، شده باشد

  )1.(»است
ي در ميان بني اسرائيل هرگاه يكي از انبياء از دنيا مي رفت نبي ديگر قيام م

؛ و همه آن انبياء با شريعت موسي، )2(همانگونه كه در حديث ثابت است ، كرد
    .تورات مبعوث و مأمور تبليغ وحي الهي  به قوم بني اسرائيل بودند

 m  Q  P  O  N    M   L  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A
  b  a   `_   ̂ ]  \  [  Z  Y  X   W  VU  T  S  R

g  f  e  d  c    r  q      p  o  nm  l  k   j  i  h
z  y  x  wv  u  t   s  l )٢٤٦: البقرة(   

اسرائيل كه بعد از موسي  جماعتي از بني )داستان شگفت(آيا آگاهي از : عنيي
تحت (شاهي براي ما انتخاب كن تا  :زيستند و در آن وقت به پيغمبر خود گفتند مي

پيغمبرشان براي اطمينان از تصميمشان (  .در راه خدا جنگ كنيم )فرماندهي او
سرپيچي كنيد و در راه (شايد اگر دستور پيكار به شما داده شود  :گفت )بديشان

  .پيكار نكنيد )خدا جهاد و
، حال داود وسليمان و زكريا و يحيي را در نظر داشته باش كه همه انبياء بودند

شان  حكومت و تبليع مي و در ميان اي، ولي به تنظيم امور سياسي بني اسرائيل
  .و خداوند به حق و صواب آگاهترين است، كردند
  
  

                                           
 ).١٧/١٥٧(تفسري آلوسي  -١
 ).٤٩٥/ ٦(صحيح خباري، فتح الباري -٢
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خدا بخشي از اصول ايمان  ورسوالنايمان به انبياء   
  است

همانگونه كه ، اعتقاد به پيامبران است، هاي اساسي ايمان يكي از اصول و پايه
  : خداوند متعال فرموده

 m  L  K       J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

  Z    Y  X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N  M

    ]   \  [l  )٨٤:آل عمران.(  
ايمان داريم به خدا و بدانچه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و  :بگو: عنيي

نازل شده  )گانه يعقوب يعني فرزندان و نوادگان دوازده(اسحاق و يعقوب و اسباط 
يغمبران از سوي پروردگارشان داده شده و بدانچه به موسي و عيسي و سائر پ، است
گذاريم و ما  تفاوت نمي )در ايمان بديشان(ميان هيچ يك از پيغمبرانش  .است

  .خالصانه و خاشعانه تسليم اوئيم )بدين وسيله(
  :   و هر كس به پيامبران ايمان نداشته باشدگمراه زيانكار است

 m  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k
y  x  w  v     c  b  a   ̀  _  ~      }  |  {z

g  f    e  d  l )١٣٦: نساء.(  
هركس كه به خدا و فرشتگان و كتابهاي خداوندي وپيغمبرانش و روز 

واقعاً در گمراهي دور و درازي افتاده  )و يكي از اينها را نپذيرد(رستاخيز كافر شود 
  .است
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رسالت  ي بين ايمان به خدا و ايمان به پيامبران و رابطه
  الهي

كساني كه ادعا مي كنند به خدا ايمان دارند ولي نسبت به پيامبران و كتابهاي 
  :آسماني كافر و بي اعتقاد هستند

 m  U   T  S  R  Q  P   ON  M   L  K  J  I  H  G    F  E  D  C  B  A
   g    f   e    d  c  b  a  ̀  _   ̂  ]  \   [Z  Y  X  W   V

n  m  lk  j  ih  q  p  o   l     )٩١: انعام.(  
وقتي ، اند را چنان كه بايد نشناخته )و رحمت و حكمت او(خدا ، كافران: يعني

  .خداوند هيچ چيزي بر هيچ كسي فرو نفرستاده است :گويند كه مي
و بزرگي و عظمتش را ارج ، چون كساني كه قدر و منزلت خدا را شناختند

از علم وحكمت و رحمت و ديگر ، است و صفاتي را كه بدان موصوف، نهادند
ال بد يقين دارند كه خداوند پيامبراني را فرستاده و كتابهايي را هم ، صفات كمال
زيرا او مخلوقات را ، چون اين الزمه و مقتضاي صفات واالي اوست، نازل فرموده

  :بيهوده و بي هدف نيافريده
  m     n    m  l    k       jl )٣٦: قیامت(.  

  .شود هدف رها مى كند بى ي آيا انسان گمان مىيعن
در ، كسي كه با وجود ادعاي مؤمن بودن به همه ي پيامبران ايمان نداشته باشد

همانگونه كه خداوند ، واقع كافر است و چنين ايماني سودي به او نمي رساند
  : متعال مي فرمايد

 m   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a
  q  p  o  n  m  l   w  v  u  t  s  r

 ̀ _  ~  }  |{    z  y  x  l )١٥١-١٥٠: نساء (  
خواهند ميان خدا و  كساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و مي: يعني 

ولي به پيغمبران ايمان ، و بگويند كه به خدا ايمان داريم(پيغمبرانش جدائي بيندازند 
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ن ايمان داريم و به برخي ديگر ايمان گويند كه به برخي از پيغمبرا و مي )نداريم
ولي ميان كفر و ايمان (راهي برگزينند  )كفر و ايمان(خواهند ميان آن  و مي، نداريم
آنان جملگي  ).راه كفر و راه دين :اي نيست و دو راه بيش وجود ندارد فاصله

  ايم اي فراهم آورده و ما براي كافران عذاب خواركننده، بيگمان كافرند
كافر بودن كساني را بيان مي كند كه ادعا مي ، با صراحت هر چه تمام اين آيه

  . كنند به خدا ايمان دارند ولي پيامبران را انكار مي كنند
خداوند متعال جدا كردن خدا از پيامبرانش در ايمان « : امام قرطبي مي فرمايد

رده كه مطابق چون خدا بر مردم واجب ك، و اعتقادبه آنها را كفر صريح قلمداد كرده
پس وقتي كه پيامبران را انكار ، آنچه بر زبان  پيامبران تشريع كرده او را عبادت كنند

و در نتيجه از ، اند و از ايشان نپذيرفته، اند كنند در واقع شريعتشان را مردود دانسته
ي انكار خالق  و اين به منزله، اند پايبندي به عبادت و بندگي او سرپيچي كرده

كه انكار او كفر صريح است چون عدم پايبندي به اطاعت و بندگي ، ستسبحان ا
  .1»وجدا كردن خدا و پيامبرانش اينگونه است، خدا كفر است

                                           
 ).٦/٥(تفسري قرطيب  -١
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  شمار انبياء و رسوالن خدا بسيار زياد است
مقتضاي حكمت خداوند متعال اين است كه براي هر كدام از امتهاي پيشين بيم 

براي تمام بشريت يك پيامبر را در هيچ  ص مدو جز مح، اي را ارسال كند دهنده
همچنين عدالت الهي چنين اقتضا ميكند كه تا وقتي كه ، اي نفرستاده است دوره

   :حجت اقامه نگردد كسي را مورد عذاب و مجازات قرار ندهد
 m  º  ¹  ̧ ¶  µ   ́ ³  ²±   °   ̄ ®  ¬  «ª  ©   ̈ §  ¦

¿     ¾  ½  ¼        »l    )١٥: اسراء.(  
مگر اين كه ، مجازات نخواهيم كرد )هيچ شخص و قومي را(و ما : عنيي 

  .روان سازيم )براي آنان مبعوث و(پيغمبري 
چون خداوند ، از اين رو تعداد پيامبران در تاريخ بشريت سرسام آور است 

  :متعال مي فرمايد
  m   t  s  rq  p   o  nl )٢٤:فاطر.(  
اي به ميانشان  هم نبوده است كه بيم دهنده )هاي پيشيناز ملّت(هيچ ملّتي : عنيي

  .فرستاده نشده باشد
همانگونه كه ، هم از تعداد انبياء وفرستادگان خبر داده است صرسول خدا 

 :فرمود ؟اي رسول خدا تعداد فرستادگان چند است :عرض كردم« : ابوذر فرمود
  .مي حدود سيصد و سيزده نفريعني انبوه عظي» ّمجاً غفرياً، ثالث مأة و بضعة عشر«

عرض كردم انبياء تعدادشان  :و در روايت ابي امامه آمده است كه ابوذر فرمود
الّرسل من ذلك ثالث مأة و مخسة ، مأة الف و اربعة و عشرون ألفاً« :چقدر بود؟ فرمود

يعني يكصد وبيست و چهار هزار بودند كه در ميان آنها انبوه  1» عشر ّمجاً غفرياً
امام احمد اين را در المسند روايت . ي حدود سيصد و سيزده نفر رسول بودندعظيم

  .كرده است

                                           
 .اسنادش صحيح است: اين حمقق املشكاة فرموده ، و ناصر الّدين الب٣/١٢٢مشكاة املصابيح  -١
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  سرگذشت بسياري از پيامبران  براي ما ذكرنشده
شمار زياد انبياء وفرستادگان ما را بر اين نكته راهنمايي مي كند كه فرستادگاني كه 

انگونه كه خداوند متعال هم، ما نامشان را مي دانيم و مي شناسيم بسيار اندك هستند
   :در چند مورد به اين نكته تصريح نموده

 m  º  ¹   ̧  ¶   µ   ́  ³  ²  ±  °  ¯
Ã  Â Á  À   ¿  ¾  ½  ¼»  l          )١٤٦: نساء(  

ايم كه سرگذشت آنان را قبالً براي تو  و ما پيغمبران زيادي را روانه كرده: عنيي
كه  )ايم به ميان مردم روانه كرده(ادي را زي )ديگر(و پيغمبران ، ايم بيان كرده

 )و شيوه وحي به موسي اين بود كه(  .ايم سرگذشت آنان را براي تو بيان نكرده
  .با موسي سخن گفت )از پشت حجاب بدون واسطه(خداوند حقيقةً 

  :و نيز فرموده است
  m  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  A

    ONl )٧٨:غافر.(  
سرگذشت  .ايم فرستاده )براي رهنمود مردمان(ش از تو پيغمبراني را پي: يعني

  .ايم بعضيها را براي تو بازگو كرده و سرگذشت برخيها را براي تو بازگو نكرده
براي ما  صبنابراين ما نمي توانيم آنچه را كه خداوند در قرآن و رسول خدا  

و يقين داريم به اينكه  ولي با اين وجود ما ايمان، بيان كرده اند تكذيب كنيم
خداوند انبياء و فرستادگاني داشته كه ما آنها را نشناخته ايم و نسبت به آنها آگاهي 

  .نداريم

  انبياء ورسوالن مذكور در قرآن

در موارد ، خداوند متعال در قرآن بيست و پنج نبي و رسول را ذكر كرده است
س و ذا الكفل و محمد را متفرقي آدم و هود و صالح و شُعيب وإسماعيل و إدري

  :آنجا كه مي فرمايد.ذكر كرده است
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m f  e  d  c        b  a   ̀ _  ~  }  |  {  l   
  )٣٣:آل عمران(

اسماعيل و اسحاق و  :از قبيل(خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم : يعني 
از را  )موسي و هارون و عيسي و مادرش مريم :از قبيل(و خاندان عمران  )يعقوب

  .ميان جهانيان برگزيد
 m    ÂÁ  À  ¿  ¾l، )٥٠: هود( m  ¡�  ~    }  |l  :و فرمود

m  qp  o  n  m ، )٨٤: هود( m    ]\   [  Z  Yl، )٦١:هود(
      t  s  rl )٨٥:انبیاء( ، mDC  B  AN..l )٢٩: فتح(  

مي  در سوره ي انعام، و در جاي ديگري هيجده نفر از آنان را با هم ذكر كرده
  :فرمايد
  m  [  Z    Y  XW  V  U  T  SR    Q     P  O  N  M

  k  ji  h  g   f  ed  c  ba   ̀  _   ̂   ]   \
   w  v  u  t  sr  q  p   o  n  m  l
  ed  c  b  a    ̀  _  ~            }  |{  z  y  x

  j  i   h  g  fl )٨٦ – ٨٣: األنعام.(  
در برابر قوم  )تا(كه آنها را به ابراهيم عطاء كرديم  اينها دالئل ما بود: عنيي 
و غروب ستارگان و خورشيد و ماه را دليل بر الوهيت و ، به كارشان گيرد(خود 

و اين ، او با همين دالئلِ كَوني بر آنان پيروز شد و برتري يافت .وحدانيت ما داند
  .بريم درجاتي باال مي هر كس را بخواهيم او را )سنّت ما است كه با علم و حكمت

دهد و  است و هر چيزي را در جاي خود قرار مي(پروردگار تو حكيم  !)اي پيغمبر(
داند چه كسي مستحقّ رفعت است و چه  و مي(آگاه است  )و، كند به جاي خود مي

  .كسي
و افتخار اين (را عطاء نموديم  )فرزند اسحاق(اسحاق و يعقوب ، ما به ابراهيم
به سوي (آن دو را  )بلكه مانند پدرشان، در جنبه پيغمبرزادگي نبود دو تن هم تنها

دستگيري و به سوي حق و (پيشتر نيز نوح را  .رهنمود كرديم )حقيقت و خوبي
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، ايوب، سليمان، داود )هم كساني همچون(و از نژاد نوح  .ارشاد نموديم )نيكي
كه ابراهيم (مان گونه و ه )قبالً هدايت و ارشاد كرديم(موسي و هارون را ، يوسف

پاداش  )نيز بدانچه مستحقّ باشند(محسنان را  )و همه اين پيغمبران را پاداش داديم
  .دهيم مي

همه آنان از زمره  )نيز هدايت داديم و(و الياس را ، عيسي، يحيي، و زكريا
  .بودند )و بندگان شايسته ما(صالحان 

 )از اينان(و هر كدام  )ود كرديمنيز رهنم(و لوط را ، يونس، اليسع، و اسماعيل
  .برتري داديم )زمان خود(را بر جهانيان 

  پيامبران عرب چهار نفرند

زيرا در حديث ابي ذر كه ذكر ، اند از اين بيست و پنج نفر چهار نفرشان عرب بوده
و شعيب و نبّيك يا أبا ، و صاحل، هود: منهم أربعة من العرب« : آن گذشت آمده است

  .1»ذر
  .هود و صالح و شعيب و پيامبر تو اي ابوذر عرب بودند، چهار نفر آنها :يعني 

ولي عرب مستعربه از ، عرب هاي پيش از اسماعيل را عرب عاربه مي نامند
و هود وصالح هم از ، 2بودند -عليه السالم –فرزندان اسماعيل پسر ابراهيم خليل 

  .اند نسل عرب عاربه

  اسباط

اينجا قرآن به نبوت  در، قرآن آمده است قبالً گذشتذكر انبيائي كه نامشان در 
دانيم كه همان اسباط يعني فرزندان يعقوب  نامشان را نمي وبرخي ديگر اشاره كرده 

را با نام و نشان به ما  از ايشانو قرآن تنها يك نفر، تعدادشان دوازده نفر، بودند

                                           
 ).١/١٢٠(روايت ابن حبان در صحيح، و البداية و الّنهاية  -١
 ).١٢٠-١/١١٩(البداية و النهاية -٢
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ند با نام و نشان معرفي ا هرا كه يازده نفر بود مابقي، كند كه يوسف است معرّفي مي
  : فرمايد همانگونه كه مي، دهد به آنها وحي شده است كند جز اينكه خبر مي نمي

  m   _   ̂  ]      \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S
  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `

   r  q  pl )١٣٦: البقرة.(  
و ، بر ما نازل گشته )به نام قرآن(آنچه  ايمان داريم به خدا و :بگوئيد: يعني

نازل  )يعني نوادگان يعقوب(و اسباط ، يعقوب، اسحاق، اسماعيل، آنچه بر ابراهيم
 )همه(و به آنچه براي ، و به آنچه براي موسي و عيسي آمده است، شده است

ميان هيچ يك از آنان جدائي  .پيغمبران از طرف پروردگارشان آمده است
بعضيها را بپذيريم و بعضيها را ، نه اين كه مثل يهوديان يا عيسويان(اندازيم  نمي

دانيم و كتابهايشان  بلكه همه پيغمبران را راهنماي بشريت در عصر خود مي .نپذيريم
  .خدا هستيم )فرمان(و ما تسليم  )پذيريم را به طور اجمال مي

  : مهچنني فرمود

 m  ²  ±     °   ̄   ®  ¬  «   ª  ©   ̈   § 
  È   Ç   Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À          ¿  ¾  ½  ¼   »º  ¹   ̧ ¶  µ  ´³

  Él )١٤٠:البقرة.(  
يهودي يا ، ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط :گوئيد ا مييآ: عنيي

اند و  در صورتي كه تورات و انجيل بعد از اينان نازل شده(  ؟اند مسيحي بوده
  ؟دانيد يا خدا آيا شما بهتر مي :بگو !)اند ايشان پيدا آمدهيهوديت و مسيحيت پس از 

و  )؟داريد چرا آنچه را كه در اين باره در كتابهاي آسمانيتان آمده است پنهان مي(
چه كسي ستمگرتر از آن كس است كه گواهي و شهادت الهي را كه نزد او است 

  .خبر نيست كنيد غافل و بي و خدا از آنچه مي ؟پنهان دارد
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  انبيايي كه در سنّت نبوي ذكر شده اند

و قرآن با صراحت ، شناسيم يانبيايي ديگر هم هستند كه ما آنها را از طريق سنّت م
  . شيث و يوشع بن نون: نامي از آنها نبرده كه عبارتند از

بر مبناي نص حديثي كه ابن حبان در صحيح خود از ابي « : ابن كثير مي گويد
پنجاه صحيفه بر شيث نازل شده : كند  كه روايت مي صخدا  ذر و او هم از رسول

  1.»است
روايت كرده كه  صو در باره ي يوشع بن نون ابو هريره از رسول خدا  

  : فرمود
ال يتبعين رجل قد ملك بضع امرأة و هو يريد : فقال لقومه، غزا نيبٌّ من األنبياء«

و ال آخر قد اشتري ، و مل يرفع سقفهاو ال آخر قد بين بنياناً ، و ملا ينب، أن يبين هبا
أو ، فدنا من القرية حني صلّي العصر، فغزاها، غنماً أو خلفات و هو ينظر أوالدها

  2»اللهّم احبسها علّي شيئاً، و أنا مأمور، أنِت مأمورة:فقال للّشمس، قريباً من ذلك
كه  مردي :به قومش گفت، خاست يكي از انبياء در راه خدا به جهاد بر: يعني

و ، ي همبستري با او را داشته تازه ازدواج كرده و هنوز با او همبستر نشده و اراده
و كسي كه گوسفند وچيزهاي ، اي ساخته و سقفش را كامل نكرده كسي كه خانه

ي آنهاست هيچكدام همراه من  ديگري را خريداري كرده و در انتظار زايمان و بچه
من : به خورشيد گفت، زديك آن به آبادي رسيدبنابراين وقت نماز عصر يا ن، نيايند

دار تا قبل از غروب كارم را  خدايا مقداري خورشيد را نگه، و تو هر دو مأموريم
  .يكسره كنم

است كه  صي رسول خدا  دليل اينكه اين نبي يوشع بوده است فرموده
  : فرمود

  ٣»إنّ الّشمس مل ُتحبس إالّ ليوشع ليايل سار إيل بيت املقدس « 

                                           
 ).١/٩٩(البداية و النهاية  -١
  ).١/٣٢٣البداية والّنهاية (روايت امحد و مسلم، نگاه كن به  -٢
فرمود تنها امام امحد از اين وجه روايت كرده و برشرط خباري )١/٣٢٣(ابن كثري در البداية و الّنهاية  -٣

 .است
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آنهم چند شبي كه ، خورشيد هرگز براي كسي جز يوشع حبس نشده: عنيي
  .بسوي بيت المقدس حركت كرد

  اي كه نبوت آنها مشكوك است راد مردان شايسته

  ذوالقرنين
و از جمله خطاب ، خداوند داستان ذو القرنين را در آخرسوره ي كهف  ذكر فرموده

  : فرمايد خدا به او اين است كه مي
 m Q  P  O   a   ̀ _   ̂ ]  \[  Z  Y   X  W  V  U  T    S  R

  h  g    f   e  d  c  bl ٨٦: الكهف  
يا آنان را  :)درباره ايشان روا دار، يكي از دو كار(  !اي ذوالقرنين :گفتيم:  يعني

و يا اين كه نسبت بديشان ، دهي عذاب مي )با كشتن، در صورت ايمان نياوردن(
نمائي و به ارشاد  ت ايمان آوردن از آنان گذشت ميو در صور(كني  خوبي مي

  ).گماري ايشان همت مي
يا خودش نبي ، اما آيا اين خطاب توسط يكي از انبياي همراه به او اعالم شده

  : گويد و ابن حجر مي، 1داند  فخر رازي با قاطعيت او را نبي مي بوده؟ امام
، 2»آن هم بر آن داللت مي كنداين از عبداهللا بن عمرو روايت شده و ظاهر قر« 

  .3اند  ي كساني است كه نبوتش را انكار كرده علي بن ابي طالب هم از جمله و

  تُبع
  :فرمايد تُبع در قرآن كريم ذكر شده و مي

  m  Ð   Ï          Î  Í  ÌË  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Âl   

  ).٣٧: الدخان(

                                           
 .٦/٣٨٢فتح الباري  -١
 .منبع سابق -٢
 .نگاه كن ٦/٣٨٢اين اثر را حاكم  از علي  روايت كرده و گفته سند آن صحيح است، به فتح الباري  -٣
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رت و دبدبه و كوكبه بيشتري و از ثروت و قد(آيا آنان بهترند : يعني
كه ملوك و شاهان يمن بودند و در همسايگي ايشان (يا قوم تُبع  )برخوردارند

ما  ).همچون قبائل نوح و عاد و ثمود(  ؟و كساني كه پيش از آنان بودند )زيستند مي
  .اند ايم چون مجرم و گناهكار بوده آنان را در گذشته هالك ساخته

   m  ±  °   ̄  ®    ¬  »  º  ¹    ̧  ¶  µ   ́  ³  ²
  Å   Ä  Ã    Â      Á  À  ¿¾  ½    ¼l ١٤ - ١٢: ق  

 )پيغمبران را(و قوم ثمود ، و اصحاب الرّس، قوم نوح، پيش از اينان: عنيي
و قوم ، و اصحاب اَيكه .و همچنين قوم عاد و فرعون و قوم لوط .اند تكذيب كرده

را تكذيب كردند و وعده عذاب من درباره  فرستادگان الهي، هر يك از آنان، تبع
  .ايشان تحقق يافت

پس آيا نبي بوده كه بسوي قومش فرستاده شده و او را تكذيب كردند 
  .وخداوند آنها را هالك كرد؟ خداوند عالمترين است

  نبوت ذي القرنين و تبع توقف كرد موردبهتر است در 
چون با روايت صحيح از رسول خدا ، در اثبات نبوت اين دو بهتر است توقّف كرد

  :نقل شده كه فرمود ص
  ١»و ما أدري ذا القرنني نبّياً أو ال ، ما أدري أتّبع نبّياً أو ال«  

كه براي از آنجا پس . اند يا خير القرنين نبي بوده دانم آيا تبع و ذو نمي :يعني
  .ما سزاوارتريم كه ندانيم، نامعلوم باشد صرسول خدا 

  خضر
، ي صالحي است كه موسي براي فراگيري علم از او بسويش سفر كرد بندهخضر آن 

  .اخبار آن در آخر سوره ي كهف آمده است و
  :روند داستان از چند جهت بر نبوت او داللت مي كند

                                           
 )).٥/١٢١(اجلامع الّصغري : نگاه (روايت حاكم و بيهقي  -١
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  : يكي اينكه مي فرمايد
 m  z  y  x  w  v   u  t  s   r  q  p  o l   

  ). ٦٥: الكهف(
يافتند كه ما او را مشمول  )به نام خضر(ما را  )صالح(اي از بندگان  بنده: يعني

  .رحمت خود ساخته و از جانب خويش بدو علم فراواني داده بوديم
و آن دانش است كه به او وحي و الهام مي ، ظاهراً اين رحمت همان نبوت

  .شد
  : خطاب موسي به او: دوم

 m   k  j    i  h  g  f  e  d  c  b  a    ̀  _  ~  }  |  l
  ¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  w  v        u  t  s  r   q        p  o  n  m

  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢l   
  ).٧٠ – ٦٦: كهف(

از تو پيروي  )پذيري كه من همراه تو شوم و مي(آيا  :موسي بدو گفت: يعني
به ، ت و به تو آموخته شده استكنم بدان شرط كه از آنچه مايه رشد و صالح اس

و چگونه  .تو هرگز توان شكيبائي با من را نداري :گفت )خضر(؟  من بياموزي
 )موسي( !؟شكيبائي كني، تواني در برابر چيزي كه از راز و رمز آن آگاه نيستي مي

با فرمان تو  )در هيچ كاري(و ، مرا شكيبا خواهي يافت، به خواست خدا :گفت
سكوت محض باش (اگر تو همسفر من شدي  :گفت )خضر( .كردمخالفت نخواهم 

از من مپرس تا خودم  )دهم و در نظرت ناپسند است كه انجام مي(درباره چيزي  )و
  .راجع بدان برايت سخن بگويم
و موسي كه پيامبري ، بود از عصمت برخوردار نمي، پس اگر نبي نبوده باشد

بود چنين رغبتي به فراگيري علم و  عصمتاي كريم و داراي  بزرگوار و فرستاده
آنهم ، كرد را نمي ويو عزم سفر و جستجوي ، داشت دانش از ولي غير معصوم نمي

و موقعي كه با او مالقات كرد ، ل انجاميدهودر مدت زماني كه گويا هشتاد سال به ط
ه هم، كرد و به صورت انساني مستفيد از او پيروي مي، با فروتني او را گرامي داشت

، كرده است همانند موسي دريافت ميبر نبوت او و اينكه وحي الهي را  دالاينها 
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اي از علم لدنّي و اسرار نبوت بهرمند بوده كه موسي كليم اهللا  هعالوه بر اينكه بگون
  .اند مطّلع نبوده ايشانو پيامبر بني اسرائيل از معلومات 

جز از طريق وحي و الهام اينكه خضر اقدام به كشتن يك پسر كرد كه  :سوم
و ، و اين يك دليل مستقل بر نبوت، خداوند ملك عالّم چنين امري جايز نيست

وبراي انسان صالح جايز نيست تنها با القائات  1برهان آشكاري است بر عصمت او
چون خطورات ، گذرد اقدام به قتل ديگران نمايد نفسي و چيزي كه بر خاطرش مي

پس ، چرا كه اولياءبه اتّفاق آراء ممكن الخطا هستند، نفسي ايشان معصوم نيست
به اين دليل كه ، وقتي كه خضر اقدام به كشتن پسري كه به سن بلوغ نرسيده بود

نمايد  و والدينش را وادار به كفر مي، شود دانست وقتي كه بزرگ شودكافر مي مي
شتن او مصلحت ك، و قطعاً از او پيروي ميكردند، چون شديداً او را دوست داشتند

بزرگي است كه بر بقاي او ارجحيت داشته تا بدين صورت والدينش از كفر و 
و اين دليل است بر نبوت و عصمت او از جانب حق ، عقوبت آن در امان باشند

  .تعالي
و حقيقت ، وقتي كه خضر تأويل كارهايش را براي موسي تفسير نمود :چهارم

  : ي اينها گفت بعد از همه، روشن شد مسأله را برايش توضيح داد و همه چيز
m...            Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Âl   

  ).٨٢: الكهف(
س پروردگار تو خواست كه آن دو كودك به حد بلوغ برسند و گنج : يعني 

صالح پدران و  :و مردمان بدانند كه(خود را به مرحمت پروردگارت بيرون بياورند 
من به  ).و خوبي اصول براي فروع سودمند است، ان براي پسران و دخترانمادر

                                           
قه هايي از اين اّمت گمراه شده اند كه حمّرمات را هتك كرده، و مرتكب منهّيات مي شوند، وقيت كه فر -١

حقيقت أمر بر خالف ظاهر است، و با قّصه ي خصر استدالل مي : مورد انكار قرار مي گريند، مي گويند
ت كه دروازه ي مهه  كنند كه كشيت را خراب كرد و پسري را به قتل رسانيد، ويل اين گمراهي اشكاري اس

شر وفساد ها را طوري مي گشايد كه ديگر بستنش ممكن نيست، اّما مقوله ي نبّوت خضر اين درب را مي 
سپس هيچ كس از اين اّمت حق ندارد برخالف شريعت اسالم عمل كند، چون حالل آن است كه . بندد

ف اين شريعت عمل كرد مانند خدا حالل كرده باشد، و حرام هم تنها حرام خداست، پس هر كس برخال
 .يك خمالف مورد معاقبه قرار مي گريد، هر اّدعايي هم داشته باشد قابل قبول نيست
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ام و بلكه  و خودسرانه دست به چيزي نبرده(ام  دستور خود اين كارها را نكرده
اين بود راز و رمز كارهائي  ).ام ام و برابر رهنمود او رفته فرمان خدا را اجرا نموده

  ).1( .اشتيكه توانائي شكيبائي در برابر آنها را ند

                                           
مجع زيادي از علما بر اين اعتقادند كه خصر زنده است و هنوز وفات نيافته ، و اخبار زيادي در اين باره  -١

ه، بطوري كه خيلي از افراد شروع كرده اند وارد شده، ويل اين مقوله درب خرافه گري و دّجايل را گشود
به ادعاي مالقات خضر و دريافت توصيه ها و دستورايت از او، و در اين موررد حكايات عجيب و غرييب را 

  .نقل مي كند، ويل عقل سامل ان اخبار را مردود مي داند
نند خباري، ابن دحيه، ابن كثري، مجعي از علما و حمدثني هم اقدام كرده اند به تضعيف آن روايات و اخبار، ما

ابن حجر عسقالين، و قوي ترين دليل در مردود دانسنت ادعاي زنده بودن خضر اين است كه هيچ روايت 
  صصحيحي در اين باره وجود ندارد، و نيز اگر زنده مي بود قطعاً بر او واجب مي شد كه از پيامرب اسالم  

اميان بياورند و   صز متام پيامربانش عهد و پيمان گرفته كه به حمّمد  پريوي و او را ياري كند، زيرا خداوند ا

   m k  l  m  n  o  p q  r  s :ياورش باشند در صوريت كه او را يافتند

t  u  v  w  x  y  z  {     |  }~  �  ¡  

¢  £  ¤  ¥¦   §  ¨©  ª  «  ¬  ®  ¯  °  ±l   
   ٨١: آل عمران

كه خداوند از پيامربان پيمان گرفت كه هر گاه به مشا كتاب و حكمىت دادم،   هنگامى را] ياد كن[و  يعين
اى نزد مشا آمد كه آنچه را با مشاست تصديق كرد، بايد به او اميان بياوريد، و حتما ياريش  سپس فرستاده

پس : ردمي، فرمودآرى اقرار ك:  كنيد، آنگاه فرمود آيا اقرار كرديد، و در اين باره پيمامن را پذيرفتيد؟ گفتند
  .گواه باشيد و من با مشا از گواهان هستم

، و ابراهيم حريب »اگر موسي زنده بود چاره اي جز پريوي از من نداشت : هم فرموده صو رسول خدا  
كسي كه  به غائيب :  ، در پاسخ فرمود...پريامون زنده بودن  خضر و الياس  از امحد بن حنبل سؤال كرد

جمموع فتاواي شيخ االسالم .( اخته مني شود، و اين جز القاي شيطان چيزي نيست حواله كند منصف شن
٤/٣٣٧.(  

چگونه ممكن است : آيا آهنا زنده هستند؟ فرمود : و از امام خباري هم در باره ي خضر و الياس سؤال شد
وجه األرض ال يبقي علي رأس مأة سنة ممن هو علي « : فرموده   صزنده باشند در حايل كه رسول خدا  

. ( يعين تا صد سال ديگر يك نفر هم كساين باقي مني مانند كه حاال روي زمني زندگي مي كنند» أحد
  ).٤/٣٣٧جمموع فتاواي شيخ االسالم 

مجاعيت از علماي حمقق هم مفّصل به ايراد داليل باطل كنند ي اين خرافه پرداخته اند، از مجله ابن كثري در 
، و ابن حجر عسقالين هم در )٤/١٨٤(و شيخ حمّمد امني شنقيطي در اضواء البيان )١/٣٢٦(البداية والّنهاية 

  . ٢/١٩٥كه ضمن جمموعة الرسائل املنربية » الّزهر النضر يف نبأ خضر«اين باره رساله اي را تأليف كرد به نام 
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  آنها است  به يك پيامبر كفر به همه ورزيدن كفر
همانگونه ، آنهاانكار و كفر ورزيدن است به همه ، كفر ورزيدن به يكي از پيامبران

  :كه خداوند متعال فرمود
  m  Æ  Å  Ä  Ã       Âl )١٠٥:شعراء(  

   m   ̀ _  ^l   و فرمود.قوم نوح پيامبران را تكذيب كردند: يعني

  )١١٤:راءشع(
  .قوم ثمود پيامبران را تكذيب كردند: عنيي

قوم لوط : يعني )١٦٠ :شعراء( m  E  D  C  B      Al  :و فرمود
  .فرستادگان را تكذيب كردند
در حالي كه ، هر امتي رسول خود را تكذيب كردند: مشهور است كه گويند

پيامبران حامل چون همه ، آيد يتكذيب همه به حساب م، تكذيب يكي از پيامبران
و همه را خداي واحد ، كردند و براي يك دين واحد دعوت مي، يك رسالت

و ، دهد ي  آخرينشان مي پس آنها يك مجموعه هستند كه اولينشان مژده، فرستاده
  .متقدم متأخّر را تصديق مي كرد

، از اين رو ايمان به برخي و كفر ورزيدن به برخي ديگر كفر و انكار همه است
  : اوند بر چنين كساني نشانه كفر گذاشته و مي فرمايدو خد

 m  l   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a
    z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m

   ̀ _  ~  }  |{l )١٥١ - ١٥٠: النساء(  
خواهند ميان خدا و  كساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و مي :يعني 

ولي به پيغمبران ايمان ، و بگويند كه به خدا ايمان داريم(ائي بيندازند پيغمبرانش جد
گويند كه به برخي از پيغمبران ايمان داريم و به برخي ديگر ايمان  و مي )نداريم
ولي ميان كفر و ايمان (راهي برگزينند  )كفر و ايمان(خواهند ميان آن  و مي، نداريم
آنان جملگي  ).راه كفر و راه دين :رداي نيست و دو راه بيش وجود ندا فاصله

  .ايم اي فراهم آورده و ما براي كافران عذاب خواركننده، بيگمان كافرند
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دهد كه در ايمان آوردن ميان هيچكدام از  و خداوند به ما فرمان مي
 تا ايمانمان، بلكه به همه ايمان داشته، اي نيندازيم فرستادگانش فرق و فاصله

  :د باشدخداونيت قبولم مستحق
  m   _   ̂  ]      \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S

  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `
r  q  pl )١٣٦:بقره(.  

و ، بر ما نازل گشته )به نام قرآن(ايمان داريم به خدا و آنچه : بگوئيد: يعني
نازل  )دگان يعقوبيعني نوا(و اسباط ، يعقوب، اسحاق، اسماعيل، آنچه بر ابراهيم

 )همه(و به آنچه براي ، و به آنچه براي موسي و عيسي آمده است، شده است
ميان هيچ يك از آنان جدائي  .پيغمبران از طرف پروردگارشان آمده است

بعضيها را بپذيريم و بعضيها را ، نه اين كه مثل يهوديان يا عيسويان(اندازيم  نمي
دانيم و كتابهايشان  اهنماي بشريت در عصر خود ميبلكه همه پيغمبران را ر .نپذيريم

   .خدا هستيم )فرمان(و ما تسليم  )پذيريم را به طور اجمال مي
و هر كس چنين راهي را بپيمايد و به همه پيامبران بدون تبعيض ايمان بياورد 

  : همانگونه مي فرمايد، واقعاً هدايت يافته است
  m~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t  s     ba   ̀  _

  h  g  f  ed  cl )١٣٧: بقره (  
و بدان چيزهائي ، ايد همچنان كه شما ايمان آورده، گر آنان ايمان بياورند: يعني

 )به راه درست خدائي(گمان  بي، ايشان نيز ايمان داشته باشند، كه شما ايمان داريد
دوباره به رسوم و از حقيقت سرپيچي نمايند و (و اگر پشت كنند ، اند رهنمود گشته

در پيش  )با شما(پس راه اختالف و دشمنانگي را  )و آداب موروثي چنگ زنند
اذيت و آزار و نيرنگ و (و خدا تو را بسنده خواهد بود و او تو را از ، اند گرفته
و گفتار ايشان را (و او شنوا و بينا است ، ايشان نجات خواهد داد )هاي دسيسه

   ).بيند ميشنود و كردار آنان را  مي
كه ميان هيچ يك از پيامبران  خداوند متعال پيامبر اين امت و مؤمنين پيرو او را

  :فرمايد مي و  قرار داده مدح و ستايشاند مورد  الهي تفاوتي قائل نشده
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معتقد است بدانچه از سوي پروردگارش بر او  )محمد، خدا(فرستاده : يعني
بدان باور  )نيز(و مؤمنان  )و شكّي در رسالت آسماني خود ندارد(نازل شده است 

و (همگي به خدا و فرشتگان او و كتابهاي وي و پيغمبرانش ايمان داشته  .دارند
و سرچشمه رسالت (گذاريم  ان او فرق نميميان هيچ يك از پيغمبر :)گويند مي

 )اوامر و نواهي رباني را توسط محمد(  :گويند و مي ).دانيم ايشان را يكي مي
و بازگشت به سوي ، آمرزش تو را خواهانيم !پروردگارا .شنيديم و اطاعت كرديم

  .تو است
ه و كساني را ميان فرستادگانش فرق نمي گذارند به اجر و پاداش بزرگ وعد

  :داده است و مي فرمايد
 m  on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b

  s  r  q  pl     )١٥٢: لنساءا(   
و اما كساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان دارند و ميان هيچ يك از آنان :عنيي

و هيچ كدام را (گذارند  فرقي نمي )اند در اين كه از سوي خدا برگزيده شده(
و خداوند بسيار ، بدانان پاداش و مزدشان را خواهيم داد، )مايندن تكذيب نمي

مورد ، و لغزشها و اشتباهاتي هم اگر داشته باشند(آمرزنده و بسيار مهربان است 
  ).دهد عفو قرار مي

، را مذمت و نكوهش فرموده) يهود و نصاري(همچنين خداوند اهل كتاب 
  : و به برخي ديگر كفر ورزيدند، اند چون به برخي از پيامبران ايمان آورده

 m  i  h  g  f  e    d  c  b  a   ̀ _  ~  }  |  {
  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m   l  k  jl   

  )٩١: بقره(
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كه (به آنچه خداوند فرو فرستاده است  :هنگامي كه به آنان گفته شود: عنيي
آوريم كه بر خود ما نازل  مان ميما به چيزي اي :گويند مي، ايمان بياوريد )قرآن است
ورزند و حال آن كه حق بوده و  و به غير آن كفر مي، )نه بر اقوام ديگر(شده باشد 

گوئيد كه  و راست مي(اگر مؤمنيد  :بگو .كننده چيزي است كه با خود دارند تصديق
ين پس چرا پيامبران خدا را پيش از ا )كنيد به تورات ايمان داريد و از آن پيروي مي

  ؟كشتيد مي

  كنيم  نبوت را جز با دليل براي كسي اثبات نمي

يا به نقل از بني ، اند علماي تفسير و سيره و تاريخ نام انبياي زيادي را ذكر كرده
ولي هر كدام از آن ، هايي كه صحت آنها ثابت نشده و يا با تكيه بر گفته، اسرائيل

باشد آن را رها  صل اهللا ها مخالف قرآن و سنّت ثابت رسو روايات و گفته
اي كه براي تبليغ دين به  سه نفر فرستاده« : اند ي كساني كه گفته مانند گفته، كنيم مي

از پيروان   –ي ياسين ذكر شده  كه داستانشان در سوره - ، شهري فرستاده شدند
 جرجيس و خالد بن سنان هر دو بعد از عيسي : گويند ونيز مي، عيسي بودند
  .1 »مبعوث شدند

چون در حديث صحيح روايت شده كه بين ، دانيم ما همه اينها را مردود مي
اين فرستادگان مذكور در سوره ربناب، پيامبري نيامده عيسي بن مريم و پيامبرمان  

يا از ، ي راحج هم اين است گفتهو، اند يا قبل از عيسي مبعوث شده، ي ياسين
چون خداوند خبر داده كه ، رسد ظر مياين بعيد بنكه ، اند جانب عيسي روانه شده

  وقتي كه بطور مطلق ذكر شود به مصطلح معروف» رسول«ي  و واژه، آنها را فرستاده
خالد بن سنان يكي از پيامبران : وروايتي كه مي گويد، يعني رسول خدا، گردد برمي

چون مخالف حديث  ، عرب بوده كه قومش او را از بين بردند درست نيست
  .است مبني بر اينكه انبياي عرب چهار نفر بودند  خدا صحيح رسول

                                           
 )٦/٤٨٩(فتح الباري  -١
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از قرآن و سنّت دليلي بر ، اما روايات بني اسرائيل پيرامون نام برخي از پيامبران
زيرا خبرشان ، پس ما نه آن را تصديق مي كنيم و نه تكذيب، آن يافت نمي شود

  .احتمال صدق و كذب را دارد



 

  فصل دوم
  ران و رسالت آسمانينياز بشريت به پيامب

  مقدمه
و دانش آنها را مردود ، كردند از آنجاكه در زمانهاي قديم مردم با پيامبران جدال مي

بشر امروز در قرن بيستم كه به اوج  -قلمداد كرده و از ايشان معترض بودند
و در فضا به گشت ، كند و در اعماق اقيانوسها غواصي مي، پيشرفت مادي نايل آمده

هاي پنهان هستي را كشف  و بسياري از انرژي، و اتم را شكافته، پردازد مي   و گذار
قطعاً در اين حال با شدت بيشتري با پيامبران وارد بحث و جدال   -و ضبط نموده 

و بيش از گذشته از آنها ، شمارند وعلوم و معارفشان را مردود مي، مي شوند
ه پيامبران و تعاليم ايشان همچون و حال بشر امروز نسبت ب، كنند رويگرداني مي

اي مي بينند و باشدت آنچناني  احوال گورخران فراري هستند وقتي كه شير درنده
  :كنند گيرند كه به هيچ چيز توجه نمي راه فرار در پيش مي

 m  S  R  Q  P  O  N   M  L  K   J  I  H  G  Fl  
  )٥١ – ٤٩: املدثر( 

اي  انگار آنان گورخران رمنده ؟رويگردان شوند از قرآن، چرا بايد ايشان: يعني
  .گورخراني كه از شير گريخته و رميده باشند! .هستند

بشر امروز بيش از گذشته در برابر پيامبران و آموزه هاي ايشان امتناع مي 
كه در  پيرو مرداني هستند و دانش خود غرور و تكبر مي ورزند بهزيرا ، ورزند

  .اند ايشان زيستهعصرهاي گذشته و قبل از 
  m  z  yx   w  vu  t  s   r  q  p  o      n            m    l  k

  }  |   {l )٦: تغابن(  
بدان خاطر است كه پيغمبرانشان به  )سوء عاقبت و عذاب آخرت(اين : يعني

آوردند و ايشان  آمدند و معجزات روشن و دالئل متقن براي آنان مي پيش ايشان مي
شود انسانهائي همچون  مگر مي(  ؟كنند ما را هدايت مي، يا آدميانآ :گفتند مي
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بدين وسيله به مخالفت  .پيغمبران بايد فرشته باشند !؟خودمان پيغمبران خدا شوند
و خدا هم ، شدند تافتند و رويگردان مي گشتند و سر بر مي كافر مي )خاستند و برمي
نياز است و سزاوار ستايش  بي )ه همهميش(بود و  )از ايمان و اطاعت ايشان(نياز  بي

  .و سپاس
ي بشر دميده  و آنها را به  امروز شياطين انس و جن در عقل و انديشه
هاي پيامبران به  و از آموزه، گردنكشي در برابر خدا و شريعت او واميدارند

توقف كاروان زندگي و سد راه  پيشرفت تمدن ، هايي همچون محدوديت عقل بهانه
اند كه  امروز كشورهايي در جهان تشكيل شده :گويند ومي، اض جستهاعر، و ترقي

مبناي قوانين و مقرّرات در آنها بر مخالفت با تعاليم آسماني و آموزه هاي پيامبران 
و حتّي در برخي از آن كشورها زير بناي قوانين بر الحاد و دين ستيزي است ، است

ز حكومتهايي هم كه بر مسلمين و بسياري ا، كه امروز به سكوالريزم معروف است
كه در ، تنها به اين قيدمردم عوام و ، پيمايند كنند بر اين رويه راه مي حكمراني مي

، راضي هستند »دين حكومت اسالم است«: از مواد قانوني گفته شده باشديكي 
كنند  سپس اين ماده را هم با مواد سابق و الحق و قوانيني كه بر مردم حكومت مي

  !.رددمنهدم گ
آيا صحيح است كه بشر امروز به جايي رسيده كه از پيامبران الهي و رسالت و 
شريعت و تعاليمشان بي نياز است؟ و آيا درست است كه بشر امروز مي تواند دور 

  !.؟از راه و روش فرستادگان خدا راه درست زندگي را بيابد
الح پيشرفته و براي پاسخ به اين سؤال كافي است به اوضاع كشورهاي به اصط

متمدني همچون آمريكا و بريتانيا و فرانسه و روسيه وچين نگاهي گذرا بيندازيم تا 
و منكر پيشرفت مادي و صنعتي ، ها سيطره يافته هايي بر آن جامعه ببينيم چه بدبختي

ي معنوي كه پيامبران الهي و آموزه  اما از جنبه، در  سطحي عالي اينان نيستيم
، اند ح و تصحيح آن آمدند بسيار سقوط وبه انحطاط كشيده شدههايشان جهت اصال

ي  نشانه –امروز  –تواند انكار كند كه بحران روحي و بيماريهاي رواني  كسي نمي
و ، انسان در جهان متمدن امروز انسانيت را از دست داده، بارز جهان متمدن است

و عليه همه ، ردنكش هستنداز اين رو جوانان در آنجا متمرّد و گ، خود را باخته
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حتّي از زندگي ، كنند ارزشها و اخالق و اوضاع و قوانين و مقرّرات گردنكشي مي
و در شرق و غرب در پي ندا يا فلسفه يا توجيه ، خود بيزارند و آن را قبول ندارند

چون ، كنند آسايش و آرامش در آنجا يافت مي شوند يا راهي هستند كه گمان مي
ر بسوي سقوط متحول شده كه جرم وجنايت استخوانهايش را جهان غرب آنقد

و ، و انحراف و فساد و بي بند و باري در آنجا حاكم است، خرد و فاسد كرده
و آنچه پنهان ، فحشا و بي بند و باري پايه هاي بزرگ دولت را به لرزه درآورده

متمدن  و آنجا كه امروز به جهان پيشرفته و، باشد است فراتر از آشكارش مي
و تمدنشان آنها ، نمايند با دست خود خانه هاي خود را تخريب مي، معروف است

كند كه در آن سرايت كرده و افراد را به  سمومي را ترشّح مي، آن تمدن، كشد را مي
كساني را كه امروز آنها را ، هايشان را متفرّق مي سازد و مجموعه، رساند قتل مي

ي تنومندي مي مانند كه مي خواهد با  به پرنده ، گوييم جهان متمدن و پيشرفته مي
  .يك بال پرواز كند

و هدايت عقلهايمان ، و روشن كردن درون و روان، ما براي اصالح قلبهايمان
  ...محتاج  پيامبران و تعاليم حياتبخش ايشانيم

 ما به پيامبران نياز مبرم داريم تا مسير خود را در زندگي بشناسيم و با آن آشنا
  .و بفهميم با زندگي و آفريدگار آن چگونه ارتباط داشته باشيم، شويم

ما نيازمند ايشان هستيم تا سراسيمه و منحرف نگرديم و در منجالب گرفتار 
  .نگرديم

  سخني ارزنده از ابن قيم
  : گويد در رابطه با نياز مردم به پيامبران و آموزه هاي ايشان مي –رحمه اهللا –ابن قيم 

جا فهميده مي شود كه بندگان بيش از هر ضرورتي نيازمند شناخت از اين«
و بايد اخبارشان را ، اند پيامبران و تعاليم و برنامه و شريعتي هستند كه با خود آورده

چرا كه هيچ راهي بسوي سعادت نيست و ، تصديق و فرمانهايشان را اطاعت كنند
و هيچ ، ز به دست پيامبراننه در دنيا و نه در آخرت ج، نجات و سرافرازي نيست

، راهي براي تشخيص وشناخت مفصل پاك ونا پاك وجود ندارد مگر از جهت آنها
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از اين رو اخالق نيكو و كردار ، آيد و جز توسط آنها هرگز رضاي خدا بدست نمي
پس ايشان معيار برتري ، و گفتار پاك و درست تنها راه و روش و شريعت آنهاست

و با پيروي از آنها اهل گمراهي از ، ق با آنها سنجيده مي شودهستند و گفتار و اخال
نياز ، و نياز به آنها از نياز و ضرورت بدن به روح، هدايت يافتگان جدا مي شوند

و خالصه ، و احتياج روح به حيات وزنده بودن بيشتر است، چشم به نور و روشني
. خيلي از آن بيشتر است نياز بشر به پيامبران، هر ضرورت و نيازي فرض شده باشد

اكنون گمانت چيست نسبت به كسي كه اگر يك چشم به هم زدن هدايت و 
اي است كه از  و همچون ماهي، شريعتش از تو غائب باشد قلبت فاسد مي گردد

حال بنده هم وقت جدايي و ، آب فاصله گرفته و در ماهي تابه گذاشته شده باشد
و حتّي از اين هم مهمتر ، ه همينطور استفاصله گرفتن از آنچه رسول خدا آورد

، زيرا مرده احساس ندارد، اما تنها قلبي اين را درك مي كند كه زنده باشد، است
وابسته  ي پيامبرمان  پس اگر سعادت دنيا و آخرت انسان به هدايت و برنامه

و مي خواهد ، است؛ واجب است بر هر كسي كه دلسوز و خيرخواه خويش است
آنقدر از هدايت و راه و روش و سيره واحوال ايشان يادگيرد كه از  نجات يابد

فضل و بزرگي هم ، و در شمار پيروان و حزب ايشان قرار گيرد، جاهالن جدا گردد
و خداوند داراي فضل عظيم ، در دست خداست و به هر كس بخواهد مي بخشد

  1.»است

  دابن تيميه نياز به پيامبران و رسالتشان را بيان مي كن
از جمله كساني كه اين موضوع را مورد بررسي و تبيين قرار داده شيخ االسالم ابن 

، رسالت آسماني براي بندگان ضروري است« : تيميه رحمه اهللا است كه مي فرمايد
نور و حيات ، رسالت الهي روح، و نيازشان به آن ما فوق هر نياز به هر چيزي است

و روشني باشد جز فساد چه چيزي در آن   حيات، اگر جهان فاقد نور، جهان است
دنيا تاريك و ملعون است جز جايي ، !هست و كدام صالحي در آن باقي مي ماند؟

                                           
 ).١/١٥(زاد املعاد  -١
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انسان هم مادامي كه خورشيد رسالت در ، كه خورشيد رسالت در آن تابيده باشد
قلبش تابش نكند و به روح و حيات آن نايل نگردد در ظلمت و تاريكي است و 

  : همانگونه كه خداوند مي فرمايد، مي شودمرده محسوب 
 m  v  u  t  s  r  q   p  o  n  m   l  k  j  ih  g

¡  �  ~  }  |  {     z  yx  wl )١٢٢: انعام.(  
اي بوده است و ما او  مرده )به سبب كفر و ضالل همچون(آيا كسي كه : يعني

فرا راه او  )از مناره ايمان(ايم و نوري  زنده كرده )با اعطاء ايمان در پرتو قرآن(را 
گوش او ، و چشم او را روشنائي(رود  ميان مردمان راه مي، ايم كه در پرتو آن داشته

 )بخشد و دست و پاي او را قدرت انجام كار مي، زبان او را توان گفتار، را شنوائي
 هاي انباشته و توده(گوئي در تاريكيها فرو رفته است  مانند كسي است كه به مثَل

تكاني از  انديشه و بي جان و بي ظلمتكده كفر او را در خود بلعيده است و شبح بي
كه (همان گونه  ؟تواند بيرون بيايد و از آن تاريكيها نمي )او برجاي نهاده است

كفر و ضالل را در دل ناباوران ، خداوند ايمان را در دل ايمانداران آراسته است
  .ظرشان زيبا جلوه داده شده استاعمال كافران در ن )پيراسته است و
، در اصل مرده بود ودر تاريكي جهل بسر مي برد، ف مؤمن استياين توص

و برايش نوري ، ولي خداوند با روح رسالت آسماني و نور ايمان او را زنده كرد
ولي كافر همچنان داراي قلب مرده است و ، قرار داد كه در ميان مردم با آن راه برود

  .»سر مي برددر تاريكيها ب
چون اگر ، خداوند متعال رسالتش را روح نامگذاري كرده« : همچنين فرمود

  :روح نباشد زنده بودن هم وجود ندارد همانگونه كه مي فرمايد
  m  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  GF  E  D   C  B  A

  Y   XW  V  U  T      S  Rl )٥٢:شوری.(  
به تو نيز به فرمان خود ، ايم ران پيشين وحي كردههمان گونه كه به پيغمب: يعني

تو  )پيش از وحي .كه قرآن نام دارد و مايه حيات دلها است(ايم  جان را وحي كرده
ايم  وليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده، دانستي كتاب چيست و ايمان كدام كه نمي

   .مبخشي كه در پرتو آن هر كس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي
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و نور ، روح حيات و زنده بودن است، روح ونور :در اينجا دو اصل را ذكر
  . »همان نور و روشني است

خداوند براي وحي و الهام كه بعنوان حيات و نور قلبها نازل «  :همچنين فرمود
فرمود مثال مي زند با آب باران مثال زده كه جهت احياي زمين از آسمان فرود مي 

همانگونه كه در اين آيه مي ، تشي كه نور از آن حاصل مي گرددهمچنين با آ. آيد
  :فرمايد
  m  ®  ¬  «   ª©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~

  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º          ¹  ¸¶    µ   ́   ³  ²    ±  °  ¯
   Ð  Ï  Î  Í       Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Äl )١٧:رعد(  

ها هر  ها و رودخانه باراند و دره آب فرو مي، آسمان )ايابره(خداوند از : يعني
 )از آب آن، وري درختان براي رويش گياهان و بهره(يك به اندازه گنجايش خويش 

، گيرد كفهاي زياد و بيسودي قرار مي، و روي اين سيالبها، گنجانند در خود مي
ي آتش ذوب آالت رو همچنين است آنچه از طال و نقره و غيره جهت تهيه زينت

پروردگار براي حق و باطل  -، آورد كفهائي همانند كفهاي آب بر مي، نمايند مي
دور انداخته  )بيسود و بيهوده بوده و هرچه زودتر( ، اما كفها - زند  چنين مثالي مي

خداوند اين  .گردد ولي آنچه براي مردم نافع است در زمين ماندگار مي، شود مي
همسان كف و خس و خاشاك روي آب و باالي ، ائد باطلعق(  .زند چنين مثالي مي

چون آب ، ولي اديان حقيقي آسماني، رود فلزات است كه هرچه زودتر از ميان مي
  ).باشد و طال و نقره سودمند و ماندگار مي

خداوند متعال علم را به آب نازل شده از « : شيخ االسالم بعد از اين آيه فرمود
همانگونه كه زنده بودن ، لب با علم شرعي زنده استچون ق، آسمان تشبيه نموده

چون قلب ، ها تشبيه فرموده همچنين قلبها را به رودخانه، بدن وابسته به آب است
برخي قلبها ، ها محل آب است كه رودخانه مچنانكهمحل علم و دانش است ه

در گنجايش علم فراواني دارد همانگونه كه برخي دره و رودخانه ها آب زيادي را 
و بعضي ديگر از قلبها جاي كمي براي علم دارند همانطور كه ، خود جاي مي دهند

همچنين خداوند متعال خبر داده كه . برخي از رودها جاي كمي براي آب دارند
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، همراه سيل مقداري كف بر روي آب قرار مي گيرد چون با آب مخلوط مي شود
و ، دنكند و همه پنهان مي شو واز خود جدا ميانداخته  ورولي آب آن كفها را د

قلبها هم به همانصورت با ، گيرد آنچه براي مردم مفيد است در زمين قرار مي
و ايمان و قرآني ، روند سپس مخفي شده و مي، شوند شهوات وشُبهات آميخته مي

، گيرند كه براي مردم و صاحب قلب نافع هستند در آن مستقر شده و جاي مي
  :وفرمود
  m ̄  ®  ¬  «    ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸¶    µ   ́   ³  ²    ±  °

Ï  Î  Í       Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ l    
  )١١٧:رعد(

آالت روي  همچنين است آنچه از طال و نقره و غيره جهت تهيه زينت: يعني
پروردگار براي حق  - ، آورد كفهائي همانند كفهاي آب بر مي، نمايند آتش ذوب مي

دور  )بيسود و بيهوده بوده و هرچه زودتر( ، اما كفها -زند  طل چنين مثالي ميو با
خداوند  .گردد ولي آنچه براي مردم نافع است در زمين ماندگار مي، شود انداخته مي

همسان كف و خس و خاشاك روي آب و ، عقائد باطل(  .زند اين چنين مثالي مي
چون ، ولي اديان حقيقي آسماني، رود ميباالي فلزات است كه هرچه زودتر از ميان 

   ).باشد آب و طال و نقره سودمند و ماندگار مي
سپس شيخ االسالم رحمه اهللا بيان كرد كه اين دو مثال هر دو نظير دارند آنهم 

  : فرمايد ي بقره خداوند مي دو مثالي كه در سوره
 m  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C     B  A

  Q   P  a   ̀  _      ̂  ]  \     [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R
  n  m  l  k  ji  h     g      f  e  d  c  bl )١٩-١٧:بقره(  

همانند داستان كسي است كه آتشي را با كوشش فراوان ، داستان اينان: يعني
را و آن گاه كه آتش دورو بر او  )تا خود و همراهانش از آن استفاده كنند(بيفروزد 

و ايشان را در انبوهي ، پروردگار آتش آنان را خاموش و نابود نمايد، روشن گرداند
كران  )آنان همچون( .نبيند )چيزي(اي كه چشمانشان  به گونه، از تاريكيها رها سازد
يا گوئي داستان . راه بازگشت ندارند )به سوي حق و حقيقت(و الالن و كورانند و 
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اي گرفتار آمده باشند كه از  ت كه به باران توفندهآنان همچون داستان كساني اس
و از بيم مرگ ، انبوه تاريكيها و رعد و برق بوده باشد، و در آن، آسمان فرو ريزد

  .انگشتان خود را در گوشهايشان فرو برند تا از صداي صاعقه در امان بمانند
وقت و هر جا  و هر(خدا از هر سو دور كافران را فرا گرفته است  )دانند كه نمي(

  ). نمايد بخواهد نابودشان مي
 اناما كافر«  :بعد از اينكه شيخ االسالم رحمه اهللا مؤمن را توصيف كرد فرمود

در تاريكيهاي كفر و شرك هستند و زنده نيستند اگر چه داراي حيات حيواني 
ي آن  د كه سبب آن ايمان است و بوسيلهنولي حيات روحاني و عالي ندار، هستند

زيرا خداوند سبحان ، ده به سعادت و رستگاري دنيا و آخرت نائل گرددبن
پيامبرانش را بين خود و بندگان واسطه قرار داده تا از طريق آنها سود و زيان را به 

و آنچه براي زندگي اين دنيا و معادشان مصلحت است تكميل ، آنها معرفي كند
و راه رسيدن ، خدا دعوت كنندو همگي مبعوث شده اند تا مردم را بسوي ، گرداند

به  فرجامشان را بعد از ايمان و عمل صالح و عاقبت و، به او را به آنها معرّفي كنند
 .»راه حق برايشان تبيين كند

اصل اول « : نماييم ميكند كه بدانها اشاره  سپس شيخ االسالم اصولي را بيان مي
 در مورد اولياءاهللا و دشمنان اهللا و ذكر ايام، متضمن اثبات صفات توحيد و قَدر

و آن هم قصه هايي است كه خداوند براي بندگان خود ذكر فرموده و ، خداست
  .ضرب المثلهايي است كه زده است

و بيان آنچه خدا ، تفاصيل احكام شريعت و امر و نهي و مباح :اصل دوم
  .دوست دارد و مي پسندد و آنچه دوست ندارد و نمي پسندد مي باشد

شامل ايمان به آخرت و بهشت و دوزخ و پاداش و مجازات و  :سوماصل 
  .سزاست

و سعادت و رستگاري ، مدار و محور خلق و آفرينش« سپس بيان كرده كه 
و جز از طريق پيامبران راهي براي شناخت اين اصول ، اند به اين اصلها وابسته

و شناخت  زيرا عقل به تنهايي قادر به هدايت بسوي تفاصيل اينها، نيست
اگر چه در مجموع بتواند نياز و ضرورت آنها را هم درك ، حقيقتشان نيست
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ولي تفاصيل بيماري ، داند نيازمند پزشك و مداواست مانند مريضي كه مي، كند
  .1» و نوع داروي مورد نيازش را نمي داند

اما شريعت بر مبناي معرّفي مواقع رضا يا ناخشنودي خدا از حركات اختياري 
، و مبناي آن وحي محض و نياز به تنفّس چه رسد به غذا و آب است، دگان استبن

چون نهايت چيزي كه از عدم تنفّس و بي آب و غذايي پديد مي آيد مرگ بدن و 
و ، ولي از نبود شريعت مجموعاً فساد روح و قلب، تعطيل شدن روح از آن است

الكت بدن بر اثر مرگ و فاصله ي زيادي بين اين هالكت و ه، هالكت ابدي است
و قيام به آن و  بنابر اين هرگز مردم به چيزي نيازمندتر از شرع پيامبر، است

و جهاد و مبارزه با كساني كه از ، ي آن و صبر و مقاومت بر ادامه، دعوت بسوي آن
و هرگز جهان بدون آن صالح ، اند اند نبوده آن بدر رفته اند تا وقتي كه بدان برگشته

و هيچ راهي براي رسيدن بسوي بزرگترين سعادت و موفّقيت و ، شتنخواهد دا
  .2»كاميابي نيست جز با عبور از اين پل

اي بين نياز بدن به علم طب و نياز روح به علوم  مقايسه
  پيامبران

مقايسه اي انجام داده و » مفتاح دار الّسعادة«ابن القيم رحمه اهللا در كتاب نفيس خود 
موده كه نياز مردم به شريعت الهي بيش از نيازشان به علم طب در آن بحث بيان فر

با وجود اينكه مردم براي تندرستي بدن بشدت محتاج علم طب ، و پزشكي است
و اصالً با نياز به ، ولي بيش از هر علومي نياز مبرم به رسالت آسماني دارند، هستند

ي از مردم بدون مگر نمي بيني بخش عمده ا، علم پزشكي قابل مقايسه نيست
چون ، و جز در شهرهاي بزرگ طبيب نيست، پزشك به زندگيشان ادامه مي دهند

و بدني ، ي بني آدم محتاج طبيب نمي شوند و چادرنشينان و عامه، باديه نشينان
و شايد عمرشان هم ، سالمتر و طبيعتي قويتر از كساني كه وابسته به پزشكند دارند

                                           
 .٩٦- ٩/٩٣جمموع الفتاواي شيخ االسالم  -١
 ).٢/٢(مفتاح دار الّسعادة -٢
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ب سرشت آدمي را طوري آفريده كهĤنچه  مفيد و خداوند بر حس، مثل هم است
و به هر قومي در استخراج ، و از خوردنيهاي مضر اجتناب مي كند، است مي خورد

تا جايي كه اكثر اصول طب برگرفته از تجربه و عرف و ، دواها عرف و عادتي داده
  .عادت مردم است

  آيا عقل مي تواند بي نياز از وحي باشد
مكان دارد با عقلي كه موهبت الهي است از پيامبران و رسالت مردم گمان مي كنند ا
و حالل ، براي همين است كه مي بينيم قوانين وضع مي كنند، آسماني بي نياز باشند

و در تمام اين امور مستندشان تنها عقل ، و نقشه و توجيه مي كنند، و حرام تعيين
و اينها ، ا تعيين مي كندو پسنديده بودن يا مردود بودن ر، كه حسن و قُبح، است

براهمائيه كه فرقه اي از مجوس «مثالً ، الگوهايي دارند كه همين حرفها را زده اند
اي است كه شايسته ي خداي  بودند ادعا مي كردند كه ارسال پيامبران كار بيهوده

زيرا اگر شريعتي كه پيامبران ، چون عقل از پيامبران بي نياز است، حكيم نيست
و ، موافق با حكم عقل زيبا و خوب باشد عقل خود آن را انجام مي دهدآورده اند 

در غير ، در صورتي كه بدان نياز داشته باشد انجام مي دهد، اگر مخالف باشد
در عرصه ي استدالل و احتجاج جايز نيست ). 1(» اينصورت تركش مي كند 

چرا كه خداوند « ، مسلمان سريعاً قدرت تشخيص زيبايي و زشتي عقل را انكار كند
و در آفرينش عقلهايشان چنين ، بندگان را بر تشخيص زشت و زيبا سرشته است

و ، همانگونه كه آنها را بر فرق بين مفيد و مضر، ادراكي را كار گذاشته است
و در حواسشان ادراك و تشخيص ، سازگار و ناسازگار با خودشان سرشته است

  . همه نوعها را تركيب كرده است
از ويژگيهاي ) كه آفريدن بندگان بر درك زشتي و زيبايي است(اول و فطرت 

كه سرشتن بنده (اما فطرت دوم ، منحصر به فرد انسان در ميان ساير حيوانات است

                                           
 ٢/٢٥٦لوامع األنوار البهّية   -١
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» در بين اصناف حيوانات مشترك است )است... .بر فرق گذاشتن بين نافع و مضر
)1.(  

  :اكنون نزاع بر امور ذيل است
ائلي مطرح مي باشد  كه مصلحت انسان در آن بوده و نمي در اينجا مس :اول

، چون از دايره و محدوده ي عقل خارج هستند، توان آنها را با عقل مجرّد درك كرد
و نيز تفاصيل شرع و ، ؟....از كجا عقل مي تواند خدا را با نامها و صفاتش بشناسد« 

و ، تفاصيل محبت خدا يا، !ديني را كه خدا براي بندگان تشريع فرموده بدانند؟
و وعده هايي را ، و چگونه پاداش و عقوبت، رضايت و نارضايتي او را درك كنند؟
يا وعيد و تهديداتي را كه براي  مخالفين و ، كه به دوستان و اولياي خود داده

و از كجا غيبي را ، و مقادير و كيفيت و درجاتش را بدانند؟، دشمنان تعيين كرده
و ديگر ، امبرى كه از او خشنود باشد كسي را از آن آگاه نكردهبشناسند كه جز پي

و از جانب خدا ابالغ مي كنند و عقل ، چيزهايي كه پيامبران از جانب خدا آورده اند
  .2»راهي بسوي معرفتشان ندارد 

آنچه عقل قادر به درك زيبايي يا زشتي آن است به صورت اجمالي و  :دوم
البته به صورت ناقص نه (اگر تفاصيل را هم بداند و ، بدون تفصيل دركش مي كند

مثًال عقل زيبايي عدالت را « ، جز برخي جزئيات را درك نمي كند، )بطور فراگير
  . 3»از تشخيص آن عاجز است، اما اينكه فالن عمل عادالنه است يا نه، درك مي كند

يرا هم ز، گاهي عقلها در مورد يك كار هم حيران و سرگشته مي شوند :سوم
و عقل ها نمي دانند مفسده اش راجح ، مصلحت است و هم مفسدهي  هدربردارند

پس شريعتها در مورد ، بنا براين عقل در آن متوقّف مي شود، است يا مصلحت آن
و از مفسده ي ، و به مصلحت راجح فرمان مي دهند، بيان مبهمات هم نازل شده اند

راي شخصي مصلحت وبراي غير او همچنين كاري كه ب، راجح هم نهي مي كنند
بلكه بيان آن بعهده ي شريعت است كه ، عقل قادر به درك آن نيست، مفسده باشد

                                           
 ٢/١١٦مفتاح دار الّسعادة  -١
 ٢/١١٧مفتاح دار الّسعادة  -٢
 .مرجع سابق -٣
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و از آن جنبه كه در حق او ، از آن جهت مصلحت اوست بدان دستور مي دهد
و گاهي بر حسب ظاهر مفسده ، مفسده است او را از انجام دادنش نهي مي كند

، بزرگي نهفته است كه عقل بدان راه نمي يابداست ولي در ضمن آن مصلحت 
  .1». بنابراين شريعت مصلحت و مفسده و راجح هر كدام را بيان نموده است

آنچه انبياء با خود آورده اند عقل از «  :شيخ االسالم هم در اين رابطه فرموده
پس ، و چيزي نياورده اند كه عقل باطل بودنش را بداند، شناخت آن عاجز است

ازاخباري سخن مي گويند كه عقل در مقابل آن حيرت زده و سرگشته است نه  آنها
  . 2»نچه عقل محال و ناممكن مي پنداردآ

آنچه عقل بدان دست مي يابد اگر صحيح هم باشد جز فرضياتي نيست كه 
  .گاهي آراء و نظرات متناقض و ديدگاههاي الحادي را با خود درهم مي پيچد

 - در زمان غيبت وحي -اء و ماندگاري بودندو اگر آن نظرات قابل بق
  .تخمينهاي متفرّق خواهد بود كه حق با باطل در آن مشتبه خواهد بود

  

  باطل بودن قول براهمائيه
براي باطل كردن گفته هاي براهمائيه كه مدعي بي نيازي عقل از وحي اند  نيازي 

يش اين ادعا رهنمون پيدا أبلكه ايشان را به مبد، به ايراد حجت و برهان نداريم
وقتي كه « : مي گويد 3يكي از رهبران ايشان در قرن بيستم با افتخار. ميشويم

و ، چون من گاوپرستم، !را مي بينم احساس نمي كنم يك حيوان را مي بينم» گاوي«
  .»جلو همه جهان از پرستش آن دفاع خواهم كرد 

ينكه مادر گاوي او بر عقل بي نياز از وحي الهي او را رهبري كرد به ا، !آري
مادر گاوي من « : را به دنيا آورده برتري داشته باشد و مي گويد ويكه واقعي  مادر

                                           
 .مرجع سابق -١
 .مرجع سابق -٢
بّوة نظرات يف الن(نگاه كن  ٤/٣٢» مقارنه ي اديان « او رهرب هند گاندي بود، گفته هايش را در كتاب  -٣

 ).٢٧ص 
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زيرا مادر واقعي يك يا دو سال به ما ، از چندين جهت بر مادر واقعيم برتري دارد
 ولي مادر، ولي در عوض در تمام مدت عمر انتظار خدمت ما را دارد، شير داده

و در مقابل چيزي از ما طلبكار نيست جز غذاي ، ه ما شير مي دهدهميشه ب يگاو
همچنين اين گاو پرست مقايسه مادرش با گاو شيري را ادامه داده و ، »... .عادي

حجت و داليل را ارائه مي دهد بر اينكه مادر گاوش از مادر حقيقي او بهتر است تا 
كنند و من هم يكي از آن  مليونها هندو براي گاو تعظيم مي« :اينكه  مي گويد

  .»مليونها شخص هستم
مدتي قبل هم در يك مجلّه ي عربي كويتي پيرامون معبد بزرگ كه با گرانيت 
سفيد پوشيده شده بود و هر روز از جاهاي مختلف هند هداياي گرانبها به سوي آن 

«  و تنها چيزي كه باقي مي ماند اينست كه بداني، سرازير مي شود مطالبي خواندم
خداياني كه در آن معبد بزرگ برايشان هدايا و نذورات فرستاده مي شود فقط 

  .»موشها هستند
كه عقل بي نياز از شرع بسوي  ياين بود برخي از ترّهات و بيهوده گويي هاي

  .!آن رهبريشان نمود

  ت عقليزمينه هاي فعالّ

را در حق  از شوند ستم بزرگيني كساني كه مي خواهند با عقل از وحي الهي بي
زيرا عقل « ، و انرژي آن را غير جاي خود هدر مي دهند، عقل روا مي دارند

وقتي كه خارج از مقتضّيات ، خود را دارد مختص به ويژگيها و ميدان و قدرت
و دچار فروكوفتن و زياده روي ، خاص خود بكار برده شود درست عمل نمي كند

ان انداخته شود  واژگون شده و مي و در صورتي كه در غير ميدان آن به جري، شده
و در صورتي كه باالتر از قدرت و توانش از آن تكليف شود نصيبي جز ، لغزد

  .»ناتواني و درماندگي نخواهد داشت 
عرصه ي فعاليت عقل اين جهان مادي و محسوس و ميدان گسترده اي كه در 

خفي آن را كه موجودات م، آن به گردش و جريان در مي آيد جهان طبيت است
و مقدمات و نتايج ارتباط ، و ميان اسباب و علل و معلولها، كشف و استخراج كرده
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و با كسب تبحر در علوم سودمند در ، برقراركرده و به كشف و اختراع مي پردازد
بشر را ] مادي [و كاروان پيشرفت ، عرصه هاي مختلف زندگي فعاليت مي كند

  .پيش مي برد
يعني ماوراء طبيعت ، مكلّف شود خارج از رشته ي آن ولي همينكه به عقل

با نتايجي ، قطعاً بعد مدتي طوالني از كاوش و خستگي طاقت فرسا، وارد عمل شود
بلكه به ، ونه بيماري را شفا مي دهد، بر ميگردد كه نه تشنه اي را سيراب مي كند

  .1»بيراهه رفته و جز هذيان گويي چيزي براي گفتن ندارد 

   عقل در شريعت جايگاه

و ، و روشني آن را خاموش، خيلي از مردم گمان مي كند كه وحي الهي عقل را لغو
ولي اين پندار دروغ است و بهره اي از  !،از كار انداخته و به فراموشي سپرده

ها را متوجه نگاه عميق و تدبر در ل زيرا وحي الهي عق، صحت ودرستي ندارد
وادار به آباد كردن زمين و به بهره وري از آن تشويق  و انسان را، جهان هستي كرده
و در عرصه ي علومي كه از جانب خدا نازل شده اند وظيفه و ، و ترغيب نموده

نقش عقل اين است كه به نظر و استدالل در آنها پرداخته و صحت نسبت آنها به 
نب وحي الهي بايد از همه جوا، اگر صحت آن مبين گرديد، خدا را به اثبات برساند

و عقلي را كه بخشش خدا به او است در فهم و درك و تدبر وحي ، آگاه شود
سپس براي تطبيق و اجراي آن توان خود را به كارانداخته و سعي ، استخدام كند

  .خويش را مبذول دارد
و عقل ، نسبت وحي با عقل مانند نسبت شعاع خورشيد يا نور با چشم است

چنداني نمي رساند همانگونه كه انسان بينا بدون نور ي  هربدون وحي براي انسان به
و ، كه خورشيد تابيد ولي همين، نمي تواند در تاريكي از چشمهايش استفاده كند

عقل هم در  انصاحب، نورش منتشر گرديد از همان چشمها نهايت استفاده مي برد
  يابند صورتي كه پرتو وحي بر عقل و قلبهايشان بتابد بصيرت و هدايت مي 

                                           
 ).١٧نظرات يف النبّوة ص ( -١
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 m   Î  Í  Ì           Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    Äl )٤٦: احلج(  
ها  و بلكه اين دلهاي درون سينه، گردند اين چشمها نيستند كه كور مي: عنيي

  .شوند هستند كه نابينا مي
  



 



 

  فصل سوم
  وظايف و مأموريت پيامبران

والن الهي را بخوبي تبيين كرده قرآن كريم و سنّت نبوي وظايف و مأموريت رس
  .كه در اين فصل آن را بيان كنيماست و تالش ما هم بر اين ، اند

  بالغ مبين و روشنگر) 1(

و مأموريت اولي آنها ، اند و حامالن وحي، پيامبران سفيران خدا بسوي بندگان
  :رساندن امانتي بود كه بسوي بندگان خدا حمل كردند

 m    o  n  m  l  k  j   yx  w  v  u    t  s  rq  pl )٦٧: مائده(  

هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو  !)محمد مصطفي، خدا(اي فرستاده : عنيي
 )به مردم، به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي(نازل شده است 

 )به مردم(رسالت خدا را ، و اگر چنين نكني، )و آنان را بدان دعوت كن(برسان 
چرا كه تبليغ جميع اوامر و احكام بر  .اي و ايشان را بدان فرا نخوانده(اي  هنرساند

و خداوند تو را  ).كتمان كّل بشمار است، و كتمان جزء از جانب تو، عهده تو است
زيرا سنّت (دارد  مردمان محفوظ مي )خطرات احتمالي كافران و اذيت و آزار(از 

خداوند گروه كافران  )و .شود روز نميخدا بر اين جاري است كه باطل بر حق پي
خواهند برابر خواست  آيند و مي و مشركاني را كه درصدد اذيت و آزار تو برمي(

را هدايت  )گرداند و به راه راست ايشان موفّق نمي، آنان دين خدا را تبليغ كني
  .نمايد نمي

نها نبوده امر به چيزي كه باب طبع آ، بدان علت كه انبياء بر خالف عقايد مردم
امر به ترك عادات ناپسندشان تبليغ ميكنند الزمه اين تبليغ شجاعت ، ويا اينكه

  .ودالوري و بي باكي از مردم است
  m  ³²    ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ¨l )٣٩: أحزاب.(  
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به (رسالتهاي خدا را  )ها و برنامه(كساني كه  )يعني آن، پيغمبران پيشين(: عنيي
و همين ، ترسيدند ترسيدند و از كسي جز خدا نمي و از او مي، درساندن مي )مردم

  .باشد )زحمات و پاداش دهنده اعمال آنان(بس كه خدا حسابگر 
بدون نقص يا ، بالغ مبين تالوت نصوص و آياتي است كه خداوند وحي كرده

  :اضافه كردن
 m  ±  °   ̄  ®  ¬   «  ª  ©   ̈  §

  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³      ²l )١٥١: قرهب(.  

پيغمبري را از خودتان در  )براي تكميل نعمت خود بر شما(و همچنين : عنيي
  .خواند ما را بر شما فرو مي )قرآن(ميانتان برانگيختم كه آيات 

و در صورتي كه وحي الهي نصوص و آيات تالوت شده نباشد ابالغ با بيان 
بدون ايجاد تغيير ، مودهاوامر و نواهي و معاني و علومي است كه خدا به او وحي ن

  .در آنها و تبديل
براي  را كهي خدا آنچه  همچنين از جمله روشهاي تبليغ اين است كه فرستاده

بيش از ديگران مي تواند معني و  زيرا كه پيامبر، نمايد تبيينبندگان به او الهام كرده 
ه رسول و در اين باره هم خداوند خطاب ب، خدا را بفهمد و درك كند آياتمفهوم 
  :فرمايد مي صخود 
  m  _    ̂ ]   \  [  Z  Y  X  W     V   Ul   

  )٤٤:حنل(
ايم تا اين كه چيزي را براي مردم روشن سازي  قرآن را بر تو نازل كرده: عنيي

و تا اين كه  )كه احكام و تعليمات اسالمي است(كه براي آنان فرستاده شده است 
  .بينديشند )ه مطالب آنقرآن را مطالعه كنند و دربار(آنان 

و گاهي هم مطالب  متعّددي ، مهچنني بيان رسول خدا براي وحي گاهي با گفتار است
» ظلم«مهانگونه كه منظور از واژه ي ، را توضيح داده كه فهم آن براي اصحاب مشكل بوده

  : را در اين آيه بيان كرده كه خداوند مي فرمايد

 m     I  H  G  F    E  D  C  B  A  L  K  Jl  
   ).٨٢: األنعام(
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پرستش چيزي (كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را با شرك : عنيي
راه حق و (يافتگان  و آنان راه، امن و امان ايشان را سزا است، نياميخته باشند )با خدا
  .هستند )حقيقت

نه ظلم نفس و ، بيان كرد كه مراد از ظلم در آيه شرك است صرسول خدا 
  .اه كردنگن

و  با گفتار صو نيز مانند تبيين نماز و روزه و حج و غيره توسط رسول خدا 
  .بيان

هم  گردد بلكه شامل انجام عمل  تبيين محدود به گفتار نمي، عالوه بر اين
در انجام نماز و زكات و حج و  صچرا كه افعال و كردار رسول خدا   ميباشد 

  .نصوص و عبارتهاي قرآن بوده استاي از  ديگر فروع بيانگر قسمت عمده
 شدند گردان  مي يقبول  دعوت رو ازو هنگامي كه مردم به جاي اجابت 

  .كردند بر ابالغ مبين بسنده ميپيامبران 
  m   �~  }   |  {  zl )٢٠: آل عمران.(  
است و  )رسالت(بر تو ابالغ  )؛ زيرا نگران مباش(و اگر سرپيچي كنند : عنيي
  .بندگان است) اعمال و عقائد(به  و خدا بينا، بس

   خداونددعوت مردم بسوي ) 2(

بلكه عالوه ، شود وظايف و مأموريت  مهم تنها با بيان حقّ و ابالغ آن متوقّف نمي
بطوري كه دين را گفتار و ، بر آن بايد مردم را به قبول و پذيرش آن فراخوانند

 و، اند يك راه را پيمودهانبياء ه و در اين مورد هم، سازند خود كردار و اعتقاد عملي
ما از ، و خدا و پروردگارتان يكي است، شما بندگان خدا هستيد :به مردم مي گويند

 اجرابرشما واجب است از ما پيروي و دستورات ما را ، ايم جانب خدا فرستاده شده
  :و خدا ما را فرستاده تا چگونگي عبادت او را به شما بياموزيم، كنيد

 mf  e  d    r  q  p  on  m   l  k  j  i  h  g
   ̀  _          ~  }  |  {  z  yx  w  v   u  t  s

  al )٣٦: النحل.(  
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و محتواي دعوت همه (ايم  ما به ميان هر ملّتي پيغمبري را فرستاده: عنيي
، ستمگران، بتان، شيطان(كه خدا را بپرستيد و از طاغوت  )پيغمبران اين بوده است

پيغمبران دعوت به توحيد كردند و مردمان را به راه حق فرا (.وري كنيدد )و غيره
  ).خواندند

  :و فرمود
 m  P  O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Al   

  ).٢٥: األنبياء

مگر اين كه به او وحي ، ايم ما پيش از تو هيچ پيغمبري را نفرستاده: عنيي
  .پس فقط مرا پرستش كنيد، نيست معبودي جز من :ايم كه كرده

   :و همه پيامبران به قوم خود گفته اند
  m  ×  Ö  Õ  Ôl )١٧٩، ١٦٣، ١٥٠، ١٤٤، ١٣٦، ١٠٨: شعراء.(  
   .از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد: عنيي

و پيامبران در راه دعوت مردم بسوي خدا تالش و كوششي بس بزرگ مبذول 
 فهميدتا پرداخته ي نوح  سورهبه مطالعه  زم است ال كه براي درك آن ، داشته اند

رنج و تالش متحمل سال دعوت بدون وقفه چقدر » نهصد و پنجاه « كه در طول 
، ترهيب، با تمام اساليب ترغيب، پنهاني و علني، شب  و روز زيرا كه، گرديده

ي آنها ول، هاي هستي كند و متوجه آيات و نشانه، كوشيد تا بلكه عقلشان را بگشايد
  .همچنان روگردان بودند

  m  p  o            n  m  l   k       j  i  h  g         f  e  d  c l )٢١: نوح(.  
 )بعد از يأس و نوميدي از ايشان به آستان الهي عرضه داشت و(نوح : عنيي
وال اند كه ام و از كساني پيروي نموده، اند آنان از من نافرماني كرده !پروردگارا :گفت

بر آنان نيفزوده  )براي ايشان پديد نياورده است و(و اوالدشان جز زيان و خسران 
  .است
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  مثالي كه نقش پيامبران را توضيح مي دهد
اش را  زدند كه نقش او را توضيح و وظيفه صفرشتگان مثلي را براي رسول خدا  

  :فرمود صدر حديث آمده است كه رسول خدا  ، كند تبيين مي
يقول أحدُهما ، و ميكائيل عند رجليَّ، ت يف املنام كأنّ جرييل عند رأسيإّني رأي« 
إّنما مثلك و مثل ، و اعقل عقل قلبك ، فقال امسع مسعت أذنك، إضرب له مثالً :لصاحبه
مثّ بعث رسوالً يدعو ، مثّ جعل فيها مائدة، مثّ بين فيها بيتاً، كمثل ملك اّتخذ داراً، أّمتك

والّدار ، فاهللا هو امللك، و منهم من تركه، نهم من أجاب الّرسولفم، الّناس إيل طعامه
ومن دخل االسالم ، من أجابك دخل االسالم، و أنت يا حمّمد رسول، و البيت اجلّنة، السالم

  .١رواه البخاري و الّترمذي» و من دخل اجلّنة أكل ما فيها ، دخل اجلّنة
و ميكائيل هم نزد پاهايم در خواب ديدم كه جبرئيل در سمت سرم بود : يعني

بشنو كه گوش تو  :گفت، مثالي را برايش بياور: يكي به ديگري گفت، قرار داشت
واقعاً مثل تو و مثل امتت مانند اين مثل ، كند و فهم كن كه قلبت درك مي، شنواست

و درون اتاق ، كند كند و در داخل آن اتاقي درست مي است كه پادشاهي خانه بنا مي
سپس كسي را جهت فراخواني مردم براي حضور بر آن سفره ، تراندسگ اي مي سفره

در اين مثال . برخي دعوتش را اجابت كرده و برخي نمي پذيرند، اعزام ميكند
و تو اي محمد ، و اتاق بهشت است، و خانه اسالم است، پادشاه خداوند متعال بود

و هر كس داخل  ،گرديدههر كه دعوتت را اجابت نمود داخل اسالم ، دعوتگري
و هر كه وارد بهشت شود از هر خوراكي كه ، شود اسالم شد داخل بهشت هم مي

  .آنجا باشد مي خورد

  تبشير و انذار) 3(

و از آنجا كه ارتباط ، دعوت پيامبران هميشه همپاي بشارت و بيم دادن بوده است
آيه  بين دعوت بسوي خدا و تبشير و انذار بسيار استوار است قرآن در چندين

  : فرمايد ي رسوالن را به بشارت و بيم دادن منحصر كرده و مي وظيفه

                                           
 ).٢/٣١٩(صحيح اجلامع  -١
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  m      o  n  m  l  kj  i   h     g  f  e
  x  w  v  u  t  sr   q   pl )٥٦: الكهف(.  

