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  معروف عبدالغنی رصافی
  شاعر و مورخ آزاديخواه کرد عراقی

  بهرام چوبينه
  

 1291( ميالدى1875 سال حدود در رصافى، عبدالغنى معروف
 قراغولى مادرى و عبدالغنى محمود بنام ُكرد پدرى از )هجری

 بنام خود مادرى جد خانه در بغداد قراغول محله در فاطمه بنام
 معروف رصافی در ايام پيری و .شد متولد راغولجاسم ق

دردمندی، دوران کودکی و نوجوانی و رابطه خود را با پدر، 
پدرم عبدالغنی محمود تا آنجائی که به خاطر «: چنين بيان ميکند

سبب دارم در ژاندارمری با رتبه استواری خدمت ميکرد و به
ا وی بسيار سر می برد، تماس من بکه هميشه در مأموريت بهآن

کم بوده است و پرورش کننده اصلی من مادرم فاطمه جاسم 
دنيا آمدم و فقيرانه زندگی کردم و فقير به. قراغولی می باشد

افتاد که هميشه به تنگی معيشت گرفتار بودم و گاهی اتفاق می
با همه فقر و . »غذای من و مادرم از نان و خيار تجاوز نمی کرد

 از سه سالگی به مکتب خانه فرستاد تا تنگدستی، مادرش او را
  . خواندن و نوشتن فرا گيرد

 تا رصافی در مکتب خانه های متعددی تحصيل کرد،
باالخره در ده سالگی به مدرسه حاج حسن افغانی در مسجد 

 كه مدرسه در آن بود اين خاص امتياز .نجيب الدين انتقال يافت
 نظامى مدرسه در داشت اجازه خانه مكتب اين التحصيل فارغ

  .كند نام ثبت بغداد در رشديه
 مدرسه وارد خانه مكتب اين در تحصيل سال دو از پس

مواد درسی مدرسه نظامی رشديه عبارت  گرديد رشديه نظامى
بود از قرائت قرآن و تحصيل کتب دينی و رياضيات و زبان آن 

مدرسه  ،سومين سال در معروف رصافی. ترکی استانبولی بود
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که نتوانست در امتحان رياضيات سبب آنرا به يهنظامی رشد
را موفقيتی کسب کند و بقول خودش، تا آخر عمر هم نتوانست آن

درمدرسه حيدرخانه  تحصيل به خوبی فرا گيرد، ترک کرد وبه
کرد رفت و به که در آن شکری افندی آاللوسی تدريس می

 الس ٢١ مدت وی. آورد نحوى روى و ادبى دينى، علوم تحصيل
 مشغول آاللوسى شكرى محمود شيخ نزد در تحصيل و تلمذ به

صرف و نحو،  عرب، ادبيات علوم اسالمی، زبان، او از و بود
 ديگر از های کالم، وفن بالغت و بيان، عروض و کتاب

 .خوبی فراگرفترا به امثالهم و منطق فقه، استادانش
ن در آنجا مورد توجه شکری افندی قرار گرفت و الفيه اب

آاللوسی ذوق و قريحه شاعری را در . مالک را به او آموخت
معروف رصافی بيدار کرد و از همين زمان رصافی به تقليد 
اشعار الفيه ابن مالک اشعاری سرود و به استادش عرضه داشت 
آاللوسی مردی اديب و در علوم عربی از صرف و نحو و 

. بودبالغت و بيان و عروض سرآمد همه مدرسين زمان خود 
وی اشعار معروف رصافی را تصحيح و ويرايش و او را 

  .بسرودن شعر تشويق می کرد
معروف رصافی در بيست و پنج سالگی، پس از پايان 

 مدارس از يكى در معلمى شغل تحصيالت برای اولين بار به
 يك .گرديد در شمال بغداد منصوب راشديه دهستان در ابتدائى

 بغداد تان مسجد علی افندیدبس به معلمى سمت با بعد سال
 به عربى زبان و ادبيات دبير عنوان و سپس به شد فرستاده

شد و مدت سه سال  گماشته بغداد" االعدادی الملکی"دبيرستان 
  .در آنجا به تدريس اشتغال داشت

مشروطيت و تدوين قانون اساسی در ترکيه  اعالم از پس
يازو سر امت صاحب  به دعوت احمد جودت بيک،1908در سال 

داشت،  قصد كه استانبول در "اقدام"روزنامه ترکی  دبير
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رصافی  از سازد، منتشر نيز عربى زبان به را خود روزنامه
 باره اين در او با تا بيايد استانبول به كه آورد بعمل دعوت

معروف رصافی از راه بيروت عازم . دهد انجام مذاكراتى
استقبال گرمی از وی در بيروت اديبان آن ديار . استانبول شد
در آن زمان محبوبيت و اشتهار معروف رصافی . بعمل آوردند

حدّی بود که محی الدين خياط يکی از ادبای معروف لبنان به به
او پيشنهاد کرد که ديوانش را در بيروت بچاپ رساند و اشتياق 

 جائی بود که محی الدين خياط ديوان رصافیاو به اين کار تا آن
و يکی از   بر آن نوشتکرد و مقدمه ای ايشوير را خود
های بيروت پس ازپرداخت مبلغ سی ليره طالی چاپخانه

عنوان حق تأليف به معروف رصافی، ديوان او را فرانسوی به
رصافی پس از پانزده روز اقامت در بيروت از . چاپ رساندبه

گفتگوهای احمد جودت بيک با . راه دريا وارد استانبول شد
 .نشد جايی نرسيد و ميان آنان توافقی حاصلصافی بهمعروف ر

 بغداد به کاریسبب بیوبه ماند نتيجه بى استانبول به او مسافرت
معروف رصافی در همين ايام تحت تأثير انديشه تجدد . بازگشت

و ترقی خواهی در ترکيه عمامه را به فينه تبديل و لباس فرنگی 
 .تن کردبه

 افندی نماينده شهر ازمير پس از گذشت يک ماه عبدهللا
دعوتنامه ای برای رصافی فرستاد که در آن قصد خود را در 

. اعالم داشته بود" سبيل الرشاد"نام انتشار يک ماهنامه عربی به
رصافی دوباره راهی استانبول شد و با عبدهللا افندی برای 

جای سبيل الرشاد به توافق به" العرب" انتشارماهنامه ای بنام 
هم زمان با کار در ماهنامه العرب، به تدريس زبان عربی . يدرس

که مدرسه سلطنتی تا اين. در مدرسه سلطنتی مشغول گرديد
پس از آن در . برچيده شد و انتشار مجله نيز متوقف گرديد

مدرسه "نام مدرسه ای وابسته به وزارت اوقاف استانبول به
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ر ساله مجلس استخدام گرديد و تا پايان دوره چها" واعظين
را كه  موضوعاتى همه و. نمايندگان در اين سمت باقی ماند

بود  كرده تدريس مدرسه اين در خود استادى مدت درطول
آورى  جمع" الخطيب و الخطابة فى الطيب نفح" بنام دركتابى

 به تشويق وزير کشور ترکيه طلعت بيک 1912در سال . نمود
تحاد شد و از طرف که با او دوستی عميقی داشت، عضو حزب ا

درمجلس مبعوثان انتخاب " منتفق"اين حزب به نمايندگی استان 
  .گرديد

 گاهآن و ماند استانبول در اول جهانى جنگ خاتمه تا وى
 دوران آن در جائى كهآن از اما شد، عراق به بازگشت عازم

 ناچار نبود، گوناگون مخاطرات از خالى طوالنى هاىمسافرت
 بيت رهسپار دمشق از .بماند ماه هفت مدت اىبر دمشق در تا شد

 و علوم تدريس به معلم تربيت عالى مدرسه در تا گرديد المقدس
  .گردد مشغول عرب ادبيات

 رئيس معاون پست به را او عراق حكومت 1921 سال در
 اين در .خواند فرا" معارف  وزارت در ترجمه و تأليف كميته"

 عازم سپس و بود كاربه مشغول نيم سال ويك مدتبه سمت
 از پس .شد بود مانده آنجا در كه همسرش ديدار براى استانبول

 را "االمل" سياسى روزنامه و بازگشت بغداد به ماه چند گذشت
 68 اجازه انتشار تنها زمان آن سياسى شرايط ولى انداخت راهبه

 .گرديد تعطيل و روزنامه داد وىبه راآن شماره
 عرب ادبيات بازرس سمتبه يالدىم 1923 سال اواخر در

 عالى مدرسه به عرب ادبيات تدريس جهت گاهآن و گرديد تعيين
 تدريس كه را دروسى تمامى جاآن در و شد منتقل معلم تربيت
 االدب" و" العربية  اللغة آداب فى دروس" كتاب دو در بود كرده

 و داد استعفا1928 سال در .كرد تأليف "الشعر ميزان فى الرفيع
 .دش انتخاب دوره پنج براى مجلس در عراق مردم نمايندگى به
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 او بازنشستگى حقوق كرد، احساس آن كه از پس 1933 سال در
 فلّوجه شهر به بغداد از دهد، نمى را او روزانه زندگى كفاف

گونه ديگری مشهور در همين شهر که اکنون به. كرد مهاجرت
م عراقی در عرصه پيا"و " شخصيت دمحمی"جهانيان است کتاب 

در اين زمان معروف . را نوشت" سياست، دين و اجتماع
رصافی ميل داشت که به ترکيه و يا اروپا سفر کند و اين دو 

چاپ رساند، اما سرنوشت با او ياری نکرد و اين کتاب را به
  .گاه تحقق نيافتآرزو هيچ

" المقدس اللغز حل أو المحمدية الشخصية"تأليف کتاب 
 پايان 1933در ژوئن ) مقدس راز آن حل يا یدمحم شخصيت(

 سال پس از 63 سال پس از نگارش و 75اکنون . گرفت
درگذشت نويسنده آزاديخواه و مترقی آن معروف عبدالغنی 

" شخصيت دمحمی"زبان فارسی در خارج کشور با نام رصافی، به
  چاپ و انتشار می يابد

نی دقيق معمعروف رصافی ميان مشاهير ملل اسالمی به
-کلمه يک اديب متجدد، مترقی و تاريخ شناسی متعقل و دقيق به

اما در بررسی زندگانی دمحم . او ُسنی مذهب بود. شمار می رود
روش علمی بديعی را آزمايش کرده است که تا زمان خود 
نويسنده، ميان مورخين مسلمان و عرب، با هر گرايش فرقه ای، 

  .ذيرش مذهبيون نمی باشدشناخته بود و هنوز هم مورد پنا
بی ترديد منابع مطالعه در زندگانی رسول هللا ميان ُسنيان 

همين سبب هر که در اين عرصه به. سان استو شيعيان يک
کاری و اثری در گذشته نوشته و يا در آينده بنويسد، خوانندگان، 

های چشمگيری را ميان همه اين آثار مالحظه خواهند شباهت
  .کرد

که هر پژوهشگری، هر واقعه تاريخی را پس بديهی ست 
گونه ای که خود دريافته از مطالعه منابع و اسناد قابل اعتماد، به
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است تحليل و بررسی خواهد کرد و ارزيابی و تحليل شخصی 
  .خود را بيان خواهد داشت

های طوالنی زبان و ادبيات عرب، معروف رصافی سال
ين آثار مورخين طراز قرآن و تفاسير مفسرين مشهور و هم چن

. اول عرب و مسلمان را نزد استادان مسلم اين فنون آموخته بود
مقام و مرتبه استادی رسيده بود و خود او به نظر اديبان عرب، به

يادگار مانده است دليل روشنی بر مهارت و آثاری که از او به
  .شمار می رودبينش استادانه او در فرهنگ اسالمی به

پيرامون حيات رسول هللا  های عاميانهروايتبهوی التفاتی 
نمی کند و از منظر يک دانشمند خردمند و متجدد در جستجوی 

کوشش او براين است که سراسر . حقيقت وقايع زندگی دمحم است
. هللا را با ديدی کامالً خردمندانه باز سازی نمايدزندگانی رسول

ير عقالنی توجه همين سبب به روايات تاريخی نا معقول و غبه
ای ندارد و اگر به بيان انتقادی آن وقايع می پردازد، نيش قلمش 

  .در بررسی آن برداشتهای عاميانه از تاريخ کامالً چشم گير است
وی اخبار گذشتگان را بر مبنای عقل و علم می سنجد و 

او سعی دارد . درستی و يا نادرستی آنان را بی پرده بازگو ميکند
طوری که خود می فهمد و از مطالعه اسناد  را آنبعثت رسول هللا

 عربی -عنوان يک پديده اجتماعیو مدارک دريافته است به
معتقد است که آرزو و هدف رسول هللا از دعوت . معرفی نمايد 

بلکه دمحم . تنها يک انديشه دينی نبوده" هللا"به سوی پرستش
 اجتماعی – رسول هللا ميل داشت جنبشی عربی با رو بنايی دينی

که در آغاز و انجام آن اعراب نقش . و سياسی تأسيس کند
و سراسر ملل . رهبری و سروری آن را در دست داشته باشند

  . عربی بپوشانند–جهان را پوششی اسالمی 
رصافی، انديشمند سياسی است و از انديشه های عاميانه 

ای او ساله. دينی در قضاوت او بر وقايع تاريخی بی تأثير است



 - 17 -

اما . طوالنی دروس دينی را در حوزه های مذهبی آموخته است
در . اعتقاد به دين و نقش آن در جامعه جديد را نا چيز می شمارد

قضاوت وقايع تاريخی سعی دارد نه جانب ُسنيان و نه شيعيان را 
بگيرد، بلکه تالش او بر اين است که وقايع زندگانی رسول هللا و 

های دينی دور از داوریمالً عقالنی و بهجامعه صدر اسالم را کا
همان اندازه که زيارت قبور و مراسم نوحه و او به. بررسی کند

روضه خوانی، ندبه و شيون شيعيان را در ايام محرم به ُسخره 
همان اندازه دهد، بهميگيرد و مورد شماتت و انتقاد قرار می

را از ، سنگ سياه کعبه و توسل به آن"حجراالسود"بوسيدن 
دهد و در جانب ُسنيان و دگر فرق اسالمی مورد مذمت قرار می

ی يک شهاب اين سنگ جز باقی مانده: "باره آن چنين می نويسد
باشد که در يک دين توحيدی جايگاهی آسمانی نيست و جايز نمی

  ".مقدس و آسمانی داشته باشد
به اعتقاد معروف رصافی فتوحات اميرالمؤمنين عمر بن 

 خليفه ثانی، در پيروی و امتداد سياست تاراج، چپاول و خطاب،
زن ربائی رسول هللا انجام گرفته است و به اين خاطر عمر بن 
خطاب را شاگرد و پيرو واقعی دمحم رسول هللا می شناسد و معتقد 

طالب سومين اميرالمومنين مسلمين هم است که اگر علی بن ابی
خالفت می رسيد همان هجای عمر بن خطاب بدر همان زمان به

داد و ازاين لحاظ نمی توان عمر و يا علی را اعمال را انجام می
  .مورد مالمت قرار داد و يا اين را بر ديگری برتر شمرد

در سطور گذشته نوشتم که معروف رصافی يک انديشمند 
-  سياسی بود و درعرصه مسائل و مشکالت دينی-اجتماعی

، کتابی "شخصيت دمحمی"ب سياسی کشورعراق، عالوه بر کتا
نگاشت و در اين " پيام عراقی در سياست، دين و جامعه"نام به

کتاب انتقادات بی پرده ای را بر شيعيان در عراق مطرح ساخت 
  .بت پرستی ناميد و اعمال مذهبی آنان را
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انتقادات او عليه شيعيان که اکثريت جامعه عراق را تشکيل 
صل اول و شاهزاده عبدااله ميدادند و هجو شاعرانه ملک في

ها را عمال دولت استعماری انگليس می وليعهد او که رصافی آن
دانست و نوری سعيد نخست وزير انگليسی مشرب عراق، و 
هجو شيخ جالل حنفی از فقهای معروف اهل تسنن و امام مسجد 
خلفا که از طرفداران سياست استعماری انگليس در عراق بود و 

سياسی و همچنين انتقاداتش بر نفوذ و رسوخ های ديگر شخصيت
های عشايری در امر قضاء و دادگستری سبب شد که سنت

دشمنی دربار . ناشرين از چاپ و انتشار آثار او خودداری نمايند
جائی و دستگاه روحانيت شيعه و ُسنی با معروف رصافی به آن

کشيد که حتا شيخ جالل حنفی سفری به نجف رفت و نزد مراجع 
شيعه آن زمان خواستار فتوای ارتداد و تکفير رصافی شد و 

  .تأليف و منتشر کرد" فراز و نشيب رصافی"کتابی بنام 
اين دشمنی ها تا آخرين روزهای حيات معروف رصافی 
ادامه يافت زيرا که او از قيام مردمی عراق عليه دولت انگليس 

ا های دولت انگليس ر طرفداری کرد و سياست1941در سال 
وی بار ديگر به بغداد . سختی نکوهش نموددر عراق، به

جا نيز مراجعت کرد و در منطقه اعظميه سکونت گزيد و همان
  . درگذشت1945 مارس 16در صبح روز جمعه 

جای گذاشت عدم گرايش  در وصيت نامه ای که از خود به
  پس از مرگشمذهبی خود را نشان داد و از آيندگان خواست که

شرطی که  بهخاکش سپارند،که ممکن باشد به برستانیدر هر ق
گورش در حاشيه آن قبرستان و در نقطه ای تاريک که قبالً کسی 

  .اند قرار گيردخاک نسپاردهجا بهرا در آن
اندکی بعد برخالف ميل دشمنان بی شمارش مجسمه 
معروف رصافی، اين انديشمند و آزاديخواه عراقی در يکی از 

 بغداد بر پا شد و اميد آن می رفت که مجسمه ميادين مرکزی
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شخصيت "ديگری از وی در شهر فلوجه، مکانی که کتاب 
رشته تحرير کشيده بود بر پا گردد، را به" پيام عراقی"و " دمحمی

. 1های کنونی عراق مانع از اين کار شد که جنگ و نا بسامانی
  07-05-2008بهرام چوبينه         يادش گرامی باد

  
 
 
 
 

 
کامل چادرچی  » در شرح زندگی معروف رصافی از گزارش ديدار- 1

 با معروف رصافی انجام داده 1944نخست وزير اسبق عراق که در سال 
يکی از شاگردان معروف " کامل چادرچی. "است استفاده فروانی شد

بود و همواره احترام عميقی " االعدادی الملکی"رصافی در دبيرستان 
بار متن گفتگوی او با رصافی نخستين . نسبت به استادش ابراز کرده است

 منتشر گرديده و نسخه اصلی 1988، 12شماره « آفاق عربيه»در مجله 
چنين هم. اين گفتگو در انجمن علمی عراق به امانت گذاشته شده است

 ديوان"٤ و ٣ صفحات فرازهايی در مورد زندگی معروف رصافی از
 . نقل شده اند1999 -2000 سال به بيروت در اول، چاپ جلد، ٥"الرصافى
 اللغز حل أو المحمدية الشخصية" كتاب در حال شرح همين از اى خالصه
 ديده ،٢٠٠٢ آلمان، كلن شهر نخست، چاپ الجمل، منشورات "المقدس
 منتشر بيروت در او شعر ديوان نخستين نوشتم که1911 سال در .ميشود
 به زبان همين از آثارى و دانستمي خوبىبه را تركى زبان وى .گرديد
 در كه پاشا نامق از "الرؤيا" رمان جمله آن از كه ودكرده ب ترجمه عربى

 كه دارد منظوم و منثور تأليفات شمارىبي تعداد وى .شد منتشر1909 سال
 خطى نسخه روى از كتاب اين. است رسيده چاپبه بارها هاآن از برخى

 با نسخه اين از رصافى معروف و يافته انتشار هاروارد ترجمه و دانشگاه
 شخصيت( كتابم نسخه اين بر« : اىتصديق می کند نامه در و بوده خبر

 نسخه در غلط هرگونه از عارى و كامل صحيح، راآن يافتم، اطالع )دمحمی
   .»كنممي اعالم مجاز راآن از نقل و استفاده رواين از و يافتم بردارى
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، گر ز تازه راينادان و خرافه پرست، چ اشخاص ترسو،"
بهانه  یرند و پي پذیقت روشن و محسوس هم باشد، نميچه حق

ها را قانع   آنیليچ دلي کنند، و هی میتراش  گردند و اشکالیم
  ."نخواهد کرد

 تيصادق هدا
  
  ." افتدیکارماز یِخرد آدم،دهيعقريتاث تحت"

  ی دشتیعل
  
ازش قوه ادراک است و با آن مسائل ي که وجه امتیبشر"

 خواه یده اي کند ، در امور عقی را حل میعي و طبیاضير
 مشهودات یو حت عقل ی رویره، پاي و غیا مذهبي یاسيس
  ."گذارديم

  ی دشتعلی
  

 بشر بدون استثناء مذهب تمام افراد« ت يبگفته صادق هدا
توان  سپس نند، وي گزی عادت بر من وي تلقیرا از روپدرانشان 

  .»ص دهنديقت را تشخيبد و حق ازرا ندارند که خوب راآن
 گرانياعتقادات د  با به هنگام برخوردیاعتقاد به مسئله ا

شود، که البته در يجاد شکاف ميمون همان مسئله موجب ارايپ
 و ینيدطره حکومت و نفوذ اعتقادات يجهان آزاد و خارج از س

 نوشتن، یان و آزادي بیشه، آزادي اندی برآزادی ، و مبتنیمذهب
 و رونق و يی تواند موجب شکوفای می، حتین شکافيچن

 سخن آخر با خرد و عقل ین جوامعيرا در چنيشرفت گردد، زيپ
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 خود ی و زاللی، درخشند گیاست، که در چهار چوب دموکراس
  .رساندیرا به اثبات م

م يطره و نفوذ مستقيه و تحت س در جوامع بستیول
ر خواهد بود ي شمش، سخن آخر بایا مذهبي یاسي، خواه س)اعتقاد(

  نام نفرت، باو ینه توزيعت کيشر  کیو بخصوص در جوامع
 گذشت تر یو از همه خشن تر و ب.  کندی حکومت مخدا بر آن

ر مسلمان، طبق ي غۀ است، که با هر جنبندیعت اسالميشر
 ی به اصطالح فرود آمده از آسمان در دشمنن و دستوراتيفرام
  . استی ابدینه توزيو ک

 آن دسته که نسبت به امروزه مسلمانان و به خصوص
اد ي و اعتقاد کامل دارند، بی کتاب قرآن آگاهیات واقعيمحتو
 فتوحات  آن نامی، که روی اسالمی های ها و راهزنیزيخونر
ر ي تا کنون، در گبازر ي دکه ازی نهاده اند، و در حالیاسالم

شرفته جهان ير ملل پي، و نسبت به سا خود هستندیاختالفات مذهب
 کنند، از ی میروي که از آن پیني دیت و محتوايبه علت ماه
برند،  ی رنج می مزمنی و اقتصادی و علمی فکریعقب افتادگ

 ر ملليبه سا ن زمخت و خرد ُکش خود راي آنند که دیدر پ
ر و يهم چون گذشته به زور شمششرفته صادر کنند، آن يپ

ع، چون يا رشوه و تطميد وکشتار، و يزه و ارعاب و تهديسرن
ن از راه خرد و باور، آن هم در ين ديرش اي دانند که پذیک مين

ا يل آن زور و ي است محال و تنها راه تحمی، امری کنونیايدن
 ی کشورهایم هاي از رژیع با پول و ثروت است که برخيتطم

  . کنندین ميزم آتش آن را تأمي، هیر عربي و غیعربز ينفت خ
 ی جمهوريیران، و بر پاي در ا1357با فاجعه بهمن 

 یشيدن دوباره مسئله صدورکژانديش کشيبا پران و يا دریاسالم
ران، خود در يمن به اي به جهان، غرب مسئول ورود اهریاسالم

  جبرانی، و ضررها او قرار گرفتی اسالمیهايبرابر تبهکار
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گر خود مردم ي ديی را تحمل نمود، و از سویانبارير و زيناپذ
آخوند (مني با ستون پنجم اهری در همکاریميران که سهم عظيا

ران داشتند، متحمل آن چنان ضربات مهلک و يدر ا) و مال
 یک نمينده نزديآ در  آنان الاقليید به رهايکه ام شدند یمرگبار

  .رود
ران ي در هفته نامه ا1364 مهرماه 15در شماره . یثقف. ح

  : سدينوين ميس چنيو جهان چاپ پار
 ی دسته جمعی خودکشکي مي کردرانيا که ما در یکار«

د که با دست خود گور خودش را کنده يني بی را نمیچ ملتيه. بود
نده يه آيم و سرماي که ما بدان تعلق داشتیم، نسليباشد، و ما کند

  .ده شدي کشیمملکت بود به نابود
ز ينده غرور انگيست سازنده آيبا ی بود که مینسلن يا

ا ي بجز پر کردن گورستانها ی امروز کاریکشورش باشد، ول
 خاک و ی چرخدار و شاهد بجا ماندن مشتی هاینشستن بر صندل

  .ش نمانده استي وطن برای هایآوار از آباد
 یم، و بهاي کنی تحمل من را اعمال خودمام مکافاتيما دار

 در برابر ین همه جز شرمساريبا ا. مي پردازی هم مینيسنگ
  1. »مي گفتن نداری برایزيوجدان خود چ

َ يان حقايب« ن يريش یاز گفتن دروغ هاق تلخ مسلما
 یفاجعه  شرافتمندانه ترهم هست، در یاست ولتر نامطلوب

 از یاري شد که سر انجام بس آزمودهی به خوبقتين حقي، ا1357
م که در يست، آرزو کني تلخ نیها یدارين جز بيري شیا هايرو

1  نباشدیش ضرورين آزمايگر تکرار ايران فردا ديا
  

  :دي فرمای می، سعدنيزمران ي بزرگ ایخن سراس
  ک گوهرندينش ز يکه در آفر    کرنديپک ي یاعضا آدم یبن

  قرار  نماند راعضوها دگر      بدرد آورد روزگاریعضوچو
  ی آدم نهند نامت  کهد ينشا    غمیتو کزمحنت ديگران بی
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 و مهم تر ی و بشر دوستانه و جهانی کامالً انسانیدگاهيد
، یدگار از خلقت هستيدگاه به هدف آفرين ديک ترياز همه، نزد

د و با دادن عقل و خرد يکسان و برابر آفريکه در آن انسانها را 
ا بد در برابر خود يک يشه و کردار و گفتار نيآنها را با اند
و  و رسوم  شعائریا عدم اجراي داد، و نه با اجرا مسئول قرار

 انسان دي عا از آن هایچ نفعي که جز ضرر هیني معیني دعتيشر
ل ي دلی و نفاق بنهي و کی دشمن سر چشمه کهیانياد.  شودی نمها

 غم بودن آنان نسبت به یگر، وغافل بودن و بيه همدي علانسانها
ن چهره آن ياه تريم س باشد، که صد البته اسالیگران ميمحنت د
  .نه نشان داده استين زميرا در ا
 چهره اسالم در ی واقعانگرير نماي زی ضد بشریه هاي آ

    : باشدیر مسلمانان ميغ بر خورد با
  .10ه ي سوره حجرات، آ-»برادرند) مسلمانان(ا که مؤمنانهمان«
  .19ه ي، آعمران سوره آل-  »نزد هللا، اسالم استن در يهمانا د« 
ان خود مهربان و ير و در مي رحم و سختگیبر کافران ب« 
  .29ه ي، آ سوره الفتح-د ي باش»ميرح

رفته نخواهد شد ي پذی جز اسالم داشته باشد، از وینيهر كس د«
   .85ه ي سوره آل عمران، آ-  »ان کاران استيو در آخرت از ز

  .51ه ي، آ سوره المائده- »ديري نگیبدوستان را يحيمسان ويهودي«
 ی نمیبه دوست  مسلمانانیکافران را بجا) مسلمانان( مؤمنان «
  »28ه يسوره آل عمران، آ. رنديگ

ش از شما به ي را كه پيیآن ها! ديا مان آوردهي كه ای كسانیا« 
چه يرا مسخره و بازن شما يم و کافران را که ديآنها کتاب داده ا

   .57 هي سوره المائده ، آ-  »ديري مگیقرار داده اند به دوست
پدران و برادرانتان را دوست  !ديا مان آوردهي كسانى كه ایا« 
دند و هر که از شما آن ها يمان برگزيد چنانچه کفر را بر ايريمگ

  .23ه يسوره التوبه، آ. »ند از کافران استي برگزیرا به دوست
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ن که از ي نخواهند شد مگر ایان از تو راضيحيان و مسيهودي« 
  .120ه يسوره بقره، آ - »ی کنیروين آنها پيد
 ید، دشمنان من و خودتان را به دوستيمان آوردي که ای کسانیا«

  .1ه يسوره الممتحنه، آ - ».ديريمگ
کسان يد، چنان که خود هستند تا يدوست دارند که نا باور شو« 
که هجرت کنند اگر پشت يد تا زمانيري مگید، از آنان دوستانيباش

د، از يابي ید هر جا که آن ها را ميد و بکشيريکنند آن ها را بگ
   .89ه يآ  سوره النساء،- »یري بگیاوري و نه یاريآنان نه 
 اموال و ی که ُمَحّمد در حالل کردن چپاول و دزديیه هايآ

  : از آسمان آورده استیمت جنگيگران بنام غني دی هايیدارا
ک پنجم آن از يد ي آوریچه در جنگ به چنگ مد آنيبدان« 

مان و يتياش و شاوندانيو خو) ُمَحّمد( و فرستاده اش آن هللا
   .41ه يسوره االنفال، آ- » ...شان ودر راه ماندگان يدرو

د روا و پاک يچه را که در جنگ به چنگ آورده اپس آن« 
سوره  -»! و مهربان استد که آمرزگاريزيد و هللا را بپرهيبخور

   .69ه ياالنفال ، آ
رومند و يرند و هللا ني گیکه م را یاري بسیمت هايو غن« 

   .18ه ي سوره الفتح ، آ - ».فرزانه است
- سوره- »... را به شما داده استیاريبس هللا وعده غنائم«

   .20ه ي، آالفتح
 یگرينه توزانه ديز و کي بر انگی نفاق و دشمنیه هايو آ

 سوره 59ه ين آنها آيکه قرآن سرشار از آنها است و زشت تر
  :المائده است 

ن کرده و بر آن ها خشم يكسانى كه هللا آن ها را نفر« 
ده است و بت ي و خوک گرداننهيبوزشان را یآورده و برخ

  :توبهۀ  سور29ه يو آ . 60ه يسوره المائده ، آ -»ده انديپرست
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که به ) انيهوديان و يحيمس(  با آن جماعت از اهل کتاب «
امبرش ي خدا و پآن چه را که و مان ندارندين ايخدا و روز واپس

د تا يستند بجنگين حق نيرو دي شمارند و پیحرام کرده، حرام نم
  .»ر شونديدهند و حق) باج(ه يبه دست خود جز

 يین گفته هاي تواند ادعا کند که چنی میگونه انسان عاقلچه
 يیخدا! ک پروردگار توانا و دانا و دادگر صادر شده است؟ياز 

عقل و خرد داد، تا راه سره را ک سان ي ی گونه که انسان را به
ک را تنها راه يشه ني که اندیص دهد، پروردگارياز ناسره تشخ

 در  نوشت مان سريييدن به راه راست و تعي رسی ما برایگشا
 ارزش و ی شعائر و مراسم بیبرابر خود قرار داد و نه اجرا

 فرصت طلب، که در ی ساخته و پرداخته مشتیهوده مذهبيب
 یطيند که تصادفا عقل وهوش آن ها نسبت به محستي زی میزمان

ن ي رو اني کردند باالتر و برتر بوده ، و از ای میکه در آن زندگ
 بهخدا  را به نام زمانآن نادان افتند تا مردمي را يیفرصت طال 

ها و خواسته  یجاه طلب یارضا جهت در خواهندیم که يیهرسو
  . خود بکشند و بدوشنديیا ي و دنیني زمیها

ن بلکه همه ارزش را يشتريان و به خصوص اسالم، نه بياد
 قائل شده تنها راه رفتن به بهشت عت به عنواني شری اجرایبرا

ادند، ينه زين زمي در ای نبویث هاي و حدی قرآنیه هاياست، و آ
 یگري مفهوم دین به ذات پروردگار و خرد انسانيکه جز توه

 یکات ضد انسانين تحريدر مقابل ا.  توانند داشته باشندینم
 بزرگ یرانيک ايم که يدگار، اکنون بخوانينسبت داده شده به آفر

- ن که گفتهيش از ظهور دمحم و بدون ايست سال پيدر هزار و دو
ت چه يش را به آسمان نسبت دهد، در مورد عدالت و انسانيها

 عنوان که از طرف سازمان ملل متحد بهیهائگفته. گفته است
 که با یهائاست، گفته شده حقوق بشر شناخته هءين اعالمينخست
 یگونه تفاوتچين حقوق بشر در مجموع هي امروزیهاهياعالم
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 ین ُکرهي ای است که بر رویه افتخار هر انسانيندارد و ما
  :ديگویکورش بزرگ م .کندی می زندگیخاک

 یران، بابل و کشورهاي ایاکنون که تاج پادشاه" 
ام، اعالم  اهورامزدا بر سر نهادهیاري ا را، بهي دنیچهارسو

 یها و مذاهب ملتها و آداب سنتیدارم که من به همهیم
ندگان و يام به نماگذارم و تا زندهیش احترام مي خویشاهنشاه

  .ر بنگرندي تحقیدهيکارگزارانم اجازه نخواهم داد که به آنها به د
 را یاه پادشیفهي که اهورامزدا وظین پس تا زمانياز ا

 یچ ملتيش را بر هي خوی من فرمانروائ بدارد،یمن ارزانبه
 را ین فرمانروائي آزاد است که ایهر ملت. ل نخواهم کرديتحم
تا . ديرفت، با آن ملت نخواهم جنگيرد، و اگر نپذيا نپذيرد و يبپذ

 جهانم، ی چهارسویهاران، بابل و ملتي که من پادشاه ایزمان
 ستم روا بدارد، و اگر یگرياد که بر د اجازه نخواهم دیکسبه
 محروم و مجازات شين شود، من ستمگر را از حقوق خويچن

چ کس اجازه يه من پادشاهم، بهکه ی زمانو تا. خواهم کرد
 را به زور و یر منقول کسي منقول و غیهاینخواهم داد تا دارائ
 ام، من از که زندهیتا زمان.  آنها مالک شودیبدون پرداخت بها

من امروز اعالم .  خواهم کردیري جلوگیمزد و اجباریکار ب
که در مردمان آزادند . ن خود آزاد هستنديدارم که همه در دیم

ن که يشرط اکار مشغول شوند، به و بهبخواهند ساکن هرجا که
  .مال نسازنديگران را پايحقوق د
 از او یشاوندي که خویخاطر جرمتوان بهیکس را نمچيه

 خواهم کرد یري جلوگیدارمن از برده. ه کرديشده، تنبمرتکب 
 یاند که در قلمرو حکمرانندگان و کارگزاران من موظفيو نما

 یريعنوان برده جلوگد و فروش مردان و زنان بهيخود از خر
  2.ده شوديد از سراسر جهان برچيها بان گونه سنتيا. کنند
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عهداتم نسبت مرا در انجام تکنم که یمازاهورامزدا تقاضا 
  ". جهان موفق گرداندیران و بابل و چهارسوي ایهابه ملت

ا حل آن ي یت ُمَحّمديشخص"ار ارزشمند يترجمه کتاب بس
 و متوجه ساختن هموطنان ی روشنگریتنها برا"  مقدسیمعما
ک ين بار از زبان ين اسالم، و ايق ديز استعمار زده به حقايعز
شمند بزرگ ين سرا و اندب و شاعر و روزنامه نگار و سخياد

 ی ماهل عراق عرب که ی الرصافیعبدالغن عرب به نام معروف
  .باشد، انجام گرفته است

ق و موشکافانه، يار دقي بسیل هايه و تحليسنده با تجزينو
 ی زمانیت ها و مناسبت هايتوانسته است ثابت کند، موقع

  را توسط ُمَحّمد بن عبدهللای قرآنیه هاي، خلق آی خاصیومکان
 و آسمان ی به خدا و وحیونديچ گونه پيجاب کرده اند، و هيا

ان يجاد وحدت کامل مي جز این هدفين ديان گذار ايندارند، و بن
رةالعرب، وسپس در صورت ير متنازع در جزيل و عشايقبا

ع تر که شامل همه ملل ي وسین روند در سطحيت ادامه ايموفق
وغ استعمار ير يا به زدن آنهيشناخته شده آن زمان باشد، و کش

 یاني و پای عربی با آغازیجنبش « یعرب و به قول رصاف
ن تازه يک دي يین هدف ،جز برپايا دن بهي رسی، که برا»یجهان

ر چتر خود در آورد، يکه اعراب آن زمان را در خود حل و به ز
  .ک پارچه سازد نداشته استيو متحد و 

ن کار ي همقاًً◌◌ً يز دقي نز خان مغول،ي از او چنگالبته بعد
ر بغل ي زی آسمانین اختالف بزرگ، که کتابيرا کرد، با ا

 از جمله خود یاديار زين اسالم در مناطق بسينداشت، وگرنه د
 یران افتخار ميز اي رفت و اکنون مردم عزین ميران از بيا

ز ي، چنگامبر آناني خوانند و پی نماز میکردند، که به زبان مغول
 ی گوناگون و رنگارنگیان چه کتاب ها اعالمشیوعلما! است

، جهت اثبات یل خاني و ایزيث چنگي جعل حدینه يدر زم
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 یز، جاي کردند، و فرزندان چنگیمنف ين خود تألي دانيتحق
ز حتماً جهت ادامه دکان ي شان نیکي گرفتند، و یامامان را م

  .شدیب مي غای و مال خوریزيع چنگيتش
را به عنوان ابزار و ک عرب، اسالم ي به عنوان یرصاف

د، و ي ستای به شدت ميین هدف هايدن به چني رسی برایله ايوس
 یول.  کندیخ جهان قلمداد ميت تارين شخصيُمَحّمد را بزرگ تر

ر عرب ير ملل غي سایج اسفبار آن براين حال از انتقاد نتايدر ع
 . خواندی میر انساني ماند و آن را غیغافل نم

مان طور که ذکر کردم جهت آگاه س هين کتاب نفيترجمه ا
ران، و روشن کردن آن ها بر اسرار و يساختن مردم اسالم زده ا

 که خواهان ی کسانیشتر براي اسالم است، البته بینيق تکويحقا
ت بزرگ، ترسو و نادان وخرافه ي باشند و بقول صادق هدایآن م

 را  ساله خرد خود1400 یستند و تحت استعمار فرهنگيپرست ن
 باشند، البته نه یم شيبه خو از دست نداده و آماده بازگشت الکام

ک ي، بلکه به روش یعتي شری چون علیبه روش خرد باخته ا
ن يار ها، ايها و مقنع ها و مازعقوبي همچون بابک ها و یرانيا

  . آنها ترجمه شده استیکتاب برا
 کند دکتر، مهندس، استاد ی نمیانسان هر که باشد فرق

 یره، به قول عليا دانش آموز، کاسب و غيدانشجو دانشگاه، 
 دهد، یده، خرد خود را از دست مير عقيز تحت تاثي عزیدشت

 ندارد و ی کاریرکي است که به هوش و زیماريک بين يرا ديز
ک و مداوم يستماتين سير تلقيکروب آن از پدر و مادر تحت تاثيم

ق و ي تحق شود و تنها توسط ُسرم و کپسولیبه انسان منتقل م
  .ر استيپژوهش شجاعانه درمان پذ

ر ي از مردم که تحت تاثیاريم شجاعانه، چون بسي گویم
محو شدن اعتقادات خود، که  ختن ويده قرار دارند، از فرو ريعق

 ترسند، و از هر گونه ی خو گرفته اند به شدت میبه آن از کودک
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 ی م خانواده و جامعه خودی مخالف باورهاینه ايمطالعه در زم
  . ترسندی میزند و حتيپره

 گرفتم و به حج آن ی، نماز و روزه من بودميمن هم چن
ج بخودم اجازه دادم که ي به تدریخانه چهار گوش هم رفته ام، ول

 خود را از نو مرور کنم و آنها را مورد یفکر کنم و باورها
 مجدد قرار دهم، و درست را از نادرست جدا سازم و یابيارز

 است که ی بزرگیون انسان هايتم مديه البته، موفقک. موفق شدم
ن ي دادند، و در ایاري ژرف خود یقات و پژوهش هايمرا با تحق

د تا يد و مطالعه کنيرتر و شجاع تر ساختند، شما هم نترسيراه دل
  .ديل شوي اصیرانيک ايد و يابينجات 

 کرده يی پرگوی و گاهيی در کم گویدر ترجمه کتاب سع
 یش تر جنبه ي که بيی و آنهایترجمه مطالب تکرار از یعنيام، 

 ی دستوریل هايه و تحلي دارند، مانند مسائل مربوط به تجزیفن
 در اصل مطلب ی که عدم ذکر آن ها خلليیقرآن و اطناب ها

  .ز نمودميپره  آ وردیوارد نم
ک عرب است و يسنده کتاب يالبته فراموش نشود که نو

ا ي کند بر حق باشد ی نمیهللا فرقاعراب، ُمَحّمد بن عبد  یبرا
 ه،کخ جهاني تارن مردي است بزرگ و بزرگ ترینباشد، مرد
چ به همه يها آب و نان داد و از ه را دارد که به آنیحالت پدر

  .ز شان رسانديچ
دار و آگاه باشد، که در روند يب  کامألديران باينسل جوان ا

رتکب اشتباه  اشغالگر، دوباره میم آخوندير رژيي تغینده يآ
 :ن شفايپدران و مادران خود نشود و به قول استاد شجاع الد

روز ينان دي اگر فردا بخواهد مانند فاجعه آفریرانينسل جوان ا«
ش يهست برود و هر چه به جاآن چه حاال : ديبگو کشورشان

ن شده يب نسل نفري بهتر از آن چه نصیدستاورد. ديايد بيآیم
  .فتايپدران شان شد نخواهند 
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ن ي در همی کسان،نيش از ايهزار و چهار صد سال پ
، و "!ديايد بي آین که هست برود، هر که مي ا "کشور ما گفتند

 اش، که به یابانيرداران بي آمدند سعد وقاص بود و شمشآنان که
 ینوري کشورشان را بتاراج بردند، به قول دین خدا، هستيينام آ

ند که سراسر دشت از تن ان کشتيراني آن قدر در جلوال، از ا"
 و "ن جنگ جلوال نام گرفتيده بود و از آن رو اي شان پوشیها

دبن مهلب که يزي سوگند ی به خاطر ادا" یخ طبري تاریبه گفته 
 ی را که برایاب به خون مردم گرگان بگرداند و با آن گندميآس

 است آرد کند، همه مردم ی او ضروریپختن نان روزانه غذا
. "دنديغ بگذرانير و جوان و زن و مرد از دَم تيز پن شهر را ايا

وسف را به هشتاد هزار ي امر حّجاج بن  "یو به نقل از مسعود
د تا ين جا بماني مرد و زن عجم ابالغ کردند، که همیزندان
و شکوه  نان چنان کاخ استوار فرّ يد، و به همراه همه ايبپوس

 که بود نشد، و ینرايهرگز آن اگريختندکه ديران کهن را فرو ريا
 یرانين ايافت که چنين را يآن هنگام هم که سر انجام بخت ا

ن ي تازه برایانيگشا راهيیگشا تازه با راهیوقاصانبشود، سعد 
  3» ."..دنديد قلم بطالن کشيام

 در یدارد، روند فاجعه اسالم یانيو پا ی آغازیهر روند
 یاسيو س یو اقتصاد یفرهنگ استعمار ش با آغازي سال پ1400

 ( یجه ي اش در نتی فرهنگبت بار عرب،که استعماريمص
 1357افته و موجب بروز فاجعه يتا به امروز ادامه ) استحمار 

 با همه تلخ 57ست که فاجعه ي نید، و شکيده آغاز گرديگرد
 را داشته که ما را نسبت به یژگين ويبت بارش اي مصی هایکام

ر و ي که ما را اسی گرانه ا و استعماریليخودمان و معتقدات تحم
دن واداشته است و با افشا شدن يشيدار و به اندير کرده بين گيزم
شمندان و يان گذاران آن توسط انديع و اسالم، و بنيت تشيماه
 برند، ید به سر ميدر تبع  کهیارزشمند و بزرگ سندگانينو



 - 32 -

 ی عل-یمسعود انصار –نهي بهرام چوب-ن شفايهمچون شجاع الد
 یدونيد فريرملو و فرشي مرزبان توانگر، رضا آ- سرفطرويم
 یگريوحش ل ترس از خشم وي به دلیگر که برخيد یاريبس ...و

 مستعار چاپ و یقات خود را با نام هاي، تحقی اسالمیجمهور
ار ارزشمند يقات بسينه دست به تحقين زميمنتشرکرده اند و در ا

 ی مدع ویمعتقدات اسالم رامون اصالتي پیعيق و وسيو عم
 یانيز به نقطه پاياه نين روند سيا. زده اند) ُمَحّمد (  آن یامبريپ

ن يد و با بازگشت اهورامزدا به اين خود خواهد رسيات ننگيح
ران يز از اي عرب نیمن استعمار فرهنگيد، اهرين جاويسرزم

 ران،يا در  آنینابود امديرون رانده خواهد شد، و پين بيزم
اسالم زده در  ر عربيغ ین هايرزمس ريسا در  آن راینابود

.  عربین هاي در خود سرزمید حتي خواهد داشت و شایپ
 را شاد کند ،که با کتاب ی دشتیخداوند روان مبارِز بزرگ عل

ه استعمار ي علیش گاِم مبارزه و افشاگريپ"  سال23 "خود بنام 
 باد و راهش همواره یادش گراميران بود، ي عرب در ایفرهنگ

 خواهد ادامه رانيا از او راندن رونيو ب مني اهرو تا سقوط
   .افتي

 ی به گونه اینيز با حدوث و ظهور خميچه بسا ملت ما ن"
ن ي ایمبتال شده باشد، چاره ) ی اجتماع– یاسيس (یمارين بيبه ا

شه و واپس ي از تحجر اندیرانگر در رهائي صعب و ویماريب
ن يماست که ا ی جان سوز در شناخت آن است و بر همه یگرائ

دن يدن و کاويست، با گفتن و گفتن، با کاوي درمان نیدرد را که ب
م و مداوا يدش آورده اند، مداوا کني که پدی آنانیشه يدر اند
م، که يم کرد و قرحه اش را به نشتر عقل کارساز بشکافيخواه
  4." م شکافتيخواه

نه که يان سخن از دوست دانشمند و ارجمندم بهرام چوبيپا
ن کتاب بودند، به خاطر راه ي ای من در ترجمه یق اصلمشو



متأسفانه .  کنمی میغ و ارزشمند او سپاسگذاري دری بی هاینمائ
 من اقدام به یدر فرانسه، بدون اجازه" رانياد فرهنگ ايبن"

 خود کرده است، که چون ینترنتيت اين کتاب در سايانتشار ا
شده است، از ش نيرايح و ويات آن از طرف خودم تصحيمحتو

  .عهده گرفتن اشتباهات موجود در آن معذورمبه
د باد، و ين جاوين سرزميدگار بزرگ همواره نگهبان ايآفر

  .ک باشدي نیشه يدن به اندي رسی ما برای همه یار و راه نماي
 شاپور– م    ی

  
  ن شفا يت و مکافات، جلد اول، شجاع الدي جنا–1
ه حقوق بردگان و طرز رفتار ، بلکنکرده را لغو یدار قرآن نه تنها برده–2

نترنت يه از ايمتن اعالم). مترجم(ز مشخص کرده است ي را ننابا آن
  .گرفته شده است

ي جنا– 3  ن شفايت و مکافات، جلد اول، شجاع الد
 ینيد روح هللا خمي سی در نوشته هایري، سیدگي و پوسینا آگاه " – 4

  ، دکتر مرزبان توانگر) " کشف االسرار(
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 سندهيش گفتار نويپ

  خيقت و نه تاريدر راه حق
  



 - 35 -

قت ي کران بر حقیان، سپاس بي پایقت مطلق و بينام حقه ب
 او ی نگاشتم و برایخ مي تارین برايش از ايپ. و درود ما بر آن

سته نوشتن آن چه را ي شایگاهيارزش قائل بودم و او را در جا
  : گفتمین مي دادم و در حق او چنیتم قرار م نوشیکه م

  جعَلَهُ احدوثة کل فَجريل     خ و ما اَنا کاِتبُ يو أکتُُب للتار 
  ستم يسنده نيسم و نوي نویخ مي تاریبرا( 

  ) کند یت هر سحر گاهيتا نوشته ام را حکا
 به ی حوادث روزگار انسان را پخته، و او را از حالیول

 سازد، و یگر دگرگون مي دیگونه ا به ی و ا ز گونه ایحال
خ ارزش و ي تاریگر براي که دین کردند با من به گونه ايچن

را او را خانه دروغ و آماج هوا ها و يستم، زي قائل نیاعتبار
  .افتمي مردم یخواهش ها

 از يیان تپه هاي نگرم، خود را در می که در آن میهنگام
ذّره   آنیدانه ها یابم، که در ال به الي یم اوه و دروغي یشنها

شناورند، که جدا کردن آن ها  قتي حقیدانه ها از یزيناچ یها
 بس دشوار و طاقت ی آن کاریاوه ها و دروغ هاياز منجالب 

 یده ي است که مرا بر آن داشت تا قصیزين چيفرسا است، و ا
  :ميرا بسرا» خي تاریگمراه«

  ٌث ملفقُ ي االّ حدَرَوت لقّراء ها     کّل مایخ فيو ما َکتََب التار
   نَّصِدقُ  نيالغابر باَمرَف ي فَکَ    فرابنا نيالحاضر نظرنا ألمر

  هّرقُ  مُهنَّ ي فَف إذنٌ يفَکَ     نٌ ي أع الحقائقیف صدقتنا ما و
  ّشدَما نتَحّمقُ ا يالسجا بُخبث  وهل قد خصصنا دون من کان قبلنا

  خ به خوانندگان خود ارائه نموديآن چه که تار( 
  ستيک سخن ساخته و پردا خته ني جز یزي چ

  پژوهش حال معاصران ما را به شک انداخت
  مي مربوط به گذشتگان را باور کنیچه رسد خبرها

  ق باورمان نداشتندي حقایچشم ها در بررس
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  ن و خسته اندي از آن ها سنگی که برخیچه رسد به گوش
   رایمگر ما از شدت حماقت، خباثت اخالق

ستند ي زیش از ما مي که پیئ بجز آن هایگريبه کسان د
  ).مياختصاص داد

 یم که  برم، و هر چه رایم پناه خيبه تار قتيمن از حق
قت را يم حقيقت است، و چنانچه با نوشته هاي حقیسم تنها براينو

 یخته ام، وليه خودم برانگيخوشنود سازم خشم مردم را عل
دم قت را خوشنود کنم مرا از خشم مريچنانچه توانسته باشم حق

 آن ها یقت براي حقی نخواهد بود، همان گونه که خوشنودیباک
نه آنها را يره و تار و سي آنها را تیچنانچه پرده خشم چشم ها

 در بر نخواهد ینه و نفرت از من کرده باشد نفعيماالمال از ک
  .داشت

 ی براینيچنانچه خواننده محترم سؤال کند که چه تضم
 ی آن از نوشته هایا خوشنوديقت دارم، و آيخوشنود ساختن حق

 من یست؟ خواهم گفت، برايک ادعا از طرف من نيمن صرفاً 
 ی او کافیت و خوشنودين رضاي تضمیشه براي اندیهمان آزاد

  .است
 یشه و نوشتن از طرف من براي اندیو تنها همان آزاد

ن راه ي است، و چنانچه در این ادعا کافيح بودن اياثبات صح
 او را جلب کرده ام ، و اگر ی کند، خشنودرم به هدف اصابتيت

 جز ین خواهد بود که هدفي مرتکب شوم، عذر من ایاشتباه
ام، دن به او در سر نداشتهي از او و رسی او و طرفداریخوشنود

- و هوسیرامون او، از هويپ ميدر نوشته ها  کهيیاز آن جا و
 از يیت طاقت فرساي کنم، پس مسئولی نمیروي پی شخصیها

  . او متوجه من نخواهد بودطرف
ق مخالف و يان حقايل بيرامون خشم مردم بر من، به دليپ

د يده آن ها، باي و پوسیم و واهيناقض افکار و عادت و رسوم عق
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 جز یزين نوشته ها چي که هدف من از ايیم از آن جايبگو
 نخواهم کرد یست، به خشم آن ها توجهيقت نيخوشنود ساختن حق

  .داد نخواهم یتيو اهم
   الُمفَنِّدُ َّیقُل ماشاء فيأالفل  دُ يتقيلَعُمَرک اَن الُحرَّ ال 

  ستي نید و بنديبند قي آزاده پا،جانا(
  ) منیب کننده ي خواهد تکذید هر چه ميپس بگو

ن خواهند شد، و سر و صدا ي دانم که آن ها خشمگیمن م
راه خواهند انداخت، و فحش و ناسزا نثارم خواهند کرد، که البته 

ن ي ایات باشم مرا آزار خواهند داد، وليد حينانچه در قچ
د، و يقت به جان خواهم خريان حقي و آزار را در راه بیناراحت
ن را نخواهم داشت که بنام او شعار ينصورت حق اير ايدر غ

 کنند، ی عشق او را بکنم، همان گونه که آزادگان میدهم و ادعا
 ی من، نه برایزاها نه براا رفته باشم ، ناسين دنيو چنانچه از ا

 یرا ناسزا به مرده به گفته ي در بر نخواهد داشت، زیريآن ها خ
 ، و نه یت نه به زنده آزاريبن عبدهللا بزرگ بزرگان بشر ُمَحّمد

 . خواهد رساندیبه مرده ضرر
  

   الرصافی معروف-1933 ژوئن -5  وجهفل         
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  ُمَحّمد
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 ینين انقالب ديان گذار بزرگ تريخ، بنين مرد تاريبزرگتر
ر ي که مسی جهانیاني و پای عربی، با آغازی و اجتماعیاسيو س
 تر دگرگون ی عالیت را از آنچه که بود به وضعي بشریزندگ

 اندک شرق و ی که اثرات آن در مدت زمانیساخت بگونه ا
 که یو تا روزز ادامه دارد يغرب را دربر گرفت و تا کنون ن

  .افتيخدا بخواهد ادامه خواهد 
نده آن در ي که ُمَحّمد بن عبدهللا نمایميت عظين شخصيا
 از صفات و ی آن چنان مجموعه ای باشد دارایبشر م جنس

ک ي یتيچ شخصي درهیش از وي است، که پیعناصرکمال بشر
  .جا جمع نشده بود

 یدق با ابعاي عمیر، تفکرين و انعطاف ناپذي آهنیعزم
 ی و پردامنه که حتی قویليع و گسترده، قدرت تخيار وسيبس

 باشد و یقت مي در برابر خود حقیداريقادر به رقابت و پا
ن ها عناصر يا. ري حد و رقابت ناپذی بیباالخره بلند پرواز

 ی باشند که بر آن ها میت ُمَحّمد ميشخص یدهنده  ليتشک یاصل
ه کرد، که البته از ز اضافيتوان عقل و هوش سرشار او را ن

 توان ی خود برتری نداشته، و در واقع میط پرورش و نژاديمح
شه و ي، از اندیشه و عقل او، در برتريگفت که طرز تفکر و اند

.  رفته استیطرز تفکر و عقل اعراب زمان خودش، فراتر نم
ن يب بوده و با اي رقیت، بي و قاطعيیباي از لحاظ صبر و شکیول

  .مانند همه انسان ها با نقاط ضعف خاص خودش بود یهمه انسان
ر عقل ي مغای هایرفتن ساخته ها و دروغ پردازياگر از پذ

 خارق یزي او چیم، در زندگيزيرت بپرهيان سيات قرآن راويو آ
ن ي قوانیعنير خداوند ير ناپذيين و سنت تغير با قوانيالعاده و مغا

قا مطابق ي دقی ویم که زندگيابي یافت، و در ميم يعت نخواهيطب
  . سنت خداوند، در امر خلقت بوده استیاقتضا
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   اویُمَحّمد و هدف ها

  
ر عرب ي را بر ملل مغلوب غ1هينکه ُمَحّمد جزيبا توجه به ا

 در ی توان به خوبی بر قرار کرد، میاز اهل کتاب و زرتشت
ست که ي نی محض نبوده و شکیني و دی مذهبیافت که هدف وي

ساختن شان در کفر و  لل مزبور و رهاه از ميرفتن جزيپذ
د و ي دعوت همه مردم به توحی براین ادعا که وي، با ایگمراه

  .رت دارديگانه فرستاده شده است، مغاي یعبادت خدا
 هستند که صاحبان یاني ادیاگر ادعا شود اهل کتاب دارا

 خدا فرستاده شده اند، و از یبوده اند که از سو یامبرانيآن ها پ
 اصالح و نه یدعوت برا کيدعوت آن ها به اسالم ن رو يا

  راهين سبب جزي شود و بدین مينجات آنهاست، که شامل مشرک
 نيُمَحّمد د گفت خواهم. رفتيگران نپذيرفت، و از دياز آن ها پذ

 یرد، و در نظر وي پذینم ی آسماننيد کيبه عنوان   رایزرتشت
د يان بايحيو مسان يهودي و در موردک سان هستند، ين يبا مشرک

 به نظر ُمَحّمد ی باشند، ولی مین آسماني دینکه دارايم، با ايبگو
قرار داده اند، و  في و تحرین خود را مورد دستکاريآن ها د

 کند، و همان یت نمي نجات آن ها از عذاب هللا کفایگر برايد
 کند، همانند مشرکان در آتش جهنم یز اشاره ميگونه که قرآن ن

د يها بان رو دعوت از آنيجه خواهند شد، و از اجاودانه شکن
  .رد و نه اصالح آناني نجات آنان انجام گیبرا

ز ذکر شده يقرآن ن همان گونه که در انيحي از مسیبرخ
 فرزند خدا، و ی دانند، و برخیح را خدا مي مسیسياست، ع

 
ی آن به اعراب، باجی است که ملل مغلوب با پرداخت هر ساله:  جزيه–  1

  .سلمان شدن معاف می شدنداز م
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و  ان آنانيم ی پس فرق1داننديٌر را فرزند خدا ميان ُعزَ يهودي
ندارد، چون شرک، شرک است حاال ب وجود ان عرمشرک

ک کنند و ي را با خدا شریمرد باشد، خواه  خواهدیهرگونه که م
گر، پس گرفتن يز ديا هر چي و یاره ايا سي و یا درختي و یا بتي

 بر يیايل گويه از آن ها و نگرفتن آن از مشرکان عرب، دليجز
گر آنست اني محض نبودن هدف ُمَحّمد است، و نماینيد و یمذهب

، ی، اجتماعیني، دیک نهضت عربيجاد ي به دنبال ایکه و
  . بوده استی جهانیاني و پای عربی با آغازیاسيس

 خود یر تکاملي در مسین نهضتيک چنيست که ي نیشک
ر ي غیملت ها از هيبا گرفتن جز ُمَحّمد از به پول دارد ، وين

بته با ن نمود، الين منبع در آمد سرشار را تاميعرب مغلوب، ا
 ماندن در کفر یه با وجود باقين شرط که پرداخت کنندگان جزيا

ت اعراب اهل عهد و ذّمت خواهند ي حمایر لواي، زیو گمراه
  .بود 

به دست اعراب و نه  دي بایم نهضت نيا  کهيیاز آن جا و
- تر آن ديگری انجام بگيرد، و از طرفی خود اعراب يا بيشکس

و جدال به  گر در جنگيکدي  بابودند و  پرستو بُت ها ُمشرک
جاد وحدت کلمه ي ُمَحّمد ایز برايش از هر چيبردند، لذا پیسر م

ک يجاد يق اين هدف تنها از طريد، و اي رسی به نظر میضرور
 یان آن ها مي میني دیوند برادريجاد پيبه ا که منجرینيوحدت د

 را به شدت یز کرد و بت پرستين ني بود، و چنیمريشد تحقق پذ
  و باطل ساختنیمورد حمله و انتقاد قرار داد، و در جهت خنث

ابتکار بکار  همه گونه است قرآن آمده آن ها همان گونه که در
 یابتکارها ني از همیکيبا آوردن جمله ال اله اال هللا که  بست، و

  . انباز دعوت نمودیکتا و بيبود، مردم را به عبادت خداوند  او
 

 30آيه :  سوره ی توبه– 1
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 گرفت، یم صورت یات قرآنيکار، دعوت توسط آدرآغاز
 را  توانست آن هایم به آن با توسل  بود کهيیرويفاقد آن ن رايز

ن راه هم خودش و يرفتن دعوت خود وادارد ، و در ايقهرأ به پذ
 یاري بسیاران و طرفداران اندکش رنج ها و آزارهايهم 
  .دنديکش

 الزم، یروي آن نینه، و گردآورياما پس از هجرت به مد
گر قرآن حمل ير و در دست ديک دست شمشي که در یدر حال

ا ي یگونه دوستچين راه هي کرد به دعوتش ادامه داد، و در ایم
ا ي یگونه عذرچي کرد، و هی را مراعات نمیشاونديوند خويپ

رفتند ي پذیکه چنانچه مرفت، مگراسالم آوردن، ي پذی نمیاهيجز
د ي کشیام ميز ناريدادند، وگرنه شمشیمال خود را نجات مجان و

  . کردیرفته اند غالف نمي که آن را نپذیو تا هنگام
هر گاه از هدف ُمَحّمد از دعوت قوم خود به عبادت خداوند 

 در ی ویريم ، آنگاه به علت سخت گي انباز آگاه شویکتا و بي
 به آن، و قرار دادن ید وي، و حمله شدیرسوا ساختن بت پرست

. م بردي خواهیش پيقابل بخشار يره غيف گناهان کبيآن در رد
 1»َشاءيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن  يْشَرَك ِبِه وَ يْغِفُر َأن ياهلّلَ َال ِإنَّ «:  گفتیو
 كس که  هریو بجز آن را برا! بخشد  یخداوند شرك را نم(

  . )بخشد  یبخواهد م
چ يرا مشرک هين باشد، زي تواند چنین که در واقع نميبا ا

ن يز با اي نی رساند، و از طرفیبه خدا نم یانيگونه ضرر و ز
 رساند، یز به مردم نمي نیست ضرر ماديهوده ايکه کارعبث و ب

به مردم ) شرک به خداوند( یعنين مسئله يو اگر قرار بود که ا
بت  به امروز که عراق  برساند، مردمیضرر ماد بت پرست

 که نام يیاگنبدهري در زيیقبرها به عبادت باز گشته اند و یپرست
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 هالک ی آورده اند، همگیعتّبات مقدسه را بر آن ها نهاده اند رو
  1.ن رفته بودنديو از ب

و  ريُمَحّمد با آن با شمش  کهیبت پرست گفت ديبا در واقع
 خود به عراق یگر با همه طاغوت هايد بار ديقرآن جنگ

  کهیمردمن وجود مردم عراق همانند ي با ای است، ول–بازگشته 
 دهند یم خود ادامه یزندگبه  پرستندیم انبازرا یبکتا و ي یخدا

  . برندیح بسر ميو در گردش و تفر
 بخشد و یمشرک خود را م خداوند، کهد گفت يبان رو يااز

را هر چه خارج از شرک به خدا است ي بخشد، زیبجز آن را نم
گر يک ديشامل انواع منکرات مربوط به حقوق مردم نسبت به 

ست، در مقابل شرک به يز نين باره جاي بخشش در ا شود ، ویم
 و شامل حقوق  رساند،ی به او نمیانيچ گونه ضرر و زيخدا ه
ً یگر نميک ديبه  نسبت مردم ن يقت ايُمَحّمد به حق  شود، و مسلما

وحدت کلمه « دن به هدِف ي رسی برایمسئله واقف بوده ول
ردم را کش همه مي بزرگ که عاقبت نیجاد نهضتيجهت ا» نيود

 اندازه او در رِد ی بیري سخت گیخواهد گرفت سبب اصلدر بر
  .شرک بوده است
ل ي و بدون مسای خشک و خالیني که وحدت ديیاز آن جا

 به نظر ین نهضت کافي تحقق ای ، برایق کننده و معنويتشو
ک قابل يد، لذا بهشت را که تنها با انجام اعمال ني رسینم

 ی مهمی معنویق کنندهيمل تشوک عايعنوان  است، بهیدسترس
ا مرگ در راه ين اعمال را شهادت ين ايو بهتر. نمودیمعرف

ات ين نهضت و بگفته او در راه خدا قرار داد، و با آي ایروزيپ
داد، در يم به او اجازه لشيقدرت تخ  کهيی خود، تا آن جا یقرآن

 
 منظور نويسنده، شيعيان عراق اند که مراسم زيارت قبرهای امامان – 1

  .ها بيش از هرچيز به بت پرستی شباهت داردآن
  



 - 44 -

 ی کرد ، به گونه ايی آن هنر نمای ابدیوصف بهشت و نعمت ها
 یشين مورد پي در ای بر وی توان گفت تا آن زمان کسیمکه 

 یل او را به خوبيقدرت تخ وسعت و، و اين پديده خودنگرفته بود
  . دهدیمنشان

 در راه هللا، آنها ،ختن عشق به شهادتي برانگیُمَحّمد برا
 را زنده و آورد ، و آنان ینم به حساب را کشته ی و مرده

  :  کندیه را نازل مين آيشمارد و ا ی خوار میروز
ً َبْل َأحْ ي َسبِ یَن قُِتُلوْا فِ يَوَال َحتَْسَنبَّ الَّذِ ( ِِْم يِل اهللِّ َأْمَوا

                                                

اء ِعنَد َرّ
!  را كه در راه خدا كشته شده اند، مرده مپنداریكسان( 1)ْرَزُقونَ ي

 یو برا .) خوارندی، و نزد پروردگارشان روزاند زنده بلكه آنان
م و ربودن زنان را ين نهضت، غناي در راه ا آن هایق ماديتشو
 ینيچ ديدر ه ش از آنيپ که.دانست حالل  آن ها در جنگیبرا

گر بر يان ديروان اديه را بر پيوجود نداشت ، و اضافه بر آن جز
 ی به ادعایم جنگي شدن غنال حاللين دليقرار نمود، و به هم

 ی مختص ویت هاي از خصوصیکي 2)هيبورة النيالس(کتاب 
  .بوده است
 و ربودن زنان، یم جنگيغنا است که گرفتن به تذکر الزم

ت بوده، که در ياز عادات و آداب و رسوم اعراب دوران جاهل
 و زنان انيچهار پا به ربودن گر اقداميهم د هيعل  خودیجنگ ها

ت ين عادت دوران جاهلي کردند ، و ُمَحّمد در واقع ایم گريهم د
  . کردیجاب ميا مصلحترا يز شناخت تيرا به رسم

ق کننده يک و تشويازات تحرين امتياکنون که نسبت به ا
م که اعراب به حکم ي دانستی، و از طرفمي آگاه شدی و معنویماد
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 ی سختیزندگ  آب و علفیب  خشک وین هايسکونت در سرزم
 محروم بودند و در ی تمدّن بکلی گذراندند، و از نعمت هایرا م

 مردم نيو شجاع تر نياز سلحشورترن حال به هنگام جنگ يع
 یت ها و فتوحات جنگيرفتند، به راز موفقیم شماربه خود زمان

شجاعت و . مي بری می پی و ُمَحّمدی نهضت اسالمیآن ها ط
 را ن قومي ا کهی آن وحدتیشت و در پي معیاراده به همراه تنگ

 یز دروازه هاين يی واحد در آورد، و ازسویکريبه صورت پ
ل يگر سي ديیباز شد، و از سو ها آنی که به روی فراواننعمت و

 ماند که ی نمیتعجب. ديها تلنبارگرد که در برابر آنیم جنگيغنا
 سال سرتاسر ی کم تر از سین قوم توانست در مدتيم ايني بیم

 ُمَحّمد ید مردم برايبگذار. ج و مبهوت سازديشرق و غرب را گ
م و تابناک ين نهضت عظيج ايتا آمدها و نینند، پيآفريمعجزه ها ب

 که  رودیم بشمار تيخ بشري تارین معجزه هايخود معجزه تر
فتاده ي اتفاق ن کنونخ شناخته شده تاي که تاری از روزر آنينظ

 یرامون هدف هاي ما را پی توان گفته هایپس چه گونه م. است
 ا رديز بارها بر زبان آورده است منکر و ي که خود نیُمَحّمد
  .نمود

ن ينه چنيزم نيدر ا خود یره هايس  دریحلب و ابن ِهِ◌شام
از  یعده ابسترمرگ افتاد،  که ابوطالب در یهنگام :نديگویم

ت بردند، و از ياز ُمَحّمد نزد او شکا آمدند و ش نزد اويمردم قر
شان را رها سازد و يها و خدااو خواستند تا از ُمَحّمد بخواهد آن

ز ُمَحّمد را يابوطالب ن. ند ساختز او را رها خواهيآن ها ن
: ان گذاشت ُمَحّمد پاسخ دادي در مین مسئله را با ويخواست و ا

 به ید جوابي توانیا ميد انجام دهم، آي خواهیاگر آن چه را که م
د؟ و عجم ي کنيید بر اعراب فرمان روايد که با آن بتوانيمن بده

 هدف و ان جيد؟ در ايش در آوري خویرا به اطاعت و فرمانبر
ش ي خواهد قریم، او ميابيم در يتوانی میا به خوبقصد ُمَحّمد ر
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  آن هایايرعا از و عيمط را و عجم  اعرابیرا فرمان روا
را هدف ين ندارد زي به دیچ گونه ربطين مسئله هيبسازد، و ا

  .کتا استين عبادت خداوند يد
 گوش فرا ی به ُسراقه بن مالک مدلجیاگر به سخنان و

ز از منظور و هدف خود پرده ين جا نيد، ايم ديواهم خيده
  1: آمده استیره حلبين باره در سيدر ا. برداشته است
نه، ي که ُمَحّمد همراه ابوبکر به قصد هجرت به مدیهنگام

ا کشنده آنان ير کننده ي دستگیش برايمکه را ترک گفت، قر
ن کرد و همه مردم ساحل يي شتر تع200 به ارزش یزه ايجا
 ی درنگ در پیب سراقه بن مالک. ديگردان ز مطلعي را ننينش
 خداوند آن ها را از ّشر او یافت، وليها روانه شد، و آن ها را آن

  :  که سراقه به ُمَحّمد اظهار داشتیبه گونه ا. مصون نمود
ا باال خواهد گرفت ي دانم که کار تو در دنی ُمَحّمد من میا

عهد کن که آن هنگام  شد، پس یو مالک الرقاب مردم خواه
، ی قرار ده تو آمدم مرا مورد مرحمت و کرمتیچنانچه سو
 بدهد، ُمَحّمد از ی به وی خواست تا امان نامه ایسپس از و

ن امان يره غالم خدمت گزار ابوبکر خواست تا ايعامر بن فه
  که سراقه قصد بازگشتیسد و به او بدهد، هنگامينامه را بنو

 یاگر دست بند ها ستيچ نظرت اقه سریا :به او گفت نمود
 یکسر منظورت :گفت ؟ سراقهی را به دست خود کردیکسر

م که هدف يني بینجا ميادر . یآر :گفتفرزند هرمز است؟ ُمَحّمد 
ن فارس را ي خواهد سرزمیُمَحّمد واضح و آشکار است، او م

ش ي دست بندهایاورد، حتي کسرا را به چنگ بيیفتح کند و دارا
  . به دست خواهد کردین مالک مدلجرا سراقه ب
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گر هدفش را آشکار ساخت که يُمَحّمد در جنگ خندق بار د
 خود از قول سلمان یهارهي در سابن ِهِ◌شام و ین باره حلبيدر ا

   1:کنندين نقل ميچن
ن ي از خندق مشغول کندن بودم، که با زمیدر قسمت« 

ار بر د کي من بود، چون دیکيدر نزد امبريپ سخت بر خوردم و
ن آمد و کلنگ را از دستم گرفت و با آن ييمن سخت شده است پا

ر کلنگ برق ي در زید که جرقه اين کوبي بر زمیچنان ضربت
باز هم   بار سومیگر و همان شد و براي دیزد، سپس ضربه ا
ن چه بود که با هر ضربه ي رسول خدا ایا: جرقه زد به اوگفتم

، یگفتم آر  سلمان؟یدي زد؟ گفت تو هم آنرا دیکلنگ برق م
 شام یدوممن گشود و در یمن را براي، هللا یاول در ضربه: گفت

  .».، هللا سمت شرق را بر من گشودیسومغرب را و درو سمت 
ن سخت بر سلمان ي که کندن زمی، هنگامیتيو در روا

 یضربت و بگرفت او از دست را د، رسول هللا کلنگيمشکل گرد
 ظاهر شد، یرا خرد کرد و برقک سوم آن يبر آن سنگ زد، و 

افت کردم، يمن را دري یدهايکل: ر گفت و فرموديرسول هللا تکب
ش ين همچون ستاده اميا  کهيین جايهمصنعا را از یهادروازه
گر يک ّسوم دينم، سپس ضربت دّوم را وارد کرد و ي بیسگان م

 از سمت روم ظاهر شد، رسول هللا یآن را خرد کرد، و برق
افت کردم، به خدا ي شام را دریدهايکل: د و گفتر فرمويتکب

نم و ضربت ّسوم را فرود آورد ، و ي بی سرخ آن را میقصرها
دار شد، رسول ي پدی سنگ را خرد کرد و جرقه ای مانده یباق

افت کردم، به خدا ي فارس را دریدهايکل: ر فرمود وگفتيهللا تکب
ش يرا همانند نن يره و مداي حیستاده ام قصرهاين جا که اياز هم
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 فارس یهانم و شروع به وصف گوشه و کناري بی سگان میها
  :  گفتی کرد و میق ميسلمان او را تصد سلمان کرد، ویبرا

 دهم که فرستاده هللا ی رسول هللا شهادت می ایراست گفت
 هستند ی سلمان فتوحاتین ها ايا: ، سپس رسول هللا گفتیهست

ست که ي نیشک 1.کرد  خواهد مسلمانانیکه پس از من، هللا برا
 سنگ با  بر خورد کلنگیجهي مزبور در نتیرقه ها و برق هاج

ً يدق. است بوده سخت ر سم اسبان به يکه از ز يیجرقه ها همانند قا
 ند،ي آیم به وجود یو سنگ سخت یهاني زمیهنگام رفتن بر رو

  استحکامی شمرد و از آن برایمت ميفرصت را غن ُمَحّمد یول
 نمود یدعوت م به آن مانيباور و ا یآن چه را که براان يبن

 شود و ی میمنته  اویرا به تحقق هدف هاي کرد، زیاستفاده م
ً از قدرت خیاز طرف ع و يار وسي بسیال پردازي خود شخصا

 باشد یز ميقت ني که قادر به مقابله در برابر حقیرومندين
ال ي خ بهیزي که اگر در مورد چیبه گونه ا. برخوردار بود

 یم داي پیني و عیقي پرداخت نزد او کامالً حالت حقی میپرداز
ن رو يش آن را لمس کند و از اي توانست با دست هایم کرد، که

هنگام فرود آوردن کلنگ با تمام وجود افکارش را متوجه هدف 
 کرد که یال پردازين خيش خود چني خودش کرده بود، و پيیغا

  را کهيی با سنگ شهرها از برخورد کلنگیناش یجرقه ها
  توانستی می کرده اند ، و او حتیاست نوران آن ها فتح خواهان

ها را  آنیهاو کاخ هاخارق العاده خود دروازهل يتخ قدرت با
از  هاو قصر هاکاخ دنيرا ديند، زي سگان ببیهاشيهمچون ن

  . کندی را القا مین منظره ايچن دست دور
وی او با سلمان در روز خندق با منافقان از گفتگ کههنگامی

« ر اظهار داشت ياز آنان از جمله معتب بن قش یشدند، جمعخبر
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 ید و وعده هاين که ُمَحّمد به شما اميد از اي کنیا تعجب نميآ
ره ي حیکاخ ها) نه يمد( ثربي کند ازی دهد، و ادعا میدروغ م

 شما فتح خواهند شد، در یند، که براي بی را مین کسريو مدا
د و قدرت يکنی ترس حفر میکه شما خندق را از رویحال
 ه نازلين آي ای در جواب و1.»د؟ي با دشمن را نداريیارويرو
َتَشاء  اْلُمْلَك َمن َتَشاء َو تَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن یُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤتِ « :شد

: بگو( 2»رٌ يٍء َقدِ ی ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ شَ ريُ  اخلَْ ِدكَ يَوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بِ 

حكومت  ، ی بخواه هر كس ؛ به يی تو حكومت ها مالك !الهابار
؛ هر كس  یريگ  یحكومت را م ، یبخواه كسازهر ؛ و یبخش  یم

.  یكن  ی خوار می؛ و هر كه را بخواه یدهی، عزت م یرا بخواه
  . )ی قادریزيهر چ؛ تو بر   ها به دست توستیتمام خوب

ن مسئله يه مزبور را به اينزول آ شأن گريد یتيروا و در
 که ُمَحّمد مّکه را فتح کرد، به مردم ینسبت داده اند که هنگام

ان يهودي بر فارس و روم را داد و منافقان و يیقول فرمان روا
تواند ُمَحّمد یهات، چه گونه ميهات، هيه« : در جواب او گفتند

ار مقتدرتر و ي که آن ها بسیرا فتح کند در حالفارس و روم 
ا با يآ.ه مذکور نازل شدين سان آيو بد» رتر از آننديشکست ناپذ
 توان ادعا کرد ین همه صراحت و وضوح باز ميتوجه به ا

   محض بوده؟ینيهدف ُمَحّمد د
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 بن حاتم ◌ّ ی◌َ  َعُ◌دیز ُمَحّمد هدف خود را برايک بار ني
مده بوده آشکار ساخت، که خالصه آن دار او آي دیکه از شام برا

  :ن استي آمده چنابن ِهِ◌شام و یره حلبي که در سیبه شرح
د به يک دي بن حاتم سواران ُمَحّمد را نزدی که ُعدیهنگام

 یا رکوسي و یحين مسياز د یآن هنگام ُعدشام فرار کرد، و در
او از .  کردی میروياست پ ی و صائبه ایحيان مسي مینيکه د

 رفت، و در آن هنگام طبق یقوم خود بشمار م بزرگانسران و 
متعلق به  یجنگ ميغنا چهارم کي که آن زمان عادات و رسوم

افت يدر را چهارم کي خود قو م  اززين  شد ، اویم قوم سران
مت يبه غن )ايسبا(سواران محّمد خواهر او را به عنوان . کردیم

 آزاد قرار داد ومورد مرحمت خود  را او  ُمَحّمدیول 1.گرفتند
ق يتشو رفته، و او را یُعدَ  برادر خود نزد ز به شامين او نمود،
. نه رفتيز نزد ُمَحّمد به مدي نیوستن به ُمَحّمد نمود، ُعديبه پ

  :یه داستان از زبان خود ُعدَ ينک بقيا
 که بر او یدار ُمَحّمد ترک کردم هنگاميشام را به قصد د« 

 بن حاتم، پس رسول خدا از یُعد: ؟ گفتمیستيک: ديوارد شدم پرس
 یرزنيش برخاست و به سمت منزلش روانه شد، در راه پيجا
ازها و حاجت يرامون ني پیف به او بر خورد نمود و با وينح
ک پادشاه ي تواند ین نميا: ش به گفتگو پرداخت، به خود گفتميها

د وبه ين که به خانه اش رسيباشد، سپس به راه خود ادامه داد تا ا
ف پرشده بود تعارف ي که با لیني نشستن بالش چرمیمن برا

: ، گفتیني نشینه شما بر آن م: ن، گفتميبر آن بنش: کرد، و گفت
 که ی آن نشستم در حالی، پس من هم بر رویني نشینه، تو م

ن مسئله يبه خدا ا: ن نشست، به خود گفتمي زمیرسول هللا بر رو

 
 سبايا به زنانی اطالق می شد که در جنگ به غنيمت گرفته می شدند – 1

  )مترجم(
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 بن حاتم، اسالم یُعد یا: ست آن گاه به من گفتي نیپادشاه
ن يمن د: بار تکرار کرد، گفتم  و آن را سهیمن بمانياور تا ايب

تو آگاه تر از  گفتم. ن تو بهتر از تو واقفميمن بر د: دارم ، گفت
؟، یستي نیا تو رکوسيآ. یآر ؟ گفتی باشین خودم ميمن بر د

خودت به  مردم با ايآ: گفت. یآر :؟ گفتمیدار هستنياز مردم د
ن تو يد: گفت. یآر: ؟ گفتمی کردیک چهارم رفتار نمي روش

 به خدا، و دانستم که او فرستاده یآر: گفتم.  داندین را حالل نميا
: گفت  باشد، سپسیخدا است و بر آن چه که پنهان است آگاه م

ن است ي شود ایرفتن اسالم مانع مي آن چه که ترا از پذی ُعدیا
وندند، ي پین نمين ديوان به اف و وامانده و ناتيکه جز مردم ضع

ک است که ثروت و نعمت آن چنان يبخدا قسم آن روز نزد
د مانع ورود يدا نشود و شاي پی بردن آن کسیسرشار شود که برا

 کم مسلمانان است، یو عده  نده دشمنان آنيتو به اسالم تعداد فزا
  ؟ یادهيره را ديا حيآ

به خدا : گفت. ده امي در باره آن شنیول ده اميآن را ند: گفتم
ره بدون ي از حی بر قرار خواهد شد که زنین امر به گونه ايا

:  آمده استیتيارت کعبه خواهد رفت و در روايهمراه به ز
ه به قصد ي سوار بر شتر از قادسی زنیک است که بشنوينزد

د مانع يا شاي خواهد رفت، و یچ واهمه ايارت کعبه بدون هيز
 و فرمان يی ثروت و آقایني بی است که منيوستن تو به اسالم ايپ

 نمانده که یزيبه خدا قسم چ. گر استي دی از آن کسانيیروا
 مسلمانان گشوده ین بابل به رويد سرزمي سفی که کاخهایبشنو

  .شده اند
دم که سوار بر شتر به قصد يمن آن زن را د:  گفتیُعدَ 

حقق ز تي نی کند و به خدا قسم آن دومیه را ترک ميحج، قادس
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 یاد خواهد شد که کسيافت و آن چنان ثروت و نعمت زيخواهد 
   1». بردنش را نخواهد داشتیاراي

به خدا قسم ثروت و نعمت آن « ن گفته ُمَحّمد ي ندارم ایشک
» افته نخواهد شدي ی بردن آن کسیچنان سرشار شود که برا

نده مسلمانان و به دست آوردن ي آیاشاره به فتوحات جنگ
جدا « ه و خراج ي است که مسلمانان را توسط جزيین هايسرزم
ن ي، غرق در نعمت و ثروت خواهد کرد و هم »یم جنگياز غنا

 ُمَحّمد از دعوت ی سازد که هدف واقعی روشن میگفته به خوب
  .ستي اعراب نی و ثروت برايی جز فرمان روایزي اش چینيد

 از یکي ُعذره یله بني از قبیئتيو با ه  این گفتگوهايهمچن
  سازند، در این قصد و هدف او را افشا مي ایمن به خوبيل يقبا
 ُعذره بر ی نفر از بن12:  کندیره خود نقل مي در سین باره حلبي

ت سالم گفتند و پس از يجاهل ُمَحّمد وارد شدند و او را به روش
چرا : دي ُمَحّمد از آن ها پرس.2 خود اجازه نشستن گرفتندیمعرف

 ما بر آن چه پدران مان« : د؟ گفتنديم نکردروش اسالم سال به
م ياقوممان نزد تو آمده و ف خودمانو از طر ميرفتار کرد بودند

: امبر گفتيپ. » چه است؟ ین دعوت از برايم ايبپرس از تو تا
ن که من يکتا و شهادت دادن بر اي پروردگار به عبادت دعوت

 مزبور ئتي هیسخنگو. باشمي همه مردم می او برایفرستاده 
 پنجگانه، خوب ینمازها: در پِس آن چه نهفته است؟ گفت: گفت

ن يرا بهتري آن و به موقع انجام دادن آن، زیطهارت گرفتن برا
و حج را ة ل روزه، زکايض را از قبيه فرايکارهاست، سپس بق

 اسالم آوردند، و رسول هللا بشارت ی آنان شرح داد و همگیبرا
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به مملکت خودش  وسي گفت که هراکلفتح شام را داد، و به آن ها
 از جمله يیايئت مزبور پس از گرفتن هدايه. فرار خواهد کرد

  .من باز گشت ي به ی مرحمتیک عباي
 عذره با یئت بني شدن ه، مسلمانميني بی من طور کهيهم

گر ي انجام گرفت ، و دیض مذهبي فرایرين و فرا گين شهادتيتلق
 یوس نبود، وليرار هراکل به بشارت دادن فتح شام و فیازين

ن ين دي خواست هدف خود را از دعوت کردن آنان به ایُمَحّمد م
رفته اند ي که پذین تازه ايآشکار سازد و در قلب آن ها نسبت به د

اورد، و در آنان عشق به بپا خاستن ينان به وجود بيمان و اطميا
دار کند، و در يها را بنير آن سرزميجهت فتح کشورها و تسخ

ده يش پوشي کافران قریچ کس حتي ُمَحّمد بر هیاقع هدف هاو
 که بایخود ُمَحّمد هنگام پسرخاله غوثي، مثال اَسودبن عبد نبود

 رانه و خشن وي فقیکرد و وضع زندگیمسلمانان برخورد م
پادشاهان « گفت یمتمسخر  باد، يدیم ها را مندرسآنیلباسها

البته » نديآید دارند مخواهند بوصري و قین که وارثان کسريزم
 یست که ُمَحّمد از مقاصد و هدف هاين بيچ وجه عجين به هيا

رفتن اسالم پرده يق آن ها به پذي مردم جهت تشوینهان خود برا
ن ها ين سرزمين که، او ايب تر ايار عجي بسی داشت، ولیبر م

 يی قسمت های که حتی دانست ، به گونه ایرا واقعاً فتح شده م
د، يبخشیآمدند میدارش ميد که بهیاعدها بهرها نيزمسرن ي ااز

  هایدار  ازیهجرت عده اش ازيپ: 1ديگويره خود مي در سیحلب
) گر ينفر د چهار و مينع برادرش و یم داريتم و یابوهند دار( 

به  هيسور  دريین هايسرزم او خواستند تا از آمدند، و دنشيبه د
ن ها را يتا آن سرزم خواست ببخشد و ُمَحّمد از آن ها آن ها

 هم گرد ما هم جهت مشورت: دي گویمشخص کنند، ابوهند م
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ت يب او از: گفت ميتم م،يمشخص کن را ن هايزم م تاينشست
 ین جايم، ابوهند گفت اي خواهی آن را میالمقدس و حومه ها

 ی پادشاه عرب خواهد شد، لذا میجا و بعداً  عجم است پادشاه
رون و حومه يت جياز او ب: م گفتيتم. دنمان ما یبرا که ترسم

م و او را يم و نزد او رفتيم، پس بر خواستي آن را بخواهیها
 آن ها ی پوست خواست و برایم، و او هم قطعه ايمطلع ساخت

  :ر نوشتي به شرح زیگواه
ن نوشته متن آن چه ُمَحّمد يا. ﷽« 

ن يچنانچه هللا زم. باشدیت مها هبه ساخته اسيیرسول هللا به دار
 ار ميت ابراهيو ب و مرطوم رونينون و جيت عيرا به دمحم بدهد، ب

 ی مین نوشته گواهي سازد، بر ای مهبه به آن ها ابداآلباد تا
ل بن يس و ُشَرحبيمه بن قيدهند، عباس بن عبدالُمّطلب و ُخز

  »َحسنَه
 هکیهنگام تا ديبرو :گفت و داد به ما ارنوشته  سپس

 از یم و وقتيما هم رفت: دي گویابوهند م. امد مهاجرت کردهيبشنو
م که يم و از او خواستينه مهاجرت نمود نزد او رفتيمکه به مد

ن شرح ي بدیگريسد، پس نوشته دي ما بنوی براینوشته تازه ا
  :نوشت

 است که ُمَحّمد رسول یزين چي، ا﷽« 
نون و يت عياران او داده است، من به شما بي و یم داريهللا به تم

 بطور تمام و کمال با یم را همگيت ابراهيب و مرطوم رون ويج
ن بخشش واقع و ي بخشم، ایها هست م آن چه که در آنیهمه 

و  فرزندانشان و آنان به مناطق را ني باشد، من ایافته ميانجام 
ازارد مانند ي بها را، هر کس آن  بخشمیم اعقابشان تا ابد اآلباد

 قحافه یبن مسئله، ابوبکر بن اين که خدا را آزرده است و بر ايا
 طالب و ی بن ابیالخطاب و عثمان بن عفان و علو عمربن

  ».  دهندی میان گواهي سفیه بن ابيمعاو
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 به اجرا  ازی که نشانیچ مورديرت به هي سی در کتاب ها
د برخورد نشده،  مزبور پس از فتح شام باشیدر آمدن مفاد گواه

 ها ی بعدها به دارا اماکن نامبردهيست که آي در دست نیو اطالع
ن يرامون اي پیهر چه باشد قضاوت حقوق!. ا نه؟يداده شده است 

د يش از صي پیدن ماهيرامون بخشيقاً همانند قضاوت پيمسئله دق
مان ُمَحّمد به تحقق ي ایانگر اندازهيز نماي نیآن است ، و از طرف

  . باشدی خود میاهدف ه
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   و قدرت رايیُمَحّمد فرما ن روا
  خواستی که میبرا

 
 یني و دیم که هدف ُمَحّمد هدف مذهبين گفتيش از ايپ

ا ي بزرگ و یجاد نهضتيمحض نبوده، و در پس آن خواستار ا
ا  است،که ابتدی بزرگ عربی و اجتماعیاسي، سینيک موج دي

گر اقوام آغاز ي آن ها بر ديیبه دست اعراب و با فرمان روا
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م ياورياد بيشده، و سپس بهره آن شامل همه مسلمانان گردد، و به 
ش ابو طالب يان در حضور عمويشي از قریگفته او را به جمع

د که با آن ي بدهیبه من جواب« : که در بستر مرگ افتاده بود
 ز از شما اطاعت ويد و عجم ني کنيید بر اعراب فرمانروايبتوان

 باشند، یان ميشي که قریبا توجه به مخاطب و. » کندیفرمانبر
گاه م، آنيث اعتماد داشته باشيحد یم به کتاب هايو چنانچه بتوان

 و يی توان گفت که ُمَحّمد خواهان آن بود که فرمان روایم
ً از آِن قري، مستققدرت ر يان باشد، و توسط آنان به سايشيما

  .عراب برسدا
از  ايثار ي ُمَحّمد ایات اخالقين خصوصيتر از مهمیکي

ب ي دانست که فری او بود، او خود را باالتر آن میخود گذشتگ
ات تنها در دو يا و زرق و برق آن را بخورد، و به ماديمال دن

مورد، زن و عطر، که خود شخصاً عالقه اش را به آن ها 
. ستي نگریفر و انزجار م داشت، و بجز آن را با تنیابرازم

اد يق ي و مقدس شدن نامش از طری جز جاودانیزي او چیبرا
.  نام او به هنگام نماز و صلوات فرستادن مهم نبودیشگيشدن هم

مان به ين ساخت، و شرط اين رو نام خود را با نام هللا قرياز ا
ک له يعبادِت هللاِ ال شر ین که دعوت او براياسالم را به رغم ا

ال اله اال هللا، ُمَحّمدً رسول « ن يشهادت بلکه ک شهادتي  نهبود،
 یبرا» ال اله اال هللا«  که همان شهادت یقرارداد، در حال» هللا 

 خواست که مقدس و ی او می بود، ولین منظور کافيتحقق ا
ن ساخت ، و بدان ين رو نامش را با نام خدا قرياز ا. مطاع باشد

 ینان واجب ساخت بهنگام نمازهاز اکتفا نکرد و بر مسلماين
ن که همه يبا ا. اورنديپنجگانه نام او را در تشهد هم بر زبان ب

د مختص ذکر يست و باي جز عبادت خدا نیزيم که نماز چي دانیم
ً به همان گونه که در قرآن نيخدا باشد، دق : ز ذکر شده استيقا
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اد کردن از من ي ینماز را برا(  ، 1»یوأقم الصلوة لذکر«
ز واداشت که هنگام نماز نام او را يو مؤذنان را ن). برگزار نما

 آن یاد کنند،که همه خارج از چهار چوب اصليهمراه نام خدا 
 یفرا م کتاي خداوند عبادت یسورا به مردم کهاست  یدعوت
  .خواند

 نبود، ی خواست قدرت و پادشاهیدر واقع آن چه ُمَحّمد م
، یتر و مهم تر از ُملک و پادشاهر باال بود هزاران بایزيبلکه چ

خواستار آن  خدا ی بود که از دعوتش به سوین تنها پاداشيو ا
ک پاداش ين ي کند ایکه خواننده مالحظه مطورنيبود و هم

 بزرگ و فارغ از ی با روحيی است که تنها انسان هایميعظ
  . خواستار آن استیل فانيات و مسايماد

دان شدن يمان ماندگار و جاو خودش به هیُمَحّمد برا! یآر
 و قدرت را يیش فرمانرواي قومش قرینامش اکتفا کرد، و برا

ک خود که با خواستار يشاوندان نزدي خویژه برايبه و. ديبرگز
ز به آن ها ي نیگرياز ديشدن محبت مسلمانان نسبت به آن ها امت

يِه َعلَ  َأْسأَُلُكْم ُقل الَّ◌َ «:  نه که درقرآن آمده استد، همان گويبخش
 یم به شما چه که برابر آنبگو در( 2» اْلُقْرَىب ی اْلَمَودََّة فِ َأْجًرا ِإالَّ 

 یشاوندانم درخواست نميخو داشتنِ  جز دوست یدهم، پاداش
  ).کنم

 را در انحصار يیده شود که چرا ُمَحّمد فرمانرواياگر پرس
ن ي در ایشاوندان خود قرار نداد؟، خواهم گفت، که ُمَحّمد حتيخو