و ما پيغمبران را جز به عنوان ) دادن و بيم دادن است وظيفه پيغمبران تنها مژده(
  .تيمفرس رسان نمي رسان و بيم مژده

   :فرمايند در اين مورد براي خود مثالي زده و مي صو رسول خدا 
يا قوم إّني رأيت جيشاً  :فقال، كمثل رجلٍ أيت قوماً، مثلي و مثل ما بعثين اهللا به« 
و النطلقوا ، فأدجلوا، فأطاعه طائفة من قومه، فالنجاء الّنجاء، و إّني أنا الّنذير الُعريان، بعيينَّ
، فأهلكهم و اجتاحهم، فصّبحهم اجليش، فأصبحوا مكاهنم، ه طائفة منهمو كذّبت، فنجوا

» و مثل من عصاين و كذّب مبا جئُت به من احلّق ، فذلك مثل من أطاعين فاتبع ما جئت به
  ). ١(متفق عليه

 ي ام مانند مردي است كه نزد قوم عني مثَل من و رسالتي كه بدان مبعوث شدهي
ورش بر شما در راه يمن با دو چشم خود ديدم لشكري ! اي قوم: گويد آيد و مي مي

ضرب المثل مردي است كه او را بدون لباس (و من بيم دهنده عريانم ، است
ولي چون شنيد كه عليه قوم او ، زنداني كردند به اين اميد كه با بدن لخت فرار نكند

اي نجات پس بر، )نقشه مي كشند با آن حال خارج شد و به قبيله اش هشدار داد
اي  ولي عده، اي از قومش از او اطاعت كردند و بيرون رفتند دسته، خود شتاب كنيد

پس ، و شامگاه دشمن آنها را گرفتار و نابود ساخت، همچنان در جاي خود ماندند
و از شريعتي كه با خود ، هر كس مرا اطاعت كند، اين هم ضرب المثل من است

و كسي كه اطاعتم نكند و ، نجات خواهد يافتام پيروي نمايد از عذاب خدا  آورده
  .ام تكذيب كند هالك خواهد شد حقّي را كه بدان مبعوث شده

زيرا اطاعت ، بشارت و بيم دادن پيامبران هم دنيوي است و هم اُخروي 
كنندگان از فرمان خدا ورسوالن را در دنيا به حيات طيبه و زندگي پاك بشارت 

  :دهند مي
  m }  |  {  z  y     f  ed  c  b  a   ̀ _  ~

  l  k  j  i  h  gl )٩٧: النحل.(  
                                           

 ).٥/٢٠٥(صحيح اجلامع  -١
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در (بدو ، هركس چه زن و چه مرد كار شايسته انجام دهد و مؤمن باشد: عنيي
كارهاي (پاداش  )در آن دنيا(بخشيم و  زندگي پاكيزه و خوشايندي مي )اين دنيا

  :ونيز فرمود .اهيم دادآنان را بر طبق بهترين كارهايشان خو )خوب و متوسط و عالي
 m   ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ   ́  ³²   ±  °  ¯

    Ã  Â  Á  À  ¿ )١٢٣: طه.(  
از  !)اي آدم و حواء و اهريمن(هر دو گروه شما با هم  :خدا دستور داد: عنيي

دشمن  )از فرزندانتان(برخي  )و در آنجا، و در زمين ساكن شويد(بهشت فرو آئيد 
هركه از ، و هرگاه هدايت و رهنمود من براي شما آمد، ند شدبرخي ديگر خواه

  .گمراه و بدبخت نخواهد شد، هدايت و رهنمودم پيروي كند
  :دنده استقرار و امنيت وعده مي، سرافرازي، و آنها را به عزّت

  m  f   e  d  c  b   a    ̀  _     ̂  ]  \
  t  s  r  q   p  o     n  m  l  k  j  i  h    g

d  c  b  a   ̀  _  ~  }  |{      z  y     x   w  vul   
  ).٥٥: النور(

اند و كارهاي شايسته انجام  خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده: يعني
و وارث فرماندهي و ، پيشينيان(دهد كه آنان را قطعاً جايگزين  وعده مي، اند داده

در پرتو عدل و ، از ظلم ظالمان تا آن را پس(در زمين خواهد كرد  )حكومت ايشان
را  )دادگر و مؤمن ملّتهاي گذشته(همان گونه كه پيشينيان  )داد خود آبادان گردانند

در ادوار و اعصار دور و دراز (قبل از خود  )طاغيان و ياغيان ستمگر(جايگزين 
همچنين آئين  ).و حكومت و قدرت را بدانان بخشيده است(كرده است  )تاريخ

پابرجا و برقرار  )در زمين(حتماً ، پسندد ايشان را كه براي آنان مي )ماسالم نا(
 ، سازد و نيز خوف و هراس آنان را به امنيت و آرامش مبدل مي، خواهد ساخت

پرستند و چيزي را انبازم  مرا مي )تنها، آن چنان كه بدون دغدغه و دلهره از ديگران(
آنان كامالً بيرون ، ساني كه كافر شوندك )وعده راستين(بعد از اين  .گردانند نمي

  ).باشند و متمرّدان و مرتدان حقيقي مي(بشمارند  )از دائره ايمان و اسالم(شوندگان 
  :دهند بختي و شقاوت دنيوي بيم مي  كنند به تيره و كساني را كه نافرماني مي
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 mÑ  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Ål  

  .)124: طه(
و از احكام كتابهاي آسماني دوري (هركه از ياد من روي بگرداند و : عنيي
چون نه به قسمت و (؛   خواهد داشت )اي و سخت و گرفته(زندگي تنگ ، )گزيند

و  )و نه تسليم قضا و قدر الهي خواهد گشت، نصيب خدادادي قانع خواهد شد
گرد  )نجابه عرصه قيامت گسيل و با ديگران در آ(روز رستاخيز او را نابينا 

  .آوريم مي
  :و نيز آنها را از عذاب و هالكت دنيوي بر حذر مي دارند

 m  _    ̂  ]    \  [  Z  Y  X  Wl )١٣: فصلت.(  
شما را از  :بگو، گردان شدند روي )مشركان مكّه از پذيرش ايمان(اگر : عنيي
  .ترسانم اي همچون صاعقه عاد و ثمود مي صاعقه
خرت به بهشت و نعمتهاي جاودان آن بشارت و اطاعت كنندگان را در آ 
  :دهند مي

  m     ́  ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬  «  ª  ©
  »  º  ¹  ¸¶  µl )١٣: النساء.(  

، اطاعت كند )اند در آنچه بدان دستور داده(هركس از خدا و پيغمبرش : عنيي
چنين ( كند كه در آنها رودبارها روان است و وارد مي )بهشت(خدا او را به باغهاي 

  .مانند و اين پيروزي بزرگي است جاودانه در آن مي) كساني
  :ترسانند و مجرم و نافرماني كنندگان را با عذاب خدا در آخرت مي

  m  Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
  Ê É  Èl١٤: النساء.  

 )قوانين(و آن كس كه از خدا و پيغمبرش نافرماني كند و از مرزهاي : يعني
گرداند كه جاودانه در  وارد مي )عظيم دوزخ(خداوند او را به آتش ، ذردخدا درگ
  .اي است او را عذاب خواركننده )عالوه از آن(ماند و  آن مي

داند كه دعوتشان با  كسي كه موضوع دعوت پيامبران را مطالعه كرده باشد مي
انذار با و بخوبي روشن است كه تبشير و ، تبشير و هشدار و انذار رنگ آميزي شده
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چون انسان ، كه رسوالن الهي در پيش گرفتند كليد درون و روان انسان است يروش
و از آنجا كه  ، و دفع شر از آن سرشته شده، بر طلب خير و نيكي براي خود

پيامبران درونها را بصيرت بخشيدند با خير و نيكي عظيمي كه در ماوراي ايمان و 
ن بيش از پيش مشتاق تحصيل خير و نفوس و درو، شود مي  عمل صالح حاصل

و هنگامي كه فهميدند چه ضرر و زيانهاي بزرگي در وراي كفر و ، شوند نيكي مي
نفس از اعمال كفر و گمراهي متنفّر شده و فرار ، مي كنند  گمراهي به انسان اصابت

و ، و قلب و نفس انسان از نعمتهايي كه خدا وعده داده نهايت لذّت مي برد، كند مي
گوش كن خداوند چگونه نعيم مؤمنان را در ، مي شود اش ال عاشق و دلباختهخي

  :كند بهشت توصيف مي
 mÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º  E  D  C  B  A

  U       T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K       J  I  H  G  F
  f  e        d  c  b  a   ̀         _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X       W  V
  y  x  w    v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l     k  j  i  h  g
  i  h            g  f  e  d  c  b        a   ̀ _      ~  }  |  {       z
  y  x  w  v   u  t     s  r   q  p  o  n  m  l     k  j

  }  |  {  zl )٣٨ – ١٥: الواقعه.(  

روبروي هم بر آن تختها تكيه ، نشينند طرّز مياينان بر تختهاي مرصع و م: عنيي
پيرامونشان در آمد و ، براي خدمت بديشان(هميشه نوجوان ، نوجواناني .زنند مي

 )آورند براي آنان به گردش درمي(گردانند  براي آنان مي )رفت هستند و باده را
ر درد نه س، از نوشيدن آن .ها و جامهائي از رودبار روان شراب را قدحها و كوزه

نوجوانان بهشتي براي آنان ( .دهند و نه عقل و شعور خود را از دست مي، گيرند مي
اي كه بخواهند و آرزو  و گوشت پرنده .اي را كه برگزينند هر نوع ميوه )گردانند مي
اينها ( .همسان مرواريد ميان صدفند .و حوريان چشم درشت بهشتي دارند .كنند

نه ، در ميان باغهاي بهشت .اند كرده كارهائي كه مي به پاداش) شود بديشان داده مي
سمت  .را !سالم !مگر سخن سالم .آلود و نه سخن گناه، شنوند سخن ياوه مي
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 ).گنجد اوصاف مواهب و نعمتهايشان در بيان نمي!  (؟ چه سمت راستيهائي !راستيها
برند كه  يو در سايه درختان موزي بسر م .اند خار آرميده سدر بي )سايه درخت(در 
هاي فراوان و  و در ميان سايه .هايش رويهم رديف و چين چين افتاده است ميوه

بسر (و در كنار آبشارها و آبهاي روان ). اند خوش و آسوده(گسترده و كشيده 
دهد و منظره آن چشم انسان را فروغ  برند كه زمزمه آن گوش جان را نوازش مي مي
 .گردد شود و نه منع مي كه نه تمام مي. وان هستندهاي فرا و در ميان ميوه ).بخشد مي

، در آغاز كار(ما آنان را . )گذرانند خوش مي(و در بين همسران ارجمند و گرانقدر 
كه (ايم  ايشان را دوشيزگاني ساخته .ايم پديدار كرده )بدين شكل زيبا و شمائل دلربا

و همه جوان و ، ر خودهمس(شيفتگان  !).يابند بكارت خود را باز مي، پس از آميزش
  .همسن و سال هستند )طناز و

كافي است براي اين موضوع كتاب ترغيب و ترهيب حافظ منذري را مطالعه 
سپس ، كني بخواني كني و آن را براي برادران و كساني كه بسوي خدا دعوتشان مي

  .تأثير آن را در نفس خود و شنوندگان مشاهده كني
از دعوتگران ، اند هاي دعوت را نياموخته هبرخي از افرادي كه فقه و آموز

از روش انذار و بيم دادن و تبشير در دعوت استفاده  هگيرند ك اسالمي خرده مي
كنند به اينكه چرا  و از آنها عيبجويي مي، فالني واعظ است: مي گويندنند و ك مي

اين رو  از، كنند كنند برايشان بيان نمي ي اموري  كه مردم را بدان دعوت مي فلسفه
كنند كه از روش واعظي و ترسانيدن و بيم دادن و ترغيب  از ايشان در خواست مي
  . و تشويق دست بردارند

موضعگيريشان نسبت به دعوتگران در پرتو  درتجديد نظر  نيازمند منتقداناين 
   .مي باشند، اند كه اسلوب دعوت را تبيين كرده صاهللا قرآن و احاديث رسول 

  اني نفس و رو كيهتزاصالح و ) 4(

مهرباني او نشانه هاي و از ، بندگان خود مهربان و رحيم است نسبت به خداوند 
زنده كردن و منور ساختن  درون و روان انسانها با وحي و الهام و نور خود مي 

  :باشد
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  m  P  O  N  M   L  K  J          I  H  GF  E  D   C  B  A
 Y   XW  V  U  T      S  R  Q    ̂  ]  \     [  Zl )٥٢: شورى.(  

به تو نيز به فرمان خود ، ايم همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده: عنيي
تو  )پيش از وحي .كه قرآن نام دارد و مايه حيات دلها است(ايم  جان را وحي كرده

م اي وليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده، دانستي كتاب چيست و ايمان كدام كه نمي
تو قطعاً  .بخشيم كه در پرتو آن هر كس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي

  .سازي به راه راست رهنمود مي )مردمان را با اين قرآن(
خداوند مردم را با وحي الهي از تاريكيهاي كفر و شرك وجهل بسوي نور 

  :كند اسالم و بسوي حق خارج مي
 m  L  K   JI  H  G  F  E  D   C  B  A         M

  [   Z  Y  XW  V  U  TS  R  Q   P  O  N
\l  )٢٥٧: البقرة.(  

و خداوند پيامبرانش را با هدايت و شريعت بسوي مردم فرستاده تا مردم را از 
  :تاريكي بسوي نور بيرون آورند

 m  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡     �  ~  }  |
    ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬  «ª   ©  ¨l       )٥: راهيمإب(  

و بدو (خود فرستاديم  )و مؤيد به معجزات(موسي را همراه با آيات : عنيي
به  )و(بيرون بياور  )كفر و جهل(كه قوم خويش را از تاريكيهاي  )دستور داديم

  .)ايمان و دانش رهنمود گردان(سوي نور 
  و بدون آن نور قلبها كور و نابينا هستند

  m È            Ç  Æ   Å    Ä   Í  Ì           Ë       Ê  Él )٤٦: احلج.(  

ها  و بلكه اين دلهاي درون سينه، گردند اين چشمها نيستند كه كور مي: عنيي
  .شوند هستند كه نابينا مي

و رها كردن چيزهاي سودمند ، و كوري و نابينايي قلب گمراهي آن نسبت حق
  :و مفيد و روآوردن به چيزهاي زيانبخش است
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 m  Î  Í  Ì   Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  ÕÔ     Ó    Ò  Ñ  Ð   Ï l 
 ).٥٥: الفرقان( 
كنند كه نه سودي به آنان  مشركان معبودهائي جز خدا را پرستش مي: عنيي
  .رسانند و نه زياني مي

خارج شدن مردم از تاريكيها بسوي نور توسط پيامبران خدا بدون تعليم و 
ان آنها با شناخت كامل خدا و نامها و صفات و تزكيه درون و رو، تعاليم پروردگار

مفيد و  آنچهو آگاهي از، آسماني و پيامبران يو شناخت فرشتگان و كتابها، واالي او
و نيز راهنمايي و داللت بر راه محبت و دوست ، و زيانبخش و مضر، سود بخش

  :داشتن خدا و آشنايي با روش عبادت او تحقق نمي يابد و ممكن نيست
 m O  N   [  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q  P

  c  b  a   ̀ _    ̂            ]  \l )٢: اجلمعة.(  

خدا كسي است كه از ميان بيسوادان پيغمبري را برانگيخته است و به : عنيي
و آنان را پاك ، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، سويشان گسيل داشته است

آنان پيش از آن  .آموزد را مي )يزدان(و شريعت  )رآنق(او بديشان كتاب  .بگرداند
  .تاريخ واقعاً در گمراهي آشكاري بودند

 m  po   n  m  l  k  j  i  h     g  f  e  d
  t    s  r  ql )١٢٩:بقره(  

 )كه از دودمان ما و منقاد فرمان تويند(در ميان آنان  !اي پروردگار ما: يعني
و  )قرآن(ا آيات تو را بر ايشان فرو خواند و كتاب پيغمبري از خودشان برانگيز ت

از شرك و (را بديشان بياموزد و آنان را  )اسرار شريعت و مقاصد آن(حكمت 
و بر هر چيزي توانا و (گمان تو عزيزي و حكيمي  بي، پاكيزه نمايد )اخالق ناپسند

  ).كني بنابر مصلحتي و برابر حكمتي است و هر كاري را كه مي، پيروزي

  تصحيح فكر و انديشه وعقايد از انحراف ) 5(

خدا پرستي بودند و براي ذات باري تعالي  مردم در ابتداي خلقت بر فطرت سليم
شريك قايل نبودند ولي چونكه در ميانشان تفرقه افتاد و دچار اختالف گشتند 
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خداوند پيامبرانش را فرستاد تا مردم را به راه راست هدايت و از گمراهي و 
   .ف برهانندانحرا
  m  y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o  n

  _  ~    }  |  {  zl)٢١٣: البقرة.(  

گونه  برابر فطرت در آغاز از نظر انديشه و صورت اجتماعي يك(مردمان : عنيي
كم دوره صرف فطري به پايان رسيد و جوامع و طبقات  كم(  .يك دسته بودند )و

اختالفات و تضادهائي ، هاي عقلي و شرائط اجتماعيپديد آمدند و بنا به استعداد
پس خداوند پيغمبران را  )به وجود آمد و مرحله بلوغ و بيداري بشريت فرا رسيد

و كتاب  .بشارت دهند و بترسانند )مردمان را به بهشت و دوزخ(برانگيخت تا 
 بر، كرد دعوت مي )و عدالت(كه مشتمل بر حق بود و به سوي حقيقت  )آسماني(

و (ورزيدند داوري كند  آنان نازل كرد تا در ميان مردمان راجع بدانچه اختالف مي
  .بدين وسيله مرحله نبوت فرا رسيد

يشان روشن او حق را بر، كرد هر پيامبري قومش را به راه راست دعوت مي 
واين امر مورد اتّفاق بين همه پيامبران ، كرد و بسوي آن فراخواني مي، ساخت مي
گام انحراف پديد آمده در شهر و عصر خود  در پي اصالح پس هر پيامبريس، بوده
، شود اي منحصر نمي هيچ ضابطه هو ب، انحراف هم اشكال گوناگوني دارد، نهاد مي

پس هر پيامبري در صدد درست كردن و اصالح انحراف موجود در عصر خويش 
 و هود پيامبر ، هيمهمچنين ابرا، كرد بت پرستي مبارزه مي با مثالً نوح ، بود

و صالح ، زياده خواهي و ستمگري و زورگويي قوم خود به پاخواست در برابر
و ، كرد و با آن مبارزه نمود فساد و پيروي از مفسدان را در ميان قوم خود انكار مي

جرم و جنايت خبيث لواط كه در ميان آن قوم رواج يافته بود وارد   ط پيامبر ول
ي كم فروشي و خيانت در ترازو و  يب با گناه و جريمههمچنين شع، جنگ شد

همه اين جرم و جنايات و گناه  ، و به همين روش، پيمانه مقاومت نمود
و پيامبران اين را ، شود انحراف تلقي ميشدند  ميومعصيتهايي كه امتها مرتكب 

كردند و عليه خارج شدن از آن با هر شكلي كه ممكن بود مبارزه  تبيين مي
  .كردند مي
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  ي حجت  اقامه) 6(

خداوند پيامبران را  واز اين ر، ست نداردوهيچ كس چون خدا معذرت خواهي را د
اي  يامت براي مردم حجت و بهانهقفرستاده و كتابهايش را نازل كرد تا در روز 

  :نباشد
  m    yx  w  v  u  t  s   r  q  p  o  nl)١٦٥: النساء.(  

كافران را (و ، رسان مژده )مؤمنان را به ثواب(ستاديم تا ما پيغمبران را فر: عنيي
و بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي بر خدا براي ، دهنده باشند بيم )به عقاب

ايمان ، فرستادي و نگويند كه اگر پيغمبري به سوي ما مي(مردمان باقي نماند 
  ).گرفتيم آورديم و راه طاعت و عبادت در پيش مي مي

فرستاد در روز قيامت با خدا  خداوند پيامبرانش را بسوي مردم نميو چنانچه 
و به دوزخ  عذاب مي دهيونه مرا گچ: گويند و مي خواهند شد وارد مخاصمه

  :ما ابالغ كندر را ب ات برنامهاندازي درحالي كه كسي را نزد ما نفرستادي تا  مي
 m    Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â

 Ô  Ó  Ò  Ñl ١٣٤: طه.(  

ايشان را با عذابي نابود ، اگر ما پيش از نزول قرآن و آمدن پيغمبر اسالم: يعني
پيغمبري براي ما  )در دنيا(چرا  !پروردگارا :گفتند مي )روز قيامت( ، كرديم مي

خوار و رسوا  )در آخرت(پيش از آن كه ، تا از آيات تو پيروي كنيم، نفرستادي
   ؟)زخ گرفتار آئيمو به دو(شويم 

، كند در روز قيامت وقتي كه خداوند از اولين تا آخرين انسانها را جمع مي
براي هر امتي پيامبرشان را حاضر  تا عليه آنها شهادت دهد كه رسالت پرودگارش 

  :و حجت را بر ايشان اقامه نموده، را ابالغ نموده
  m ̀ _  ~      }  |           {  z  y    x  w    d  c  b  a

  r  q  p   o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  el  
  ).٤٢ – ٤١: النساء(

چگونه خواهد بود بدان گاه كه از هر ملّتي  )حال اينان !اي محمد( :عنيي
 )نيز به عنوان(بياوريم و تو را  )از پيغمبران براي شهادت بر قوم خود(گواهي 
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؟ در آن  بياوريم )يعني تنگچشمان و نافرمايان(اينان  )از جمله، قوم خود(شاهدي بر 
كساني كه كفر را برگزيده و از فرمان  )كه چنين كارهائي به وقوع پيوندد(روز 

همان گونه كه مردگان را در خاك (دارند كه كاش  دوست مي، اند پيغمبر سر بر تافته
كردند  مي ايشان را نيز در دل خاك دفن، ريزند كنند و خاك بر پيكرشان مي دفن مي

و همچون مردگان در خاك (كردند  را بر روي آنان صاف مي )مزار ايشان(زمين  )و
 )در آن روز آنان .ديدند شدند و چنين شرمندگي و درد و رنجي را نمي پنهان مي

  .گفتاري را از خدا پنهان سازند )كردار يا(توانند  نمي
  : و در آيه اي ديگر مي فرمايد

 m         R  Q  P  O      _  ^]   \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S
  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `l )٨٩: النحل.(  

كه در (گماريم  روزي در ميان هر ملّتي گواهي از خودشان بر آنان مي: عنيي
كه هم اينك در جهان (بر اينان  !)اي محمد(و تو را ، )دنيا پيغمبر ايشان بوده است

و از تو درباره عملكرد ( ، گيريم گواه مي )آيند به وجود مي هستند و يا اين كه بعدها
قرآني كه برنامه كامل و  .پرسيم مسلمانان به قرآن و دوري گزيدنشان از آن مي

  .)جامعي در بر دارد
و نسبت به راه و ، اند از اين رو كساني كه از پيروي پيامبران سرپيچي كرده

اند قطعاً  يا مورد عذاب الهي قرار گرفتهوقتي كه در دن، اند روش آنها معترض بوده
  :اند اي جز اعتراف به ظلم و ستم خود نداشته چاره

 m  M  L  K  J   I  H  G  F       E  D  C  B  A
  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N
  l  k  j  i  h    g  f  e  d  c        b  a   ̀  _  ^

  ml  )١٥ – ١١: األنبياء.(  
 )به سبب كفرشان(آباديهاي ستمگري را  )اهالي(بسيار بوده است كه : عنيي

آنان هنگامي  .ايم گروههاي ديگري را روي كار آورده، ايم و پس از ايشان نابود كرده
و براي نجات (اند  ناگهان پاي به فرار گذاشته، اند كه عذاب ما را احساس كرده

اما به عنوان تمسخر و ( ).اند و آن سو گريختهخويش همچون چهارپايان به اين سو 
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نگريزيد و باز گرديد به سوي زندگاني پرناز و  :)استهزاء بديشان گفته شده است
شايد  !برديد و به سوي كاخها و قصرهاي پرزرق و برقتان نعمتي كه در آن بسر مي

 )و چيزيكمكي (از شما  )خدمتگزاران و اطرافيانتان به شما نياز داشته باشند و(
ما ستمگر  !واي بر ما :گويند مي ).و به رأي و نظرتان محتاج باشند(خواسته شود 

 ).سوزيم و هم اينك به آتش مي، ايم بر خود ستم كرده، و با كفر ورزيدن(ايم  بوده
تا اين كه  )كنند را تكرار مي» واي بر ما « و (فرياد ايشان خواهد بود ، پيوسته اين

اندازيم و هالكشان  و ايشان را از پاي مي(نمائيم  و افتاده ميآنان را درويده و فر
  ).سازيم مي

، شوند همچنين وقتي كه در قيامت بسوي سرنوست وحشتناك سوق داده مي
 زبان  وقبل از انداخته شدن به دوزخ چون از آنها در مورد گناهانشان سؤال  شود

  :گشايند مياعتراف 
  m�  ~          }  |{  z   y  x    «  ª  ©   ̈  §  ¦      ¥   ¤   £  ¢  ¡

    Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½  ¼   »  º  ¹      ̧  ¶   µ  ́    ³  ²  ±  °   ̄ ®     ¬
   Î         Í  Ì  Ë  Ê  É  È        Ç   Æ  Ål )١١ – ٨: امللك.(  

 .پاره شود د و پارهنزديك است بترك، )بر ايشان(دوزخ از شدت خشم : عنيي
آيا پيغمبر  :پرسند دوزخبانان از آنان مي، شوند هر زمان كه گروهي بدان انداخته مي

تا شما را از چنين روزي و وضعي (اي به ميان شما نيامده است  بيم دهنده
اي به ميان ما آمدند و ما  پيغمبران بيم دهنده !آري :گويند مي ).؟بترساند

براي ، به نام وحي(خداوند به هيچ وجه چيزي را  :فتيمدروغگويشان ناميديم و گ
اگر ما : گويند و مي. و شما دچار گمراهي بزرگي هستيد، نفرستاده است )كسي

هرگز از زمره دوزخيان ، گرفتيم و يا عقل خود را به كار مي، داشتيم گوش شنوا مي
ز رحمت ا(پس دوري  .كنند اينجا است كه به گناه خود اعتراف مي. گشتيم نمي
  !بهره دوزخيان باد )خدا

و داد ، كند و هنگامي كه در آتش دوزخ عذاب از هر طرفي آنها را احاطه مي
  :دنگوي جهنّم به آنها مي نخازن و نگهبانا، اندازند وفرياد راه مي
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 m    O  N  ML  K  JI    H  GF  E  D  C  B
  T   S  R   Q  Pl)٥٠: غافر.(  

هاي روشن و  آيا پيغمبران شما آيه :گويند مي )آنان نگهبانان دوزخ به( :عنيي
پس خودتان  :گويند مي .آري :گويند مي ؟آوردند دالئل آشكاري را براي شما نمي

جز  )رسد و بيفايده است و به جائي نمي(ولي درخواست كافران ، درخواست كنيد
  .اي ندارد سردرگمي نتيجه

  سياست و اداره ي امور امت) 7(

، كنند يك جماعت و امت راتشكيل ميدهند وت پيامبران را اجابت ميكساني كه دع
، و نيازمند كسي هستند كه رهبري و تدبير امور سياسي آنها را بر عهده گيرد

و در بين ، اند اي را عهده دار شده رسوالن الهي در حال حيات خود چنين وظيفه
 m  _  ~  }  |  a`l  اند مردم با حكم خدا داوري حكمراني كرده

ميان آنان بر طبق  )اگر اهل كتاب از تو داوري خواستند(پس : يعني).٤٨: املائدة(
  ، چيزي داوري كن كه خدا بر تو نازل كرده است
  : فرمايد كند و مي و خداوند رب العزّه داود پيامبر را ندا مي

 m  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É
   Ý  Ü  Û  ÚÙ   ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þl )٢٦: ص.(  

و بر جاي پيغمبران (ايم  ساخته )خود(ما تو را در زمين نماينده  !اي داود: عنيي
  .پس در ميان مردم به حق داوري كن )ايم پيشين نشانده

، اسرائيل سياست امور امتشان را با حكم تورات اعمال نمودند و انبياي بني
كلّما هلك ، كانت بنو إسرائيل تسوسهم األنبياء«  :آمده استهمانگونه كه در حديث 

  ١»نيبٌّ قام نيبٌّ
هرگاه يكي از آنان وفات مي ، يعني انبياي بني اسرائيل رهبر سياسي آنها بودند

  .كرد يافت ديگري قيام مي
                                           

 ).٤/١٩٠(صحيح اجلامع الصغري/ روايت خباري و مسلم و امحد و ابن ماجة  -١
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   :فرمايد و خداوند در مورد تورات مي
 m  ~     }  |  {  z  y  x  wv  u   t  s  r  q

 ̀  _    k  j  ih  g  f  e    d  c  b  a
  {  z  y  x  w   v  u  t  sr  q  p  o  n  m   l

  |l)٤٤: املائدة.(  
 )به سوي حق(نازل كرديم كه در آن رهنمودي  )بر موسي(ما تورات را : عنيي

 .بود )و پرتوانداز بر احكام الهي، زداينده تاريكيهاي جهل و ناداني(و نوري 
و نيز ، كردند سليم فرمان خدا بودند بدان براي يهوديان حكم ميپيغمبراني كه ت

كردند كه امانتداران و پاسداران كتاب خدا  خداپرستان و دانشمنداني بدان حكم مي
  .بودند

ودر صلح و جنگ رهبر ، كردند بنابراين پيامبران در بين مردم حكومت مي
به امور و مصلحت مردم ي  و براي اداره، دار امور قضايي بودند و عهده، امت

و اطاعت از آنها ، و در تمام احوال و شرايط هم فرمانبردار خدا بودند، پاخواستند
  :هم اطاعت ازخدا است

 m  N  M  L   K  J  I  H  GF  E  D  C  B  Al  
  ).٨٠: النساء(

  .در حقيقت از خدا اطاعت كرده است، هر كه از پيغمبر اطاعت كند: عنيي
اعت از پيامبر به خشنودي و محبت و دوستي خدا نايل نمي و بنده جز با اط

  :گردد
  m    ih    g  f  e   d  c   b  a             ̀   _  ^l )٣١: آل عمران.(  

از من پيروي كنيد تا خدا شما را ، داريد اگر خدا را دوست مي :بگو: عنيي
  .است و خداوند آمرزنده مهربان، دوست بدارد و گناهانتان را ببخشايد

يعني شنيدن و ، است» سمع و طاعت «ي هميشگي مؤمن   لذا شعار و نشانه
  :اطاعت از فرمان رسول خدا

 m  Ç  ÆÅ  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹          ̧ ¶
É  Èl )٥١: النور.(  
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مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده شوند تا ميان : عنيي
و  !شنيديم و اطاعت كرديم :گويند سخنشان تنها اين است كه مي، اوري كندآنان د

  .رستگاران واقعي ايشانند
  



 



 

  فصل چهارم
  وحي الهي

  نبوت بخشش الهي است 

يا رنج و تالش دست ، كه به مجرّد رغبت و عالقه 1نبوت يك بخشش الهي است
و ، ا جديت و تالش زيادو ادعاي فالسفه مبني بر اينكه نبوت تنها ب، يافتني نيست

پااليش ، عادت تهذيب روان، ترين طاعات انجام سخت، تحمل انواع عبادات
و رياضت و سخت كوشي نفس و بدن قابل اكتساب ، پاك كردن اخالق، خواطر

  .2!است دروغ و باطل مي باشد
خداوند متعال در بيش از يك مورد در قرآن بيان فرموده كه نبوت نعمتي  

  : آنجا كه مي فرمايد، الهي استرباني و 
 m  f  e  d   c  b  a   ̀  _  ~  }  |  {  z  y  x   w  v

  s        r     q    p  o   n      m   l  kj  i  h  g l)٥٨: مرمي.(  

و از فرزندان كساني كه با نوح ، آنان كه پيغمبراني بودند از سالله آدم: عنيي
به (و از زمره كساني كه آنان را ، ابراهيم و يعقوبو از دودمان ، سوار كشتي كرديم

برگزيده بوديم و بديشان نعمت  )براي رسالت آسماني(رهنمود و  )سوي ايمان
هر زمان كه آيات خداوند مهربان پيش ايشان تالوت ، داده بوديم )دنيا و آخرت(

  .افتادند كنان و گريان به خاك مي سجده، شد مي
  :فرمايد سف پسرش را نقل كرده و ميو خداوند سخن يعقوب با يو

  m  T       S  Rl )٦: يوسف.(   

                                           
معتزله بر آن بودند كه ارسال رسوالن و نازل كردن كتاهبا بر خدا واجب است، ويل حّق در اين مورد  -١

ست كه اين يك فضل و رمحت  خداوند مّتعال است بر بندگان ، و مقوله ي واجب بودن تنها اين ا
لوامع النوار (نگاه كن به . خدا بر خود واجب گردانيده: بدينصورت موّجه و قابل قبول است كه بگوييم 

 )٢٥٨، ٢/٢٥٦( البهّية 
  ).٢/٢٦٧(لوامع النوار البهّية ( -٢
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به (پروردگارت تو را  )كه در خواب خويشنت را سرور و برتر ديدي(مهان گونه : یعنی
  .گزيند برمي )پيغمربي

  : وخداوند به موسي فرمود
 m  M  L  K   J  I   H  G  F  E  D  C  B  A

  Nl )١٤٤: األعراف.(  

من تو را با رسالتهاي خويش و با سخن گفتنم  !اي موسي: دا گفتخ: عنيي
عصري كه مأموريت تبليغ  هم(بر مردمان  )با تو از فراسوي حجاب و بدون واسطه(

  .برگزيدم )احكام آسماني بدانان داري
و در اشعار ، كرد كه در اين امت پيامبر باشد أميه بن أبي صلط بسيار آرزو مي

و كالم خدا چه ، ولي مرادش حاصل نشد، كند دعا مي، اوندزيادي خطاب به خد
  :زيباست كه فرمود

  m  ÈÇ  Æ  Å   Ä   Ãl)١٢٤: األنعام .(  
رسالت  )چه كسي را براي پيامبري انتخاب و(داند كه  خداوند بهتر مي:عنيي

  .دارد خويش را به چه كسي حوالت مي
ائف به نامهاي عروه بن از اين رو وقتي كه دو نفر از مردان بزرگ مكّه و ط

مسعود ثقفي و وليد بن مغيره كانديد شدند تا يكي از آنها براي امر پيامبري انتخاب 
خداوند بزرگي ، ي ايشان را اعالم فرمود خداوند انكار نمود و منكر بودن گفته، شود

آيا جايز است آنها ، كند كه خود در دنيا ارزاق و روزيها را در ميان مردم تقسيم مي
  ا در تعيين مستحق رحمت نبوت و رسالت دخالت دهد؟ ر

 m   ̄  ®¬  «  ª   ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }
  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶µ    ́  ³  ²  ±  °

  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  ÁÀl )٣٢ – ٣١: زخرف.(  

مكّه و (چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يكي از دو شهر  :گفتند: عنيي
و (كنند  آيا آنان رحمت پروردگار تو را تقسيم مي !؟ فرو فرستاده نشده است )طائف

اين مائيم كه معيشت آنان را  ).؟سپارند كليد رسالت را به هر كس كه بخواهند مي
، ايم و برخي را بر برخي ديگر برتريهائي داده .ايم در زندگي دنيا ميانشان تقسيم كرده
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و  ).و به يكديگر خدمت كنند(را به كار گيرند  تا بعضي از آنان بعضي ديگر
كه نبوت است و (كنند بهتر است  آوري مي رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع

  ).نبوت از همه مقامات برتر است
و در اين فصل راهي را كه بوسيله آن خدا برگزيده شدن پيامبرانش را اعالم 

  .كند بيان خواهيم كرد مي

  پيامبران و انبياءبا  خداراه ارتباط 
  :نامگذاري كرده و مي فرمايد» وحي«خدا اين راه را 

   m  O  N  M   LK  J  I  H   G  F       E    D   C     B  A
  Z   YX  W  V  U  T  S   R  Q  P

  ]  \  [l)١٦٣: النساء.(   

همان گونه كه ، وحي كرديم )قرآن و شريعت را، اي پيغمبر(ما به تو : عنيي
، به ابراهيم )همان گونه كه(و ، از تو به نوح و پيغمبران بعد از او وحي كرديم پيش

، ايوب، عيسي، )او كه برخي از آنان پيغمبران خدا بودند(نوادگان ، يعقوب، اسحاق
  .و به داود زبور داديم، و سليمان وحي كرديم، هارون، يونس

و ، 1اشته باشداعالم مخفي و سريع است اگر چه اسباب مختلف هم د :وحي
  :مانند الهام خدا به حواريون، گيرد اين اعالم گاهي با الهام صورت مي

 m§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |      {  z  yl   
  ). ١١١: مائده(

آن گاه را كه به حواريون الهام كرديم كه به من و  )خاطرنشان ساز(و : عنيي
  .ايمان بياوريد )عيسي(فرستاده من 

  
  

                                           
 ).٦٥١،٦٥٢املصباح املنري (،و )١/٩ي فتح البار(مراجعه كن به  -١
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  : انند الهام به مادر موسيو م 
 m  _  ̂  ]   \  [      Z  Y  X  W  V  U  TS  R   Q     P     O  N

   f  e  d  c     b  a    `l )٧: قصص(  

و هنگامي كه بر او ، ما به مادر موسي الهام كرديم كه موسي را شير بده: عنيي
مباش كه ما او را به  و مترس و غمگين، بينداز )گونه نيل(وي را به دريا ، ترسيدي
  .نمائيم گردانيم و از زمره پيغمبرانش مي تو باز مي

ي پيامبر ذكريا به  وند اشارهچون خدا، همچنين به معني اشاره آمده است
  : قومش را وحي ناميده

 m   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ² l )١١: مرمي.(  

بيرون آمد و به پيش  )بادتع(از محراب  )زكريا، از اين بشارت(بعد : عنيي
به شكرانه اين (بامدادان و شامگاهان  :قوم خود رفت و با رمز و اشاره بديشان گفت

 )خدا(به تسبيح و تقديس  )نعمت كه در سرنوشت آينده همه شما تأثير بسزا دارد
  .بپردازيد

در قرآن كريم بمعني خبر دادن و اعالم انواع » وحي«ي  بيشترين موارد كلمه
با ، اش را از آن مطّلع گرداند  خواهد بندگان برگزيده و هدايتي است كه خدا ميعلم 

  .روشي سرّي و مخفي و غير عادي براي بشر است

  خدا به پيامبران وحيمقامهاي 

  :خداوند متعال در تبيين اين مقامها مي فرمايد
 m    Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë

   Û   â  á  à     ß  ÞÝ  Ül )٥١: شورى.(  
به (مگر از طريق وحي ، هيچ انساني را نسزد كه خدا با او سخن بگويد: عنيي
از (اي  يا از پس پرده )و يا خواب در غيربيداري، به گونه الهام در بيداري، قلب

ان بفرستد و او به فرم )به نام جبرئيل(و يا اين كه خداوند قاصدي را  )موانع طبيعي
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وي واال و كار بجا  .وحي كند )به پيغمبران(خواهد  آفريدگار آنچه را كه خدا مي
  .است

  :پس وحي سه مقام دارد
بطوري كه هيچ شكي به دل  صالقاي مطالب وحي شده به قلب پيامبر  : اول

همانگونه كه در صحيح ابن ، راه ندهد در اينكه آنچه القاء شده از جانب خداست
  :فرمود صكه رسول خدا   حبان روايت شده

، إنّ روح القدس نفث يف روعي أنّ نفساً لن متوت حّتي تستكمل رزقها و اجلها« 
  1»  فاّتقوا اهللا و أمجلوا يف الطّلب

و ، همانا جبرئيل به قلبم القاء كرد كه هيچ كس تا رزقش را صرف نكند: يعني
د و در طلب روزي كار باشيزپس پرهي، رود ازدنيا نمي نكند مدت عمرش را سپري

  .خوب عمل كنيد
ي فوق وحي  و ابن الجوزي بر اين باور است كه مراد خداوند از وحي در آيه

  .2در حالت خواب و رؤياست 

  رؤياي انبياء
زيرا ، آنچه ابن الجوزي مقام اول وحي را بدان تفسير نموده قطعاً داخل وحي است

هنگامي كه  - عليه السالم –خليل  لذا خليل الرّحمن ابراهيم، رؤياي انبياء حق است
و اين رؤيا را فرمان ، رؤياي ذبح اسماعيل را در خواب ديد بال فاصله اقدام نمود

  : فرمايد خداوند متّعال در اين رابطه مي، خدا برشمرد
 m   Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë

   ç  æ  å  ä  ã   â  á  àß  Þ   Ý  Ü B  A    G  F  E     D  C
  R  Q  P        O  N  ML  K   J  I  Hl   

  ).١٠٥ – ١٠٢: الصافات(

                                           
 . شوري) ٥١(تفسري آية )٢١٥/ ٦(تفسري ابن كثري  -١
 ).٧/٢٩٧(زاد املسري  -٢
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به سنّي رسيد كه بتواند با او به  )او متولّد شد و بزرگ گرديد و(وقتي كه : عنيي
بينم  من در خواب چنان مي !فرزندم :ابراهيم بدو گفت، ايستد )در پي معاش(تالش 

كاري  !اي پدر :؟ گفت بنگر نظرت چيست ).و قربانيت كنم(كه بايد تو را سر ببرم 
به خواست خدا مرا از زمره شكيبايان خواهي  .شود بكن كه به تو دستور داده مي

و ابراهيم پسر را (شدند  )فرمان خدا(هر دو تسليم  )پدر و پسر(هنگامي كه . يافت
اي  :زديم كه فريادش .و رخساره او را بر خاك انداخت )روي شنها دراز كشاند

و برابر فرمان آن عمل كردي و (تو خواب را راست ديدي و دانستي  !ابراهيم
دست نگهدار كه در اين آزمايش بزرگ موفّق  .مأموريت خود را به جاي آوردي

ما اين گونه به نيكوكاران ، )خواهيم بيش از اين رنج تو و فرزندت را نمي .شدي
  .دهيم سزا و جزا مي

اند  روايت كرده - رضي اهللا عنها –بخاري و مسلم از عائشه و در حديثي كه 
  :آمده است

و كان ال يري رؤيا ، من الوحي الّرؤيا الّصاحلة يف الّنوم اّول ما بدي به رسول اهللا « 
  ١» إالّ جائت مثل فلق الّصبح

و هر ، رؤياي صالحه بود اولين مرحله ي آغاز وحي به رسول خدا : يعني
  .كرد ديد همچون روشني صبح تحقّق  پيدا مي ميچه را در خواب 

  :كالم خدا با رسولش در پشت پرده :مقام دوم
و خداوند در ، سخن گفت -عليه السالم –همانگونه كه خداوند متعال با موسي 

  :مانند، چند مورد از كتابش اين موضوع را يادآور شده
  m  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾     ½   ¼   »  º  ¹  ¸

   Ç  P  O  N   M      L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  R  Ql )١٤ – ١١: طه.(  

                                           
 .٣٧/ ١٢جامع األصول   -١
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 !اي موسي :ندا داده شد )از سوئي( ، هنگامي كه به كنار آتش رسيد: عنيي
چرا كه در ، كفشهايت را از پا بيرون بياور .باشم بدون شك من پروردگار تو مي

، ام برگزيده )براي مقام رسالت(ن تو را م .هستي»  طُوي« سرزمين پاك و مبارك 
تا آن را خوب بياموزي و به قوم خود (شود  پس گوش فراده بدانچه وحي مي

 ، پس تنها مرا عبادت كن، و معبودي جز من نيست، هستم» اهللا « من  ).برساني
  .به ياد من باشي )هميشه(و نماز را بخوان تا ، )عبادتي خالص از هرگونه شركي(

  بود   -عليه السالم –افرادي كه خداوند با آنها سخن گفت آدم  و ازجمله
 m  ba   ̀ _  ~l )٣٣: بقره.(  

ها آگاه  پديده )و خواص و اسرار اين(آنان را از نامها  !اي آدم :فرمود: عنيي
  .كن

بسوي آسمان عروج  همچنين خداوند وقتي كه به بنده و رسول خود محمد 
  .كرد با او سخن گفت

  :ام توسط فرشتهياعالم و ابالغ وحي و پ :سوممقام 
  :ي ذيل اين نوع الهام است آيه درمراد خداوند 

 m  ÞÝ  Ü   Û  Ú  Ù   Ø  ×           âl     ٥١: الشورى  
بفرستد و او به فرمان  )به نام جبرئيل(و يا اين كه خداوند قاصدي را : يعني 

  )1.وحي كند )برانبه پيغم(خواهد  آفريدگار آنچه را كه خدا مي

  روش فرود آمدن فرشته نزد پيامبر

  2: ي وحي سه حالت دارد يابيم كه فرشته در مي،  با تأمل در نصوص قرآن و سنّت
و اين جز دو ، فرشته را در شكل و صورت واقعي مي بيند صپيامبر: اول

  .مورد براي پيامبر ما اتّفاق نيفتاد

                                           
 .مراجعه كنيد ٤٠عامل املالئكة ص : در اين مورد به كتاب ما  -١
 .به مرجع سابق مراجعه كن -٢
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و بعد از تمام شدن همه مطالب ، ودش بصورت صداي زنگ به او وحي مي :دوم
  .حفظ و ضبط مي شود صالهام شده در قلب رسول خدا 

فرشته خود را در شكل و سيماي يك مرد نزد ايشان نمايان شده و با او  :سوم
و اين نوع وحي ، كند هم گفتارش را حفظ مي صو پيامبر، پردازد به گفتگو مي

لين وحي كه به ايشان شد در نزديكي و او، بوده است صسبكترين احوال پيامبر  
  .غار حراء از اين نوع بود

  بشارتهاي وحي

و ، ديد نوري را مي، اينكه با فرشته آشنايي داشته باشداز قبل   صرسول خدا
 آورد و او را مورد خطاب قرار ولي آن فرشته را كه نور پديد مي، شنيد صدايي مي

 يت صحيح خود از ابن عباس رواهمانگونه كه مسلم در ، كرد رويت نميداد  مي
  : كند كه فرمود مي

و يري الضوء سبع ، مبكّة مخس عشرة سنة يسمع الصوت صمكث رسول اهللا « 
  ١»و أقام باملدينة عشراً ، و مثان سنني يوحي اليه، سنني و ال يري شيئاً
مدت هفت سال ، پانزده سال در مكّه باقي ماند صخدا  پيامبريعني رسول 

و مدت هشت ، شنيد ولي چيزي نمي ديد و صدا را مي، مي كرد  اهدهنور را مش
  .و ده سال در مدينه زندگي كرد، شد سال به ايشان وحي مي

و ، شنيد صداي الهام فرشته  را مي« : امام نووي در تفسير اين حديث فرمود
هم  تا اينكه باالخره فرشته را، كرد و نور آيات خدا را مشاهده مي، ديد نورش را مي

  .2»و شفاهي وحي را از او دريافت كرد ، ديد

                                           
نچه  ابن عباس در مورد مّدت زمان وحي ذكر منوده ، و آ)١٠٤/ ١٥(شرح نووي بر صحيح مسلم  -١

خالف  مّدت حمفوظ و معروف است، چون معروف است كه در سن چهل سالگي وحي به رسول خدا 
آغاز شد ، و در حايل كه سن ايشان پنجاه و سه سال بود به مدبنه هجرت فرمود، پس دوران وحي در مكه 

 .سيزده سال است
 .١٥/١٠٤شرح مسلم نووي  -٢
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  وحي بر پيامبر ي تأثير فرشته

اين است كه آنچه به ، كنند يكي از پندارهايي كه تكذيب كنندگان پيامبران ادعا مي
اصابت ميكرد يا نوعي صرع بوده و يا شيطان با او پيوند برقرار ميكرده  صپيامبر
و ، چون اين دو حالت با هم فرق دارند، ستاما اين ادعا دروغي بيش ني، است

و ، يابد و وزنش كاهش مي، شود شود رنگش زرد مي كسي كه دچار صرع مي
انسان جن زده هم به همان گونه تأثيرات فيزيكي بر  ، دهد تعادلش را از دست مي

گويد و بر زبان او  و گاهي شيطان بر زبانش سخن مي، جسم او قابل مشاهده است
، شود دهد به عبارت ديگر دچار هذيان گويي مي مورد خطاب قرار ميحاضرين را 

موجب رشد و شكوفايي جسمي و درخشش  اما ارتباط فرشته با رسول خدا
عالوه بر اين حاضرين هم در وقت نزول وحي بر ايشان كالمي ، شد سيماي او مي

در نزديك  ي زنبور عسل را اي همچون زمزمه بلكه تنها صدا و زمزمه، شنيدند نمي
سپس از جاي بر مي خواست در حالي كه همه  1،مي شنيدند  صسر رسول خدا 

سپس خودش به ، ي وحي به او الهام كرده بود حفظ داشت قرآني را كه فرشته
  .داد كه چه آياتي به او وحي شده اصحاب خبر مي

نقل كرده كه در روز سرماي شديد وقتي قرآن بر رسول  مادرمان عائشه 
و عرق از پيشانيش ، گرفت نازل مي شد در حالت بيهوشي قرار مي ص اهللا
  . 2ريخت مي

وقتي كه در موقع نازل شدن وحي  صكند كه رسول اهللا  همچنين روايت مي
از شدت فشار سنگيني رسول خدا در آن موقع نزديك ، بر پشت شتر قرار داشت

  .3بود بر زمين بخوابد
كند كه در كنار رسول خدا  ميويكي از اصحاب بزرگوار آن حضرت نقل 

در آن موقع نازل شدن وحي بر ، رانش  در زير ران ايشان قرار داشت، نشسته بود
  .1خُرد شود  صنزديك بود رانش در زير ران رسول اهللا ، ايشان شروع شد

                                           
 ).١٢/٤١جامع االصول ( روايت ترمذي  -١
 ).١/١٨نگاه كن به فتح الباري (صحيح خباري ، كتاب بدو الوحي  -٢
 ).١/٢١فتح الباري (بيهقي درالدالئل  بدان اشاره منوده با روايت از عائشه  -٣
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را برايمان نقل  صي خود از نزول وحي بر پيامبر يعلي بن اميه مشاهده 
ناگهان رسول ، وارد شدم«: گفت، دن آن حالت را داشتكه مدتها آرزوي دي، كند مي

سپس آرام ، كرد مدتي به همان حال خُرخُر مي، ي بر افروخته ديدم خدا را با چهره
  .2»شد و به حال عادي برگشت

                                                                                                      
 ).٥/١٨٤(، و امحد ٤، و نّسائي جهاد ٣١، جهاد١٢صحيح خباري  كتاب الصالة  -١
 ).٩/٩فتح الباري (ري، كتاب فضائل قرآن صحيح خبا -٢



 

  فصل پنجم
  صفات و ويژگيهاي پيامبران 

  انسان بودن

ع بشر براي حكمت خداوند داناي خبير بر اين بوده است كه پيامبرانش را از نو
  )١١٠:کهف(m  Ú      Ù  Ø      ×   Öl  ،هدايت و راهنمايي آنها برگزيند

  .من فقط انساني همچون شما هستم :بگو !)اي پيغمبر( :يعني

  شايستگي بشر براي حمل رسالت الهي

قدر و ، دانند خدا انسان را براي حمل رسالت آسماني برگزيند كساني كه بعيد مي
اما در واقع انسان اهليت تحمل اين امانت بزرگ را ، اند يده گرفتهمنزلت انسان را ناد

  :آن امانتي كه آسمانها و زمين و كوهها از تحمل آن هراسناك شدند، دارد
  m  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ     ́  ³  ²  ±  °

  Ä  Ã  Â         Á  À  ¿¾   ½l )٧٢: أحزاب.(  
و همه جهان (آسمانها و زمين و كوهها  را بر )اختيار و اراده(ما امانت  :يعني

و انجام وظيفه ، و انجام وظيفه اختياري همراه با مسؤوليت(عرضه داشتيم ) خلقت
جملگي آنها اجبار را بر اختيار . اجباري بدون مسؤوليت را بديشان پيشنهاد كرديم

كه  و حال اين، و از پذيرش امانت خودداري كردند و از آن ترسيدند )برتري دادند
اما  .و داراي موقعيت بسيار ممتازي شد(زير بار آن رفت  )اين اعجوبه جهان(انسان 

برند و قدر اين مقام رفيع را  پي به ارزش وجودي خود نمي(آنان  )برخي از
  .واقعاً ستمگر و نادانند )دانند و نمي

و ناممكن تلقّي مهم آنان كه برگزيده شدن انسان بعنوان پيامبر را امري 
خورد و ميĤشامد و  عنوان جسدي كه ميانسان به به  نگاهي گذرا، دنكن مي
  :اند پرداختهكند  و در جهت برآوردن نيازهايش در زمين رفت و آمد مي، خوابد مي
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 m  o     n  m    l   kj  i  h    g  f  e  d  c   b

s  r  q  pl )٧: فرقان.(  
او  !؟ اين چه پيغمبري است :ندگوي و مي )كنند محمد را نيز مسخره مي( :يعني
 .و نه روش شاهان، نه شيوه فرشتگان دارد( ، رود و در بازارها راه مي، خورد غذا مي

و در ، چرا كه همچون افراد عادي نياز به تغذيه دارد، او امتيازي بر ديگران ندارد
  ).كند بازارها براي كسب و تجارت و خريد نيازمنديهاي خود رفت و آمد مي

و آن روح لطيفي كه از روح خدا در آن دميده ، جوهر و ماهيت انسانو به 
  : شده نگاه نكرده اند

 m  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾l )٢٩: حجر.(  
پس آن گاه كه او را آراسته و پيراسته كردم و از روح متعلّق به خود در  :يعني
  .فتيددر برابرش به سجده ا )براي بزرگداشت و درودش(  .او دميدم

و ، و توجهي ندارند به اينكه انسان با چنين روح و روان خدايي ممتاز است
و براي برقراري ، ي خاكي به جانشيني برگزيده شده و بر روي اين كره، انسان شده

ارتباط با خدا از طريق اين روح عالي كه او را در بين موجودات ممتاز كرده به او 
ب نيست كه خدا يكي از افراد آن جنس پس جاي تعج، استعداد كافي بخشيده

و چيزي را به او الهام ، صاحب استعداد را براي فراگيري وحي و الهام انتخاب كند
و هر ، كند كه در موقع گم كردن راه درست خود و برادرانش با آن هدايت يابند

  ):1(، آنها را ياري كند، موقع نيازمند كمك باشد
 m  I  H  G  F  E  D  C  B  A  QP  O  N  M  L  K   J

   ̀  _   ̂ ]  \  [Z  Y  X  W   V  U  T          S  Rl   

  ).١١: إبراهيم(
ما جز انسانهايي  )همان گونه كه گفتيد( :پيغمبرانشان بديشان گفتند :يعني

و ليكن خداوند بر هركس از بندگانش كه بخواهد منت ، همچون شما نيستيم
  .)سازد نوازد و پيغمبرش مي يو او را با لطف خود م(نهد  مي

                                           
 .١٩/٢٥٥٢يف ظالل القرآن  -١
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ده و از پرورش تربيت ش، اي براي تحمل رسالت سپس پيامبران بطور ويژه
و تو را  : يعني).٤١: طه( m  h    g  fl  ،برخوردارندمنحصربه فردي 

    .خويش برگزيدم )وحي خود و حمل رسالت(براي 
ي  ز عنايت ويژهو در اين مورد از حال پيامبر خودمان عبرت بگير كه چگونه ا

و علي رغم فقر مادي و يتيم بودن رعايت و عنايت خدا او را ، خدا بهرمند بوده
  :بطور همه جانبه در برگرفت

   m  e  d  c  b  a   ̀  _  ~  }  |  {  z  yl   
  ).٨ –٦: ضحى(

در (و تو را سرگشته و حيران ؟آيا خدا تو را يتيم نيافت و پناهت داد :يعني
فسق و فجور فاسقان و ، كفر كافران، پرستان و يهوديان و مسيحيان ميان شرك بت

پرستي  و خرافه، كشت و كشتار قبائل به فرمان جاهالن، ظلم و زور قلدران، فاجران
رهنمودت  )در پرتوِ وحي آسماني به يكتاپرستي يزداني(نيافت و ) اينان و آنان

  .يت كرد؟چيز نيافت و ثروتمند و دارا كرد؟ و تو را فقير و بي
و پليدي شيطان را از او ، خداوند او را پاك و منزّه و بي آاليش پرورش داد

همانگونه كه ، و از همان اوان كودكي بهره ي شيطان را از او خارج ساخت، زدود
هنگامي كه رسول خدا همراه با كودكان همسن و  :انس بن مالك روايت مي كند

اش  مد و او را بر زمين خوابانيد و سينهجبرئيل آ، سال خود مشغول بازي كردن بود
، ي شيطان در توست اين بهره: اي را از آن خارج كرد وگفت و علقه، را شكافت

، و به جاي خود برگردانيد، سپس آن را در تشت طاليي با آب زمزم شستشو داد
به ، محمد كشته شد: شتافتند و گفتند –حليمه  –وكودكان نزد مادر شيريش 

من اثر  :انس گفت، دند و او را در حالي يافتند كه رنگش پريده بوداستقبالش آم
  1.ام ي رسول خدا ديده دوخت و بخيه را در سينه

                                           
 ).٣/١٥٢(صحيح مسلم ، مشكاة املصابيح  -١
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ديگر شبيه به همين هم هنگام آماده شدن براي رحلت و بزرگترين  اي واقعه
ر همانگونه كه د، به وقوع پيوست ص سفر به آسمان رفيع براي رسول خدا

  :فرمود ص رسول اهللا حديث اسراء آمده است
مثّ جاء ، مثّ غسله مباء زمزم، فرتل جربيل ففّرج صدري، فرج سقف بييت و أنا مبكّة« 

  .١متفق عليه» مثّ اطبقه ، بطست ممتلئ حكمة و امياناً فأفرغها يف صدري
، ام را گشود جبرئيل فرود آمد و سينه، در مكّه سقف منزلم شكافته شد :يعني

شتي مملو از حكمت و ايمان را آورد تسپس ، شستشو داد سپس با آب زمزم آن را
  .سپس آن را بست، ام ريخت و در سينه

  چرا پيامبران از ميان فرشتگان برگزيده نشدند؟

دشمنان پيامبران الهي اعتراض و انتقادات زيادي داشتند از اينكه پيامبران از ميان 
  :بود داني مردم از ايمانو اين امر بزرگترين عامل رويگر، ندا هشد بشر برگزيده

  m  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹    ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±l   

  ).٩٤: إسراء(
وحي (تنها چيزي كه مانع ايمان آوردن مردمان بعد از نزول هدايت : يعني
آيا خداوند انساني را به عنوان  :گويند اين است كه مي، براي ايشان شد )آسماني

فرشتگان افالكي سزاوار اين مقام بزرگ رسالتند؛ نه ( !؟ پيغمبر فرستاده است
  ).انسانهاي خاكي

به ، و پيروي از پيامبران و عقايد و شريعتي را كه از جانب خدا آورده بودند
و گرويدن به آنها را زيانكاري محسوب ، سبب انسان بودنشان امري زشت تلقي

  :كردند مي
  m  z   y  x  w  v  u   t  sl )٣٤: مؤمنون.(  

در اين صورت ، اگر از انساني همسان خود پيروي كنيد و بدو بگرويد :يعني
  .سخت زيانكار خواهيد بود

                                           
 ).٤/٨١(صحيح اجلامع الّصغري-١
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 m  Ì  Ë  Ê  É  È        Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Âl )٢٤: قمر(  
و بدون قوم و (آيا از انساني از خودمان پيروي كنيم كه تنها : آنان گفتند :يعني

  .ما گمراه و ديوانه خواهيم بود، اودر صورت پيروي از  ؟ هم هست) عشيره
دادند مبني بر اينكه بايد  دشمنان پيامبران پيشنهادي را ارائه ميمخالفان و 

يا حداقلّ همراه با ، و بصورت واقعي آنها را مشاهده كنند، پيامبران فرشته باشند
  :يكي از فرشتگان مبعوث شود، پيامبر بشري

  m   kj  i  h    g  f  e  d  c   b  o     n  m    l

  r  q  pl )٧: فرقان.(  
او  !؟ اين چه پيغمبري است :گويند و مي )كنند محمد را نيز مسخره مي( :يعني
 .و نه روش شاهان، نه شيوه فرشتگان دارد( ، رود و در بازارها راه مي، خورد غذا مي

و در ، داردچرا كه همچون افراد عادي نياز به تغذيه ، او امتيازي بر ديگران ندارد
چرا  ).كند بازارها براي كسب و تجارت و خريد نيازمنديهاي خود رفت و آمد مي

 )به عنوان گواه صدق دعوتش(اي به سوي او فرستاده نشده است تا  الاقل فرشته
و در امر تبليغ رسالت او را ياري نمايد و ما هم ايمان (همراه او مردم را بيم بدهد 

  ).بياوريم
  : ندين جهت رد كنيمچتوانيم اين شبهه را از  مي آيات قرآن  با كمي تامل در

چون انسان بيش از هر موجودي ، اينكه خداوند آنها را از بشر برگزيد :اول
همانگونه كه در حديث قدسي خداوند ، گيرد مورد امتحان و آزمون خدا قرار مي

  : فرمايد مي
و امتحان ، ا براي امتحان توتنه: يعني )١(» إّنما بعثتك ألبتليك و أبتلي بك« 

  .تو را برگزيدم، ديگران بوسيله  تو
زيرا ، يكوكار بودندنانتخاب بشر به پيامبري اكرام است به كساني كه  :دوم

انتخاب برخي از انسانها از جانب خداوند به پيامبري تكريم و بزرگداشت بزرگي 
  :اآنهاست به 

                                           
 .٢٨٣خمتصر صحيح مسلم منذري ص -١
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 mb  a   ̀  _  ~  }  |  {  z  y  x   w  v    f  e  d   c
  t  s        r     q    p  o   n      m   l  kj  i  h  gl )٥٨: مرمي.(  

و از فرزندان كساني كه با نوح ، آنان كه پيغمبراني بودند از سالله آدم :يعني
به (و از زمره كساني كه آنان را ، و از دودمان ابراهيم و يعقوب، سوار كشتي كرديم

برگزيده بوديم و بديشان نعمت  )براي رسالت آسماني( رهنمود و )سوي ايمان
  .داده بوديم )دنيا و آخرت(

، است شدنو الگو ، انسان بيش از هر مخلوقي قادر به رهبري و توجيه :سوم
اين حكمتي است كه در رسالت يكي از افراد بشر « : دنسيد قطب مي فرماي شهيد

، دارد كه ديگران دارند را احساس و يكي از آنها همان، شود نمايان ميبشر بسوي 
، هاي او درد همهدو در، ي همه و تجارب او تجربه، آنچه آنها مي چشند مي چشد

، داند مييكديگر را  و ضروريات ، هاي انساني ديگران هاي او مانند انگيزه انگيزه
و از قدرت و استعالي آنها ، نمايد بنابراين بر ضعف و نواقص آنها ترحم مي

ها و  تواند انگيزه و تنها انسان مي، رود قدم با آنها پيش مي به و قدم، شود ياميدوارم
و آنها ، او يكي از آنها استباالخره چون ، شود بفهمد ميغالب كه برآنها را تأثيراتي 

  .را با وحي الهي و به ياري او با همه دشواريها بسوي خدا مي برد
بشر هستند و قدرت ممكنه را  ي پيامبراني كه مانند خودشان و مردم بوسيله
و كم كم ايشان را بسوي تعالي پيش ، چون همانند آنها بشرند، بدست مي آورند

كنند كه خود  و در ميانشان با اخالق و اعمال و انجام تكاليفي زندگي مي، برند مي
از اين رو ، دانند و به آنها ابالغ شده كه خداوند بر آنها هم واجب گردانيده مي

اي است از عقيده و رسالتي كه بسوي آنها  ي زنده و در ميانشان ترجمهشخصيت ا
كه ، و زندگي و رفتار و كردارش صفحه ايست  گشوده بر روي ايشان، حمل كرده

در ، و يكي يكي معنايش را تحقق مي بخشند، كنند سطر به سطر آن را منتقل مي
تقليد از اوست زيرا كه ي  و درونشان شيفته، بينند حالي كه او را در بين خود مي

  .1»همانند خودشان است

                                           
 .٢٥٥٣/ ١٩يف ظالل اللقرآن  -١
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  سختي رؤيت فرشته: چهارم
كردند كه بعنوان پيام آور بسويشان  مالقات فرشته را مطرح ميهمچنانكه كفّار 

دانستند كه در جريان ديدن  و نمي، با طبيعت فرشته آشنايي نداشتند - فرستاده شود
  .دگير او چه مشقّت و سختيهايي آنها را در بر مي
زيرا پيامبر ، و ديدن آنها كار آساني نيست، بنابراين برقراري ارتباط با فرشتگان

وقتي كه ، و داراي قدرت جسماني و روحي وااليي بود، استبا اينكه برترين خلق 
در ، هراسناك و وحشت زده، جبرئيل را به شكل و صورت واقعي مشاهده فرمود

در   .ن وحي بر او سخت متأثر شده بودلرزيد و بر اثر نازل شد حالي كه قلبش مي
اي  باشد يا همراه او فرشتهكردند پيامبرشان فرشته  پاسخ رد به كساني كه پيشنهاد مي

  :فرمود مبعوث گردد خداوند
  m  ]  \  [   Z  Y  X  Wl )٢٢: فرقان.(  

بينند و در آن روز مژده و نويدي براي بزهكاران در  وزي فرشتگان را مي :يعني
 :گويند مي )آورند و و بلكه روزي است كه از ترس فرياد برمي(نخواهد بود  ميان
  !!امان !!پناه

پس ، بينند فرشتگان را نمي، يا موقع نزول عذاب، چون كفّار جز هنگام مرگ
قطعاً در آن روز به هالكت ، اگر فرض بر اين باشد كه آنها مالئكه را ديدند

  .رسند مي
امبر از جنس بشر ضرورتي اجتناب ناپذير بود تا ارسال رسول و پي، واز اين ر

بود امكان  وچنانچه پيامبر فرشته مي، امكان گفتگو و مصاحبه با آنها را داشته باشند
  :فراهم نمي شدچنين ارتباطي 

  m  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹    ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±
  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å          Ä  Ã

Ð  Ï  l )٩٥ – ٩٤: إسراء.(  
وحي (تنها چيزي كه مانع ايمان آوردن مردمان بعد از نزول هدايت  :يعني
آيا خداوند انساني را به عنوان  :گويند اين است كه مي، براي ايشان شد )آسماني

نه  ؛فرشتگان افالكي سزاوار اين مقام بزرگ رسالتند( !؟ پيغمبر فرستاده است
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فرشتگاني مستقرّ و در آن راه  )به جاي انسانها(ر در زمين اگ :بگو ).انسانهاي خاكي
اي را به عنوان پيغمبر به سويشان  فرشته )از جنس خودشان(ما از آسمان ، رفتند مي
  ).چرا كه رهبر بايد از جنس پيروان خود باشد(فرستاديم  مي

گزيد كه ساكنان زمين فرشته  مي پس در صورتي خدا پيامبران را از فرشته بر
، كنند اما وقتي كه مردي در زمين زندگي مي، تا از جنس خودشان باشند، ودندب

كند كه پيامبرشان از نوع و جنس ايشان  رحمت و حكمت خدا چنين اقتضا مي
  :باشد

 m  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ  ´

  Í  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç  Æ      Å  Ä  Ãl   

  ).١٦٤: آل عمران(
منّت نهاد و تفضّل كرد بدان گاه  )صدر اسالم(يقيناً خداوند بر مؤمنان  :يعني

  .كه در ميانشان پيغمبري از جنس خودشان برانگيخت
و به آساني نتواند چيزي از او ، نداشته باشدرا اگر بشر قدرت رؤيت فرشته 

نسانها اي را پيغمبر ا اگر خدا بخواهد فرشته كه چنين اقتضا مي كند، دريافت كند
  :فرمايد همانگونه كه مي حتما وى را به صورت مردى در آورد - قرار دهد 

 m  J  I   H  G  F  E  D  C  B  Al )٩: أنعام(  
او را به شكل انسان در ، كرديم مي )مؤيد پيغمبر(اي را  اگر هم فرشته :يعني

اين صورت باز در  .تا آنان بتوانند او را ببينند و سخنانش را فهم كنند(آورديم  مي
كرديم كه قبالً در  و ايشان را دچار همان اشتباهي مي )شد هم اشكال برطرف نمي

  .آن بودند
بايستي » اي را پيامبر قرار دهد اگر فرشته« دهد از اينكه  پس خداوند خبر مي

و با فراگيري علم و دين از او ، تا بتوانند با او صحبت كنند، به شكل مرد باشد
  .1»و امر همچنان بر آنان مشتبه مي شد ، استفاده كنند

                                           
 ٣/٩تفسري ابن كثري  -١
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و ، صورت مرد استبه شكل و مشتبه بودن امر بر آنها هم بسبب اين است كه 
وقتي هم كه چنين باشد فرستادن ، باز هم نمي توانند ثابت كنند كه فرشته است

مطلوب را تحقّق نمي  هدفو اصالً ، پيامبر از فرشته به اين نحو فائده اي ندارد
چون پيامبري كه فرشته باشد نمي تواند احساسات و عواطف و تأثير پذيري ، بخشد

  .ي انسان در آورد اگر چه خود را به شكل و قيافه، را درك واحساس كند

  بشر بودن انبياء و پيامبران  قتضايم

، مقتضاي بشر بودن آنها اين است كه داراي صفات و ويژگيهاي بشري باشند
مانند داشتن جسم و جسدي كه نيازمند ، دني نيستندصفاتي كه هرگز از او جداش

خوردن و آن ي  الزمهزيرا ، و نيز دفع فضوالت، كه مورد نياز بشر است آنچههمه 
  :آشاميدن است

 m  {  z    y             x  w      v   u  t  sr  q  p       o  n  m  l
  ¦  ¥           ¤  £  ¢  ¡    �   ~  }  |l )٨ – ٧: األنبياء.(  

پيش از تو جز  )بلكه .و در عين حال انسان، تنها تو نيستي كه پيغمبري( :يعني
 )اهل علم و(از  .ايم وحي كرده )دين آسماني را(ايم كه بديشان  مرداني را برنينگيخته
ما پيغمبران را به صورت  .دانيد آسماني بپرسيد اگر اين را نمي آشنايان به كتابهاي
بلكه آنان انسان بوده و همچون انسانهاي (ايم  نخورند نيافريده كالبدهائي كه غذا

و عمر جاويدان هم  )اند اند و مرده اند و زندگي كرده اند و نوشيده ديگر خورده
  .اند نداشته

ي اين صفات اين است كه مانند ديگر فرزندان بشر از مادر  همچنين از جمله
ازدواج ، دايي و خاله دارند، دارند عمو وعمه، پدر و مادر دارند، شوند يمتولّد م

  :شوند كنند و صاحب فرزند مي مي
  m  s  r  q  p  o  n  m   ll)٣٨: الرعد.(  

و ما پيش از تو  )گيرند برخيها داشتن زنان و فرزندان را بر تو عيب مي(: يعني
گي پيغمبران جمل(  .ايم ايم و زنان و فرزنداني بديشان داده پيغمبراني را روانه كرده
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اند و با مردم رفت و آمد  اند و خفته اند و بنا به سرشت انساني خورده انسان بوده
  ).اند داشته و معامله كرده و ازدواج نموده

را دارا ...صحت و بيماري و، كليه عوارض بشري از قبيل خواب و بيداري 
ر رابطه همانگونه كه خداوند د، رود و مانند بشر مرگ هم به سراغشان مي، باشند مي

  :ابراهيم در توصيف پروردگارش گفت: با ابراهيم خليل الرّحمن مي فرمايد
  m     É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½

  Ë  Êl)٨١ – ٧٩: شعراء.(  
و هنگامي كه بيمار شوم او   .نوشاند آن كسي است كه او مرا ميخوراند و مي  

او مرا  )چون اجلم فرا رسيد( و آن كسي است كه .دهد است كه مرا شفا مي
مرا زنده  )در رستاخيز براي حساب و كتاب و جزا و سزا(ميراند و سپس  مي
  .گرداند مي

  : مي فرمايد صو خداوند متعال خطاب به رسول خود محمد  
 m  ×   Ö  Õ  Ô  Ól                               )٣٠: زمر.(  

و ، ه همه انسانها در آن يكسانندمرگ از مسائلي است ك !اي محمد( :يعني
و همه آنان ، ميري تو هم مي )لذا .خوابد مي  شتري است كه بر در خانه همه كس

  .)و سرانجامِ نيك و خوش و جاويدان از آنِ پرهيزگاران است(ميرند  مي
سنّت جاري خدا در مورد بقيه پيامبران مرگ و مير همچنين بيان فرموده كه 

  :است
 m   e    d  c   ts  r  q   p   o  n  m  lk  j  i  h  g  f

  a   ̀ _  ~  }|  {       z  y  x  w  v  ul   

  ).١٤٤: آل عمران(
  .اند محمد جز پيغمبري نيست و پيش از او پيغمبراني بوده و رفته :يعني

  :شده اينگونه توصيف صهم رسول خدا و روايات و در سنّت 
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  ) ١(» و خيدم نفسه، حيلب شاته ،يفلي ثوبه، كان بشراً من البشر«
و ، لباسش را خود وصله مي زد، بود بشرانسانها همه رسول خدا مانند  :يعني

  .و كارهاي شخصيش را خود انجام مي داد، دوشيد شير حيوانش را خود مي
  :به ام سليم فرمود صهمچنين در حديث صحيح آمده است كه رسول خدا 

إّنما أنا بشر؛ أرضي كما : فقلُت، اشترطت علي رّبي أما تعلمني أّني، يا اّم ُسليم« 
فأّيما أحد دعوُت عليه من أّميت بدعوة ليس هلا ، و أغضب كما يغضب البشر، يرضي البشر

  .٢»قربة يقّربه هبا منه يوم القيامةأن جيعلها طهوراً و زكاة و ، بأهل
نند ديگر ام ما وعده گرفتهداني كه من با پروردگارم  آيا نمي! يعني اي ام سليم

پس ، گردم مانند ساير مردم گاهي راضي و گاهي خشمگين مي، انسانها بشر هستم
خدا آن را موجب پاك كردن او از ، عليه هر كسي دعا كردم كه سزاوار آن نباشد

  .دن به خدا در قيامت گرداندشگناه و نزديك 

  انبياء در معرض بال و گرفتاري هستند

، است كه در معرض بال و آزمون قرار داشته باشنداز مقتضيات بشر بودن اين 
  :به زندان افتاد افتند همانگونه كه يوسف  مثالً به زندان مي

  m ̀    _  ~   }  |  {  z  y   l )٣٣: يوسف .(  
يوسف كه اين تهديد همسر عزيز و اندرز زنان مهمان براي ( :يعني

ان براي من خوشايندتر از آن زند !پروردگارا :گفت )فرمانبرداري از او را شنيد
  .خوانند چيزي است كه مرا بدان فرا مي

  :و خداوند يادآوري كرده كه يوسف چند سالي در زندان باقي ماند
 m   ̄  ®    ¬  «  ª  ©   ̈  §   ¦  ¥         ¤  £

  ¶   µ   ́ ³  ²  ±  °l)٤٢: يوسف.(  

                                           
رد روايت كرده، و اسناد امحد بر شرط مسلم صحيح است، مسند امام امحد، و خباري هم در ادب النف -١

 ).٦٧١سلسلة األحاديث الصحيحة ، مشاره (نگاه كن به 
 ).٨٤سلسلة األحاديث الصحيحة مشاره ( صحيح مسلم، نگاه  -٢
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لذا . ش بازگو كنداما اهريمن آن را از يادش ببرد كه در پيش سرور :يعني
  .يوسف چند سالي در زندان بماند
، گرفتند قرار ميخمي شدن زمورد آزار و اذيت و پيامبران از سوي قوم خود 

قرار سنگ و تير حد مورد اصابت اُُ ي در معركه صهمانگونه كه رسول خدا 
   ، گرفت و دندان رباعيش شكسته شد

گونه كه ابراهيم خليل از همان، اند سرزمين خود رانده شده ن وطاز و و 
از مكّه به مدينه هجرت  و رسول خدا ، سرزمين عراق بسوي شام مهاجرت كرد

  .ندفرمود
  :رسانيدند گاهي آنها را به قتل مي و

 m  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |    {  z  y  x  w  v
   ́        ³  ²  ±     °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦   ¥

¶  µl )٨٧: بقره.(  
برخالف ميل و آرزوي  )از اينان(هر زمان پيغمبري  )جز اين است كه(آيا 

و خود را بزرگتر از آن دانستيد كه از او (گردن افراختيد ، نفس شما چيزي را آورد
اي را تكذيب نموديد و دروغگو  بلكه عده )و به اين هم بسنده نكرديد، پيروي كنيد

  .و جمعي را كشتيد، خوانديد
همانگونه كه خداوند ايوب پيامبر را مبتال ، اند ه بيماري شدهو گاهي هم مبتال ب

در حديث  ص و رسول خدا، و او هم صبر پيشه نمود، به درد و رنج بيماري كرد
  : صحيح مي فرمايد

و در آن مدت همه او را ، نبي اهللا يعقوب هيجده سال در بستر بيماري بود« 
  ).1(» ...طرد كردند جز دو مرد از برادرانش

، ي گرفتاري و ابتالي او اين بود كه اموال و فرزندانش را از او گرفت از جمله 
  :در حالي كه داراي ثروت و فرزندان بسيار بود

                                           
ابو يعلي در مسند خود، و ابو نعيم در احللية، و ضياء املختارة، و ابن حّبان در صحيح خود روايت كرده  -١
 ).١٧سلسلة األحاديث الصحيحة مشاره (  اند
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 m   \  [   Z  Y  X  W      V  U  T  S  R      Q  P  O
  k  j  i     h  g   f  e    d  c  ba    ̀   _   ̂  ]

ll         )٨٤ – ٨٣: األنبياء.(  

و در ، بيماري او را از پاي در آورده بود(بدان گاه كه  )ياد كن(ايوب را : نييع
بيماري  !)پروردگارا :و عاجزانه گفت(پروردگار خود را به فرياد خواند  )اين وقت

پس بدين بنده ضعيف رحم (به من روي آورده است و تو مهربانترين مهرباناني 
و (اوالد  )به جاي(و ، را برطرف ساختيم دعاي او را پذيرفتيم و بيماري وي ).فرما

در حق (محض مرحمتمان ، دو چندان بدو داديم )اموالي كه از دست داده بود
تا همچون ، يزدان سبحان(براي پرستندگان  )از صبر و شكيبائي(و تذكاري  )ايوب

  .)ايوب شكيبا و اميدوار به لطف و فضل خدا باشند
بلكه شديدترين باليا را ، اند وآزمون قرار گرفته همچنين انبياء نه تنها مورد بال 

كند كه  همانگونه كه صعب بن سعد از پدرش روايت مي، آنان تحمل كرده اند
  :به عرض رسول خدا رساندم كه: گفت
، يبتلي الّرجل علي حسب دينه، مثّ األمثل فاألمثل، األنبياء :قال ؟أّي الّناس أشدُّ بالًء«  

فما يربح ، و إن كان يف دينه رقّةٌ ابتلي علي حسب دينه، شتّد بالئهفإن كان دينه صلباً ا
  .١»ه ميشي علي األرض ما عليه خطيئتهالبالء بالعبد حّتي يترك

پيامبران با سخت ترين : يعني شديدترين بال و آزمون براي كيست؟ فرمود
سپس به ترتيب هر چه ايمان انسان ، الها مورد آزمايش خدا قرار مي گيرندب
و اين به صالبت يا ضعف ، تر است ستوارتر باشد به همان ميزان آزمايش او سختا

كند تا وقتي كه خطا وگناهي  و بالء و گرفتاري بنده را رها نمي، ايمان بستگي دارد
  .ماند بر او باقي مي

، ديد كه كسالت دارد، وارد شد صهمچنين ابو سعيد خدري بر رسول خدا  
دستش را روي بدنش گذاشت گرماي تب او را از زير  ،و در زير لحاف قرار دارد

، !اي رسول خدا چقدر بيماريت شديد است :عرض كرد، لحاف احساس كرد
                                           

سلسلة ( ترمذي روايت كررده و فرموده حسن صحيح است، و ابن ماجه و غريه هم روايت كرده اند  -١
 ).١٤٣األحاديث الصحيحة مشاره 
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و به همان صورت ، شود بالء بر ما چند برابر مي، ما پيامبران همينطور هستيم: فرمود
بالء و آزمون چه : اي رسول خدا: عرض كردم، اجر و پاداش چند برابر داريم

يكي از آنها گاهي به ، سپس صالحين، انبياء: فرمود، ني از همه سخت تر استكسا
پوشاند چيز  شود كه جز عبايي كه خود را بدان مي فقر چنان شديدي مبتالء مي

ولي در عين حال به همانصورت كه با رفاه و داشتن امكانات ، ديگري ندارد
  .2، 1» شوند با بالء و گرفتاري هم خوشحال مي شوند خوشحال مي

  اشتغال انبياء به اعمال بشر

از جمله مقتضيات بشر بودن آنها اين است كه به كارها و مشاغلي  بپردازند كه بشر 
قبل  صمانند اشتغال رسول خدا ، شوند و بدان مشغول مي، آن را ممارسه مي كنند

  و جابر بن عبداهللا، و گوسفند چراني انبياء شهرت عامه دارد، از بعثت به تجارت
 صرسول خدا ، نقل مي كند كه ما همراه رسول خدا از درخت اراك مي چيديم

مگر شما گوسفند : گفتند، »گوسفند سياه پرورش دهيد كه بهترين است«: فرمود
، »؟مگر پيامبري هست كه چوپاني گوسفند نكرده باشد« : كردي؟ فرمود چراني مي

آن با نص صريح چند سال و از جمله قر، )3(بخاري در صحيح خود روايت كرده 
  :ي صالح به او گفت چون بنده، را يادآوري كرده چوپاني موسي 

 m  ¶  µ  ´³  ²  ±     °   ̄  ®    ¬     «  ª  ©   ̈      §  ¦
  É  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼   »º  ¹  ¸

                                           
صحيح است بر شرط : ابن ماجه روايت كررده، و نيز ابن سعد و حاكم روايت كرده اند،و فرموده  -١

سلسلة ( مهينطور است كه آن دو گفته اند،: م با او موافقت كرده، و الباين هم گفته مسلم، و ذهيب ه
 ).١٤٤األحاديث الصحيحة مشاره 

وقيت كه حال پيامربان چنني است، پس الزم است انساهناي شايسته عربت بگريند و هنگام گرفتاري و  -٢
به سبب گرفتارشدن به باليا مّتهم مي كند از بالء به خدا گمان بد نربند، و الزم است كساين كه صاحلني را 

 .گمراهي خود دست بردارند
 ).٤٣٨/ ٦(فتح الباري  -٣



  
  
  

   91                                          پيامبران و رسالت الهي  
 

   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  ÍÌ    Ë  Êl   
  ).٢٨ – ٢٧: القصص(

خواهم يكي از  من مي :گفت )به موسي -پدر آن دو دختر  -  شعيب( :يعني
به اين شرط كه هشت سال براي من كار ، اين دو دخترم را به ازدواج تو درآورم

و اين دو ( ، اي محبتي كرده، سپس اگر هشت سال را به ده سال تمام برساني .كني
و (خواهم بر تو سختگيري كنم  من نمي )البه هر ح .سال اضافه بر تو واجب نيست
اگر خدا بخواهد مرا از زمره نيكان خواهي يافت  ).تو را به درازترين مدت وا دارم

اين  :گفت )موسي پذيرفت و( ).كنم و خواهي ديد كه من به عهد خود وفا مي(
هد به ع(البتّه هر كدام از اين دو مدت را برآوردم  .قراردادي ميان من و تو است

و بر من ستم  )شود كه بيش از آن كار كنم و از من خواسته نمي، ام خود وفا كرده
  .گوئيم شاهد و گواه است خدا هم بر آنچه ما مي .گردد نمي

حكمت از چوپاني پيامبران اين بوده كه نفس ، از ديدگاه ائمه: ابن حجر فرموده
و از ، وت عادت كندو قلبهايشان به خل، خود را با تواضع  و فروتني بارآورند

ي امور آنها به سياست و تنظيم امور ملّتها تعالي  سياست گوسفند داري و اداره
  .1يابند

و ، است كه آهنگر بود و از جمله انبيايي كه مانند مردم شغل داشته داود 
  ، ساخت ي جنگي مي زره

 m  µ   ́ ³  ²   ±°   ̄ ®  ¬  «  ª  ©l  
  ).٨: األنبياء(

شما را در جنگها  )اين لباس جنگي(اختن زره را آموختيم تا و بدو س :يعني
  ؟كنيد سپاسگزاري مي )خدا را در برابر همه اين نعمتها(آيا  .حفظ كند

و از دسترنج خويش نان ، كرد پادشاه هم بود داود در عين حالي كه آهنگري مي
  .خورد مي

  .2و نبي خدا زكريا نجار بود

                                           
 ).٤٣٩/ ٦(فتح الباري  -١
 ).٣/١١٧مشكاة املصابيح (اين هم در حديثي ثابت كه مسلم روايت كرده آمده است، نگاه كن به  -٢
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  ن در آنها نيستويژگيهاي الوهيت و فرشته بود

و هيچ ، يكي ديگراز مقتضاي بشر بودنشان اين است كه خدا و معبود نيستند
از اين رو پيامبران خود را از داشتن هر حول و ، كدام از صفات الوهيت را ندارند

و ادعاي چيزي از ، اند قوتي مبرّا دانسته و تنها به خداي واحد و احد اعتصام نموده
از افتراهايي كه  خداوند متعال در بيان برائت عيسي ، ندا صفات خدايي نداشته

  : به او نسبت دادند فرمود
 m  |  {z  y  x  w  v       u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

   r  q      p  o  n  ml  k  j       i  h  gf  e  d  c  b    a   ̀  _  ~  }
£  ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y    x  wv  u  t  s    ª©   ̈ §  ¦  ¥   ¤

  ¿  ¾           ½  ¼  »  º¹       ̧  ¶      µ   ́  ³  ²±  °   ̄  ®  ¬    «
Àl )١١٧ – ١١٦: مائده.(  

 !اي عيسي پسر مريم :گويد آن گاه را كه خداوند مي )خاطرنشان ساز(و  :يعني
و ما دو (يد من و مادرم را هم دو خداي ديگر بدان، اي كه جز اهللا آيا تو به مردم گفته

دانم كه داراي شريك  تو را منزّه از آن مي :گويد عيسي مي ).؟نفر را نيز پرستش كنيد
 .حق من نيست )و بطلبم كه وظيفه و(مرا نسزد كه چيزي را بگويم  .و انباز باشي

از راز  )عالوه از ظاهر گفتار من(تو  .اگر آن را گفته باشم بيگمان تو از آن آگاهي
از آنچه بر من پنهان  )چون انساني بيش نيستم(ولي من ، بريدرون من هم باخ

و از خفايا و نواياي امور (زيرا تو داننده رازها و نهانيهائي  .خبرم داري بي مي
اي  ام مگر آنچه را كه مرا به گفتن آن فرمان داده من به آنان چيزي نگفته ).باخبري

و همو (و پروردگار شما است اين كه جز خدا را نپرستيد كه پروردگار من  )و آن(
من تا آن زمان كه در ميان آنان  ).مرا و شما را آفريده است و همه بندگان اوئيم

، و هنگامي كه مرا ميراندي، ايشان اطّالع داشتم )اطاعت و عصيان(بودم از وضع 
و تو بر هر  )اي و اعمال و افكارشان را پائيده(اي  تنها تو مراقب و ناظر ايشان بوده

    .زي مطّلع هستيچي
و اين كالم ، گويد اين سخن را عيسي در روز حشر بزرگ در توقفگاه جامع مي

راست و درستي است كه همه ترّهات و دروغهايي را كه نصاري بنده و رسول خدا 
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زيرا ، كند دروغ و بي پايه اعالم مي عيسي بن مريم را بدان توصيف مي كنند
مان عيسي مسيح است در شكم مريم قرار خدا كه ه: اي از آنان گفتند طائفه
  :پناه بر خدا از گمراهي(گرفت

 m  d  c  b  a  `_   ̂ ]   \  [    Z  Y  X  W  V
  v  ut  s  r   q  p  o  n  m  l  k    j  ih  g  f   e

   z  y  x  wl )٧٢: مائده.(  
است خدا در عيسي حلول كرده (  :گويند بيگمان كساني كافرند كه مي :يعني

    .خدا همان مسيح پسر مريم است )و
  :تاو سومين سه خدا اس: اي ديگرشان گفتند قهو فر

 m  l  k  ji     h   g  f   e  d  cb  a   ̀  _  ~  }  |  {
  v  u  t   s       r  q   p  o  n  ml )٧٣: مائده.(  

  .!خداوند يكي از سه خدا است :گويند بيگمان كساني كافرند كه مي :يعني
او پاك و منزه است و از آنچه  - ، او پسر خداست: سوم گفتندي  هفرقو 

  :گويند بسى واالتر است مى
 m   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~l )٨٩ – ٨٨: مرمي.(  

خداوند مهربان فرزندي براي  :گويند مي )يهوديان و مسيحيان و مشركان( :يعني
  .گوئيد اي را مي زنندهواقعاً چيز بسيار زشت و  !خود برگرفته است

و با اين ، مرتكب شدند يي عيسي غلو و افراط بس بزرگ واقعاً نصاري درباره
ي افراطي و اغراق آميز نسبت به خداوند متعال مرتكب بزرگترين و زشت  مقوله

خدوند متعال از كرسي عظمت خود « : كنند كه ادعا مي و، ترين ناسزا گويي شدند
و مدت زماني را در ميان خون عادت ، قرار گرفت  و در شكم زني، فرود آمد

سپس بعنوان كودكي شير خوار ، ها بسر برد و زير دنده، ها ماهيانه و در تاريكي روده
و ، شاشد و مي، آشامد خورد و مي و مي، كند گريه مي، شود كم بزرگ مي و كم، متولّد

و ، رود به مكتب ميسپس در ميان فرزندان يهود ، كند ها جست و خيز مي همراه بچه
سپس ، كنند گاهش را قطع مي و موقع ختنه پوست ختنه، گيرد را ياد مي ملزومات

سپس او را دستگير كرده و ، كنند به طرد او از جايي به جاي ديگر يهود شروع مي
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و با شوك زشت ترين تاج بر روي ، چشانند انواع  خواري و ذلّت را به او مي
بعد او را بسوي ، كنند ميسوارون لجام دار بر مركبي بو او را سو، گذارند سرش مي

زنند و تُف به صورتش مي  و با مشت و سيل او را مي، دهند يچوب صليب سوق م
آنگاه ، اند و آنها هم در جلو و پشت سر و سمت راست و چپش قرار گرفته، پاشند

و با طناب ، يدآ كه قلب و جان از آن به لرزه در مي، كنند او را بر آن مركب سوار مي
كوبند بطوري كه  و با ميخ بر دست و پايش مي، بندند دست و پاهايش را محكم مي

و در تمام اين حاالت ، شود يشود و استخوانهايش خُرد م گوشت بدنش پاره مي
ولي كسي به او رحم ، به من رحم كنيد: گويد دهد و مي فرياد و داد و ناله سر مي

  .كند نمي
و آن ذاتي كه ، اين بود مدبر جهان هستي و زمين و آسمانهاآري به پندار آنها 

هايشان را همه روزه از او طلب  هر آنكه در زمين و آسمانها قرار دارد خواسته
ها و  سپس مرده و در زير صخره، و هر روز شأن و امور به خود را دارد، كنند مي

قبر برخاست و باري سپس بعد از همه اين اتّفاقات از ، سنگهاي خارا مدفون گرديد
  ).1(» !! ديگر بسوي عرش و ملك صعود كرد و بر كرسي خدايي تكيه زد

ش و ناسزايي از اين ناسزايي كه به خداوند جلّ و جالله نسبت حپس چه ف
  !.و كدامين گمراهي از اين باالترست، !دادند بدتر و زشت تر است

  كمال بشري

هم از لحاظ آفرينش و هم از ، نددارزيادي بدون شك انسانها با هم تفاوتهاي 
برخي انسانها داراي زيبايي و ، ي خُلق و خو و استعدادهاي خدادادي جنبه
و قسمت عمده ، داراي يك چشم بعضي، نابينا عده اي، برخي زشتند، اند جمال

ي  هم از ناحيه ، و افراد بينا هم داراي بينايي متفاوتند، هستند، داراي دو چشم
 گروهيگونه كه برخي ناشنوا و همان، م از لحاظ زيبايي چشمهاو ه، قدرت بينايي

                                           
 ).٤٧٩نگاه كن به اجلامع الفريد ص(هدايت احلياري  -١
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، به همان نسبت هم برخي داراي مروت و همت عالي، كم شنوا يا شنوا هستند
  .بي مروت هستندعده اي و

ي بارز و در اوج كمال  يقيناً انبياء و رسوالن الهي در باالترين صورت نمونه
را خود برگزيده و براي خويش پرورش چون خداوند متعال آنها ، انساني هستند

و ، و پالوده ترين اخالق، گزيده باشد پس البد انسانهايي با پاكترين قلب را بر، داده
  :بهترين قريحه ها را برگزيده باشد

 m  Æ  Å   Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶   µ  ´
   Ô  Ó           Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë  Ê  É  ÈÇ l   

  )١٢٤: األنعام(
رسالت  )چه كسي را براي پيامبري انتخاب و(داند كه  خداوند بهتر مي :يعني.

  .دارد خويش را به چه كسي حوالت مي

  كمال در خلقت ظاهري

همانگونه كه بني ، بر حذر داشته صرا از اذيت رسول خدا ا خداوند متعال م
  :اسرائيل موسي را آزار  دادند

  m g  f  e  d  c   s  r  q  p  on  m  l  k  j  i h
tl        )٦٩: أحزاب.(   

موسي را  )با گفتن سخنان ناروا(همانند كساني نباشيد كه  !اي مؤمنان :يعني
و ، گفتند تبرئه كرد و خدا او را از آنچه مي )و رنجيده و آزرده كردند(آزار رساندند 

   .او در پيشگاه خدا گرانقدر و صاحب منزلت بود
اذيت و آزار رساندن بني اسرائل به موسي را براي ما بيان كرده  صاهللا  رسول

همانگونه ، مبني بر اينكه موسي را به عيب و نقص در خلقت ظاهري متهم كردند
  : كند كه فرمود ابوهريره از رسول خدا نقل مي 1كه در صحيح بخاري آمده

                                           
 ).٦/٤٣٧نگان كن به فتح الباري (وايت خباري ر -١
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فآذاه من آذاه ، شئٌ استحياًء منهإنّ موسي كان رجالً حيّياً سّترياً ال ُيري من جلده « 
و إّما أُْدرة  و إّما ، أّما برص :فقالوا ما يستتر هذا الّتسّتر إالّ من عيب جبلده، من بين اسرائيل

مثّ ، فوضع ثيابه علي احلجر، فخال يوماً وحده، ّمما قالوا ملوسي، و إنّ اهللا أراد أن يربئه، آفة
فأخذ موسي عصاه عرياناً ، و إنّ احلجر عدا بثوبه، ذهافلّما فرغ أقبل إيل ثيابه ليأخ، اغتسل

و طفق باحلجر ضرباً ، فأخذ ثوبه فلبسه، و قام احلجر، و أبرأه ّمما يقولون، أحسن ما خلق اهللا
  :فذلك قوله، ثالثاً أو أربعاً أو مخساً، فواهللا إنّ باحلجر لنْدَباً من أثر ضربه، بعصاه

    j  i        h  g  f  e  d  c  s  r  q  p  on  m  l  k«.  
خيلي بدن خود را از ديد ، مردي خجالتي و اهل حيا بود موسي  :يعني

اسرائيل كه در پي اذيت و  بنابراين كساني از بني ، داشت ديگران پوشيده نگه مي
اين همه مخفي كاري موسي كه كسي بدنش را نبيند حتماً به : آزارش بودند گفتند

و يا آفت ، )2(و يا فتق بيضه ، يا پيسي)1(، ر بدنش هستخاطر عيبي است كه ب
تا اينكه ، ولي خداوند خواست او را از اين اتّمام به نقص بدني تبرئه كند، ديگري

، روزي در محلّي خلوت لباسهايش را در آورد و روي سنگي گذاشت كه آبتني كند
عصايش ، ربودسنگ لباسهايش را ، وقتي فارغ شد و در صدد لباس پوشيدن بر آمد

را بر داشت با بدني عريان و زيبا به دنبال سنگ و لباسهايش دويدن آغاز كرد ولي 
پس خدا او را از آن ، بني اسرائيل او را ديدند و فهميدند كه او عيب ظاهري ندارد

و سنگ در آن موقع ايستاد و موسي لباسهايش را برداشت و ، تهمت مبرّاء كرد
ها بر روي  و به خدا سوگند اثر ضربه، د به زدن سنگو با عصا شروع كر، پوشيد

اين است معني اين ، شد سه يا چهار يا پنج ضربه بر آن ديده مي، سنگ نمايان شد
   :آيه كه خدا فرمود

 s  r  q  p  on  m  l  k  j  i        h  g  f  e  d  cN  
نبياء هم از رساند كه ا اين حديث مي« : ي حديث مي فرمايد ابن حجر در دنباله

و هركس ، اند و هم از لحاظ اخالق در اوج كمال بشري قرار داشته، لحاظ آفرينش

                                           
 .اين اشاره است به عريان بودن بدن در نزد ديگران در شريعت آهنا جايز بوده -١
 .با ضم مهزه وسكون دال -٢



  
  
  

   97                                          پيامبران و رسالت الهي  
 

و بيم آن مي رود كه ، نقصي را به پيامبر نسبت دهد در واقع او را آزار رسانده است
  .1»مرتكب كفر شده باشد 

  صورتهاي ظاهري گوناگون هستند

اين نيست كه همه داراي يك بودند كامل معني اينكه پيامبران از لحاظ جسمي 
چون كمال و زيبايي سرسام آور و شگفت انگيز هم متنوع ، اند شكل و صورت بوده

هاي بي نظير آفريدگار واحد  اين تنوع هم يكي از نوآوري و، و گوناگون است
  .و از جمله كمال مطلق و قدرت بي نهايت اوست، األحد

: راي ما توصيف كرده و ميفرمايدبرخي از انبياء و رسوالن را ب صرسول اهللا 
  .»است 2شبي كه براي اسراء برده شدم موسي را ديدم كه گويي از مردان شنوئه «

و او فرود ، ميان من و او پيامبري نيست«: فرمود و درباره ي عيسي  
با رنگ سرخ ، مردي است متوسط، وقتي كه او را مشاهده كرديد بشناسيد، آيد مي

گويي هنوز هم آب از سرش ، آيد زرد كم رنگ فرود ميدر دو لباس ، وسفيد
  .3»ريزد اگر چه خيس هم نيست مي

ينگونه براي ما توصيف مي را ا صهمچنين اصحاب بزرگوار رسول خدا 
و نه ، نه زياد بلند، ....از لحاظ قيافه و متوسط بودن از هر كسي زيباتر بود«: كنند
با ، رنگ مويش بسيار سياه، م و صافهايش نر گونه، هايش گشاد ميان شانه، كوتاه

گذاشت با كلّ پا قدم  وقتي پا برزمين مي، داراي مژگان بلند و زيبا، چشمهاي سياه
هايش بر  وقتي كه عبايش را از روي شانه، گودي كف پا نداشت، گذاشت مي
  .4»گويي يك قالب نقره است ، داشت از زيبايي مي

  
  

                                           
 .٦/٤٣٨فتح الباري  -١
 . ، وشنوءه قبيله اي است در مين)٦/٤٢٨نگاه كن به فتح الباري (صحيح خباري  -٢
 ). ٥/٩٠صحيح اجلامع (دروايت ابوداود و امح-٣
 ).٤/١٩٩اجلامع (روايت بيهقي، نگان كن به  -٤
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  كمال در اخالق 

ومستحق ، هم در سطح بسيار عظيم و وااليي  قرار داشتند انبياي الهي در اخالق
را اينگونه  همانگونه كه ابراهيم خليل ، بودند پروردگار هستي آنها را بستايد

  :مدح و ستايش فرمود
  m  q  p  o  n    m  ll )٧٥: هود.(  

  .كار بود كشنده و توبه واقعاً ابراهيم بسي بردبار و آه :يعني
را وصف مي  - عليه السالم –مدين نزد پدر اينگونه موسي و دختر مرد صالح 

  : كند
 m  ¥       ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|  {        z  yl  

  ).٢٦: قصص(
چرا كه  .او را استخدام كن !اي پدر من :گفت )دختر(يكي از آن دو  :يعني

   .بهترين كسي را كه بايد استخدام كني شخصي است كه نيرومند و درستكار باشد
  : را به صداقت در وعد ستايش فرمود همانگونه كه خداوند اسماعيل

 m  ]  \  [  Z   Y  X             W      V  UT  S  R   Ql )٥٤: مرمي.(  
هايش  آن كسي كه در وعده .از اسماعيل بگو )آسماني قرآن(در كتاب  :يعني
  .و پيغمبر واال مقامي بود، راست بود

و با ياد كردن قسم به ، يم و بزرگوار توصيف فرمودرا عظ صو اخالق پيامبر 
بر خبر اين » الم تأكيد «و داخل كردن ، ي تأكيد» إنَّ«و شروع جمله با ، و قلم» ن«

  :بزرگواري و عظمت اخالق ايشان را تأكيد فرمود
  m  i  h  g  f  e   d      c  b    a   ̀  _  ~   }  |  {  zy

   o  n  m     l  k  jl)٤ – ١: قلم.(  
در سايه نعمت و  !نويسند و قسم به چيزي كه مي !سوگند به قلم .نون :يعني

تو  .تو داراي پاداش بزرگ و ناگسيختني هستي .تو ديوانه نيستي، لطف پروردگارت
    .هستي )يعني صفات پسنديده و افعال حميده(داراي خوي سترگ 

آوازه بخشيد مهرباني كه خدا آن را  صاز جمله اخالقهاي واالي رسول خدا  
  :و عطوفت سرشتي بود
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 m  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |
  «  ª  ©     ̈ §l )١٢٨: توبه.(  

به سويتان آمده  )انسانها(از خود شما ، )محمد نام(بيگمان پيغمبري  :يعني
بر او سخت و گران ، هرگونه درد و رنج و بال و مصيبتي كه به شما برسد .است
و نسبت به مؤمنان ، ورزد و اصرار به هدايت شما دارد ما عشق ميبه ش .آيد مي

  .داراي محبت و لطف فراوان و بسيار مهربان است
ن صفوان بن با، تأثير بسزايي در هدايت و تربيت مردم داشتواال و اين اخالق 

تر ي مردم نزد من مبغوض و منفور در حالي كه رسول خدا از همه« : اميه ميگويد
امام » ، تا اينكه از هر كسي بيشتر دوستش داشتم، داد بس بزرگ به من يشبود بخش

  .مسلم اين را در صحيح خودروايت كرده
مردي از رسول خدا در خواست كمك «  :و نيز در صحيح مسلم آمده است كه

ي دو كوه را اشغال كرده  اي گوسفند به او بخشيد كه فاصله بنا براين رمه، مالي كرد
د واقعاً محم، اسالم بياوريد: مرد نزد قوم خود برگشت و گفتسپس آن ، بود

  .»بخشد كه هرگز باكي از فقر ندارد طوري مال مي
قطعاً مردم ، الهي بود ياگر پيامبران از چنين كمالي برخوردار نبودند كه موهبت

زيرا مردم با رضايت از كسي اطاعت ، شدند از روي ميل تسليم و پيرو ايشان نمي
  .و از فضايل اندكي برخوردار باشند، كه نقص فراوان داشته كنند نمي

  دبودنبهترين نسب داراي پيامبران 

زيرا كلّ پيامبران بعد از نوح از نوه و ، پيامبران داراي انساب واال و بزرگوار هستند
خداوند متّعال مي ، و همه پيامبران بعد از ابراهيم از نسل او بودند، ذريت او هستند

  :فرمايد
  m   lk  j  ih   g  f  e  d    c  b  a  `

  p  o  n  ml)٢٦: حديد.(  

و در ، ايم روانه كرده )و به سوي مردم، پيغمبر(ما نوح و ابراهيم را  :يعني
را  )از جمله تورات و انجيل و زبور و قرآن، ي آسماني(دودمان آنان نبوت و كتابها 
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از راه راست (بسياري از ايشان و ، برخي از آنان راهياب شدند .قرار داديم
  .خارج شدند )منحرف و، خداشناسي

از اين رو خداوند سبحان پيامبران را از ميان كساني برگزيد كه در نسب 
  :فرمود صو در حديثي كه بخاري روايت كرده رسول خدا  ، برترين مردم بودند

ي كنُت الّذ حّتي كنُت من القرن، ُبعثُت من خري قرون بين آدم قرناً فقرناً«  
  .١»منه

برگزيده شده تا به اين قرن رسيد  ها يعني نسب من در هر قرني از ميان بهترين
  .كه به پيامبري مبعوث شدم

   :فرمود صو در مسند احمد و سنن ترمذي آمده است كه رسول اهللا  
مثّ  ،إنّ اهللا تعايل خلق اخللق فجعلين يف خريهم، أنا حمّمد بن عبداهللا بن عبد املطّلب« 

مثّ جعلهم ، مثّ جعلهم قبائل فجعلين يف خريهم قبيلة، فجعلين يف خريهم فرقة، جعلنهم فرقتني
  .٢»فأنا خريكم نفساً، فأنا خريكم بيتاً، بيوتاً فجعلين يف خريهم بيتاً

و از ، خداوند انسان را آفريد، يعني من محمد بن عبداهللا بن عبدالمطّلب هستم
سپس آنها را به دو فرقه تقسيم كرد و من از بهترين آن ، ها نسل مرا برگزيد رينتبه

باز هم من از ميان بهترين قبيله ، ها تقسيم شدند سپس مردم به قبيله، دو دسته هستم
پس ، سپس به خانواده تقسيم شدند كه من از بهترين خانواده هستم، ام انتخاب شده

  .هستم من از لحاظ خانواده و از جهت نفس و شخصيت برترين شما
: فرمود صو در صحيح مسلم و سنن نسائي هم روايت است كه رسول اهللا  

و از قريش بني هاشم ، و از بني كنانه قريش، خداوند از فرزندان اسماعيل بني كنانه«
  .»را برگزيد

                                           
 ).٦/٥٦٦فتح الباري (روايت خباري  -١
 ).٢/٢٢صحيح اجلامع (روايت امحد و ترمذي  -٢
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  آزادگان دور از بردگي

از جمله صفات كمال انبياء الهي آزادگي است و هيچكدام از بردگان انتخاب 
ي  بردگي صفت نقص است و شايسته« : گويد سفاريني در اين مورد مي. ندا نشده

و ، چون پيامبر شب و روز خود را مشغول دعوت مردم بوده، مقام نبوت نيست
عالوه بر اينكه بردگي صفت نقص است و ، براي برده هم چنين كاري امكان ندارد

، نين نقص و عيبي  باشدمردم نفرت دارند از اينكه از كسي پيروي كنند كه داراي چ
چون بردگي ازآثار كفر ، و قبول نمي كنند رهبر و پيشوايشان چنين افرادي باشند

  .1،2» است و انبياء از آن منزّه و مبرّاء هستند

  مواهب و استعدادهاي ممتاز

و زبان ، و هوش سرشار و استعداد بي نظير، انبياء از قدرت و تفوق عقل و درك
ديگر مواهب و قدرت و استعدادهاي شكوفا  فراست و بي وو حاضر جوا، روشنگر

و ، سپس تبليغ آن، ي حمل رسالت آسماني و ممتازي برخوردار بودند كه الزمه
  .تربيت و رهبري كساني است كه پذيراي آن رسالت هستند

شد بدون فراموشي يك كلمه حفظ  ه را به وي الهام ميچآن صرسول خدا 
  :كرد مي

 m   ̈ §  ¦   ¥l              ٦: األعلى  
و تو ديگر آن ، ما قرآن را بر تو خواهيم خواند و به تو خواهيم آموخت :يعني

  .را فراموش نخواهي كرد

                                           
 .٢/٢٦٥لوامع األنوار البهّية ص  -١
ز چاه جنات دادند، اعتراضي وارد است مبين بر اينكه يوسف پيامرب را كساين خريداري كردند كه او را ا -٢

و با اين كار به برده تبديل شد، پاسخ اين است كه اين بردگي يكي از انواع ابتالء و آزمون خداوند بود، و 
گر نه او در واقع آزاده اي بود كه مورد ظلم قرار گرفت، و بردگيش زياد به طول نينجاميد كه خدا برايش 

 .تبديل به پادشاهي منود
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رضين و مخالفين عرضه كرده و در مقام ابنابراين پيامبران دين خدا را بر مع
در اين و ، اند ي دليل و برهان آنها را ساكت و بي پاسخ ميگذاشته استدالل و ارائه

  راستا ابراهيم خليل خصم خود را ساكت كرد
  m  j  i  h  g  f  e  dc   b  al )٢٥٨: بقره.(  

مصرّ بر (و خداوند مردم ستمكار  .پس آن مرد كافر واماند و مبهوت شد :يعني
  .كند را هدايت نمي )و دشمن حق، تبهكاري

  :فرمودو خداوند متعال در ادامه موضوع مجادله  ابراهيم با قومش 
  m  SR    Q     P  O  N  Ml )٨٣: أنعام.(  

در برابر قوم خود  )تا(ينها دالئل ما بود كه آنها را به ابراهيم عطا كرديم ا :يعني
و غروب ستارگان و خورشيد و ماه را دليل بر الوهيت و ، به كارشان گيرد(

و اين ، و برتري يافتاو با همين دالئلِ كَوني بر آنان پيروز شد  .وحدانيت ما داند
  .)سنّت ما است

و ديگر به ، داد تا اينكه بي پاسخ ماند موسي هم سريع به فرعون جواب مي
  :نمايي متوسل شد تهديد و قدرت

  m            k      j  ih  g  f  e  d  c  b       a   ̀  _   ̂  ]
      {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p       o  n  m    l  |

  n   m  l  k            j  i  hg  f  e  d  c  b   a   ̀   _  ~  }
  u  t  s  r  q  p  ol )٢٩ – ٢٣: شعراء.(  

كه اين همه از او صحبت (پروردگار جهانيان كيست  :فرعون گفت :يعني
پروردگار آسمانها و  :گفت )موسي( ).؟ داني كني و خويشتن را فرستاده او مي مي

، جوئيد و حقيقت را مي(پوئيد  اگر شما راه يقين مي، ميان آن دو استزمين و آنچه 
 :گفت )كنان كرد و مسخره(به اطرافيان خود  )فرعون رو( ).حق اين است كه گفتم

موسي ( !).؟گويد شنويد كه جز ياوه نمي مي !؟گويد اين مرد چه مي(شنويد  آيا نمي
او پروردگار شما و  :گفت )كرد واشاره به جهان صغير ، پس از اشاره به جهان كبير

 ).كه مردند و چون جاودانه نبودند خدا نبودند(پروردگار نياكان پيشين شما است 
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پيغمبري كه به سوي شما فرستاده  :گفت )سري همچنان ادامه داد و فرعون به خيره(
و جز مرا خدا ، گويد چرا كه سخنان پريشان مي(  !شده است قطعاً ديوانه است

هاي خداشناسي گسترده در پهنه آفرينش اشاره  و موسي باز هم به نشانه( .)داند مي
و همه  )كواكب و سيارات جهان(او پروردگار طلوع و غروب  :گفت )كرد و

چنين چيزي (بوديد  اگر شما عاقل مي، چيزهائي است كه در ميان آن دو قرار دارد
رنامه دقيق و اسرارآميز از روي نظام طلوع و غروب ستارگان و ب، را در پرتو خرد

  ).فهميديد آنها مي

  بندگي كامل خداي  نمونه 

و مواهب و سجايا و ديگر ، و اخالق واال و كامل، كمال ظاهري و جسميبه 
هست كه  از كمال ولي اينجا نوعي ديگر، اشاره كرديممواهب الهي به پيامبران 

آن هم تحقّق ، خشيدخداوند پيامبران و أنبيايش را به كسب و تحصيل آن توفيق ب
  .بخشيدن بندگي كامل خداست در وجود و شخص خود

 رفتار و گفتار و اعتقاد چون به هر ميزاني كه انسان بندگي خدا را بيشتر در
هر ، و بر عكس، كند صعود ميبيشتر از نردبان كماالت انساني ، خود تحقّق بخشد

بسوي خواري و ذلّت  بيشتر، ي بيشتري داشته باشد اندازه از بندگي خدا فاصله
  .كند سقوط مي

سراسر زندگيشان در  زيرا، و پيامبران در اين ميدان هم گوي سبقت را ربودند
اين ، مسير تحقّق بخشي به بندگي كامل و بدون قيد وشرط براي خدا سپري شد

و واالترين ، خاتم األنبياء و سرور پيامبران را خداوند بزرگوار در اشرف مقامات
در مقام وحي و دريافت الهام او را اين چنين ، توصيف مي فرمايد» ده بن« جايگاه 

  : وصف فرمود
 m   q  p  o  n   m  ll )١٠: جنم.(  

  .بايست وحي كند وحي كرد آنچه مي )محمد(پس جبرئيل به بنده خدا  :يعني
  : فرمايد و در مقام نازل شدن كتاب بر او مي

 m  ®   ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤l )١: رقانف.(  
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يعني جدا سازنده حق از ( ، واال مقام و جاويد كسي است كه فرقان :يعني
بيم  )بدان(تا اين كه جهانيان را ، نازل كرده است )محمد(را بر بنده خود  )باطل
  .)و آن را به گوش ايشان برساند(دهد 

  : و در مقام دعوت مي فرمايد
 m    y  x  w         v  u   t  s  r  q  p   z l)١٩: جن.(  

و (بر پاي ايستاد  )محمد(چون بنده خدا  )به من وحي شده است كه( :يعني
كافران ، و به پرستش خداوند پرداخت )شروع به نماز و خواندن قرآن در آن كرد

  .پيرامون او تنگ يكديگر ازدحام كردند
  : و در مقام اسراء و معراج فرمود

 m   I     H  G  F  E  D  C  B  A    M   L  K  J
W  V  U  T      S  RQ  P     O  Nl )١: إسراء.(  

 )محمد پسر عبدالّله(تسبيح و تقديس خدائي را سزا است كه بنده خود  :يعني
آنجا كه دور ، برد )المقدس بيت(به مسجداالقصي  )مكّه(را در شبي از مسجدالحرام 

در اين كوچ يك شبه (تا  .ايم ساخته )از اقوات مادي و معنوي(و بر آن را پربركت 
خود را بدو  )عظمت و قدرت خداوندي(هاي  برخي از نشانه )زميني و آسماني

او را از ، و با نشان دادن فراخي گستره جهان و بخشي از شگفتيهاي آن(بنمايانيم 
بند دردها و رنجهاي زمينيان برهانيم و با دل و جرأت بيشتر به ميدان مبارزه حق و 

   ).ه گردانيمباطل روان
مستحق رهبري مردم در دنيا  صو با اين بندگي تام و كامل رسول خدا 

درحالي ، كنند لذا وقتي كه در محشر مردم از عيسي مسيح طلب مي، آخرت است
: عيسي مي فرمايد، اند قبل از او از همه طلب در خواست شفاعت از پروردگار كرده

  .1»از گناه اول و آخرش درگذشته  اي است خدا نزد محمد برويد كه او بنده« 
كنيم كه مادرمان  هايي از بندگي كامل ايشان را رونمايي مي و اينك صحنه

اي  :عرض كردم« : فرمايد كند و مي نقل مي -رضي اهللا عنها –ي صديقه  عائشه

                                           
 .١٥٧شرح عقيدة الطحاوية صمتفق عليه، ختريج  -١
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سرش را ، تر است تكيه زده غذا بخور برايت راحت  -فدايت شوم –رسول خدا 
، نه: يين آورد كه نزديك بود پيشانيش به زمين بخورد و فرمودآنقدر بسوي زمين پا

  ).1(» نشينم  و همچون آنها مي، خورم بلكه مانند بردگان غذا مي

  انگيمرد

از جمله كماالتي كه خدا به همه رسوالن بخشيد اين بود كه همه را در ميان مردان 
نحصر كردن در اين آيه و اين از ساختار م، و از زنان پيامبري انتخاب نكرد، برگزيد

  : مفهوم است كه كي فرمايد
 m  sr  q  p       o  n  m  ll)٧: األنبياء.(  

پيش از تو جز  )بلكه .و در عين حال انسان، تنها تو نيستي كه پيغمبري( :يعني
  .ايم وحي كرده )دين آسماني را(ايم كه بديشان  مرداني را برنينگيخته

  چرا پيامبران همه مرد بودند 

از ، كه چنين مقامي مقتضي آن است داردانتخاب پيامبران تنها از مردان حكمتهايي 
  :جمله
و مردان و زنان ، مقام رسالت مقتضي است كه دعوت شايع و فراگير باشد - 1

و در پنهان و آشكار با مردم برخورد و مالقات داشته ، را مورد خطاب قرار دهد
و مبارزه و با تكذيب كنندگان ، ندو در همه جاي زمين گشت و گذار ك، باشد

و ، و لشكر و نيرو تهيه كند، ي دليل بپردازد و با خصوم به جدال و ارائه، مقابله كند
اين كارها جز با  يكه تمام، و آتش افروزي كند، رهبري جنگ را بر عهده گيرد
  .شخصيت مردان متناسب نيست

پس بايد در ، ش باشدرسالت الهي مقتضي آن است كه پيامبر رهبر پيروان - 2
ي زنان باشد  ولي اگر اين كار بر عهده، ميان آنها آمر و ناهي و حاكم وقاضي باشد

                                           
 ).١٢٢/ ١(بغوي در شرح الّسن، و ابن سعد، و امام امحد در الّزهد روايت كرده اند،نگاه كن به  -١
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اي از پيروي و  چون عده، توانند به كاملترين صورت آن را به اتمام برساند نمي
  .ورزند امتناع ميو، كنند اطاعت زن خودداري مي

، تر است يات زنانه كاملهمانطور كه ذكر شد ويژگيهاي مردانه از خصوص - 3
  ، لذا خداوند قواميت زنان را به مردان واگذار كرده

 m  D  C  B  Al )٣٤: النساء(  
هم از نقص دين و عقل زن  صو رسول خدا  ، يعني مردان سرپرست زنانند

  .خبر داده
شود كه خيلي از وظايف و كارهاي مهم را تعطيل  بر زن عارض ميحاالتي  - 4

و ، و زايمان و دوران پس از آن، و حاملگي، )حيض(د عادت ماهيانه مانن، كند مي
عالوه بر ، اضطراب و بحرانهاي رواني و درد و رنج به همراه داردو اين عوارض 

و همه اينها ، آيد مشكالتي كه در رابطه با پرورش و تربيت نوزادان برايش پيش مي
  .هستندمانع و سد راه انجام وظايف و تكاليف رسالت الهي 

  نبوت زنان

بر آن هستند  1و امام قرطبي و ابن حزم ، برخي از اهل علم مانند ابو الحسن اشعري
  .2كه خداوند نعمت نبوت را به برخي از زنان هم بخشيده

و برخي از ، بر نبوت مريم متفقند، گويند نبي زن هم مبعوث شده كساني كه مي
و مادر موسي و ، و حواء و ساره، ي دهدآنها نبوت را به غير از مريم هم نسبت م

  .كنند هاجر و آسيه را از زنان مبعوث به نبوت محسوب مي
ي انحصار رسالت در مردان مورد اعتراض  اين دسته از علما وقتي كه با آيه

انحصار مربوط به ما در اين مورد مخالفتي نداريم كه  :گويند گيرند مي قرار مي
نبوت را در انحصار مردان معرفي نصوص قرآني اما ، رسول بودن استرسالت 
ندارد كه در صورت رسول بودن و موانعي و نبوت زنان چنين محذوراتي ، نكرده

                                           
 .٢/٢٦٦يهود ادعا مي كنند خواهر موسي و هارون نّيب بود ، لوامع األنوار البهّية   -١
 .٢/٢٦٦، و لوامع األنوار البهّية  ٤٧٣/ ٦، ٤٤٨ -٦/٤٤٧فتح الباري  -٢
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خود بدان و تنها ، زيرا نبوت گاهي منحصر به صاحب آن است، زن شما برشمرديد
  .كند و نيازي نيست به ديگران ابالغ كند عمل مي

  :داليل اين دسته از علماء
دهد از اينكه به برخي زنان وحي شده ت آنها اين است كه قرآن خبر ميحج ،

  :از جمله مادر موسي
 m  _  ̂  ]   \  [      Z  Y  X  W  V  U  TS  R   Q     P     O  N

  e  d  c     b  a    `l )٧: القصص.(  
و و هنگامي كه بر ا، ما به مادر موسي الهام كرديم كه موسي را شير بده :يعني
و مترس و غمگين مباش كه ما او را به ، بينداز )گونه نيل(وي را به دريا ، ترسيدي
  .نمائيم گردانيم و از زمره پيغمبرانش مي تو باز مي

  :همچنين جبرئيل را نزد مريم فرستاد و با او به سخن پرداخت
  m            ̀  _  ~  }  |       {  z  y  x   w  v  u  t      s   r

 b  a   l  k  j  i  h  g   f  e   d  cl)١٩ – ١٧: مرمي.(  

اش از هر نظر براي  كده تا خلوت(اي ميان خود و ايشان افكند  و پرده :يعني
خويش را به سوي او  )فرشته(ما جبريل  )در اين هنگام، عبادت آماده باشد

يم مر( .اي بر مريم ظاهر شد فرستاديم و جبريل در شكل انسان كامل خوش قيافه
اگر  .برم به خداي مهربان پناه مي، تو )سوء قصد(من از  :گفت) لرزان و هراسان
 )جبريل( ).بترس كه من به خدا پناه برده و او كس بيكسان است(پرهيزگار هستي 

پروردگارت مرا فرستاده است تا  )مترس كه من يكي از فرشتگان يزدانم و(  :گفت
  .ببخشم )نظر خلق و خوي و جسم و جاناز (اي  به تو پسر پاكيزه )سبب شوم و(

  :و نيز فرشته مرمي را مورد خطاب قرار مي دهد و مي گويد 
 m  }  |  {   z  y  x  w  v  u  t   s  r

  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  ~l )٤٣ – ٤٢: آل عمران.(  
هميشه خاشعانه به اطاعت و  )به شكرانه اين نعمت بزرگ(  !اي مريم :يعني

و با آنان (ارت مشغول شو و با نمازگزاران به سجده و ركوع بپرداز عبادت پروردگ
از جمله خبرهاي غيبي است كه آن را به  )چيزهائي كه گفته شد(اين ). نماز بخوان
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كشي به درون  براي قرعه(كنيم و تو در آن هنگام كه قلمهاي خود را  تو وحي مي
كدام يك سرپرستي  )بق قرعهروشن شود بر ط(افكندند تا  مي ...)اي و آب يا كيسه

كشمكش  )بر سر سرپرستي او(و بدان هنگام كه ميان خود ، مريم را بر عهده گيرد
  ).رسد و همه اينها از راه وحي به تو مي(داشتند حضور نداشتي 

رأي ابو الحسن اشعري بر اين است كه فرشته از جانب خدا براي ابالغ امر و 
چنين كسي نبي است ، كسي فرستاده شده باشديا اعالم بسوي هر ، يا نهي، فرمان

، و اين مسأله هم در مادر موسي و تا حدي هم در مريم و غير او تحقق يافته، )1(
و هاجر و آسيه محقّق ، همانگونه كه با نص صريح قرآن در مادر موسي و ساره

  .است
z   }  ( اند به برگزيدن او بر زنان جهان از جانب همچنين استدالل كرده

|   }H)كه فرمود صي رسول خدا   و به فرموده، )آیه فوق:  
و مرمي بنت ، و مل يكمل من الّنساء إالّ آسية امرآة فرعون، كمل من الّرجال كثري« 
  .٢ »عمران

ولي در ميان زنان جز آسيه زن فرعون ، اند رسيدهل اكمبه يعني خيلي از مردان 
  .به كمال نرسيد
  .كمال براي انبياستي  رسيدن به درجه: اند پس گفته

  :پاسخ رد عليه آن دسته
و از چند جهت ، داليلي كه آنها براي اثبات نبوت زنان ذكر كردند كافي نيست

  :شوند رد مي
ما تسليم اين ادعا نيستيم كه انبياء مأمور به تبليغ و توجيه و تماس  :اينكه اول

 :گويد ايم رأيي است كه مي ردهبلكه آنچه ما در اين باره انتخاب ك، اند با مردم نبوده
نبي با رسول تنها در اين است  تفاوتبلكه ، نبي و رسول در اين باره فرق ندارند

  .كه با شريعت رسول قبل از خود مبعوث مي شود

                                           
 .٤٤٧/ ٦فتح الباري  -١
 ).٣/١١٨مشكاة املصابيح (مّتفق عليه  -٢
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، پس در اينصورت محذورات و مانعي كه بر سر راه پيامبر شدن زن مطرح شد
نقدر متعدد هستند كه زن و اين موانع آ، براي نبي بودن زن هم مطرح هستند

  .توانند با وجود آنها وظايف نبوت را بجا آورد نمي
شايد وحي خدا به مادر موسي و آسيه و ديگر زنان مذكور در خواب و  :دوم

  .افتد كه اين امر براي غير انبياء هم اتّفاق مي، رؤيا بوده باشد
ورد خطاب فرشته هر كس م :گويد ما تسليم اين ادعا هم نيستيم كه مي :سوم

اي را  خداوند فرشته«  :چون در حديث آمده است كه، قرار گرفته باشد نبي است
فرستد كه بخاطر رضاي خدا به ديدار برادرش در شهر يا روستايي  نزد كسي مي

چون : گويد پرسد و آن شخص در پاسخ مي وقتي از سبب مالقاتش مي، ديگر رفته
رشته به او اعالم مي كند كه خدا او را روانه ف، او را براي رضاي خدا دوست دارم

  . »كرده تا به او خبر دهد كه خدا هم تو را دوست دارد 
كه بعد از شفا يافتن ، و داستان سه نفر گَر و جذام دار و نابينا هم معروف است

همچنين جبرئيل . ولي آنها احوال قبلي را انكار كردند، فرشته با آنها گفتگو كردند
امور دين را به آنها ياد  ص و با سؤال پرسيدن از رسول خدا، حاب آمدبه ميان اص

  ).1(در حالي كه صحابه او را مشاهده كردند و صدايش را شنيدند، داد
با اينكه قرآن ، در مورد نبوت ذي القرنين توقّف كرد صرسول خدا :چهارم

  :در مورد وحي خدا به او خبر داده
  m  e  d  c  b  a   ̀ _   ̂ ]   h  g    fl )٨٦: الكهف.(  

يا آنان را  :)درباره ايشان روا دار، يكي از دو كار(  !اي ذوالقرنين :گفتيم :يعني
و يا اين كه نسبت بديشان ، دهي عذاب مي )با كشتن، در صورت ايمان نياوردن(

نمائي و به ارشاد  و در صورت ايمان آوردن از آنان گذشت مي(كني  خوبي مي
  .)گماري ايشان همت مي

                                           
 . »عامل املالئكة األبرار«براي بررسي اين موضوع به جزء دّوم اين سلسله  -١
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، دهند نصوصي كه در مورد برگزيده شدن مريم از جانب خدا خبر مي: پنجم
چون خداوند در مورد برگزيده شدن ، هيچ استداللي را براي ادعاي آنها در بر ندارد

  :غير انبياء هم نص صريح بيان فرموده
  m  _    ̂ ]  \  [  ZY   X  W  V   U  T  S

    a  `l)٣٢: فاطر.(  

سپس كتاب  )ا كتابهاي پيشين را براي ملّتهاي گذشته فرستاديم وم( :يعني
برخي از آنان  .عطاء كرديم )يعني امت محمدي(را به بندگان برگزيده خود  )قرآن(

اي از ايشان در پرتو  و دسته، روند و گروهي از ايشان ميانه، كنند به خويشتن ستم مي
واقعاً فضيلت  )سبقت در خيرات(اين  .توفيقات الهي در انجام نيكيها پيشتازند

  .بزرگي است
كساني ايشان و در ميان آل ، وآل ابراهيم و آل عمران را برعالميان برگزيد

  :هستند كه قطعاً انبياء نبودند
 m    g  f  e  d  c        b  a   ̀ _  ~  }  |l   

  ).٣٣: آل عمران(

ماعيل و اسحاق و اس :از قبيل(خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم  :يعني
را از  )موسي و هارون و عيسي و مادرش مريم :از قبيل(و خاندان عمران  )يعقوب

  .ميان جهانيان برگزيد
با آن وارد شده در حديثي كه بر انبياء بودن زنان » كمال«ي  از كلمه: ششم

و هم به ، چون كمال هم بر تمام بودن، آيد كنند چنين دليلي الزم نمي احتجاج مي
پس مراد از آن رسيدن زنان به حد ، گردد مي    ني پايان ونهايت هر چيز اطالق بمع

و كمال اينجا غير از كمال ، نهايت كماالت درتمام فضائل متعلّق به زنان مي باشد
  .انبياست

در چند حديث نص صريح بر اين است كه خديجه از زنان كامله است  :هفتم
  .نجا كمال نبوت نيستو اين بيانگر آن است كه كمال اي، )1(

                                           
 ).٢/٦١(ابن مردويه اين حديث را روايت كرده، نگاه كن به البداية و الّنهاية  -١
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در برخي احاديث آمده كه فاطمه سيده و سرور زنان اهل بهشت است  :هشتم
از جمله مادر موسي و ، ي نبوت غير از مريم و اين مقوله، )1(جز مريم دختر عمران 

در حالي كه در حديث ، زيرا قطعي است كه فاطمه نبي نيست، كند آسيه را باطل مي
در اينصورت اگر مادر ، ز مريم از همه زنان برتر استنص بر آن است كه جز ا

  .بودند موسي و آسيه نبي بودند هر دو از فاطمه برتر مي
و خبر است ، در مقام مدح و ثناي او، توصيف مريم به اينكه صديقه است :نُهم

  : خداوند متعال هم مي فرمايد، از فضل و بزرگواري او
 m «  ª  ©   ̈  §    ¦  ¥  ¤  £  ¢    °  ̄  ®  ¬

   ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶   µ   ´³  ²  ±
¾l   )٧٥: مائده(  

قطعاً با آن توصيف ، پس اگر اينجا توصيفي باالتر ازصديقه وجود داشت
  .حديث نبوي خبر از نبوت يك زن هم نيست ولي نه در قرآن و نه در، شد مي

و نووي ، دههمچنين قاضي عياض از جمهور فقهاء نقل كرده كه مريم نبي نبو
كند كه او نقل اجماع كرده بر اينكه  هم در كتاب األذكار از امام الحرمين روايت مي

و از حسن ، آن را به جماعتي نسبت داده»شرح المهذّب « ودر ، )2(مريم نبي نبوده
  ). 3(نه در ميان زنان و نه از جن نبي وجود ندارد : بصري نقل شده كه فرمود

                                           
 ).٦/٤٧٧فتح الباري (الباري  امحد روايت كرده و سند آن جّيد است، فتح -١
امجاع درست مني شود بعد از اينكه علماي خمالف شناخته شد، مگر اينكه امجاع قبل از آن اختالف ببوده  -٢

 .باشد
 .٤٧٣، ٦/٤٧١فتح الباري  -٣
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  ء در ميان بشرامور منحصر به انبيا

  وحي-1

خداوند متعال در ميان انسانها انبياء و پيامبران را به وحي خود اختصاص داده 
  : فرمايد همانگونه كه خداوند مي، است

 m  è    ç  æ   å    äã  â  áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö
ï  î  í    ì  ë  ê  él  )١١٠: كهف.(  

و امتياز من اين (من فقط انساني همچون شما هستم  :بگو !)اي پيغمبر( :يعني
شودكه  و به من وحي مي )گويم بگو ؛ مي: است كه من پيغمبر خدايم وآنچه گفت

  .معبود شما يكي است و بس
از ، و اين وحي الهي مقتضي اموري است تا با ساير مردم فرق داشته باشند

و ، از فرشتگان گروهين بااايشجمله صحبت و كالم خداوند با برخي و ارتباط 
و مانند اسراء و شب  يا از عالم غيب، گذشته يا آينده اتمطّلع كردن آنها از غيبي

، و عروج او بسوي آسمانهاي رفيع، بيت المقدسمكه به از  صروي رسول خدا 
ي عذاب شدگان  و مشاهده، و اطّالع از بهشت و دوزخ، و ديدار با فرشتگان و انبياء

  :آمده است صهمانگونه كه در حديث رسول خدا ، و شنيدن عذاب آنهادر قبرها 
  . ١»لو ال أن تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم عذاب القرب «  

از خدا ، كرديد يعني اگر به خاطر اين نبود كه ديگر مردگان را دفن نمي
  .بشنويدرا خواستم كه عذاب آنها  مي

  

                                           
 ).٥/٧٥صحيح اجلامع الّصغري (روايت مسلم و امحد و نّسائي و ابو داود  -١
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  عصمت - 2

  .ختصاص داده امبراي اين موضوع فصل مستقلي را ا

  بيدار استران چشمشان مي خوابد ولي قلبشان بپيام -3

و از جمله ويژگيهايي كه خدا انبياء را بدان اختصاص داده اين است كه چشمشان 
همانگونه كه انس بن مالك در حديث اسراء ، ولي قلبشان هوشيار بود، خوابيد مي

و ، قلبش هوشيار بودبه خواب مي رفت ولي  صچشم رسول خدا  « : مي فرمايد
  ).1(» ولي قلبهايشان هوشيار است ، خوابد  انبياء همه چشمهايشان مي

) 2(اما همانگونه كه ابن حجر فرمود ، ي انس است اين روايت اگر چه گفته
همچنين با روايت صحيح هم از رسول . شود چنين حرفي با رأي و نظر گفته نمي

  :هم منقول است كه فرمود صخدا  
  .»معاشر األنبياء تنام أعيننا و ال تنام قلوبنا  إّنا« 

و در . رود ولي قلبمان به خواب نمي، خوابد مان ميانيعني ما پيامبران چشم
  :مورد خويش فرمود

  ).٣(» إنّ عيين تنامان و ال ينام قليب « 
  .هوشيار است ولي قلبم، خوابند يعني مسلّماً دو چشم من مي

  وفات انبياء هنگام  كردنمخير  -4

از جمله ويژگيهاي منحصر به فرد انبياء اين است كه هنگام مرگ در انتخاب دنيا و 
شنيدم كه  صمي فرمايد از رسول اهللا   عائشه ، شوند آخرت مخير مي

   :فرمود مي
  .١»ما من نيبٍّ ميرض إالّ خّير بني الدنيا و اآلخرة « 

                                           
 ).٥٧٩/ ٦فتح الباري ( صحيح خباري  -١
 .مرجع سابق  -٢
 ).٣/٥٥نگاه كن به صحيح اجلامع الّصغري (ابن سعد و ابن حّبان روايت كررده اند  -٣
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يا بازگشت ، اب دنيادر بين انتخمرگ بيماري بستر يعني همه پيامبران در 
در هنگام آخرين بيماري  )كند كه عائشه نقل مي(و . شوند بسوي خدا مخير مي

   :فرمود مي دا گرفتگي شديدي شد و شنيدم كهصدچار  صرسول خدا 
  ).٢(» مع الّذين أنعم اهللا عليهم من  النبّيني و الّصدّيقني و الّشهداء و الّصاحلني « 

از پيامبران و صديقان و ، مت به آنها ارزاني داده شديعني همراه با كساني كه نع
به مرگ يا زندگي  انتخابحق از اين رو فهميدم  :عائشه فرمود. شهيدان و صالحان

  .و داده شدها
در مبحث مخير كردن موسي براي مرگ يا » عالم المالئكه « قبالً نيز در كتاب 
كه موجب بيرون آمدن  و سيلي زدن موسي به او، ي مرگ زندگي از سوي فرشته

  .ايم دهنمواين موضوع را مفصل بيان ، چشمانش گشتيكي از 

  اند شوند كه وفات يافته پيامبران تنها در جايي دفن مي -5

  : از ويژگيهاي پيامبران بعد از مرگ موارد ذيل است
همانگونه ، شود دفن نمي  اينكه هيچ پيامبري جز در جايي كه وفات يافته: اول
   :با نص صريح فرمود صخدا كه رسول

  .٣» مل يقرب نّيب إالّ حيث ميوت « 
از اين رو . شود يعني هيچ پيامبري جز در جايي كه وفات يافته دفن نمي

ي عائشه؛ و همانجايي كه وفات يافت  در حجرهرا  ي بزرگوار رسول خدا   صحابه
  .دفن كردند

                                                                                                      
 ). ٢/٣١٦نگاه كن به سلسلة األحاديث الصحيحة (روايت  خباري و مسلم  -١
 .٨/٢٥٥صحيح خباري با شرح فتح الباري  -٢
 ).٤٦/ ٥جامع صغري (روايت امام امحد با سند صحيح  -٣



  
  
  

   115                                          پيامبران و رسالت الهي  
 

  خورد را نمي جسد انبياءزمين  -6

دهد زمين  خداوند متعال اجازه نمي، شت به انبياء و رسوالنجهت اكرام و بزرگدا
باز هم اجسام آن بزرگوارن ، و هر اندازه زمان به طول بينجامد، اجسادشان را بخورد

  : همانگونه كه درحديث آمده است، از پوسيدگي محفوظ است
  ). ١(» إنّ اهللا حّرم علي األرض أن تأكل آجساد األنبياء « 

  .زمين حرام كرده كه اجساد انبياء را از بين ببرديعني خداوند بر 
داستان عجيب و غريبي  2»البدايه و النّهايه«تاريخ نويسان از جمله ابن كثير در 

وقتي كه شوشتر را «  :و از يونس بن بكير روايت كرده كه گفت، را نقل كرده اند
بر روي آن  اي را فتح كرديم در منزل هرمزان رختخوابي را پيدا كرديم ومرده

 ما هم مصحف را نزد عمر ، در كنارش مصحفي قرارداده بودند، گذاشته بودند
و من اولين مرد عرب بودم ، و آن را توسط كعب به زبان عربي ترجمه كرد، برديم

  .خوانم خواندم و به همانصورت كه اين قرآن را مي، كه آن را خواندم
امور و لحن هاي ، سيره :فرمود، بود؟چه چيزي در آن «  :از ابو العاليه پرسيدم

  .كالم شما و آنچه بعداً اتّفاق خواهد افتاد
در موقع روز سيزده : گفت ؟با آن مرد روي رختخواب چكار كرديد :بدوگفتم

و قبرها را با خاك ، وقتي كه شب فرا رسيد او را دفن، قبر متفرّق را حفر كرديم
  .3وانند وي را بيرون آورندتا او را از مردم ناپديد كنيم و نت، يكسان

                                           
فتح الباري : نگاه كن به (روايت ابو داود و نّسائي ، و ابن خزميه و غريه صّحت آن را تأييد كرده اند  -١
٦/٤٨٨ .( 
 ).٢/٤٠(البدايه و الّنهايه  -٢
اين بر بينش درست مسلمني آن وقت داللت مي كند، چون احترام گذاشنت مرده دفن كردن اوست،  -٣

و قربهاي متعّددي كه حفر كردند به منظور خمفي كردنش از مردم بود تا فرق مني كند نيب باشد يا غري نيب، 
قربش را دوباره نبش نكنند، چون موجب اذّيت و آزار رساندن به آن نيب بزرگوار است و گاهي هم قربش را 
حمل اعياد و مراسم قرار مي دادند، و بر روي آرامگاهش مسجدي بنا مي كردند و به قصد تّربك و دعا عازم 
آن مي شدند، مهانگونه كه در بسياري از سرزمينهاي اسالمي كساين كه از راه راست منحرف شده اند 

 .چنني كاري مي كنند
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؟ بردند اي از آن مي و چه استفاده چه رجاء و اميدي به او داشتند: از او پرسيدم
كرد رختخواب را بيرون مي آوردند تا  وقتي خشكسالي بروز مي: گفتدر جواب 

  .باران مي باريد
  .گفتند او را دانيال مي: به نظر شما آن مرد چه كسي بود؟ گفت :سوال كردم

سيصد سال پيش از آن : بعد از چند سال از وفات او را يافتيد؟ گفت: تمگف
  .موقع وفات يافته بود

موي تار چند ريختن جز : ؟ گفتشد اتي بر آن مشاهده ميتغيير هچ: گفتم
از بين مي برد و نه  خاكمسلّماً گوشت انبياء را نه ، پشت سرش تغيير نكرده بود

  .خورد حيوانات درنده مي
  .تا ابو العاليه صحيح استروايت سند اين : فرمودابن كثير 

و به گمان صحابه او ، رسد كه از انبياي بني اسرائيل بوده چنين به نظر مي
چون پادشاه فارسها دانيال نبي را اسير كردند و در زندان وي باقي ، دانيال نبي بود

، رست نبودهو معلوم است كه تخمين آنهايي كه او را يافتند به سيصد سال د، ماند
و در صورتي كه تخمينشان درست ، چون دانيال هشتصد سال قبل از اسالم زيسته

، هيچ پيامبري نيامده صو محمد  زيرا بين عيسي ، بوده باشد از انبياء نبوده
كساني كه ، ولي نبي بودنش راحج تر است، ي صالحي بوده نه نبي بنابراين بنده

همچنين وجود كتابي در كنار سر ، ا هستندجسمشان از پوسيدن محفوظ است انبي
زيرا امور ، بدون شك آن كتاب انبياء بوده، كند او راحج بودن اين رأي را تأييد مي

و ترجيح ما به بني اسرائيلي ، غيبي مذكور در آن كتاب جز وحي آسماني نيستند
  :بودن او به خاطر دو نكته است

پس اين را از ، انيال نبي استكردند كه او د اصحاب بزرگوار گمان مي :اول
  .روي قرائني دانسته اند كه ذكر نشده

، رسد كه با زبان عبري بوده به نظر مي، ايشانسر در كنار وجود كتابي  :دوم
  .چون ابي بن كعب آن را ترجمه كرد كه قبالً يهودي بود
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  در قبرهايشان زنده هستند -7

پيامبران در قبرهايشان « : ودروايت شده كه فرم صبا سند صحيح از رسول اهللا 
 صو نيز روايت شده كه رسول خدا  ، 1» آورند زنده هستند و نماز به جا مي

در قبر به نماز » كثيف األحمر « شبي كه به اسراء رفتم موسي را ديدم نزد « : فرمود
  .2»ايستاده بود 

ه همچنين مسلم در مورد داستان اسراء و معراج از ابي هريره روايت كرده ك
خود را در ميان جمع پيامبران ديدم در حالي كه موسي و «  :فرمود صرسول اهللا  

  .3»....،به نماز ايستاده بودند -عليهم السالم  –عيسي بن مريم و ابراهيم خليل 

                                           
 ). ٢/٤١٤نگاه كن به صحيح اجلامع (مجاعت از انس روايت كرده اند  -١
 ، و نيز به شرح نووي بر صحيح)١٦٤١(مسلم در صحيح خود روايت كرده، كتاب الفضائل مشاره  -٢
)١٣٣/ ١٥.( 
 .٦/٤٨٧فتح الباري  -٣



 



 

  فصل ششم
  عصمت پيامبران

و آيا پيامبران از از خطا و گناه معصوم هستند؟ و آيا اين عصمت عام و فراگيراست 
  .؟ اينك به بيان اين موضوع مي پردازيميز را شامل استهمه چ

  معصوم بودن در حمل و تبليغ رسالت

و ، اتّفاق امت اسالم بر اين است كه پيامبران در حمل رسالت الهي معصوم هستند
، كنند مگر آنچه خدا بخواهد نسخ كند چيزي از وحي را فراموش نمي

و ، عهده دار گرديدندتوسط جبرئيل ، برقرآن را بر پيامقرائت خود تكفّل پروردگار
  .با اراده خداوندمد مگر روش نكمرسول خدا چيزي از وحي را فرا

 m   ̈  §  ¦   ¥l )ما قرآن را بر تو خواهيم خواند و : يعني) ٦: األعلى
  .و تو ديگر آن را فراموش نخواهي كرد، به تو خواهيم آموخت

   :فرمايد رعهده گرفته و ميي او ب و خداوند جمع آوري قرآن را در سينه
 m  Ú     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Êl   

  ).١٨ – ١٦: القيامة(
و آيات را (شتابگرانه زبان به خواندن آن مجنبان  )به هنگام وحي قرآن( :يعني

و  )در سينه تو(چرا كه گردآوردن قرآن  ).عجوالنه و آزمندانه تكرار مگردان
پس از ناحيه حفظ (  .كار ما است، خواندن آن )براي، وانائي بخشيدن به زبان توت(

و روان خواندن و درست تالوت كردن آن با زبان ، قرآن در ميان دل و جان خود
تو ، خوانديم )توسط جبرئيل بر تو(پس هرگاه ما قرآن را  ).نگران مباش، خويش

وظيفه تو پيروي از تالوت (  .ي كنپيگيري و پيرو )آرام و آهسته(خواندن آن را 
  ).و ابالغ رسالت آسماني است و بس، پيك وحي
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هرگز ذره اي از وحي را ، از آنجا كه پيامبران در تبليغ رسالت معصوم هستند
و محال است ، و اگر كتمان مي نمودند مرتكب خيانت مي گشتند، اند كتمان نكرده

  : متعال هم مي فرمايدخداوند ، كه خيانت از پيامبران سر زده باشد
   m  z  yx  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  i

  d  c  b  a   ̀ _  ~}  |    {l )٦٧: مائده(.  
هر آنچه از سوي پروردگارت بر تو  !)محمد مصطفي، خدا(اي فرستاده  :يعني

 )به مردم، به تمام و كمال و بدون هيچ گونه خوف و هراسي(نازل شده است 
 )به مردم(رسالت خدا را ، و اگر چنين نكني، )و آنان را بدان دعوت كن(برسان 
چرا كه تبليغ جميع اوامر و احكام  .اي و ايشان را بدان فرا نخوانده(اي  نرسانده

   ).كتمان كلّ بشمار است، و كتمان جزء از جانب تو، برعهده تو است
زيرا ، فرستاد آنها وحي نميخدا به ، و چنانچه كتمان يا تغييري در كار بود

  :شود ي وحي و تغيير دهنده نازل مي و سزاي خدا بر كتمان كنندهمجازات 
 m  d       c  b   a  ̀   _  ~  }  |  {     z       y  x  w   vl  

  ).٤ – ٤٤: حاقّه(
ما دست راست او  .بست اي سخنان را به دروغ بر ما مي اگر پيغمبر پاره :يعني

    .كرديم سپس رگ دلش را پاره مي   .گرفتيم را مي
بخشي از عصمت اين است كه ذره اي از وحي را فراموش ، عالوه بر اين

  و عدم فراموشي در تبليغ داخل اين آيه است كه خداوند خطاب به پيامبر، نكنند

  ). ٦: األعلى( m   ̈ §  ¦   ¥l   :مي فرمايد ص
  :زير مي باشدعصمت ايشان آيه تصديق كننده از جمله داليل 

 m  U  T   S    R  Q  P  O  N  M   L  Kl)٤ – ٣: النجم.(  

چيزي كه با خود آورده است و با (آن  .گويد و از روي هوا و هوس سخن نمي
وحي و  )از سوي خدا بدو(جز وحي و پيامي نيست كه  )شما در ميان نهاده است

  .گردد پيام مي
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  منافات ندارندعصمت اموري كه با 

وقتي  مثالً ابراهيم خليل، سرشتي وطبيعي بشري منافي عصمت نيستندعوارض 
اند و به  دانست كه آنها فرشته برند و نمي مشاهده نمود مهمانان او دست به غذا نمي

  :اند از ايشان هراسان شد و ترس به دلش راه يافت شكل انسان در آمده
  m      Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   È

  Ì  Ë   Ê     Él)٧٠: هود.(  
و لب به غذا (كنند  هنگامي كه ديد آنان دست به سوي آن دراز نمي :يعني 
اين است كه ، پيش خود فكر كرد كه دوست نيستند و سر جنگ دارند، زنند نمي
لذا از ايشان رميد و بدشان ديد و هراسي از آنان به دل  )خواهند غذا بخورند نمي

تا (ايم  به سوي قوم لوط روانه شده )فرشتگان خدائيم و(ما  .مترس :گفتند .راه داد
  ).آنان را هالك كنيم

، موسي به خضر وعده داد كه در مصاحبت و رفاقت با او صبور و بردبار باشد
و علّتش را ذكر مي ، ي علت كارهايش سؤالي نكند تا اينكه برايش توضيح و درباره

زيرا تصرّفات غيرقابل ، رل را از دست دادلكن صبرش ادامه نداشت و كنت، كند
قبولي از او مشاهده كرد و هر دفعه سؤال پرسيده و  معترض به انجام اعمال خضر 

  :گفت وخضر تذكّر داده و به او مي، )1(وطلب توجيه و توضيح مي شد  ، مي شد
 m  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al       ٧٥: الكهف  

و چون !. توانى همپاى من صبر كنى؟ گفتم كه هرگز نمىگفت آيا به تو ن :يعني
  :راز كارهايش آشكار شد به موسي گفت

 m   Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ël)٨٢: الكهف.(  
  .اين بود راز و رمز كارهائي كه توانائي شكيبائي در برابر آنها را نداشتي :يعني

و ، خود بازگشت همچنين موسي هنگامي كه از ميعادگاه پروردگار به نزد قوم
و موي سر ، به شدت خشمگين شد، كنند اي را پرستش مي مشاهده كرد كه گوساله

                                           
 .بار اّول موسي فراموش كرد، ويل دو دفعه ي بعدي عمداً سؤال كرد -١
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و لوحه هاي وحي را كه حاوي ، برادرش هارون را گرفت و بطرف خود كشيد
  :هدايت بودند انداخت

  m  O  N  ML  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  ]  \  [  Z  YX  W  V    U  T  S  R  QP    ̀  _  ^

  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b  al)١٥٠: أعراف.(  

به پيش قوم خود خشمگين و اندوهناك  )از مناجات(هنگامي كه موسي  :يعني
آيا  .چه بد جانشينيِ مرا انجام داديد )رفتن من به مناجات(پس از  :گفت، بازگشت

طور و مراعات پيمان مبني بر انتظار رجوع من از ميعادگاه (بر فرمان پرودگارتان 
سر برادرش  )موي(موسي الواح را بينداخت و  ؟شتاب ورزيديد )خود با من

 )هارون .ديد چرا كه او را مقصر مي(را گرفت و آن را به سوي خود كشيد  )هارون(
اين مردمان مرا درمانده و ناتوان كردند و نزديك بود مرا  !اي پسر مادرم :گفت
  .پيشه مدان ن شاد مكن و مرا از زمره قوم ستمپس دشمنان را به م، بكشند

وقتي خداوند گوساله پرستي ، خبر مانند مشاهده نيست« :در حديث آمده است
، ها را بيندازد  آنقدر ناراحت و خشمگين نشد كه لوحه، قوم موسي را به او خبر داد

  .1» ولي چون با چشم خود كارشان را ديد لوحه ها را انداخت و شكستند

  شي و انكار آدمفرامو
 يكي ديگر از عوارض طبيعي كه با عصمت منافات ندارد فراموشي و انكار آدم 

خداوند پشت آدم را « : روايت كرده كه فرمود صابو هريره از رسول خدا ، است
آفريند از  و هر نفس و جاني كه تا قيامت خدا از آدم و نوه هايش مي، لمس كرد

سپس آنها را به ، هر كدام شعاعي از نور قرار دادو در بين چشمان ، پشتش افتادند
هاي تو  اينها ذريه و نوه: پروردگارا اينها كيستند؟ فرمود: عرض كرد، آدم نشان داد

ي چشمانش او را شگفت زده  در ميان آنها مردي را مشاهد كرد كه فاصله، هستند

                                           
صحيح اجلامع (امحد در املسند و طرباين در األوسط با سند صحيح روايت كرده اند، نگاه كن به  -١

 ).٥/٨٧الّصغري
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ز امت آخر مردي است ا: خدايا اين كيست؟ فرمود: گفت، كرد و از او خوشش آمد
شصت : چقدر عمر خواهد كرد؟ فرمود :پرسيد، از فرزندان تو او را داود گويند

وقتي كه . خدايا چهل سال از عمر مرا بر عمر او اضافه كن: عرض كرد، سال
مگر چهل سال : آدم گفت، ي مرگ به سراغش آمد عمرآدم به پايان رسيد و فرشته

آدم  ؟گر آن را به فرزندت داود نداديم: از عمرم هنوز باقي نمانده؟ فرشته گفت
فرزندانش هم ، و آدم فراموش كرد، انكار كرد و فرزندانش هم انكار كردند

  ). 1(» آدم خطا كرد و فرزندانش هم خطا كردند، دچارفراموشي گشتند

  دكشيآتش به را  ها پيامبري كه شهر مورچه
را يكي از انبياء اي  مورچه: اين است ه كه از انبياء سر زد رفتارهاي خطاو از جمله 
پس خداوند او را ، را به آتش بكشنددستور داد شهر مورچه ها بنابراين ، گاز گرفت

  : روايت كرده كه فرمود صهمانگونه كه ابوهريره از پيامبر ، مورد عتاب قرار داد
أخرج ف، فأمر جبهازه فأخرج من حتتها، فلدغته منلةٌ، نزل نيبٌّ من األنبياء حتت الّشجرة« 
روایت خباري و » فهالّ منلة واحدة، فأوحي اهللا إليه، مثّ ببيتها فأحرق بالّنار، من حتتها

  ).٢(أبوداود ونّسائي 
ولي ناگهان مورچه ، استراحت كند يكي از انبياء در زير درختي پياده شد :يعني

مورچه هاي زير درخت را هم  ندپس فرمان داد با وسايلي كه داشت، او را گزيد
مگر تنها : سپس خداوند به او وحي كرد، ون آوردند و شهرمورچه را آتش زدندبير

  !.؟هرا گاز نگرفت يك مورچه تو
  
  

                                           
تدرك خود روايت كرده و گفته حديث صحيح است، و حاكم هم در املس: روايت ترمذي و گفته  -١

 ).١/٨٧البداية و الّنهاية (صحيح است بر شرط مسلم
 .٥/٢٨صحيح اجلامع  -٢
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  دو ركعت نماز ظهر به جاي چهار ركعت 
  : ابن سيرين از ابو هريره روايت مي كند كه فرمود

دو ركعت را تمام ، ظهر يا عصر را به امامت اقامه كرد نماز صرسول خدا  «
چوبي كه در داخل مسجد ستون بعد برخاست و در كنار ، س سالم نماز دادكرد سپ

و ، و دست راستش را روي دست چپ گذاشت، بودگويي عصباني ، بود تكيه زد
و طرف راست رخسارش را روي پشت دست چپ ، كرد فرو انگشتانش را در هم

، شده نماز كوتاه: گفتند، شتابزده از دربهاي مسجد خارج شدند صحابا، گذاشت
ابوبكر و عمر هم درميان آنها بودند ولي جرئت نكردند از رسول خدا سؤال كنند 

ذو اليدين «را  ويمردي بود كه ، تعادر ميان آن جم، چرا دو ركعت خواند
 ؟اي رسول خدا آيا فراموش كردي يا نماز كوتاه شده: عرض كرد، خواندند مي»

آيا همانطور : اب به جماعت فرمودبعد خط، فرمود نه فراموش كردم و نه كوتاه شده
قبله به نماز ايستاد و دو رو به  بال فاصله. بله: گويد؟ گفتند است كه ذو اليدين مي

و گفت سپس اهللا اكبر ، سپس السالم عليكم گفت، ركعت ترك شده را اقامه نمود
بعد سر از سجده برداشت و تكبير ، ي نماز يا طوالني تر به سجده رفت مانند سجده

و سر بر آورد و ، به سجده رفت باري ديگرفت و مانند بار اول يا طوالني تر گ
 ؟آيا بار ديگر هم سالم گفت :شد گاهي از راوي حديث سؤال مي، تكبير گفت

اين . »سپس سالم گفت  :به من خبر داده شده كه عمران بن حصين گفته :گفت
لم گذاشتن دست حديث متفق عليه بين بخاري و مسلم است اما در روايت مس

  .روي دست و در هم كردن انگشتان روايت نشده
بعد از دو ، به نماز ظهر ايستاديم ص  همراه با رسول خدا« : و در روايتي ديگر

اي رسول خدا : مردي از بني سليم از جاي بر خاست و گفت، ركعت سالم گفت
اين . و مسلمروايت احمد ، تا آخر حديث....؟آيا نماز كوتاه شده يا فراموش كردي

و در روايت ، دليل است بر اينكه واقعه به حضور او و بعد از اسالم آوردنش بوده
بلي : او هم عرض كرد، »نه فراموش كردم و نه كوتاه شده « : متّفق عليه آمده است
كند بر اينكه ذو اليدين  اين داللت مي ، فراموش كردي، گويم اينطور است كه مي
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و چيزي ، ز از چهار به دو ركعت منسوخ نشده حرف زدبعد از اينكه فهميد نما
  ).1(گفت كه جواب سؤال نيست

ي فراموشي خود مانند عادت ساير بشر تصريح  به پديده همچنين رسول خدا  
  : آمده است كه فرمود همانطور كه در روايت ابن مسعود از رسول اهللا  ، فرموده
  ). ٢(»يُت فذكروين فإذا نس، أنسي كما تنسون، و لكّني أنا بشٌر« 

وقتي كه ، شوم يعني البته من هم بشر هستم و مانند شما دچار فراموشكاري مي
  .چيزي را فراموش كردم به يادم بياوريد

  .ندرا بعد از فراموشي در يكي از نمازها بيان فرمودجمله اين  

  خطا مي كنند  هي گا  در قضاوت هم
و ، كنندقضاوت درمورد آن تا ، شود عرضه ميكه بر آنها  حوادثيانبياء و پيامبران در 

براز بر حسب ظاهر قضيه ا ي مردم تنها  مطلع نيستند مانند بقيهغيب از آنجا كه از 
از ، كنند حق اصابت نميبه و گاهي هم در اجتهاد خود به خطا رفته و ، كنند نظر مي

نبي سليمان  داود يعني و توفيق الهي به پسر، جمله اشتباه داود در حكم و قضاوت
  .براي داوري درست در همان قضيه

دو زن همراه با دو « : روايت مي كند كه فرمود صابي هريره از رسول خدا  
يكي از ، رفتند كه ناگهان گرگ يكي از پسران را برداشت و ربود پسر خود راه مي

بلكه پسر تو ، نه :و ديگري گفـت، گرگ پسر تو را  برده :آنها به ديگري گفت
و او هم به نفع زن بزرگتر ، سپس براي حل اختالف نرد داود نبي رفتند، دربو

، و جريان را برايش توضيح دادند، بعد نزد سليمان پسر داود رفتند، داوري كرد
زن كوچكتر ، برايم چاقو بياوريد تا اين پسر را برايتان دو نصف كنم: سليمان گفت

                                           
جمد ابن تيميه  برگرفته شده، نگاه كن به شرح آن » منتقي األخبار«نص روايت را آنگونه كه نقل شد از  -١

 ).٣/١١٤نيل األوطار (در 
 ). ٣/١٢٥ألوطار نيل ا( جز ترمذي مجاعت روايت كرده اند  -٢
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بنابراين حكم ، بچه مال من نيست، نه رحمت خدا بر تو باد چنين كاري نكن :گفت
  ).1(» ي زن كوچكتر است كرد كه بچه

و در روايتي كه ام ، هم اين قضيه را به خوبي توضيح داده صو رسول اهللا  
خصومتي را شنيد كه نزديك  ص رسول خدا ، كند سليم همسر رسول خدا نقل مي

ن جز بشري همچون م« :از منزل بيرون آمد و فرمود، افتاد درب حجره اش اتفاق مي
كنند شايد  و مسلماً كساني كه با هم خصومت دارند به من مراجعه مي، شما نيستم

يكي از آنها بهتر از ديگري حجت خود را ارائه دهد و مرا اقناع كند كه حق با 
مال هر ، پس  بدانيد اگر بر اثر زبانبازي طرف، اوست و به نفع او حكم صادر كنم

، اي از آتش دوزخ است در واقع آن مال قطعه، س گرفتممسلماني را براي هر ك
  ). 2(»يا رها كند، خواهد بگيرد مي

كنند مخالف نصوص  را از پيامبران نفي مي عارضه هاكه اين آنان 
  صحيح اند

ي معصوم بودن اين است كه هرگز انبياء دچار  الزمه: كنند ي اماميه ادعا مي شيعه
و عوارض بشري هم جاي بيم و ) 3(، گردندفراموشي و مرتكب  خطا و اشتباه ن

ما قبالً داليل غير قابل تأويل و . نگراني نيستند براي اينكه مرتكب اشتباه شوند
پس ، كنند تبديل از قرآن و سنّت را ارائه داديم كه بر خالف اين ديدگاه داللت مي

  .پايبند به قرآن و سنّت باش كه هدايت جز در آن دو يافتني نيست
  
  

                                           
 ).٦/٤٥٨فتح الباري (صحيح خباري، كتاب احاديث األنبياء  -١
 ).٥/١٠٧فتح الباري (روايت خباري ، كتاب املظامل، باب امث من خاصم يف الباطل،  -٢
 ).٧٩عقائد اإلماميه حمّمد رضا مظفر ص(نگاه كن به  -٣
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كه يهود به  و ناهنجاريهايي زشتيها، انگناه مهاز هعصمت 
  ندا هنسبت دادپيامبران 