ش ي را در نظر گرفت، و برای مصلحت عمومیمورد تا حد
ره تنگ و يک داي را در يیند نبود که امر فرمانروايخوشا

 
  14آيه :  سوره ی طه – 1
  23الشوری، آيه :  سوره ی – 2
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ش تر باشد يره بين دايرا هر چه وسعت ايمحصور نگاه دارد، ز
 و ین رو رهبريش تر خواهند بود، از ايز بي نیطرف داران و

رنداد، و آن  مطلق قرایان، به گونه ايشيقر اني را ميیفرمانروا
عت قرار يان اعراب از راه بيرا وابسته به شورا و اتفاق آرا درم

اِز يک خود، به اختصاص دادن امتيشان نزديداد ، و نسبت به خو
ان يشيگر قريز آنان بر ديمحبِت مسلمانان نسبت به آن ها و تما

 یاز بعدها منجر به مسخ دعوت او براين امتي ایاکتفا نمود، ول
ر و ي که ُمَحّمد با شمشین بت پرستييکتا شد، و آيد عبادت خداون

 ین خود و حتيشي پیده بود، مجدداً و به گونهيه آن جنگيقرآن عل
را مسلمانان در ابراز محبت و يز. تر بازگشتهيبه مراتب کر

شاوندان ُمَحّمد راه افراط و ّغلو را در يمودّت خودنسبت به خو
ن راه يعت دادند، که در اش گرفته، و باگذشت زمان آن را وسيپ

 ی و مادیشتي معیک سو و آزهاي از یاسي سیسه هايدس
  . نمودندیانيگر، به دامن زدن به آن کمک شاي ديیازسو

 ی مادیوآزها  کرد،ین آتش را فراهم ميزم اياست، هي س
 يی داشتند، تا جای زدند و شعله ور نگاه میآتش مزبور را باد م

 را که ُمَحّمد آورده بود به خاکستر یدين توحين دي ایکه شعله ها
را مسلمانان پا را از مرز محبت و مودت فراتر يل کردند، زيتبد

ها  آنیارت قبرهايدند، و به زينهاده و آن را به مرز عبادت کشان
 خدا یکه برا و همان گونه کردند، مبادرت خدا همچون حجِ خانه

کنند، در ی مازيز نذر و نيآن ها ن ی کنند، برایاز مين نذر و
 یبرا هاآن از یدم که کسيم هرگز ندي که در سرتاسر زندگانیحال

 صاحبان یدر راه خدا نذر کرده باشد و هر چه هست برا خدا و
  ویچون خدا تضرع و زار ها هم آنین قبرها است، که برايهم

ها و نه از خدا برآورده شدن  اندازند، و از آنیم راه نوحه
 هاکه آن معتقدند خواهند و ی خود را میازهايخواسته ها و ن

ً يدق.  باشندیآنان نزد خدا م عيشف مشرکان در همان گونه که به  قا
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 شرم ی کردند و کارهایمرفتار  خود یبت ها با تيجاهل دوران
ش ازهر کشور مسلمان ي که در عراق امروز بیگريآور د

ن ي این که بر روي خورد، و باالتر از همه ای به چشم میگريد
ها را آن کردند و برپا بارگاه م با گنبد وي عظیقبرها ساختمان ها

 ها به خرج يیها هنرنمان آنييبا طال و نقره پوشاندند، ودر تز
 ه ويگر افزودند و آن گري دین فضاحت ، فضاحتيدادند و بر ا

ت است، که به هنگام آمدن ماه محرم به يها بر اهل ب آنیزار
 یرند و مجلس هاي گیمرد عزا م رسد و زن و یاوج خود م

نوحه   کوبند ویم نه خوديس  کنند و بر سر وی برپا میعزا دار
ر ي از آن ها با زنجی دهند، و برخیو آه و ناله و زنجموره سر م

ن کار به ي خواهند با ایو م.  کوبندینه و پشت خود ميبر س
 . آورندیدا کرده و آن را جزو عبادت به شمار ميپ تقرب خداوند

  :ت را گفته اميدو ب ني آنها ایهايدار در مورد عزا
  صدورالقوم حاسرةت يفلو رأ

ً ن يبالکفّ  و کلهم قام   ُملتدما
  جهالتهم قول برئ من لقلت 

  األمما بکاء أضحک یهذالعمر
  :ترجمه
  یني لخت آن ها را ببینه هاياگر س

   کوبندیکه کف دستها بر آن ها م
   گفتی آن ها خواهی از نادانیبا تبرّ 

  دارديست که ملت ها را به خنده وا ميه اين گريبه خدا ا
ها زه جنگيها و انگحد و مرز، سرچشمه فتنهین محبت بيا

ان ي می مذهبی های و نزاع و کاشتن بذر دشمنیو دو دستگ
ً منجر به سقوط و انقراض دولت يد، که نهايمسلمانان گرد تا

و . ديرد از دست اعراب گيیان و خارج شدن فرمان روايعباس
ن ي زشت و شوم ای آ مدهایم چنانچه ُمَحّمد از پيد بگويباالخره با
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شاوندان خود در خواست نمود، و منجر به ي خوی که برایمحبت
 مسلمانان یو قسمت اعظم آن چه را که برا ن اويان ديانهدام بن

 خواست ی داشت هرگز آن را نمی میبه ارمغان آورده بود، آگاه
  . آوردیو بر زبان نم

نه محبت آل ُمَحّمد آمده اند، چنانچه ي که در زمیثياحاد
عنوان  نه بد گفت که خداوند ُمَحّمد رايصحت داشته باشند، با

کتا و عبادت او ي ی معرفت خدای که مردم را به سویغبريپ
 به راه راست و نه به ت آناني هدای، و نه برا کندیدعوت م

،  فرستاده است نوری به سوهايکي از تاروردن آنان آرونيجهت ب
بلکه از آن جهت او را فرستاده است تا مردم را به محبت اهل 

 آتش ث مزبور از عذابي احادید، و به اقتضايت او دعوت نمايب
 نسبت به آل  و محبتشانعشقشان مگر با افتي نخواهند نجات

مان و ي توانند وارد بهشت شوند، و ایعشق م ني با اتنها  وُمَحّمد،
،  نخواهد داشتیچ گونه نفعي آنان هیها از خداوند برااطاعت آن

ن خود يا از ايآ. گر نروندي دیايچنانچه با عشق آل ُمَحّمد به دن
ُمَحّمد  ست کهين ني آن ایا معني باالتر وجود دارد؟ آیخواه

 ثار و ازخودي ایِن خودخواهان است؟ و از ذره ايخودخواه تر
هر اندازه . برد؟ی نمیبهره ام ي که قبالً بدان اشاره نمودیگذشتگ

نه فرمان ي او در زمی محض نبوده و آرزوهاینيکه هدف ُمَحّمد د
 ی خاص و اعراب بگونه یش بگونه اي قری و اقتدار برايیروا

ده است، يت شده اند ثابت گردي که از او روایثيعام، توسط احاد
ست که در دعوت مردم به ابراز يق مقام شامخ او نيچ وجه اليبه

ن راه ّغلو و افراط را در ين چنيبت نسبت به خاندان خود امح
و دعوت  یامبريپ یاصل هدف رد، و محبت آن ها رايش بگيپ

 از یثين احادي کند که چنین جا عقل حکم ميدر ا. خود قرار دهد
ر ي و غیاسي سیهدف ها  کهیل بعد از او توسط مردمين قبيا

اما . اخته شده اند کردند ساخته و پردی را دنبال میخاص یمذهب
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 فرمان یش را براي قری کند که وی ثابت میليچه دال ن کهيا
نه است، ين زميا او دریها انتخاب کرده است ، همان گفتهيیروا

ش از يقر  باشند ویش مياز قر» سروران«ازجمله امامان 
  .برخوردار است » یسرور«امامت 

چقدر د گفت که دعوت ُمَحّمد هر ين بحث باي ایدر ادامه 
 ی به هر حال نمی و عام الشمول بوده ولی و انسانیکه جهان

 ی و نژادی از احساسات و تعصبات قومیتوان ُمَحّمد را خال
ج و متحد کردن قوم يژه که دعوت او جز با بسيدانست، به و

 شده اند، که ش بگونه اخص انجاميعرب خودش بگونه اعم و قر
 خواسته توسط یکه من دانست ي آن ها را حمل بر ایهمگ ديبا

 را که شروع کرده به تحقق یج کرده و نهضتيآنان قومش را بس
 و ینه مساوات و برادري در زمی ویدر آورد، وگرنه گفته ها

  .ارنديز بسيان انسان ها ني میبرابر
  

   خودیني جانشی را برایا ُمَحّمد کسيآ
 ن کرد؟يمع

  
ن ياسخ ام که پيد بگوين خودم بايشي پیبا توجه به گفتار ها

  : استیل منفيپرسش به دو دل
ل به مشورت يه مسايُمَحّمد مأمور بوده که در کل: کمي

 یشاورهم ف و "است  ز آمدهينکه در قرآن بپردازد همچنان
دم که به ي را ندیکس«ه ◌َ رَ ي◌َ رَ ◌ُ  از ابوهُ یثيو در حد 1"االمر

و همانند آن از  2» رسول هللا با اصحابش مشورت کندیاندازه 

 
  159آيه :  سوره ی آل عمران – 1
 مسند: ، مسند احمد 1636کتاب الجهاد، شماره ی حديث :  سنن ترمذی – 2

  16373الکوفيين، شماره ی 
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مردان  با  رسول هللایدم که به اندازه ي را ندیکس«شه يعا
م که اگر ي کنی میريجه گين نتين مسئله چنياز ا 1»مشورت کند

ن امر ي ای را برای خواست شخصیبه فرض هم که ُمَحّمد م
ً در اي خالفت برگزیعنيبزرگ  و  اراني ن باره بايند، حتما

ر يگونه که درسا کرد، همانیاصحاب خود علناً مشورت م
ن او مستبدّانه و بدون مشورت ييکرده و در تعیز ميموارد ن
  . کردیرفتار نم
 مشورت ی گفته و نه با کسین مورد نه سخني او در ایول

ان ي گفته بوده راوین باره سخنينموده است، و چنانچه در ا
ت ي نقل و روایزه هايل فراهم بودن انگيث حتماً آن را به دليحد

ار باال و يت بسين امر از اهميرا ايبودند، ز ما نقل کرده یآن برا
  کهميني بی مگريد يیو از سو.  باشدی برخورداربوده و میميعظ

 یمسلمانان به جا یبرا رفتار خود با را مشورت سنَت ُمَحّمد
 آن ها وضع نمود یز براي اصل مشورت را نیو. گذاشته است

دارند، گر به مشورت بپري با هم دی زندگینه هايتا در همه زم
ن ييپس تع 2»نهمي بیوأمرهم شور« چنانچه در قرآن آمده است 

 تناقض اصل نيا  بااخذ مشورت  خالفت بدونی برایشخص
 یش ميرهبران از قر« ل ي از قبیثين که با احاديدارد، و با ا

خالفت را  3» برخوردار است یش از سروريقر« و» باشند 
او وضع که توسط  » یشور«  اصلیش ساخت وليژه قريو

 خود را در مورد ین حق را داد که رأيد به تمام افراد اُمت ايگرد
  .م و مهم اظهار کننديار عظين مسئله بسيا

 
  يثی که در دسترس ما هست، نيافتيم در کتاب های حد– 1

  3آيه :  سوره ی الشوری –  2
لذة : " کتاب ابن حجر:  نگاه کنيد به کتاب های حديث، کتاب االماره- 3

 – 3 / 1: ، السيرة الحلبيه " العيش فی طرق حديث االئمه من قريش
  ، مناقب قريش26
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فتاده ياتفاق ن ن هرگزيجا نش نيي تعیمسئله ن کهيا: دوم
ن مسئله باشد نه در قرآن و نه در ي که دال برایزيرا چياست، ز

ما و اشاره ها و گفته يته اِث نقل شده از او وجود ندارد ، البياحاد
 . از زنانش اتفاق افتاده استیان او و برخي می محرمانه ایها

 به ابوبکر جهت به عهده گرفتن امامت نماز یاز جمله دستور و
 یاو که منجر به فوتش شد م یماريب  در مدتیگزاران مسجد و

ن ييبر تع یل قطعيدل کي تواند ینمزين مسئله ني ایول. باشد
 نيا به هر حال ستي بای باشد ، و می ویني جانشیراابوبکر ب

  . ساختی مسلمانان اعالم و آشکار میبرا امر را
 زنانش به ی اوهای محرمانهگفتهبه تحريم یدر سوره

   1... آخر تا »النَِّبی ِإَىل بـَْعِض َأْزَواِجِه َحِديثًا َأَسرَّ  َو ِإذْ  « برمی خوريم

-  به انشهمسر از یبرخ یبرا  رایسخن امبريپ چنانچه و(
  ). محرمانه ابراز نمودیاگونه

 از ی از مورخان و مفسران منظور از برخیبه گفته برخ
 مذکور یزنانش، حفصه دختر عمر است و سخن محرمانه

 ی برخود و خالفت ابوبکر و عمر پس از ویه قبطيم ماريتحر
  . باشدیم

 یبطق هيمار  با بوده شهي عا مخصوص که یشب  درُمَحّمد
 برد، ین مسئله پيکه حفصه به ای کرده بود ، و هنگامیخوابگهم

ث را محرمانه به او گفت و از او خواست تا آن ين حديُمَحّمد هم ا
  .را پنهان نگاه دارد

ن يي تعی برایليدرست هم باشد دل داستان نيا چنانچه
 جلب یاد ُمَحّمد برايرا به احتمال زي تواند باشد، زین نميجانش
را بر  ن گفتهيا و عمر ابوبکر دختران شه و حفصهيت عايرضا

ار يمسئله خالفت مسئله بس ن کهيافزون بر ا. زبان آورده است 

 
  3آيه :  سوره ی تحريم – 1
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 یو برخ ان خودشيم ی است ، و باالتر از آنست که رازیبزرگ
رد و اساس ي گیرا همه مسلمانان را در بر مياز زنانش باشد، ز

اشد و نه راز و  آشکار بید بگونه ي است و بایمصلحت عموم
  .رمز

 ی برایزيان آن را دستاويعير خم که شيث غديدر مورد حد
ه يداده اند و به آن تک قرار امبريپ یني در جانشیعل تياثبات حقان

ن ين جانشييز تعيث نين حديد گفت در اي کنند، بایو استدالل م
ن است که ياز ا داستان عبارت صورت نگرفته است، و همه

آن که ( 1» موالهیمن کنت مواله فهذا عل « ُمَحّمد گفته است
  ). مترجم- اوستیز موالي نی او هستم، علیموال

 روشن شدن ذهن خواننده به شرح کوتاه داستان یبرا
  :مي پردازین رخداد ميمربوط به ا
 را ديخالد بن ول حجة الوداع، به مت اشيعز از شيپ ُمَحّمد

 اسالم در آورد، نيل داشت تا مردم َهمدان را به ديمن گسيبه 
رد و خالد را بر ي او را بگیل داشت تا جاي را گسی بعدعلیاندک

برد و ی، ُمَحّمد در مّکه به سر میگرداند ، به هنگام بازگشت عل
ن ي ایش اسالم در آمده بودند، طيز با زور به کيمردم َهمدان ن

اران همراهش ي از ی و برخیان علي میاقدام اختالف و نزاع
ده بن ي بود به نام بُرَ یکه از جمله آن ها شخصبروز کرد، 

ه ي زبان به شکوه و گالیه عليب که نزد ُمَحّمد رفته و عليالحص
 ُمَحّمد ی بر سر او آورده بود برایباز نمود، و آن چه را که عل

ن شد و به او ي او سخت خشمگیُمَحّمد از گفته ها. شرح داد
از من است و من از  یر، علي خرده مگیده، از علي بُرَ یا: گفت

: ده گفتيستم؟ بُرَ يار جان و مال مسلمانان نيا صاحب اختي، آیعل
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 یم علي اویپس آن که من موال:  رسول هللا، ُمَحّمد گفتی ایآر
  . اوستیز موالين

 یده، طرف خطاب ُمَحّمد نبوده ولي جز بُرَ یجا کسنيدر ا
ر ي نام غد بهینه به محلي که ُمَحّمد در راه بازگشت به مدیهنگام

ان و اصحاب ارين مسئله را به عموم يح داد که ايد ترجيخم رس
 ارزش ی خطبه ایها را جمع نمود و طخود اعالم کند، پس آن

 و پاک و منزه بودن او را از آن چه در باره اش توسط ی علیها
 یعدالتیبر ب حمل را او رفتار و بودند مني در یو با  کهیاراني

 یان نمود، و حق را به علي ساختند بیم عيشا کردند ویو بُخل م
  1.داد و نه به آنها

ت خود را ين که سفارش اهل بين خطبه پس از ايُمَحّمد در ا
گذارم، یمامانت زمهم رابهينزد شما دو چ :کرد گفت به مسلمانان

تکرار کرد،  سه بار یعل تم، و در حقيب و اهل )قرآن( کتاب خدا
مسلمانان هستم؟ وحاضران هر بار ار جان و مال يا صاحب اختيآ

آن که :  را باال برد و گفتی کردند، پس دست علید ميياو را تأ
بان آن ي اوست، پروردگارا پشتیز موالي نی او بودم، علیموال

 ی دشمنیباش که با و دشمن آن  کند، ویباني پشتیباش که از و
 دارد و متنفر باش یرا دوست م بدار آن که او ورزد، و دوست

ار او باشد، يار باش آن که را که يز آن که از او متنفر باشد، و ا
وس بدار آن که يد و مأي نمایاري نما آن که را که او را یاريو 

وس سازد و هر جا که باشد حق را به جانب او يرا که او را مأ
  2.بگردان
 باشد و یر خم ميروز غد ُمَحّمد در از خطبه یبخش نيا

 ی در آن نمیخالفت نشانه ا یاز مسئله  نمي بیم همان گونه که
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 خود یفه ي را خلین بوده که عليچنانچه خواسته ُمَحّمد ا. ميابي
 بود که ی کافیليض وطوين خطبه عريک چني یقرار دهد، به جا

فه ي پس از من خلیعل:  گفتی می کوتاه و به حالت مشورتیليخ
  .ست؟ين باره چينظرتان در ا. من برشما است

 یشماریب یها وخبراتيروا ازیکي ثيحد نيه، ابود چههر   
ان ي و کشمکش میاست که پس از گذشت صد سال نقل زبان

دا کرد و مورد ي مغرضانه راه به کتاب ها پیخواهش ها و هواها
 ز دري نیث قرار گرفت، و برخيان حدي از راویتوجه برخ

 ی و برخیصحت آن شک کردند، مانند ابوداوود و ابوحاتم راز
جمله  خطبه از نيدر ا شدند که آن چه ی مدعیحت ن هااز آ

تا آخر » .... کندی پشتبانیکه از وبان آن باشيپروردگارا پشت«
 باشند، که ی ميی و ادعای ساختگیت آمده است، جمالتيروا

ق اضافه ي مغرضانه از طریبغض ها و و ُحب  هایريجبهه گ
چه و يازرا ب مزبور ثيح، حديو تصح یريا خرده گيا حذف و ي

رامون يان پيعي که شی قرار داده اند، به گونه ایمورد دست کار
و  تو برادر«  گفته است یامبر به عليت کرده اند که پيآن روا

 یرهبر به«ن يو هم چن» ی باشینم مين من در دي و جانشیوص
  .گري دی ساختگیث هايو حد» ديم شوي بر مردم تسلیعل

قت در مورد ي به حقیباي دست ین راه برايبه نظر من بهتر
 و مراجعه به ی ساختگیاتيروان ين مسئله، فراموش کردن ايا

 یعني کنند، ید مييت هر دو آنرا تأيآنچه که هم عقل و هم روا
ر ينگونه و مغايست که بدين ُمَحّمد ستهيشا که قتين حقيا رفتنيپذ

ح نمود که همانا اصل ي امت خود تشریبا آن چه که خود برا
 با ن کاريا راين کند، زيين تعيجانش  خودی برااست، »یشور«

اران خود در همه ي در لزوم مشورت با ی ویاله تيمأمور
  .نت استيمسائل مهم در تضاد و مبا
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آن که « امبر ين گفته پيا از ايآ: ده شدي پرسیاز امام نوو
جه گرفت يد نتين بايچن»  اوستیز موالي نی او هستم علیموال

 تر و مقدم تر بر یامت مسلمانان اول در خالفت و امیکه عل
 داللت ندارد، بلکه نزد ین معنائيبر چن: گران است؟ پاسخ داديد

نست ي آن اینه معناين زمي قابل اعتماد و صاحب نظر در ایعلما
ز ي نی باشم، علیبان و دوستدار او ميار و پشتيکه هر که من 

  . باشدین ميچن
ان ذکر کرد،  توی را می گوناگونی های معنی مولیبرا

 است، يین مورد مخصوص، عبارت از آقاي آن در ای معنیول
 اجتناب کرد، ید او را دوست داشت و از تنفر از وي بایکه م

»  اوست یز موالي نیم علي اویآن که موال«امبر ي پیرا گفته يز
ست و دور از يناشا یسخنان بود که یشخص در پاسخ به آن

 رانده و او را متهم به  بر زبانی وی در بارهیت عليشخص
ن ي ایمعن ن روي از آن مبّراست، و از ای کرد که عليیکارها

ن سخن يا ايآ. ديد دوست بداري را باین خواهد بود که عليسخن ا
  باشد؟» خالفت«مامت  در ای بودن علی اولی برایلي تواند دلیم

 در استناد به یبه نظرمن همان سکوت و خاموش ماندن عل
ن ي رد ای واگذا ر شد، برای که خالفت به ویوزن خطبه تا ريا

  و بالفصلیفور امبريد پس از وفات پي بایادعا که خالفت و
کند ی که ثابت میگريل واضح و روشن ديدل.  استیباشد کاف

ست، نقل ي نیعل» خالفت «  امامت ی برایث مزبور سنديحد
ها ده که در آن ي به ما رسی است که از خود علی متواتریهاقول

دن يغمبر به هنگام فرا رسي کند که پیبه صراحت اظهار م
چ ي، و نه هین نکرد، نه علين معي را به عنوان جانشیمرگ،کس

 موثق و ی به عنوان منبعی که از علی را، هنگامیگريکس د
 یحي آن ها توضین باره براينان خواستند که در ايقابل اطم

ه او را باور داشتم  بودم کین کسينه بخدا ، اگر اول: بدهد، گفت
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 او  نخواهم بود که به او دروغ ببندم، من چنانچه ازین کسياول
داشتم در راه آن دست ازجنگ بر  در دست یعهد مورد نيا در
و در  1ک ال عبا را داشتم ين ي اگر تنها همی داشتم حتینم

امبر داشتم ي از پین باره عهديچنانچه در ا:  گفته است یتيروا
» منظور ابوبکر و عمر « یعدم ويبرادران ت م گذاشتیهرگز نم

م با ين دست هايو با هم رنديگ ابت او را بر منبرش به دستين
  2. دمي جنگیها مآن

 بر یماري که بیهنگام:  آمده استیگري دیاتيرواو در 
 نزد او رفت و به او ی علید، عباس، عمويامبر سخت گرديپ

گر خالفت در ما است م تا ايز تا نزد رسول هللا برويبر خ: گفت
 از قبل از طرف یعل) خالفت (چنانچه امامت . مياز آن آگاه گرد

- الزم به: گفتیش عباس ميبوده حتماً به عمو شده محرز ُمَحّمد
  . غمبر خالفت را به من سپرده استيست، پين کار نيا

 یفه ابن ساعده حاکيت شده در مورد روزسقي روایخبرها
» از شما  یکي و ما ر ازيام کي«  ندشنهاد کردياست که انصار پ

ان يفرمان روا و امامان ، خلفاء« : گفت   ابو بکر معترضانهیول
ت يم چنانچه روايني بیپس همان گونه که م»  باشند یش مياز قر

غمبر بوده، همه ي پس از پی امامت علی برایر خم سنديغد
 یفه در برابر ابوبکر و انصار به آن استناد ميحاضران در سق

 یغمبر به خالفت عليده از پي گفتند که نَص رسیم کردند و
ر خم ي دهد، و در آن هنگام تنها دو ماه از خطبهً غدی میگواه

 و ی گذشته و احتمال فراموش کردن آن از طرف علیامبر ميپ
 رسد، و ید به نظر ميار بعيامبر بسياران پير يعباس و سا

به » ر يک اميشما ر و از يک امياز ما « ن خبر ي که ایهنگام
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 یاد نميبه   راامبري پین گفته يا انصار ايآ«  1: د گفتيرس یعل
ها د و از بد کاران آنيريکوکاران آن ها بپذي را از نیکين": آورند

ن ي ا چنين خالفت و هم تواندهم مقامی مچه گونه. "دي کنگذشت
 یاگر عل. »!ک جا در آن ها جمع شود ؟يها  آنیسفارش در باره

ً را امبر پس از خود، اويدانست که پ یم خود  نيجانش  رسما
که از کرد، همان گونهیغ نمي آن دریاد آوريساخته است از 

  .غ نکرديامبر به انصار دري پین گفته ي ایادآوري
نست که يم اي دانی طالب می ابن ابیرت عليچه ما از سآن

نه ر و هم به زبان، همان گويار شجاع هم به شمشي بود بسیمرد
 درنگ یلحظه ا ان حقيد، از بي جنگیدار و شجاعانه ميکه پا

 یظالمانه ا قدرت اي یمالمت چياز ه ن راهيدر ا  کرد، وینم
اوست که  یعالن صفات يقاً همي داد، و دقیهراس به خود راه نم

به دست گرفتن زمام   به هنگام اویبرابر مساع، در یبزرگمانع 
، !ندي گویان چه ميعي که شدي بنگریول. خالفت به وجود آورد

ت يه و اطاعت از وصي تقی تنها از رویعل«: ندي گویآنها م
ان مسلمانان رخ ندهد و ي میامبر که پس از او فتنه ايپ

  2.»  کردی خالفت چشم پوشده نشود ازيکشريشمش
 یزيه چي، تقیمين بهتان عظيک چني برم به خدا از یپناه م

 ) یعل(ابا الحسن  اگر درحاشاهللا  ست، ويک نوع نفاق نيجز 
غمبر يچه گونه ممکن است که پ باشد، داشته وجود نفاق یذّره ا

دن ين خود بر مسلمانان قرار دهد و او را از کشياو را جانش
د ي که از گفتن سخن حق اِبا دارند منع نمای کسانیر بر رويشمش

 ابوبکر و عمر و یبه رو رشيشمش دني از کشید علي؟ و چرا با
دن آن بر ي از کشی ندارند امتناع کند، ولیاران چندانيه عثمان ک
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 نداشته يیبودند، اِبا را گرفته او ه که هزاران نفر دوري معاویرو
  ازچنانچه« بانگ برآورد  باشد و همان گونه که قبالً ذکر کردم

 گذاشتم برادران ی داشتم هرگز نمین مورد مي در ایامبر عهديپ
  1» .ب او بر منبرش گردند ينا) مرابوبکر و ع (یم و عدي تیبن

بر  به او عشق یرو از را ن ادعاهاي ایعل روانيچنانچه پ
 است و ی و کوریه کريم که عشق مايد بگوي آوردند، بایزبان م

 عشق گم ینها به اندازهمبتال به انسا یروان چ کدام از عوارضيه
  هواها و خواهشیجهين است نتيراه کننده تر وجود ندارد، و ا

 یتر تنزل مشين هم بي از ایو حت  درجهنيا که انسان را تا يیها
  .دهند

 یاز نزاع بر سرخالفت چشم پوش هي از در تقیدر واقع عل
 را کامالً  هيمعاو هياو عل ل جنگيل آن را و دليدل نکرد، بلکه

امبر ابو بکر يپ« : ان نمودي خود بیگفته  نيواضح و آشکارا با ا
م، سپس عمر يعت کردير نمود و ما به او باين ما اختي دیرا برا

م پس از آن قول خود يعت کرديز بيآن را به دست گرفت به او ن
ن و کوفه و بصره با يرا به عثمان دادم پس از آن ها مردم حرم

 یشاوندي آن که نه هم سان من است و نه خویعت نمودند وليمن ب
 که من یحالان افکند در يو علم و سابقه مرا دارد، خود را به م

  .  باشدیه مي، که منظورش معاو2»از او سزاوارتر بودم
 یمبن السبط  یالمثن حسن باره، نيادر  مردم نيمنصف تر
من کنت مواله فهذا « ث يدند، حدي که از او پرسیباشد، که هنگام

 کند؟ یامبر داللت مي پس از پی علینيبر جانش»  مواله یعل
آن  بود ینيجانش و خالفت مبرايپ منظور اگر به خدا: پاسخ داد 

ها الناس يا:  گفتی آورد و به مردم میبه صراحت بر زبان م را
ن و قائم بعد از من بر شما است پس از او يجانش) یعل(ن مرد يا
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ن يد، به خدا اگر رسول هللا ايد و اطاعتش کني داشته باشيیشنوا
ن يتر آن را رها ساخته بود بزرگیاَمر را به او واگذار کرده وعل

   1.رفتيگناه بشمار م
عه ي شی از فرقه هایب برخيبحث را با شرح اعتقادات عج

  :مي رسانیان ميبه پا
ه، که ي عشریست به نام اثنيعه فرقه اي شی از فرقه هایکي

ست يان فرقه بگونهي باشند، اعتقاد این دسته ميان عراق از ايعيش
 ین ها علن آي کند، اولیکه امامت را در دوازده نفر منحصر م

 یليخ مسئله ني است، و ایُمَحّمد مهد آنها ني طالب و آخریابن اب
 ست وين ل برداريرا امر امامت تعطي رسد، زیبه نظر م بيعج

ر يبه دوازده امام غ منحصر ساختن آن و دارد ادامه زمان آخر تا
ن مذهب توانستند با يان گذاران اي بنیول.  رسدیمعقول بنظر م

ن يدر سرداب سامره ا» یُمَحّمد مهد«  امامنيب ساختن آخريغا
 ی روزینقص بزرگ را بر طرف سازند، و اِدعا کردند که و

ملقب کردند، و با » قائم منتظر«و او را  ظاهر خواهد شد مجدداً 
 چشم ها ی ابد زنده و مورد انتظار است ولیب او براين ترتيا

انتظار ن رو يدا است، و از ايستند و نا پيدن او نيقادر به د
ن توسط او پر از عدل و داد خواهد شد، ي رود و زمیظهورش م

  .همان گونه که پر از ظلم شده است
م ي توانیب ميب و غري عجیدهين عقي که از ایريجه گينت

عه ي مذهب شیده توسط مجتهدان علماين عقين است که ايم ايبکن
  و ساخته و پرداخته شده است، تایه گذارين هدف پايتنها به ا

 چون و چرا از ی آنان، کورکورانه و بیهامردم طرفدار فرمان
وغ حکومت آنان ير يدستورات و فرمان آنان اطاعت کنند و ز

ک مجتهد را بر يد از ين مذهب تقلي ایرا علمايز. رنديقرار گ
 

   همان منبع- 1
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ب يروان خود واجب ساختند، و مجتهد را نايهمهً طرفداران و پ
امام  با جتهد در تماس دائمن ميامام دانسته و اعالم کردند که ا

کند و بر یافت مي، و از او دستورات الزم را درب استيغا
و رد مظالم وارث ة مقلّدان واجب است که اموال و خمس و زکو

م کنند و يدا است تقديب امام ناپيره را، به مجتهد زمان که نايو غ
 مجتهد توانست نه یده اين عقيک چنيب و با اختراع ين ترتيبد

ً امام باشد، و چنيه مستقبگون ن يم بلکه با واسطه، خودش شخصا
 .نيا به دي کند دنیم

  
 خود صادق بود؟ یدر ادعاها و گفته ها ا ُمَحّمديآ

  دروغ و راست
  

 یجاد واحد جامعه توسط افراد بشر، حقوق متقابل ماديبا ا
ن يع و قوانين حقوق شراي حفظ ای به وجود آمدند، و برایو معنو

 مصلحت جامعه یرار شدند، و بر حسب اقتضاگوناگون برق
ها لتي مورد نکوهش قرار گرفتند، فضیو بد نيتحس  موردیخوب

 ی و نه ذاتی مصلحت عمومیخاطر اقتضا ها تنها بهیو نکوئ
ل ين دليز به همي ها نیدين قرار گرفتند، و رذائل و پليمورد تحس

را ي است، زیز خوبيچ یراست گوئ. مورد مذمت و نکوهش
 کند و همان گونه که راست یت ميهدا راست به راه معه راجا

 یگم راه کننده یدروغ گوئ و عموم ت کنندهي و صداقت هدایگوئ
ز نسبت به فرد در جامعه حفظ ين حالت را ني باشند، همیعموم م

 هم جامعه و هم فرد را ی و ضرر دّومیخواهند کرد، و نفع اول
 تواند ی ميیراست گوب نه ين ترتيرند، پس به اي گیدر برم

 مخالف آن، بلکه آن چه يیت باشد و نه دروغ گويموافق واقع
ت ي چنانچه مخالف واقعّ ی باشد حتی میموافق مصلحت عموم

 رود و آن چه مخالف مصلحت ی به شمار ميیباشد راست گو
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 یدروغ گوئ ت باشدي چنانچه موافق واقعّ ی است حتیعموم
را به عنوان  شهمسر مصلحت یبه اقتضا ميابراه اياست، آ

ش راست ي نکرد؟ او در گفته هایخواهر خود به فرعون معرف
 یرانيم ايرت داشت، شاعر و حکيت مغايگو بوده گر چه با واقعّ 

 ی در آن نهفته است و معنی دارد که حکمت بزرگی گفته ایسعد
 فتنه يیز بهتر از راست گويدروغ مصلحت آم« نست يآن ا

ز باشد در واقع يانگ که فتنه بری گوئراست رايز» .ز استيبرانگ
 که از تب ی شاعر در وصف رنجین دروغ است، متنبيع
  : ديگوي بر او عارض شده بود میماريب

   الَکَرب العظامُ یاِذا ألقاک ف     صدُُق وعدُها و الصدُق شرٌّ يَو 
  ک شر است ي آن صادق است و صادق بودن یوعده

  .د  سازیميچنانچه تو را دچار مشکالت عظ
- م آني قرار دهیرا به دقت مورد بررس مسئله نيا چنانچه

ها و همهً آوردهه ُمَحّمد را درداد کم ين حق را خواهيا گاه به خود
 یرا ويم زيرامون خدا صادق و راست گو بداني خود پیگفته ها

  و هوسیاز هو خود ی در گفته هایعني» ینطق عن الهويال« 
 مصلحت ید موافق اقتضايگویم کند و هر چه را که ینم یرويپ

 در آن نهفته ی شخصیچ گونه خواهش هاي است و هیعموم
  .ستين

ست، بلکه يگران نيهدف دروغ گو تنها ضرر رساندن به د
 ُمَحّمد در ید، ولي جوی مین ضرر رسانيز در اينفع خود را ن

 در نظر را  خود تنها صالح و مصلحت و نفع مردمیگفته ها
 باشند،یم هاگفته نيتر راستیهمگش يهاگفته ور، يوالغ دارد
د که خداوند مرا به عنوان بشارت دهنده و ي گویم مردم به اگر

 خود در واقع ین گفتهيبا ا شما فرستاده است یهشدار دهنده برا
ان مردم اتخاذ کرده است، و يک مصلح مخلص را در ميموضع 

د يا با اصالح آن هیرا برايدر گفتهً خود کامال صادق بوده ز
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 رسول در یمعن.  کندیمعرف» رسول هللا « خود را فرستادهً خدا 
 انجام یبرا یگريد از طرف کس  است کهیعرف ما کس

حالت  آن تنها بهیکه معنیدرحال.  شودیفرستاده م یتيمأمور
 است که خداوند در دل ی شود، و کافینم مذکور منحصر به او

 ین اصالح را به وي اصالحات را القا کند و دعوت به ایکس
 و یبائين راه، او را با شکي در ایت وي موفقید و برايالهام نما

ت توانمند سازد، آن گاه بالقوه فرستادهً خدا خواهد يت و قاطعيدرا
ن باشد ي انتها، و هر کس که چنی بیفرستاده وجود مطلق کل. بود

ه و ين پاين که با چنيک از مصلحيفرستاده خدا است و هر 
امبر و فرستادهً يک پي خود را انجام دهد یوت اصالح دعیشکل

  .خدا است
 در انتظار یگري دی مردم، زندگانین گفتهً ُمَحّمد که ايا

مان آوردن پاداش و در صورت کفر يشما است، که در صورت ا
را بر يح و درست است زيافت، کامالً صحيد يفر خواهيک

ن را ي که ان استي افتخارات مستوجب ایختن آن ها به سويانگ
  .ديبگو

ش يمان به خود و آورده هايدر جهت جلب ا ُمَحّمد چنانچه
 آمده» قيعت عهد« انيهودي در تورات ی کند که نام ویادعا م

 دهند، صادق و بر یر مييف و تغيان آن را تحريهودياست و 
 را از يین ادعايقانع ساختن مردم، ، چن را مصلحتيحق است ز

  . کندیجاب مي ایطرف و
 کردند و راه را بر یمب يتکذان او را يهودي روزها  آندر

شدند و ی او را رد و منکر می بستند و ادّعاهایاو دشمنانه م
  . را با شکست مواجه سازندیکردند دعوت وی میسع

 خود کامال راست گو بوده و ی ُمَحّمد در ادعا هایآر
  .يیو نباشد پس نابود باد راست گيین گفته او راست گويچنانچه ا
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ق يگر، شخص ابوبکر صديش ازهر کس ديدر آن زمان پ
 در ین رو لحظه ايبود، و از ا  بردهیپ قتين حقيبه راز نهان ا

ش را ي که ُمَحّمد کافران قریکرد، هنگامیق او درنگ نميتصد
ت المقدس مطلع يشبانه خود از مکه به ب  ِاسراءیاز ماجرا
 را یکه کسني ا درنگ نزد ابوبکر رفته و به گمانیساخت، ب

 يین ادعايار تو چني:  دارد به او گفتندیافته اند که او را باور نمي
، یآر: ن را گفت؟ گفتنديا او ايآ: ست؟ گفتيکند نظرت چیم

سؤال . دي گویاگر او آن را گفته باشد پس راست م: ابوبکر گفت
ت المقدس رفته ي که او شب هنگام به بی داریا باور ميآ: کردند

 یحت ،یآر: است؟ گفت بازگشته ز روشن شدن روزش ايو پ
 دارم که در ی کنم، او را باور میز باور مين را نيا از فراتر

ن به مراتب ي شود و ای می وحیرفت و آمدنش از آسمان به و
  . است که شما را به تعجب واداشته استیب تر از آنيعج

قت مطلب و يو حق ُکنه به که ابوبکر را دهد رشيخدا خ
ل يه و تحلي را که از تجزیدگاهيد.  برده بودی آن پیهاهدف 

 نه  ویال بافيخ یدادم، نه از رو  راست و دورغ ارائهیمعن
 یاست که ثابت م یو شواهد به اسناد یمتک بلکه بوده فرض

 دعوت خود و هم یروزيت و پيکنند که ُمَحّمد در جهت موفق
گاه دين دي همواره از همی مصلحت عمومی با اقتضایآهنگ

  . کرده استی میرويپ
 ید که حرث بن ضرار بزرگِ بني که شنیاز جمله موقع

 و عرب را ی شود و خودی آماده می جنگ با ویُمصطلق برا
قت ي حقی جستجویب را برايدَه بن الَحصي کند، بُرَ یج ميبس

  .ل داشتي ُمصطلق گسی بنی به سوینياوضاع و خبر چ
ا هر چه راکه موجب رسول هللا اجازه خواست ت از دَهيبُرَ 

قت و ير با حقي چنانچه مغایها شود بر زبان آورد حتدفع شر آن
 درنگ یزبين اجازه را داد، او نيت باشد، رسول هللا به او ايواقع
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: دنديپرس.  ُمصطلق رفته و بر آن ها وارد شدی بنیبه سو
 جنگ یدم که براي که شنی از شما، هنگامیمرد: ؟ گفتیستيک

د نزد شما آمدم تا همراه مردم خودم و ي شویج ميمرد بس نيبا ا
ها  کنند با شما همدست شده و آنی که از من اطاعت ميیآن ها 

م، عجله کن، ين هستيبر هم: حرث به او گفت. ميشه کن کنيرا ر
 از قوم یري شوم و با جمع کثیهم اکنون سوار م: دَه گفتيبُرَ 

کرد و   خوشحالارين مسئله آن ها را بسي گردم، ایخودم باز م
ف کرد و غزوهً ياو بالفاصله نزد رسول هللا آمده و ماجرا را تعر

   1.ن گونه اتفاق افتادي مصطلق بدیبن
ن بود که ي ایدًه داد براي که ُمَحّمد به بُرً یاجازه دروغ گوئ

ن در روز يهم چن.  کردهی آن را می اقتضایمصلحت عموم
 با ُمَحّمد نقض کرده مان خود رايضه عهد و پي◌ّ  قُرّ یخندق که بن

م بن مسعود ي به نام نعیوسته بودند، شخصي پیو به دشمنان و
طفان که از  غَ یلهً خود بني که محرمانه و بدون اطالع قبیاًشجع

امبر آمده و يضه در روز خندق بودند نزد پيش و قريمتحدان قر
 خواهد به ی که میامبر خواست تا هر دستورياسالم آورد و از پ

رنگ است، آن چه از يجنگ خدعه و ن: امبر گفتي پ بدهد،یو
 خالف یزهائي رسول هللا من چیا: م گفتيد بکن نعيدستت بر آ

 گفتن آن ها را ی اوضاع جاریت خواهم گفت وليقت و واقعيحق
 بگو، تو ی خواهیهر چه را که م: امبر گفتي کنند، پیاقتضا م

  .یآزاد
ن يگفت که اضه رفته و به آنها ي قریم فوراً نزد بنينع

 ها و یدر آن اموال و دارائ ن شما است کهين، سرزميسرزم
ن يد به اي توانی برند، و شما نمیزنان و کودکان تان به سر م

 که ید، در حاليگر بروي ديید و به جاي آن را ترک کنیسادگ
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ابند يب یشکار ه است، چنانچهي السویش علي غطفان و قریبرا
 خود ین هاين صورت به سرزمير اي کنند و درغید ميآن را ص

باز خواهند گشت، و شما را در برابر آن مرد تنها رها خواهند 
د داشت، ي نخواهی با او را به تنهائيیاروي رويیساخت که توانا

 یروزين ماندگار شدن آن ها تا به دست آمدن پي تضمیپس برا
  . دي در خواست هفت گروگان از بزرگان آن ها را بکنيینها

ها م آنينع. رفتندين کردند و پذي را تحسی نظر وزيها نآن
ها هشدار داد که ان رفته و به آنيشيرا ترک کرده و به نزد قر

 کرده و یماني خود با ُمَحّمد اظهار پشیمان شکنيضه از پي قریبن
 تو به را ش و غطفانيقر  از بزرگانیبه او گفته اند که تعداد

 و بال یها را بزن آنیه گردن همی توانیو تو م مي کنیم ميتسل
ها را ر که ُمَحّمد آني النضیمنظورشان بن( شکستهً ما را 

 و یبه ما پس بده) رون راندي خود بین هايتارومار و از سرزم
. م يم تا همهً آن ها را تار و مار کني مانی میما با تو هم چنان باق

 یسپس نزد بن. دي خود مطلع کنی را از رازهایپس مبادا کس
  .ها گفتآنان رفته و همان را بهغطف

ه بن مَ کرُ  عُ  غطفان،یبن ان و سرانيابوسف روز شنبه
ضه فرستادند تا ي قری سوار نزد بنیبه همراه عده ا را ابوجهل

ه ُمَحّمد آماده سازند، ي جنگ علیاز آن ها بخواهد خود را برا
د که ي دانی آن ها جواب دادند که امروز شنبه است و شما میول

 و تجاوز گذشت و گذشته از ین روز چه بر سر ما از تعديدر ا
نفر از بزرگان  هفت ن کهيد مگر ايم جنگيآن همراه شما نخواه

م يبه خدا نع: آن ها گفتند.ديخود را نزد ما به گروگان بگذار
  .ديان آن ها آتش اختالف و نفاق زبانه کشيراست گو بود، و م

ن ي همیکيده، ل بويشکست احزاب در روز خندق به دو دل
 ی طوفان شنیم ، و دومي نعیت هاي سعایجه ي در نتیدودستگ

 آنان را کنده و مردان را افکنده و آتش آن ها یکه طناب چادرها
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شان را تار نمود، ي آنان وارنه و چشم هایگ هايرا خاموش و د
صحنه  ن که مجبور شدند شکست خوردهيافت تا ايو آنقدر ادامه 

   . 1ردند را ترک کنند و باز گ
ش دروغ گو ي توان در گفته هایم را نميست که نعي نیشک

 سخن گفته و ی مصلحت عمومیرا بر حسب اقتضايدانست، ز
ن گونه سخن ي ایامبر اجازه يز پيل نين دليرفتار کرده، و به هم

 است یزيم که دروغ آن چيري گیجه ميپس نت. گفتن را به او داد
  .تيخالف واقع است و نه میکه مخالف مصلحت عموم

 کشتن کعب یار، ماجراي بسین نمونه هايگر از اي دیکي
 است که دشمن ُمَحّمد بوده و با اشعارش او یهوديبن االشرف 

 یروز.  کردیک مي تحریه وي داد و علیرا هجو و آزار م
 تواند ی میچه کس: دياران خود کرده از آنان پرسيُمَحّمد رو به 

 ی با ما را علنیازد، او دشمنما را از شر ابن االشرف رها س
 ی که میاو با اشعار: یتي کند، و در روایرا هجو م و ما ساخته

 تر ساخته است، ید ما را آزرده و دشمنان مشرک ما را قويسرا
 من است و من کشتن او را یاو دائ:  گفتیُمَحّمد بن مسلمه اُوس

 یُمَحّمد بن مسلمه خواهر زاده ( رم ي گی شما به عهده میبرا
گر از اُوس به نام يسپس او و چهار تن د) کعب ابن االشرف بود

 و الحرث بن اُوس و یسيرث بن عشر و الحَ ِ◌◌ِ  عباد بن بِ یها
ان ابونائله برادر ين ميابونائله قصد کشتن او را کردند که در ا

ه پس از به عهده مَ لَ سَ  کعب بن االشرف بوده، ُمَحّمد بن مَ یرضاع
 ین که مبادا به وعده يمام از ترس اگرفتن قتل کعب سه روز ت

- یلش مي که میدن جز به قدريو آشام نکند، از خوردن وفا خود
 بود یله ايح یجستجودر مدت نيادرظاهراً .  کردید خوداريرس

ابد و او را بکشد، که باالخره يکه بتواند توسط آن به کعب دست 
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م يد، و تصمي به فکرش نرسیگريز دي، چی کالمیله بازيجز ح
ز دروغ يامبر نيان بگذارد و پيامبر در ميگرفت که آن را با پ

 ی جنگیها از خدعهیکيرا ي آن ها مجاز دانست زی را برايیگو
 یش از همه نزد کعب رفته و ساعتيابونائله پ.  رودیبه شمار م

و مشاعره گذراند ، سپس به کعب رو کرده و   به گفتگویو با را
 نزد تو آمده ام ، ی انجام حاجتیمن برا  کعبیا تو  بریوا: گفت
د آن را يان بگذارم، اما تو بايخواهم اکنون آن را با تو در میو م

 کنم، سپس ابونائله دهان ین کار را ميا: کعب گفت. یکتمان کن
 یامبر گشوده و او را متهم ساخت که سبب بدبختيت از پيبه شکا

ن که آنان يان اعراب شده ، و ايها در م آنیچارگي و بیو گرسنگ
ارانش مصرف ي او و یوادار شده اند هر چه را که دارند برا

ابند، و ي يی از شر او رهایالهي خواهند بهر وسیکنند، و اکنون م
 را آن یبها که دارند آذوقه یبه مقدار اجياحت در حال حاضر

افت آن حاضر به دادن سند و ي پردازند، و در مقابل دریم بعداً 
  .ند باشیقه و رهن ميوث

کعب نخست از آنان خواست تا زنانشان را به گرو 
 است و زنان یبائين بهانه که او مرد زيها به ا آنیبگذارند، ول
سپس از آن ها .  تاب مقاومت ندارند امتناع کردندیدر برابر و

از آن هم امتناع کردند و . خواست تا فرزندانشان را گرو بگذارند
حاضر به گرو گذاشتن  ی خود ننگ دانستند، ولیآن را برا

ف کردند و يامبر رفته و ماجرا را تعريسپس نزد پ. اسلحه شدند
 بروند و او را ین شد که سالح بردارند و شبانه نزد ويقرار بر ا

ن کار را ي مناسب او را بکشند که همیصدا بزنند، و در فرصت
 که او را ی کرد هنگامین که سعيو زن کعب با ا. ز کردندين

 را به مسئله مشکوک شده بود،يز رفتن باز دارد زصدا زدند ا
 یبه و ريشمش با یهمگ ن کهيا شد و با و کشته  او رفتیول

 کشنده را وارد کرد همان یضربه  کهیآن کس یحمله کردند، ول
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 ین مين باره چنيخواهرزاده اش ُمَحّمد بن مسلمه بود، که در ا
م يامبر باز گشتيت نزد پيان شب پس از انجام مأموريدر پا: ديگو

و خبر  ميسالم کرد یم، بر ويافتي یو او را در حال نماز گزار
ها سِر آن: یتيدر روا. مي بشارت دادیشدن دشمن را به و کشته

 که به یکعب را از تن جدا ساخته و با شتاب بازگشته، هنگام
 نماز بود یامبر که در حال برگزاريپ. ر گفتنديدند تکبيع رسيبق

ا دانست که دشمن رير گفت زيد و تکبي ها را شنر آني تکبیصدا
ها  آنید، وقتي مسجد روان گردیسو و به،اندخدا را کشته

افتند که به آنان گفت رو يامبر را بر در مسجد منتظر يدند پيرس
ست که  شماین روي رسول خدا ایا: د، گفتنديد و موفق باشيسف
امبر يپ. ندند و سِر کعب را در برابرش افک،ديد و موفق گرديسف

   1.ت خدا را شکر نمودين موفقيبه خاطر ا

ز در ي کعب بن االشرف گذشت همان نیآن چه در ماجرا
ان يهوديق بزرگ بزرگان ي الحقیکشتن ابورافع بن سالم بن اب

 نيبه هم افتاد که ز اتفاقير ني در خبیهوديربن رزام ياُسَ بر و يخ
 ی کعب اکتفا مم و به واقعهً ي کنی میاز شرح آن خودار ليدل
  .ميکن

امبر به يگران پي و دیان بن خالد هذلي کشتن سفیدر ماجرا
 داد و پس يیز اجازهً دروغ گويس مأمور کشتن او نيعبدهللا بن ان

ه کرد تا در ي هديی عصایت به ويز مأموريت آمياز انجام موفق
د ي که مرگ او فرا رسیه بزند، و روزيشه به آن تکيبهشت هم

ان بدن و ي مت کرد آن عصا را با او،يخود وص یبه خانواده 
  2.کفنش دفن کنند
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امبر ي مسلمان شد از پیملَ جاج بن عالط سَ حَ که  یروز
خود که نزد  قرض ها و اموال  وصولیاجازه خواست تا برا

ن يامبر اي پراکنده بوده به مکه برود و پی مکیش وتاجرهاهمسر
 یزهائيد چي با رسول هللایا: حجاج اضافه کرد. اجازه را داد

ان يچنگ مکّ را ازم تا بتوانم اموالم يخالف واقع و دروغ بگو
پس  1. بگوی خواهیهر چه را که م: امبر گفتياورم، پيرون بيب
 ی مصلحت خصوصیبرای  حتيیم که اجازه دروغ گويني بیم
 بالمال شامل یرا آن مصلحت خصوصي شده زیز صادر مين

ز ستانده شده حجاج بن اموال باو  شود یز مي نیمصلحت عموم
 افتاد، و چنانچه در خواهدبه دست مسلمانان ان يعالط از مک

ها کردند و مسلمانان آن یها استفاده مماند از آنیان ميدست مک
ختن خونش مجاز ي که ریبه هرحال دشمن. دادند یرا از دست م

  تواند مجاز باشد؟ ی چه گونه نمیاعالم شده، دروغ گفتن به و
ع ي است و شرایراتب بزرگ تراز دروغ گوئکشتن به م

 در راه حفظ ختن خون انسان راي ری، همگین بشري و قوانیاله
 جز یزيا قصاص خود چيآ.  مجاز دانسته اندیمصلحت عموم

  .ست؟ي نیکشتن در راه حفظ مصلحت عموم
  
  
  

  تياعراب و روا
  

د قادر به نوشتن و خواندن ياعراب جاهل
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ت در زمان ُمَحّم
ن هنر تسلط داشتند از تعداد ي که به ایو تعداد کساننبودند، 

 آن ها ی هاین رو آگاهي کردند، و از ایانگشتان دست تجاوز نم
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داشته اند که  یانيراو ت بوده و شاعران آن هاي به روایتنها متک
 کردند، شعر دوران یگران منتقل مي به دها را حفظ وشعر آن

ق يده است و نه از طريست به ما ريت در واقع از راه روايجاهل
 توان گفت که برخوردار از ین رو مياسناد نوشته شده، و از ا

 است که در یا فاقد نکاتي است که در آن وجود نداشته و ینکات
ا يد آن دوران يگر اشعار و قصاي دیآن بوده ، و به عبارت

ا از دست رفته و گم شده يا فراموش شده و ي و یمنسوب به کس
ت در کسب اطالعات تا يه بر رواي تکیعنيوضع ن يو ا. بودند

ادامه داشت،  اني دوران عباسیعنياواخر قرن دّوم بعد از اسالم 
 را که ره آورد یاطالعات و علوم  ازیزيچ مدت نيا در تمام و

شده یرت ُمَحّمد مربوط ميژه آن چه که به سياسالم بوده و به و
فهً يجعفر منصور، خلن نشده بود، و تنها دردورهً خالفت ابو يتدو

غمبر، ابن ي سال پس از وفات پ100 حدود یعني یدوم عباس
ن امر مهم اقدام نموده ي، به ا" و االخباریالمغاز"اسحق صاحب 

 ی در گفته هایرت همگينه اخبار و سيان بعد از او در زميو راو
و در . خود به او استناد کرده و اطالعات خود را از او گرفته اند

امبر زبان يرت پي مربوط به سی سال خبرها100دت ن ميطول ا
ها و  گشته و مورد خبط و خلط و ملعبهً هوسیبه زبان م

 که ی، به گونه ا گرفتی قرار می و مذهبیاسي سی هایوابستگ
 و یل و سستير و تبديي و تغین اخبار دچار کم بود و فزونيا

 یعني. دنديم گردي باشی که امروزه با آن مواجه میتناقض هائ
 متعدد و متضاد و سرشار از اختالف یاتيرواک مسئله با ي یبرا

ن مورد يکه البته در ا ،مي شوی روبرو مینت مثبت و منفيو مبا
ً با ي آن را تقری های توان مستثنا و دستکاریتنها قرآن را م با

قرآن در . ز شمرديار ناچيث آمد بسيسه با آن چه بر سر حديمقا
 یر در آمد و در بررسي به رشتهً تحرفهً سّوم عثمانيزمان خل
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م به آن اعتماد ي توانی میگريش از هر منبع ديت ُمَحّمد بيشخص
  .ميکن

از  یکي بدون  است کهی رکن اساس چهاریدارا تيروا
 یت به دو گونه دسته بندي روایو بطور کل. ابدي یتحقق نم هاآن
  : شودیم

م يقسکه خود به دو نوع ت: درجهً اول ت از نوعي روا- 1
چ گونه يت شونده هيت کننده و روايان رواي که میتيشود، روایم

 یتي جز شخص نقل کننده وجود نداشته باشد ، و روایواسطه ا
 ک نقل کننده وجود داشته باشد، کهيش از ين دو بيان ايکه م
ت شونده را مالقات کرده و از يشخصاً، شخص روا  آنانیهمگ

ت متواتر يمعروف به روا واسطه نقل کرده باشند، که ی بیو
ت يان رواي که می تر است، به شرطیاست و از نوع اول قو

ن ير اي در گفتار وجود نداشته باشد که در غیکنندگان اختالف
  .ت ساقط و فاقد ارزش و اعتبار خواهد بوديصورت روا

که .  باشندیش تر ميا بي دو درجه ی که دارایتي روا- 2
ت شونده دو نقل کننده وجود يت کننده و روايان روايچنانچه م

را نقل کننده دوم يز ن نوع خواهند بوديداشته باشند مشمول ا
 تيت شونده را مالقات نکرده بلکه از نقل کننده اول که روايروا

ت مزبور ين رو رواياز ا. است نقل کرده مالقات کرده شونده را
ت درجه ي خواهد بود، که از روایا دو واسطه اي یدو درجه ا

 و یرا احتمال دست کاريف تر خواهد بود، زي مسلما ًضعاول
ب هر چه تعداد ين ترتياد خواهد بود، به هميف زير و تحرييتغ

ش تر باشند يت شونده بيت کننده و روايان روايواسطه ها م
  .شتر خواهد بودير بييف و تغياحتمال تحر
ن يان و همچني از راویژه اگرگذشت زمان مرگ برخيبه و
 ی و حزبی از تعصبات مذهبی ناشیا و دخالت ها هیدست کار
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 یبه اندازه آن گاه م،يريآنان را در نظر بگ ی هایو غرض ورز
  .م برديخواهیپشتر يب اتيروا نيا بودن درستو ارزش

  
  تي ضعف در روایحالت ها

  
 ی های و نه جمله بندیث با توجه به معنيت حدي روا- 1

 یث را از کسيکننده حدت ين گونه که روايق آن، بدي و دقیواقع
-یبه وجود م هن خودذدر  آن یاز معنا یو تصور  شنودیم

ق آن در حافظه ي دقی هایآورد، و آن را بدون توجه به جمله بند
 ها و یت آن بر طبق تلقي دهد، و سپس اقدام به روایقرار م اش

خودش   از طرفيی های خودش و با جمله بندی هایريجه گينت
 ني کند، که ای باشند می می اصلی هایندک به جمله بيکه نزد

 یت مزبور را سست و بيا روايث و يمسئله بدون شک حد
  . سازدیاعتبار م
 یجه يت کننده که در نتير شدن شخص رواي فرتوت و پ- 2

 یت ميروا وارونه اي و ناقص را ثي ، حدیفراموش عوارِض 
  .کند

  . خودشیده ها يت کننده در نقل شني اشتباه شخص روا- 3
ث ي حدیه معنير و توجيت کننده در تفسي اشتباه روا- 4

ل توهمات ي که به دلی بزرگاز جمله اختالف برداشت. ده شدهيشن
جمله م ُمتعه صورت گرفته است، ازيث تحريان در نقل حديراو

زمان فتح مّکه در  معتقدند م، کهين تحريصدور ا در مورد زمان
 بر، که البتهيدر روز خگر ي دی است و به اعتقاد برخاتفاق افتاده

ح، يدر دو صح. رين توهم و اشتباه ، سو تفاهم است و الغيمنشأ ا
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ت يامبر رواي طالب از پی بن ابیعل : 1 آمده است یمسلم و بخار
بر و خوردن ينساء، در روز خ ُمتعه رسول هللا«  است کرده

دو صورت ه ث بين حديو ا» م نمودي را تحریگوشت خرا ن اهل
ن ي به ایگريم ، و دين که ذکر کردي همیکيد،  باشیدرست م
 را یرسول هللا نکاح ُمتعه و خوردن گوشت خران اهل« صورت 

روز "د زمان ين قيت نخستيدر روا» بر منع نمودنديدر روز خ
ش افتاده است و بعد از ُمتعه نساء آمده است، و در يپ "بريخ

و در  یت دوم پس افتاده و بعد از خوردن گوشت خران اهليروا
ت دوم است که يح آن همان روايث آمده است، و صحيان حديپا

ن در واقع يت نخستيو روا.  نقل کرده استینه ازُ زهرييابن ع
د زمان يرا قيث است ، زيان حدي از سوء تفاهم از راویناش

ت دوم تنها شامل خوردن گوشت خران يدر روا" بريروز خ"
ان گمان بردند که يراو از یبرخ یول  شود و نه ُمتعه،ی میاهل

ت را به ي شود و روای، شامل هر دو میبريم خين تحريا
ن مشتبه ساختند يخود چنصورت نخست در آوردند و امررا بر

م کرده است و کار يهر دو را تحر" بريروز خ"که، رسول هللا 
ن گونه کوتاه کردند يث را بديز ختم نکرده و حدين جا نيرا به ا

و کار را » م نمودنديتحر - بري روز خ- رسول هللا ُمتعه را در «
م تنها ي تحری براید زمانيبر را قيخراب تر کردند و روز خ
م خوردن گوشت ي که تنها به تحریُمتعه قرار دادند ، در حال

  . اختصاص داشته استیخران اهل
 و یم به چه گونگي پردازین موضوع مي اثبات ایبرا

عبدهللا بن . طالب ی بن ابیت توسط علين روايل آوردن ايدال
 آن ها ی را مجاز و علیعباس ُمتعه و خوردن گوشت خران اهل
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ن يش بر سر همي با پسر عموی دانست، روزیر مجاز ميرا غ
ح ي تشری ویم را براين دو تحري کرد، و ایدو مسئله مناظره ا

بر يخ به زمان  رایاهل گوشت خران م خوردنيکرد، و تحر
بر جدا يواقعهً خ خياز تار را م ُمتعهيدانست، و تحر وابسته

 ، رسول هللای هستیتو مرد گم راه: ن گفتي چنیدانست، و به و
روز  در را یاهل گوشت خران خوردن و نمود ُمتعه را حرام

ن دو مورد ي به ایم که عليني بین جا ميدر ا. بر حرام کرديخ
 آن ها را وابسته به زمان واقعه ی هر دویم استناد کرد، وليتحر

ث راه اشتباه ين حديان در برداشت خود از اينکرد، و راوبر يخ
مسلم  حيرا رفته اند، و درست آنست که، همان طور که در صح

 مکهّ اتفاق افتاد و مسلمانان درآن در سال فتح 1ز آمده است،ين
 او تمتع کردند و چنانچه یاجازه  با و امبريپموقع همراه 

د، که ي گردیجاب مي اشده بود نسخ مجدد حرام بريخ فتح زماندر
افتاده بود و نه خواهد افتاد، و  نه اتفاقعت يشر دریزين چيچن

 وجود نداشته و همهً زنان یبر زن مسلمانيگذشته از آن در خ
ت نشده ي بودند و حالل بودن زنان اهل کتاب هنوز تثبیهودي

در . ديبود، بلکه بعدها با نازل شدن سورهً المائده حالل گرد
م ُُمتعه را به سال حجة الوداع نسبت داده اند، يتحرات ي روایبرخ

 و نه در سال هشتم که فتح مکه بوده که ی در سال دهم هجریعني
ان ي راوی هایال پردازيم در زادالمعاد جزو خيباز بقول ابن ق

  .  باشدیم
 نسبت به عمر بن الخطاب آن را ميتحر اتيروا یدر برخ

ل آن يم کرده و دلي را تحر دهند و معتقدند که او بوده که آنیم
 یح خود از جابربن عبدهللا انصاري است که مسلم در صحیتيروا

 یمشت و ابوبکر با رسول هللا در زمان: آورده است که گفت
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 کرد و یم تا آن که ُعمر آن را نهي کردیو آرد تمتع م خرما
کنم، ی میبوده که من از آن ها نه امبريپ در زمان ُمتعه دو: گفت

  . حج تمتعیگريتعه زنان و د مُ یکي
 باطل همه نيشيپ یاتيرواباشد  درست تين روايچنانچه ا

ت ين رواي رسد که اید به نظر ميار بعي بسی باشند، ولیم
ات قرآن و يرا حالل و حرام کردن با توجه به آيدرست باشد، ز

امبر و بلکه خدا است، و يژه پيارات وي از اختی نبویث هايحد
 را ندارد، یزيا حرام کردن چيحالل و  حق یگريد چ کسيه

 نمود، و ی امر م اين مبادرت بهی الهیامبر که با وحيمگر پ
امبر حالل بوده ي را که در زمان پیزي توانسته چیُعمر هرگز نم

ن يت مزبور در تضاد با اي که روايیحرام کند، و از آن جا
ً ساختگي باشد، باین اسالم ميقت آشکار ديحق و  ید آن را قطعا

  .ه دانستي پایب
 همان گونه ین که امام عليان با ايعيب است که، شياز عجا

 داده است، آن یم به حرام بودن آن رأين ذکر کرديش از ايکه پ
ن مسئله اعتقاد آن ها به درست يل ايد دلي دانند، شایرا حالل م
سبب ن رو و بهيُعمر است و از ا م آن از طرفيبودن تحر

  . دانندی حالل م با ُعمر آن رایدشمن
ت و ي به روایت کننده و اقدام وي روايی دروغ گو- 5

و  مسئله نيا رامونيث پيدانشمندان حد  است کهیث سازيحد
ف نموده ي تألی فراوانی و مجعول کتاب های ساختگیث هايحد
 تواند ی میاريل بسين کار داليت کننده به ايالبته اقدام روا.اند

 که ی ویاسي سی و وابستگیهبداشته باشد، از جمله تعصب مذ
 در یفتوحات اسالم یجه ي گسترش اسالم در نتیده ييزا

ن ها ين سرزمي اطراف و پراکنده شدن اعراب در این هايسرزم
 ان که خدمت گزارانيرانيزش آن ها با ايوآم رانياز جمله ا

 بزرگان شان از یان و حتياعراب گشته و اکثر راو )یموال(
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د ي نبایول. اند، از جمله ُمَحّمد بن اسحقان آن ها بر خاسته يم
ر دست آن ي، شکست خوردهً اعراب و زیفراموش کرد که موال

نه ينهً اعراب را در سي بودند که کیان آن ها کسانيها بوده و در م
ن ين آنان بوده ، و هميداشته ، و در باطن دشمن اعراب و د

و  نفاق ادجيا در یس و سعيو تدل یث سازيها را به حدمسئله آن
. ديکشانان اعرابي و فساد و تفرقه در میافشاندن تخم دشمن

 ی ابن ابیعل رامونياو پ یهاو گفته 1  عبدهللا بن سبایسه هايدس
در گسترش آتش فتنه و نفاق در روز جنگ  یطالب و کوشش و

جا ني به شرح آن در ایازي خاص و عام است و نیجمل شهره 
  .ستين

  
  یريجه گينت

  
رنگ و دروغ و ينهً توسل به نيکردار ُمَحّمد در زمرفتارو 

و  ایعال یو آرمان ها تحقق هدف ها قاً در جهتيسه چون دقيدس
 ی با اصولیچ گونه تعارض و تضاديت بوده، لذا هي بشریبرا

د نداشته، و همواره بر حق بوده و جز ي نامی میکه آن را آسمان
ث يّمد به حدت ُمحَ ي شخصی بررسی توانست بکند، براین نميا

ش تر به قرآن مراجعه نمود، و يد بي توان اعتماد داشت و باینم
ل يد پس از گذراندن از غربين مورد را بايده در ايث رسياحا

ن ي ماند قبول نمود و ایعقل و قرآن تنها آن چه را که در آن م

 
 عبدهللا بن سبا، يک شخصيت جعلی و افسانه ايست که سيف بن عمر – 1

.  هجری آن را جعل و رواج داده است170تميمی، متوفای حدوداً 
عبدهللا بن "ب سه جلدی خود، به نام سيد مرتضی عسکری در کتا

. اين مسئله را به خوبی مورد بررسی و روشن ساخته است" سبا
  )مترجم(
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ً همان هدفيدق ن کتاب کرده ي است که مرا وادار به نوشتن ایقا
  1. است

   
  تير اعراب جاهلطرز تفک

  
 است که یک عقل فطري ی به هنگام تولد دارایهر انسان

شود و آن را از طرف پدر  یتوسط خداوند در نهاد او گذاشته م
ن وراثت تنها محدود به پدر و ي ایبرد، ول یو مادر به ارث م

ا دور يک و ينخواهد بود و ممکن است ، از جد نزد مادر او
 را یشخص با هوش ن روي ، و از ابه او برسد یمادر ايو  یپدر

ا ي است کم هوش و کند ذهن و ی پدر و مادریم که دارايني بیم
 وجود دارد که یگري، عقل دیبر عکس، و در برابرعقل فطر

 به ی گوناگون در طول زندگی است و با کسب تجربه هایاکتساب
 گوناگون از یر عوامل خارجين عقل تحت تاثيا. ديآیدست م

 طيمح ايو  ابدي ی که انسان در آن پرورش میه اجمله خانواد
 یني کند و دی میان آن ها زندگي که در میا مردمي او و یزندگ

 
ابن : می گويد) 38 – 37 / 1(خود " موضوعات" ابن جوزی در کتاب – 1

أبی العوجاء ملحد، پسر خوانده و تربيت شده ی حّماد بن َسلَمه بود، 
را با زيرکی و از راه دزدی وی حديث های دروغ می ساخت و آن ها 

وقتی دمحم بن سليمان، والی کوفه او را . به کتاب حّماد وارد می کرد
چون مرگ خود را حتمی . دستگير نمود، دستور داد تا گردن بزنند

به خدا سوگند من چهار هزار حديث از پيش : ديد، با صراحت گفت
 جوزی سپس  ابن. خود ساختم و آن ها را با احاديث صحيح شما آميختم

اين  زنديقان  کارشان اين  بود که روايت می ساختند : اضافه  می کند
و به کتب علمای حديث وارد می نمودند، علما نيز به گمان اين که اين 

ی آن ها را در ضمن روايات حديث ها از خودشان می باشد، همه
  )مترجم. (خودشان نقل می کردند
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عادت  هابه آن  کهیرسوم و  کند و عاداتی میرويکه از آن پ
پس به . ديمايپی خود را در انسان مینير تکوي کند، سیدا ميپ

ن يست که ا ایراتي او در بند تأثیحکم ضرورت، عقل اکتساب
آورده اند، و از آن پس نه قادر است از آن  به وجود اوعوامل در 

ک عرب يم که يني بین رو ميها بر گردد و نه منحرف شود، از ا
به  مرگ سر حد تا دهد  قرار  خود تيحما تحت  رایچنانچه کس

 ین کار رويست که از اي دهد، وهرگز حاضر نیادامه م کار نيا
 یله يقب و قوم و  است که از خانوادهی عادتنيرا ايگردان شود، ز
ن ين ترک ديهم چن.  به ارث برده استیاوان کودک خود از همان

ر قابل قبول، ي است غی امرین فرديک چني ی برایآبا و اجداد
به گونه . باشد  و سرشاریار مترقي او بسین که عقل فطريمگر ا

ان گفت که  تویره گردد، آن گاه مي او چیاکتساب بر عقل که یا
ان قوم ي در ميیار ممتاز و باالي بسی از درجه عقلین فرديچن

را باالتر و برتر از آن مسائل و   برد که اویخود سود م
 باشند یبند ميوابسته و گرفتار و پا هابه آن او قوم  کهیمعتقدات
  .دهديقرار م

 است و یه و اصل عقل اکتسابي در واقع پایپس عقل فطر
ف کننده يا تضعيرو بخش و ي نیر عوامليت تأثها تح آنیهر دو

ه خوب و نشاط روح و يو تغذ  و تعادل مزاجیقرار دارند، سالمت
 رو بخش عقليو ن ت کنندهي نفس ناطق از جمله عوامل تقویصفا
. باشندیف کننده ميها، تضع روند و به جز آنی به شمار میفطر

 یش هايزمااد، آيد گفت که تجربه زي بایدر مورد عقل اکتساب
رو ياد از عوامل ني زی، سفرهای و علمیالت هنريممتد، تحص

 یف کننده ميعوامل تضع  روند و به جز آن هایبخش به شمار م
  .باشند

 یرا بر عقل اکتساب که آنیفطر  عقلیهایژگي از ویکي
انسان با عقل .  تفکر و تاَمل استیدهي بخشد پدی میبرتر
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 و به جز تفکر ابديز دست يچ تواند به همه ی خود میاکتساب
 ی وی باطنیزي غریروهايانسان و ن فطرت از  کهیشمندياند

 مطلق ید فراموش کرد که عقل فطريرند، و نباي گیسرچشمه م
از  قبالً   کهیراتيتأث د و بندي در قی که عقل اکتسابیاست، در حال

 یکين هست که ي برد، و البته امکان ایسر مم بهياد بردي آن ها
ن است که عقل يت مسئله در اي اهمیروز گردد ولي پیگريبر د

ره باشد تا ي برنده و چی همواره بازنده و عقل فطریاکتساب
 بر خوردار يی باالیشمنديک قدرت تعقل و انديشخص بتواند از 

 عقل ی هایژگي و تعمق که از ویشمنديباشد ، و توسط اند
 یرگيرت چگران ممتاز گردد، که البته در صوي است بر دیفطر

  . به وجود نخواهد آمدین حالتي چنیعقل اکتساب
  

  یُمَحّمد از خرد و تعّقل باالئ
  برخوردار است

  
 یشمنديرامون طرز تفکر و انديم پي خواهیجا منيدر ا

 تفکرات اعراِب زمان یم که باالتر از همه يي سخن بگویمرد
امبران و يخود قرار گرفت، و آن ُمَحّمد بن عبد هللا سرور پ

  .صاحب قرآن است
شه متفکر و ي همیرت آمده است که وي سیدر کتاب ها

ن رو به ي داشت و از ای را دوست مین بوده است، تنهائيغمگ
در آن به  را یاديز یشب ها و و روزها  بردیغار حّرا پناه م

ن گفته او در يشه نداشت و اي جز تفکر و اندیو کار.  بردیسر م
 َخْلِق السََّماَواِت یِإنَّ فِ « :  است ن مدعاي بر ایل روشنيقرآن دل
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ُْولِ ِل َوالنـََّهاِر آليَواَألْرِض َواْخِتَالِف اللَّ  همانا در (  1» األْلَبابِ یٍت ألِّ

 يیها ، و آمد و رفت شب و روز، نشانه نينش آسمان ها و زميآفر
   ). خردمندان است براى

ه و شيانگر عمق و وسعت اندي قرآن نمایه هايدر واقع آ و
ده خود ين پدي باشند، و ایم دگاِر آنيو آفر نشيتفکر او در آفر

 باشد، و ی اش میاکتساب بر عقل  اوی عقل فطریرگيانگر چينما
 یديش، با ديبود آزاداند ی توان گفت که او مردین رو مياز ا
 ی عقل اکتسابید و بندهايق  بهیچ گونه وابستگيع و بدون هيوس

 اش دارد، ی عقل فطریده هاي بر پدیر گذاري در تأثیاش که سع
ش برخوردار ي نسبت به مردمان زمان خوی برتریشه يلذا از اند

 ی مطلق و آزاد، توانست کمبودهايین خردگرايک چنيبوده و با 
را  خود یط عربيمح ی طرز تفکر اکتسابید و بندهاي از قیناش

 نيش تر در ايب که هر چه ستي نیاحساس و لمس کند، و شک
ش تر ين کمبودها را بي رفت ایم شيپ تعمق و یئخردگرا

 رومندش او راين که َعزم و ارادهً ني کرد، تا ایاحساس و درک م
 یهادن به آرزوها و هدفيتحقق بخش جهت تا وادار ساختند

ز کرد و به آن چه که يمورد نظرش اقدام کند، و همان کار را ن
  .ديز رسي خواست نیم

 دو ی در هر انسانیقل فطرت عيد اضافه کنم که فعاليبا
 یوستگيو در حالت پ یمخف به صورت یکي دارد،  متفاوتیسو

باطن است، و  اي ی نام آن عقل درونو یروان یزه هايبا غر
 انسان یدا که به حواس ظاهري به صورت آشکار و پیگريد

  .ا ظاهر استي یتعلق دارد و نام آن عقل برون

 
  190آيه :  سوره ی آل عمران - 1 
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ت يفعال انسان یرظاه حواس بودن آگاه حالِ عقل ظاهر در 
از کار  هم آن  افتندیماز کار  ن حس هايا  کهیهنگام  کند، ویم
 شود یمآغاز  یهنگام باطن عقل تيفعال  کهی افتد، در حالیم

ژه به هنگام يافتند، به وی انسان از کار میکه حواس ظاهر
 انسان که یهائو خواب  افتندیماز کار  ها حسیخواب که همه

 که  باشندیم باطن عقل تيفعال آشکار یده هايدپ ند ، همهي بیم
  . داردیوستگي انسان پی روانیزه هايغر با

 از یز مانند عقل ظاهر در هر انسانين عقل باطن نيو ا
 برخوردار است، ومن به طور قطع یا ضعف متفاوتيشدت و 

 که تا کنون ین اثرات عقل باطنيرومندتري توانم اِدعا کنم که نیم
در .  شده است همان عقل باطن ُمَحّمد بوده استدر انسان ظاهر

 یهوشی بی و حالت هایرامون وحيبه هنگام گفتگو پ نهيزمن يا
  . مشروح سخن خواهم گفتی گشته، به گونهیکه دچار آن م

تواند ی می که عقل فطرین که از آنجائيگر ايمطلب مهم د
 ی طرف شود، و ازیه باشد به آن عقل گفته مياستدالل و توج منبع

 نروياز ا باشد، و یزرنگ و عيدرک سر و ی تواند منبع آگاهیم
ن دو حالت عقل ي از ایکيند و البته ي گویم هوش زين به آن
رومندتر باشد و در مورد ي تر و نی تواند در انسان قوی میفطر

چه قدر واال و را طرز تفکر او هرين گونه بوده ، زيُمَحّمد هم هم
 یل بوده که بر عقل اکتسابين دليتنها به ا ین واالئيممتازبوده، ا

 و درک ی که حالت منبع آگاهيی از آن جایره گشته، وليخود چ
 ی آن برتریهي و توجی آن بر حالت منبع استداللیع و زرنگيسر

 ی بزرگ بوده ولی عقلی شود گفت که ُمَحّمد دارایداشته، لذا م
ن ادعا ي ال آشکاريرومندتر بوده است، و دليهوش او از عقلش ن

 آن دقت یهيل و نکات توجيهمان قرآن است، که چنانچه در دال
  . با هوش او ندارندیم که تناسبيابي یم در ميکن
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اس با يمتوسل به ق" معاد"  اثبات نشأ ت دوم یمثالً برا
ن گونه ي شود و آن بدیم" ن در رحم مادريخلق جن"نشأت اول 

 که یَخلَف، به گونه ا بن یش بنام اُبَ ي از کفار قریبوده که مرد
را در دست  یده ايات آمده است استخوان پوسي روایدر برخ

کرد به یش آن را خرد مي که با انگشت هایگرفت، و در حال
ده را ين استخوان پوسي که هللا ایا معتقدي ُمَحّمد آیا: ُمَحّمد گفت 

ز زنده خواهد ساخت ي، تو را نیآر: زنده خواهد کرد؟ پاسخ داد
 و وارد کرد سپس آن را در قرآن 1 .جهنمت خواهد کردوارد  و

 یَو هِ  اْلِعظَامَ  یيحيْ  َخْلَقُه َقاَل َمْن یلََنا َمَثًال َوَنسِ   َوَضَربَ «: گفت نيچن
 یو برا(  2.»مٌ ي أَنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعلِ یالَّذِ  َهاييحيْ  ُقلْ . ٌم يَرمِ 

 یچه كس:  و گفت فراموش كرد را ش خودنيو آفر زد یما مثال
: ؟ بگو ده استي كه پوسیكند در حال ین استخوان ها را زنده ميا

د؛ و او ين بار آن را آفرينخست كند كه  یم زنده  آن رایهمان كس
  ).! داناست به هر مخلوقى
اد است، يار زين دو نشاَت بسيان اي که تفاوت میدر حال

حالت بر .  در قرآن آمده است معاد است و آن گونه کهیدّوم
.  باشدیخاستن مردم از قبر هم چون بر خاستن آن ها از خواب م

هم چون ملخ ها از ( 3»ُرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث َكأَنـَُّهْم َجَراٌد مُّنَتِشرٌ خيْ «

ش قبرها خارج مى
خداوند در  ست و تابع سنتين ني چنیاول  کهی در حال

عت است که خداوند در ين طبيان قوانن سنت هميخلقت است، و ا
د حالت نطفه را يآن انسان اول با عت نهاده است، و بر طبقيطب

) ُمضغَة(و بعد ) علقه(ل به ي شود سپس تبدیداشته، وارد رحم م
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ر خواره را خواهد ي شود و حالت شین که متولد ميو سپس جن
ن يا  شود،ی میل به انسان کاملي تبدیداشت، و در درجات بعد

 رسد و نشانه یب به نظر مي عجین که کميبا وجود ا خلقت گونه
ن او ي با سنت و قوانیاز طرف ی است، ولیقدرت خداوند ی
از   است ویعي و طبیعاد  مردم کامالً یندارد و برا ینتيمبا

بعثت مجدد و  ی برایلي توان دلیچ وجه نميبه هگري دیطرف
زند ي خیمخواب برازگونه کهمردگان از قبرها به همان استنبرخ

اس مع الفارق است ياس آن با نشأت اول در واقع قيباشد، پس ق
" یمعاد"ن ين که چنيو به فرض ا. ميار عظيک فرق بسيآن هم 

و . خداوند نخواهد بود سنت ريي جز تغیزيوندد، چيبه وقوع بپ
 1»يالً دِ َوَلن جتََِد ِلُسنَِّة اهللَِّ تـَبْ «: چه که در قرآن آمده استن امر با آنيا

نت يمبا) ! افتي ی نخواهیليروتبديي سنّت خداوند تغیهرگز برا(
  .دارد

م يل و استناد ُمَحّمد را در اثبات معاد دنبال کنيچنانچه دال
ز يچ بر همه او ن کهيا بر قدرت خداوند و ید، که همگيم ديخواه
ً .  کندیه ميتوانا است تک و قادر تواند ی نمیچ آدم عاقليه مسلما

 ین مسئله قدرت خداوند نمي در ایباشد، ول خداوند درتمنکر ق
ن پروردگار يبلکه تابع سنت و قوان.  مطلق باشدیتواند بگونه ا

 باشد، و سنت پروردگار همان قانون حاکم بر یدر امر خلقت م
ا يباشد، ی از قدرت او می ناشیاست که همگ یو هست عتيطب

مسئله، ن يا چنانچهن قدرت پروردگارند و يم عيبهتر بگو
 یحالت مطلق م)  ز تواناستيكه خداوند بر هر چاين (منظورم 

 یدر هست) محال(رممکن ي به نام غیزي شد که چیافت الزم مي
عت که قدرت خداوند را ين طبين با قوانيوجود نداشته باشد، و ا
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 کالم بر ین هم علمايش از ايرت دارد، پي دهند مغایل ميتشک
  .ستيخداوند وابسته به محال نن باور بودند که قدرت يا

ست که در سورهً يل قرآن مسئله ايگر از ُحجج و دالي دیکي
َا يَوَلَقْد نـَْعَلُم أَنـَُّهْم «: نحل آمده است  یَعلُِّمُه َبَشٌر لَِّساُن الَّذِ يُقوُلوَن ِإمنَّ

 م كه آنانيدان یم ما(  1» نيٌ  مُّبِ ی َوَهَذا ِلَساٌن َعَربِ یِه َأْعَجمِ يْلِحُدوَن ِإلَ ي

 كه یدر حال! دهد یم ميبه او تعل یات را انسانين آيا: نديگو یم
؛   استیدهند عجم ینسبت م او به را یزين چيچن  كهیزبان كس

   )!  آشكار استین، زبان عربي ایول
 شود نخست متهم ساختن ُمَحّمد یه شامل دو مورد مين آيا

 دهد و یمم ي او را تعلین که بشريش به اياز طرف کفاّر قر
ر يتفس( در کتاب یمنظورشان از بشر طبق گفته زمخشر

که غالم " شيعي" ا ي "عائش" به نام یک غالم رومي 2) الکشاف
 بوده و سواد خواندن و نوشتن داشته و یابن عبدالُعز ِطبيُحوَ 

او  گر،ي دیز به همراه داشته است، و به گفته اي نيیکتاب ها
 باشد و به یم" جبر"نام به " یلحضرمعامربن ا "یروم غالم

که در مکهّ به " ساري"و " جبر"ز آن ها دو غالمند ي نیگفته ا
 خواندند و یم ل رايو انج  اشتغال داشتند و توراتیر سازيشمش

به  و  کردهیم یمکث  گذشتی م آن ها کنار از ُمَحّمد هر وقت
ن يگفته شده که منظور از ا و  داده،یم فرا گوش آن ها خواندن
را اتهام ين اشتباه است زي است، و ایان سلمان فارسبشر هم

نه وارد شده است و سلمان يمزبور قبل از هجرت ُمَحّمد به مد
نه و بعد از هجرت، ُمَحّمد را مالقات ين بار در مدي نخستیبرا
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 بن سر غالميابوال او که است شده گفته نيهم چن 1. کرده است
  . کردیخاست مو برُمَحّمد با او نشست  که باشد ی ممیالحضر

د آن با اي به ایدّوم پاسخ و  که زبان ،ن استداللين اتهام و رَّ
و  استگانه ي دهد بیم مي شود ُمَحّمد را تعلی که ادعا میشخص

 اتهام چ وجهي به ه مزبور استداللاست که پُر واضح. ،ینه عرب
ات يرا آنان او را متهم به ساختن و نظم آيرد زي گیرا در برنم

 کنند، بلکه ی ُمَحّمد نمی آن براات انشاء جمالت و عبار ویقرآن
 یرا به ُمَحّمد م مطلب او اصل نست کهيا یاصل و اتهام راديا

آموزش ُکنه . زدي ری میآموزد و ُمَحّمد آن را در قالب زبان عرب
 ی شکسته و با لهجه یر است ولو به زبان عربيمطالب امکان پذ

 را دفع و َرد ین اتهاميک چني تواند ی نمین جوابيگانه و چنيب
  .کند

م ي ابراهی داستان مبارزهً استداللیل قرآنيگر از دالي دیکي 
بقره  ی خودش است که در سوره یقدرت خدا با نمرود در اثبات

 رِبِِّه َأْن یَم فِ ي َحآجَّ ِإبـَْراهِ یِإَىل الَّذِ  تـَرَ   َأملَْ « :ن صورت آمده است يبد
ُه اهلّلُ اْلُمْلَك إِ  َ َ ُأحْ يميِ  وَ یيحيْ  ی الَّذِ یرَبِّ  مُ يْذ قَاَل ِإبـَْراهِ آ ُت ي َوأُمِ یيُت َقاَل َأ

َا ِمَن اْلَمْغِرِب فَـُبِهَت یتِ ْ ُم َفِإنَّ اهلّلَ يَقاَل ِإبـَْراهِ  لشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأِت ِ ِ  
م در باره پروردگارش ي كه با ابراهی كسیديا نديآ(2.» َكَفرَ یالَّذِ 

را خداوند به او حكومت داده بود؛ يو گفتگو كرد؟ ز حاجهم
  زنده كه استیمن آن كس یخدا: ( گفت ميابراه  كهیهنگام

-یم و كنم یم زنده زين من( : گفت او.) رانديم  یم و كند یم
 ید را از افق مشرق ميخداوند، خورش: ( م گفتيابراه !) رانميم
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كافر، مبهوت و  مردِ آور، آن يز آن را از مغرب بيآورد؛ تو ن 
  . )وامانده شد

 یم او را همواره به سويابراه بوده و نمرود بت پرست
م دو يابراه مزبور یهي نموده، در آیم دعوت کتا و تواناي یخدا

 کندیم زنده که خداوندنيا نخست. اقامه کرد حجت را بر نمرود
 يی بفهماند که بُت های خواست به ویم ساننيبد و رانديمیم و

ند و ي آی از آن ها بر نمیا ضرريچ گونه نفع و ي پرستد هیکه م
 یستند و بهتر است خداين ستادن ا جانيقادر به زنده کردن و 

ن يدن بُت ها صرف نظر کند، و ايکتا را بپرستد و از پرستي
 مغلطه راه نمرود ی بود ولی قانع کردن نمرود کافیاستدالل برا

» رانمي می کنم و میز زنده مين من« : و گفت ش گرفتيپ در را
  .  دهدیا کشتن را مين بود که دستور عفو و يو منظورش ا

 احمقانه از طرف نمرود یک مغلطه ي جز یزين چيو ا
م عفو و کشتن نبوده بلکه عمالً زنده يرا منظور ابراهينبود، ز
البته مغلطه . ک انسان مرده از طرف خدا بوده استيکردن 

 یب به نظر برسد، وليتواند عج ینم  از طرف نمرودیباز
 نمرود را ین استدالل احمقانه يم ايست که ابراه ن ايب ايعج
د، که نمرود قادر به رد آن يش کشي را پیگريرفت و حجت ديپذ

 آورد یخداوند آفتاب را از مشرق م« نخواهد بود و به او گفت 
البته من » اور، پس از آن کافر مبهوت مانديتو آن را از مغرب ب

توانست بدون یم که حجت نيا برابر در نمرود چرا  دانم کهینم
و  مبهوت گشت،  رد کندیمتوسل شدن به مغلطه آن را به راحت

د ، من از آوردن آفتاب از سمت يم بگويبود که به ابراه یکاف
ن ين کار را بکند، و اي خودت بخواه که ایمغرب عاجزم از خدا

 از گريد یکي. وت شودمات و مبه م بود کهيبار نوبت ابراه
 بقره آمده یجمله است که، در سوره نيا یقرآن ل و حججيدال
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اُر اَآلِخَرُة ِعنَد اهللِّ َخاِلَصًة مِّن ُدوِن النَّاِس « 1است   ُقْل ِإن َكاَنْت َلُكُم الدَّ
ُوْا اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدقِ  نزد  گر دريد یسرا آن اگر :بگو(  » نيَ فَـَتَمنـَّ

 ديمرگ كن ی، پس آرزو مردم رينه سا شماست خصوصخدا، م
  .)!ديي گویم راست اگر

 کردند که بهشت به یان در زمان ُمَحّمد ادعا ميهودي
: ن ادعا را نقل کرده استيز ايقرآن ن. ان اختصاص دارديهودي

بهشت نخواهد  ، داخل چ كسيه (2»ْدُخَل اْجلَنََّة ِإالَّ َمن َكاَن ُهوداً يَلن «

  ). باشد یهوديکه شد مگر آن
 یه اين آي آن ها را با این ادعايم گرفت که ايُمَحّمد تصم

 یکه نازل کرد باطل سازد، واز آن ها خواست که اگر در ادعا
خود راست گو هستند و بهشت تنها به آن ها تعّلق دارد، پس 

را از يمرگ را آرزو کنند، که توسط آن به بهشت منتقل شوند ز
به مراتب بهتر است، و  پُرمحنت و رنج یاين دنيماندن در ا
ستند و ي خود صادق نی نکنند، پس در ادعايین آرزويچنانچه چن

َتَمنـَّْوُه أََبًدا ِمبَا يَوَلن « :  دهدیشان باطل است، سپس ادامه ميادعا
 كه مرتکب یولى آن ها، به خاطر اعمال بد (3.»ِهمْ يدِ يَقدََّمْت أَ 

  .)كرد د مرگ نخواهنیاند، هرگز آرزو شده
 یم راست اگر انيهودي که ن خواهد بوديپس مسئله چن 

 ین آرزو را نمي آن ها ای کردند، ولی مرگ را میگفتند آرزو
شان باطل يند و ادعايکنند و نخواهند کرد پس آن ها دروغگو

 که یرا کساني است، زیبيار عجيک استدال بسياست، که البته 
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دوست داشته  مرگ را ديبهشت خدا مختص آن ها است الزاماً نبا
   .باشند و آمدنش را آرزو کنند

 به آرزو یازير است و نيمرگ در هر حال اجتناب ناپذ
در  هر اندازه ست، انسانين به آن دنيا شتاب در رسيکردن و 

 همواره در یو رنج بکشد، باز عشق به زندگ يی نوایب ايدن
 یزيغر حالت کي یزندگ را عشق بهي کشد، زیوجودش شعله م

 کشد، یزبانه م  موجودات زندهی همه وجود در آن آتش که است
 زنند ی می دست به خودکشیديناام أس ويبر اثر  یبرخ و اگر

 یعصب و ی از اختالالت روانی است و ناشی استثنائیده ين پديا
 " یشود و آن چه در بارهیدُچار آن م  انسانیاست، که گاه

- یممرگ را  یآرزو رههموا آن ها نکهيا  و1"  مبشرهیعشره 
امکان دارد که . باشد تواند درستیاست، نم شدهکرده اند گفته 

دن به ي رسی خود و برایدهيمؤمن معتقد به بهشت در راه عق
 ی شهادت وارد کارزار و جنگ بشود، همان گونه که برایدرجه

 یگرين مسئله دي ایز اتفاق افتاد، ولياران ُمَحّمد ني از یاريبس
  . نداردیعشق به مرگ ارتباطاست و با 

  : دي گویلسوف و شاعر بزرگ عرب مي فیابوالعال معّر
  اهله  الکهفی الی آویو خوف الرد

  الُسفِن  و علّم نوحاَ و ابنه َعَملَ 
    آدم و یموس نفس استعذبته ماو 

 
از اصحاب و ياران " ده مرد بشارت داده شده"يعنی : عشرهَ ُمبََشَره (- 1

ها بشارت رفتن به بهشت را داده نزديک دمحم بن عبدهللا که از پيش به آن
 -3 عمر بن الخطاب - 2بی قحافه  ابوبکربن ا-1بود و عبارت بودند از 

 -6 عبدالرحمن بن عوف -5 علی بن ابی طالب -4عثمان بن عفان 
 - 9 طلحه بن عبيدهللا التيمی -8 زبيربن العّوام - 7سعدبن ابی و قاّص 

  ) مترجم- زيد بن ثابت - 10ابوعبيده عامر بن الّجراح 
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   عدنیو قد ُوِعدا من بعده جنت
  ن ساختيترس ازمرگ اصحاب کهف را غار نش(

   آموخت را ی سازیکشتفرزندش  و و به نوح
ها پس از که به آنا آن بیامد آن را آدم و موسيخوش ن

  ) بهشت عدن داده شده بودیمرگ وعده
ن ي آن ها تضمی که بهشت برای آدم و نوح و موسیوقت

  !گرانيشده بود، مرگ را دوست نداشته باشند پس چه رسد به د
   

   ُمَحّمدیرکيهوش و ز
  

م، اکنون ي اشاره نمودیاستداللبه طرز فکر ُمَحّمد از نظر 
  .مي کنی او ذکر مینيزبي و تیرکي و زیز هوشيز بر تي نیشواهد

 نسبت يیدرک باال قدرت و ینيزبيت  ویز هوشيت ُمَحّمد از
چ ي گذشت برخوردار بود، و هیبه آن چه که در اطرافش م

 آن ها یماير سييان و نه تغي حرف زدن اطرافی نه دِرگوشیزيچ
 ینم یمخف ن اويز بي از نظر تیا ناخشنودي یوددر اثر خوشن

ق که به نگاه کردن ين و دقيز بي تی گذرا وليیاو با نگاه ها. ماند
گرفت، و از ی نظر مريز راشباهت نداشت حاضران درمجلس 

 به صورت چنانچه بر خوردار بود، که یبي عجینيزبيقدرت ت
رة يدر س.  بردی میر او پي گشت به درون ضمیره مي خیکس

  :  آمده استابن ِهِ◌شام
غمبر مکه را فتح ي که پیدم که هنگاميد شني بن سعيیحياز 

در اطراف او  انصار که .دعا کرد را و خدا ستاديکرد در صفا ا
ا اکنون که يآ:  گفتندیگر ميک ديجمع شده بودند آهسته به 

 فتح کرد در آن ی ویامبرش را براين و شهر پيخداوند سرزم
 خود فارغ شد ی که از دعایامبر هنگامي کرد؟ پاقامت هم خواهد

 گفتند؟ جواب دادند، یگر چه ميک ديد که به ياز آن ها پرس



 - 103 -

                                                

امبر هم بر اصرار خود افزود و ي نبود رسول هللا، پس پیزيچ
پناه « : امبر گفتيپ.  فاش ساختندی ویم خود را برايز بيها نآن

  1» . با شما و مرگ با شمایبه خدا، زندگ
از احتمال  اندوه  غم ویست که گفته انصار از روي نی شک
 خداوند اکنون که کردندیم گمان رايغمبر بوده، زيمفارقت پ

ترک  نه رايمد او هم  او گشوده پسی مکه را به رویدرها
 دهينشن آنان را یغمبر گفته يپ. م مکه خواهد شديو مق خواهد کرد

برده بود، یشان پ ی آنان به نگرانیهاکردن به چهره از نگاه بود
  شخص خودشی آنان در باره یبود که گفتگوها و احساس کرده

ن که يد، تا ايورز ن رو آن قدر سؤال کرد و اصراريبوده و از ا
ابن رة ينه در سين زميدر هم.  فاش ساختندی ویمسئله را برا

 رسول هللا در عام الفتح همراِه بالل وارد یوقت:  آمده استِهِ◌شام
 د،ي کعبه رفته و اذان بگویبالل خواست تا روکعبه شد از 

د و حارث بن يبن حرب و عتاب بن اَُ◌َ◌ َس انيابوسف  کهیدرحال
و  لطف خداوند: ُهشام در صحن کعبه نشسته بودند،عتاب گفت

ز، ين چيدن اياز شنکرد و او را  ديسَ مرحمتش را شامل حال اَُ◌◌َ 
- ی میانکه او را نارحت و عصب) مترجم.  اذان یمنظورش ندا(

. د پدرعتاب بود که درگذشته بوديسَ منظور،اُ◌َ ( کرد معاف کرد 
  ).مترجم

از  است بر حق بدانم که اگر به خدا: بن هشام گفت حارث
م چون ي گوینم یزيچ من: ان گفتيابوسف . کردمی میروياو پ

 بعد یاندک. گ ها خبرش را خواهند بردين ريم اي بگویاگر سخن
افتم و آن را ي ید از آن آگاهيرا که گفتچه آن: امبر آمد و گفتيپ

م که رسول ي دهیشهادت م: بازگو کرد، حارث و عتاب گفتند
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م يي جز ما خبر ندارد که بگوین مسئله کسي ، به خدا از ايیخدا
  1.  کرده باشديی تو بازگویآن را برا
 شناخت ی مین سه نفر را به خوبيامبر ايست که پي نیشک

 آگاه بود و ی نسبت به خود به خوب و نفرت آن هایو بر دشمن
 ترس بوده، پس گفت یدانست که اسالم آوردن آن ها از رویم

 و رفته بام کعبه یبر رو بالل که  آنان، در آن لحظهیوگو
ش از يتوانست باشد؟ بالل که پیچه م بوده گفتن  اذان مشغول

 ارزش یر شده و بيک غالم تحقي جز یزين در نظر آن ها چيا
نند که از بام کعبه باال رفته و اذان ي بی اکنون او را میلنبوده، و

غمبر يپ. ستي آن ها قائل نی برایچ گونه ارزشيد، و هيگو یم
 سرشار از خشم به خاطر يی که آن ها را با چهره هایهنگام

شکست بر آن ها وارد شده بود  یجه ينت  که دریريذلّت و تحق
گفت  افت کهيست در د، به فرايگر ديک ديبا  گفت وگو در حال

شان بازگو کرد و يرا براست، و آن يانه يزمها درچه  آنیو گو
د يتواند بعی نمیژن ار با هوش ويک انسان بسين مسئله از يا

  .باشد
در سال فتح مکه :  کندیت ميرهً خود رواي در سیحلب

امبر ير بن الملوح، در حال طواف به فکر کشتن پيفضاله بن عم
به   فضالهیا: ک شد گفتي که به او نزدیگامغمبر هنيپ. افتاد

غمبر ي کردم، پیچ داشتم ذکر خدا ميه: ؟ جوابی گفتیخود چه م
نهً فضاله گذاشت ياستغفرهللا، سپس دستش را بر س: د و گفتيخند

به خدا :  گفتیو قلب او آرام گرفت، از آن پس فضاله همواره م
چ مخلوق ينه ام برداشت هي سین که دستش را از رويبه محض ا

  2. تر از او نبودی من دوست داشتنی برايیخدا
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ق شود و ي فضاله دقیست که ُمَحّمد در چهره يب نين عجيا
با فراست و هوش خاص خودش منظور او را بخواند ،چون 

اران خود ي چون ُمَحّمد که مورد اطاعت همهً یکشتن مرد بزرگ
 اشندشمناوبرروزمند بوده يپ ها هموارهدرجنگ ، و باشدیم
به هم زده  یشهرت ر شده، و چنانيده اش فرا گيره گشته و عقيچ

بت او قرارگرفته و پهلوانان يهرياعراِب زمان تحت تأث یکه همه
گردن نهاده،   اویا اجبار به رهبريترس  یرووبزرگان آنان از 

و هر  باشد ن کار هر کهي به ایست و اقدام کننده ي نیکار ساده ا
 یتواند حالت و رفتار عادی شجاع باشد نممرد ويقدر هم که پا

.  نشودیخود را حفظ کند و دچار ترس و وحشت و دست پاچگ
 یليآن درجه از هوش و فراست خ با ُمَحّمد  چونی شخصیبرا

 ی فضاله نگاه کند و به راز درون او پیساده است که به چهره
 ی اار محتاطانهيرفتار بس م که ُمَحّمديببرد، به خصوص اگر بدان

 دارد یدشمنان که در همه جا دانستهیم و داشته، به مردم نسبت
ن او نشسته اند، و او همواره مراقب و مواظب آن ها يکم در که

ن ي شده، و ای از آنان غافل نمیبوده و در همه حال لحظه ا
  .رامون آن سخن خواهم گفتي است که در صفحات بعد پیزيچ

 :آورمی میاز حلب یگريد تيروا ن مطلبيا یدر ادامه 
 هست که یا کسيان گفت آيشي از قری به عده ایروز انيابوسف

 پس . گرددیم بازارها در یُمَحّمد را به قتل برساند؟ او به تنهائ
ن و خون ي دل تریمن قو: اعراب نزد او آمد و گفت از یمرد

هً يفد اگر  باشمیم مردمان اني مدر دونده نيع ترين و سريزترير
 است هم ی کشم، هم راِه من خنجری روم و او را می میمرا بده

  . دانمیک ميز نيچون بال عقاب و راه را ن
 م،يش هستيدر جستجو  کهیهست تو همان :گفت انيابوسف   
برو و : ارش گذاشت و گفتي پول در اختیو مقدار یپس شتر

نه ترک ي مدیز شبانه مکه را به سويکارت را انجام ده، او ن
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د سراغ رسول هللا را گرفت و ينه رسيه به مد کیگفت، و هنگام
شهل عبداالیمسجد بنهللا دردادند، درآن هنگام رسول اش راینشان

  . رسول هللا رفتیرا در آن جا نشاند و به سو بود پس شترش
ن مرد بدنبال َغدر است، و يا: د گفتيامبر او را دي پیوقت

 که به یهنگام.  باشدیان او و خواسته اش ميل ميخداوند حا
ردامن او را کنار زد و يضَ د بن حُ يک شد، اُسيرسول هللا نزد

 ی او را میش گلويد پس بر او افتاده و با دست هايد خنجر او را
ق يا حرف مرا تصديآ: فشرد تا خفه شود، رسول هللا به او گفت

امبر ي، پس پیآر: افت؟ گفتيا امان خواهم يآ: ؟ پاسخ دادی کنیم
اه ساخت، و ُمَحّمد او را رها ساخت و او را از اصل ماجرا آگ

قاً ين مورد دقيکار بُرد هوش و فراست ُمَحّمد در ا 1.اسالم آورد
، یچ کم و کاستيبُرد آن در مورد فضاله بوده بدون ههمان کار

زتر ي ُمَحّمد از مورد فضاله شک برانگی تواند برای میبلکه حت
 د،يرس نهيدکه که به میرا مرد مزبور هنگاميز باشد، زين
برده، که یمبه سر خود عيمطو  مؤمناران يان يمامبردريپ

 بودند، و ی در راه او میجان فشان ویفداکارحاضر به هرگونه 
ن يش تر او گردد تا اي بی ترس و دست پاچگیه ي تواند ماین ميا

  . بودیامبر در مکه ميکه پ
 که یکه هنگام: نه آمده استيزم نيدر ا یگريد تيروادر

نه را ي انجام مراسم حج مدیّمد درسال پنجم پس از هجرت براُمحَ 
 یريش از ورود او به مکه جلوگيمکه ترک گفت، قر یبه سو

 یکيه در نزديبّ يدَ  بنام حُ ی که وادار شد در منطقه ایابگونه. کرد
 از طرف یرا بر پا کند، و عثمان را با نامه ا خود اردوگاه مکه

 ی دهد که برایش آگاهيگان قرخود به مکه فرستاد، تا به بزر
 یو گفته ها آمده به مکه عثمان پس. حج آمده است و نه جنگ
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ان در موضع خود ي مکّ یکرد، ول ابالغ انيشيبه قر را ُمَحّمد
او را خواستند و به عثمان اجازه  و بازگشت  کردندیپافشار
تا رسول هللا : و گفت زدسر باز  طواف از او یدادند، ول طواف

  1. ن کار را هرگز نخواهم کرديده اطواف نکر
در اين هنگام ياران دمحم در حديبيه پيرامون عثمان به گفت 

 از یکي. دي شنی آن ها را مینشسته بودند و ُمَحّمد گفته هاو گو 
 ما و بدون است افتهي دست  خدایعثمان به خانه : آن ها گفت

 ما ه کیدر حال  کنمینم گمان: رسول هللا گفت. طواف کرده است
چه : ارانش گفتندي. م او طواف کندي باشیدر تنگنا م ن جايا در
دا ي پی که به آن دست رسی تواند مانع او شود در حالی میزيچ

ن است که يدر مورد عثمان گمان من چن: کرده است؟ جواب داد
ن که ي اگر سال ها در آن جا بماند طواف نخواهد کرد مگر ایحت

  .من طواف کنم
ن مسئله با خبر کردند، يعثمان او را از اپس از بازگشت 

ش از من دعوت نمود تا طواف يد، قري کردیشک نابجائ: گفت
دست اوست اگر  در  که جانميی من امتناع کردم، به خدایکنم ول

 بردم و رسول هللا در یک سال در آن جا در حال عمره بسر مي
رده  کردم مگر رسول هللا طواف کیبود طواف نمیم ميه مقيبيحد

ً مطابق با گفتهً ُمَحّمد در باره ين دقيباشد، و ا  عثمان بود و یقا
  . اوستیرکيانگر هوش و زينما

 یخالصه  آمده است کهیحلب رةياز س یگريد تيروا در
 از یاران ُمَحّمد به نام ابوقتاده عده اي از یکي 2:ن استيآن چن

ده يامبر را دزدي شتر متعلق به پیسواران غطفان را که تعداد
از آن ها بنام  یکيبا  تن به تن جنگ کيبودند دنبال کرده، و در 
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 یخودش را م 1 جسد او بُردی، او را کشته و به رویمسعد فزار
 ی کمک به صحنه یاران اش برايامبر و ي که پیاندازد، هنگام

 یدور مابوقتاده از  ده در بُرديچي رسند و کشته را پیکارزار م
او : ديگویامبر ميپ یاست ول ته، ابوقتادهن کشي اندي گوی منند،يب

را   اویست بلکه به دست ابوقتاده کشته شده است و رويابوقتاده ن
  .ده تا بفهماند که قاتل اش او استيبا بُرد خود پوشان

 ی ُمَحّمد پیرکي و زیز هوشي توان به درجه تین جا ميدر ا
نستند، دِن آن بُرد کشته را صاحب آن دايبرد، همراهان اش با د

د يار بعيرا بسيز.  بردیده پين عقي او فوراً به نامعقول بودن ایول
ش، خود ين نفسهايدن آخري رسد که ابوقتاده در حال کشیبنظر م
اران ي ین بُرد براي خودش بکشد و ایبُرد را بر رو شخصاً 

ل بر ي خود ُمَحّمد دلیل بر کشته شدن ابوقتاده و برايُمَحّمد دل
  .کشنده او است

 برخوردار یرومنديع و نيار وسيل بسيَحّمد از قدرت تخمُ 
ل او حالت دو اسب ي که قدرت تفکر و قدرت تخیبود، به گونه ا

گر در حال رقابت و يک دي را داشتند ،که همواره با یشرط بند
  .مسابقه بودند
 تصورش،را فوراً دربرابرکردآنیم فکریامسئله بهچنانچه

با  و دي دی آن را با دو چشم اش م کهی کرد، به گونه ایمجسم م
 که یکرد، هنگامیاش لمس مدست دو با د وي شنیدو گوش اش م

 در شام در یمنطقه ا( طالب در جنگ مؤته یجعفر بن اب
د و به شهادت يدو دستش قطع گرد) ک در اردن شهر َکریکينزد
 یشدم، جعفر بن اب بهشت  واردروزيد: د، روز بعد گفتيرس

 
- ی راه راهی است که آنرا بر روی شانه و دور کمر می بُرد پارچه- 1

  )مترجم. (اندازند و نوع يمانی آن معروف است
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 دو دست، یجاهللا به. دميپرواز با مالئکه دطالب را درحال 
  1.دوبال به او داده بود

 همراه رسول هللا یاز ابن عمر نقل شده است که روز
:  آسمان بلند کرد و گفتیم که ناگهان سرش را به سويبود

ن ي رسول هللا ایا: همراهان گفتند» کم السالم و رحمةهللا يوعل«
همراه   طالبی بن ابجعفر«: د؟ گفتي بود که کردیچه کار

ن جا گذشت و سالم کرد، من هم جواب يا  از مالئکه از یگروه
  طالبیجعفر ابن اب ُمَحّمد، چه گونه د کهيدقت کن 2. »او را دادم

  کهی مالئکه آن هم به گونه اید، که با گروهيد خود ليتخ در را
شنود و به او یند و سالم او را مي بیخود م چشمان با او را

ار باال که يل بسيک قدرت تخي جز یزين چي دهد، و ایمجواب 
ن ير ايدر الکّشاف در تفس. ستيدن برسد نيدن و شنيتا سر حد د

  :  اویگفته 
 َصفا َوَجاء َربَُّك َو اْلَملَكُ  ا دَكا دَك دُكَِّت اْألَْرضُ  َكُ◌الً إِذَا«

! پندارندمی  اه كه آنچنان نيست( 3»...بَِجَهنَّمَ َصفاَوِجیَء يْوَمئٍِذ 
فرمان  و در آن هنگام كه زمين سخت در هم كوبيده شود،

پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند، 
     ). كنند در آن روز جهنم را حاضر می  و

د يه نازل گردين آي که ایهنگام است که شده تيروا نيچن
را   صورت اشیر شده و عرق همه يصورت رسول هللا متغ

 خبر ید، پس به علير گرديز متغياران خود نيشاند، و بر پو
ان دو شانه اش را يدادند، او آمد و او را از پشت بغل کرد و م

 مزبور را بر او یه يامبر آيد، پير را پرسين تغيل ايد و دليبوس
امبر ي آورند؟ پیچه گونه جهنم را م:  گفتیعل. تالوت کرد
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تاد هزار افسار به دنبال ملک آن را با هف هزار هفتاد« : گفت
 نيا ختنيدر گس یسع جهنم  آورند، وی کشند و میخود م

 ان رايمحشر یهمه   سازند رها را  کند که اگر آنیمافسارها 
خود  یلهيمخد که چگونه ُمَحّمد جهنّم را دريبنگر. 1»سوزاندیم

  شود، و از هول ویده ميد که با افسار کشيمجّسم ساخت و د
در  جانيبه ه ر شد و اعصاب اشياش متغوحشت آن صورت 

ل يدل. ستيرومند او نيار نيبس ليتخ قدرت جز یزين چيا و آمد،
 در وصف یث نبوي و احادی قرآنیه هايال او آيگِر وسعت خيد

 شک یست ولي به ذکر آن ها نیازي باشد ،که نیبهشت و جهنم م
ان ي که ُمَحّمد اوصاف درخشان آن را بین بهشتيم که ايندار

رومند دمحم يل ني قدرت تخی جز ساخته و پرداخته یزينمود، چ
 نيبه ا ل و توراتين بهشت در انجيرا وصف ايست، زين

اگر  که  دهدی که نشان میگريل ديدل 2 .است امدهين یدرخشان
 یگونه ا به کرد، در ذهن خود آن رای فکر میزيُمَحّمد به چ

 یتيروا. نود شیم و هم ندي بیم آن را هم که  ساختیم مجسم
ل در آسمان آن هم از يدن جبرئي و دی آغاز وحینه ياست در زم
ک سمت ي که در یغار حرا را ترک گفتم و هنگام: زبان خود او

«  گفت ید که مي از آسمان به گوشم رسیکوه قرار گرفتم، آوائ
پس . »باشمیم ليجبرئ و من یخدائ یتو فرستاده  ُمَحّمد یا

 در افق یاختم و او را به صورت مرد او اندینگاهم را به سو

 
  سوره ی الفجر:  تفسير الکّشاف – 1
 البته با مطالعه ی آيه های قرآنی در مورد بهشت و وعده های مربوط -  2

به آن در می يابيم که قدرت تخيل محّمد از مرز نيازمندی ها وآرزوهای 
محدود مردمان صحرا نشيِن آن زمان فراتر نمی رفته و تنها در جهت 

ی خواهش های شکمی و زير شکمی از طرف پيامبر اسالم ارضا
تصور می شده، آن هم تنها برای مردان و در آن جائی برای زنان در 

 )مترجم. (نظر گرفته نشده است
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ش ي پاهایتيده، و در روايش را به هم چسبانيدم که پاهايآسمان د
 ی خدائی ُمَحّمد تو فرستاده یا: گفتی هم قرار داده و میرا رو

 آسمان چرخاندم و ی باشم، پس نگاهم را به سویل ميو من جبرئ
  1.ستم او در آنجا بوديهر جا را نگر

 بود یُمَحّمد نام آشنائ یل برايجبرئ نام م کهيندار شک البته
  و  هللا اني م ی واسطه   او که  دانستیم واقعه نيا ش ازيو او پ

  (یرا ورقة بن نوفل بن اسد بن عبدالعزيز. ستينامبران اش يپ
 یشناخت و میل را ميجبرئ)  ُمَحّمدهمسر جهيخد یپسر عمو

 یامبري پیشه يد انی آمده ، و از طرفی میدانست که نزد موس
رامون يل پي خود به تفصینده در جايهمان گونه که در صفحات آ

ز ين بود، و گرفته م گفت در مغز ُمَحّمد شکل و جايآن سخن خواه
 در سر یامبري جز پیشه ايم که ُمَحّمد در غار حّرا انديندار شک

ن غار همواره مقرون با يده، و تفکر و تأمل او در اي پرورانینم
 کردن به یو خطاب و وح فرود آمدن یل و چگونگيرئتصور جب

ک يئت ير از هي غیئتيبه ه را او  توانستهیاو بوده، و طبعاً نم
 شدن ی طوالنیعنين عوامل ي ایانسان تصور کند، و همه 

الت ي شدن تفکر و پروراندن تخی او در غار، و طوالنیماندگار
ه، و او را د قرار دادير شديدر مغز خود اعصاب او را تحت تأث

د، که در واقع يل را در آسمان دي بردند که در آن جبرئیبه حالت
 که ديشن را همان  او  از و  بوده  او  ذهن در  بلکه در آسمان نه
ل ي و من جبرئی ُمَحّمد تو فرستادهً خدائیا. ( خواست بشنودیم
  ). باشمیم

همان گونه که قبالَ ذکر کردم عقل باطن در مورد مردم 
 با فرو رفتن به خواب یعني یا متوقف شدن حواس ظاهر بیعاد

 ین قاعده مستثني ُمَحّمد از ای شود، ولیا إغما فعال ميا خلسه و ي
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در  و چرت اي رخوت آثار نيش آمدن کوچک تريبوده، و با پ
 ی فعال می برد، عقل باطن ویم به سر یداري در ب  کهیحال

ش از يو پ ش آمديپ او یبرا بدر یدر غزوه  که همان گونه شده،
رسول هللا به همراه . ان و مسلمانانيشيان قري میريآغاز در گ

 یمشرف بر صحنه  یتپه ا ی شد که بر باالیابوبکر وارد کلبه ا
 و در آن جا شروع به 1،  بر پا کرده بودندی ویکارزار برا

 را یروزي پیوعده  تحقق او از مناجات با پروردگارش کرده و
ن حالت بود که ناگهان يدر ا. د در خواست کردکه به او داده بو

 و به خود آمد شد، بالفاصله ليما یبه سمت سرش به حالت خواب
 یروزيپ ی ابو بکر، خداوند وعده یبشارت ا«  :گفت ابو بکر به
: ديگویاست که عنان اسبش را گرفته و م لين جبرئيداد، ا را
  2 . شدی به تو ارزانیخداوند خواست را که ازیروزيپ

ک حالت ُچرت يم که چه گونه ي شوین جا متوجه ميدر ا
ل را ي که جبرئی بوده ، به گونه ای عقل باطن او کافیداري بیبرا

ند، ي بیر بود مي که در آن در گیبا حالت جنگ  متناسبیدر حالت
 خود یله ي خواسته و در مخی شنود که میو از او همان را م

پس از  ليدن جبرئيد ت کهسيد نيبع .یروزيپ یعني  پروراندهیم
 از ی و رخوت ناشی خستگیجه يخارج شدن از غار حّرا در نت

ر قرار يل که اعصاب او را تحت تأثي تفکر و تأمل و تخیدرازا
 دست داده بود ی که به ویجه حالت شبه خوابيداده بود، و در نت

 .ش آمده باشديپ
ل ُمَحّمد در مجسم ساختن يانگر قدرت تخير نمايت زيروا
 یانسان رفتار هيشب  او رفتار که یبه گونه ا  خودیذهن تصورات

 یهنگام«.  باشدیت سر وکار دارد ميقت و واقعياست که با حق
 یغالم که" أسَود چوپان" بر را محاصره کرد يکه رسول هللا خ
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ک ي یبود و برا" ساري " یو به گفته ا" اَسلم " و نامش  یحبش
 برده ی او را چراگاه میها کرده و گوسفندی کار میهوديمرد 

 عرضه کند، ی خواست تا اسالم را بر وینزد او آمد، و از و
ز اسالم را بر او عرضه کرد و او اسالم آورد، و در يامبر نيپ

چه به دست خواهم  اورميب اسالم اگر امبر گفتي به پیتيروا
 وارد کارزار آورد و اسالم او هم بهشت را،: امبر گفتيآورد؟ پ

 ناشناس به او اصابت کرد، و یري تیتيا به رواي و یسنگ شد و
 خدا نکرده یک سجده براي ی که هنوز حتیاو را کشت در حال

 از او یپس او را نزد رسول هللا آوردند و رسول هللا رو. بود
ن يدو حورالع: دند گفتين اِعراض را پرسياو علت ا د ، ازيگردان

و  از سر خاک راو  هستند همراه اش  باشندیان او مهمسرکه 
 کند یخداوند خاک: ندي گوی کنند و به او میش پاک ميرو

آن را  رداند و بکشد گیصورتت را خاک که را یصورت آن کس
ن منظره يل ُمَحّمد چنيبنگر که چه گونه قدرت تخ 1. کشت ترا که

 یو  از یرو که یساخت ، به گونه ا مجسم ی وی را برایا
 ی علت آن از وی در باره  دانست کهیم رايز د ،يبرگردان

دند ين رفتار او را پرسيل اي که دلید و هنگاميخواهند پرس
ق و ي،جواب فوق را داد تا آن ها را به جنگ و طلب شهادت تشو

  .ب بکنديترغ
 بود تا شهادت را یدر واقع ُمَحّمد همواره در انتظار فرصت

  . دادیم و مهم جلوه ميار عظيق کند و آن را بسيتشو
  

  
  یامبريش از پيد پُمَحمّ 
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ت و انواع آن و ي روای از فصول گذشته در باره یکيدر 
ه و ي امکان تکین بررسي آن و هم چنی و علمیخيارزش تار

 یاتيمنظور ما روا. مي بحث کردیاعتماد به آن در مسائل علم
 یول رند،ي گی در بر میامبري ُمَحّمد را پس از پیبوده که زندگ

 یدر بر م را  اویامبريش از پي پیندگ که زیاتيروا یدر باره 
 باشند و یر قابل اعتماد ميار مبهم و غيد گفت، که بسيرند بايگ

 و ی سازد،که جز گم راهی می مطلقیکيپژوهشگر را وارد تار
 که اگر ی آورد، بگونه ای او به ارمغان نمی برایزي چیرانيح

 یزي شک، چی دراز کند جز زمختیزي لمس چیدستش را برا
 بشنود جز یزيمس نخواهد کرد، و اگر گردن دراز کند که چرا ل

  .دي به گوشش نخواهد رسیزيغّرش شک چ
 موجب دهان به دهان یامبريباال گرفتن کار ُمَحّمد پس از پ

ت ين رو روايااز  و.  او و ماندگار شدن آن ها شدیشدن خبرها
ش ي پی ارزش داشته باشد ، ولی تواند تا اندازه ایرامون او ميپ

 و له خود بوده،ي گمنام در خاندان و قوم و قبی فردیامبرياز پ
 مردم نداشته تا آن را ی برایتياهم چ گونهيه او اعمال و افکار

برخاست خود  ا در نشست ويبه خاطر بسپارند، و نقل کنند و 
  .ننديرامون آن به گفت وگو بنشيپ

 توانست فکر کند که عبدهللا بن عبدالمطَِّلب ی میچه کس
 خواهد شد که مردم و ی فرزندیر او از آمنه بنت وهب داراپد

ن که توجه اش ير و رو خواهد کرد، تا اي خود را زیط زندگيمح
 آمنه یبه عبدهللا معطوف شود، و بداند که چه گونه به خواستگار

 قرار یزيرفت و چه گونه بر او دخول کرد و مهرش را چه چ
 ی درخشانینده ين آيچنن نوزاد ي دانست که ای میو چه کس. داد

 بدارد، و او معطوف را به اهتمام خود خواهد داشت، که توجه و
افت، و يت و پرورش يا آمد و چه گونه تربي و کجا به دنیبداند ک

.  اشتغال داشت و به کجاها مسافرت کرده استيیبه چه کارها
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 یتيم هم باشد و پدرش قبل و به روايتين مولود يمخصوصاً اگر ا
 هر انسان ی او با زندگیو زندگ. تولدش در گذشته باشدبعد از 

د هم از تولد او جز پدر ي نداشت، شایچ گونه فرقيگر هي دیعاد
از مردم خبر نداشته، و  یگريد یکان کسيبزرگ و عموها و نزد

او  یامبري پقبل از ی منقول از زندگیاتيروارو خبرها و نيااز 
م، و يابي یمعقول م  حداز دور و تر ی و ساختگه تري پای، برا
ل آنست که مسلمانان تنها پس از رحلت او آن هم تا ين به دليا

نه شروع ين زميدر ا ن مسئله نشده و سپسي دراز متوجه ایزمان
  .به جست و جو و پژوهش کردند

 یم کافي لمس کنیني عین مسئله را به گونه ين که اي ایبرا
ال تولد او نقل  سینه ي که در زميیات هاي به روایاست نگاه

 یده ميناهمگون د یازده گفته ي اتين روايم، در اياندازيشده اند ب
و " ليعام الف" ش ازي پها پانزده سالنان آيشود که اختالف م

 ها ین ناهمگوني شود، و با همیهفتاد سال پس از آن را شامل م
خ در ي مادر و تارینهً تولد و محل تولد ، و مدت بارداريدر زم

گر مسائل يدر او ، و سن او به هنگام فوت مادرش و دگذشت پ
  .مي کنیش از نبّوت او بر خورد مي پیمربوط به زندگان

 و ی که در مورد مدت بارداریبيات عجي از روایکيدر
طول مدت حمل و وضع : والدت او نقل شده ادعا شده است که

ساعت بوده و در مورد  ا سهيو  ک ساعتي) ماني و زایباردار(
 12 تا 4 از اتيرواو به هنگام در گذشت مادرش اختالف سن ا

ات يروا نيبر ا اضافه. کماه و ده روز در نوسان استيسال و 
ات يو در واقع روا  باشندیاغلب فاقد سند و مرجع م مزبور
ها را و آن.  باشندی میچ گونه سنديو بدون ه) دهيبُر( مقطوع

ن و يآمنه چن:  گفت کهی کنند، مثالً از الزهرین گونه نقل ميبد
تا بتواند از قول !  کجای که آمنه کجا و الزهریچنان گفت در حال

ات ين روايگر اي، نوع د!ند را نقل کندين جمالت ناخوشاياو ا
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 یشانيرامون نور نبّوت در پيمانند آن چه مثالً پ. خنده آور است
چه . ازدواج او با آمنه ذکر کرده اند عبدهللا پدر ُمَحّمد قبل از

راِه پدرش  که همیهنگام دي درخشی او میشانين نور بر پيگونه ا
 که در ی رفت و از کنار زنی آمنه میعبدالُمطَِّلب به خواستگار

د ين نور را در صورت او ديکعبه نشسته بوده گذشت، و آن زن ا
 که به تو خواهم ی صد شتری در ازایا حاضريآ: و به او گفت

ن چه يهم چن.! و او امتناع کرد؟ !یداد هم اکنون با من بخواب
ن نور به صورت آمنه پس از دخول کردن بر ي انتقال ایگونگ

گر از کنار آن زن گذشت از او ي دی که باری ، و هنگامیو
 ؟ و زن پاسخی کنیروز را نميش نهاد دين پيد چرا امروز ايپرس
ترا ترک گفته است، و امروز  روز در تو بودي که دیآن نور: داد

رامون نور يات نقل شده پين روايهم چن.  ندارمیازي تو نگر بهيد
 دّرخشان یمزبور که از چهرهً عبدهللا پدر ُمَحّمد همانند کوکب

ش به زحمت انداخته ي قریبايان و او را از دست زنان زينما
 ی از بنیشي قریبود، و چه گونه پس از ازدواج با آمنه، زن

 که از حسرت عدم  نماندیمخزوم و عبد شمس و عبد مناف باق
 که در صورت داشت و به آمنه یازدواج با عبدهللا به خاطر نور

  .مار نشوديمنتقل شد ب
ن نور تنها در صورت پدر ُمَحّمد ، ي دانم چرا به ذکر اینم

عبدهللا و جدش عبدهللا المّطِلب اکتفا شده است، و فراموش کردند 
 داشته یوجود مد در صورت همهً پدران او ين نور الزاماً بايکه ا

دن يين نور از صورت آمنه پس از زاين از انتقال ايو هم چن
 آن انتقال  کهیدر صورت. امده استيان ني میا ذکري یُمَحّمد سخن

 رسد، چون ی به نظر میک امر ضروريُمَحّمد  والدت از پس
بودنش در چهرهً مادر به حکم بودِن او در شکم مادر بوده است 

ن رفته است، همان طور ين الزام قهراً از بيو اا آمدن ايو با به دن
  . نمانده بودیز پس از دخول او بر آمنه باقيکه در چهره عبدهللا ن
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مان يان زايرامون آن چه که در مورد مادرش و جري پی ول
 همچون درختان خرما یمان زنانين که به هنگام درد زاياو، و ا

 یک شده و جرعه يدده است، که قابله بوده و به او نزيقد بلند د
ن تر از شهد به او يريخ و شير و خنک تر از يدتر از شي سفیآب

بنام : د و گفتي ازآن ها دستش را بر شکم او مالیکيخوراندند، و 
ه زن فرعون يهللا، خارج شو بأذن هللا، و به او گفتند که آن ها آس

  1.  باشدین ميگران حور العيم بنت عمران و ديو مر
-ین به نظر ميرا چنيم زيگفتن ندار یبرا یسخن اي یحرف
د است ي بعیليا نبوده، اگر چه خيک رؤيدن ي جز دیزيرسد که چ

 آن یمان و درد به خواب برود ، در باره ي در حال زایکه زن
 گفت ديبا او پس ار تولد حرف زده است، چه گفته شده است که

ه ل گفتيقب نياز ا یاريبس.  تواند باشدی جز خرافات نمیزيچ
. از بعثت ُمَحّمد وجود دارند شيپ یزندگان یدر باره  دروغ یها

ن گفته ها از اختراعات و يو همان گونه که قبالً اشاره کردم ا
وفات  از دراز یمدت ان پس از گذشتي سروته راوی بیبافته ها
ش ي پی ما نسبت به چهل سال زندگانی هایآگاه.  باشندیُمَحّمد م

 شود، از ی تنها به چند نکته محدود مار مبهم ويبعثت او بس از
نه، ي شکافتن سی سعد و حادثه یجمله، عرضه کردن خود بر بن

 
ً مريم خواهر موسی و  پيامبر اسالم، مر– 1 يم مادر عيسی را اشتباها

هارون می دانسته و اين اشتباه عجيب حتّی مّورخان زيادی را به دام 
مريم (مريم مادر عيسی، پدرش يوآخيم و معروف به . انداخته است
در حالی که مريم خواهر موسی و هارون، . می باشد) بنت يواخيم

ن معروفند و اختالف زمانی پدرشان عمران بوده و به فرزندان عمرا
ميان اين دو شخصيت حدوداً هزار و اندی سال می باشد و دمحم اين 

نيز وارد ساخته ) سوره ی مريم(ی آشکار در قرآن اشتباه را به گونه
است و مريم مادر عيسی را به نام خواهر هارون و دختر عمران 

  ).مترجم(خوانده است 
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بار سفر او به شام، و حضور او در جنگ فُّجار و  ا سهيو دو 
ان در ساختمان کعبه، و يشي با قریمان فضول، و مشارکت ويپ

 مفرط او به خلوت کردن و یجه، و عالقه يازدواج او با خد
 باشند ی مین ها تنها مسائليو ا.  باشدیاف در غار حّرا ماعتک
 یول. مي داریآگاه او از آن ها از بعثت شيپ یزندگ رامونيکه پ
 روزانه او در ی و کارهای سالگ20دن به يپس از رس  اویزندگ

هم   او بر ماینان او و تعداد مسافرت هايمکه و دوستان و هم نش
 دهند که یارند که نشان م وجود دیليده است، داليچنان پوش

اد ي ها از آنسانيخ نوي که تاریهائ به جز آنیگري دیسفرها
  .م کردياد خواهيها  خود از آنیاست که در جا داشته کرده اند
  

  نهيحادثه شکافتن س
  

 ابن ِهِ◌شامگونه که  بدان یاله ین عمل جراحيا یخالصه 
 با ی سالگُمَحّمد در سه: ن استيخود آورده است چن یره يدر س

ها مشغول  آنی خانه یکيه در نزديمه سعدي خود حلیه يفرزند دا
مه به خانه آمد و به پدر يمه سراسي بود، که ناگهان فرزند حلیباز

 را گرفته و یشيد پوش آن قريو مادرش خبر داد که، دو مرد سف
مه يحل" مادرش . انه زدنديده و شکم او را شکافتند و تازيخوابان

 یم و او را در حالياو رفت م نزدهمسر پس من و: گفت" ه يسعد
م، پس يافتيستاده يکه هراس چهره اش را فرا گرفته بود بر پا ا

تو را چه : ميديم و از او پرسيم او را در بغل گرفتهمسرمن و 
د پوش آمدند و مرا خواباندند يدو مرد سف: شده است فرزند؟ گفت

 گشتند که ندانستم یزيچو شکم مرا پاره کردند و در آن به دنبال 
  1. چه بود 
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 است که ابن اسحق از ی داستان عمل جّراحین همه يا
 نقل ی مانند خودش از موالی شخصی جهم برایجهم و از اَب

 و محصور نماند و ین محدوده باقيکه البته در هم. کرده است
 یان هر چه را خواستند به آن اضافه کردند هر کدام به نحويراو

  ...رگي دیو بشکل
همه
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رند ي گیم را دربریک حادثه مشخصيات ين رواي ای
 اتفاق افتاده است ی مشخصیک روز مشخص و در جايکه در 

نهً ُمَحّمد در يکه همان حادثه شکافتن س. گر تکرار نشده استيو د
برده، یه به سر ميمه سعديه اش حلي که نزد دای هنگامیسالگسه 

مورد  در ات گوناگونيوان ريان اي میو امکان جمع و هم آهنگ
م که اصل حادثه يين که بگويجز ا. ر ممکن استين حادثه غيا
 یان مسئله ايات نقل شده از طرف راوي بود و روایزيک چي
 است که ساخته و پرداخته و سر هم بافته یگريز ديگر و چيد

ز اکتفا نکرده و تکرار ين نيان به ايراو.  باشدیان ميخود راو
ن ي ُمَحّمد تا پنج بار ذکر کرده اند، نخستیزندگن حادثه را در يا

 سعد یدر بن خود هيدا نزد یسالگ در سه  که ُمَحّمدیهنگام بار
ن ي، وسومین بار در ده سال و چند ماهگي کرده و دّومی میزندگ

 ،یوح شدن نازل به هنگام ن باري، و چهارمیست سالگيبار در ب
 شخص من و یبرا. ه اندافتاد ن بار به هنگام معراج اتفاقيو پنجم

 نهفته بوده، ین تکرار چه حکمتيست که در ايمعلوم ن انيراو
رون آوردن يب) نهيعمل باز کردن س(ن کار يرا اگر مراد از ايز

آن طور ( باشد، یطان درآن نهفته است مي که سهم شیآن قسمت
 ی به نظر میک بارکافي، همان ) ت کرده انديان روايکه راو

ات ي به محتویست نگاهيندارد، بد ن یمورد رسد و تکرار آن
  . مياندازين حادثه بيرامون تکرار ايات پين رواي از ایبرخ
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 اتفاق ی سالگ3 اول که در سن یدر مورد عمل جراح
 از اصحاب از یبرخ: ن نقل شده استيافتاده و از ابن اسحق چن
 یبرا  خودتیدر باره   رسول هللایا: رسول هللا سئوال کردند

 ی میسيم و بشارت عيابراه ، من ظهور پدرمیآر: گفت. بگو ما
 خارج یاز وي که مادرم مرا باردار شد، نوریو هنگام باشم
و دوران   شام را روشن ساختی قصرهاید که همه يگرد

 یروز.  سعد بن بکر گذراندمی بنیلهي ام را در قبیرخوارگيش
ندن  از برادرانم در پشت خانه مان مشغول چرایکيبه هم راه 

 مملو از یک تشت طالئيد پوش يم که دو مرد سپيگوسفندان بود
خ را نزد من آوردند و مرا گرفتند و شکمم را پاره کردند و قلبم ي

اه ي سیرون آوردند و آن را چاک دادند و از آن لخته ايرا ب
خ يرون آوردند و دور انداختند، سپس شکم و قلبم را با آن يب

 گفت او را با ده نفر از مردم اُمت یگري به دیکيشستند، آن گاه 
با صد نفر از : دند که هم وزِن آن ها هستم، گفتياش وزن کن، د

با : دند که هم وزن ِ آن ها هستم، گفتيمردم اُمت اش وزن کن، د
 هم وزن هم باز هزار نفر از آن ها وزن کن، و وزن کردند،

 اشاُمتبا همهِ   را اگر او او را رها کن، به خدا :بودم، گفت
  1 .، هم وزن خواهد بودیوزن کن

ت نخست کامالً محسوس و ياضافات در رابطه با روا
ن وزن کردن ها به چه صورت يست که ايمشهود است و معلوم ن

ن حادثه يوستن ايدمحم به هنگام به وقوع پ. انجام گرفته است
شتر با يت نخست بي روای یش نبود و سادگي بیکودک سه ساله ا

ن ي رسد که اید به نظر ميار بعيو تناسب دارد و بس ایگفته ها
اضافات توسط خوِد او و پس از باال رفتن سن اش صورت 

 دمحم به یروز:  کندیمه نقل ميابن عباس از قول حل. گرفته باشد
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 روز یمه ي چراندن گوسفندان رفت، نیهم راِه برادانش برا
 ی ا پدر،یا: اد زديان و هراسان بازگشت و فريبرادرش گر

: گفتم. افتيد ي او را نخواهید دمحم را که جز مرده يابيمادر، در
 آمد و او را از یم که مرديستاده بوديما ا: چه شده است؟ گفت

م که ي کردیم را تماشا  کوه برد و ما اویما ربوده و بر باال انيم
 دانم با او چه کرد؟ ین شکم شکافت و نمينه اش را تا پائيس
را  و او مياو رفت یدرش با شتاِب تمام به سومن و پ: مه گفتيحل

 خندان نگاهش را به یلبان با  کهیدر حال م،يافتي کوه یبر باال
 او از و دميبوس را ان دو چشمان اشيآسمان دوخته بود، م

 ی، ایکوئيامر ن: تو را چه شده است فرزندم؟ گفت :دميپرس
دند که ک شيستاده بودم سه نفر به من نزدي که ایمادر، در حال

از نقره بود و در ) یاآفتابه (ی از آن ها لوله هنگیکيدر دست 
 کوه بردند و به ی از زمرد سبز و مرا بر باالی تشتیگريدست د

 دادند، ن شکم چاکينه ام را تا پائي بر پشت خواباندند و سینرم
 یاحساس نم  رایو درد  کردمیم نگاه به آنان من  کهیدر حال

ک مرد يبه آمدن  مهيفرزند حل م کهيني بیم. ثيان حديتا پا 1 کردم
سابق  تيدر روا و ديگویم سخن سه مرد از  کند و دمحمیاشاره م

 در ی حلبیگر که سعيفات و اضافات ديدو مرد بوده اند و تحر
به  انسان را اتيروان يان اي می و هم خوانیق و هم آهنگيتوف

 که در یلدر حا: گر آمده استيد یثيدر حد.  داردیخنده وام
م، ناگهان دو ي مان مشغول چراندن گوسفندان بودیپشت خانه ها

 از طال، ی از آن ها تشتیکيد پوش آمدند که در دست يمرد سپ
 و قلبم را خ بود و مرا با خود بردند و شکمم را شکافتنديپُر از 

رون ياه بي سیرون آورده و آن را چاک دادند و از آن لخته ايب
 یطان از تو بود اين سهم شيا: ند و گفتندآورده و دور انداخت
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 ضعف یو از قلبم آن نقطه : یگريت ديو در روا 1 .ب هللايحب
خ يرون آورده و دور انداختند و قلبم را با يطان را بيمربوط به ش

ا در يو . مان کردنديشستند و پاک کردند و پر از حکمت و ا
 را" امشآر: " گفتیگري از آن ها به دیکيسپس : گري دیتيروا

ان دو يمهر را در م و ديپاش آورد و در قلبم هم آن را اور، اويب
   2 .شانه ام نشاند، همان گونه که اکنون هست 

 اتفاق ی سالگ10 دوم که در سن یدر مورد عمل جراح
دو مرد به من : است ن نقل شدهيغمبر چنيافتاده از قول خود پ

، پس مرا بر او را بخوابان:  گفتیگري به دیکيک شدند، ينزد
 ی از آن ها در ظرفیکيپشت خواباندند و شکمم را پاره کردند و 

 شست، سپس قلبم را ی درونم را می آورد، و دومیاز طال آب م
 سازم و َعلَقه یخارج م از آن را نه و حسادتيشکافت و گفت ک

 همانند نقره یئياز آن خارج ساخت، و ش را) یلخته خون(  را یا
د و ي را که به همراه داشت بر آن پاشیو گردرادر آن داخل کرد 

در .  زد و گفت برو به سالمت یبر انگشت شست دستم تلنُگر
 یآن اکتفا شده و به مکان اشاره ا ت تنها به ذکر زمانين روايا

 از یان مردمينشده است، و ظاهراً در مکهّ بوده است و در م
ده باشد، ي را دد اويها با از آنیکيله خودش و حتماً يشان و قبيخو

 نخست بر قلب و ی که در عمل جراحیز از آن ُمهري نیو ذکر
 یول. امده استيان نيان دو کتف او زده شد به مي میتيبه روا

 که یرون آورد، در حالياز قلب او ب مجدداً گفته است که َعلَقه را
 دور انداخته شده بوده، و و آورده روني نخست بیدر عمل جراح

ت شکاف با ين روايو در ا. مجدد آن محال استانداختن  رونيب
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که بار اول به محض گذراندن يافت، در حاليام ي التیدن گرديپاش
  .ا َملَک بر آن جوش خورديدست فرشته 

 از الدُر المنثور از قول احمد بن یحلب:  سّومیعمل ّجراح
از :  کندیره نقل مي بن کعب و او از ابوهریحنبل و او از قول أُبَ 

بوده؟ رسول هللا  م نبّوت در او چهين عاليدم اولي پرسرسول هللا
  صحرا در رهيابوهر یا:  خود راست نشست و گفتیبر جا

 را ی گذشت، که دو مردیماه م چند سال و 20و از عمرم  بودم
، صورت و »ن اوست؟يا ايآ«  گفتی می به دومیدم که اوليد

من آمدند  یوبه س آن ها ان خلق مانند نداشت،يلباس آن ها در م
 یها را احساس نم آنی که دست هایحالودستم را بگرفتند و در

 ی گفت او را بخوابان، پس بدون زحمتیگري به دیکيکردم ، 
 حس یامد و دردي نیچ خونينه ام را شکافتند، هيخواباندند و س

وحسد را ) نهيعداوت، ك( گفت ِغّل یگري به دیکي، پس نکردم
رون آورد يه به لخته بي شبیزيآن گاه چاور، يرون بينه او بياز س

 و رحمت را وارد آن کن پس یو باز گفت مهربان. و دور انداخت
 راستم یه نقره وارد آن کرد و بر انگشت شست پاي شبیزيچ

که یبرو به سالمت، من هم بازگشتم درحال:  زد و گفتیتلنگر
  1. ر بوديکب ر وي و رحمت برصغیقلبم سرشار از مهربان

ان توجه يم که شاي خوریت به دو مسئله بر ميروان يدر ا
د چه گونه يامبر پرسيره از پين که ابوهري باشند، نخست ایم

ن داستان را يامبر ايافت کرد و پين عالئم نبّوت را در ينخست
 او ی برایست و چند سالگيف کرد، که در سن بي تعری ویبرا

 و ده ی سالگسه ن حادثه در سني که ایاتفاق افتاده بود، در حال
 او را در ی گفتهً چنانچه او اتفاق افتاده بود،ه یز براي نیسالگ

آشکار  نبّوت در امر  اوی بوده که برایمين عالين اولين که ايا
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 دو چنانچهو .  گردند ی باطل میدو مورد قبل م،يريبپذ دهيگرد
.  باطل خواهد شدیم مورد سّوميريم بپذيبخواه  رایقبل مورد

» ن اوست؟يا ايآ «یگريمرد به د دو نيا  ازیکي یدوم، گفته 
 ن دويش از اي که پی شناسند در حالیل بر آنست که او را نميدل

 »ن اوستياا يآ«ن سؤال ي اچنانچهکرده بودند ن کار را با اويابار
 او ینه يشکافته شدن س که بود خواهد نيبر ا ليباشد، دلدرست 

 امر نبّوت بر او  بوده که درین عالمتي، نخستی سالگ20در 
نه يس شدن  شکافتهیده ،و آن چه در بارهً دو مورد قبليآشکار گرد

  .  تواند درست باشدی گفته شده است نمیدر سه و ده سالگ او ی
 اتفاّق افتاده و از یکه در آغاز وح:  چهارمیعمل جراح

ل نزد ييکايل و مييجبر: ت شده استين روايغمبر چنيزبان خود پ
نه ام را شکافت و يل مرا به پشت انداخت و سييمن آمدند و جبر

و از آن آن چه را که خواسِت خداوند بود . رون آورديقلبم را ب
و  شست زمزم  مملو از آبیرون آورد، سپس آن را در تشتيب

ک يمرا بمانند  آن گاه. ام داديش باز گرداند، و زخم را التيسرجا
  1.  زد یظرف برگرداند و بر پشتم ُمهر

در  است که ني ا  کندیم توجه جلب تيروا نير اآنچه د
ن ي ایمرد نزد من آمدند ول دو:  گفتیمغمبر يپ نيشيپ یعمل ها

ن نشانه آنست که يو ا ل را بر آن ها نهادييکايل و مييبار نام جبر
 نگرفته  هنوز در ذهن او شکلیامبري پیده ين ايشيدر دفعات پ

ن دو ينرو ايا ه، و از نداشتیل آشنائييکايل و مييبا جبر بود و
ر ي شدند به دو مرد تعبیشبح را که در ذهن و تصور او آشکار م

بود   در او شکل گرفتهیامبري پیده ين بار که اي ایول.  کردیم
را امبرا نش ين خدا و پيل نقش واسطه بيو دانسته بود که جبرئ

.  کردیل معرفييکايل و ميين دو شبح را جبري کند، ای میباز
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رون آورد مبهم نگاه يل از قلبش بيين بار جبريه را که ا آن چیول
و « : ن گفته اکتفا کرديح آن نپرداخت و تنها به ايداشت و به تشر

 و از ذکر» رون آورد آنچه را که خواست خداوند بودياز آن ب
بازگو  گذشته جز بار سّوم که آن را دفعات ز مانندين شستن آن

خ يش که شستن با يعات پ بر خالف دفیغافل نماند، ول نکرد
صورت گرفته است، و  زمزم آب با ن باري ا  گرفتهیمانجام 

 در او یامبري پیده ين باشد که ايل بر ايدل  تواندیز مين نيهم
م گرفته بوده آب زمزم را مقدس اعالم يشکل گرفته بوده و تصم

ن بار با آب زمزم قرار داد، و ين رو شستن قلب را ايکند و از ا
ن کار ذکر کرد تشت بود و مانند ي ای را که برای ظرف.خ ينه 

و . ا زمرد سبزيا از طال بوده ين مشخص نکرد که آيشيدفعات پ
 ین بار آن را بر پشت ذکر نمود، در حالي ُمهر ایدر مورد جا

ان دو شانه گفته بود، و از ذکر َگرد مخصوص يکه بار اول م
رفته بوده غافل ماند، ام زخم که در دفعات دوم و سّوم به کار يالت

ام زخم صحبت ازدوختن ي التینه ي که در بار اول در زمیدرحال
 ینکته . است بوده  زخمی با گذراندن دست رویتيو به روا

آن گاه «: ن گفتهً اوستي ایت چهارم عمل جّراحيجالب در روا
 از ی سابق ذکریاتيرواکه در » برگرداند ک ظرف يمانند مرا 

  .  استامدهيان نيآن به م

ات يدر شب اِسراء اتفاق افتاد و روا:  پنجمیعمل جراح
ن ياز جمله ا.  باشندی مغشوش و نا واضح میرامون آن همگيپ
 معقول تر و قابل درک تر به نظر یات کميگر رواي که از دیکي
ش حمزه و يان عموي که در مسجد در میدمحم در حال:  رسدیم

به همراه  لييکايم ل وييده بود، جبريش جعفر دراز کشيپسر عمو
سرور قوم را :  از آن ها گفتیکيگر نزد او آمدند، يد یفرشته ا

د، پس او را گرفته و در يري باشد بگیکه در وسط آن دو مرد م
ل او را گرفته و از ييکنار زمزم بر پشتش خواباندند، سپس جبر
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 یل گفت، تشتييکا ين شکمش را شکافت، و به مير گلو تا پائيز
نه اش را شادان سازم، ياور تا قلبش را پاک و سيزم باز آب زم

رون آورده و شکافته و آن را سه بار شستشو يپس قلب اش را ب
ان دو شانه اش را يرون ساخت و مي آن را بیداد و دردها

  1. ُمهرزد
ات ي در جزئی اختالفاتی است ولیکيت اصل ين روايدر ا

 به  یسّوم نام یب یفرشته  کي شدن اضافهوجود دارد، ازجمله 
از  خارج کردن َعلَقه، یل، و به جاييکايم و لييجبر هم راه

خ را ي ید، و آب زمزم جاي گوی سخن ميیخارج کردن دردها
دو  انين بار ميا نهيا سيا پشت ي قلب ی ُمهر هم بجایگرفته و جا

  نسبت خواننده یآگاه یبرا. شانه مورد توجه قرار گرفته است
 اکنون یول. مي پرداختيیگوادهيزبه یکم نهيس شکافتن به موضوع

  . ن ماجراي ایم به شرح واقعي پردازیم
  

   آنینه و بررسي نسبت به عمل شکافتن سیآگاه
  
قِت ماجرا، ي حقیش از وارد شدن به بحث جست وجوي پ

م، يک مسئله مهم جلب نمايجا دارد که توجه خواننده را نسبت به 
 یشخًصا اتفاق افتاده و تصورات دمحم ین ماجرا براين که ايو آن ا
 ديبا پس .شد  او به وجود آورد، که قبالً به آن ها اشارهیرا برا

 یاتيمنظور روا. ان استناد کرديگر راوياو، و نه د یبه گفته ها
م که منبع و يد بدانير، و بايکه از زبان خود او نقل شده اند و الغ

ت يمان روانه هي شکافتن سینه يات درزمين رواي ایاصل همه 
 هيدا نزد و نبوده شيب ساله سه یکودک  کهیهنگام. ن استينخست

اتفاق  ی وین ماجرا براي برده و ایه به سر ميمه سعدي خود حلی
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 پژوهش و یه و اساس برايد به عنوان پايت باين روايافتاده، و ا
ن يرد، نخست ايقت قرار بگيدن به حقي رسی ما برای هایبررس

مه ي آن حلیت کننده ين که روايا دوم.  است سادهیتيکه روا
) یريش (یمادر رضاع تنها نه  باشد کهیهء او ميه دايسعد

 متعلق به یش آمد هاي موارد و پیبلکه مادر او در همه  اوست
ت از زبان ين که روايسوم ا.  رودی او به شمار میدوران کودک

و آن گونه که .  خودش صورت گرفته استیخود دمحم در باره 
ن يقاً چني خود نقل کرده اند دقیره ي در سابن ِهِ◌شام اسحق و ابن

بازگشتم ) منظور دمحم(پس با او ) مهيمنظور حل(او گفت « : است
 ما ی در پشت خانه ی نگذشته بود که در محوطه ایو چند ماه

: مه آمد و به من و پدرش گفتيسراس) مهيفرزند حل(برادرش
فتند و خواباندند و د پوش گري مرا دو مرد سفیشيبرادر قر

پس من و . زنندیم انهيتاز و او را  کردندبازرا  شکمش
 دو پا یم و او را بر روي او رفتیبه سو) مهي حلهمسر(پدرش

: ميديم و از او پرسيم، من و پدرش او را بغل گرفتيافتيستاده يا
 من ید پوش به سويدو مرد سف: ترا چه شده است فرزند؟ گفت

 یزيند و شکمم را شکافتند و در آن دنبال چآمدند و مرا خواباند
  1» .ميپس به خانه باز گشت: مه گفتيگشتند که ندانستم چه بود، حل

 برادر ی باشد ادعایت آن چه موجب تأمل مين روايدر ا
ن ي باشد ،که ای مادرش می او به هنگام شرح ماجرا برایرضاع

ه يمرد و بق آورد که او هم مانند دمحم آن دو یتّوهم را به وجود م
ن هم ي همیده و دنبال کرده است، و برايز دي آنان را نی کارهای

 به  مسئله نيا  کهیدر صورت. نموده فيتعر نشي والدیآن را برا
ده بود يرا آن چه را که دمحم دي تواند درست باشد، زینم چ وجهيه
 هوش ی بود که موجب بی خاصیک حملهً عصبي یجه ينت
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و تّوهمات شده ،که تنها خود او آن دن آن تصورات يشدنش و د
مه يمه به هنگام سراسيفرزند حل. گري دیده و نه کسي دیرا م
ن گفته باشد يست به پدر و مادرش چني بایدن به خانه ميرس

 دانم او ین افتاده نمي هوش بر زمی من ناگهان بیشيبرادر قر«
دمحم   خودیبا گفته ها  کهیهنگام انيراو یول» را چه شده است

ش آمد يها پ آنین تّوهم براين حادثه روبه رو شدند اي ایر باره د
 پدر و مادرش به همان یز واقعه را براي او نیکه برادر رضاع

 هوش ی که او فقط افتادن دمحم و بیگونه نقل کرده است، در حال
مه در واقع يان از زبان فرزند حليده است، و راويشدنش را د

 یمه به هنگاميه اش حلي دایدمحم برات کرده اند که ي را روایزيچ
  .ت کرديحکا» ترا چه شده است فرزند؟«د يکه از او پرس

 او تصور و یا برايد و ي دین که آن چه را دمحم ميخالصه ا
 داد ، نقل قول ی به او دست مین حالتيا چنيشد و یمجسم م

 یاتي تواند درست باشد و روایمه هرگز نميمزبور از فرزند حل
ن ياز جمله ا. ار فراوانندي کنند بسیسئله را ثابت من ميکه ا
 ید ولي دیل را مي دمحم جبرئیت است که به هنگام آغاز وحيروا
جه نقل ياز قول خد ميل بن حکياسماع. دي دیجه او را نميخد 

 که ی هنگامی توانیا ميآ: دياز رسول هللا پرس یروز کند کهيم
: ؟ گفتیز خبر کنين شود مرا یبر تو نازل م) لييجبر( ار توي

 خد یجه گفت ايآمد رسول هللا به خد  لي که جبرئیهنگام. یآر
 یز ايبر خ: جه گفتيخد . ل است که اکنون آمدين جبرئيجه اي

ن کار را کرد، ين رسول هللا هميپسر عمو و بر ران چپ من بنش
 یجه روسري، پس خدیآر: ؟ گفتیني بیا او را ميآ: جه گفتيخد

امبر در بغل او نشسته بود به کنار انداخت يه پ کیخود را در حال
 پسر عمو یا: جه گفتيخد. نه: ؟ گفتیني بیا او را ميآ: و گفت
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ک مالئکه است و نه ي دهم که یدار بمان، به تو بشارت ميپا
  . 1طانيش

ده، ي دیل را نمييجه جبريم که خديني بی مین جا بخوبيدر ا
ز ي نیگري دی شماریبات يده، رواي دی که دمحم او را میدر حال

  . کنندین مسئله را ثابت ميهستند که ا
م و ي ببرینه پي سی عمل جراحین که به ُکنه مسئله ي ایبرا

 او را ی دمحم و زندگید قبالً مشخصات ذاتيم، بايآن را درک کن
  : ن مشخصه هايم از جمله ايخوب بشناس

 هم راه او بوده و در یدر طول زندگ که چشم ها ی سرخ- 1
 2است   کردهیم دايشدت پ جان خطابهيت و هي عصبانیت هاحال

ً يمستق هر دو حالت که چه هر  با اعصاب سر و کار دارند وما
 شدند، و یش تر ميز بين چشم ها یسرخ  شدیم کيش تر تحريب

 یان عمر نشان مي آن تا پایز کم تر و ادامه ين هر چه کم تر آن
  .اشد تواند بی تراخم نمیماري بیجهيدهد که نت

 به هنگام بر خورد با یحالت تاًثر و دگرگون بودن دي شد- 2
 یمثالً هنگام.  کردندیا غمناک مي که او را خوش حال یمسائل

 قرار انتقاد مورد نيُحن ، جنگیم جنگيم غنايکه او را در تقس
ن خبر به يا  کهیهنگام 3. کردند ی عدالتیب به متهم را او و دادند

زمان در  که در آنیماده ا( رف يص همانند چهره اش ديرس یو
د، يسرخ گرد)  رفته و سرخ رنگ بوده ی پوست به کار میدبّاغ

ن و دگرگون شده و چهره اش يبه شدت خشمگ: یتيو در روا
 عدالت کند اگر رسول خدا یپس چه کس: د و گفتيسرخ گرد

 ن موردياز ا شي که بیعدالت نکند، رحمت خدا بر برادرم موس
 ی صادر می که فرمانیا هنگاميصبر کرد و  و تقرار گرف آزار
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 شد، ید به شدت ناراحت و دگرگون مي گردیکرد و اجرا نم
ه يبيمان صلح حديه که پس از نوشته شدن پيبي حدیمانند ماجرا

 کردن و کوتاه کردن مو را داد ی دستور قربانی در پیسه بار پ
ت و  دستور او را اجابت نکرد، او هم به شدت ناراحی کسیول

  1. دگرگون شده و به حالت قهر وارد چادر خود شد
 داد و ی به او دست میامبريش و پس از پي که پی حالت- 3

د يبر او عارض گرد« ث آن را به يسان و حافظان حديره نويس
 .کرده اند ريتعب » شود یم عارض یوحآن چه به هنگام آمدن 

 و او از  خود به نقل از ابن اسحقیره ي در سیحلب یگفته  طبق
همان  بر دمحم نازل شد بر او  که قرآنیخود، هنگاماستادان 
 ین نشان ميو ا. دي گردیم عارض نزول از قبل شد که عارض

  شدهیبر او عارض م یش از نازل شدن قرآن حالتيدهد که پ
ش را يها شد، چشمینکه دچار لرزش مي، پس از ایهوشيب هيشب
  جوانیشتر چون گشت و هم یره مي بست و صورت اش تیم

 آورد و بر یباشند ازخود صدا در م دهيبر خرخره اش را که
 شده تيروا زين حالت نيا رامونيپ.  نشستی او عرق میشانيپ

 شده، و ین مي سنگیحالت وح بروز به هنگام او بدن است که
 سرخ رنگ همانند ی نشسته، و با چشمانی او میشانيعرق بر پ

  2.  کردیک شتر ذبح شده ُخرُخر مي
امبر ي بر پی که وحیهنگام: شده است نقل ثابت دبنيز از
 نيا در ک باري . شدیم نيسنگ به شدت  آمد بدنشیفرود م

ن تر از ران ي سنگیزياو بر ران من افتاد، به خدا چ حالت ران
 بر او ی وحی در حال شتر سوارچنانچهو . ده اميرسول هللا ند

 و ديکشیم  نعرهامبريپ ینيسنگ   شد، شتر از فرطینازل م
ن نقل يسان هم چنيرت نويس.  نشستیم نيبر زم زين احتماالً 
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 نازل شد و در حال ی مائده بر ویک بار که سورهي: کرده اند
ن سوره ي ایني بوده، شتر مزبور از فرط سنگیشتر سوار
  1.  ادامه دهد و شانه اش شکستیحمل ونتوانست به

 ی که وحینگامس نقل شده است که هيدختر عم از اسماء
- ی دست میک به غش به وي نزدیحالت  شدهیم غمبر نازليبر پ

و در  2.  گرفتی حالت مستان را به خود میتيداده، و در روا
 بر ی که وحیهنگام: ره آمده استيح مسلم به نقل از ابوهريصح

ان آن توان نگاه کردن به او را ي شد تا پایرسول هللا نازل م
دچار   شدیم  نازلیوح  کهیهنگام: رگي ديیم، و در جاينداشت

 یره ميد، و صورت اش تيچي پید و در خود مي گردیلرزش م
شده  ذبح  بست، و چون شتر جوانیش را ميگشت و چشم ها

 یهنگام: و از عمر بن الخطاب نقل شده است 3.  کردیُخرُخر م
 همچون يی او صدای شد، در اطراف چهره ی نازل میکه وح

  .  شدیده ميشنزنبور  ی کندویصدا
 که به ی توان به نوع حالتی و نقل قول ها ماتيروان ياز ا

 که ی رنجی داده و اندازه ی دست میامبريش و پس از پياو پ
ن حالت که يچنانچه به عوراض ا.  بردی شده پیدچار آن م

 چهره و یرگي، تی هوشیک به بيعبارتند از لرزش، حالت نزد
ک شتر جوان ذبح شده، ي چشم و ُخرُخر کردن مانند یسرخ
 هم يیدن صدايبدن، حالت مستان را به خود گرفتن و شن ینيسنگ

 ی چهره اش، اگر اندکیکي زنبور در نزدی کندویچون صدا
ک فرد ين حالت جز حالت يم دانست که ايم خواهيق شويدق

 جز یزيرا عوراض مزبور چيست، زي نیگريز دي چیصرع

 
  همان منبع - 1
  257 / 2: سيره ی حلبی - 2
  4306، 4302شماره ی : کتاب الفضائل:  صحيح مسلم – 3
  



 - 132 -

                                                

ن يباشد دچار چن یکه صرع ستند، و هر کسين صرع عوارض
 که مکرراً ین حالت صرعيگذشته از ا. بود  خواهديیحالت ها

 و از شدت ک سان نداشته و هر باري داده، روال یبه دمحم دست م
 ید و همه يشد یلي خیبود، گاه برخوردار یمتفاوت ضعف

 ی آن صدایط داشته، و در خود ک جاي را شده ادي عوراض
 ی در جای وحی حالت هاده که در شرحي شنیآهنگ زنگ را م

ک چرت سبک و ي  همانندیم کرد، و گاهياد خواهيخود از آن 
 است ین همان حالتي داده، و ای حالت مستان به او دست میگاه

 ی غربالی که از پشت توریل را هم چون شخصيکه در آن جبرئ
 او ن مورد به خصوص از قوليده، و در اي دیستاده باشد ميا

 یآمد و با من صحبت میم دنميبد ليبرئج« : است  شده تيروا
 ی را از پشت توری که شخصیکرد و من او را مانند کس

 ی شخصی کسی است وقتیهي بد1. »دم ي دیند، مي بی میغربال
 نا مشخص یند او را بصورت شبحي غربال ببیرا از پشت تور

  .ص دهدي تواند کامالً او را تشخید و نميخواهد د
م ، يز ذکر کرديقبالً ن ان گونه کهن حاالت همي ایدر همه 

 گذشت حفظ یرامون او مي خود را نسبت به آن چه پیدمحم آگاه
ً يدق ني کرد، و ایم چشم «اوست  خود گفته یکننده  منعکس قا

و منظور  2. ». ماندیم داريب قلبم یول  روندیم به خواب ميها
 هم یحال بر خالف مردم عاد همان عقل باطن اوست که در همه

  . ماندیدار مين بچنا
 که به ین حالتين که ايد روشن کنم و آن اي را بای موضوع

 حالت صرع م کهيان کردي داد و قبالً بی به او دست میهنگام وح
ش ين که پيل اي ندارد، به دلی به وحیچ گونه ارتباطي باشد، هیم

ن پرسش ي شده و چنانچه ایز دچار آن مي نیاز بعثت و آمدن وح
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پس چرا اکثراً  ندارد یارتباط ین حالت به وحيگر اد، که ايش آيپ
 یوح جزو دمحم آن را اراني و  دادهی به او دست میدر حال وح

 به هنگام  آن چه ديعارض گردبر او «به  قرار دادند، و آن را
داد،  رکردند؟ پاسخ خواهميتعب » شود یم عارض ی وح آمدن

قدرت  یدارا  کردم، دمحمیاد آوريز ين نيش از ايهمان طور که پ
 شده، و یبه شدت منفعل و متاَثر م و بود یقيعمار ي بستفکر
 یر عادي غی او به هنگام بروز حالت هایستم عصبيک سيتحر

 کرد یم فکریا به مسئلهچنانچه نبوده و یبمانند مردم عاد
 ی گذاشته و دچار نوبه عصبی اعصاب او اثر میروماً بريمستق

حالت  از یحالت خود ،یوح هک ستي نی شده، و شکیمزبور م
 گر صورتي دی تواند در حالت هایم نياست، هم چن تفکر یها

 یش مي پیچنانچه مسئله ا. رديم و هراس به خود بگيو ب الهام
 ستين دنيشي جز تفکر و اندیزي را که چیآمد که نزول وح

ن يخود را متوجه ا یشه ي حواس و اندی کرد، همه یجاب ميا
او  ن مسئله اعصابيد و ايشياندیقاً ميعم آنو به   کردیم مسئله

 داد و موجب بروز حالت مزبور یر و فشار قرار ميرا تحت تأث
 به نحوه ید بودن آن بستگيا شديف ي شد، که البته خفی میدر و

ن مورِد يد بن ثابت در ايز او داشت، دن و تفکريشي اندی
شده  ی که بر رسول هللا نازل میه اياگر آ: دي گویمخصوص م

 یم ینيغمگ وید آن بود، به همان اندازه دچار ناراحتياز نوع شد
 یز دچار ميف بود به همان اندازه ني نوع خفشده، و اگر از

  .دهيگرد
ن ي ندارد ای به وحین حالت بستگين که بروز ايل ايو دل

ن حالت ي بدون تحقق ایاست که بارها اتفاق افتاده که نزول وح
 در ی ایکه به دفعات اتفاق افتاده وح یامبريش از پيبوده، و پ

 سازد که ین اعتقاد رهنمون ميشتر ما را به ايکار نبوده، آن چه ب
ت ين روايست ايق ني جز فرو رفتن در تفکر عمیزي چیوح
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)  مترجم- منظورسورهً هود(هود:گفت به ابوبکریروزاست، که 
خواهرانش که : دير کردند ابوبکر پرسيخواهران اش مرا پو

الواقعه، القارعه، سأل سائل، اِذا ... « :  رسول هللا؟ گفتیاباشند 
َرت و اقتربت الساعة   1 !» الشمس کّوِ

ن سوره يب ايم که او در مورد ترتيابي یث در مين حدي از ا
و خسته کننده  قيو تفکر عم شهياند همواره در ها و نظم آن ها

ت ک مورد خاص از حاالي شما یاکنون برا.  بردهیم به سر یا
 یو شدن دچار  کند، کهیم  شده و ثابتی را که دچار آن میوح
 یو ق و مداوميشه عميآمد تفکر و اندیحاالت در واقع پ نيبه ا

هنگام :  کردهیجاب مي را ایوح فرود که ستيمسئله ا در مورد
ان طائف و مکه ي مین در منطقه ايامبر از نبرد ُحنَ يمراجعت پ

بر  2 ی که جبّه ایتر است عربک يبنام جعرانه که به مکهّ نزد
 عمره احرام یمعطر ساخته بود و برا 3تن و خود را با خلّوق

 رسول هللا و ی دارم ایاز به فتوائين: کرده بود نزد او آمد و گفت
ن که خود را ي که پس از ای کسینظرت در باره:  گفتیتيبه روا

 ست؟ رسول هللاي احرام کرده چیبا خلّوق معطر ساخته با جبّه ا
 سکوت کرد، و سپس عارض شد او را آن چه به هنگام یساعت

:  شود، و پس از بر طرف شدن آن گفتی بر او عارض میوح
رون کن ي عمره کجا است؟ جبّه را از تن بیسؤال کننده در باره 

 گر به اوي د یتيدر روا و. یبشو و آثار عطر خلّوق را از تنت
 تن از را جبّه :گفت یاعراب ؟یکردیچه م حج به هنگام :گفت

پس بکن در : امبر گفتيپ.  شستمیو خلّوق را م  کردمیم رونيب
ت م   4. ی کردیعمره ات آن چه را در َحجَّ
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ک ساعت ياو را به مدت  مسئله نيا که ميني بیم ن جايدر ا
ر ين تفکر اعصاب او را زيتمام مشغول و متفکر ساخت، و ا

د که به گفته ير گردفشار قرار داد و موجب بروز آن حالت مزبو
  . شدی عارض می بر ویان هنگام فرود وحي راوی

  
  :یريجه گينت

  
 از آن چه در ی با آگاهی کنم که خواننده گرامی گمان م

 یجهيشد و با به کار گرفتن هوش و فراست نت ش گفتهيپ صفحات
 یم را که یقضاوت نه و نحوهي شکافتن سی مسئله یبررس
 یرا اکنون به خوبيز.  دانسته استمي آن بکنیم در باره يخواه

 است که قبل و پس یهمان حاالت نوع از ن حادثهيا د کهي دانیم
 آن را یامبري شده و پس از اعالم پی بر او عارض میامبرياز پ

 ی عارض مید آن چه به هنگام فرود وحيو بر او عارض گرد( 
 ی خالی که از ذهنیامبريش از اعالم پي پیول. ر کردنديتعب) شود

 يیل آشنايکائيل و ميو ساده برخوردار بود و هنوز با جبرئ
 و االتيم خيتسل را ن حالت خودينداشته به هنگام بروز ا

و  عملن يک چني  ساخت، ویم یاني پایب یزيغر یاهايروُ 
کرد، و دو یخود تصور و مجّسم م یرا برا یمي عظیّجراح

 و داشتند تند به يکه لباس سف.  کردیر ميشبح را به دو مرد تعب
 داده، یم به آن ها را) یتعداد(نفر بودند عنوان  دو ش ازياگر ب

ل يکائيل و مي با جبرئيی و پس از آشنایامبري پس از اظهار پیول
و در . ل گرفتنديکائيل و ميد پوش هم نام جبرئيآن دو شخص سف

 به یگريل و َملَک ديکائيل و ميآن ها را به جبرئ) یتعداد(حالت 
 یمسئله .  کردیر ميم، تعبياد کردي که قبالً از آن همان گونه
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را  خود ن حالتيا  به هنگامیامبرين که پس از اعالم پيگر ايد
 حواسش را ی کرد، بلکه همه ی نمیزيغر یاهايرؤ ميتسل

بود ،   کرد که به خاطرآن و در انتظار آنی میمتوجه مسئله وح
همان بود  ديشن یم  نا مشخص شبحِ  از که را آن چه ن رويو از ا

ن که حادثه يخالصه ا. که افکارش را بر آن متمرکز ساخته بود
 است که به دمحم اختصاص دارد، و يیاينه روُ ي شکافتن سی

 است که به هنگام بروز عالئم آن، ارتباط يیايمنظور من آن روُ 
 شد و ی هوش نمی گشت و کامالً بی خارج قطع نمیاياو با دن

 یم خواب ميچشم ها« : ر کرده استين تعبيخود او آن را چن
ش يکه در صفحات پ»  ماند یدار ميهم چنان ب  قلبمیروند ول

ن ي از ایکيم که، ي دانین ميهم چن. ميرامون آن صحبت کرديپ
رامون يش آمده و پي او پیبرا) شب اِسراء( پنجگانه در یعمل ها

 ز آني خود قرآن نیا بوده و حتيک روُ ياِسراء گفته شده است که 
َنًة لِّلنَّاسِ ي َأرَ ی الَّتِ  َوَما َجَعْلَنا الرُّؤ «. ده استيا ناميرا روُ   1 » َناَك ِإالَّ ِفتـْ

ش اشخاص ي آزمایم، جز برايا را که نشانت داديو ما آن رؤ( 
 اِسراء یايروُ  همان هين آيا در ايو منظور از روُ .) مينشان نداد

ا باشد، پس ي روُ ی ّجراحین عمل هاياز ا یکي چنانچه است و
 که به دمحم يیاي روُ یول. ا هستنديه هم روُ ي ماند که بقی نمیشک

  .مي باشیاختصاص دارد و ما از آن آگاه م
  

  یمارِک اله
   

د کنند ي را تولیزيع چي در عصر ما چنانچه صاحبان صنا
ر ي کنند، تا توسط آن از سای آن انتخاب می را برایعالمت

شناخته شود، سپس آن را رسماً ز گردد و يدات مشابه متمايتول
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ن يد نکند و اي از آن تقلی رسانند تا کسینزد دولت خود به ثبت م
  . نامندیم» مارک « عالمت را 

 ديرت درست باشند، بايث و سيان حديات راويروا چنانچه
 قرار داد که تمبر و یدو کتف دمحم عالمت انيگفت که خداوند هم م
د و يمردم او را بشناسند و از تقل رود، تا یم ُمهر نبّوت به شمار
 یمارِک اله« در امان بمانند و منظور ما از اشتباه در امر نبّوت

  .ن استيهم» 
 همچون ی داشته که موهائی خود خالیان شانه هايدمحم در م

ن غضروف يخال در قسمت پائ نيو ا بود ختهيبه آن آو ال اسبي
  1.  قرار داشتیبي چپ او هم چون سیشانه 

را ي ز2.حجامت اثر ظرف هم چون: ابن ِهِ◌شام یته و بگف
 یبه جا حجامت ظرف  کهیاثر همانند در آن بود يی هایبرآمدگ

  2.  همانند تخم کبوتراتيروا ی گذارد و در برخیم
ب و ي تواند عجینم باشد داشته  کهیبه هر حال هر شکل

 متفاوت از ی تواند با گونه های میرا در هر انسانيب باشد زيغر
ان ي راویول. دياياظ شکل و حجم و رنگ و محل به وجود بلح
 یامبريل پي که دلی عالمتیعني نهادند، یامبري آن نام ُمهر پیرو

ک از کتب آنان ذکر نشده است، که خود يچ ي در هی باشد، ولیم
ن يا چنيا ابراز نموده و ي داشته و ین نظريدمحم در مورد آن چن

ز اکتفا نکرده و ادعا کردند ي کار ننيبه ا و.  به آن داده باشدینام
مانند تورات و  یميقد ی در کتاب هایامبرين ُمهر پيکه ذکر ا

 و یهودي ی و خاخام هایحيشان مسيز رفته است، و کشيل نيانج
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دن آن ين عالمت را ذکر کرده اند، و تنها با ديکاهنان عرب همه ا
  .اخته اندنه سين زميز در اي نيیدمحم را شناخته اند و داستان ها

 یهوديک مرد ي که رسول هللا متولد شد یدر شب: از جمله
ا امشب در يآ: ش سُوال کرديقر مجالس  ازیکيساکن مّکه در 

. مي دانینم :گفتند  متولد شده است؟ حاضرانیان شما نوزاديم
 :مي گویم به شما اکنون کهد آن چه را يبه خاطر بسپار: گفت

 یا آمد و بر دوش او عالمتينن امت به ديامبر اين پيامشب آخر
د ير نخواهد نوشي شیاپي است، و دو شب پیامبرياست که ُمهر پ

پس .  اوستیامبري پینشانه ها از ميقد ین ها در کتاب هايو ا
از   کهیرفتند، در حال شانيبه خانه ها شده متفرق مردم از آن

 یدن به خانه هاي او در تعجب بودند و به محض رسیگفته ها
 ی عبد هللا بن عبد المّطلب فرزندیکه امشب برا اه شدندخود، آگ

مردم مجدداً دور هم گرد . اندا آمده که نام او را دمحم نهادهيبه دن
ز آمد و او را از موضوع ي نیهودين که آن شخِص يآمدند تا ا

 ید تا به او نگاهييايبا من ب:  گفتیهوديمطلع ساختند، مرد 
 از یهودي آمدند، مرد ی که نزد مادر ونيا تا رفتند او اندازم، بايب
 که پشت او ی خواست تا فرزندش را به او نشان دهد، هنگامیو

 به هوش آمد ید از هوش رفت و وقتيرا نگاه کرد و آن خال را د
 ی از بنیامبريبه خدا پ: ترا چه شده؟ گفت: دندياز او پرس

 ش؟ ، بهيقر  مردمید اياکنون خوش حال شد. ساقط شد لياسرائ
 او بر شما شرق و غرب را در بر خواهد يیخبر فرمان روا خدا

  1. گرفت
ه يمه سعدي که حلیهنگام:  آمده استابن ِهِ◌شام یره يدر س

ان يحي از مسی گرداند، در راه عده ایاو را به مادرش باز م
ان ي را میامبريدند و پشتش را نگاه کردند و ُمهر پيحبشه او را د
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دند يمه پرسيدند، و از حلين او را د چشمایدو شانه اش و قرمز
 ین قرمزينه ا:  کرده است؟ گفتیتيا از درد چشمانش شکايآ

گفتند او را به کشورمان و نزد پادشاه . شه در او بوده استيهم
 است که تنها ما ین کودک وجود با ارزشيم، چون اي بریخود م

 از دست آنها رها را مه خوديم، حلي باشیم از داستان او آگاه
   1.ساخته و او را نزد مادرش آورد

 که او را با یش آمده است که هنگاميرا کشيدر داستان بح
د، به پشت او نگاه کرده يابوطالب به هنگام سفر به شام د شيعمو

 که وصفش را يیشانه اش در جا انه دوي را میامبريو ُمهر پ
  2. مشاهده کرد ده بوديشن

ق رفته است ي عت عهدین خال در کتاب هاين که ذکر ايا
م ي خود گفت و گو خواهی آن به جایست که در باره يمسئله ا

در  دمحم  است که خودیزي چیامبري داللت آن بر پیکرد، ول
 يیهای باف-اليداده، و تنها خ یخبر نه و گفته یسخن نه  آنیباره

ر در ي که پس از دمحم آمدند به رشته تحریانياست که توسط راو
ث مربوط به عمل ين اوهام اَحادي ایچشمه آمده است، و سر 

ث در باره ُمهر پس ين احادي که در ايینه و عبارت هايشکافتن س
 یعبارت ها ن جايا در  باشد و ماینه آمده مياز شکافتن س

م تا سر چشمه ي کنیان مي کوتاه بی شما به گونه ایرا برا مزبور
ت اي از روایدر برخ.  شما روشن شودین توهمات براي ای

گفته ) دمحم (ینه آمده است که وين عمل شکاف سيمربوط به نخست
 نان رايآرامش و اطم:  گفتیگريبه د از آن ها یکيسپس «است 

ان ياور، و آن را در قلب من پخش نمود سپس ُمهر را ميب ميبرا
ت يو در روا 3. »گونه که اکنون هست نشاند دو شانه ام همان
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نه از قول دمحم آمده است ي سن عمل شکافيرامون نخستي پیگريد
 است یدم ُمهري را برداشت که ناگهان دیزيسپس با دستش چ«

کند و با آن بر قلب من ُمهر زد و یره ميرا خ چشم ها نور آن که
 ی اولش برگرداند و تا مدتیآن را پُر از نور ساخت و به جا

 ارشيبه  یسّوم پس آن.  کردمی آن را در قلبم احساس میخنک
ن ينه تا پائي سیبه زد و دستش را از باال را او و برو ارکن: گفت

   1.افت و بر آن ُمهر زديام يشکمم گذراند و زخم به اِذن خدا الت
 چهارم یجراح به عمل ات مربوطي از روایتيو در روا

برگرداند و بر پشتم ُمهر   مرایظرف سپس هم چون«  :آمده است
« :  پنجم آمده استی مربوط به عمل ّجراحیتيو در روا 2. »زد 

ک تشت مملو از حکمت و يل سه کاسه آب زمزم و يکائيسپس م
اش ُمهر ان دو شانهيمان آورد، و پس از آن زخم را ببست و ميا

رامون ُمهر ي که پیم بر پنج عبارتي کنیمرور 3. نبّوت را زد
  .آمده است

  ان دو شانه ام نشاندي ُمهر را م-1    
  هر زد و با آن بر قلب من مُ -2 
  ُمهر زد ) بر زخم( و بر آن -3 
   بر پشتم ُمهر زد-4 
  .ان دو شانه اش ُمهر نبّوت را زدي م-5 

 که ی به خالیم که مسئله ربطيني بیعبارت م  در هر پنج
ش از ين که خال پي باشد ندارد، نخست ایان دو شانه دمحم ميم

 ی علمای بر پشت دمحم وجود داشته و طبق گفته یوقوع ّجراح
ان شانه اش يز مين خال را ني که دمحم متولد شد ایث هنگاميدح

  .داشت
 

  جا همان1
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ن ين و پنجميُمهر در عبارت نخست از ن که منظوريدّوم ا
 که« ن که گفته است يل اي به دلی است و نه مادّ یک ُمهر معنوي

و »  کند یره مي است که نور آن چشم ها را خیدم ُمهريناگهان د
از  را خاليز  به خال نداردیطچ ربي که از نور باشد هیُمهر

 تواند خال ین جا منظور ازُمهر نمياست و در ا یماد جنس
  .باشد

ز يک چيُمهر  نيم که ايريفرض را بر آن بگ اگر سّوم
ن ُمهر را خواهد ين صورت خال حالت اثر ايپس در ا  استیماد

را بر ) ُمهر نبّوت(  که آن ها نام یداشت، و نه خود ُمهر، در حال
  . گذارندیآن م

 مذکور ین ُمهر در عبارت هاين که محل ايچهارم ا
قلب و  در خود یو گاه دو شانه اني در میمتفاوت است، گاه

ان دو ين پشت و مينه و هم چنيس )زخم( شکاف یبر رو یگاه
ر ي که خال مزبور که آن را به ُمهر تعبی باشد، در حالیشانه م

ن ييشد در پاش ثابت و همان گونه که گفته يکرده اند جا
ان آگاه شدند که دمحم ي چون راویغضروف شانهً چپ بوده، ول

 ی مربوط به عمل جّراحیاتيرواان دو شانه دارد و با ي در میخال
ش آمد ي آن ها پین تّوهم براي آشنا شدند، ایامبرينه و ُمهر پيس

ن خال است، و چون انسان خالدار ين ُمهر هميکه منظور از ا
رت ين اعتقاد مغاين مسئله با ايد و اي آیا ميدناصوالً با خال به 

ن شدند که دمحم به هنگام ي منکر ای از آن ها حتیدارد، پس بعض
 شکاف ین خال را داشته است، بلکه پس از عمل جراحيتولد ا

ت ي که طبق اعتقاد اکثریدر حال.  آن شده استینه دارايس
خود داشته ن خال را در پشت يان، دمحم از همان اول تولد ايراو

  . نام خال به ُمهر نبّوت مبدل گشتین تّوهمي چنیاست، و از رو
 جز یزينه، چي شکافتن سیم که حادثه يآورياد بياگر به 

ن ُمهر يم که اثر ايابي ی مخصوص دمحم نبوده، در میايک روُ ي
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ا اگر در ي است آشکار، آیزي تواند آشکار باشد و خال چینم
 کرده است، به ی زخميیا چاقو ما را بیم که شخصينيخواب بب
  د؟يم دين زخم را خواهي اَثر ایداريهنگام ب

 ین هم فراتر نهاده و مدعيان پا را از اين راوي از ایبرخ
 در دست راستش داشته است به ی خالیغمبريشده اند که هر پ

مثالً حاکم، در کتاب مستدرک، . جز دمحم که خالش در پشتش بوده
 را یامبريچ پيخداوند ه: ورده است کهُمنَبّه آ از قول وهب بن

ن که خال نبّوت را با خود داشته است آن ينفرستاده است مگر ا
ان دو شانه اش يغمبر ما که خالش ميهم در دست راست، مگر پ

ُمنَبّه است و  ن سخنان از خود وهب بنيم که اي نداریشک 1 بوده
 یمن نم و» ما غمبر يپ مگر«د ي گویم ن کهيا ليبه دل نه دمحم،

افته است که شرط ين علم دست يدانم که ابن ُمنَبّه از کجا به ا
 بدون خال یامبريانگار که پ(!) ک خال است ي داشتن یامبريپ

 که خود خال ی شود، در حالیل ميناقص خواهد بود و با آن تکم
 یک زائده يرا ي رود، زیک نقص در بدن به شمار ميدر واقع 

 تواند یرت دارد، نميمغا  بدنینيتکوبر آمده در بدن که با عرف 
 دقت شود که چه ید، و از طرفياياز کماالت خلقت به حساب ب

ج عبارت ُمهر نبّوت را به خال نبّوت مبدل يگونه ابن ُمنَبّه به تدر
ش آمد که ُمهر ي آن ها پین تّوهم براي ایرا وقتيز. کرده است

ا به خود نبّوت همان خال است که در پشت دمحم قرار دارد، لذ
ن ين جا اير کنند، و از همياجازه دادند که آن را به خال نبّوت تعب

د ي بایامبريتّوهم آن ها بزرگ تر شده و ادعا کردند، که هر پ
م را ي که همان طور که ذکر کردین خال باشد در حالي ایدارا

  .ان ُمهر نبّوت و خال مزبور وجود نداردي میبطه ا
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نهً ُمهر ي در زمیبا فلسفه بافث، ي حدیگر از علماي دیبرخ
قرار گرفتن ُمهر نبّوت در «  دارند یا محل خال اظهار مينبّوت 

طان از آن وارد ي که شيیپشت رسول هللا و در مقابل قلب، در جا
 شود، از طرف خداوند تنها به دمحم اختصاص داده شده است، یم

  1. ها استامبران محل آن در دست راست آنيگر پيو در بدن د
الخصائص (  در کتاب یوطيس  جاللعبارت مزبور از

ن خال در تن ين است که محل اياست که مفهوم آن ا) یالصغر
ن خاطر از طرف خداوند انتخاب شده است تا از يدمحم تنها به ا

 است ین معنين بدي شود، و ایريطان به قلب او جلوگيورود ش
 چرا نه  شود، حاالیم قلب انسان وارد از پشت طان تنهايکه ش
 امبرانير پين وصف در سايو با ا. ستيا دهان، معلوم نينه ياز س

 یها مرا در دست راست آني ماند زیطان باز ميراه ورود ش
  ! ؟.ستين باره چيدر ا) یالخصائص الصغر(باشد، نظر مُولف 

  
  یامبري پیشه ياند
   شکل گرفتن آن در دمحمیو چگونگ

  
 از حد یامبريش از پي پم که دمحميد بدانيز بايش از هر چي پ

 قوم خود خارج شده ی آداب و رسوم موروثید و بندهايو مرز ق
 بود که عقل یم او کسيقبالً اشاره کرد را همان طور کهيز. بود

انسان  آن چه رايره شده بود زي اش چی اش بر عقل اکتسابیفطر
شود، همان ی گوناگون مانع مینه هايشه در زميرا از تفکر و اند

 یط زندگي و محیاجداد و  آباءیموروث و رسوم ت و عرفعادا
ل ي او را تشکی کنند، و عقل اکتسابی میروياوست که از آن ها پ

  گوناگون را موردی دهند و توسط آن مسائل و داده هایم
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و  ن عاداتيو هر کدام که با ا.  دهدی و تعقل قرار میبررس
 کند، ید و رد مريپذینم باشد نداشته ا مطابقتي یهم خوان رسوم
ره گشته ي اش چی اش بر عقل فطری عقل اکتسابین شخصيو چن

نهً مسائل يدن درست او در زميشياست، و مانع تعقّل و اند
 گردد، و هرگز نخواهد توانست از عادات و رسوم یگوناگون م

است   که زندهیشه و تا روزي خود دست بردارد و همیموروث
 که عقل یبر خالف آن شخص. بود خواهد فرمانبردار آن و عيمط

ره گشته باشد ي اش چیرومند بوده و بر عقل اکتسابي او نیفطر
رد،  نخواهد کی فرمان برداریاز عرف و آداب و رسوم موروث

 شود ی که با آن رو به رو میگري دیها همانند هر مسئلهو با آن
 سرشار خود نگاه و رفتار خواهد کرد، ی عقل فطریاز روزنه 
ت مطابقت داشته باشد خواهد يقت و واقعّ يرا که با حقو آن چه 

 یشخصن يچنن صورت رد خواهد کرد، و ير ايرفت، و در غيپذ
ط آن زمان ي نامند، و دمحم نسبت به محیم شمندياند و متفکر را

و رد کردن آداب و  رفتنينپذ  بوده و در واقعین شخصيخود چن
 بوده یپرستها بت ن آنيتر آن زمان، که مهمیرسوم موروث

 توانست به شمار برود، ی نمیمي چون دمحم کار عظی شخصیبرا
را دمحم يز.  نداشته استيیشهً واالياز به عقل فوق العاده و انديو ن

ن عرب مخالف بت ي نبوده است که در سرزمین کسينخست
 بوده اند که در زمان یگريار دي بوده، و مردان بسیپرست
رفته و از آن خارج شده يرا نپذن رسم ي او، ای و نوجوانیکودک

ن يمتاله(ن اشخاص ي، اةري سیبودند، که طبق گزارش کتاب ها
 آن ها ورقة بن نوفل و یاز جمله .  شدندیده مينام) فانيا حني

 الصلت و یه ابن أبيرث و اميعبدهللا بن جحش و عثمان بن الُحوَ 
ن د بن َعمروبيز (ین آخريو ا. ل بوده انديد بن َعمروبن نُفيز
م بوده ين ابراهي دیعنيفان ين حني دمحم، بر دیامبريقبل از پ) لينُف

 و ی نکرده ، و از بت پرستیروي پیهوديا ي یحين مسيو از د
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زار بوده و با زنده به گور کردن نوزادان دختر يمراسم آن ب
 ی که کسیهنگام: ت شده استي کرده و روایبشدّت مخالفت م