   :از جمله، اند يهود اعمال زشتي را به انبياء و رسوالن الهي نسبت داده
اي را ساخت و همراه با بني اسرائيل به پرستش  پيامبر خدا هارون گوساله - 1

  .سفر الخروج) 1(شماره )32(إصحاح . آن پرداخت
ي  كسي كه مجسمهدهد  ميما خبر  بهو ، نيز اين گمراهي يهود را آشكار قرآن
نه  سامري بودشد  از او شنيده ميبراى آنها ساخت كه صداى گاو را   گوساله
  .وهارون تنها كسي بود كه در اين ميان عليه آنها به مخالفت برخاست، هارون
تا از هدايا و همسرش ساره را به فرعون تقديم نمود  ابراهيم خليل  - 2

  .سفر تكوين) 14(شماره ) 12(إصحاح  .نيكي آنها بهرمند گردد
در حالي كه قرآن ، بزرگوار دروغ پردازي كردندپيامبر عليه آن  اينگونه

پادشاه مصر  :به مصر را اينگونه بيان مي كند كه سرگذشت ورود ابراهيم 
شوهر بود زن را به  كه دارايمييافت هرگاه زن جوان و زيبايي را و طاغوت بود 

ي ساره از  وقتي كه درباره، رسانيد شوهرش را به قتل ميو  آورد تصرّف خود در مي
و رسول خدا  ، منظورش خواهر ديني بود، خواهرم است :ابراهيم سؤال شد فرمود

نزد به كه  وهنگامي، حفظ كرداز تعرض فرعون خبر داده كه خداوند ساره را  ص
  .آزار و مزاحمتي برايش بوجود بياوردوت رفت نتوانست هيچ غطا

مست شدن و حد به پيامبر خدا لوط اهانت كرده اند و نوشيدن شراب تا   - 3
  ). 30(شماره ) 19(إصحاح ، سفر تكوين!!!...اند زنا با دو دخترش را به او نسبت داده

در تمام عمرش مردم را به  بستندكهمعاذ اهللا از چنين اتّهامي كه بر پيامبر خدا 
اما كينه توزي يهود به ، مبارزه كردو ناهنچاريها پاكي دعوت كرد و عليه رذالت 

  .بادپس لعنت خدا بر ظالمان ، كاملترين انسانها هم سر كشيد
و پنهاني ، يعقوب گلّه و حيوانات خويشاوندان همسرش را به سرقت برد - 4

  ).17(شماره ) 31(إصحاح ، سفر تكوين.... اش از آنجا خارج شد همراه با خانواده
از اين عمل  يعقوب ، راوبين با همسر پدرش يعقوب مرتكب زنا شد - 5

  ).32(شماره ) 35(إصحاح ، سفر تكوين.... زشت مطّلع شد ولي سكوت كرد
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سپس براي قتل آن ، با زن يكي از فرماندهان سپاه خود زنا كرد داود - 6
كرد و سليمان نبي از آن زن  بعداً آن زن را به زنان خود ملحق، اي ساخت مرد حيله
  ).1(شماره ) 11(إصحاح ، سفر تكوين... متولّد شد

تنديسها تن داد و بت و سليمان درآخر عمر از دين برگشت و به پرستش  - 7
  ).5(شماره ) 11(إصحاح ، سفر الملوك اول.. .يشان معابد ساختابر

مت كينه توز و اين بود برخي از رسوايي و زشتيها و گناهان بزرگي كه اين ا
اما ، اين اوصاف زشتاز حاشا از آنها ، اند اي به انبياي پاك الهي نسبت داده عقده

گيرند  بيمار و بد سرشت وقتي مورد سرزنش و اعتراض قرار ميدرون  يانسانها
جهت توجيه آسان زشتيها و معايب خود زشتي و ناپاكي را به انسانهاي نيك و 

  .دهند واالمقام نسبت مي

  كار زشت به انبياء نسبت مي دهنديبيها صل

به انبياي را  شتيز اعمالآنها هم ، در اين مورد نصرانيها هم از يهود بهتر نيستند
ي امروز كه  آن هم با تأييد و تصديق تورات تحريف شده، دهند الهي نسبت مي

  :از جمله، عالوه بر آنچه در انجيل محرّف موجود است، حاوي مطالب مذكور است
آمده است كه عيسي از نسل سليمان پسر داود است كه ) متّي(در انجيل  - 1

إصحاح ...جد ايشان فارض كسي است كه زنا زاده و از يهوذا پسر يعقوب است
  ).10(شماره ، متّي اول

آمده است كه يسوع در ميان ) 4(شماره ) 2(و در انجيل يوحنّا إصحاح  -2  
  :اين كجا و توصيف قرآن كجا كه او را به ،انبوهي از مردم به مادرش اهانت كرد

  m    o  nl )٣٢: مرمي(   

  .!بسيار نيكو كار نسبت به مادرم  توصيف كرده :يعني
دهد كه تمام انبياء و پيامبران بني اسرائيل دزد و راهزن  يسوع شهادت مي - 3
  ).8(شماره ) 10(إصحاح ، انجيل يوحنّا ....هستند
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كه ، وصيفات زشت پيامبران مبرّاء از آن افتراهااي است از درياي ت اين قطره
حاشا از نسبت چنين زشتيها به آن ، )1(انجيلهاي تحريف شده مملو از آن ميباشد 

و به ، ترين و پاكترين و برترين انسانها بودند انبياء و پيامبران تزكيه شده، بزرگواران
  .كنند توصيف مي خدا سوگند اينها گمراهند كه انبياي پاك خدا را بدين زشتي

  امت اسالم نسبت به عصمت پيامبران چه موضعي دارد
اجماع امت اسالم بر اين است گناه و زشتيهايي كه يهود و نصاري به انبياي الهي 

حيله و خيانت و ساخت بت و پرستش آن ، سرقت، امثال فاحشه، نسبت داده اند
  .و همه از آن معصوم بوده اندهرگز و درهيچ شرايط و احوالي از آنها سر نزده ....و

  گناه صغيره ازمعصوم بودن 

و ابن تيميه ، اند كه انبياء از گناه صغيره معصوم نيستند اكثر علماي اسالم بر اين رأي
و ، ي معصوميت انبياء تنها از گناه كبيره رأي اكثر علماي اسالم مقوله«: فرمود
ه كه ابوالحسن آمدي يادآور همانگون، حتّي قول اكثر اهل كالم است، هاست فرقه

همچنين اكثر اهل تفسير و حديث و فقها بر اين ، ي اكثر اشعريه است شده كه گفته
صحابه و تابعين ايشان جز آنچه موافق با اين رأي ، ائمه، و از سلف صالح، باورند

  .2»....است نقل نشده
  :كنند جماهير علما هم با داليل ذيل بر ادعاي خود استدالل مي

نافرماني آدم با خوردن از درختي كه خداوند خوردن از آن را از او  -1
  :نهي كرده بود

 m  m  l  k  j   i   h  g  f  e  d  c   b  a
   _  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n

                                           
 .مراجعه كن)١٤٦حمّمد نيب االسالم ص (براي اطالعات بيشتر به كتاب  -١
 .٤/٣١٩جمموع الفتاواي شيخ االسالم ابن تيميه  -٢
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  n  m  l  k  j  i      h  g  f  e  d  c  b  a  `
x  w  v  u  t  s  r   q  p  o    }  |  {   z  y

   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~l )١٢١ – ١١٦: طه.(   

براي آدم  :آن گاه را كه به فرشتگان دستور داديم )بيان دار !اي پيغمبر( :يعني
سجده بردند مگر  )همگي اطاعت كردند و(پس ، ببريد )تعظيم و تكريم(سجده 

پس ، و همسر تو استاين دشمن تو  !اي آدم :آن وقت گفتيم .ابليس كه سر باز زد
از بهشت بيرونتان نكند كه به  )بپائيد به دام وسوسه خود شما را گرفتار نسازد و(

هاي زندگي تو را در بهشت  بر ما است كه خواسته( .رنج و زحمت خواهي افتاد
و در آن تو نه  .گردي شوي و نه برهنه مي تو در آن نه گرسنه مي )فراهم سازيم و

 )به نيرنگ و حيله نشست و(سپس شيطان  .شوي زده مي فتابماني و نه آ تشنه مي
آيا تو را به درخت جاودانگي و ملك فناناپذير  :گفت )و بدو(آدم را وسوسه كرد 

ميريد و سرمدي  ديگر نمي، اگر از اين درخت ممنوع بخوريد(  ؟ رهنمود كنم
دنشان فرو هاي بهشتي از ب و جامه(سرانجام هر دو نفر از آن خوردند  ).شويد مي

و  )كه تا آن زمان از ايشان پنهان بود(و شرمگاهشان برايشان نمايان شد  )ريخت
بدين  .شروع كردند به اين كه برگهاي درختان بهشت را بر خود بپيچند و بچسبانند

و اين واقعه پيش از (نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپيچي كرد و گمراه شد 
  ).نبوت او بود
چون  به عصيان ، كند ت وضوح و روشني بر اين رأي داللت مينهايبا اين آيه 

  .ونافرماني آدم از امر پرورگارش تصريح نموده
  :نوح براي پسر كافر خود دعا كرد -2
  m  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

   Þl )٤٥: هود(  

كنعان (پسرم  !راپروردگا :نوح پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت :يعني
تو هنگامي كه به من (از خاندان من است و  )كه امواج او را فرو بلعيده است

در اصل وعده حفظ خاندان مرا ، خاندان خود را سوار كشتي كنم، دستور فرمودي
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و تو داورترين داوران و  )و خالفي در آن نيست(و وعده تو راست است  )اي داده
  ).لطفي و مرحمتي !پروردگارا .داني مرا ميو درددل (دادگرترين دادگراني 

كه پسر كافر از  وي گفتو به قرار داد سرزنش مورد بنابراين خداوند او را  
  :و اين درخواست عملي ناشايست است، نيستتو ي  اهل و خانواده

  m    U  TS       R  Q  P  O    N   M  LK  J  I        H  GF  E  D       C  B  A
 X  W  V    [  Z  Yl )٤٦: هود.(  

به سبب رفتار (چرا كه او ، پسرت از خاندان تو نيست !اي نوح :فرمود :يعني
و ذات او ، زشت و كردار پلشتي كه پيش گرفته است با تو فرسنگها فاصله دارد

كه درست است يا (بنابراين آنچه را از آن آگاه نيستي  .عمل ناشايست است )عين
و نداني كه (كنم كه از نادانان نباشي  من تو را نصيحت مي .از من مخواه )نادرست

  ).؛ نه گوشت و خون  پيوند بر اساس عقيده است، در مكتب آسماني
  :و بسوي خدا بازگشتنمود و توبه  هرزش كردمبال فاصله از خداوند طلب آ و
  m  m  l  k   j   i  hg     f  e  d  c  b  a    ̀ _        ̂  ]  \

  p  o  nl )٤٧: هود.(  

از تو بخواهم  )از اين به بعد(از اين كه چيزي را  !پروردگارا :نوح گفت :يعني
خواهم  و عاجزانه از آستانت مي(دارم  خويشتن را در پناه تو مي، كه بدان آگاه نباشم

اگر بر من نبخشائي و به من رحم ننمائي  ).كه مرا از چنين لغزشهائي به دور داري
  .هم بوداز زيانكاران خوا

به  نيازواين آيه با صراحت كامل بيان كرده كه آنچه از او سر زد گناهي بود 
  .داشتآمرزش 

فراد بني اسرائيل برآمد و به خصم او اموسي در صدد ياري يكي از  -3
  :او را از پاي درآوردو سيلي زد  )قبطي يك نفر(

 m   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T     S  R  Q  P  O  N  M
 ^]    o   n  m  l  kj  i    h  g  f  e  d  c  b  a   ̀  _
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      c     b      a  `_     ~  }      |  {  z      y  x  w  v      u  t  s  r  qp
  e  dl )١٦ – ١٥: قصص.(  
و  )رهسپار كوچه و بازار پايتخت مملكت شد، از قصر فرعون(موسي  :يعني

در شهر ديد كه دو مرد  .وارد آنجا گرديد، دبدون اين كه اهالي شهر مطّلع شون
يعني از طائفه (و ديگري از دشمنان او  )اسرائيليها بني(جنگند كه يكي از قبيله او  مي

عليه كسي كه از دشمنانش ، فردي كه از قبيله او بود .است )قبطيهاي جانبدارِ فرعون
او را و مشتي بدو زد و  )و موسي كمكش كرد(از موسي كمك خواست ، بود

چرا كه با وسوسه خود بر سر خشمم (اين از عمل شيطان بود  :موسي گفت !كشت
موسي از كرده ( .واقعاً او دشمن گمراه كننده آشكاري است ).آورد و غافلگيرم كرد

با (من بر خويشتن  !پروردگارا :گفت )خود پشيمان شد و رو به درگاه خدا كرد و
خدا دعايش را (  .مرا ببخش )رس و به فريادم(پس ، ستم كردم )كشتن يك تن

درباره بندگان (چرا كه خدا بس آمرزگار و مهربان ، و او را بخشيد )اجابت كرد
  .است )كار پشيمان و توبه

و خداوند متّعال هم از بخشودن ، بنابراين موسي به ظلم خود اعتراف كرد 
  .گناهش خبر داد

گفتار خصم دوم هم در داوري عجله كرد و قبل از شنيدن  داود  -4
از اين رو سريعاً در صدد توبه و بازگشت بسوي خدا برآمد و ، حكم صادر كرد

                                 ، خداوند هم او را عفو كرد
     m....      ÁÀ  ¿  ¾  ½     »    º   ¹        ̧ ¶N...l )٢٥ – ٢٤: ص(  

 .سجده افتاد و توبه كردپس از پروردگار خويش آمرزش خواست و به  :يعني
و وي را (را بر او بخشيديم  )ي مقَرَّبين تَرك أولي و سيئه(ما اين ، به هر حال

و او در پيشگاه ما داراي مقام واال و  )مشمول لطف و محبت خود قرار داديم
  ).هاي فردوس اعلي است كه بهشت برين و نعمت(برگشتگاه زيبا است 

  :ندمواردي مورد عتاب الهي قرار گرفتدر  صپيامبرمان محمد   - 5
  m  Q    P    O   N  ML  K    J  IH  G  F  E  D    C  B  Al  

  )١: حترمي(
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به خاطر ، چرا چيزي را كه خدا بر تو حالل كرده است !اي پيغمبر :يعني
خداوند آمرزگار مهرباني است  ؟ كني بر خود حرام مي، خوشنود ساختن همسرانت

  ).بخشايد ران تو را ميو تو را و همس(
 ص  خدا رسول سوي از قطبيه ماريه تحريم يا، عسل خوردن بسبب آيه اين 
  .شد نازل

و مشغول شدن به ، ابن ام مكتوم نابينا نسبت به همچنين او را بر اثر ترشرويي
از  بايستي و، را مورد عتاب قرار داد صدعوت از سران كفر به اسالم رسول اهللا  

  :گرديد آنچه از جانب خدا نازل ميي  هبال كند كه شيفتنابينايي استق
 m   P  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  Al  

  ).٤ –١: عبس(
تو   .از اين كه نابينائي به پيش او آمد    !چهره در هم كشيد و روي برتافت  :يعني
پاك و آراسته  خود را )از آموزش و پرورش تو بهره گيرد و(شايد او ، داني چه مي
    .يا اين كه پند گيرد و اندرز بدو سود برساند   .سازد
فديه را از اسراي بدر پذيرفت اين آيه نازل  صو هنگامي كه رسول اهللا   
  :شد

  m  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ             Å  Äl )٦٨: أنفال.(  
ومخطّيِ در ، دكه بدون ابالغ امتي را كيفر نده(اگر حكم سابق خدا نبود 

به عنوان فديه اسيران (عذاب بزرگي در مقابل چيزي كه  )مجازات نگردد، اجتهاد
  .رسيد به شما مي )ايد كه ورزيده ايد و شتابي گرفته

مانند ، مثال زياد استو گرنه ، كه بدانها اكتفا كرديمبود  هايي نمونهاين 
ي پروردگار از  خشمگين شدن يونس از قوم خود و خارج شدن او بدون اجازه

بعداً  به چاه انداخته شدن يوسف توسط برادران او و وحي خدا به ايشان و، آنجا
ديگر داللت مي كنند بر اينكه انبياي الهي مرتكب  همه اينها و موارد، انبياء شدن آنها

  .گناه صغيره شده اند
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  كساني كه انبياء را از گناهان صغيره معصوم مي دانند

اي را كه قرآن و سنّت از آنها خبر  نسبت دادن گناهان صغيره برخي از پژوهشگران
و در مورد مسأله به مبالغه و اغراق ، 1داده اند به انبياء خيلي بزرگ تلقي مي كنند

، و مدعي اند كه اين مقوله طعن است در حق انبياء و پيامبران، اند گويي پرداخته
اند كه به  ي پرداختهسپس در تأويل نصوص طوري به حيله گري و دسيسه ساز

حال آنكه ، مي گويد 2همانگونه كه ابن تيميه، اند ي تحريف آيات قرآن رسيده درجه
و نصوص قرآن ، شايسته بود به جاي اينها در پي تفهم درست حقيقت مسأله باشند

و در اين مورد و همه موارد ، را مورد تقديس قرار دهند و بدان احترام بگذارند
نه اينكه با تأويل و تحريف ، فراگيرند ن و سنّت رسول خدا عقيده را از قرآ

  .پناه بر خدا -، صريح قرآن هواي نفس خودرا حكَم قرار دهند
اين تأويالت هم نزد نويسندگان تازه كار منتشر شده كه همه فاسد و از نوع 

  .3تأويالت باطنيه و جهميه هستند همانگونه كه شيخ االسالم خاطر نشان ساخته

  4:ان و پاسخ به دو شبههبي
  :اند اند دو شبهه وارد كرده كساني كه وقوع گناه صغيره از انبياء را ممنوع دانسته

  :اينكه خداوند مردم را به پيروي و الگو قرار دادن پيامبران دستور داده :اول

Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë      Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã Â  Ál   
  )٢١: أحزاب(

                                           
شيعه ي اماميه اتفاق نظر دارند بر اينكه نه انبياء و نه ائمه مرتك گناه صغريه نشده اند، به كتاب عقائد  -١

، و عقائد اإلمامية اإلثين عشرية نوشته ي ابراهيم موسوي زجناين ص ٩٥، ٨٠الّشيعة نوشته ي حمّمد رضا 
 .مراجعه كن ١٥٧
 ).١٠/٣١٣(جمموع الفتاوي  - ٢
 .منبع سابق  -٣
جمموع (شيخ االسالم از مجله نويسندگاين است كه مفّصل به آن شبهه ها پاسخ داده، نگاه كن به  -٤

 ).١٥/١٥٠، ٣١٣ -١٠/٢٩٣الفتاوي 



  
  
  

   135                                          پيامبران و رسالت الهي  
 

پيغمبر خدا  )شيوه پندار و گفتار و كردار(مشق و الگوي زيبائي در سر :يعني
و ، اميد به خدا داشته :)داراي سه ويژگي باشند(براي كساني كه  .براي شما است

  .و خداي را بسيار ياد كنند، جوياي قيامت باشند
ي فرمان دادن به پيروي پيامبر اين  و الزمه، و اين براي همه پيامبران است 
زيرا اگر جايز باشد ، محسوب گردده تمام افعال و اقوال آنها اطاعت از خدا است ك

و ممكن نيست ، دهد رسول خدا گناه و معصيت مرتكب شود تناقض روي مي
خداوند بنده را همزمان هم به انجام كاري فرمان دهد و هم او را از آن نهي و بر 

  .حذر كند
طوري مخفي و غير واضح  ي آنها وقتي درست است كه معصيت نبي گفته

اما خداوند متعال انبياي خود را ، باقي بماند كه اطاعت و معصيت بر ما مشتبه شوند
نسبت به مخالفت و گناهي كه از آنها سر زده آگاه كرده و بي درنگ ايشان را توفيق 

مورد است و صالحيت دليل را  بنابراين استدالل آنها بي، فرمايد توبه عنايت مي
اند بدين صورت  بلكه الگو قرار دادن پيامبران در حالي كه مرتكب گناه شده، ندارد

، است كه براي توبه  و طلب عفو گناه از خدا شتاب نمايد و آن رابه تأخير نيندازد
  .كردند و اين پيروي است از پيامبران بزرگوار كه بدون تأخير مبادرت به توبه مي

متضاد است و حتّي اگر انسانيت ه با كمال پندارند كه گنا اينها چنين مي :دوم
  .شخص توبه هم بكند باز هم ناقص است و كمال از او سلب گرديده

زيرا توبه آثار گناه را از بين برده و ديگر ، ولي اين ديدگاه نادرست است 
بلكه بنده در بيشتر اوقات بعد از توبه از گناه از ، تيسسرزنشي متوجه صاحب آن ن

چون پشيماني از گناه و ترس و بيم از خداوند ، ارتكاب گناه بهتر استزمان قبل از 
، پردازد و براي طلب مغفرت گناه و دعا به تالش مي، گيرد متعال در قلبش جاي مي

و به اميد اينكه اعمال شايسته موجب محو و نابودي گناه و اثر كار نادرست باشد 
داود بعد «  :اند ز سلف صالح گفتهمانگونه كه برخي اه، كوشد در راه كردار نيك مي

توبه نزد خدا از  اگر«  :ويكي ديگرگفته. »از ارتكاب خطا از زمان قبل ازآن بهتر بود 
ترين خلق خود را به گناه مبتال  همه چيز دوست داشتني تر نبود خدا گرامي

  .»كرد نمي
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تر است از  ي بنده خوشحال و در حديث صحيح آمده است كه خدا به توبه
ي كه شترش را در بيابان  همراه با آب و غذايش گم كرده و در زير درختي مرد

تا اينكه ناگهان از جايش برخاسته و مركبش را نزد خود ايستاده ، كشد دراز مي
يعني از ، خدايا تو بنده و من پروردگار تو هستم: گويد بيند و از خوشحالي مي مي

  .كند شدت خوشحالي اشتباه مي
  :مي فرمايدو در قرآن كريم 

  m   ±     °    ̄ ®  ¬  «  ª  ©l )٢٢٢: بقره.(  
  .دارد كاران و پاكان را دوست مي گمان خداوند توبه بي :يعني

   :فرمايد خداوند دربيان پاداش توبه كنندگان مي
 m  o  nm  l  k    j  i   h  g  f  e  d  c  b

  s  r   q  pl )٧٠: فرقان.(  
كه ، ند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهدمگر كسي كه توبه ك :يعني
ايشان را به  )گذشته(بديها و گناهان  )بخشد و گناهان چنين كساني را مي(خداوند 

و نه تنها كه (و خداوند آمرزنده و مهربان است ، كند خوبيها و نيكيها تبديل مي
  ).نمايد بلكه آنها را تبديل به حسنات مي، بخشد سيئات را مي

سپس اعتراف به همه گناهانش را ، پوشاند اش را مي امت خداوند بندهو در قي 
در آن موقع خداوند ، كند كه ديگر هالك شده تا اينكه بنده گمان مي، گيرد از او مي
آنگاه بنده درخواست ، من همه گناهانت را به نيكي تبديل كردم: فرمايد متعال مي

و ، شكار شدنشان بيمناك استكند كه هنوز هم از آ ديدن گناهان بزرگش را مي
معلوم است حال او بعد از تبديل گناهانش به حسنات بهتر وبرتر است ازحال او 

  .شدند گرفت و نه تبديل به نيكي مي صورت مي يگناهنه ، گرنهو، قبل از تبديل
مسلماً هيچ پيامبري مرتكب گناه صغيره نشده مگر اينكه سريع توبه كرده و 

قرآن يادي از گناه انبياء شده همراه  و هر جا در، دا نمودهطلب مغفرت و عفو از خ
و بالفاصله اقدام ، مثالً آدم و همسرش نافرماني كردند، با ذكر توبه و استغفاراست 

  :به توبه كردند و گفتند
 m  M  L   K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  Al )٢٣:أعراف.(  
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با نافرماني از (ما  !پروردگارا :دگفتن )دست دعا به سوي خدا برداشتند و( :يعني
ايم و اگر ما را نبخشي و بر ما رحم نكني از زيانكاران  بر خويشتن ستم كرده )تو

  .خواهيم بود
 شتاب موسي كه بود نينداخته زمين بر را قبطي شخص موسي ي ضربه هنوز و 
  :و كرد رحمت و گناه عوف و بخشش طلب خدا از زده

  m  |  {  z      y  x  w      e  d      c     b      a  `_     ~  }l   

  ).١٦:قصص(
 :گفت )موسي از كرده خود پشيمان شد و رو به درگاه خدا كرد و( :يعني
 )به فريادم رس و(پس ، ستم كردم) با كشتن يك تن(من بر خويشتن  !پروردگارا
گار و چرا كه خدا بس آمرز، و او را بخشيد) خدا دعايش را اجابت كرد(مرا ببخش

  .است )كار درباره بندگان پشيمان و توبه(مهربان 
از پروردگارش آمرزش خواست و ، برد به محض اينكه داود به خطاي خود پي

               :دتوبه كر
 m     »    º   ¹        ̧ ¶l )٢٤: ص.(  

و توبه را به تأخير  هانبياء بر گناه و نافرماني باقي نماندبنابراين :يعني
و بعد از توبه هم ، اي معصوم نگه داشته چنين پديده ازكه خدا آنها را ، ندختداان نمي

  .دبودنكاملتر از حالت قبل از توبه 
ي استدالل و مجادله  و درعرصه، هو بدينصورت اين دو شبهه پس رانده شد

  .و براي انهدام آنها داليل واضح و روشنگر ما را كافي است، دوام نياوردند

  ليل بشر بودن استگناه دارتكاب 

و خداوند آنها را در حمل رسالت الهي و تبليغ ، پيامبران هم مانند بقيه انسان هستند
زياد و كم كنند و نه  آن عصمت بخشيده بطوري كه نه چيزي را فراموش مي

كه خدا بسوي آنها فرو فرستاده كامل و وافي  و اي  و بدينصورت وحي، كنند مي
ولي ، گيرد ه مردم ابالغ شده و در دسترس آنها قرار ميخواهد ب آنگونه كه خدا مي

ي معصوم بودن ايشان در حمل و ابالغ رسالت اين نيست كه در همه امور  الزمه
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غيره از صزيرا به حكم اينكه انسان هستند مخالفتهاي كوچك و گناه ، دنمعصوم باش
ايشان را رحمت خداوندي آنها را جبران كرده و خداوند  لكن، زند آنها سر مي

گشت بسوي خدا  را توفيق توبه و بازايشان و ، نسبت به خطايشان آگاه ساخته
  .فرمايد عنايت مي

وحي با هر عمل يا هر « : گويد شيخ مصطفي مراغي استاد دانشگاه ازهر مي
پس آنها هم در معرض ، شود همدم و همراه نيست اي كه از انبياء صادر مي گفته

ها با ساير بشر در اين است كه بعد از صدور خطا و اشتباه ولي امتياز آن، خطا هستند
و گاهي هم آنها را مورد عتاب و ، كند خداوند ايشان را بر آن تأييد نمي، از آنها

  ).1(»دهد سرزنش قرارمي

  انبياء تكريماحترام و 

ز گناه صغيره انبياء راهي براي طعنه زدن و تحقير آنها باارتكاب خطا و جايز نيست 
و ، چون امور معدودي هستند كه خدا آنها را مورد عفو و گذشت قرار داده، كند

اگر ، الزم است از اينها عبرت بگيرد يمسلمان هربر و، آنها را از آن پاك كرده
و سرزنش  مورد عتاب رفتارهاي خدا به خاطر اينگونه  پيامبران بزرگوار برگزيده

هوشيار نسبت به آن گناه برحذر و بر ما واجب است كه خيلي از ، ندباشقرار گرفته 
و توجه و استغفار زياد بسوي خدا ، ي سريع و بايد در بازگشت و توبه، باشيم

  .پيامبران را الگو قرار دهيم

  انبياء غيرعصمت 

حتّي ، اند اهل سنّت و جماعت معصوم بودن را به غير انبياء و پيامبران  نسبت نداده
ابوبكر و عمر از جمله و  هستندصحابه كه  صبر بهترين مردم اين امت بعد از پيام

اي كه  در نخستين خطبهاسالم ي اول  همانگونه كه خليفه، ند معصوم نيستندبودآنها 
من به عنوان حكمران بر شما برگزيده ! اي مردم« : در خالفت بر مردم خواند فرمود

                                           
 .١١حياة حمّمد هيكل، مقدمه ي اين كتاب به قلم شيخ مراغي ص -١
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و اگر خطا ، نيداگر به نيك رفتار كردم مرا ياري ك، ام ولي بهترين شما نيستم شده
  .»برگردانيد درستكردم مرا به مسير 

: عمر فرمود، كردو ارائه دليل انتقاد بن خطاب  رو هنگامي كه يك زن از عم 
  .زني به حق اصابت كرد ولي عمر اشتباه كرد

  عصمت معزّ فاطمي

مدعي خوانند  مي »ين فاطميدالمعز «كه برخي او را » معز معد بن تميم«پيروان 
  .او و فرزندانش از خطا و گناه معصوم هستند كه بودند

اما اين ادعا و پندار باطل بود و به منظور گمراه كردن مردم اين طاغوت را در 
و گرنه اين ، گويد به جاي دين پيروي گردد مقام نبوت منصوب كردند تا هر چه مي

ي  ز ساللهاند ا و كساني را كه فاطميه ناميده شده، گويند شخصي كه او را معزّ مي
ي  ي معصوم بودن ائمه و مقوله، بلكه از نسل عبيد اهللا قداح بودند، فاطمه نيستند

دركتابي كه در  –رحمه اهللا  –خود را مطرح كردند با وجود اينكه امام محمد غزّالي 
گري بود ولي باطن و  ظاهر مذهبشان رفض و رافضي« : گويد رد ايشان نوشت مي

  .»1حقيقت آن كفر محض است

  ائمه عصمت

و اين عصمت ، اند شيعيان اثني عشريه مدعي هستند كه امامانشان از خطا معصوم
ي معاصر در  احمد مقدمي شيعه. دهند همان عصمتي است كه به پيامبران نسبت مي
ما سهو يا غفلت را در مورد «  :گويد تبيين مفهوم عصمت ائمه از ديدگاه شيعه مي

عتقديم آنها بر هر چيزي كه مصلحت مسلمانان در آن و م، كنيم أئمه تصور نمي
كند  و ابراهيم موسوي زنجاني از شيخ صدوق شيعه نقل مي. »)2(است احاطه دارند 

اعتقاد ما در مورد پيامبران و ائمه و فرشتگان اين است كه آنها « : گويد كه مي

                                           
 .٤/٣٢٠السالم جمموع فتاوي شيخ ا -١
 .٩١حكومت اسالمي مخيين  ص  -٢
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صغيره و نه  نه، كنند و هرگز گناه نمي، معصوم و از هر لكه و پليديي پاك هستند
كنند و آنچه را كه مأمورند  و از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمى، كبيره

و ، دانند كند كه ائمه را معصوم نمي همچنين كساني را تكفير مي، )1(»دهند  انجام مى
هر كس در هر حالتي از حالتها عصمت را از « : گويد بعد از كالم سابق بالفاصله مي

و هر كس آنها را ، در واقع جهل و ناداني را به آنها نسبت داده است آنها نفي كند
اعتقاد ما بر اين است كه آنها معصومند « : سپس گفت، )2(»جاهل بداند كافر است 

و موصوف به كمال تمام و علم و آگاهي همه جانبه هستند هم در اوايل امور و هم 
  ).3(» شوند صيف نميو در هيچ حالتي به نقص و نافرماني تو، در اواخر

ياران ما اماميه اجماع دارند براينكه انبياء و ائمه از گناه « : گويد و مجلسي مي
قبل از نبوت و امامت و ، هم به اشتباه و هم عمدي معصوم هستند، كبيره و صغيره

و . رسند معصومند و اصالً از زمان والدت تا وقتي كه به لقاي خدا مي، بعد از آن
اند از جانب خدا  مد ابن بابويه و استادش ابن الوليد كه جايز دانستهجز صدوق مح

بدون اينكه متعلّق به ، نه آن اشتباهي كه از شيطان است، مرتكب سهو و اشتباه شوند
اعتقاد به معصوم بودن ائمه نزد شيعه از اعتقادات ). 4(»تبليغ و بيان احكام باشد 
كه ، كنند ود را در اين مسأله تكفير ميلذا مخالفين خ، درجه اول و اساسي است

سخنان منسوب به ائمه به عنوان  :از جمله، شود نتايج متعددي از آن اعتقاد گرفته مي
از اين رو به ديدگاه شيعه با وفات ، دليل شرعي همچون قرآن و سنّت معتبر است

، ر داردبلكه تا زمان غيبت امام دوازدهم استمرا، تشريع پايان نيافت صرسول خدا 
و حتّي معتقدند كه ممكن است بتوانند از طريق نائب امام غائب به رسائل و 

  . هاي او دسترسي پيدا كنند نوشته
، همچنين معتقدند كه ائمه بيش از هر كسي مستحق خالفت و جانشيني هستند

  .هم از ابوبكر و عمر وعثمان و هم از ساير صحابه

                                           
 .١٥٧عقائد اماميه اثين عشريه ص -١
 .منبع سابق -٢
 .منبع سابق -٣
 .٢١نگاه كن به اإلمامة سالوس ص) ٣٥١-٢٥/٣٥٠(حبار األنوار جملسي  -٤
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  پيامبران  عصمتراز 

m   S    R  Q  P  O  N  M   L  K ء با وحي الهي معصوم مي شوندپيامبران و انبيا

  U  Tl )٤ – ٣: النجم.(  
چيزي كه با خود آورده (آن  .گويد و از روي هوا و هوس سخن نمي :يعني

 )از سوي خدا بدو(جز وحي و پيامي نيست كه  )است و با شما در ميان نهاده است
  .گردد وحي و پيام مي

قطعاً خداوند در :  گويند ي اماميه مي يست؟ علماي شيعهراز عصمت ائمه چ
، گرداند ي آن ايشان را استوار و ثابت قدم مي آنها ارواحي را آفريده كه بوسيله

ي اين موضوع فصلي را  همانگونه كه كليني در كتاب اصول كافي خود در باره
روحي  :لفص«و ) 272-1/271(» فصل ذكر ارواحي كه در ائمه است« :تحت عنوان

تأليف كرده و در ) 274 - 1/273(» دارد  كه خدا توسط آن ائمه را استوار نگه مي
آن فصل شش روايت را از ابي عبداهللا نقل كرده كه در  تفسير روح در اين آيه ذكر 

  : كرده
 m    GF  E  D   C  B  Al )٥٢: شورى(  
تو نيز به فرمان خود به ، ايم همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده: عنيي

  ).كه قرآن نام دارد و مايه حيات دلها است(ايم  جان را وحي كرده
منظور از روح يكي از مخلوقات خدا است كه از جبرئيل و « : و ميگويد

و ايشان را ، داد بود و به او خبر مي صميكائيل باالتر است و همراه رسول خدا  
  .»ائمه است  داشت و بعد از او همراه ثابت قدم نگه مي

و در فصل سابق همان كتاب ياد آور شده كه از امام صادق روايت شده كه   
و چون پيامبر از دنيا برود روح ، روح القدوس به انبياء اختصاص دارد :فرمود

خوابد و غفلت بر او سيطره  و نمي، شود القدوس نزد امام رفته و همدم او مي
رؤيت و « ي همان كتاب  و در حاشيه، )1(د شو و دچار لهو و غرور نمي، يابد نمي
و در ، آنچه را كه در گوشه و كنار اين سرزمين: يعني: را اينگونه تفسير كرده» ديدن

                                           
 .١٦١نگاه کن به عقائد االمامیه ابراهیم موسوی زجنانی ص -١
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تر است تا عمق زمين آنچه ناپديد  و خالصه آنچه از عرش پايين، ارتفاعات آسمان
  .دهد است به او نشان مي

االرواح «فصل ) 99-25/47( و در كتاب بحار األنوار مولي محمد باقر مجلسي
همچنين . شوند ائمه توسط روح القدوس تقويت و پشتيباني مي: گويد مي» التي فيهم

: نويسد مي) 109 -108ص (شيخ صدوق  »االعتقادات«ي  ابن بابويه قمي در رساله
و معاني آن همه با هم ، اعتقاد ما در اخبار و روايات صحيحه موافق قرآن است...«

زيرا همه از طريق وحي از خداوند متعال ، مگون و بدون اختالف استمتوازن و ه
  . »اند برگرفته شده

كه يكي از مراجع چهار » من ال يحضره الفقيه«همچنين قمي صاحب كتاب 
رأي علماي شيعه بر اين است كه رسول «: گويد ي حديث نزد جعفريه است مي گانه

  .1!»ص است و امتش را ضايع كردهخدا چنانچه وصيت نكند پيامبري و نبوتش ناق
كند  از جمله داليلي كه بر باطل بودن اين مدعاي شيعه در مورد ائمه داللت مي

ولي مخالفت و عدم پيروي از ، اين است كه بدون دليل بايد از معصوم پيروي شود
و اصالً وقتي كه معلوم باشد با نص صريح قرآن و سنّت ، غير معصوم جايز است

خداوند متعال هم ما را به اطاعت ، واجب است با او مخالفت ورزيد، ردمخالفت دا
شود  ولي غير از پيامبر تنها در صورتي اطاعت مي، از خود و پيامبرش  فرمان داده

و چنانچه دچار نزاع و اختالف شويم ، كه مردم را به اطاعت از پيامبر دستور دهد
  : گرديم جهت حل آن به كتاب خدا و سنّت رسول خدا بر مي

 m  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
   å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ùl)٥٩:نسا.(  

و از پيغمبر  )با پيروي از قرآن(از خدا  !ايد ي كساني كه ايمان آوردها :عنيي
از كارداران و فرماندهان  و، اطاعت كنيد )خدا محمد مصطفي با تمسك به سنّت او(

مادام كه دادگر و حقّگرا بوده و مجري احكام (مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد 
و در امري از امور (و اگر در چيزي اختالف داشتيد  )شريعت اسالم باشند

                                           
 .منبع سابق -١
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با رجوع به (و پيغمبر او  )با عرضه به قرآن(آن را به خدا  )كشمكش پيدا كرديد
چرا كه خدا  .حكم آن را بدانيد، تا در پرتو قرآن و سنّت(د برگرداني )سنّت نبوي

اگر  )بايد چنين عمل كنيد .و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته است، قرآن را نازل
براي  )يعني رجوع به قرآن و سنّت(اين كار. به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد

  .تر است شما بهتر وخوش فرجام
واجب بود هر اختالف و نزاعي به خدا و ، م بودنداگرائمه معصو، بنابراين

پس عدم واجب بودن اين رجعت بر معصوم نبودنشان ، پيامبر و ائمه برگردانده شود
  .كند داللت مي

در علم و فتوا با هم  –رضي اهللا عنهم  –علي و دو پسرش ، عالوه بر اين
به همان ، ارندهمانگونه كه ساير اهل علم با هم اختالف د، اند مخالفت داشته

و خيلي از كارهايش را ، صورت كه حسن با پدرش در جنگ اختالف داشتند
و نيز ، و اگر معصوم بودند مخالفت معصوم با معصوم ممكن نيست، پسنديد نمي

و برايش مشخّص شد كه اگر طوري ديگر عمل ، علي عاقبت از رأي خود برگشت
ولي ، از يكي به ديگري برگشته عالوه بر چندين فتوايي كه، كرد درست تر بود مي

امام . انسان معصوم دو فتواي متضاد ندارد مگر يكي ناسخ و ديگري منسوخ باشد
حسن هم به برادرش حسين توصيه كرد كه با اهل عراق مخالفت ورزد و از آنها 

اگر امام حسن معصوم بود براي ، و خواهان رهبري و بيعت آنها نباشد، اطاعت نكند
  ).1(ر نبود مخالف رأي او عمل كند امام حسين جاي

                                           
 .٣٥/١٢٠،١٢٥،١٢٦موع فتاوای ابن تیمیه مراجعه کن به جم -١



 



 

 فصل هفتم
  داليل نبوت

  پيشگفتار

ما از : گويند اند به مردم مي پيامبران كه از جانب خدا بسوي مردم فرستاده شده
ايم و بر شما واجب است در هر پيام و دستوري كه به شما  جانب خدا فرستاده شده

شما واجب است اوامر و نواهي ما  همانگونه كه بر، كنيم مرا تصديق كنيد ابالغ مي
و خداوند متعال در خطاب نوح عليه السالم به قوم خويش ، را عمالً اطاعت نماييد

  : فرمايد مي
 m  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ   Ð      Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    l 

  ).١٠٨-١٠٦ شعراء(
قطعاً     !ري كنيدپرهيزگا !هان :نژادشان نوح بديشان گفت زماني كه هم  :عنيي

  .از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد، من براي شما پيغمبر اميني هستم
لوط و شعيب اقوامشان را مورد ، صالح، هود :همانگونه كه پيامبراني همچون

  .و اصالً اين گفتار و دعوت كل پيامبران است، خطاب قرار داده اند
گويند از جانب حق به  هر چه ميكنند كه  وقتي كه پيامبران ادعا مي، بنابراين
الزم است خداوند داليل و حجت و برهانهاي چنان روشني در ، گردد آنها القاء مي

اختيار ايشان قرار دهد كه ادعايشان را تصديق نموده و حجت خدا بر مردم اقامه 
اي براي كسي باقي نماند كه بتواند نه ايشان را تصديق  و هيچ عذر و بهانه، گردد
m  C  B  A  :همانگونه كه حق تعالي فرمود، ونه از ايشان پيروي نمايدكند 

  D   l)ما پيغمبران خود را همراه با دالئل متقن و معجزات : يعني) ٢٥: حدید
  .ايم روانه كرده )به ميان مردم(روشن 

  تنوع و گوناگوني داليل
رساند زياد  مي هايي كه حقانيت و راستي هر پيامبري را به اثبات داليل و نشانه

تأليفاتي دارند و  صو برخي علما پيرامون داليل نبوت پيامبر اسالم، و متنوعند
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اند كه در برخي از آنها اين داليل از هزار هم  ي تحرير در آورده رشتهرا كتابهايي به 
حاوي آنهاكه هر كدام از ، ها را به پنچ دسته تقسيم و ما اين داليل و نشانه، گذشته

  : هستند يي مشابه مجموعه
آيات و معجزاتي كه خدا جهت تصديق و تثبيت حقانيت رسالت آنها به  :اول

  .آورد اجرا در مي
  .بشارت انبياي سابق به آمدن انبياي بعدي: دوم
  .توجه و دقّت در احوال انبياء: سوم

  .توجه و نگاه ژرف به دعوت پيامبران: چهارم
  .ران از جانب خداياري و پشتيباني شدن پيامب: پنجم

  .مي پردازيم آنهااكنون به توضيح و تفصيل هر كدام از 

  آيات و معجزات پيامبران :اول
ولي در اين موضوع ، گويند» آيه« در زبان عربي نشانه و دليل وجود هر چيزي را 

و متغاير با سنّتهاي عادي ، منظور امور خارق العاده، گوييم آيه  يا نشانه وقتي مي
مانند دگرگون شدن  ، ت كه انجام آن خارج از قدرت و توانايي بشر استطبيعي اس

چنين امري ، عصا به اژدهايي كه حركت كند و به هر سويي در جست و خيز باشد
است غير  يو دليل، چون مخالف با سنّت هاي عادي و معروف جهان  هستي است

كه از جانب خدا  بر صداقت و راستگويي آنها در رسالتي، قابل نقض و باطل كردن
  .كند اند داللت مي آورده

  معجزهتعريف آيه و 

ناتوان « : به معني» معجزه«و واژه ، اند ها را معجزه ناميده ي علما اين نشانه همه
و به معجزات انبياء به اين خاطر معجزه اطالق شده كه ديگران . است» كننده
در لغت  -» معجزه « .اند هاند مانند آن انجام بدهند و شكست مي خورد توانسته نمي
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بمعني ناتواني از انجام كاري گرفته » عجز «ي آن  و ريشه –عربي اسم فاعل است 
  ).1(يا رأي و تدبير ، كند كار و عمل باشد و فرق نمي، شده است

امر خارق العادتي « : كند امام فخر رازي معجزه را در عرف اينگونه تعريف مي
  )2(»رزه طلبي بوده و از معارضه سالم استاست كه مقرون با تحدي و مبا

هر گفته يا كاري كه «  :كند و ابن حمدان حنبلي معجزه را چنين تعريف مي
بطوري كه ابتدا بر جهت تحدي و ، همراه و موافق با ادعاي رسالت و پيامبري باشد

ه ي خود آن و ن نه با ارائه، مبارزه طلبي ارائه شود و كسي را ياراي مبارزه نباشد
  ).3(» شبيه آن 

  :آيند  بنابراين امور ذيل معجزات به حساب نمي
خارق العاده هايي كه به انبياء اعطاء شده ولي نه به منظور تحدي و مبارزه 

و زياد شدن خوراك ، صمانند جوشيدن آب در بين انگشتان رسول خدا  ، طلبي
ناليدن ، نيشاآمدن درخت بسوي ا، و تسبيح گفتن سنگريزه در كف دست ، اندك
  ...ي درخت برايش و امثال اينها تنه

خارق العادتهايي كه خداوند به غير انبياء اعطاء فرموده و علماي متأخر آنها را 
و علماي ، اند همچنين علماي متأخّر اين تفاوتها را مطرح كرده. نامند مي» امتكر«

 ).4(دانند  ي اينها را شامل معجزه مي قديم امثال امام احمد همه
و اين نام ، گوييم همانگونه كه در قرآن ذكر شده است مي)آيه(ما معجزه را 

شامل تمام اموري است كه خدا به انبياء بخشيده تا دليلي باشد بر صدق و 
  .چه تحدي و مبارزه طلبي مقصود باشد و چه نباشد، راستگويي ايشان

                                           
 .١/٦٥بصائر ذوی الّتمیز  -١
 .٢٩٠-٢/٢٨٩لوامع األنوار البهّیة  -٢
 .منبع سابق -٣
 .٢/٢٩٠، و لوامع األنوار اللبهّیة ١١/٣١١جمموع فتاوای شیخ االسالم ابن تیمیه   -٤



  
  
  

   پيامبران و رسالت الهي                                                              148
 

  انواع معجزه ها

ي كه خدا به انبياء و پيامبران داده به ا وقتي كه در مورد معجزات و امور خارق العاده
ي اين سه مسأله  بينيم كه همه در زير مجموعه پردازيم مي تحقيق و پژوهش مي

  ).1(و بي نيازي، قدرت و توانايي، علم و آگاهي: هستند
مانند عيسي كه به قوم ، ي امور غيبي گذشته و آينده خبر دادن در باره، بنابراين
و ، كنند انداز مي در خانه هايشان پسي را ورند و چه چيزخ داد چه مي خود خبر مي

هاي  و خبر از فتنه ها و نشانه، ي امتهاي سابق در باره صارش رسول خدا زمانند گ
همه اينها در باب علم و دانش و آگاهي ، پيوندند آخر الزّمان كه در آينده بوقوع مي

  .هستند
و زنده كردن ، و جذام، ادرزادنابيناي مشفاي و ، و متحول شدن عصا به اژدها

  .از باب قدرت هستند -و شكافتن ماه و امثال آن، مردگان
و پيوست كردن ، در برابر سوء قصد مردم صو حمايت رسول خدا عصمت 

  .نيازي است از باب بي، دو روز در حالت روزه بدون تأثير بر نشاط و سرحالي او
مه معجزات به آنها بر كه ه، نيازي بيو علم و قدرت  :و اين سه مسأله

و جز او كسي ، تنها صفت خداوند متعال هستندو مطلق بصورت كامل ، گردند مي
را فرمان  صاز اين رو خداوند پيامبرش  ، رسد در هيچ كدام از اينها به كمال نمي

  :مي دهد كه خود را از ادعاي اين امور تبرئه كند
 m  z  y    x  w  v   u  t  s  r   q  p  o  n  ¢  ¡  �  ~   }|  {

   ̄ ®  ¬   «ª  ©   ̈ §  ¦  ¥¤  £l )٥٠ :انعام(  
ارزاق و اسرار (هاي  گويم گنجينه من نمي :بگو )بدين كافران !اي پيغمبر(: عنيي
چرا كه الوهيت و مالكيت جهان تنها و تنها از (يزدان در تصرّف من است  )جهان

چرا كه كسي (دانم  من غيب ميگويم كه  و من نمي )آن خداي سبحان است و بس
از غيب جهان باخبر است كه در همه مكانها و زمانها حاضر و ناظر باشد كه خدا 

 .بلكه من انساني همچون شمايم(  .ام گويم كه من فرشته و من به شما نمي )است

                                           
 .٣١٣ -١١/٣١٢جمموع فتاوای شیخ االسالم ابن تیمیه   -- ١
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در ، خوردن و خفتن و در كوچه و بازار راه رفتن :اين است عوارض بشري از قبيل
من جز از آنچه به من وحي  )شود و جز اين كه به من وحي مي، دشو من ديده مي

شنوم و تنها به فرمان  و سخن كسي جز سخن خدا را نمي(كنم  شود پيروي نمي مي
  ).روم او راه مي

و از اينكه ، هاي زمين و مالكيت خزانه، از ادعاي غيب صپس رسول خدا 
 يزانيپيامبران به م. كند ميتبرئه  خود رااي باشد بي نياز از خوردن و آشاميدن  فرشته

يا عادت ، متعال به آنها ببخشد به اين چيزهاي مخالف عادت متداول دكه خداون
و توانايي ، ميدانند آموزد كه خدا به ايشان ميآنچه را و ، گردند اغلب مردم نائل مي

و ، دبخش دارند كه خداوند قدرت انجام آن را به ايشان ارزاني ميرا انجام كارهايي 
  .هر اندازه كه خداوند ايشان را بي نيازي ببخشد بي نياز هستند
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  هايي از معجرات پيامبران  نمونه

  ي صالح پيامبر  معجزه
     :قوم خويش را به عبادت و بندگي خداوند يكتا دعوت كرد حضرت صالح 

 m  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D   C  B  Al  
  )٤٥: منل( 

تا ايشان را به (وي قوم ثمود برادرشان صالح را روانه كرديم ما به س: يعني 
   .كه خدا را بپرستيد )يكتاپرستي دعوت كند و بديشان بگويد

اي كردند كه صداقت  و آنها او را تكذيب كردند و تقاضاي نشانه و معجزه
  :ادعايش را تأييد كند

 m      µ   ́  ³  ²  ±  °     ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈   §  ¦    ̧ ¶
 ¹l )١٥٤-١٥٣: شعراء.(  
تو از زمره جادوشدگان و  :گفتند )قوم ثمود به صالح پاسخ دادند و(: عنيي

آخر چگونه گمان (، تو انساني همچون خود ما بيش نيستي .ديوانگان هستي و بس
  .اي را به ما بنما معجزه، اگر از زمره راستگوياني )؟ اي بري كه پيغمبر شده مي

اند كه قوم ثمود روزي در محفل و محل  مفسرين ذكر كرده«: يدگو ابن كثير مي
آمد و آنها را بسوي  در آن موقع رسول خدا صالح ، تجمعشان جمع شده بودند

و ايشان را ، و ازآنچه ناروا بود بر حذر داشت، و به ايشان تذكّر داد، خدا فراخواند
ي بزرگ شتري  ين صخرهاگر تو توانستي از ا: اما آنها گفتند، پند و موعظه داد

و در ذكر اوصاف  -آبستن و طوالني را با چنان اوصاف و ويژگيهايي بيرون آوري
صالح ، و گفتند بايد چنين و چنان باشد -آن خود را به تلكّف و درد سرانداختند

آيا اگر آن شتر را با چنان اوصافي كه بر شمرديد از آن سنگ بيرون : پيامبر فرمود
او هم از آنها ، آري: نمائيد؟ گفتند و رسالت مرا تصديق مي، وريدآ آوردم ايمان مي

سپس به مصالّيش رفت  و هر اندازه كه توانست به نماز ، عهد و پيمان گرفت
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، ي قوم خود كرد ايستاد و بعد دعا كرد و از خدا تقاضاي برآورده شدن خواسته
ن صورت كه بنابراين خداوند به آن صخره فرمان داد كه شتر بزرگي به هما

و قوم صالح با ديدن شتري با چنان اوصاف و ، درخواست كردند بيرون آورد
ويژگيهايي كه در برشمردنشان هم خود را به زحمت انداختند شگفت زده و 

، اند اي بس وحشتناك و هول برانگيز را ديده كردند كه منظره سراسيمه احساس مي
و جمع ، ي روشنگر قلمداد نمودندو دليلي قاطع و برهان، و آن را قدرتي باشكوه

همانگونه ، )1(» ولي بيشترشان به كفر خود ادامه دادند ، زيادي به او ايمان آوردند
  : فرمايد ي درخواست آنها را اينگونه يادآور شده و مي كه خداوند متعال استجابه

 m  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »   ºl)١٥٥: شعراء.(  
صالح ، آسا براي صالح پديدار كرد اي را معجزه ر مادههنگامي كه خدا شت(:عنيي

يك روز ، )كه خدا آن را معجزه شما نموده است(اين شتري است  :گفت )بديشان
  .سهم آب متعلّق به آن و روز جداگانه ديگري سهم آب متعلّق به شما است

 m  ¶  µ  ́  ³  ²  ±  °    ̄  ®  ¬  «  ª©   ̈  §  ¦
  ¿  ¾  ½  ¼»    º  ¹  ¸    É  ÈÇ  Æ  Å    Ä  Ã  ÂÁ  À

   Ï  Î  Í  Ì    Ë  Êl )٧٣: اعراف.(  
صالح را به سوي قوم ثمود كه خودش از  )از زمره پيغمبران يكي هم(:  عنيي

 )و بدانيد كه(خداي را بپرستيد  !اي قوم من :صالح بديشان گفت .آنان بود فرستاديم
از سوي  )صدق پيغمبري منبر (هم اينك معجزه بزرگي  .جز او معبودي نداريد

با ويژگيهاي خاص (اين شتر خدا است  )آن(پروردگارتان برايتان آمده است و 
و يك شتر عادي و معمولي (اي براي شما آمده است  كه به عنوان معجزه )خود

و ، پس آن را به حال خود واگذاريد تا در زمين هر كجا خواست بچرد ).نيست
   .گردد عذاب دردناكي دچارتان مي )آزاري برسانيداگر (بدان آزاري مرسانيد كه 

اي روشن و كامالً آشكار  ي ايشان نشانه خداوند متعال هم خبر داده كه معجزه
  .)٥٩ :اسراء( m  O  N  M  L   Kl  :ناميد»روشنگر «بود  از اين رو آن را 

                                           
 .١/١٣٤ه و الْنهایه البدای -١
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به سويشان گسيل  )از سنگ به در آورديم و(ما براي قوم ثمود شتر  :عنيي
  .روشنگري بود) زدا و معجزه هويدا و شك(تيم كه داش

  ي ابراهيم  معجزه -2
كردند در هم كوبيد و با تبر خُرد  ها و خداياني را كه عبادت مي بت ابراهيم 

اما ، بنابراين آتش بزرگي را بر افروختند و ابراهيم را به داخل آن پرت كردند، كرد
  : صدمه و آزاري به او وارد نكندخداوند متعال به آتش فرمان داد كه هيچ 

 m  ¬  «   ª           ©   ̈  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~
  µ   ́ ³         ²  ±  °    ̄ ®l )٧٠ – ٦٨: أنبياء(  

كه انتقام (خواهيد كاري كنيد  اگر مي :گفتند )به برخي رو كردند و: عنيي
و خدايان خويش را مدد و  ابراهيم را سخت بسوزانيد )خدايان خود را گرفته باشيد

ما به آتش دستور  )آتشي را برافروختند و ابراهيم را در آن انداختند و ، ياري دهيد
آنان ، )و كمترين زياني بدو مرسان(داديم كه اي آتش سرد و سالم شو بر ابراهيم 

ولي ما ايشان را زيانبارترين ، خواستند كه ابراهيم را با نيرنگ خطرناكي نابود كنند
چرا كه نيرنگشان نگرفت و حتّي سبب ذلّت نمرود و نمروديان (ردم نموديم م

  .)گرديد و انگيزه ايمان آوردن مردماني گشت
از جمله آيات و معجزاتي كه خداوند بر دست ابراهيم جاري نمود زنده كردن 

  :فرمايد  اش را براي ما بيان مي كه خداوند اينگونه قصه، مرده ها بود
 mD    C  B  A    SR  Q  P  O  N  ML    K  J  IH  G  F  E

  d  c  b   a   ̀  _          ̂  ]    \  [  Z  Y  X   W  V  U  T
   l  k   j  i  h  g  fel )٢٦٠: بقره.(  

به من نشان  !پروردگارا :هنگامي را كه ابراهيم گفت )به خاطر بياور(و : عنيي
ولي  !چرا :گفت !؟ اي ر ايمان نياوردهمگ :گفت .كني بده چگونه مردگان را زنده مي

پس  :گفت ).دلم آرامش يابد، و با افزودن آگاهي بيشتر(تا اطمينان قلب پيدا كنم 
تا (چهار تا از پرندگان را بگير و آنها را به خود نزديك گردان  )در اين صورت(

سپس ، )آن گاه آنها را ذبح كن و در هم بياميز .مشخّصات و مميزات آنها را دريابي
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به سرعت به سوي تو ، بعد آنها را بخوان .بر سر هر كوهي قسمتي از آنها را بگذار
  .خواهند آمد

و ، خداوند به او دستور داد اين پرنده ها را ذبح كند و بعد از قطعه قطعه كردن
هر كدام از آن مقدار گوشتها بر سر يك كوه بگذارد و ، تقسيم آن به چند قسمت

لي بعد از ندا كردن آنها همه ندايش را لبيك گفتند و اعضاي و، آنها را ندا كند
و در آسمان به پرواز ، و جان گرفتند مانند گذشته، متفرقشان به هم پيوست

  !!.سبحان اهللا عظمت خدا چقدر با شكوه و قدرتش واال و بي نظير است، درآمدند

  معجرات موسي  -3
  :الم اعطاء نمودي روشنگر به موسي عليه الس خداوند نُه معجزه

  m    �~  }    |  {  z  y    l )١٠١: اإلسراء(  
  .ما به موسي نُه تا معجزه روشن داديم: عنيي 
بزرگترين و باشكوه ترين نشانه عصايي بود كه وقتي آن را روي زمين  - 1

  :شد انداخت تبديل به مار بزرگي  مي مي
  m  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k   j  i

w  v    f  e  d  c  b  a   ̀ _  ~   }  |  {  z  y  x
  n  m  l  k  ji  h   gl )٢١ – ١٧: طه.(  

؟ پاسخ داد كه اين عصاي من  در دست راست تو چيست !اي موسي: عنيي
، ريزم رانم و براي آنها برگ مي كنم و با آن گوسفندانم را مي است و بر آن تكيه مي

عصا را  !اي موسي :فرمود )خدا بدو امر(، كنم رده ميو نيازهاي ديگري را با آن برآو
، و ناگهان مار بزرگي شد و به سرعت راه افتاد، موسي فوراً عصا را انداخت، بينداز

ما آن را به هيئت اول و حالت نخستين  !آن را بگير و مترس :فرمود )خدا به موسي(
  .خود باز خواهيم گرداند

دهها ريسمان و عصاي ساحران فرعون را كه از ويژگيهاي اين عصا اين بود كه 
  :جهت غلبه بر موسي آورده بودند بلعيد
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  m  R  Q  PO   N   M  L  K  J  I  H  G   F  E  D    C  B  A
       d  c  b  a   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S

   u  ts           r   q   p  on  m  l  k  j  i  h  g     f  e   y  x           w  v
  zl  )٦٩ – ٦٥: طه(  
هنرنمائي (آيا تو اول  !اي موسي :گفتند )جادوگران باد به غبغب انداخته(: عنيي

دست به كار شويم و (يا ما اول ، اندازي مي )كني و عصاي خود را خود را مي
 )وسيم(، )؟ و كار تو را يكسره سازيم(بيندازيم  )اسباب و ادوات جادوي خويش را

آنان طنابها و عصاهاي (  .بيندازيد )شروع كنيد و آنچه داريد جلو(شما اول  :گفت
به ناگاه ، چنان به نظرش رسيد كه بر اثر جادوي ايشان )موسي .خود را انداختند

در اين هنگام ، روند تند راه مي )خزند و اند و مي مار شده(طنابها و عصاهاي آنان 
و (حتماً تو برتري  !مترس :گفتيم، ندكي هراس كرداحساس ا، موسي در درون خود

و چيزي را كه ، )شوي و كارهاي باطلشان را شكست خواهي داد بر آنان چيره مي
 )بازيهاي مكّارانه مزورانه و شعبده(هاي  در دست راست داري بيفكن تا همه ساخته

و ، دوگر استنيرنگ جا، اند چرا كه كارهائي را كه كرده .ايشان را به سرعت ببلعد
  .شود جادوگر هر كجا برود پيروز نمي

، وقتي كه ساحران فرعون با چشم خود ديدند كه عصاي موسي چكار كرد
فهميدند كه قطعاً اين كار بشر نيست  بلكه اين صنعت خدايي است كه آفريدگار 

از اين رو كنترل را از دست داده و در حضور انبوه مردم براي خداوند ، بشر است
  : گار جهانيان به سجده افتادندپرورد

 m  c  b  a       ̀ _  ~   }   |   {l )٧٠: طه(  
عصا مار بزرگي گرديد و همه طنابها و  .موسي عصاي خود را انداخت(: يعني

جادوگران همگي به ، به دنبال آن .)چوبه دستيهاي مارگونه ايشان را فوراً بلعيد
به پروردگار هارون و موسي  )بينيم و ن ميحقيقت را عيا(ما  :سجده افتادند و گفتند

  .ايمان داريم
ها و معجزاتي كه خداوند همراه موسي فرستاد اين است  و از جمله نشانه - 2

  :ي ذيل ذكر شده كه در آيه
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 m  z  y  x  w   v  u  t  s  r    q   p  ol )٢٢: طه(   
، بيرون آيدتا سفيد و درخشان ، دست خود را به گريبان خويش فرو بر :يعني

  .است )براي تو(و اين معجزه ديگري ، آن كه دچار عيب و بيماريي شده باشد بي
و ، سپس دست را بيرون مي كشيد، كرد  دستش را وارد گريبان پيراهن مي

  .ناگهان مانند ماه درخشان شده بدون آنكه پيسي و بيماري ديگري شده باشد
فرمايد  و مي يادآور شده ي موسي را ي اعراف هفت معجزه خداوند در سوره

  :فرعون و طرفدارانش مبتال شدند به
قحطي و خشكسالي به سبب كمبود آب و قطع باران و نزوالت آسماني از  - 3

  .سرزمين مصر
چون خدا خير و بركت را ، ها و محصوالت كشاورزي نقص و كمبود ميوه - 4

  .زده بود و مقدار محصولي هم كه بدست مي آوردند آفت، گرفتاز آن سرزمين 
طوفاني كه مزارع را در هم پيچيد و شهر و آباديها را منهدم و نابود ساخت  - 5

.  
  .ي ملخ ها به مزارع و باغها كه هيچ خشك و تري را باقي نگذاشتند حمله - 6
اي كه روي بدن انسان قرار گرفته و به اذيت و آزارش  آن حشره، شپش - 7

  .پردازد مي
همه جا وجود داشته و عرصه  رو بي شمار كه د هاي فراوان وجود قورباغه - 8

  .را بر آنها تنگ و زندگيشان را تلخ كردند
  .خوني كه در هر غذا و خوراك آنها حاضر بود - 9

  :خداوند متعال مي فرمايد
 m   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  A

  S  R  Q  P  ON  M  L  K   J  I  H  GF  E  D  C  B
 X  W  V   U  T   Y  d  c  b  a   ̀   _   ̂   ]  \  [  Z

   o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  e
  t  s  r  q  pl )١٣٣ – ١٣٠: األعراف.(  
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ما فرعون و فرعونيان را به خشكسالي و قحطي و تنگي معيشت و  :عنيي
و از خواب غفلت (كمبود ثمرات و غالّت گرفتار ساختيم تا بلكه متذكّر گردند 

اسرائيل  و از سركشي و ستم خود بكاهند و متوجه خدا گردند و به بني بيدار شوند
هنگامي  )بلكه، آنان نه تنها پند نگرفتند(ولي ، )بيش از اين ظلم و جور روا ندارند

اين به  :گفتند مي )كه اغلب هم چنين بود(داد  كه نيكي و خوشي بديشان دست مي
دمان داريم و ناشي از ميمنت و استحقاق و امتيازي است كه بر ساير مر(خاطر 
  :گفتند مي، داد اما هنگامي كه بدي و سختي بديشان دست مي .ما است )مباركي

 !نحوست و شومي موسي و پيروان او است )اين خشكساليها و بالها همه ناشي از(
و (كه بدبياري آنان تنها از جانب خدا  )اي مردمانِ همه اعصار و قرون بدانيد(  !هان
اين حقيقت ساده (وليكن اكثر آنان ، بوده است )دير و تدبير او نه كس ديگريبا تق
دانند كه خوشي و ناخوشي و سختي و  و ديگران نيز اغلب نمي(دانستند  نمي )را

آنان نه تنها پند (ولي ، )دهد فراخي برابر اراده و مشيت خدا به انسان دست مي
كه اغلب هم (داد  ان دست ميهنگامي كه نيكي و خوشي بديش )بلكه، نگرفتند

استحقاق و امتيازي است كه بر ساير مردمان (اين به خاطر  :گفتند مي )چنين بود
اما هنگامي كه بدي و سختي بديشان  .ما است )داريم و ناشي از ميمنت و مباركي

نحوست و شومي  )اين خشكساليها و بالها همه ناشي از(  :گفتند مي، داد دست مي
كه بدبياري  )اي مردمانِ همه اعصار و قرون بدانيد(  !هان !ن او استموسي و پيروا

وليكن ، بوده است )و با تقدير و تدبير او نه كس ديگري(آنان تنها از جانب خدا 
دانند كه  و ديگران نيز اغلب نمي(دانستند  نمي )اين حقيقت ساده را(اكثر آنان 

شيت خدا به انسان دست خوشي و ناخوشي و سختي و فراخي برابر اراده و م
، سيل :)هر زمان به مصيبت و نكبتي دچارشان كرديم و از جمله(پس  ).دهد مي
و خون بر آنان فرستاديم كه هر يك معجزه جداگانه و روشني ، قورباغه، شته، ملخ
؛ و او پيشاپيش درباره هر يك جداگانه و مفصل سخن گفته  بر صدق موسي(بود 

و خويشتن را باالتر از (اما آنان تكبر ورزيدند  )داده بود بود و وقوع هريك را خبر
 .چرا كه انسانهاي گناهكاري بودند )آن ديدند كه حق را بپذيرند
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اين تنها نشانه ها و معجزاتي بودند كه وقتي خداوند متعال موسي را نزد 
ري هاي ديگ اما عالوه بر اينها موسي معجزه، فرعون فرستاد بر دست او جاري نمود

ي  جوشيدن دوازده چشمه آب با ضربه، مانند شكافتن دريا با عصا، هم داشت
و ، چين براي بني اسرائيل در صحراي سينا و فرستادن ترنجبين و بلدر، يچوبدست

  .غيره

  عيسي ات حضرت معجز -4
كه خدا از آن خبر داده كه از گل مجسمه پرنده  از جمله معجزات عيسي 

و  ، شد مي )زنده(اي  يد و به فرمان و قدرت خدا پرندهدم ساخت و بدان مي مي
و روي ، يافت ماليد و به فرمان خدا بهبود مي روي چشم كورمادرزاد دست مي
و در ، داد كشيد و به فرمان و قدرت الهي شفا مي مبتالي به بيماري پيسي دست مي

، گردانيد ه ميو خدا آنها را زند، كرد كرد و آنها را صدا مي كنار مردگان عبور مي
همانگونه كه خداوند متعال خطاب به عيسي جمله اين مسائل را براي ما بازگو 

  :فرمايد كرده و مي
  m  }  |{   z  y  x  w  v  u    t  s  r   q  p  o

  fe  d    c  b  a  ̀ _  ~l )١١٠: مائده(  
ي از گل و به دستور من چيز )رفتي از توان بشر فراتر مي(آن گاه را كه : يعني

، شد مي )زنده(اي  دميدي و به فرمان من پرنده ساختي و بدان مي به شكل پرنده مي
و ، دادي و كورمادرزاد و مبتالي به بيماري پيسي را به فرمان و قدرت من شفا مي

 )كردي و از گورها زنده مي(آن گاه را كه مردگان را به فرمان من  )به ياد بياور(
  .آوردي بيرون مي

اي كه خداوند از آسمان فروفرستاد چون حواريون نازل شدن  سفره همچنين
اين ، تا همه مؤمنان  نازل شدنش را عيد بگيرند، آن سفره را از عيسي طلب كردند

  :سفره هم از جمله معجزات عيسي است
 m  ¶  µ   ́  ³     ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿    ¾   ½  ¼  »  º  ¹¸   È   Ç  Æ
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   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
    [  Z  Y  X  W  V   U  T  SR  Q  P  O  N  M  L      K

   k  j  i  h  g    f  e  d  c  b    a    ̀ _  ^]  \l   
  )١١٥ – ١١٢: مائده(

اي عيسي  :گفتند )به عيسي(آن گاه را كه حواريون  )خاطرنشان ساز(و : عنيي
اي از آسمان براي ما فرو  تواند خوان يغما سفره آيا پروردگار تو مي !پسر مريم

اگر  :گفت )عيسي بديشان ؟بر ما منّت نهد، و با پذيرش اين درخواست تو(فرستد 
و ، و مطيع اوامر و نواهي او باشيد(هستيد از خدا بترسيد  )به خدا(مؤمن 

خوان (از آن  )به عنوان تبرّك(خواهيم  مي :گفتند ،)درخواستهاي نابجا و ناروا نكنيد
آرامش يابد  )العالمين با زيادت يقين به قدرت رب(بخوريم و دلهايمان  )يغما چيزي

با تبديل (اي و  به ما راست گفته )در رسالت خود(بدانيم كه تو  )اليقين به عين(و 
ياي دلها زدوده ها از زوا وسوسه، استدالالت نظري به مشاهدات تجربي و بصري

 .جزو گواهان بر آن باشيم )بينند اي را نمي شود و در پيش آنان كه چنين معجزه
؛ نه  هنگامي كه ديد درخواست ايشان براي اطمينان بيشتر است(عيسي پسر مريم 

آفريدگارا  :گفت )درخواست ايشان را پذيرفت و، امتحان او و شك در قدرت خدا
 )روز نزول آن(فرو فرست تا  )براي ما بندگان(ن خواني از آسما !و پروردگارا

اي از  متأخّرين شود و معجزه )ديگر مؤمنانِ(متقدمين و  )مؤمنانِ(جشني براي ما 
روزي  )بلكه هميشه، نه فقط امروز(و ما را  .باشد )بر صدق نبوت من(جانب تو 

 )بدو دعاي عيسي را پذيرفت و(خداوند . دهندگاني و تو بهترين روزي، برسان
كه (ولي هركس از شما از آن به بعد ، فرستم من آن را براي شما فرو مي :گفت

چون مسؤوليت ، اليقين تحقّق يافت نزول مائده و گام نهادن به مرحله شهود و عين
او را چنان مجازاتي  )و راه الحاد و انكار پويد(اگر كافر گردد  )كند بيشتري پيدا مي

  .!نيان را بدان گونه مجازات نكرده باشمكنم كه كس ديگري از جها مي



  
  
  

   159                                          پيامبران و رسالت الهي  
 

  صمعجزات خاتم األنبياء  -5
و نشانه هاي خيره كننده بر دست خاتم األنبياء جاري ، خداوند معجزات روشنگر

حقيقت باشد بزرگترين  جويايها براي هر كس كه  و  دقّت نظر در آن معجزه، كرد
و هويداست كه اين ، استشاهد و گواه بر حقانيت و صداقت آن پيامبر بزرگوار 

  .ها از جانب خدا هستند نشانه
علماي اسالم در بحث و پژوهش موضوع معجزات پيامبر اسالم كتابهاي 

، اند متعددي تأليف كرده اند كه در برخي از آنها بيش از هزار مورد معجزه برشمرده
ام حديث و تاريخ به شرح و بيان اين موضوع اهتم، تفسير، و علماي علم توحيد

  .ورزيده اند
  بزرگترين معجزه
و اصالً بزرگتر از ، بخشيده صاي كه خدا به پيامبر اسالم  بزرگترين معجزه
انه اي كه روح و شن، كتاب روشنگر و قرآن كريم است، معجزات تمام پيامبران

معجزه جاويدان كه ، روان و عقل و شعور انسان را مورد خطاب قرار مي دهد
  :ابرجاست و هرگز تغيير و تحريف بدان راه نخواهد يافتپو قيامت ثابت ي  هاقامتا

 m  f  e  d  c  b  a   ̀ _   ~}  |    { z  y  x
  q  p  o  n     m  lk   j    i  h  gl ٤٢ - ٤١: فصلت   

از هيچ جهتي ، هيچ گونه باطلي، نظيري است قرآن كتاب ارزشمند و بي: يعني
، ه غلطي و تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن استن(  .گردد متوجه قرآن نمي، و نظري

و نه دست ، و نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان و پسينيان مخالف با آن
قرآن فرو فرستاده يزدان است كه با  )چرا كه .رسد تحريف به دامان بلندش مي

و شايسته حمد و ستايش ، و افعالش از روي حكمت است(حكمت و ستوده است 
  ).است بسيار

حال آنكه ، خداوند متعال فصحاي عرب را به مبارزه طلبي و تحدي فرا خواند
و از همان ، ي عرب بود نبوغ فصاحت و بالغت و سخنوري برترين سرمايه

و ، و دعوت اسالمي او به مبارزه برخاستند صروزهاي اول عرب با رسول خدا 
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ولي همه عاجز و ، نويسندن بقرآ همانند متنياين بود كه  قرآني آنها با  مبارزه
  :درمانده شدند و نتوانستند

 m  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³
  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç                Æ  Å   Ä  Ã

   ×  Ö  Õ  ÔÓl )٢٤ – ٢٣: (بقره(  
، و دودلي هستيد دچار شك، ايم اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل كرده :يعني

كه بر (و گواهان خود را بجز خدا  )و ارائه دهيد(اي همانند آن را بسازيد  سوره
ايد و همسان  تا بر صدق چيزي كه آورده(فرا خوانيد  )دهد صدق قرآن گواهي مي

  .اگر راستگو و درستكاريد )شهادت دهند، دانيد قرآنش مي

  اي با سبك بي نظير  معجزه
 صي محمد  اوند متعال بر اين بود كه سبك معجزهي خد خواست و اراده

اي  توانست معجزه حال آنكه مي، مخالف و متفاوت با معجزات ساير پيامبران باشد
  : اي را به حيرت اندازد محسوس بر او نازل فرمايد كه هر بيننده

 m  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  P  Ol )٤: شعراء.(  
نمائيم كه  اي از آسمان بر آنان نازل مي هاگر ما بخواهيم معجز: عنيي

  .تسليم شوند )و از روي اجبار ايمان آورند و، خم گردد(گردنهايشان در برابر آن 
ي آنچنان غالبي  توانست معجزه و نشانه مي، خواست بنابراين اگر خدا مي

 و ياراي جدال بر سر آن را نداشته و، برايشان ميفرستاد كه كامالً تسليم آن شوند
همانگونه كه خداوند تسليم شدن و ، هرگز در صدد انصراف از ايمان آوردن نباشند

m    V گردن نهادنشان به اين معجزه را در صورت محسوس به عبادت قرآني
Y  X  Wl  » گويي ، به تصوير كشيده» گردنهايشان در برابر آن خم گردد

د كه هرگز از آنها اين گردن خم كردن طوري به شكل و هيئت آنها تبديل مي شو
اما خواست خداوند . و براي هميشه بر آن صورت خواهند ماند، جدا نخواهد شد

بلكه ، ي آخرين رسالت آسماني قاهر و مسلّط نباشد سبحان بر اين بود كه معجزه
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اي معجزه و ناتوان  و از هر ناحيه، و از هر جنبه، راه و روش زندگي كامل باشد
  :كننده باشد

، زيرا در يك سطح، ي معجزه استهنرتنظيم و روش ، بير از معنيدر مبناي تع
و هيچگونه ناهمگوني و اختالفي درآن ، تمام ويژگيهاي آن منسجم و هماهنگ بوده

چرا كه فراز و نشيب و قوت و ، شود نيست آنگونه كه در اعمال  بشر مشاهده مي
تمام ويژگيهاي حال آنكه ، حاالت متغير نمايان استدر ضعف در عمل يك فرد 

و اين ، ثابت و بدون تغيير و اختالف است، ك طرازيو در ، اين قرآن به يك طرز
  .نيست پذير دهد كه منبع آن از هيچ حالتي تأثير نشان مي

، و انسجام و تكامل اجزاي آن معجزه است، ي مبناي فكري همچنين از ناحيه
م تشريعات و توجيهات بلكه تما، چون هيچگونه تصادف و تخمين بدان راه ندارد

مكمل يكديگر و زندگي بشر را به طور كامل  گيهم متناسب بوده و هم اآن ب
، كند فع ميرو نيازهايش را ، و تمايالتش را بر آورده ساخته .احاطه كرده است

با جزئيات  ، بدون اينكه هيچيك از جزئيات آن راه و روش فراگير و همه جانبه
و بدون اينكه هيچكدام از جزئيات آن با فطرت و ، در تضاد و تعرض باشد ديگر

چرا كه همه تمايالتش را برآورده ، سرشت انساني درگير و ناهماهنگ باشد
كه است  نظيري متصل و همه جوانب آن با يك محور با انسجام بي، ....سازد مي

بلكه تنها خبره و اطالع و ، مهارت و آگاهي محدود انسان هرگز بدان راه ندارد
بي قيد    نظير و بي ي آگاهي مطلق و آزاد از قيد زمان و مكان  از اينگونه احاطه

  .و اينگونه آن را تنظيم نموده است، خوردار استرب
كردن  و باز، و لمس كليدها، همچنين از جهت ورود آسان به درون و قلب

و چاره جويي ، ي مواضع تأثير پذير و اجابه، چيزهاي گره خورده و قفل شده
و پرورش و تصرّف بر ، به سادگي و آساني شگفت انگيز، الت و مشكالتضعم

و باكمترين برخورد و تماس و بدون مغالطه و تعقيد درهم ، وِفق راه و روش خود
  .پيچيدن

و خواست و ، ي اين رسالت قرار دهد خداوند اراده فرمود كه قرآن را معجزه
در تأثير گذار و مسلّط بفرستد كه اراده اش بر اين نبود كه نشانه و معجزه اي آنق
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مجبور به ايمان آوردن بدان ، و بدون اختيار و انتخاب راه، همه گردن كچ آن شوند
و براي ، در همه نسلها باز است، وآخرين رسالت الهي به روي همه ملّتها، شوند

اي جاويد و  از اين رو مناسب است كه معجزه، اهل هيچ زمان و مكاني مغلق نيست
ي محسوس  اما معجزه، براي هر ملت وهر نسلي، باز باشد براي دور و نزديك

سپس بعد از آن ، شوند كه آن را مشاهده نمايند و تنها كساني تسليم آن مي، غالب
و قرآن .. .،نه واقعيت قابل مشاهده و محسوس، آيد بصورت داستان و قصه در مي

همچنان كتابي باز و گشوده شده و راه و روش ، عد از گذشت سيزده قرن بر آنب
مرسوم است و چنانچه اهل اين زمان هم هدايت يابند و آن را پيشواي خود و 

توانند با استمداد از رهنمودهاي آن هر مطلبي  مي، ي زندگي خود قرار دهند برنامه
و آنها را بسوي ، يشان را برآورده ساختهو با كاملترين شيوه نيازها، را از آن دريابند

و نسلهاي ، كرده و سرانجام سمبليك رهبري ، و باالترين اُفُق روشن، جهاني برتر
وبه هر طالب و ، كنند ايم استخراج مي بعدي فراتر از آنچه ما امروزه استنباط كرده

ي و سرمايه اش بدون كم و كاست باق، بخشد ي نيازش مي اي به اندازه جوينده
  . 1و پيوسته تجدد مي يابد، است

  اسراء و معراج 
از جمله نشانه ها و معجزات خارق العاده اي كه خدا به ايشان بخشيد سفري بود 

كه خدا همه  مكاني، و مقصد آن مسجد األقصي بود، كه مبدأ آن مسجد الحرام
به امامت جماعت  صو آخرين رسول خدا محمد ، انبياي خود را در آنجا جمع

  :ستاداي
  m   L  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A

  W  V  U  T      S  RQ  P     O  N  Ml)١: إسراء .(  
 )محمد پسر عبدالّله(تسبيح و تقديس خدائي را سزا است كه بنده خود   :يعني

آنجا كه دور ، برد )المقدس بيت(به مسجداالقصي  )مكّه(را در شبي از مسجدالحرام 

                                           
 .مراجعه کن١٩/٢٥٨٤»فی ظالل القرآن «به  -١
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در اين كوچ يك شبه (تا  .ايم ساخته )از اقوات مادي و معنوي(آن را پربركت  و بر
خود را بدو  )عظمت و قدرت خداوندي(هاي  برخي از نشانه )زميني و آسماني

او را از ، و با نشان دادن فراخي گستره جهان و بخشي از شگفتيهاي آن(بنمايانيم 
و جرأت بيشتر به ميدان مبارزه حق و بند دردها و رنجهاي زمينيان برهانيم و با دل 

نه سخني از او پنهان (  .گمان خداوند بس شنوا و بينا است بي ).باطل روانه گردانيم
  ).ماند و نه كاري از او نهان مي

و بزرگترين آيات و نشانه هاي ، و از آنجا بطرف آسمانهاي رفيع عروج كرد
، نه كه خداوند آفريده مشاهدهآنگو، جبرئل را به صورت واقعي، بزرگ الهي را ديد
تا خداوند ، و از هفت طبقه آسمان گذشت، صعود »سدرة املنتهی«و از آنجا بسوي 

  :رحمن او را به خود نزديك كرد و با او به سخن پرداخت
 m  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀ _    ~  }  |  {  z  y  x

v  u  t    s     r  q  p  o  n  m    l  k    j   i    |  {  z  y  x   wl  
  ).١٨ –١٢: النجم( 

در (او كه بار ديگر  ؟كنيد ستيزه مي، آيا با او درباره چيزي كه ديده است: يعني
 )و مأواي متقيان(بهشت كه منزل ، نزد سدرةالمنتهي، وي را ديده است )شب معراج

را گرفته چيزهائي سدره را فرا گرفته بود كه ف، در آن هنگام، است در كنار آن است
، )با الفباي زبان انسان نيست، قابل توصيف و بيان، و چنان عجائب و غرائبي(بود 