 گرفت یند او را از پدرش م خواست نوزاد دخترش را دفن کیم
 شود که او یو گفته م.  گرفتی او را به عهده میو سر پرست

 مورد ی بت پرستینه ي بوده که قوم خود را در زمین کسينخست
 ی شده می که وارد کعبه میراد و سرزنش قرار داده و هنگاميا

 ی حق و جهت عبادت و بندگیاز رو(ًک حقاً، تَعبُداَوِرقاَ يلب: گفته
ُعذ ُت بما عاذ به :  گفتین مي، و همچن) کنمی را اجابت متو

  1). م به آن پناه برديپناه بردم به آنچه ابراه(م يابراه
ُهشام بن عروه از پدر خود : کنديت مين روايابن اسحق چن

د يز:  کند که گفتیت ميو او از مادرش اَسما دختر ابوبکر روا
ه يدم که به کعبه تکيد مسن بود یر مرديپ ل را کهيبن َعمروبن نُف

د يش قسم به آن که جان زي مردم قریا« :  گفتین ميکرده و چن
نمانده  مين ابراهي از شما جز من بر دیدر دست اوست ، کس

 ی تو دوست داشتنیبدانم که کدام گونه برا  اگر است، پروردگارا
، »  دانمی نمی کردم، ولیتر است با همان گونه ترا عبادت م

ش يد که عموي رسيیو کار او به جا 2 رفت ی مسپس به سجده
 خود ین آباء و اجداديد دين که زياز ا) پدر ُعَمر(ل يخّطاب بن نُف

د يم آن که زيد قرار داده، و از بيرا ترک کرده مورد سرزنش شد
ش را فاسد کند او را مورد آزار قرار داده و از مکه ين قريد
دن او به مکه ا وارد شيک شدن و يرون راند، و از نزديب

 دستور داد یه دختر حضرمي کرد، و به زن او صفی میريجلوگ
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 یا کاريد و يايکه مراقب او باشد که هر گاه بخواهد به مکهّ ب
ش و ي از جوانان قریو به عده ا. انجام دهد او را با خبر سازد

د يز. د به مّکه شونديهاِن آنان سفارش کرد که مانع ورود زيسف
 با و تنها دياقامت گز حّراء مکهّ به نام یکيدنز  دريیهم در جا

ش از ي پین اشخاص همگيا.  شدیانه وارد مکهّ ميو مخف لهيح
 دند،يچيسر پ  خودی جامعه یدمحم از رسوم و عادات موروث

امبر يک پي او را چنانچه ن شخصيل، و ايد بن نُفيبخصوص ز
ها را را بت يامبر بوده، زيمه پيم الاقل نياوريکامل به حساب ن

 ی آن ها خودداری هایکنار گذاشت و از خوردن گوشت قربان
و قوم .  کردیوبا دفن نوزادان دختر به شدت مخالفت م. کرد

خ قرار داد، ي مورد سرزنش و توبیخود را به خاطر بت پرست
) مکه(جه منجر به آزار و اخراج او از شهر خود يکه در نت

ر از آن چه بر سر دمحم  محدودتر و کم تیو البته بگونه ا. ديگرد
  .آمد

ن يت و هم چني و قاطعیداريم و پايد عزم و تصمي اگر ز
 هم یاراني و فصاحت و بالغت دمحم را داشت، و یرکيهوش و ز

 از کند، و ی توانست گرد خود جمع آوریم را اران دمحميچون 
 یهاو مسائل و داستان ديو جد قي عهد عتیهاات کتابيمحتو

م و ي واال و عظیبود و مانند او به دنبال هدفیگوناگون مطلع م
 شد، و یز ميبود بدون شک مانند او نی بزرگ میجاد نهضتيا

 ی میو حت. اوردي توانست بیز ميآن چه را که دمحم آورد او ن
اران او ي از اتباع و یکيف ين احتمال را داد که دمحم در رديتوان ا

د ير زيحت تأثمن خودم شک ندارم که دمحم ت.  گرفتیقرار م
ن باره از قول يدر ا.  گرفتیز الهام مياز او ن و قرار گرفته بود

«  گفت یدم که ميرسول هللا را شن: ت شده استين روايشه چنيعا
  جزی که در راهیدم که ازهر قربانيل را شنيد بن عمروبن نُفيز

 کرد و به ی و مذّمت میب جوئيذبح شده باشد ع) هللا(پروردگار 
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ده يکتا آفري بزرگ و یگوسفند را خدا:  گفتی مشيمردم قر
ن علف و سبزه داد ، و شما ياست و به آن از آسمان آب و از زم

پس من هم هرگز . دي کنیذبح م) هللا(  جز نام یاو را به نام
ن که خداوند مرا به رسالت خود يدم تا اي آن ها را نچشیقربان

 بن عبدهللاقول   ازیبخار حي در صح1.مورد مرحمت قرار داد
د بن َعمُرو بن ي با زیآمدن وح ش ازيامبر پيآمده است که پُعمر

ر از ي غی بوده که برای که در آن گوسفندی سفره ایل بر روينُف
د از خوردن گوشت يد ، و زيخداوند ذبح شده بوده رو به رو گرد

 یقربانگاه هاآن چه را که در :  کرد و گفتآن گوسفند امتناع
 خورم جز آن چه را ین نميهم چن.  خورمی نمدي کنیخود ذبح م
 ما را در یث ادعاين دوحديو ا 2 .ذبح شده باشد) هللا(که به نام 

د يد قرار گرفته و از او الهام گرفته تائير زين که دمحم تحت تاثيا
  . کندیم

 دانست کدام ید نمين است ، که زيد در ايان دمحم و زيفرق م
 تر است تا او را با یداشتن عبادت نزد خداوند دوست یگونه 

 دانست و آن را ی دمحم آن را میول. همان گونه عبادت کند
 آن شناخت و به وجود آورد و با آن خداوند را عبادت کرد و

م ين پدرم ابراهين دي گفت ای آن میدمحم در باره  است که) اسالم(
  .است

ر ين است که به خارج شدن از مسيد با دمحم ايگر زيفرق د
 دمحم به آن ی جامعه خود اکتفا کرد، ولی و عرف موروثعادات
 ی و اجتماعینيه گذار عرف و عادات دي نشد و خود پایراض
ر را به ي و عالم گی عربیه بر آن ها جنبشي شد، که با تکیتازه ا

 رسول هللا، یا: د به دمحم گفتيد فرزند زي سعیروز. وجود آورد
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 او استغفار کن، یس برا، پیديو شن یديد بود که همان ديز پدرم
ز او به ي کنم، رستاخی او استغفار می برایآر: امبر گفتيپ

  1. خواهد بودیتنهائ
 یکيز ي گفت، او نیاديز در حق قَس بن ساعده اين را نيهم

 اصحابش یبرا و ديد زي ن را او  دمحم بود که فانين حنياز هم
دم يدبازار عکاظ  در او را:  گفت و گو کرد و گفتیو رامونيپ
 ی مردم خطبه می سوار و برایکه بر شتر) ش از بعثتي پیعني(

ش بلند يادم نمانده است، ابوبکر از جاي سخنان او به یکرد، ول
  2.  مشهور او را تکرار کردیشد و خطبه ها

گر ي دی الَصلُت و برخیه بن اًبيل و آُمَ ي نُف بند بن عمرويز
 دارند که زين یيده هايقص و 3ة ها يفان شعرها و المِ ياز حن

 یشي بر قرآن پيیر و داستان سرايو تعب الفاظ لحاظ از یهمگ
 یهاهي از آی برخی برای توان گفت که مأخذیدارند، به جرأت م

غمبر به شمار يمه پين اشخاص را که نيو دمحم ا.  بوده اندیقرآن
اران و اصحاب ي آن ها با ی شناخت، و در باره ی رفتند میم

ز نسبت به داستان ي نیبود و از طرف گو کردهگفت و  خود بارها
کامالً گران يو د یلي اسرائیبن امبراني مربوط به پیها و خبرها

 َعبَس بر او وارد ی از طرف بنیئتي که هیواقف بوده، و روز
اران خود يد، و به ي کشانیشد گفت و گو را به خالد بن سنان عبس

نستند و او را از قومش قدر او را ندا بود که امبريپ کياو  گفت
نه يو مد ان مّکهي در میاست که آتش شده تي روا4 .دست دادند
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عبادت آن هجوم  یبرا مردم د، وين زبانه کشياز زم) ثربي(
 و باز ین کار نهي آن ها را از ای خالد بن سنان عبسیبردند، ول

 بوده که قومش او یغمبرين شخص پي دمحم که ایو گفته . داشت
امبر در عرف دمحم، مرد ين است که پيل بر اي دلرا از دست دادند،

و   شودیم خود خارج قوم رسوم و از عادات  است کهیمصلح
  . پردازدیم هار آنييو تغ به اصالح
رامون يزد نزد او آمدند و پأَ  یله يز هفت نفر از قبي نیروز

امبر، با او به گفت يان شده از طرف پي بیاصول اعتقادات اسالم
خرسند  یآن ها به گونه ا یاز پاسخ ها امبري و پو گو پرداختند

ک ي دارند نزدین فقاهتيکه چنیمان و عالمانيحک« : شد که گفت
، یامبريپ یمعن ز به ُکنهين جمله ني از ا1» امبر باشنديکه پاست

  . بردی توان پی دمحم میشه يدر طرز فکر و اند
 یازه هي توانند ما را به انگی هستند که مین ها مسائليا

 کنند، که به نظر ی در دمحم راه نمائیامبري پیده يشکل گرفتن ا
مه يفان نيحن و نيو متأله بوده دمحم مختص که هان آنيمن بهتر

 او  اوست که بایاهاي بهره بوده اند، همان روُ یامبر از آن بيپ
بگونه  رامون آن هاي شدند که پیظاهر م بر او  گفتند ویم سخن

ا شبح از همان يا ين روُ يم که اي دانستم، وي مفصل سخن راندی
ر ي غی گرفته و در حالت های در پندار او شکل میاوان کودک

مه يحالت ن به رغم خارج یايدن با او ارتباط  کهی و عصبیعاد
 ماند، و پس از ازدواجش با ی هم چنان بر قرار می هوشیب

او بر خوردار شود،  انيشا یکمک ها توانست از بود که جهيخد
 ی فرشته ای به وجودیطانيک وجود شي یا را به جاين روُ يوا
و . ل بنامديان جبرئيل و در پاياسراف ل سازد، و او را نخستيتبد

و  جهياز خد ات بود هموارهيد حي که در قین رو دمحم تا روزياز ا
 

  
  1/53:  سيره دحالن– 1



 - 150 -

                                                

 ن مسئلهي کرد، و ایاد مي یکياو دارد به ن به گردن  کهیحق
 یشه را بر مي عایالعاده فوق  حس حسادت که بود یبگونه ا

  کردیاد مي جهي از خددمحم  کهیروز که یاگونهخت، بهيانگ
 سرخ یرزني از پی کنیاد ميچه :  به او گفتیشه با گستاخيعا

 ین جا مي در ا1. ب تو ساختيرا نص او گونه که خداوند بهتر از
جه يل و خديدبن عمرو بن نُفيز همسر هيصف انيم تفاوت توان به
  . بردی پ دمحمهمسر

 ساخت، و سفارش ید مي داد و نا امیآزار م د رايز هيصف
   و یريجلوگ  و ینيخبر چ در دي ز یعمو ليبن نُف خطاب یها
و ناگفته نماند که خّطاب .  کردیم اجابت را یو ر نظر گرفتنيز

  کهی دمحم را داشت، در حالید همان حالت ابولهب براي زیبرا
 کرد و در یغ نمي از دمحم دریبانيشت و پیاريهر گونه  از جهيخد
 او فرو یاهاي او بود که ترس دمحم از روُ یاري و یباني پشتیجهينت
 یده يا یدهنده شکل عوامل نيترمهم از یکين يخت، و اير
 یجه مين نتيپس به ا.  رودیدر مغز دمحم به شمار م یامبريپ

 باشد بان شوهر خوديار و پشتي) جهيمانند خد (یم که اگر زنيرس
ر ي او را فراهم خواهد کرد، و در غیت و سر بلنديموجبات موفق

 ی و شکست و نابودیسبب سر افکندگ) هيمانند صف(ن صورت يا
  .مرد خواهد بود

رامون عادات و ي دمحم پی نسبت به طرز تفکر انقالبیبا آگاه
در تحقق   اویبلند پرواز خود، و قوم یو موروث یجار رسوم

 و یشين با شناخت قدرت اراده و دور انديش، و هم چنيهدف ها
ان آن زمان، و يخ گذشتگان و اديع او نسبت به تاري وسیاحاطه 
 او را يیايالت روُ ي تخیز مسئله ين ها ني ای به همه چنانچه

ً آن را به يم که نهاياضافه کن ر نمود، و در يک فرشته تعبيتا
 

  235/  1:  سيره ی حلبی – 1
  



 - 151 -

                                                

باشد، یمش ارانامبيپان خدا ويمريل که سفي به جبرئیمراحل بعد
 کرد، یامبري پ یادعا د که چرا دمحميم پرسيآن گاه با تعجب نخواه

ن کار را يم که چرا ايدي پرسیم تعجب با  کردینم اگر بلکه
ن صورت شکل گرفت و يقاً بهمي در دمحم دقیامبري پیده يا. نکرد

  .افتيتحقق 
 نسبت به آن از یم که آگاهيبپرداز یبه موضوع ديبا اکنون

 یريا همه گيت و ي برخوردار است، و آن محدودیصت خاياهم
ا تنها به ي همهً مردم بوده یا رسالت او برايآ. رسالت اوست

  اعراب اختصاص داشته است؟
 یريهمه گ یشه ياند ست که درآغاز کار، دمحمين یشک

ن ي پرورانده است و این جنبش را در مغز خود نميت ايوعموم
 َتكَ ريَ َو أَنِذْر َعشِ « :  کندیمثابت ن مسئله را ي او درقرآن، ایگفته 
َربِ    ).م ِده يش را بيک خوينزد شاوندانيخو (1 » نيَ اْألَقـْ

ش ي خود را آرام و خزنده پی کارهایاو عادت داشت همه 
 را کارش یزمان طيشرا ببرد و بر حسب اقتضا و مصلحت و

 در و مستضعف خود کم اراني باکه ی داد، هنگامیگسترش م
 ی هللا دعوت میبه سو قرآن با تنها را ست، مردمي زیم مّکه

 از ینه و فراهم آوردن سپاهي پس از هجرت به مدیکرد، ول
ر و قرآن هر دو يمهاجر و انصار، دعوت او با توسل به شمش

شد،  یو رسالت  شدنین مسئله شامل عموميصورت گرفت، و ا
 یري همه گیشه ين و در آغاز کار انديش از اي که پیدر حال

 باال بردن حکم رايبود، ز نکرده او خطور عوت هرگز به فکرد
خته نشده يه و اساس آن ري داشت که هنوز پای را میساختمان
 ید مي چون دمحم بعی دورنگر و متفکرین مسئله از آدميبود، و ا

  .باشد
 

  144 / 3: ، سيره ی حلبی 6771حديث شماره ی : مسند احمد بن حنبل  – 1



 - 152 -

                                                

 و همه ی جهان شمولیده ي دهد که ایر نشان ميت زيروا
مکه  فتح و بوده نهيدم دمحم در  رسالت در آن هنگام کهیريگ

 از ی حلبیره ي به وجود آمد، در سیافته بوده در ذهن ويتحقق ن
ب به نقل از پدرش و جدش آمده است که در سال يعمروبن شع

 ارانشي از ی که توسط عده ایامبر در حالي تبوک، پیغزوه 
ان نماز رو ي نماز بر خاست و پس از پای شد، برایمحافظت م

-ز به من داده شد که قبالً بهي امشب پنج چارانش کرد و گفتيبه 
  عموم فرستادهیکه بران استيها اآنني داده نشده اند، نخستیکس

 قوم خود ی برایامبرين هر پيش ازايکه پیشده ام در حال
   1.شدیفرستاده م

م که غزوه تبوک در سال نهم پس از هجرت اتفاق ي دانیم
ر فرمان دمحم يرة العرب زيزباً سر تا سر جي که تقریافتاده، هنگام
ن دعوت ي توسعه ایقاً در زمان مناسب براي دقیعنيدر آمده بود، 

 ی اعراب بلکه برای نه تنها برایعني. دن به آنيت بخشيو عموم
م هدفش ي آن زمان و همان طور که قبالً ذکر کردیر ملت هايسا

 شود که و چنانچه ادعا. است و روم بوده فارس ین هايسرزم
َوَما «، »همه ی مردم نفرستاديم  و ما تو را جز براى « آيه ی

ل يد دلي آیمبه نظر  که است یمکّ  آيه يک 2»َأْرَسْلَناَك ِإّال َكافًَّة لِّلنَّاسِ 

ش يانگر طرز تفکر او پي باشد و نمای میت رسالت ويبر عموم
 یه يآ: ن کهيپاسخ خواهم داد، نخست ا. نه استياز هجرت به مد

 بگونه یکند ولیرسالت نم تيبر عموم یحيصر مزبور داللت
را آن گونه ي کرد، زیريجه گين نتي توان از آن چنی می ضمنی

از خارج شدن « ن است که يه اين آي ایکه مفسران معتقدند معن
ر در ين تفسيکه البته ا » ی کنیري جلوگن اسالمي دمردم از
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 و  تواند درست باشد که اسالم شامل همه مردم شدهی میصورت
دا کرده باشد، و هر وقت که يت پيآن ها را در بر گرفته و عموم

از .  گرددیز واجب مين )َكافَّةً ( یريشد، جلوگ ت حاصليعموم
 یم) َكافَّةً (از ) ة( توان گفت که حرف یگر مي دیطرف

ن ي آن چنین صورت معنيتواندحالت مبالغه داشته باشد، که در ا
 کفر و یم تا از ادامه يفرستادن ي ایخواهد بود که، ما تو را برا

 به ین حالت ارتباطيو ا. ی کنیري مردم جلوگیبت پرست
را ) للناس(در ) ل(ت رسالت ندارد، و حرف يت و شموليعموم

 یرفت، چون بگونه ي توان پذیت نميل برعموميز به عنوان دلين
ا يله و ي توان بر قبیرا م) ناس(را نفس يآمده است، زيح نيصر

 یحيمجموع نص صر در هين آيپس ا  کار برد،ز بهيجماعت ن
 هين آي منظور اچنانچهت دعوت ندارد و يت و عموميبر شمول

 َو َما َأْرَسْلَناكَ «: آمدین ميچن ستي بای بود، میم رسالت تيعموم
ما تو را  (. داشتیمقدم م عموم را بر  ناسیعني » لِّلنَّاِس َكافَّةً ِإالّ 

  .) عموم مردمیم مگر براينفرستاد
ه در ين آيست که بر نزول اي در دست نیلين که دلي دوم ا

 باشد ی میک سورهً مکين که در يمکه داللت داشته باشد، جز ا
 قرآن به صورت یه هايرا آي است، زیفيل ضعيک دلين يو ا
ده شده اند، مثالً ممکن است ي در سوره ها گنجانی و مدنیمک

 به چشم بخورد، و  در آنی مدنیه هاي آی باشد ولی مکیسوره ا
غمبر ي قرآن پس از وفات پیه هايب آيو ترت را نظميبالعکس، ز

 نداشته یچ گونه دخالتين مسئله هيصورت گرفت، و او در ا
 است، ی شود مکّ ی که گفته میسوره ادر  هين آيا بودنو . است

ن که ي باشد با این که مدنياحتمال ا.  باشدی بودن آن نمیل مکّ يدل
و چنانچه کامالً معتقد . اد استي آمده است زیک سوره مکيدر 
 رسالت است یريت و همه گي بر عمومیه نصّ ين آيم که ايباش
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 که ذکر یثيل همان حدي مزبور به دلیه يم که آييد بگويپس با
  . استیم مدنيکرد

  
  ی در غار حّرا و آغاز وحینيخلوت گز

  
ن بود که يت ايان در زمان جاهليشيقر  از عاداتیکي 

 را در ی خواست مدتیفان ميا حنيمتألهان و   ازی کسچهچنان
 رفت، و با خود توشه ی و خلوت به سر برد به غار حّرا ميیتنها

ن کار را در ماه ي برد، و ایازمندان مي خود و نیو خوراک برا
  . دادندیرمضان انجام م

 که در حّرا ین کسير نقل شده است که، نخستيازابن اث
ماه رمضان  که وقت هر او .بود دمحم دجّ  عبدالمطلب معتکف شد

چارگان را يازمندان و بي رفت، و نید به حّرا مي رسیسر م
گر مانند ورقة بن نوفل و يسپس متألهان د.  نمودیاطعام م

 1. کردند یرويره از او پيه بن اُلمغيابواًم

 از یرويجه در پي، دمحم پس از ازدواج با خدی حلبیبه گفته 
و  2 کرد، ین مي رفت و اطعام مساکیّرا من عادت به غار حيا
 کرد، و به ی اش می سالگ39ن کار را در شش ماهه دوم سن يا

 ین شش ماه نشانه ي در مدت این دلبستگيآن دل بسته بود، و هم
 باشد، و ماه رمضان یم او به انجام اعالم رسالت خود ميتصم
 سن ن ماه آغازيد نخستيو شا.  او بودی سالگ39ن ماه سن يآخر
و در . گذراند در غار حّرا  روز آن را16 او که ی سالگ40

ن يقاً به همين فرود دقي فرود آمد و ایل بر وين روز جبرئيهفدهم
سان و او يصورت بوده که ابن اسحق آن را از قول وهب بن ک
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ت کرده است، يدبن عمر بن قتاده و او از رسول هللا رواياز ُعَ◌ب
با که ي از دیل با پارچه ايم جبرئ که خواب بودیدر حال: که گفت

: بخوان، گفتم: گفت و آمد نزد من بود شده دهيچيپ یدر آن کتاب
 به من آورد که گمان ی توانم، پس با آن بسته چنان فشارینم

چه :بخوان گفتم: بردم خواهم مرد، سپس تکرار کرد
 را از خون یبخوان به نام پروردگارت كه، آدم« گفت.بخوانم؟
آن که به . ن استيکو تريبخوان که پروردگار تو ن. ديافريبسته ب

ْسِم «. » دانستی را آن چه نمیاموخت آدميب. اموختيب قلم ِ َرْأ  اقـْ
نَساَن ِمْن َعَلقٍ .  َخَلَق یرَبَِّك الَّذِ  َرْأ َورَبَُّك اْألَْكَرمُ . َخَلَق اْإلِ  َعلََّم یالَّذِ . اقـْ

ْلَقَلمِ  نَساَن َما ملَْ . ِ خواندم و او برفت و   پس من آن را1».ْعَلمْ ي َعلََّم اْإلِ

ن احساس را داشتم که در قلبم ي که ایدم، در حاليمن از خواب پر
ن که به وسط کوه ي نوشته است، پس از غار خارج شدم تا ایکتاب
 ی مالحظه مین جا به خوبيت در اين روايتا آخر ا 2.....) دميرس
 کنند یصراحت ثابت م دمحم در کمال وضوح و یم که گفته هايکن

 ا و خواب نبوده ، و از آن گونهيک روُ ي جز یزيکه مسئله چ
شده ی دچارآن میکه هنگام عارض شدن حاالت عصبيیاهايروُ 
 نخواهد داشت، یچ گونه تعجبي هین مسئله جايو ا.  باشدینم

م که تمرکز افکار او به هنگام اعتکاف و خلوت ي که بدانیهنگام
ار ي بوده است، و بسيیزهاي چه چیبر رو در غار حّرا ینيگز
  .دي هم به نظر خواهد رسیعيطب

م دمحم پس از مصمم شدن به اعالم دعوت و يشک ندار
 آن دعوت خود ی که بر رویانيجاد بني جز ایزيرسالت خود چ

قرآن ما  در دقت یو اندک ده،ي پروارنیرا استوار کند در سر نم
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 قرآن یر از داستان هااگ.  کندی ميیان راهنماين بنيرا به ا
ه استوار است و يقرآن بر دو پا که ديم ديم، خواهيصرف نظر کن

 را آن نياديبن یمجموعه   راند، کهیم سخن همواره از دو مسئله
 خدا و ترک شرک و يیکتايت و ينخست وحدان . دهندیم ليتشک

گر و مسائل مربوط به آن ي دی خداوند، دوم زندگانیهمتا ساز
دو  نيو دمحم ا. ز و جزا و بهشت و جهنمي روز رستاخمانند معاد و

به  آن از پس و. قرار داد دعوت خود انيو بن اساس را مسئله
له يگر وسي دیا به عبارتين دعوت افتاد و ي انجام ایفکر چگونگ

 با دعوت مشخص است که. ش ببردي که با آن دعوتش را پیا
 ايآ ؟یالمک یک از گونه هاي کدام یرد، ولي گیانجام م سخن
ن يترن مهميگر؟ ايد یا گونه ايموزون و  نثر اي و شعر توسط

 داد، و یل مي دمحم را در غار حّرا تشکیفکر یهایمشغولدل
ً يدق  برد که آن را به ی توان به اندازهً نبوغ دمحم پیم ن جايهم در قا

 که خوانده و از ی قرآنیبلکه به گونه . صورت شعر نسرود
  . برگردد

ن بود که کالم دعوت را به يباهوش تر از ا یلياو خ
ن سبک، يبا ا  دانست کهیم خوب رايد، زيصورت شعر بسرا

 شمار زمان خود یگر اشعار بيف دي هم ردیزياشعارش چ
ه بن ي چون آُمَ یفانيش از آن چه اشعار حني بیريخواهد بود، و تأث

ل در روان شنوندگان آن به يد بن عمر و بن نُفي الصلت و زیاب
-ن دو نفر و موعظهي اشعار ایاو به محتوا. نخواهد گذاشت یاج
امبران ي پی و آن چه از داستان های الهی و صفت هایني دیها

 که پس از اعالم یبه گونه ا.  آگاه بودیدر آن ها نقل شده به خوب
دن اشعار او ي الصلت پس ازشنیه بن ابي آُمی، در باره یامبريپ

.  کندیر مي قبرش را تکفیه ولمان آورديگفت که به شعر او ا
 الصلت در قلب و یه بن ابي دانست که اشعار آُمَ ی می به خوبیول

 ی آن زمان به جایر شعرايش از ساي بیزيروان مردم عرب چ
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 عرضه م گرفت که آن را با قرآنين رو تصمينگذاشته و از ا
 ی کتابیعني.  باشدیم "یخواندن" یبه معنا در لغت قرآن و کند،

 ی که گفته و سروده می شود و نه شعرینده و از بر مکه خوا
  .شود

 اساس دعوت سخن ی به جاست که در باره ن جايدر ا
 به نام را خدا بودند بُت پرست ن کهيبا ا تيجاهل اعراب: مييبگو

عان را يو بت ها نقش شف. مان داشتندي شناختند و به او ایم )هللا(
ک شدن و تقرب يزد جهت نی کردند و ابزاری مینزد خدا باز

. ز آمده استين قرآن  رفتند، همان گونه که دریبه خدا به شمار م
َ يلِ  ِإالّ  َما نـَْعُبُدُهمْ و «  م شان جز يپرستیما نم(  1 » زُْلَفى اهللَِّ  ِإَىل  َقّرِبُو

  ). ک سازند ي آن که ما را به خدا نزدیبرا
م ي عبادت آن ها در واقع نه به صورت مستقیجه يو در نت

نخست دعوت  رکن دمحم و .بود خواهد )هللا (یبلکه با واسطه برا
 یکي یعنيبود،   کردهیه گذارين مسئله پايه بر ايخود را با تک

  خداوند، وی شرک و همتا برایق نفياز طر پروردگار شمردن
ا ي  واسطهیب و مي مستق یبگونه خدا را تا خواست هااز آن

 و یني آن وحدت دیدهي فانين و آخريک بپرستند، که اوليشر
 خواهد بود که ی و محبت و هم فکری و دوستیک دلي و یروح

و .  خواهد کردی راه نمائی سعادت و خوش بختیهمه را به سو
 رود که ی مردم به شمار مین براي دیده ين فاين بزرگ تريا

 مذاهب منشعب از آن یان و گوناگونيمتأسفانه با بودن اختالف اد
 که ین رفته است، به گونه ايهم فراموش و از ب میده ين فايا

ا مذهب نسبت به يانسان ها به خاطر اختالف در روش عبادت و 
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و به .  سازندیگر را نابود مي ورزند و هم دی میگر دشمنيک دي
                     :یت ابوالعالء معرّ يقول شاعر بشر

ً ين الشرائع ألقت باِ      ن العداواتِ و علمتنا أفاني      ننا ِاحنا
  

 یو به ما فنون دشمن/  کاشتند نهيکتخم ما انيمع دريشرا(
  ).آموختند

د گفت که اعراب يان دعوت بايدر مورد رکن دوم بن
 یهارامون آن مجادلهيت منکر معاد بعد از مرگ بودند، و پيجاهل
 که ی در حالی بن خلف ُجَمحی آُبّ ی با دمحم داشتند مثالً روزیخشن

ز يز ري در دست داشت و آن را با دستش ریه ادياستخوان پوس
 دمحم یا: د، به او گفتي دمی کرد وَگرد آن را به صورت دمحم میم
ً  ايآ را دوباره  دهيپوس استخوان نيا خداوند که یباور دار واقعا

 تو را مجدداً زنده خواهد کرد یآر: گفت او به ؟ دمحم! کندیزنده م
  در واقعیجسمان معاد انکار. ساخت  جهنم خواهدیو روانه

 یشه ياند. ها به روز جزا و آخرت بودهآن اعتقاد انگر عدمينما
 از هر چند نه داشته،يشيم پيان قديز در اديا روز رستاخيمعاد 
 داشته، يی گفت تفاوت هایچند و چون با آن چه که دمحم م لحاظ

 ده را از آنها اقتباس کردهين ايد گفت که دمحم اي بایطورکل بهیول
 بدهد که تا آن زمان ی توانست به آن چنان شاخ و برگیاست، ول
ز وجود دارند ي نیليدال. ده بوديآن نرس بهیچ بشريل هيقدرت تخ

 در ذهن اعراب یدهند اعتقاد به آخرت تا اندازه ایکه نشان م
  .ت شکل گرفته بوديجاهل

رامون عبد المطَّلب جدّ دمحم و طرز ي خود پیره ي در سیحلب
ا ي دنیچ ظالمياو معتقد بود که ه: دي گوینه مين زميو در افکر ا

ن که مکافات کردارش را گرفته باشد و ي کند مگر ایرا ترک نم
 ظالم از ی شخصین که روزياز او انتقام گرفته شده باشد، تا ا

ن يا رفت و اي از دنیا انتقاميچ گونه مکافات و يمردم شام بدون ه
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ن يا پس به خدا در: کر کرد و گفت فیخبر را به او دادند، اندک
ش ي هایکيکوکار پاداش نياست که در آن ن یگريمنزل، منزل د

   1. اش را خواهد گرفتیو بدکار مکافات بد کار
 به ی دهد که عبد المطَّلب در آغاز اعتقادین نشان ميا
- دهيم عقياد کردي که از آن ی حالتی با مشاهده ینداشته ول آخرت
 ن باشد که اعتقاد بهيل بر اي تواند دلین نميا هالبت. ر کرديياش تغ

  تنها بلکه رفته شده بودهي اعراب آن زمان پذیآخرت نزد همه
و  دند،يشياند یم مسئله ني به ا آن ها برجستگان از یشمار کم

 بدهد که یش تر و بزرگ تريبه آن وسعت و دامنه ب توانست دمحم
 بر خوردار نبوده یل ژرفين تخي از چنیچ انسانيش از او هيپ

  .است
  یمدت وح

  
در غار حرا که شرح  ل بر دمحميجبرئ ظاهر شدن  پس از

د ي دیل را نميآن دمحم جبرئ یکه ط گذشت یم، مدتيکرد انيآنرا ب
 معتقدند که یرامون زمان آن اختالف نظر دارند برخيان پيو راو

 ی روز دانسته اند، که آخر40 ی روز وعده ا3 ی سال و برخ3
ن مدت دمحم دچار يدر ا.  باشدیکترميقت نزدي به حقیل عقليبه دال

 کرد خودش را از فراز ی شده بود که بارها سعیآن چنان اندوه
 یقرار م یابر فراز قلّه  هر بار کهین پرتاب کند، وليکوه به پائ

به  دمحم یا :گفتیم  شد و به اویبر او ظاهر م ليجبرئ گرفت
 گرفت یآرام م هم ، اويیخدا یه فرستاد وغمبر يتو پ  کهیراست

  2.  گشتیو خوشحال بازم
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 یم دو منبع مهم سرچشمه از دمحم ذهندر یامبري پیشهياند
دن يدن صاحب آن، دوم ديدن صدا بدون ديگرفته، نخست شن

  . ليجبرئ
 یم تيامبر روايپ نخست، ابن عباس از ینکته  رامونيپ

و  دندي شنیا مند امبرانيپ از یبرخ: امبر گفتيپ یکه روز کند
 ی است که ندا دهنده را نمین بدان معنيو ا.  شدندیامبر ميپ
 دانست یم که دمحم ميري گیجه ميث نتين حدي از نقل ا1.دنديد

ن ي او نسبت به ای و آگاه،دندي شنیامبران ندا مي از پیبرخ
در را خود او يت نمود زي را در او تقویامبريزه پيمسئله، انگ

  . بردوضعيتی بسر مین يچن
که د گفت يبا است، ليجبرئ دنيد دوم که ینکته  در مورد

 خديجه و توسط همسرش و تأييد آن اعتقاد در اثر هم فکری نيا
تلقين ورقة بن نُوفَل در وی به وجود آمد و منجر به تصميم 
قطعی وی به اعالم پيامبری گرديد، و ديدن جبرئيل در غار حّرا 

کامالً راسخ نمود، و او را بسيار ايمان او را که پيامبر می باشد 
خوشحال کرد و از اين رو عجيب به نظر نمی رسد، که قطع 
شدن موقت رفت و آمد جبرئيل او را آن چنان دگرگون و غمگين 

او  بسازد که سعی در خود کشی کند، زيرا نيآمدن جبرئيل برای
ولی خودکشی آن هم . پيامبری را داشت معنی از دست دادن

 نيست که ساده ای دّره مسئله ی به قعر قلّه ی کوهاز  پرت شدن
ً  که می دانيم ما تحريک نکند، و را او اعصاب  هنگامی که دقيقا

صبی عدر می آمد، آن حالت  ه هيجان و تحريکاعصاب او ب
 دهد و جبرئيل را می بيند که به او می گويداو دست می بهخاص 

و اين ندا »  خدايیفرستاده ی و پيامبر تو که به راستی دمحم ای« 
به هنگام تصميم به پرت کردن خود از قلّه ی کوه، در واقع ندايی 
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است که در درون او می جوشد و همه ی حواس و تمرکز فکری 
زيرا نا آرامی او از قطع شدن . او را بخود مشغول ساخته است

ارتباط جبرئيل با وی، در واقع نمايانگر هراس و بيم او از قطع 
 يافتن پيامبری اوست و ارزش آن را دارد که به شدن و پايان

                                             .خاطرش خود را از پرتگاه به دّره بيفکند
  ی وحیگونه ها

  
امبر ي َحرث بن هشام از پیروز: ی وحیاز جمله گونه ها

 ی حالت صدایگاه:  چه گونه است؟ پاسخ دادیآمدن وح: ديپرس
گر آن بر من گران تر و يزنگ را دارد که از همه حاالت د

ش را درک کرده ام قطع ي که گفته هاین تر است و در حاليسنگ
 من مجسم یک مرد براي آن فرشته به صورت یگردد، گاهیم
 ديگویم سخن من با که یجوان بتي، در هیتيدر روا شود، ویم

 از یبه گونه ا ثيحد نيا ر د1. کنمیم درک او را سخنان و من
 یدر حالت نخست، او صدائ. مي کنیبرخورد م یوح یگونه ها

 ند، و در حالتيبی را نمی شنود و کسیهمچون آهنگ زنگ م
ن هر دو يد، و ايگوی سخن میند که با وي بیرا م یمرد دوم

 ی شوند که دچار حالت عصبی عارض می بر ویحالت هنگام
 مخصوص یاهايروُ  جمله از  شود، و هر دویخاص خودش م

 ی باشند که قبالً آن ها را مورد گفت و گو و بررسیخود او م
 یعصب جاني به خاطر شدت هین تفاوت که اوليم، با ايقرار داد
 چهره و یرگي از آن، تشنج و تیگر ناشي عوارض دیو همه 

 گران تر و ی ُخرُخر بر وی و صدای هوشیو ب چشمان یسرخ
  اشیشدت عارضه عصب نيل هميو به دل گذرد، ین تر ميسنگ
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د ي تواند آن شبح سفی شنود و نمیهمانند آهنگ زنگ م یصدائ
د يرا عوارض شديند، زيل داده است ببيرا که به او نام جبرئ

 ی مزبور ذهن او را به خود مشغول می از حالت عصبیناش
 یند، در حاليل را ببيا جبرئي تواند آن شبح یگر نميسازند، و د

ف تر يمزبور خف یعصب حالت دوم چون عوراض حالتکه در
 از پشت یدن شخصي باشند، شبح به گفته خودش مانند دیم

ا چنانچه باز هم يو ) ر واضحي مبهم و غیعني( غربال یتور
 ی سخن می که با ویف تر باشد کامالً واضح، و مانند کسيخف
 و ا کالم از خود دمحم استيده و در هر دو حالت سخن ي دید ميگو

ً آن چيرا او دقينه شبح، ز بروز  قبل از  شنود کهیم  رایزيقا
ن گفتهً قرآن يبوده است، و اقاً غرق تفکري در آن عمیحالت عصب

 ما را که ین ادعايا). روح امانت دار، به قلب تو فرود آورده: (
 که ناگهان در قلب انسان ی جز خاطره ها و افکاریزي چیوح

 یگريز دي گردد چیتفکر م کند، و روح بدان میخطور م
ه ي شد، آی انسان القاء می به حّس شنوائچنانچهست، وگرنه ين

صورت .  بردیکار م به" قلب "یرا به جا" سمع"ز ي نیقرآن
ات ذکر ي از روایدن در قلب است که در برخي دمیگر وحيد

َلى وُح االَِّمُني، عَ نـََزَل ِبِه الرُّ « )شدهده يدم او قلب در کالم( شده است که
اين ادعای ). دار، به قلب تو فرود آوردهروح امانت( 1»...قَـْلِبكَ 

 در قلب ناگهان ها و افکاری کهما را که وحی چيزی جز خاطره
گردد چيز ديگری کند، و روح بدان متفکر میخطور می انسان

 شد، آيهمی القا شنوائی انسان نيست، و گرنه چنانچه به حسّ 
صورت ديگر . بردکار میبه" قلب"ای جرا به" سمع"نيز  قرآنی
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وحی دميدن در قلب است که در برخی از روايات ذکر شده است 
  1) که کالم در قلب او دميده شده

ن که يواقع حالت الهام را دارد و ناگهان و بدون ا  دریعني 
 گرفته باشد در قلب انسان خطور کند، یشيقدرت تفکر او بر آن پ

ن شرح نقل شده است که يامبر بديد پ از خویثين مورد حديا در
 ید، که هرگز کسين دميروح القدس در قلب من چن:  گفتیروز

ز ي او نیده و رزق و روزيرد مگر آن که زمان اجلش فرا رسينم
، ید در طلب روزيد و بکوشيزيپس از خدا بپره. کامل شده باشد

ت يتان شما را بر آن ندارد که از راه معصيدن روزير رسيو د
است فقط از  آن چه که نزد خدا رايد، زيبکوش  در طلب آنخدا

 ممکن است ین حالت وحيو ا 2. دي آی به دست میراه اطاعت و
 به دمحم ش تنهايد و مانند دو حالت پيآيش بي پی هر کسیبرا

ن رو يو دمحم از ا.  به واسطه نداردیازيرا نيز ندارد، اختصاص
  داد، چون معتقد بودیم نسبت ليجبرئ ايروح القدس و  آن را به

 یل مي رسد از طرف جبرئیداشت که آن چه به او م مانيو ا
  .باشد

ست که ي نسبت به مسئله ای، علم و آگاهیوح گريد یگونه 
 شده، یحاصل م) دمحم (ی ویبرا و اجتهاد و تفکر پس از تعمق

به اجتهاد و نظر  و جز ندارد، اختصاص که آن هم به دمحم
 شده ذکر ینمونه ها از ندارد، کهي نی به واسطه ایشخص

ن ياست که در ا) ِلعان (یهً قرآنيفراوانند از جمله آ آن رامونيپ
 از یح ُمسلم از قول ابن ُعمر آمده است که، شخصيباره در صح

 یش مرتکب عمل فاحشهمسر ید که اگر کسيرسول هللا پرس
 را بر زبان یميد، امر عظيد بکند، اگر بگويشود، چه با) زنا(

امبر سکوت يپ. نيار کند به هم چنينده است، و اگر سکوت اخترا
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امبر گفت آن ي بعد باز آمد و به پیکم.  ندادی جوابیکرد و به و
هً ِلعان نازل يدم گرفتارش شدم، پس آيرامون آن از شما پرسيچه پ
ُْم ُشَهَداء ِإالّ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوملَْ يَن يَوالَّذِ «: ديگرد ُسُهْم َفَشَهاَدُة  أَنفُ يُكن هلَّ

هللَِّ ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدقِ  ِ ِه ي، َواْخلَاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَت اهللَِّ َعلَ نيَ َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت 
َها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداتٍ ي وَ نيَ ِإن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِ  هللَِّ ِإنَُّه  ْدرَأُ، َعنـْ ِ

(  1  »نيَ َها ِإن َكاَن ِمَن الصَّاِدقِ ط، َواْخلَاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اهللَِّ َعلَ نيَ ْلَكاِذبِ ا َلِمنَ 

 جز خود یش را بد کاره خوانند و گواهيان خوهمسر که یکسان
 دادن به نام یک از آن ها چهار بار گواهي هر یندارند، گواه

 او ن خدا برين که نفريد، پنجم اي گوی راست میخدا است که و
 ان باشد، زن اگر چهار بار خدا را گواهيباد اگر از دروغ گو

 یشکنجه را از زن بر م نيد ، اي گویم دروغ مرد که رديگ
ان ين که خشم خدا بر او باد ، اگر مرد از راست گويدارد، پنجم ا

  » .باشد
نازل شده مسبوق به تفکر و  ین وحيست که اي نیشک

د، ي پرسی بار که آن مرد از ونيرا نخستياجتهاد در حکم بوده، ز
 به تفکر و اجتهاد آن ادامه داد و ی نداد، ولیسکوت کرده و پاسخ

گر نزد او آمد پاسخ را حاضر و ي که مرد مزبور بار دیهنگام
 یبررس با که فراوانند قرآن در ه هايآ ن گونهيو از ا. آماده داشت

گر يد یگونه.  بردیپ مطلب به ُکنه  توانیم هاآن نزول شأن
 ی به گونه ی واسطه خداوند با ویم و بي سخن گفتِن مستقیوح

انجام به دو گونه  ني باشد و ایم عمران بن یموس با سخن گفتن
ا رو در رو يک حجاب و يا يپرده  کي  پساز مکالمه.  گرددیم

آن را با استناد  دّوم یم گونهي که ابن قیچ گونه حجابيه و بدون

 
  9 - 6آيه های :  سوره ی نور – 1



 - 165 -

                                                

مرا  (1  »یلَن تََرانِ «  در قرآن ی موس خداوند بهین گفته يبه ا
ت اِسراء يرد و با توجه به رواي پذی کند و نمیرد م) دينخواهى د

 آن به ین گونهيا و خواب نبوده، اي جز روُ یزيو معراج که چ
  . شودیر ميا و خواب تعبيروُ 

ه بن يدح(ئت يل به هيدن جبرئي دی از وحیگريگونه د
ما و از اسالم آوران بعد از ي س خوشیاست که مرد) یفهً کلبيخل

ن گونه ي ایب است که براي عجیليجنگ بدر بوده است، و خ
اد شده است و ي به دست آمده یاتيرواک مورد در ي تنها از یوح

ضه است که پس از جنگ خندق اتفاق افتاده، ي قری بنیآن غزوه 
ضه در روز خندق عهد خود را نقض ي قرین گونه که چون بنيبد

ه او در صف احزاب قرار گرفتند پس ازشکست يلکرده و ع
 بر یه کلبيئت دحيل به هينه، جبرئياحزاب و بازگشت دمحم به مد

ضه نمود، ي قریه بنيک به جنگ عليد و او را تحرياو ظاهر گرد
 که یهنگام: ت شده استين روايشه چنين مورد از عايو در ا

 زده شد امبر در روز خندق نزد من مراجعت نمود، ناگهان دريپ
 یعذرت برا« : رون ندا دادي از بی، شخصیتيو در روا

د يرسول هللا هراسان از جا پر» ست؟ يضهَ چي قُریدن با بنينجنگ
 را سوار بر ی او رفتم مردیدر پ هم من و از در خارج شد، و

ه داده و با او ين آن تکيامبر به زي که پیدم، در حالي دیاَستر
ز ي که او نی گشتم و هنگاممشغول صحبت بود، به خانه باز

؟ ی گفتیم سخن او با که بود که مرد آن :دميپرس از او بازگشت
 یم هيشب یک با او را :گفت ،یآر: ؟ گفتمیديد را تو او: گفت

ل بود و به من دستور ياو جبرئ: ، گفتیه کلبيبه دحّ : ؟ گفتمیدان
  2. ضه برومي قری بنیداد که به سو
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 از یآمده است و ما به خوب اتيروا است که در یزين چيا
ن مسئله در يم که اي دانیم و ميضه آگاهي قریان نقض عهد بنيجر

 اندازهً مسلمانان یجنگ خندق سبب زحمت و رنج و هراس ب
 که ین جهت خواهان و منتظر انتقام بودند، و هنگاميشد، و از ا

 گردد یباز م به خانه اش که ديد را دمحم خندق پس از جنگ هيدحّ 
ک و ي رود نزد او آمد و او را تحریضه نمي قری بنیسوو به 
شه ي که دمحم متوجه شد که عایو هنگام. ن جنگ نموديق به ايتشو
شه به ين مسئله را از عايح داد که ايده است ترجيه را ديدح

ن جنگ يه به عنوان باعث و محرک اي پنهان بدارد، تا دحینحو
ا او هم او را ي که آديشه پرسين رو از عايو از ا.  نگرددیمعرف

شد که با  یمدع است؟ و دهيد یچه کس هيشب ده است؟ و او رايد
ک به يق و تحري گفته و اوست که او را تشویل سخن ميجبرئ

ک ين کار دمحم توانست در واقع با ين جنگ کرده است، و با ايا
مان ير دو نشان بزند، نخست چون دستور از جانب خدا است ايت
.  و دو چندان خواهد شدیار قوي بسیروزيپل به ياران در ني

 مجدد رفتن به خاطر شهيعا ی هایدوم، از مالمت ها و گله گذار
 از جنگ خندق نگذشته است ی که مدت چندانیدر حال به جنگ

 یبه سو  کهیهنگام. را دستور خدا استيدر اَمان خواهد بود، ز
النّجار  یلهً بني از قبیاضه حرکت کرد، در راهش به عدهي قریبن

ن ي از ایا کسيد آياز آن ها پرس. د که آماده و مسلح شده بودنديرس
ک اَستر ي که سوار بر یه کلبي، دحیآر: جا گذشته است؟ گفتند

م و منتظر آمدن يحمل کن اسلحه د بود و به ما دستور داد کهيسف
 رسول هللام، يشد هم آماده ما. م که در راه استيرسول هللا باش

ضه فرستاده شده است ي قری بنیل بود که به سوياو جبرئ: گفت
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تا استحکامات آن ها را متزلزل کند و هراس در دل آن ها 
  1.فکنديب

مان و يده شود ايان کشيل به مي جبرئی که پایمسلماً هنگام
ن مسئله بارها اتفاق يو ا. ز خواهد بودي نیروزينان به پياطم

اران خود يه يت روحي تقوی برایله ايل را وسيافتاده که دمحم جبرئ
  . داده استیدر هنگام نبرد قرار م

 خود او یاها و تصورات دمحم تنها برايفراموش نشود که روُ 
چ کس يت بوده و هي قابل روی خاصیو آن هم در حالت عصب

ا هر دو را در حال ي گفته یل را که با او سخن مي جبرئیگريد
ن اصل يف اکه مخال یتيروا ايد، و هر گفته ي دیگفت و گو نم

ر يچ گونه تفسين رو هي تواند درست باشد، و از ایباشد نم
 ی به جز آن چه که گفته شد نمیه کلبي مسئله دحی برایگريد

  .افتيتوان 
او توسط شترش  به ی وحی گاهن کهي اگريد جالب یمسئله

 ین، هنگامين مسئله دوبار اتفاق افتاده است، نخستيده و اي رسیم
 یه هنگاميبي در حدینه شد و دّوميارد مدکه به صورت مهاجر و

  . مکه رهسپار شدی حج عمره به سویکه برا
 به نام ید در جائينه رسي که به مدیگفته شده است هنگام

و در آن ) نهي مدیلومتري در حدود چهار کیده(قبا فرود آمد 
 از اَُ◌وس ی عمر بن عوف بوده که شاخه ایهنگام قبا منزلگاه بن

ها در آن هنگام کلثوم بن الهدم بوده که  آن باشند و بزرگیم
 امبر تايپ بود، و  منزل نمود و آن روز دوشنبهیامبر نزد ويپ

 نهيمد یو به سو شده شترش سپس سوار بماند، آن جا روز جمعه
ساخته بود و  رها وآزاد را افسار شترش   کهیدر حال افتاد به راه

  . رفتیست و مي نگریشتر به چپ و راست م
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 ینه شد شترش از برابر خانه هاي که وارد مدیمهنگا
و همه او را  نه گذشتي سرشناس مدی از خاندان هایاريبس

 او به ی کردند، ولیهمان آن ها شدن ميدعوت به فرود آمدن و م
ستد ي گفت که شترم مأمور است و هر جا که بای آن ها میهمه 

- یبن یهااز محلّه یمحلدر  عاقبت. کرد خواهم همان جا منزل
 که امروزه ین نشست که بعداً در آن محل مسجديالنجار به زم

ن نشست آن حالت ي که به زمیو هنگام. ديم بنا گرديني بیم
د گفت ي بر طرف گردی به او دست داد و وقتیمخصوص وح

  1. ن جا به خواست خدا منزل خواهم کرديا
رت آمده ي سیب است که در کتاب هاين همان داستان عجيا

 توسط شترش یوح دمحم اقامتگاه ین جاييتع یر آن برااست و د
 بر او نازل ین است که وحي که توقع بر ایدر حال. دي رسیبه و

ن جا شتر نقش يدر ا. دين نماييش تعيشده و اقامتگاه اش را برا
 نمود، و هر جا از یروي پی کرده و دمحم از ویل را بازيجبرئ

د يهش را باز کنرا« گفت ی شد می دعوت به فرود آمدن میو
بود که  لين جبرئيا ايآ» او مأمور است« ا يو » که مأمور است 

 خواست نشاند؟ ی م کهيیجاافسار شتر را دردست گرفته و در 
 اش ی مغزیر گذارين دمحم بود که با قدرت درخشان تأثيا ايو 
ر خود قرار داده و آن را به آن يشتر را تحت تأث) زميپنوتيه(

ً محل يل مستقيچرا جبرئ ! برد و نشاند؟ خواستی که ميیجا ما
   نکرد؟یاقامت اش را به او وح

 یدر خانه ها به اقامت ميتصم از آغاز دمحم ست کهي نیشک
 یم عبدالمطلب جدش یهايیدا هاآنرا يز داشت، را  النجاریبن

 توان دست کم گرفت، ی او با آن ها را نمیشيباشند و نسبت خو
هر  بودند که ین مسائلياز مهم تر یو در آن زمان قرابت نسب
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ن رو دمحم ي کرده و از ای خود به آن افتخار میزندگ در یشخص
 پشت کرده و از یشاوندي خوین وابستگيک چني توانسته به ینم

 ی برده و هنگامیدر غربت به سر م ژه کهيآن استفاده نکند، به و
 که ها گذشته رسماً از او دعوت کردند آنیکه از برابر خانه ها

چ کس از قوم يه«د و اقامت کند و به او گفتند ينزد آن ها فرود آ
ن جاست که به عمق يو در ا» ستيما سزاوارتر از ما به تو ن

ک از يچ ي برد، که به هی توان پی دمحم میهوش و دورنگر
اقامت کند،  او است نزد ليما شاوندان اش ابراز نکرد کهيخو

باز  را راهش« النجار گفت  ی آن ها از جمله بنیبلکه به همه 
ن جمله را به يست هميبایم رايز» دارد  تيمأمور د، اويبگذار
 یم اقامت  از آن هایکي در نزد چنانچه گفت وگرنه یهمه م

 او راه حل را به یول.  شدیشک غوغا و فتنه بر پا م بدون کرد
 آن ها ین که از منزل هاي پس از ایدست شترش سپرد که اندک

ً ين دقيا ن نشست، ويبه زم ها آنیهمان محلّه دور شد در   قا
ن که چه گونه توانست شتر ي ایول.  خواستیم دمحم که بود همان
 خواست یر فرمان خود در آورد و او را به هر جا که ميرا ز

را ي ندارد، زیابي به ّعلت یازيت و نيست بدون اهميببرد مسئله ا
ار گرفتنش بر ت قري او و نه از وضعینه از وضع شتر سوار

 نداده ین باره گزارشي هم در ایم، و کسي داری شتر آگاهیرو
ر نبوده اند و احتمال ي تاثیه بين قضيدر ا ن مسئلهيا دياست و شا

 شتر یش بر شانه هايدارد که دمحم آن قدر قدرت داشته که با پاها
 وارد آورده که او را وادار به نشستن کرده یآن چنان فشار

) زميپنوتيه (ی مغزیر گذاريست که از راه تأثيد نياست، و بع
  .ن کار را انجام داده باشديا

ن گونه بوده که يه بديبي توسط شتر در حدیآمدن وح
امبردر سال پنجم بعد از هجرت به قصد ُعمره و نه ي که پیهنگام

 یکي که به نزدی مکه ترک گفت، هنگامیرا به سو نهيجنگ، مد
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ان قصد دارند مانع يشيد که قر خبر دادنید به وي مکه رسیها
ها اران خود مشورت کرد و آنيورود او به مکه شوند، پس با 

 دهند و هر یامده اند و به راه خود ادامه مي جنگ نیگفتند که برا
د، پس به راه خود ادامه يکس مانعشان شود با اوخواهند جنگ
رند که به يش گي را در پیدادند و رسول هللا دستور داد تا راه

 که در ی مکه که به نام چاه آبیکي در نزدیموضع(ه يبي حدیسو
ز همان يها ن شود، آنیر ميدر جنوب سراز) ده شدهيآن هست نام
 که به یش گرفتند و چون به گذرگاه صعب العبوريراه را در پ

ن نشست و يدند شتر او بر زمي شود رسیر مي مکه سرازیسو
 کند ی میکشاو سر: دکان نخورد همراهان گفتنتش تيگر از جايد

ن يست، اين طور نينه ا:  خواهد برود رسول هللا گفتیو نم
ز يل به مکه شد، او را ني آن که مانع ورود فیعادت را ندارد ول
گونه صله سم به آن که جانم در دست اوست هرمانع شده است، ق

ها خواهم داد، پس شترش را آنش امروز از من بخواهد بهيکه قر
  1.ستاد و بازگشتير بر پا اب زد و شتينه

 خود سخن یه در جايبي عهد نامه صلح حدیدر باره 
 دمحم از هدف که  کنمیم یاد آوري ی به کوتاهیم گفت وليخواه

  دادهینشان م که ظاهراً  ن مسافرت به مکه در واقع آن گونهيا
بسنجد  رو و توان آن ها راي خواسته نیحج عمره نبوده بلکه او م

قرار دهد و از وضع و حالت شان به  شيآزما ردمو را آن ها و
 رود آگاه گردد، و در واقع سفر او ی که به ُعمره میهنگام

ن يبه مّکه و گشودن آن و توانست از ا ورشي ی بود برایمقدمه ا
 ی را به دست آورد که در جاید و با ارزشيج مفيسفِر خود نتا

  .ديکه گردع فتح ميم کرد که سبب تسرياد خواهيخود از آن ها 
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دن با ياران او به ورود به مکه با زور و جنگي که یهنگام
هر کس که مانعشان شود، نظر دادند در ظاهر با نظر آن ها 

 خواست و با آن ی که در باطن آن را نمیموافقت نمود در حال
ان آن هم يشيدن با قري دانست که جنگیرا ميز. موافقت نداشت

 یاز به آمادگيست و ني نیدر خانه ها و شهرشان کار ساده ا
امده بود و يرون نينه بيرا به منظور جنگ از مدي دارد زیشتريب

 شود که ی الزم را نداشت و دوست نداشت وارد جنگیآمادگ
ن جنگ همان يد ايباشد، و شا  نامشخصی وی آن برایجه ينت

 یباشد که شکست خوردن در آن بر همهن کننده ييجنگ تع
-پس چه. ديان خواهد کشيو پا بطالن خط شينقشه ها و دهايام

د ي تواند تجدیگونه مو چه رون آمد؟ين تنگنا بي توان از ایگونه م
ن فکر بوده و ي مکه در اینظر کند، او در طول راه به سو

د شترش را وادار به ي که به گذرگاه مشرف بر مکه رسیهنگام
 یل هاي فیآن همان ادّعا را کرد که برا ینشستن کرد، و برا

) شتر( ادعا شده بود و گفت که مانع او ی حبشیسپاه ابََرهه 
ن يا و.  خدایعني ل به مکه شدي است که مانع ورود فیهمان کس

ن قدرت را داشته که ين که دمحم اي ما را در ایدر واقع ادعا حادثه
اورد که او را وادار ي بی شتر آن چنان فشاریش بر شانه يپاها

ت شده است که يز روايک بار نيند و  کید مييبه نشستن سازد، تأ
 به او دست داده ی شتر سوار بوده حالت وحی که بر رویهنگام

ن نشست و قدرت حمل او ي وزن او بر زمینيبود و شتر از سنگ
  .را نداشت
ن که حالت ي افتاد که دمحم فوراً و بدون ایز اتفاق مي نیگاه

 یتور آورد و دسی میل خبري به او دست بدهد از جبرئیخاص
 ینه فراوانند، از جمله روزين زمي در ایاتي داد، و روایم

 یراهنش پاک مين پيصورت و چشم ها و دماغ اسبش را با آست
: راهنت؟ گفتين پي رسول هللا با آستیا: دنديکرد که از او پرس
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ن يا اي 1. ه کرديرفتار با اسب از من گال در مورد ليجبرئ
 اسبش رفت و با یو تبوک به سی در غزوه یروز« ت يروا
: دي از او پرسیز کردن او نمود، شخصي خود شروع به تمیردا

، تو چه یآر: ؟ گفتی کشیت را بر پشت او مي رسول هللا ردایا
ن ياز ا 2. ن دستور را به من داده استيل ايد جبرئي، شای دانیم

 خواست ی که دمحم میم که هنگاميري گیجه مين نتيدو مورد چن
ا گفته از يارانش در آن کار يد که ي بگویزيا چي را بکند و یکار

 کرد، و در واقع یل استناد مي کنند به جبرئی و همراهیروي پیو
روانش ي قانع کردن و وادار ساختن پی برایله ايل جز وسيجبرئ

 نازل کردن قرآن منحصر و به آوردن تنها ت اوينبود و مأمور
داده، یز اطالع مين را ینظر اي یز خبرين یگاه  شده ، بلکهینم

خواست که ی که دمحم می بدر زمانیبه هنگام غزوه  جمله از آن
د، به ي بجویشيش پي آب بر قری به سرچشمه یدر دست رس

 بدر فرود آمد، حباب بن المنذر از او یکي در نزدیچشمه ا
 نظر یا از روين مکان را خداوند به تو نشان داده و يا ايد آيپرس

 ؟ دمحم گفت ازی آن را انتخاب کردینگله و مکر جي و حیشخص
رسول  یا: ، حباب گفتیله جنگي و مکر و حی نظر شخصیرو
 که به دشمن یبه چاه آب ميبرو ستين یمناسب مکان ن جايا هللا

 شود، و بر ینم  هرگز خشکیفراوان و آبش از ک تر استينزد
م تا ما ي کنیم و آن را پر از آب مي سازی میحوض  آنیرو

م، ي کنی چاه ها را خراب میه يآن ها تشنه بمانند و بقم و يبنوش
ل بر من نازل ي است، اکنون جبرئینظر درست: رسول هللا گفت

  3. شد و به من گفت که نظر حباب درست است
 

   321 / 3: سيره ی حلبی  - 1
  331 / 3: سيره ی حلبی  - 2
  
    155  /2:  سيره ی حلبی -  3



 - 173 -

                                                

 دهد و دمحم آن ی میم که حباب نظريني بیم تيروا نيدر ا
گر به فرود آمدن ي دیازي داند، و نیدرست م  پسندد ویرا م
 درست دمحم در یب کند، وليز آن را تصوي نبوده تا او نليجبرئ

 به ی کند، تا همراهان ویاستناد م ليبه جبرئ نظر حباب، دانستن
نان داشته باشند يآورند و به آن اطميمان بي آن ایصحت و درست

  . شودی میروزينان کامل آن ها به پيمان و اطميکه موجب ا

ا يل و ي توسل به جبرئ افتاد که دمحم بدونیز اتفاق مي نیگاه
قول خدا  از ايروُ  کي دنيد مخصوص با یدچار حالت عصب

 که به ی نمونه در روز جنگ بدر هنگامی گفت، برایسخن م
 از يیرويد که نيش رفته بود به او خبر رسيدنبال کاروان قر

به  به کاروان  اوی از دسترسیري جلوگیش برايطرف قر
ن يدن با اي جنگی در باره اران خوديدر راه است، پس با  سرعت

نان ي اطمی دادند و به ویرو مشورت کرد و آن ها قول وفادارين
م ي با او کردند با تو نخواهی را که قوم موسیدادند آن رفتار

د و ما يد و بجنگيت برويتو و خدا«  گفتند یکرد، آن ها به موس
َّ َهاُهَنا فَاْذَهْب أَنَت َورَبَُّك فَـَقاتِ « » م ي مانین جا منتظر ميا ال ِإ

« .»مي جنگیم تو همراه ما«  مييگویم به تو ما ی ول1  »قَاِعُدونَ 

  . »نا َمعَُکم ُمقاتِلوناِ 
د يبرو: د گفتين درجه دياران را تا ايدمحم که شور و شوق 

ن دو ي از ایکي ی دهم که خداوند وعده یکه به شما بشارت م
 داد، به خدا انگار را به من) شيان قريا جنگجويکاروان (فه يطا

  2.ميني بیجسد کشته شدگان آنان را م
 از آن چه که ی آن که حالتیم که دمحم بيني بین جا ميدر ا

به  د،يايل به سراغش بيا جبرئيم به او دست بدهد و يقبالً ذکر کرد
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فه را به او ي از دو طایکي یارانش خبر داد که خداوند وعده ي
از يتر حالت ها تابع اقتضا و نش ي در بیز وحي نیگاه. داده است

 یاز و حاجت است که موجب الهام وحين که ني ایعنيزمان بوده 
 تفکر و اجتهاد یجه ي نتی باشد، و در واقع وحیو علّت آن م

ح ي ترجیه ي به آینگاه. از باشدي که به او نیاست در هنگام
 یم روشن را ن مسئلهيا »نيقاعد« نير مجاهديبر غ نيمجاهد
 نيَ  اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِ یْسَتوِ يالَّ « : سورهً النساء آمده استدر. سازد

 در تن یچ کاستي هی که بیمؤمنان( 1» الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدونَ ی ُأْولِ ريُ غَ 

که با جان و مال خود در راه  يینند و آن هايشان از جنگ باز نش
د بن ياز زه ين آي، درشأن نزول ا.)ستنديخدا جهاد کنند برابر ن

در کنار رسول هللا نشسته بودم که ناگهان در : ثابت نقل شده است
ک حالت آرامش و سکون فرو رفت و ران او بر ران من افتاد ي

 او از ن حالتيا  کهیدم آن را بشکند هنگامي که ترسیبه گونه ا
 نيَ  اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِ یْسَتوِ يالَّ «: سيبر طرف شده گفت بنو

 ابن مکتوم نوشتم ، یشانه ا من هم در استخوان »ْلُمَجاِهُدونَ َوا

 که قادر ی رسول هللا وضع آنانیا: گفت در آن جا بود که نايناب
حالت  به آن باره امبر دويپ ستند چه گونه است؟ پسيبه جهاد ن

: ن خواندميمن چن د وي زیبازگشت و به خود آمد و گفت بخوان ا
من هم  .» الضََّررِ ی ُأْولِ ريُ غَ « : گفت»  نيَ ُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِ  اْلَقاعِ یْسَتوِ يالَّ « 

  2. ملحق ساختم یآن را به اول
 ین نازل شده است ولين بر قاعديح مجاهديه در ترجين آيا

ا ي یماريل بي هستند که به دلیاشخاص) نيقاعد(ن ياز جملهً هم
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 ن ها مجبور به خانهي و جز ايیناينقص عضو چون فلج و ناب
 ن اشخاصي کردن ای باشند، و مستثنی و ترک جهاد مینينش

در ابتدا شامل آن  هيآ نزول ميني بیم و ريناپذ اجتناب است یامر
 که ابن مکتوم مطرح ساخت استثناء ی با پرسشی شده ولیها نم

  مزبور ملحق نمود، پس چنانچهیه يد آن را به آيز نازل و زين
 ینم تحقق ن استثناء هميا ن مجلس حاضر نبوديا در مکتوم ابن

  .دياز موجب حصول آن گرديافت، پس ني
م شراب نازل ينهً تحريز در زميات نين گونه آيو از هم

بلکه . را شراب بالفاصله پس از ظهور اسالم منع نشديشدند، ز
ً بر طبق اقتضا و يج صورت گرفت و دقيم آن به تدريتحر قا

م به يپرداز یاکنون م. ن کار انجام گرفتيمصلحت زمان ا
  .م شرابي در مورد تحریرتحول نزول وحيس

ََراِت « : ه نازل شدند، نخستيدر مورد شراب چهار آ َ

                                                

َوِمن مث
 درختان خرما یها وهي مو از ( »ِل َواَألْعَناِب تـَتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكًرا يالنَّخِ 

 در و  شده  نازل مّکه در هي آنيا 1).ديريگی می مو تاک از آن
. دند و بر آن ها حالل بودي نوشیم شراب سلمانان هنگام آن

 ین شهر هم شراب مينه آمد مردم ايامبر به مديپ  کهیهنگام
ن باره يان او در اي از اطرافیبرخ.  کردندیدند و قمار مينوش
 شراب یا در باره رسول هللا ما ریا:  خواستند و گفتنديیفتوا
: ه نازل شدين آياآنگاه .  بده که بَرنده عقل و مال استيیفتوا

 اِس َو ِإْمثُُهَمآ َوَمَناِفُع ِللنَّ ريٌ ِهَما ِإْمثٌ َكبِ يِسِر ُقْل فِ يْسأَُلوَنَك َعِن اْخلَْمِر َواْلمَ ي«
 پرسند، یقمار م و شراب یتو در بارهاز  (2» نـَّْفِعِهَماَأْكبَـُر ِمن 
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 مردم و گناه ی برايیاست بزرگ و سود ها یبگو در آنها گناه
  ).ودشان بزرگ تر استشان از س
 فراهم ساخت و ی عبد الرحمن بن عوف غذا و شرابیروز

 که شراب یامبر را دعوت نمود، در حالي از اصحاب پیعده ا
دن و يهنوز حالل و خوردن آن آزاد بود، پس از خوردن و نوش

ش نماز ي از آن ها پیکيد، يمست شدن هنگام نماز مغرب رس
ها الکافرون، أعبدُ ما تعبدون و أنتُم يا ايقُل « : ن خوانديشده و چن

آن چه را که   کنمیم عبادت  کافران،یبگو ا. ( »عابدوَن ما أعبُد
د آن چه را که من ي کنید و شما هم عبادت مي کنیشما عبادت م

ن ين مورد نازل شد بدي در ایه ايپس آ) !!.  کنم یعبادت م
بُوْا الصََّالَة َوأَنُتْم ُسَكاَرى َحىتََّ تـَْعَلُموْا َن آَمُنوْا َال تـَْقرَ يَها الَّذِ ي أَ « : مضمون
 ی که مست مید در حاليستي مؤمنان به نماز نایا( 1»  َما تـَُقوُلونَ 

از آن پس از خوردن ). ديي گوید که چه مين که بدانيد، تا ايباش
 عشاء بهنماز  از پس و شد ی نماز خود داریهاشراب در وقت

دند و ي خوابیم و  کردندیم مست و  پرداختندیم آن خوردن
ده و ي از سر آن ها پریشدند مستیم داريب خواباز  که بعد روز

  .نديگوی دانستند که چه می میبه خوب
ش ي پین که حادثه ايدن شراب هم چنان حالل ماند تا اينوش

ح خود يدر صح یبخار. جاب کرديا م آن رايآمد که لزوم تحر
امبر ي پی حمزه عمویروز:  کندین نقل مين حادثه چنيرامون ايپ

رون آمد و در يده و مست بود از خانه بي که شراب نوشیدر حال
ر ي طالب برخورد، با شمشی ابن ابیراه به دو شتر متعلق به عل

 آن ها یشکم آن ها را پاره کرد و کبد آن ها را بگرفت و قوزها
که امبر آمدم ي بود، نزد پی وحشتناکیمنظره :  گفتیعل. ديرا بر
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به همراه او . ز نزد او بود و ماجرا را شرح دادميدبن حارثه نيز
امبر بر او خشم گرفت، حمزه نگاهش يم و پيد نزد حمزه رفتيو ز
 پدرم ی را برایشما حکم بردگان: انداخت و گفت به باال را

  1 .امبر به حالت قهقرا بازگشت و از آن جا خارج شديد، پيدار
ن بود يد چنيم شراب گرديتحر که منجر به یگري دیحادثه

 وقاّص ی از جمله سعد بن ابی عتبان بن مالک عده ایکه روز
دن و مست شدن شروع يپس از نوش. را به منزلش دعوت نمود

 در یو سعد شعر کردند گريک ديبه مشاعره و تفاخر نسبت به 
ها ک از انصار بود با  از آنیکي انصار بخواند پس یهجا

 بر او وارد ی رانند ضربه ایا آن م که شتران را بيیعصا
 یبرد در حال تيامبر شکايسعد نزد پ.  کردیساخت و او را زخم

ز در آن جا حاضر بود، ُعمر گفت خداوندا يُعمر بن الخطاب ن که
 :ديه نازل گردين آيپس ا. در مورد شراب ما را کامالً روشن نما

َا اْخلَْمُر وَ يَها الَّذِ يأَ  « ْن َعَمِل ي اْلمَ َن آَمُنوْا ِإمنَّ ِسُر َواألَنَصاُب َواَألْزَالُم رِْجٌس مِّ
د يمان آورده ايکه ای کسانیا( 2.  »َعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ لطَاِن َفاْجَتِنُبوُه يالشَّ 

من است، پس يد و کار اهريرک ها پليها و تو بت شراب و قمار
ا بس يآ... «ن جمله يتا ا). ديد تا رستگار شويي جویاز آن ها دور

  3. »فَـَهْل أَنُتم مُّنتَـُهونَ ... « » د؟ي کنیم
دن آن يز از نوشيم و مردم نيخداوندا بس کرد: ُعمر گفت

 قرآن ما را به یه هايشأن نزول آ یالبته بررس. 4ز بس کردندين
 به مورد توجه و با  سازدیم رهنمون یگريار ديموارد مشابه بس
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ج و گام يدمحم به تدرم که چه گونه يني بی میم شراب به خوبيتحر
از زمان اقدام به ي و نی مصلحت عمومیبه گام و طبق اقتضا

 دهد که ی نشان مین مسئله به روشني آن کرد، و ایم قطعيتحر
  تعمق و تفکر و اجتهاد در آن چهیجه ي جز نتیزي چیوح

ست، و ي باشد نی میاز عمومي مصلحت و نیاقتضا موافق
. مان و باور استي ای برای سندک بهانه و ابزار ويل تنها يجبرئ

مان مردم و اخالص آن يل در اير جبرئي تأثی درک درجهیبرا
 از قول اَنس بن یح بخاريدر صح: مير توجه کنيت زيها، به روا

 را به عهده گرفته ی که نقش ساقیدر حال: مالک نقل شده است 
 ليوب واَبودّجانه و معاذ بن جبل و سهيبودم و به ابوطلحه و ابوا

 ی دادم، ناگهان مردیده بن الّجراح شراب ميضاء و ابو عبيبن ب
: ست؟ گفتيو آن چ: ميد؟ گفتيديا خبر را شنيآ: وارد شد و گفت

 یظرف شراب را بشکن ا: حاضران گفتند. م شديشراب تحر
   1.دم و شکاندمين کوبياَنس، من هم آن را به زم

 یاگر پام که يني بیل را مير جبرئي تأثین جا به خوبيدر ا
 .داشتی نم وجود زين یوفادار و اخالص نيچن  نبود انياو در م
 صدور ی را طیکا مشروبات الکلين که دولت آمريا مگر نه

 و یچه شد؟ قاچاق مشروبات الکل جهي نتیم نمود، ولي تحریقانون
را قانون مزبور از طرف خدا يز.  آن هایدن پنهانيساختن و نوش
  .بودل نازل نشده يو توسط جبرئ
ش يل روزه است که پيل جهت تحميگر آمدن جبرئيمورد د

ارانش از هر ي روزه، دمحم و یاز مشخص شدن ماه رمضان برا
ن روزها را که ي گرفتند و نام ایماه سه روز را روزه م

 ین روز ماه بود، روزهاين و پانزدهمين و چهاردهميزدهميس
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روز ماه  نيدهم ن سه روز،يبر ا افزون د گذاشته بودند ويسف
ش در يا چون قري گرفتند که گویز روزه ميرا ن) عاشورا(مّحرم 
 یم زين او  گرفته،یم روزه را روز نيا اسالم از شيپ دوران

 که به یو هنگام.  و موافقت کرده باشدیآن ها هم راه با خواسته
ز آن ي نینه آمد خود آن را روزه گرفت و دستور داد تا همگيمد

ن کار ي این که ماه رمضان برايپس از ا یرند وليرا روزه بگ
ا يد، و گرفتن يز ترک گرديمشخص شد، روزه گرفتن عاشورا، ن

  .ن روز آزاد استينگرفتن روزه در ا
گرفتند یم روزه را )عاشورا( محرم دهم روز زين انيهودي

 دانستند که درآن ی میآن را روز  داشتند، ویآن را بزرگ م و
  را نجات داد، وآن روز رایموس خداوند فرعون را غرق و

ن يهم.  دهندیم ادامه ن کاريا به انيهوديو  گرفت روزه یموس
ن روز را مهم بشمارد و دستور بدهد که يمسئله سبب شد که دمحم ا

نه مهاجرت ي که دمحم به مدیهنگام 1. رنديآن روز را روزه بگ
َن يَها الَّذِ ي أَ «: ديرنازل گردي زیه يکرد، در سال دوم هجرت آ

َن ِمن قَـْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن، ياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَّذِ طُكُم الصِّ يآَمُنوْا ُكِتَب َعلَ 
د ، بر شما يآورده ا ماني ا کهی کسانیا( 2 »... ًما مَّْعُدوَداٍت أَ 

ان قبل از شما ينيشيروزه گرفتن نوشته شده است همچنان که بر پ
 بر شمرده يید ، روز هايزکار شويپرهد ينوشته شده بود تا شا

عاشورا  د ويسف یروزها یروزه  ن پسيد و از اينازل گرد) را
و  و اصول شد ن آن هاي گزید، و ماه رمضان جاينسخ گرد

 یاد ميا کم و زير و ييج تغياز به تدريز طبق نيمقررات روزه ن
ا ي و یري نمونه در آغاز مردم آزاد بودند به روزه گیبرا. شدند

را آن ها يرند، زي گی که روزه نمی روزین براياطعام مساک
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ً به هميه دقين آين کار نداشتند و ايهنوز عادت به ا ن منظور يقا
ا ريً  َفَمن َتَطوََّع خَ نيٍ ٌة َطَعاُم ِمْسكِ يُقونَُه ِفدْ يطِ يَن يَوَعَلى الَّذِ «: دينازل گرد

پس از شما هر (  1» ن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ  لَُّكْم إِ ريٌ  لَُّه َوَأن َتُصوُموْا خَ ريٌ فَـُهَو خَ 

گر و ي دیروز ها  ازیدر مسافرت ، شمار ايباشد و  ماريب که
ن يک مسکيدن يه خورانيبر آنان که تاب گرفتن آن را ندارند فد

 ی خواهد کرد که برایکيش ني باشد و هر که به خواست خویم
ر  شما بهتر است، اگید براي بهتر است، اگر روزه بداریو

 یه مردم به دل خواه رفتار کرده و هر که مين آيو طبق ا) ديبدان
 را اطعام ینيخواست مسکینمو اگر گرفت یم خواست روزه

 را از دست آن ارين اختي ایگري دیه يآ با  خداوندیول. کردیم
ُصْمُه َوَمن َكاَن يَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فَـلْ «: ها گفتها گرفت و به آن

ْن أَ ًضايَمرِ  ٌة مِّ نسبت  شما از پس هر كس (2 »ٍم ُأَخرَ  َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

رد و يد آن را روزه بگي با-دي هالل را دیعني -ماه آگاه شد  نيا به
  )گر ي دی از روز هایا در سفر باشد پس تعداديمار و يهر کس ب

 یم  رفتندینم  به خواب مردم  کهیهنگام تا زين یاز طرف
دن و هم يو آشام س از غروب آفتاب به خوردنتوانستند پ

 چنانچه پس از غروب یادامه دهند، ول ان خودهمسر با یخوابگ
د پس از ي رسیا وقت نماز عشاء مي برد و یآفتاب خواب شان م

 ی نداشتند، حتیدن و هم خوابگيدار شدن حق خوردن و آشاميب
- یم که زمان نماز عشاء ی هنگامیخواب شان نبرده، ول چنانچه

 عمر بن الخطاب یروز. ن کارها را نداشتنديگر حق ايد ديرس
ن کار به ي کرد و از ایش هم خوابگهمسرپس از نماز عشاء با 

ن کار خود اظهار ياز ا امبر رفته وينزد پ مان شد ويشدت پش
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 یبود ا دين کار از تو بعيا« به او گفت  امبري کرد، پیمانيپش
 که یامبر به همان کاريپ از اصحاب یگري دیسپس عده » ُعمر

ن يش در اياز به گشايامبر نيُعمر کرده بود اعتراف کردند و پ
اِم يَلَة الصِّ يُأِحلَّ َلُكْم لَ « : ه نازل شدين آياحساس کرد و ا کار را

ْم َختْتانُوَن الرََّفُث ِإَىل ِنَسآِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس هلَُّنَّ َعِلَم اهلّلُ أَنَُّكْم ُكنتُ 
تَـُغوْا َما َكَتَب اهلّلُ َلُكمْ  ُكْم َو َعَفا َعنُكْم َفاآلنَ يأَنُفَسُكْم فَـَتاَب َعلَ  ِشُروُهنَّ َوابـْ َ 

زنانتان بر شما حالل شده   بایکينزد روزه یدر شب ها ( 1 »
 یم خداوند. د يهستآنان  یجامه  شما و نديشما جامه است ، زنان

رفت و از يد، پس توبه تا پذيود را شکسته امان خيکه شما پ داند
د ييجو یزيچ و دينک با آن ها هم بستر شويپس ا. شما در گذشت

با  یبستر هم هين آيا با و» .است نوشته شما یخداوند برا که
ا بعد از هنگام نماز عشاء آزاد و حالل يپس از خواب و  زنان
  .ديگرد

ضان  ماه رمی از روزهایکي از اصحاب در یکي یروز
ند يش از غروب از کشت و کار به منزل باز گشت تا ببيپ

ند و به خواب رفت، و ي بی افطار چه تدارک میش براهمسر
 یزين رو چيدار شد آفتاب غروب کرده بود، از اي که بیهنگام

 به ینخورد و همچنان تا روز بعد به روزه خود ادامه داد ول
ن يوش بر زمهی بیهنگام کار در مزرعه خود از شدت گرسنگ

امبر از او مسئله را يامبر رساندند، پيان را به گوش پيافتاد، و جر
دن ي گذشته بود از خوابیز هر آن چه را که بر ويا شد و او نيجو
ن يامبر رساند و ايدار شدن بعد از غروب آفتاب به اطالع پيو ب

ِط يُض ِمَن اخلَْ يُط األَبْ ي َلُكُم اخلَْ نيَ تَـبَ يوَُكُلوْا َواْشَربُوْا َحىتَّ «: ه نازل شديآ

 
  184 - 183 آيه: ی بقرهسوره – 1



 - 182 -

                                                

د ياشاميد و بيز بخورين(  1 »لِ ياَم ِإَىل الَّلياَألْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر مثَُّ َأِمتُّوْا الصِّ 

، سپس روزه اه پگاه بر شما آشکار شوديد از رشته سيتا رشته سپ
 یده دم مياز آن پس مردم تا طلوع سپ). ديان بريرا تا شب به پا

  .دندي آشامیخوردندو م
- من(ه ابتدا بدون ين آي ای سهل بن سعد ساعدیبه گفته 

ن رو مردم يو از ا بود شده نازل)  ده دميسپ اي پگاه طلوع() الفجر
و همان نخ   استی ظاهری آن همان معنیبردند که معن یگمان م

ن دو يباشد و هر وقت توانستند رنگ ا یاه ميد و سيا رشته سپي
 ی و برا.زنديدن بپرهيخوردن و آشامد از يز دهند بايرا از هم تم

بردند  یره با خود به رخت خواب ميد و غياه و سفين کار نخ سيا
ک يها از ص آنيکردند و با تشخ یو گاه به گاه به آن نگاه م

ز ين مسئله نيچون ا. ستادندي ایدن باز ميگر از خوردن و آشاميد
 دند کهيفهم دممر نازل شد و» ِمَن اْلفَْجِر « د يامبر رسيبه گوش پ

  .منظور شب و روز است
 مسئله روزه بر اساس یجين جا به روند تحول تدريدر ا

 کنند ی میرويز از آن پياز که مسلمانان امروز نيمصلحت و ن
 قرار یم ، و با توجه به همه آن چه مورد بررسي خوریبر م

ً به ايم دقيداد  انواع و ی با همهیم ، که وحي رسیجه مين نتيقا
ست و همواره مسبوق به ي جز کالم خود دمحم نیزي آن چحاالت

 است ین معنيآن تنها بد بهیزه لزوم آن بوده ودادن نام وحيانگ
ن يهر چند که ا. ن کالم از طرف خدا به دمحم الهام شده استيکه ا

چنانچه گفتن .  ما را کفر قلمداد خواهند کردیريجه گيسخن و نت
ن وابسته يرانه خود را به دقت از نظر آن دسته که کور کويحق
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ست که ما را هم جزو کافران ي نی باشد، پس باکی دانند کفر میم
  .بدانند

  

                                                

  ا دمحم پس از بعثتيآ
   از خود داشته است؟یسخن

  
 ی دمحم وحی گفته هاین معتقدندکه همه ي دی از علمایبرخ

م ي جداگانه تقسیباره به دو دسته  نيا در از جانب خدا است، و
امبران را رد ي پی اجتهاد برای نخست اجازه یدسته . شده اند

 ی قرآن استناد مین گفته ينظر خود به ا و در اثبات  کنندیم
   1»  وَحىي ی َوحْ ُهَو ِإالّ  ِإنْ   َعِن اْهلََوى،نِطقُ يَوَما «: کنند

 سخن او د ، بلکهي گوی نم شيخو به دلخواهِ  سخن او( 
همه سخنان  ن گروهيا و به نظر)  شودیم بر او است که یوح

ده ما است که ين بر خالف عقي از جانب خدا است و ایدمحم وح
ن دسته دمحم ي ایده يست، به عقي جز کالم خود دمحم نیزي چیوح

 ندارد و هر چه را گفته است چه در مسجد یچ سخنيدر واقع ه
در حال معامله و  بازار در ايو  ا در خانه با زنانشيارانش يبا 

 ین بدان معني از جانب خدا بوده و ایتان خود، وحدر راه با دوس
  گفته ویش از بعثت از خود سخن مياست که دمحم در واقع تنها پ

از  یوح  گفتیرا م  هر چه و شده  قطع کالمش ناز آ پس
 مورد و ی بيیاده گويک زي جز یزيچ نيجانب خدا بوده، و ا

 شرط رايز! ستيانه و خنده دار در امر نبّوت نيافراط گرا
غ آن چه را که ي جز تبلیزيامبر چيک پي یامبرين بودن پيراست

 کالم او ین که همه يست، و ايغ آن کرده است نيخدا امر به تبل
 باشد در واقع ی از جانب خدا می او با مردم، وحی کالم عادیحت
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و گذشته از آن در .  استیامبريخارج از قدرت و حد و مرز پ
 ی که دال بر درستیزياد کرده اند چ مزبور که به آن استنیه يآ
 را یزين چي توان از آن چنین اعتقاد باشد وجود ندارد، و نميا

ع ين است که در تشريه اين آيدر واقع مراد از ا. استنباط کرد
 کند و آن چه را که ینم یرويپ نفس یهوا ع و احکام ازيشرا

مد  باشد ی و عقل و درستی کند و موافق رأیمصلحت اقتضا م
 کالم او یست که همه ين نيهرگز دال بر ا  دهد، ویم قرار ظرن

.  از جانب خدا استی شود وحیان لبانش خارج ميو هر چه از م
 و دل خواِه ی هویز وجود دارند که دمحم از روي نیاريموارد بس

 به آن ادامه نداده و فوراً از آن یش سخن گفته است، وليخو
 یکرُ مثله شدهي با پ کهیاز جمله هنگام. عدول کرده است

به خدا « ش حمزه در روز اُُحد روبه رو شد با خشم گفت يعمو
ُمثله خواهم کرد و   مقابل،در نفر را 30 یتي نفر را و در روا70
 نفر از آن ها 70ره ساخت يش چي، اگر خدا مرا بر قریتيروادر 

م به ي تصمیعنين سخن يا ايآ 1. را در مقابل تو ُمثله خواهم کرد
عشق به انتقام  جزیزيش چي نفر در مقابل عمو70له کردن ُمث

ن جز سخن ي است؟ وين یشاونديخو احساساتعاطفه و  ازیناش
ا کوچک يست؟ و آيش ني و به خواهِش دل خوی هویگفتن از رو

 از  بعد دمحمی اندکیشود؟ ولي در آن مشاهده می از وحین اثريتر
 یله کردن نهو از ُمث و رجوع کرد شد مانيپش ن سخن خوديا

 از ابن عباس نقل شده است که خداوند. م نموديکرد و آن را تحر
ُتْم فَـَعاِقُبوْا  وَ «: ن مضمونينازل کرد بد در شأن آن یه ايآ ِإْن َعاقَـبـْ

ُتم ِبِه َولَِئن َصبَـْرُمتْ َهلَُو خَ  ِْثِل َما ُعوِقبـْ ِ

                                                

 و اگر مجازات ( 2 »نَ ي لِّلصَّاِبر ريٌ مب

 
  246 / 2:  سيرة حلبی – 1
  127 - 126آيه های : سوره ی نحل  – 2



 - 185 -

                                                

د که همان گونه مجازات و شکنجه تان يکند، چنان ي کنیشکنجه م
  .)ان نکو تر استيباي شکید براي کنيیبايکرده اند و اگر شک

م يم خواهيه به دقت نگاه کنين آي ایالبته چنانچه به محتوا
 خورد و تنها بخشش و ی به چشم نمیمي و تحرید که در آن نهيد

ه ين آي ا کهيی را بر انتقام برتر دانسته است ، و از آنجایبائيشک
 باشد و جنگ اًُ◌ُحد سه سال پس از هجرت به وقوع ی میمکّ 

 یکي.  تواند درست باشدیت ابن عباس نميوسته است، پس روايپ
 از ی و ناشی طرز تفکر احساساتی که نمونه يیاتيرواگر از يد

 ّهبار بن ی او در باره ی باشد، گفته ی می ویرفتار خود سرانه 
 بود که پس از فتح یاز کسان یکين شخص ياالسود است و ا

دستور کشتن او را داد  د وي گردیمستثن یمکه از عفو عموم
 شخص نيرا ايز.  کعبه پناه برده باشدیر پرده ي اگر به زیحت
زه يبا ن  رفتیم  که سوار بر شتریامبر را در حاليدختر پ نبيز
 یمارين و بين پرتاب کرد و موجب سقط جني شتر به پائیباال از
 در یماري و بین ناتوانيان بر اثر اي او شد که در پایشگيهم

 که خبر در گذشت دخترش را به او دادند، گفت یگذشت و هنگام
سپس گفت آن که با آتش . ديد او را بسوزانيدياگر ّهبار را د

د دست و يافتي آتش است، پس اگر او را ی دهد خدایعذاب م
 ی فتح مکه کس در روزیول. ديد و سپس او را بکشيش را ببريپا

نه ّهبار نزد او آمد و يافت و پس از بازگشت دمحم به مديّهبار را ن
 و گرومیم اسالم و به مي آی تو میبه سو من دمحم یا: زد اديفر

 یو فرستاده  و دمحم بنده ستين هللا  جزی دهم که خدائیم شهادت
 ی کرد و تقاضای که کرده پوزش خواهیاوست، سپس از کار

ک يد و ورودش را به اسالم تبري او را بخشبخشش کرد و دمحم
  1. گفت
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 يیم که دمحم در آغاز تنها خواهان انتقام جويني بیجا منيدر ا
 نفس بوده و به خواهش دل ی از هوای او ناشیبوده و گفته ها

 خود ی شخصیز گفته هايدمحم در خود قرآن ن .رفتار کرده است
 خود یوده از گفته  نفس بی از هوایرا وارد کرده که چون ناش

 نمونه در اثر یبرا. ح کرده استيها را تصحبرگشته و آن
 و یله اي که احساسات قبی، در حالیش با ويقر وستهيمخالفت پ

م گرفت تا جهت استمالت يره گشته بود تصمي بر او چیشاونديخو
ن راه بتواند يد از ايد تا دل شان را نرم کند، شاي بگویزيآن ها چ

ن رو يش بکشاند، از اي از خویروي اسالم و پیسوآن ها را به 
 ین فکر او را مشغول ميآنان نشسته بود و ا در جمع که یروز

ساخت، ناگهان سوره النجم بر او نازل شد و شروع به خواندن 
تَ  ُتمُ يَأفَـَرأَ «: ديه رسين آيآن کرد تا به ا َوَمَناَة الثَّالَِثَة  َواْلُعزَّى، الالَّ

و "  الت" ايآ ( »یَلُرتجت شفاَعتُهنَّ   و ِانیق الُعليَك الغراناْألُْخَرى، تِلْ 

 یها پرندگان بهشترا، آن "منات" نيسوم آن و ديديد را"  عّزى"
  )ها مورد آرزو ا ست آنی گریانجيهستند و شفاعت و م

 پس خود او نخست به سجده رفت و حاضران از فرط 
د ينکش یطول یولرفتند،  به سجده او  ازیروي و به پیخوش حال

 برد و آن را مخالف اعتقادات خود و اساس یکه به اشتباه خود پ
ان يان دعوت خود دانست، پس از آن رجوع کرد و مدح خدايو بن
بر  طان آن رايش ها را از قرآن ساقط کرد و ادعا کرد کهآن

ُتُم يَأفَـَرأَ «: کرد ه را نازلين آي آن ایرانده است و به جا زبانش
َت  َواْلُعزَّى، َوَمَناَة الثَّالَِثَة اْألُْخَرى، َأَلُكُم الذََّكُر َوَلُه اْألُنَثى، تِْلَك ِإذًا ِقْسَمٌة الالَّ

ا نر ي منات را، آید و آن سوميديرا د یعزّ الت و ايآ (1» َزىيضِ 
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و )  است ناروایمين تقسي او است ، که ای شما و ماده برایبرا
 حج گناِه آن ی در سوره یگري دیه ي نازل کردن آیپس از آن ط
:  کردیطان انداخت و در واقع معذرت خواهي شیرا به عهده 

 یطَاُن فِ ي ِإَذا متََىنَّ أَْلَقى الشَّ  ِإالّ ی نَبِ  ِمن قَـْبِلَك ِمن رَُّسوٍل َوالَ َوَما َأْرَسْلَنا«
 ٌم،يَحكِ  مٌ يَعلِ  َواهللَُّ  تِهِ آ ِكُم اهللَُّ حيْ  طَاُن مثَُّ ي الشَّ یْلقِ ينَسُخ اهللَُّ َما يِتِه فَ يأُْمنِ 

َنًة لِّلَّذِ ي الشَّ یْلقِ يَما  ْجَعلَ يلِ  ِِم مََّرضٌ یَن فِ يطَاُن ِفتـْ

                                                

چ يش از توهيپ( 1  » قـُُلو

 یه ايم جز آن که هر گاه آي را نفرستادیامبريچ پيفرستاده و ه
، پس خداوند آن  افکندی میطان در خواندنش سخنيش  خواند،یم

ش ي خویه هاي سازد و سپس آیم باطل فکند ایم طانيرا ش چه
ن عذر ي ایمعن ).ارد و خداوند دانا و فرزانه است دیرا استوار م

 یَلُرتجتَشفَاَعتُُهن  و ِأَنَّ  ق اْلعُلَىيتِْلَك الغران « نست که گفتهً ي ایخواه
طان ي شید بلکه گفته ي آی به حساب نمیجزو وح در واقع» 

ن مسئله ي شده است، و ایم جار مردیاست که بر زبان دمحم برا
د يان گرديب نهيس ی عمل جراحینه يقاً با آن چه که قبالً در زميدق

طان را از آن يل قلب او را شکافت و سهم شين که جبرئيو ا
  .خت کالً منافات داردير رون آورد و دوريب

ک ي) قيغران(ن مسئله يان، اي از راوی برخیده يبه عق
ن ي اشتباه از طرف دمحم بوده و از ا سهو وی واز رویزبان لغزش

د، به هر ينام) یق العُليغران (یبهشت رو آن ها را به پرندگان
ز ين مسئله جاي از دمحم به خاطر ایريراد گيحال هر چه بود ا

را او فوراً از آن عدول کرده و برگشت و به آن ادامه يست زين
ن ي ای ولر افراد بشريز الخطا مانند ساي بوده جاینداد و او بشر
 جز کالِم خود یزي چی کند که وحیدهد و ثابت ميمسئله نشان م

نست که ثابت ين مورد ايدن ايش کشيست و منظور ما از پيدمحم ن
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 نبوده بلکه ی همه وحیامبريم که سخنان دمحم پس از اعالم پيکن
 از یناش و نداشته یبه وح یاست که ربط داشته زي نیسخنان

  .استخودش بوده  یطرز فکر شخص
  

   سواد بوده؟یا دمحم بيآ
  

ق ي عهد عتیگر کتاب هاي آن چه که در تورات و دیهمه 
و احوال گذشتگان وجود دارد  اوضاع و امبراني پیاز داستان ها
خ و ين داللت دارد که دمحم از تاريز آمده است بر ايو در قرآن ن

ن است که او کتاب ي آن ایاحوال گذشتگان باخبر بوده، و معن
ن اطالعات را در ي خوانده و از راه آن ها ایزبور را م میها
ن ي اشخاص متدیافت کرده و قادر به خواندن و نوشتن بوده، ولي

 قيرند که دمحم از طريراد را بر ما بگين ايو مؤمن ممکن است ا
 کرده یافت مين اطالعات را دريل ايتوسط جبرئ و يی خدایوح

  .ستين رو استدالل ما درست نيو از ا
م و آن همان ي کشیش مي را پیگرينرو استدالل دي ااز

ل به ي است که خود دمحم آن ها را گفته و توسط جبرئیث نبوياحاد
 یت علمايم و اکثريرا همان طور که گفتيده است زي نرسیو

 نبوده ین ها وحين اعتقاد هستند همه ايز بر همياسالم ن
ز ي مؤمن نزاالجتهاد بودند، آن گاه مسلمانيز جايامبران نيوپ

  . اعتراض نخواهد داشتی برایبهانه ا
 را ی کلمهً اُمِّ ید معنين بحث بايش از وارد شدن به ايپ

 به چه ین که چه کسي بودن اعراب و ایت اُمِّ يم و ماهيروشن کن
م يد بداني ما بایهمه . مين نام را بر آن ها نهاده شرح دهيل ايدل

 شدند، یم ميدسته تقسکه ملت ها و اُمت ها در زمان دمحم به دو 
 ی آسمانیخدا و کتاب از جانب ی فرستاده ای که داراینخست اُمت

ن يفاقد ا  کهیدوم اُمت. دن باشیان ميحيان و مسيهوديمانند 
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 که دمحم یت و هنگاميمانند اعراِب دوران جاهل. مشخّصه است
ن دو را ين که در سخنانش اي ایدعوت خود را آغاز نمود برا

گر جدا و يک دياز )  کتاب ی و اُمت باُمت با کتاب(
ن نبوده که ين خواند و منظورش اييزسازد، اعراب را اُمِّ يمتما

ان اعراب آن يرا در مياعراب سواد خواندن و نوشتن را ندارند ز
م به ياندازي بینگاه.  با سواد بودندی بودند که مردمیاريزمان بس

َن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب يلَّذِ ُقل لِّ «:  که در سورهً آل عمران آمده استیه ايآ
 ی که به آن ها کتاب آسمانیبگو به کسان ( 1 » أََأْسَلْمُتْم؟ينيَ َواألُمِّ 

 یده ميهم عق  ما با ايآ نشده  داده  کهيیآن ها به و شده داده
 يین جا کامالً مشخص است که منظور دمحم از آن هايدر ا) د؟يشو

ن ييان است و از اُمِّ يحيان و مسيهودي دارند، یکه کتاب آسمان
  .ا نوشتن ندارندين که سواد خواندن ياعراب که کتاب ندارند، نه ا

-یل بيه به دلين آين در اييکه منظور اُمِّ  شود ادعا چنانچه
 است که سواد خواندن و یکسان. ت اعراب آن زماني اکثریسواد

ن ادعا درست باشد ي اچنانچهنوشتن را ندارند، جواب خواهم داد، 
ت آن ها هم يرا اکثريز خواهد شد زيان نيحيان و مسيهوديمل شا

ز ين رو به آن ها نيا از سواد خواندن و نوشتن را نداشته اند و
ن يي اُمِّ ها را ازمزبورآن یهي که آین اطالق شود، در حالييد اُمِّ يبا

گويم که همه ی ملل  می نهم وی پا را فراتر می کند و حتیجدا م
نداشته اند، پس  ناچيزی سواد خواندن و نوشتنآن زمان جز قشر 

ی هستند، پس می آن ها یهمه  بينيم که تفسير درست همان نيز اُِمّ
ى باشند پس دمحم يکی از آن  است که قبالً  گفتم چنانچه اعراب اُِمّ

ی می باشد يعنی از مردمی که دارای کتاب  او و ها است نيز اُِمّ
قد سواد خواندن و نوشتن، آسمانی نمی باشند و نه به معنی فا
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ُهَو الَِّذی بـََعَث ِفی «: است ی جمعه نيز چنين آمدهچنانچه در سوره
ُهمْ  نـْ يَني َرُسوًال مِّ  آن هايی که نه -اوست که برای اميين ( 1 »اْألُمِّ

 فرستاده ای ازخودشان بر - پيامبر و نه کتاب آسمانی دارند
ی). انگيخت نسوب به اُمت عرب م بدين معنی که فرستاده ای اُِمّ

ی  بدون پيغمبر يا فرستاده ای از جانب خدا و کتابی (که اُمتی اُِمّ
 نام گذاری می باشد بر انگيخت پس نتيجه می گيريم که) آسمانی
ی يک نام گذاری اصطالحی است و شامل ساير  اعراب به اُِمّ

می باشد و ) صال ة، زکا ة ، وغيره(قبيل  از قرآن اصطالحات
ی بوده اند يعنی بر خالف در می يابيم  که اعراب آن زمان اُِمّ

يهوديان و مسيحيان، مشرک بوده و کتابی نداشته اندکه در دين 
خود به آن رجوع کنند و يا پيغمبری که خود را به او نسبت دهند 
ی بوده است هم  و چون دمحم نيز وابسته به اين اُمت بوده او نيز اُِمّ

ی بوده اند چنين ابوبکر و عمر و عثمان و  علی همه ی آن ها اُِمّ
اين بود معنی قرآنی . اين که سواد خواندن و نوشتن را داشتند با

ی، ولی معنی لغوی آن همان نداشتن سواد و خواندن و نوشتن  اُِمّ
نسبت داده شده است زيرا خواندن و نوشتن يک ) مادر(و به أُم 

ی به کسی، يعنی ه مانند روزی پديده ی اکتسابی است و گفتن اُِمّ
دمحم اين لغت را در  و. است که از مادر به دنيا آمده و بی سواد

 سوره ی در که هم چنان برده نيز به کار آن قرآن به معنی لغوی
ُهْم أُمِّ «: ديگویمان يهوديی باره در البقره ْعَلُموَن اْلِكَتاَب يوَن َال يَوِمنـْ
از کتاب   باشند کهیم ی سوادانیها ب از آنیبر خ (2»یِإالَّ َأَمانِ 

  .) دانندی نمیزي نادرست چیجز پندارها خدا
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رت به ي سیها  که از کتابیاري بسیاتيرواث و يطبق احاد
 یدمحم هم سواد خواندن و هم نوشتن را به اندازه  ده،يدست ما رس

ه يبيمان صلح حدي آن در مورد پینمونه .  داشته استیکاف
ان يور نوشتن صلح نامه م را مأمیت شده است، که دمحم عليروا

ش نمود و به يار قري تام االختینده ينما ل بن عمرويخودش و سه
ل ينست آن چه دمحم رسول هللا با سهيس ايبنو: کته کردين دياو چن

 یاگر شهادت م: ل گفتيسه. بن عمرو بر آن مصالحه نمودند
جنگ  درِ  از تو با که  بودینم یازي نی خدائیدادم که فرستاده 

  دانستمیاگر م یان تو و کعبه شوم و به گفته اي میليم و حايدر آ
 به ی توانی میول . کردمی نم مخالفت  تو با يی خدا رسول که

دمحم (ا نسبت به نام خودت و پدرت ي، آیسينام خودت و پدرت بنو
پاک  را رسول هللا:  گفتیبه عل ؟ رسول هللایلي میب) بن عبدهللا

رسول . رگز تو را پاک نخواهم کردبه خدا ه: پاسخ داد یکن، عل
 نوشته را به او نشان داد او یآن را نشانم بده، پس عل: هللا گفت

س يبنو:  گفتیهم رسول هللا را با دست خود پاک کرد و به عل
ل بن عمر و بر آن مصالحه ين است آن چه دمحم بن عبدهللا با سهيا

  جز دمحمیزين که چي صبرکرد و سپس از ای کمیکردند، عل
 و گرفت را صلح نامه دمحم پس  کرد،یسد خود داريرسول هللا بنو

   1.خود آن جمله را نوشت دست با
 صلح یماجرا خ خود هنگام شرحيدر تار  ابن خلدون

ک ي از آن به عنوان یت اعتماد کرد وليروا نيه بر ايبيحد
 که ی که اقدام دمحم به نوشتن را در حالین معنياد کرد بديمعجزه 
  !ک معجزه قلمداد کرده استيشتن را نداشته است سواد نو

 را ی اُمِّ ی معنیم چون به خوبي ندارین مسئله کاريبه ا
خوانده و یم هم ش از بعثتيپ اوان از همان دمحم به عالوه ميدانیم
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 کرده و بدان یم یپوش را پرده مسئله نيا یول  نوشتهیم هم
به  دست عمالً  و نه  کردهیرا م شيادعا  کرده و نهیتظاهر نم

ن مسئله با خبر يش عباس از اي جز عموی زده و کسین کار ميا
ش از يگر به اوضاع و احوال دمحم پينبوده، او بهتر از هر کس د

ش از اقدام دمحم به اعالم دعوت خود، به يبعثت آگاه بوده، عباس پ
اعالم پس از   کرده وی می آن را پرده پوشیمان داشته ولي ایو

ً اسالم آورد، تظاهر به کفر دعوت تا فتح  ً و علنا مکه که رسما
مانش ي که این معنيک منافق مثبت بوده، بدي کرد و در واقع یم

 کرده و با یو تظاهر به کفر م  داشتهیم نگاه یمخف را به دمحم
را در ي در حق دمحم انجام داد زیار بزرگين کار خود خدمات بسيا

ش بوده و يقر ندر درو ن دمحميواقع چشم و گوش و خبر چ
 ی داده و هر چه را که اتفاق میم لي او را تشکیدستگاه اطالعات

 جداگانه ین باره در فصلي رسانده که در ای میافتاده به اطالع و
  .م کرديگفت و گو خواه

ل يرت نقل شده است دلي سیر که در کتاب هايت زيروا
 یم هم و  خواندهیم هم دمحم است که ن مسئلهي بر ایواضح

 ی نگاه می مخفی دانسته ولین را ميش عباس ايو عمو تهنوش
 تجارت یبرا: از قول عباس بن عبداُلمطَِّلب نقل شده است. داشته

 یز جزو آن بوده مکه را به سوين اني که ابوسفیهم راه کاروان
د يان رسي سفیاز حنظله بن أب یمن ترک کردم در راه نامه اي

م و شما را ي من رسول خدادي گوین که دمحم در مکه مير بر ايدا
من ي یها انجمنیهمه ن خبر دريا.  کنمی او دعوت میبه سو

به من :  نزد من آمد و گفتیهودي یک رابي بعد یاندک. ديچيپ
 یگفتم آر. ان شما استين شخص در مي ایده که عمويخبر رس
زاده تان  ا برادري دهم آیقسم م به خدا را شما :گفت. من هستم

نه به خدا، او نه :  کند؟ گفتمی میار خود جواندر رفتار و کرد
ن يش به اميانت کرده است و نزد قريدروغ گفته است نه خ
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سد؟ خواستم ي نویا با دست خود ميآ: معروف است، سئوال کرد
ب کند و حرف مرا يان مرا تکذين که ابوسفي از ای ولیم آريبگو

و  ديجهش ي از جایسد، رابي نوینه، نم: دم و گفتميرد کند ترس
 گفت سر ی رفت می که میرا به جا گذاشت و در حال خود یردا
ت چه ين رواياز ا1. انيهوديان، کشته شدند يهوديده شدند يبر
خواندن و نوشتن  دمحم سواد ن کهيا جز  توان کردی میريجه گينت

 ی مینسبت به آن آگاه بوده پرده پوش ش کهي عمویرا داشته ول
ان اقدام به پرده يب ابوسفيرس تکذز از تين جا نيکرده و در ا

  . کردیپوش
 دهد دمحم کتاب یم که نشان مي نگریم یگريد تيبه روا

 آن ها کا مالً آشنا بوده و ی خوانده و با محتوای را میمي قدیها
. ل نداشته استي از طرف جبرئی به وحیاطالعاتش ربط

: ديا آمد دمحم پرسيطالب به دني بن ابی که حسن بن علیهنگام
:  گفتید؟ علي بر او گذاشتید، چه ناميرزندم را به من نشان بدهف

ا آمد ين به دني که حسیبلکه حسن است و هنگام: حرب، دمحم گفت
ن يبلکه حس: حرب، دمحم گفت:  گفتیعل: ديديد او را چه ناميپرس

:  گفتید علياست و پس از تولد فرزند سّوم، دمحم نام او را پرس
ن است و اضافه کرد نام فرزندان بلکه محس: حرب، دمحم گفت

  . و ُمشبِريرهارون را بر آن ها نهادم ِشِ◌بر، ُشب
 یبه نام ها از کجا  خواندهینم  رایميقد یکتاب ها اگر دمحم

ز ي نیگريت ديدر روا. بوده دا کردهيپ یهارون آگاه فرزندان
 یداد تا عده  دستور بدر جنگ از بازگشت که هنگام آمده است

 ینفر م 313  بشمارند، به او گفتند تعداد آن هاهمراهان اش را
 طالوت اصحاب یمطابق عده : ار خوشنود شد و گفتيبس. باشد

 که ی و هنگام2 . باشدیرودخانه م آب از گذشتن به هنگام
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 اظهار یم جنگيغنا ميتقس ین از نحوه ين در روز ُحُ◌نَ يمنافق
 یديت شديبا عصبان دانستند ناعادالنه آن را  کردند ویناخشنود

امبرش نکنند، يد عدالت کند اگرخدا و پي بایپس چه کس: گفت
ن ها مورد آزار قرار يش از اي که بیرحمت خدا بر برادرم موس

ن گفته به داستان يگفته اند که دمحم با ا 1. گرفت و صبر کرد
که  است کرده اشاره ی موسیا پسر عمويقارون پسر خاله 

 رابطه برقرار ساختیاره ا را متهم ساخت که با زن بد کیموس
2.  

نخستين  در صفحه های که دّی بن حاتمعُ  حديث هم چنين
د کرد که من يتأک یبه عدّ   آنیط و ميکتاب بدان اشاره کرد اين

باشم و سپس یآگاه تر و داناتر م) یحين مسيد(نت يبه داز تو 
ن يث هم چنيان حدي او کرد تا پاینيق به مسائل دي دقیاشاره ها

 که فرزندش وفات یم هنگامي اُم سليیباي شکی او در بارهیته گف
 که خبر ی کرد، هنگاميیبايز وادار به شکيش را نهمسرافت و ي

 را که در اُمت من يیسپاس خدا: د گفتيامبر رسيم به پياُم سل
: دنديد، از او پرسيافريل بي اسرائی بنیباي چون آن زن شکیزن

  دوی بود که دارایاو زن: ه؟ گفت رسول هللا داستان او چه بودیا
ک ي یدستور داد تا برا به او یروز شهمسر بود، پسر فرزند
دند يهمانان رسي که می خوراک تدارک کند هنگامیهماني مجشن

 صحن خانه  که دریچاه در و شدند یدو فرزند او مشغول باز
 یهماني مرد که اکراه داشت مهمسرو مردند،  سقوط کردند بود

 دو فرزندش را به یهاکرين حادثه مکدر شود، پيشوهرش با ا
 که ی پوشاند، هنگامی آن ها را با پارچه ایخانه آورده و رو

همانان رفتند، پدر سراغ فرزندانش را يافت و ميان ي پایهمانيم
ش گفت در درون خانه، همسرگرفت و گفت آن ها کجا هستند؟ 
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ن داستان ها يه ا
  . او با خواندن و نوشتن دانستيیز آشنایناش

  
  ش از بعثتي دمحم پیسفرها

آمدند و نزد پدر رون يز از خانه بيپدر آن ها را فرا خواند، آنان ن
  خداوندیسبحان هللا، به خدا آنها مرده بودند ول: رفتند زن گفت

 نيا. زنده کرد دوباره  من آنان رايیبايشک و صبر در پاداش
 خوانده و یم را مي عهد قدیهاکتابکه دمحم   دهدیم نشان داستان

 نوشتن و به خواندن قادر و داشته قاً اطالعيات آن ها دقياز محتو
 او نسبت به اخبار گذشتگان یادعا شود که آگاه چنانچه و. بوده

 و گوش فرا دادن به مردم صورت گرفته است، يیاز راه شنوا
 ین ادعا ثابت مي همی است ولیهوده ايخواهم گفت که سخن ب

 ا خواندهي خود اوست که ی قرآن گفته ی داستان هایکند که همه 
ارد و با توجه به گفته  از آسمان ندی به وحیو ربط است دهيشن اي

ن ين کسان به او بود ايک تري از نزدیکي او عباس که ی عموی
 او را بی توان رد کرد و آگاهیز ميادعا را ن

 ا
  
  
  

  
 و یحجاز در عهد دمحم همانند امروز فاقد هر گونه کشاورز

ان بودند ي مردم آن زمان چهار پایشتيصنعت بوده و تنها منبع مع
 خوردند و ی شدند و گوشت آن ها را میکه بر آن ها سوار م

 یدند و به خاطر فقدان هنر و صنعت حتي نوشیر آن ها را ميش
و . ز محروم بودندي از پوست و پشم آن ها نیاز استفاده واقع

ً برايطب از مبرم به ي خود نیحتاج زندگيا گذراندن امور و میعتا
من در جنوب ي هم مرز عربستان هم چون یواردات از کشورها

 از آن یاز برخين نيو روم در شمال و فارس در شرق بود و هم
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ش که ي قری برکت به سو
تاجرا

ر به يکه در ز بوده یمسافرت نيهم یامبر
  . مي پردازیشرح آن م

  
  ش به شامي به همراه عمویمسافرت و

 ین کشورها نمود و فصل هايبا ا به تجارت ها را وادار
د و فروش ي خری بازارهايی بر پای را در سال برایمخصوص

ر مردم يان از ساي مکّ ی بازرگانینه يمدر ز. به وجود آورد
ن يحجازکوشا تر و در واقع آن را در دست گرفته بودند و ا

ر وير شدن خيبازارها موجب سراز
  . حجاز بودند شده بودین اصل

 ی تعجبی بوده پس جایشيک قري که دمحم يیو از آنجا
 ی برایاري بسیم دست به مسافرت هاينينخواهد بود که بب

ن مسافرت ها همانند ي با کمال تاسف ایول.  زده استیبازرگان
ش از بعثت او مبهم و ناشناخته مانده اند و به نظر ما ي پیزندگ

م که ي که بدانیژه هنگاميار کم ذکر شده اند به ويتعداد آن ها بس
 یم دست ن کاريا ز بهين جه، خوديخد ی برایش از بازرگانيپ

شتر از آن يار بين مسافرت ها بسين رو تعداد ايازده است و از 
 آمده است که ی حلبیره يدر س. ست باشدي بایچه ذکر شده اند م

 به نام سائب بن یجه با شخصي خدی برایت بازرگانيش از فعاليپ
 دهد که دمحم قبل از ین نشان ميک بوده و اي شریفي سائب صیاَب

جه، ي خدی برایو اقدام به بازرگان ی سالگ25به سن  دنيرس
اشته است که متأسفانه ز دي نیگرياد دي زی تجارتیهامسافرت

ن يم که نخستيندار یشک یول. م ي باشیم  اطالعیب هانسبت به آن
يش از پيپ یمسافرت و

  
د، دمحم ي عازم شام گردینظور بازرگان ابو طالب به میروز

ش داشت ي به عمویاري بسی ساله بود و وابستگ9که درآن هنگام 
ز او را باخود يه کرده وخواستار رفتن با او شد، ابوطالب نيگر
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 ی میزندگ) ی دمشق امروزیکيدر نزد( بنام بُصرا 
کرده

دا شد و يرن دوم بعد ازهجرت پ
ه گفت

م يگفت که آن چه قتيبه حق محترم ت خوانندهيروا
خیپ

 یش ميرا کشين مسافرت داستان بحي این حادثه يمهم تر برد
س بوده و در صومعه يا برجيس و ي جرجی ویباشد که نام اصل

ی در محلیا
  . است

م توجه خواننده را به ين داستان بپردازين که به ايش از ايپ
رامون ي گفته ها و نقل شده پی کنم که همه ین نکته جلب ميا

ث، مملو از يان حديش از بعثت دمحم از طرف راوي پیزندگان
را ي اساس است زی و بیختگ و اکثراً سایاغراق و دست کار

 به دمحم جلب شد که کار او باال گرفته یان هنگامين راويتوجه ا
ن يده بود و از اي خواست رسینبّوت به هر چه م در امر و بوده

ن که يتا ا.  کامالَ باز بودیرو دست آن ها در جعل و دست کار
امام آن ها دمحم بن اسحق در ق

  . آن ها را ثبت نمودیها
 از ابن یتياستناد روا را را بهيحَ نجا داستان بُ يو ما در ا

-ی شما باز گو می آمده است براابن ِهِ◌شامرت يساسحق که در
ن يم و از ايکن

  .واهد برد
 دمشق یکيدر نزد(صرا  بنام ُب◌َ یدر راه شام به محلّ 

 در صومعه رايحَ  بُ  نامه  بیشيکش که در آن دنديرس) مروزا
 موجود ی آنان کتابی کرده که در آن به زعم و ادعای میزندگ

 از ن مرديا  در آن ثبت شده ویحين مسياست که تمام علوم د
 کرده و در ی مین صومعه زندگيهم در شده شيکه کش یروز
 یبوده، ول هگذشت او یته ابوطالب بارها از برابر صومعهگذش
 ی نمی کرده و با آن ها سخنیها نمآن به یتوجه مزبور شيکش

 او اطراق ی صومعه یکين که در آن سال در نزديگفته تا ا
ها  آنیه کرد و به زعم و ادعاي آن ها غذا تهیبرا رايحَ و بُ  کردند

 بوده که از درون صومعه مشاهده یزين توجه او به خاطر چيا
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ن دو بُت يد که آن ها به اي شنین بود چون م
  . خورندیسوگند م

 او ها آنیب کرده بوده، به زعم و ادعاکرده و توجه او را جل
 آمدند ی صومعهً او میبه سو که یسواران انيدر م را رسول هللا

را هم  سر، او یباال بر یابر تکه مالحظه کرد که یدر حال
 کرده ید محافظت مي کرده و او را از حرارت خورشی میراه

 صومعه فرود آمدند و ابر یکي در نزدی درختیه يسپس در سا
 خود را یه انداخت و درخت شاخه هاي درخت سایور رومزب
 یند هنگامي آن درخت بنشیه ير ساي رسول هللا آورده تا زیرو

 غذا یه ين آمده و دستور تهييد از صومعه پاين را بديرا ايحَ که بُ 
داد و آن ها را از بزرگ و کوچک و غالم و آزاد به غذا در 

: را گفتيحَ ن به بُ اي از کاروانیکيدرون صومعه دعوت نمود، 
ن يش از ايرا پي زی داریرا به خدا تو امروز منظوريحَ  بُ یا

که ما را به غذا  است شده چه امروز ی کردی نمین کاريچن
همان ي شما می ولیراست گفت: را گفتي؟ بحی کنیهمان ميم

 شما را به خوردن غذا دعوت ید و من دوست داشتم همگيهست
 یز رسول هللا که به علت کودک نزد او رفتند جیکنم، سپس همگ

 که ی بارها مانده بود هنگامیکير درخت و در نزديهم چنان ز
د يچ کدام از شما نبايان هيشي قریا: د گفتيبت او را ديرا غيبح

. ک پسر بچه همه آمده انديجز :  باز بماند گفتندیهمانين مياز ا
ز  ایکيد، پس يايد که با شما بيز بخواهياز او ن: را گفتيبح

 نشاند غذا خوانبرسر مردان رفته و او را در بغل گرفته و آورد
و  خود گرفت یهانگاهر يز به شدتد او را ياو را د رايبح یوقت

ص يها را درست تشخست و آنينگریم او بدندر  يیزهايبه چ
 او یرا به سويهمانان متفرق شدند بحي که می داد و هنگامیم

 ترا سوگند ی بحِق الت و عزّ  پسر بچهیا: ديرفته و از او پرس
را به يبح دادن ، سوگندی من پاسخ دهی دهم که به پرسش هایم

ي ای برایالت و عز
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مرا : را پاسخ دادي آن ها رسول هللا به بحیبه زعم و ادعا
ز آن ها  منفورتر ایزيچ چي سوگند مده که هیزّ به الت و عُ 

 دهم که یسوگند م پس ترا به خدا: را گفتيبح. ستي من نیبرا
بپرس آن چه را که : رسول هللا گفت. ی مرا بدهیپاسخ پرسش ها

رامون حاالت او به هنگام ي پیرا از ويپس بح. ی خواهیم
 آن ها را با ید و همه ي پرسی و خواب و مسائل شخصیداريب

سپس . ص داديبق تشخ دانست مطایآن چه نزد خود داشت و م
ش ابوطالب رفت و از او ي عمویاو را رها ساخته و به سو

فرزندم :  با تو دارد؟ ابوطالب گفتین پسر بچه نسبتيا: ديپرس
د زنده يست و پدرش نباياو فرزند تو ن: را گفتي باشد، بحیم

پدرش چه : ديرا پرسي من است بحیاو برادر زاده : باشد، گفت
 که هم سرش آبستن بود در یاو در حال: دکرد، ابوطالب جواب دا

، خواهرزاده ات را به شهر یراست گفت: را گفتيگذشت، بح
م دار به خدا اگر او را يان بر او بيهوديخودش بازگردان و از 

نند و آنچه را که من از او دانستم بدانند قصد جانش را خواهند يبب
 یمهمّ ار ينده مرد بزرگ و بسيرا برادرزاده ات در آيکرد ز
 ابوطالب. ، در باز گرداندن او به شهرش شتاب کن شدخواهد
شدن از کار تجارت در شام به سرعت با دمحم به  فارغ پس از

  1. مکه باز گشت
اد کرده ي است که ابن اسحق از آن ی داستانین همه يا

 یجمله   به را یگرام یز نظر خواننده يهر چ ش ازياست و ما پ
م که در متن سخن خود ابن ي کنیجلب م»  آنانیبه زعم و ادعا«

 یکين ين داستان تکرار شده است و اي این جاياسحق و در چند
 را که به نظرشان ی اعراب است که اگر خبریاز عادت ها

ش بند يا نقل کنند حتماَ در پيت و ي روای کسی باشد برایدروغ م

 
  183 – 180 / 1 : ابن ِهِ◌شام سيره ی – 1
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 از یکير يجر. »... فالن کسیبه َزعم و ادعا« ند ي گویآن م
 به نام فرزدق یگري شاعر معروف دی معروف در باره یاشعر

  :ت شعر را گفته استين بي که او کرده بوده ايیو ادعا
ً يَزَعَم الفرزدق َأن سَ     قتُُل ُمُ◌ربعا

  اُمربعُ ياَبشر بطوِلِ◌ سالمةُ 
 کند که ُمربِع را خواهد کشت پس به تو یفرزق اِدعا م( 

ً بکار يو دق )  دهمی را بشارت می طوالنی ُمربع سالمتیا قا
ن صورت بوده است و در جهت يز بديدر قرآن ن» زعم «یريگ

 یدر سوره مثالً  ب دشمنان به کار رفته استيمذموم کردن و تکذ
َعُثوايَن َكَفُروا َأن لَّن يَزَعَم الَّذِ «: ديگويتَغابن م  که یآن کسان ( 1. » بـْ

  ) ..خته نخواهند شديکافرند ادعا کردند که بر انگ
َن يَن َأْشرَُكوْا أَ يمثَُّ نـَُقوُل ِللَّذِ «: ديگوين مي سورهً انعام چنودر

 خدا یبرا  کهيیبه آن ها سپس (2  »َن ُكنُتْم تـَْزُعُمونَ يُشرََكآؤُُكُم الَّذِ 

ند آن انبازان شما که يم گفت کجايبودند خواه قائل کيشر
  )د؟يشان را کرده بوديادعا

ُكْم يَن َزَعْمُتْم أَنـَُّهْم فِ يُشَفَعاءُكُم الَّذِ َوَما نـََرى َمَعُكْم « : نيهمچن و
 یانجيو م (3»  َنُكْم َوَضلَّ َعنُكم مَّا ُكنُتْم تـَْزُعُمونَ يُشرََكاء َلَقد تـََّقطََّع بَ 

 باشند، با یما م انبازان شما انيد در ميتان را که ادعا کرديها
با شما د يوند تان گسسته است و آن چه ادعا داشتيپنم، ي بیشما نم

  ).ستين

 
  7آيه :  سوره ی التغابن – 1
  22آيه :  سوره ی أنعام – 2
  94آيه :  سوره ی أنعام – 3
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َعاِم َنصِ «: نيهم چن ًبا فَـَقاُلوْا يَوَجَعُلوْا هلِلِّ ِممِّا َذرََأ ِمَن اْحلَْرِث َواألَنـْ
 خدا از کشتزار و چهار یبرا(  1  »...هلِلِّ ِبَزْعِمِهْم َوَهَذا ِلُشرََكآئَِناَهَذا

ن سهم خدا ي بر قرار کرده و ادعا کردند که ایان هر کدام سهميپا
  ) .هم انبازان ما استن سيو ا

اء هلِلَِّ يَن َهاُدوا ِإن َزَعْمُتْم أَنَُّكْم َأْولِ يَها الَّذِ ي أَ «:  الجمعهو در سوره
  کهی کسانیا: بگو( 2  »نيَ ِإن ُكنُتْم َصاِدقِ  اْلَمْوتَ  النَّاِس فَـَتَمنـَُّوا ُدونِ  ِمن

مرگ  د پسي باشیمد که دوستان خدا يدارد اگرادعا ي هستیهودي
  ).دي باشی راست گو مچنانچهد ي آرزو کنرا

ن ي توان گفت که این مسئله مي نسبت به ایاکنون با آگاه
ن است که ينشانه ا)  آن هایزعم و ادعا(عبارت ابن إسحق 

 کرده، نه آن را یت مين داستان را رواي که ابن اسحق ایهنگام
  .نان داشته استيباور و نه به آن اطم

ش ابوطالب ي دمحم به هم راه عمون است کهيقت داستان ايحق
نام ه بوده بیشيز هست که کشين امکان نيمسافرت کرده و ا

خرد سال  یبچه   کهیگريد ده و مانند هر آدميرا او را ديبح
 را ی درخشانینده ي او آیند براي بی که میباهوش و با استعداد

مادرش نسبت به او  و به پدر يیسفارش ها  کند ویم ینيش بيپ
 ابر را برسر دمحم ن که آنيل ايبه دل رايبح ن کهيا یول. د کنیم
کند و ی کند و از آفتاب حفظ می میده که او را هم راهيد

 حفظ او یر درخت قرار گرفته درخت مزبور براي که زیهنگام
دن ي او قرار داده و با دیبر باال ش رايبرگ ها از آفتاب شاخ و

 یهمانيع آن مقت موضوي حقیجستجو جهت بين مناظر عجيا
ها به راه انداخته، همه و همه از اختراعات و دورغ  آنیرا برا

 
      136آيه :  سوره ی أنعام –2 

  6آيه :  سوره ی جمعه – 2
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 انيراو سال یاندو  ک صدي ی ساخته و پرداخته ی هایپرداز
را با ي تواند باشد که بحیب نميعج نيا البته. است اخبار و ثيحد

همان يد از صومعه خارج شود و آن ها را ميدن آن چه که ديد
ن مناظر خارق العاده يدن چني بود با دیگريهر کس د. خود کند

 او یابر شخص را که ن که بتواند آني کرد تا این رفتار را ميهم
 افکنده تا او را ی خود را بر او میه ي کرده و سای میرا هم راه

 آن یول. ستياز حرارت آفتاب حفظ کند بشناسد و بداند که او ک
 آن ی انحصاریه ين ابر و سايز است، خود ايچه تعجب بر انگ

 یابر کوچک تکه ديبا ن انحصاريا به توجه  باشد که بایبر دمحم م
ن که يا یبرا و اندازديب هيسا ک نفريبر   توانستیم فقط که بوده

 سر او پرواز کند، یکيست در نزديبایفتد ميه اش بر دمحم بيسا
خارق  یزين چي که چنيیزه و از آن جايک نيحداکثر به ارتفاع 

.  باشدیز مير ممکن نياست پس غ یعير طبيغ کامالً و  العاده
ن ابر در تمام طول راه يت مزبور ايز طبق رواي نیرا از طرفيز

 آفتاب تير موقعيبه تفس توجه  سر او قرار داشته و بایبر باال
 در سمت چپ و یست گاهي بایز مين مزبور ابر روز طول در
ا يپشت و ا ي در سمت راست ی سر و گاهیگر در باالي دیگاه

ً بر حسب موقيرد و دقيجلو او قرار بگ  آفتاب که یعت زمانيقا
  کهیموقع ست که چراين معلوم نيهم چن. ن استيتابع حرکت زم

ه اش را يقرار گرفت ابر مزبور سا درخت یه ير سايدر ز دمحم
 نبود و یه کافيک سايا يهم بر درخت و هم بر دمحم انداخت آ

ن داستان را يث که ايان اخبار و حدين راويم که اي دانیاصالً نم
د يايد بين ابر باي افتادند که این فکريجعل و ساخته اند چرا به چن

رد ي آن نشسته است قرار بگیه ي که دمحم در سای درختیو بر رو
در  یوارد خانه ا دمحم اگر اياندازد، آيب ه اش را بر درختيو سا

 یقرار م خانه آن یرو بر و  آمدین ابر ميا  شدیم یکينزد آن
ان بر يد منظور راوي انداخت؟ شایم آن بر را ه اشيو سا گرفت
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ابر را  تکه ن روياز ا و بوده خواننده رتيو ح ختن تعجبيانگ
 ی آنها که وقتین گفتهي فرستادند و ای رفت با او میهر جا که م

 از حاضران یکي عقب ماند و یهماني میاز حضور بر سر سفره
او،  سر یکرده و آورد، ابر مزبور هم بر باالرفت و او را بغل 
کند، و آن چه ی ما را ثابت مین ادعاي کردایآن ها را هم راه

ن گفته ي و دورغ است ایت مزبور ساختگي کند که روایثابت م
 که رفت و او را آورد ابوبکر بوده در یآنها است که شخص

ر بوده و م که ابوبکر دو سال از دمحم جوانتي دانی که همه میحال
ن ي ساله و هم راه ا7 ساله بوده و ابوبکر 9در آن هنگام دمحم 
  !کاروان اصالً نبوده

 ابر را بر درخت یه يز اکتفا نکرده که ساين نيان به ايراو
 ی کردند که شاخه هایافکندند بلکه پا را فراتر نهاده و کار

 دمحم شوند آن هم ی برایبانيدرخت به حرکت در آمده تا سا
ر ي دانم اصالً چرا دمحم زیمن نم. گري دیباني بر ساینبايسا

 توانست از یا نميآ.  به آن نداشتیازي که نیدرخت رفت در حال
ند؟ به ي ابرش بنشیه ير ساي زيین جدا شده و به تنهايريسا

 یان برايت آمده کارواناي روایخصوص آن گونه که در برخ
 یول. د سبقت گرفته بودنی درخت از ویه ير ساينشستن ز

ن يستند که اين ني به فکر ایان به هنگام جعل و دورغ پردازيراو
  . خواهد داشتیا نادرستي ی از درستیانيجعل آن ها چه پا

ن ابر دمحم را تنها دو بار در ين که اياز مسائل تعجب آور ا
 که ین مسافرتي همیکي کرده است ی اش هم راهیطول زندگ

مسافرت دومش به شام جهت  به هنگام یم و دوميشرح آن را داد
او را هم  سرهيجه به نام ميجه که غالم خدي خدیتجارت برا

ست و پنج ساله بوده و ي بیو در آن هنگام جوان.  کردی میراه
ان در ي راویش از بعثت صورت گرفته اند وليهر دو مسافرت پ

 یآفتاب حفظ م در مسافرت دوم او را از گزند یزين که چه چيا
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ده و يک بار آن را ابر نامي. دا کرده اندير پکرده اختالف نظ
 یدانم که چرا وقت یو من نم) َملَک(گر دو فرشته ي دیگاه

از دو  ک فرشتهي یخواستند ابر را به فرشته مبدل سازند به جا
 نبود؟ یت کافين مأموري ایک فرشته برايا يبرده اند آ فرشته نام

 را یاري خلق بسک نفر،ي خود عالوه بر ی تواند با بال هایاو م
ن چرا ابر مزبور تنها در يهم چن. ردي خودش بگیهير سايز زين
گر، ي دیافکند و در مسافرت هایه مين دو مسافرت بر او سايا

 نبود، چنانچه از مراحم یش و نه پس از بعثت از آن خبرينه پ
 را مأمور ی ابریامبريش از پين بوده که پي ایکيخداوند بر دمحم 
 مهم یلين مسئله خي ایامبريند آفتاب کند پس از پحفظ او از گز

ده است تنها در ي آن چه که به ما رسی تر بوده، ولیتر و اول
ن ابر و دو ين دو مسافرت به شام است که مورد حفاظت ايهم

نه مهاجرت ي به مدی روزی حلبیبگفته . َملًَک قرار گرفته بوده
ه ي خود بر او سایدن او آمدند ابوبکر با رداي دیکرد و مردم برا

ن جا که يافکند تا او را از حرارت آفتاب محفوظ کند، چرا در ا
ا آن دو فرشته بر يآن ابر و ) فرستاده شده ( امبر مبعوث يک پي
ن يان در پاسخ اين و راوي از محدثیانداختند؟ برخيه ني سایو

ش از بعث در ي پیه افکندن ابر بر ويسا« ند يگوین ميپرسش چن
ن يو منظور آن ها ا»  بوده است یامبريس پي و تأستيجهت تثب

 یت قبل از بعثت و نه بعد از آن صورت مين تثبياست که ا
 ینبّوت وح اساس رايز ستيک پاسخ خنده داريکه البته . رديگ

ا ي ابر باشد یه يشود چه سایت و بر پا مي آن تثبیاست و بر رو
س نبّوت يتأست و ي تثبی برايی به تنهاینباشد و نازل شدن وح

س نبّوت با يت و تأسيد گفت تثبي است و در واقع بایکاف
ه دهنده و ي سای برنده انجام گرفت و نه با ابرهایرهايشمش

 شد نه یه افکندن ابر مين مسئله وابسته و موکول به سايچنانچه ا
به هر حال در طول .  از آنیادي آمد و نه انقی به وجود میاسالم
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ن وجود ابر ي با ایت دمحم آفتاب بوده ولش از بعثي پیمدت زندگ
از ي که نیه افکنده است در حالي او سایمزبور تنها دو بار بر رو
به . شه بوده استيت نبّوت هميم و تثبيبه بودنش در جهت تحک

  .ش از بعثتيخصوص پ
رامون حالت ي پيیرا از دمحم پرسش هايبح که ن گفتهيو ا

 کرده یو مسائل شخص یداريب  و خاص او به هنگام خوابیها
 د و سپسيد داشت و همه پرسش ها را مطابق با آن چه نزد خود

ده يان دو شانه اش دي را میامبريُمهر پنگاه کرده و یپشت و به
گران ينست که به دي ایگر همه و همه براي خنده دار دیاتيرواو 

ل يق مانند تورات و انجي عهد عتیند که از دمحم در کتاب هايبگو
 با نام و نشان و زمان و یعني .اد شده استي مشروح یبه گونه 

 ی او از بدو تولد تا روز وفاتش، و کسی حالت هایمکان و همه 
ن يبه ا نسبت که نبوده یهوديان يا رابي یحي مسیش هاياز کش

ده و نخوانده ي خود ندیا آن را در کتاب هاي اطالع بوده یمسئله ب
 ی شدند مسافرت ویه مدع کار را به آن جا رساندند کیحت.بوده

ق ذکر شده ي عهد عتیز در کتاب هايش ابوطالب به شام نيبا عمو
ند اه نقل کردیت مضحک و خنده داراي اثبات آن روایبرا. است

را مشغول قانع ساختن همراهان ي که بحیدر حال: ن کهياز جمله ا
 یعنين روم يها به عدم رفتن به سرزمامبر و عهد گرفتن از آنيپ

امبر او را خواهند يرا در صورت شناخته شدن پيبود، زشام 
آمدن  را از آن ها علتي او آمدند، بحی نفر بسو7کشت، ناگهان 

امبر آمده ين پيما به خاطر ا: د و آن ها جواب دادنديشان را پرس
 نمانده یاچارهد و اکنون يآ ین ماه به مسافرت ميم که در ايا

 آن فرستاده نشده باشند و ی از مردان ما به سویاست که عده ا
چه چنان: را گفتيبح. دي او به ما رسم که خبرين راه بوديما در ا

 قادر به یا کسيرد آي انجام بگیباشد که امر خواست خدا بر آن
را قول دادند که يپس به بح. نه:  باشد؟ گفتندی از آن میريجلوگ
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 امبر انجام نخواهنديپ ت خود را در بردن و آزار دادنيمأمور
ت ين مأموريها را به اآن که یم جانشان از کسانيو از ب. داد

  .گماشته بودند همان جا ماندگار شدند
نشان دهند که مردم شام با  دارند یسع چه گونهد که يبنگر

ن ي به شام در همیق از مسافرت وي عهد عتیخواندن کتاب ها
ده و فرستا و کشتن ایابي ردی را برایماه آگاه شده بودند و کسان

 کند و ی نقل می کامالً مخالف حلبیتياو ابن اسحق ریول. بودند
 کند و آن ها را از اهل کتاب یاد مي هفت نفر از سه نفر یبجا

س و تمام ير و دريان و نام آن ها را زري خواند و نه از رومیم
ست ي نی از نام آن هفت نفر خبری حلبیره ي کند که در سیذکرم

از وارد کردن گزند به دمحم منع کرده و را آن ها را ين که بحيو ا
م جان، از ين که از بينه ا1ز دمحم را رها ساختند و رفتند، يآن ها ن

 بازگردند نزد یت دهنده گان خود دست خالين که نزد مأموريا
  .را ماندگار شدنديبح

ن ي تواند چنی نمیچ عقل سالميبه هر حال هر چه باشد ه
ن که از ته دل به يرد و جز اي را بپذیف و متزلزلي سخیگفته ها

 گونه آن توارت اگر رايز بکند  تواندیگر نميکار د آن ها بخندند
 مفصل بشارت دمحم را به عنوان ین گونه يند به اي گویم که

ان خواهان کشتن او يهودي دهد، پس چرا یامبر آخر زمان ميپ
 خواهند او یچرا م و دارند مانيا به تورات  کهیهستند؟ در حال

غمبر نشده يست و هنوز پيش ني بی که پسر بچه ای در حالرا
 ی را میامبري پین که او معني که دال بر ایزي چیاست و حت

   ظاهر نشده بوده، بکشند؟یداند از و
م ي عهد قدین که دمحم در کتاب هايد بر اي تأکیان برايراو

- در آنید و حتياوصاف و مشخصات خاص خودش ذکر گرد با
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رد و مادرش ي میتولدش م از قبل پدرش ت کهان شده اسيها ب
را يبح به داستان ست خواهد مرديش نيب ی که او کودکیموقع

اد کرده اند که يز ي نیگري دیش هاياکتفا نکرده بلکه از کش
 همان هاسافرت با آن ها برخورد کرده و آنن ميابوطالب در ا

 یحلبکردند،  افتياز او کرده و همان جواب ها را دررا  سؤاالت
 یعني (آن ها : دي گوی می خود به نقل از محب طبریره يدر س

اده شدند يجا پدند و در آني رسیبه صومعه ا) دمحم و ابوطالب 
 با ین پسر بچه چه نسبتيا: ديصاحب صومعه از ابوطالب پرس

ست ينت فرزنداو : ش گفتيکش  باشدیم مفرزند: تو دارد؟ گفت
امبر است، ابوطالب يک پي او د زنده باشد،ي بایرا پدر او نميز

 آسمان به او  از کهیآن کس:  چه؟ جواب دادیعنيامبر يپ: گفت
ابوطالب :  رساندیم ني رسد و او آن را به مردم زمیام ميپ

از : ، گفتيی گوین است که ميم تر از ايخداوند عظ مقام :گفت
لب آن جا را ترک کرده و  حذر کن، سپس ابوطایان بر ويهودي

ن پسر يا: دي پرسیش آن از ويد و کشي رسیگري دیبه صومعه
ش ياو فرزند من است کش:  با تو دارد؟ جواب دادیبچه چه نسبت

. د زنده باشديست و پدر او نباين پسر بچه فرزند تو نيا: گفت
امبر و يک پي یماي او سیمايرا سيز: چرا؟ جواب داد: گفت

-سبحان: گفت ، ابوطالباست امبرانيپ چشمان بمانندچشمان او 
 سپس م تر است،ي عظيی گویهللا، مقام خداوند از آن چه که تو م

ا آن ي برادرزاده ام آیا: گفت او به و امبر کردهيپ رو به ابوطالب
م، منکر قدرت يعمو: امبر گفتي؟ پی شنوید مي گویچه را م

ن ي شود ایرمان ميت دست گاين راوي آن چه از ا1.خداوند مشو
 یبيرتگر از لحاظ تيش دي دو کشروايت بر رايبح روايتاست که 

ن ي بر ایرا اصل و مأخذ اصليبح ی راویعني داشته است یشيپ
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ان با جعل و قرار دادن آن ها ي باشد که راویگر مي دروايتدو 
از آن  نمودند یسع رايبح روايتاز ش يپ وقوع، لحاظ زمان از
 و مقدمه را استفاده کنندي بر داستان بحیتيد و تثبيتأئ به عنوان ها
 و .گذشت خواهد را و ابوطالبيان بحي آن چه که می باشند برایا

 است یرا داستانين است که داستان بحيه اين نظريا در ما ليدل
ان به آن ي که راویکه اتفاق افتاده، البته جدا از شاخ و برگ هائ

 کند مشخص بودن مکان ید ميافزوده اند و آن چه وقوع آن را تأئ
گر است که نه مکان ي دروايتش بر خالف دو يوقوع و نام کش

  .شيآن مشخص است و نه نام آن دو کش
اد يش ي ابوطالب با دو کشی جعلیآن چه که در گفت و گو

 یموقع است به آن ها ابوطالب ین گفته يا  کندیشده جلب نظر م
مقام « : امبر است، گفتيک پيبرادر زاده اش  که گفتند او به که

و ما نظر خواننده » يی گوی آن است که تو مم تر ازيخداوند عظ
 آن ابو طالب ینده يم که گوي کنین نکته جلب مي را به ای گرامی
 که آن را از زبان ابوطالب جعل کرده است، قدر و یا آن کسيو 

ست ي نیرا شکي دانسته است، زیمنزلت خداوند را بهتر از دمحم م
است که متوجه  م تر از آنيعظ اريبس که مقام و منزلت خداوند

 خود را توسط او به گوش انسان ی بشود تا خواسته هایانسان
 ین با ذات فعال و مطلق و وجود کلّ يگر برساند و اي دیها

  . ناسازگار استیان وي پای و بیسرمد
  

  مسافرت دوم او به شام
  

جه بوده و غالم ي ساله و در استخدام خد25در آن هنگام 
و .  کردهی میسافرت او را هم راهن ميسره در ايجه به نام ميخد

افکند  هياو سا بر یمسافرت ابر آغاز  از همانی حلبیبه گفته 
 و يیجه چون از راست گويخد: دي گویم اسحق ابن باره نيا در



 - 209 -

                                                

د او ي دمحم مطلع گردی و اخالق واالی و درست کاریامانت دار
 شام به هم راه غالمش یرا به استخدام خود در آورد و به سو

 در ی درختیه ي شام در سایکيامبر در نزديسره روانه نمود، پيم
 کرده فرود ی می زندگیشي که در آن کشی صومعه ایکينزد

ست که در ي شخص کنيا: ديسره پرسيش مزبور از ميآمد، کش
 یشيک قرياو : سره گفتي آن درخت نشسته است؟ میه ير سايز

ک يجز ن درخت هرگز ير ايز: ش گفتياست از اهل َحَرم، کش
  .امبر ننشسته استيپ

 خود را فروخته و آن چه را که الزم یسپس رسول هللا کاال
 مکه بازگشت، در راه یسره به سويده و به هم راه ميداشت خر

م روز و شدت گرفتن گرما دو ين د که به هنگامي دیسره ميم
او  بر  شانی بال ها  راندی م  شترش را دمحم کهیفرشته در حال

دند يبه مکه رس که یهنگام. ند افکنیم هيسا او بر و رانند گستیم
سره او يجه مال التجاره خود را با سود فراوان فروخته و ميخد

  1.  آن دو فرشته باخبر ساختیش و ماجرايرا از گفتار آن کش
 که یزي ساده دالنه ابن اسحق که در آن چروايتن بود ي ا

 آن دو یه يث درخت مزبور و سايه تعجب باشد جز همان حديما
 یم را آن ها ینهفته ها اکنون که.  خوردینم به چشم فرشته
  .ميشکاف

 و آن ه افکنيسا ابر آن انيجر از شيرا کشيداستان بح در
ن ي در ایم وليدا کردي آن بر دمحم اطالع پیه افکنيدرخت و سا

ه همان داستان را ي شبیان خواستند که داستانينوبت راو
 ین تفاوت که برخي را که کردند با اتکرارکنند و کردند وآن چه

ت آن ياواز ر ابن اسحق ی کردند وليیگر پر گوي دیکم و برخ
ش مزبور را بر ي خالصه و مبهم اکتفا کرد و نام کشیبگونه 
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بسنده ) شيکش(ت نخست فاش نساخت و به گفتن يخالف روا
را ذکر کردند و گفتند که نام او  نام او گراني دیول نمود

 یز مبهم گذاشت و ناميه و ابن اسحق مکان را نبود» نسطور«
ذکر کردند و  » بازار بُصرا« گران ي که دیدر حالاز آن نبرد 

 را در یش مزبور ابرين که کشي به این داستان اشاره ايدر ا
در   کهیده باشد نشده است در حاليه افکندن بر او ديحاِل سا
اد يز آن گران اي دین آن را ذکر کرده است ولينخست داستان

را يش مزبور بر خالف بحيت ابن اسحق کشيکرده اند و طبق روا
 که یز نگاه نکرده است در حاليبا دمحم سخن نگفته و به پشت او ن

ان دو شانه اش را يگران نقل کرده اند که با او سخن گفته و ميد
ن يا یبرا ابن اسحق تيبه روا و قرار داده یز مورد بازرسين

 داللت بر ی درخت مزبور برایهير ساينشستن ز شيکش
را نگفته است که ي بوده و برخالف داستان بحی کافی ویامبريپ

ق ي عهد عتیرامون اوصاف او در کتاب هايق آن چه پياز طر
گران همان حالت ي دی برده است ولین مسئله پيآمده است به ا

. م گفتيرامون آن سخن خواهي را نقل کرده اند که پیداستان قبل
ش در دو مسافرت ين کشي ای و بعدی داستان قبلی فرق هان هايا

ق ي دمحم از طریامبري استدالل بر پیدمحم به شام بودند که در دوم
 جز یهرگز کس«ن جمله ير آن درخت و گفتن اينشستن او در ز

صورت گرفته است و » . آن ننشسته استیهيامبر در سايک پي
ن گفته ي از ایر و است و ظاهراً منظویبييک استدالل عجين يا
 بوده ن جايم در اي بن مریسيع زمان ن درخت ازيا ن بوده کهيا

 آن یهيامبران از ساي کرده و جز پیه م آن استفادیه يو او از سا
را ير آن ننشسته است زي زی کسیسي بردند و بعد از عیبهره نم

ر ي که دمحم را در زیامده است و هنگامي نیامبري پیسيبعد از ع
  .غمبر استيد که او پيفهمد يآن د
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 یه ير ساي بود، به زیامبر نمين جوان پين که اگر اي ایعني
ک ي آن تا کنون فقط یه ياز سا راي آمد زیدر نم ن درختيا
 آورده اند که گفته یسي از عیاتيرواامبر استفاده کرده است، و يپ

ن درخت در نخواهد ي ایه ير ساي به زیپس از من کس« است 
  .».یامبر أمّ يآمد جز آن پ

 آن یهير ساي زیا دمحم به تنهائيمن شخصاً اطالع ندارم که آ
ان يرا راويز با او بودند، زيگران نيسره و ديا ميدرخت نشست 

ن گونه باشد که يار کرده اند و چنانچه اين باره سکوت اختيدر ا
 شود یم گاه الزماست چون آن  استدالل مزبور باطلم پسيگفت
 آن یه ير ساي زيیامبر باشند و اگر او به تنهاي پها آنیهمه که

 ید به نظر مي بعیلي خیح است ولينشسته است استدالل صح
ً در کنار اويسره ني آن جا بوده و ميیرسد که او به تنها  ز حتما

 درست باشد یسين نقل قول از عيو چنانچه ا.  بوده ر درختيز
آن درخت ر ي در زیامبر آّم◌ّ ي جز آن پیکه بعد از او کس

 باشد یر از آن درختين درخت غيد اي باینخواهد نشست پس م
 آن درخت یه يرا در ساياد شد زي را از آنيبح که در داستان

ز يان ني کاروانی نشستند و همهیز ميامبران نير از پي غیافراد
 تنها یکين ي آن نشستند اما ایه ير سايبه همراه دمحم در ز

 یگريد درخت دي بای کنند پس میه مه اش استفاديامبران از سايپ
چ يزمان که دمحم آمد ه  تا آنیسين که بعد از عيو خالصه ا! باشد

م که ي دانین درخت ننشسته است و ما ميه اير سايکس در ز
ً ي تقریسيان دمحم و عي می زمانیفاصله   باشد ی سال م500با

ن درخت بر سر رهگذر ين که اي سال با ا500ن که طول ي ایعني
 قرار گرفته بوده یک شهر مسکوني یکيروان ها و در نزدکا
 آن استفاده نکرده یه ير سايچ کس تا آمدن دمحم و نشستن زيه

چ ين مدت هير ممکن است که در طول ايک امر غين يبوده و ا
ن رو يو از ا. ن درخت استفاده نکرده باشدي ایه يکس از سا
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ش را به ي کرد سخنان کشین اشتباه سعيح اي جهت تصحیليسه
ش يمنظور کش: ر کند و اظهار داشتيل و تفسي تأویگرينحو د

ر يامبر در زيک پي  جزین ساعت کسين بوده که در ايمزبور ا
در » هرگز « یکه البته با توجه به بودن کلمه . آن ننشسته است

 یطرفست و از ي قابل قبول نیلير سهيل و تفسيش تأويسخن کش
ذکر شده است ) سدر(ت ها ياو رین درخت در برخيچون نوع ا
ت ياو را بکند پس رین عمر درازيک چني  تواندیو سدر نم

ت اياون که در ريجالب توجه ا.  استیجعل و یکامالً ساختگ
ک ي یها همگان داستاني به شام راویمربوط به مسافرت دوم و

 عادت به یمسئله را فراموش کرده بودند که همواره از رو
ز ذکر يدند حتماً آن را ني دی که دمحم را میهنگام نقل سخنان کسان

م و هشدار دادن و بر حذر داشتن دمحم از ي کردند و آن بیم
بارآن را  نيا یول. ان که قصد آزار و کشتن او را دارنديهودي

 که ین فراموش کاريفراموش کرده بودند که لعنت خداوند بر ا
  .طان بوده استيحتماً کار ش

م که ماخذ آن يد بگويز بايرشته ن دو فیه افکنيرامون سايپ
رامون آن ابن اسحق فقط ين بوده و پيشيان همان ابر پي راویبرا

ز يگر نيان ديت و نقل کند، راويسره روايتوانسته است از قول م
ت يده باشد تا از او روايافتند که فرشته ها را ديسره ني جز میکس

 دو و د رویسوار بر شتر م م روزي که نی که کسیکنند در حال
گر يست که از چشم دي نیزي اندازند چیه مياو سا بر سر فرشته
  . بماندی مخفیاِن هم راِه ويکاروان

 یگر هم راه وي از زنان دیجه و عده اي خدی حلبیبه گفته 
ده اند که بر ين فرشته ها را دي که دمحم وارد مکه شده ایبه هنگام

 جز یمراهان ون باشد چرا هياگر چن. سر او در پرواز بوده اند
 و ساده یمسئله  ن حادثهيا  کهینند؟ در حاليسره نتوانستند ببيم
از  یو کس بماند یمخف یبر کس ستي باینبوده که م یتي اهمیب
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ت و خبرآن يپر اهم و ار خارق العادهيابد، بلکه بسيآن اطالع ن
ن که چرا به يگر اي دیمسئله . ست پر آوازه و کامل باشدي بایم

ه انداخته بود ي شام که ابر بر سر او سایه سوهنگام رفتن ب
 به هنگام بازگشت دو فرشته یدن آن عاجز بوده وليسره از ديم

 یابر ذکر دني از دیجه داده وليده و گزارش آن را به خديرا د
ش از يپ« د ي گوین مسئله مي در جواب ایاورده ؟ حلبيان نيبم
  هيسا  بر اویابر ت شد که از همان آغاز مسافرت تکهين روايا

 یم هيسا بر او فرشته دو مراجعت به هنگام چون  و افکند
 شام بوده و یمت به سوي ابر در هنگام عزیه يانداختند پس سا

سره متوجه آن نشده بوده گزارش ي که ميیاحتمال دارد از آن جا
  1» .جه نداده استيآن را به هنگام بازگشت به خد
 دمحم که در کتاب ی شناخته شده یبه هر حال مسافرت ها

اد شده اند هفت بار بوده، سه مسافرت به يرت از آن ها ي سیها
  .منيشام و چهار مسافرت به 

  
  

   خودیآغاز معرف
  ل عربيش بر قبايده هاي ایو عرضه 

  
ت متعدد، دمحم به مدت سه سال دعوت خود را به اياور طبق

م اسالم هم چنان پنهان نگاه داشت و در سال چهارم آن را اعال
را خود را از ي به آن ادامه داد، زیا ترسينمود و بدون واهمه 

 هشام و ی از بنیگريار دياران بسيش ابوطالب و يت عمويحما
  .دي دیوسته بودند مي ا لُّمَطِلب که به او پیبن
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 داند که یرت را مطالعه کرده باشد مي سیهر کس کتاب ها
 یحلب.  بودهتش منحصريخودش و اهل ب انيم دعوت دمحم در آغاز

د و يجه و زيخد همه قبل از« د ي گویر ميبه نقل از حافظ ابن کث
ن يجه نخستيد خدي تردیو ب 1» مان آوردندي به او ایمن و علياُم أ
را او بود که در امر نبوت او يمان آورد زي ای بود که به ویکس

مان به ين اشخاص به ايو اقدام ا.  کردی میبانيق و پشتيرا تشو
 هم یعي طبیليبلکه خ  نداردیتعجب چ گونهيه یها جا نه تنیو
 بزرگ و او کردندیم یزندگ سقف کير يزها با او  آن.باشدیم

 یدگيرس کرده و به اموراتشانیشان را اداره ميآن ها بوده وا
 داشته ویم دوست را دمحم هم که  او بودههمسرجه يکرده، خدیم

 یجه به وي خديیم اهداد غالي داشته و زیاو را دوست م هم دمحم
او را آزاد و سپس به فرزند   باشد کهیم ازدواج به هنگام

در باره  و بوده ساله د هشتيز موقع رفته و در آني پذیخواندگ
 ید فرزند من است از او ارث ميز«  او به مردم اعالم کرد ی

 از او بوده که زيکن) ی حبشیبرکه (من يو ام ا» برم و او از من 
پس از مادرم :  گفتید و دمحم به او مي به ارث رسیبه و پدرش

  .یتو مادر من هست
ش بوده و در آن هنگام هشت ساله بوده و ي پسر عمویعل

 ی میدمحم کفالت او را به عهده گرفته بوده و در خانه دمحم زندگ
 امور ی و دمحم همه یش از بعثت و آمدن وحي پیعنيکرده 

ن بوده که ين مسئله ايل ايدل او را به عهده گرفته بود و یشتيمع
 ی وارد شده و تعداد افراد خانوادهشي بر قریدي شدیقحط

از  بوده، شده او  موجب زحمتن مسئلهياد بوده و ايابوطالب ز
برادرت ابوطالب که : گفت عباس شيعموبه ن رو رسول هللايا

 قرار ی که مردم در چه محنتیني بیتو م دارد و یاديفرزندان ز
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 یکيم، تو يم و بارش را سبک کنيز تا نزد او برويخرب دارند پس
را  ، پس نزد او رفتند و موضوعیکيز ي و من نی داریرا بر م

 را طالب یال و به گفتهيان نهادند ابوطالب گفت عقي در میبا و
د، پس رسول هللا يد بکني خواهیچه مد و هر آنيبگذار من یبرا
ان با رسول هللا  هم چنیرا و علجعفر را گرفت و عباس یعل

 به موقع بعثت دمحم هشت ساله بوده و در یاگر عل 1. ماندگار شد
ب ي عجپس  کردهی میافته و با او زندگي یدامان او پرورش م

ست ي بایعادات اصوالً م طبق بلکه اورد،يب مانيا او به ست کهين
ش را ي کرد و گفته های میرويش پي در تمام خواسته هایاز و
در مورد : دي گویم) االمتاع( به نقل از یحلب.  کردیق ميتصد

و  همواره او راينبوده، ز  هرگز مشرکید گفت که وي بایعل
در همه  و از او بوده یو امبر هم راهيپ از فرزندان یکيهمانند 

 به اسالم ی نبوده که از ویازي کرده و نی میرويامورش پ ی
ه آن که خالص 2. د و گفته شود که اسالم آورديدعوت به عمل آ

 یروي پی تعقل نبوده، بلکه از رویرو از اد شدهيمان اشخاِص يا
 یروي خود پیزندگ  امورِ یها از دمحم در همه را آنيد، زيو تقل

ب سندگان کتيان تذکر است که نوي شان جايدر ا.  کردندیم
ن اسالم در دادن افتخار يرت به هنگام ذکر مسلمانان نخستيس

 یعل به را  آنیبرخ دارند و ف نظراختال سبقت ورود به اسالم
ن يگر به ابوبکر و اي دیو برخ.  دهندی طالب نسبت میبن اب

ب در کت نسبت به آن چه آن ها استانگر غفلت کامل خود ينما
  مایبرا هستند که هان آنيا . گوناگون آورده اندیاتيرواخود از 

م ش از بعثت و اعاليپ مان ابوبکر به دمحميا در یمتعدد اتيروا
د آورده يايا بي طالب به دنیاب ابنین که عليش از ايو پ یامبريپ

ار وفادار يها بودند که به ما اطالع دادند که ابوبکر اند و آن
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 یدار ميامبر قبل از بعثت بود و همواره از او در منزلش ديپ
قول  از هستند که و آن ها مصاحب او بوده ن ويکرده و هم نش

 یمن و ابو بکر مانند دو اسب شرط بند«  کنند یت ميامبر روايپ
آمد و اگر او ی زدم به دنبالم میاو جلو مم که هر گاه من ازيبود

اران ي از یم از قول برخي ابونع1.  رفتمیدنبالش م زد بهیجلو م
مان آورده بود يامبر ايش از بعثت به پيابو بکر پ« د ي گویدمحم م

« .2  
افکار دمحم در امر نبوت و م که ابو بکر به ُکنه يندار شک ما
 یامبرين رو پس از اعالم پي برده بوده و از ای پی ویهدف ها
.  کردیاو م قيبه تصد مبادرت یديا ترديچ گونه مکث يبدون ه

رامون يپ« : دي گویغمبر که مي هست از پیتيروا نهيزم نيا در
ن که امتناع و سخنان مرا ي صحبت نکردم مگر ایاسالم با کس

 یدر هر مورد بود که) ابوبکر(ابوقحافه  ن پسريا هاتن. رد کرد
  .»رفت و بر آن استوار ماند ي سخن گفتم آن را پذیکه با و

مان به دمحم يوستن و اين تنها اکتفا نکرد که در پيابو بکر به ا
ز ين مبلغان او ني از وفادارتریکيد بلکه يگران سبقت جوياز د

به دمحم  مانيه مردم به اغات و دعوت محرمانيبود و توانست با تبل
ر بن العوام و طلحه بن يعثمان بن عفان و زب  همچونیاشخاص

سان نام شان را برده اند يرت نويگر را که سي دید هللا و عده ايعب
مان به دمحم و ي در ای تواند علیپس چه گونه م. 3 مسلمان کند

 یم  که مای سبقت گرفته باشد در حالیدن به اسالم بر ويگرو
د ي تقلیتفکر و تعقل بلکه از رو یرو از او نه مانيا م کهيدان

ن که اهل يم، دمحم پس از اياکنون به اصل مطلب باز گرد. بوده
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مان آوردند دعوت خود را يم اي که شرح دادیتش بگونه ايب
ها  از مردم را که اکثر آنیعده ا توانست محرمانه ادامه داد و
به  رفتندیبه شمار مف يقدرت و ضعی بیاز زن و مرد، مردم

ن کار ادامه داد و در ي خود جلب کند و به مدت سه سال به ایسو
 خواستند نماز برگزار ی که مسلمانان مین مدت هنگاميطول ا

 ی مخفیهایدگي از بریکيرفته و در یم مکه به خارج کنند
 یم باز  کردند وی آن نماز را برگزار می کوهستان هایهادامنه

 از ی وقاص و عده ایسعد بن اب  کهینگامه یگشتند، روز
دامنه  یمخف ی هایدگيبر نياز ا یکيمسلمانان مشغول نماز در 

 را آنان ودند يرسمشرکان سر  از یناگهان عده ا کوهستان بودند
 قرار يیب جوي کردند مورد سرزنش و عی که میبه کار نسبت

 وقاص با یده و سعد بن ابيدادند و کار به زد و خورد کش
 از مشرکان وارد ساخت یکي بر ی ضربه ایستخوان فک شترا

 بود که در راه اسالم ین خونين اولي کرد و ایو او را زخم
  1. خته شدير

 ین واقعه مسلمانان رفتن به خارج از مکه برايپس از ا
 یخانه  در انهيمخف  نماز را ترک گفته و مراسم خود رایادا

با   کهیروز  کردند و تای م از مسلمانان به نام اَرقم برگزاریکي
آشکار کردن دعوت  را به دمحمر خداوند ي زیه هاينازل شدن آ

أعرض عن تؤمرو فأصدع بما« : ن کار ادامه داديفرمان داد، به ا
و از  بانگ برآر ی کنیم افتيدر دستور بدان چه (2 »نيَ اْلُمْشرِكِ 

 3 » نيَ بِ قـْرَ ريََتَك االَ َوَأنِذْر َعشِ « : و ) بگردان یمشرکان رو

خود  یره يس در یحلب) م دهيش را بيک خويشاوندان نزديخو(
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  کهیامبر تا هنگامي پم کهيابي ین امر در ميا از روال: دي گویم
چهارم آشکار ساخت هم چنان خود و  در سال را دعوت خود

   1.  شده بودند یارانش در خانه اَرقم مخفي
ابو  شيجز عمو انيشيقر دعوت، در آغاز آشکار نمودن

 را او دعوت ن کهي ا با و  کردندی نم یمخالفت یلهب، با و
 رساندند و سخن ی نمی به وی آزاری کردند، ولینم استجابت

ن ي پس از ایول.  گفتندی گردد نمی وی که موجب ناراحتيیناروا
 خود و قرار داد تمسخر و يیب جويان آن ها را مورد عيکه خدا

 در ی را گم راه خواند و روزه العقل و پدران شانيآن ها را سف
 مردم یا: اد زديمسجد الحرام که مشغول عبادت بت ها بودند فر

ما : د گفتندي کنیم مخالفت ميش به خدا که با قوم پدرتان ابراهيقر
ن يز ايم خداوند ني کنین بتان را به عشق تقرب به خدا عبادت ميا
 2» ِبْبُكُم اهللُّ حيْ  ی فَاتَِّبُعونِ ُقْل ِإن ُكنُتْم حتُِبُّوَن اهللَّ «: ه را نازل فرموديآ

د و ي کنیرويد پس از من پي داریچنانچه خدا را دوست م(
  ).خداوند شما را دوست خواهد داشت

 ناراحت شده یز از وين) انيشيقر(ن تحول آن ها ي پس از ا
 نزد ی کمر ّهمت بستند و روزیو بر عداوت و مخالفت با و

 انِ يبرادرت خدا فرزند ابوطالب یا :گفتند یابوطالب رفته و به و
کم   را ما و  کندی ميیب جويع ن ماياز د و  دهدیم دشنام راما 

 یا او را از ما باز مي.  خواندیم گم راه  را پدران مان و عقل
 تو در  راي، زی کشی مان ما کناريما خودت را ازيو  یدار

 ی نرمابوطالب با آن ها به. ی باشیما م همانند یو با مخالفت
   3.سخن گفت و آن ها را راونه کرد
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ش بر زبان ها يش از پيگرفت و نام او ب باال بعد کار یاندک
ختن هم يک و برانگيبه تحر ز شروعين انيشي شد و قریرانده م

  کردند ویو ن قطع رابطه بايدن و هم چني و جنگیبه دشمن گريد
ان ما ي در مبوطالب ااي: رفته و به او گفتند ابوطالب نزد گريد بار

م ي و ما از تو خواستی باال هستی مسن با شرف و با منزلتیمرد
 و ما به ی نکردی ولی کنیري برادر زاده ات جلوگیاز کارها

ن بر دشنام به پدرانمان و سبک مغز دانستن مان و يش از ايخدا ب
منع  او را ايکرد،  مي نخواهيیبايان مان شکي از خدايیب جويع
 از ما هالک یکيم تا ي پردازی و تو به جنگ ما با اوي و ی کنیم

  . او را ترک کردند و رفتندیو خانه . شود
 با آن ها بر ی از قوم خود و دشمنيی جدایعنين مسئله يا

 یا: ابوطالب به شدت گران آمد و دمحم را خواست و به او گفت
بر من . ن و چنان گفتنديپسر برادرم، قوم تو نزد من آمدند و چن

ل يه دار و آن چه را که طاقت آن را ندارم بر من تحموخودت نگ
ش او را سر شکسته و تنها يرسول هللا که گمان برد عمو. مکن
 عمو به یا: ست گفتي او نیاريش خواهد ساخت و قادر به يرها

ماه را در دست چپم قرار  و خدا اگر آفتاب را در دست راستم
ان يداوند آن را نما که خین امر را ترک کنم، تا هنگاميدهند که ا
سپس بغض . ا در راه آن هالک شوم، ترک نخواهم کرديسازد و 

ه کرد و بر خواست و قصد رفتن کرد که يش را گرفت و گريگلو
 پسر برادرم، برو و آن یا ايب: ابوطالب او را فرا خواند و گفت

م نخواهم ي بگو به خدا هرگز تو را تسلیچه را که دوست دار
  : خواند از جملهیيت شعرهايکرد و ب

  ناي التراب دفیدُ فسَّ  اَوَ یحت    ک بَجمِعهميصلوا اليوهللا لن  
  افتيت شان به تو دست نخواهند ي جمعی با همه انبه خدا آن(

  )مترجم) ( که در قبر خاک را بالش خود سازمیتا روز
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د ي را بنام عماره بن الوليیخوش رو ان، جوانيشيآن گاه قر
را نزد ابوطالب ) رهيدبن المغيلدبن الولبرادر خا(ره يبن المغ

 او دمحم را یرد و به جاي بپذیآورده و خواستند که او را به فرزند
د ابوطالب روبه يم آن ها کند تا او را بکشند که با مخالفت شديتسل

 الُمّطلب خواست تا یبن و  هاشمیآن گاه ابوطالب از بن. رو شدند
رفتند به ي پذیز همگينها آن. رنديت خود بگير چتر حمايرا زدمحم 

مان ي که به او ايیها آنیهمه و جز ابولهب که نسبت به دمحم
  1. د ي ورزی میآورده بودند آشکارا دشمن

 که دمحم دعوت خود یم که هنگاميابي یت فوق در مياز روا
 برده و ی بهره میار مهميت قدرت بسي ساخت از حمایرا علن

ش يه و آن قدرت عمو کردیه ميدر دعوت خود به آن تک
 الُمّطِلب که به ابوطالب ی هاشم و بنیر مردان بنيابوطالب و سا

 بوده و یشاونديخو به خاطر تنها تين حمايا بودند، البته وستهيپ
 آن ها بدون شک یم همه يرا اگر نگويز. مان به اوينه به خاطر ا

 کيت فقط ين حمايمان نداشتند، البته اي ایاکثر آن ها به و
 یان نميشي توسط قریت وي بوده و از آزار و اذیت جانيحما

 ید که براي رسین آزار بعدها به جائي کند و ایريتوانسته جلوگ
مان آورندگان به ي از ایان به عده ايشي از ظلم و ستم قريیرها

اسالم دستور داد تا مکه را ترک کرده و به حبشه مهاجرت 
عوت، دمحم توانست ن که پس از آشکار کردن ديخالصه ا. ندينما

به  ابوطالب شيت عمويبه مدت هفت سال با استفاده از حما
ت و ين راه هرگونه اذيو دعوت خود ادمه دهد و در ا تيفعال

 ابوطالب در سال شين که عمويان را تحمل کند تا ايشيآزار قر
ش از يسه سال پ  حدوداً یعني دعوت دهم پس از آشکار شدن

جه يش خدهمسر همان سال نه در گذشت و دريهجرت به مد
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 سه روز بعد از وفات ابوطالب و به گفته یبه گفته ا. افتيوفات 
ن ين رو دمحم اي و پنج روز قبل از وفات او، و از ایس گري دیا

ن کرد و کم تر در يد و خود را خانه نشيسال را سال اندوه نام
  . شدیان مردم ظاهر ميم

 یبن و  هاشمیبن در نهفته قدرت که ستين یشک یول
 ی برای ماند، حتیباق الُمّطَلِ◌ب پس از فوت ابوطالب هم چنان

 توانست مانع کشته شدن او یم تنها قدرت نيا یول. دمحم شخص
دمحم در . افتيان گردد و آزار او هم چنان ادامه يشيبه دست قر

 را از یش دو قدرت مهمهمسرواقع با از دست دادن عمو و 
 در مسئله ني ا یول .ینو مع یگريد ی ماد یکي دست داد،

 ی نکرد و از طرفیرين تأثياو کوچک تر یاراده  و ميتصم
 ی بنیرا از انتقام جوئيان جسارت کشتن او را نداشتند زيشيقر

ن در يک جنگ خوني الُمّطِلب و احتمال بروز یهاشم و بن
 آزار رساندن به او پس از یم داشتند، وليب دمحم صورت کشتن

  کهیبه گونه ا  باال گرفتیريچشم گفوت ابوطالب به نحو 
سرش خاک بر ش راه را بر او بسته ويهان قري از سفیکي یروز
 را به ی خواست کسیم دمحم چنانچهش ازفوت ابوطالب ي پ1.ديپاش

 یرفتن و گفتن اشهدان ال اله اال هللا اکتفا مياسالم دعوت کند به پذ
 یورد م بر خی با کسچنانچهدرگذشت ابو طالب  پس ازیکرد ول

به  را بود، او برخوردار یاحترام کرد که از اقتدار و عزت و
 ی می کرد و عالوه بر گفتن ال اله اال هللا از ویاسالم دعوت م

کند تا بتواند دعوت  تيحما دشمانش برابر خواست که از او در
  . خود را منتشر سازد

 یشير قريغ یکسان از تيحما و قدرت نيا چنانچه یحت
ت و آزار او را پس يوس شده بود و اذيان مأيشيقر زرا ايباشد ز
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از به کسب ين رو نياز ا. از فوت ابوطالب دو چندان کرده بودند
ر ي اجتناب ناپذیل عرب به گونه اير قبايت ساي و حمایبانيپشت

ن هدف ين اقدام او در تحقق ايافت و نخستي ی فزونیدر و
ف بود و ي ثقی بنیله يده ها و افکار خود بر قبيعرضه کردن ا

 یله مسافرت نمود ولين قبين کار به شهر طائف مرکز اي ایبرا
شخند و آزار بزرگان و خود افراد يز با استهزا و ريدر آن جا ن

بودند از سه  عبارت لهين قبيا بزرگان. له روبه روشدين قبيا
مسعود بن عمرو بن (، )ريُعمَ  ل بن عمرو بنياليعبد (برادر 

ن که دمحم در يکه پس از ا) ري عمرو بن ُعمَ ب بنيحب(و ) ريُعمَ 
 یت آن ها را براي کرد و حمایامبري پیبرابر آن ها ادعا

:  از آن ها به او گفتیکيشرفت دعوت خود در خواست نمود، يپ
ر يا غيآ:  گفتی واقعاً خداوند تو را فرستاده باشد، و دّومچنانچه

م به خدا که قس : گفتیبفرستد؟ سّوم خداوند  نبود کهیاز تو کس
  1. سخن نخواهم گفتیبا تو کلمه ا

 نبود که خداوند یا به جز تو کسين جمله که آيگفتن ا
نست که دمحم نزد اعراب جزو مردان بزرگ و ي ایبفرستد، نشانه 

 رفت یه شمار م بیعاد مردم از  و  آمدینم به حساب سرشناس
َوقَاُلوا  «: چه که در قرآن آمده است مطابقت داردن مسئله با آنيو ا
َن اْلَقرْ َلْوال ن يگفتند چرا ا (2»مٍ ي َعظِ نيِ تَ ي نـُزَِّل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل مِّ

آين دو شهر فرود ني بزرگ از ایقرآن بر مرد
دو شهر مکه و طائف است و مکه  از منظور ن جايدر ا

 که دمحم یاست هنگام بوده) مادر شهرها  ( یمعروف به اُم القر
م گرفت به هنگام آمدن حج، يوس شد تصميمأ في ثقیمک بناز ک

 
  420 - 419 / 2:  سيره ی ابن ِهِ◌شام – 1
  31آيه :  سوره ی زخرف – 2
  



 - 223 -

                                                

 حج به مکه یل عرب که براي خود را بر قبایده ها و هدف هايا
 خود از قول ابن یره يند عرضه کند، ابن هاشم در سي آیم

 نزد حج، موسم دنيرسول هللا به هنگام فرا رس: دي گویاسحق م
به  را هاو آن رفتیم مکه  در آمده عرِب ِگرد ليقبا کيکاي

امبر يگفت که فرستاده و پیها م کرد و به آنیخدا دعوت م یسو
ف ين تعري خود را چنین باره خاطره يد بن أسلَم در ايز. خداست

دم يستاده بودم، دي ای هم راه پدرم در منیبه هنگام جوان:  کندیم
ن ي زد و چنیعرب سر م ليقبا یبه اقامت گاه ها که رسول هللا

م و او به شما دستور ي خدای فالن من فرستاده ی بنیا:  گفتیم
د و ياوريمان بيد و به من اي را عبادت نکنی دهد که جز او کسیم

 او ید، در پي کنیت و پشتبانيد و از من حمايسخنانم را باور دار
 شد او یامبر از سخنانش فارغ مي بود که هر گاه پیگريمرد د

ن مرد شما را به يالن ا فی بنیا : گفتیم  کرد ویآغاز سخن م
 ی بنیفه ياز طا مانان ِجن شماي و هم پیکنار نهادن الت و ُعزّ 

 در یزي چی کند و جز بدعت و گم راهیش دعوت ميمالک بن اَق
از پدرم . ديد و به او گوش ندهيسر ندارد از او اطاعت نکن

 بن عبد ی او عبدالعّزیعمو نيا: ست؟ گفتيمرد ک نيا :دميپرس
 عرب رفته و یله هايگر قبي سپس نزد د1.ابولهب استالُمّطلَب، 

 همه او را رد ی خود را عرضه کرد ولیده هايشه ها و اياند
: او گفتند و به  رفتار کردندی با گستاخی با ویکردند و برخ

 شناسد یگر مي تو، تو را بهتر از هر کس دیله يخاندان و قب
  2. کردندی میرويوگرنه از تو پ

 او یني خواستار جانشیمان به ويبل از در مقاي نیبرخ
 از 3 .او زدند ینهيبر س رد ز دستيرفت و آنها ني او نپذیشدند ول
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 که یامبر در حالي پیروز: است ت شدهيعبدهللا بن عباس روا
بان بن ي شیلهي از قبی هم راه او بودند با عده ایابوبکر و عل

ء یو، هانثعلبه روبه رو شد که عبارت بودند از مفروق بن عمر
ابوبکر  ک،ينعمان بن شر  ویباني بن حارثه شیصه، مثنيبن قَب

: تتان چقدر است؟ جواب داديد جمعياز مفروق بن عمرو پرس
 شما چه گونه یقدرت دفاع: ديش از هزار نفر، ابوبکر پرسيب

 دارد ابوبکر ی اقبالیاز ما کوشش، و هر قوم: است؟ جواب داد
 جواب ان شما و دشمنتان؟ي مچه گونه است جنگ: ديمجدداً پرس

مان به هنگام يیاروين و رويخشمگ تي نهای بيیارويدر رو: داد
 اسلحه راو  اسبان را بر فرزندان. ديت شدي نهایب ینيخشمگ

  از طرف خداوندیروزيو پ مي دهیم حيترج باردار یشترهابر
ابوبکر رسول هللا را  سپس. است ه مايعل یو گاه  مای برایگاه

 یدند دعوت تو از براي پرسی کرد، آن ها از ویمعرفبه آن ها 
 کنم ین ميدعوت بر ا: ؟ رسول هللا گفتیشي برادر قریست ايچ

ست و من ي انباز جز او نی بيیکه شهادت داده شود که خدا
ش به امر يرا قريد، زيم کنياريد و يم و مرا پناه دهي اویفرستاده

 حق ی باطل را به جاب کرد ويامبِر او را تکذيخدا پشت نمود و پ
  .از و سزاوار ثنا استي نیرفت و خداوند است که بيپذ

؟ یشي برادر قریست اي چیبرا از گريد: مفروق گفت
ُتْشرُِكوْا ِبِه  ُكْم َأالَّ يأَْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعلَ  ُقْل تـََعاَلْواْ «: رسول هللا جواب داد

ْلَواِلدَ يشَ  ِ ً َو الَ  نِ يًئا َو  ْن إْمَالٍق حنَُّْن نـَْرزُُقُكْم َوإِ ِإْحَسا ُهْم تـَْقتُـُلوْا َأْوَالدَُكم مِّ
َها َو َما َبَطنَ   َحرََّم اهلّلُ یالَّتِ  النـَّْفسَ  َال تـَْقتُـُلواْ  وَ  َوَال تـَْقَربُوْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

ْحلَقِّ  ِ آن چه  تا دييايب: بگو «1 »ِبِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ  َذِلُكْم َو صَّاُكمْ  ِإالَّ 

 یزين که چيخداوند بر شما حرام ساخته است بر شما بخوانم، ا
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فرزندان  و دي کنیکين خود نيبه والد د، ويرا با خدا انباز مکن
 ی میشان را روزيد، ما شما و اي مکشیم تنگ دستيخود را از ب

و . ديک مشوي زشت از پنهان و آشکارش نزدیم، و به کارهايده
 حرام نموده ی را که خداوند کشتن اش را جز به سزاوارینانسا

 ین ها است آن چه خداوند شما را بدان سفارش ميد، اياست مکش
  .»ديد با عقل درک کنيکند تا شا

 ینياگر زم ستين ینيزم ک کالمي ن کالميا گفت  مفروق
 ین دعوت ايست اي چیگر از برايم، ديشناخت یبود آن را م

ْلَعْدِل ميُ ِإنَّ اهلّلَ « : ن تالوت کردي هللا چن؟ رسولیشيبرادر قر ِ ُر 
َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَـغْ ي اْلُقْرَىب وَ یَتاء ذِ يَواِإلْحَساِن َوإِ  ِعُظُكْم ي ینـْ
   1» َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

 و بخشش به یکي دهد که داد و نیخداوند فرمان م«
 ی میست و ستم نهي و ناشاد و از کار زشتيشاوندان کنيخو

  .»رنديد باشد که پند بپذيفرما
ک دعوت ي نیسته و کارهايتوبه اخالق شا: مفروق گفت

 یب کردند و به تو پشت کردند بيتکذ تو را  کهيی آن های کنیم
 یم ايديسخنانت را شن: صه گفتيء بن قبیهان.  کردندیخرد

ک ي با م وين خود را ترک کنين که ما دي ای ولیشيبرادر قر
 یب و داشت نخواهد یخوش م، عاقبتيکن یرويپ از تو جلسه
 هستند که ما از ید عجله کرد در پس ما قومي است و نبایخرد

 ما و تو یم، وليم اکراه داري ببندیمانين که بدون اطالع آن ها پيا
 برادر یا:  بن حارثه گفتیمثن. مي کنیم و فکر مي گردیباز م

ء ین جواب هانيو جواب هم ميداد به سخنانت گوش فرا یشيقر
 ین سويا مناطق  در  کهیدار دوست اگر یصه است، وليبن قب
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با  ما رايز م،يم آماده اي کنیاريت و ي از تو حمای کسریآب ها
م و حادثه ياوري به وجود نیم که حادثه اي عهد بسته ایکسر
به   که تو ما رایزين چيم و به نظر من ايز پناه ندهي را نیساز
 تواند ی پادشاهان نمی، مورد خوشنودی کنی آن دعوت میسو

د و يد و راست گو بودي ندادیجواب بد: رسول هللا گفت. باشد
 برساند که بر آن یاري عّزوجل ین خداي تواند به دی میکس

د که خداوند شما را يني نمانده است که ببیزياحاطه داشته باشد، چ
 زنان شان را فرش  آن ها کند وی هايینها و دارايوارث سرزم

نعمان بن . د کرديس خواهيح و تقديشما سازد، و شما خدا را تسب
ن تالوت ي بخش و رسول هللا چنپروردگا را تحقق: ک گفتيشر
ًرا َوَنذِ یَها النَّبِ ي أَ اي «: دندنمو َّ َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ ا ِإَىل اهللَِّ يًرا، َوَداعِ ي ِإ

ِِْذنِِه َوِسَراجً 

                                                

ِر اْلُمْؤِمنِ ريً ا مُّنِ  امبر ما تو را گواه و ي پیا« 1» نيَ ا، َوَبشِّ

  خدایم و مردم را به سويمژده دهنده و هشدار دهنده فرستاده ا
و به مًومنان مژدهً .  تابانیو چراغا اجازه با و خوانده فرا

سپس رسول خدا برخاست و » بزرگ از جانب خدا بده یبخشش
  . رفت

 حج وارد مکه شد ی بکربن وائل برایلهي که قبیهنگام
 ابوبکر همراه.  کنیرسول هللا به ابوبکرگفت مرا به آن ها معرف

تعداد شما : ديامبر پرسي کرد پیامبر نزد آنها رفت و او را معرفيپ
 یروين: ديامبر پرسيپ. شبنمقطرات ار همچون يبس: گفتند ست؟يچ

 یدفاع یآمادگ چ گونهيه:  شما چه گونه است؟ گفتندیدفاع
 ی حفاظتاننه از آن ميم، در مجاورت فارس قرار گرفته ايندار

: امبر گفتيپ. مي دهی اَمان می به کسانه آنيو نه عل مي کنیم
را به چنگ ان  آنی خداوند شما را تا آن هنگام که خانه هاچنانچه

ها د و فرزندان آنيد و زنان شان را به نکاح خود در آورياوريب
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 یم گردنبه را خداوند ن حقيا بدارد د زندهيخود ساز یرا برده
 و سه بار حمد ید و سيح کني و سه بار تسبید که او را سيريگ
؟ یستيدند تو کيد؟ از او پرسيير بگوي و سه بار تکبید و سيکن

او  از بگذشت، هاپس ابو لهب از کنار آن. امبر خدايمن پ: گفت
از س او را ، پیآر: ؟ گفتی شناسیم را مرد نيا ايدند آيپرس

 او د،ي ننهیوقع شيهابه حرف :ساختند گفت ش آگاهيگفته ها
ش در يگفته ها از را نيا گفتند. دي گویم انيست که هذيوانه ايد

   1.مي فارس احساس کردیباره
 دمحم از دعوت یها به هدفیخوبم بهي توانین جا ميدر ا

ودش به ز بارها خين نيش از ايم و پي ببری اسالم پيیخود و بر پا
در . مي قرار دادیکرده بود و ما قبالً آن را مورد بررس آن اشا ره

بان بن ثعلبه و بکر بن وائل داشته يبا ش  که دمحمین دو نشستيا
 ین اشخاص از فارس اطاعت ميگونه اد که چهيکه دیهنگام

ها  دانند در سخنان خود با آنیرا بزرگ و پر مهابت مکنند و آن
-ان آنيپای بیهانعمت و بهشت مانند یمعنو هق کننديمسائل تشو

 را ی مادیق کنندهيشان بازگو کرد و سپس مسائل تشویبرا را
و به   کنندیرويپ ی کرد اگر از وی به آنها حالده ويش کشيپ

را صاحب  آنیهايین فارس و اموال و دارايسرزم نديايب دنبالش
خته و زنانشان  را اقامتگاه خود ساان آنیخواهند شد و خانه ها

ز و غالم ي را کنانرا به نکاح خود در خواهند آورد و فرزندان آن
ن ي خودش را از این سخنان هدف واقعيخود خواهند کرد و با ا

حاً يز به آن اشاره و صرين نيش از ايدعوت آشکار ساخت که پ
د و يد تا با آن اعراب را مالک شوي به من بدهیدست: گفته بود

  .دياعت خود در آورعجم ها را به اط
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ا مردم هر ي ادامه داد و با سران  خوداو همچنان به کار
به   رایمن کس:  گفتیم هاآن به  شدیم  که روبرویله ايقب

رفت که چه بهتر و ي کنم هر کس دعوت مرا پذی وادار نمیکار
ت يرد او را وادار نخواهم ساخت من تنها طالب حمايهر کس نپذ

 یول. غ کنمي دستورات پروردگارم را تبل باشم تا بتوانمیجانم م
-ینشان م ن گفته هاي ا1. رفتنديله ها او را نپذين قبيا از کدامچيه

 یبرا یو لزوم  کردهیت جانش اکتفا مي به حمایدهند که و
ن ي ای که ادامه دانستیم یخوببه راي ز دهي دینم آوردن مانيا

ً و با گذشت زمان ينها غيتبل اتباع و  وردنمنجر به فراهم آتا
ج يتدرها بهو الجرم تعداد آن. دي به گرد خود خواهد انجامیاراني

ک يل به ي خواهد گذاشت و تبدیو به مرور زمان رو به فزون
 ی حامیلهي خواهد شد و او را از قبی ویبرا یتيپر اهم قدرت
 بوده و ی وی که حامیالهين قبياز خواهد ساخت و اي نیخود ب

 باشد دو راه ینده و خطرنا ک او مواجه ميااکنون با قدرت فز
ا او ياورد و يمان بيا به او ايد يش تر در برابر خود نخواهد ديب

  .مان خواهد کرديرا با زور وادار به اآن
ک يافتن ي ین جست و جو و کوشش برايرودار ايدر گ

پر تو ) نهيمد(ثرب ياُفق  ده دميسپ از ديام نور ، ناگهانیحام
 دشمنانش ینگام مهاجرتش به آن، اثرات آن براافکند که تا ه
 اهل یکينه بودند يدر آن هنگام دو قوم ساکن مد. ظاهر نگشت

بودند و  )نقاعي قیر و بني النظیَضه و بني قُرَ یان بنيهودي(کتاب 
ل يدلو به) منيل عرب ياُوس و َخّزَرج از قبا(  بت پرست یگريد

ان خود را ناچار يودهيل اُوس و َخّزَرج يقدرت روز افزون قبا
من بمانند يها امان گردند تا از شر آنيله هم پين دو قبيدند که با ايد

ها و ان آنيان اهل کتاب بودند هر گاه که ميهودي که يیجاو از آن
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 ید ميرا تهد هاآن فوراً  دادیم یرو یمشاجره ا لهيدو قب نيا
ه است که ديزمان آن اکنون فرا رس:  گفتندیها مکردند و به آن

 مردم چون را بفرستد تا دوشادوش او شما را همیامبريخداوند پ
ن وعده و يان از ايهودي البته منظور 1.مياًرم و عاد کشتار کن

 ان قومي از میامبرياعراب نبوده، بلکه پان ي از میامبريد پيوع
 دهد و نام یاو را م بشارت تورا ت که) ليي اسرایبن( خودشان 

 برند و منظور یسر مهنوز هم در انتظار او بهح است و ياو مس
 ین گفته ها در واقع ترساندن اُوس و َخّزَرج بوده و نميها از اآن

 یروزي خواهد بود که پین مسئله از جمله عوامليدانستند که ا
 یروزين پي خواهد کرد و ایه گذارين و پايدعوت دمحم را تضم

  .ديعت ُعقبِه آغاز گردين بياز نخست
عقبه  و  استیصعب العبور کوهستان  گذرگاهیمعنه بهُعقّبِ 

 است یم گذرگاهي کنی آن آغاز سخن می که ما اکنون در بارهیا
ً بهي و مّکه، تقریان ُمنيم  مکه که یلومتريفاصله چهار کبا