و ، منحرف نشد و به خطا نرفت )محمد در ديدن خود به چپ و راست(چشم 
او ، )بايست ببيند و بنگرد تنها به همان چيزي نگريست كه مي(سركشي نكرد و 
مشاهده  )در آنجا(پروردگارش را  )و عجائب ملكوت(هاي بزرگ  بخشي از نشانه

و جبرئيل را با قيافه ، دوزخ، بهشت، المعمور بيت، »سدرة المنتهي« ، از جمله(كرد 
  .)فرشتگي خود

را و سفر آسماني مبني بر اسراء و معراج  صي قريش ادعاي رسول خدا  هقبيل
 چرا كه كاروان براي رفت و برگشت از، بس بزرگ و باورنكردني قلمداد كردند

پس چگونه مردي مي تواند در ، طول مي كشيدمكّه تا بيت المقدس چندين هفته 
واقعاً عجيب و شگفت انگيز  ياين امر، !بخشي از شب آن مسير طوالني را بپيمايد
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به اجرا گذاشته همه را ولي وقتي كه مي فهميم خداوند اسراء و شبروي ، !است
  .تواناست آنچه بخواهد بر هر  خداوند زيرا كه، تعجب و شگفتيها بر طرف شده

  شكافتن ماه
به  ص گر از معجزات رسول خدايانگشت يكي دي  ههمچنين شكافتن ماه با اشار

ي  هچون اهل مكّه از ايشان در خواست كردند تا بعنوان نشان، شمار مي آيد
، بنابراين ماه كامل را شكافت، راستگويي در ادعاي پيامبري ماه را دو نصف كند

  .حراء را ديدندي  هدر بين شكاف آن منطق طوري كه
آنجا كه مي ، خداوند بزرگوار ذكر اين معجزه را در كتاب خود ثبت نموده

  :فرمايد
 m  ©   ̈ §  ¦     ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |l   

  ).٢ – ١(: لقمرا
و ، گردد ماه به دو نيم مي )در آن(و ، رسد قيامت هر چه زودتر فرا مي: عنيي

و بدان ايمان (گردند  گردان مي ن معجزه بزرگي را ببينند از آن روياگر مشركا
  .جادوي گذرا و ناپايداري است :گويند و مي )آورند نمي

الهي ي  هازابن كثير منقول است كه مسلمين اجماع دارند بر اينكه اين معجز
همانگونه كه گفته مي شود احاديثي پيرامون دو نصف شدن ماه از ، اتفاق افتاده

  .1ريق هاي متعدد وارد شده كه بر قطعي بودن اين مسأله داللت مي كندط
زيرا اهل ، عربي اين معجزه را مشاهده كرده اندي  ههمچنين مردم اطراف جزير
محمد : بلكه گفتند، را تصديق نكردند صپيامبر  ، مكّه بعد از دو نصف شدن ماه

ي  هكه در سفر هستند در بارببينيم كساني از ما : سپس گفتند، مرا افسون كرده ص
روز دوم كاروان ، چون محمد نمي تواند همه مردم را افسون كند، ماه چه مي گويند

كه قطعاً دو نصف  :آنها هم گفتند، دربيرون مكّه از آنها سؤال كردند، مكّه  برگشتند
  .شدن ماه را ديديم

                                           
 ٣/١١٨البدایة و الّنهایة  -١
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، كردند عربي هم دو نصف شدن ماه را مشاهدهي  ههمچنين مردم خارج جزير
تا ، در بسياري از سرزمينها دو نصف شدن ماه را ديده اند« : ابن كثير مي فرمايد

جايي كه گفته مي شود در برخي از سرزمين هاي هند براي اين شب تاريخ تعيين 
  ).1(» و در آن شب ساختماني به نام شب دو نصف شدن ماه بناء كردند ، كرده اند

چون علم ، نصف شدن ماه چيز محالي نيستقطعاً دو « : و نيز گفته مي شود
 م1846و در سال  »دنباله دار بروكسن«ي  هم دو نصف شدن ستار 1889در سال 

ستاره شناس » سبنسر جونز « همانگونه كه ، مشاهده و ثبت كرده را »دنباله دار بيال«
هاب سنگها را خاطر نشان كرده فصل دنباله دارها و ش» جهان بي پايان « در كتاب 

  ).2(» است
فرق بين دو نصف شدن ماه با دو نصف شدن آن  «  :در جواب گفته مي شود

دنباله دار بعد از دو نصف شدن به ي  هدو  ستاره در اين  است كه آن دو ستار
و اين تفاوت بين ، ولي ماه التيام يافته به حالت قبل برگشت، حالت قبلي بر نگشتند

 صي واقع شده بر دست رسول خدا فلكي  هپديده هاي فلكي طبيعي و معجز
ي موقّت است و با سپري شدن زمان آن پايان يافته و غرض و  چون معجزه، است

طبيعي ي  هو در صورتي كه ادامه داشته باشد يك پديد، اهداف وجود آن تحقّق يافته
  ). 3(»گردد  معجزات خارج ميي  هو از داير، محسوب مي شود

  صافزايش غذاي رسول خدا  
از جمله روايت ، اتّفاق افتاده صرسول خدا   مرتبه براييك كه بيش از آنچه 
كه بر اثر گرسنگي  ديدم را  صرسول اهللا «: طلحه به ام سليم گفت: گفتكه انس 

: م گفتيآيا خوراكي داريم برايش ببرم؟ ام سل، صدايش خيلي ضعيف و سست بود
و آن را زير ، گذاشت سپس چند قرص نان جو بيرون آورد و در پارچه اي، بله

بغلم گذاشت و قسمتي از پارچه را به دور سرم پيچيد به جاي عمامه و مرا نزد 
                                           

 ٣/١٢٠البدایة و الّنهایة  -١
 .منبع سابق -٢
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بر سر ، تيكه رفتم ايشان را در مسجد همراه مردم يافتمقو، فرستاد صرسول خدا  
، بله: آيا ابو طلحه تو را فرستاد؟ عرض كردم: فرمود صرسول اهللا  ، ايشان ايستادم

بلند شويد وخودش برخاست و رفت و من : اب اطراف فرمودرسول خدا به اصح
و به او خبر دادم كه رسول خدا همراه ، طلحه رسيدم ودر جلو آنها رفتم تا نزد اب

اي أم سليم رسول : ابو طلحه خطاب به همسرش گفت، مي آيد جمعي بسويشان
ما در حالي كه ، دارد همراه با جمعي از مردم بطرف منزل ما مي آيد صخدا 

  .خدا ورسولش داناترينند: أم سليم گفت، خوراك پذيرايي نداريم
و همراه ، رسيد ص  سپس ابو طلحه به استقبال ايشان رفت تا به رسول اهللا

اي أم سليم هر چه داريد آماده : فرمود ص رسول خدا، ايشان به خانه اش آمدند
 ص بعد رسول خدا، أم سليم هم همان نان را آورد كه قبالً فرستاده بود، كن

  بعد از اينكه  رسول خدا، دستور داد أم سليم  نان را خرد كرد و تريد درست كرد
آن ده نفر ، ورود به ده نفر بدهندي  هچيزهايي فرمود درخواست كرد اجاز ص

آنها هم خوردند و سير ، ده نفر ديگر بيايند: سپس فرمود، خوردند تا سير شدند
كار ادامه داشت همه افراد كه هفتاد يا هشتاد نفر بودند و اين ، شدند وبيرون رفتند

  ).1)(متفق عليه(» سير شدند
  :حديث جابر بن عبداهللا

: روايت جار بن عبداهللا است كه گفت صدا و نيز از جمله معجزات رسول خ
اطراف مدينه را جهت دفاع در برابر كفار حفر مي در يكي از روزهايي كه خندق «  

آيا غذايي نزد شما وجود دارد؟ واقعاً : و به همسرم گفتمزگشته ابه منزل ب كرديم
ايشان هم كيسه اي آورد مقداري جو در آن ، خيلي گرسنه ديدمرا  صرسول اهللا 

سفالين از آن  كدي داخلو، جو را آسياب، بود و بره چاقي هم داشتيم آن را ذبح
و عرض ، البر گشتم و ايشان را خوشح صبعد نزد رسول خدا ، خمير ساختيم

 ركه برّه را برايش ذبح كرده ايم و همسرم يك صاع جو را آسياب  و خمي: كردم
اي اهل « : هم فرمود صرسول خدا ، ييدپس همراه چند نفري بفرما ، كرده

  .»شتابيدواقعاً جابر برايمان غذا درست كرده پس همه زود ب، خندق
                                           

 ).٣/١٨٢(مشکاة املصابیح  -١



  
  
  

   167                                          پيامبران و رسالت الهي  
 

وي آتش برداريد و نه تا من مي آيم نه گوشت را از ر« : فرمود صرسول اهللا 
آب دهانش را در آن ، وقتي كه آمد برايش خمير در آورد، از خمير نان درست كند

سپس بطرف آبگوشت رفت و آب ، انداخت و براي بركت و فزوني آن دعا كرد
نانوايي بياور همراهت نان : بعد فرمود، دهانش را در آن هم انداخت و دعا كرد

به خدا سوگند ، تعداد افراد هزار نفر بودند، مدار و ديك را از روي آتش بر، بپزد
، همه خوردند و برگشتند و ظرف آبگوشت همچنان پر بود و مانند ابتدا مي جوشيد

  ).1) (متّفق عليه(» و خمير ما به حال خود بود

  افزايش آب و جوشيدن آن در بين انگشتان مبارك ايشان
ما به برخي از آنها اشاره  واقع شده كه صنمونه هاي متعددي از رسول خدا 

مردم در روز صلح : از جمله جابر بن عبداهللا روايت كرده و مي گويد، ميكنيم
از آن ، بود ص جوش پر از آب نزد رسول خدا يك قهوه، حديبيه تشنه بودند

ما براي وضو گرفتن و : سپس مردم پيش او آمدند و عرض كردند، وضو گرفت
 صبنابراين رسول خدا ، قهوه جوش شماست آشاميدن  آب نداريم جز آنچه در

تا ، شد دستش را در ظرف آب گذاشت و آب از دستش مانند چشمه آبجاري مي
اگر  :فرمود ؟چند نفر بوديد: از جابر پرسيدند، همه وضو گرفتيم و سيراب شديم

  ).2) (متّفق عليه(» ما پانصد نفر بوديم، صد هزار نفر هم بوديم كفايت ميكرد
همانگونه كه برّاء بن عازب روايت كرد و ، ايش آب چاه حديبيههمچنين افز

نزد چاه حديبيه رفتيم  ص ما چهار صد نفر در روز حديبيه همراه رسول اهللا: گفت
خبر به پيامبر رسيد كه آب درون آن باقي ، و يك قطره آب را در آن باقي نگذاشتيم

ايش كمي آب ايشان رفت و بر لب چاه نشست و درخواست كرد بر، نمانده
بعد ، بعد آن را در چاه ريخت، وضو گرفت و آب در دهان كرد و دعا كرد، بياورند

                                           
 ).٣/١٦٨(مشکاة املصابیح  -١
 ).٣/١٧٠(مشکاة املصابیح  -٢
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روايت (» و رفتند، همه از آن سيراب شدند و اسب و شترهايشان را سيراب
  .1)بخاري

معجزات را بعنوان خير و بركت به حساب : همچنين عبداهللا بن مسعود فرمود
از سفرها در  در يكي، هنده محسوب مي كنيدشما آنها را بيم د م ولييمي آورد

مقداري آب « : فرمود صرسول خدا  ، كمبود آب بود، بوديم خدمت رسول خدا
سپس ، دستش را در آن گذاشت، برايش آوردند ظرفي با كمي آب، »پيدا كنيد

راوي ، »از جانب خداست هزود بياييد بسوي اين آب مبارك و بركت هم« : فرمود
همچنين  .ميجوشيد صكه آب در بين انگشتان رسول خدا  مي ديدم: ميگويد

روايت (صداي تسبيح غذايش مي شنيديم در حالي كه مشغول خوردن غذا بود 
  ).بخاري

  دست بردار شدن دشمنان از او
كه براي ، دعا در موقع هجرت استي  هاز جمله معجزات آن حضرت استجاب

و به دنبال ايشان همه ، يين شددستگيري و كشتن ايشان از جانب مشركين جايزه تع
 صو رسول خدا ، تا اينكه سراقه بن مالك به آنها نزديك شد، مسيرها بسته شدند

دعا كرد و دست و پاي اسب سراقه در زمين سفت و خشك تا شكم در زمين فرو 
پس اكنون برايم دعا ، من شما را ديدم كه عليه من دعامي كرديد: سراقه گفت، رفتند

من هر كس را در ، نم برگردم و دست و پاي اسبم در زمين فرو نروندكنيد كه بتوا
 صبنابراين رسول خدا ، اين راه ببينم كه شما را دنبال مي كند او را بر مي گردانم

و به مكّه برگشت و هر كس را در راه ديد ، برايش دعا كرد و او هم نجات يافت
  ). 2)(متّفق عليه.(برگرداند

همراه با تعداد  صولي رسول اهللا ، ن شكست خوردنددر جنگ حنين مسلمانا
وقتيكه ، كمي از مؤمنيني كه در زير درخت با او بيعت كردند ثابت قدم ماندند

، چند عدد سنگريزه برداشت و بر روي كفّار انداخت، مبارزه  سخت و بي امان شد
                                           

 )٣/١٦٨(مشکاة املصابیح  -١
 ).٣/١٦٦(شکاة املصابیح م ٢-



  
  
  

   169                                          پيامبران و رسالت الهي  
 

، ندقسم به خداي محمد در هم شكست: يعني» اهنزموا و رّب حمّمد«: سپس فرمود
ايشان ي  هسوگند به خدا جز پرتاب چند سنگ ريز: عباّس راوي حديث مي گويد

شمشيرهايشان فرسوده شد و شكست ي  هچيزي نبود كه ناگهان ديدم لب
  ).1()روايت مسلم(.خوردند

به  صهمراه رسول خدا : بن اكوع آمده است كه فرمودي  هو در روايت سلم
وقتي كه ، ه شده و شكست خوردندناگهان اصحاب پراكند، جنگ حنين رفتيم

را گرفتند از اسبش پياده شد و مشتي خاك از زمين  صاطراف رسول خدا 
اين چهره ها زشت و بي : يعني»  شاهت الوجوه« : برداشت و روبروي آنها فرمود

و با آن مشت خاك يك نفر باقي نمانده بود كه چشمانش پر از خاك ، ريخت باشند
غنيمتهايشان را  صو رسول خدا ، خورده فرار كردندو همه شكست ، نشده باشد

  ).2()روايت مسلم(» بين مسلمين تقسيم نمود
اين بود كه ابوجهل به بت الت و عزّي  صديگري ازاعجاز پيامبري  نمونه

در حرم كعبه كه محل تجمع  ببيندرا  صقسم ياد كرده بود كه هر گاه محمد 
يا صورتش را گل آلود ، گردنش بگذاردقريش بود نماز مي خواند پايش را روي 

 آنچهجلو رفت تا ، وقتي كه نزد كعبه رفت ناگهان او را در حالت سجده ديد، نمايد
ولي همينكه به ايشان نزديك شد ديدند كه به ، را قسم ياد كرده بود عملي سازد

چرا اينگونه : گفتند، دفع مي كند خودو با دست چيزي را از، عقب بر مي گردد
ميان خود و او كانالي از آتش و چيزهاي وحشتناك و بالهايي : كردي؟ گفتعمل 

  .»را مي ديدم
اگر نزديكتر مي رفت فرشتگان يكا يك اعضاي « : بعداً فرمود ص رسول اهللا

  ).3()روايت مسلم(» بدنش را مي ربودند

                                           
 ).٣/١٧٢(مشکاة املصابیح  -١
 .منبع سابق -٢
 ).١٢/٩٤(جامع األصول  -٣
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  1ي دعا براي هدايت ديگران استجابه
  صا ايمان آوردن مادر ابوهريره با دعاي رسول خد

و من پيوسته او را به اسالم دعوت مي ، مادرم مشرك بود: ابو هريره ميگويد
در ، از او شنيدم صكردم تا اينكه روزي حرف ناخوشايندي نسبت به رسول خدا 

اي رسول  :عرض كردم، رفتم ص حالي كه گريه مي كردم خدمت رسول خدا
، »ريره را هدايت فرمايا مادر ابو هخدا«: فرمود، دعا كن مادرم هدايت شود صخدا

برگشتم  و به منزل، از نزد او بيرون آمدم صو جهت بشارت به دعاي رسول خدا 
، اي ابوهريره صبر كن: مادرم صداي پايم را شنيد و گفت، و ديدم در بسته است

سريع لباس بر تن كرد و روسري ، صداي آب را شنيدم كه با آن غسل مي كرد
أشهد أن ال  اله االّ اهللا و أشهد أنّ « :اي ابو هريره :سپس گفت، پوشيد و در را گشود
برگشتم و از خوشحالي گريه مي  صسريع نزد رسول خدا ، »حمّمداً عبده و رسوله

  ).2(بنابراين حمد و سپاس نيك خداوند را به جا آورد ، كردم

  قهرمان شد او دعايبا 
، )3(»؟ذي الخَلَصه« آيا مرا از« : مرا فرمود صرسول خدا : جرير بن عبداهللا گفت

، من هم در آن موقع نمي توانستم بر روي اسب و شتر ثابت باشم. عرض كردم البته
ايشان دستش را ، به عرض ايشان رساندم كه نمي توانم بر روي اسب قرار گيرم

اللهم ثبته و «:روي سينه ام گذاشت تا اينكه اثر دستش را بر سينه ام ديدم و فرمود
خدايا او را ثابت بگذار و هدايتگر و هدايت يافته اش : يعني» مهدياً اجعله هادياً و

همراه با صد و پنجاه نفر ، بعد از آن هرگز از اسب نيفتادم: جرير گفت .بگردان
  ).4(يمانيه را به آتش كشيد و آن را منهدم ساخت ي  هشجاع راهي آنجا شد و كعب

                                           
خیر الّدین وائلی ی  هنوشت» معجزات املصطفی«جهت طالع بیشتر از این موضوع به کتاب  -١
 .مراجعه کن٦١ص
 .روایت مسلم -٢
 .یمامه می خواندندی  هخثعم طاعوت که آن را کعبی  هنام خان -٣
 .مّتفق علیه -٤
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مردم دچار ص  دا و انس بن مالك روايت مي كند كه در زمان رسول خ
، روي منبر به ايراد خطبه پرداختص  روز جمعه رسول اهللا ، خشكسالي شدند

اموال نابود و ص  اي رسول خدا: يكي از اعراب باديه از جاي برخاست و گفت
ايشان دستهايش را به آسمان بر داشت در حالي . عيال گرسنه شدند برايمان دعا كن

سوگند به ذاتي كه جانم در دست ، نمي شدكه يك لكه ابر هم درآسمان مشاهد 
و از ، اوست هنوز دستش را پايين نياورده بود كه ابرهايي همچون كوه برانگيختند

بعد ي  هو تا روز جمع، منبر پايين نيامد كه ديدم باران از ريش مباركش مي ريخت
: فتبعد همان اعرابي بياباني يا يكي ديگر به پا خاست و گي  هجمع، همچنان باريد

، برايمان دعا كن، خانه ها خراب شدند و اموال غرق شدص  اي رسول خدا
» اللهّم حوالینا و ال علینا«: دستهايش را به آسمان بلند كرد و گفتص  رسول اهللا 

به هر ناحيه اي ، خدايا باران را به كوهها و اطراف ما ببر و از روي ما بردار: يعني
و مدينه در فضايي تهي از ابر قرار ، مي شدند اشاره مي كرد ابرها از آن پراكنده

و از هر ناحيه اي مردم ، گرفت و مدت يك ماه آب در دره و جويبارها جاري بود
  .مي آمدند از خوبي اوضاع خبر مي دادند

  : و در روايتي ديگر آمده است كه فرمود
ودیة و منابت اللهّم علی اآلکام و الِظرابِ و بطون األ، اللهّم حوالینا و ال علینا« 
  .»الّشجر
گياه و درخت رويش  خدايا باران را بطرف تپه ها و دره ها و محلهاي: عنيي

  .و ديگر بر روي شهر وآبادي نبارد، منتقل كن
  ).1(باران تمام شد و در آفتاب از مسجد خارج شديم : راوي مي گويد

  دست متكبري اصابت كردش به دعاي
با دست چپ ص  دي در حضور رسول اهللا مر: بن اكوع روايت مي كندي  هسلم

، با دست راست بخور: يعني»  کُل بَِیمینَِک« :فرمودص  رسول اهللا، غذا خورد

                                           
 .متفق علیه  -١
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تنها تكبراو را واداشت ، »هر گز نتواني «: فرمودص  رسول خدا، نميتوانم:مرد گفت
يك بار ديگر نتوانست دست چپ را به : راوي حديث گفت، فرمانش را نپذيرد

  ).1(كند  دهان بلند

  به شتر جابر اصابت كرد شبركت دعاي
با شتري كندرو و سست ص همراه رسول اهللا : از جابر روايت است كه فرمود

چرا ، شترت چه مشكلي دارد: ايشان به من رسيد و فرمود، راهي سفر جهاد شدم
در آنموقع از پشت شترم را ، درمانده و از كار افتاده شده: عرض كردم، !نمي رود؟

حاال : سپس فرمود، بعد از آن هميشه جلو كاروان راه مي رفت، ند بعد دعا كردرا
بركت دعاي شما به او ، شترت را چگونه مي بيني؟ عرض كردم خيلي خوب است

به ايشان فروختم به شرط » آيا آن را وقيه اي نمي فروشي؟« : فرمود، اصابت كرده
وقتي به مدينه رسيديم صبح فردا  ،اينكه تا مدينه حق سواري بر آن را داشته باشم

  ).2(و پولم را پرداخت و شتر را دوباره به خودم بخشيد، زود شتر را نزد ايشان بردم

  بهبودي و نجات بيماران 
  نجات و بهبود شخصي كه پايش شكسته بود

، روانه كرد) 3(گروهي را جهت حمله به أبي رافع ص رسول خدا : گويد برّاء مي
ب هنگام در حالي كه أبي رافع در خواب بود وارد خانه اش شد عبداهللا بن عتيك ش

شمشيرم را در شكمش فرو كردم تا از پشت : عبداهللا گفت، و او را به قتل رسانيد
بطرف درب خانه برگشتم تا به پله اي رسيدم و ، فهميدم كه كشته شده، بيرون آمد

، دم و ساق پايم شكستولي در آن شب مهتابي از پله افتا، پايم را روي آن گذاشتم
بازگشتم و حادثه ص  پايم را با عمامه بستم تا به همراهانرسيده و نزد رسول خدا

                                           
 .روایت مسلم -١
 .متفق علیه  -٢
ابی رافع از مجله سر سخت ترین دمشنان رسول خدا بود که بعد از عهد و پیمان شکنی علیه ایشان  -٣

 .به هجو و ناسزاگویی پرداخت
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 ، پايم را دراز و آن را مالش داد، »پايت را دراز كن « : فرمود، را برايش تعريف كردم
  ).            1(بال فاصله طوري شفا يافت كه گويي هرگز دردي از آن احساس نكرده ام

  طالب يچشم علي بن اباي شف
فردا اين  «:در روز خيبر فرمود صسهل بن سعد روايت مي كند كه رسول اهللا 

پرچم را به دست كسي مي سپارم كه خداوند فتح و پيروزي را بر دست او به ما 
، » خدا و پيامبرش را دوست دارد و خدا و پيامبرش او را دوست دارند، مي دهد

پرچم به او داده اميدوار بود هر كدام ، شان حاضر شدندفرداي روز بعد همه نزد اي
اي رسول  :عرض كردند»  علي بن ابيطالب كجاست؟«: فرمود صرسول اهللا ، شود

علي را آوردند و از آب ، » دنبالش بفرستيد بيايد «: فرمود، خدا او چشم درد گرفته
درد چشم طوري بهبودي يافت كه گويي هرگز و دهانش در چشمش ريخت 

با آنها بجنگم تا  صاي رسول خدا : علي گفت، رچم را به دست او دادو پ، گرفتهن
  : وقتي كه مثل ما مي شوند و ايمان مي آورند؟ فرمود

انفُذ علی رسلک حّتی ترتل بساحتهم مثّ ادعهم الی االسالم و أخربهم مبا یجب «
لک من أن یکون  یٌرفواهللا ألن یهدی اهللا بک رُجالً واحداً خ، علیهم من حّق اهللا فیه

  .      ٢»لک محُر النَّعم
و حق ، نها را به اسالم دعوت كنآسپس ، آرام تا ميدان آنها جلو برو: عنيي

به خدا سوگند اگر خدا يك نفر را توسط تو ، خدا بر ايشان را به آنها اعالم كن
  .بهتر است برايت وسفند سرخگهدايت كند از 

  بن أكوع هساق پاي سلم
اي : گفتم، اثر ضربه اي را بر پاي سلمه بن اكوع ديدم: ي عبيد مي گويديزيد بن أب

روز جنگ خيبر ضربه اي بر من اصابت كررد و : ابا مسلم اين اثر چيست؟ گفت

                                           
 .روایت خباری-١
 .روایت متفق علیه بین مسلم و خباری -٢
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رفتم سه بار صنزد رسول خدا ، سلمه مورد اصابت قرار گرفت: مردم گفتند
  ).  1(درد نيامده ازآبدهانش بر آن پاشيد و ازآن موقع به بعد تا كنون هرگز به 

  كودك صرعي خارج ساختن جن از 
زني ، بر چشمه آبي عبور كرديم صهمراه رسول اهللا : يعلي بن مرّه ثقفي مي گويد

بيني كودك را  صرسول خدا، آورد صجن زده اش را پيش رسول خدا ي  هبچ
اي جن خارج شو چون من رسول : يعني» اخرج فانّي رسول اهللا « : گرفت و فرمود

و ، وقتيكه از روي همان آب برگشتيم زن را ديديم، سپس رفتيم، ا هستمخد
سوگند به كسيكه تو را : بچه سؤال كردند و زن درجواب گفتي  هحضرت  در بار

  ). 2(به حق مبعوث كرده بعد از آن چيز مشكوكي ازاو مشاهده نكرده ايم 

  خبر ازامورغيب
و خبر از ، ات عالي و افعال خداوندخدا و نامها و صفي  هاز جمله خبر دادن در بار
و از حوادث ، و از بهشت و دوزخ، و خبر از جهان جن، فرشتگان و صفات آنها

عيسي و ، موسي، ابراهيم، صالح، هود، نوح، مانند بيانات ايشان پيرامون آدم، گذشته
 و اتّفاقاتي كه در ميان قومهايشان گذشته و بحث و بيان آن، )ع(ديگر پيامبران الهي 

و چنين مواردي از مردي درس امي كه نه اهل نوشتن بوده و نه ، مفصل است
ونه با كساني همنشين و همدم بوده كه تاريخ ملّتها را ، توانايي خواندن داشته

عالوه بر اينكه او از چيزهايي خبر مي ، و با اخبارشان آشنا بوده اند، خوانده باشند
ومطالبي را بيان مي كند كه علماي ، ته انددهد كه ملّتهاي ديگر از آن اطالع نداش

و بسياري از ، اهل كتاب آن را نزد خود كتمان شده و پوشيده نگه داشتند

                                           
 .روایت خباری -١
با سند صحیح آمده است مهانگونه که در ) ٤/١٧٢(یت در شرح الّسنه و مسند امام امحد این روا -٢

 .ببا حتقیق شیخ ما ناصرالّدین البانی روایت شده)٣/١٨٨(املشکاة 
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هاي  آنها را هم تصحيح نمود كه همه اينها برهان بر علوم و آگاهي ها  دانسته
   .ازجانب عليم و خبير مطلق آورده دريافت ميدارد

 m      m  l  kj  i  h  g  f   e           x  wv  ut  s  r   q    p  o  n
  {   z  yl )٤٩:هود.( 

جزو اخبار  )اي قصه و داستانهاي ملّتهاي پيشيني كه تو آنان را نديده(اين : عنيي
نه تو و نه قوم تو پيش  .كنيم وحي مي !)اي پيغمبر اسالم(غيب است كه آن را به تو 

  .دانستيد آن را نمي، از اين
از جمله در ضمن بيان ، درچند جا به اين دليل اشاره كردههمچنين قرآن 

  :داستان مريم مي فرمايد

 m  ¶  µ   ́  ³  ²       ±  °  ¯®   ¬  «  ª  ©  ¨
  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸l)٤٤:آل عمران.(  

از جمله خبرهاي غيبي است كه آن را به تو  )چيزهائي كه گفته شد(اين : عنيي
كشي به درون آب  براي قرعه(ن هنگام كه قلمهاي خود را كنيم و تو در آ وحي مي
كدام يك سرپرستي مريم  )روشن شود بر طبق قرعه(افكندند تا  مي ...)اي و يا كيسه

كشمكش داشتند  )بر سر سرپرستي او(و بدان هنگام كه ميان خود ، را بر عهده گيرد
  ).رسد و همه اينها از راه وحي به تو مي(حضور نداشتي 

  :ي موسي مي فرمايد قصه روندو در 
 m  q  p  o    n     m  l  k  j  i  h  g  f          e          d  c

   w  v  u  t  s     rl )٤٦: قصص.(  
موسي را براي برگزيدن او (تو در كنار كوه طور نبودي بدان گاه كه ما : عنيي

را بشنوي و هم اينك براي تا فرمانهاي صادره الهي (ندا در داديم  )به عنوان پيغمبر
به خاطر مرحمتي كه  )رسانيم ما اين اخبار را به تو مي(ولي  ).ديگران روايت نمائي

بيم دهي كه پيش از تو بيم  )با آنها(تا قومي را ، پروردگارت نسبت به تو دارد
شايد مايه عبرت و بيداري ، به سوي ايشان نيامده است )از پيغمبران خدا(اي  دهنده
  .رددآنان گ
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همچنين از رخداهاي آينده و زمان وقوع آنها خبر داده مانند خبر دادن از 
شهادت سه نفر از فرماندهان سپاه اسالم در جنگ مؤته و تسليم كردن پرچم 

همانگونه كه ، فرماندهي بعد از خود به خالد بن وليد در روزي كه حادثه اتّفاق افتاد
  ).1(درروايت بخاري آمده است 

و نيز در ، همان روز از وفاتش خبر داد، تي كه نجاشي وفات يافتهمچنين وق
  .اعالم كردروز مرگ كسري پادشاه ايران مرگش را 

همچنين از اخبار آينده خبر داد كه برخي از آنها در مدت زمان كوتاهي بوقوع 
مانند خبر از جاهايي كه سران كفر بعد از وقوع جنگ بدر ، پيوسته و تحقّق يافتند

به هر  صرسول خدا : از انس روايت است كه فرمود، نجا كشته مي شونددر آ
وقتي كه ، و تا رسيدن به چاههاي بدر راه را ادامه دادند، كدام از مردم مأموريت داد

اين محل كشته شدن فالن و اين محل « : فرمود صآنجا پياده شدند رسول خدا 
هيچ : انس گفت، گذاشت و اينجا و آنجا دست روي زمين مي، »است... فالن و

  ).2(روايت مسلم، كدام از آنها از محلّي نگذشت كه رسول خدا تعيين كرده بود
از آن خبر داد چيزهايي هستند  صهمچنين از جمله غيبهايي كه رسول خدا 

ابو هريره روايت مي كند كه ، خود اشاره كردبعد از وفات وقوع آنها به كه براي 
  : فرمود صرسول خدا 

و اذا هلک قیصر فال قیصربعده لتنفقّن ، هلک کسری فال کسری بعدهاذا « 
  .٣»کنوزمها فی سبیل اهللا

و چون ، هرگاه كسري ازدنيا رفت كسراي ديگر  وجود نخواهد داشت: عنيي
قيصر ديگر به جاي او بر تخت پادشاهي ، قيصر پادشاه روم مرگش فرا رسد

ست گنجينه هايشان را در راه سوگند به كسي كه جانم در دست او، نخواهد نشست
  . خدا مصرف خواهي كرد

  .خبر داده بود اتّفاق افتاد صاين امر به همان صورت كه پيامبر خدا 

                                           
 ).١/١٧٢(مشکاة املصابیح  -١

 )١/١٦٧(مشکاة املصابیح  ٢-
 ).١٢/٥٩(روایت خباری و مسلم و ترمذی ، جامع األصول  -٣
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: حذيفه بن يمان گفت، براي آينده از امور فراواني خبر دادص  رسول خدا
تمام آنچه كه از آن موقع تا ي  هدر ميان ما بر پا ايستاد و دربارص  رسول خدا

كساني كه حفظ كردند حفظ ، ي قيامت اتفاق خواهد افتاد ما را با خبر ساخت اقامه
و ، و ياران من اينها را مي دانند، و كساني كه فراموش كردند فراموش كردند، كردند

برخي را فراموش كرده ام وقتي كه اتفاق مي افتد و آن را مي بينم به يادم مي آيند 
وقتي كه او را ميبيند دوباره او را ، ز ياد مي بردكسي را اي  ههمانگونه كه انسان چهر

  ).1(مي شناسد 
خبر از فتنه ها و نشانه هاي نزديك شدن  ي ايشانونيز ازجمله پيشگويي ها 

  .قيامت است كه در كتابهاي حديث مفصل ذكر شده است

  به ناله افتادي درخت از فراقش  تنه
براي ايراد ص  رسول اهللا  در ابتدا« در صحيح بخاري و غيره روايت شده كه 

وقتي كه برايش منبر ، درخت خرمايي مي ايستادي  هجمعه در كنار تني  هخطب
بطوري كه همه ، درخت خرما به ناله افتادي  هساختند و بر روي آن خطبه خواند تن

همچنين در روايتي ، »بر روي آن دست ماليد ص  تا اينكه رسول خدا، مي شنيدند
وقتي كه منبر گذاشته شد شنيديم كه همچون شتر شير «: استديگراز بخاري آمده 

ازمنبر پايين آمد و دستش را ص  تا اينكه رسول خدا، درخت مي ناليدي  هده تن
  ).2(»روي آن گذاشت و ديگر ساكت شد

  ) 3(خم شدن درخت و سالم كردن و سخن گفتنش با رسول خدا 
وسيعي ي  هيم تا به دررفتص  همراه رسول خدا: از جابر روايت است كه گفت

ايشان به قضاي حاجت رفتند ولي چيزي نيافت كه پشت آن مخفي شود ، رسيديم

                                           
 ).١٢/٥٩(اری و مسلم و ابوداود، جامع األصول روایت خب -١
 ).١٢/٦٨(جامع األصول  -٢
 .٨٦ص » معجزات املصطفی «از کتاب  -٣
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« : يكي از آنها را گرفت و فرمودي  هرفت شاخ، و در كنار دره دو درخت را ديد
بنابراين مانند ، يعني به فرمان خدا براي من گردن كچ باش» انقادي علي باذن اهللا 
با « : فرمود، ا ايشان همراهي كرد تا در بين هر دو قرار گرفتشتر افسار شده كه ب

راوي ، پس با هم پيوستند، »فرمان خدا بر روي من خم شويد و با هم بپيونديد
وقتي سرم را ، نشسته بودم خودم فكر مي كردم به طرفي بر گشتم: ميگويد

شدند و برگردانيدم ديدم رسول خدا بسوي ما بر مي گردد و درختها از هم جدا 
  ).1(خود ايستادي  ههركدام روي ساق

  :و از يعلي بن مرّه ثقفي روايت است كه گفت
، رسول خدا خوابيد، رفتيم تا در منزلي پياده شديمص  همراه رسول خدا

درختي آمد زمين را مي شكافت و خم شد تا او را پوشاند سپس به جايش بر 
اين : فرمود، ايشان رساندم وقتي كه از خواب بيدار شد گزارش را به عرض، گشت

درختي است كه ازپروردگار اجازه گرفت كه به پيامبر خدا سالم كند وخدا هم به 
  ).2(او اجازه داد

آمد در حالي كه ص  جبرئيل نزد رسول خدا: انس بن مالك مي فرمايد
اي رسول : عرض كرد، و اهل مكّه او را خون آلود كرده بودند، غمگين نشسته بود

به درختي . بله: ي خواهي نشانه و معجزه اي را به تو نشان دهم؟ فرمودخدا آيا م
رسول خدا ، اين را صدا كن بيايد: كه در پشت سرش قرار داشت نگاه كرد و گفت

به ، به او دستور بده برگردد: گفت، درخت آمد و جلو ايشان ايستاد، آن را فراخواند
حسبي « : سول اهللا فرمودر. اطاعت كرد و برگشت، درخت دستور داد بر گردد

  ).3(يعني كافي است كافي است» حسبي 
يك عرب باديه نشين نزد رسول : همچنين از ابن عباس روايت است كه فرمود

اگر اين « : چگونه بدانم كه تو رسول خدا هستي؟ فرمود: آمد و گفتص  خدا
                                           

 .روایت مسلم -١
در شرح الّسنه روایت شده، و امام امحد هم روایت کرده و سند آن ضعیف است، اّما از حدیث  -٢

است مهانگونه که شیخ البانی در  روایت کرده شاهد دارد، پس قصه صحیح)١/١٠(جابر که دارمی 
 .گفته است) ٣/١٨٨(تعلیقه بر املشکاة 

 .آمده است) ٣/١٨٨(دارمی روایت کرده و سند آن صحیح است مهانگونه که در املشکاة  -٣
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، »تمخوشه درخت خرما را به اينجا  فراخوانم گواهي ميدهد كه من رسول خدا هس
پايين آمد تا در جلو او افتاد ، سپس از خوشه خواست از درخت خرما پايين بيايد

  ).1(و مرد باديه نشين ايمان آورد ، و به جاي خود برگشت، بعد فرمود برگرد
آن : از مسروق پرسيدم: از پدرم شنيده ام مي گفت: حق بن عبدالرّحمن گفت

گوش كردند چگونه رسول خدا  شب كه جن قرآن و نماز رسول خدا را شنيدند و
درختي در آنجا او : به من گفت –يعني عبداهللا بن مسعود  –پدرت : فهميد؟ گفت

  ).2(را از وجود جن مطّلع ساخت 
در يكي از سفرهايي كه در خدمت : و از ابن عمر روايت است كه فرمود

وقتي نزديك شد رسول خدا ، رسول خدا بوديم مردي باديه نشين بطرف ما آمد
آيا گواهي مي دهي كه هيچ معبود بحقي جز ذات اهللا موجود نيست و « : فرمود

چه كسي به : مرد گفت، »اوست؟ي  هو اينكه محمد بنده و فرستاد، شريك ندارد
سپس ، »سلمه « اين درخت بياباني : آنچه گفتي گواهي مي دهد؟ آن حضرت فرمود

و كشان كشان زمين را مي  ،رسول اهللا درخت را فراخواند كه در كنار دره بود
شكافت جلو آمد تا در مقابل رسول خدا ايستاد و سه مرتبه از او درخواست 

  ).3(سپس به جايش برگشت ، شهادت نمود درخت هم شهادت داد

  سالم كردن سنگ 
  :فرمود صرسول اهللا : جابر بن سمره گفت

  .٤»ی ألعرفُُه اآلنَ کان یسلُم علیَّ قبل أنْ أبعثَ ِاّن ِاّنی ألعرُف حجراً مبکّة« 
عني من سنگي را مي شناسم در مكّه كه قبل از اينكه به پيامبري بر گزيده ي

  .و اكنون هم آن را مي شناسم، مي كرد شوم به من سالم

                                           
 .ترمذی آن را روایت و تصحیح منوده -١
 .روایت مّتفق علیه خباری و مسلم -٢
است مهانگونه که ناصر الّدین البانی در حتقیق خود بر دارمی آن را روایت کرده و سند آن صحیح  -٣

 . بیان کرده) ٣/١٨٩(مشکاة املصابیح 
 .روایت ترمذی و مسلم -٤
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  شكايت شتر در پيشگاه او
  :علي بن مرّه ثقفي روايت مي كندي

آبكش  راه مي رفتيم كه با يك شتر صما جمعي از اصحاب همراه رسول اهللا«
را ديد غرغركرد و از ته گلويش صدا درآورد  صوقتي كه رسول خدا ، برخورديم

صاحب : در كنار شتر توقف كرد و فرمود صرسول اهللا ، و گردنش را خم كرد
اي : عرض كرد، »اين شتر را به من بفروش« : اين شتر كيست؟ وقتي آمد فرمود
اين شتر خانواده ايست كه  چون ولي نمي فروشم، رسول خدا به تو هديه مي دهم

  .معاشي ندارند امراري  هغير از آن وسيل
پس ، وقتي اين را گفتي بدان از كار زياد و كمبود علف و خوراك شكايت دارد

  ).1(با او به نيكي رفتار كنيد 
مرا پشت سر خود سوار بر ص  روزي رسول خدا: و عبداهللا بن جعفر گفت

و ، كه هرگز با كسي در ميان نمي گذارم مركبش كرد و پنهاني سخني به من گفت
چيزي كه براي رسول اهللا جهت استتار در قضاي حاجت بيش از هر چيز محبوبتر 

روزي وارد باغ يكي از انصار ، و خوشايند تر بود ديوار يا انبوه درختان خرما بود
مدينه شد كه شتري در آنجا بود و همينكه رسول خدا را ديد اشك از چشمانش 

رسول خدا به او ، شد و با صدايي ضعيف طلب شفقت و همدردي كرد سرازير
سپس ، نزديك شد و پشتش را از گردن تا كوهان مالش داد و شتر آرام گرفت

اي رسول خدا مال : اين شتر مال كيست؟ جواني از انصار آمد و عرض كرد: فرمود
ه ملك و مال تو چرا در رابطه با اين زبان بسته كه خدا آن را ب« : فرمود، من است

درآورده ازخدا نمي ترسي؟ او نزد من شكايت مي كند كه گرسنه اش مي كني و 
  ).2(»بيش از حد توان از او كار مي كشي 

                                           
در شرح الّسّنة روایت شده، و نیز امام امحد روایت کرده و سندش ضعیف است اّما شاهدی از  -١

انگونه که استادمان البانی روایت کرده، پس قصه صحیح است مه) ١/١٠(حدیث جابر دارد که دارمی 
 .فرموده) ٣/١٨٨(در املشکاة 

این حدیث را ابوداود و حاکم و امام امحد و ابن عساکر روایت کرده اند و سند آن صحیح است  -٢
 .مراجعه کن)١/٢٨(البانی ی  هو بر شرط مسلم است، به االحادیث الصحیح
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  رق  غير انبياءواخ

  كرامت اولياء اهللا
و خوارق و )1(از جمله اصول اهل سنّت و جماعت تصديق و تأييد كرامت اولياء

و تأثيراتي است كه خداوند بر دست آنها جاري انواع علوم و مكاشفات و قدرت 
  ).2(گرداند مي

، از جمله معتزله، چند فرقه از مسلمين وجود كرامت اولياء را انكار كرده اند
حجت و استدالل ادعايشان اين است كه اگر صحيح باشد اولياء اهللا داراي امور 

و ديگر معجزه بر حقّانيت  خارق العاده هستند آنها هم با انبياء و پيامبران مشتبه شده
  ).3(پيامبران دليل نيست 

، زيرا قرآن به برخي از كرامات اولياء اهللا اشاره كرده، اما اين مقوله مردود است
 و مردم نير در هر، و در احاديث صحيح و نقل متواتر و غير قابل انكار هم ذكر شده

  .مشاهده كرده اند دوره و زمان و سرزميني نمونه هايي از كرامات اولياء را
فوق هم تنها در صورتي درست است كه اولياء اهللا همراه با اظهار ي  هشبه

و ، ولي چنين اتّفاقي نخواهد افتاد، كرامت و امر خارق العاده ادعاي نبوت كنند
، اولياء نيستي  هچنانچه يكي از اولياء اهللا ادعاي نبوت و پيامبري كنند ديگر از جمل

و امام احمد رحمه اهللا عليه كساني كه ، )4(ين پيامبري است بلكه مدعي دروغ
كرامت اولياء را نفي كردند به انكار برخاست و ادعايشان را تصديق نكرد و ايشان 

  ).5(را گمراه مي دانست 

                                           
ارق العاده ای که مهراه و مقارن یا مقّدم امر خ: علمای توحید کرامت را اینگونه تعریف میکنند -١

بر ادعای نبّوت نیست و بر دست بنده ای جاری می شود که ظاهراً صاحل و پایبند به شریعت پیامربی 
است که مکلّف به پیروی از شریعت اوست، و عالوه بر این دارای اعتقاد  صحیح و عمل شایسته 

 ).٢/٣٩٣لوامع األنوار البهّیة ....(باشد، 
 .٣/١٥٦جمموع فتاوای شیخ االسالم ابن تیمیه  -٢
 .٥٦٣شرح العقیدة الطحاویة ص -٣
 .منبع سابق -٤
 ).٢/٣٩٣لوامع األنوار البهّیة ( -٥
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  ست؟يحكمت از اهداي كرامت به ولي صالح چ
بند به خداوند جهت اكرام و بزرگداشت برخي از بندگان مؤمن و پرهيزكار و پاي

شريعت به خاطر شايستگي و قوت ايمانشان امور خارق العاده مي بخشد كه گاهي 
وگاهي موجب ، مانند آب و خوراك و تأمين امنيت، نيازشان با آن برآورده مي شود
يا احقاق حقّ و ابطال باطلي با ، توحيد  مي شودي  هتقويت دين خدا و اعالي كلم

  ).1(آن صورت مي گيرد 
زمستاني ي  هكراماتي كه قرآن از آن خبر مي دهد موضوع وجود ميواز جمله 

  :آنجا كه مي فرمايد، در تابستان و ميوه هاي تابستاني در زمستان نزد مريم است
 m  Ï   Î  Í   Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â

     æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û   ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð
   è  çl  )٣٧:آل عمران.(  
را در  )تمييز و زيادي(غذاي ، شد هر زمان كه زكريا وارد عبادتگاه او مي: يعني

اين از  :گفت !؟آيد اين از كجا براي تو مي :به مريم گفت )باري(  .يافت پيش او مي
شمار روزي  حساب و بي خداوند به هركس كه بخواهد بي .آيد سوي خدا مي

  .رساند مي
هف كه خداوند مدت سيصد ونُه سال آنها را در خواب سرگذشت اصحاب ك

و در آن مدت طوالني جسم ايشان را از هر آسيبي محفوظ نگه ، عميق فرو برد
  .كهف خاطر نشان شده از جمله كرامات اولياستي  هآنگونه كه در سور، داشت

اتفاق افتاده نمونه هايي از  صبراي اصحاب بزرگوار رسول خدا و آنچه 
  .ستندكرامت ه

                                           
شرح العقیدة الطحاویة (بسیاری از اهل کالم امور خارق العاده را جز برای انبیاء اثبات منی کنند  -١
 ).١٥٨ص
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  چوبدستياني شدن نور
و عباد بن بشر نقل مي كنند به خاطر نيازي ، از جمله اين اصحاب أسيد بن حضير

بعد از سپري شدن مدتي از شب تاريك ، شرفياب شدندص  به حضور رسول اهللا
، هر دو از حضور سرورمان خدا حافظي كرده و با عصايي چوبي راهي منزل شدند

ا از نور و روشني آنچناني برخوردار شد كه در پرتو آن تا اما عصاي يكي از آنه
و چون وقت جدا شدن رسيد هردو عصا ، وقت جدايي هر دو از آن بهره گرفتند

نور افشاني كرده و هر كدام در پرتو نور عصاي خود به منزل و نزد عيالش برگشت 
  ).1)(روايت بخاري(

  غذاي مبارك
چون رسول ، ه را همراه با خود به منزل بردسه مهمان از اهل صفّ ابوبكر صديق 

ابوبكر به ، خدا به مسلمانان دستور داده بود كه از آنها به عنوان مهمان پذيرايي كنند
بعد از مدتي طوالني ، نزد رسول خدا برگشت تا عيالش از آنها پذيرايي بعمل آورند

: تي؟ گفتچرا زود پيش مهمانها بر نگش: وقتيكه به منزل برگشت همسرش گفت
، آنها از صرف غذا امتناع كردند تا تو بر ميگردي: مگر ايشان را شام نداده اي؟ گفت

سپس زنش هم ، ابوبكر خشمگين شد و سوگند ياد كرد كه هرگز آن را ميل نكند
، و ميهمانان نيز سوگند ياد كردند كه غذا را ميل نكنند، به همانصورت قسم ياد كرد

پس دستور داد غذا بياورند و همه شروع ، يطان استاين كار از ش: ابوبكر گفت
ولي هر لقمه اي كه بر مي داشتند در زير آن با بيش ازآن مقدار ، كردند به خوردن
: اين چيست؟ گفت !اي خواهر بني فراس  :به همسرش گفت، جايش پر مي شد

رسول همه سير شدند و بقيه را نزد ، قسم به روشني چشمم اآلن سه برابر اول است
  ).2(خدا فرستاد و يادآور شد كه او هم از آن ميل نمود 

                                           
 ).٣/١٩٧(مشکاة املصابیح  -١
 ).٣/١٩٨(فق علیه خباری و مسلم، مشکاة املصابیح مّت -٢
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داراي فضل و تقوا  زيرا كه  اين اكرام و احترام خدا بود به ابوبكر صديق
و بيني شيطان ، ميل نكند در خشم افراط نكرد را بعد از سوگند بر اينكه غذاو بود 

  .م قرار دادو خداوند هم او را مورد احترام و تكري، را به خاك ماليد

  سفينه و شير 
بود در سرزمين روم سپاه مسلمين را ص  ي رسول خدا ي آزاد شده سفينه كه برده

ناگهان با ، سپس فرار كرد و به جستجوي سپاه اسالم پرداخت، گم كرد و اسير شد
من موالي رسول خدا ) شيري  هكني(اي ابا الحارث : گفت، شير درنده اي برخورد

شير دنبش را تكان داد تا در كنارش قرار ، ين و چنان استسرگذشتم  چن، هستم
سپس به كنار سفينه ، هر جا صدايي مي شنيد بطرفش مايل  مي شد، گرفت و رفتند

  ).1(بعد شير برگشت ، بر مي گشت تا به لشكر اسالم رسيد

  ختفرياد مدينه در شام طنين اندا
دي به نام ساريه اعزام و اين عمر بن خطّاب است كه لشكري را به فرماندهي مر

يا «: مي كند و زماني كه در مدينه خطبه مي خواند ناگاه فرياد بر آورد و گفت
سپاه ي  هبعد ازمدتي فرستاد، يعني اي ساريه مواظب سمت كوه باش» سارية الجبل

اي امير المؤمنين با دشمن درگير شديم و ما را در : اسالم از راه رسيد و عرض كرد
بر كوه » يا سارية الجبل «: لي ناگهان صدايي طنين انداز شد كه گفتو، هم كوبيدند

  ).2(تكيه زديم و خداوند متعال آنها را شكست داد 

                                           
حاکم : در شرح الّسّنة روایت شده و حمقّق می گوید: تربیزی در شرح مشکاة املصابیح  می گوید -١

شبیه این را روایت کرده و گفته بر شرط مسلم صحیح است، و امام ذهبی هم موافقت منوده، و 
 ).٣/١٩٩ح مشکاة املصابی(مهینطور است که گفته اند 

ابن : بیهقی این را در دالئل الّنبوة روایت کرده و حمقّق املشکاة می گوید: تربیزی می گوید -٢
 .عساکر با سند حسن شبیه مهین را روایت کرده است
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  اي از كرامتهاي اولياء مجموعه

اي از كرامتهاي اولياء را يادآور  شيخ االسالم ابن تيميه غير از موارد فوق مجموعه
  ):1(كنيم  شده كه ما به ذكر برخي از آنها اكتفاء مي

مكرّمه در دست مشركين اسير بود و در زندان انگور ي  هخبيب بن عدي در مكّ
  .وجود نداشت مي خورد در حالي كه در تمام مكّه انگور

وتنها راهي سفر هجرت به  ، با زبان روزه، اييذأم أيمن بدون هيچ آب و غ
سيد در باالي موقع افطار فرار، داشت مي مردتشنگي شدت در راه از ، مدينه شد

سر خود صدايي احساس كرد و سر به آسمان بر آورد و ديد سطلي باالي سرش 
 شتا آخر عمر ديگر، تا سيراب شد از آن آشاميدو سطل را گرفت ، معلّق است

  .هرگز احساس تشنگي نكرد
و دعايش  برّاء بن مالك هرگاه دعا مي كرد و بر خدا سوگند ياد ميكرد خواسته

و مسلمين تحت ، آتش جنگ زبانه مي كشيدو هرگاه در جهاد ، بر آورده ميشد
اي برّاء بر پروردگارت سوگند ياد كن كه ما را : مي گفتند، فشار قرار مي گرفتند

و ، دعا مي كردسپس ، را ببنديمهايشان دستو بر آنها پيروز شويم و ياري كند 
يدهم پروردگارا قسمت م: در روز جنگ قادسيه گفت، دشمن شكست مي خورد

پيروز شدند و برّاء شهيد ، و مرا اولين شهيد اين معركه گرداني كنيم ريآنها را اس
  .شد

تسليم نمي : گفتند، نفوذ ناپذيري را به محاصره درآوردي  هخالد بن وليد قلع
  .را نوشيد و زياني به او نرسيد زهر، شويم تا زهر نياشامي

قرار گرفت و جز استقامت بر به خاطر اسالم مورد شكنجه » زبيره « وقتي كه 
الت و : مشركين گفتند، اسالم چيز ديگري را نپذيرفت و چشمانش را از دست داد

بال ، نه به خدا سوگند آنها نمي توانند مرا نابينا كنند: گفت، عزّي او را نابينا كردند
  .فاصله خداوند بينايي را به چشمانش برگرداند

                                           
 .٢٨١- ١١/٢٧٦جمموع الفتاوی  -١
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شش دفعه وارد ، شدناپديد ن يوسف دست حجاج ب حسن بصري رحمه اهللا از
و عليه يكي از خوارج كه او ، او را نديدند و نيافتند، كردمي اتاقش شدند و او دعا 

  .بال فاصله بر زمين افتاد و به هالكت رسيد، را آزار داد دعا كرد
و هنگامي كه أويس قرني وفات يافت در ميان لباسهايش كفن هايي پيدا  

مدند درون صخره آو چون در صدد حفر قبرش بر ، داشتندكردند كه قبالً وجود ن
اي قبر حفر شده و داراي لحد يافتند و بعد از پوشيدن آن كفنها بر تن ايشان او را 

  .در آن قبر دفن كردند

  بزرگترين كرامت استبر ايمان استقامت 

زيرا گاهي خداوند ، داشتن كرامت دليل بر برتري آن شخص بر غير خود نيست
تا ايمانشان را ، جهت تقويت ايمان به اشخاص ايمان ضعيف كرامت مي دهدمتعال 

و كساني هستند كه از كرامت الهي ، و نيازشان را بر آورده سازد، تقويت نمايد
، مند هستند برخوردار نيستند ولي ايمانشان از آنها كاملتر و از واليت بزرگتري بهره

، ه خدا به غير ايشان اهداء نمودهاز اين رو بي نياز از كرامت هديه اي است ك
و نبايد انسان ، بنابراين امور خارق العاده در ميان تابعين بيش از صحابه وجود داشته

چشم به راه كرامت و بهرمندي از خارق العاده باشد و هميشه فكرش را بدان 
و بعلّت اينكه كرامت و امور خارق العاده اي به او بخشيده نشده ، مشغول گرداند

کن «: واقعاً أبو علي جوزجاني چقدر راستگو بود آنجا كه مي گويد، گين باشدغم
يعني استقامت و پابر جايي طلب كن و در پي »  ...طالباً لالستقامة ال طالباً للکرامة

اما ، نفس تو بر طلب كرامت سرشته شده، كرامت و امور خارق العاده مباش
برخي از كساني كه گفته ، مي خواهدپروردگارت استقامت و ثابت قدمي را از تو 

و رازي ، يك اصل بزرگ در اين موضوع است: اش را خوب فهميده اند گفته اند
  ).1(است كه بسياري از اهل سلوك و طلب از حقيقت آن غافلند

                                           
 ).١١/٣٢٠(جمموع الفتاوای شیخ االسالم  -١
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  1شيطاني امورخوارق و 

بسياري از مردم گمراه شده و گمان مي كنند امور خارق العاده توسط هر كس 
مانند خيلي از افرادي كه ، از اولياءاهللا و صالحين محسوب مي شود اعمال شود او
در حالي كه ، و امثال اين كارها را انجام مي دهند، يا بر روي آب راه، در هوا پرواز

، و حتّي گاهي ادعاي نبوت ميكنند، اين افراد فاجرترين و گناه كارترين مردمند
مروان در شام قيام كرد و ادعاي  مانند مروان دمشقي كه در زمان عبدالملك بن

و كارهاي خارق العاده اي از خود بروز داد؛ چون گاهي پاهايش را ، پيامبري نمود
، او را با اسلحه مي زدند ولي در او اثر نمي كرد، با زنجير مي بستند ولي رها ميشد

و مردان پياده ، كرد و سنگ مرمر را با دست لمس ميكرد شروع به تسبيح گفتن مي
اينها و امثال ، اينها فرشته هستند: سواره در هوا به مردم نشان مي داد و مي گفت و

ازاين رو هرگاه برخي از افراد در وقت ظهور آن احوال ، آن كار شياطين هستند
يا قسمتي ديگر از » آیة الکرسی«شيطاني حاضر مي شدند و ذكر خدا مي كردند و

و همين حارث ، العاده باطل مي شدقرآن را قرائت مي كردند اين احوال خارق 
دمشقي و مدعي پيامبري و كذّاب وقتي كه ازسوي مسلمانان دستگير شد تا او را 

عبد ، به قتل برسانند با رمح ضربه اي به او زدند ولي رمح در بدنش نفوذ نكرد
پس قاتل با نام خدا ضربه اش را بر او وارد ، تو بسم اهللا نگفتي: الملك گفت
  ).2(پاي در آمد و به هالكت رسيدساخت و از 

همچنين دجال مسيح با اظهار امور خارق العاده هر بيننده اي را سرسام و 
  .با اين حال ادعاي خدايي مي كند، حيرت زده مي كند

زيرا خداوند كرامت را ، كندي اين رو خارق العاده بر أولياء بودن داللت نم از
طاعت از دستورات الهي به بنده اش ار به سبب ايمان و پرهيزكاري و استقامت ب

ولي زماني كه بعلّت كفر و شرك و طغيان و ظلم و فسق كسي امور ، بخشد مي
  .خارق العاده انجام مي دهد احوال شيطاني است نه كرامت رحماني

                                           
 .مراجعه کن)عامل اجلّن و الّشیاطین ( برای آگاهی بیشتر ازاین موضوع به کتاب ما -١
 .مرراجعه کن) ٢٨٥- ١١/٢٨٤(به جمموع الفتاوی  -٢
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  هاي سابق بشارت امت :دوم

  :خداوند متعال مي فرمايد
 m  ¦  ¥   ¤  £        ¢  ¡  �   ~  }  | l )١٩٧:عراءش(  
ايشان كافي نيست كه علماي  )ايمان آوردن(آيا همين نشانه براي : عنيي
  !.؟از آن آگاهند) به خوبي(اسرائيل بني

و حقانيت دين ص  اين آيه بيان يكي از داليل روشن راستي و صداقت پيامبر
و شريعت او آگاهي و علم علماي بني اسرائيل است نسبت به او كه در كتابها و 

  :همانگونه كه مي فرمايد، ديني ايشان مكتوب و محفوظ است مراجع
 m  {   z  y  x  wl )١٩٦: شعراء(  

موجود  )از قبيل تورات و انجيل(اين قرآن در كتابهاي پيشينيان  )وصف( :يعني
  .است

  هد د يخبر م ص  قرآن از بشارت پيامبران سابق به محمد

ق نازل شده به ما خبر ذكر محمد و اين قرآن از جانب پروردگار دانا و خبير مطل
امت او در كتابهاي آسماني سابق موجود است و پيامبران پيشين آمدنش را بشارت 

ذيل چنين استنباط مي كنند ي  ههمانگونه كه جمعي از مفسرين قرآن از آي، داده اند
دي  هكه خداوند متّعال از كليزمان در ص  پيامبران عهد و پيمان گرفته كه اگر محم

و جهت پيروي از شريعت و ، حيات او برگزيده شد قاطعانه به او ايمان بياورند
بنا براين ذكر او نزد همه پيامبران پيشين ، رسالت او شريعت خود را رها كنند

  :آيه چنين مي فرمايد، موجود بوده
 m  w  v  u  t   s  r  q    p  o  n  m  l  k

£  ¢  ¡  �  ~}  |     {  z  y  x    ª  ©  ̈  §   ¦¥  ¤
   ±  °   ̄ ®  ¬  «l )٨١: آل عمران.(  

 )يكايك(هنگامي را كه خداوند پيمان مؤكّد از  )به خاطر بياوريد(: يعني
گرفت كه چون كتاب و فرزانگي به شما دهم و پس از آن  )و پيروان آنان(پيغمبران 
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ه با خود داريد آنچه را ك )دعوت او موافق با دعوت شما بوده و(پيغمبري آيد و 
آيا  :گفت )و بديشان(  .بايد بدو ايمان بياوريد و وي را ياري دهيد، تصديق نمايد

اقرار داريم  :گفتند ؟اقرار داريد و پيمان مرا بر اين كارتان پذيرفتيد )بدين موضوع(
گواه  )برخي بر برخي از خود(پس  :گفت )خداوند بديشان .و فرمان را پذيرائيم(

  .با شما از زمره گواهانم باشيد و من هم

  دعوت ابراهيم 

نام من زماني نزد « : فرمودص  از عرباض بن ساريه روايت است كه رسول خدا
و به ، خدا به عنوان خاتم النّبين مكتوب بود كه هنوز آدم با گل و الي تركيب بود

يم از ابتداي دعوت ابراه، شما خبر خواهم داد كه ابتداي كار من از كجا شروع شد
و بشارت و مژدگاني عيسي و رؤياي مادرم كه قبل از به دنيا آوردنم در خواب ديد 

همه اينها آمدنم را ، نوري از او به دنيا مي آيد كه قصرهاي شام را روشني بخشيد
  ).1(»بشارت داده اند

همچنين خداوند متعال خبر مي دهد كه چون ابراهيم خليل الرّحمن و پسرش 
و دعايشان در اين ، كعبه بيت اهللا الحرام بودند دعامي كردند اسماعيل مشغول بناي

  :آيه بيان شده كه مي فرمايد
 m  P  O  N  M  L  KJ    I  H  G  F  E  D     C  B  A

  a   ̀  _   ^]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q
   n  m  l  k  j  i  h     g  f  e  d  c  b

  u  t    s  r  q  pol )١٢٩- ١٢٧: بقره.(  
را  )كعبه(هاي خانه  آن گاه را كه ابراهيم و اسماعيل پايه )به ياد آوريد(و  :يعني
اي  :)گفتند و در اثناي آن دست دعا به سوي خدا برداشته و مي(بردند  باال مي

به گفتار و نيات (گمان تو شنوا و دانا  بي، از ما بپذير )اين عمل را(  !پروردگار ما

                                           
،و شیخ ناصر الّدین البانی می ٣/١٢٧در شرح الّسّنة روایت شده، مشکاة املصابیح تربیزی  -١

 .حدیث صحیح است: گوید
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تو  )فرمان(چنان كن كه ما دو نفر مخلص و منقاد  !اي پروردگار ما .هستي) ما
و ، تو باشند )فرمان(و از فرزندان ما ملّت و جماعتي پديد آور كه تسليم ، باشيم

اگر نسيان و (به ما نشان بده و  )در كعبه و اطراف آن(طرز عبادات خويش را 
گمان تو  بي، )رويمان باز گذارو در توبه را بر (بر ما ببخشاي ) لغزشي از ما سر زد

كه از دودمان ما و منقاد (در ميان آنان  !اي پروردگار ما .پذير و مهرباني بس توبه
پيغمبري از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر ايشان فرو خواند و  )فرمان تويند

را بديشان بياموزد و آنان را  )اسرار شريعت و مقاصد آن(و حكمت  )قرآن(كتاب 
و بر هر (گمان تو عزيزي و حكيمي  بي، پاكيزه نمايد )شرك و اخالق ناپسند از(

كني بنابر مصلحتي و برابر حكمتي  و هر كاري را كه مي، چيزي توانا و پيروزي
  .)است

ص  حمدمخداوند دعاي ابراهيم خليل و پسرش اسماعيل را پذيرفت و 
آن همه تحريف و  تورات موجود هم علي رغم. آن دعاي مستجاب بودي  هنتيج

در آنجا ، اين بشارت است تغييري كه در آن صورت گرفته هنوز حاوي بخشي از
سفر تكوين (در، خداوند دعاي ابراهيم را در رابطه با اسماعيل قبول كرد: مي گويد

اينك او را ، اما درمورد اسماعيل قبول كردم«: ميگويد) 20(اصحاح هيفدهم ستون 
دوازده رئيس از او به دنيا ، دودمانش را بسيار مي افزايمو ، فزوني و ثمره مي دهم

  .»و او را امت بسيار بزرگي مي گردانم، مي آيد
با الفاظي شبيه به آنچه اينجا ثبت كرده ايم وارد ) تورات سامريه(اين نص در

اسماعيل ي  هاما در بار« : تحريفي عبري اين عبارت چنين استي  هو ترجم، شده
و ابن القيم ). 1(»مأدمأد «اينك او را بركت و فزوني بخشيدم با، تمشنيدم و پذيرف

خاطر نشان ساخته كه برخي از نسخه هاي قديمي تورات اين نص را آنگونه ذكر 
  .كرده اند كه ما اينجا يادآور شديم

  :داللت مي كندص  اين بشارت از چند جهت بر پيامبرمان

                                           
 .٣، و حمّمد نبی االسالم ص٢٥٠نبوة حمّمد من الشّک الی الیقین ص -١
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چون چنين امتي از نسل و ، مان هستندنزد خدا مسل  اين امت بزرگ حتماً: اول
مسلمين در ي  هو نشر و توسع، دودمان اسماعيل جز بعد از بعثت پيامبر اسالم

  .مشرق و مغرب بوجود نيامد
، با صراحت كامل نام پيامبر اسالم را بيان كرده»مأدمأد «اين عبارت عبري : دوم

ولي واقعيت امر ، »ر بسياربسيا« مترجمين اين واژه را ترجمه تحريفي كرده اند به 
تلفظ  بهاست كه » مؤدمؤد « است تلفظ عبري آن » محمد « اين است كه كلمه 
  .عربي نزديك است

ي رسول خدا  با فرموده» ازاو به دنيا مي آيد دوازده رئيس « ي  جمله: سوم
دوازده خليفه و جانشين رهبري امور اين امت را بر : مطابق است كه مي فرمايد

  .ندهست ه خواهند گرفت كه همه از قريشعهد

  بشارت موسي 

از زمان قديم خبر يقيني آمدن پيامبر امي و درس ناخوانده توسط موسي عليه 
مبعوث شدن و صفات و ويژگيها و روش  ، السالم به قوم بني اسرائيل رسيده

تور و آنان را به كار نيك دس، و چگونگي و خصوصيات امت او، رسالت آسماني او
ها را برايشان حالل و ناپاكها را بر آنان  و پاكيزه، دارد مي دهد و از كار زشت باز مي

حرام  و بند و زنجير را از دست و پا و گردن هر كس از بني اسرائيل كه به او 
يها آن بند و نكه خدا مي دانست بسبب گناه و نافرما، آورد ورند به در ميآ ايمان مي

و هنگامي كه به آن پيامبر بزرگوار ، آنها فرض مي گردد زنجيرها سخت احكام بر
همچنين پيروان اين پيامبر خاتم ، ايمان آوردند سختگيريها را از آنها بر مي دارد

و ، و به آيات خدا ايمان و يقين دارند، و زكات اموالشان را مي پردازند، پرهيزكارند
و وي را ياري ، مايت كنندمي دانستند كساني كه به او ايمان بياورند و از او ح

قرآن نام دارد و همسان نور مايه هدايت مردمان (و از نوري پيروي كنند كه ، دهند
  .بيگمان آنان رستگارند، به همراه او نازل شده است )است و

  :خداوند متعال فرمود
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 m  Q  P  O  N  ML  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  YX           W  V   U  TS  R  _   ̂   ]  \    [  Z

  m   l  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `
  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n
  e  d  c  ba   ̀  _  ~  }  |  {  z   y

  q  p  o  n  ml  k    j   i   h  g  fl   
  ).١٥٧و١٥٦: اعراف(

و توبه گناه كند (عذاب خود را به هركس كه  :فرمود) خدا به موسي(: عنيي
و در اين (چيز را در برگرفته  و رحمت من هم همه، بخواهم ميرسانم )نكند و خود

آن را براي كساني مقرّر  )اما در آن سراي، گردد سراي شامل كافر و مؤمن مي
كتابهاي آسماني و (خواهم داشت كه پرهيزگاري كنند و زكات بدهند و به آيات 

به ويژه رحمت خود را اختصاص ( .ندايمان بياور )هاي گسترده جهاني نشانه
پيغمبر امي  )خدا محمد مصطفي(كنند از فرستاده  كساني كه پيروي مي )دهم به مي
 .يابند در تورات و انجيل نگاشته مي )داند و وصف او را خواندن و نوشتن نمي(كه 

 ها را و پاكيزه، دارد دهد و از كار زشت بازمي او آنان را به كار نيك دستور مي
اندازد بند و  سازد و فرو مي نمايد و ناپاكها را بر آنان حرام مي برايشان حالل مي

و ، فرساي همچون قطع مكان نجاست به منظور طهارت احكام طاقت(زنجير 
و از غُل (آورد  ايشان به در مي )دست و پا و گردن(را از  )خودكشي به عنوان توبه

ني كه به او ايمان بياورند و از او حمايت پس كسا ).رهاند استعمار و استثمارشان مي
قرآن نام است و همسان نور (و از نوري پيروي كنند كه ، كنند و وي را ياري دهند

  .بيگمان آنان رستگارند، به همراه او نازل شده است )مايه هدايت مردمان است و

  تورات تابشاري  بقيه

سفر  در: چنين است ص  ي بشارت تورات به بعثت پيامبر خاتم محمد بقيه
براي بني «: دخداوند به موسي فرمو: آمده است 19-18ستون ) 18(االصحاح 
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بر زبان و كالم خود را ، اسرائيل پيامبري را از وسط برادرانشان برمي گزينم مثل تو
و از انساني كه اين ، آنچه او را توصيه نموده ام سخن مي گويدبه ، او قرار مي دهم

  .»ه نام من بدان سخن مي گويد خواستارم كه بشنود كالم را نشنود كه ب
داللت اين عبارت تورات بر بشارت به پيامبر ما بدين صورت است كه بيان 

چون اسحاق ، مي باشد پسران اسماعيل است كه برادر بني اسرائيل ازاو مي كند 
، وسط نسب عرب بود سپس او در، و اسماعيل و اسحاق برادر همديگر بودند، جد
 و محمد، يعني مثل تو داراي شريعت الهي است»مثل توست « : ينكه مي گويدو ا

درس ناخوانده و بي سواد ، گذاشتبر زبانش كسي است كه خدا كالمش را ص 
بلكه خداوند كالم خود را به او ، بود و هرگز از روي كتاب و نوشته چيزي نخواند

پيامبر فرستاده شده  ،مي كرد وحي و الهام مي كرد و بعد از حفظ آن تالوتش
، و از بني اسرائيل درخواست شده كه از او پيروي، بسوي تمام مردم جهان است

هر كس اطاعت ، شريعتشان را جهت پيروي همه جانبه از شريعت او ترك كنند
انساني كه كالمي را نشنود كه او به نام خدا بدان « ، مي دهد نكند خداوند عذابش

  .»گيرد  ت خدا قرار ميسخن مي گويد  مورد بازخواس
بشارت بزرگي است ي  هاز جمله داليلي كه به ما مي فهماند بشارت باقيماند

ن سخن مي گويد اين است كه آو قرآن كريم از ، كه خداوند به موسي وحي فرمود
هنگامي كه موسي هفتاد مرد را از ميان قوم و ، بشارت در جايگاه معين وارد شد

و چون درخواست ، براي ميعادگاه خداوند برگزيد )آنان به نمايندگي از سوي(خود 
به دعا و  و موسي، )اي درگرفت لرزه  ديدن خدا را مطرح كردند در آنجا زمين

رزه از بين لنيايش پرداخت و از خدا خواست آنها را زنده گرداند كه بر اثر زمين 
اه را بعد از توسل و بني اسرائيل به ميعادگي  هاز اين رو خداوند مردان نمايند، رفتند

گناه كند (عذاب خود را به هركس كه «  :نيايش موسي دوباره زنده كرد و آيه فرمود
و (چيز را در برگرفته  و رحمت من هم همه، بخواهم ميرسانم )و توبه نكند و خود

آن را براي كساني  )اما در آن سراي، گردد در اين سراي شامل كافر و مؤمن مي
كتابهاي (كه پرهيزگاري كنند و زكات بدهند و به آيات  مقرّر خواهم داشت

كساني كه  )دهم به به ويژه رحمت خود را اختصاص مي( .ايمان بياورند) آسماني
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پيغمبر امي وصف او را  در تورات  )خدا محمد مصطفي(كنند از فرستاده  پيروي مي
  .»......يابند و و انجيل نگاشته مي

كه خدا اين د مشاهده خواهيد كرد جعه كنياگر به تورات سفر خروج مرا
چيزي  و تورات از، بشارت را به موسي وحي فرمود بعد از آنكه به ميعادگاه رفت

همه به گوش صداهايي « : نجا كه ميگويدآه خبر مي دهد رزنزديك به همين زمين ل
، كوه نگاه كردند ديدند همه را دود فراگرفته بهوقتي ، و صداي بوق شنيدندرسيد 

سفر الخروج ( ».... آن ايستادند و بعد از، همه آن را نگاه كردند و پراكنده گشتند
  ).از تورات سامريه) 20(االصحاح 

  بشارت عيسي 

، را بشارت داد شكه عيسي مسيح آمدن  پيامبرماني  همژدخداوند متعال در قرآن 
  بيان مي كند

 m  N  M    L       K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  S  R    Q  P  O
  a   ̀   _   ̂ ]  \  [   Z  YX  W  V  U  Tl )٦: صف.(  

 !اسرائيل اي بني :و خاطرنشان ساز زماني را كه عيسي پسر مريم گفت: يعني
من فرستاده خدا به سوي شما بوده و توراتي را كه پيش از من آمده است تصديق 

اما  .دهم مژده مي، او احمد است آيد و نام و به پيغمبري كه بعد از من مي، كنم مي
به پيش ، همراه با معجزات روشن و دالئل متقن )احمدنام(هنگامي كه آن پيغمبر 

  .اين جادوي آشكاري است :گفتند، ايشان آمد
فوق از زبان عيسي ذكرگرديده يكي از نامهاي پيامبر ي  هاحمد كه در آي

جبير بن معطم روايت  همانگونه كه در صحيح بخاري ثبتاست، بزرگوارمان است
و أنا ، و أناَ أمحد، أنا حمّمد، ِانّ لی أمساء«  :شنيد ميفرمودص  مي كند كه از پيامبر

املاحی الّذی یمحو اهللا به الکفر و أنا احلاشر الّذی یحشر الّناس علی قدمی و أنا 
  .1»العاقب

                                           
 .٦/٦٤٦سلم هم شبیه این را روایت کرده، تفسیر ابن کثیر م -١
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ه ماحي يعني كسي ك، احمد هستم، من محمد هستم، من چند نام دارم: عنيي
حاشر هستم چون مردم بعد از ، خداوند كفر را به وسيله او من محو و نابود ميكند

  .و من عاقب و خاتم پيغمبران هستم، من حشر مي گردند
  دو مَثل تورات و انجيل

  :بيان مي داردخداوند در تورات و انجيل دو مثَل براي محمد و اصحابش 
 mM   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A     R  Q  P  O  N

           e  d  c   b  a  ̀   _   ̂  ]  \[    Z  Y  X  W   V  UT  S
   u  t  s  rq   p   o  n  m  l  k   j  i  h  g  f

   }  |  {  z  y  x  w  vl )٢٩:فتح.(  
و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و ، محمد فرستاده خدا است: يعني
ايشان را در حال ركوع و سجود  .به يكديگر مهربان و دلسوزند و نسبت، سرسخت

نشانه ايشان  .طلبند جويند و رضاي او را مي آنان همواره فضل خداي را مي .بيني مي
و اما ، توصيف آنان در تورات است، اين .بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است

هاي  ي هستند كه جوانهتوصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزار
هاي  و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه، خود را بيرون زده )هاي خوشه(

مؤمنان (  .آورد اي كه برزگران را به شگفت مي بگونه، خويش راست ايستاده باشد
ها  و جوانه، زنند و همواره جوانه مي، ايستند آني از حركت بازنمي .اند نيز همين گونه

اين  .آورند و باغبانانِ بشريت را بشگفت مي، شوند يابند و بارور مي ميپرورش 
تا كافران را به سبب آنان  )كند پيشرفت و قوت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي

خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته  .خشمگين كند
  .دهد بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي

  تهاي تورات بشار
و ناهمگوني كه در  فبدليل اختال، توراتي كه امروزه در دسترس مردم قرار دارد

تحريف شده و . موراد متعددي نسخه ها و چاپهاي گوناگونشان با هم دارند
  .دگرگون يافته است
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هر فرقه اي ادعاي صحت ، يوناني و سامري دارد، عبري :تورات سه نسخه ي
عالوه بر اختالفات واضحي كه بين توراتهاو ترجمه ، بس خويش رادارند وي  هنسخ

اي ِاين تحريف و دگرگونيها موجب از بين رفتن بخش عمده. هايشان موجود است
ولي با اين وجود ، از بشارتها شده بطوري كه هيچ نشانه و اثري از آن باقي نماند

پوشيده هم بشارتهاي فراوان درآنها باقي است بطوريكه بر هيچ ژرف انديشي 
و در صورتيكه بدون تعصب و پيروي از هواهاي نفساني با سيره و زندگي ، نبوده

  .رسول خدا مطابقت شود روشن مي گردد

  نام رسول خدا با صراحت در تورات ذكرشده است
برخي از اشارات تورات به نام محمد تصريح نموده اند كه برخي ازعلماي مسلمان 

ي تحريفهاي پيوسته اي كه بر اين كتاب صورت مي ول، به اين حقيقت پي برده اند
) 1()سفر اشعيا(مانند اين عبارت كه در ، گيرد آن نصوص را از ميان برداشته

ي  هاي تقديس كنند، اي محمد، من فرمان تو را محمد قرار مي دهم«  :ذكرشده
كر اخير با حديث فوق الذّي  هو اين جمل، »اسم تو از ابد موجود است ، پروردگار

من پيامبر بودم درحالي كه هنوز آدم در تركيبات خاك  « : موافق است كه فرمود
  ). 2(»بود 

زمين « : آمده است)3(اصحاح سوم از سفر حبقوق ، تورات عبري(همچنين در 
  .»گردن ملّتها را به تصرّف او در مي آورم ، را از ستايش احمد سرشار كردم

ديگراز نسخه هاي بيروت  و يكي، م1848قديمي چاپ سال ي  هو در نسخ
درسفر حبقوق همين  مشاهده ميشودو نسخه هاي قديم ديگر ، م1884چاپ 

مسلماً بها و ارزش محمد آسمان را « : عبارت با صراحت و وضوح كامل مي گويد
صدايت در .....،و زمين را ستايش و ذكر نيك او پر كرده، روشن و منور ساخته

                                           
 .٣/٣٢٦کتاب اجلواب الصحیح ص  -١
 . ١٨حمّمد نبّی االسالم ص  -٢
 ٣/٣١٣کتاب اجلواب الصحیح ص  -٣
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واقعاً كوهها چون تورا ، اي محمد نزديك شو، انداز است جويبار ها و دريا ها طنين
  . »ديدند لرزيدند 

  با اوصافي كه تنها متعلّق به اوست ص ذكر پيامبر
سفر التّثنيه (همانگونه كه در ، گاهي در تورات محل بعثت رسول خدا ذكر مي شود

ا پروردگار از جانب سينا روي آورد و ساعير ر«: آمده است )اصحاح سي و سه
  .»و كوه فاران متجلّي و روشن شد ، روشني بخشيد

و ساعير محل وحي خدا ، سينا همان جايي است كه خدا با موسي سخن گفت
به ، الهام فرستادص  و فاران كوههاي مكّه است كه ازآنجا خدا به محمد، به عيسي

و خداوند نام اين اماكن مقدسه را دراين آيه جمع آوري . دليل نصوص تورات
  :ه كه مي فرمايدكرد

 m   J    I   H  G  F  E  D  C  B  Al  )٣-١:تین.(  
و سوگند به اين شهر  !و سوگند به طور سينين !سوگند به انجير و زيتون: يعني

  !.)مكّه(امين 
همچنين تورات مكاني را كه در آنجا به رسول خدا وحي وحي شد تعيين 

وحيي در جهت بالد عرب در « :آمده است)) 21(اصحاح ، سفر اشعيا(كرده و در 
حال آنكه آغاز وحي در سر زمينهاي عرب در وعر در غار حراء شروع ، »وعر است

  .شد
كه بدان  يو جهت و سمت اشارهص  هجرت رسول خدا به تورات اينجادر 

اي ساكنان سرزمين تيماء جهت مالقات با تشنه ها آب «  :شدهبيان هجرت نمود 
در مقابل ، بدهيد كه درمقابل شمشير فراري شده اند و به فراريان نان، بياوريد

  .»و جنگ شديد ، شيده شدهكو در برابر كمان ، شمشير كشيده شده
 ستو چنانچه با دقّت به اين نص نگري، تيماء از نواحي مدينه منوره است

  .واضح است كه از هجرت رسول خدا سخن مي گويد
، را اينگونه سرورم به من گفتاين « : متن سابق چنين استي  ههمچنين دنبال

و ، در مدت سالي همچون سال اجير كه مجد قيدار را به فنا و نابودي مي كشد
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چون پروردگار خداي اسرائيل ، ي كمانهاي قهرمانان بني قيدار كم مي شوند بقيه
  .»سخن گفت

چون بعد از يك سال مانند سال ، اين نص تورات از جنگ بدر سخن ميگويد
و مجد و سروري قيدار كه فرزندان ، اتفاق افتاد جنگ بدري  هخ واقعاجير از تاري
كه بعد از ، و بني قيدار اهل مكّه هستند، به فنا و نابودي كشيده شد داسماعيل بودن

  .جنگ بدر كماندارن قريش كم شدند

  هاي بارز محل هجرت رسول خدا    اشاره به يكي از نشانه
، دارداشاره  صكان هجرت رسول خدا برخي از عبارتها و نصوص تورات به م

مردم و شهرهايشان «: آمده است)) 42(اصحاح سفر أشعيا (گونه كه در  همان
تا ساكنان سالع بر سر ، شهر محل سكونتش قيدار است، كنند صدايش را بلند مي

  .»كوهها به زمزمه و ستايش پروردگار بپردازند 
اصحاح ، سفر تكوين(در  قيدار يكي ازفرزندان اسماعيل است همانگونه كه