و به آن نام )  جمرهیرم(کنند یان در آن سنگ پرتاب ميحاج
 کند ی می مکه قصد منکه ازی کسیداده اند و برا) َجَمرهً عقبه(

 که نام یدر سمت چپ راه قرار گرفته است و امروز مسجد
ن يدر ا. عت را بر آن نهاده اند، در آن بر پا شده استيمسجد ب

 َخّزَرج که در راه حج بودند یلهي از قبیمکان دمحم با عده ا
عاصم : دي گوی مابن ِهِ◌شام یرهيس در برخورد کرد، ابن اسحق

: ت کردي من روایاز بزرگان قوم خود برا ه و اوبن عمر بن قتاد
شما : ديها پرسها بر خورد کرد از آنکه رسول هللا با آنیهنگام

هود؟ گفتند ي یگفت از موال. از َخّزَرجید ؟ گفتند عده ايکه هست
ها ها را دعوت به نشستن کرد و اسالم را بر آنپس آن: یآر

 را خود و ها خواند آنی از قرآن برایات چنديعرضه کرد و آ
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 و موقع برخورد انيهودي کهيیجااز آن . کردیمعرف امبر خدايپ
 شدن کي نزدی اُوس و َخّزَرج وعدهیله هايافراد قب مشاجره با

راه  دادند که همیها مح را به آنينام مسبه یامبريپ ظهور موعد
 ن سخنان دمحميها را تار مار و قتل عام خواهند کرد ا آنیاو همه
 است یامبريپ ن همانيا: گر گفتنديدهمو به ها مؤثر افتاددر آن

ش ي او پیاريم به ي دهند پس بشتابی او را میان وعدهيهوديکه 
رند، و سخنان او را فوراً باور يان بر ما سبقت بگيهوديکه نياز ا

دند و به او قول دادند که گفته يرفتند وبه اسالم گرويکردند و پذ
ها  گوش قوم خود خواهند رساند و اسالم را بر آن او را بهیها

 یتر از تو مرد یرند گراميعرضه خواهند کرد و چنانچه بپذ
ن خود يمان به اسالم به سرزميسپس با ا. وجود نخواهد داشت

چهگونه ي هیتي به روای ول1.ها شش نفر بودهد و تعداد آنبازگشتن
  . موکول شدندهيدار مجدد به سال آي انجام نگرفت و دیعتيب

ه نين شش نفر به مديکه ای ابن اسحق هنگامیگفتهبه
ها  رسول هللا آگاه ساختند و آنیبازگشتند قوم خود را از ماجرا

 انصار نماند که یها از خانهیرا به اسالم دعوت کردند و خانه ا
که دمحم ش از آنياسالم پ در واقع  و2. اد رسول هللا نشوديدر آن 

 که یلين شهر را فرا گرفته بود، البته به همان دلي ادياينه بيبه مد
 دوازده حج یبعد در موسم: دي گویابن اسحق م. مياد کردياز آن 

معروف است،   اولیعقبه که به عقبه  دریبا و انصار از نفر
عت نساء يکه معروف به ب عت کردنديمالقات کردند و با او ب

ف به جنگ يا تکليت ي که درآن در خواست حمایعتي بیعنياست 
که دوازده نفر مزبور به ید هنگامي گویابن اسحق م. نشده است

 را ريبن عم مصعب هاهمراه آن نه باز گشتند رسول هللايمد
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 یو درعقبه 1م دهد يها قرآن و اسالم و فقه تعلبه آن روانه کرد تا
نه  و بدون آن  رودیشمار م اسالم بهیدوم که در واقع سنگ بنا

امبر قرار ي گرفت ، پی می پای افتاد و نه اسالمیم فاق اتیهجرت
ها ن عقبه با انصار گذاشت و آنيي در پایمالقات محرمانه ا

جا آمدند و در انتظار او نشستند و تعدادشان انه به آنيشبانه مخف
که یهنگام: ها بودان آنيز در ميهفتاد و پنج نفر بود که دو زن ن

 کرد ی میهمراهلُمّطِلب او را عبداش عباس بن يعمو امبر آمد،يپ
 یهمراه ابو بکر و علها به رسول هللا قبل از آن،یتيدر رواو  2

-عت بهين بار بيها نشست و ابه محل قرار آمد و به انتظار آن
دستورات  ی صورت گرفت و انصار همهی همه جانبه ایگونه

سالم با هر رفتند و به او قول دادند که در راه اي دمحم را پذیاسالم
                   .ز قول متقابل داديدمحم ن 3.کس که الزم باشد جنگ کنند

 ینقل م نيچن  ابن اسحق از قول عاصم بن عمر و بن قتاده
عت با رسول هللا اجتماع کردند ي بیکه مردم برایهنگام: کند

 یا مي مردِم َخّزَرج آیا:  گفتیانصار بن نضله عباس بن عباده
 ،یآر: د؟ گفتندي کنیعت مين مرد بي با ای چه منظورید برايدان

د ي کنیعت مياه بيو س ُسرخ با مردم جنگ یبا او برا شما: گفت
- اموال دادندست  تان و ازبزرگان د که با کشته شدنيني بیاگر م

ن ننگ يکه ا ميگویهم اکنون مد کرد ازيم خواهيتسل  راتان او
که به رغم  ديدانیگر ما و آخرت را در بر خواهد داشت و ايدن

و  اير دنيد کرد خي وفا خواهیها به عهد خود با وبتي مصیهمه
ن يرغم احاضران گفتند ما به. ما خواهد شدش بينص تآخر
: دنديامبر رو کرده پرسيم، سپس به پيکنیعت مياو بها بهبتيمص
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بهشت، :  ما خواهد داشت؟گفتی براین چه نفعي رسول هللا ایا
  1.ميعت کنياور تا با تو بيش بيت را پدست: گفتند

د يمنظور عباس بن عباده از جنگ با مردم سرخ و سف
 ی میشان به سرخيکه رنگشان روشن و موها فارس است مردم
اه ي سیره و موهاياه، مردم عرب است که رنگ تيد و از سييگرا

 را نداشت و مسلماً یزين چيک چنيدارند و در واقع دمحم انتظار 
 که به آب گوارا ی عباس بن عباده او را مانند تشنه این گفتهيا
ت يحما را او انتظاريز. حال و خشنود کرده بود رسد خوشیم

 یها با او براند که آني بیاز شخص خودش را داشت و اکنون م
 ی کمیهيعت ماين بيچه که در ا کنند، آنیعت ميجنگ با همه ب
ان ي رسول هللا میا« : تهان اسيثم بن التي ابوهیتأمل است گفته

ها  است که ما آنيیرشته ها) ان استيهوديمنظور (ما و آن قوم 
م و خداوند امر تو را ين را کرديا چنانچه ايد، آيم بريرا خواه

 گشت و ما را رها ی قوم خود باز خواهیظاهر نمود به سو
  2.»  ساخت؟یخواه

د موجب قطع رابطه و يعت باين بيست که چرا ايمعلوم ن
را تا يها شود زا آنا پشت پا زدن به اتحاد بيهود يمان با يعهد و پ

ان وجود نداشته که يهوديان دمحم و ي میگونه دشمنچيآن زمان ه
ن يها شود بلکه اموجب پشت کردن به عهدها و قراردادها با آن

-ان اعراب بهيش بودند که درآن زمان دشمنان دمحم در ميکفار قر
عت کنند ي دانست که اگر با دمحم بیثم مي ابوهديشا .رفتندیشمار م

ن سبقت يا سبقت خواهند گرفت و ی از ویرويان در پيهودياز 
را ي باشد، زیان ميهودي خود نسبت به ی اعالم دشمنیمعنبه

 کيرا به نزد هاآن همواره انيهوديم يطور که قبالً ذکر کردهمان
 عاد چونهم را ها آنیراه وکه هم یامبريظهور پ زمان شدن
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ن ي کردند و ایم ديتهد نمود و قمع و کشتار خواهند قلع وإَرم
ن را خواهد داشت که به يها حالت ان آیعت در واقع برايب
 ید مي است که ما را به او تهدیامبرين همان پيا: نديان بگويهودي

ن ما يم و اي بر شما سبقت جستیاز و یرويدر پ د و مايکرد
  .م کرديون عاد و إَرم کشتار خواهچم که شما را هميهست

 است، یکيبلکه خون من و شما :  گفتیو دمحم در جواب
- جنگم تا آنیم است من خون شدن ختهير شما شدن خون ختهير

 صلح یکه با وی کنم تا زمانید و صلح مي جنگیه او ميکه علگاه
 با یم خود را به دشمنين گفته در واقع تصمي و با ا1.ديکنیم
  .خ اعالم نمودي ازآن تارانيهودي

عت دمحم اقدام به انتخاب دوازده نفر فرمانده يپس از انجام ب
رسول هللا : دي گویان انصار نمود ابن اسحق مياز م) بينق(

د، ي کنید و به من معرفيان خود انتخاب کنيدوازده نفر از م: گفت
ن دوازده نفر يسپس به ا. و سه نفر از اُوس نه نفر از َخّزَرج

ل قوم خود يم، کفي بن مریسيون عي شما همانند کفالت حوارگفت
همه . ل هستميکف) منظورش مسلمانان(د و من بر قوم خودم يهست

  2.یآر: گفتند
ن ي ای دمحم در پی دهد که حالت روانین مسئله نشان ميا

که قبالً در دعوت خود به یرا در حاليده، زيعت دگرگون گرديب
 کرده، ناگهان و پس یاکتفا م شيابخش  تحمل آزار و خدا بهیسو

گونه ل او به خشونت و جنگ آشکار شد بهيمعت، ين بياز تحقق ا
 بود که طرز تفکر ین گاميعت نخستين بي توان گفت ای که میا

 دگرگون ساخت ی خشن و جنگیز او را به طرز تفکريصلح آم
عنوان انتخاب دوازده نفر از انصار به ن ادعايا ل برين دليو بهتر

 ن عدهيا انتخاب ست کهي نی باشد و شکیفرمانده از طرف او م
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ر ي باشد و به تعبیک سپاه ميل ي تشکیاقتضا یدر محدوده
ک يهر  راي رود، زیم شمار بهینظام یدهک سازماني، یکنون
 از افراد مردم خودش خواهد یبخش ن دوازده نفر مسئولياز ا

ل يتشک را یظامنک واحد يها بود که در واقع هر کدام از آن
  وی، فرا خوان)جنگ بروز( موقعِ ضرورتخواهند داد که به

انتخاب کرده بود و با   کهیفرماندهان توسط ها آنیدهسازمان
ً درارتباط خواهند بود، بسي مستقیو انجام  منظمع و يار سريما

ً يزم نيا در را ما یچه گفتهآن  و.خواهد گرفت  کند، ید ميينه تا
نه يعت، از مّکه به مدي، سه ماه پس از تحقق ب اویمهاجرت فور

 جنگ را نازل یهين آينخست فوراً  نهيبه مد دن اشيرس است که با
َنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اهللََّ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقدِ يَن يُأِذَن ِللَّذِ «: کرد ِ  ( 1»رٌ يَقاتـَُلوَن 

است  شده اردها ستم و شود و بر آنیده ميها جنگکه با آنآنانبه
 باره نيدر ا).  است توانا شانیاري بر اجازه داده شد و خداوند

مشرکاِن مکه اصحاب رسول هللا : دي گویم در کّشاف یزمخشر
ا مضروب ي شده یها زخم دادند و آنیو آزار م شدت رنجرا به

:  گفتیها م کردند و او به آنیآمدند و تظلّم مینزد او م
  . من دستور جنگ داده نشده استد، هنوز بهيمهاجرت کن

ه بر او نازل شد که ين آينه مهاجرت کرد و ايکه به مدنيتا ا
پس از ) جنگ( مجاز شدن قتال ینهي است در زمیه اين آينخست

 شده نازل  کردهیم مي تحررا جنگ هاه که در آنيهفتاد و چند آ
 یه صادر شده است براين آي که در ایاجازه ا نيا البته 2.است

د يد و باي شایگونه دمحم هنوز بهیرويرا ني است زیجنگ دفاع
توسط آن به دشمنانش  مند نشده بوده که بتواندمستحکم و قدرت

 گرد خود فراهم نمود، ی کافیرويکه ن بعدها یول حمله کند
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 را یز داد و جنگ عمومي را نی و تهاجمیدستور جنگ تعّرض
-  خود را با مشرکان آنیاعالم نمود و تمام تعهدات و قرار دادها

  1. نهادی توبه آمده است نقض و به کناریگونه که در سوره
م به يتصم) دارالندوه( در ی جلسه ایان طيشي که قریروز

ان روز توسط جاسوسان  دمحم گرفتند، دمحمهمیکشتن دسته جمع
م به يم خبردار شد و تصمين تصمياُلمّطلَب از اعباس بن عبد

روز رهسپار منزل مين هنگام و بهنه گرفتيمهاجرت به مد
ز ي را نیجا بماند و عل از شب در آنیابوبکر شد و تا پاس

 بخوابد او نيبر بالهنگام شب  کهخواست  خبردار ساخت و از او
 مخصوص خودش بپوشاند تا یبا بُرد سبز حضرموت را و خود

که خفته است دمحم است، و او بتواند ان گمان ببرند که آنيشيقر
ال راحت مکه را ترک کند، يهمراه ابوبکر و با خهنگام بهشب 

 کشتن دمحم یهنگام مشاوره دربارهبه) دارالندوه(ان دريشيرا قريز
 ی انتخاب شود و همگی جوانیله ايم گرفته بودند از هر قبيتصم

 را یک ضربتي به او حمله ور شده و هر ی دسته جمعیبگونه
ل ي قبایان همهيو خون او مبر او وارد سازند و او را بکشند 

ن کار يکه البته ا.  اومشخص نشودیم شده و کشندهيتقس عرب
ابد مگر در روز روشن و در حضور شاهدان ي تواند تحقق ینم

شب  خواستندیها مان که آنين ادعا از طرف راويپس ا. یکاف
- یببرند و او را بکشند نم ورشي به او خواب در حا ل هنگام و

 ی سبب می در رختخواب ویدن علياشد و خوابح بيتواند صح
 آمده بودند تا هنگام صبح ی قتل وی که برایشد که افراد مسلّح

 یعل رايز. منتظر بمانند تا خانه را ترک کند و سپس او را بکشند
خواب دمحم در رخت دني دانست و مطمئن بود که خوابی میخوببه

 که درون خانه انيشير بُرد او سبب خواهد شد که قريو رفتن ز
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ر نظر دارند يوار خانه زي دیا باالي درز درب خانه و یرا از ال
رو نيده است و از اير بُرد خوابيگمان خواهند کرد که دمحم در ز

 که خانه را یبا روشن شدن هوا درانتظار او خواهند ماند و موقع
- چين مسئله هيا البته ترک کند اقدام به کشتن او خواهند نمود و

ن ي توانست در بر داشته باشد و ای نمی علی برایخطر جانگونه 
را  خواسته فدا کند و آنی جانش را در راه دمحم میادعا که عل

 .ستيح نيآورند اصالً صحی به حساب می از کرامات علیکي
م که دمحم قبل از يني بیم مي نگری مابن ِهِ◌شام یرهي به سیوقت

 یبه عل 1 ،ینه درب عادوار و نه و يهم از راه دترک خانه آن
ن گفته در ياز ا 2 .»دي به تو نخواهد رسیها آزاراز آن«: گفت

ان او را در حال يشي دانست که قری میخوبم که دمحم بهيابي یم
هنگام خواب نخواهند کشت، بلکه منتظر خواهند ماند تا صبح

رون يب از خانه یمشاهده کنند که عل یوقت خانه را ترک کند و
و . یرا هدف دمحم است و نه عليلماً او رانخواهند کشت زآمده، مس
ن کار ي کرد که ایچه دمحم احساس مگر چناي دیاز طرف
 در بردارد هرگز به او دستور ی علی براین خطر جانيکوچکتر

 یدن در رختخواب خود و پوشاندن خود با بُرد شناخته شدهيخواب
م نزد او ن مردي تری دوست داشتنیرا علي کرد، زیخودش نم

 او و ی باشد و هم دست پرودهیم شياو هم پسر عمو. بود
 خدشه یمان بيخاطر ا امور بهیهي او و کلی راست و قویبازو

 بود و یو از  اوی چون و چرا و کورکورانهیو اطاعت ب
صبح  دنيرس فرا هنگام تا انيشيمنظور دمحم تنها سرگرم کردن قر

  . ساختیم خطرتریبتر و را آسانبود که فرصت فراراو 
 یعني(ها آن:  آمده استیتين حادثه در رواي ایدر باره

 کردند و گمان ی درز درب خانه به او نگاه میاز ال) انيشيقر
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دند ي دیم را دمحم یشده شناخته بُرد رايز  بردند که او دمحم استیم
بر  بُردَش را ده وين دمحم است که خوابيخدا ابه:  گفتندیخود مو به
 از یکه صبح شد و هوا روشن گشت و علنيده تا ايد کشخو

ده دمحم يدند که آن شخِص خوابيگاه فهمرون آمد آنيرختخواب ب
 دند کهيد  او رفتند ویسو صبح شد بهیوقت: یتيو در روا 1 نبوده

و در .  دانمیار تو کجا است؟ گفت نمي: دندياو پرس از  استیعل
  وارد آخته یرهايرفتند و با شمشوار خانه باال يها از د آنیروايت
 :و گفتند شناختند او را هاد و آنيپر شياز جا یشدند، عل خانه

 از او یتيدر روا  و2. دانمینم: است؟ گفت کجا ارتي؟ یتوئ نيا
 دانم، پس او را از خانه ینم گفت است؟ ارت کجاي :دنديپرس

 او را در مسجد محبوس یرون آورده و کتک زدند و ساعتيب
 ی در مورد پناه بردن به غار3.ده، سپس او را رها ساختندنمو

ب ي عجی سرشار از دروغ و معجزه هایهاتيدر کوه ثور روا
ن کوه در جنوب مّکه يد گفت که ايابتدا با. ب فراوان استيو غر

ً يدق نيا و واقع شده است  نهيمد یائيجغراف تيموقع بر خالف قا
- گمی دهد که دمحم برای باشد و نشان میدر شمال مّکه م است که

دانست یم راياست، ز ن محل را انتخاب کردهيان ايراه کردن مکّ 
 یهانه است، در قسمتي دانند مقصد او مدیان ميشيچون قر

وس يمأ و چون او جست و جو خواهند کرد به دنبال شمال مّکه
ال راحت يده و او خواهد توانست با خيگرد دست کشيشوند از پ

 تار عنکبوت یهاداستان و کند دنبال نهيمد یوبه س راه خود را
 که يیده شد و کبوترهايغار تن یدستور خداوند بر دروازهکه به

د ي آن النه ساختند و تخم و جوجه تولیفوراً بر سر در ورود
ن يرا ايست زي نیگريز دي و اغراق چيیکردند جز گزافه گو
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 نشد و ان واقعيشي قری گرد و جست و جویغار اصوالً مورد پ
گر طبق ي دیاز طرف و دينرس به آن دمحم افتني یبرا ی احدیپا

دن رسول هللا ي پس از رس1:  از قول ابن اسحقابن ِهِ◌شامت يروا
ن مکه، ابو بکر از فرزندش ييو ابو بکر به غار کوه ثور در پا

 مردم مکه گوش فرا دهد و شب یعبدهللا خواست تا به گفته ها
ان ين ميان با خبر سازد و در ايات مکميها را از تصمهنگام آن

مدت .  رساندیشان آذوقه میاسماء دختر ابوبکر شب هنگام برا
ش يان قرين ميها در غار سه شبانه روز بوده و در ااقامت آن

ه رِ ن کرد، عامربن فُهَ يي دمحم تعیري دستگیزه برايصد نفر شتر جا
 ب هنگامد و شي چرانیکار ابوبکر گوسفندان و بزان را مخدمت

 رسول هللا و یبرا و  بردیغار م کيبه نزد گوسفندان ابوبکر را
 کرد و چون ی را ذبح میا گوسفنديد و يدوشیمر يشابوبکر 

 رد گم یبرا هم او گشتیباز م به مکه  بکریعبدهللا بن ا ب
 دمحم و ابوبکر ین نحوه زندگيا 2. شدیکردن به دنبال او روانه م

نطور که يز درغار مزبور بوده که همن سه شبانه روي ایدر ط
ها را  که آنی نبوده و تنها مسئله ای چندان سختیم زندگينيبیم

  .ري آنها است الغی کرده، خطر فاش شدن محل اختفاینارحت م
  
  
  
  
  

  نهيدمحم در مد
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طول نه با داشتن راهنما هشت روز بهيدن دمحم به مديرس
خرج به کار نيدر ا یاديز شتاب که دهدین نشان ميا و ديانجام

، راه ی راه اصلیاط به جاي احتیراهنما از رو کهنياداده اند با 
دن يدمحم پس از رس.  تر استی را انتخاب نموده که طوالنیساحل
ن ي که شترش بر زمی که کرد در همان مّحلین کارينه اوليبه مد

و  1  بنا کردیم، مسجديان کرديرا ب آنیگونگنشست و قبالً چه
 عبادت نبوده، بلکه یآن هنگام مسجد مانند امروز تنها جادر 
 که با دعوت به اسالم ارتباط داشته و هر یزي هر چی برایمّحل

کرده و راهش  ن جنبش کمکيرفت اشي تواند به پی که میزيچ
 یامبر نمازهايکه پنيو عالوه بر ا. را هموار سازد بوده است

  را کهی مسائل مهمی کرد، همهیگانه را در آن برگزار مپنج
 یقرار م ز مورد بحث و مشاورهي آمد در آن نیش ميپ او یبرا
 جمعه که یجز روزهابه.  کردیم ادا آن رامونيپ یخطبه ا و داد

 ی گرفت و خطبه ای صورت میدر آن نماز دست جمع
 حل یهانهيزمقضاوت در   شد،یم ادامخصوص آن روز 

در همان  زين مسلمانان انيم یهاو مخاصمه مشکالت و دعواها
 یگفتهرا بهآن توانیرو منيا گرفت و ازیمسجد انجام م

طور خالصه مسجد د، بهي نامیا دادگستري دادگاه و یامروز
 مسائل یهي و حکومت بوده و در آن کلیدهمرکز فرمان

و  ینظام یسپاه و واحدها جاديل اي در آن زمان از قبیحکومت
 یچه که در ط گرفته و آنیورت مفرماندهان ص ن افراد ويتع

ر زن و مرد به چنگ و يو اس از اموال هاها و جنگیريدرگ
 شد و او پس از جدا ی شده به مسجد آورده میمت گرفته ميغن

ان يم هام آنيمبادرت به تقس ،)خمس(و خدا  خود ساختن سهم
 پادگانک ي راتوان آنین لحاظ ميکرد و از ایافراد سپاه م
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 ی برگزاری برا
  .نماز استفاده کردند

  
  ر قبلهييتغ

ک انجمن را داشت يگر حالت ي دی دانست و از طرفزي نینظام
 کردند یارانش هر روز در آن گرد هم آمده و گفت و گو ميکه با 
 زين  هاآن نداشتند دنيخواب ی برا يیجا که مسلمان رانيو فق
از  و دندي خوابیم آن ر سقفيز و گذراندندیم آن در  را هاشب

- اتيمال اموال و کهيیجاز بوده و از آنين انينوايب ن لحاظ خانهيا
ن يمسلمت المال ي ب شدند،یم یجمع آورآن  در آمده دستبه یها

 یهاتي فعالیطور خالصه، مرکز همهآمده، بهیحساب مهم به
 از دوران یول.  بودهی و اجتماعی و اقتصادی و نظامیاسيس

 و ی دولتیر کرد و واحدهايين حالت تغين اي راشدیخلفا
 و مردم از مسجد فقط مشخص شدندیحکومت

  
 یشمار ممقدس به خانهً  اعراب تيجاهلّ  در دوران کعبه

 و  کردندیم  طوا ف آمدند و دور آنیمارتش يرفت که به ز
 یجا مدند و مراسم حج و عمره را بهي مالیم به آن را خود

ن خاطر که يد بدي شا است و خدایآوردند و معتقد بودند که خانه
 و طوا ف بودند  گرفتهیها در آن جا آنیها و بتاِن آنانيخدا
-  رفت و از آنیشمار م بهآنان نزد حج  از ارکانیکيِر آن، دو
ت و ي ترباعرابان ي بود که در می از کسانیکيکه دمحم خود يیجا

 به کعبه داشت و  را نسبتدگاهيرو همان دنيگ شده بود از ابزر
 کرد و خود را یآن طوا ف م رامونيپ و  شمردیمقدس م راآن

 یو کهنيدر ا ن مايشين مسئله با گفته پيد و ايمالیبه ارکان آن م
 یگونه تعارضچي کرد هی نمیروياز عادات و رسوم قوم خود پ

 آداب و رسوم قوم او ی شامل همهیروين عدم پيرا ايندارد، ز
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در آ

 نماز یمحل برگزار جهتِ نگذاشت و   کناریکل به
خود 

ت المقدس ي
برگز

بُراء  یباره
َم بن

                                                

 رسد که یب به نظر نميعج  هرگزرونين زمان نبوده و از ا
  .  خود قرار دادی نمازهای کعبه را قبلهیامبريپس از اعالم پ

هنگام صبح و شام به سمت کعبه و هر  دمحم بهینمازها
 یاي نماز را پس از روُ یهاکه نوبتنينوبت دو رکعت بوده تا ا

ر يي، به پنج نوبت تغیامبرياسراء و دوازده سال پس از اعالم پ
نه، پس از آن يش از مهاجرت به مديک سال پي یعنيداد 

کرد، یت المقدس برگزار مي بیّکه به سو خود را در مینمازها
 کعبه رایلو

ز در بر يت المقدس را نيکرد که بی انتخاب میگونه ارا به
  . گرفتیم

 بیسو به را که دمحم نماز خود رایمدت زمان
 شود هفده ید و گفته ميدرازا کش کرده شانزده ماه بهیار م

  1. کعبه نمودیر قبله به سوييماه پس ازآن اقدام به تغ
 را که در یتين اقدام روايل ايش از ذکر داليپ

 ی قرار میاست، مورد بررس آمده یحلب یرهيعرور در س
  .وستيوقوع پعت ُعقبهً بهير سال بن حادثه ديم، ايده

ان ي از حاجیبه عده ا: ت شده استياز کعب بن مالک روا
سپار راه براء بن معرور بزرگ قوم ما رهمشرک قوم خود هم

 کعبه یسوم دارم که بهيتصم: م در راه براء به ما گفتيمّکه شد
ه نست کيم اي دانیخود م امبرياز پ چه کهآنه: مينماز بخوانم، گفت

 یو ن کار بايدر ا  خواند ویت المقدس نماز ميسمت ببه او
 .گزارمی کعبه نماز میسوبه من: گفت. کرد مي نخواه مخالفت

د، ما پشت به کعبه يرسيکه وقت نماز می ما نه، هنگامیول: ميگفت
ت يم و او پشت به بي گزاردیت المقدس نماز مي بیسوو به

م و ما در طول يديبه مّکه رسکه نيتا ا.  کعبهیسوالمقدس و به
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علت بروز نه بهي که در مدیگونه اه
ليدال

: گفتند به مسلمانان یتيروا 

   

 بالفاصله نزد. مي کردین کار او را نکوهش ميراه همواره ا
راه جا هماو را در آن م ويسپار شد مسجد رهیسوامبر بهيپ

 یا:  سالم بُراء به او گفتیم، پس از ادايافتيش عباس يعمو
ت فرمود، ي اسالم هدایسوکه خداوند مرا بهنيرسول هللا پس از ا

هرگز در پس خود قرار  را )کعبه( ساختمان نيا م گرفتميتصم
ن کار يارانم با من در اي ی نماز گزارم، ول آنیسوبهندهم و 

کردم، نظر شما  ن کار َشکّ يز در اين  که منیگونه امخالفند به
 بود که یقبله ا یسوبه نمازت: امبر گفتيپ  رسول هللا؟یست ايچ
 یعني رسول هللا ء به همان قبله پس بُرا1.  دارديیباياز به شکين
م که بُراء بن يابي یت در مين رواياز ا. ت المقدس بازگشتيب

ن کار را ير داده و ايي کعبه تغیسوش از دمحم بهيَمعرور قبله را پ
ت يش از بيل انجام داد که کعبه نزد اعراب بين دليتنها به ا

و در ن کار ايست که اي نیت و شک تقدس بوده اسیالمقدس، دارا
 یليدال  تواند از جملهی گذاشت که میجا بهین دمحم اثر بزرگاور

ب ي کعبه ترغیسوت المقدس بهير قبله از بييرا به تغ دمحم باشد که
 ر قبلهييو تغ ان کار بُراءيم که ميخصوص اگر دقّت کنبه. نمود
 را دهيا نيا که گفت  توانیا حداقل ميو  بوده فاصله ماه سه تنها

و زنده کرد ب داريب در دمحم
 را ی دو چندان ساخت و ویر را در وين تأثي ایگري د

  .ر قبله نمودييمصمم به تغ
ر ييل تغين داليبه ا قبله :دي گویم خود یرهيس در یحلب

خصوص به .باشد او کعبه یقبله امبر خوش داشت کهيپ که کرد
 کند یبا ما مخالفت م«: نديگویان ميهو دي د کهياو خبر رس به که
در و.  کندی میروي ما پی از قبلهیول
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اگر 

 ی میرويپ مياز ملت ابراه د که
د يکن

ن 
ليدال

                                                

د و يکردینمنماز برگزار  ما ی قبلهیسوم بهيما بر حق نبود
  1. ديکردی نمیروين کار پيادر از ما

ر باشد يي تغی برایگريل دي تواند دلیم انيهودي ین گفتهيا
 همواره  است که انيشي قر ین گفتهيا ن کاريا یگر برايرکدمح

ييگویم چرا:  گفتندیمبه مسلمانان
 ی قبله یبه سو و ديسازیم رها را او یقبله کهیدر حال

  2؟ ديکنیبرگزار م نماز انيهودي
ي انيترتواند مهمید ميگوی خود میرهي در سیچه حلبآن

نه مهاجرت کرد رو کردن يامبر به مديکه پیهنگام:  باشد
  . او گران آمدیت المقدس و پشت کردن به کعبه براي بیسوبه

واقع  شمال کعبه در نهيمد مي دانیم طور کههمان رايز
ت المقدس مستلزم پشت کردن به ي بیسواست و رو کردن به

را پشت ي ساخت، زین مسئله دمحم را ناراحت ميکعبه است و ا
شمار ارتگاه مقدس و محل طواف اعراب بهي که زيیکردن به جا

رو ني سازگار باشد و از ای توانست با هدف وی رود نمیم
ن يکه ايیجا از آنیول. ر بودي کعبه اجتناب ناپذیسور قبله بهييتغ

 یعکس ا لعمل نم و بدون داشت  خواهدیز در پي نیکار عواقب
 از مسلمانان یرد و ممکن است سبب ارتدا د بعضيتواند انجام بگ

و  ست با تأملي بایها شود، که شد، پس ممان آنيو ضعف ا
 یرا برخيکه بدفرجام نباشد زنيرد تا ايرانجام بگيحوصله و تدب

: ر مرتد شده و اظهار کردنديين تغياز مسلمانان پس از تحقق ا
 یما نم« فتند  گیو برخ» گر؟يد یگر بار جايو د جاني اکباري«

 بر حق بوده پس ید برود، اگر اوليم که دمحم به کدام سمت بايدان
 حق باشد، پس تا کنون بر یچه دومرا ترک کرد و چناناو آن
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 ی هاینه سازيس از زم
يبس

به او 
یوح

                                                

ش گرفت و ي و تأمل را در پيیبايپس دمحم راه شک 
 یش از گذشته رو به آسمان مينماز نگاهش را ب به هنگام

 از یمنتظر دستور کنند که گمان یو روانيکه پنيدوخت، تا ا
ر قبله پيي باالخره تغ آسمان است ویسو

ه ها ين آيبه ا. افتي متعدد تحقق ی قرآنیه هايار و آوردن آ
ست ي به ذکر آن نیازي توان رجوع کرد و نیم) بقره(در سورهً 

  .ر قبله نازل شده اندييش از تغي پیو همگ
 یده و سعيرسان اعال به حد اط راياحت دمحم ر قبلهييدر تغ

 کردن چشم دوختن به آسمان در هنگام نماز، هر یکرد با طوالن
ر ييتغ یعنين کار او يننده را متقاعد کند که دستور خدا است و ايب

دمحم : دي گوی خود میرهي در سیافت، حلبين شرح تحقق يقبله بد
 سلمه رفت و در آن یرور در بندار اُم بشر بن البُراء بن معيبه د

 یه نمود، وقتي او غذا تهیهنگام بُراء فوت کرده بود، اُم بشر برا
 نماز یکي در آن نزدیامبر در مسجديد، پينماز ظهر فرا رس

که یو هنگام. راه اصحاب خود برگزار کردظهر را به هم
 نازل شد و یل بر ويد، جبرئيان رسانيرکعت دوم را به پا

 یسوپس رسول هللا به.  کعبه نماز گزاردیکرد که به سو 
قرار گرفتند و  مردان یز برگشتند و جايکعبه برگشت و زنان ن

  2. هنگام رکوع انجام گرفت ن کار بهيزنان و ا یجامردان 

گونه به هنگام نماز و در حال رکوع قبله م که چهيدقت کن
ر و يين تغي ایبطهجا به رانير داد و در ايي کعبه تغیرا به سو

 که ی کردن نگاهش به آسمان در هنگام نماز به حالت کسیطوالن
 را ی وح نزولم وي بری میر است پييدن فرمان تغيمنتظر رس

نََّك ي السََّماء فَـَلنُـَولِّ یَقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك فِ «:  سازدیکامالً آشکار م
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ن نظر ما است که يا ديمؤ ن مسئلهيو هم .افتيق 
ُراء اثر عم در  را دهيا ني ایقيرفتار

 یعنيخواست،  و دار ساخت یو
رييتغ

-ز بهيآم
یسو

َلًة تـَْرَضاَها فَـَولِّ َوْجَهَك َشْطَر  ُكنُتْم فَـَولُّوْا يُث َما اْلَمْسِجِد اْحلََراِم َوحَ ِقبـْ
 ی می به هر سویدر آسمان رو کهم ينيبیم( 1» ُوُجِوَهُكْم َشْطَرهُ 

 و خشنود یم که از آن راضي گردانی ، تو را به قبله ایگردان
هر جا که . کن) کعبه( مسجد الحرام یسو بهی، پس رویباش
د که رفتن او در آن وش نشوفرام .)دي آن کنیسو بهید رويهست

 رايز ل نبوده،ي دلی بُراء بن معرور بیوهيم بُشر باُ  داريروز به د
 رسد ینظر من بهين کار را کرده بود و چنيا یاز و شيپ بُراء

: ديبگو به او ن بوده که به زبان دليدار اين دي از ایکه منظور و
 یاستخویش ميچه را که از پآن بخواب، که بُراء آسوده یا

زامرو تحق
 گذاشت ویجابه دمحم  در ب

ي ب یجا کشاند که مبه همان
  . قبله

  
  رياز موعظه تا شمش

  
رو و فاقد هر يارانش مستضعف و بدون نيدر مکه دمحم و 

رو دمحم نيو از ا ش بودنديه کفار قري عامل قدرت مؤثر علگونه
ق موعظه و هشدار و رفتار مسالمت يمردم را از طر

ادُْع ِإِىل «: ن آورده استي کرد و در قرآن چنی خدا دعوت م
لَّتِ يَسبِ  ِ حلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُم  ِ با  ( 2» ن َأْحسَ ی هِ یِل رَبَِّك 

  ).!كو، به راه پروردگارت دعوت نمايحكمت و اندرز ن

                                                 
  144آيه : ی بقره سوره- 1
  125آيه : ی نحل سوره-  2
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ا

 ينُأِذن ِللَّذِ « : ن بوديزل شد ا

 نان مسلمای همهیبرا) االجرا

              

 پس از گرفتن یمّکه شده بود ول دعوت در ن شعاري و ا
وستن يعت و پينه و بي و مهاجرت به مدی کبریعت عقبهيب

هم  بهینه توانست قدرتيانصار به او و آمدن موج مهاجران به مد
 که البته طبق روش ر نموديبزند و دعوت خود را مقرون با شمش

ن ين دعوت، بدي مسائل مربوط به ایخاص و معمول او در همه
اط و منطبق با ي و با احتیجي تدریگونه ن تحول بهي که ایمعن

 که یه اين آينخست:  موجود صورت گرفتیقدرت و توان نظام
َنه نايدر مد) قتال ( نه جنگ يدر زم

َنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اهللََّ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقدِ َقاتَـ ي ِ رِِهْم َن ُأْخرُِجوا ِمن دِ يالَّذِ . رٌ يُلوَن 
 ليكه جنگ بر آنان تحمبه كسانى ( 1» ُقوُلوا رَبـَُّنا اهللَُّ ي َأن ِري َحقٍّ ِإالّ ِبغَ 

 ستم ؛ چرا كه مورد داده شده است اجازه جهاد،  دهيگرد
ها كه از خانه همان ؛ها تواناست آنیاري؛ و خدا بر اند گرفتهقرار

  ).و شهر خود، به ناحق رانده شدند
ز يجنگ را جا:  نخست.ه دو مسئله را در برگرفتين آيا

شد  ن خاطردادهيدن بدي جنگیاجازه: ، دومیاجبار دانست و نه
- ار خود بهيمورد ظلم و ستم قرار گرفته و از شهر و د هاآن که

 یده مين فهميه چنين آياق ايو ازس. رانده شده بودند رونيب ناحق
ها را آني باشند و نه انصار زین ميشود که مخاطب، مهاجر

گر انصار ي دی از طرفی واقع نشده بودند ولین ستميمورد چن
ن کار تن يعت به ايحکم برا بهينبودند ز ین اجازه ايچن ازمندين

ن ي داده بودند و ا به اویبانيت و پشتيداده بودند و قول حما
 آن  از جنگ برداشت و پسینهي بود که دمحم در زمین گامينخست

 واجب ینيعمل د(ضه يک فريگام را فراتر نهاد و جنگ را 
 کهیآنان یبرا  تنهای قرار داد، ول

                                   
 1   40 -  39آيه های : ی حج سوره –
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: ه را نازل نمودين آي آمدند ایاز در جنگ در م مسلمانان با
 خدا د در راهيو بجنگ( 1. » َقاتُِلوَنُكمْ يَن يِل اهللِّ الَّذِ ي َسبِ ی فِ َوقَاتُِلواْ «

ک جنگ يحالت  که درواقع) . جنگندی که با شما میباکسان
ادامه  ن وضعي را دارد که تا سال هشتم پس از هجرت ایدفاع

-  او بهیو توان جنگ قدرت که نمود احساس که دمحمنيا تا افتي
 را ی عمومی و تهاجمی جنگ تعرض تواندیده که مي رسیحدّ 

با   برائت نمود و جنگیاعالم کند و اقدام به نازل کردن سوره
 یکه نمیاندند و چه آنيجنگیکه با مسلمانان میانآن مشرکان چه

 مزبورخود را از یدند بر مسلمانان واجب دانست در سورهيجنگ
 ائتبر اعالم و از آنان  تعهدات خود با آنها رها ساختیهيکل

 باشد مهلت داد و اعالم ی حرام میهاماه کرد و چهار ماه، که
ان مسلمانان و آنان يم یجنگ ماه حالتن چهار ي اجزه بهنمود ک

ن مسئله در سال هشتم پس يا. داشت خواهد ادامه سال در طول
  . سال نهم اتفاق افتادیگفته ااز هجرت و به
ر  دیجي تدریروشيم پي کنیطور که مشاهده مپس همان

 چهار مرحله صورت گرفته یامر مشروع ساختن جنگ، ط
  :است

 بود که دمحم هنوز در یو آن در هنگام. است حرام  جنگ- 1
  . بردیسر ممکه به
  .نهي مهاجرت به مدیو آن در ابتدا.  جنگ مجاز است- 2
 جنگ یکه آغاز کنندهیه کسانيفرض و واجب است عل - 3

 که تحت یهائهيمان زمان آن با بُنييکه تع.باشندیمسلمانان م هيعل
ان آن و ي برم که میگمان نم یول. ستيار من هستند مقدور نياخت

  . باشدیادي زی فاصله زمانیحالت قبل

 

  

  190آيه :  بقره  سوره– 1
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که قُبا را یهنگام.  کردیامده بود خود دارينه نيد
سوبه

                                                

 ی مشرکان، چه جنگیهمه هياست عل  فرض و واجب- 4
که . ا نکنندير حرام آغاز بکنند، ي غیهاه مسلمانان در ماهيرا عل

ن يا. ز هجرت حکم آن صادر شدا نهم پس ايدر سال هشتم 
ه آمده يم جوزيچه در کتاب زادالمعاد ابن قست از آنيخالصه ا

  :ن مضمون اضافه کرده اندي را بدیز حکم پنجمي نیبرخ 1. است
فرض و واجب  2. یاَسنو او از امام  وینقل از حلببه – 5
م ي نداریشک . حرامی در ماههای مشرکان حتیه همهياست عل

 وست،يوقوع پعت عقبهً بزرگ بهي همان هنگام که بکه دمحم در
ابراز آن تا  از ی گرفت ولیر کشيم به جنگ و شمشيتصم

که به میهنگام
 رسول هللا یا: دندي کرد مردم از او پرسینه ترک مي مدی

ا ي و ی داریلمال از ما  کهی کنین خاطر ترک ميبد ا ما رايآ
به : ؟ جواب دادی هستی اقامتگاه بهتریکه در جست و جونيا

گر را ي دی داده شده است که شهرهایمن دستور رفتن به شهر
  .خواهد خورد
 غلبه و شکست دادن یعنيمنظور از خوردن : یحلب به گفته

 ،مت گرفتن زناني شهرها و به اسارت در آوردن و غنیهيبق
نقل از عمر و او و به 3. ن شهرها استيا ی هايیمردان و دارا

 یب گانه ويکه خداوند نير مبعوث شدم تا ايمن با شمش: امبرياز پ
زه ام قرار داد و ي نیهي مرا در سایشود و او روز انباز عبادت

  ساخت که با دعوت من مخالفتیانرا از آِن آن ذلت  ویکوچک
به :  باشندین مد قرآيتأئ مورد که هر دو ثين حديا اي 4. ورزند

ند الاله اال يبگو کهنيا امن فرمان داده شده است با مردم بجنگم ت

 

   124غزوه های پامبر، صفحه 

   در غزوه های پيامبر2فصل :  زاد المعاد – 1
ِ در 2فصل :  سيره ی حلبی – 2
      58 / 2:  سيره ی حلبی – 3
  5409 و 4869حديث شماره ی :  مسند احمد – 4
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ن ير ا
يزم

فرستادن  بين ترتياج کنند و بدرا تارآن
گروه

                                                

 و شانند خونيرا بگوم و اگر آني اویمن دمحم فرستادههللا و 
ها آن یرسداشته اند و حساب نگاه امان من در از را شانیدارائ

به  که دمحم یده نماند ، موقعيپوش 1.  خداوند خواهد بودیعهدهبه
ش بودند و از يان اعراب کفّار قرينه آمد تنها دشمن او در ميمد
وسته يها پ آنیهابودند و قافله تجارت ان اهليشيقر که يیجاآن
ن اقدام دمحم ديرفت و آمد بود، نخستان مّکه و شام دريم

رو نيو از ا.  دشمن باشدین راه مبادالتيست قطع اي باینه م
د ي شنی نشست و هر وقت که می تجارتیهاانن کاروين ايدر کم

 یم باز به مّکه شام از ايد و ي آیم  مّکهیاز سو یکاروان که
ا ي کرد و یها را تاراج م آنیشخصاً در رأس گروه خود. گردد
  . داشتیل مين کار گسي ای از سپاه خود را برايیهاگروه

 را ینه نگذشته بود که گروهيهفت ماه از اقامت او در مد
  که از شامیش حمزه جهت حمله به کارواني عمویبه فرمانده

 پس از هجرت گروه ن ماهيو در هشتم 2،عازم مکه بوده فرستاد
 یکه برخ 3فرستاد  ده بن الحارثي ُعبیرا به فرمانده یگريد

 از ی دانند تا باز هم به قافله ایگروه او را مقدم بر گروه حمزه م
ورش ببرند و يان يشيقر

 جيتدربه شي قریهاکاروان به حمله جهت ینظام یها
شرکت ن حمالتيکدام از اچي شخص دمحم درهیافت وليش يافزا

ورش به يسال دوم بعد از هجرت جهت  لينکرد و تنها در اوا
ً ايان مکه و مدي واقع میِودان که ِده بزرگ ن ينه بوده شخصا

  4 .کردیغزوه را رهبر

 
  .2727ی ، حديث شماره20ی کتاب ايمان، شماره: صحيح بخاری  – 1
  152 / 3: ی حلبی ، سيره595 / 2 : ن ِهِ◌شامابی  سيره– 2
  جا همان- 3
  جا همان- 4
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جمله 
200

                                                

-آنو در  کرد یها را رهبر که شخصاً آنيیتعداد غزوه ها
 ی که برايیها غزوه و گروه27بر  بالغ داشت ميها شرکت مستق

.  گروه بودند47بر  بالغ  شدندیحمله به کاروان ها فرستاده م
ج و با يتدرسپاه او در ابتدا محدود و کوچک بود و سپس به

تر و شيب زين سپاه نيا  ، نفرات اسالمبه اعراب یجيتدر دنيگرو
-به او یغزوه نينخست ودان که یدر غزوه. ديرومندتر گردين

 و در 1.  نفر بودند70 رود همراهان او در مجموع یم شمار
 نفر به 305 باشد با یسال بعد که سال دوم بعد از هجرت م

-ان آني دو سوار در میگفته ا بدر رفت که تنها پنج و بهیغزوه
 با هزار و ششصد نفر از ی و در سال ششم هجر2. دها بو

 همراه یورش برد و در سال هشتم هجريبر ي سوار به خ
. کرد فتح را  نفر سواره مّکه1000جو از جمله  هزار جنگ10
 هزار و 40 یگفته اجو و به هزار جنگ30راه از آن به هم پس
 یاره و بگفته ا هزار سو10 هزار، از جمله 70 یگري دیگفتهبه

- ن بزرگي تبوک را به راه انداخت و ای هزار سواره، غزوه12
   3. راه انداخت خود بهیغزوه ها بود که دمحم درین سپاهيتر

 یکير ي با شمشیراه شدن دعوت اسالمست که همي نیشک
 بود و هر قدر که ش تعداد مسلماناني افزایاز عوامل اساس

  تعداد آن تناسببه شدیم ترشيب  و اقتداریقدرت نظام یاندازه
و چنانچه دمحم چند .  گذاشتیم شيبه افزا  رو زي ن مسلمانان

ش ين نسبت به افزاي ماند و سپاه او به همیگر زنده مي دیسال
جو  هزار جنگ200ن سپاه از ي داد، تعداد نفرات ایخود ادامه م

 
  ) مرد314 (706 / 2: ی ابن ِهِ◌شام سيره ،146 / 2: ی حلبی سيره - 1
  149 / 2: ی حلبی ، سيره666 / 2: ی ابن ِهِ◌شام  سيره– 2
فتح  (105 – 70 / 3و ) ی خيبرغزوه (59 – 71 / 3: ی حلبی سيره - 3

  ).ی تبوکغزوه  (151 – 129 / 3و ) مّکه
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- که به آن به يیهاو آن دندي گرویم ر، به آنيشمش
ز يار کم و نا چيدند، تعدادشان بسيف گرويک اعتقاد شرعنوا

شدند و نيبود و از ا
 یکردن ضربات کارم ابوبيو تصم ريچنانچه تدب

 ع اسالم و مسلمانان ونبود، امروزه هاه آننظام
انيبن

ند و از 

ن ين درندگايم که پذي رسیجه مين نتيپس به ا.  رفتیهم باالتر م
 و نه، از ترسيات دمحم در مدياسالم در طول مدت زمان ح

از  وحشت
ين 

ها مرتد  از آنیاريرو پس از مرگ او بس
وارد کر در 

ي خبرها و وقا  بی
م يابيم بي توانستیخ ميتار یهاکتاب یالبال در تنها راگذار آن

  .ميو بخوان
  

  ک کنندهيق کننده و تحريمسائل تشو
   جهادیبرا

  
 شود یجهد مشتق م و ازيیبذل توانا یمعنبه لغتدرجهاد 

 جنگ در راه بر ین کلمه بعدها براي و ايی طاقت و تواناینعي
 کار رفت، در قرآن گفته نام هللا بهیافراشتن پرچم اسالم و اعتال

ک ين يد و اي با دشمن بجنگیعني» جاهدوا العدو« شود یم
 ی و چه شهری است، اعراب زمان دمحم چه بدویاصطالح قرآن

 بر یاز چندانينان امتيگر نداشتند و شهر نشيکدي با یفرق چندان
 یاندازه ا نداشتند مگر بهینان بدويساکنان صحرا ها و چادر نش

 ی در همهیت و آشکار است که مردم بدوي اهمیز و بيناچ
 ی و شجاعت خاصی ملل از روح جوانمردینزد همه ها وزمان

باشند و یدار ميار صبور و پاي، بسیهنگام سختبرخوردارند و به
دارد،  متمدن ناني را که نزد شهر نشیها ارزش نزد آنیزندگ
باشی باک میو ب جوجنگ یمردم رونيا از و ندارد

 یها در واقع مشخصه هاني ندارند، ایجنگ و مرگ واهمه ا
رهً العرب بود و اکنون چنانچه به يمردم عرب زمان دمحم در جز
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-ا بهي.  ملموس و حاضریگري و دیبيغ یک
زبان

من ين از هول وحشت اکبر در ايچنم
 میم

                                                

 یا که دمحم بریگري دیق کنندهين مشخصه ها مسائل تشويا
کرد اضافه یها عرضه مها به جنگ بر آنب آنيق و ترغيتشو

 در ی دمحمیروهاي نیتعجب از برتر یبرا يیگر جايگردد د
  . ماندی نمی دشمن باقیروهاي ها بر نيیا روياغلب رو

ب به جهاد در يق و ترغيز تشويدمحم مسلمانان را با دو چ
ي کرد، یم خدا راه

 و بهشت ، همانیمعنو. یماد یگريو د یمعنو یکيگر ي دی
ث ي احادیهافي آن است که طبق توصیان و ابدي پایب یهانعمت

ن و ين شده ترين و تضمي شهادت بهتری قرآنی و سوره هاینبو
که انسان در راه ني ایعني. دن به آن استين راه رسيمطمئن تر

 جهاد یق کنندهين تشويتر مهمرو شهادتنيخدا کشته شود، از ا
  . رفتیشمار مبه

نه ين زمي که در ایثي از احادیم به بعضي پردازیاکنون م
 ید نزد خداوند مشخصاتيشه: امبر گفتيپ.  شده اندروايتاز دمحم 
 گناهان او ی خون او همهین قطره هايشدن نخست ختهير دارد، با

ور يند و به زي بی خود را در بهشت می شوند، و جایده ميبخش
ن ازداوج خواهد کرد و از يو با حورالع ن خواهد شديمان مزيا

شود هيعذاب قبر معاف م
 یک دانهي شود که یاند و بر فرق سرش تاج ِوقار نهاده م

 72 آن است و یهایا و دارائي دنیبها تر از همهاقوِت آن گراني
 نفر از 70ع ي او در خواهند آمد و شفیرهمسن به يحورالع

امبر به جابر بن عبدهللا که پدرش ي پ1.شان خود خواهد شديخو
ت فاش سازم آنچه را که خداوند به يا برايآ: د شده بود گفتيشه

  . یآر: پدرت گفت؟ گفت

 
: ، سنن ابن ماجه 1586ی فضائل الجهاد، حديث شماره:  سنن ترمذی – 1

  .2789ی کتاب الجهاد، حديث شماره
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 سخن نگفت مگر از پس یخداوند با کس: امبر گفتيپ
 یا: ه او گفت با پدرت رو در رو سخن گفت و بی، ولیحجاب
.  از من بخواه که به تو خواهم دادی داريی من هر آرزویبنده

 در راهت گري دیپروردگارا مرا دوباره زنده کن تا بار: گفت
 مجدداً به آن باز یقبالً حکم کرده ام که کس: فرمود. کشته شوم

 یکه از پس من میرا به آناننيپروردگارا ا :گفت. شتگ نخواهد
  : ه نازل شدين آيپس ا. اند ابالغ فرميآ

ً َبْل َأحْ ي َسبِ یَن قُِتُلوْا فِ يَوَال َحتَْسَنبَّ الَّذِ « ِِْم يِل اهللِّ َأْمَوا

خواهند  جا بهشت یهااتاق نيها در باالتر کشته شوند، آن
چه و چنان. خند خواهد زدها لب آنیبر رو و خداوند گرفت

 نخواهد یرس حسابیلبخند بزند از و اي در دنیبه بنده اخداوند 

      

اء ِعنَد َرّ
کشته شده اند مرده مپندار،  راه خدا در  را کهیکسان( 1»ْرَزُقونَ ي

  ). خواریآنان زنده هستند و نزد پروردگارشان روز
 يیهادان آنين شهيبهتر: در مسند ابن حنبل آمده است

 گردانند تا ی بر نمی برند و رویورش ميهستند که به دشمن 
کهیوقت

                                           
سوره 1 – 

-سرای جاويد منتقل میست که به
های شود و هرچه بيشتر در معنی اين آيه تعمق کنيم، به پريشان گوئی

  )م

ی مزبور کامالً مغاير عقل و آن مفاد آيه( .169آيه : ی آل عمران 
گی ی خاکی از زندی انسان های اين کرهدرکی است که اصوالً همه

شود که روح هم زيرا از مفاد آن چنين استنباط می. پس از مرگ دارند
ی زندگی آن امتيازی است که تنها به ارواح مردنی است و ادامه

شهيدان در راه خدا اختصاص داده شده است و ارواح انسان های 
کنند، نه جز در راه خدا اين دنيا را ترک میگونه ای بهديگری که به

حساب مرده به(شد خوار، وگرنه، تأکيد نمینه روزیاند و زنده
جان بر ، زيرا جسد مرده يک انسان، هرکه و هرچه باشد، بی)نيآوريد

ماند و اين روح فناناپذير اوزمين می

مترج). (بردآن بيشتر پی خواهيم 
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. شد

 یها از رو

                                                

جلوه دادن ترس از کشته  تي اهمیز و بين در نا چيچن هم1
د به هنگام کشته شدن همان ياحساس شه :شدن گفته شده است

 یگر که مي دیث هاي حدیاري و بس2.گون استشيک نياحساس 
رت و صحاح و سنن مراجعه ي سیهاها در کتابتوان به آن

  .نمود
گام جنگ از هنامبر بهيپ: دي گویم در زاد المعاد ميابن ق

گرفت ی کار زار را میاز صحنهعت فرار نکردن ياران خود بي
 به همان گونه که یعني .کردیم زيعت مرگ نيها بو احتماالً با آن

ها ز از آني جهاد نی گرفت برایعت ميب هااز آن اسالم یبرا
  3. گرفتیعت ميب

ق يم و عميار عظياران دمحم بسي یهير بهشت در روحيتأث
س ي اُم حارثه بن قیت شده است که روزينه رواين زميدر ابوده، 
 بدر نزد یفرزند جوانش در غزوه  پس از کشته شدنیانصار

چه م بگو، چناني رسول هللا از حارثه برایا: امبر آمد و گفتيپ
ن خواهم شد ي نخواهم کرد بلکه غمگیزار بهشت باشد، بر او در

ه خواهم يه هستم گر که زندیچه در جهنم باشد تا روزو چنان
پسرت هست، جا که  اُم حارثه، آنیا: امبر به او گفتيکرد، پ

 اعال بهشت ها است و حارثه در فردوس بلکه ستيک بهشت ني
 که با خود یدر حال. برگشت به خانه حالخوش اُم حارثه. است

 در خود یرهيس در ی حلب4. حارثه یا حالتبه خوشا :گفتیم
گاه رسول خدا از نهان« : ن شرحيه است بد بدر آوردیغزوهن يا

 قسم: ب نموده گفتيق و ترغياران اش را تشويرون آمد و يخود ب
کس که با آنکه جانم در دست اوست، امروز آنبه آن
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صب

وه ها را دور يا مرا بکشند، م
خير

  .د تا کشته شديجنگ

ن ي قرار داد و در ا
 شده یز به من ارزانيپنج چ: ت شده استينه از قول او روايزم

                                                

او را وارد  شود، خداوند  و حمله بجنگد و کشتهیدارير و پا
 در یوه ايکه میالُحمام در حال ر بنيپس ُعمَ . بهشت خواهد کرد

ان من و يحالم مبه خوشا:  خورد گفتیدست داشت و از آن م
هکه آننيست جز اي نیليبهشت حا

  1.د تا کشته شديرش را بگرفت و جنگيت و شمش
 اُُحد  جنگاز جابربن عبدهللا نقل شده است که در روز

م کجا خواهم رفت؟ چه کشته شوچنان: ديامبر پرسي از پیشخص
 يیدر بهشت، پس خرما را که در دست داشت به سو: گفت

2پرتاب کرد و 

 رسول هللا چه یا: ديعوف بن الحارث بن عفراء پرس
:  باشد؟ گفتی خود می خدا از بندهی رضایهيتر ماشي بیزيچ

 را ی، پس حارث زرهی او به دشمن بدون پوشش حفاظتیحمله
د ي انداخت و به دشمن حمله کرد و جنگيیتن داشت به سوکه به 

  3.تا کشته شد
ارند که جهت اجتناب از اطناب ينه بسين زمينمونه ها در ا

 در یو اما مشوق ماد. کنمی میگر موارد خوددارياز ذکر د
 باشد که از یران زن و مرد مي و اسیکه همان غنائم جنگ جهاد،

و  بوده تيجاهل در زمان ب اعرای و عادیميعادات و رسوم قد
را  یجنگ ت نمود و غنائميق به جهاد تثبيرا جهت تشودمحم آن

 از مشخصه یکي رانمود و آن ان خود حالل اعالمي سپاهیبرا
امبرانير پيسا انيدر م  خاص خودشیها

 

، سنن نسائی، کتاب 3740ث شماره کتاب المغازی، حدي: ی 
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است

ستاد و به من دستور داد تا لباس و 

 یبرا:  داده نشده استیگريامبر دي من به پش ازي که پ
روز گشتم يجاد رعب و وحشت پي مردم فرستاده شدم و با ایهمه

مسجد قرار  من ین برايزم د وي بر من حالل گردیو غنائم جنگ
  1.ديم پاک و مّطهرگرديداده شد و خاک برا

 به جهاد و یدمحم اصحاب خود را توسط گرفتن غنائم جنگ
 او به عمربن العاص به ین گفتهي و اکردیق ميجنگ تشو

ن يانگر اي ذات السالسل فرستاد، نمای که او را به غزوهیهنگام
: ن نقل شده است که گفتياز عمر بن العاص چن. ت استيواقع

رسول هللا به دنبال من فر
 خواهم ی عمر میا: من گفتاورم و بهيراه بز همياسلحه ام را ن

مت و اسالم ي بفرستم تا خداوند به تو غنی سپاهیتو را به فرمانده
نکو باد مال : اوردم، گفتي مال، اسالم نیاز برا: گفتم. ببخشد

  2. مرد صالحیصالح برا
 یا: س گفتي غزوهً تبوک به َجدّبن قی برایبه هنگام آمادگ

د ، جَ یريمت بگي االصفر غنید از دختران بنيا شايَجد با ما ب
قم ين کار تشوي ماندن بده و به ای رسول هللا به من اجازهیا: گفت

 من به زنان ی عالقهی از اندازهیخوبخدا قوم من بهمکن، به
دن زنان االصفر صبر از کفم ي ترسم که با دیآگاهند و از آن م

 اجازه ی بر تافت و به وی از ویروامبر يپس پ. خارج گردد
ُهم مَّن ِ «: ه را نازل فرموديآن يماندن داد و خداوند ا اْئَذن ُقوُل يَوِمنـْ

اجازه  مرا: ندي گویهستند که م یشان کسانيا از( 3»یَوَال تـَْفِتنِّ  یلِّ 

  ).إغوا مکن وماندن بده 
                                                 

:  سنن نساتی– 810:  صحيح مسلم – 419، 323: صحيح بخاری  -  1
 :2144  

  132 / 3: سيره ی حلبی 

 مسند احمدبن حنبل– 429
     191 / 2: ی حلبی سيره – 2
، 49آيه :  سوره ی توبه –1



 - 257 -

ب
                                                

 ورشي به تبوک: است  آمدهی از ویگريد روايتو در 
 یعده ا. گرفت ديخواه متيبه غن  االصفر راید که زنان بنيببر
پس . اغوا مکن اجازه ماندن بده و ما را به ما :گفتندفقان منا از
َنِة َسَقُطواْ یفِ َأالَ «  :ديه نازل گردين آيا هماناکه خود در  (1»  اْلِفتـْ

 از یکي یافتن به غنائم جنگيپس دست ). اغوا افتاده اند
 که یگونه ا رفتن به جنگ بوده، بهیزه هاين انگيرومندترين

رون يراه مسلمانان به بدر هم غزوی برایساف خزرجيب بن يحب
ن ي کسب غنائم دست به ایکه مشرک بوده و تنها برایآمد در حال

حال شده بودند، ارخوشيکار زده بوده و مسلمانان از آمدن او بس
 به یازيبرگرد ما ن: امبر او را پس فرستاد و به او گفتي پیول

وس نشده و چند بار به يمأ بي حبیم، وليندار کمک مشرکان
 یاو اجازه شرکت در غزوه را کرد، ول از امبر مراجعه کرد ويپ
رفت و يرفتن اسالم نمود که پذيامبر آمدنش را مشروط به پذيپ

پر واضح است اسالم آوردن او  2 .مسلمان شد و به غزوه رفت
البته . غنائم است و به دست آوردن  رفتن به غزوهیفقط برا

ار مؤثر يق به جنگ بسيمت در تشويکه غنني نماند که با ایمخف
 یهيبهشِت موعود در روح  کهیريتأث یاندازه بهیبوده ول
ن يبه ا ليکه نيیجا گذاشته نبوده و از آنی میجاان بهيجنگجو

 یم صادقانه و مانهيصم  لذا بود، شدن  کشته مستلزم هدف
 تا  توانستهیمت نميغنري تأثیول. برسند هدف نيبه ا تا دنديجنگ

 ماندند و از ی مزنده دي با به آن دني رس یبرا و باشد حد نيا
 متي به غنیابين مسئله که مسلمانان تنها به هدف دستيرو انيا

 به رفتن  برعکسکرد ویناخشنود م را دمحم بروند، به جنگ
رایکرد و روزیحال ماو را خوش جهاد خاطر به  حمله ی که 
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 داشت و یبرم
ک ي

رد، 
هم

 را باشد که آنی
قبل ا

                                                

که در يیهادر سال هفتم پس از هجرت به راه افتاد آن بريخ
 به یابيد دستيامنکرده بودند خود را به شرکت هيبيحد یغزوه

د يي آیبا من نم: ها گفت دمحم به آنی به او رساندند ولیغنائم جنگ
 را مأمور ساخت تا یکس مت، پسيمگر در طلب جهاد و نه غن

 در ميابن ق 1.غنائم جار بزند ميتقس رامونيپ سپاه انيدر م
 یم فرمان امبري در جنگ، پیروزيپ پس از :دي گویم زادالمعاد

 کنند و نخست به یک جا جمع آوريرا در  یغنائم جنگ داد تا
 شده یدشمن جمع آور  پرداخت که از کشته شدگانی میغنائم

ک يگاه  کرد، آنیع ميتوز شانکشندگان انيم را هااست و آن
ه  کیرا در راه ساخت و آنیمانده را خارج ميباق) خمس(پنجم 

کار رد بهيگیخداوند دستور داده است و منافع اسالم را در بر م
 ی از آن متعلق به کسانی ماند بخشی میچه باق برد و از آنیم
ا زنان و جوانان و يسبا( بردند یا نمي از سبایشد که سهمیم

و ).  باشندیزان به اسارت در آمده ميکودکان و غالمان و کن
.  شدیم مي تقسی مساویگونه ا بهان افراد سپاهيمانده میباق

 ی خودش و دو سهم برایسهم برا کي( برد یم سهم سه سواره
 دشمن نيکه در سرزمی برد و هنگامیک سهم مي ادهيو پ) اسبش
 فرستاد و هر چه را ی را میش گروهيپ از  زدیم به حمله دست

 راآن  پنجم کي  بردیم متيبه غن ن گروهيا که
 یباق چه کرد و آنیم ميشان تقسانيمانده را میاز باق چهارم

 کیم ميسپاه تقس افراد ريو سا ن گروهيا افراد انيم ماند یم
ن گروه وجود داشت ي افراد ای برایمت سهمين غنين از اي چن

ا اسبيز و يا کني توانست غالم یکه م) یصف(بنام 
   2.کردندیم د جداخو یخمس برا برداشت ز
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  : گرفتهی شدند که به دو صورت انجام م

  . بردهیراه خود مم

 او شد، ثابت با دادن چند درخت یپسر عمو و سيق بن ثابت سهم

                           

 جنگ، اشخاص ی برایت شده است که گاهين روايهمچن
یبه اجاره گرفته م

-عنوان خدمت را بهی رفته کسی که به جنگ می شخص- 1
کاِر خاص خود اجاره و به ه

 یم خود یو به جا  کرده اجاره  جهاد یبرا را ی شخص- 2
به  که یاجرت یعنيبودند، داده ) جعائل(ن کارنام يفرستاد و به ا

ها متين به دو گونه در غنيچنهم.  شودی مزدور داده میجنگجو
  : شدندیک ميشر

ز در آِن واحد يا کني که غالم ین معني، بدی شراکت بدن- 1
  .شدیمتعلق به دو جنگجو م

 جنگ  که بهیار کسياسب خود در اخت اي شتر و  گذاشتن- 2
م يدست آمده بالمناصفه تقسمت بهين شرط که غني رود، با ایم

 یاري، کمک و یروزيفتح و پ بعد از  کهیو به کسان .گردد
   1.دي نخواهد رسیبرسانند سهم

مت گرفته شده ياء به غنير اشيا از زن و مرد مانند سايسبا
 یو م بودند  هاآن مالک و  شدندیم ميتقس  سپاه افراد انيم

ن کنند ييتع شانی آزادی برایا مبلغيها را بفروشند و تند آنتوانس
ه از يفد صورتبه اير و ياز طرف اس پرداخت در صورت که

افتاد که زن  یبسا اتفاق م. دي گردیطرف بستگان او آزاد م
 یشد، مثالً در غزوهیجو مک آن سهم دو نفر جنگي در یرياس
 سهم دو یرياس زن یجنگ غنائم ميتقس هنگامبه  المصطلقیبن

رسول هللا دستور داد : دي گوی مید، حلبي مسلمان گردیجوجنگ
م يان تقسيان سپاهيها را ماورند و آنيران را دست بسته بياس

ه دختر الحارثين ميدر ا. کرد   المصطلقیبن قوم بزرگِ ان بِرَّ
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 و  پردازمیم ثابت به را تيبها :گفت
 تو با

و در ه به اسالم بگروند با  فورا

ه را ی آزادید و بهايش را خرينه سهم پسر عمويخرما در مد  بِرَّ
ه نزد پ1.ن کرديي ورقه طال تع9  یا:  گفتیامبر رفته و به وي بِرَّ

 دهم که یرا شهادت ميهستم زمسلمان  ک زني من رسول هللا
ه . ی باشی او میست و تو فرستادهيهللا ن جز یپروردگار من بِرَّ

چه از  بر ما رفت آن باشم ویدختر حارث بزرگ قوم مصطلق م
ش شدم، ثابت مرا يس و پسر عموي و من سهم ثابت بن قیآن آگاه

 ید، وليش خرينه از پسر عمويبا دادن چند درخت خرما در مد
 م قرار داده، از تو تقاضايتوانائ یش از اندازهي مرا بی آزادیبها

از  بهتر اي: رسول هللا گفت. من کمک کنم بهيبها نييدارم در تع
 ست؟يو آن چ:  بره گفتآن،

چه را که  رسول هللا بکن آنیا یآر: گفت.  کنمیم ازداواج
ه را از و. یگفت  یپس رسول هللا ثابت را احضار کرد و بِرَّ

افت کرد، يش را دريثابت او را به رسول هللا داد و بها. خواست
ه را آزاد و ب  سال داشت ازدواج کرد و 20ا او که رسول هللا بِرَّ

  .ه گذاشتيري را جوینام و
ران يم که اسالم آوردن اسيري گیجه ميت نتين رواياز ا

 در چنانهم  شده، بلکهی نمیها از بردگهرگز موجب نجات آن
. ب استيار عجين بسي ماندند و ایخود م یر کنندهياس ِملک

 گرفته است و در خاطر اسالم انجامن جنگ و اسارت بهيرا ايز
ً آزاد گردند ين صورت چنانچيا د

- ی نمرا آزاد هاآن تنها نه یول رنديقرار گ انر مسلمانيف سايرد
 قرآنح يبه نص صر رايز کردند،ی میخوابگ همکردند بلکه با او

که به یانجز آن با زنان شوهردار بهیخوابگ نساء همیدر سوره

                                                 
   همان منبع– 1
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ن
.  شوندیم مي افراد سپاه تقس

                                                

َو اْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساء ِإالَّ  « .ده استيگردرت درآمدند ممنوع اسا
  1»اُنُكمْ ميَ َمَلَكْت أَ َما 

ا ي یر شده مانند هر شئيار وجود دارد که زنان اسين اختيا
 ی بنیکه در غزوهچنانجا فروخته شوند همکي یگريجنس د

 و جنگ انيپا  در ن صورت کهيبد ز اتفاق افتاد،يضه نيقر
 یبن مردان یهمه که گردننيا پس از   مسلمانان یروزيپ

 هفتصد و پنجاه نفر یگفته اضه که بالغ بر ششصد نفر و بهيقر
 فروش به نَجد یها برا زنان و فرزندان آنیبودند، زده شد همه

 شود یداريدست آمده اسلحه و اسب خرفرستاده شدند تا با پول به
 یزنان و کودکان بالغ بر هزار نفر من يا تعداد یحلب یگفتهو به

 نمود و یان مادر و فرزند نهي ميیشده و رسول هللا از جدا
که فرزند بالغ ني افتد تا اینم يیان مادر و فرزند جدايم: فرمود

د يض آيز به حيکن: بالغ شدن چگونه است؟ گفت: گردد، سؤال شد
ر ي مادر اسیچنانچه کودک خرد سال و ب. و غالم محتلم گردد

ان فروخته نخواهد شد، بلکه فقط به يهوديگردد به مشرکان و 
 موقعِ به مادر و فرزند یول. ديايب مسلمان بار کهنيمسلمانان، تا ا

  2. شدندیم فروخته انيهودي و به مشرکان هماسارت هردو با
 یر بنياس زنان انياز م رسول هللا :اسحق ابن یگفتهبه

 او و ديبرگز  خودیرا برا فهحانه دختر عمروبن خنايضه ريقر
 نزد او همسر و نه یملک زيصورت کنامبر بهيهنگام وفات پ تا

از  نقلبه یجنگ غنائم ميتقس ینهيچه در زمبه آن  با توجه3.بود
ند سا یران جنگيم، اسيم ذکر کرديابن ق پس  یر غنائم جنگيهما

ريک پنجم بر ساي گذاشتن از کنار
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ا یول

-آن. امبرش اعالم کنديلق به خدا و پها را متعو آن آورده رونيب
تنها در دست او خواهد بود و کار آسان ها  آنیگاه حکم در باره

 ی بدر به اجرا در آمد و در غزوهیپس از غزوه ن مسئلهي
ف غنائِم گرفته شده از ي را در ردی جنگیامبر اُسرايمذکور پ

 یري که هر کس اسین معنيکشته شدگاِن دشمن قرار داد، بد
 و هر کس دشمن را بکشد مالکِ  رد متعلق به او خواهد بوديبگ
ق به ي تشویار را فقط بران کيا او خواهد بود و راهاء همياش

و تملک ) ی آزادیبها( هير جهت اخذ فديجنگ و گرفتن اس
  .اء کشته شدگان کرديمتعلقات و اش

امبر وعده يدر روز بدر پ:  آمده استیدر الَکّشاف زمخشر
ن وجه بجنگد، عالوه بر غنائم ين روز به بهتريداد هر کس در ا

 او تعلّق خواهد ز اضافه بر آن بهي نیزي چیعني، أنفال، یجنگ
ها در جنگ شتاب کرده و هفتاد نفر از پس جوانان آن. گرفت

ر گرفتند و پس از يگر را اسيمشرکان را کشتند و هفتاد نفر د
 یم غنائم جنگي مسلمانان بر سر تقسیروزيان زد و خورد و پيپا

م و يانيجنگجو  گفتند، مایجوانان م. ها افتاد ان آنياختالف م
عهده داشتند ها را بهکه محافظت از پرچم رگانمندان و بزسال
 در یگاهم و پناهي شما بودی از برایم که ّسدين ما بوديا: گفتند

و به رسول خدا گفتند غنائم اندک اند . ش آمدن شکستيصورت پ
 ی به وعده ات وفا کنیچه تو بخواهار و چناني بسیو ّمدع

روش ک ي در آن هنگام 1. کردیارانت را محروم خواهي
  وجود نداشت و دمحم خود را دریم غنائم جنگيمشخص در تقس

که ش از آنيپ زود و اير يد راد آني باید که مي دیمشکل برابر
 یگشا اختالف شود حل کند و تنها راهیموجب باال گرفتن دامنه

ها از دست آن  راید که غنائم جنگين دين درد سر را در ايا
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ِِ

ز را يچ

                                                

ْسأَُلوَنَك ي«: نازل کرد ه را از آسمانين آيخواهد بود، پس فوراً ا
ِ ِ ِ ِ ُعوْا يْم َوَأط ِنكُ ينَفال ُقِل األَنَفاُل هلّل َوالرَُّسول فَاتـَُّقوْا اهلّلَ َوَأْصلُحوْا َذاَت بَ َعِن اَأل

 ی می غنائم جنگیاز تو در باره (1» نيَ اهلّلَ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمنِ 

 را یامبر اوست، پس خداين غنائم از آن خدا و پيا: بگو. پرسند
 امبرشيد و از خدا و پياندازي بیان خود آشتيد و در ميريبپذ

  ).ديمان آورديچه اد، چنانيفرمان بر
رون آورد و در ي ب را از چنگ آنانینائم جنگه غين آياو با 

در . انحصار خودش قرار داد تا با آن هر چه صالح بداند بکند
نشان  هين آيا:  کندی خود اظهار نظر میرهي در سین باره حلبيا

 در ی حقیچ جنگجوئيبه رسول خدا است و ه متعلق غنائم داد که
 در دست گرفت، ار غنائم رايکه دمحم اختني پس از ا2.آن ندارد

ر کنندگان يران را به اسيماند و اسی خود باقیچنان بر وعدههم
 آنان به قاتالنِ  دشمن را  شدگانِ اء و متعلقات کشتهيها و اشآن

م کرد و ي تقسی مساویگونهسلمانان بهر يرا به سا هيو بق ديبخش
 قرار داد و تنها دو انيجنگجوسهم خود را همساِن سهم 

ر ذوالفقار که ي شمشیکي:  بر سهم خودش برداشت کرداضافه
 متعلق به فرزندش عاص یمتعلق به ُمنَِبّه بن الحجاج و به گفته ا

و تندرو ) ابوجهل( که متعلق به َعمر بن هشام یبوده، دوم شتر
م غنائم، که به آن يش از تقسي که شامل همان حق انتخاِب پ3 .بوده

  . شودی دمحم بوده مشد و از حقوق خاصیگفته م" یصف"
 یت مياون ري وقّاص چنیبن سعد بن ايچنهم نهين زمي در ا

 مقابل، شد، من در ر کشتهيعم  بدر برادرم جنگروز در: کند
مت گرفتم و از يرش را به غنيرا کشتم و شمش د بن العاصيسع
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خاطر کشته لبم به
شدن

 اختالف ین صورت دامنهي، بدهد که در ا
عيوس

           

خداوند انتقامم : امبر بردم و گفتميرا نزد پآن. ار خوشم آمديآن بس
: من بده، رسول هللا گفتر را بهين شمشي گرفت، ارا از مشرکان

را به نگهبانان غنائم ست، آنين ا تويبه من  ر متعلقين شمشيا
که آنچه در قیدر حال. را دادمهم آنمن. بسپار

 که گرفته بودم آکنده بود یمتي برادرم و از دست دادن غن
 یامبر که سورهيذشت که پنگ یزيچ. تنها خداوند آگاه بود و بس

-ی سعد هنگامیا:  نازل شده بود نزد من آمد و گفتیانفال بر و
 اکنون به من ی، از آِن من نبود، ولیر خواستيکه تو از من شمش

  1.  خودت برداریتعلّق دارد، برو و آن را برا
 یرا لمس م دمحم ريتدب و حسن یدورنگر یخوببه جانيدر ا

را هنوز راِه ير منع کرد، زيگرفتن شمشم، نخست سعد را از يکن
 یر را به او ميچه شمشافته بود و چنانيم غنائم ني تقسی برایحلّ 

 به هر کس هر چه را یعني شد همان کار را یداد مجبور م
مت گرفته بوديغن

ن  و متعلق کردی خدائیافتن راه حلي پس از یول.  شدیتر م
چه را که سعد درخواست  تنها به شخص خودش، آنیغنائم جنگ

ن يرا اي مخالفت نبود، زیاراي را ید و کسيکرده بود به او بخش
 از دستور خدا یچيکار به دستور خدا انجام گرفته بود و سر پ

  .ر ممکن استيغ
ش آمده، ي رفع اختالف پیر مزبور برايکه تدبیجائاز آن

 یماني که از ای از کسانی برخین دراز بوده و موجب زبایموقت
ت ي رعایرو و برانيشده، از ایف برخوردار بودند، ميضع
م غنائم ي تقسینهي در زمیک حکم عموميست ي بایاط مياحت

ت گردد ي شده و رعایروي صادر شود که همواره از آن پیجنگ
ن مسئله، نازل ي ایقانع گردد و تنها چاره به سهم خود تا هر کس
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- هينسان آي انفال بشود و بدیهي است که ناسخ آیدي جدیهي آکردن
َا َغِنْمُتم مِّن «: ديم غنائم نسخ گردي تقسیهي انفال با آی َواْعَلُموْا َأمنَّ
َواْبِن  نيِ َتاَمى َو اْلَمَساكِ ي اْلُقْرَىب َو الْ یِللرَُّسوِل َو ِلذِ  هلِلِّ ُمخَُسُه و فََأنَّ  ءٍ یشَ 

ک يد، پنج ي آوریدست مچه در جنگ بهد آنيانو بد  (1»لِ يالسَّبِ 

شان و يمان و درويتيشاوندان و يو خو آن از آن خداوند و فرستاده
 غنائم مزبور یهيآ شدن نازل از پس).  باشدیماندگان م در راه

که نيپس از ا( غنائم  : شدیم مين صورت تقسيبد آمده دستبه
به پنج )  کرد یم جدا خود یبرا  خواستیچه را که مآنامبريپ

ک قسمت که ي  جنگ ویقسمت برا شدند، چهاریم ميقسمت تقس
ک ي شد، یم ميز به پنج قسمت تقسيباشد نیم) ک پنجمي(خمس 
-یم که گونههرآن  با که گرفتیرسول هللا تعلّق م به آن قسمت

 هشام یبنشاوندان که يقسمت دوم به خو  کرد،یخواست رفتار م
شان، يمان، چهارم درويتي سوم ند، قسمت باشیم الُمطَّلب یو بن

 و م که هاشم و ُمطَّلب و عبد شمسيد بدانيبا. پنجم در راه ماندگان
عبد مناف هستند و عبارت نوفل چهار برادرند که فرزندان 

 تنها اي  شودیمشاوندان شامل هر چهار نفر يا خوي) یالقربیذو(
 از ی است ول هاشمیرا دمحم از بني هشام اختصاص دارد، زیبه بن
د پس الزم يم گرداني سهین معنيز در اي ُمطَّلب را نیکه بنیآنجائ

 او یم گردند، وليز سهي عبد شمس نی نوفل و بنی شد که بنیم
 ی هاشم و بنیرا تنها به بن) ی القربیذو(ن کار را نکرد و يا

 سهم گذاشت به یگر را بيُمطَّلب اختصاص داد و دو خاندان د
 نوفل و عثمان بن عفّان از یر بن ُمطِعم که از بني که ُجبَ یگونه ا

ن مسئله اعتراض يبه ا و رفته  عبد شمس بودند، نزد اویبن
 یبن یبرتر  ویکين منکر  رسول هللا ، مایا: کردند و به او گفتند
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ت اتفاق ي جاهلیتولد دمحم و در دوره ش ازي پ
افتاده

 ی هاشم وبنیت، از بن
ُمطَّلِ 

 ُمطَّلب یبن به  چرایم، وليستين توبه آنان یخاطر وابستگبه هاشم
ک ي در که ما و آنانیحال در یراموش کرد و ما را فیسهم داد

 یما و بن: ا مبر گفتيم؟ پيقرار دار یشاوندياز لحاظ خو گاهيجا
 نداشته و یگر جدائيدت و نه در اسالم از هميُمطَّلب نه در جاهل

 یبرخ. ختيآوهم درم و انگشتان دو دستش راي هستیکيم و يندار
امبر است و ين حکم مخصوص خود پيده دارند که اياز فقها عق

 به هر چهار خاندان تعلّق خواهد یپس از و) ی القربیذو(هم س
 عبد ی کردن بنیمستثن  است ویگريز ديقت چي حقیول. گرفت

 از دو حادثه بوده یناش) ی القربیذو( نوفل از سهم یشمس و بن
ها از آنیکيکه 

  عبد شمسیزندان او و بنسان که نوفل و فرني بوده، بد
ز وادار ي هاشم نیرو بننيمان شدند و از اي هم پ هاشمیه بنيعل

ل يهم به دلمان شوند آنين دو هم پيه ايشدند با خزاعه عل
 یش نوفل بر سر امالکيان عبد اُلمطَّلب و عموي که میخصومت

-به بود، آورده رونيب چنگ عبد الُمطَّلب از یقلدر که نوفل با
  .ده بودوجود آم

گونه که ني اتفاق افتاد بدیامبري دوم پس از اعالم پی حادثه
ش متوجه او ي که قریابوطالب همواره از دمحم دربرابر خطرات

 ديد کهیو هنگام  کردیم تيا احتمال داشت بشود حماي شد یم
ها با برادرزاده اش باال گرفته اس آنیدشمن

 اجابت یز همگيها ن از دمحم دعوت کرد و آنتي حمایب برا
ن يم که فرزندان ايابي ین دو حادثه در مي ایاز بررس. کردند

 یم شده بودند، گروه اول بنيچهار برادر به دو گروه متخاصم تقس
 عبد شمس و ی نوفل و بنی ُمطَّلب و گروه دوم، بنیهاشم و بن

بن ُمّطِعم و عثمان ر ياظهارات و رفتار دمحم به هنگام اعتراض ُجبَ 
  . تواند باشدیل مين دليهمبن عفّان تنها به
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ی

جز  یزياقع هدف از آن چ

                                                

 جهاد در نظر یمت براي که دمحم عالوه بر غنیگريق ديتشو
ها  آنی کافِر کشته شده بود که همهیگرفته بود متعلقا ِت شخص

از لباس و اسلحه متعلق به شخص کشنده خواهد بود و جزو 
ک نفر ين مورد شهادت ي آمد و در ایحساب نم بهیغنائم جنگ

ابوطلحه  ن،يدر روز ُحنَ .  به قسم هم نبودیازي بود و نیکاف
 یهاها و لباس سالحینفر را کشت و صاحب همه 20 یانصار

  .ها شدآن
ع ي و ضای غنائم جنگی آسان کردن امرجمع آوریدمحم برا

 از احتمال بروز اختالف و نزاع ري و جلوگینشدن حق کس
 کردن یکش رفتن و مخف( ها را ازُغلولآنان، ي جنگجوانيم

نازل کردن   داشت و بایشدت منع و بر حذر مبه) متي غنیپنهان
د يرا به آتش جهنم تهد آنین کار را ممنوع و اقدام کنندهي ایه ايآ

 1»  اَمةِ ياْلقِ  ْومَ ي  ِمبَا َغلَّ تِ ْ ْغُلْل يُغلَّ َوَمن ي َأن یَوَما َكاَن لَِنبِ «. کرد

 کند، در روز ی کند و هرکه کژدستی تواند کژ دستیر نمامبيپ(
چه را که ناروا پنهان ساخته است، آشکار خواهد ز آنيرستاخ
  ).ساخت

ب به يق و ترغي تشوی که دمحم برایگري مورد و عامل د
که خطر شکست یخصوص هنگام و استقامت بهیداريجنگ و پا

س و وحشت به  آمد و حالت تریش ميش از اندازه پيب یسخت ايو 
 برد، مالئکه یه و پناه مي داد به آن تکیاش دست مانيجوجنگ

 گفت تا ترس و یم سخن یمالئکه ا و یبي غیبود و از امدادها
 یرو به وعدهنيد و از اياش بزداانيجووحشت را از دل جنگ

 یمالئکه ا یبيغ امدادات دنيبه رسان بهشت اکتفا نکرده و اقدام
مود که در ون ان خوديبه جنگجو
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يتقو

ْ ْ ّّ َ ُ َ َ ّ َ ْ َ ََْ َ َ َ

ها ها و زودودن ترس و وحشت از دل آن آنیهيت روح
ن بار در جنگ بدر اتفاق افتاد و ي نخستین مسئله براينبوده، و ا
 دشمن یروهايسه با ني خود را در مقایروهايکه نیآن هنگام

 ار حساسيبس ت راياحساس و وضع کامالً  و خطر را ديز ديناچ
به آسمان گرفت  را  دست خودمخصوص حالت  آن بات، پسافي

روز گرداند ياز از خدا خواست که او را پي دعا و راز و نیو ط
  . خودش به او وفا کندیو به وعده

رسول هللا در روز بدر : از عمر بن الخطاب نقل شده است
 به مشرکان انداخت که بالغ بر هزار نفر بودند، سپس ینگاه

-به را شيرو و نبودند شيب صد نفريست که سيارانش را نگري
 آسمان برداشته و دعا یسوش را بهيهانمود و دست قبله یسو

، خداوندا یچه به من وعده دادخداوندا وفا کن آن: کرد و گفت
ن عبادت ي زمی تو را بر رویگر کسين عده کشته شوند، دياگر ا

ن افتاد يبر زمش يکه ردانيچنان ادامه داد تا او هم. نخواهد کرد 
:  او انداخت و به او گفتیرا برداشت و بر شانه هاو ابوبکر آن

 یان ِده، او به وعدهيت پايت به خدايبه التماس ها رسول هللا یا
ارانش را جمع کرده و يامبر سپس يپ. خود به تو وفا خواهد کرد

که : شان گفتي را داد و به ایبي غیها بشارت امدادهابه آن
که داستان آن  1 ديها با کافران خواهند جنگصف آنمالئکه در 

َوَلَقْد َنَصرَُكُم اهلّلُ بَِبْدٍر «:  آل عمران باز گو شده است یدر سوره
ُكْم َأن يْكفِ ي أََلن نيَ َوأَنُتْم َأِذلٌَّة َفاتـَُّقوْا اهلّلَ َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن، ِإْذ تـَُقوُل ِلْلُمْؤِمنِ 

َن اْلَمآلِئَكِة ُمنَزلِ دَُّكْم رَبُُّكم بِ ميِ  ُتوُكم ْ ، بـََلى ِإن َتْصِربُوْا َوتـَتـَُّقوْا وَ نيَ َثالَثَِة آَالٍف مِّ
، وما جعَلُه ني ِددُْكم ربُُّكم ِخبَمسِة آالٍف ِمن اْلمآلِئَكِة مسِومِ ميْ ِمن فَـورِِهم َهَذا 
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د
 به

                                                

 1» ُكم ِبِه َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد اهللِّ اهلّلُ ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قـُُلوبُ 

که خوار ی نمود در حالیاري و یبانيخداوند در بدر از شما پشت(
 گاهآن. ديشکر کن را او و يزيهبپر پس از خدا د،يبود فيو ضع

از آسمان   اگر خداوند سه هزار فرشته رایگفتیمؤمنان مکه
 یآر. ما کار ساز نخواهد بود؟ شیتان بفرستد برایاري یبرا

 خشم به یها از رود و آنيشه کني پیزگاريچنانچه صبر و پره
 نشان دار را یورش برند، پروردگارتان پنج هزار فرشتهيشما 
 و ی شادیرا جز براتان خواهد فرستاد و خداوند آنیاريبه 

  .) شما نکرده استیآرامش دلها
د که يم ديم خواهيدقت کن خوب هيآ آخر به ظاهر چنانچه

، یبي کند که امدادات غی مزبور به صراحت اعالم میهيآ
ن و بر طرف ساختن ي تسکی نبوده و تنها برایقي حقیمالئکه ا

را يز. ها بوده استدن به قلب آنيترس مسلمانان و قوت بخش
دا ينان قلب پياست، اطم هاراه آنهم بدانند که مالئکه چنانچه

 یروزينان کامل به پيخت و با اطميرشان خواهد کرده و ترس
 وارد نبرد یه اين روحي که با چنیوارد نبرد خواهند شد و کس

قت نداشتن يگر حقيل ديدل.  با او خواهد بودیروزيشود، مسلماً پ
  ذکر شدهیاتيروا بدر در روز) یمالئکه ا (یبيامدادات غ

گونه امداد چياُحد است که در روز مزبور ه وزر رامونيپ
: دي گوی خود میرهي در سی صورت نگرفت، حلبیکه امالئ

 سورهً آل 125- 124 یه هايش از روانه شدن به جنگ اُحد آيپ
 نکردند یداري و پایکه صبوریجا ئ از آنیعمران نازل شدند ول
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 یبانيختند، پس رسول هللا در روز اُحد از پشتيگر گسيدو از هم
   1.ک مالئکه هم برخوردار نشدي یحت

 را وابسته به ی مالئکه ای امدادهایچگونه حلب که دينيبب
ن کامالً واضح يها در جنگ کرده است ا آنیبائي و شکیداريپا

 است پس یبائي و شکیداري پایدهي در جنگ زائیروزياست که پ
ن گفته يگاه اروز گشتند آنيخرج دادند و پ بهیبائياگر صبر و شک

ح ياد کامالً به جا و صح شما فرستیاريکه خداوند مالئکه را به 
پايداری و شکيبائی  در صورت عدم یعنيخواهد بود و عکس آن 

هيچ وجه صحيح نخواهد ی مزبور بهو وارد آمدن شکست گفته
 خرج بهشکيبائی وصبر  چون بگويند کهآنست بود بلکه صحيح

نداديد، خداوند هم مالئکه ای برای کمک نفرستاد و اين دقيقاً 
 که در اُحد اتفاق افتاد و خداوند مالئکه ای به همان حالتی است

وارد شدن شکست، و با . ها نفرستاد لذا شکست خوردندکمک آن
) ایمالئکه(های غيبی که به جنگجويان بگويند ازکمکمکان اينا

و اين نشان می دهد که . بی ربطی است حرف برده اند  بهرهنيز
 برای تقويت داستان امدادهای مالئکه ای، چيزی جز عاملی

 روحيه و وا داشتن جنگجويان به صبر و پايداری به هنگام جنگ
و . بوده نه مالئکه ای در کار نه امدادی در حقيقت. نبوده است

ذکر شده  نيز روز ُحنَين پيرامون که هايیاين مسئله را در روايت
خوبی می توان لمس کرد، در روز مزبور امدادات مالئکه اند به

ی ايستادگی و دند که هزيمت و شکست در نتيجهای موقعی رسي
بدين معنی . پايداری مبدل به پيروزی و ظفرعليه دشمن گرديد

- رو شدند، رسول هللا بهکه ابتدا مسلمانان با شکست سختی روبه
به  را و مسلمانان کرد راِه عده ای از ياران خود ايستادگیهم

 دستور داد جنگ دعوت می کرد و به عمويش عباس و ايستادگی
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که به  يعنی اين. شان فرستاد  را به ياری
جنگ

مسلمانان به  ت قلبي تقویدمحم برا یرفتارها گر ازي دیک
دن آن به يو پاشهنگام جنگ، برداشتن

زشت باد چهره :  گفتیصو دشمن بود و موقع انجام آن م
2. ها

  

 وها را به بازگشت يبی که دارد آنبسيار بلند و مه با صدای که
ی ياران خدا و رسول نيز فرياد کشيد ا عباس فرا خواند، پايداری

به جنگ و پايداری  باز گشتند و ، پس مسلمانانای بنی خزرج 
گاه آن و مبدل به پيروزی کردند که شکست رادادند تا اين ادامه

1خداوند مالئکه

-ها هستند و هيچآن راههم اکنون مالئکه که شده گفته جويان
 مسلمانان و چنانچه دهند ادامه گونه باکی نداشته باشند و به جنگ

ادامه داده بودند و به صحنه کارزار بازنگشته  به فرار خود
ها دريغ می نيز از آنخود را  مالئکه امدادات بودند، خداوند هم

ها بگويند خداوند کرد و ديگر نمی توانست صحيح باشد که به آن
و اين اصل حقيقت داستان . مالئکه را نيز به ياريتان فرستاده بود

 مورد است و هر چه راويان در اين) مالئکه ای(امدادهای غيبی 
گوئی چيز کرده اند جز دروغ و گزافه و صحنه پردازی مبالغه

  .ری نيستديگ
ي

ن ي خاک از زمی مشت
رت

ن انجام داد، در روز بدر ين کار را در روز بدر وُحنَ ي و ا
 یروي شکست در نی هان کار زد که نشانهي دست به ایموقع

ز پس از چرخش ين نيان آشکار شده بود و در روز ُحنَ يشيقر
 دهد ین نشان ميو ا. ن کار زديدست به ا جنگ به ضرر هوازن

ها به ق آني و تشوه مسلمانانيت روحي تقویو فقط براکه کار ا
  .حمله صادقانه و معتقدانه به دشمن بوده است

                                                 
سيره1  – 
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ت که با 
مرد

   دمحمیني دیهاجنگ
  

به من دستور داده شده اس: شخص دمحم یطبق گفته
ست بجز ي نیخدائ( 1ال اله اال هللا : نديکه بگونيم بجنگم تا ا

 باال یبرا شد تنها انداخته راهبه  کهیهائ که جنگین معنيبد) هللا
 ديبا اصوالً  یهائن جنگيو چن است ن او بودهينام هللا و د بردن
 یدشمن  و حب و بغض ویتوزنه ياز هر گونه ک  و منزهیعار

 یوي دنیها و عشق به مال و آزی و نژادیره اي و تی قومیها
ن يان اير جري و سی واقعیزهاي ژرف به انگی نگاهیول. باشند
 یها سازد که جنگی ما آشکار میقت را براين حقيها اجنگ

  . رود منزه و پاک نبوده اندیم تصور کهچنانمزبور آن
در امر جنگ مرحله به  دمحم چگونه م کهين گفتيش از ايپ

را روا و مباح اعالم کرد و سپس ش رفت و نخست آنيمرحله پ
 ه مسلمانان اقدام به جنگ کنند فرض وي که علیرا بر کسانآن

 یاگفته به هشتم و و در سال یبعد یدر مرحله دانست و واجب
چه   مسلمانان واجب دانستیبر همه رانهم پس از هجرت، آن

م ي توانیکه با توجه به آن م. ا نباشنديکان آغازگر باشند مشر
ان سال اول و هشتم پس از ي که میهائم که جنگيريجه بگينت

 بوده اند، که تنها دو ی دفاعیها جنگیهجرت اتفاق افتاد، همگ
ن ي خندق و بجز ایگريبار اتفاق افتاده اند نخست جنگ احد و د

ا ي و ی و تعرضیتهاجم یها جنگیها همگر جنگيدو جنگ سا
چون  یم شبه تهاجميگوین نظر مي بوده اند، از ایشبه تهاجم

مثالً به دمحم .  افتادندیم اتفاق نا محقق و یر قطعيغ ليدالبه یگاه
 حمله به مسلمانان ی فالن دارند برایفه بني رسد که طایخبر م
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پس افراد . فرار کردند
خود 

دست آمده به ه
یسو

                                                

  دستیريجلوگ ی سازد و مسلمانان برایساز و برگ فراهم م
 بر خالف یول.  کردندیم حمله به دشمن و گرفتندیمش را يپ

 یرو نم روبهی و ساز و برگین آمادگيده با چني رسیهاگزارش
 کردند و با غنائم یها را سرکوب من وجود آني با ایشدند ول

مثالً . گشتندیو مرد و کودک باز م فراوان زن یو اُسرا یجنگ
دار دختر ي دیرا که بی طّ یلهي از قبی اسد، مردیدر جنگ بن

حه و َسلََمه دو ينه آمده بود، خبر آورد که ُطلَ يبرادرش به مد
راِه قوم خود و همو به  ِلد ساز و برگ فراهم آوردهيفرزند ُخوَ 

امبر يپ با جنگ ی کنند برای که از آنها اطاعت میگر کسانيد
پس رسول هللا اَبا َسلَمه عبد هللا بن عبد االَسد را . ندي آیاسالم م

از  و پنجاه نفر فرا خواند و درفش را به دست او سپرد و صد
. فرستاد یو  اسد بای بنی سرکوبیبرا و انصار را نيمهاجر
د سه تن ي اسد رسیبن یها از چراگاهیکيابو َسلَمه به  کهیهنگام

گران ير کرد و ديها را اساز چوپانان آن
 ماندند و یچنان با وک دسته همي م کرد،يرا به سه دسته تقس

ر کردن زن ي و اسیريمت گي غارت و غنیگر براي دیدو دسته
دست بز به و  شتر و گوسفندیاديومرد حمله بردند و مقدار ز

 بیهامتي روبرو نشدند و با غنی با کسیول آوردند
 یتهاجم شبه نام که ميني بیپس م 1.ر شدندينه سرازي مد

 ین جنگيچن کيم بر ي توانیکه م است ینام نيح تريصح
 آغاز یه وي را علیجنگ)  اسدی بنیعني(ها را آنيم زيبگذار

ن ير اي دارند و نظین قصديد که چنينکردند، تنها به او خبر رس
 در نظر گرفتن با و فراوانند او حمالت و  هاواقعه در غزوه

شان وستنيوقوع پ بهیها و چگونگن جنگي ای آمدهایو پ جينتا
  :م کرديها را به سه دسته تقس توان آنیم
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  .نقاعي قیر و بني النظی مانند جنگ بن

ه ي که علیهائمانند جنگ. یشه کني ریهاجنگ: نخست
ها شه کن شدن آنيراه انداخته شد و منجر به رنه بهيان مديهودي

ضه و ي قریا کشتار، مانند جنگ بنيشد، که خود دو حالت داشت 
ا کوچ دادن،ي

 غنائم دست آوردنبه  جزیجي که نتایمتي غنیهاجنگ: دوم
 که در دوران او اتفاق یهائتر جنگشي نداشته اند و بیجنگ

 یها و گروه  دسته ها مانند .ه اند بودند دسته نيا از افتادند
ا جنگ ي فرستاد و یش مي قریهاچپاول کاروان یبرا کهیمسلح

جنگ با کفّار  یاو که برا یظامن یواحدها اي  مصطلق ویبن
نداشتند  یگريد هدف چپاول و یريمت گيشدند، جز غنیل ميگس

چپاول و  هدف ها مسلمانافتاد که خودی اتفاق می حتیو گاه
ک ي یمثالً در حمله .گرفتندیدمحم قرار م ینظام یغارت واحدها

 ید بن حارثه فرزند خواندهي زی مسلمان به رهبریواحد نظام
 آن یو خالصه افتاد اتفاق ین حالتي چن جذام یبه منطقه دمحم
  :ن استيچن

صر ي پول که از طرف قی با خلعت و مقداری کلبیهيدح
 ی رفت که در منطقه اینه ميمد یروم به او داده شده بود به سو

رو  از مردم جذام روبهیاد و فرزندش و عدهي با ُهنَ ینام ِحسمبه
راهن يک پيستند و غارتش کردند و جز ها راه را بر او بشد، آن

 از مردم ین خبر فوراً به گوش عده ايکهنه بر تنش نگذاشتند، ا
ها هم درنگ نکرده و د، که آنيب رسي َضبیمسلمان جذام از بن

چه را که از او بر خاستند و آن) ی کلبیهيدح(ت او يبه حما
نه، يدن به مديه پس ار رسيدح.  پس دادندیشده بود به و گرفته

د بن يز زيبر رسول هللا وارد شد و ماجرا را شرح داد، او ن
ه را يل داشت و دحي جذام گسی نفر به سو500راِه همحارثه را به

 یش مي پ هاشب راهانشو هم ديفرستاد، ز هاآن راهبه هم هم
-ن عده راهيراِه اهم. کردندین ميو کم استراحت روزها تاختنند و
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 یامبر به عليس پ
دستو

دند به هنگام ي که به مقصد رسیذره، موقع عُ ی بود از بنینمائ
راهانش آغاز د و فرزندش و هميباال آمدن آفتاب حمله را بر ُهنَ 

 شتر و پنج هزار گوسفند 1000جا کشتند و کيکردند و همه را 
 یکه بنیهنگام. مت گرفتنديو بُز و صد نفر زن و کودک به غن

 فوراً  شدند اهه و اموال او بودند از ماجرا آگي دحیب که ناجيضب
د يز. باشندی مسلمان میها مردمبه او گفتند که آن و د آمدهينزد ز

قرآن را بخوان، او : ب بود گفتي ضبی بنیگو که سخنیبه مرد
د سخنان او را باور نکرد و بر نگاه ي زیهم قرآن را خواند، ول

د را يز زيها ند، آنيداشتن غنائم و زنان و کودکان اصرار ورز
امبر آمدند و ماجرا را شرح دادند و به او يه و نزد پرها ساخت

 و نه ی کنی را بر ما حرام میحالل تو نه رسول هللا یا: گفتند
با کشته شده ها چه کنم؟ : امبر گفتيپ.  ما حاللی را برایحرام
که کشته شدند یهائزنده ماندند رها کن و آن را که یهائآن: گفتند

: گفتند. راست است: مبر گفتايپ. هدر رفته استخونشان به
پ. راه کند همي زی را با ما به سویشخص

د از من ي، ز رسول هللایا :گفت یعل. برود هاآن با ر داد
رم را با خود ببر، پس يشمش: امبر گفتياطاعت نخواهد کرد، پ

 یان راه با شخصيراه برد و در مامبر را به همير پي شمشیعل
، سوار بر یروزي دادن بشارت پید او را برايشد که زرو روبه

 یعل پس. بود فرستاده امبري پی به سویمتي غنیشترها  ازیکي
راهانش پس داد و آن مرد را بر شتر و کنار خود به هم را شتر

امبر را به او ابالغ يد، دستور پيدن به زيپس از رس. سوار کرد
ر ي شمشی؟ علیدارن کار ي ای براید گفت چه نشانه ايز. کرد

اش را انيرا شناخت و فوراً سپاهد آنيامبر رانشان داد و زيپ
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ها ممکن نآازات 
 بوده

مت يه غن
گرف

ن يد، ايغنائم را به صاحبانش پس بده: ها گفتجمع کرده و به آن
  1.ن کردنديز چنيها نامبر است، و آنير پيشمش

، شمار ی کلبیهيه دحي علیزنواضح است که مرتکبان راه
 نفر دو نيا بودند، و تنها شفرزند د ويُهن  از جذام،یمعدود

که .  جذامیلهي قبینه همه روند ویشمار مبه یواقع مجرمان
ه و ياء و متعلقات مربوط به دحيالبته با پس گرفته شدن اش

است و  ز بر طرف شدهين جرم ني ایجهيبه او نت هابرگرداندن آن
حقوق  ن جرم به استناديمرتکب ماند مجازاتی که میزيتنها چ
 دانست که ی میخوبه بهين دحيچنهم.  باشدی مسلمانان میعموم

ن صورت او را رها ير اينجات دهندگان او مسلمان بودند و در غ
راه شدن  شتافتند و همیاش نما اصوالً به کمکيساخته بودند و 

 یت وين است که مأموري اید نشانهياو به دستور دمحم با ز
راه را هميز.  جذامیبا همهدن يکاران بوده نه جنگمجازات گناه

کاران را  تواند باشد که گناهیل مين دليه، تنها به ايشدن با دح
و شناخته و توسط او امکان شناختن و مج دهيد

 یه ميالبته دح. مشخص گردد کاراز گناه  گناهیب کهنيا تا
کشتار د دست به يد که زي چون دی کرد، ولین کار را ميست ايبا

ها را بها زد و اموال و زنان کودکان آنمردان آن
 ید ميتر از همه، ز نگفت، مهمیزيت، ساکت ماند و چ

خصوص پس از پشت سر ها را به آنی مسلمانیست اِدعايبا
 از جان و مال و و رفتي پذیگذرادن امتحان خواندن قرآن م

را  هاسخن آن او یول. کردینظر مها صرفزنان و کودکان آن
د يها اصرار ورزاموال و زنان و کودکان آن و بر اخذ رفتينپذ

ن کار منصرف نمود و ير دمحم او را از اي با شمشیو تنها آمدن عل
 ی خود باقیدهير دمحم را همراه نداشت بر عقي شمشیچنانچه عل
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و   کردیها حرکت مدمحم بن مسلمه شب.  شدند
روز

                                                

 یک فرماندهين هدف ي کند که نخستین ثابت ميو ا.  ماندیم
  .مت نبوده استي جز غنیزي و چمتيسپاه، غن

برانگيز است، چرا زيد بن  برای شخص من خيلی سؤا ل
 حرف پسر یر نظرش را عوض کرد، وليدن آن شمشيبا د حارثه

  ر ناطق او بوده باور نکرد؟يامبر را که شمشي پیعمو
 را یمتي غنیهان جنگيقت اي که حقیگر از حوادثيد یکي
  باشد،یبن َمسلََمه مدمحم  ی نفری سیواحد سواره سازدیفاش م

کالب در بن بکری و چپاول بنی سرکوبیدمحم برا از طرف که
ليقرطاء گس

 یکي نزد که دریبه عده ا که  پرداختیم استراحتبه  ها
کردند، برخورد ی اطراق کردن آماده می خود را برایچاه آب

. ها را معلوم کندت آنيها فرستاد تا هوزد آن را نینمود او کس
 یلهي از قبیها عده اآن: شخص مزبور پس از بازگشت گفت

ها کامالً  آنی صبر کرد تا وقتیَمسلمه اندک. محارب هستند
گاه به آن. شان راخواباندنداطراق کرده و مستقر شدند و شتران

ز وادار به ينه يها را کشت، بق از آنیورش برد و تعداديها آن
. مت گرفته شدنديها به غنفرار شدند و گوسفندان و شتران آن

 زنان را به حال خود رها ساخت و به راه خود ادامه داد تا یول
ها را ها تاخت و ده نفر از آند و به آني بکر رسی بنیکيبه نزد

مت گرفت و با خود به يکشت و هر چه چهار پا داشتند به غن
ه را يک پنجم سهم خود را برداشت و بقي هللا نه آورد، رسوليمد

م کردند، تعداد شترها صد و پنجاه و گوسفندان سه هزار يتقس
  1.رأس بودند
حمله به  تيمأمور که دمحم بن مسلمه م کهيني بیم جانيدر ا

 محارب را که یلهي از قبیاان راه عدهي بکر را داشته در میبن
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ها مهلت داد تا کامالً که به آنني از ا

                                                

هم تنها دهد، آنیتار قرار منداشتند مورد حمله و کش با او یکار
و پس یريمت گيبه قصد غن

ها را به البته چنانچه آن. شان را بنشانندمستقر شوند و شتران
 کردند، در یها دعوت او را اجابت نمآن  کرد ویاسالم دعوت م

 یلها معذور باشد و به آنیتوانست در حملهین صورت ميا
مت بود که خداوند او را بر گرفتن آن قادر ين غنين نبود و ايچن

-خاطر بهچه را که کرد، تنها بهرو، کرد آننيساخته بود و از ا
را   مسلمانانیجنگ غنائم م که گرفتنيندار یشک. دست آوردن آن

  سازدیتر مفيرتر و ضعيرومندتر و مشرکان را فقيتوانا تر و ن
 یکرد، برایقبول اسالم من را وادار به آن مشرکاان کاريو در پا

گر مطلع ي دیات جنگيان دو عملي از جرديبایشتر مي بیآگاه
. باشندیک مياط نزددر ارتب اني لحیبن یغزوه با رايز. ميشو

ان بن خالد ي کشتن سفیس براينفرستادن عبدهللا بن أ: نخست
هللا بن وست و عبديکار به تحقق پن يکه ا) اني لحیاز بن (یهذل

له بکشد و سرش را يناجوانمردانه و با ح ان رايسف س توانستينأ
  1.نه ببرديامبر به مدي پیبرا

ل از ي هذیلهي متعلق به قبی آبیچشمه( عي رجیواقعه: دوم
ان پس از ي لحین شکل که بنيبد) ان مّکه و عسفانيان مي لحیبن

و قاره  عضل یلهيان بن خالد با دو قبيکشته شدن بزرگ خود سف
ها که تماس گرفته و از آنمه بن مدري هون بن خزیاز بن

م ي را مأمور تعلیخواستند که با رسول هللا صحبت کرده تا عده ا
ها  شتر به آنیها بکند و در مقابل تعداداسالم و قرآن به آن

ز هفت نفر از مردان خود را که تظاهر به ي هون نیبن. دادند
 یا:  روانه کردند و به اوگفتند دمحمی کردند به سویاسالم م

 ما بفرست تا ی را برایم کسانيل داريرسول هللا ما به اسالم تما
 

   همان منبع– 1
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 و بهتر 
است 

د، پس او را کشتند و دو نفر 
گيد

 ی بردند و همگیان به وجود او پي لحی بنیول. طلب مغفرت کرد

 ارانينفر از  شش رسول هللا. سازند آشنا قرآن عت ويما را با شر
 ده نفر از جمله عاصم یگفته ا راونه ساخت و بهبا آنان خود را

 و یسيو أَ یب بن ُعدّ ي و َخبیبن ثابت و مرثد بن مرثد غنو
ست نفر مرد يدند، ناگهان دويع رسي بنام رجی که به محلیموقع

ها ختند و آنيل بر سرشان ري هذیدست از بنر بهيمسلح و شمش
شان را ندارندها قول دادند قصد کشتنرا گرفتند و به آن

ان يشيها به قرم آنيقت منظورشان تسليم شوند که در حقيتسل
 تر یداشتن دوستیزيان چيشي قریرا برايز. هدر مقابل پول بود

 که در یاران دمحم را در انتقام کشته هائي از یکين نبود که ياز ا
بدر و أُحد دادند، شکنجه و مثله کنند، عاصم بن ثابت و مرثد و 

گران يدند تا کشته شدند و ديم نشدند و جنگير تسليخالد بن بک
شان را دوست داشتند، که جان) ب و عبدهللا بن طارقيد و خبيز(

: شان را بستند، ابن طارق گفتیها چون دستیول. م شدنديتسل
رنگ است و از رفتن إبا کرين نيا

 فروختند، یر هذلير را در مکه در مقابل آزاد کردن دو اس
دست حارث بن عامر ب بهين دو نفر را کشتند، خبيان هم ايمکّ 

 او هيبن امّ  صفوان دستبه ديخون پدرشان حارث ، و زدر انتقام 
ل ي هذی در واقع بن1.ه، کشته شدنديپدرش امّ  خون انتقام در هم

ها را را هم آنيک سنگ دو گنجشک را بزنند زيتوانسته بودند با 
  .ر خود را آزاد ساختنديها دو اسکشتند و هم در مقابل آن

اران کشته ي یخواهن حادثه رسول هللا به خونيبه دنبال ا
 نخست یول. ورش برديان ي لحیع به بني خود در رجیشده

ر کند يگها را کامالً غافلتظاهر به رفتن به شام کرد تا بتواند آن
 کشته شدگان دعا و ید، برايع رسي رجیکه به منطقهیو موقع
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 هم ف،
ه دمحم

 از یکي: دي گویانَس م.  دادیها آب نم به آنی کسی ول

                                                

ب ي را در تعقیهائکه گروهنيپناه بردند و دمحم با اها به کوهستان
 یابد و دست خالي را بی نتوانست کسیها فرستاد، ول آنیابيو رد

  1. نه بازگشتيو بدون جنگ به مد
هر دو طر اقدامات م کهيني بی میخوببه جانيا در
 یگري دیهاتيروا از. بوده است انهيجوان انتقامي لحیم بن

 هستند یها است که مردمین مسئله است، داستان عرنيد ايؤکه م
ا هفت و يها را هشت  تعداد آناتيرواله که ي در بَجیاز محله ا

ن اشخاص نزد رسول هللا رفته و يا. ا چهار نفر ذکر کرده اندي
ف ين را بر زبان راندند و چون نحي کرده و شهادتیاظهار مسلمان

ر و ياز ش و ديبرو: ها گفتندند، به آو زرد رنگ و گرسنه بو
د، يبنوش) که پانزده نفر بودند( باردارمان ی مادهیشترهاادرار

دند تا يها نوشر و ادرار آني شترها رفته و از شیها به سوآن
 از اسالم بر گشته و چوپان را که یول. افتندي خود را باز یسالمت

ش را يهاو پا هاو دست امبر بود کشتنديکار پار و خدمتينامش س
 داد وجان  ش خار فرو کردند تايهادر زبان و چشمدند و يبر

 شده بر شتر ها سوار ها آنیتيرواو در . با خود بردند ها راشتر
  2. جا دور شدنددنبال خود آورده و از آنز بهين ه رايو بق

 سوار یعده ا شد خبر دار از ماجرا رسول هللا کهیهنگام
را ده و همه يها رس بعد به آنیکه اندکها روانه کرد دنبال آنبه
پا  و هاستد تا داد امبر دستوريپ .امبر آوردندير کرده نزد پياس
 گداخته کور کردند یهاخيشان را با ميهاو چشمببرند  را شانيها

 یاد مي فریها از شدت تشنگر آفتاب رها ساختند، آنيو در ز
دند،يکش
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 کند تا ین را مي با لبانش زمیدم که از شدت تشنگي را دهاآن
و خداوند .  جان دادندیکه همگنيرا احساس کند، تا ا آنیسرد

َا َجَزاء الَّذِ «: ها نازل کردن سوره را در حق آنيا ارِبُوَن اهلّلَ حيَ َن يِإمنَّ
ِهْم يدِ يَصلَُّبوْا َأْو تـَُقطََّع أَ يَقتـَُّلوْا َأْو ين  اَألْرِض َفَساًدا أَ یْسَعْوَن فِ يَوَرُسوَلُه وَ 

ْن ِخالٍف َأْو  نْ ی فِ ینَفْوْا ِمَن اَألْرِض َذِلَك َهلُْم ِخزْ يَوَأْرُجُلُهم مِّ -یا َوَهلُْم فِ يالدُّ
امبرش بجنگند و يکه با خدا و پفر آنانيک( 1. »مٌ ياآلِخَرِة َعَذاٌب َعظِ 

ا به يغولند آنست که کشته شوند و  مشین به فساد و تباهيدر زم
  راستاز چپ و شانيها و پاهاا دستيده شوند و يب کشيصل
ها  آنین خواريا. د شوندي خود تبعیا از محل زندگيو  شود دهيبر

ها م در آخرت در انتظار آني عظیا است و شکنجه اين دنيدر ا
  ).است

،  نام قصاص داده اندین مجازاتيگرچه به زبان شرع به چن
ث يک حديطبق . نبوده  جز انتقامیزين کار چي به نظر من ایول

اران خود ي به ی به جائیسپاه داشتن ليگس به هنگام متواتر دمحم
 چهها را به اسالم دعوت کنند و چنان داد که نخست آنیدستور م

-ها بجنگند و به آنبا آن ن صورتير ايچه بهتر و در غ رفتنديپذ
د و با يازخدا بترس  کنم کهیه ميبه شما توص:  گفتیها م

نام خدا با دشمن د و بهي کنیکيراه شما هستند نکه همیمسلمانان
 یر فرتوتيا پي را یا کودکي ید و هرگز زنيخدا و خودتان بجنگ

 یول. دي را منهدم نسازید و نباتي را نبرید و هرگز درختيرا نکش
 ی عمل من دستور رفتار وي بر خالف ایوجود، خود گاه نيا با

ر دستور داد تا ي النضیان بنيهوديمثالً به هنگام محاصره . کرد
 یها را ببُرند و بسوزانند؟ و زنان بن آنی خرمایهادرخت

                                                 
  33آيه : ی المائده سوره – 1
  



 - 282 -

ما َقَطعتم ِمن « :ه را نازل کردين آيه رفتار خود فوراً ا

 و فغان یدردناک بودند با زار ین منظرهيا شاهد ر کهيالنض
، تو از )القاسم ابیی، ایگفته او به(  دمحم یا :آوردنداد بريفر

 ، پس چرای کردیم را مذّمتآن ی کننده ویکردی میفساد نه
ها در  آنین گفتهي؟ ایزنی و آتش می بریدرختان خرما را م

 تين موقعيدمحم ا یول.  از مسلمانان مؤثر واقع شدی برخیهيروح
 کار را از دست نداده یده و سر رشتهيحساس را فوراً تدارک د

ّيو در توج ُ ْ َ
هر بُن درخت  (1»َنٍة َأْو تـَرَْكُتُموَها َقاِئَمًة َعَلى ُأُصوِهلَا َفِبِإْذِن اهللَِّ يلِّ 

د يستاده رها ساخته اي خود ایهاشهيرا بهيد و يده ايبر را یخرمائ
 باشند، یجا مخاطب مسلمانان منيو در ا.) به فرمان خدا بوده

 ین کاري چنیها اجازهبه آن ست کها ن خداونديا  کهین معنيبد
و همين کار را به هنگام حمله به استحکامات خيبر . استرا داده 

ها را قطع کنند که تکرار کرد و دستور داد درختان خرمای آن
دستور داد تا به اين کار  گاهتعداد چهارصد درخت قطع گرديد آن

 تنها بدون شک نهی وی از کشتن زنان و کودکان 2.پايان دهند
هرگز يارانش را  از روی تعمد بوده، وگرنه او آنان کشتن متوجه

هنگام که به دختران مشرکانی با زنان و خاطر همخوابگیبه
 ميان در را شب و آمدندمی فرود آنها هایلشگر کشی در خانه

ها در حال جنگ نيستند، که با آناين گذرانيدند، باها میآن
  .کردذه نمیمؤاخ

 از ید عاريبا  اصوالً یمذهب یهام که جنگياره کردقبالً اش
ها و عتي واقی باشد ولی شخصینه هايو ک حب و بغض هر گونه

ن يکه در راه دیهائ آنیرا ثابت کردند حت خالف آن،قيحقا
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 خوانده یو
 یم

 و عّزت، یزان بودند، دوازده پسر داشت و از لحاظ بزرگيآو
 ی از غزوه هایکيه در ضرب المثل اعراب بود، فرزندش قرف

خودشان نشان دادند   ازیچنان خشونت و قساوت قلبدند، آنيجنگ
دند و تنها به يرسگرد آن نز بهيا نيان در راه مال دنيکه جنگجو

 بوده یني دی هاینه و دشمنيها آکنده از ک آنینهيل که سين دليا
شرايع (امرزد که گفتي را بیخداوند ابو العالء معّر. است

ان » :و به ما فنون دشمنی آموختند/  کاشتند نهکيتخم ما درميان
 که ی کسیبرا «ن العداواتيوعلمتنا افانننا احنا يب الشرائع القت

چه ست که تمام آني جنگد برازنده نیاه باال بردن نام خدا مدر ر
 یفرتوت ر ويپ بر سر زن از قساوت و خشونت در قلب خود دارد

امبر فحش ين بهانه که به پيزد آن هم به ايرون بريچون اُم قِرِفه ب
  .داده است

 و یعه بن بدر فزارينام فاطمه بنت رب است بهیاُم قِرِفه زن
نام ز دوازده فرزندان او است که به ایکيقرفه، نام 

رسول هللا : ن استير زن چنين پي داستان ایشده و خالصه
  فزارهیبن ی سرکوبی براید بن حارثه را در رأس سپاهيز

اُم قِرِفه . ر کرده و همه را کشتيگها را غافلد هم آنيز. فرستاد
ت، سپس دستور با بود به اسارت گرفيار زيو دختر او را که بس

 داد، یامبر فحش و ناسزا ميرا به پيداد تا اُم قِرِفه را بکشند ز
 ام قرفه را به دو یس بن الُمحِسر شد، او دو پايمأمور قتل او ق
گر قرار ي به دو اسب که در جهت خالف همدیشتر و بگفته ا

ها در دو جهت دن آنيب زد، که دويها نهداشتند بست و به آن
: دي گوی خود میرهي در سیحلب. رفِه را دو شقّه کرد، اُم قِ مخالف

 بر خوردار بود و یار باالئيخود از مقام بس ان قومياُم قِرِفه در م
 رفتند یشمار م او بهیمرد که حام پنجاه یرهايشمش اویخانهدر
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  . کشته شدندیهمگ) حروب الَردّه(

ت؟ 
يپ

د ي بدانید وقتيعجب کن
که م

 یاريبس ل خونين دليهمه

                                                

 یگر فرزندانش در زمان خالفت ابوبکر طيامبر کشته شد و ديپ
1 ارتداد یهاجنگ

نه توزانه کشتن يل اقدامات سبعانه و کين قبيگر از ايد
او : ن آمده استي که در شرح آن چنیهوديعصماء بنت مروان 

 داد و یاشعار خود آزار م با را رامبيپ  گفت ویبه اسالم ناسزا م
  رای خطمیر بن ُعدَ يمَ امبر عُ يپس پ.  کردیک ميه او تحريعل
که یر شبانه وارد منزل او شد در حالي کشتن او فرستاد، عمیبرا

 یده بود و کودکي از فرزندان خود خوابیان تعداديعصماء در م
ر کودک را کنار زد و يمَ عُ . نهً خود داشتير خواره برسيش

رون آمد ينهً او فرو کرد که از پشتش بيرش را آنچنان در سيشمش
ا يآ ديامبر از او پرسيجا آورد و پامبر بهيآنگاه نماز صبح را با پ

 خواهد داشیا عواقبي، آیآر: ؟ گفتیدختر مروان را کشت
ن يبد 2.خاطر آن سر شاخ نخواهند شد دو بُز بهیحت: امبر گفت

 یچ مخالفيت و ساده است که هي اهمیبقدر ني که مسئله ایمعن
  . نخواهد داشت
ن مسئله تي کنم که شما از ایگمان نم

اران يان اتباع و ين بوده که در مي دمحم این خواستهيترهم
از  تنها  کرد کهیم دنبال را یهدف رايز باشد مطاعخود مقدّس و 
از . ر قابل تحقق بوديذ چون و چرا و تزلزل ناپیبراه اطاعت 

 ساخت مگر فحش ی را بر خود هموار میرو هر گونه آزارنيا
حد   کرد و او را تایرا خدشه دار م او و ناسزا که قداست

 از  آمد وی گران میليآورد و بر او خین ميپائ یعاد مردمان
 کرد و بینم به آن گذشت نسبت رونيا
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از ش

ع يان و شراي اد
مستو

 بر سر تقرب و جلب توجه 
ها در يکديگر در رقابت بودند و اگر يکی از آن پيامبر همواره با

                                                

 ی خود او را آزار مین را که با هجو و ناسزا آن زمایعرا
  . جز مرگ نبودیزينده، چيخت و مجازات ناسزا گويدادند ر

ی در همهیست که ناسزا گوئي نیشک
 هتک حرمت یرا تنها دربردارندهيز. ستيجب قتل ن

 قرار گرفته و در نص قرآن ی است که مورد ناسزا گوئیشخص
  1»....والحرمات قصاص« ز آمده است ين

 ی کند بهمان اندازه که بر شما تعدیآنکه بر شما تعد« 
 جز یزيهتک حرمت چ مجازات پس). دينمائ ی تعدّ ینمود بر و

ن حکم ي رسد ای بنظر میست و نه مرگ وليحرمت ن هتک
مرگ  ناسزا به دمحم مجازات ر از دمحم وي است غی کسانیبرا

  ازیکي ناسزاگو به دمحمکشتن : ندي گوی اسالم میاست علما
ها از  مخصوص به دمحم است که منظور آنیمشخصه ها

  .ازات استيدر واقع امت) مشخصه ها(
و  یهودي فکً ش آمدها، کشتن ابوعِ ين پيا گر ازي دیکي
 یاست که ماجراق ي الحقیبن أببن االشرف وابورافع سالم کعب 

  .  رسدینظر مب بهيعج  از دو جهتین آخريا
ً يبودند، مستق یابورافع که خزرج تالنقا:  نخست از  ما

برای اين کار انتخاب نشده بودند بلکه از روی دمحم خودِ  طرف
که در مسئله تملق داوطلبانه دست به اين کار زده بودند در حالی

ً از طرف دمحم صادر شده  قتل کعب ابن االشرف دستور مستقيما
ز طرف شخص بود و مجريان آن که عده ای از أُوس بودند که ا

دمحم انتخاب شده بودند و خزرجيان تنها از روی رقابت با اُوس و 
خود شيرينی برای دمحم داوطلبانه دست به اين کار زدند، در اين 

اوس و خزرج: باره حلبی می گويد
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اين 

 را با 
                                                

-  کاری می زدآن ديگری نيز بالفاصله مشابِه آنراه دست به
ان با کشتن کعب بن يدند که اوسيدوقتی خزرجيان . کردرا می

ها خدا آنبه: خود گفتنددا کردند، بهيپ یامبر قربيپ نزد االشرف
 کردند یابند، سپس سعي ی بر ما برترین کاري توانند با چنینم

طراز کعب بوده تا او را امبر همي با پیابند که در دشمني را بیکس
افتند و از يابند و ابورافع را يامبر بي نزد پیبکشند و قرب منزلت

ن کار انتخاب کردند، سپس نزد ي ایان خود پنج نفر را برايم
اقدام خواستند، او هم اجازه را صادر کرد  یو اجازه امبر رفتنديپ

است که ها خوک قرار داد و از آنيها را عبدهللا بن عتو رهبر آن
 پنج نفر مزبور عبارت 1.  را نکشندیرخواري شیا بچهيزن 

سود بن س، ابوقتاده،اَ يک، عبدهللا بن آنيعبدهللا بن عت: بودند از
  . ی و مسعود بن سنان أسلمیخزاع

خاطر رقابت با أُوس ن پنج نفر تنها بهي که ایکار: دوم
م ن صورت انجايه به کار دزدان بوده و به اي شبیزيکردند چ

بر حرکت کردند، چون ابو رافع ي خیها شبانه به سوآن: گرفت
 او باال رفتند و به یوار خانهيشبانه از د . کردهی میجا زندگآن

به ک که يعبدهللا بن عت. دنديداشت رس ک پله ارتفاعي اطاق او که
 ورود خواست و ی مسلط بود، از پشت در اجازهیهوديزبان 

: زنش در را باز کرد و گفت. دارم یه اي ابورافع هدیگفت برا
 از وارد شدند دررا ید، وقتيجا است وارد شوار شما آنيآن 

س يعبدهللا بن أن. افتنديخواب پشت محکم بستند و او را در رخت
ها اد بر آورد آنير را در شکم او فرو برد، زنش فريشمش
اد سخن رسول هللا ي بهیدند وليشان را بر او کشیرهايشمش
 چون زنش یتيو در روا.  کردندیند و از کشتن او خوددارافتاد

ها او آنیاد بکشد، وليد خواست فرير را ديبرق شمش
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يشمش

- به را ها شد آنیم اه
خاط

پس بر ابورافع . ار کرديز سکوت اختيد کردند، او نير تهد
ک ي عبدهللا بن عتیول. رون رفتندي وارد ساختند و بیضربه هائ

 شدتبه شيپا د وي پله لغزی داشته، از رویفيکه چشمان ضع
 از یکيبردند، سپس  ی امنید، او را بر داشته و به جايب ديآس
د که يها برگشت تا از مرگ ابو رافع مطمئن گردد زنش را دآن

 یخدا صدابه:  گفتی که دور او جمع شده بودند میبه کسان
سپس به صورت ابورافع .  باورم نشدیدم وليک را شنيابوعت
آن مرد . هود روحش خارج شدي یخدابه:  انداخت و گفتینگاه

داد و عبدهللا  اران خوديبه  ن خبر مّسرت بخش رايبازگشت و ا
 در مورد 1. امبر آمديک را بر دوش برداشته و نزد پيبن عت

 به نقل آن یازي هست که نی از بخاریگريت دياوابورافع ر
  . استیکيجه يت، نتيفيرا با وجود اختالف در کيست زين

ان ي از سپاهیان عده ايچه ابورافع در م چنانپنهان نماند
ها بوده سپس  آنیا فرماندهيها و  از آنیکيمسلح قرار داشته و 

گ کشتند، آنی رفتند و او را میسراغ او م
 مورد مدح و ندخرج داده بود که بهیر جرأت و شجاعت

اش و در ن شخص در خانه ي کشتن اید قرار داد، وليتمج
 او یوار خانهياش و شبانه از داش و در حضور زنرختخواب

 که ین مرد از بودن دشمنيکه روح ایباال رفتن و در حال
-چي خبر است، هیدر خانه اش ب  استاو خون ختنير خواهان

-که کار آننيجز ا.  کنند نداردی که دزدان می با کاریگونه فرق
 مصلحت یزدها برا بوده و کار دی مصلحت عمومیها برا

ان يو فراموش نشود که قتل ابورافع از طرف خزرج. یخصوص
 البته  دمحم بوده کهی براینيريان و خود شي رقابت با أَوسیتنها برا
 گرفته و یز در بر مين  رایعموم مصلحت دمحم یبرا هااقدام آن
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 یپس اسلحه: خالد گفت. ميان هست
خود 

 یت مين واقعيو با توجه به ا. ل با آن موافقت نمودين دليهمبه
  . کندیه ميله را توجيهدف وس: توان گفت

 چه ی شخصیهانه ها و نفرتيم که کينيبب مياگر بخواه
 ی به کارهاید نگاهي داشته اند، بای مذهبیهان جنگي در اینقش

راِه همبه) مکه(در سال فتح  را او دمحم کهید به هنگاميخالد بن الول
 یبن یم به سوي سلیصد و پنجاه نفر ازمهاجران و انصار از بنيس

ها را دن با آنيامبر به خالد دستور جنگيپ. مياندازيَمه فرستاد بيُجذَ 
ن مسئله يامبر از اي پیها اسالم آورده بودند، ولنداده بود، آن

م ي سلیمه و بني جذیان بنيهنوز آگاه نشده بود در آن هنگام م
َمه مالًک ابن ي ُجذَ یرا بني وجود داشت، زی خونینهي و کیدشمن
جا کي یم بودند در جنگي سلیو دو برادر او را که از بند يالَشر

 یمه در دورهي جذیکه بننيخاطر از بهي نیکشته بودند و از طرف
ان او و يو برادر او را کشته بودند، م) فاِکه( خالد یت عمويجاهل

 مهي جذی بنیوقت.  وجود داشتی خونینهي و کیز دشمنيها نآن
 ید، همگي آیها مآن یبه سو مي سلینب راهِ همبه دند که خالديشن

مسلمان : د گفتيها رس خالد به آنیوقت. مسلح و آماده شدند
 مسلمید، گفتند ما مردميشو

دنبال خدا بهنه، به: گفتند. دياده شويد و پيافکنين بيرا بر زم
ه شدند و اديها پ از آنیپس گروه. م شدي کشته خواهیآن همگ

 یتياورو در . ه متفرق شدندير کرد و بقيها را اس آنیخالد همه
ا کافر؟ يد مسلمان يچه هست: ديد پرسيها رسکه خالد به آنیهنگام
و مسجدها  ميم و دمحم را باور داري خوانیم، نماز ميمسلمان: گفتند
: خالد گفت. ميها اذان گفت آنیم و بر رويها بر پا ساختدانيدر م
 است، ی دشمنگرانيدان ما و يم: د، گفتندي باشی چرا مسلح مپس
د، ين بگذارياسلحه را زم: خالد گفت. راه تو باشندم که هميديترس

-اد آنن نهادند و خالد دستور ديشان را زمیهاها هم سالحپس آن
ان افراد خود ي بسته میها را با دستسپس آنان. ر کننديها را اس
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را يز. م خون پدرت را گرفتمبلکه انتقا: خالد جواب داد
 یبن

- نداشته باش، بهیارانم کاري خالد، به یآرام باش ا: امبر گفتيپ
را در راه خدا انفاق  و آنی کوه اُُحد طال داشتیخدا اگر به اندازه

 یرياس هر کس بر آورد ادي خالد فریادسحرگاه من. ع کرديتوز
ار ي که در اختیرانيم هم اسي سلیار دارد او را بکشد، بنيدر اخت

ن کار امتناع کردند و ي مهاجران و انصار از ایول. داشتند کشتند
  . خود را رها ساختندیاسرا

امبرآمد و او را از ماجرا با خبر ي نزد پی آن مردیدر پ
 او اعتراض ی بر کردهیا کسيآ: دي پرسیامبر از ويساخت، پ

 و زرد و ان انداميم یکي دو مرد یآر: نمود؟ مرد مزبور گفت
: در آنجا حضور داشت گفت که عمر.  دراز اندام و سرخیگريد
 یباشد و دومی فرزندم می شناسم، اولی رسول هللا من او را میا

- آناز  پروردگارا: امبر گفتيگاه پآن. فه استي أبوُحذَ یسالم مول
 را یرا دو بار تکرار کرد و عل هستم و آنیچه خالد کرد بر

ان ين مسئله ميها را دفن کند و بر سر هم آنیفرستاد تا کشته ها
 در گرفت و ید و عبدالرحمن بن عوف نزاع سختيخالد بن الول

ت رفتار يتو در اسالم به روش جاهل: عبدالرحمن به او گفت
. یکرد

ت پدر عبدالرحمن را کشته بودند، ي جاهلیمه در دورهيُجذَ 
ت خودم شخصاً قاتل ي من در جاهلیدروغ گفت: عبدالرحمن گفت

 که ی مردیخواهگونه به خونچه: یتيپدرم را کشتم و در روا
 ؟ خالدیزيریمرات کشته شده است خون مسلمانان يجاهلدر

 عبدالرحمن شدند؟ مسلمان  به شما گفت که آنانیچه کس: گفت
 را معترف و ُمقر ات شهادت دادند، تو آنانراهانهم: جواب داد

ر يدستور رسول هللا دا: خالد گفت. یافتي مساجد یبه اسالم و دارا
تو به رسول هللا دروغ : د، عبدالرحمن گفتيبر حمله به من رس

در  .یري فاِکه را بگتي انتقام خون عموی خواستی تو فقط میبست
ن بگومگو عمر بن الخطاب جانب عبدالرحمن را گرفت و يا
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ز کشتند و يها او را ن، آن
کشتن

 ی نخواه از آنانیک آمد مرديا يک رفت و ي، به َگرد ی کردیم
  1.ديرس

- هم و رفتار خالد  ازیشخص انتقام یبو یخوببه جانيا در
 یران بنيان اسيدر م.  رسدیم به مشام مي سلی از بنیراهان و

- چيده بود و هيجا کش بود که سرنوشت او را بدانیمه مرديجذ
مه نداشتي جذی به بنیگونه وابستگ

 و ی رحمی اوج بی اندازهانگري او گذشته از انتقام، نما
: دي گوی خود میرهين باره در سي در ایحلب. ز هستيشقاوت ن

ها گانه که به آني بود بیان قوم مرديامبر خبر دادند که در ميبه پ
او به  دنبال شدم و بهی عاشق زنیستم، وليها نمن از آن: گفت

ه را که چد با من آنيگاه بکننم آنياو را بب ديبگذار: آمدم جانيا
 زن که دور هم جمع شده بودند اشا ره ید و به تعداد يخواهیم

ها بردند و او آغاز به سرودن شعر کرد و کرد، و او را نزد آن
 از زنان برخاست و در یکيان سر از تنش جدا کردند، يدر پا

راه با ناله ق هميا دو بار نفس عميک يستاد و يکنار جسد او ا
در بر   جسدش رایتيو در روا. و ُمردن افتاد يد و بر زميکش

ان يا در ميآ:گاه رسول هللا گفتآن. د تا ُمرديقدر بوسگرفت و آن
  رحم وجود نداشت؟ک مرد دليشما 

 یم و بررسيدقت ورق بزنچنانچه صفحات جنگ بدر را به
نه يم کرد که سرشار از کي برخورد خواهیاهي سیهام به لکهينمائ

 را ی انتقام شخصیخته شده بوي ریها از خونیو در برخ
ه بن خلف ي کشته شدن آُمَ یاز جمله ماجرا. م کردياستشمام خواه

: عبدالرحمن بن عوف گفت: دي گوی میحلب. یدست بالل حبشبه
مت ي را که از کشته شدگان به غنیکه زره هائیروز بدر در حال

 یسابق جاهل دوست ه بن خلفيام  کردم، بایگرفته بودم حمل م
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ده ي را هرگز ندین روزين
بودم

 انصار خدا سردمدار یا: دياد کشي بلند فریا
کفر ا

  .ها را قطعه قطعه کردندآوردند و آن

 که دست در دست هم داشتند بر خورد یهمراه فرزندش علهام ب
 عبد َعمرو یا:  خودم صدا زد و گفتینام اصلکردم، او مرا به

امبر به ينام عبدالرحمن قبل از اسالم آوردن که توسط پ(
که یرا او هنگاميجوابش را ندادم ز) افتير ييعبدالرحمن تغ

 یا ناميآ: ن گفته بودر داد، بهمييامبرنامم را به عبدالرحمن تغيپ
 :، گفتیآر: دادم ؟ جوابیري پذیم نهاد چه پدرت بر توجز آن

روز در  نامم و آنی تو را عبدهللا می شناسم ولینم  را رحمن من
 دهم، ید که جوابش را نميکه با من برخورد کرد و دیبدر هنگام

ر که از ِزِره يمرا بگ: گفت: یمرا عبدهللا خطاب کرد، گفتم بل
 یهي چون فد ر کني مرا اسیعني( بهترم ی که در دست داریهائ

: گفتم) ن زره ها باالتر استي ایمراتب از بها تو بهیمن برا
 افکندم و دست او و فرزندنش یپس زره ها را به کنار. باشد

 گفت چیکه می را گرفتم در حالیعل
المت پر شترمرغ بر آن مرد که ع: ، سپس از من سؤال کرد

او : او حمزه بن عبدالمطلب است، گفت: ست؟ گفتمينه دارد کيس
بالل  بودم که در راه هاهمراه آنبه. اوردين چه بالها که برسرمان

 یبرا را در مکه ه را شناخت، همان کس که اويد، و اميما را د
ه ين سردَمداِر کفر، اُميا:  داد، بالل گفتیترک اسالم شکنجه م

رد يرم اگر او نميابد، بميابم اگر او نجات يخلف است، نجات نبن 
 ؟ گفت ین کنير من چني با اسی خواهی بالل، میاو گفتم ا، به

ز تکرار يمن هم تکرار کردم و او ن. ابديابم اگر او نجات ينجات ن
کرد، سپس با صد

را تکرار ابد و آنيبم اگر او نجات ايه بن خلف ، نجات نيم
رش را يبالل شمش. ها ما را از هر طرف احاطه کردندکرد، و آن

 بر آورد یاديه فري را قطع کرد امیه علي فرزند امید و پايکش
ها فرود رها را بر آنيپس شمش. ده بودميرا نشنکه هرگز مانند آن
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شان يرهايش
سورا

 پس یل وبه قت مبادرت صورت
از اس

                                                

 تيروا ازعبدالرحمن بن عوف یبخارادثه ن حيهمدرمورد
-دم که بهيانصار را فرا خواند، ترس اديفر بالل با یوقت: کندیم

- گذاشتم تا آنیجا را بهیرو فرزندش علنيند، از ايايمان بدنبال
 را یها علآن. جا دور شدمها را با او مشغول سازم و از آن

 بود ینيه مرد سنگي ام.دنديدنبال ما آمدند تا به ما رسکشتند و به
 محافظت از او خودم ین، او هم نشست و من برايبه او گفتم بنش

ر من او را با شميها از ز آنی افکندم ولیرا بر و
ر ي مرا با شمشیها پا از آنیکيخ سوراخ کردند و کشتند و 

  . کردیخود زخم
 را ميخدا رحمت کند بالل را ِزِره ها:  گفتیعبدالرحمن م

: یتيو در روا. ر را بر دلم گذاشتياز دست دادم و داغ دو اس
 یم باقيرم را برايم و نه دو اسيخدا رحمت کند بالل را نه ِزِره ها

ها ر کنندگان آنيامبر در روز بدر اُسرا را به اسيرا پيز. گذاشت
 ترک اسالم یه بن خلف بوده و براي بالل غالم ام1.واگذاشت

ه يرا از ام ابوبکر او. بود ه قرار گرفتهياُممورد شکنجه و آزار 
داشت و  دلبه ه رايام ینهيرو کنيده و آزادش ساخت، از ايخر

دست عبدالرحمن  بهیريکه در روز بدر با او در حال اسیهنگام
ک انتقام ي را از دست داد و به یبائيبن عوف برخورد کرد، شک

ن يا ريدر غ زد و  دستیشخص
  . کردیدست عبدالرحمن بن عوف نمر شدن بهي

در روز ) َعمروبن هشام( به کشته شدن ابو جهل ینگاه
 یم ابن مسعود از را که چهز آنين ن مورديدر ا. مياندازيبدر ب

نقل از معاذبن  بهیحلب. ميديم در واقع همان است که از بالل دينيب
دم که دور او را گرفته يدابوجهل را : دي گویعمروبن الجموح م

 ید، وقتي به ابوالحکم نخواهد رسیدست کس:  گفتندیبودند و م
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ر ي غیدست شخصبه
کشاو

رم را يشمش: فتاد و بر من آب دهان انداخت و گفتيکه کارگر ن
تر است،  گردنم راحتیکن، که برار و با آن سرم را جديبگ

 بر ی حمله بردم و ضربتی او رفتم و بر ویدم به سويرا شننيا
فرزند او عکُرَمه . ش را قطع کردي وارد کردم که ساق پایو

 بر دوشم وارد کرد که دستم را قطع کرد و تنها با یضربه ا
 از آن یريخاطر جنگ و درگ بهیزان ماند ولينم آو بر بدیپوست

دم و دستم ي به آن نکردم و تمام روز را جنگیغافل ماندم و توجه
م را بر آن نهادم و يدم مزاحمم شده پايدم و چون ديرا به دنبالم کش

  .را از تنم جدا کردم آنیبا تکان
ن افتاد، گذر ي ابوجهل بر اثر جراحات وارده بر زمیوقت

 بر او نواخت یر ضربه ايذ ابن َعفراء بر او افتاد و با شمشُمعوَ 
 مانده بود که ی رمقی هنوز در ویو او را از حرکت انداخت ول

ک کفتار را ي ابوجهل حالت یعبدهللا بن مسعود آمد که برا
خورندهً مردار جز  «ی شاعر معروف الُمتَنَبیرا بگفتهيز. داشت

 ابن مسعود یدادن بود، ولو ابوجهل در حال جان » ستيکفتار ن
 نداشت و در یک مرده جهت انتقام و دل ُخنکي از کشتن یابائ

دم ين رمق ديابوجهل را در آخر: دي گوین مين باره خودش چنيا
ا يآ:  گردنش نهادم و به او گفتمیم را بر رويو او را شناختم، پا

را باز کرد و   دشمن خدا؟ چشمانشیا نساخت ليذل خداوند ترا
 ی مردین ننگ است برايا ايل ساخت؟ آي چه مرا ذلیبرا: گفت

  من ننگیشما برا دستبه  کشته شدنیعنيد؟ ي کشیکه او را م
که نيمگر ا:  گفتیتيروا در و. نخواهد بود

را انصار يکه منظورش انصار بوده، ز. رز کشته شوم
 یالعبور صعب یبلند: سپس به ابن مسعود گفت. کشاورز بودند

ان کار به نفع که بود و در ي چوپانک، بگو پای ای رویرا م
سپس .  اویبه نفع خدا و فرستاده: ه ما ؟ گفتميا علي لهَ یتيروا

 زدم ی بر ویضربه ا: یتيسرش را ازتنش جدا کردم و در روا

ا 
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ه اش ي باشد، که ُکنیم بن عبدهللا بن عمروبن مخزوم

                                                

: امبر بردم و گفتمين کار را کردم و سرش را نزد پيمن هم هم
هللا : امبر گفتيپ. ن سر دشمن خدا ابوجهل استي رسول هللا ایا

را سه و آن) ستي که جز او نیهللا، پروردگار (ره يغ  ال اِلهیالذ
 یار که جز او پروردگی به خدائیآر: بار تکرار کرد، گفتم

امبر خدا را شکر گفت و يست و سر را در برابرش افکندم پين
  1. شود که پنج بار سجده شکر کردیگفته م

 از ابن مسعود نقل شده است که یر طبرانيدر المعجم الکب
ر يگذرم به ابوجهل افتاد که در حال مرگ بود و شمش: گفت
 یر من از نوع خوبيکه شمشیراه داشت در حال به همینکوئ

 گونه که در مکه بر سرش وارد کردم همانید، ضربه هائنبو
بلند کرد  را برداشتم، سرش را رشيو شمش با من کردند ن کاريا

ا تو آن چوپانک ما در مکه يعاقبِت کار به نفع که بوده، آ: و گفت
. مت گرفتميراه داشت به غنچه به هم؟ پس او را کشتم و آنیستين
 بن بن هشام عمرووم و نامش  مخزیبن است از ی مردابوجهل 2

 رهيالمغ
تا به  که ر دادييه او را به ابوجهل تغيامبر ُکني پیابوالَحکَم بوده ول

گونه  کنند بهیاد ميز ين آميه توهين ُکنيامروز مسلمانان او را با ا
 آن در زبان یهوم اصل از آن با مفیمرور مفهوم استفاده که بهیا

نت يو مبا  رود در تضادیکار مد بهي مدح و تمجی که برایعرب
ه حالت دشنام به او را ين ُکنياد کردن او به ايقرار گرفته است و 

که نيافرزندش َعکُرمه پس از مسلمان شدن از. ستدا کرده ايپ
 ی برد و روزیدند، رنج مي نامی جهل میبن ابنام عکرمهاورا به

را  هاامبر آنيت برد و پين مسئله شکاي رسول هللا رفته و از انزد
خاطر مردگان آزار زندگان را به:  نهی نمود و گفتن کارياز ا
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-نيکرده بوده، بد ی

مهدو
دنبال او 

رفت

ندهيد ولی به اين مسئله وقعی نهاده نشد و تا به امروز ادامه 
  1. دارد

 قبل از اسالم آوردن یامبر حتيت شده است که پيروا
کار نه نيادارش از يبه د و آمدنش عکرمه

گر ي دیسان که در روز فتح مکه عکرمه را مانند برخ
مه ي کرد و زنش اُم حکمن فراريرالدم اعالم نمود و او به 

 به  او امان گرفت ویامبر براياز پ پس از اسالم آوردن
ارانش يش از آمدنش به يامبر پيامبر آورد و پي و او را نزد پ

عکرمه مؤمن و مهاجر نزد شما خواهد آمد، پس پدرش را : گفت
 آزارد و نه یرا دشنام به مرده زندگان را ميد، زيدشنام نده

 رفته یشمار مش بهيبزرگان نسب دار قرل ازابو جه. رامردگان 
 یکه بجز اوالد قص) خانه شورا(و در جلسات مشورت دارالندوه 

را در جلسات آنباال حق شرکت  به  سال40فقط اشخاص از 
و . کردهینبوده، شرکت م شيب  ساله20 یجوان کهنيا با داشتند

  :ت شعر در حق او گفته شدين بيرو انياز ا
  تهُ يما استدارِت لحالنَدوهَّ و ودََخلَ      ابوجهل و ماَطرَّ شاِربُهسادَ 

وز ظاهر نشده بودند و ش هنيهالي کرد و سبیابوجهل آقائ(
  ).شش هنوز کامل نشده بوديکه ری شد در حالوارد خانه

امبر از ي اش با پیدر مورد او گفته شده است که دشمن
 یح نميسخن را صح نيا من دتر بوده، کهيشد انيشيقر یهمه

 ابوجهل بودند و اديان زيشيان قريامبر در ميپ  دشمنانیدانم، آر
دقت و چنانچه اخبار آن زمان را به بوده هااز آن یکيز ين
 او از ابوجهل ی ابولهب عموید که دشمنيم ديم خواهين کیريگيپ

 یت بنيکه ابوطالب حمای هنگامیدتر بوده و حتيمراتب شدبه
ش در خواست کرد، يه قري الُمطَِّلب را به نفع دمحم علیهاشم و بن
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 نياز ا متناع
کار ب

ز ين ن ابوطالب در روز وفات او جمع شده بودند و ابوجهليبال
 یچه را که ما اگر آنيً اعالم کرد، آ

که طبق آداب و نيجز ابولهب با وجود اهمه اجابت کردند به
ت و ارفي پذیست مي بایرسوم و عرف آن زمان م

او . رفتهیشمار م او بهیبرا یننگ و رسوم آداب نيا ر طبق
آن خته و دريبارها قاذورات و کثافات بر در خانه دمحم ر) ابولهب(

ل يقبا ريبر سا ش رايده هايو ا خودش کردی میهنگام که دمحم سع
شه به ي آمدند عرضه کند، ابولهب همیم  حجیبرا عرب که
داد وانه قلميب و او را دي او را تکذی آمده و گفته های مدنبال او

رت يس یهاکتاب. مين سخن گفتيش از اين باره پيکرده که در ایم
 ی م ابولهب با دمحمیهایدشمنبه مربوط یخبرهاسرشاراز یهمگ

ار ي با دمحم بسی وی که دشمناستني از ای حاکیباشد و همگ
 ی پای کشتن ابوجهل جایدر حادثه. ق تر از ابوجهل بودهيعم

دا است و در ين قاتلش ابن مسعود کامالً هويانتقام در رفتار آخر
 و غرور و یاز ِکبر و سر بلند سرشار مقتول مقابل، رفتار

 مرگ که ميابي یدر م به قاتلش او ی است و از گفته هایقهرمان
  . دادهیح ميذلّت بار ترج ی را بر زندگیبا سر بلند

ل ي اصی و نسبید از آقائان قوم خوياگر ابوجهل در م
 منحط و وابسته به آداب ی، در عوض از طرز تفکربرخوردار

 کرده که کشته شدنش در روز ی میروي پیفيو رسوم کهنه و سخ
ً نتيبدر مستق ن ين طرز فکر و اي جامد او به ای وابستگیجهيما

 یز مي نیر کسانين مسئله شامل سايبوده و ا کهنه و رسوم آداب
که او جز یبا دمحم معروف شده بودند در حال ی که در دشمنشود

ن بود ي خواست و هدف او ایها نم آنی و افتخار برایسر بلند
ن وجود با ي با ایان عرب و عجم بسازد وليها را فرمانراوکه آن

 برخاستند، انحطاط یدشمن بهی بُت سنگیخاطر مشت بهیو
 که بزرگان قوم بر ین؟ دمحم خود روزيش از اي بی و مغزیفکر

حايها بود صرآن انيدر م
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ها از در اطاعت خاطرآن عجم و به
شما 

 هاشم وادار به آمدن یدان بن از مرید که برخين
يبه ا

                                                

که با آن  دي دهیک کلمه به من ميد به شما بدهم در مقابل يخواه
دي شویها را مالک معرب

گر، يد یِده تا بلکه یکي نه یآر: ند؟ ابوجهل گفتي آیدر م
جز او هر ال ا له االّ هللا و به :ديکه بگوئنيا: ست؟ گفتيچ آن و

دست  کهیحالدرحاضران . ديد به کنار نهي کنیچه را عبادت م
؟ یک خدا کنيان را ي که خدایخواهیا ميآدمحم  یا: زدند گفتندیم

 انحطاط و یبه درجه جانيا در 1 .ب استيواقعاً که أمر تو عج
 ی به عادت و رسوم موروثیوابستگ در یفکر و جمود سخافت

ک مشت سنگ يداشت ها از عبادت و بزرگآن. بردی توان پیم
انه را عبادت کنند، که گي یکه خداني از ای کنند ولیتعجب نم
زمان،  کنند و طبق عادت آن ی است تعجب می وهستخالق آنان
و  ناپسند و زشت امر با شدن روبرو اي جب وتع به هنگام

  .زنندی دست مینديناخوشا
ش يقر به دمحم یعالقه یاندازه واضح ی از نشانه هایکي

 از قتل ی ویطور اخص نهشاوندان خود بهيطور اعم و خوبه
ه يتوص نيچن خود ارانيدر آن روز به  ها در روز بدر است،آن

 دایکرد، شما م
ستند، پس يدن با ما نيکه خواهان جنگیجا شده اند در حالن
ها برخورد کرد، او را نکشد  از آنیکي از شما با یچه کسچنان

که يش عباس را برد، هنگامي بن هاشم و عمویو نام ابوالبّختر
 وچرا پدران و برادران : د گفتيرا شنفه بن ُعتبه آنيابو حذ

را  اگر او خدانَه، به شوند و عباس کشته ما یلهيقب و فرزندان
ن گفته به يرم را بر او فرود خواهم آورد، و چون ايدم شمشيد

ا صورت ي ابو َحفص آیا: د به عمر گفتيامبر رسيگوش پ
ن يخدا ابه:  شود؟ عمر گفتیر زده مي رسول هللا با شمشیعمو
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نظر ب بهيعج
 نخواهد شد و او هر دو ر شود کشتهي که اسیرا کسي رسد زیم

                                                

ابوَحفص خواند ) لقب(ه يا ُکن بود که رسول هللا مرا بین بارياول
منظورش گردن .  رسول هللا بگذار گردنش را بزنمیا: گفتم

  1.فه بوديابوحذ
ن لقب مورد خطاب ين منظور عمر را با ايدر واقع دمحم به ا

ش عباس يزد و مانع قتل عمويت او را برانگيقرار داد تا حمّ 
  دانستینم او یطرف از رايبود، ز فهيگردد و ظاهراً حق با ُحذَ 

 ی اسالمش را پنهان میل خاصيدالعباس مسلمان است و به که
برادرش  به ويش شَ يگر پدرش ُعتبه و عموي دیسازد و از طرف

ده بن الحارث و يها و عبان آني که می تن به تنید در مبارزهيول
 یطالب در آغاز جنگ روي ابن ابیحمزه بن عبدالُمطَّلب و عل

 را ی أبوالبُختّریول. ه کشته شدند بودند کین کسانيداد، نخست
ن صورت بود يامبر از کشتنش، و ماجرا بديپ یرغم نهکشتند به

امبر ما را از قتل يپ: کرد و به او گفت  برخوردیکه ُمجِذ ر با و
- را بهين، زيهم چنقم بهيرف:  گفتی کرده است، أبوالُبختریتو نه

 از یراه وهمحه که بهينام جناده بن مل بوده بهی شخصیهمراه و
خدا ما نه به: مجذر گفت.  بودهیمّکه به بدر آمده بوده و دوست و

 یامبر شامل تو تنها ميم کرد، دستور پيدوستت را رها نخواه
گر يدنه، قسم به خدا من و او با هم:  جواب دادیشود، أبوالّبختر

ند که ي من بگوی خواهم که زنان مکه در بارهیم ُمرد، نميخواه
. د و هر دو را کشتيپس مجذر با او جنگ.  تنها گذاشتارش راي

 یکه تو را فرستاد، سعقسم به آن: امبر آمد و گفتيسپس نزد پ
 ممانعت کرد و با من یاورم، ولير کنم و نزد تو بيکردم او را اس

ار ين رفتار مجذر بسي ا2.د من هم او را کشتميجنگ
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را

                                                

-ی مجذر اصرار بر کشتن دوست او میر کرده بود، ولي اس
ها را از امبر آنير شده بود، درست است که پياس کهنيکرد با ا

ران را ي دستور نداده بود که اسی نمود ولی نهیکشتن ابوالبُختر
جز به که بود آمده وجودبه یمجذر سوء تفاهم یبرا ديبکشند، شا

د کشته شوند، يه بايکه از کشته شدن معاف شده بودند بقیئهاآن
 ین باشد ابوالبُختريه چنير گردند و چنانچه قضي چنانچه اسیحت

 ی ول1.  شده بودندین سوء تفاهميک چني یو دوستش قربان
رفتن مرگ ي کافر در پذی که ابوالبُختری شهامت و مّروتیاندازه
 بود ید نشان داد در حدن از خوي ننگیک زندگيح آن بر يو ترج

  .افتيکه هرگز مجذر مسلمان به آن دست نخواهد 
 از حس یز خالي نید گفت که ويز بايدر مورد شخص دمحم ن

 ی که به منزلگاه بنیانتقام نبوده و در راه بازگشت، موقع
ر شده بود يد دستور داد تا نَضربن حارث که اسيالصفراء رس

 حادثه مزبور ی کشت، حلبطالب او راي ابن ابیکشته شود و عل
ر شده بود يامبر به نضر بن حارث که اسيپ:  کندین نقل ميرا چن
- به:  بود گفتیدر کنار و که یريو نضر به اس  انداختینگاه

ها مرگ  که در آنیخدا که دمحم قاتل من است او با دو چشمان
خدا فقط ترس و به: ر به او گفتيست، اسي زد به من نگریموج م

 یا: ر گفتينضر به مصعب بن عم.  بر داشته استوحشت ترا
 ی، با ویکتري نزدیشاوندي از لحاظ خویمصعب تو از من به و

خدا او ران بنگرد، بهير اسيسخن بگو و از او بخواه مرا مانند سا
 کتاب ی که در بارهین تو نبوديا ايآ: مصعب گفت. قاتل من است

دستور کشتن او را  رسول هللا ی؟ وقتی گفتین و چنان ميخدا چن
 رسول هللا یا: امبر گفتي بود به پی ویر کنندهيداد، مقداد که اس

 گفت یاو در حق کتاب هللا م: ر من است، رسول هللا گفتياو اس

 
  جان هما-  1
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امبر ين جهت بود که پي مقداد از ای گفته1.چه را که گفته استآن
 یکرده بود و او م اعالم هاآن ر کنندگانيبه اس را متعلّق اُسرا

ان يرد و کشتن نضر به زيشانش بگي او را از خویهيتوانست فد
 با دمحم ی بود که در دشمنی از کسانیکينضر .  خواهد بودیو

 حاضران از ی برایکه دمحم درمجلسیهنگامشهرت داشت و
-یها هشدار م گفت و به آنین سخن ميشي پیها ملتیهاداستان

 ان مورد غضب و عذابخاطر فسادشن اقوام بهيگونه اداد که چه
به   گرفت ویم را شيجا او از رفتن نضر بعد قرار گرفتند یاله

 مردم یا خداد بهيبه من گوش فرا ده اکنون:  گفتیم مردم
 یها داستان آنانیسخنورتر از او هستم و برا ش منيقر

 آگاه هانسبت به آن رايز  کرد،یف ميشاهان فارس را تعرشاهن
 یهاملت یهاجزاسطوره یزي چسخنان دمحم:  گفتیو م بود

. چه هللا نازل کرد نازل خواهم کردست من هم همانند آنيگذشته ن
را  انيرانيا یهاتيروا رفته و رهيبه ح یو  شود کهیگفته م

 یف مي مردم تعریها را براده و به مکه بازگشته است و آنيخر
- داستانل همان ي هستند از قبیهائها داستاننيا:  گفتهیکرده و م

 توانم ی کند و من هم میف مي که دمحم از عاد و ثمود تعریهائ
ن يا (2» نيَ  اَألوَّلِ ريُ ِإْن َهَذآ ِإالَّ َأَساطِ «: ی قرانیهيآ. ميها بگومانند آن

 در واقع همان کالم ).ستيان نينيشي پی جز افسا نه هایزيچ
  .ت کرده استينضر است که قران آن را روا

له بنت الحارث ي نضر به خواهرش قَتکه خبر مرگیهنگام
ه افتاد يدنش به گري او سرود که دمحم از شنی در رثاید، شعريرس

 یدم بر او رحم مي شنیاش مرا قبل از کشتنن شعريااگر: و گفت
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هللا و إنک رسول هللا ، دمحم هم 
يغذا

                                                

- ه بود که در آني پس از صفرا، ِعرق الِضبیمنزلگاه بعد 1.کردم
ز به اسارت يط را داد، که او ني معِ یجا دستور کشتن عقبه ابن أبِ 

 که او یموقع: ن نقل شده استياز ابن عباس چن. گرفته شده بود
د از يش، چرا من باي مردم قریا:  کشتن آوردند، ندا دادیرا برا

 یخاطر کفرت و افترائبه: امبر به او گفتيان شما کشته شوم؟ پيم
خاطر انداختن آب دهانت به: ی و بگفته ای بستیامبر ميکه به پ

 ی کرد، روزیار مجالست ميعقبه در مکه با دمحم بسبه صورتم، 
ب داد و ي ترتی بزرگیهمانيباز گشته بود، مجلس م یکه از سفر
 غذا یز به آن دعوت کرد و وقتيش از جمله دمحم را نيبزرگان قر

ت را يغذا: بر سر سفره آمد دمحم از خوردن امتناع کرد و گفت
جز هللا،  ستي نی که خدائیکه شهادت دهنينخواهم خورد مگر ا

أشهد أن ال اِله اال : عقبه گفت
نزد . دي إبن خلف رسیخبر به گوش أُبَ . ش را خورد و رفت

خدا به: ؟ ُعقبه گفتیب خوردي ُعقبه فریا: ُعقبه آمد و گفت
 وارد خانه ام شده و از خوردن یلي مرد اصیب نخوردم وليفر

که شهادت دهم، من هم خجالت ني کند، مگر ایمم امتناع يغذا
 که غذا نخورده خانه ام را ترک کند، پس شهادتنيدم از ايکش

 یرو:  گفتیأُبَ . ندارم به آن یاعتقاد یول. و او هم خورد دادم
 به یني بی که او را میگر حرام باشند اگر موقعيکديمن و تو بر 

 و بر چشمش یاندازيصورتش آب دهان ن و بهیپشتش لگد نزن
ن يد همي دمحم را دیو وقت. خواهم کرد: ُعقبه گفت. یمشت نکوب

د ي شود که آب دهانش به صورت دمحم نرسیکار را کرد و گفته م
  2 .و بر صورت خودش برگشت

نست داستان آب دهان انداختن ُعقبه به صورت دمحم که يا
 ی مقصر واقعیول. دل گرفتن هم هستنه بهي کیستهياصوالً شا
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 را یدست دمحم کشته شد و گفته اند که دمحم جز او کسد به

خاطر کافر بودن کشته ط بهي معیضر بن حارث و ُعقبه بن اب

). ميباش
د که

                                                

را او سبب آن بوده ي بن خلف است و نه ُعقبه، زیه أبين قضيدر ا
 جنگ یز جزو اسرايو ُعقبه را بدان وادار ساخته و خودش ن

هر حال بعدها در مانند عقبه کشته نشد؟ به  چرایبوده، ول بدر
جنگ اُُح

 ن دو،يا  ندارم کهیو من شک. تاس  خود نکشتهیدر غزوه ها
ن

 را بکشند و ی جنگی اسرای شد که همهینشدند وگرنه الزم م
 که یخاطر عمل بهیل انتقام شخصيدلها تنها بهکشته شدن آن

د حرف نضر را يجا نبانيمرتکب شده بودند، انجام گرفت و در ا
ها موج  که مرگ در آنیاو با دو چشمان«: ش کرد که گفتفرامو

 جوانتقام کي  فقط نگاهین نگاهيو چن» ستي زد به من نگریم
- ن حس انتقاميشتر به ايب  را ما یحلب تيروا نيا باشد تواندیم

ان جنگ بدر، يدر پا:  سازدی دمحم در روز بدر آشنا میجوئ
 یم را ن شعريا و د زیم قدم جنگ شدگان کشته انيم ل هللارسو

  :خواند
هَِ◌ نَفِلقُ       1علينا وهم کانوا أَعقُّ و أالً ما     هاماً من رجاِل آِعّزِ
  
ن و ي که مخالف تر رایزيکل مردان عزيم هي کنیم ميبه دو ن(  

 مفسران قران را از یر برخيو چنانچه تفس) ن بودنديپست تر
َرىي «: یهيآ َّ ُمنَتِقُمونَ ْوَم نـَْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكبـْ  که ما یروز ( 2»   ِإ

 یجو مگاه انتقامم آني بزرگ را بنمائیشما حمله سبعانهبه
ر کرده ي بزرگ را، به جنگ بدر تفسیسبعانه یر آن، حمله

ک يم که جنگ بدر صرفاً يد اذعان کنيگاه بام، آنيح بدانياند صح
  . بوده استیجنگ انتقام

 
  2/178: ی حلبی سيره-  1
  16آيه : ی دُخان  سوره– 2
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د، مرا يامبر بودي پیرهين مردان عشيما بدتر
د و مردم يد و مردم مرا باور کردند، مرا آواره ساختيکرديتکذ

  .  دادندبه من پناه دادند، با من 
 یاش بر لبهستادنيم که ايابي ی در میخوبن سخنان بهيز ا

حفره

 دهد یناسزا به مرده، زنده را آزار م :ت که گفت
و نه

ز 
دشم

 یستادن دمحم بر لبهي توجه و تأمل است ایهيشتر مايچه بآن
 است که دستور داده بود اجساد کشته شدگان یحفره بزرگ
ها را به نام صدا زد و گاه آنآن. افکننديش را در آن بيبزرگان قر

تان يچه که خداا آني فالن بن فالن، آی فالن بن فالن و ایا: گفت
 مرا وعده داده بود چه را که هللاد؟ من آنيافتيوعده داده راست 

افتم، شيراست 
ب 

یاريد و مردم مرا يديجنگ
ا

 سرزنش و یها تنها برا آنیخاطب قرار دادن جسدها و م
ن حال معذرت ي بوده و در عی درونینه هاين و کيآرامش و تسک

 و شانيبودند و خو ستادهيا یو  که در اطرافی از مردمیخواه
ن کشته يان ايها در مآن فرزندان و برادران و پدران و کانينزد

وار بشنود وگرنه او يگفت تا دیشدگان بودند و در واقع به دَر م
 اسیهمان کس

 مردگان را مورد خطاب وعتاب ین کسي مرده را، و چن
  . دهدیقرار نم
  

   دمحمی مالیدر آمدها
  
که . ی و عمومین در آمدها بر دو نوع بودند، اختصاصيا

  چهار نوعبه خود یو عموم  شده،یم شامل عموم مسلمانان را
با  فرقش  کهیف و هي، جزیم جنگي شده، زکاة ، غنایم ميتقس
ز و بدون جنگ ايگونه صلح آمن است که بهيمت در ايغن

 آمده و حکم خاص خود را دارد که ذکر یدست من به
  .م کرديخواه
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بردگا

              

شامل ثروتمندان   شود،یم دهينام زين که صدقه: زکاة
 شده و شامل یها گرفته منبار از آکي ی شود و سالیمسلمان م

ان از ي چهارپا-2وه ي کشت و زرع و م- 1 است یچهار نوع دارائ
 با ی تجارتی در آمدها- 4 طال و نقره -3شتر و گاو و گوسفند 

 ی حد نصابین چهار نوع دارايک از ايالبته هر . تمام انواع آن
مثال نقره . چه به آن نرسد، مشمول زکاة نخواهد شداست که چنان

ست مثقال و نصاب ي باشد و نصاب طال دویست درهم ميدو
-نحوه  باشد ویوه پنج أَوَسق که پنج بار شتر ميکشت و زرع و م

  .ل آمده استيتفصبه یاسالم فقه یهادر کتاب هاآن پرداخت ی
 شوند، یده ميز ناميدست آمده از زکاة که صدقه ناموال به

اد شده ي قرآن ها دربر هشت صنف از مردم مسلمان که از آن
َا الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراء َواْلَمَساكِ «.  شوندیع و مصرف مياست توز  نيِ ِإمنَّ

ِل اهللِّ َواْبِن ي َسبِ ی َوفِ نيَ  الّرِقَاِب َواْلَغارِمِ یَها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوفِ ي َعلَ نيَ َواْلَعاِملِ 
ان و يانوي مستمندان است و بیصدقه ها برا (1»  لِ يالسَّبِ 

کارگزاران آن و دل به دست آوردگان و بردگان و وام داران و 
ن يا و خود). است در راه ماندگان ر ويفق انيان و حاجيجوجنگ
 یشوند، به صنف نخست به اندازهیصنف به دو قسمت م هشت

ان و ينوايرتند از مستمندان و ب شود که عبایازش داده مين
که بر حسب شدت و ضعف و ن و مسافران در راه مانده 

 که یرد و در صورتي گیها تعّلق ماز به آني نیا کمي یاديز
 ینفع خاطربه یمحتاج نباشد به او تعلّق نخواهد گرفت و به دّوم

رد که عبارتند از ي گیبه او تعلّق م  رساندیم به مسلمانان که
دست آوردگان و دل به)  زکاةیمسئول جمع آور(کارگزاران 

 از آن به یرب که رسول هللا در مقابل پرداخت مقداربزرگان ع(

                                   
  60آيه : ی توبه  سوره– 1
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ْ

ها
 «:  کردیريه جلوگين آيا با آوردن مشرکان حجِ  از و نقض کرد

                

ها را به  مسلمانان کم بوده، دل آنی که شمارهیها در زمانآن
ان در راه يجوو وامداران و جنگ)  ساختیل مي اسالم متمایسو

د اسالم ي که عای نفعیر که هر کدام به اندازهيان فقيخدا و حاج
 یزينداشته باشد، چ یفعچه ن شود و چنانیاش مبي کند نصیم

م يکردقبالً صحبت یم جنگيغنارامونيپ .گرفت نخواهد به او تعلّق
  .هيم به جزي پردازیو اکنون م
 یه اي پس از نازل شدن آی در آغاز وجود نداشته ولهيجز

هللِّ َوَال يَن َال يَقاتُِلوْا الَّذِ «. دي بر قرار گردیدر سال هشتم هجر ِ ْؤِمُنوَن 
لْ  ِو يِ َن طَن احلَْقِّ ِمَن الَّذِ يُنوَن دِ يدِ يّرُِموَن َما َحرََّم اهلّلُ َوَرُسولُُه َوَال حيَ اآلخِر َوَال ِم 

با آنان که از  (1»  ٍد َوُهْم َصاِغُرونَ يَة َعن يْعُطوْا اجلِْزْ يُأوُتوْا اْلِكَتاَب َحىتَّ 

مان ندارند ين ايبه خدا و روز واپس) یهودي و یحيمس(اهل کتاب 
امبرش حرام نموده اند حرام ندانند و به يچه را که خدا و پو آن

 و یکه با سر افکندگنيتا ا دين حق نگروند بجنگياسالم و د
 گفته هين آيدر شأن نزول ا.) بدهند) ه را يجز(  اطاعت باج را

 منع یجهي که در نتی شود که در جهت جبران خساراتیم
ح يل شده است و توضش شده بود نازيمشرکان ازحج متوجه قر

 که ی بازارهائین صورت است که شکوفائين مسئله بديا
 ساختند تنها از یدن فصل حج بر پا ميبه هنگام فرا رس انيشيقر

 ین مسئله هر ساله سود سرشاري شد و این ميان تأميق حاجيطر
  . ساختیش ميد قريعا

ً حج  با هم و مسلمانان مشرکان مکه قبل از فتح تا مشترکا
 یط نازل شد و  توبهیسوره  پس از فتح مکهیدند و اندک کریم

 را مشرکان با خود یقراردادها وعهد و قول یامبر همهيپ آن

                                 
ی  سوره– 1  29آيه : توبه 
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ٌََس َفَال يَها الَّذِ يأَ 

 خداوند از بخشش و کَرم یعني) د کرد
خود 

: ، از ابن عباس آمده استیر زمخشريدر تفس.  جبران کرد
طايش

َا اْلُمْشرُِكوَن جن  َراَم بـَْعَد َعاِمِهمْ ْقَربُوْا اْلَمْسِجَد احلَْ طَن آَمُنوْا ِإمنَّ
 یم) د يپل( د، مشرکان نجس يمان آورديکه ایکسان یا ( 1 »َهَذا

) کعبه ( ن سال به بعد به مسجد الحرام يد از ايباشند پس نبا
د که مشرکان از حج منع شده اند، يش دي قریوقت). ک شوندينزد
 نيا رفع یو برا افتاد م آن در هراسيوخ ی اقتصادی آمدهایاز پ

ه يخود آ روال از. دين خسارت گردين ايگزیه جايوحشت، جز
ن ي توان به ایاست م آمده) منع  ( یهياز آ پس بال فاصله که

-ترس از تنگ چهو چنان  (2»َلةً يَوِإْن ِخْفُتْم عَ « . بردیمنظور پ

خاطر منع مشرکان از حج به فقر  اگر ازیعني )ديداشت یدست
خداوند هم از کَرم  (3 »ُكُم اهلّلُ ِمن َفْضِلهِ يْغنِ يَفَسْوَف «د يواهمه داشت

از خواهي نیخود شما را ب
  .از خواهد کردي نیه است شما را بيگر که جزي دینوعبه

که با نيان از ايمک: دي گویم در زادالمعاد خود ميابن ق
 و سود» اْلُمْشِرُكوَن نََجسٌ  اْ إِنََّماَن آَمنُويَها الَّذِ يا أَ ي«  هً ينازل شدن آ

 یمشرکان از دست م با تجارت از منع  رایسرشار در آمد
ن خسارت را با يشدت ناراحت شده بودند و خداوند ادادند، به

هيجز
ها ه آنراه داد و ب) مسلمانان(ها دل آنرا به هراسم وين ب

 خداوند به ید کرد، ولين خواهيرا از کجا تأم تانیروز: گفت
ه يها دستور داد تا با اهل کتاب بجنگند و با بر قرار کردن جزآن
  4.از ساختي نیها را بآن

                                                 
  28آيه : ی توبه سوره 1
  جا همان-  2
  جا همان- 3
  ی توبه از سوره29تفسيرآيه :  الکّشاف – 4
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را داشت که از  حق العمل ا
طر

نار ي د40 طال داران و ینار برايادتر کرده و ساالنه چهار ديز

خاطر از ش بهي جز جبران خسارت قریزيه چيپس جز
 از حج  منع مشرکانیجهي که در نتید سرشاريدست دادن عوا

 اعراب مسلمان ی بعدها که همهیول. ستيه بود ناش شدبينص
-چنان به همین جبران خسارت نبود، ولي به ایازين گريد شدند،

 آن بر طرف شده یل بر قراريکه دلني ماند با ایقّوت خود باق
  .بود

که با دادن یهائآن( اهل ذّمت ی که برایه اياز نظر من جز
طور که ده بود، همانر شيدا)  ماندندی مین خود باقيه بر ديجز

يدا است حالت اجرت ياز نامش پ
ها ت آنيحما تحت کهنيخاطر ابه ف اهل ذّمت به مسلمانان

 آن ی شد و منظور دمحم از بر قراریقرار گرفته بودند، داده م
 یفهيت المال مسلمانان بوده تا بتوانند وظي بیان ماليت بنيتقو

) اهل ذمت(ر مسلمان خود ي غیايت رعايامر حماخود را در 
  منعیجهيش در نتيو جبران خسارت وارده بر قر. انجام دهند

را هر دو ين مسئله نخواهد داشت، زي با ایاز حج منافات مشرکان
فه يه از نظر ابوحنياندازه جز. افتنديه تحقق ي جزیتوسط بر قرار

ان حال دو يو م که کاسب است، یريساالنه دوازده درهم از فق
 ی که کاسبیريبرابر و ثروتمند چهل و هشت درهم، و از فق

طور به از همه یاز نظر شافع.  شودینم نداشته باشد، گرفته
ا ير باشد ي شود خواه فقینار گرفته ميک ديان سال يدرپا کساني

  . کسبیا بيثروتمند، کاسب باشد 
 یم معادزادال در مينه، ابن قيزم نياامبردريپ حکم رامونيپ

من کرد و به او ي یه روانهي اخذ جزیامبر معاذ را برايپ: ديگو
ک ُمعافََر يا به ارزش آن ينار و يک ديدستور داد از هر فرِد بالغ 

را ُعمرابن الخطاب آن. گرفته شود) منيپوشاک مخصوص در (
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.  امتناع باشدیب د موافق وي باشد، با
را يز

 که ید کس
ِ از

 و نقد طوربه گري
 یز فرستاده نمينه

ه شود،
مراد

  .اورد و نه سوارهياده بيد پيه را بايز ج- 2
                                                

 ی مالیهيامبر به ضعف بنيرا پيز. قرار داد ثروتمندان یبرا
   1. مردم شامی برده بود و ُعمر به قدرت و ثروتمندیمن پيمردم 

 یکه م .ني دیگفته علمابه هيجز پرداخت ینحوه  ماندیم
و  مختلف انياد مردمان و احوال اوضاع کهیهائ آنیتواند برا

اال مال کرده ها را م که سرتاسر وجود آنیدشمن ینهي کیاندازه
: در قرآن آمده است.  باشدی کنند؛ درس عبرتیاست، دنبال م

د يعن « ر يدر تفس. »دوُهم صاَغرُونيه َعن يعُطوا الَجزي یحتّ «
 رنده،يا دسِت گيا دسِت دهنده است و يمراد : گفته شده است که» 

دسِت دهنده مراد چهچنان
ع و ي که مطیکس ه مخالفت و امتناع ورزد بر خالف کیکس
رو گفته انني دهد و از ایر است دستش را نميسر به ز

 آن یا معني کند، و یم مي تقد دستش با د،يايدر ب اطاعت در 
 دیبه دست ک دستياز  تواند باشد کهین ميچن

 نی شود و توسط شخص ثالثیه داده مي نس
ً از دسِت دهنده به دسِت گي بلکه مستق چو چنان. رندهيما

 ین خواهد بود که با دستي آن ایرنده با شد معني دست گ
 ی نعمت و بخشندگیو از رو روافرمان دهنده و برتر، شکست

رفتن يرا پذي نعمت است زیمعنبه) دي(ن جا ي شود و در ایداده م
ار بزرگ ي بسی نعمتگذشت کردن از جان آنانو ) باج(ه يجز
  . رودیشمار م بهشانيبرا

 در حالت یعنيگفته اند » َوُهَم صاَغرُون « ر يدر تفس
  : شودیها گرفته مه از آني جزیلي و ذلیاظهار کوچک

اورد و حق يه را بيد جزي پرداخت کننده خود شخصاً با-1 
  . خود بفرستدی را به جایگريندارد شخص د

 
  224 / 3:  زادالمعاد - 1
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ن يت، پرداخت کننده را بر زم

ن يک چني به یازي ن
رو

- بهیم با جنگ ولشکرکشيذکرکرد ه قبالً 
دست

                                                

  .رنده نشسته خواهند بوديستاده و گيل، ايموقع تحو به-3 
تر اسبي که از همه عج- 4

ه را يجز( شود یو به او گفته م او را گرفته یقهيانداخته و 
 جز ین مسئله آمده است و قصديخاطر همکه بهني، با ا)بپرداز

ست ي نیشک. را ندارد و بالوقفه او را ُهل دهندرداخت کردن آنپ
 شده، ین روش گرفته نميبا ا ذّمت از اهل هيجز دمحم که در زمان

ً آن تعصب ي پس از صدر اسالم ایول ن نظام جابرانه که منشا
ه و يرفتن پرداخت جزيد، وگرنه پذي است وضع گرد1مسلمانان 

با اطاعت و ) ( َوُهَم صاَغرُون(اقدام به پرداخت آن، خود مفهوم 
 رساند و با اقدام به پرداختن آن خود ی میخوببه را) یسرافکندگ

گريو د ابدي یم تحقق ها آنیخود کوچکبه
  .  نبودیش خشن و جابرانه ا
 آن بر ین است که برقراريه اي جزینهيسخن آخر در زم

ل يها، خود دلاوردِن آنيم ن اسالی دانستن آن برایاهل کفر و کاف
ن اسالم ين مسئله است که هدف دمحم تنها گسترش دي برایروشن

 او به آن یها هدفینهيطور که قبالً در زمنبوده است، همان
 و یراهن مردم از گمي ای تواند ناجیه نميرا جزيم، زياشاره کرد

از  مردم نجات ن دعوتيا عذاب جهنم باشد، اگر منظور از اي
تا کيو عبادت پروردگار  اسالم نيبه د هات آنيو هدا یراهگم

ها ه آنيافت جزيست که در مقابل در يز نيبوده در آن صورت جا
  . گذاشتیچنان باقرا بر کفر و ضاللت هم

ک طور همان:ئ ف
 و جنگ از یزيخونر د، بلکه درحال صلح و بدوني آی نم

م يان افراد لشکر تقسي میم جنگي شود و مانند غنایمن گرفته مدش
طور خالص متعّلق به رسول هللا و ها به آنی شود، بلکه همهینم
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-که بهنيرو با اني ا
طور

ده يهم رس
و آن

 خواستند که در مقابل ی از محاصره، از ویگذشت مدت اندک

 کند و موارد مصرف ین ميرا معاو است که موارد مصرف آن
 خمس، در عالوه برمستحقانِ  چون یول. آن همان خمس است

 رسد، ازیمصرف مبه زين یگريد موارد
 یمال یرا جزو در آمدهاامبر است آني خالص متعلق به پ

باشند یک ميکه با دمحم در آن شریهائرا آنيز مي ذکر کردیعموم
 ی عمومیرو قرار دادن آن جزو در آمدهانيت اند، از ايدر اکثر

  .ح باشدي تواند صحیم
ست در  ایکه ده. ، فَدَک استی مورد فِ ین مثال برايبهتر

گونه که نه قرارگرفته است و آني مدمنزلیا سه يحجاز که در دو 
ک ين آن يدر زم 1 آمده است) یاقوت حموي(در معجم البلدان 

پس از .  فراوان وجود داردی جوشان و درختان خرمایچشمه
ان مسلمانان ي بر سر آن می طوالنیدر گذشت دمحم کشمکش ها

  .مه داشتوجود آمد که تا زمان مأمون ادابه
که رسول هللا ین صورت است که هنگامين ِده بديداستان ا

-آن استحکامات ی آن، همهینقطه جز سهبه بر را محاصره ويخ
 شدن یعلت شدت طوالنمحاصره شدگان به. نمود ريتسخ را

ه و ترک ي تخلیام فرستادند که اجازهي رسول هللا پیمحاصره برا
گوش مردم فَدَک  سئله بهن مي بدهد که ابه آنان جا راآن

 از یميام دادند که در مقابل نيها هم از ترس جان به او پ
رفت، و يکه پذ. ها مصالحه کند شان با آنی هایوه ها و دارائيم

شمار رفته و  بهیدست آمد، جزو اموال فِ چون بدون جنگ به
- هم 2. امبر استيتنها متعلق به پ گران،يو د ابن اسحاق یبگفته

 یاز محاصرهرمنقول که يغ منقول ویهاین اموال و دارائيچن
ر پس از ي النضیان بنيهودي. دست آمدر بهي النضیان بنيهودي
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 ماندهیباق و داشتیم
 را

  مانده رایو باق نياز آن تأم  خود رای خانواده
خرج

 متعلق به یکي:  دوگونه بوده
احمد

رفت با يز پذي نیو. ها مصالحه کندار خود با آنيه و ترک ديتخل
 توان بر شتر حمل کرد، با ی که می بارین شرط که به اندازهيا

   1.ل دهنديد همه را تحويجز اسلحه که باخود ببرند، به
ن يزمامبر يپ :ديگویم باره نيدر ا خود یرهيس در حلب

ها کاشت و از محصول آنیخرما را م ر درختاني زیها
 خود را بر ی خانوادهیک سالهيمصرف 

نقل ن بهيچن هم2. کردیخدا م راه  دریگجن زاتي تجه صرف
ر ي النضیر منقول بنياموال منقول و غ: دي گویم) اِالمتاع(از 

 خود یهایازمنديها را به نمتعلق به رسول هللا بودند و آن
 خود را از آن یبود و مخارج خانواده و صدقه ها داده اختصاص

مسلم  (حينقل از دو کتاب صحدر زادلمعاد به.  کردین ميتأم
 ی عمر بن الخطاب اموال بنیآمده است که بگفته) یبخار
امبر يامده اند و پيدست نرا با جنگ بهيامبر بودند زي پیر، فِ يالنض

یانهيمخارج سال
  .کردی در راه خدا میزات جنگي تجه

که تنها متعلق به نيو ا یفِ  رامونيپ هانيفق: دي گویم ميابن ق
 کرده، یم  دانسته با آنیم رسول هللا بوده و هر چه صالح

ن خود بهيا که. نظر داشتند اختالف
 ِملک ینظر حنبل، فِ  به.هانير فقي به سایگري بن حنبل و د

 باشد یم ر امالکيبه سا  است که مشمول احکام مربوطیخاص
امبر ي و تنها متعلق به شخص پی است و نه موروثینه فروختن

ز در آن يگر ني دی باشد، بلکه افراد مشموِل خمس و برخینم
  . باشندیم ميسه
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ا پس از در گذشت 
امبيپ

 یطالبه نم
کرد،

                                                

 از در ین نوع اموال مشمول آن قسمتيا: دي گویم ميابن ق
 باشند که بعدهیامبر مي پی هايیآمد و دارا

مسلمانان واقع  انيم اعنز اختالف و ر تا به امروز مورد
  :دهدین ادامه ميم چنيابن ق. ديگرد

 صاحبان و مستحقان یم ارث برايم و تقسيسهم زکاهً و غنا
 یبرا یمشکل گونهچيو ه مشخص ، کامالً یها بر عکس فِ آن

گونه آنها رامون آني پیاورد و نزاعيوجود نبهامبريپ نانيجانش
 یچه مسئلهفت و چنانوجود آمد، صورت نگربه یفِ  مورد در که

امبر ارث خود ي بود، هرگز فاطمه دختر پی از اشکال می خالیفِ 
امبر مي پیاز ترکه)  مترجم -منظور باغ فدًک (را 

امبر است، مانند هر يچه ُملک پ او گمان برده بود که آن
ن يکه انيا از  شود، غافلیز برده مي به ارث نیگريمالِک د

 شود، بلکه ینم برده به ارث  دارد و هرگزیگريلت د حایدارائ
  .دا خواهد کردي پیحالت صدقه را پس از و

گر يامبر و ديق پيِن راشد و ّصديکه ابوبکر جانشیو هنگام
 یم ترکهي بردند، از تقسین مسئله پيقت اين به حقي راشدیخلفا

  و عباسیرا به عل کردند و آنیريان وارثان او جلوگي میو
کرد، تا یامبر ميرفتار را با آن بکنند که پ همان تا ر کردندواگذا

ن مسئله نزاع در گرفت و يها بر سر اان آني میکه بعد از مدتنيا
.  حل آن در برابر ابوبکر و سپس عمر به مرافعه پرداختندیبرا

صورت ارث کردند و از ها بهان آنيم آن ميکه حکم به عدم تقس
  1. کردندیريت به آن جلوگ و عباس نسبی علیابيدست

- به یعموم  جزو اموالیکه فِ  گفت ديبا طور خالصهبه
را داشته و را تنها رسول هللا حق تصرف در آني رفته زیشمار م

ده ، ي رسانیرا به مصرف مد خودش آنيداو است که به صالح
 

  266 / 2: ی حلبی سيره - 1
  



 - 313 -

 -
تو ها

 داده و از آن به ی خود اختصاص می را به خانوادهیبخش
شان و مسافران در راه مانده يمان و درويتيکان و يشان و نزديخو

ز که صالح يد، و هر چه را ني بخشیمسلمان م رانيفق گريد و
.  دادهیره اختصاص ميد اسب و اسلحه و غي خری دانست برایم

ن اموال به خانواده ي ازایا مصرف بخشيرو انفاق و نيو از ا
 تواند یها است نماو مالک آن  کهین معنيخودش، متضمن ا