  .آمده است) 13شماره ) 25(
  .ست درمدينها و سالع كوه ترك خورده اي

و نيز تكبير و ، و زمزمه اذان است كه پيوسته هر روز پنج بار فضا را ميشكافد
تحميد هاي عيدها و سحرگاه و شامگاهان است كه از دهان و لب هاي پاك اهل 

  .فضا برمي خيزد منوره در جنب كوه سلع بهي  همدين

  ي تورات به اموري كه توسط رسول خدا اجرا شد اشاره
نصوص تورات به نشر و گسترش دعوت پيامبر اسالم و برخي از فعاليتهايش اشاره 

اهللا از تيمان آمد و قدوس از « : آمده است) سفر حبقوق اصحاح سوم( در، كرده
از  مملوو زمين ، برگرفتشهرت جالل و عظمت او آسمانها را در ، كوههاي فاران

و آنجا قدرتش ، و شعاعهايي همچون نور دارد انو دستش درخش، وي تسبيح
، و تب و لرز از نزديك پاهايش خارج شد، در جلو او وبا رفت، نورافشاني ميكند

و كوههاي ، نگاه كرد و ملّّتها را به لرزه در آورد، توقف كرد و زمين را مقايسه كرد
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دولتهاي (و صخره هاي آبي ، را خُرد كرد) گ و امپراتورهادولتهاي بزر(زمانه 
  .»را خاموش كرد) كوچك

و از ، و پيروانش شدصاين بشارت از پيروزي بزرگي كه نصيب رسول خدا  
همانگونه كه به خرد ، توسعه و گسترش دعوت او در همه نقاط جهان خبر مي دهد

و خاموش شدن  ،شدن كوههاي بزرگ زمانه كه منظور كشورهاي بزرگ است
اينها  تماميو ، آبي يا تپه كه منظور دولتهاي كوچك است اشاره مي كندي  هصخر

دارد كه هر كس با سيره و سنّت  تاين بشارت به دو مسأله اشار، تحقّق يافتند
: آن دو عبارت است از، سول خدا آشنايي كافي داشته باشد آن را درك مي كندر

و رفتن وبا درجلو او و بيرون رفتن تب در ، درخششي همچون نور ازدستهاي او
  . اطراف پاهايش

  كند درخشش نوري كه از دستهايش نورافكني مي
و آنجا ، نور از دست او پرتو افكني مي كندشعاع تأللؤ « : نص تورات مي گويد

توقف كرد و زمين را مقايسه « : سپس مي گويد، »قدرتش نور و روشني مي دهد 
كه من از اين نص درك مي كنم  آنچه، ».. .ها را به لرزه در آوردنگاه كرد و ملّّت، كرد

، اين عبارت تورات از حادثه اي سخن مي گويد كه در جنگ خندق اتّفاق افتاد
بزرگوار در اثناي حفر خندق از شكستن و حفر سنگ بزرگي ي  هآنگاه كه صحاب

به اي جلو رفت و با وارد ساختن ضرص  عاجز و ناتوان شدند و رسول خدا 
پس رسول خدا تكبير ، از آن خارج شد بزرگ بر آن يك سومش را جدا كرد و نور

دوم و سوم را ي  هبعد ضرب، گفت و بدنبال او صحابه با صداي بلند تكبير گفتند
و ، در پرتو شعاع نور اول قصرهاي شام: فرمودص  و رسول خدا ، بدان وارد نمود

م قصرهاي فارس و نور سوم دروازه هاي صنعاء را روشن كردند و همه با نور دو
  .را ديدم

نسائي و امام احمد با سند حسن از حديث برّاء بن عازب روايت كرده اند كه 
درون خندق با ، فرمان داد خندق را حفر نماييمص  هنگامي كه رسول اهللا : گفت
ن را توانستيم آ ي بزرگي برخورد نموديم كه با كلنگ و ابزارهاي كار نمي صخره
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ايشان آمدند و كلنگي ، از راهچاره درمانده و نزد رسول خدا شكوا كرديم، بشكنيم
سوم سنگ را جدا ساخت و با ضربه اي يك » بسم اهللا« :را به دست گرفتند و فرمود

اين لحظه قصرهاي و در ، اهللا اكبر كليدهاي شام به من اهداء گرديد«: و فرمود
: را زد و يك سوم ديگر را قطع نمود و فرمودسپس ضربه دوم » سرخش را مي بينم

به خدا سوگند اكنون قصر سفيد ، كليدهاي فارس هم به من اهداء گرديد، اهللا اكبر« 
اهللا : سنگ را خرد كرد و فرمودي  هبسم اهللا وبقي«: سپس فرمود، »مدائن را مي بينم 

از اينجا دروازه  به خدا سوگند در اين لحظه، اكبر كليدهاي يمن به من اهداء گرديد
  .»)1(هاي يمن را مي بينم 

به سنگ بزرگ زد و جرقه اي از آن « : و در روايت طبراني آمده است
همچنين درآن روايت ذكر شده ، تكبير گفت و مسلمين هم تكبير گفتند، برخاست

جبرئيل مرا گفت كه : و فرمود، كه برق اول قصرهاي شام را برايش روشن كرد
  ).2(» ....ها سيطره خواهند يافتامتت بر آن محل

درخشش شعاعي « : در اين نص تورات تأمل كن و باري ديگر در آن بينديش
توقّف كرد و زمين را .. .،و اينجا قدرت او روشن شد، همچون نور از دست او
  .»....مقايسه مرد و نگاه كرد

آيا اين واقعه تعبير اين بشارت تورات ، سپس در حديث فوق تأمل كن
  !.نيست؟

  رفتن وبا و خارج شدن تب 
و تب و لرز از نزد پاهايش ، بيماري وبا در جلو او مي رود« : اين بشارت مي گويد

، به خدا سوگند اين بشارت صريح است و تأويل بردار نيست، »خارج ميگردد 
بيماريهاي تب آور آنجا از شهرت خاصي ، چون قبل از قدوم رسول خدا به مدينه

رسول خدا و : همانگونه كه ابن عباس در حديثي روايت مي كند، دبرخوردار بو
قضاء وارد مكّه شدند مشركين ي  همعروف به عمري  هاصحاب جهت انجام عمر

                                           
 . ٣٩٧/  ٧فتح الباری  -١
 .منبع سابق -٢
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» گروهي نزد شما آمدند كه تب و لزر مدينه آنها را ضعيف و ناتوان كرده « : گفتند
  ).1(روايت بخاري 

مدينه وارد شدند به اين بيماريهاي  و اصحاب بهص  اولين بار كه رسول خدا 
پروردگار خواست كه  دعا كرد و ازص  و رسول خدا ، تب آور مبتال شدند
  . ميان بر دارد بيماري تب آور را از

عائشه رضي اهللا عنها روايت مي كند كه وقتي رسول خدا و اصحاب گرامي او 
د آنها رفتم و از ايشان نز: فرمود، به مدينه هجرت نمودند ابوبكر و بالل بيمار شدند

هرگاه كه ، )2(پدر چطوري؟ اي بالل حالت چطور است؟: احوالپرسي كردم و گفتم
  : گفت ابوبكر تب مي گرفت مي

  کلّ امریء ُمصبَّح فی أهله                 واملوت أدنی من شراک نعله
مرگ از بند كفشانش ، هر انساني حتّي اگر همراه خانواده اش هم باشد: يعني

  .به او نزديكتر است
  :و هرگاه تب بالل آرام مي شد سرش را بلندمي كرد و مي گفت

  بواٍد و حولی اذخر و جلیل    أال لیت شعری هل ابیّنت لیلة
  و هل یبدون لیشامة و طفیل    اه جمّنة ـاً میـهل أردن یومو
عني اي كاش مي دانستم آيا شبي ديگر را در دره اي سپري ميكنم كه اذخر و ي
  در كنارم باشند؟ طفيل

و آيا باري ديگر شامه و طفيل را ، يا آيا روزي ديگر وارد آبهاي مجنه مي شوم
  .مي بينم؟

  :فرمود، نزد رسول اهللا رفتم وقضيه را به عرض ايشان رساندم: عائشه فرمود
و بارک لنا فی صاعها ، و صّححها، اللهّم حّبب الینا املدینة کحّبنا مکّة أو أشّد « 
  .٣»و انقل ّمحاها فاجعلها فی جحفة ، ومّدها

                                           
 .٤٦٩/ ٣فتح الباری  -١
 .حجاب بودی  هاین واقعه قبل از نازل شدن آی -٢
 .٢٦٢/ ٧خباری، فتح الباری  روایت -٣
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دوست يعني خدايا مدينه را براي ما دوست همچون مكّه يا بيشتر براي ما 
و در پيمانه هاي آن بركت و فزوني ، و آن را سالم و تندرست گردان، داشتني كن

  .را به جحفه منتقل گردان و بيماريهاي تب دارش، بخش
خدايا نفرين كن « : ج افزوده كه فرمودو امام بخاري در روايت آخر كتاب ح 

همانگونه كه مرا بسوي سرزمين ، عتبه و ربيعه و شيبه و ربيعه و أميه بن خلف را
  . 1»وبا بيرون راندند 

و شايد كمتر كسي بود كه وارد ، بود آوربيماري هاي تب محل بنابراين يثرب 
اجابت اي پيامبرش را اما خداوند دع، آنجا شود و مبتال به بيماري عفوني نگردد

و سالمتي و تندرستي را ، و بيماريهاي عفوني را از آنجا منتقل نمودفرمود 
، طاعون و ديگر بيماريهاي واگير عفوني را از مدينه منع نمود، جايگزين كرد

ص  همانگونه كه در حديث امام احمد در مسند از أبي عسيب موالي رسول اهللا 
  :نقل مي كند كه فرمود

فأمسکت احلّمی باملدینة و أرسلت الطاعون ، جربیل باحلّمی و الطّاعون أتانی« 
  ).2(»الشام

را در مدينه نگه آور بيماري تب ، يعني جبرئيل با تب و طاعون نزد من آمد
  . داشتم و طاعون را به شام فرستادم

سپس دستور داد ، شايد نگه داشتن بيماري تب آور در مدينه در ابتدا بوده باشد
يا اينكه منظور از نگه داشتن تب در مدينه بمعني اطراف ، فه ارسال گرددبه جح

خالصه خيلي واضع و روشن . مدينه است كه جحفه در نزديكي مدينه واقع شده
  .است كه اين بشارت به همان صورت كه تورات خبر داد به وقوع پيوست

                                           
 .٢٦٣/ ٧فتح الباری  -١
 ).٨١/ ٥(مسند امام امحد  -٢
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  بشارتهاي جامع

، از صفات رسول خدا هستند ي ذكر مجموعه اي گاهي بشارتها جامع و دربرگيرنده
و ، امداد فرشتگان، أخبار امت و پيروزي نازل شده از آسمان، مانند الهام خدا به او

  .وهبتهاي ديگر الهي از قبيل عروج به آسمان و غيرهم
  .ي اين بشارتها بشارات دانيال است از جمله
نمايد و  يهود را تهديد نموده و امت محمد را برايشان توصيف مي) 1(دانيال
خداوند آنها را بر شما مسلّط مي گرداند و در ميانشان پيامبري بر مي «: ميفرمايد
و گردن شما را در دست آنها قرار مي دهد ، و كتابي را بر آنها نازل مي كند، انگيزد

و مردان ، شما را به حق به ذلّت و خواري مي كشانند، )آنها مي شوديدي  هبرد(
فرشتگان سوار بر اسبهاي سفيد ، يي خارج مي گردندقيدار بصورت مجموعه ها

، و فرجام شما آتش خواهد بود، پس شما را محاصره مي كنند، همراه آنها هستند
  .»پناه بر خدا مي بريم ازآتش 

و در زمين پخش شدند و بر سرزمين شام و ، نداسماعيل بود انقيدار پسر
تر و غير قابل ترديدي روايت و روايات متوا، جزيره و مصر و عراق سيطره يافتند

شده كه فرشته بر اسبهاي سفيد فرود مي آيند همانگونه كه در جنگ بدر و احزاب 
اي محمد كمانهايت «: و دانيال به اسم محمد تصريح نموده و مي گويد، نازل شدند

  .»را بر خواهي كشيد و تيرها به فرمان تو سيراب مي شوند 
و در پيشگاهش تضرع ، داوند درخواست كردماز خ«: همچنين دانيال مي گويد

آيا از آنها توبه و ، نمودم كه برايم بيان كند چه بر سر بني اسرائيل خواهد آورد
را در ميانشان  و پيامبرانش، و ملك را به ايشان بر مي گرداند، بازگشت مي پذيرد
رت يا اينها به غير ايشان مي دهد؟ پس ملك و قدرت در صو، مبعوث مي گرداند

: خداوند مي فرمايد، سالم بر تو اي دانيال: جواني زيبارو نزدم نمايان گشت و گفت
و غير از من خداياني ، كردند نافرمانيمرا و ، همانا بني اسرائيل مرا به خشم آوردند

و بعد از ، و بعد از علم و آگاهي به جهل و ناداني برگشتند، ديگر پرستش كردند
بخت النّصر بر ايشان يورش برد و مردانشان را به پس ، راستگويي دروغگو شدند

                                           
 ).٤/٣، ٣٣١/ ٣(اجلواب الصحیح  -١
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و ، و مساجدشان را منهدم ساخت، قتل رساند و عائله هايشان را به بردگي كشيد
و من ، و كسان ديگر هم با آنها چنين كارهايي كردند، كتابهايشان را به آتش كشيد

و خشم من  و هميشه در ناخشنودي، و گناهانشان را نمي بخشايم، از آنها ناراضيم
و مهر ، روانه ميكنمرا تا وقتي كه مسيح پسر مريم عذراي بتول ، باقي مي مانند

و ذلّت و خواري بر ، و براي هميشه ملعون، لعنت و خشم را بر آنها مي زنم
آنهاست تا پيامبري از پسران اسماعيل را بر مي گزينم كه هاجر آمدنش را بشارت 

 ، و بسوي آن پيامبر وحي، بعثتش نزد او فرستادم و فرشتگانم را با بشارت به، داده
و ، و با تقوي و پرهيزكاريش آراسته و مزين مي گردانم، نامها را به او مي آموزم

و باطن و نهانش را پرهيزكاري و گفتارش را صدق ، نيكي را شعارش قرار مي دهم
ه راست و را، و سيرت و روش زندگيش را ميانه روي، و سرشتش را وفا، و راستي

 ي  هكتابي را به او اختصاص مي دهم كه تصديق كنند، سنّت او قرار مي دهم
او را نزد ، و ناسخ برخي از محتويات آن كتابهاست، كتابهاي آسماني پيشين است

 سماني بااليش مي آورم تا به درجات عاليآاز آسماني به ، خويش عروج مي دهم
را با  او سپس، وحي مي نمايمو ، و به او سالم كردهسپس نزديكش ، ميرسد

درحالي كه همه آنچه را به  ، خوشحالي و شادي و سرور بسوي بندگانم مي فرستم
و در اخبارش راستگو و درستكار ، او سپرده ايم محفوظ نگه داشته و از ياد نمي برد

زيبا مردم را بسوي توحيد و يكتا ي  هو با گفتار نرم و شيرين و با موعظ، است
و نه در بازار سر و صدا راه ، و نه خشن استخو نه درشت ، مي خواندپرستي فرا 
و قوم خويش را بسوي ، آورد مهربان است يو با هر كس كه به وي رو، مي اندازد

و آيات و نشانه هايم را به آنان ، صانه من دعوت مي كندلتوحيد و پرستش خا
  .»آيند و در صدد آزار و اذيتش بر مي ، و تكذيبش مي كنند، اعالم

را از روي آنچه ص  سپس دانيال داستان رسول خدا « : ابن تيميه مي فرمايد
  .»و تا انقضاي دنيا ادامه مي دهد ، فرشته بر او ديكته كرده بود تا آخر اين امت

اين بشارت اكنون نزد يهود و نصاري است و آن را قرائت « :سپس مي گويد
  .»اف ظهور نكرده هنوز صاحب اين اوص: و مي گويند، مي كنند
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  انجيلتي از ابشار

اگر مي خواهيد قبول كنيد « : آمده است)14(شماره ) 11(و در انجيل متّي اصحاح 
  .»كسي داراي گوش شنواست بشنود ، اين ايليا مزمع است كه مي آيد

، به ما خبر داده كه بين او و عيسي مسيح پيامبري ديگر نيامدهص رسول اهللا 
و ايليا طبق حساب ، بدان بشارت داده جز پيامبر اسالم نيستپس ايليايي كه عيسي 

  .محمدي  هبرابر است با كلمبدان عالقمند هستند حروف ابجد كه يهوديان بسيار 
اگر مرا دوست داريد وصاياي مرا « : آمده است)15(شماره )14(و در صحاح 

همراه شما  ديگري را از پدر مي خواهم تا براي هميشه» معزي «و من ، نگه داريد
ي باركليتوس يوناني  آمده است كه واژه» باركليتوس « و در لغات اجنبي ، »باشد
  1.مي باشدص است كه از نامهاي رسول اهللا » أحمد « ي  تحريف شدهي  هكلم

هرگاه آن معزي آمد من « : آمده است) 26(شماره ) 15(و در اصحاح يوحنّا  
او براي ، سربرآرد به نزد  شما مي فرستماو را مي فرستم و از سوي پدر روح الحق 

به نبوت و رسالت ص  بدان علّت آمده است كه پيامبر اسالم، »من گواهي مي دهد
ولي اين ، و روح الحقّ كنايه از پيامبر اسالم است، عيسي مسيح شهادت مي دهد

چون اصل اين ، معناهاي وارد شده از ترجمه هاي جديد دقيق و درست نيستند
اما در ، هستند» بيركليتوس « ي  هاز انجيلهاي يوناني است كه نوشت ترجمه ها

آمده » فارقليط «لندن  1844و 1831، 1821ترجمه هاي عربي چاپ سال چاپ 
ي  هاما ترجم، نزديكتر است) 2(است كه بيش از همه به عبارت يوناني مورد اشاره 

ت كه خداوند در در چاپهاي جديد همان تحريفي اس» معزي « آن واژه ها به 
  : نساء اهل كتاب را بدان مورد نكوهش قرار داده و مي فرمايدي  هسور

 m  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L
  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a   ̀ _  ̂  ]  \   [  Z  Y

  s  r  q   p  o  n  m  l  kl )٤٦ :نساء(  

                                           
 .٣٦حمّمد نبی االسالم ص -١
 .٣٨منبع سابق ص  -٢
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  .گردانند مي منحرف خود جاهاي از را سخنان يهوديان از برخي :يعني
اين اصحاح در ) 26(وارده در شماره ي  همالحظه مي شود كه اينجا قبل از جمل

: ولي در چاپهاي قديم انجيل اين جمله با صراحت آمده است، چاپهاي جديد افتاده
ومعني المنحمنا با زبان » اگر المنحمنايي كه خدا بسوي شما مي فرستد آمد « 

  ).1(» محمد  «ي  هسرياني تحريف شد

  )2(بشارتهاي ديگر انجيل

  : اصحاح بيست و يكم آمده است )انجيل متّي(در 
ايان هوذا سنگي كه بنّ: آيا هرگز در كتابها نخوانده ايد: يسوع به آنها گفت 42« 

  .اين در چشم ما عجيب است، زاويه شد گوشه ودور انداختند از جانب پروردگار 
ملك و سلطنت خدا از شما گرفته مي شود و : از اين رو به شما مي گويم 43 

  .به امتي داده مي شود كه كار سودآورش را انجام مي دهد
و هر كس آن سنگ بر او سقوط كند ، هر كس از آن سنگ بيفتد له مي شود 44

  .»له و خردش مي كند 
صحيحين بخاري و (در ، نيستص  كسي جز رسول خدا محمد  گاين سن

 جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما روايت شده كه رسول خدا  ابوهريره و از )مسلم
  :فرمودص 
ِانّ َمثَلی و مثل األنبیاء من قبلی کمثل لبنة من زاویة فجعل الّناس یطوفون به و «  

  .» قال فأنا الّلبنة و أنا خامت النبّیین ؟هالّ وضعت هذه الّلبنة: یعجبون له و یقولون
ل من و ساير پيامبران مانند مردي است كه مثا: فرمودص  نبي اكرم: يعني

ساختماني را با بهترين شكل بسازد و كامل كند مگر جاي يك خشت كه آنرا خالي 
! اي كاش: مردم وارد آن ساختمان مي شوند و تعجب مي كنند و مي گويند، بگذارد

  .جاي اين خشت خالي نمي بود

                                           
، شیخ االسالم به حتقیق و پژوهش روایاتی پرداخته که عیسی آمدن پیامرب اسالم ٣٩منبع سابق ص  -١

 .مراجعه کن)٦/ ٤(، به کتاب اجلواب الصحیح را بشارت داده
 .٢٩٧نبّوة حمّمد من الشّک الی الیقین ص -٢
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آيا  :شارتي ديگر تأمل كنعيسي مسيح در بي  هدر گفت« )1: (ابن القيم فرمود
، ساختمان شدي  هنمي بيني سنگي كه بنّاها او را به آخر انداختند تبديل به گوش

  :مطابقت دارد كه مي فرمايدص  پيامبر ي  هچگونه با فرمود
ِانّ َمثَلی و مثل األنبیاء قبلی کمثل  رجل بنی داراً فأکملها و أمتّها االّ موضع لبنة «  
فکنت  ؟هالّ وضعت هذه الّلبنة: س یطوفون به و یعجبون له و یقولونفجعل الّنا، منها

  .»أنا تلک الّلبنة 
و ساير پيامبران قبل از من مانند مردي است كه خانه اي زيبا ، مثال من« : يعني

مردم ، مگر اينكه در گوشه اي جاي يك خشت را خالي بگذارد، و كامل بسازد
» چرا اين يك خشت را نگذاشته اي؟: گويندن را دور بزنند و با تعجب بآاطراف 

  .من همان يك خشت و خاتم پيامبران هستم« : رسول گرامي فرمود
همانا اين از نگاه ما عجيب « : مسيح تأمل كني  هو در اين بشارت به فرمود

ملكوت و سلطنت خدا از شما گرفته مي .. .«: و نيز در اين جمله تأمل كن .»است
ببين چگونه با اين آيه مطابقت دارد» ي داده مي شود ت ديگرشود و به ام:  

 m  x  w  v  u      t  s     r  q  p       o  n  m  ll   
  )١٠٥: انبیاء(

گمان  ايم كه بي نوشته )انبياء پيشين(در تمام كتب ، ما عالوه بر قرآن: يعني 
ا به دست و آن ر(زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد ) سراسر روي(

  ).خواهند گرفت
  : ي و نيز با آيه

 m    g  f   e  d  c  b   a    ̀  _     ̂  ]  \
     x   w  vu  t  s  r  q   p  o     n  m  l  k  j  i  h

   d  c  b  a   ̀  _  ~  }  |{      z  yl )٥٥:نور.(  
ه انجام اند و كارهاي شايست خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده :يعني

و وارث فرماندهي و ، پيشينيان(دهد كه آنان را قطعاً جايگزين  وعده مي، اند داده

                                           
 .٣٨٢-٣٨١هدایة احلیاری  -١
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در پرتو عدل و ، تا آن را پس از ظلم ظالمان(در زمين خواهد كرد  )حكومت ايشان
  .»)داد خود آبادان گردانند

  :و در اصحاح هشتم انجيل متّي شبيه همين عبارت آمده است
واقعاً خيلي ها از مشرق ها و مغرب ها خواهند آمد و : به شما مي گويم11« 

اما اهل آن ، سلطنت آسمانها تكيه مي زنند بر يعقوب، اسحاق، همراه ابراهيم
و در آنجا تنها گريه و ، سلطنتها بسوي ستمگران خارجي دور انداخته مي شوند

  .»چكاچك شمشير و نيزه به گوش ميرسد 
مشرقها و مغربها مي آيند و ازاره دارد كه اين بشارت به ظهور امت اسالم اش

آن ، داده است )هدايت(همنشين كساني خواهد بود كه خداوند بديشان نعمت 
شهيدان و ، روان از پيغمبران  راست )عبارتند، مقرّباني كه او همدمشان خواهد بود

  .!شايستگان و آنان چه اندازه دوستان خوبي هستند
اگر انصاف به خرج مي دهي حكم ! ي مسيحيا« : آمده است) الفاروق(و در 

، كن به اينكه كساني كه از مشرقها و مغربهاي زمين مي آيند امت محمدي هستد
و مسيح سالم اهللا عليه ، چون در آن موقع  شما حاضر بوديد و خطاب او با شما بود

ل آن اما اه(ي  هو شما را با جمل، از قومي خبر مي دهد كه در زمان آينده مي آيند
  .»)1(شما را جدا كرد ....) سلطنتها

  :در اصحاح چهارم آمده است) انجيل يوحنّا(شبيه همين عبارت هم در 
اي زن مرا باور كن كه زمان و لحظه اي فرا مي : يسوع به او گفت 24 – 20« 

  .»رسد كه نه در اين كوه و نه در اورشليم براي خدا سجده نمي بريد 
آن از اورشليم به جايي  زديد اشاره دارد كه مركاين نص هم به ظهور دين ج

معظمه ي  هو نيز به تحول قبله از بيت المقدس به كعب، ديگر متحول خواهد شد
  :صاحبان دين جديد است و اين آيه آن را تصديق مي كندي  هاشاره مي كند كه قبل

                                           
 .٥٤الفارق  -١
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 m   z  y  x  w  vu  t  s   rq  p  o  n  m  l

          �  ~  }  |{    ¬  «  ª  ©   ̈  §   ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡

  µ   ́ ³   ²  ±  °  ¯® l )١٤٤:بقره.(  
و پيام آرزوي (بينيم  ما روگرداندن تو را گاهگاهي به سوي آسمان مي: عنيي

پس تو را به  )داريم قلبي تو را جهت نزول وحي در مورد تغيير قبله دريافت مي
و لذا رو به سوي ، نود خواهي شدسازيم كه از آن خوش اي متوجه مي سوي قبله

به هنگام (در هر جا كه بوديد روهاي خويشتن را  !)اي مؤمنان(و ، مسجدالحرام كن
يعني يهوديان و (كساني كه كتاب بديشان داده شده است  .به جانب آن كنيد )نماز

حق است و به  )به جانب مسجدالحرام(دانند كه چنين گرايشي  نيك مي )مسيحيان
و  )دارند انگيزي دست بر نمي ولي با وجود اين از فتنه(باشد  ردگارتان ميفرمان پرو

  .خبر نيست كنند بي خدا از آنچه مي
ي  آيهبعدا ، ادا مي كردندبسوي بيت المقدس را مسلمانان در ابتدا نمازهايشان  

  .مكرّمه نازل شدي  هواجب شدن رو كردن به بيت اهللا شريف مكّ

  )1(از انجيل لوقا

 2:14)انجيل لوقا(خاطر نشان ساخته كه در  )االنجيل و الصليب(تاب صاحب ك
  .» الحمدهللا في األعالي و علي األرض اسالم ولنّاس أحمد« : چنين آمده است

خداوند را سپاس در بلنديها و در روي زمين اسالم هست و مردم احمد : يعني
  .را دارند

  :مترجمين آن را در انجيل چنين معني كرده اند
  .»احلمدهللا فی األعالی و علی األرض السالم وللّناس  املسرة  «

خداوند را سپاس در بلنديها و در روي زمين سالمتي هست و مردم : يعني
  .خوشحالند

  .ي درست چيزي است كه او ذكر كرده ي كتاب ترجمه بنظر نويسنده

                                           
 .٣٠٠نبّوة حمّمد من الشّک الیلیقین ص  -١
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 اينجا دو كلمه در لغت اصلي وارد شده كه هيچ كس معني: نويسنده مي گويد
ي  هاز اين رو اين دو كلمه آنگونه كه الزم است در ترجم، كاملشان را نفهميده

  .قديمي از سرياني ترجمه نشده اند
  :اين دو كلمه عبارتند از

  .سالمت: كه ترجمه مي كنند –أيريني 
  حسن رضايت ترجمه مي كنند :آن را بهكه  - و أيودكيا

است كه  )أيريني( نخست كه اكنون موضوع بحث و گفتگوي ماستي  هكلم
  .ترجمه اش كرده اند )سالم(و  )مسالمت(و )سالمت(به 

 40ي  هسپس در صفح، است)اسالم(درست آن ي  هبه نظر مؤلّف ترجم
و واژه هاي ، حاوي معناهاي وسيع است )اسالم(ي  همعلوم است كه واژ« : ميگويد

و ، زائدمعناي  و، را در بر دارد )صلح و مسالمت و امنيت و راحتي، سلم و سالم(
اينكه اما ، تفسير هاي بيشتر و فراگيرتر و قويتر را از نظر ماده و معني در ضمن دارد

صحيح نيست بمعني صلح عام و مسالمت » علي األرض سالم  «: فرشته بگويند
و خصوصاً نوع بشري موجود ، آني  ههمه جهان هستي بويژه بخش زند، معني شود
به اقتضاي سنّتهاي طبيعي و نواميس  )كوچك ماست ي هخان(خاكي ي  هبر اين كر

مانند اختالفات و ، اجتماعي تسليم و گردن كچ حوادث و فجايع ناگوارند
محال است كه انسان روي زمين زندگي مسالمت آميز و همراه با ، ....كشمكشها

  .»صلح و آشتي داشته باشد 
تا بر زمين آتشي آمده ام « : مسيح شاهد مي آورد كه فرمودي  هسپس با گفت

اگر سوختم؟ آيا گمان مي كنيد من آمده ام تا در زمين  اراده مي كنمچه ، برافروزم
لوقا (» ه تقسيم شدن و جدا كردن و تفرقه مي بخشمكبل، نه هرگز، سالمتي بدهم

12 :49-53.(  
بلكه درست  ، اين ترجمه با رسالت و گفته هاي مسيح مطابقت ندارد، بنابراين

  .است»لي األرض اسالم و ع«و صواب 
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مسمره يا حسن (است نه  )أحمد(بمعني ) أيادوكيا(همانگونه كه به نظر وي 
حسن (در زبان يوناني ، آنگونه كه كشيش ها آن را ترجمه مي كنند)رضايت
  .ميگويند)ثليما(بلكه ، گفته نمي شود) أيادوكيا( را) رضايت

شتها و شوق و رغبت و عالقه حمد و ا(بمعني  )دو كوته(ي  هواژ: و نيز ميگويد
حمد و محمود (عبارتند از ) دوكسا(وصفات مشتق از اين فعل ، است )و بيان فكر

و با مثالهاي متعدد از زبان . هستند)و ممدوح و نفيس و مرغوب و مجيد و مشتهي
به ) 64:11أشعيا (را در )محمديتو(آنها : و گفت، يوناني شاهد مي آورد

، ممدوح، أمجد، أحمد، و صفاتي همچون محمد، مي كنندترجمه ) اندوكساهيمون(
  .ترجمه مي كنند) ايندكسوس(را به ) و داراي شوكت، محتشم

درست و واقعي ي  هيت پژوهش ارزشمند استدالل كرده بر اينكه ترجمآو با 
صحيح ي  هبنابراين ترجم، )مسرّه و خوشحالي(است نه )احمد و محمد) (لوقا(

  :عبارت انجيل اين است
  »احلمدهللا فی األعالی و علی األرض اسالم و للّناس أمحد «  

خداوند را سپاس در بلنديها و در روي زمين اسالم هست و مردم احمد  :يعني
  ).1(را دارند

  بشارتهاي انجيل برنابا

از جمله در ، صاين انجيل سرشار است از بشارتهاي صريح به محمد مصطفي 
، »... مد صبر و بردباري پيشه كناي مح :خداوند فرمود«): 161ص (
ما  يا اهللا پيامبرت را براي«): 162ص(، »....اسم مبارك او محمد است«)162ص(

  .»اي محمد سريع براي نجات جهان بيا ، بفرست

                                           
 .٣٥-٣٤عبداألحد داود ی  هنوشت) االجنیل و الصلیب (به کتاب  -١
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  نظري در مورد انجيل برنابا
و ذكر آن در كتابهاي ، بدون شك اين انجيل يكي از اناجيل معروف قديمي است

نامي از آن برده نشد تا ، ميالدي آمده است و ديگر بعد از آن تاريخ قرن دوم و سوم
ي  هاينكه در أوايل قرن هيجدهم نسخه اي از آن يافت شد و تا كنون هم دركتابخان

  .است )فينّا(بالط 
غوغاي بزرگي در مراكز علم و دين اروپا  گرديدهنگامي كه اين كتاب منتشر 

) م كويتلدار الق(كه چاپ دوم را ، رجمه و چاپو دو بار با زبان عربي ت، برپا شد
  .بر عهده گرفت

و ، آن پرداختمي  هدسترسي پيدا كردم و ژرف به مطالعكتاب اينجانب به آن 
بر اين باور ، دهمطّلع شآن از نسبت به آن ديدگاهي بدست آوردم كه كمتر كسي 

آن ر دولي دست مسلماني ، داراي يك اصل است چه  كه اين كتاب اگرشدم 
مرا  آنچهو، را در آن وارد ساخته كه از خارج آورده شده مطالبينموده و ندخالت 

واداشت چنين ديدگاهي نسبت به آن پيدا كنم اين است كه تعليقه هاي عربي بر 
البته ما ، وجود ندارد) فينا(ي  همي شود بر نسخديده هامش كتاب اصلي موجود 

ولي ما خيلي بعيد مي دانيم آن ، رت دادهتصديق مي كنيم كه انجيل به پيامبر بشا
و خرافاتي ، همه اغراق گوييهايي كه اين انجيل رسول خدا را بدان توصيف كرده

در بين مسلمين شيوع يافته به رسول خدا نسبت داده ص  بعد از بعثت رسول خدا
م مثالً در اين انجيل مي بيني، شايع بوده باشد)يهود و نصاري(در بين اهل كتاب ، اند

و قبل ، و همه چيز را به خاطر او آفريد، را به پيامبرش محمد داد كه خدا همه چيز
كالم پيامبر را نقل مي ) 111ص(و در )110، 93، 91ص(، از هر چيز او را آفريد

  :كند و مي گويد
پروردگارا به ياد آور آنگاه كه مرا آفريدي گفتم تو خواستي جهان و بهشت و « 

من ، من بستايندمدح تا تو را با ، بخاطر اينكه من دوست دارم فرشتگان را بيافريني
  .»تو هستمي  هبند

صبر كن اي محمد بخاطر تو مي خواهم بهشت و جهان و ): 161ص(و در 
  .»....جمع كثيري از خاليق را كه به تو اهداء مي كنم بيافرينم
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  .»اين كسي است كه خدا بخاطر او همه چيز را آفريد « ، )266ص(و در 
اين رو وقتي كه خدا رسولش را قبل از هر چيز  از« : مي گويد) 152(و در

  .»...آفريد
و با شريعت حقّي كه در دسترس ما ، بدون ترديد اين گفته ها ناصحيح هستند

جن و فرشتگان را ، زيرا خداوند متعال انسان، قرار دارد متضاد و درتناقض است
  : جهت عبادت و بندگي خود آفريد

 md   c    i   h  g  f  e l )٥٦: ذاریات.(  
  .ام من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده: يعني

أول ما «: خدا قلم است همانگونه كه در حديث آمده استي  هو نخستين آفريد
و اين گفته هايي كه ذكر شد غلو و اغراق گوييهايي است در بين ، »خلق اهللا القلم

  :مانند حديث موضوع و جعلي، همسلمانان شيوع يافت
  .اگر تو نبودي افالك را نمي آفريدم: يعني 1» لوالک ملا خلقت األفالک« 

اولين پيامبري  :»کنُت أّول النبّین فی اخللق و آخرهم فی البعث«و حديث 
كتاب الفوائد المجموعه (هستم كه آفريده شده و آخرين پيامبر مبعوث هستم 

  ).326شوكاني ص
لقد خلقت الدنیا و أهلها ألعرفهم کرامتک علی و مرتلتک  « :و حديث

  ). 2(» و لوالک یا حمّمد ما خلقت الّدنیا، عندی
نزد خود به آنها تو را دنيا و اهل آن را خلق كردم تا بزرگواري و مقام : يعني
  .معرفي كنم

خلقنی اهللا من نوری و خلق أبا « : آمده كه مي گويد 337درهمين مرجع  ص  و
  .»من نوریبکر 

  .و ابوبكر را ازنور من آفريد، خدا مرا از نور خود آفريد: يعني

                                           
 .٢٨٢عة مشاره حدیث سلسلة األحادیث الضعیفة و املوضو -١
 .٣٢٥ترتیه الشریعة املرفوعة عن األحادیث الضعیفة و املوضوعة ص -٢
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وقتي مطالب نقل شده از انجيل برنابا را با اين روايات ضعيف وساختگي 
امثال اين  داخل آن كردهشخصي كه اين اوصاف را   دمي فهمي، مقايسه كنيد

  .است دروغين در ذهنش آشيانه ساخته تروايا
 و، كه با دروغ و بهتان به پيامبر خدا نسبت داده شده امور ديگري هست

: آمده است) 209ص (از جمله در ، ي است كه در دست ماستيقتمخالف حق
لرزيد و در مدتي كه ايشان جهت  صخاطر حضور رسول خدا  هجهنّم ب«

اين صريحا با قرآن ، »حضور داشتند بدون كيفر و مجازات مكث كرد آن ي  همشاهد
  :ه مي فرمايدمخالف است ك

  m  N  M  L   K  J  I  Hl  )٧٥: زخرف.(  
، و آنان در ميان عذاب، شود گردد و سبك نمي عذابشان كاسته نمي: يعني

  .مانند اندوهناك و نوميد و خاموش مي
است كه در اين كتاب به زبان عيسي روايتي همچنين از جمله روايات جعلي 

و در ، » !كفشهاي رسول اهللا را بازكنم من لياقت ندارم بند« :آمده است)92ص(در 
شبيه همين را نيز نقل كرده در حالي كه خيلي بعيد بنظرمي ) 160ص(و )96ص (

  .اولوالعزم صادر شود يرسد چنين گفتاري از پيامبر
را   ص حضرت محمد ولي با اين وجود همين انجيل حاوي مطالبي است كه 

را به اينكه در آينده ديوانه  ايشان )108ص (مثالً در ، مورد تحقير و اهانت قرار داده
خداوند در : مي گويد  )105ص (و در ، توصيف مي كند! خواهد بود زو سبك مغ

  .روز قيامت حافظه را از محمد خواهد گرفت

  )1(بشارات كتابهاي ديگر جهان 

 تحرير در آورده و آني  هكتابي به زبان انگليسي به رشت» موالنا عبد الحقّ قدرياتي«
، هندي، فارسي هايو با معلوماتي كه از زبان، نهادهنام » محمد در اسفار جهاني  «را 

عربي و برخي از زبانهاي اروپايي داشته به مقارنه و ذكر تناقضات آن ، عبري

                                           
 .٢٠٤نبّوة حمّمد من الشّک الی الیقین ص  -١
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، بلكه از ديگر كتابهاي فارس، و به ذكر تورات و انجيل اكفاء نكرده، است پرداخته
و تا حدود ، نموده استق و پژوهش خود استفاده هند و بابلي قديم هم براي تحقي

كه  را مطرح ميكند بطوري كه شواهدي ، بودهزيادي در گفته ها و نظراتش موفّق 
  .در سطح قويترين سخنان همه انسانهاي متدين است

عربي در كتاب ي  هبا واژ»احمد «نام پيامبر عربي : استاد عبدالحق مي گويد
يدا در ستون ششم و هشتم جلد دوم با اين عبارت ساماو »samavida«براهمائيه 
احمد شريعت را از پروردگارش دريافت كرد كه سرشار است از «: آمده است

 ...و از آن نور اقتباس مي گردد همانگونه كه  از خورشيد اقتباس مي شود، حكمت
وبه نظر نويسنده در كتابهاي براهمائيه در موارد متعددي محمد با اوصاف و » 

يكي از  يعني با ستودن فراوان و نيك نامي و نام آوري كه، ويژگيهايش ذكر شده
» Atharpha vida« :كه نام آن در كتاب »sushrava«نامهاي وصفي او سشرافا 

  .آمده است »أثارفا فيديا«
همچنين با كتابهاي نام زرتشيان كه به كتابهاي مجوسيه مشهورند چنين كاري 

را استخراج كرده  نبوت پيامبري »Zand Avesta« )د آوستازن(و از كتاب ، را كرده
توصيف شده و يكي از دشمنان او با نام فارسي  »Soeshyant« »رمحة للعاملني«كه به 
و آن پيامبر مردم را ، در برابر او قد علم كرده» Angra Mainyu» « پدر شعله «قديم 

و نيز ابتدا و انتها ، داردبه پرستش يك خدا دعوت مي كند كه هيچ همتا و شبيهي ن
و همدم و همسر و پدر و مادر و پسر و دختر و مسكن و جسد و شكل و رنگ و 

جز آغاز و ، هيچ چيز باو نمار«: و عبارت فارسي قديم بدين صورت است، بو ندارد
و دشمن و مانند و يار و پدر و مادر و زن و فرزند و حاي سوي و تن آسا و  انباز

  .»ي است تناني و رنگ و بو
اي از اوصافي هستند كه در اسالم خداوند متعال  و اين صفات فوق مجموعه

و زاده ، نزاده، هيچ شبيه و مانندي ندارد، صمد، أحد: بدانها توصيف مي گردند
و همسر و فرزندي بر نگرفته ، باشد و كسي همتا و همگون او نمي، نشده است

  .است
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اي زرتشتيان كرده كه از دعوت حق پيامبر عالوه بر اين استنباط فراوان از كتابه
وبرخي از آن استنباطها بدون تصرّف ، عرب اشارهي  هو به بادي، موعود خبر مي دهد

وقتي كه امت زرتشت « : در معناي آن به زبان انگليسي ترجمه شده اند بدين مفهوم
ب دينشان را دور افكندند دچار انحطاط و فروپاشي شدند و مردي در سرزمين عر

كه پيروانش دولت فارس را شكست مي دهند خود خواهان  فارس را ، قيام مي كند
و بعد از آتش پرستي در آتشكده ها روي خود را بسوي كعبه ، به زانو درمي آورند

و ديگر به پيروان پيامبر رحمت ، اي بر مي گردانند كه ابراهيم آن را از بتها پاك كرد
مداين و طوس و بلخ مي شوند كه اين اماكن  و سرور و آقايان فارس و، جهانيان
و پيامبرشان داراي ، زرتشتيان و كساني است كه همجوارشان هستندي  همقدس

  ).1(»فصاحت است و با معجزات سخن مي گويد 

  بشارتها قبل از بعثتبودن يع اش

و اهل كتاب در ، تها منتشر و شايع بودندرقبل از بعثت رسول گرامي اسالم اين بشا
بلكه به نشر و گسترش و تبليغ آنها مي پرداختند ، نها را مخفي نمي كردندآوقع آن م

او در كتابهاي ي  هبشارتها در بار آن و ادعا مي كردند كه وقت بعثت پيامبري كه
همانگونه كه ، آسماني ذكر شده از او پيروي خواهند كرد و به دينش مي گروند

و ياري كنندگان اهل مدينه ، نگه داشته اندمسلمانان برخي از آن بشارتها را براي ما 
همچنانكه ، اخبار و بشارتهاي قبل از بعثت يهوديان مدينه را براي ما نقل مي كنند

و برخي از آن ، برخي از اهل كتاب رسول خدا را در دوران كودكي شناخته اند
  .بشارتها سودمند شده اند و ايمان آورده اند و به اسالم گرويده اند

                                           
عباس حممود عقاد » مطلع النور«به نقل از کتاب »  Mohammed in World Scriptures«از کتاب  -١

١٧-١٤. 
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  در تورات اسالممبر صفت پيا

با عبداهللا بن : امام بخاري در صحيح خود از عطاء بن يسار روايت كرده كه فرمود
در تورات  صاز صفات رسول خدا : عمر بن عاص ديدار كردم و ايشان را گفتم

آري به خدا سوگند او با برخي از صفتهايي كه در قرآن آمده است ، گوببرايم 
  :وصف شده

 m N    M   L   K   R  Q  P  Ol   )٤٥ :احزاب.(  
و .دهنده فرستاديم رسان و بيم ما تو را به عنوان گواه و مژده  !اي پيغمبر: يعني

تو را متوكّل نام ، من هستيي  هتو بنده و فرستاد، پناهگاه افراد بيسواد هستي«
و بدي ، و اهل سر و صدا كردن در بازار نيست، او خشن و درشت خو، گذاشته ام

و خداوند جان او را نمي گيرد ، بلكه عفو و گذشت دارد، بدي پاسخ نمي دهدرا با 
و ، بدينصورت كه بگويند ال اله االّ اهللا، تا ملّت منحرف و كج را با او اصالح نكند

و قلبهاي قفل شده را باز ، و گوشهاي كر را شنوا، چشمهاي كور را بوسيله او بينا
  ).1(ميگرداند

و از ) 2(يه اين را از عطاء و او از ابن سالم نقل نمودهو نيز دارمي روايتي شب
در « : كعب كه يكي از علماي يهودي بود به پيامبر ايمان آورد روايت شده كه گفت

نه درشت خو و نه ، مني  هبرگزيدي  همحمد رسول خدا و بند: تورات مي خوانيم
ه بدي را با بدي و ن، و نه در در بازارها فرياد و سر وصدا راه مي اندازد، خشن

و محل ، زادگاهش مكه، بلكه گذشت و چشم پوشي دارد، مورد انتقام قرار مي دهد
، و ستايشگران هستند، و سلطنت و ملكش درشام است) مدينه(هجرتش طيبه 

آنانكه در رفاهيت و شادكامي و در تنگدستي و بيماري و در هر مقام و جايي خدا 
مراقب خورشيد هستند ، نديها تكبير مي گوينددر همه بل، را سپاس و ستايش كنند

، هرگاه وقت نماز رسيد آن را برپا مي دارند)تا اوقات نمازهايشان را معلوم كنند(
منادي ، و دست و پايشان را در وضو گرفتن مي شويند، پشت يكديگر را مي گيرند

 صف آنها در جهاد و صف نمازشان يكسان، آنها در فضاي آسمان ندا سر مي دهد
                                           

 ).٣/١٢٥مشکاة املصابیح ( روایت خباری،  -١
 ). ٣/١٢٥مشکاة املصابیح (  -٢
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اين لفظ : تبريزي ميگويد، »شبانگاه مانند زنبور عسل زمزمه مي كنند ، است
  ).1(و دارمي آن را با تفاوت كمي روايت كرده، المصابيح است

  اين بشارت در كجاي تورات است

، اين بشارت در توراتي كه امروزه بين يهود و نصاري منتشر است موجود نيست
است يهوديان اين بشارت را مخفي كرده  تورات معين، پس اگر منظور از تورات

ولي گاهي منظور از ، )2(و جز اسقفها كسي از اين پنهانكاري اطالع ندارد، اند

                                           
 ).٣/١٢٩مشکاة املصابیح (  -١
نسخه های حتریف نشده از  صچیزی که برای ما آشکار است این است که تا زمان پیامرب  -٢

 m c  b  a  `  _  ^   ]d  l: خداوند ی  هبدلیل فرمود  تورات و اجنیل موجود بوده
  ). ٤٧: مائدة (

ونیز می . حكم كنند كه خدا در اجنيل نازل كرده است) از احكام ( به چيزي بايد پريوان اجنيل : یعنی
  :فرماید

 m `  a  b   c  d  e  f  l ) شگفتا چگونه تو : یعنی). ٤٣: مائدة
آمده ) به ويژه درباره زنا به روشين ( خوانند ، در حايل كه تورات دارند و حكم خدا در آن  را به داوري مي

  .؟است

m   s   r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h   g  f :و می فرماید
tul  )( مشا بر هيچ  !اي اهل كتاب: بگو )  !خدا ، حمّمد مصطفي( اي فرستاده : یعنی ).٦٨: مائده

) اّدعا را كنار بگذاريد و عمالً احكام ( خنواهيد بود ، مگر آن كه ) دين صحيحي از اديان آمساين پايبند 
و در ( برايتان نازل شده است برپا داريد ) به نام قرآن ( چه از سوي پروردگارتان تورات و اجنيل و آن

  ).زندگي پياده و اجرا منائيد 
بنابراین اینجا نسخه هایی متعّدد حتریف شده و برخی ازنسخه های دست خنورده وجود داشته ، ولی 

هم نزد علمای یهود و نصاری خمفی یهود آهنا را پنهان کرده اند، و شاید برخی از آن نسخه ها تاکنون 
» ایکونومست«ی  هبه نقل از جمل) ٤٦(در ص » حمّمد نبّی االسالم « کتابی  هباقی مانده باشد، و نویسند

مرکزی کلیسای کاتولیکی  اجنام می دهد ی  هبریتانی یادآور شده که اّولین کاری که کاندیدای ادار
ر معلوماتی در رابطه با ثروت کلیسا و درآمدهای آن ، این است که سوگند مقّدس یادکند بر اینکه ه

به عالوه متملکات و ثروهتا و ذخایر  واتیکان که از باالتریت رقم داراییهای جهان به حساب می 
  .آیند، قسم می خورد هر اطالعاتی در این باره کسب کند و حتت نظر و دیدش قرار گیرد کتمان کند
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بلكه مراد كتاب نازل شده از جانب خداوند ، تورات كتاب موسي نيستي  هواژ
همانگونه كه گاهي بر كتاب هاي نازل شده نام قرآن اطالق ، متعال بر موسي است

فکان ما ، خفّف علی داود القرآن«  :چنانچه در حديث صحيح آمده است، مي شود
خداوند متعال خواندن : يعني» بین ان یسرج داّبته الی أن یرکبها یقرأ القرآن 
و در فاصله زين كردن مركب ، كتاب آسماني را براي داود سبك و آسان كرده بود

رآن اينجا قرآناو است كه منظور از ق. تا سوار شدن بر آن قرآن را قرائت مي كرد
أناجيلهم في «: و در بعضي بشارتها كه در مورد اين امت اسالم آمده. زبور بود

بنابراين ، يعني كتاب آسمانيشان را درسينه نگه مي دارند كه قرآن است» صدورهم 
آن « : همانگونه كه در آن آمده است، اين اخبار نزد آنها در نبوت أشعيا موجود بود

و عدالت مرا در ميان ملّتها ، بر او وحي نازل مي كنم، كه بدو خوشحالم بنده ام
و ، نمي خندد)  با قهقهه(، و آنها را به توصيه هايي سفارش مي كند، آشكار مي كند

چشمهاي كور و گوشهاي ناشنوا را مي ، صدايش در بازارها شنيده نمي شود
را به او مي دهم كه به هيچ چيزهايي ، و قلبهاي قفل شده را زنده مي كند، گشايد

از دورترين جاي زمين ، با ستايش جديد خدا را ستايش مي كند، كسي نمي دهم
روي همه بلنديها به ، مردم و ساكنان بيابان را سرور و خوشحالي مي بخشد، مي آيد

و هواهاي ، نه سست مي شود و نه مغلوب مي گردد، تكبير و تهليل مي پردازند
و صالحان و انسانهاي صالح را هرگز خوار نمي ، نمي كنند نفساني او را منحرف

بلكه راستگويان ، كند كه بصورت مجموعه اي كوچك و اندك در اطرافش هستند
را تقويت ميكند و تكيه گاه فروتنان است و او نوري است كه هرگز خاموش نمي 

  ).1(»نشانه و اثر سلطنت و مقام واالي او بر روي شانه هاي اوست ، شود

                                                                                                      
بزرگ و کتاهبای دینی مسیحی را هم ی  هکتاخبان» ت ها و ذخایر ثرو« بدون تردید عبارت و مجالت 

شامل می شود که چنانچه جهت پژوهش و حتقیق علمی آزاد در اختیار عموم قرارگیرد، پرتوهای روشن 
 .بر دوره های جمهول تاریخ مسیحّیت قرهنای تاریک اّول  تابیده می شود

 ).٣/٢٨١(اجلواب الکافی ابن تیمیه  -١
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  خبر ابن الهيبان

از جمله مطالب مهمي كه كتابهاي سنّت از علماي قبل از اسالم براي ما ثبت و 
ضبط كرده اند اين داستان است كه مردي يهودي معروف به ابن الهيبان چند سال 

و ميهمان يهوديان بني قريظه شد و نزد ايشان ، قبل از اسالم به مدينه سفر كرد
هرگز در ميان انسانهايي كه اهل نماز نيستند : مي گويندراوي داستان ، اقامت گزيد

و ، سپس چند روزي نزد ما استراحت كرد: مي گويد، مردي بهتر از او را نديده ام
اما ، چون باران نمي باريد و گرفتار قحطي شديم ازاو درخواست دعاي باران كرديم

گفتيم چقدر ، نه به خدا سوگند تا صدقه ندهيد درخواست باران نمي كنم: گفت
بعد همراه ما ، صدقه داديم: گفت، يا دو مد جو، يك صاع خرما: بپردازيم؟ گفت

به خدا سوگند هنوز ، و برايمان طلب باران كرد، طلب باران به مزرعه رفتيمهي را
و نه دو و سه بار چنيدين ، بارش شروع شدجايش را ترك نكرده بود كه ابر آمد و 

  .بار اين كار را تكرار كرد
وقتي كه يقين حاصل كرد پايان ، سپس در بستر مرگ قرار گرفت: راوي گفت
به نظرشما چه چيز مرا از سر زمين باده و باده ، اي جماعت يهود: كار است گفت

  .خدا بهتر مي داند: گفتيم: گساري به سر زمين گرسنگي و قحطي كشانيده؟ گفت
در انتظار ظهور پيامبري  هدف من از آمدنم به اين شهر تنها اين است كه: گفت

اميدوار بودم كه ، اين شهر هجرتگاه اوست، هستم كه زمان ظهور و بعثتش فرارسيد
حال كه زمانش فرارسيده اي جمع يهود ، خدا او را مبعوث گرداند و پيرو او شوم

زيرا او با خونريزي و ، بكوشيد كسي در ايمان آوردن به او از شما سبقت نگيرد
پس اين امر شما را از ايمان ، رزندان مخالفان مبعوث مي گردداسارت و بردگي ف

جمعي از جوانان يهود بني قريظه وصيت ابن الهيبان بهره . آوردن به او منع نكند
چون ، و اسيد بن سعيه، اسيد بن عبيد، ثعلبه بن سعيه: مند شدند كه عبارت بودند از

ين چند نفر جوان كه ا، بني قريظه را محاصره كرد صهنگامي كه رسول خدا 
به خدا سوگند اين همان پيامبري است ، اي بني قريظه: هنوز نوجوان بودند گفتند
سپس ، صفات او را دارد، چرا: گفتند، او نيست: گفتند، كه ابن الهيبان سفارش كرد



  
  
  

   221                                          پيامبران و رسالت الهي  
 

از قلعه پايين آمدند و اسالم آوردند و خون و جان و اموال خويش را در امان نگه 
  ). 1(داشتند
در  :با سند خود از محمد بن سلمه روايت مي كند ةدالئل النبوونعيم در اب
او پسر بچه اي ، بني عبد االشهل جز يك نفر يهودي به نام يوشع كسي نبودي  هقبيل

و با دست ، زمان ظهور پيامبري از سمت اين شهر نزديك شده: بود شنيدم مي گفت
سپس  :گفت، يد بايد تصديقش كندهركس به او رس، بسوي بيت اهللا كعبه اشاره كرد

ولي يهود كفر ورزيدند و كفرشان ، خداوند در ميان ما او را برگزيد و اسالم آورديم
تنها به خاطر دشمنانگي و ناخوشنودي از اين كه خداوند از روي فضل و مرحمت 

  ).2(كند بود  پروردگاريش بر هر كه بخواهد از بندگانش نازل مي

  علمسالم از عبداهللا بن  يمنده بهر

، عبداهللا بن سالم رئيس و دانشمند و پسر رئيس و دانشمند ترين افراد يهوديان بود
يژگيها و نام وو صفات و ، وقتي كه خبر ظهور رسول خدا را شنيدم: خود مي گويد

چون در انتظار ظهورش بسر مي ، و هيئت و قيافه و زمان ظهورش را مي شناختم
كردم قباء شاد و مسرور شدم و سكوت ي  همنطقبه محض شنيدن خبر در ، برديم

ي  هوقتي كه ايشان در قباء نزد قبيل، به مدينه هجرت فرمود صتا وقتي رسول خدا 
مردي خبر قدومش را وقتي آورد كه در نخلستان ، بني عمرو بن عوف پياده شد

و عمه ام به نام خالده دختر حارث در ، مخويش بر باالي درختي مشغول كار بود
اگر : عمه ام گفت، وقتي كه خبر را شنيدم همان جا تكبير گفتم، ر درخت بودزي

خبر ظهور موسي پسر عمران را مي شنيدي بيش از اين از خود واكنش نشان نمي 
و بر دين او و با دين ، به خدا سوگند او هم برادر موسي است هاي عم: گفتم، دادي

  .و شريعت او مبعوث شده

                                           
 .٣١٠/ ١یة والنهایة البدا -١
 .٣٩/ ١البدایة والنهایة  -- ٢
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: پيامبر است كه در آخر الزّمان مبعوث مي شود؟ گفتم آيا او همان: عمه گفت
  ).1....(كه اينطور :گفت، آري

و امام بخاري روايت مي كند كه عبداهللا بن سالم نزد رسول خدا آمد و اسالم 
و ازايشان درخواست نمود قبل از اينكه يهوديان از اسالم او مطلع شوند نزد ، آورد

وقتي ، رسول خدا دنبال آنها فرستاد، سؤال كند يهوديان بفرستد و در باره عبداهللا
قسم به خدايي كه جز او ، از خدا بترسيد، واي بر شما! اي يهوديان« : آمدند فرمود

و آنچه آورده و ، خدا هستمي  ههيچ خدايي حق نيست شما مي دانيد من فرستاد
 :رمودف، ما نمي دانيم: گفتند، »پس اسالم بياوريد، بدان مبعوث شده ام حق است

او سرور و پسر سرور : عبداهللا بن سالم درميان شما چه جايگاهي دارد؟ گفتند
رأي شما « : فرمود صرسول خدا ، و داناترين ما و فرزند داناترين ماست، ماست

، او هرگز ايمان نمي آورد، حاشا هللا: گفتند، »چيست اگر او اسالم آورده باشد؟
از خدايي  : عبداهللا وارد شد و گفت، »ينهااي ابن سالم بيا بيرون پيش ا« : فرمود

و قطعاً شما مي دانيد كه اين رسول ، پروا كنيد كه هيچ خداي به حقي جزاو نيست
و رسول خدا   ، دروغ گفتي: گفتند، و همراه شريعت حق مبعوث گرديده، خداست

  ).2(آنها را بيرون راند 

  گواهي غالم يهودي

وقتي كه ، بود صهودي خادم رسول خدا انس بن مالك روايت كرده كه غالمي ي
درآن موقع پدرش در باالي ، در بستر بيماري افتاد رسول خدا به عيادتش رفت

اي يهودي شما را به « : فرمود صرسول خدا ، سرش مشغول قرائت تورات بود
مگر در تورات صفات و ، كه تورات را بر موسي نازل كردميدهم خدايي سوگند 

  .نه: گفت» ه و نشنيده اي؟محل ظهور من را نديد

                                           
 ).٣/٢١١البدایة (سیره ابن اسحاق، -١
 ).٣/٢١١البدایة ( -٢
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ما در تورات صفات و محل ظهور تو را يافته ، بله اي رسول خدا: جوان گفت
و من شهادت مي دهم به اينكه جز ذات اهللا هيچ خداي بر حقي ، ايم و مي دانيم

  ).1(خدا هستيي  هو تو فرستاد، وجود ندارد

  كياست و زيركي راهب

ه همراه با عمويش ابوطالب براي هنوز نوجوان كوچكي بود ك صرسول خدا 
ابوموسي ، شناخت يكي از راهبان در راه او را، بازرگاني به طرف شام سفر كرد

روايت كرده كه ابوطالب بسوي شام سفر كرد و رسول خدا و جمعي از بزرگان 
در محلي كه نزديك  عبادتگاه راهبي بود فرود آمدند تا ، قريش همسفر او بودند

و ، رخالف هميشه راهب از كلبه اش بيرون آمد و نزد آنها رفتولي ب، اق كننداط
راهب درميانشان به جستجو پرداخت تا ، در حالي كه مشغول بار گشودن بودند

، اين سرورجهانيان است: را گرفت و گفت صحمد ماينكه جلو رفت و دست 
ي جهانيان مبعوث م به جهت رحمترا خداوند او ، رب العالمين استي  هفرستاد

  .كند
ي  هوقتي كه شما بر اين گردن: شما ازكجا ميفهمي؟ گفت: بزرگان قريش گفتند

كه آنها جز ، كوه مشرف شديد هر درخت و سنگي آنجا بود برايش سجده كردند
و من او را با مهر نبوتش مي شناسم كه در زير ، براي پيامبر سجده نمي برند

سپس بر گشت و برايشان غذا ، غضروف شانه اش قرار دارد و مانند سيب است
دنبالش : گفت، ديد كه محمد را چوپان شترها كرده اند، وقتي كه غذا را آورد، آورد

وقتي آمد لكه ابري را مشاهده نمود كه در راه بر او سايه افكنده ، بفرسيد تا بيايد
و چون ، درخت را گرفته بودندي  هوقتي كه به جماعت نزديك شد همه ساي، بود

                                           
 )٣/٢٨٧(اجلواب الصحیح  -١
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ي  هببينيد چگونه ساي: راهب گفت، درخت بسوي او مايل شدي  هينشست سا
  ). 1(درخت بطرفش مايل شد 

  آگاهي علماي يهود از موعد ظهور پيامبر اسالم 

و ، علماي يهود ازروي نشانه ها از نزديك شدن موعد ظهور رسول خدا مطلع بودند
ن حارثه روايت و او هم از پدرش زيد ب، ابو زرعه با سند صحيح ازاسامه بن زيد

القات مقبل از بعثت با زيد بن عمرو بن نفيل ديدار و  صكرده كه رسول خدا 
در : كرد و از جمله سخناني كه زيد با رسول خدا در ميان گذاشت اين بود كه گفت

: طلب دين حق توحيد به گشت و گذار پرداختم و يكي از علماي شام به من گفت
عرب كسي را سراغ ندارم ي  هيرزاستاد در ج تو از ديني سؤال مي كني كه جز يك

  .كند عبادتخدا را و كه بر چنين ديني باشد 
وقتي كه برايش شرح ، راه سفر بسوي او را در پيش گرفتم: زيد بن عمر گفت

تو از كجا ، كساني كه تو ديده اي در گمراهي بسر مي برندي  ههم: حال كردم گفت
  آمده اي؟ 
  .خار و بيابانمسرزمين اهل بيت اهللا و اهل : گفتم
و ستاره اش ، يا ظهور مي كند، مسلماً در شهر شما پيامبري ظهور كرده: گفت
بر گشتم ولي بعد از ، پس برگرد و او را تصديق كن و از او پيروي كن، ظاهر شده

  ).2(آن چيزي احساس نكردم
زيد قبل از بعثت اينگونه سرگذشت سفر كسب علمش را براي رسول خدا 

و چند ، ولي نمي دانست كه او آن پيامبري است كه ستاره اش طلوع كرده، دبيان كر
  .سال قبل از بعثت از دنيا رفت

                                           
مشکاة (حدیث حسن غریب است، به کتاب : ترمذی این حدیث را روایت کرده و گفته  -١

رجال : لیقه بر این حدیث در املشکاة نوشته مراجعه کن، و ناصر الّدین البانی در تع) ٣/١٨٧املصابیح 
 .منتشر کرد بیان کرده»  التمّدن االسالمی«ی  هآن صحیح است مهانگونه که در مقاله ای که در جمل

 ).٣/٢٨٥(اجلواب الصحیح  -٢



  
  
  

   225                                          پيامبران و رسالت الهي  
 

فاتش و چون و، قبالً ذكر خبر ابن الهيبان گذشت كه از شام به مدينه سفر كرد
تنها توقّع ظهور پيامبري كه زمان بعثتش فرارسيده «: نزديك شد به يهوديان گفت

  .»واداشتمرا به اين هجرت 
ستارگان ي  هگر بود و به نظار و در صحيح بخاري آمده است كه هرقل نجوم

پادشاه ختنه شدگان ظهور : تا اينكه شبي به آسمان نگريست و گفت، مي پرداخت
  .كرد

  دقت نظر در احوال انبياء: سوم
هرگاه در صدد آگاهي از كُنه و ماهيت كسي بر آمدي تا صداقت و امانتش را 

، و به بررسي كردار و گفتارش مي پردازي، به خطوط چهره اش مي نگري، يبيازماي
و تنها شناخت ، و حركات و سكناتش را زير نظر مي گيري و از او مراقبت مي كني

كساني مشكل است كه جز سريع و گذرا نمي تواني با آنها رفتار و برخورد داشته 
و در گفتار و ، گه مي دارنديا كساني كه ماهيت و حقيقت خويش را مخفي ن، باشي

رفتار و كردار خود را به زحمت و تكلّف انداخته تا طبيعت و سرشتشان آشكار 
  .نگردد

پيامبران از ابتداي زندگي با مردم و اقوام خود در تماس و معامله و همدم و 
و براي مردم فرصت كافي جهت بررسي و پژوهش ، همنشين و هم عشرت بودند

از آن جهت قريش قبل از ، ر مورد ايشان فراهم بوده استژرف و شناخت كامل د
را با صداقت و امانت داري توصيف و نامگذاري كردند  صبعثت رسول خدا 

و در ابتداي ، خيلي خوب مي دانستند كه داراي اين صفات و ويژگيهاي واالست
آيا اگر به شما خبر دهم كه در پشت اين دره لشكري براي : دعوت به آنها گفت

چون هرگز ، آري: ورش به شما در كمين است حرفم را تصديق مي كنيد؟ گفتندي
  ).1(از تو دروغ نشنيده ايم 

  :و قرآن نيز به اين نوع استدالل اشاره كرده و مي فرمايد

                                           
 .روایت خباری -١
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 m  |  {  z     y  x  wv  u  t  s  r  q  p   o   n  m
  a   ̀ _  ~}l )١٦: یونس.(  

آن را بر  )كرد و من قرآني بر من نازل نمي( خواست اگر خداي مي :بگو: يعني
شما را از  )و خدا توسط من، رساندم و آن را به كسي از شما نمي(خواندم  شما نمي

و در اين باره ، به هر حال من تنها مبلّغ قرآنم نه مؤّلف آن(  .كرد آن آگاه نمي
نوع سخنان چيزي  ام و از اين سالهائي در ميان شما بسر برده .اختياري از خود ندارم

 .ام و صدق و امانت خود را نشان داده(ام  عمري پيش از اين با شما بوده )ام و نگفته
خوانم وحي  توانيد بفهميد كه آنچه براي شما مي از بررسي گذشته و حال مي

  .؟فهميد نمي )مطلبي به اين روشني را(آيا  ).آسماني است
نگ و بو و طعم ميوه خوب و شكل و ر، معدن نفيس خود بر خود گواه است

و چراغ روشن و درخشان و پر نور از دور ، و ممتاز بودنش را تأييد مي كند
  :هويداست

 m   ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢         ¡  �  ~  }|   {  z  y  x
   »  º  ¹   ̧ ¶   µ   ́ ³   ²  ±  °   ̄ ®   ¬   «  ª  ©

  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À   ¿¾  ½   ¼     Ñ  Ð  Ï  ÎÍ
  Ó  Òl )٣٥:نور(  

ماند كه در آن چراغي باشد و آن چراغ در  به چلچراغي مي، نور خدا: عنيي
با (و اين چراغ ، حباب درخشاني كه انگار ستاره فروزان است، حبابي قرار گيرد

كه نه شرقي  )به دست آيد(از درخت پربركت زيتوني  )كه(افروخته شود  )روغني
بلكه تك درختي است در سرزمين باز و بلندي كه از هر سو (و نه غربي است 

انگار روغن آن بدون  )اي روغنش پالوده و خالص است به گونه .تابد آفتاب بدان مي
نور چلچراغ و (  !نوري است بر فراز نوري .شود ور مي تماس با آتش دارد شعله

ه همين منوال هم نور ب .اند جا را نورباران كرده همه، نور حباب و نور روغن زيتون
هاي شك و شبهه  تشريعي وحي و نور تكويني هدايت و نور عقالني معرفت پرده

و جمال ايزد ذوالجالل را بر در و ديوار ، را از جلو ديدگان همگان به كنار زده
تواند ببيند و  اما اين چشم بينا و دل آگاه است كه مي .اند وجود به تجلّي انداخته
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و شمعك نور خرد را (كند  ر كه را بخواهد به نور خود رهنمود ميخدا ه ).دريابد
  ).گرداند رساند و سراپا فروزانش مي به چلچراغ نور اَحد مي

برخي از مردم جهت استدالل بر راستي و صداقت پيامبر به هيچ دليلي متوسل 
مانند ، چون شخصيت و زندگي و راه و روش ايشان بزرگترين دليل است، نشدند

همين كه رسول خدا او را به اسالم دعوت نمود ترديد به دل راه ، بكر صديق ابو
ي  هو عبداهللا بن سالم  هم يك بار به سيماي رسول نگاه كرد تا بداند اين چهر. نداد

و عبداهللا ، به مدينه هجرت كردص  رسول خدا. صادق است يا دروغگو و كاذب
وقتي كه «: گفت، چهره اش را ببينند بن سالم به همراه افرادي ديگر خارج شدند تا

  ). 1(»چهره اش را مشاهده كردم فهميدم كه اين سيماي دروغگو نيست 
و قبل از اينكه ، خديجه اي كه رسول خدا را به عنوان همسر خود مي شناخت
و هيچ ترديدي ، او را به عنوان يك پيغمبر بشناسد از نزديك با او معاشرت داشت

، و زياني به او نمي رسد، رگز او را خوار و  رسوا نمي كندنداشت در اينكه خدا ه
اين است كه گرامي و شريف و واالمقام ص  چون سنّت خدا در مورد امثال پيامبر

ازاين رو اولين باري كه در غار حراء وحي به سراغ رسول خدا آمد و با ، باشند
، ناك هستمبراي خود نگران و بيم: نگراني به خانه برگشت و به خديجه گفت

به خدا سوگند هرگز خدا تو را خوار و رسوا نمي ، نه« : خديجه بالفاصله گفت
و ، و درماندگان را ياري، خويشاوندي بر قرار مي كنيي  هتو با خويشان رابط، كند

و از حق ، و از ميهمان پذيرايي به عمل مي آوري، بينوايان را كمك مي نمايي
  ).2(»پشتيباني مي كني

  سفيانهرقل و ابو

 انپيامبرو ويژگيهاي هرقل پادشاه روم جهت تحقيق و بررسي احوال و صفات 
ي  هكه محمد فرستاد پي بردحقيقت  نبه اي و، كار انداختبه عقل و شعورش را 

                                           
ته صحیح امام امحد در املسند و ابن ماجه و ترمذی هر دو در سنن خود روایت کرده او و ترمذی گف -١

 ).٣/٢١٠البدایة (است، 
 ).١/٢٢تح الباری ف(صحیح خباری  -٢
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و  ولي به جهت بخل ورزي به سلطنت و مقام پادشاهي به او ايمان نياورد، خداست
  .تسليم حق نشد

هان زمان خود نامه فرستاد و آنها را به اسالم براي همه پادشاص  رسول خدا 
، و هرقل پادشاه روم از جمله آن پادشاهان بود كه به اسالم دعوت شد، دعوت نمود

جهت يافتن افراد عرب  رسول اهللا  به هرقل رسيد در صددي  هو هنگامي كه نام
ت تجارجهت در آن هنگام ابوسفيان همراه با جمعي از قريش ، بر آمدپرس و جو 

ازاين رو آنها را جهت پرس و جو در مورد احوال رسول ، به شام سفر كرده بودند
شروع به سؤال كردن از ابوسفيان كرد و باقي افراد دستور داد ، خدا نزد هرقل بردند

ولي با سكوت خود در ، تا در صورتيكه خالف واقعيت جواب داد تكذيبش كنند
  .ييد مي كردندبرابر جوابهاي ابوسفيان گفته هايش را تأ

  .و اينك مصاحبه اي كه بين هرقل و ابوسفيان صورت گرفت
  : ابوسفيان مي گويد

  اول هرقل از نسبش پرسيد؟
  .او در ميان ما از نسب بااليي بر خوردارست: گفتم
  آيا غير از او كسي ديگر از ميان شما ادعاي نبوت كرده؟ :گفت
  .خير: گفتم
  يروي مي كنند يا فقراء و مستضعفان؟آيا اشراف و بزرگان از او پ: گفت
  .مستضعفان: گفتم
  آيا كسي از نياكان او پادشاه بوده است؟:گفت
  .خير: گفتم
  آيا پيروانش روز به روز افزايش مي يابند يا كم مي شوند؟: گفت
  .افزايش مي يابند: گفتم
آيا كسي كه دينش را برگزيده بعلّت نفرت از آن و ناپسند شمردنش : گفت

  منحرف مي شود؟ دوباره
  .خير: گفتم
  آيا او نزد شما متّهم به دروغگويي هست؟: گفت
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  .خير: گفتم
  يا پيمان شكني مي كند؟آ: گفت
و نمي دانيم چه ، و ما در حال حاضر با وي پيمان صلحي بسته ايم، نه: گفتم

او فوق نمي توانستم چيز ديگري عليه ي  هجز جمل: خواهد كرد؟ ابوسفيان مي گويد
  .بگويم

  آيا شما با او درگير جنگ شده ايد؟ : هرقل پرسيد
  .آري :گفتم
  نتايج جنگ چگونه بوده است؟ : گفت
  .گاهي او پيروز بود و گاهي ما: گفتم
  پيامبر و دستور او به شما چيست؟: گفت
و ، و كسي را شريك او قرار ندهيد، تنها خدا را پرستش كنيد: مي گويد: گفتم

عالوه بر اين ما را به برپاداشتن ، ان دست برداريدانتنياكاز اعمال و عقايد پدران و 
  . رحم و عفّت و پاكدامني امر مي كندي  هصل، راستگويي، نماز

به او بگو من از : بعد از اين هرقل به مترجم خود گفت: ابوسفيان مي گويد
هر ، آري، تو او را از لحاظ نسب از خودت برتر معرفي كردي، نسب او پرسيدم

  .كه مبعوث شده در ميان قوم خويش از باالترين نسب برخوردار بوده است پيامبري
، پاسخ منفي دادي ؟ادعاي نبوت كردهكسي يا قبل از او در ميان شما آ: پرسيدم 

 در ميان شما ادعاي نبوت كرده بود حدس مي زدم او از ايشان اگر كسي قبل از 
  .مدي قبلي تقليد مي كند

اگر چنين ، از نياكان و اجداد او پادشاه بوده؟ گفتي نه آيا كسي: تو پرسيدم از
  . ود مي توانستم بگويم مدعي ميراث پدران خويش استبمي 

آيا او را به دروغگويي متّهم مي كرديد و عادت دروغ دارد؟ جواب : و پرسيدم
اهللا دروغ ي  هقطعاً در بار، يقين كردم كه اگر كسي با مردم دروغ نگويد، دادي خير

  .گويدنمي 
از تو سؤال كردم كه پيروانش از ضعفاء و مستضعفان هستند يا از : هرقل گفت

و سؤال ، آري پيروان انبياء قبلي هم از آن قشر بودند، مستكبران؟ گفتي از ضعفاء
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آيا پيروان او رو به افزايش اند يا كاهش؟ گفتي كه روز به روز افزايش مي  :كردم
  .كامل مي شود رو به افزايش است آري ايمان همينطور است تا، يابند

، آيا كسي از پيروانش از روي ناخوشايندي از دينش: و از تو سؤال كردم
قطعاً ايمان هم وقتي كه در قلب قرار گرفت ديگر از آن ، منحرف مي شود؟ گفتي نه

  .جدا نمي شود
همچنين از تو سؤال كردم كه آيا عهد شكني مي كند؟ جواب : هرقل گفت

  .آري هيچ پيامبري عهد و پيمان شكن نبوده است، منفي دادي
ميخواند؟ گفتي مرا به يكتاپرستي  شما را به چه چيز فرا: و از تو سؤال كردم

و به نماز و راستگويي و ، و از شرك و بت پرستي باز مي دارد، دعوت مي كنداهللا 
  .درستكاري و پاكدامني دعوت مي كند

اگر آنچه جواب دادي : احبه گفتهرقل در پايان مص: ابو سفيان مي گويد
درست و حق و حقيقت باشد روزي فرا مي رسد كه همين جاي پاي مرا تصرّف 

ولي نمي ، و مسلماً من مي دانستم چنين پيغمبري ظهور خواهد كرد، خواهد كرد
و اگر مي دانستم كه مي توانم به مالقاتش بروم ، دانستم در ميان شما ظهور مي كند

اگر بتوانم به او برسم قطعاً پاي مباركش ، ر الزم را ترتيب مي دادماز همين اآلن امو
  ).1(» را خواهم شست

  دنياي ماديزاهد پيامبران نسبت به 

كي ديگر از داليل روشن كه بر صداقت و حقانيت پيامبران در اثناي تحقيق و ي
بررسي سيره و رفتار و روش زندگي ايشان حاصل مي شود اين است كه نسبت به 

و ، آن از همه مردم پارسا تر و بي عالقه ترند، دنيا و زرق و برق و لذّتهاي زود گذر
در قبال دعوت حقّي كه به مردم ابالغ مي كنند دستمزد و مالي را از مردم مطالبه 

و بدون چشمداشت هيچ اجر و پاداش و تشكر از هيچ خير و نيكي ، نمي كنند
  :ست كه خطاب به قوم خويش مي فرمايداين نخستين پيامبر خدا، دريغ نمي كنند

                                           
 ).٣١/ ١(روایت خباری در صحیح، کتاب بدء الوحی، و فتح الباری  -١
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 m  S  RQ  P   O  N   M  LK  J      I  H    G  FE  D  C  B  A
  Z  Y  X     W  V  U  Tl )٢٩: هود.(  

از شما  )يعني تبليغ رسالت پروردگارم( ، من در برابر آن !اي قوم من: يعني
  .بر عهده خدا نيستچرا كه مزد من جز ، خواهم مالي نمي )پول و مزد و ثروت و(

  :و اين هم آخرين پيامبر خدا كه خداوند همان فرمان را به او مي دهد
 m  U  T   S    R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  Gl )٥٧: فرقان.(  

من در برابر ابالغ اين آئين هيچ گونه پاداشي از شما مطالبه  :بگو: يعني
راه به سوي پروردگارش  اگر خواست - تنها پاداش من اين است كه كسي  .كنم نمي

و در مسيري كه منتهي به رضا و رحمت و پاداش فراوان يزدان (در پيش گيرد 
  ).است گام بردارد

، هود، شعراء بخشي از سرگذشت نوحي  ههمچنين خداوند متعال در سور
و هر كدام از آنها خطاب به قوم خود مي ، شعيب را بيان فرموده ولوط ، صالح
  : گفتند

m   ä  ã  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú    Ù  Ø  l)١٠٩: شعرا(.  
مزد من جز بر  .خواهم من در مقابل اين دعوت هيچ مزدي از شما نمي: يعني

  .پروردگار جهانيان نيست
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  دعوت پيامبران: چهارم
دقت نظر در دعوت پيامبران مجال مناسبي را براي تحقيق در مورد صداقت آنها 

ساز جهت اصالح  ا آنها راه و روش و برنامه اي كامل انسانزير، فراهم مي آورد
و چنين دين و برنامه اي كه از جانب خدا بر آنها نازل مي ، جامعه ارائه مي دهند

و با ، مي باشد و خالي از هر نقص و عيب، از تمامي كماالت برخور دار بوده، شود
قرآن هم ما را ، داردو با سنّتهاي جهان هستي ناسازگاري ن، فطرت و سرشت انسان

  :و مي فرمايد، متوجه اين استدالل نموده
 my  x  w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  kl )٨٢:نساء.(  

و معاني و مفاهيم آن را (انديشند  درباره قرآن نمي )اين منافقان(آيا : يعني
ي ببرند و كنند تا به وجوب طاعت خدا و پيروي امر تو پ بررسي و وارسي نمي

بدانند كه اين كتاب به سبب ائتالف معاني و احكامي كه در بر دارد و اين كه 
و اگر از  )؟ از سوي خدا نازل شده است، بخشي از آن مؤيد بخش ديگري است

  .كردند سوي غيرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختالفات فراواني پيدا مي
و ، پيامبران در بر داردي  هو برنام بنابراين ائتالف معاني و احكامي كه شريعت

، )بدون وجود تناقضات و اختالفات(اين كه بخشي از آن مؤيد بخش ديگري است 
  .مي باشد وندسوي خدانزولش از دليل روشن و قاطعي بر صداقت آنها و 

همچنين تأمل و توجه به مقاصد و اهدافي كه پيامبران مردم را بسوي آن فرا 
و مردم را ، و ارزشهايي كه برايش تبليغ و تشويق مي كنند و فضائل، ميخوانند

همه و همه از بزرگترين داليل قاطع بر ، نمايندجهت پايبندي بدان دعوت مي 
  :همانگونه كه خداوند متعال مي فرمايد، صدق و راستي آنهاست

 m  ]  \  [  Z  Y  X  W    V  U  T  S  R  Q  P  O
   _    ^l )٩: اسراء.(  
ترين راهها  كند كه مستقيم به راهي رهنمود مي )مردمان را(اين قرآن  :يعني

 )برابر دستورات آن(و به مؤمناني كه ، است )براي رسيدن به سعادت دنيا و آخرت(
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 )در سراي ديگر(دهد كه براي آنان  مژده مي، كنند كارهاي شايسته و پسنديده مي
  .است )به نام بهشت(پاداش بزرگي 

و تبيين ، و بيان حكمت تشريع الهي، امون كمال و فراگيري ديندانشمندان پير
وابط و پايه و اصولي كه ساختمان اين دين را آنچنان استحكامي ضقواعد و 

بدان بنگرند و در آن بينديشند نمي توانند عيب و  به كرات بخشيده كه اگر مردم 
  .ندآورتحرير در ي  هبه رشتهمچون آن تأليفاتي را يافته ونقصي در آن 

انسان را ، و زشت و زيبا، خداوند متعال با عقل و ادراك تشخيص خوب و بد
ولي با اين وجود اقتضاي رحمت بي انتهايش ، از ساير موجودات ممتاز گردانيده
كسي را بر انجام ، و ابالغ رسالت با ارسال رسول، چنين است كه بدون اقامه حجت

  .ي عذاب نمي دهدو ترك خوبي و نيك، و برگزيدن زشت و بدي
چگونه فهميدي كه محمد رسول خداست؟ : از يك عرب بياباني پرسيدند

واز چيزي ، اي كاش ازآن باز مي داشت: به چيزي امر نميكرد كه عقل بگويد: گفت
  ).1(اي كاش بدان امر مي كرد : مردم را باز نمي داشت كه عقل بگويد
شريعت وبرنامه اي كه چون ، معقول استاستدالل اين باديه نشين بسيار 
متوجه مي شوند  با ديد منصفانه بدان بنگرندپيامبران بدان مبعوث شده اند اگر 

  .بشر باشدي  هممكن نيست اين آراء و و انديش

  صما محمد  پيامبردعوت 

و از آن عبرت ، بنگرد صچنانچه كسي با دقًت نظر و تأمل به دعوت پيامبر اسالم 
قطعاً  گرفتار بدترين غرور و خودخواهي و خودبزرگ ، دنگيرد و بدان ايمان نياور

زيرا انس و جنّ از مقابله و رقابت با كالمي چون قرآن در مانده و ، بيني است
هر منصفي در ، و علوم مختلف است، حاوي اخبار گذشته و آينده كه، عاجرند

يد به و مدتي مد، برابرش متواضع و گردن كج سر نوازش و تعظيم را فرو مي آورد
  .ستايش و تمجيد پرورگار مي پردازد

                                           
 .٧- ٦/ ٢مفتاح دار السعادة  -١
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و آن همه علوم و دانشي كه از دست مردي درس ناخوانده كه يك ، اين كتاب
و هرگز كتاب نخواند همانگونه كه ، روز هم در عمر خود قلم در دست نگرفت

  :خداوند مي فرمايد
 m  b   a   ̀ _  ~}  |  {  z  y  x  w  v u  tl   

  ).٤٨ :عنکبوت(
و با دست راست خود چيزي ، خواندي كتابي نمي، تو پيش از قرآن: يعني

نوشتي و  كردي و چيزي مي و تو مطالعه كتب مي(شد  نوشتي كه اگر چنين مي نمي
اين  :گفتند و مي(افتادند  باطلگرايان به شك و ترديد مي )داشتي باالخره سوادي مي

  ).قرآن حاصل مطالعه شخصي و يادداشتهاي فردي تو است
امري آسان و عادي نيست در مدت ، آري انساني كه در چنين شرايطي زيسته

به نقد و  ، و به تمام مردم علم بياموزد، بشريت گرددي  هيك روز تبديل به معلّم هم
  .فاتشان را بيان كنديو تغيير و تحر، تصحيح دانش گذشتگان بپردازد

آنها ، نب و جوش استاهل مكّه در جي  هدر درون و انديش برهان اين ، آري
از اين رو ايمان ، و مي دانند كه هرگز به مكتب نرفت، ختهقبالً محمد را خوب شنا

نياوردن آنها جز بهانه تراشي و دسيسه سازي و انكار حق بعد از شناخت حقّانيت 
  :آن چيزي نبود

 m  ±  °   ̄  ®  ¬    «     ª  ©  ¨§  ¦  ¥   ¤  £  ¢

  ²l  )٣٣ :انعام.(  
گويند تو را غمگين  مي )كفّار مكّه(دانيم كه آنچه  ما مي !)اي پيغمبر(: ييعن

از ته دل به صدق تو ايمان دارند و در (چرا كه آنان  )ناراحت مباش(  .سازد مي
آيات  )از روي عناد، چون ايشان(بلكه ستمكاران  .كنند تو را تكذيب نمي )حقيقت

  .نمايند خدا را انكار مي
قريش به جايي رسيد كه به ترويج اين ادعا پرداختند  سفاهت و سبك مغزي

و اين افترايي بيش ، كه گويا محمد آن علم و دانش را از يك آهنگر رومي آموخته
  :زيرا، نبود
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 m  M  L  K  J     I  HG  F  E  D  C  B  A
  R  Q   P  O  Nl )١٠٣: حنل.(  

گنگ و غير عربي ، هندد به او نسبت مي )آموزش قرآن را(زبان كسي كه : يعني
كه حتي شما عربها هم در (به زبان عربي گويا و روشني است  )قرآن(و اين ، است

اش ناتوان و  فصاحت و جزالت آن حيران و از ساختن و ارائه كردن يك سوره
  .)ايد درمانده
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  پشتيباني خدا از پيامبران: پنجم
ي ياري رساندن خدا به يكي ديگر از داليل صدق و حقّانيت انبياء و رسوالن اله

زيرا دروغ نسبت به خداجزو محاالت ، و حفظ و نگهداريشان از جانب حق، آنها
، و مورد تأييدات و پشتيباني خدا قرار گيرد، و به دروغ ادعاي پيامبري داشته، بوده

اگر كسي با افتراء ، و فرشتگانش را جهت تثبيت و تقويت و حمايت او اعزام نمايد
و ، ود كه از جانب يكي از پادشاهان روي زمين فرستاده شدهو دروغ مدعي ش

در صورتي كه به او ظفر يابد با شديدترين مجازات با ، پادشاه از قضيه مطلع گردد
چگونه شايسته است خالق دانا و حكيم مطلق هستي ببيند ، او برخورد خواهد كرد

و به نام او حرام ، ستو با دروغ مدعي فرستاده او، و بشنود مردي بر او دروغ ببندد
و ادعا مجري بودن فرمان خدا و ، و كساني را با كشتن مجازات، و حالل را تشريع

با وجود همه اينها نه تنها  مورد مجازات ، با خواست و رضايت او عمل مي كند
چنين چيزي ، بلكه او را مورد تأييد و حمايت و پشتيباني قراردهد، الهي قرار نگيرد

و به فرض وقوع چنين امري از يك دروغگوي ، ه و نخواهد بودهرگز ممكن نبود
، و چند روزي شوكت و قدرتي پوشالي بدست آورد، در كارش رشد يابد، شياد

اسرارش را پاره ي  هو پرد، خدا اسرارش  را برمال ، مدت طوالني دوام نمي آورد
همانگونه  ، ندكرده و كسي را بر او مسلّط مي گرداند كه عبرت آموز ديگرانش گردا

كذّاب و سجاح و اسود عنسي كه مدعيان دروغين نبوت بودند ي  هقبالً با مسيلم
  ).1(چنين كرد 

  :خداوند متعال اينگونه استدالل كرده و مي فرمايد
 m   ª©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~    }  |  {

   ́ ³    ²   ±  °   ̄ ®  ¬    «l )١١٦: حنل.(  

                                           
مراجعه کن، مهانگونه که ابن القّیم در کتاب هدایة  ١٦٧- ١٦٥طحاوی ص ی  هبه شرح عقید -١

 .مراجعه کن) ٥٦٢ص(این استدالل منوده،  به اجلامع  احلیاری به چیزی شبیه
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و به خاطر چيزي  )د حالل و حرام را برايتان مشخّص كرده استخداون(: يعني
اين حالل  :به دروغ مگوئيد، رود بر زبانتان مي )از مغز شما تراوش كرده و(كه تنها 

، بندند كساني كه بر خدا دروغ مي .و در نتيجه بر خدا دروغ بنديد، است و آن حرام
  .گردند رستگار نمي

همچنين . م كرده كه هرگز رستگار نمي شوندبنا براين خداوند بر اينها حك
  :فرمود

 m  d       c  b   a  ̀   _  ~  }  |  {     z       y  x  w   vl  
  ).٤٦-٤٤: حاقّه( 

ما دست راست او  .بست اي سخنان را به دروغ بر ما مي اگر پيغمبر پاره: يعني
ا چيزي را به پس اگر رسول خد  .كرديم سپس رگ دلش را پاره مي .گرفتيم را مي

  .نام خدا مي گفت كه نگفته باشد قطعاً او را هالك مي كرد
شكوفايي  شاهدزيرا عرب وقتي كه ، دل مردم تأثير بسزايي دارد برهان براين 

و دسته ، آن را تصديق نموده و ايمان آوردند، اسالم بودندو پيروزي روز افزوني 
  :به دين اسالم گرويدنددسته و گروه گروه 

 mb  a    m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c
  nl )٢و١: نصر(  
و مردم را ، رسد فرا مي )و فتح مكّه(هنگامي كه ياري خدا و پيروزي : عنيي
و به اسالم ايمان (شوند  بيني كه دسته دسته و گروه گروه داخل دين خدا مي مي
  .)آورند مي

  ك شبهه و پاسخ آني

اين  صگان رسالت محمد مصطفي تكذيب كننداساس كي از شبهه هاي بي ي
چرا فرعون و نمرود و چنگيزخان و ديگر پادشاهان كافر و طاغوت قديم  :است كه

و خداوند سريع و در مدت كوتاه شوكت و قدرت آنها را ، و جديد پيروز بودند
  نابود نكرد؟ 
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اوالً هيچكدام از اينها مدعي نبوت و رسالت الهي ، پاسخ اين شبهه آشكاراست
يا هر كس از ما ، خدا فرمان داده از ما اطاعت كنيد(: عباراتي همچونو ، بودندن

و هر كس نافرماني ما كند جايگاهش در دوزخ ، اطاعت كند وارد بهشت مي شود
خداست سپس خود و ي  هبر خالف كسي كه ادعا كند فرستاد، نداشته اند) است

، نيك را نصيب آنها گرداند و فرجام، روانش مورد حمايت و پشتيباني خدا باشديپ
، و چنانچه در ادعايش دروغگو باشد، چنين كسي جز پيامبر صادق و بر حق نيست

و در اين ، كن مي كند و نسلش را ريشه، قطعاً مورد انتقام خدا قرار خواهد گرفت
و ، كذاب و اسود عنسي و سجاح عبرت بگيريي  همورد كافي است از حال مسيلم

بر خدا دروغ مي بندد و ادعاي خدايي مي مي كند  تي كه ظهورنيز مسيح دجال وق
 يو ماهيتش براي هر صاحب بصيرت، ولي خداوند متعال سرش را پاره مينمايد، كند

ي است دو مر، نوشته شده »رفكا«طوري كه در بين دو چشمش ، دانگرد يآشكار م
خواهند بود و تنها كساني از درك و شناخت حقيقت او بي بهره ، داراي يك چشم

  .كه از نور ايمان نصيبي ندارند



 

  هشتم فصل
  نبوت يواال مقام يبرتر و فضل

  انبياء از تمام مردم برترند 

همانگونه كه برخي را بر برخي برتري ، مخلوقات استي  هخداوند خود آفرينند
̧   m  ¾   ½  ¼   »  º¹  ،داده  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯

  À  ¿  l)٦٨: قصص(.  
و هر كس را بخواهد ، آفريند روردگار تو هر چه را بخواهد ميپ :يعني

حق انتخاب  )پس از صدور فرمان خدا درباره چيزي و كسي(و مردمان ، گزيند برمي
  .تر و باالتر از آن است كه چيزي را انباز او كنند خداوند بسي منزّه .و اختيار ندارند

را محل خانه قديمي و  و آنجا، كه خدا در روي زمين مكّه را برگزيدآنطور
گرامي خود قرار داد كه از چنان حرمتي برخوردار است اگر كسي  وارد آن شود در 

در صورت و بر مردم ، و قلب مردم را بسوي آن متمايل و عالقمند كرد، امان است
و شكار و قطع درختانش را ، داشتن توان مالي و جسمي حج را واجب نمود

و قصد و ، ن برابر اعالم فرموديالح در آن را چندو پاداش انجام عمل ص، تحريم
ظلم و ستم كردن درآنجا را سزاوار مجازات شديد و عذاب دردمند قرار ي  هاراد
  :داد

 m  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N M  L  K
   e  d  c  b  a    ̀ _   ̂ ]  \   [Z   Y  Xl )٢٥: حج.(  

در  )شوند و از حد اعتدال خارج مي( همچنين كساني كه با توسل به ظلم: يعني
  .چشانيم عذاب دردناكي بديشان مي، گردند آن سرزمين مرتكب خالف مي

و شب قدر را در ، ند متعال رمضان را برگزيدوو در ميان دوازده ماه سال خدا
و در ميان روزهاي هفته روز جمعه را بر روزهاي ديگر ، ميان همه شبها انتخاب

و فرشتگاني ، ه كه در ميان فرشتگان اين تفاوت مقام وجود داردهمانگون، برتري داد
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فرشتگان برتري ي  هنسبت به بقي، كه حامل رسالت الهي بسوي پيامبران هستند
و آنها برترين و فاضل ، به همانصورت در ميان بشر انبياء را برتري بخشيد، دارند

هستند و برترين انبياء و همچنين آنها در مراتب متفاوتي ، ترين بندگان خدا هستند
  .پيامبرانند

 m  x  w  v  u     t  sr  q  p      o  n   m  ll  
  ).٧٥: حج( 

و (گزيند  را برمي )همچون جبرئيل(آوراني  خداوند از ميان فرشتگان پيام: يعني
همچون موسي و (و هم از ميان انسانها پيغمبراني  )دارد به سوي انبياء گسيل مي

و از كار همه آنان باخبر ، فرستد گزيند و به سوي مردم مي برمي( را )عيسي و محمد
  .چرا كه خداوند شنوا و بينا است )است

از ، بر تمام غير انبياء برتري دارند) 1(امت اسالم بر اينكه هر كدام از انبياء 
  .صديقين و شهداء و صالحين گرفته تا بقيه مردم اجماع دارند

  :ت تمام داللت مي كند بر فضيلت و برتري انبياءقرآن هم با صراحي  هاين آي
 m  [  Z    Y  XW  V  U  T  SR    Q     P  O  N  M

  k  ji  h  g   f  ed  c  ba   ̀  _   ̂   ]   \
   w  v  u  t  sr  q  p   o  n  m  ll   

  ).٨٦- ٨٣: انعام(
در برابر قوم خود  )تا(اينها دالئل ما بود كه آنها را به ابراهيم عطاء كرديم : يعني

و غروب ستارگان و خورشيد و ماه را دليل بر الوهيت و ، به كارشان گيرد(
و اين ، او با همين دالئلِ كَوني بر آنان پيروز شد و برتري يافت .وحدانيت ما داند

  .بريم هر كس را بخواهيم او را درجاتي باال مي )سنّت ما است كه با علم و حكمت
دهد و  است و هر چيزي را در جاي خود قرار مي(روردگار تو حكيم پ !)اي پيغمبر(

داند چه كسي مستحقّ رفعت است و چه  و مي(آگاه است  )و، كند به جاي خود مي
را عطاء  )فرزند اسحاق(اسحاق و يعقوب ، ما به ابراهيم ).كسي مستوجب ذلّت

                                           
 .١١/٣٢١: جمموع فتاوای شیخ االسالم -١
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بلكه مانند ، دو افتخار اين دو تن هم تنها در جنبه پيغمبرزادگي نبو(نموديم 
پيشتر نيز نوح را  .رهنمود كرديم )به سوي حقيقت و خوبي(آن دو را  )پدرشان

هم كساني (و از نژاد نوح  .ارشاد نموديم )دستگيري و به سوي حق و نيكي(
قبالً هدايت و ارشاد (موسي و هارون را ، يوسف، ايوب، سليمان، داود )همچون
محسنان را  )مه اين پيغمبران را پاداش داديمكه ابراهيم و ه(و همان گونه  )كرديم

 .دهيم پاداش مي )نيز بدانچه مستحقّ باشند(
همه آنان از زمره  )نيز هدايت داديم و(و الياس را ، عيسي، يحيي، و زكريا

نيز (و لوط را ، يونس، اليسع، و اسماعيل .بودند )و بندگان شايسته ما(صالحان 
  .برتري داديم )زمان خود(را بر جهانيان  )ايناناز (و هر كدام  )رهنمود كرديم

ما طلعت الشّمس و الغربت بعد النّبين و المرسلين «: فرمود صرسول خدا 
  .»علي أفضل من أبي بكر

يعني بعد از انبياء و پيامبران خورشيد نه بر كسي تابيده و از كسي غروب كرده 
  .برتر از ابوبكر باشد

نباط مي شود اين است كه انبياء و رسوالن الهي نكته اي كه از اين حديث است
  .برترين بشر است -رضي اهللا عنه - و بعد از آنها ابوبكر صديق، برترين خلق هستند

و نيز در حديث ديگري كه معني آن به اين حديث نزديك است كه در مورد 
  :ابوبكرو عمر مي فرمايد

االّ النبّیین و املرسلین ، نهذان سّیدا کهول أهل اجلّنة من األّولین و اآلخری«  
«.  

  .يعني اين دو سرور و آقاي همه پيران بهشتند جز انبياء و پيامبران
خداوند متعال بندگان خوشبختش را در چهار صنف رتبه بندي كرده و مي 

  : فرمايد
m i j k l m n o p q r  s t u v 

xw y  z { l )٦٩: نساء.(  
تسليم در برابر فرمان آنان و رضا به حكم با (و كسي كه از خدا و پيغمبر : يعني

همنشين كساني  )در روز رستاخيز به بهشت رود و همراه و(او ، اطاعت كند )ايشان
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و (داده است  )هدايت(خداوند بديشان نعمت  )مقرّبان درگاهند و(خواهد بود كه 
آن  .مشمول الطاف خود نموده است و بزرگواري خويش را بر آنان تمام كرده است

و (از پيغمبران و راستروان  )عبارتند، قرّباني كه او همدمشان خواهد بودم
يعني آنان (و شهيدان  )راستگوياني كه پيغمبران را تصديق كردند و بر راه آنان رفتند

يعني ساير بندگاني كه درون و (و شايستگان  )كه خود را در راه خدا فدا كردند
و آنان چه اندازه دوستان خوبي ، )شدبيرونشان به زيور طاعت و عبادت آراسته 

  . !هستند
بعد ، سپس شهداء، سپس صديقين، ها انبياءاند پس اولين و باالترين اين رتبه

  .صالحين

  محال است ي بودناتّفاق

و برخي انبياء بدون ، ي داردهاتّفاق و تصادف جايگا در نبوت برخي گمان مي كنند
و ، خداوند داناي حكيم، خدا از اين افتراء پناه بر، استحقاق و شايستگي پيامبر شده

برترين و بهترين و كامل ، با توجه به معدن انسانها و قلب و نهان آنها، خبير مطلق
  :حق فرمودبه و چقدر زيبا و ، ترينشان را براي احراز اين مقام واال برگزيده

  m ́ µ  ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã  Ä  Å Æ 
ÈÇ É Ê Ë   Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò          Ó Ô  l   

  ).١٢٤: انعام(
رسالت  )چه كسي را براي پيامبري انتخاب و(داند كه  خداوند بهتر مي: يعني 

  .دارد خويش را به چه كسي حوالت مي
مقتضاي علم و حكمت خدا اين است كه مقام نبوت را تنها به كساني ببخشد 

ي  هكمي تأمل در سير و با، )1(كه آمادگي و قدرت و توان حمل آن را داشته باشند

                                           
اعتقاد مؤمنان هدایت یافته از قرآن و سّنت بر این است که پیامربان برترین و کاملترین خملوقند،  -١

الزم به یادآوری است او بسوی انساهنا باشند، ولی ی  هو خداوند دانای حکیم آهنا را برگزیده تا منایند
که باید فضایل و صفات واالیی را که خبشی از سرشت و طبیعت ایشان است از آنچه با وحی اهلی 
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، عميقترين دانش، انبياء و رسوالن الهي مي فهميم كه داراي بهترين و پاكترين قلب
پس جاي ، و رقيق ترين طبع هستند، و سخت ترين تحمل، و بيشترين حضور ذهن

تعجب نيست كه خدا ايشان را به پيامبري برگزيد تا امانتدار وحي و رسالت 
بنابراين ايشان در جايگاه چنان رفيع و بر ، ا بر پا دارندو دينش ر، آسماني باشند

  .آن عاجزندي  هافراشته اي قرار دارند كه همه از رسيدن به قلّ

  تفضيل و برتري دادن ائمه بر انبياء

فرقه اي از كساني كه با تزوير خود را به اسالم نسبت ميدهند با اجماع فوق الذّكر 
يكي از علماي طراز اول ، شيعيان اثني عشريهازجمله ، به مخالفت برخاسته اند

از جمله بديهيات مذهب ما اين است كه أئمه از جايگاه « : معاصرشان مي گويد
. 1»و نه نبي مرسل بدان راه نمي برد، مقرّبي  هچنان رفيعي برخوردارند كه نه فرشت

با خدا  ما: از ائمه روايت شده كه فرموده اند« :و نيز در همان كتاب مي گويد

                                                                                                      
دریافت می کنند از جدا در نظر گرفت، زیرا آنچه با وحی دریافته اند خودشان از آن خربی نداشته اند، 

  : می فرماید و از زرنگی و هوشیاریشان حائر آن نشده، و لذا خداوند مّتعال

m F  E  D   C  B  AG    ^   ]  N  M   L  K  J I  Hl    ٥٢: الشورى  
كه ( امي  امي ، به تو نيز به فرمان خود جان را وحي كرده مهان گونه كه به پيغمربان پيشني وحي كرده: یعنی

  .و اميان كدام استدانسيت كتاب چيست  تو كه مني) پيش از وحي . قرآن نام دارد و مايه حيات دهلا است 
این آیه رّدی است علیه کسانی که با بزرگ و بی نظیرخواندن و تعظیم و نابغه و عبقری انگاشنت 
رسول خدا، و نسبت دادن مهه چیز، حّتی علوم شرع که خود حامل آن از جانب خداست به نبوغ و 

مکّارانه ی  هک حیله و دسیساستعداد او، گمان می کنند کار خوبی اجنام داده اند، ولی در واقع این ی
است که ازطریق آن می خواهند وحی اهلی را انکار کنند، و متام علوم اهلی و شرعی را به عبقرّیت و نبوغ 

معرفی کنند تا نه حبثی از ....و او را مانند سایر نامداران سیاسی، خمترعین و(رسول خدا نسبت دهند، 
، ولی ما در رّد آهنا نه یاوه می سراییم ونه )مطرح باشد خدا به میان آید و نه حالل و حرامی در کار

حق را ی  هخصایص و مزایای رسول خدا را انکار می کنیم، بلکه باطلشان را باطل می کنیم و جنب
فقط نابغه و عبقری نیست، بلکه عالوه ) صلّی اهللا علیه و سلّم(حمّمد : تثبیت می کنیم، و می گوییم

 .بر آن پیامرب خداست
 .٥٢ایران ص ی  هتاب حکومت اسالمی مخینی رهرب انقالب شیعک -١
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ي  ولي فاطمه، مقرّب و پيامبر مرسل بدان نمي رسندي  هحاالتي داريم كه نه فرشت
  ). 1(»زهراء هم چنين مقام و منزلتي داشت 

                                           
مخینی در مورد أئّمه آنقدر غلو و اغراق کرده که آهنا را باالتر از مقام بشر و در مقام الوهّیت و خدا  -١

قطعاً امام دارای مقام حممود « : میگوید ٥٢ص  :بودن قرار داد، مهانگونه که در کتاب  حکومت اسالمی
واال،و خالفت تکوینی است که مهه ذرات این جهان هستی در برابر آن والیت و سیطره آن ی  هو درج

ولی منی فهمم آن خالفت تکوینی که مهه درات هستی دربرابرش متواضع است  جزآن »  فروتن هستند 
  :قسمت که خدا به خود نسبت داده و می فرماید

m Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼   l      )٨٢: سی(  
و آن  !بشو: هر گاه خدا چيزي را خبواهد كه بشود ، كار او تنها اين است كه خطاب بدان بگويد : یعنی
  .شود هم مي

ائمه قبل ازاین جهان نور بودند، سپس خداوند آهنا را به عرش حلقه « : مهچنین در کتاب فوق می گوید
  .»ادندزد و مقام و مرتلتی به ایشان خبشید که جز خدا کسی منی د

  .!در این غلو و یاوه سرایی بیندیش که مهه خمالفت صریح  با قرآن و سّنت
قبل از چاپ و نشر این موضوع با مطالعه مطبوعات و رسانه هایی که سخنان مخینی را ثبت کرده بودند 
دیدم مطالبی را به مناسببت میالد مهدی غایبی که شیعه ادعا می کنند بیش از هزار است خود را 

ید مردم خمفی کرده و هنوز هم زنده است و بعداً برمی گردد تا جهان را پر از عدالت کند مهانگونه که ازد
  .از ظلم و ستم پر شده

این سخنان مخینی چنین می رساند که مهه پیامربان که پیامرب اسالم هم یکی از آهناست در اصالح 
نها کسی که موفّق به این کارشده و بشرّیت و اجرای عدالت ناکارامد بوده و شکست خوردند، و ت

. میدان خواهد بود مهدی منتظر است، و او یگانه شخصّیتی است که این امر را حتقّق می خبشدی  هبرند
: منتشر شد می گوید)٣٠/٦/١٩٨٠(کویتی که در تایخ »الرأی العامل «ی  هاو در مقاله ای که نشری

مبعوث شدند، اّما هیچکدام موفّق نشدند، و حّتی  متام انبیاء جهت پایه ریزی عدالت در کلّ جهان«
..... خامت األنبیاء که برای اصالح بشرّیت و اجرای عدالت مبعوث گردید در زمان خود هم موفّق نشد،

و تنها شخصی که در این باره برنده خواهد شد و در متام جهان عدالت را بر پا می کند، و احنرافات را 
  .»ست راست می کند مهدی منتظر ا

) صلّی اهللا علیه و سلّم(نه واهللا این حرف نه حق و نه راست است، وهیچ کسی به اندازه حمّمد املصطفی 
« : مهچنیین مخینی در تأکید بر این معنی می گوید. در حتقّق  عدالت موفّق نبوده و خنواهد بود

ل خواهد شد، و در کاری که مهه مسلماً امام مهدی علیه الّسالم برای حتقّق عدالت در  کلّ جهان وارد عم
انبیاء بسبب موانعی که بر سر راه داشتند در حتقّق آن شکست خوردند او در اجرایش موفّق و برنده 

، از این رو به نظر مخینی عید والدت مهدی بزرگترین عید کلّ بشرّیت است ، »....   خواهد بود
« : د رسول اهللا هم بزرگتر است، ازآن جهتیعنی از عید فطر و قربان هم بزرگتراست، و از عید میال

که عید مهدی به نسبت مسلمین عید بزرگ به حساب می آید بزرگتر از عید تولّد رسول خدا چون 
  »عید میالد مهدی برای متام بشرّیت عید است، زیرا او مهه بشرّیت را رهنمود خواهد کرد
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در رابطه با تبيين » 100ص، مختصر تحفه« در كتاب  -رحمه اهللا -آلوسي
مه اين است كه علي از ه اجماع اماميه بر«  :شيعه در اين باره مي گويدي  هگفت

گتر و رولي از رسول خدا بز، پيامبران جز آنهايي كه اولو العزم هستند برتر است
اما برخي از شيعيان مانند ابن مطهر حلّي و غيره در مورد ساير ، باالتر نيست

. و برخي ديگر معتقدند كه مساوي با ساير اولوالعزم است، اولوالعزم توقّف كرده اند
همانگونه كه كُليني از هشام احول ، ائمه وارد شده اين مخالف رواياتي است كه از

و هر كس ، انبياء از أئمه برترند: و او هم از زيد بن علي روايت كرده اند كه گفت
و نيز ابن بابونه از صادق روايت مي كند ، غير اين را بگويد گمراه و سرگشته است

   .»انبياء نزد خدا از علي محبوب ترند: كه با نص صريح فرمود
و با تضعيف ، با استدالل به داليل معقول و منقول –رحمه اهللا  -آلوسي

چون رجال آن ، شيعه پرداختهي  هنصوصي كه بدان استدالل كرده اند به رد مقول
و نيز مخالف و معارض ديگر نصوص موجود ، روايات مورد اعتماد ايشان ضعيفند

هركس كه در پي شناخت اين نقد و بررسي آلوسي براي . در كتابهاي شيعه است
  .و بخواهد از آن پيروي كند بسيار شفاف مي باشد، حق باشد

برتري أئمه بر  انبياء دركتابهاي شيعه بسيار آشفته و ي  هعالوه بر اينها مقول
»  62- 61مصباح الهداية ص « زيرا علي موسي بهبهاني در كتاب خود، متردد است

  .امامت از نبوت باالترستي  همرتب: مي گويد) 1(در اثبات واليت 
شيعه را انكار كند حكم كافر ي  هاز اين رو هر كس امامت يك امام يا همه أئم

قمي كه نزد شيعه ملقّب به صدوق است مي ي  هابن بابوي، بودنش را صادر كرده اند
  :گويد

                                                                                                      
من منی توامن او را رهرب نامگذاری کنم، « : یددر خامته حبث تفضیل و برتری مهدی بر مهه انبیاء می گو

چون او باالتر و بلندترو بزرگتر از رهرب است، و نیز منی توامن او را مرد اّول بنامم چون بعد از او دّوم مرد 
ولی ما بعد از خواندن مطالبی . »وجود ندارد، لذا با هیچ تعبیری جز مهدی موعود نامش بیان منی شود

ال . اسالمی خوانده ایم دیگر از هیچکدام از حرفهای این مرد تعّجب منی کنیم که در کتاب حکومت
 .حول و ال قّوة االّ باهللا

 .برگفته ایم١٩دکتر علی امحد سالوس ص » االمامة «این نصوص را مهراه با منابع آن از کتاب   -١
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اعتقاد ما بر اين است كسي كه امامت علي بن ابوطالب و ديگر ائمه بعد از او « 
و اعتقاد مان ، كار كند مانند آن است كه نبوت كل پيامبران را انكار كرده باشدرا ان

بعد از او را ي  هدر مورد كسي كه امامت علي را قبول داشته باشد ولي يكي از ائم
انكار كند اين است كه او همچون كسي است كه نبوت و پيامبري همه پيامبران را 

  ).1(را انكار نمايد صقبول داشته باشد ولي نبوت محمد 
  : مي گويد )تشيع(و شيخ مفيد 

و ، اتّفاق نظر اماميه بر اين است كه هر كس امامت يكي از ائمه را انكار كند«
مستحق ماندن هميشگي در آتش ، فرض بودن اطاعت از آنها را قبول نداشته باشد

را جهت شيخ مفيد ي  هو مجلسي گفت، )23/390بحار األنوار مجلسي (»دوزخ است 
  .تأييد رأي خود ذكر مي كند

حلّي ، اين باورند كه انكار امامت از انكار نبوت بدترست برو برخي ديگر هم 
امامت لطف عامي است و «: ها ملقّب به عالّمه است مي گويد كه نزد جعفري

، چون خالي بودن زمان ازوجود پيامبر زنده ممكن است، نبوت لطف خاص است
پس انكار كردن لطف عام از انكار لطف خاص  ، كن نيستولي بدون امام مم 

حسن بن يوسف ي  هنوشت، كتاب االلين در مورد امامت امير المؤمنين(» بدترست 
  ).1/3مطهر حلّي 

بلي اينطوراست كه او مي « : يكي از علماي شيعه در تعقيب اين رأي مي گويد
امامت اشاره كرده به اينكه صدوق هم در رابطه با منكر « : و اضافه مي كند، »گويد

ناصبي از يهودي : و از صادق روايت كرده كه گفت، او از سه بد بدترست
چون يهودي نبوت را انكار كرده : چطوراي فرزند رسول اهللا؟ گفت :گفتند، بدترست

نگاه (»ولي ناصبي لطف امامت را انكار كرده اند كه عام است، كه لطف خاص است
جمال الدين مقداد بن عبداهللا » يوم الحشر «ر سود بخش كن به حاشيه كتاب بسيا

  ).43سيوري ص

                                           
 .١٠٣هببهانی در مورد اعتقادات صی  هرسال -١
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  )1(خاتم اولياء و انبياء
و به گمان ايشان ، برتر استنبوت  بر برخي از صوفيه بر اين اعتقادند كه واليت

از جمله حكيم ترمذي و ابن عربي قائل به ، خاتم األولياء ازخاتم األنبياء باالترست
نه در قرآن ، اعتقادشان باطل و دروغ است و، باطلندي  هاين ياوبر » دت وجود حو«

بر انبياء برتري  ويا اينكه اينكه خاتم أولياء وجود دارد مبحثي مبني بر و نه درسنّت 
وهيچ كدام از علماياني كه شايسته اند الگو و مقتدا ، يافت نمي شود داشته باشد

  .ي به ميان نياورده اندباشند در اين باره سخن
و  صكه با توجه به خاتم األنبياء بودن محمد آورده اصل غلط از اينجا سر بر 

 اناو برترين پيامبر: با توجه به اينكه از همه پيامبران برتر و باالترست گفته اند
و ، زيرا محور برتري بر تقديم و تأخير نيست، ولي اين استدالل باطل است، است

ت كه برترين افراد اين امت اصحاب آمده اس صدر حديث صحيح رسول خدا 
كوه اُحد طال در راه ي  هو اگر مسلماني به انداز، اند كه همراه و همدم ايشان بودند

يك مد يا نصف مديكه هر كدام از اصحاب بخشيده اند ي  هخدا ببخشد به انداز
  :همچنين با روايت ثابت آمده است كه فرمود. پاداش دريافت نمي كند

بهترين افراد  :يعني» مثّ الّذین یلوهنم ، مثّ الّذین یلوهنم، رون قرنیخیر الق« 
بعد كساني كه بدنبال آنها مي ، اين امت كساني هستند كه در اين قرن مسلمانند

  .سپس يك قرن بعد از آنها، آيند
و در علوم هم علماي متقدمين از نبوغي برخوردارند كه متأخرين همان رشته 

و اين معيار تنها در ، عالم نحو» سيبويه «مانند ، آنها سبقت بگيرندها نمي توانند از
اما در ، مورد علوم پويا درست است كه متأخرين علم متقدمين را كامل مي كنند

و هديه ، چرا كه نبوت و علوم آن بخششي الهي، مورد نبوت و و رسالت فرق دارد
ي  هطرح اين مقوله دريچ. آيداي رباني است كه با كسب و تالش زياد بدست نمي 

و هر كه قصد شرارتي با ، زيرا هر كه نسبت به خود گمان نيك برد، شرّي گشود
و علم و دانش خويش را بدون ، اين امت داشت ادعا مي كند كه او خاتم األولياست

                                           
، ٢/٢٢و جمموع الفتاوی شیخ االسالم  ،٢/٣٠٠لوامع األنوار البهّیه : برای بررسی  این مسأله به -١
 .مراجعه کن ٣٦٣، ١١/٢٢١
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و هيچ كسي از ، واسطه از خدا دريافت مي كند كه اين گمراهي بسي بزرگ است
د ادعا كند كه با هيچ پيامبر يا نبي در فضيلت و برتري يكسان اين امت حق ندار

و هيچ كدام از مدعيان واليت و اهل . است چه رسد به اينكه ادعاي برتري كند
  .عبادت كند صد مخالف با راه و روش رسول اهللا نصالح بودن حق ندار

  مراتب و درجات انبياء و رسوالن 

و مي  داده خبر ديگر پيامبران بر برخي خداوند از تفضيل و برتري برخي از 
  :فرمايد

m t u  v w x zy { | } ~ � ¢¡  £ ¤ ¥ ¦   

  ).٥٥: اسراء( 
به  )از جمله(و ، ايم ما برخي از پيغمبران را بر برخي ديگر برتري داده: يعني

و او را بدان افتخار بخشيده و باالتر از بعضي انبياء قرار (ايم  داود زبور عطاء نموده
  ).ايم به تو نيز قرآن ارمغان كرده و خاتم و سرآمد همه پيغمبرانت ساخته .ايم هداد

و ، اجماع امت اسالم بر اين است كه مقام رسول از مقام نبي باالترست
داراي برترينسبت به رسوالن هم دربين خود درجات متفاوت دارند و برخي 

  :همانگونه كه خداوند متعال مي فرمايدسايرين هستند 
m A B C D E F HG I J K      ML  N O QP R S 

T U V     W X ZY [ \ ] ̂ _ ̀  a b c d e 
f g h i   j k l m n po q r s t u    v w 

x y z { l )٢٥٣:بقره.(  
بعضي از ايشان را بر بعضي  )كه نام برخي از آنان گذشت(اين پيغمبران : يعني

و بعضي را درجاتي برتر ، سخن گفتخداوند با برخي از آنان  .ديگر برتري داديم
 )يعني جبرئيل(القدس  و به عيسي پسر مريم معجزاتي داديم و او را با روح، داد

  .تقويت و تأييد نموديم
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  از همه برترند العزمپيامبران اولو 

، نوح، محمد :برترين رسوالن و انبياء پنج نفرند كه همه رسول و اولوالعزم اند
  :همانگونه كه خداوند متعال مي فرمايد، )عليهم السالم(موسي و عيسي ، ابراهيم

m ¼ ½             ¾  ¿ À Á Â    Ã  Ä ÆÅ Ç       È É Ê Ë Ì Í Î    
Ï Ð ÒÑ ÔÓ Õ Ö × Ø  Ù Ú  l )٣٥: احقاف.(  

آن گونه كه پيغمبران ، شكيبائي كن )در برابر اذيت و آزار كافران(پس : يعني
  .آنان شتاب مكن )عذاب(و براي ، اند بائي كردهشكي )در سختيها(أُولُواالعزم 

  :چند مورد قرآن ازآنها نام برده ماننددرهمچنين خداوند متعال 
m i j k l m n o p q r s  t u v w x y 

{z | } ~  _ ̀ ba c                d e f g ih j  k l m n 
o p q r s  l )١٣: شوری.(  

بيان داشته و روشن نموده است كه  )نانمؤم(خداوند آئيني را براي شما : يعني
آن را به نوح توصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و 

دين را پابرجا  )ايم كه اصول به همه آنان سفارش كرده(ايم  عيسي سفارش نموده
  .داريد و در آن تفرّقه نكنيد و اختالف نورزيد

  : و مي فرمايد
m A B C D E F G H I  J K L  NM O P 

Q R S  l )٧: احزاب.(  
هنگامي را كه از پيغمبران پيمان گرفتيم و همچنين از تو و  )يادآور شو(: يعني

از آنان پيمان محكم و  )!آري(  .از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي پسر مريم
و دعوت مردم به خداشناسي ، كه در اداي مسؤوليت تبليغ رسالت(استواري گرفتيم 

  ).كتاپرستي كوتاهي نكنندو ي



  
  
  

   پيامبران و رسالت الهي                                                              250
 

  چيست؟ درتفاضل و برتري پيامبران 

فوق تأمل كند مي بيند كه برتري برخي از پيامبران از جانب ي  هكسي كه در دو آي
يا با رفع ، خداوند متعال با دريافت بخشش و موهبتي است كه به ديگران نداده

دعوت  ، دگييا كوشش و تالش جدي در عبادت و بن، درجات بيش از ديگران
  .برپاداشتن مأموريت موكول شده به اوست ، بسوي خدا

  :مثالً داود عليه السالم با اعطاي زبور از جانب خدا برتري يافت
m t u  v w x zy { | } ~ � ¢¡  £ ¤ ¥ ¦ l  

  )٥٥: اسراء(
به  )از جمله(و ، ايم ما برخي از پيغمبران را بر برخي ديگر برتري داده: يعني

و او را بدان افتخار بخشيده و باالتر از بعضي انبياء قرار (ايم  عطاء نمودهداود زبور 
  ).ايم به تو نيز قرآن ارمغان كرده و خاتم و سرآمد همه پيغمبرانت ساخته .ايم داده

  :و تورات را به موسي اهداء كرد همانگونه كه مي فرمايد
m v w x y z { | }  l )٥٣:بقره.(  

عطاء كرديم كه  )تورات(آن گاه را كه به موسي كتاب  )به ياد آوريد(و : يعني
و ، به نور آن(تا اين كه راه يابيد ، است )و حالل و حرام، حق و باطل(انداز  جدائي

  .)هدايت را از ضاللت باز شناسيد، با انديشه ژرف
  :چون مي فرمايد، و اين كتاب همان تورات است

m q r s t  u wv x y z { | }    ~ 
_ ̀ a b c d                 e f g ih j k 

l  m n o p q sr t u v  w x y z { | 

}l )٤٤:مائده(  
 )به سوي حق(نازل كرديم كه در آن رهنمودي  )بر موسي(ما تورات را : عنيي

  .بود )و پرتوانداز بر احكام الهي، زداينده تاريكيهاي جهل و ناداني(و نوري 
  :همانگونه كه فرمود، و نيز براي عيسي انجيل فرو فرستاد
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m A B C D  E F G H I J K  ML N O P Q R 

S T U  V W X Y Z [ \ l )٤٦:مائده.(  
، برتري آدم به اين است كه ابوالبشر است و خداوند او را با دست خود آفريد

  .و به فرشتگان امر فرمود كه برايش سجده برند، و از روح خود در او دميد
ت است كه اولين رسول خدا بسوي اهل زمين و نيز فضيلت نوح به اين علّ

  .سپاسگذار ناميدي  هيعني بند» عبداً شكور«و خداوند او را ، است
و فضل ابراهيم به اين است كه خليل اهللا است و نيز خداوند او را امام و 

  : پيشواي مردم قرار داد
m t u v  w   x  y  {z | }   ~ � ¢¡ £ ¤ ¦¥ § ̈      © 

ª « ¬ l )١٢٤: رهبق.(  
  .من تو را پيشواي مردم خواهم كرد: عنيي

  :و فرمود
m ̀  a b c d e f g h i  j mlk n o 

p         q r l )١٢٥:نساء.(  
آئين چه كسي بهتر از آئين كسي است كه خالصانه خود را تسليم خدا : يعني

ص و در حالي كه نيكوكار باشد و از آئين راستين ابراهيم پيروي كند كه مخل، كند
 )رسد و وحدت ديني مسلمانان و يهوديان و مسيحيان در او به هم مي(جو بود  حقّ

و با خليل ناميدن او افتخارش بخشيده (و خداوند ابراهيم را به دوستي گرفته است 
  ).است

و خداوند موسي را با رسالت آسماني و با كالم خود برتري بخشيد و مي 
  :فرمايد

m A B C D E F G H  I J  K L M 
N Ol )١٤٤:اعراف.(  
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من تو را با رسالتهاي خويش و با سخن گفتنم  !اي موسي :خدا گفت: عنيي
عصري كه مأموريت تبليغ  هم(بر مردمان  )با تو از فراسوي حجاب و بدون واسطه(

  .برگزيدم )احكام آسماني بدانان داري
  :همانگونه كه مي فرمايد، گزيدربرا همچنين خداوند موسي 

m f g   h l )٤١:طه.(  
  .خويش برگزيدم )وحي خود و حمل رسالت(و تو را براي : يعني

خداست و خداوند او ي  هو برتري عيسي به اين بود كه رسول خدا بود كه واژ
و در گهواره با مردم ، را به مريم القاء كرد و از روح خدا به كالبدش دميده شد

  :آنجا كه مي فرمايد، سخن گفت
m A B C D E F G H  I J K ML N O 

P Q R S  T U V W X Y [Z \ ]  _^ ̀ a 
cb d e gf h i j      lk m n o p rq s t u v   w x 

zy { | } ~  l )١٧١:نساء.(  
و او يكي از (فرستاده خدا است ، بيگمان عيسي مسيح پسر مريم: يعني

يعني ( و او واژه خدا )پنداريد و پسر خدا نيست آن گونه كه شما مي، پيغمبران است
و بدين وسيله عيسي را در (است كه خدا آن را به مريم رساند  )كُنْ :پديده فرمانِ

به كالبدش دميده (از سوي خدا  )كه(و او داراي روحي است  )شكم مريم پروراند
  )شده است

از جهت ديگري هم گاهي پيامبران داراي مقام و منزلت برتر بر ديگران 
و برخي بنده و ، وه بر مأموريت نبوت پادشاه بودندمثالً برخي از آنها عال، هستند

و نه از ايشان ، پس پيامبري كه از جانب مردم تكذيب مي شدند«، پيامبر هستند
، پيروي مي شد و نه مورد اطاعت و فرمانبرداري بودند تنها انبياء بودند نه پادشاه

د او نبي ولي در صورتي كه فرمانهايش آنگونه كه خود مي خواست اطاعت مي ش
  :مانند سليمان كه خداوند خطاب به او فرمود، و پادشاه است

m Â  Ã Ä Å   Æ Ç     È É l )٣٩:ص.(  
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، عطاء ما است )ايم چيزهائي كه به تو داده(اين  )ما بدو وحي كرديم كه(: عنيي
، بازدار )خواهي آن را از هر كس كه مي(ببخش يا  )خواهي به هر كس كه مي(پس 

  ).از تو كشيده شود، كه در برابر دادن يا ندادن(حساب و كتابي  بدون هيچ گونه
 صهمانگونه كه به رسول خدا ، رسول استي  هبنابراين نبي پادشاه قسيم بند

ي  هو حال بند» رسول باش يا پادشاه رسول ي  هيا بند، انتخاب كن« : گفته شد
كه بنده اي بود  صمانند حال پيامبر اسالم ، رسول از حال نبي پادشاه بهتر است
و ، و از او پيروي و اطاعت ميشد قرار گرفته  رسول و ازجانب خدا مورد حمايت

و مردم از نفع او ، لذا به مقدار تمام اجر و پاداش همه پيروانش اجر و پاداش دارد
بهره مند هستند و نسبت به ايشان رحمت و مهرباني دارند و او هم به حال آنها 

، ت همراه با پادشاهي را بر نگزيد تا ازمقامش كاسته نشودولي نبو، مهربان است
رياست و مقام و اموال استمتاع مي كرد و از نصيب آخرتش  چون درآن صورت از

  .كم مي شد
لذا نوح و ابراهيم و ، از اين جهت عبد رسول نزد خدا ازنبي پادشاه برتر است 

  ).2)(1(سف برترند موسي و عيسي بن مريم نزد خدا از سليمان و  داود و يو

                                           
 .جمموع فتاوای ابن تیمیه -١
انبیاء و رسوالن اهلی مهانگونه که گفته شد از جانب خدا در مراتب و درجات خمتلفی برخوردارند،  -٢

راستی و حقیقت به گمان اینکه ی  هارج ازدایرولی برخی از مردم چیزهایی را به آهنا نسبت می دهد خ
را می خوانند و  صاین کار تعظیم و بزرگداشت آهناست، از مجله خیلی از مسلمانان نا آگاه رسول اهللا 

ای اّولین خلق خدا، یا ای نور عرش اهللا، در حال که این مقوله حاوی جمموعه ای از : می گویند
خداست به فریاد خوانده ی  هکردن از رسول خدا که تنها شایستخواندن و فریاد :گمراهی هاست، اّول 

  .شود
طرح ادعای اینکه رسول خدا از نور آفریده شده، مهچنین از نور خلق شده، در حالی که جز چند : دّوم

روایت باطل و بی اساس هیچ دلیلی بر این قضیه نیست، زیرا خنستین خملوق خدا قلم است که 
انساهنا، و آفریده شدن ی  هنوشته می شود، و رسول خدا انسانی است مانند بقیتقدیرات مهه چیز با آن 

او بعد از دیگران هیچ زیانی به مقام او منی رساند، چرا که درجات و فضائل مردم به اعتبار منبع و اصل 
یم ، چون گاهی مؤمن از کافر متولّد شده و گاهی به عکس، مانند پسر نوح که کافر بود، و ابراه نیست

هم از آزر، و آدم ازخاک، وقتی که خداوند او را تسویه ساخت و روح را دراو دمید، فرشتگان را به به 
فضل و برتری آدم بر آهنا به سجده واداشت، زیرا نامها را به آدم آموخت و آدم را با دست خود ی  هنشان

 .آفرید
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  صفضل و برتري محمد رسول اهللا 

محمد ، در روز جزا وقتي كه خداوند اولين و آخرين انسانها را زنده مي گرداند
و ، و سرور بني آدم لواي حمد و ستايش خدا را در دست دارد، ص المصطفي

  :ي فرمايدم صرسول اهللا ، ميگيرندانبياء و پيامبران در آن روز در زير پرچم او قرار
و ما من ، وبیدی لواء احلمد و ال فخر، و الفخر، أَنا سید ولد آدم یوم القیامة« 

  ).1(» و أّول ُمشفّعٍ و ال فخر، اَنا أّول شافع، نبّی یومئٍذ آدم فمن سواه ِاالّ حتت لوائی
من در روز قيامت سرور فرزندان آدم هستم و فخر ) رسول خدا فرمود( :عنيي

ي  هو هم، و لواي حمد و ستايش پروردگار در دست من است، فروشي نمي كنم
شفاعت هم ي  هاولين شفاعت كننده كه اجاز، پيامبران در زير لواي من محشورند

  .دريافت مي كند منم
به ، هنگامي كه مردم در محشر تحت فشار سخت و طاقت فرسا قرار مي گيرند

پيامبران يكي يكي در ، شفاعت مي كنند طلبرسوالن بزرگ روي آورده از ايشان 
پيش پيامبر ديگري : خواست مردم را رد كرده و همه در جواب مردم ميگويند

نزد محمد برويد كه گناهان « : او مي فرمايد، تا نوبت به عيسي مسيح ميرسد، برويد
   .»اول و آخرش مورد عفو و بخشش خداوند قرار گرفته 

و ، در آن روز عظيم است صاين فضل و سروري و مقام واالي رسول اهللا 
و ، اين به خاطر صفات متعالي و اخالق وارسته و تالش و مجاهدت براي خدا

، برخواستن در اجراي فرمان او است كه خود و امت و دعوتش را فضائلي بخشيده
همانگونه كه ، ازجمله خداوند او را هم مانند ابراهيم به خليل خود برگزيد

  : فرمودص ت ميكند كه رسول اهللادرصحيح مسلم ابوعوانه رواي
  .2»انّ اهللا اّتخذنی خلیالً کما اّتخذ ابراهیم خلیالً « 
  .م به خليل خود برگزيديخداوند مرا نيز همچون ابراه: عنيي

بي نظير ي  هبر سايرين قرآن عظيم است كه هدي ص امتياز ديگر رسول اهللا
  :خداست به آن سرور گرامي و به كسي ديگر داده نشده

                                           
 ).٢/٢١(روایت امحد و ابن ماجة و الّنرمذی، صحیح اجلامع الّصغیر  ١-
 .١٧٥حتقیق الطحاویه، شرح الطّحاویه ص -٢



  
  
  

   255                                          پيامبران و رسالت الهي  
 

m ® ̄ ° ± ² ³  ́  µ l )٨٧: حجر.(  
سوره فاتحه را تشكيل (ايم كه  به تو داده )آيه(ما هفت  !)اي پيغمبر(: يعني

و از منزلت خاصي برخوردارند و وسيله (گردند  تكرار مي )دهند و در هر نمازي مي
كه (ايم  و همه قرآن بزرگ را به تو عطاء نموده )دعا و ثنا و طلب هدايت از خدايند

  ).جزه جاويدان يزدان و مايه تاب و توان مسلمان استمع
از شش ويژگي ديگر بهره مند است كه به   صعالوه بر قرآن رسول اهللا  

  :همانگونه كه در حديث آمده است، كسي ديگر داده نشده
و اُحلّت لی ، و ُنصرت بالرعب، أعطیُت جوامع الکلم: فّضلت علی األنبیاء بستٍّ« 
و ختم بی ، و اُرسلت الی اخللق کافّة، ی األرض طهوراً و مسجداًو جعلت ل، الغنائم
  .١»الّنبّیون

  : با شش ويژگي بر انبياء برتري دارم: يعني
  .يعني سخنان كوتاه با معناي فراوان، جوامع الكلم به او داده شده:  اول
خداوند رعب و ترس و وحشتي سهمگين را نسبت به رسول خدا و : دوم

لب مخالفان و دشمنانش القاء مي كند بطوريكه در برابرش ياراي پيروانش در ق
  .مقاومت ندارند

و پيامبران قبل ، حالل است صغنايم جنگي كفار تنها براي رسول اهللا  :سوم
ازاو همه غنائم را در جايي جمع مي كردند و به فرمان خدا از آسمان آتشي فرود 

  .مي آمد و آن را تبديل به خاكستر مي كرد
و هر ، طهارت و پاكي و محل نماز شدي  هزمين براي او و امتش وسيل :رمچها

و در ، مسلماني وقت نمازش فرا رسيد مي تواند وضو بگيرد و نمازش را برپا دارد
يا ، يا منزل، و درمسجد محل سكونت، صورتي كه آب موجود نباشد تيمم مي كند

  .بيابان نمازش را برپامي دارد
، از عرب و غير عرب، ي براي همه نسلها و نژاد و قوميتهامحمد المصطف: پنجم

زمان بعثت او  هم آنهايي كه در، مبعوث شده است) 1(و زرد و سرخ، سفيد و سياه
  :و هم كساني كه تا پايان دنيا و برپايي قيامت به دنيا مي آيند، بودند

                                           
 ).٢/٢١(روایت مسلم و ترمذی، صحیح اجلامع  -١
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m r  s t u v w x y z   {   | } �~ ¡  
¢  £       ¤ ¥ §¦  ̈ © ª « ¬ ® ̄ °  ± ² 

³ ́ µ  l )١٥٨:اعراف.(  
اعم (من فرستاده خدا به سوي جملگي شما  :بگو )به مردم(  !اي پيغمبر: يعني

  .هستم )از عرب و عجم و سياه و سفيد و زرد و سرخ
و گروهي از جن بعد از استماع ، و نيز او را بسوي انسان و پريان مبعوث كرد

ب حق نازل گرديد نزد قومشان برگشتند و آنها و ايمان آوردن به آنچه از جان، قرآن
  :را به ايمان فراخواندند و گفتند

m i j k l m n  o   p q  r s t u v w x y 
z { |  } ~  _ ̀   a b c d fe g  h i j k l  

  ).٣٢- ٣١:احقاف( 
تا ، و به او ايمان بياوريد، سخنان فراخواننده الهي را بپذيريد !اي قوم ما: يعني
محفوظ و مصون از عذاب (هانتان را بيامرزد و شما را در پناه خويش خدا گنا

  .دارد) سخت آخرت
بعد از او هيچ پيامبري نخواهد آمد چنانچه خاتم پيامبران بدين معنا كه  :ششم

  :خداوند متعال ميفرمايد
m ¹ º        » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É 

Ê Ë  )٤٠:احزاب.(  

                                                                                                      
در کتابش مّدعی شده که حمّمد خمصوص قوم عرب است، و این مقوله ای است ) جواهر لعل هنرو (  -١

سوی شیخ قبالً توّسط نصارای صلیبی قدیم و جدید مطرح گردید و پاسخ به آن شبهه بطور مفّصل از
االسالم ابن تیمیه داده شد، و برای رّد این افتراء مهین مقدار کافی است که ما تناقض گویی آهنا را 
بیان کنیم بدینصورت که مهینکه آهنا به نبّوت  ورسالت او اقرار می کند مقتضی آن است که اخربش را 

مبعوث شده، پس ابتدا به پیامربی تصدق کنند، و از مجله پیام و اخبار او این است که بسوی مهه مردم 
او تنها بسوی عرب مبعوث شده، بنابر : او ایمان و باور دارند، سپس تکذیبش میکنند، و می گویند

این ادعایشان تناقضگویی آشکاری است، و  واضح است که تنها به قصد توجیه و هبانه تراشی برای 
 .کفرشان تالش می کنند
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نبوده  )نه زيد و نه ديگري(هيچ يك از مردان شما  )نسبي(محمد پدر : يعني
و بلكه فرستاده خدا و آخرين پيغمبران  )تا ازدواج با زينب براي او حرام باشد(

و خدا از همه چيز آگاه بوده  ).و رابطه او با شما رابطه نبوت و رهبري است(است 
  .و هست

چون هر رسولي ، اشدوقتي كه پيامبر خاتم األنبياء است پس خاتم المرسلين ميب
و معني خاتم األنبياء و مرسلين اين است كه هرگز بعد از او رسولي . نبي است

و چيزي از دينش را نسخ و ) 1(، مبعوث نخواهد شد كه شريعتش  را تغيير دهد
آنگونه  - و فرود آمدن عيسي مسيح در آخر الزّمان راست و حقيقت است، باطل كند

و ، با شريعت قرآن حكم ميكند نه تورات و انجيل و - خبر داده صكه رسول خدا 
  .و خوگ را مي كشد و براي نماز اذان مي گويد، صليب را ميشكند

                                           
ی  هموعه ای از مدعیان دروغین نبّوت ظاهر شدند، مانند مسیلمجم صبعد از بعثت رسول اهللا  -١

کذّاب و اسود عنسی و سجاح، و گاه گاهی اینگونه افراد سر بر می آوردند، مهانگونه که در قرن گذشته 
ملقّب به باب ظهور یافت که پیروانش را بابیه می خواندند، باب )م١٨١٩متولّد (علی حمّمد شیرازی 

آن مدعیان دروغین ی  همهچنین از مجل. ت کرد بعد آن را به ادعای خدایی تبدیل کردمّدتی اّدعای نبّو
میرزا غالم امحد قادیانی است که پیروانش در هند و آملان و بریتانیا و آمریکا پراکنده اند و دارای 

امروز  مساجدی هستند که در آجنا به گمراهی مسلمانان می پردازند، و قادیانیه خوانده می شوند، ولی
  .خود را به امحدیه شهرت می دهنهد تا بیشتر موجبات سرگردانی مردم را فراهم منایند

مهچنین مّدعیان دروغین نبّوت دیگری در سودان ظهور یافتند که خداوند متعال خود تکفّل رسوایی 
و از ( شوند  يدهند ، رستگار من قطعاً كساين كه به دروغ چيزي را به خدا نسبت مي. مهه را بر عهده گرفت

 ).٦٩:یونس) (يابند  عذاب آخرت رهائي مني
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  نصوص وارده در نهي از تفضيل بين انبياء 
احاديث و رواياتي وارد شده كه مسلمانان را بر حذر مي دارد از اينكه بگويند فالن 

ابوسعيد خُدري روايت مي كند كه رسول اهللا از جمله ، پيامبر از فالن ديگر برترست
  .يعني انبياء را بر يكديگر برتري ندهيد. »)1( ال ُتخّیروا بین األنبیاء« :فرمود ص

ال « : روايت مي كند كه فرمود صابوهريره همين مفهوم را از رسول خدا 
  . »)2( تفّضلوا بین األنبیاء

رتري انبياء بر يكديگر اين احاديث با آيات و نصوص قرآن كه بر فضل و ب
بلكه نهي وارد شده در احاديث فوق بر تفضيل و ، داللت مي كنند تعارض ندارد

يا اينكه زماني اين امر ، برتري همراه با حميت و تعصب و بي قدري حمل مي شود
همانگونه كه سبب وارد ، )3(منجر به خصومت و فتنه شود منهي و حرام است 

مسلماني يك مرد يهودي را « : ره كرده و مي فرمايدشدن حديث به اين امر اشا
را  صقسم به خدايي كه محمد : مسلمان گفت، مورد فحش و ناسزاگويي قرار داد

قسم به خدايي كه موسي را بر جهانيان : و مرد يهودي هم گفت، بر جهانيان برگزيد
در ، زدسپس مرد مسلمان دستش را بلند كرد و يك سيلي را به يهودي ، برتري داد

رفت و حادثه درگيري  صاين هنگام مرد يهودي جهت شكايت نزد رسول خدا 
مرا بر موسي « : فرمود صسپس رسول خدا ، با مسلمان را به عرضش رسانيد

زيرا در محشر قيامت زماني كه مردم مدهوش و از حال رفته بر زمين ، برتري ندهيد
ناگهان موسي را دركنار ، من نخستين كسي هستم كه به هوش مي آيم، مي افتد

نميدانم آيا اصالً از ابتدا هم از حال ، عرش مشاهده مي كنم كه او هم هوشيار است
يا او از جمله كساني است كه مورد استثاء ، يا قبل از من به هوش آمده، نرفته

  ).4(» خداوند قرار گرفته است
                                           

 ).٣/١١٤(متفق علیه مسلم و خباری، مشکاة املصابیح  -١
 ).٣/١١٤(خباری، املشکاة  -٢
 .١٧٠مراجعه شود به شرح طحاویه ص -٣
 ).٦/٤٤١(فتح الباری ..صحیح خباری، کتاب االنباء، باب وفات موسی  -٤
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و  »نبیاءال تفّضلونی علی األ«  :و در روايت ديگري از بخاري آمده است 
آمده كه حديث اول يعني مرا بر انبياء برتري » ال ُتخّیروا بین األنبیاء « روایتی هم 

  .انبياء را بر يكديگر برتري ندهيد :و دوم يعني، ندهيد
علماء در مورد نهي رسول خدا از « : ابن حجر پيرامون اين موضوع فرمود 

ه كساني است كه خودسرانه و نهي متوج: برتري دادن انبياء بر همديگر گفته اند
يا طوري يكي را بر ديگري برتري ، بدون دليل انبياء را بر همديگر برتري مي دهند
يا ، يا ايجاد تنش و خصومت كند، مي دهد كه منجر به اهانت برخي از آنها شده

منظور اين است كه يكي را با همه نوع فضايل برديگري برتري ندهيد بطوري كه 
  ).1(» ضيلتي براي ديگري نباشيد قائل به هيچ ف

روايات و اخبار وارد « : همچنين از برخي اهل علم نقل مي كند كه گفته اند
شده در نهي از تخيير و ترجيح پيامبران بر همديگر تنها براي موارد مجادله با اهل 

چون اينگونه برتري طلبي ها ، و برتري دادن يكي از انبياء بر ديگران است، كتاب
در بين پيروان دو دين صورت مي گيرد كمتر اتفاق مي افتد كه يكي از طرفين وقتي 

اما تخيير و ، به پيامبر طرف مقابل توهين نكند و با اين كار مرتكب كفر نشود
فضايل جهت تحصيل ترجيح باشد شامل نهي ي  هتفضيل مبتني بر مقايس

  ).2(»شود نمي

                                           
 ).٦/٤٤١(فتح الباری  -١
بقره مراجعه ٢٥٣منبع سابق، برایتحقیق بیشتر به تفسیر ابن کثیر و تفسیر قرطبی در تفسیر آیه  -٢

 .کنید



 



 

  

  

  دوم بخش
   يآسمان يرسالتها



 



 

  فصل اول
  ايمان به رسالت ها

  بخشي از اصول ايمان است  آسمانيتصديق رسالت 

از جمله اصول اعتقادي اسالم تصديق جازم و قاطع رسالتهايي است كه خداوند 
و نيز بخشي از اين اعتقاد ، متعال توسط انبياء و پيامبرانش براي بندگان نازل فرمود

امبران گرامي هم آن رسالتها را اين است كه اعتقاد قاطع داشته باشيم به اينكه پي
  : خداوند متعال خطاب به موسي مي فرمايد، بدون كم و كاست به مردم ابالغ كردند

m A B C D E F G H  I J  K L M 
N Ol )١٤٤:اعراف.(  
من تو را با رسالتهاي خويش و با سخن گفتنم  !اي موسي :خدا گفت: يعني

عصري كه مأموريت تبليغ  هم(مردمان بر  )با تو از فراسوي حجاب و بدون واسطه(
يعني توراتي را كه به (ام  پس آنچه به تو داده، برگزيدم )احكام آسماني بدانان داري

  .باش )نعمت يزدان(برگير و از زمره شكرگزاران  )محكّم، ام دست تو سپرده
خداوند متعال پيامبران را مورد تمجيد و ستايش قرار داد كه در راستاي تبليغ 

  :لتهاي الهي سرزنش هيچ سرزنش كاري بر آنها اثر گذار نبودهرسا
m ̈  © ª « ¬ ® ̄ ° ±   ³² ́  µ ¶ ̧ l   

  )٣٩:احزاب(
به (رسالتهاي خدا را  )ها و برنامه(كساني كه  )يعني آن، پيغمبران پيشين(: عنيي
و همين ، ترسيدند ترسيدند و از كسي جز خدا نمي و از او مي، رساندند مي )مردم
  .باشد )زحمات و پاداش دهنده اعمال آنان(كه خدا حسابگر بس 

علّت و عامل اساسي هالك و نابوي امتها تكذيب و عدم پذيرش رسالتهاي 
هالكت قومش توجه كن آنجا  از بعد، صالح خدابه موضعگيري پيامبر، آسماني بود

  :كه خداوند مي فرمايد
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m u v w x y z  { | } ~ � ¡   ¢ 
£  ¤l  )٧٩:اعراف(.  
 !اي قوم من :از آنان روي برتافت و گفت )صالح با دلي پر اندوه(پس : يعني

ولي شما اندرزگويان را ، من پيام پروردگارم را به شما رساندم و شما را پند دادم
  .داريد دوست نمي

  :و موضعگيري شعيب بعد از نابودي قوم او اينگونه بود
m ¬ ® ̄ ° ±  ² ³ ́ µ ¸¶ ¹ º  » ¼ 

½        ¾l   )٩٣:اعراف.(  
من پيامهاي  !اي قوم من :سپس شعيب از آنان روي برتافت و گفت: يعني

 .و در حق شما خيرخواهي نمودم(پروردگارم را به شما رساندم و اندرزتان دادم 
پس با اين حال چگونه بر  )ولي حق را نشنيديد و جز بر طغيان و عصيان نيفزوديد

  .؟ اندوه بخورم )ون شماديني چ و بي(ايمان  حال قوم بي

  ايمان آورد رسالتهابايد به همه 

مانند تورات كه بر موسي ، پيام و الهام خدا گاهي مكتوب از آسمان نازل مي شد
  :خداوند متعال فرمود، دينازل گرد

m P  Q R S T U V W X Y   Z [ \ ] 
 ̂_ a` b  c  d e l )١٤٥:اعراف.(  

اسرائيل از  كه مورد نياز بني(از هرچيز  )تورات(و براي او در الواح : يعني
و  )زندگي(تا پند و اندرز ، نوشتيم )نصائح و حكَم و احكام حالل و حرام بود

بدو (  .باشد )در امر تكاليف ديني و وظائف شرعي ايشان(روشنگر همه چيز 
د مانن، امان و با نشاط فراوان و تالش بي(الواح را با تاب و توان برگير  )اين :گفتيم

و به قوم خود  )در تبليغ آنها دامن همت به كمر بزن، ديگر پيغمبران أُولُوالعزم
مثالً عفو را بر (  .فرمان بده نيكوترين آنها را به كار بندند )اسرائيل يعني بني(

و باالخره ، آسان گرفتن را بر سخت گرفتن، صبركردن را بر پيروزشدن، قصاص
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ر چيزي ترجيح دهند كه از ثواب كمتري آنچه را كه داراي اجر بيشتر است ب
  ).برخوردار است

و گاهي نيز وحي الهي بصورت كتاب و نوشته بود اما شفاهي و با تالوت نازل 
  :مي شد مانند قرآن

m L M N   O P   Q R S T U  l )١٠٦:اسراء.(  
ها و  در مدت بيست و سه سال به گونه آيه(قرآني است كه آن را : يعني
و بدين وسيله جذب (ايم تا آن را آرام بر مردم بخواني  گانه فرستادهجدا )بخشهاي

و قطعاً ما آن را كم كم و بهره بهره  )ها شود و در عمل پياده گردد دلها و انديشه
  ).نه يكجا و سرِهم(ايم  فرستاده

همچنين كتاب نازل شده از آسمان بعضي موارد در يك كتاب جمع آوري مي 
و ، عيسي و محمد صلوات اهللا و سالمه عليهم، داود، ابراهيممانند صحيفه هاي ، شد

گاهي هم بصورت وحي به پيامبر يا نبي القاء مي گردد بدون اينكه بصورت كتاب 
پسران (مانند وحي نازل شده به اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط ، جمع شود

  .وحي شد غير از قرآن صو آنچه به پيامبر ما  ، )يعقوب
بدون تبعيض ه وازل شده از جانب خدا ايمان داشتنبه تمام وحي  واجب است

  :زيرا خداوند فرمان ميدهد، قائل شدن
  m   _   ̂  ]      \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S

  o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `
   r  q  pl )١٣٦ :بقره.(  

و ، بر ما نازل گشته )به نام قرآن(ايمان داريم به خدا و آنچه  :بگوئيد: يعني
نازل  )يعني نوادگان يعقوب(و اسباط ، يعقوب، اسحاق، اسماعيل، آنچه بر ابراهيم

 )همه(و به آنچه براي ، و به آنچه براي موسي و عيسي آمده است، شده است
ميان هيچ يك از آنان جدائي  .پيغمبران از طرف پروردگارشان آمده است

بعضيها را بپذيريم و بعضيها را ، كه مثل يهوديان يا عيسويان نه اين(اندازيم  نمي
دانيم و كتابهايشان  بلكه همه پيغمبران را راهنماي بشريت در عصر خود مي .نپذيريم

  .خدا هستيم )فرمان(و ما تسليم  )پذيريم را به طور اجمال مي
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  :همچنين خداوند خطاب به پيامبر مي فرمايد 
m ̧ º¹ » ¼ ¾½ ¿ À ÂÁ  Ã Ä Å   Æ Ç È 

ÊÉ Ë Ì  ÎÍ Ï Ð ÒÑ Ó  Ô Õ ×Ö  Ø   Ù Ú 
ÜÛ Ý Þ àß á â ã  l )١٥:شوری.(  

و به ، من به هر كتابي كه از سوي خدا نازل شده باشد ايمان دارم :بگو: يعني
  .من دستور داده شده است كه در ميان شما دادگري كنم

  :و خطاب به مؤمنان هم مي فرمايد
m k  l m n o p q r s  t u v 

w x y {z | }     ~ _ ̀ a b c  d e   f g 
h l )١٣٦:نساء.(  

و كتابي كه  )محمد(به خدا و پيغمبرش  !ايد اي كساني كه ايمان آورده: يعني
نازل  )از قرآن(تر  و به كتابهائي كه پيش )و قرآن نام دارد(بر پيغمبر نازل كرده است 

  .ايمان بياوريد )نگرفته است و هنوز تحريف و نسيان در آنها صورت(نموده است 
بنابراين هر كدام از كتابهاي آسماني كه مفصالً از جانب خدا ذكر و تبيين شده 

صحف : مانند، شتهما هم مفصل وبه همان صورت كه خبر داريم به آنها ايمان د، اند
و نيز مانند ، صقرآن محمد ، انجيل عيسي، زبور داود، تورات موسي، ابراهيم
و الهام سنّت به ، و الهام خدا به صالح و هود و شعيب، خدا با موسيي  همصاحب

و معتقديم كه ، كه دركتابهاي سنّت جمع آوري شده، پيامبر ما غير از قرآن را
ند سبحان نازل كردنشان را به ما خبر وكتابهاي ديگري هم وجود دارند كه خدا

  .نداده

  چگونه به رسالتهاي آسماني ايمان بياوريم

و تسليم شدن به احكام آنها حكم و ، بودهبه همه كتابهاي آسماني سابق ن مومما 
، داوري با آنها بر هر امتي كه آن كتاب بسويشان نازل شده واجب بوده است
، همچنين ايمان و اعتقاد جازم داريم به اينكه كتابهاي آسماني با هم تناقض ندارند
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تورات ي  هكه انجيل تصديق كنندآنطور، بلكه همديگر را تصديق و تأييد مي كنند
  :خداوند متعال درمورد انجيل مي فرمايد .است

m { | } ~ � ¡ ¢ £    ¤ ¥ ¦ ¨§ © 
ª « ¬   ® ̄ ° ± l )٥٠:آل عمران.(  

كننده آن چيزي هستم كه پيش از من از  تصديق )من پيغمبريم كه(و : يعني
  .تورات بوده است

  :رده انكار كند كافر استو هر كس چيزي از آنچه را كه خدا نازل ك 
m k  l m n o p q r s  t u v 

w x y {z | }     ~ _ ̀ a b c  d e   f g 
h l )١٣٦:نساء.(  

هركس كه به خدا و فرشتگان و كتابهاي خداوندي وپيغمبرانش و روز : يعني
واقعاً در گمراهي دور و درازي افتاده  )و يكي از اينها را نپذيرد(رستاخيز كافر شود 

  .تاس
  :و فرمود

m f g h i j   k l m n o l )٤٠: اعراف.(  
ما  )هاي گسترده جهاني كتابهاي آسماني و نشانه(بيگمان كساني كه آيات : يعني

درهاي ، دانند كه بدانها گردن نهند كنند و خويشتن را باالتر از آن مي را تكذيب مي
 )ماند ارزش مي شان بيارج و اعمال و خودشان بي(گردد  آسمان بر روي آنان باز نمي

كه به (شوند مگر اين كه شتر از سوراخ سوزن خياطي بگذرد  و به بهشت وارد نمي
  ).گردند و لذا ايشان هرگز به بهشت داخل نمي، هيچ وجه امكان ندارد

شريعت بعدي شريعت سابق را به كلّي يا جزئي نسخ كرده تصديق مي اينكه 
، ختران آدم را با همديگر حالل كرده بودخداوند ازدواج پسر و د، ازجمله، كنيم

همچنين براي يعقوب پيامبر مباح بود كه همزمان دو ، سپس آن حكم را منسوخ كرد
و انجيل هم برخي ، سپس آن را نسخ كرد، خواهر را در عقد نكاح داشته باشد

  : را كه در تورات حرام بود حالل نموداحكامي از
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كننده آن چيزي هستم كه پيش از من از  تصديق )من پيغمبريم كه(و : يعني
بر  )بر اثر ستم و گناه(اي از چيزهائي را كه  تا پاره )ام آمده(تورات بوده است و 
  .برايتان حالل كنم )به عنوان تخفيفي از سوي خدا(شما حرام شده است 

  :عمده اي از تورات و انجيل را نسخ كرد همچنين قرآن بخش
m d e  f g h i j k l  m n 

o p q r  s t u v w x y  
z { | } ~ _ ̀           ba c d e f g 
h  i  j   k ml n o p q  l )١٥٧: اعراف.(  

كنند  كساني كه پيروي مي )دهم به به ويژه رحمت خود را اختصاص مي(: يعني
داند و  خواندن و نوشتن نمي(پيغمبر امي كه  )صطفيخدا محمد م(از فرستاده 
او آنان را به كار نيك دستور  .يابند در تورات و انجيل نگاشته مي )وصف او را

نمايد و ناپاكها را  ها را برايشان حالل مي و پاكيزه، دارد دهد و از كار زشت بازمي مي
فرساي همچون  ام طاقتاحك(اندازد بند و زنجير  سازد و فرو مي بر آنان حرام مي

دست و پا (را از  )و خودكشي به عنوان توبه، قطع مكان نجاست به منظور طهارت
  ).رهاند و از غُل استعمار و استثمارشان مي(آورد  ايشان به در مي )و گردن

  ايمان به قرآن داشتن تنها تصديق آن نيست

اما در مورد ايمان و ، ايمان داشتن به كتابهاي آسماني سابق تنها تصديق است و بس
بلكه عالوه بر اعتقاد جازم و قاطع ، اعتقاد به قرآن تصديق حقانيت آن كافي نيست

و از هر آنچه نهي كرده ، به حق بودن آن البد بايد از دستوراتش پيروي كرد
  :خداوند متعال مي فرمايد، و تسليم همه اوامر و نواهي آن شد، خودداري نمود

 m   E  D  C  B  A     P  O  N  M   L   K  J  I  H  G  F
    ̀ _  ^  ]  \[  Z                 Y  X  W  V  U      T  S  R  Ql)٣-١:اعراف(  
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 بنابراين قرآن يگانه كتاب آسماني بي نظير است كه بعد از بعثت رسول خدا
خطاب به اصحاب  ص رسول اهللا، از جانب خداوند متعال به ما رسيده ص

، فتمّسکوا به، وطرفه بأیدیکم، فانَّ هذا القرآن بید اهللا، أبشروا«  :فرمودبزرگوارش 
  .1» فاّنکم لن هتلکوا و لن تضلّوا بعده ابداً

اين قرآن يك طرفش در دست خدا و طرف ديگرش در دست ، مژده باد: يعني
  .پس بدان تمسك جوييد كه هرگز نه هالك مي شويد و نه گمراه، شماست

عصمت از گمراهي و ي  هسي كه بدان تمسك كند وسيلپس قرآن براي ك
امتش را بسيار تشويق و ترغيب مي كرد كه به  صو رسول خدا  ، هالكت است

  :بعنوان مثال در يكي از خطبه هايش فرمود، كتاب آسماني چنگ بزنند
و أنا ، یوشک أن یأتی رسول رّبی فأجیب، فاّنما أنا بشر !أال أّیها الّناس، أّما بعد«

من استمسک به و أخذ به  ، فیه اهلدی و الّنور، أّوهلما کتاب اهللا ، تارک فیکم الثّقلین 
و أهل ، و استمسکوا به، فخذوا بکتاب اهللا تعالی، و من أخطأه ضلَّ، کان علی اهلُدی

  .٢»أذکّرکم اهللا فی أهل بیتی ، أذکّرکم اهللا فی أهل بیتی ، بیتی
خدا ي  هو شايد به اين زوديها فرستاد ،من بشر هستم! هان اي مردم  :يعني

و من در ميان شما دو چيز گرانبها را ، جهت گرفتن جانم بيايد و من هم اجابت كنم
است كه حاوي نور و هدايت و رهنمود ، اول كتاب اهللا قرآن، برايتان جا مي گذارم

بدان چنگ بزند و از آن برگيرد و بدان عمل كند بر راه راست و  سهر ك، است
پس  ، گمراه است، و از آن فاصله بگيرد، رها كند آن را سو هرك، دايت استه

زيرا همسران (، دوم اهل بيت من است، قرآن را بگيريد و بدان تمسك جوييد
) ، شريعت و احكام را از حفظ داشتندي  هبزرگوار كه مادر مؤمنانند قسمت عمد

  .ا به يادتان مي آورمخدا ر، نسبت به اهل بيتم خدا را به يادتان مي آورم
قرآن پناهگاه مؤمن است در برابر فتنه و آشوبهايي كه طوفنده و بي امان هستند 
و همچون تاريكي شب سياه همه را در برمي گيرد كه جز با تمسك به اين كتاب 

: چقدر زيباست توصيف قرآن به اين كه، بي نظير آسماني راه خالصي از آنها نيست

                                           
 ).١/٦٦(روایت طربانی در الکبیر، حدیث صحیح، صحیح اجلامع  -١
 ).١/٤٢٦(روایت مسلم و امحد، صحیح اجلامع  -٢
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ي  هجدا كنند، ته ها و آينده ها و داوري بين شما در آن استكتاب اهللا خبر گذش« 
هر ، شوخي نيست، خاتمه دهنده ي هر جدال وخصومتي است  ،  حق از باطل است

ستمگري كه از روي خودخواهي از آن روي گردان باشد خدا او را درهم مي 
و ، و هر كس جوياي هدايت از غير آن باشد خدا گمراهش مي گرداند، شكند

و اين قرآن كتابي است كه ، وذكر حكيم و راه راست خداست، سمان محكم خداري
، زبانها مشتبه نمي شود، هواهاي نفساني نمي توانند آن را منحرف گردانند

آن سخن  هر كس با ، علما از آن اشباع نمي شوند، شگفتيهاي آن پايان يافتني نيستند
هر كس بدان ، ا دريافت مي كندهر كه بدان عمل كند پاداشش ر، بگويد راست گفته

و هر كس بسوي آن دعوت كند به راه ، حكم و داوري كند به عدالت داوري كرده
  ).1(راست هدايت يافته است

                                           
ف است، ويل معناي آن زيباست، اين حديث را امام ترمذي در سنن خود روايت كرده و اسناد آن ضعي -١

 .است آن را در منت ذكر نكرده ام  صاّما باوجود اينكه منسوب به رسول خدا 



 

  فصل دوم
  هاي آسماني اي بين رسالت مقارنه

  منبع و هدف از نازل كردن آنها :اول
  : مودواحدي دارند خداوند متعال فري  هكتابهاي آسماني منبع و سرچشم

 m  P  O  N     M  L  K  J  I        H   G      F    E     D  C  B  A
       ̀  _     ̂  ]\  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q

  k  j  i  h  g  fe  d    c  b  a l )٤-١:آل عمران.(  
جز ذات اهللا تعالي هيج معبود بر حقّي وجود ندارد  و او  .ميم .الم .الف: يعني

كتاب  )همان كسي كه( .است )در كار و بار جهان(و متصرّف  )به خود(ده زن
و متضمن اصول (را بر تو نازل كرده است كه مشتمل بر حق است  )قرآن(

براي (كننده كتابهائي است كه قبل از آن  تصديق )و، رسالتهاي آسماني پيشين
 )براي موسي(تورات را  ،و خداوند پيش از آن .اند بوده )اند و پيغمبران فرستاده شده

تورات و انجيل را نازل ، قرآن(پيش از  .نازل كرده است )براي عيسي(و انجيل را 
جدا  )قرآن يعني، چون منحرف گشتند(و ، جهت رهنمود مردمان )كرده است

  .را فرو فرستاده است )حق از باطل(سازنده 
زندگي بشر ي  هتا برنام، كتابهاي آسماني براي يك هدف و غايت نازل شده اند

و نازل شده اند تا . خاكي زندگي مي كندي  هبشري كه در روي اين كر، قرار گيرند
ن و روروح و نور حيات بخش و روشني بخش روان انسان باشد و تاريكيهاي د

انسان را  يشتاريكستانهاي راه و مسير زندگي را كشف كند و با تعاليم و آموزه ها
  .ندبسوي حق و سعادت رهبري مي كن

قرآن كريم در يك جا هدفي را دست نشان مي كند كه خدا به خاطر آن 
  :آنجا كه مي فرمايد، تورات و انجيل و قرآن را هم بدان هدف نازل كرد
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 )به سوي حق(نازل كرديم كه در آن رهنمودي  )بر موسي(ما تورات را : يعني
 .بود )و پرتوانداز بر احكام الهي، زداينده تاريكيهاي جهل و ناداني(و نوري 

و نيز ، كردند ن براي يهوديان حكم ميپيغمبراني كه تسليم فرمان خدا بودند بدا
كردند كه امانتداران و پاسداران كتاب خدا  خداپرستان و دانشمنداني بدان حكم مي

از مردم نهراسيد و بلكه از من  !)و شما اي مؤمنان، اي علماء يهوديان(پس  .بودند
و همچون سلف صالح خود محافظان و مراقبان كتاب خدا و مجريان (بهراسيد 

 )همچون رشوه و جاه و مقام، دنيا(و آيات مرا به بهاي ناچيز  )م آسماني باشيداحكا
هركس برابر آن چيزي حكم نكند كه خداوند نازل كرده  )بدانيد كه(نفروشيد و 

  .او و امثال او بيگمان كافرند )و قصد توهين به احكام الهي را داشته باشد(است 
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ان مقرّر داشتيم كه انسان در برابر بر آن )تورات نام، كتاب آسماني(و در آن 
و بيني در برابر بيني  )شود كور مي(و چشم در برابر چشم  )شود كشته مي(انسان 

و دندان در برابر دندان  )شود بريده مي(و گوش در برابر گوش  )شود قطع مي(
و جاني بدان اندازه و به همان منوال (و جراحتها قصاص دارد  )شود كشيده مي(

گردد كه جراحت وارد كرده است اگر مثل آن جراحات ممكن گردد و  زخمي مي
و از قصاص صرف نظر (و اگر كسي آن را ببخشد  ).خوف جان در ميان نباشد

و كسي كه بدانچه  .گردد او مي )برخي از گناهان(اين كار باعث بخشش ، )كند
ستمگر  او و امثال او )اعم از قصاص و غيره(خداوند نازل كرده است حكم نكند 

  .بشمارند
عيسي پسر مريم را بر راه و روش ايشان ، )پيغمبران پيشين(و به دنبال آنان 
و براي او ، كننده توراتي بود كه پيش از او فرستاده شده بود فرستاديم كه تصديق

زداينده تاريكيهاي (و نوري  )به سوي حق(انجيل نازل كرديم كه در آن رهنمودي 
كرد كه پيش  و تورات را تصديق مي، بود )از بر احكام الهيو پرتواند، جهل و ناداني

  .و براي پرهيزگاران راهنما و پنددهنده بود، از آن نازل شده بود
بايد پيروان  )به طرفداران او دستور داديم كه، ما پس از نزول انجيل بر عيسي(

سي و ك، حكم كنند كه خدا در انجيل نازل كرده است )از احكام(انجيل به چيزي 
از شريعت (او و امثال او متمرّد ، كه بدانچه خداوند نازل كرده است حكم نكند

  .هستند )خدا
در همه (را نازل كرديم كه  )كامل و شامل قرآن(كتاب  )اي پيغمبر(و بر تو 

و ، )آسماني(و موافق و مصدق كتابهاي پيشين ، مالزم حق )احكام و اخبار خود
اگر اهل كتاب (پس  .آنها است )اصول مسائل(و حافظ  )بر صحت و سقم(شاهد 

ميان آنان بر طبق چيزي داوري كن كه خدا بر تو نازل كرده  )از تو داوري خواستند
از حق و حقيقتي كه براي تو ، و به خاطر پيروي از اميال و آرزوهاي ايشان، است

ن به براي رسيد(براي هر ملّتي از شما راهي  !)اي مردم(  .آمده است روي مگردان
خواست همه شما  اگر خدا مي .ايم قرار داده )جهت بيان احكام(اي  و برنامه )حقائق

و لذا ، سرشت و بر يك روال و يك سرشت مي(كرد  را ملّت واحدي مي )مردمان(
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خدا چنين (و اما  )شد راه و برنامه ارشادي آنان در همه امكنه و ازمنه يكي مي
و فرمانبردار يزدان (به شما داده است بيازمايد  )عاز شرائ(تا شما را در آنچه  )نكرد

به سوي  )فرصت را دريابيد و(پس  ).و سركش از فرمان منّان جدا و معلوم شود
و به جاي مشاجره در اختالفات به مسابقه در خيرات بپردازيد و (نيكيها بشتابيد 

اختالف  و از آنچه در آن، جملگي بازگشتتان به سوي خدا خواهد بود )بدانيد كه
و هر يك را برابر كردار خوب يا بد پاداش و (ايد آگاهتان خواهد كرد  كرده مي

  ).پادافره خواهد داد
در ميان آنان طبق چيزي حكم  )دهيم به اين كه به تو اي پيغمبر فرمان مي(و 

و از ، و از اميال و آرزوهاي ايشان پيروي مكن، كن كه خدا بر تو نازل كرده است
تو را از برخي  )ورزي پوشي و خيانت و غرض با كذب و حق(اش كه آنان برحذر ب

و احكامي را (چيزهائي كه خدا بر تو نازل كرده است به دور و منحرف نكنند 
از حكم خدا رويگردان شدند و (پس اگر  ).پايمال هوي و هوس باطل خود نسازند

ي از گناهانشان ا خواهد به سبب پاره بدان كه خدا مي، پشت كردند )به قانون خدا
پيش از عذاب اخروي ، و به عذاب دنيوي(ايشان را دچار بال و مصيبت سازد 

كنند  سرپيچي و تمرّد مي )از احكام شريعت(بيگمان بسياري از مردم  ).گرفتار كند
  ).نمايند و از حدود قوانين الهي تخطّي مي(

ست سرپيچي آن فاسقان از پذيرش حكم تو بر طبق آنچه خدا نازل كرده ا(آيا 
آيا چه كسي  ؟هستند )ناشي از هوي و هوس(جوياي حكم جاهليت  )كنند و مي

  .؟كند براي افراد معتقد بهتر از خدا حكم مي
هدف از نازل شدن « : سيد قطب رحمه اهللا تعالي در تفسير اين آيات مي گويد

 هر ديني از جانب خدا براي اين است آموزه هاي آن راه و روش زندگي واقعي
و مسئوليت تنظيم و حفظ وجهت دهي ، دين آمد تا رهبري زندگي بشريت، باشد

دين براي اين نيامد كه مجرّد عقيده اي باشد در قلب و ، آن را عهده دار شود
و براي اين نيامد كه تنها شعاري عبادي باشد كه در  محراب و مسجد ، ضمير

و اهمت و نقش ، ندگي بشراين و آن با وجود ضروري بودنشان براي ز. اعمال شود
به تنهايي جهت رهبري در مسير زندگي و تنظيم و ، آن در تربيت رواني انسان
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برنامه و راه و ، توجيه و حفظ آن كافي نيست مگر بر روي شالوده و اساس آن
و قانون اساسي ، روش و نظام و شريعت در زندگي مردم عمالً تطبيق و اجرا گردد

  .آن مورد مجازات قرار گيرند و مخالفين، حكومت باشد
شعار و برنامه و ، زندگي بشر هرگز در مسير راست قرار نمي گيرد مگر عقيده

و بر قلب و باطن سيطره يافته ، فته باشدرمنبع و سرچشمه برگ كي شريعتش را از
و مردم را مطابق ، زندگي مسلّط استي  هباشد همانگونه كه بر راه و روش و برنام

همانگونه كه بروفق حساب خويش در ، زندگي دنيا مجازات كند با قوانينش در
  .زندگي آخرت به آنها پاداش مي دهد
وقتيكه سيطره بر ، ...و منابع قانون متعدد باشد، زماني كه قدرت توزيع مي شود

و سلطه بر حكومت و قانون براي غير او ، قلب و شعاير ديني براي خدا
ولي مأموريت مجازات ، اخروي از آنِ خدا باشدهنگامي كه جزا و پاداش ....،باشد

ي  هدر آن موقع نفس بشري در ميان دو سلط، دنيوي در دست كسي ديگر باشد
و دربين دو راه و روش متضاد پاره مي ، و درميان دو جهتگيري متفاوت، مختلف

همانگونه كه قرآن در ، و ديگر زندگي بشر راه تباهي و نابودي را طي مي كند، شود
  :اسبتهاي گوناگون اين نكته را خاطر نشان ساخته و مي فرمايدمن

 m  ¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ    ́   ³       ²     ±  °l   
  ).٢٢:انبیاء(

بودند و  معبودها و خداياني مي، غير از يزدان، گر در آسمانها و زمين: يعني
و نظام گيتي به (گرديد  ن تباه ميقطعاً آسمانها و زمي )چرخاندند امور جهان را مي(

نظم و ، اي چرا كه بودن دو شاه در كشوري و دو رئيس در اداره .خورد هم مي
بسي برتر از آن چيزهائي ، لذا يزدان صاحب سلطنت جهان ).زند ترتيب را به هم مي

  :رانند و نيز فرود بر زبان مي )دهند و بدو نسبت مي(است كه ايشان 
 mº  ¹   ̧  ¶  µ  ´     À  ¿  ¾½  ¼  »

  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Ál )٧١:مؤمنون.(  
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و جهان (كرد  اگر حق و حقيقت از خواستها و هوسهاي ايشان پيروي مي: عنيي
آسمانها و زمين و همه كساني كه در  )افتاد هستي بر طبق تمايالتشان به گردش مي

  ).پاشيد يو نظم و نظام كائنات از هم م(گرديدند  برند تباه مي آنها بسر مي
  :و نيز فرمود

 m  t  s  r  q  p     o  n  m      l  k  j  i  h  gl  
  ).١٨: جاثیه( 

خدا كه (بر آئين و راه روشني از دين  )مبعوث كرديم و(سپس ما تو را : يعني
از اين ، پس .قرار داديم )برنامه تو و همه انبياء پيشين بوده است و اسالم نام دارد

 )چرا كه آئين رستگاري و راه نجات است(دين راه روشن برو آئين پيروي كن و ب
 )خبرند و از راه حق از دين خدا بي(و از هوا و هوسهاي كساني پيروي مكن كه 

  .آگاهي ندارند
ي  ههر ديني از جانب خدا بدين منظور آمد كه برنامه و اساسنام، بنابراين
، كلّ بشريت و يا، يك امت يا، چه آن دين براي يك روستا آمده باشد، زندگي باشد

در هر صورتي كه دين آمده باشد در كنار عقيده ، با همه نسلها و تيره ها آمده باشد
و در كنار شعاير تعبدي ، از آن نشأت مي گيردكردن اي كه تصور درست زندگي 

امور زندگي ي  هبرنامه و قانوني جهت ادار، كه قلبها را با خدا مرتبط مي كند
عقيده و ، زندگيي  هبرنام(و اين جوانب سه گانه  ، د داشته استت وجومحكو

و هرگاه دين آسماني اجرا شده باشد ، پايه هاي دين خدا هستند )شعائر عبادي
زيرا زندگي بشر اصالح و تصحيح نمي شود جز . داراي اين سه ركن بوده است

  .زندگي بشر باشدي  هزماني كه دين و شريعت اهللا تعالي برنام
گاهي دين ، قرآن شواهد متعددي پيرامون محتواي اديان گذشته ذكر شدهدر 

صورت مناسب مرور و گذر  هب، يا براي يك قبيله بوده با اين تكامل، براي يك شهر
نصراني و اسالم به ، و اين تكامل درسه دين بزرگ يهودي...آن شهر يا آن قبيله

  .استاتمام رسيده
  :ان هستيم از تورات شروع كرده و مي فرمايداين آيات كه ما در صدد بيانش در

 m  }  wv  u   t  s  r  ql      ٤٤: املائدة   
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 )به سوي حق(نازل كرديم كه در آن رهنمودي  )بر موسي(ما تورات را  :عنيي
  .بود )و پرتوانداز بر احكام الهي، زداينده تاريكيهاي جهل و ناداني(و نوري 

كتابي بود كه از جانب خدا  )تورات امروز نه(تورات نازل شده از جانب خدا 
كه ، و براي روشن كردن راه زندگيشان آمد، براي هدايت و رهنمود بني اسرائيل

شعاير عبادي مختلف و نيز حامل برنامه و قانون ، توحيدي  ههمزمان حامل عقيد
  :شريعت بود

 m  a   ̀  _  ~     }  |  {  z  y  x
f  e                  d  c  b    } h  gl      ٤٤: املائدة  

، كردند پيغمبراني كه تسليم فرمان خدا بودند براي يهوديان بدان حكم مي: يعني
كردند كه امانتداران و پاسداران كتاب  و نيز خداپرستان و دانشمنداني بدان حكم مي

  .خدا بودند
ر خداوند تورات را نازل فرمود نه براي اينكه فقط توسط اعتقادات و شعاي

بلكه براي اينكه ، عبادتي حاوي آن قلب و روانشان را روشني و رهنمود بخشد
با اجراي شريعت و قانون خدا ، عالوه بر هدايت و روشنگري قلب وروان ايشان

و اين زندگي را در ، راه واقع زندگيشان را نيز روشن گرداند و بدان حكم كنند
و پيغمبراني كه تسليم فرمان  ، دارداين شريعت و قانون آسماني برايشان نگه ي  هساي

بلكه همه چيز را براي خدا ، خدايند وچيزي براي خود در دل نداشته باشند
نه ادعاي چيزي از ويژگيهاي خدايي ، نه سلطه اي، بخواهند؛ و نه خواسته اي

پيامبران با اين ، اين است معناي واقعي اسالم و تسليم شدن به فرمان خدا، ندارند
اين شريعت خاص آنها بود و در اين ، كردند ان يهوديان بدان حكم ميشريعت درمي

عالوه بر اينكه خداپرستان و دانشمندان كه قاضيان و ، محدوده و با صفت آنها
و مكلّف بودند از كتاب خدا حفاظت كنند و ، كردند علمايشان بودند بدان حكم مي

داري و در وجود خويش با مكلّف بودند از آن نگه  .امانتدار و پاسدار آن باشند
 ، شكل دهي و اجراي دين و قوانين آن در زندگي به حقّانيت آن شهادت دهند
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همانگونه در ميان قومشان از آن نگه داري كرده و بدان گواهي ميدادند با اجرا و 
  .»)1..(.برپاداشتن شرع و برنامه دين در ميان مردم

و كشمكش و سرگشته و  بدون رسالت آسماني بشريت همچنان در اختالف
  :بدون راهيابي باقي خواهد ماند

  m  y  x  w  v   u  t  s  r  q  p  o  n
  a  ̀ _  ~    }  |  {  zl )٢١٣: بقره.(  

گونه  برابر فطرت در آغاز از نظر انديشه و صورت اجتماعي يك(مردمان : يعني
جوامع و طبقات كم دوره صرف فطري به پايان رسيد و  كم(  .يك دسته بودند )و

اختالفات و تضادهائي ، پديد آمدند و بنا به استعدادهاي عقلي و شرائط اجتماعي
پس خداوند پيغمبران را  )به وجود آمد و مرحله بلوغ و بيداري بشريت فرا رسيد

و كتاب  .بشارت دهند و بترسانند )مردمان را به بهشت و دوزخ(برانگيخت تا 
بر ، كرد دعوت مي )و عدالت(و به سوي حقيقت  كه مشتمل بر حق بود )آسماني(

  .ورزيدند داوري كند آنان نازل كرد تا در ميان مردمان راجع بدانچه اختالف مي

                                           
 .٨٩٥ص ٦ج : فی ظالل القرآن -١
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  رسالت عامه و رسالت خاصه: دوم
رسالت و دين آسماني در گذشته هاي دور براي اقوام مشخّص و تعيين شده نازل 

نازل گرديد براي  اتم انبياء و رسوالنو آخرين رسالت آسماني كه بر خ ، شدندمي 
ت نازلي  هعاماست كه با داشتن ويژگي جاودانگي و قابل اين و مقتضي ، بشري

و خداوند ، اجرا بودن در هر شرايط و زمان و مكان از ديگر رسالتها ممتاز باشد
اين آيه را  ص دان بخشيد و قبل ازوفات رسول خداب يچنين امتياز منحصر به فرد

  :فرمود نازل
 m  M  L  K   J      I  H  G  F  E  D  C  B  A

  ]\   [  Z  Y  X  W  V  U  T    S  R   Q  P  O  N
  n  m  l  k  ji  h  g   f  e     d  c  b  a  `_  ^
  _  ~}  |  {  z   y  x  w  vu  t  s  r  q  p   o

   c  b  a  `l )٣:مائده(  
با عزّت بخشيدن به (را برايتان كامل كردم و  دين شما )احكام(امروز : يعني

نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسالم را به  )شما و استوار داشتن گامهايتان
  .عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم

درتفسير اين آيه معني آن را خيلي روشن بيان كرده و  -رحمه اهللا–سيد قطب 
  :مي فرمايد

و كاروان ، گذرا به كاروان ايمان، ن اين دين مي ايستدمؤمن در جلو كامل شد«
تا اين  و از نخستين فرستاده ، و كاروان پيغمبران از آغاز فجر بشريت، رسالتها

چه مي بيند؟ اين كاروان طوالني پيوسته  ...رسالت اخير پيامبر امي را نگاه مي كند
اما ، اهنما در طول مسير راهنشانه و تابلوهاي ر، كاروان نور و هدايت ، را مي بيند

مي بيند كه همه پيامبران قبل از رسول خاتم فقط حامل رسالت بسوي قوم خود 
و مي بيند كه تمام رسالت و شريعتهاي قبل از اسالم تنها براي يك مقطع ، بودند

از ....در يك محيط خاص، براي مجموعه اي خاص، رسالت خاص، زماني آمده اند
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همه بسوي ، و متناسب با كيفيت اين شرايط، تحت اين شرايط اين رو همه رسالتها
همه براي يك  -اين است توحيد، بندگي خداي يكتا و  بي نظير دعوت مي كنند
ولي هر كدام  - اين است اسالم، نوع بندگي براي خداي يكتا دعوت مي كنند

 و متناسب با محيط و، شريعت و قوانين زندگي واقعي متناسب با حالت جامعه
  .حالت زمان و شرايط موجود را دارند

يك رسول را براي ، تا اينكه خداوند متعال اراده كرد كه رسالتش را خاتمه دهد
نه براي مجموعه اي از مردم ، روانه كرد» براي انسان «كل بشريت به عنوان رسالت 

را » انسان «بلكه اين رسالت ، با شرايط ويژه، براي زماني محدود، در محيط خاص
چون خطاب ، در وراي همه شرايط و محيطها و زمانها مورد خطاب قرار مي دهد

  :آن با فطرت و سرشت بشري است كه هرگز قابل تبديل و تغيير و تحول نيست
 m  ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄ ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤

  ¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸l )٣٠:روم(  
نبايد  .است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته استاين سرشتي : عنيي

و از دينداري به ، و آن را از خداگرائي به كفرگرائي(سرشت خدا را تغيير داد 
، اين است دين و آئين محكم و استوار ).و از راستروي به كجروي كشاند، ديني بي

  .دانند نمي )چنين چيزي را(و ليكن اكثر مردم 
ا شريعت و قوانين مفصلي نازل فرمود كه در همراه با اين رسالت خد

و قواعد و مبادي اصولي ثوابت و  ، است» انسان « تمام جوانب زندگي ي  هبرگيرند
متغيرات براي مراحل پيشرفت اوضاع و تغيير شرايط ، متغيرات را برايش وضع كرد

قابل  و براي مسائلي كه با تغيير شرايط و پيشرفت زمان و مكان، و زمان و مكان
، ...تغيير نيستند احكام تفصيلي و قوانين جزئي ثابت و غير قابل تغيير را  وضع كرد

محتوي كليه ، و احكام تفصيلي، و همچنين شريعت آخرين رسالت با مبادي كلّي
و براي اينكه ، از شروع اين رسالت تا آخر زمان است، مايحتاج زندگي انسان
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محور و داخل اين حلقه بچرخد ضوابط و  و پويا و متجدد به دور اين، مستمر
  .»)1(توجيهات و تشريعات و تنظيمات وضع نمود

اشاره كرده و مي  - كمال و فراگيري اسالم -قرآن در چند مورد به اين معني
  :فرمايد

 m  _  ^]   \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S             R  Q  P  O
  i  h  g  f   e  d  c  b  a  `l )٨٩:حنل(  

امور (چيز  ايم كه بيانگر همه را بر تو نازل كرده )آسماني(ما اين كتاب : عنيي
به (رسان مسلمانان  و وسيله هدايت و مايه رحمت و مژده )دين مورد نياز مردم
  .است )نعمت جاويدان يزدان

  : همچنين خداوند متعال  فرمود
 m  r  q  p   on  m      l  k  j    i  h  g  f  e  d   c  w  vu  t  s

  z  y   xl )٣٨:انعام.(  
چيز را ضبط و  و همه(ايم  هيچ چيز را فروگذار نكرده )كائنات(در كتاب : يعني

  .ايم به همه چيز پرداخته
بنابراين شريعت خاتم جامع همه محاسن و امتيازات واالي رسالتهاي سابق 

 - حسن بصري . و در كمال و جالل و عظمت بر همه تفوق و برتري دارد ، است
سپس علوم و دانش را ، خداوند صد و چهار كتاب نازل كرد« : فرمود - رحمه اهللا

سپس علوم اين ، قرار داد  )قرآن(در  چهار كتاب تورات و انجيل و زبور و فرقان 
  .»)2(سه كتاب را هم در قرآن گذاشت 

                                           
 .٦/٤٨٢فی ظالل القرآن  -١
 ).٣٣٦/ ٣اضواء البیان (االکلیل سیوطی  -٢
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  حفظ و نگهداري رسالتهاي آسماني: سوم
ماندگار و جاودان  به ناچار، بود وقت و زمانرسالت و شريعتهاي سابق در گرو 

بلكه حفظ و نگهداري از آن ، و خداوند تكفّل حفظ و نگهداريشان را نكرده، نبودند
مانند تورات كه خداوند ، دانشمندان آن امت بود كه بر آنها نازل شده بودي  هبر عهد
  :آن فرمودي  هدر بار

 m  }  |  {  z  y  x  wv  u   t  s  r  q     ~
  k  j  ih  g  f  e                  d  c  b  a   ̀  _
  {  z  y  x  w   v  u  t  sr  q  p  o  n  m   l

  }  |l )٤٤: مائده.(  
، كردند پيغمبراني كه تسليم فرمان خدا بودند براي يهوديان بدان حكم مي: يعني

داران و پاسداران كتاب كردند كه امانت و نيز خداپرستان و دانشمنداني بدان حكم مي
  .خدا بودند

بلكه برخي ، حفظ كتابشان بر نيامدندي  هخداپرستان و دانشمندان هم از عهد
و براي تحقيق اين ، مرتكب خيانت شدند و در آن تغيير و تحريف و تبديل كردند

امر هم كافي است به تورات مراجعه كني تا ببيني به چه ميزان دستخوش تبديل و 
بلكه در اصول اعتقادي آن ، نه فقط در فروع و جزئيات، گوني شدهتغيير و دگر

ازجمله افتراهايي را به خداوند متعال نسبت دادند كه بدن مؤمن ، تغيير ايجاد كردند
پيامبران گفتند كه فرومايه ها را ي  هونارواهايي دربار، از شنيدنشان به لرزه مي افتند

  ).1(هم به دفاع ازآنها واميدارد 
                                           

یان کرده ایم، و درخبش اّول این خدا را بی  هدر جلد اّول این سلسه اندکی از افترائات یهود دربار -١
در این قسمت هم یک منونه از  کتاب هم به برخی ازهتمتهای آهنا بر پیامربان را نیر یادآور شدیم،

« : حتریف را ذکر می کنیم که تورات را بصورت متناقض کرده، نص و عبارت اصلی تورات این است
عیل بود، ولی یهود خوشایند نبودند از اینکه ، این پسر امسا» یکانه پسر حمبوبت را بگیر و ذبح کن 

اسحاق را ی  هامساعیل و فرزندانش که عرب از نسل ایشان بود بدین فضل نائل گردند، از این رو واژ
امروز به این ی  هوارد کردند تا آن برتری را به خود نسبت دهند، و نص مذکور در تورات حتریف شد
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حفاظت و نگهداري از رسالت خاتم األنبياء خداوند متعال خود آن را  براي
  :همانگونه كه مي فرمايد، و به بشر واگذار ننمود، عهده دار شد

 m   n  m   l  k      j  i  h  g l )٩:حجر(  
و تا روز (باشيم  ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده: عنيي

برد دشمنان و از هرگونه تغيير و تبديل زمان محفوظ و مصون رستاخيز آن را از دست
  ).داريم مي

اگر امروز به شرق و غرب جهان نگاه كني مشاهده خواهيد كرد شمار كساني 
بطوريكه اگر افراد ملحد يا ، )1(كه قرآن را در قلب نگهداري مي كنند سرسام آورند

قطعاً كودك يا زن خانه ، دهنديهودي يا صليبي بخواهند تنها يك حرف آن را تغيير 
دار يا پير زني كه نابينا هم شده پيدا مي شوند كه عليه آن تحريف به پا خاسته و 

چه رسد به علمايي كه آن را حفظ كرده و معاني  ، خطا را از درست تشخيص دهد
  ...علوم آن سيراب شده اندي  هدقيقش را مي دانند و از چشم

در طول مدت نه چندان زياد چقدر واهيم برد پي خ، تاريخ قرآن به نگاها ب
و قصه و اخبار و ، تحقيق و اعراب گذاري قرار گرفته، تفسير، مورد عنايت

  .نداحكامش چگونه تدوين شده ا
و تا زوال و ، اگر حفظ و نگهداري الهي رباني نبود اينگونه باقي نمي ماند

  . قي خواهد ماندنابودي اين جهان همچنان قرآن محفوظ و دست نخورده با

                                                                                                      
سفر تکوین، اصحاح (»ری اسحاق را بگیر و ذبح کن  یگانه پسری که دوست دا«: صورت در آمد

ولی کسی که عبارت تورات را حتریف کرده، متوّجه بنود که با نصوص دیگر تورات  )). ٢(فقره  دّوم،
تناقض و تضاد بوجود آورده، زیرا در تورات آمده که امساعیل زمانی به دنیا آمد که ابراهیم  در سن 

اح شانزهم سفر تکوین نگاه کن از سفر تکوین، بنابر این یگانه هشتاد و شش سالگی بود، به اصح
فرزند ابراهیم در آن موقع امساعیل بوده، چون در تورات آمده که وقتی اسحاق به دنیا آمد عمر ابراهیم 

دیدی چگونه خداوند متعال حیله ) ). ٥(ی  هاصحاح بیست و یکم از سفر تکوین، فقر(صد سال بود 
به این » بشارات «رسوا کزده و حتریف و تبدیلشان را آشکار ساخت، و در فصل  آهنا رای  هو دسیس

 .حتریف اشاره کرده ام
یکی از اسباب حفظ قرآن این است که خداوند حفظ و تالت آن را آسان کرده مهانگونه که می  -١

امي ،  ما قرآن را ساده و آسان ساخته: یعنی) ٢٢:قمر( )َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ:( فرماید
 .؟ گريي هست آيا پندپذير و عربت
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  مواضع اتفاق و اختالف در بين رساالت آسماني: چهارم

  دين واحد

از اين رو ، حكيم و خبير نازل شده اند رسالتهاي پيامبران از جانب خداوند داناي
در اثناي ، سالك آن راه بودند گينمايانگر يك راه مستقيم هستند كه اول تا آخر هم

به يك دين واحد  جملگيقرآن بدان اشاره كرده عرضه و بيان دعوت پيامبران كه 
  :،دعوت ميكنند كه اسالم است

  m  ml  k   j  i  hl  )حق و (بيگمان دين : يعني، )١٩:آل عمران
و (است  )يعني خالصانه تسليم فرمان اهللا شدن(در پيشگاه خدا اسالم  )پسنديده

رآن نام يك دين خاص چون اسالم به تعبير ق. )آئين همه پيغمبران بوده است، اين
، بلكه اسم آن درن واحد و مشترك است كه همه انبياء بدان دعوت كردند، نيست

  :نوح مي گفت

 m  t  s  r  q  po  n    m  l      k  ji  h  g  f  e  d
  v  ul )٧٢:یونس .(  

همه كار و بار خود را بدو حوالت (و به من دستور داده شده است كه : يعني
    .باشم )امور زندگي به خدا و فرمانبرداران اوامر اهللا(كنندگان  مره تسليماز ز )دارم و

  : و اسالم آن دين است كه خداوند پدر انبياء را بدان فرمان داد و فرمود
 m  u  t  s  r  q   po  n    m  l  kl )١٣١:بقره.(  

 )فسيها و آيات كوني و ن همراه با نمودن نشانه(آن گاه كه پروردگارش : يعني
اقرار كردم و (  :گفت .اخالص داشته باش )به يگانگي خدا اقرار كن و(  :بدو گفت

  .خالصانه تسليم پروردگار جهانيان گشتم )سر بر آستان تو سائيدم و
  :همچنين ابراهيم و يعقوب هر دو پسرانشان را به اسالم توصيه كردند و گفتند

 m £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   x    w  v   ¥      ¤
  §  ¦l )١٣٢:بقره(  



  
  
  

   285                                          پيامبران و رسالت الهي  
 

نوه او نيز چنين (و يعقوب ، و ابراهيم فرزندان خود را به اين آئين سفارش كرد
توحيدي (آئين ، خداوند !اي فرزندان من :)هر كدام به فرزندان خويش گفتند .كرد

پس به ما قول بدهيد كه يك لحظه هم از آن (  .را براي شما برگزيده است )اسالم
  .و نميريد جز اين كه مسلمان باشيد )نيددوري نك

  : پسران يعقوب در جواب پدرشان گفتند
 m   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄     ®  ¬  «  ª  ©  ¨

  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹l   
  ) ١٣٣:بقره(

نمائيد و ادعاء  شما يهوديان و مسيحيان كه محمد را تكذيب مي(آيا : عنيي
شما حاضر ، هنگامي كه مرگ يعقوب فرا رسيد )كه بر آئين يعقوب هستيد داريد

 :آن هنگامي كه به فرزندان خود گفت ).؟تا آئيني را بشناسيد كه بر آن مرد(بوديد 
خداي پدرانت ابراهيم و ، خداي تو :گفتند ؟پرستيد پس از من چه چيز را مي

و سر (او هستيم  )فرمان(م اسماعيل و اسحاق را كه خداوند يگانه است و ما تسلي
  ).سائيم عبادت و بندگي بر آستانش مي

  : و موسي به قوم خود مي گويد
 m  s  r          q     p  o  n  m  l                  k  j  i  h  gl )٨٤:یونس(  
اگر واقعاً به  !اي قوم من :گفت )براي دلداري و تشجيع مؤمنان(موسي : عنيي

اگر خود را بدو تسليم  )و بايد بر او توكّل كنيد(او توكّل كنيد  خدا ايمان داريد بر
  .ايد كرده

  : و حواريون خطاب به عيسي مي گويند
 m   Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À   ¿   ¾  ½

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ìl )٥٢:آل عمران.(  
اوامر (لص و منقاد گواه باش كه ما مخ )تو نيز(؛ و  ايم به او ايمان آورده: يعني

  .هستيم )او
  :گروهي ازاهل كتاب قرآن را شنيدند گفتند

 m   a   ̀ _   ̂         ]  \  [  Z   Y       X   W  V  U   T      S  Rl )٥٣:قصص.(  
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چرا كه آن حق بوده و از سوي پروردگارمان ، بدان باور داريم :گويند مي: يعني
هاي اين  و نشانه(ايم  آن هم مسلمان بودهما پيش از نزول قر .است )نازل شده(

و هم اينك كه او را بازشناخته و آيات ، ايم پيغمبر را در كتابهاي آسماني خود يافته
آن را با جان و دل ، ايم قرآني را با كتابهاي ديگر آسماني همسو وهماهنگ ديده

  .)ايم پذيرا شده
ي  هصرهاي گذشتشعار عامي است كه از ع»اسالم «بنابر توضيحات سابق 

  .بر سر زبان انبياء و پيروانشان جاري بوده صتاريخ تا عصر نبوت محمدي  

  چگونه تحقّق مي يابد آوردناسالم 

آنهم با انجام اوامر و فرامين ، اسالم اطاعت و تسليم شدن خداوند متعال است
دن در از اين رو اسالم آور، و ترك منهيات و دوري ازمحرّمات تحقّق مييابد، خدا

و در زمان ، پيروي و اطاعت بود از دستوراتي كه دين نوح -عليه السالم–زمان نوح 
و اسالم ، و در زمان عيسي با پيروي از انجيل، موسي با پيروي از شريعت موسي

با پايبندي و التزام به آنچه او از جانب خدا آورد از قرآن و سنّت  صدوران محمد 
  .محقّق مي گردد

  همه پيامبران دعوتي  ههست

هسته و جوهر رسالتهاي آسماني دعوت به توحيد و يكتا پرستي و دوري از 
همانگونه كه اين قضيه را دست نشان كرده و در مواضع ، پرستش غير خداست

در مورد دعوت و ، گاهي به صورت ذكر دعوت پيامبران، متعدد بر آن تأكيد كرده
  :نوح مي فرمايد

 m[  Z  Y     X  W  V  U    e  d     c  b   a   ̀  _   ̂ ]  \
   i  h  g  fl )٥٩:اعراف(  

  .پس تنها خدا را بپرستيد .براي شما جز خدا معبودي نيست !اي قوم من
  : و ابراهيم به قوم خويش فرمود
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 mV  U  T  S  R  Q   P  ON  M  L  K  J  I  Hl   
  )١٦:عنکبوت(

 :آن زماني كه او به قوم خود گفت، ابراهيم را )خاطرنشان ساز داستان(: عنيي
  .او بپرهيزيد )عذاب(خدا را بپرستيد و خويشتن را از 

  :فرمودو هود به قوم خود 
   m  ¾   ½  ¼  »º     ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «  ªl   

  )٦٥:اعراف(
 جز )بدانيد(جز اهللا تعالي را نپرستيد و !اي قوم من :هود به قوم عاد گفت :عنيي

  .او معبود بر حقّ نداريد
  : فرمودو صالح به قومش مي 

 m  ¶  µ  ́  ³  ²  ±  °    ̄  ®  ¬  «  ª©   ̈  §  ¦
    É  ÈÇ  Æ  Å    Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼»    º  ¹  ¸

   Ï  Î  Í  Ì    Ë  Êl )٧٣:اعراف.(  
  .اريدجز او معبود بر حق ند )بدانيد(تنها اهللا را بپرستيد و  !اي قوم من: يعني

و گاهي هم اين قضيه بدين صورت در قرآن بيان مي شود كه با نص صريح 
  :آنجا كه مي فرمايد، ياد آوري مي كند كه همه پيامبران براي اين مهم ارسال شدند

 m  P  O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Al   
  )٢٥:انبیاء(

مگر اين كه به او وحي ، ايم رستادهما پيش از تو هيچ پيغمبري را نف: عنيي
  .پس فقط مرا پرستش كنيد، معبودي جز من بر حق نيست :ايم كه كرده

يكايك انبياء و پيروانشان آنها را در يك سلك و ي  هبرخي اوقات با ذكر سير
  :مي آورد بوجود واحدرشته تنظيم كرده و از آنها يك امت 

 m   U  T  S  R  Q  P  O   N  Ml )٩٢:اءانبی(.  
و (اي بوده  ملّت يگانه )همگي، پيغمبران بزرگي كه بدانان اشاره شد(اين : عنيي

پس تنها مرا ، و من پروردگار همه شما هستم )آئين واحد و برنامه يكتائي دارند
  ).بايد روبه خداي واحد كند، با برنامه واحد، چرا كه ملّت واحد(پرستش كنيد 
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خدا و تحقّق بخشيدن به ي  هبه عنوان استجاب»دين و ملّت « و گاهي اوقات هم 
و كساني را كه بر خالف اين عمل كنند را به سفاهت و ، بندگي او معرّفي كرده

  : همانگونه كه مي فرمايد، گمراهي توصيف مي كند
 m  g  f  e   dc  b  a   ̀ _~  }  |    {   z  y  x      w  v

  j  i  hl )١٣٠:بقره.(  
كه خود  )ناداني(آئين ابراهيم رويگردان خواهد شد مگر آن  چه كسي از: يعني

انسانيت و عقل خويش را به بازيچه گيرد و ناچيز (را خوار و كوچك داشته و 
  .)؟دارد

  : ابراهيم را اينگونه معرّفي مي كند» ملّت « و 
 m  ¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y  x  w  v  u

  £l )٧٩:انعام.(  
، كنم كه آسمانها و زمين را آفريده است ه سوي كسي ميبيگمان من رو ب: يعني

  .به كنارم و از زمره مشركان نيستم )از هر راهي جز راه او(و من 
و گاهي هم در قالب بيان وصيت انبياء براي پيامبران بعدي اين دعوت 

  : مانند، توحيدي همه را بيان مي كند
 m ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄     ®  ¬  «  ª  ©  ¨    ¹  ¸

Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºl1   
  )١٣٣:بقره(

                                           
درسّنت ثابت است که نوح هم پسرش را به این امر توصیه کرد، عبداهللا بن عمرو روایت کرده که  -١

من تئ را به اجنام دو چیز : وقتی که وقتی وفات نوح فرا  رسید به پسرش گفت« : رسول خدا فرمود
یه می کنم و از اجنام کار دیگر تو را باز می دارم، تو را به ال اله االّ اهللا امر می کنم، زیرا اگر آمساهنا و توص

دیگر آن باشد، این کلمه سنگین ی  هترازویی گذاشته شود و ال اله االّ اهللا هم درکفی  هزمین دریک کف
غلق باشند ال اله االّاهللا و سبحان اهللا و حبمده بسته شده و می  هتر است، و چنانچه آمساهنای هفتگانه یک حلق

و با آن مردم روزی داده میشوند، و تو را از  آن را در هم می شکند، که واقعاً مناز و ذکر هر چیزی است،
، و بیهقی در ٢/١٦٩،١٧٠،٢٢٦، وامحد ٥٤٨روایت البخاری در االدب املفردص.» شرک و تکّبر بازدارم

 .١٣٤کن به سلسله االحادیث الصحیحة حدیث مشاره نگاه ) هندیه٧٩(االمساء 
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نمائيد و ادعاء  شما يهوديان و مسيحيان كه محمد را تكذيب مي(آيا : عنيي
شما حاضر ، هنگامي كه مرگ يعقوب فرا رسيد )داريد كه بر آئين يعقوب هستيد

 :ه فرزندان خود گفتآن هنگامي كه ب ).؟تا آئيني را بشناسيد كه بر آن مرد(بوديد 
خداي پدرانت ابراهيم و ، خداي تو :گفتند ؟پرستيد پس از من چه چيز را مي

  .اسماعيل و اسحاق را كه خداوند يگانه است
و يا با نص صريح وحدت دين تشريع شده براي همه پيامبران بزرگوار را 

  :مثل، يادآور مي شود
   mv  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i    x  w

   j  ih  g  f  e  d                 c  ba   ̀  _   ~  }  |  {z  y
  s  r  q  p  o  n  m  l  kl )١٣:شوري(  

بيان داشته و روشن نموده است كه  )مؤمنان(خداوند آئيني را براي شما : يعني
آن را به نوح توصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و 

دين را پابرجا  )ايم كه اصول به همه آنان سفارش كرده(ايم  سي سفارش نمودهعي
  .داريد و در آن تفرّقه نكنيد و اختالف نورزيد

  رسالتهاي سابق عوامل بندگي خالصانه را بيان مي كنند

بلكه ، رسالت و شريعتهاي پيامبران سابق تنها با دعوت به توحيد اكتفاء نكردند
نگي اين عبادت و بندگي حق خالصانه را كه چاره اي جز اسباب و عوامل و چگو

آنهم با يادآوري ويژگيهاي الوهيت و ، انجام آن براي كسي نيست را نيز تبيين كردند
و با متوجه ساختن عقل و نگاه ، و بحث از نعمتهاي كه خدا ارزاني داده، خداوندي

  :نوح به قومش مي گويد، ها به ملكوت آسمانها و زمين
 m P   b   a   ̀ _   ̂       ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S   R  Q

  t    s  r  q  p  o    n  m  l   k  j     i  h  g  f          e  d  c
  b  a   ̀    _  ~  }   |  {     z  y  x  w      v   ul   

  )٢٠-١٣:نوح(
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در  ؟نيستيدشود كه براي خدا عظمت و شكوهي قائل  شما را چه مي: يعني
هاي گوناگوني آفريده است  حالي كه خدا شما را در مراحل مختلف خلقت به گونه

  ).و به شما لطف و عنايت نموده است، و در هر گام شما را رهبري و هدايت كرده(
آفريده  يبينيد كه خداوند چگونه هفت آسمان را يكي باالي ديگر مگر نمي

خدا . ؟ كرده است )درخشان(و خورشيد را چراغ ، ؟ و ماه را در ميان آنها تابان است
سپس شما را به همان زمين  .است كه شما را از زمين به گونه شگفتي آفريده است

از زمين بيرون  )گرداند و زنده مي(و بعد شما را به گونه شگفتي ، گرداند بر مي
وسيع  هاي از جاده .خداوند زمين را براي شما گسترده و فراخ كرده است .آورد مي

  .آن بگذريد
شده  هردآوو در آنها ، و اين معني در صحف ابراهيم و موسي تكرار مي شود

  :مي فرمايد قرآن به ما خبر مي دهد و
 m   ó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é      è  ç   æ  å  B  A

  F    E      D  C  U  T   S   R  Q  P  O   N  M   L  K  J  I  H  G
  X  W  V   i  hg   f  e  d   c  b  a   ̀ _    ̂ ]  \  [  Z    Y

  n  m  l  k          jl )٥٢-٤٢: جنم(  
و بازگشت (شود  و اين كه قطعاً پايان راه به پروردگار تو منتهي مي: عنيي

خنداند و  و اين كه قطعاً او است كه مي ).همگان در پايان جهان بدو است
و اين كه او است  .گرداند ميراند و زنده مي و است كه ميو اين كه قطعاً ا .گرياند مي

جهانده  )به رحم(بدانگاه كه ، از نطفه ناچيزي .آفريند كه جفتهاي نر و ماده را مي
زندگي  )رستاخيز را پديدار و مردگان را(و اين كه قطعاً بر خدا است كه  .شود مي

و اين  .گرداند د و فقير ميكن و اين كه او است كه قطعاً ثروتمند مي .دوباره بخشد
و اين كه او است كه عاد نخستين را نابود  .كه او است خداوندگار ستاره شعري

و نيز قوم نوح  .و قوم ثمود را هالك كرد و از ايشان هيچ باقي نگذاشت .كرده است
  .تر بودند چرا كه ايشان از همگان ستمگرتر و سركش .را قبل از آنان هالك ساخت
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  صول جاويدانمبادي و ا

  مسائل عقيده

مشترك و مورد اتّفاق بين همه ي  هيگانه قضي، دعوت به توحيد و يكتا پرستي
از جمله امور اعتقادي ، بلكه موارد اتّفاق متعدد و زيادند، رسالتهاي آسماني نيست

، كه تصور واحد و اساس واحد را نزد همه انبياء و پيروانشان تشكيل ميدهد
برانگيخته شدن بعد از مرگ و حشر و  - عليه السالم –نوح نخستين رسول خدا 

  :حساب قيامت را به قومش تذكّر داد و فرمود
 m  w      v   u  t    s  r  q  p  o    n  m  ll   

  ).١٨-١٧:نوح(
سپس شما را  .خدا است كه شما را از زمين به گونه شگفتي آفريده است: عنيي

از  )گرداند و زنده مي(عد شما را به گونه شگفتي و ب، گرداند به همان زمين بر مي
 .آورد زمين بيرون مي

  : لذا كفّار قومش گفتند، و آنها را از وجود فرشته و پري آگاه كرده بود
 m  ¢  ¡    �  ~      }  |  {  z  y     x       w  v  u  t            s  r  q  p

     ̄  ®  ¬  «  ª  ©      ̈  §  ¦  ¥  ¤   £   µ   ́  ³   ²  ±  °
   ̧ ¶l )٢٥- ٢٤:مؤمنون .(  
اين مرد جز انساني همچون شما  :اشراف و سران كافر قوم او گفتند: يعني

خواهد بر شما  مي )با اين ادعاء(ولي او  )و در ادعاي نبوت دروغگو است(نبوده 
خواست  اگر خدا مي ).و خويشتن را سرور و آقاي شما گرداند(برتري گيرد 

 .فرستاد مي )براي اين منظور(حتماً فرشتگاني را  )غمبري را به ميان ما روانه كندپي(
كه انساني ادعاي نبوت (ايم  پدران پيشين خود نشنيده )تاريخ(ما چنين چيزي را در 

  ).كند و خود را نماينده خدا بداند
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و پس بايد مدتي درباره ا، او فقط مردي است كه مبتال به نوعي از جنون است
  ).تا مرگ او فرا رسد يا از اين ديوانگي بهبودي يابد(صبر كنيد 

نگونه آ، و دعوت بسوي ايمان به قيامت هم در دعوت ابراهيم واضح و روشن
  :كه قرآن مي فرمايد

 m  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç
 â      á  à  ß  Þ     Ý               Ü   Û  Ú    ç      æ            å  äãl )١٢٦:بقره(  

را  )سرزمين(اين  !خداي من :آن گاه را كه ابراهيم گفت )به ياد آوريد(و : عنيي
كساني كه از ايشان به خدا و روز  - و اهل آن را ، شهر پر امن و اماني گردان
يا بدان  گوناگوني كه در آن پرورده شود(هاي  از ميوه -بازپسين ايمان آورده باشند 

  .مندشان گردان روزيشان رسان و بهره )و ديگر خيرات و بركات زمين، آورده شود
بر اين ، ولي در اين عمر كوتاه دنيا، دعاي تو را پذيرفتم(  :گفت )خدا پاسخ داد و(

از (مدت كوتاهي ، و كسي را كه كفر ورزد )خوان يغما چه دشمن چه دوست
به  )روز رستاخيز(گردانم و سپس او را  د ميمن بهره )ثمرات و خيرات اين جهان

سرانجام و سرنوشت اين گونه (و ، سازم ناچار مي )دوزخ گرفتار و(عذاب آتش 
  .!چه بد سرانجام و سرنوشتي است )افراد

، و دردعوت موسي موضوع روز آخرت با وضوح بيشتري به چشم مي خورد
خداي يكتا به سجده مي  و براي، از آن جهت مي بينيم وقتي كه ايمان مي آورند

  :افتد در جواب تهديدات فرعون مي گويند
 m   Ì  Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾          ½  ¼  »  º

  ß  Þ   Ý  Ü   Û  Ú   Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í
 ð  ï  î  í  ì  ëê  é           è  ç  æ  å   ä  ã  â       á  à  l   

  ).٧٦-٧٣:طه(
ايم تا ببخشايد گناهان ما را و  ما به پروردگارمان ايمان آورده: يعني

از (و پايدارتر  )از هر كسي(خدا بهتر  .كردي جادوگريهائي را كه بدان وادارمان مي
گمان هر كه  بي :)ساحران سپس چنين ادامه دادند و گفتند( .است )هر قدرتي

در آنجا نه  .دوزخ از آن او است، روردگارش رودگنهكار به پيش پ )ايمان و بي(
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آن گونه كه بايد زيست (ماند  و نه زنده مي )تا از دست عذاب رهائي يابد(ميرد  مي
بلكه براي هميشه در ميان مرگ و زندگي  .مند گرديد و از نعمتها لذّت برد و بهره

چنين ، رود و هركه با ايمان و عمل صالح به پيش پروردگارش ).زند دست و پا مي
بهشت (باغهاي  )آن منازل و مراتب( .كساني داراي مراتب واال و منازل بااليند

آن  )قصرها و درختهاي(و در زير ، است كه جاي ماندگاري است )جاويداني
 )چنين چيز باارزشي(و اين ، مانند و جاودانه در آنجا مي، رودبارها جاري است

از (خويشتن را پاك و پاكيزه  )اعتبا ايمان و انجام ط(پاداش كسي است كه 
 .كند )كثافات كفر و معاصي

  :و در صحف ابراهيم و موسي آمده است
 m  I  H  G  F  E  D  C  B  Al )١٧-١٦ :أعلی.(  
بر ، كه محسوس و نقد است(زندگي دنيا را  )بنا به سرشت انساني(بلكه : عنيي

در  .گزينيد برمي دهيد و ترجيح مي )زندگي آخرت كه نامحسوس و نسيه است
عاقل چرا بايد فاني و گذرا را بر (تر است  بهتر و پاينده )از دنيا(حالي كه آخرت 

 ).؟باقي و پايا ترجيح دهد
در ، و همه انبياء و رسوالن الهي نسبت به دجال امتشان را انذار كرده اند 

 ما بعث اهللا«  :روايت ميكند كه فرمود ص  حديث صحيح ابن عمر ازرسول خدا
  .1»من نبیٍّ االّ أنذر أّمته الّدّجال أنره نوح و الّنبّیون من بعده 

و  ، خدا هر پيامبر را مبعوث كرده باشد امتش را از دجال بر حذر داشته :يعني
  .نوح و پيامبران بعد از او نيز به امت خود هشدار داده اند

  موميعقواعد 

ايد بشريت در همه دورانها و عصر كتابهاي آسماني قواعد و ضوابط عامه اي را كه ب
، مانند قواعد پاداش و مجازات، ها آنها را به خاطر بسپارد برايشان تثبيت كرده

بدينصورت كه انسان بر همه كردار و اعمالش مورد محاسبه و بازخواست قرار 

                                           
 ).٥/١٣٣(، صحیح اجلامع )٦/٣٧٠(فتح الباری  ،روایت خباری درصحیح -١
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و بار گناه ديگران را بر ، و بر گناه و خطاهايش مورد مجازات قرار مي گيرد، گرفته
همانگونه كه فقط بر كردار نيك و تالش خويش پاداش نيك ، مي كشددوش ن

همانگونه كه قرآن ، و پاداش سعي هر كس به غير خود تعلّق ندارد، دريافت مي كند
  :مي فرمايد

 m  Ó   Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å    Ä  Ã  Â
  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ôl )٤٠- ٣٦:جنم.(  

ا از  ؟اند مطلع و باخبرش نكرده، يا بدانچه در تورات موسي بوده است: يعني
ابراهيمي كه  ؟اند مطلع و باخبرش نكرده، آنچه در صحف ابراهيم بوده است

در صحف ( .به بهترين وجه ادا كرده است )قهرمان توحيد بوده و وظيفه خود را(
و اين كه  .كشد را بر دوش نميكه هيچكس بار گناهان ديگري  )ايشان آمده است

اي نيست جز آنچه خود كرده است و براي آن تالش  براي انسان پاداش و بهره
  .و اين كه قطعاً سعي و كوشش او ديده خواهد شد .نموده است

كي ديگر از قواعد عامه اين است كه رستگاري واقعي تنها براي كساني دست ي
و ، پيروي از برنامه و راه و روش خدايافتني و محقّق است كه نفس خود را با 

  :عبادت خالصانه تزكيه كرده و جهان آخرت را بر اين دنيا ترجيح داده باشند
 m   Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  G  F  E  D  C  B  A

   S  R      Q  P  O  N  M  L  K   J  I  Hl )١٩- ١٤:اعلی.(  
 )از كثافت كفر و معاصي(خويشتن را  گردد كسي كه قطعاً رستگار مي: يعني
بنا به (بلكه  .و نام پروردگار خود را ببرَد و نماز بگزارد و فروتني كند .پاكيزه دارد

بر زندگي آخرت كه ، كه محسوس و نقد است(زندگي دنيا را  )سرشت انساني
از (در حالي كه آخرت  .گزينيد دهيد و برمي ترجيح مي )نامحسوس و نسيه است

عاقل چرا بايد فاني و گذرا را بر باقي و پايا ترجيح (تر است  بهتر و پاينده )دنيا
در كتابهاي پيشين  )بلكه، چيزها منحصر به اين كتاب آسماني نيست(اين  )؟دهد

   .كتابهاي ابراهيم و موسي )از جمله در(   .بوده است )نيز آمده و(
ايسته وارث زمين كي ديگر از قواعد عامه كه تنها صالحين و انسانهاي شي

  :آنجا كه مي فرمايد، خواهند بود
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 m  x  w  v  u      t  s     r  q  p       o  n  m  ll   

  )١٠٥:انبیاء(
گمان  ايم كه بي نوشته )انبياء پيشين(در تمام كتب ، ما عالوه بر قرآن: عنيي 

دست و آن را به (زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد  )سراسر روي(
  .)خواهند گرفت

پيرامون محتويات صحف ابراهيم و صحف موسي از رسول  ابوذر غفّاري 
همانگونه كه ابن حبان وحاكم از ابوذر روايت كرده اند كه ، سؤال كرد صخدا 
  عرض كردم اي رسول خدا صحف ابراهيم چه بود؟ : گفت

من تو ، مغروري  هماينداي پادشاه با نفوذ آز: مانند اين ، همه امثال بود« : فرمود
بلكه تو را ، را بر نينگيختم تا قسمتي از دنيا را روي قسمت ديگر انباشته كني

چون من آن را بر نمي گردانم ، مبعوث كردم تا دعاي ستمديده را از من بر گرداني
  .اگر از كافر هم باشد

 زماني، و بر عاقل باهوش الزم است كه اوقاتش را به چند قسمت تقسيم كند
ساعتي براي تفكّر در ، نفسي  هساعتي براي محاسب، براي مناجات با پروردگارش

ساعتي هم براي بر آوردن نيازهاي شخصي از خوردن و ، مورد صنعت خدا
  .آشاميدن

جمع : بر انسان هوشمند و عاقل الزم است كه جز براي سه هدف سفر نكند
  .يا لذّت غير محرّم، براي معاش و هزينه و مخارج زندگي، معادي  هآوري توش

به شؤون خود ، انسان عاقل بايد نسبت به زمان خود آگاه و با بصيرت باشد
، و هركس كالمش را جزء عملش به حساب آورد، زبانش را نگه دارد، روي آورد

  .جز براي اهداف ضروري كم حرف مي زند
  اي رسول خدا صحف ابراهيم چه بود؟ :عرض كردم

  : بودهمه پند و موعظه : فرمود
تعجب مي ، تعجب كردم از كسي كه مرگ را يقين ميداند و خوشحال مي شود

نكه به آتعجب مي كنم از  ، سپس او مي خندد، كنم ازآنكه به آتش دوزخ يقين دارد
از كسي كه  متعجب مي شوم، سپس توطئه و دسيسه مي سازد، تقدير الهي باور دارد
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، سپس بدان اطمينان مي كند، لش مي آوردمي بيند كه چه بر سر اه دنيا را ديده و
  .»ولي براي آن كاري نمي كند ، تعجبم از كسي است كه به حساب فردا يقين دارد

  :قرآن خبر مي دهد كه همه پيامبران حامل ترازوي عدل و داد بودند
 m  LK  J  I  H      G  F  E  D  C  B  A

     X    W  V  U  T  S  R  Q  P      O  N  M  ]  \      [  ZY
  _  ^l )٢٥:حدید.(  
به ميان (ما پيغمبران خود را همراه با دالئل متقن و معجزات روشن : يعني

شناسائي حق (و موازين  )آسماني و قوانين(و با آنان كتابهاي ، ايم روانه كرده )مردم
  .ننددادگرانه رفتار ك )برابر آن در ميان خود(ايم تا مردمان  نازل نموده )و عدالت

  :همچنين همه مأمور به كسب رزق حالل بودند
 m  }  |  {     z  y  xw  v  u  t     s  r  ql   

  ).٥١:مؤمنون(
از  !اي پيغمبران )ايم گفته .ايم تا به پيروان خود برسانند به پيغمبران گفته(: يعني

دهيد  گمان من از آنچه انجام مي بي، غذاهاي حالل بخوريد و كارهاي شايسته بكنيد
  .بس آگاهم

همچنين بسياري از عبادتهايي كه نزد ما انجام مي دهيم نزد پيامبران سابق و 
  :امتهايشان معروف بودند

 m  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A
  Q  P   O  N  MLl )٧٣:انبیاء.(  

مردمان را به كارهاي (ما آنان را پيشواياني نموديم كه برابر دستور ما : يعني
و انجام خوبيها و اقامه نماز و دادن زكات را ، كردند رهبري مي )راهنمائي و، نيك

  .بديشان وحي كرديم
  : همانگونه كه مي فرمايد  

 m  g  f  e  d  c  b   a   ̀     _  ^l )٥٥:مریم.(  
و ، داد او همواره خانواده خود را به اقامه نماز و دادن زكات دستور مي: يعني

  .ش مورد رضايت بوددر پيشگاه پروردگار
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  :فرمود –عليه السالم  –وخداوند خطاب به موسي  
 m  R  Q  P  O  N   M      L   K  J  I  H  Gl )١٤:طه.(  

 ، پس تنها مرا عبادت كن، و معبودي جز من نيست، هستم» اهللا « من : يعني
  .شيبه ياد من با )هميشه(و نماز را بخوان تا ، )عبادتي خالص از هرگونه شركي(

  :و خطاب به عيسي فرمود
 m  m  l  k  j  i    h  g  f  e  d  c  bl   

  ).٣١:مریم(
سفارش  -تا وقتي كه زنده باشم  -و مرا به نماز خواندن و زكات دادن : يعني

  .فرمايد مي
  :زيرا قرآن مي فرمايد، همچنين قبل از ما بر امتهاي ديگر هم واجب بوده

 m Y  X  W       V  U  T  S     _    ̂ ]  \  [       Z
  a  `l )١٨٣: بقره.(  

همان ، بر شما روزه واجب شده است !ايد اي كساني كه ايمان آورده: يعني
تا باشد كه پرهيزگار ، اند واجب بوده است گونه كه بر كساني كه پيش از شما بوده

  .شويد
ان داد تا كعبه خداوند به او فرم يرا بعد ازبنايز، م واجب كرديحج را ابراه

  :ديفرمايهمانگونه كه م، به حج فرا خواند مردم را
 me  d  c             b  a     ̀ _  ~   }   |  {  z  y  x  wl   

  1)٢٧:حج(

                                           
از مجله رهنمودهای انبیاء بعد از آن حج بسوی بیت اهللا است، زیرا موسی و یونس حج کرده اند،  -١

بین مکّه و  صمهراه رسول اهللا   :مهانگونه که در صحصح مسلم از ابن عباس روایت شده که فرمود 
: وادی ازرق است، فرمود: اینجا کجاست؟ گفتند: مدینه راه می رفتیم، از دّره ای عبور کردیم، فرمود

که دو انگشتش در ) مقداری در مورد رنگ و موی او حبث کرد،(گویی به موسی نگاه می کنم« 
، سپس به »و ازاین دّره عبورمیکند گوششهایش گذاشته و با لبیک لبیک بسوی خدا باز می گردد 

این کدام ثنّیه است؟ عرض : ، فرمود)ثنّیه ( راه رفنت ادامه دادیم تا رسیدیم به راه بین دو کوه 
گویی اکنون موسیرا می بینم که با لبیک ازاینجا عبور « : هرش یا لفت است، فرمود: کردند 
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يا ، پياده، )افراد مسلمان و مستطيع(به مردم اعالم كن كه  !)اي پيغمبر(: يعني
و مركبها و وسائل خوب ، ورزيده و چابك و پرتحمل(سواره بر شتران باريك اندام 

و نداي تو را (به حج كعبه بيايند ، كه راههاي فراخ و دور را طي كنند )ديگري
  ).گويندپاسخ 

 m  {z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n
  d  c   b  a  ̀ _   ~  }  |l )٣٤:حج(  

تي ما براي هر ملّ )و بلكه، قرباني تنها منحصر به شما مسلمانان نبوده(: يعني
كه سمبل آمادگي انسان براي (قرباني را  )اند كه پيش از شما به خدا ايمان داشته(

تا به نام خدا چهارپاياني را ذبح كنند كه ، ايم مقرّر كرده )فدا شدن در راه خدا است
  .خدا بديشان عطاء نموده است

 m  {  z  yx  w  v  ut  s         r  q  po  n  m  l    k  j
   ~  }  |l )٦٧:حج.(  

با توجه به ، جهت معامالت و عبادات، ويژه(اي  براي هر ملّتي برنامه: يعني
  .اند اند و بدان عمل كرده ايم كه برابر آن رفته قرار داده )شرائط زمان و مكان

ن است يا مي باشد  مورد اتّفاق يآسمان ين همه رسالتهايكه ب مطالبياز جمله 
مبارزه با آن مردم را  يكرده و برا يان و معرفيرا ب كه همه آنها امور منكر و باطل

ا ي و، ن منكر باطل عبادت و پرستش بت بوده باشدآندارد  يفرق، دعوت كرده اند
، بوده باشد يا انحراف از فطرت و سرشت انسانوي، بوده ييو زورگو يخودخواه

و احوال آنها به بشر  يا تجاوزگري - ه السالم يعل-امبريد قوم لوط پيمانند عمل پل
  .يو گران فروش يو كم فروش يباشد مانند راهزن

                                                                                                      
املشکاة (» رد، و جلام شتر را در دست گرفته پشمی بر تن دای  همیکند سوار بر شتر سرخش، و یک جّب

 ).٣/١١٦املصابیح 
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  اختالف شريعتها

شريعت ، و اختالف در شريعت هاست ، متفقند  )اسالم(دين واحدي بر پيامبران 
هم در مواردي با هر دو  صو شريعت محمد ، موسي با شريعت عيسي فرق دارد

  :خداوند متعال مي فرمايد، متفاوت است
 mq     p  o     {z   y  x  w  v  u  t  s  r

  m  l  k  j  ih  g  f  e   d  c  b  a  ̀  _  ~  }  |
  �  ~}  |  {z   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   on

  ©   ̈ §                 ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡l )٤٨:مائده.(  
 و )براي رسيدن به حقائق(براي هر ملّتي از شما راهي  !)اي مردم(: يعني

  .ايم قرار داده )جهت بيان احكام(اي  برنامه
زيرا اگر به ، فوق اين نيست كه شريعتها بكلّي با هم اختالف دارندي  همعني آي

همانگونه كه در موضوع ، آنها توجه كني ميبيني كه در مسائل اساسي كامالً متفق اند
لكه ب، تشريع نماز و روزه و زكات و حج امتهاي سابق ازجانب خدا ذكر شد

  .اختالف آنها تنها در برخي تفاصيل است
و مواضع حج و ، مقادير زكات، بنابراين تعداد نمازها و شروط و اركان آن

و نيز خداوند چيزي را ،  امثال اينها گاهي از شريعتي تا شريعت ديگر متفاوت است
در شريعتي ديگر تحريم نموده به ، به خاطر حكمتي در يك شريعت حالل كرده

  .كمتي ديگرخاطر ح
  :شويم مي  در اينجا سه نمونه از اختالف شرايع را يادآور

و خوردن و آشاميدن و ، روزه دار موقع غروب آفتاب افطار مي كرد: اول
ولي ، ي با همسرش تا طلوع فجر برايش مباح بود مادامي كه خوابش نبردكنزدي

ن و آشاميدن و چنانچه قبل از طلوع فجر مي خوابيد ديگر تا غروب روز بعد خورد
ولي خداوند متعال اين حكم را براي ، تماس جنسي با همسر بر او حرام مي شد

چه بخوابد چه نخوابد خوردن و ، اين امت اسالم تخفيف داد و در تمام طول شب
خداوند متعال اين موضوع را اينگونه بيان ، آشاميدن و جماع برايش مباح است

  :فرمود
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  mHG    F  E  D  C  B  A    Q  P  ON  M  L  K   J  I
   ̂  ]    \  [  ZY  X  W  V  U   T             S  R
 on  m     l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  ba   ̀  _

N.....l )١٨٧ :بقره.(  
آنان  .داري حالل گرديده است آميزش و نزديكي با همسرانتان در شب روزه

آميزش با يكديگر برايتان بسي  و دوري از(لباس شمايند و شما لباس آنانيد 
كاستيد و معتقد  از لذائذ نفساني مي(دانست كه شما  خداوند مي ).آور است رنج

بر خود  )همخوابگي با همسران حرام است و، بوديد كه شبها بعد از بخواب رفتن
كه (اكنون  پس هم .خداوند توبه شما را پذيرفت و شما را بخشيد .كرديد خيانت مي
با آنان آميزش كنيد و چيزي را بخواهيد كه  )همخوابگي آزاد است، حبا نص صري

همچون بقاي نسل و حفظ دين و آبرو و پاداش (خدا برايتان الزم دانسته است 
 )شب(و بخوريد و بياشاميد تا آن گاه كه رشته بامداد از رشته سياه ، )اخروي

    .ه دهيدسپس روزه را تا شب ادام .برايتان از هم جدا و آشكار گردد
در حديثي كه شيخين ، پوشيدن عورت نزد بني اسرائيل واجب نبود: دوم

، كه بني اسرائيل برهنه و لخت آبتني مي كردند« روايت كرده اند آمده است 
  ).1(»ولي موسي تنها ودرخلوت غسل مي كرد ، وهمديگر را مي نگريستند

آدم حالل كرد ازدواج ازجمله حرامهايي كه خداوند براي ، امور محرّم«  :سوم
سپس خداوند بعد از او ازدواج با محارم را براي ، پسران و دختران او با هم بود

همچنين ازدواج با كنيز با وجود داشتن همسر در شريعت ، هميشه حرام نمود
ولي ، همانگونه كه ابراهيم بعد از ساره با هاجر ازدواج كرد، ابراهيم مباح بود

و نيز ازدواج ، اينگونه ازدواج را بر بني اسرائيل حرام كرد خداوند متعال در تورات
دو خواهر را  - عليه السالم –همانگونه كه يعقوب ، همزمان با دو خواهر جايز بوده

و يعقوب گوشت و شير شتر ، سپس در تورات بر آنها حرام گشت، با هم جمع كرد

                                           
 .٤/١٦٠صحیح اجلامع الصغیر  -١
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در حديث آمده اين سبب اين تحريم كردن آنگونه كه ، »)1(را بر خود حرام كرد 
، يعقوب به بيماري شديدي مبتال گرديد و اين بيماري به طول انجاميد«  :بود كه

بنابراين براي خدا نذر كرد كه اگر او را شفا داد محبوب ترين غذا و آشاميدني 
و گوشت و شير شتر بيش ازهرخوراكي ديگر ، مورد عالقه اش را بر خود حرام كند

خداوند هم بر ، و آنچه يعقوب بر خويش حرام كرد، ») 2(، او بودي  همورد عالق
  :بني اسرائيل حرام كرد و در تورات حرام شدند

 m         b  a   ̀ _   ̂ ]    \  [  Z  Y  X      W  V  U   T  S  R
  l   k           j  i  h  g  f  e  dcl )٩٣:آل عمران.(  

يعني يعقوب به (جز آنچه اسرائيل ، اسرائيل حالل بود همه غذاها بر بني: يعني
پيش از نزول تورات بر خود حرام  )يا قوم اسرائيل به سبب ارتكاب گناهان، عللي

  .كرده بود
  اند انعام ذكر شدهي  هل حرام شده اند در سورياسرائ يكه بر بنآنهايي و جمله 

 m   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹     ̧  ¶  µ  ´

  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë   Ê

   Ô  Ól )١٤٦:انعام.(  
 )حيوان(و بر يهوديان هر  )ايم اين چيزهائي بود كه بر شما حرام كرده(: يعني

و پرندگان شكّاري كه از ، هاي قوي درندگان كه داراي پنجه :يعني(ناخنداري 
ها و  پيه )تنها(و از گاو و گوسفند ، حرام كرده بوديم )چنگال نيرومند برخوردارند

ها و چربيهائي كه بر پشت اينها  مگر پيه، چربيهاي آنها را بر آنان حرام نموده بوديم
ها و چربيهائي كه آميزه  قرار دارد و يا پيه )و البالي احشاء و امعاء(يا در اندرونه 

اين هم پادافره ايشان در برابر ستمگريشان بود كه بدانان  .استخوان گرديده است
 )ور شدن در گناهان و پيروي از شهوات خويشتن را به دور دارند غوطه تا از(داديم 
  .راستگوئيم )در همه اخبارمان و از جمله اين خبر(و ما 

                                           
 .٢/٧٣تفسیر ابن کثیر  -١
 ).٢/٧١تفسیر ابن کثیر (روایت امحد در مسند  -٢
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بلكه سبب آن نذر ، نبود نم ناپاك بودن و حرام شدين نوع تحريسبب ا
كه پسرانش را ، از آن محرمات بود يم برخيدن  تحريعقوب و الزم گردانيپدرشان 
 يگر از آنها ظلم بنيد يم برخيو سبب تحر، م آن ملزم كردياز خود به تحر هم بعد
  :ديفرما يهمانگونه كه م، ل بودياسرائ

 m   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹     ̧  ¶  µ  ´

  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä     Ã  Â

   Ô  Ól  )١٤٦:انعام.(  
  .شان بود كه بدانان داديماين هم پادافره ايشان در برابر ستمگري

m     ̄   ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡
°l  )١٦٠:نساء.(  

به سبب  )به خصوص(به خاطر جور و ستمي كه از يهوديان سر زد و : عنيي
 )قسمتي از، براي تنبيه ايشان( ، بازداشتند )مردمان را(اين كه بسي از راه خدا 

  .حرام كرديم، الل بودچيزهاي پاكيزه را كه بر آنان ح
نها حرام شده بود دوباره برايشان آسپس عيسي مبعوث شد و برخي از آنچه بر 

  : حالل كرد
 m  ¨§  ¦  ¥  ¤     £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {

  ±  °   ̄ ®    ¬  «  ª  ©l )٥٠:آل عمران(  
ست بر شما حرام شده ا )بر اثر ستم و گناه(اي از چيزهائي را كه  تا پاره: يعني

 )اي به دنبال نشانه(اي  و نشانه، برايتان حالل كنم )به عنوان تخفيفي از سوي خدا(
  . ام را برايتان آورده

  .حالل كردن پاكي و تحريم پليدي ها باشدي  هو شريعت خاتم آمد تا قاعد
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  پيامبران برادرند

براي اتّفاق پيامبران بر دين واحد و اختالف در احكام و شرايع  صرسول خدا 
يعني . 1»َوِدينهْم َواِحد ، َوأُمََّهاهتْم َشتَّى، الْأَْنبَِياء إِْخَوة ِمْن َعلَّات«  :و فرمود، مثالي زد

  .پدرشان يكي و هر كدام مادري دارد، پيامبران برادرند
آمده كه بمعني  »الْأَْنبَِياء  اخوة لَعلَّات « روايت عبدالرّحمن در صحيح بخاري در

حديث اين است كه اصل دين همه آنها يكي كه توحيد و معني ، هويه هستند
  .2اگر چه احكام و شرايع مختلفي دارند ، ميباشد

                                           
 ).٢/١٤صحیح اجلامع (روایت خباری و مسلم و امحدو ابوداود  -١
 .٦/٤٨٩فتح الباری  -٢
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  طوالني بودن و كوتاهي و وقت نزول: پنجم
در حديث صحيح مي ، قرآن كريم طوالني ترين و فراگير ترين كتاب آسماني است

أعطیت ، ن الّزبور املئینو أعطیت مکا، أعطیت مکان التّوراة الّسبع الطّوال«  :فرمايد
هفت ) سبع طوال(به جاي تورات : يعني). 1(» و فُّضلُت باملفّصل، مکان االجنیل املثانی

و به جاي انجيل ، و به جاي زبور سوره هاي مئين، طوالني به من داده شدهي  هسور
، از همه اينها بيشترند) حدود پنج جزء آخر قرآن(و سوره هاي مفصل) مثاني(

  .ست كه به من بخشيده شدهوفضلي ا
در حديث صحيح آمده ، كتابهاي آسماني معروف همه در رمضان نازل شده اند

و أنزلت الّتوراة لست ، أنزلت صحف ابراهیم أّول لیلة من شهر رمضان«  :است
و أنزل الّزبور لثمان ، و أنزل االجنیل لثالث عشر مضت من رمضان، من رمضان -مضین

  ).٢(» أّول القرآن ألربع و عشرین خلت من رمضان و ، عشر خلت من رمضان
انجيل در ، تورات در ششمين روز رمضان، صحف ابراهيم دراول رمضان: يعني

رمضان و قرآن بيست و چهارم رمضان ي  هزبور در هيجد، سيزدهمين روز رمضان
  .نازل شدند

  موضعگيري آخرين رسالت آسماني نسبت به رسالتهاي سابق 

  : در قسمتي از يك آيه خاطر نشان كرده و مي فرمايد خداوند اين را
 m  {z   y  x  w  v  u  t  s  r   q     p  o

  m  l  k  j  ih  g  f  e   d  c  b  a  ̀  _  ~  }  |
  �  ~}  |  {z   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   on

  ©   ̈ §                 ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡l )٤٨:مائده(.  

                                           
 .اسنادش صحیح است: و حمقق گفته)١/٣٥٠(کبیر ، صحیح اجلامع الّصغیر روایت طربانی درال -١
 .اسناد آن حسن است: و ناصر الّدین البانی گفته)٢/٢٨(روایت طربانی صحیح اجلامع الّصغیر  -٢
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در (را نازل كرديم كه  )كامل و شامل قرآن(كتاب  )اي پيغمبر(و بر تو  :يعني
، )آسماني(و موافق و مصدق كتابهاي پيشين ، مالزم حق )همه احكام و اخبار خود

  .آنها است )اصول مسائل(و حافظ  )بر صحت و سقم(و شاهد 
  :ق قرآن براي كتابهاي پيشين از چند صورت تحقّق مي يابديموافقت و تصد

و از نازل شدن آن ، كتابهاي آسماني پيشين به ذكر و مدح قرآن پرداخته :اول
بنابراين فرود آمدن قرآن با آن  ، خبر داده اند صبربنده و رسول خدا محمد 

و از جمله چيزهايي كه ، تصديق و تأييد آنهاست ، اوصافي كه كتابهاي آسماني سابق
رفتار انسانهاي با بصيرت و ، مي افزايد بيش از پيش بر صداقت آن كتابهاي آسماني

همانگونه كه اهللا تعالي مي ، هستند تسليم شده به اوامر خدا و پيرو شريعت خدا
  :فرمايد

 m    h      g      f  e   d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \[      Z  Y  X  W  V
  r  q  p  o      n  m  l  k  j  il )١٠٨-١٠٧ :اسراء.(  

، به قرآن ايمان بياوريد يا ايمان نياوريد )خواهيد مي !اي كافران(  :بگو: يعني
، و كساني كه قبل از نزول قرآن )ولي بدانيد كه اعجاز و حقيقت قرآن روشن است(

و با تورات و انجيل راستين سروكار (دانش و آگهي بديشان داده شده است 
و (افتند  كنان بر رو مي هسجد، شود هنگامي كه قرآن بر آنان خوانده مي، )اند داشته

گويند كه ايشان را با  آورند و او را سپاس مي سر تسليم در برابر خدا فرود مي
پروردگارمان پاك و منزّه  :گويند مي )در حال سجده(و  ).نعمت ايمان نواخته است

مسلّماً  )از اين كه در وعده نعمت بهشت و وعيد عذاب دوزخ خالف كند(است 
  .شدني است انجام وعده پروردگارمان

كه خدا در كتابهاي پيشين  صنازل شدن قرآن و بعثت محمد  ي  هوعد: يعني
  .1و بر زبان پيامبران به ما داد قطعي و حتمي است

مده آدر قرآن چيزهايي مطرح شده كه كامالً با آنچه در كتابهاي پيشين : دوم
  : مانند ذكر تعداد فرشتگان عذاب در دوزخ ، مطابقت دارد

                                           
 .، با کمی تصّرف٢/٥٨٦تفسیر ابن کثیر  -١
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و شماره آنان را نيز ، ايم زخ را جز از ميان فرشتگان برنگزيدهمأموران دو: يعني
هدف اين است كه اهل كتاب يقين و اطمينان . ايم جز آزمايش كافران نساخته

و  )از طرف خدا است، گويد كه آنچه قرآن درباره خازنان دوزخ مي(حاصل كنند 
انيت اين كتاب درباره حقّ(و اهل كتاب و مؤمنان ، بر ايمان مؤمنان نيز بيفزايد

  .ترديد به خود راه ندهند )آسماني
عامل و سبب يقين اهل كتاب و ترديد به خود راه ندادنشان علم و اطالعي 

  .است كه در كتابهاي خويش از آن موضوع داشته اند
و به ، قرآن از نازل شدن كتابهاي آسماني از جانب خدا خبر داده است: سوم

همانگونه كه در موضوعات قبل ، ا ايمان داشته باشندمؤمنان فرمان داده كه به آنه
  .ذكر شد
در زبان عربي بمعني كسي است كه ناظر و سرپرستي چيزي  )مهيمن(ي  هواژ

زيرا خداوند ، و نيز يكي ازاسماء اهللا تعالي محسوب مي شود، را بر عهده دارد
  .مي كند متعال بر شؤونات خلق و تصرّف و تدبير و رعايت امور آنها نظارت

همچنين قرآن بر كتابهاي آسماني سابق ناظر بوده و فرمان ايمان آوردن به آنها 
و تحريف و تغيير عارض شده بر ، آنها را بيان نمودهبر و مطالب حق ، را مي دهد

آخرين  زيرا كهو بر همه آن كتابها حكم صادر مي كند ، آنها را مردود اعالم مي كند
و آنچه در ، معيار و مرجع و داور همه رسالتها باشد واجب است بودهرسالت الهي 

 خيا منسو، كتابها و رسالتهاي سابق مخالف با قرآن يافت شود يا تحريف شده
  .است

ي  هبعد از ذكر آراء و اقوال سلف صالح در مورد واژ –رحمه اهللا  –ابن كثير 
 )مهيمن(و اسم  ،همه اين اقوال در معني نزديك به هم هستند« : مي گويد)مهيمن(
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از اين رو قرآن امين و شاهد و حاكم بر كليه ، در بردارنده همه اين معناهاست
كتابهاي سابق است و آن را آخرين و فراگيرترين و باشكوه ترين و كامل ترين 

و افزون بر ، و همه محاسن رسالتهاي سابق را در آن جمع كرده، كتاب قرار داده
از اين رو شاهد و ، افزوده كه در هيچ كدام آنها نبوده استهمه آنها كماالتي بدان 

مقتضي اين نكته كه قرآن حائز آن همه امتيازات ، )1(امين و حاكم بر كلّ آنهاست 
منحصر به فرد باشد اين است كه اولين و آخرين مرجع براي تعريف و شناساندن 

اني سابق بر قرآن و جايز نيست با كتابهاي آسم، آن دين باشد كه خدا مي خواهد
  :زيرا، حكم نماييم  آنگونه كه يهود و صليبي هاي گمراه ادعا مي كنند

 mz  y  x      j    i  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀ _   ~}  |    {
 q  p  o  n     m  lkl  )٤٢-٤١: فّصلت(  

از هيچ جهتي ، هيچ گونه باطلي .نظيري است قرآن كتاب ارزشمند و بي: عنيي
و ، نه غلطي و تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن است( .گردد متوجه قرآن نمي، ظريو ن

و نه دست ، نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان و پسينيان مخالف با آن
قرآن فرو فرستاده يزدان است كه با  )چرا كه .رسد تحريف به دامان بلندش مي

و شايسته حمد و ستايش ، تو افعالش از روي حكمت اس(حكمت و ستوده است 
 ).بسيار است

  غير خود نيازمند نيست بهشريعت اسالم 

و نه به شريعت و ، شريعت خاتم نه به شريعت و برنامه هاي اديان سابق نيازي دارد
بر خالف شريعت عيسي مسيح كه در بيشتر موارد ، برنامه و قانون ملحق و جديد

از اين رو ، بر گيرند و بدان عمل كنند پيروانش را به تورات حواله كرده كه از آن
همانگونه ، نصراني ها به شريعتهاي سابق مانند تورات و زبور و انجيل نياز داشتند

كه امتهاي اديان سابق اسالم و قرآن هميشه به پيامبر مجدد و شريعت نو احتياج 

                                           
 .٢/٥٨٧تفسیر ابن کثیر  -١
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اوند خد، بر خالف امت اسالم كه با كامل شدن آن از جانب خداوند متعال، داشتند
  .1آنها را از بعثت پيامبري ديگر و فرستادن كتاب آسماني ديگر بي نياز كرد

                                           
 ١١/٢٢٤فتاوای شیخ االسالم ابن تیمیه رمحه اهللا برای حتقیق بیشتردر این موضوع به جمموع  -١

 .مراجعه کن
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 .چاپ اول، املکتب االسالمی: چاپخانه ، سلسلة االحادیث الصحیحة، آلبانی -١
 .چاپ اّول بیروت، کتاخبانه اسالمی، صحیح اجلامع الّصغیر، آلبانی -٢
 .منربیهی  هچاپخان، تفسیرآلوسی، آلوسی -٣
 .بیروت، مؤسسه اعلمی، ، عقائد امامیه، براهیم موسوی زجنانیا -٤
، بیروت، املکتب االسالمی: چاپخانه ، شرح عقیدة طحاویة، ابن أبی عّز حنفی -٥
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 .چاپ اّول، قاهره ، الّسنة احملمدیة: چاپخانه، جامع األصول، ابن اثیر -٦
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 -مؤسسة املدنی: چاپخانه، اجلوال الصحیح ملن بّدل دین املسیح، ابن تیمیه  - ١١

 .اهرهق
 .چاپ اّول، ریاض، ابن قاسم: مجع آوری، جمموع فتاوی، ابن تیمیه  - ١٢
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 .چاپ دّوم، بیروت، ی املعارف کتاخبانه، البدایة و الّنهایة، ابن کثیر  - ١٥
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: چاپخانه، یوسف خّیاط وندیم مرعشی: آماده سازی، لسان العرب، ابن منظور  - ١٧

 .چاپ اول، بیروت، دار لسان العرب
 .بیروت، مکتب االسالمی، مسند امام امحد، امحد بن حنبل  - ١٨
 .قاهره، چاپ دار الکتب احلدیثیه، االسالم فی عصر العلم، امحد غمراوی  - ١٩
 .کویت- الفالح:  کتاخبانه، العقیدة فی اهللا، االشقر  - ٢٠
 .کویت، ی الفالح کتاخبانه، عامل اجلّن و الّشیاطین، االشقر  - ٢١
 .کویت، ی الفالح کتاخبانه، عامل املالئکة األبرار، االشقر  - ٢٢
 .کویت، دارالقلم: چاپخانه ، اجنیل برنابا  - ٢٣
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 .قاهر، السلفیه: چاپخانه، صحیح خباری، خباری  - ٢٤
 .دمشق، چاپ اول، املکتب االسالمی: چاپخانه، مشکاة املصابیح، یزیترب  - ٢٥
 .قاهره، چاپ دار االنصار، تورات سامریه  - ٢٦
 -انتشارات انقالب اسالمی ایران و چاپخانه اخللیج ، حکومت اسالمی، مخینی  - ٢٧

 .کویت
 .دمشق، مؤسسه و کتاخبانه خافقین، معجزات املصطفی، خیر الّدین وانلی  - ٢٨
 .بغداد، کتاخبانه قدس، نبّوة حمّمد من الشّک الی الیقین، دکتر سامری  - ٢٩
 .چاپ قطر، لوامع األنوار البهّیه، سفارینی  - ٣٠
 .چاپ دارالشروق، فی ظالل القرآن، سید قطب  - ٣١
 .قاهره، چاپ دّوم، حلبی: چاپخانه، نیل األوطار، شوکانی  - ٣٢
 .بیروت، دار املعارف، امللل و الّنحل، شهرستانی  - ٣٣
 .قاهره، چاپخانه مصریه، نوویصحیح مسلم با شرح   - ٣٤
 .بغداد، کتاخبانه قدس، نظرات فی الّنبوة، صالح الّدین جمید  - ٣٥
 .دمشق، چاپ اّول، العقیدة االسالمیة، عبد الّرمحن حبنکة املیدانی  - ٣٦
 .کویت -ی ابن تیمّیه کتاخبانه، االمامه عند اجلمهور، علی امحد سالوس  - ٣٧
 .قاهره -یاء التّراث االسالمیجلنة اح، بصائر ذوی الّتمیز، فیروزآبادی  - ٣٨
 .قاهره، داراملعارف: چاپخانه، مشکاة املنیر، فیومی  - ٣٩
 .بیروت، دار الکتاب العربی، تفسیر القرطبی، قرطبی  - ٤٠
 .قاهره –ی الکلّیات األزهرّیه  نشر کتاخبانه، اعالم النبّوه، ماوردی  - ٤١
 .بیروت -چاپ تصوری -جمموعة الّرسائل املنربیه  - ٤٢
 .قاهره، دار املعارف: چاپخانه، زندگانی حمّمد، حمّمد حسین هیکل  - ٤٣
 .بیروت، دارالغدیر، عقائد امامیه، حمّمد رضا  - ٤٤
 .چاپ اّول –قاهره ، مؤسسه مدنی، اضواء البیان، حمّمد شنقیطی  - ٤٥
 .حمّمد نبی االسالم  - ٤٦
، قاهره، سلفیه: چاپخانه - ، خمتصر حتفة اثنی عشریة، حممود شکری آلوسی  - ٤٧

١٣٨٧. 
 .بیروت، املکتب االسالمی، لمخمتصر صحیح مس  - ٤٨
  