د خودش، در هر يدرا او مختار بوده که طبق صالحيشد زبا
ن يهم داد به مصرف برساند، و بهیص مي که الزم تشخینه ايزم
رد   فاطمه راین اموال ملک او نبوده اند، ابوبکر ادعايل که ايدل

ت ي رواین مورد اُم هانيدر ا. دي نبخشیبه و  از آنیزيو چ کرد
ابوبکر رفت و به او  نزد هفاطم امبر،يپس از وفات پ:  کندیم

. فرزندانم و خانواده ام:  وارث تو هستند؟ گفتیچه کسان: گفت
؟ ی و ما را کنار نهادیامبر شديپس چرا وارث پ: فاطمه گفت

 ی به ارث بردم و نه نقره ای دختر رسول هللا، نه طالئیا: گفت
بر و صدقه ما يسهم ما در خ: فاطمه گفت. یگريز ديچ چيو نه ه

دم که يامبر شني دختر رسول هللا از پیا: ابوبکر گفت. در فدک
اتم ي که خداوند در حی جز لقمه ایزيچ) یاموال فِ ( ها آن: گفت
 یپس از مرگم به مسلمانان باز م ستند وين نمود، اطعام مرا

ر مسلمانان بپرس، آني، از سای کنیچه مرا مهتم مگردند، چنان
-یئها آنی کنم روزین ميم تأیول آگاه خواهند ساخت، را 

 کنم بر یکرد و انفاق مین ميتأم شان رایرا که رسول هللا روز
نخواهم   کرد و هرگز ترکی انفاق مکه رسول هللا بر آنانآنانی
م دارم از يرا بي کرد زیبدان عمل م چه را که رسول هللاآن کرد

ابوبکر  .شوم  بزنم، منحرفین کاريبه چن چه دستکه چناننيا
از . امبر را از ارث بردن محروم ساختيان پهمسرن يچنهم

ان رسول همسر عثمان یروز: ر نقل شده استيعروه ابن الزب
امبر مطالبه يهللا را نزد ابوبکر فرستاد تا ارث خود را از سهم پ
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رَُكْم َتْطهِ يت وَ يَأْهَل اْلبَ   یخداوند م (»اريً َطهِّ

خواه

ً بقيستند و نهايمعصوم ن ت، ي اهل بیهيتا
ياما ا

                                                

 جمع ما: دم که گفتيامبر شنياز پ: ها گفتابوبکر به آن. کنند
 ماند ی میجاچه از ما به آنم وي گذارینم یجابه یارث امبرانيپ

 است پس  آنانهمانيم  متعلق به آل دمحم وین دارائيصدقه است، ا
  .دي کنی رسد، پس خوددارین من مي امِرجانشی مرگم، به ولاز

فاطمه نزد ابوبکر ادعا کرد که :  آمده استیتيوادر ر
ده است و از ابوبکر يبه او بخش اتش فدک رايپدرش در زمان ح

 ی ویطالب بر ادعای ابن ابیرا به او بدهد و علنخواست تا آ
-خدمت منياُم ا را خواست، پس یدّوم ابوبکر شاهد.  دادیگواه
 ی دختر رسول هللا، میا: امبر شهادت داد، ابوبکر گفتيکار پ

ز يک مرد و دو زن جايا شهادت ي تنها شهادت دو مرد و یدان
 که ابوبکر با ان ادعا دارنديعيش. اطمه بازگشتگاه فاست، آن

  ظلم نموده و اصوالً حقیندادن فَدَک به فاطمه، در حق و
َا «: را به استناد نصياز او نداشته ز ل رايو دل  گواهیمطالبه ِإمنَّ

1ِْذِهَب َعنُكُم الّرِْجَس يُد اهللَُّ لِ يرِ ي

امبر دور و شما را ي پیهواد خانیا را از شما اعضیديد پل
 فاطمه( »یفاطمه بَُضعة منّ «ث ين حديچنوهم) کامالً پاک سازد

که او معصوم یجائآن از کردند ادعا)  تن من از است یپاره ا
ل و شاهد ي به دلیازيز صادق است و ني او نیاست، پس ادعا

ز ي ناو یهازن تيب اهل :گفتند گرانيادعا، د نيا در ردِ  .ندارد
 باالتفاق  باشند، کهیم

ر و رحم وشفقت ي از اوست، قطعاً از جهت خیکه تکه ان
  . مجاز است

نفع فاطمه حسن و حسين و اُم کلثوم نيز به: شيعه می گويد
باطل است و از شخص : ديگران در جواب گفتند. دادند شهادت
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ا کرد و من صاحب 
 تر از آن ی من دوست داشتنی برایزيچ چيدک شدم و ههمه

را به همان وضع من آنرم که ي گینبود، اکنون شما را شاهد م
 یات رسول و ابوبکر و عمر و عثمان و عليام حيسابق خود در ا

نفع هرحال شهادت فرع به نشده است و بهنقل اعتمادی مورد
  .ستيرش نياصل قابل پذ

 به ن مورد جلب توجه خوانندهيهر حال منظور از ذکر ابه
 مسلمانان را وادار یگونه تعصبات مذهبچه که است مسئله نيا
 خود ی شخصیها کند که در سخن گفتن از هواها و خواهشیم
 جزو یص است که فِ  همگان مشخیکه برای کنند در حالیرويپ

 او ی است و تنها تعلق به دمحم ندارد و ِملک شخصیاموال عموم
  . رودیحساب نمز بهين

: دي گوی در معجم البلدان و در مورد فَدَک میاقوت َحَموي
ت را در دست گرفت و بر يز واليکه عمر ابن عبدالعزیهنگام

  آن داستان فدک و متعلقی خواند که طیمنبر رفته و خطبه ا
ان کرد و اظهار داشت که رسول هللا يرا به رسول هللا ببودن آن

مانده را به در راه ماندگان ی کرده و باقیدات فدک انفاق مياز عا
 من ممانعت کردم و یرا از من خواست، ول داد و فاطمه آنیم

، و نه من ی را از من داشتین درخواستينه تو حق چن: به او گفتم
امبر رحلت کرد، ي پیرا به تو ببخشم، وقت دارم که آنین حقيچن

فَدَک   همان راه او را در موردیابوبکر و عمر عثمان و عل
را به مروان بن ه بر سر کار آمد آني معاویدنبال کردند و وقت

ز و عبدالملک يرا به دو فرزندش عبدالعزد و او آنيالحکم بخش
د و يمان رسيد وسليداد و پس از آن به ما سه نفر، من و ول

را از او درخواست ض شد، آنيد تعويت به وليکه والیهنگام
مان خواستم که يد سپس از سليرا به من بخشکردم و او هم آن

سهمش را به من بدهد او هم همان کار ر
 فی

 و
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در آمد فدک عمر 1.دميباز گردان
 210 کردند و در سال ی در راه ماندگان مصرف میرا ب
هجر

امبر ين مسئله نزد آل پيصدقه داد و ا
ک ي

 داشته است که یمربوط به فِ  اموال دریو سهم یز حقيامبر نيپ
 امبر مخارجيکه پني اليدلبه. ميح داد

     

 ینان ويز و جانشي بن عبدالعز
را
 مأمون دستور داد فدک به فرزندان فاطمه داده شود و به ی

را به نوشت که رسول هللا آن) قَثم بن جعفر(ه نيعامل خود در مد
صورت دخترش فاطمه به

ن يز کامالً واضح و شناخته شده است و نظر او بر ايچ
که یهنگام. را به وارثان آن مسترد کندده که آنياستوار گرد

به وضع سابق ها باز ستاند و را از آند آنيخالفت به متّوکل رس
  .دين برگرداني راشدیزمان رسول هللا خلفا

  
  

   دمحمی خصوصیدر آمدها
  

 به چهار مورد ی وی عمومیمال یهمانند در آمدها
امبر از ياموال پ: دي گوی میلينقل از سه بهیحلب. اختصاص دارد

  :  شدندیل ميسه راه تحص
 از یزي چیني انتخاب و دست چیمعنبه) یصف( از - 1

 یليکه گفته سه.  از خمس-  3هي از هد-2م آن ي از تقسشيمت پيغن
د بدان اضافه يبا زيرا ن یفِ  که کرد د فراموشي نبای ول.است
 صراحت ذکر شده است بهی فِ یهيطور که در آرا هماني ز2.نمود

يرا توضن آنيش از ايپ
 جزو دي کرد، بایم برداشت را از آن خود یخانواده یانهيسال
  .ديايحساب ب او بهیخصوص یمال یآمدهادر

                                            
 - 1  ) مانند آن (43 / 3: ی حلبی سيره
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نظر ن بهيل نبوده و چني قایتيپول و ثروت اهم یبرا او ود
 آیم

 ی ثروت نبوده و حتیر
اگر 

ک ير ارتش اختصاص داشته که يت به امي، در جاهلیصف
ن عادت را کنار نهاد ي دمحم ای گرفت ولیم را دربر ميچهارم غنا

 مانند یزهائياب و جدا کردن چم اقدام به انتخيم غنايو قبل از تقس
 کرد، ی خود میره برايز و غالم و غيا کنيا اسب ير يشمش
 خود برداشت یطور که در روز بدر، شتر ابوجهل را براهمان

را که از اوالد  1  بن اخطبیه دختر حير، صفيو در روز خب
 نماند که در یمخف.  خود انتخاب کردی باشد برایهارون م

 ن منابعِ چهارگانه کم نبوده و ثروتيه از ادست آمد بهیآمدها
 توان یم رونياز ا و  آوردندیم دمحم به ارمغان یبرا را یاديز

  بایول.  از ثروتمندان زمان خود بودهیکيگفت که دمحم در واقع 
ن وجيا

 و  دانستینم به خود متعلق  را که در دست داردیمد ثروت
او هرگز به دنبال پول و جمع آو واقع در

 ازمصرف آن یا بود، لحظهیاو م یشخص ملکِ  ايدن یهمه
 کرد، و با توجه به یخودش درنگ نم یهاهدفدر راه تحقق 

شمار آورد و او بود که ران بهيتوان او را جزو فقین حالت ميا
 مال ی نفس است و نه در جمع آوریازي نیب گفت ثروت در یم

  .منال
اتش ي او در زمان حیهایدارائ به شرح ميپردازیماکنون 

  .  نبوده استیريکه دمحم مرد فق ديبدان تا

                                                 
همسر کنّانه ابن ربيع، يکی از بزرگان  صفيه دختر حی بن اخطب، – 1

يهود، که پس از فتح خيبر به دستور دمحم بن عبدهللا، جهت فاش ساختن 
اش، بر اثر فشار شکنجه و آزار کشته شد محل دفن جواهرات و اموال

و سپس دمحم همسر او صفيه را برای خود انتخاب کرد و همان روز با 
. (خوابگی کردوی هم  )مترجم

  



 - 318 -

من پس از فوت مادِر دمحم، نقش ياُم أ 2.دوست داشت
هيدا

شدت ناراحت امبر را بهين مسئله پيو ا
کیم

 نزد من یُمِجزر َمدلَج: گفت
و  ده بودنديک مالفه دراز کشير يد را که زيآمد و اسامه و ز

-م بهيتيا رفت و يآمده بود که پدرش از دنيا نيدندمحم هنوز به
ز يک کني گوسفند و یا آمد و پدرش جز پنج نفر شتر و تعداديدن

 یجابه یزيچ بوده،  معروف ِمَ◌نياُم أ به که برکه نام به یحبش
بود که از پدرش به ارث برد و  یزيچ آن ین همهيا و نگذاشت

ز از پدرش به ي بود نینام شقران که حبش بهی غالمیگفته ابه
 او را یگفته اارث برد که پس از جنگ بدر او را آزاد نمود و به

 یا عبدالرحمن به ويده و ده بوياز عبدالرحمن بن عوف خر
نام من بهي اُم أ1.کش کرده و از پدر به ارث نبرده بودهشيپ

د يد بن زي اولش ُعبَ همسر شده که از یمن خوانده ميفرزندش أ
د که بعد از بعثت اتفاق افتاد ي داشته و پس از فوت عبیحبش

د ابن حارثه يامبر او را به عقد ازدواج غالم آزاد کرده اش زيپ
امبر هم او و هم ين ازدواج اسامه بوده که پي ایرد و ثمرهدر آو

پدرش را 
 گفت تو مادر من پس از یاو مرو بهني او را داشت و از ای

ز ياه پوست بوده، اسامه نيمن سيکه اِم أیجائاز آن. یمادرم هست
 و بوده د پوستيد سفيکه زیدر حال. ارث برده بودرنگ او را به

 بودن زادهد و حرامي طعنه به زیهين مسئله را مايمنافقان ا
فرزندش قرار داده بودند 

 پدر و پسر را در کنار ین منافقان پاي از همیکي یروز. رد
 او یگفتهازامبريپ گرند ويدکي از آنِ  ن دو پايد و گفت ايهم د

: ت کرده اند که گفتيشه روايعاابوبکروعمراز. ار شاد شديبس
حال بر من وارد شد و امبر خوشيپ

                                                 
هسير 1 326 / 3: ی حلبی   - 
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شايپا

امبر به او رخصت داد که يرو پنيز ا
تنها ب

 

 یامبر از وياصحاب پ. ده
يپرس

- کين دو پا از آن يا: گفت د ويان بود دير آن نمايز از ن
  1.گرنديد

 رسول هللا آب یروز: شده است نقل شهياز عان يچنهم
 رسول هللا مرا بنوشان، یا: من که نزد او بود گفتيأد، اُم ينوش
 را یخدمت: ؟ گفتی گوئین را به رسول هللا ميگفتم ا) شهيعا(من 

راست : امبر گفتيپ. تر استشين بي از ایليکه به او کردم خ
  .ديگفت و به او آب نوشان

که ی گرفته و هنگامیم یکم منياُم اان  زبیواقد یگفتهبه
کم ، يد سالم هللا عليکه بگوني ایجا شده بهی وارد میدر جائ

کم و ايگفته سالُم العلیم
  2.کم اکتفا کنديه گفتن سالُم عل

 در ی ویز و زندگيار ناچي دمحم بسی ارث پدریطور کلبه
 یبرا یچوپان به کار  هم لين دليهمبه و دهبو رانهيمکه فق

 یراط حساب ميک قي پرداخته و هر رأس گوسفند را یم گرانيد
 را یامبريرسول هللا گفت خداوند پ: دي گویره ميابوهر. کرده

 کرده بویکه چوپاننينفرستاد مگر ا
من :  گفت رسول هللا؟یگونه بوده، ادر مورد شما چه: دند
و   کردمین کار را ميراط ايک قي یمت رأسيقان بهي مکیهم برا

راط جزء ي ق3. ن کار را نکرده باشديست که اي نیامبريچ پيه
 کم یزهاينار بوده که با آن تنها چياز درهم و د یار کوچکيبس

  .ديشد خری را میارزش
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وضع  ازدواج از پس یول  کرده،
یمال

ش يعمو  را ازیگاه توانست علرفته و آن

و  اياز هدا مهاجران گريو د و خودش بوده
 یو در خانه هاکرده یمده بخش

 ی موقعی نهاد، ولیهبودها آن
به پو

 به اطراف فرستاد و لشکر آغا
یکش

 امزهين یهي مرا در سایخداوند روز« ت 
 یکي دگرگون شد که به یگونه ابه  قرار
از ثر

  :اسبان او عبارت بودند از 

 .ه شده بودي هدی مصر به ویلَزاز که از طرف حاکم ُرم -

 و یش از آشنائيش از بعثت و پيم که دمحم پيقبالً ذکر کرد
یم تجارت جهيخد واج باازد

 ثروتمندان از یکي جهيخد رايز. گذاشت ی او رو به بهبود
 یمشمار به مکه

 بوده گرفته و نزد خود یالوار و کم در آمديابوطالب که مرد ع
  .ن کنديرا تأمنگاه دارد و مخارج او 

که نيخاطر انه بهي او پس از هجرت به مدیلوضع ما
 نهيهمان مردم مديم

 انصار استفایهایميو تقدها ش
ج رو به بيتدر کردند بهیم یزندگ

ها به کاروان خود را یهاورشيافت که حمالت و يل دست 
 خود رای جنگیهاز کرد و گروه

چنگ  را بهی فراوانیم جنگيراه انداخت و غناش را بهي ها
گفته از اوس نيآورد و ا

وضع او  و1»داده است 
  .نه مبدل شديدوتنمدان م
 یها و اموال او در موقعيم به شرح دارائي پردازیاکنون م

  .نه بودهيکه در مد
و  )قاطر( هفت اسب و شش استریدمحم دارا :ان اويچهار پا

. بودهیدو عدد خر و سه شتر سوار
ک يرا از  رود و آنیشمار من اسب او بهي َسکب که اول-
  .ه بوددي خریاعراب

  .د رنگ بودهيُمرتََجز که سف -
  .ه شده بودي هدیف که به ويلَح -
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اسبان او را به پانزده  شمار  کنند کهیم ز ذکرين  رای
ا بيو 

 ی حلبیکه بگفته. ه شده بودي هدیر به و
نخست

ه سوار ين و دمحم بن الحنفياش حسن و حسسپس فرزندان
بر آ

  

  .کوي اسب نی ِطرف به معنا-
را به عمر  بوده و او آنی به ویم داري تمی َورد که اهدائ-

  .ه کرديبن الخطاب هد
 . تندرویمعنَسبَحه به -

ها  از آنی برخین هفت اسب متفق الَقولند وليمورخان بر ا
گريتعداد د
 . رساندیست مي

امبر ي پی برایزيچ چيبعد از زن ه: دي گویکیاطيحافظ دم
  1.  تر از اسب نبودهیدوست داشتن

ل که از نام دُلدُ  بهیکي: او دو عدد بودند) قاطران( أستران 
 مصیطرف حاکم ُرم

 قرار یدر اسالم مورد استفاده سوار  بوده کهین استري
ش را از دست داده بود و جو را يها دندانیريگرفته است، در پ

 طالب ی ابن ابی دادند، علیدند و در برابرش قرار مي کوبیم
 عثمان سوار بر آن یش از وي پد ويسوار بر آن با خوارج جنگ

.  شدیم
 بود بنام فّضه که از طرف عمر ابن ی، أستریدّوم. ن شدند

ش يرا به ابوبکر په شده بود و او آني هدی به ویعمرو الجذام
 .کش کرد
دد امبر را هفت عي تعداد استران پیبرخ: ديگوی می حلب  

ر ي عفیگريعفور و دي یکيز داشته که يدو عدد خر ن 2.شمرده اند
 آورده و دستبر بهي را در خیاول ی حلبینام داشته اند، بگفته
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 ی فروه بن عمر جذامیگفته ا ا بهي مصر و یرا حاکم رم یدّوم
  1.ه کرده بوديبه او هد

ا قصواء که ي او عبارت بودند از، قُصوا یشتران سوار
 شتر 45ن يهمچن. ن مهاجرت نمود و عضباء و جدعاءسوار بر آ

 در منطقهً قضاعه ینسبت به محله ا ( یک شتر مهرير ده و يش
 تعلّق یه کرده بود به وي هدیکه سعدبن عباده به و) منيدر 

  .داشتند
ز داشت از ي غالم و کنیدمحم تعداد: زان اويغالمان و کن

کرده بود و دمحم او ش کش يجه به او پيد بن حارثه که خديز: جمله
  خود کرد و مردم او را ابن دمحمیرا آزاد کرده و فرزند خوانده

- بهها را آن (2»ِئِهمْ َال اْدُعوُهمْ  « یهيآ  کهیموقع یول .دندي نامیم

َ َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكمْ  َّ م«و  )ديبخوان شانپدران نام دمحم ( 3»ا َكاَن ُحمَمٌَّد َأ

د بن حارثه يشما نبوده نازل شد او را زک از مردان يچ يپدره
  .ار دوست داشتيخواندند و رسول هللا او را بس

ش عباس، او را به ي است که عموی ابورافع قبطیگريد
 که از ین ثوبان و ابوکبشه و شقران حبشيچنهم. ديبخش یو

 از عبدالرحمن بن عوف یگفته او به. پدرش به ارث برده بود
سار و کرکره که اهل يگر مانند رباح و ي دیده بود، و تعداديخر

بر يامبر را در روز خي زمام افسار مرکب پینوبه بودند و آخر
ه او را يبين ُمدعم و أنَجَشه که در حديچنهم. دست گرفته بودبه

 هنگامبه  بود کهیاه پوست خوش صدائياو س. د و آزاد کرديخر
-هم واند،خیم  مخصوص یآوا شتران او یامبر، برايرِت پمساف

مادام  ن شرط کهيرا به ا یامبر وينه که پينام سفبه یغالم نيچن
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بار  یروز راير داد، زييتغ) یکشت(نه ي به سف
اصح

                                                

ن غالم بهران و ي اینام واقع 1.آزاد کرد العمر در خدمتش باشد،
 ین بوده، ولير از ايو گفته اند که نام او غ  رومانیبگفته ا

رسول هللا نام او را
 کرد، حمل کرد و ی مینيها سنگکه به آن بر رااميپ اب

  .»یهست) یکشت(نه يک سفيحمل کن تو « : امبر به اوگفتيپ
سه ملقب به أبو مشروح، أفلح ، يأن: گران عبارتند ازيد

، ابوواقد، قَّسام، یمانين، سندر، فضالهً يده طهمان، ذکوان حنيعب
 یمکم رُ که از طرف حا(و مابور اخته  هيهيب، ابوُموَ يابوَعس

ه يامبر هدين به پيري و خواهرش سی قبطیهيرهمراه مامصر به
 دارد که از ی قبطیهي با ماریمابور داستان جالب). شده بود
  .ن شرح نقل شده استيرت نگاران بديطرف س

 برده و یزم ميو ه آبش يو برا  رفتهیمه يمارمابورنزد 
ص خصون مسئله موجب شک و شبهه بهي مانده و اینزدش م

 سوار یخر«ع کرده بودند ين باره شايد و در اينزد منافقان گرد
 ی را براید و عليامبر رسيگوش پن گفته بهيو ا. »یخر ماده ا

نظر ا بهي را بکشم ا اويآ: امبر گفتيبه پ یفرستاد، عل یکشتن و
  خودم رفتار کنم؟ 

 نزد مابور رفت یعل. نظر خودت رفتار کنبه: امبر گفتيپ
افت، به او ي ی حال خنک کردن خود در درون چاهو او را در

د يرون کشيا و دستش را به او داد و او را از چاه بيرون بيب: گفت
امبر بازگشت و يپس او را رها کرده و نزد پ. افتيو او را أخته 

چه ح است، آنينظرت صح«: امبر گفتيماجرا را بازگوکرد، پ
ت يو در روا. »ستيدِن آن نيند، غائب قادر به ديبیحاضر م

که به یشد در حال ه وارديامبر بر ماريپ:  آمده استیگريد
د و دلش ينزد او د را و مابور م حامله بودهيفرزندش ابراه

 
ی عمر در خدمت شخص شود که برای همهمی

    )مترجم!(ديگری باشد؟

 آيا يک انسان آزاد وادار – 1
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-ن
چه د

 دانسته، ین کاِر عمر را نميل ايرا دلي است، ز
را درح
ايعر

ن شخص دمحم از رفت و آمد يه از ا

ه نسبت يدن او نزد ماريهان با د
به او

 هيمار یو راه خواهرهم ن کهيريَمه، سي بوده، أُمَ ی ویارث پدر
                                                

برخورد عمر  جا را ترک کرد و باآنن شد و برافروخته يچرک
امبر او را از ماجرا يد، پيرا پرس  اویکرد، عمر علت برافرختگ

ه وارد شد و ير آخته شده بر ماريمطلّع ساخت، عمر با شمش
د فوراً عورت خود را آشکار کرد و عمر ين را بديمابور چون ا

امبر را مطلّع يمتوجه شد که او اخته است، فوراً بازگشته و پ
 عمر که هم اکنون ی دهم ایبه تو خبر م: امبر گفتيساخت، پ

ه را از آينزد من بوده و به من خبر داد که خداوند مار ليجبرئ
ر دلم نسبت به او داشتم پاک و منزه ساخت و به من بشارت 

- ن مردم بهيترهي از من در رحمش دارد که شبیداد که او فرزند
بنظر  1 م بگذارميمن است و به من دستور داد تا نامش را ابراه

تر کي به عقل نزدی است و اولی دوم ساختگروايت رسد که یم
دن يمحض د قبول باشد که مابور به تواند قابلین نميا رايز. است

 ثابت تا ر آخته، فوراً عورت خودش را نشان دهديعمر با شمش
که اخته کند

 نزد او رفت، او یکه علی نخست هنگامروايتکه در یال
به رون آورد، يکه او را از چاه بنيد و بعد از اين در چاه د

 برد و گذشتین مسئله پيا
 کامالً آگاه بود و نسبت به ه و خدمت کردن به اويمابور نزد مار
ناگ گونهچه  پس،هاو مظنون نبود

 منافقان یه هايکه بر اثر کنانستيقت اينون شده؟ حق مظ
  . کشتن او فرستادی را برایآنگاه علافته و يشک به دلش راه 

زن ( أم رافع ی عبارت بودند از سلم:کار اوزان خدمتيکن
، یَره ، َرضويمونه بنت سعد، ُخضَ ي، م)امبريکار پابورافع خدمت

من که يحانه، أم أيب، ري عسیمونه بنت أبير، ميَشَحه، أم ضميدَ 
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 ی وی فرزندش عبدالرحمن را براد کهيبخشت 
ايدنبه

 بوده و با ی ویر او که ارث پدري شمش
  .ت کردآن به

   

خاطر  به
آن

هللا او رسول رت نگاراني از سی برخروايتبه شد و هيهد به او
را به َحّسان بن ثاب

  . آورد
  :ر داشت از جملهي عدد شمش9دمحم :  اویهياسلحه و أثاث

ني مآثور، نخست-  1
اجرنه مهي مد
هنگام رفتن  َعضب، که سعدبن عباده بزرگ انصار، به- 2

.ه کردي هدیبه جنگ بدر به و
داشته و از  همراهبه هاجنگ یدر همه  ذوالفقار، که- 3

 بوده کهی هائی شده و در وسط آن برجستگی جدا نمیو
د  بوی هائیر جزو صفين شمشي نام ذوالفقار را بر آن نهادند، ا

  خود جدا نمودهیکه در جنگ بدر برا) ن شدهيم دست چيغنا(
و  1 بود و متعلق به عاص بن وائل بوده که در روز بدر کشته شد

 کعبه دفن شده بود، یکه در پای آهنیشود که از قطعهیگفته م
 .ساخته شده است

  .کرب بود یصمصامه، که متعلق به عمروبن معد - 4
  .ه استي در بادیقلعه که محل، منسوب به برج الی قلع– 5
 )مرگ( َحتف - 6
  رسوب- 7
 یبر بُت بن) رسوب (یر قبليراه شمش ِمحذَم، که هم– 8

 .زان بودندينام فِلس آو بهیط
امبر در روز فتح يپ«د ي گویم در زادالمعاد ميابن ق - 9 

  2.همراه داشت مرصع به طال و نقره بهیريمکه شمش

                                                

  
 الفضول که از سعد بن عباده ذات: امبر هفت سپر داشتيپ

نزد  رااست که آن یسپر ن همانيا بود و نيو آهن بود گرفته هيهد
 

عمروبن عاص مع پدر – 1  روف
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ن يچنهم. جو به َرهن گذاشت) لينام کبه ده
سپر

 یهانامه
فِِضّه

.  کردهیاز آن استفاده م یاده رويپ هنگامبه یکه گاه غمَره
                            

 آن یرياندازه گ واحد ( صاع 30 در مقابل یهوديابوالَشحم 
بو یظرف زمان که

ه نسبت به ي و َسفرینام ذات الوشاح و ذات الحواش بهی
ک سپر يشده، و ید مينام َسفر که در آن سپر تول بهیموضع

قل آن و يف و صيخاطر سطح لطنام خرنق به بهی و سپریُسغد
گر بيو دو سپر د 1. باشدی خرگوش نر میمعنخرنق به

ار داشت که ين شش عدد کمان در اختيچنهم.  و بَتراء
نام  بهیز درختعبارت بودند از، زوراء، روحاء؛ صغراء، که ا

 آن کمان و ی است که از تنهینَبع ساخته شده بودند و آن درخت
نام  بهیضاءکه از چوب درختين بيچنساختند، همیها را مکانيپ

نقاع را از آن ساخته ي قی بنیها شده و سالحیشوَحط ساخته م
 ین بودن صدايخاطر پائ بهین آخريگر ُسداد و کتوم که ايد. اند

ده شد و همان بود که در روز ين نام ناميام پرتاب، به اهنگآن به
ن صفراء بوده که در ي کتوم نبود بلکه ایاُحد شکست و بگفته ا

  .روز احد شکست
را ي بنام زلّوق، زی عبارت بودند از زرهیپوشاک ِزِره و

 گري دیکي بنام فُتَق و ی خورده و زرهیز و ُسر مياسلحه بر آن ل
ا ي یعقاب ی بر جستهیکرهين به پي مزد ويه گردي هدیکه به و

  2 .محو و بر طرف نمود راش بود که آني سرمیگفته ابه

اگر به  کهنيا خاطربه ینام ُمثوبه یکيز داشته يزه نيپنج ن
 و ی ُمنثنیگري کرد و دیر مين گيزم او را کردیم  اصابتیکس

دد سه ع. مت گرفتينقاع به غني قیان بنيهوديگرکه از يسه عدد د
تر  بزرگی، نبعه و کمیهانامز داشت بهين) زه کوتاهين(ن يزوب

 نامبه بوده و کوچک ی دستیه عصاي که شبیضاء و سّومينام ببه

                     
330  

   همان منبع–
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ملحفه . وده
ي نیا

                                                

 سر نهاده یر کاله خود بر رويز(ن ي آهنیتور ن دو زِرهيهمچن
ا ذوالمسبوغ ينام مسبوغ  بهیگري دنام ُمَوّشح وبه)  شدهیم

ک ذرع داشته ي ی هم به درازایده اي سر خمیاو عصا. داشته
 انيشترش م ی کرده و بر رویم ی و سواریاده رويکه با آن پ

نام  داشته بهیگري بلند دیکرده و عصایزان ميدستانش آو دو
 ی کوتاهیدست شد، چوب یده ميز ناميب نيُعرجون که عس

گفته به  گفتند ویشوق ماه شوَحط داشته که به آن ميچوب گزازين
به  گريدکي از خلفا  است کهیهمان  کوتاهیچوب لهً ين ميا یا

ن يچننام کافور داشته و همز بهي نیجعبه ا1. بردندیارث م
داشته  یداشت که سه حلقه نقره ا شده یدباغ از پوست یکمربند

-نامز داشته بهي نیئ آن از نقره بوده، کاسه هایو سگک و انتها
 یري که با زنجیگري شده و دیده ميز نامياً نيان که مغني، ریها

 که ی و چوبیشه ايگر شيده شده بوده و دو عدد ديچي پینقره ا
 کرده یادرار م هاها در آنر تخت خواب او قرار داشته و شبيز

) صادر(ده و ي نوشی که در آن آب می کوچکیو کاسه چرم
 وضو ی که برایگري کوچک دیو ظرف سنگ شده یده مينام

 داشته یگري دیهان ظرفيچنهم.  کردهیگرفتن از آن استفاده م
 مسواک و شانه و یدار خضاب و سرمه و نگاهیها براکه از آن

.  او از جنس عاج بودهی شانهیگفته اکرده و بهینه استفاده ميآ
ن بودند زايکه چهار حلقه به آن آو) تشت (ین ظرف بزرگيچنهم

ه او بيز جزو اثاثيشده نیو توسط چهار مرد حمل م
ه ي که پایخواب آن مانند مخمل بوده و تختیز داشته که رو

ه ي هدیرا به و آن از چوب ساج بوده و أسعدبن زراره آنیها
تشک و بالش او .  منزل او ذکر شده استیهيداده بود و جزو اثاث

 ر اندازيز بوده ، پارچهً  پر شده )فيل(رخت د یوهيم با  ویچرم
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.  

 ین هايچه سر بود، عرق
دراز

   . سر داشت

 یرا دو تاشه آنيده و همي خوابیم بر آن که  داشته زين  یپشم
ها آن بودند، به  کردهیتا را چهارآن  کهی کردند و روزیم

را مرا از يد زيهمان حالت اولش برگرداناعتراض کرد و گفت به
ون چهار ن بود که چيو منظورش ا.  نمازم باز داشتیبرگزار

دا کرده و سبب ي پیار راحت و نرمي شده بوده حالت بسیتا
بر  یموقع خواب گاه .شده بوده  از نمازیخواب و غفلت و

گر يد یگاه ور يبر حص یگاه و یبر پوشش چرم یو گاه تشک
1ديپوشانیلحاف م با را خود و دهي خوابیم بر تخت

 یبه علرا نام سحاب که آنه داشت بهیعمامه ا: شيلباسها
 ینير آن عرق چي نهاد، زیرا بر سر مکه آنید و هنگاميبخش

 بی برد که از نوع چسبندهیکار مبه
-ها از عرقمنصور باب شدند، در جنگ یفهيزمان خل  از

ن را بدون يچز عرقي نی کرد، گاهیدار استفاده من گوشيچ
و  2.  کردین بر سر ميچا عمامه را بدون عرقيعمامه و 

 یرا بر شانه ها کرد، دو طرف آنیعمامه بر سر م  کهیهنگام
نقل از عمروبن ح خود بهيُمسِلم در صح.  ساختیخود رها م

 یکه عمامه ایدم در حاليامبر را بر منبر ديد پي گویث ميحر
ش رها ساخته يرا بر شانه هااه بر سر داشت که دو طرف آنيس

 ی کند که رسول هللا موقعیبربن عبدهللا نقل ممسلم از جا 3.بود
4اه بري سیکه وارد مکه شد عمامه ا
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 ،
خواس

 در سفر َحَضر و در روز و یآر: د؟ گفتي پوشی
تر از آن  حافظیزي داده شده است و چی به من امر مستورشب،

  داشت که زين یسرخ رنگ) ردا و إزار (امبر لباس ي پ1.افتمين

     

قرار گرفتن عمامه بر سر  تيفيث جابر به کيحد  دریول
دهد که عمامه را ین نشان مياست و ا نشده یامبر اشاره ايپ

  . کردهیش رها نميهاشه بر دوشيهم
ن لباس نزد ي تریتند و دوست داشي پوشیراهن مياو اغلب پ

د به تن ي جمعه و دوعی را در روزهایمانياو بود، ردا و بُرِد 
حالت دامن ن بهيپائ که به دور کمر بهیپارچه ا (یإزار.  کردیم

ک وجب و يطول چهار ذرع و بافت عمان، به)  شدهیبسته م
طول چهار ذرع و  سبز بهیک وجب و ردائيعرض دو ذرع و 
 کردند ی میرويپ از آن، که خلفا ک وجبيعرض دو ذرع و 

 یش، مالفه ايهادار از زنيهنگام دبه.  بودهیز جزو پوشاک وين
 آن آب یکه آغشته به زعفران بوده همواره با خود داشت و رو

  .د تا عطرش ظاهر گرددي پاشیم
زعفران رنگ  با را خود یو عمامه و ردا راهنيامبر پيپ

که یامبر در حالي پیه روزره نقل شده است کياز ابوه.  کردیم
  . بر تن داشت نزد ما آمدی زرد و عمامه ای زرد، ردائیراهنيپ

 کرد، یامبر شلوار به تن مي شده است که پروايتکه نيا
 از یعلي یأب) مسند(ن يچنو هم یطبران) آوسط(ح است در يصح

راه رسول هللا به بازار رفتم،  همیروز: ره نقل شده استيابوهر
ديمت چهار درهم خريق بهین رفت و شلوارهائنزد بزازا

ئ در حمل آن يصاحب ش: تم شلوارها را حمل کنم، گفت
که ضعف مزاج مانع او گردد که در آن تر است، مگر آنأحق

 رسول هللا یا: گفتم. صورت برادر مسلمانش کمکش خواهد کرد
شما شلوار م
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ابن ق

 احمد 
و ابو

را به تن کرد، که آن
کرد 

نظر می رسد که اين به:  گويد
پوستي

ن ادامه ير و چني از حر
: داد

   .ن داشتياه و قرمز وصله شده و موئيس

               

ن ي برند که ایکه گمان میهائآن: ديگویم  آنیدر باره مي
 بوده سرخ رنگ، خالص) و إزار از ردا لباس سر هم(ُحلّهَ 

 بوده که یمانيل از دو بُرِد متشک مزبور یحلّه.  کنندیاشتباه م
اه بافته شده ي قرمز و سی از خط هائیماني یبُردها یهمانند همه

که در آن هست  یسرخ رنگ خطوط خاطربه رونيو از ا. بودند
امام:  در زادالمعاد آمده است1.ن نام معروف شده استيبه ا

 وم کرده اند که پادشاه رروايت داوود از اِنس بن مالک 
ه ي هدیر به وياز حر) مستقاق (ینيپوست

رون آمده اند، ين آن بي او را که از آستیهاو من انگار دست
  .نمي بیم

 هایاست با آستين لباس پوستينی مستقاق: گويدمی أصمعی
خّطابی در اين باره می .بلند

 تواند از ین نميرا پوستيه شده بوده، زديپوش حرير نی با
  .ر باشديحر

ن يا: دختر ابوبکر آمده است از أسماء مسلم حيدر صح
ر ي حریک عباي رسول هللا است، سپس دست برد و یعبا

دهي پوشیرون آورد با لبه هائي بیخسروان
 فوت یداشته و وقت را نزد خودهنگام مرگ، آنشه تا بهيعا

 . کردیمبه تن  راامبر آنيپ  خودم برداشتم،یرا براکرد، من آن
  2.مي کنیبا آن درمان م و مي شوریم مارانيب ی براراآن ما

راهن ي سبز و سه پیمانيدو برد : در زادالمعاد آمده است
3

                                  

  
  3855ی 
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 بر تن: عبدهللا بن عباس، گفت از قول ر سنَن ابوداود
ول رس: بو َرمثه گفت را یکوئي نیهانتيز امبريپ

ه دو بُرد سبز بر تن کرده دم، در حاليهللا را موقع خطابه د
بود، 

  

 ینراهن و إزار خشيشه پيح مسلم آمده است که عايدر صح
ن تنه را يشده تا قوزک پا پائی که به دور کمر بسته میپارچه ا(
رسول هللا موقع جان : رون آورد و گفتيب)  مترجم- پوشانده یم

  1.ها را به تن داشتنيسپردن ا
د

 و از ا2، دميد
کی

ها ر رنگي هستند که بر سایمنظور از سبز خطوط سبز
  3.م گفته استيز ابن قّ يغالبند و همان را ن

 یبه پا م )تا سومه( به موسوم نينعل کفش و هم هم) دمحم(او 
که نيدر ا: مي ق ابنیگفته کرد و بهیدست مز بهيکرد، انگشتر ن

 ی همهیکرد اختالف نظر است ولیدست م انگشتر را در کدام
 یامبر گاهي که پین معني باشند بدیح مي سند صحیها داراروايت

در زادالمعاد آمده .  کردهی چپ میدست راست و گاهرا بهآن
از نهاد و  کنار رادست کرد و سپس آنبه انگشتر طال است که

دست کرد قره بهانگشتر ن آن جایبهی نمود و آن نه دست کردنبه
سمت کف دستش قرار می را بهننمود و سنگ آنو از آن نهی 

   4.داد
یريجه گينت

  
ن و امالک و ساختمان و يم جدا از زميچه که ذکر کردآن
 یر که در تصرف داشته، همهي النضیبر و بني در خیاموال فِ 
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.  رفتهی م
ش ي ثروتمندان دهات و قصبه ها بدر ح
از آن

دو ماه : دي گوین باره ميره در ايده، و ابوهر
سپر

 گذشتند که در ی بر آل دمحم میهائبخدا شب: 
هاآن

                                                

 هياسلحه و اثاث م و نوکر و بود که دمحم از چهار پا و غالیزيآن چ
نه مرد ي دهد که دمحم در مدیار داشته و نشان ميو لباس در اخت

-  توان او را در شمار ثروتمندان بهی می نبوده بلکه حتیريفق
م که ينه را سراغ ندارياز اهل مد یما خود ثروتمند حساب آورد،

 یزندگ کهیجائاز آن است، و تر بودهشي او از دمحم بیدارائ
 که مالِک یش بوده کساني آالیساده و ب دوره در آن همرّ وزر

 گوسفند بوده، جزو یا مقدار قابل توجهيشتر و  چهل تا صد
شمارران بهيجزو فق ن صورتير ايثروتمندان و در غ

م که امروزهينيبیکه میال
  .دارندار نيچه که دمحم داشته در اخت

دهند دمحم ی وجود دارند که نشان میليدال: اگر گفته شود
 بویريمرد فق
 نان و نه یامبر نه برايپ یخانه ها از ی شدند و در خانه ای

پس از چه :  سًوال شدیاز و 1.  افروخته نشدی غذا آتشیبرا
 تيوار از ابن عباس و.  خرماو از آب:  کردند؟ گفتی میزندگ

شده است که گفت
ابو بکر : استنقل شده  شهيعاافتند و ازي ی نمی شام

 کهيهللا در تاررا همراه رسوله کرد که آني به ما هدیگوسفند
 یمگر در منزل چراغ:  کردم ، سًوال شدیم قطعه قطعه منزل
مصرف م بهيم که با آن چراغ بخري داشتیاگر پول: گفتد؟ ينداشت

امبر ين گفته شده است که پيچنهم. مي رساندیخوراِک خودمان م
 در مقابل یهوديأبو الَشحم   که فوت کرد سپرش هنوز نزدیموقع
در رهن بوده، و گفته شده ) یريواحد اندازه گ( صاع جو 30

   2. سنگ بر شکم خود بسته استیاست که از گرسنگ
  :آنگاه جواب خواهم داد

 
                                            341 / 3: ی حلبی  سيره– 1
  جا همان-  2
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 و است نداشته خود به ثروت یو تعلّق توجه و  کرده
هموا

ن يها ا آنیخوردار نبوده اند و تنها صفت مشخصه
بوده 

از اغراق نيستند و  مزبور خالی هایروايت و احاديث: يکم
 یسته و در آن تعمقيه نگري کننده به ظاهر قضروايتکه نيا يا

  . نکرده است
ران يکه ثروتمند بوده زاهدانه و مانند فقنيدمحم با ا: دوم

ی میزندگ
ران از رفتار ي من افتخار است تا فقیفقر برا:  گفتهیره م

  . کنندیروي پیو
 از یکي یشه وجود داشته که روزين احتمال هميالبته ا

 شده و ناچار به وام گرفتن یازمندينه دچار نيثروتمندان مد
ن يار محدود بوده، و ايها بسرا منابع در آمد آنيگردد، ز

ن يبه ا ست بلکهي نیر بودن وي و فقیئ نوایل بر بياستقراض دل
 سازد یاز او را مرتفع ميچه که ندر آن روز آن بوده که ليدل

م که ساکنان يز اشاره کردين نيش از ايو ما پ. فراهم نشده است
 یم یزندگ یک حالت شبه بدوينه در زمان دمحم در يمکه و مد

وتمندان ان دارا و ندار چندان نبوده است و ثريکردند و اختالف م
 از آن برخوردار ی که ثروتمندان امروزیها از رفاه و اُبهتآن
 باشند، بریم

ال ي مخارج خود و اهل و عی توانستند به آسانیکه اکثراً م
ز ين که صاحب کشت کارنيز با اي نیخود را فراهم کنند و گاه

 خارج از حدود نفقه باز یمخارج اضاف اختنفراهم س بودند، از
  .ماندندیم

 رسد که دمحم زره خودش را مقابل ینظر نمب بهيپس عج
 ليدل  تواندینم مسئله نيا و بگذارد جو به گرو) صاع (یمقدار

م که يابيکه در یخصوص هنگامباشد به یو فقر  ویبر مستمند
ره که دو يهر ابوی کرده و گفتهین مي خانه را تأم9  مخارجیو

امبر روشن نشد جز اغراق از ي پی در خانه هایماه گذشتند و آتش
ً طي تواند باشد، زی نمیطرف و  ین دو ماه دمحم مي ایرا مسلما
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 ی و آن هم ط
محا

 ی لبهی َحجز به معنا
إزار 

ت ي نهایتوانست بیبود م ثروت یبه جمع آور لي
ثروت

باشد یر ميزب تََرِکهً  جزو منطقه نيا :دي گویم شده است شام واقع
 و به هزار هزار و ششصد یداريخر

و مسئله بستن .  از صد عدد گوسفند خود را ذبح کندیکيتوانسته 
ک بار اتفاق افتادهيز تنها يسنگ بر شکم ن

 بوده فشار آورده بر همه یکه گرسنگخندق  شدن جنگ صره
 ی گذشتند و ما غذائیاپي از اصحاب، سه روز پی برخیگفتهو به
امبر بر شکم خود ي پیم و از فرط گرسنگيافتي خوردن نیبرا

  .سنگ بست
 روايت کند که ین مسئله را رد کرده و ادعا ميابن ّحبان ا

یف قرار گرفته و کلمهيمزبور مورد تحر
 را ین کار اکتفا نکرده و گرسنگيبه َحَجر مبدل شده و به ا

گونه ممکن است که دمحم با داشتن آن چه. به آن اضافه کردند
م ين صحبت کرديش از ايها پرامون آنيچهار منبع درآمد، که پ

چه  کرده و آنی مینست که او زاهدانه زندگير باشد، مسئله ايفق
 وگرنه  دانستیاشت متعلق به خودش نمار ديرا که در اخت

ما چنانچه
 و فقر به یر بن الَعّوام از نداريکه ُزبَ چنانمند شود، هم

 ی بن ابید و عبدالرحمن بن عوف و عليکران رسیثروت ب
  .گر اصحاب او که همه ثروتمند شدنديطالب و د

برده ) 1000(ربن العّوام هزار يزبت شده است که يوار
 هفت نفر از ی پرداختند و به گفته ای خراج میداشته، که به و

 فرزندان خود قرار داده بودند و او از یامبر او را وصياران پي
 یها کار آنی کرد و به دارائیها خرج م آنی خود برایدارائ

 عثمان بن عفّان،: ن اصحاب عبارتند ازي از اینداشت، برخ
  .عبدالرحمن بن عوف، مقداد و ابن مسعود

هنگام صحبت به )یاقوت َحَموي(معجم البلدان  صاحب
نه به سمت ي مدیکيکه در نزد) الغابه(نام  بهیرامون منطقه ايپ

 هزار درهم 170که به 
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 –ون و ششصد هزار درهم يليک مي ( 1.فروخته شده است
  ).مترجم

امبر صدقه را يپ:  کندی مروايت در الکشاف یَزَمخَشر
بگفته طال و  2) هيأوق(چهل  بن عوف، کرد، عبدالرحمن قيتشو

هشت هزار درهم داشتم : چهار هزار درهم آورد و گفت یا
گر را ي دیرا به پروردگارم قرض دادم و چهار تا آنیچهار تا

خداوند : رسول هللا به او گفت. الم نگاه داشتمي خانواده و عیبرا
خداوند .  برکت دهدیچه را که نگاه داشت و آنیچه که دادبه آن

ز بين

 هزار 320
درهم

مرا : گفت  طالبی بن ابیعل  آمده است کهیرهً حلبيدر س
 یم بر شکم سنگ یاز فشار گرسنگ که یديدیبا رسول هللا م

 نارير چهل هزار د میبستم و امروز صدقه ا
چه تنها د منظور ساالنه باشد و چنانيشا: دي گویم یحلباست
زکاة

 داد که پس از در گذشت با زنش یچنان برکته او آن
 او مصالحه شد و یارزش دارائ) 4/1(ک چهارم يتحاُضر بر 

ارزش ) 4/1(ک چهارم يچه چنان. ديسهشتادهزار درهم به او ر
بالغ بر  باشد کل ارزش آن  هشتادهزار درهمیدارائ

ست هزار هزار و پانصد و شصت ي دوی و اصل دارائ
ون و پانصد و يليست ميمنظور دو (3.هزار درهم خواهد بود

  ) مترجم-شصت هزار درهم است 

 دهم که بالغ بی
 .

 او ی کل دارائینارباشد، پس اندازهي اموالش چهل هزار د
  4بوده است؟  چه مقدار

                                                 
  182 / 4:  معجم البلدان – 1
   . گرم است2564باشد و رطل  أوقيه، يک دوازدهم رطل می– 2
  ی توبه از سوره60يه تفسير آ:  الکّشاف – 3
  329 / 2: ی حلبی  سيره– 4
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به قطعه  راآن که بود ی فرش هاآن انيمر آوردند، در م
 یها

ز ير و ناچيار حقي کرد بسیل م
  .بود

را مجاز يزح بر مجاز نبودن آن دارد، يد که داللت صريم ديخواه
ن صورت که در يبد. را به محال مربوط ساخته استبودن آن

َن النَِّساء َمثْـَىن َوُثَالَث «  َفانِكُحوْا َما طَاَب َلُكم مِّ

 یعنوان غنائم جنگ را بهی که ثروت و اموال کسریموقع
نزد ع

 آن یک قطعهيم کرد که يان مسلمانان تقسيد و مي بریکوچک
  .نار فروختيرا به پنجاه هزار د شد و آنیب علينص

 که بهیهائ آنی توانست از همهیست که دمحم مي نیشک
ا ي مال و ثروت دنینه مهاجرت کردند، ثروتمند تر باشد، وليمد

 که دنبایدر نظر او در مقابل هدف

  
  ان دمحمهمسر

  
 یزي داشته و زن چیت مرد بر زن برتري جاهلیدر دوره

 خواست او یم  مورد استفاده و لذِت مرد که هر گاهیجز متاع
 یآن زمان هر اندازه که م مردان. است نبوده  داد،یرا طالق م
ک مرد ي که یگونه اار کنند بهي اختهمسر توانستند یخواستند م

تر داشته ا کميتر وشيا بي همسرممکن بود که درآن واحد ده 
  .باشد

ها رو آننين وضع را اصالح کند و از اي خواست ایدمحم م
 -  یلبته عقدا( ش از چهار زن منع کرد يرا از ازدواج با ب

د که با عدالت رفتار يم آن داشتياگر ب: ها گفتو به آن). مترجم 
ز هر يها را در داشتن کن آنی است ولیک زن کافيد همان ينکن

  .اندازه که بخواهند مجاز دانست
م يان در قران تأمل کنهمسر تعداد ینهيچنانچه در زم

دي گوی نساء میسوره
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ه

زنان 
عدال

 یرويان پهمسرروان او تا به امروز از تعدد يپ امبر وي پ
ر يو در غ ار کردنديک تا چهار زن اختيکنند و از یکرده و م

  . باشدیح نمياستناد قران صحتعداد زوجات به صورت نيا

َع َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوْا فَـَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَ  از زنان هر ( 1»اُنُكمْ ميَ َوُرَ

 تا و چهار تا د دو تا دو تا و سه تا سي دوست بداراندازه که
رفتار  د که با عدالتيد و اگر بترسيري بگیهمسرچهار تا به 

ن يو در هم) د يباشی که مالک آن میزيکن با و یکي پس د،ينکن
 النَِّساء نيَ ُعوْا َأن تـَْعِدُلوْا بَ يَوَلن َتْسَتطِ «: دي گویگر مي دیسوره در جائ

 بود که دينخواه قادر دي کنیو هر قدر هم که سع (2»ْم َوَلْو َحَرْصتُ 

 یهي که در آین معنيبد)  مترجم-د يان زنان عدالت بر قرار کنيم
 و رد کرده است یان زنان نفي عدالت را می قدرت بر قراریبعد

ب ي ترکیاس شرطي قیگر از برايده را با همين دو آيو چنانچه ا
ان يد، که مياگر توانست: ن حالت را خواهد داشتيم، ايکن

 ی شما نمید، وليار کني اختیکيش از يد بيت بر قرار کن
 و ی اگر سعید حتيان زنان بر قرار کنيد عدالت را ميتوان

  .ديک زن ازدواج کنيد، پس تنها با يکوشش کرد
ن ي چنیاس شرطيِب قين ترکيم در اي توانیکه منيا اي

ش از يد بيد، اجازه داريا داشتت ري رعایچنانچه توانائ: ميبگوئ
 را ین توانائي چون اید، وليار کني اختیهمسرک زن به ي

. ديري بگیهمسرک زن به يش از يد بيد، پس اجازه نداريندار
 مسلمانان نه یار واضح است وليم مسئله بسيني بیطور که مهمان

ن نکته نشدند و يدر زمان خوِد دمحم و نه بعد از او متوجه ا
اصحاب

                                                 
 1 سوره–

2 
  

  3آيه : ی نساء 
  129آيهً :ی نساء سوره–
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ن مورد ي شود و در ایده نميباشد د ن حکم
سکو

 او به یتعداد زوجه ها
شيب

د ين حکم نبوده و خودش را به آن مقيشخص دمحم تابع ا
زن را  30 تعداد یگفته اار نمود و بهياختهمسر 12ندانست و 

ها را به عقد ازدواج خود در آورده و بر  نفر از آن23نامزد و 
داشته و با   زن9هنگام وفات ها دخول کرده و به نفر از آن12

بر  لي که دلی گفته اخودثيداحان وجود نه در قرآن و نه در يا
يا از شدنش یمستثن

ش از چهار زن ي ازدواجش با بیول. ار کرده استيت اخت
طور که همان دارد و ن حکم داللتياش از ا بودنیخود بر مستثن

 ی خاص ویث نگاران گفته اند از مشخصه هايحد مًورخان و
   1.بوده

م که ين قرار دهياگر فرض را بر ا
پس  بوده، تيمحدود یهيآ شدن ش از نازلي از چهار زن، پ

 نگاه زن را چهار  مزبوریهي بود پس از نازل شدن آیالزم م
الن که يطور که به غهمان.  ساختیرها م را هيو بق  داشتیم

ها را انتخاب و  زن بوده، دستور داد چهار نفر از آن10 یدارا
  .ه را طالق دهديبق

 که ین حکم شرعي به ای ویبندیست که عدم پاي نیشک
 ی رسد، ولینظرمب بهيود، عجع نمي أُّمت خود تشریبرا
به  «: دهيما رس است که از أَنَس بهیثين حديتراز آن ابيعج

، شجاعت، یگشاده دست: ر مردم ممتاز شدميز بر سايچهار چ
      2.» و کثرت جماعیقدرت سفاک

                                                 
فا ( 325 – 313 / 3: ی حلبی  سيره– 1 د آيهبا توجه به   51 و 50های م

ها امتيازات وسيع و بينيم که دمحم در اين آيه ی احزاب میسوره
. واج، برای خود مقرر کرده استی زن و ازدنامحدودی را در زمينه

خواسته و زه که می
  ) مترجم–. ح بداند، زن اختيار کند

  ی نسا از سوره3تفسير آيه : به القرطبی 

توانسته هر اندااين آيه ها نشان می دهند که وی می
به هرنوع که خود صال

 نگاه کنيد - 2
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زادال
ن مورد يو در ا. ره داشتيع و غ

خداو

. 

 ساله 4
بوده 

رسول هللا : ن نقل شده استيکار او چن خدمتیاز قول سلم
 د و چونيگردیبستر مخود هم همسر 9 یهمه با ک شبي یط

رفت ی میگريد سراغ و گرفتیم شد، طهارتیم فارغ یکياز 
 م دري ابن ق1.طاهر تر وگواراتر است نيچننيا: گفتیو م

-ی زنان خود سر میک شب به همهياو در : دي گویم معاد
 مرد را در جمایزد و قدرت س

چ کس مجاز نساخته بود ي هیراچه را که ب آنی ویند برا
کار ابورافع خدمت از قول خود در سنن ابو داوود. مجاز کرد

 زنان خود یک شب به همهيرسول هللا در : دي گویرسول هللا م
 داد و یرا شستشو م خود رفتیم که هر کدام سر زد و نزد

 یک بار غسل نمي رسول هللا چرا یا  کرد، به او گفتمیغسل م
2گواراتر است ن طاهرتر ويچننيا: گفت. یکن

 تواند تعجب بر یممکن است گفته شود که کثرت جماع نم
ن يو ا  داشتیم دوست اريرا بس هارا او زنيز باشد، زيانگ
 من زن و یشما برا یايدن از :است ن ادعايِث مشهور شاهد ايحد

 باشند و نماز را نور چشمانم قرار ی میعطر دوست داشتن
  3.دادم

 یان و چگونگهمسرم به شرح حال ي پردازیاکنون م
 .ا دخول او بر آنانيازدواج و 
0 که به هنگام ازدواج با دمحم :لديجه دختر ُخوَ يخد
ق بن ي َعتیش از آن دو بار ازدواج کرده بوده که اوليو پ

 ابوهاله ینام هند و دوم شد بهی دختری دارایعابد بوده و از و
 . دو فرزند پسر داشت بنام هاله و هندی از وکه نامش هند بوده و

                                                 
  147 / 3:  زادالمعاد –  1

ی حديث شماره: ، مسند احمد 3878ی شماره– 3

  جاهمان - 2
ث حدي:  سنن نسائی 

  11846 و 11845
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و   و برادر
خواه

ارت 
بپردا

                                                

-هم او و بودند کرده فوت جه، هر دويخد ی قبلهمسرظاهراً دو 
  . وه مانده بودي با دمحم بیچنان تا هنگام آشنائ

 یفي صیهمسرق بن عابد به يجه از عتيهند دختر خد
ا آورد که نام او را يدن بهی فرزندی وی در آمد و برایمخزوم
امبر بزرگ يگرش هند از ابوهاله در دامان پي فرزند د.دمحم نهاد

من از لحاظ پدر و مادر:  گفتیشه ميشد و هم
 باشم، پدرم رسول هللا ین شما ميترفيو شر نيزتريعز ر
جه و برادرم قاسم يو مادرم خد) را شوهر مادرش بودهيز(است 

و  دي جنگیدر جنگ جمل در کنار عل. و خواهرم فاطمه است
  1. کرده است مرگ او را دربصره بر اثر وبا ذکریليسه

 سال از عمرش 40که نيا با دمحم با ازدواج هنگامبه جهيخد
ه، يسه بنت ُمنَ ينف. مند بود بهرهیبائي گذشت همچنان از زیم

: دي گویم جهي ازدواج او با دمحم در مورد خدیدوست و واسطه
کار بوده و در  پشتخوشنام ، قاطع و با ف،ي شریزن جهيخد

ن ين و نسب دارتريترفيش شريان زنان قريروزگار خود در م
داده  ها بوده و به او لقب طاهرهن آنيباترين و زيو ثروتمندتر

و   گفتند،یم )شيقُر دَةيس( ش يقر او خانم به: یريبه تعب بودند و
 چنانچه و  با او بودندیهمسرخواهان  شيقر مردان یهمه

- ها و ثروتیدارئ و رفته او یبه خواستگار داشتند ارآن یتوانائ
  2.رفتي او نپذی شمردند ولی او می خود را برایها

ر يگونه سراغ دمحم فرستاد و او را اجم که چهيقبالً ذکر کرد
 در شام به تجی ویَسَره برايراه غالمش مَ کرده تا به هم
جام رساند و به ان ت راين مأموريت ايز با موفقيزد، دمحم ن

ان ي میکرد، واسطه ازدواج ی روز پس از بازگشتش با و15
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 یني تا در ساعت مع
.ديايب

ً تجارت ميخد  را ی حلبیرش، گفته کرده و نه پدیجه شخصا
ً به ي کند، زید مييتأ را در صورت زنده بودن، خود شخصا

  .جهي پرداخته و نه دخترش خدیتجارت م
                                                

: دي گوین مين باره چنيه بود که در ايسه بنت منين دو همان نفيا
 نزد او یبازگشِت دمحم با کاروان از شام، مراپنهان پس از جهيخد

ا شوم، ي محرمانه جویرامون ازدواج با ويپ فرستاد تا نظر او را
 مانع یزي دمحم، چه چیا: دمي پرسی او رفتم، از وکه نزدیهنگام

اگر اجابت شود : ، گفتمی تهیهادست:  باشد؟ گفتیازدواجت م
ت دعوت ي و شرافت و کفایبائيوند با ثروت و زي پیو از تو برا

: جه، گفتيخد: ست؟ گفتمياو ک: ؟ گفتی کنیا اجابت ميشود، آ
 یعهده مرا خودم بهانجام آن: ابد؟ گفتمي تواند تحقق یگونه مچه

. جه رفتم و او را از ماجرا مطلع ساختميپس نزد خد. رميگ
جه سراغ او فرستاد و از او خواستيخد

 جهيش ابوطالب، نزد خدي عموی دمحم پس از گرفتن اجازه1
  .جه به خودش مطلع شديد خدي شدیل و عالقهيرفت و از م

 کرد، زن یجاب مي ازدواج ا آن زمان در امریعرف جار
عمو به عقد  ايبرادر  ايپدر  مانند خود یاي از اولیکيتوسط 

ش عمرو بن أسد را فرا خواند يعمو جهي آمد و خدیازدواج در م
 یجه آمد و مراسم خواستگاري خدیش به خانهيز با عمويو دمحم ن

لد يجه توسط پدرش خوي، خدیت زهري طبق روا2.انجام گرفت
ن يش به عقد ازدواج دمحم در آمد که البته ايه عموبن أسد و ن

جه در آن هنگام از يرا پدر خديح باشد، زي تواند صحی نمروايت
از  یحاک دهيرس ما چه به دستآن: ی حلبیگفتهبه. ا رفته بوديدن

که نيا (3.مرده بود قبل از جنگ فُّجار لد بن اسديخو آنست که
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 ی درهم شرع500ه برابر يار از طال بوده و مجموع مهر
 یم

 بود مورد 
دلگر

- ابوطالب به بوده که نَش کي و هيَوق 12جه يخد یهيمهر
ه برابر چهل درهم يک وقي(ن کرد يرا معّ  آنیهنگام خواستگار

، یب طبر محیو بگفته)  باشدیه ميک نش برابر نصف وقيو 
ن مقديا

 خواست بر ی که میموقع:  کرده اندروايتمورخان  1. شده
 – ی بر پا کرد و تعدادی بزرگیجه داخل شود، مجلس مهمانيخد
ده و به مردم داد، يوان حالل گوشت سر بريح- دو عدد یگفته ابه
 و یکوبیستور داد تا به رقص و پازان خود ديجه هم به کنيخد

 حال و خوشنودت خوشي نهای بپردازند و ابوطالب که بیدف زن
ها رد و غمرا از ما دور ک یشانيشکر که پررا  خدا :بوده گفت

 أذهب عناالکرب و دفع عنا یالحمد الذ(. را از ما زدود
 3.دمحم برپا کرد بود که یهمانين مجلس مين نخستيو ا 2) الغموم
ز وجود ي نیگري متعدد دیهاروايتن ازدواج ي اینهيدر زم

ها ف بودن و نادرست بودن، از ذکر آنيل ضعيدلدارند که به
  . کردمیخوددار
جه يکه خد  دهدینشان م جهيبا خد دمحم ازدواج انير جريس

 به آن ی عشق دمحم به وی دمحم شده بود، ولیدايشدت عاشق و شبه
 و تشکر از خدمات یگزارت سپاساندازه نبوده، بلکه حال

 4. انجام داده است داشتهی وی که برایصادقانه و مخلصانه ا
ش گرفتهي که پیجه دمحم را با ثروت خود در راهيخد

 یپ  تعمقیاندک با قرار داد و قيد و تشوييت و تأي و حمایم
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 با سوده ازدواج ی پس از فوت ویت و دمحم چند روز
کرد

          

 دمحم بوده یمهم نهضت اسالم  از عواملیکيجه يم که خدي بریم
 ینيد و یو از همواره ات خود،يرو دمحم در طول مدت حني از او

ن ي که ایگونه اکرد بهیاد مي یکيبه ن داشت یو به گردن که
شه شده بود و بارها ي عایخته شدن حسوديمسئله موجب بر انگ

 یگونه اجه، به دمحم بهين احساس حسادت خود را نسبت به خديا
جه ي که به خدیني به پاداش ددمحم. ز ابراز داشته استيه آميگال

موقع . ار نکردي اختیگري دهمسر که زنده بود یداشت تا روز
-  ساله بوده و ازدواج آن40 یجه زني ساله و خد25ازدواج، دمحم 

ن حساب يد و با اي سال طول کش25جه يها تا هنگام در گذشت خد
  . گذشتی می سال از عمر و65به هنگام در گذشت 

جه در ماه رمضان سال دهم هجرت يخد: سوده دختر ُزمعَه
افيوفات 
 یش سکران بوده که با وي پسر عموهمسر قبل از دمحم یو. 

 به مکه ی بار دوم به حبشه مهاجرت کرده بود و سپس با ویبرا
ن ازدواج خوله ي ایواسطه. جا در گذشته بودبازگشته و همان

ن ي ای عثمان بن مضعون بود که در بارههمسرم و ير حکدخت
. امبر گفتميجه در گذشت به پي خدیوقت: ن گفته استيازداوج چن

: ؟ گفتمیبا چه کس: ؟ گفتیستيل به ازدواج نيا ماي رسول هللا آیا
ها چه از باکره: ر آن، گفتيا غي، باکره و یهرکه را که بخواه

.  به تو اوالتر دختر ابوبکر خلق هللایاز همه:  را؟ گفتمیکس
 آورده مانيبه تو ا دختر َزمعَه که سوده: ر باکره؟ گفتميو غ: گفت

ن يو ا.  کنیگفت خواستگار.  کندی میرويت پيو از گفته ها
س بن عبد شمس انجام ي َزمعَه بن قیازدواج با موافقت پدر و

  1.گرفت
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ها نوبت  آنی که برا شده بودهمسر 9
خهم

شه در مکه يم عقد عاين اشاره کرديش از ا
اتفاق

                                                

وقوع شه بهيش از عقد عايپ عقد سوده: دي گوی میحلب
جه ي که در آن خدیرا عقد سوده در ماه رمضان ماهيز. ستويپ

شه در ماه شّوال، و دخول بر يافت اتفاق افتاد و عقد عايوفات 
ن سوده همان ينه ، و ايشه در مديسوده در مکه بوده و بر عا
را دمحم پس از يشه واگذار کرد، زياست که نوبت خود را به عا

 ینه دارايمهاجرت به مد
به  را نوبت خود سوده کهنين کرده بود و پس از اي معّ یواب

م کرد که دو ي تقسیگونه اها را بهدمحم هم نوبت د،يبخش شهيعا
 که سوده کرد تنها یکار. افتي یشه اختصاص ميشِب آن به عا

شه را يد که دمحم عاي دیم رايز بوده، ت دمحميخاطر جلب رضابه
دست به  در واقع و  داردی زنانخود دوست می همهش ازيب

  1. ديآی بر میتر زنزد که از کم یکار
 دمحم بود که یواقع  و عشقهمسر: ابوبکر دختر شهيعا
 همسراو  ر ازيغ و  رفتیشمار من مردم نزد او بهيترمحبوب

 بود که در ی وهمسرن تنها يار نکرد، همچني اختیگري دیباکره
 که یآن عشق.  شدی بر او نازل می او، وحر لحاِف خوابيز

جه نسبت به دمحم نهاده بود، همان را در قلب يخداوند در قلب خد
  .شه نهاديدمحم نسبت به عا

يطور که پهمان
 یش نبود، بر وي بی چون دختر شش ساله ای افتاد، ول

 مسجد در یفارغ شدن از بنانه پس از ي در مدیول. داخل نشد
شه ساخته بود، با او ي عاین مسجد براي که در شرق ایمنزل
 ی برخیول.  داردیم اظهار مي است که ابن قَ یزين چيا 2.ديخواب

شه در منزل پدرش در ي از آنند که دخول بر عایات حاکياز روا
. نه و در روز روشن صورت گرفته استي ُسخ در مدیمحله
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 یشک.  شود
ش نبوده ي بیله ا سا9شه که دختري دمحم با عایبسترست که همين

 و بوده اندام ف و الغري نحیرا دختر
                                

 ماه پس 12را ي در سال اول هجرت بوده، ززمان وقوع دخول
 ع االوليربز ماه د، ايفارغ گرد مسجد ینه از بناياز آمدن به مد

ند در سال دّوم پس يگویکه میهائ آنیادعا. نيسال نخست انيتا پا
چه را چنانيح باشد، زي تواند صحیز ميده نياز هجرت واقع گرد

کار مسجد در ماه سفر ان يم، پاي سال نخست را ُمحرم بدانیابتدا
  .سال دوم خواهد بود

شه در دست يت از خود عايرامون محل دخول دو روايپ
عاب از قول يصاحب کتاب االست ت کهي روانيدر نخست. است

: گفت رسول هللا به ابوبکر :دي گویم  کندیت ميرا رواشه آنيعا
: امبرگفتي باشد؟ پیالت ميتو با ع یبستر هم مانع یزيچ چه

طال داد و رسول هللا در  ميه و ني وقّ 12به او  ابوبکر  پس.هيمهر
افت و به خاک يو در آن وفات  مي که در آن هستین منزليهم

شه بر تحقق يت دوم عاي روا1.ديبستر گردسپرده شد، با من هم
را دمحم در آن موقع ي او داللت دارد، زی در منزل پدریبسترهم

که یجا در حال را در آنشه اويدر منزل ابوبکر بود و مادر عا
دست دمحم سپرد و دمحم با او خلوت ش نبوده، بهي ساله ب9 یدختر

امبر در منزل ما بر من دخول يآنگاه پ: شهي عایگفتهکرد و به
گر جمع کرده و يد را با همروايتن دو ي توان ایالبته م 2. کرد

جه را گرفت که رسول هللا در صبح آن روز به منزل ين نتيا
 دخول یل گرفته وليشه را از مادرش تحويبکر رفته و عاابو

 در کنار مسجد بنا ی وی که براینکرده، بلکه او را به منزل
 یبستر شده که از گفته ها همیجا با وکرده بوده آورده و در آن

ی نخست کامالً احساس مروايتشه در يخود عا

يز است، زيتعجب بر انگ
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 ی درد و ناراحتیهي مایخوابگن همي دهند که ایم نشان هاترواي
اُم َسلمه در :  آمده استیدر الکّشاف َزَمخَشر.  شده بودهیو

ُهنَّ ِإنَشاء « یهيمورد آ َ َّ أَنَشْأ از ) ميديبا آفري را زما آنان( 1» ِإ

 هستند که ی زنانشت که آنانامبر اظهار دايامبر سؤال نمود و پيپ
ر با ي زشت و پی ترک گفته اند که زنانیا را در حالين دنيا

 را مبدل به جا خداوند آنان اند و سپس در آنمار بودهي بیچشمان
شه باکره ي شوهرانشان همی نموده که برایبائيزنان جوان و ز

 چه آه : داد گفتیم امبر گوشي به سخنان پشه کهيعا.  باشندیم
  2. وجود ندارد یدرد جاآن در: امبر گفتيدارد، پ یدرد

ن ي بر این باره برخيملقب بود و در ا عبدهللا به أم شهيعا
 بوده که سقط کرده و یني، جنیگذارن ناميل ايده اند که دليعق

اعتقاد که از نظر من . امبر نام عبدهللا را بر او نهاده بودهيپ
 یثابت نشده است که و: دي گوی میاطي است، حافظ دمیفيضع

 را به یح آنست که وين شده بوده، بلکه صحيدچار سقط جن
ن مسئله با ير ملقب ساختند و ايفرزند خواهر خود عبد هللا بن الزب

را عبدهللا در دامان يامبر صورت گرفته است، زي خود پیاجازه
رو به او ني کرد، از ایب م بزرگ شد و او را مادر خطایو

و  عشق دمحم م کهين گفتيا ش ازي پ3. لقب أم عبدهللا را دادند
 ی میکس اگر که یگونه اداشته، به شهيبه عا یديشد یعالقه

 ميشه تقديرا در روِز نوبِت عاامبر بدهد، آني به پیه ايخواست هد
ده  بریشه پي او به عای عشق و عالقهیچون به اندازه  کرد،یم

 خود یت او را به سوي خواستند رضایق مين طريبودند و از ا
 ی بردند و روزیشه رشک ميبه عا یو ر زنانيسا. جلب کنند
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بر از چيره شدن من 
اش چه را که زينب تاب شنيدنخوشنود خواهد شد، پس من هم آن

 لبخند می زد به زينب کهرا نداشت به وی گفتم، پيامبر در حالی
ر1.  ابوبکر

آو
    

 یامبر فرستادند تا از وينزد دخترش فاطمه رفته و او را نزد پ
در . انش عدالت بر قرار کندهمسرر يشه و سايان عايبخواهد م

امبر يان پهمسر: کهشه نقل شده است ين باره از خود عايا
.  ورود خواستیدخترش فاطمه را فرستادند و او آمد و اجازه

 ورود داد و ی اجازهیامبر به ويامبر نزد من بود، پيکه پیدر حال
انت مرا نزد تو فرستاده همسر رسول هللا، یا: و گفت او وارد شد

ش يپ را شه عدالتي و عاان آنانيها در خواست دارند تا ماند، آن
چه من  آنی داریدوست م تو ايآ دخترم، :امبر گفتيپ .یريگ

 بدار دوست پس: امبر گفتيپ. یآر:  دارم؟ فاطمه گفتیدوست م
برخاست و رفت و همسران فاطمه . بودم من منظورش را، و او

ها به او آن .پيامبر را از گفت و گوی خود با پيامبر مطلع ساخت
نه : فاطمه گفت.  پيامبربرای ما نفعی نداشت بازگرد نزد: گفتند

زنان . به خدا در اين باره با وی ديگر هرگز سخنی نخواهم گفت
پيامبر اين بار زينب دختر َحجش را نزد وی در منزل عايشه 

ی زينب پس از اجازه گرفتن وارد شد و همان گفته. فرستادند
فاطمه را تکرار کرد و بدگوئی از مرا آغاز نمود و چيزهائی 

پس به پيامبر نگريستم تا به . شان نبودمبه شنيدنگفت که مايل 
به  به نگاه کردن چنانبه وی بدهد، هم دادن ی جوابمن اجازه

که در يافتم که پياماين وی ادامه دادم تا

:  و د روايتی از قول عايشهاو دختر است: گفت
که پيامبر نزد من بود وارد شد و زينب دختر َحجش در حالی

های تو را بر کسی نيست از ما خواهش: خطاب به پيامبر گفت
سپس رويش را به سوی من برگرداند و ناسزا . رده نسازد

                                             
، سنن نسائی 4472ی حديث شماره:  صحيح مسلم، فضائل الصحابه –

  3883ی حديث شماره
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گفت

شه يز بود که عاين امکان نين حالت ايدر ا
در ح

 نباشد، فوراً با ی کرد که در آن محذور
آن

 یباز امبر مشغوليپ جد
بودند

م کردن او کرد، ولی او بس نکرد، پيامبر سعی در آرا: 
به او ناسزا بگو، من هم به او دشنام دادم و : پيامبر به من گفت

که آب در دهانش خشک شد و زبانم از او درازتر بود، تا اين
    1.صورت پيامبر را ديدم که سرشار از خشنودی است

            
 امبر دخترانيپ: است ه آمدهيجوز ميزادالمعاد ابن قدر 
که ی کنند و هنگامی بازیبا و تا فرستادیشه مينزد عا اانصار ر

امبر لبان خود را برمحل لبان يد، پينوشیم آب یشه از ظرفيعا
از  گوشت را شيهادندان با کهید و هنگامي نوشی نهاد و میاو م

 گرفت و دهانش را بر یرا مامبر آني کرد و پیجدا م استخوان
 نهاد یسرش را بر دامان او مز ي نی نهاد و گاهیمحل دهان او م

 خواند و یو قرآن م
شه يض به عاين حالت حي در همیض باشد، و گاهيال ح

از  و آنگاه بپوشاند )إزار (یداد تا خود را با پارچه ایدستور م
و چنانچه .  کردیم) مجامعت( مباشرت ین إزار با ويپشت ا

ی میزي چشه هوسيعا
  . کردی موافقت م

 یبگونه ا )شهيعا( الشيبه ع نسبت او یک خلقينرمش و ن
امبر يکه بر زانوان پیشده و در حالیز مي نیبازهم یو با بود که

 را که در مسی کرده، کودکانیه ميتک
  .  کردی نظاره م

                                                 
دهد که دمحم وضوع نشان میاين روايت به(، 215 / 2: ی حلبی ره سي– 1

ولی با اين . خودش هم نتوانسته بود با عدالت ميان همسرانش رفتار کند
های قرآنی شديداً تأکيد و را برای ديگران با نازل کردن آيهوجود آن

را تنها مجوز برای اختيار بيش از يک رعايت آن
  )جم

و . توصيه می کرد
 متر- رار داده بود همسر ق
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 اة ي ُقل ِألَزواِجك ِإن كننتَّ تِردن احلْ یها النَّبِ ي أَ  «: زل شد

رم که 
شيپ

                                                

شه را ي عایروزه دار حال امبر دريپ که است شده روايت
 یم  خودیرهيس در ی حلب1. دي مکیمش را  زباند وي بوسیم

 با آب دهان  را که دهانش آب امبرياحتمال دارد که پ: ديگو
    2. دهي بلعینم بود، شده مخلوط شهيعا

شه به ي عای او دربارهیشه، گفتهيگرعشق او به عايل ديدل
در آن هنگام زنانش . راستيي تخیهين آهنگام نازل شد

 یگر حسوديدش نفقه کرده و نسبت به هميدرخواست لباس و افزا
که نين ساخته بود تا ايامبر را غمگين مسئله پيدند و اي وریم
ََر نايي تخیهيآ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ َّ

نْ  َوِإن ُكنُنتَّ تُِرْدَن اهللََّ  .يالً  أَُمتِّْعُكنَّ َوُأَسّرِْحُكنَّ َسَراًحا مجَِ نيَ نَـتَـَها فَـتَـَعالَ يزِ ا َو يالدُّ
اَر اْآلِخَرَة فَِإنَّ اهللََّ َأَعدَّ ِلْلُمْحِسَناِت ِمنُكنَّ َأْجًرا َعظِ   یا (3»ًما يَوَرُسوَلُه َوالدَّ

نت يور و زي و زن جهاني ایاگر زندگ: انت بگوهمسرامبر، به يپ
د تا شما را از آن بهره مند و به يائيد، پس بي جوئیرا م آنیها

 را آخرت جهان و امبريپ و خداچنانچه  و. تان کنميرها ینکوئ
کوکاراِن شما پاداش بس بزرگ آماده ي نید، خداوند براي خواهیم

  .)کرده است
ان گذاشت و به او يشه در ميه را با عايسپس نخست قض

 گذایان مي را با تو در میشه من مسئله ايعا یا: گفت
شه ينت در مورد آن عجله نکن، عايا شدن نظر والدي از جو

ا شوم؟ من خدا و ينم را جوين مورد نظر والديا در ايآ: ديپرس
:  ديگر آمده استیروايتو در .  خواهمیرسول او و آخرت را م

ت کنم؟ من خدا و نم مشوري رسول هللا با والدی تو، ایدر باره
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 و َأعجبك حسنـهنَّ ِإال  َأن تـبدََّل ِِنَّ ِمن َأزواٍج ولَ وال 

                                                

 بر یحالت و خوشيرسول و آخرت را خواهانم ، پس رضا
ر يبه سا: شه به او گفتيامبر نقش بست و عايصورت پ

: امبر جواب داديانت مگو که من تو را انتخاب کردم ، پهمسر
  .خداوند مرا بعنوان ُمبلّغ و نه کلّه شق و سر سخت فرستاد

ن ينازل شدن ا بربرا در زنانش ريسا عکس العمل ورفتار 
و : دي گویر خود مي در تفسیزمخشر. شه بوديعا ز همانندين هيآ

 الَ ◌َ و«ه را نازل کرد ين آيها ا از آنی سپاسگزاریخداوند از رو
ََاء ِمن بـْعُد لُّ َلَك النِّس حيِ  َ ََ َ ْ ْ ََّ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ْ

 بر تو حالل تازه زنان دنيگزبر پس نياز ا ( 1»ُنَك يميِ  َما َمَلَكتْ 

 نيگزیجا یتازه ا ست که زنانيز حالل ني باشد، و بر تو نینم
مگر . ديخوش آ تو را ها آنیبائيز هر قدر هم که. یانت کنهمسر

ن ين باره چني در ایزمخشر.) یدست آربه در جنگ  کهیزيکن
ه، زنان ين آيبا نازل کردن ا خداوند در واقع:  کندیاظهار نظر م

 که یتيخاطر رضا که کردند و بهیکيخاطر انتخاب نامبر را بهيپ
امبر تا روز وفات به همان نُه يداد و پ دادند، پاداش از خود نشان

  2. بسنده نمودهمسر
 ی گفتهیکي کنند، ی دو مسئله جلب توجه مروايتن يدر ا
 یآزاد(ريي تخیله خواست مسئیکه میشه به هنگاميدمحم به عا

 از احتمال یم ويگر باني مطرح کند، که نمایرا با و) انتخاب
ن ي ای زندگیعني(شه مورد نخست را انتخاب کند يکه عان استيا

 جز طالق یزي آن چیکه معن). را آنیورهاينت و زيجهان و ز
شه هرگز خواهان ي نخواهد بود و بخاطر عشقش به عایو جدائ

 خواست که در جواب دادن عجله یو از ورنيآن نبود و از ا
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 پرد

نش يست که والدي نیرا شکينش مشورت کند، زينکند و با والد
ن يکه چنیدر حال. ه خواهند کرديخدا و رسولش را به او توص

منزلت  و مقام راينکرد، ز انشهمسر ري را به سایشنهاديپ
 ی مشکلی ویها برا از آنی نداشتند و جدائیشه را نزد ويعا

 تواند یشه ميق او به عايانگر عشق عمين مسئله نماي و همنبود،
به :  پس از انجام انتخابیشه به وي عایگر گفتهي دیمسئله. باشد

 دهد که او ینشان م. ر زنانت مگو که تو را انتخاب کردميسا
 کرده و خدا و رسولش را یرويپ یگران از وي خواسته که دینم

ا را ي مال دنیعنيه، ي مورد اوِل آديد که شاين اميانتخاب کنند، به ا
 عشق ین نشانهيو ا. ردي تعلق بگیکنند و دمحم تنها به و انتخاب

 دنينام دمحم ندارم که یو شک. دمحم است شه نسبت بهيمتقابل عا
هات الّمسلم( را به  انشهمسر را  هاآن با ازدواج ميو تحر )ن يأُمَّ

 یرهي و در س.شه نموديخاطر عااش تنها بهپس از در گذشت
م که طلحه بن ي خوانی مین در کّشاف زمخشريچن و همیحلب
 یم ازدواج  مایدمحم با دختر عموها:  گفتی روزیميدهللا تيعب
از گفت : یو به گفته ا.  سازدیم پنهان ما از را هاو سپس آن کند

ه و حجاب کندی میها نهو گو با آن ، اگر ی، مگر از پشت
ه نازل ين آيپس بالفاصله ا.  خواهم گرفتیزنشه را به يرد عايبم
 َأن تَنِكُحوا َأْزَواَجُه ِمن بـَْعِدِه أََبًدا ن تـُْؤُذوا َرُسوَل اهللَِّ َوالَ َوَما َكاَن َلُكْم أَ «: شد

د که ين حق را هرگز نداشتيشما ا (1»ًمايِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعنَد اهللَِّ َعظِ 

 یبه زن ان او راهمسرگش ا پس از مريد و يازاريامبر را بيپ
)  رودیشمار م بهیميکار نزد پروردگار گناه عظ نيد، ايريبگ

َعشَره (  از یکي که یميدهللا تي مزبور با طلحه بن عبیطلحه
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 مادر ی خدا هستم ایفرستاده  کهیشک دار

 ی را از کسین گفتاريدن چنيز تحمل شنياو ندارند، و خود او ن

          

 ندارد و تنها از لحاظ نام و نام پدر و ی باشند نسبتی م1)ُمبَشَّرهَ 
  .ل با هم شباهت دارنديفام

 یشدت حسودگرش بهيد انهمسر خاطربه به دمحم شهيعا
 کرد که از ی را تحمل میشه رفتارهائيعازازي کرده و او نیم
 انجام یامبر برايدر سال دهم پس از هجرت، پ.  کردیگران نميد

 یشتر. نه را ترک کرديراه زنانش، مدبه هم) حجة الوداع( حج
 ی را حمل میشه سوار آن بود چابک، تندرو و بار کميکه عا

اد يگر او ُکندرو و با بار زي دهمسره يشتر صفکه یکرد، در حال
ازيتدرن خاطر هم بهيو به هم  شد امبر ناچاريماند پ عقب قافله ج

گر عوض يده را با هميشه و صفي شتران عایدستور دهد بارها
امبر يپ. شه شدي و امتناع عاین مسئله موجب ناراحتيکنند و ا

 مادر عبدهللا یا: شه به او گفتي عای استمالت و جلب رضایبرا
 و ادي زهيبار صف کهیبارت سبک و شترت تندرو است در حال

- ني شود، از ایشترش ُکندرو و موجب کند شدن سرعت قا فله م
 با شهيعا. فتديب به راه م تا کارواني بارها را عوض کردیرو جا
؟ ی خدائی که فرستادهی کنیادعا م: ّحدت پاسخ داد و شدت

ا يآ: امبر گفتيپ
؟ ابوبکر یکنیپس چرا عدالت نم: شه گفتيعبدهللا؟ عا

امبر يپ: شه نواختي به صورت عای محکمیليبرافروخته شد و س
 ی که چه گفت ایديا نشنيآ: ابوبکر گفت. او را مالمت کرد

 و حسود او را به حالش رها کن زن: امبر گفتيرسول هللا؟ پ
 ی شک2. دهدیص نميتشخ گريکدي از را دّره نيائپ باال و یرتيغ
 را به یزين چيانش جرأت گفتن چنهمسرکدام از چيست که هين

                                       

  260 / 3: ی حلبی  سيره–
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ده است، يد که خوابي را دی آدم
به آن

                                                

ق دمحم نسبت به ين عشق عميا ینشانه نيندارد و هم شهيجز عا
  . باشدیشه ميعا

دمحم  یزناشوئ یزندگ  کهین حادثه ايترمهم 1: داستان إفک
 است که به یا دورغ و بهتانيرا تلخ نمود همان حادثه إفک 

 یشه در رابطه با صفوان بن المعطل، بسته شد که خالصهيعا
 ُمصَطلَق به راه ی جنگ با بنیکه دمحم برایهنگام :ن استيآن چن

شه يعا. ز در کنارش بودنديشه و أم َسلَمه نيش عاهمسرافتاد دو 
 در ید ساخِت ظفار که شهرياه و سفي سی از دانه هایندگردن ب

را آن شهيکه هم راه داشتباشد به همی صنعاء میکيمن در نزدي
  .ديارزیم  درهم12 یاگفتهبهو  ختيآویم به گردن

که سپاه دمحم در راه بازگشت به مدينه اردو زده  يک شب
  حاجت ترک کرد و پس ازی قضایشه اردو را برايعا بود،

  به سرعت پس ست،ين گردن بند گردنش افت کهيبازگشت در 
 ی آمدند و کجاوهین اثنا محافظان ويدر ابازگشت  افتن آني یبرا

 یباشند بر رویز در درون آن ميشه نيکه عانيال ايخاو را به
- گردن که شهيعا. نه حرکت کردندي مدیشتر قرار دادند و به سو

 در یبه اردوگاه بازگشت ول رعتسبود، به کرده دايپ را خود بند
ن نشست، يکه قبالً بود بر زمیجائافت و در هماني را نیجا کسآن

 بردنش باز ی برده و برای پیها به نبودن ون گمان که آنيبا ا
بن  صفوان .افتي  غلبهی بعد خواب بر ویخواهند گشت و اندک

شه يا که عی آمد، به جائیم دمحم سپاه پشتِ  از که یميَسل  معطل
یاههيد و سيخواب رفته بود رسبه

إنا : ( ک شد و او را فوراً شناخت و ندا بر آوردي نزد
 ید، صفوان با ويشه از جا پري او عایبا صدا) ه راجعون يوإناال
امرزد چه يخدا ترا ب: شه گفتي به عایو به گفته ا.  نگفتیسخن

 
  )مترجم( إفک به معنی دروغ و تهمت بی پايه - 1
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ن فرق مهم بوده که در ي ایول. ود
آن م

                                                

که صفوان ني نگفت تا ای سخنیشه با وي؟ عا ترا بازداشتیزيچ
و در . سوار شو: شه گفتين نشاند و به عايشترش را بر زم

 صفوان و سوار شد شهيعا.  مادر قومم سوار شویا: یروايت
ه در يکه به بقنيدست گرفته و او را بُرد تا اشتر را به افسار
   1.دنديره رسي نَحر الَظهیمنطقه
ه منافقان را بر آن داشت تا سخنان  است کین کل ماجرائيا

گونه چيکه هیدر حال. شه پراکنده سازندي عاینا روا در باره
ژه نسبت به يو شود، بهیده نمي در آن دیزي شک برانگیمسئله

ارانش از او تا سر حد مرگ اطاعت يدان و ي که مریامبريپ. زن
  او رایت و خشنودي کنند رضای می کنند و فدا کارانه سعیم

مان آورده و با ي ایاران رسول هللا که به وي از یمرد .جلب کنند
ند و او ي بیابان باز مانده مي او را در بهمسر مهاجرت کرده یو

 افسار شتر را کهیاده در حالي پی کند و پایرا سوار شتر خود م
آن  خاطربه ايآ  رساندیم اردوگاه دمحم به را او گرفته، دستبه

ن مسئله يچه در ارد؟ و چنانيسپاس قراربگد مورد يصفوان نبا
د گفت يبا  باشد،ی باشد که موجب وارد کردن تهمت به ویزيچ
 ی اُم َسلَمه با عثمان بن طلحه اتفاق افتاد و کسیز براين همان که

که عثمان ابن طلحه ُمشرک و ني نبست، با ای تهمت ناراوئیبه و
در صحرا روزها و  با اُم سلمه یاُم سلمه مؤمن بوده و ماندن و

شه ي که صفوان با عایکه مدتیده بود، در حاليها طول کششب
ش نبي از روز بیبود، مقدار کم

آمده بود و شوهر او ي دمحم درنیهمسروقع اُم َسلَمه هنوز به 
ش بود که همسرشه ي عایول.  بودیعبدهللا بن عبداالَسود مخزوم

ن ين داشت، از جمله منافقي در کمیدشمن یشه و کناردر هر گو
ن ي َسلول، که در ای بن أبیها عبدهللا بن أُبُ آن رهبر سردمدار و
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نه عا

 
حّس

دم و مدت ينه رسيبه مد: ن نقل شده استي شود، از قول او چنیم

                                                

) یعبدهللا بن اُب( و او 1. کردندی می را همراهی ویلشگرکش
و  ساخت عيشا سپاه انيرا در م" إفک " بود که خبر ین کسياول

 جدا یهاِن منافقش در جائرا از همیراِه عده اعادت داشت که هم
  .ن اطراق کنديريو دور از سا
شه سوار بر شتر به سپاه يراه عاکه صفوان به همیهنگام

که افسار شتر را در دست گرفته از کنار عبدهللا ید، در حاليرس
شه و يعا: ستند؟ گفتنديها کنيا ديپرس  گذشت، عبدهللایبن أب

و در .  زنا کرده است کعبه، صفوان با اویخدابه: گفت. صفوان
خدابه: یتيستند، و در رواي گناه نیگر بيدکينسبت به : یگفته ا
زن : شه، و ادامه داديافته و نه او از عايشه از او نجات ي

دن به يو پس از رس. دهي به صبح رسانیامبرتان شب را با مرديپ
ز که جزو ي نیبرخ. عه نمودين شاينه اقدام به پراکندن ايمد
از جمله  کردند،یمورد إفک سخن پرداز ن نبودند، دريفقمنا

 همسرنب يان بن ثابت و ُمسِطح بن أثاثه و َحمنَه خواهر ز
ک خبر بالمآل به گفت و گو و يرا پراکنده شدن ي ز2. رسول هللا

د و يرامون آن خواهد انجاميا نا آگاهانه پياظهار نظر آگاهانه 
  . سلول بوده استی بن أبی بن أُب آن عبدهللایهع کنندين شاينخست

د که در يبه من خبر رس: ر نقل شده استي ازُعروه بن الُزبَ 
و  یعه پردازيشا إفک، یماجرا رامونيپ محفل عبدهللا بن سلول

عه ها و گفتگو ها گوش فرا ين شاي شده و او به ایگفت و گو م
   3. افزودهی گذاشته و شاخ و برگ میصحه م بر آن  داده ویم

مار يو از قضا ب شده منزل  خبر واردیب از همه جا شهيعا
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امبر يکه به گوش پني بردند تا ایک را دهان به دهان م
و

 حاجت، ی قضایبرا پدرم 

اجازه : ، گفتم

           

عه ي شایکه مردم گفته هایدر حال.  شدمیماريک ماه گرفتار بي
پراکنان اف

 خبر بودم، یوز از آن کامالً بکه من هنید، در حاليرسنم ي والد
به  نسبت را سابق خود مرحمت و لطف امبر آنيکه پني از ایول

نزد  بودم، او شده مشکوک  داد،ینم  نشانیماريب به هنگام من
 گونهچه حالت« ن گفتهيا به تنها کرد و یم آمد، سالمیمن م

ن مسئله شک مرا ي رفت و ای کرد و میم اکتفا »است؟ 
 و وخامت وضع را یافتم، شومي که بهبود یتا روزخت و يبرانگ
  1.افتميدر ن

که یتا روز: شه از موضوع خبر دار شديگونه عاچه
 خبر ی گفتند بیرامون او ميچه مردم پمار بود، از آنيشه بيعا

 حاجت به مناصع ی قضایافت و برايکه حالش بهبود نيتا ا. بود
 کردند ی حاجت میها قضا که مردم آن زمان در آنیمحل هائ( 

 دورتر از محل سکونت آنها قرار ی آزاد، اندکیو در فضا
ن نقل شده يشه چنين باره از قول عايبرود، در ا ) مترجم- داشتند 

یح دختر خالهسطِ با اُُ◌م مُ : است
 کنند به ی حاجت میابان قضاي اعراب که در بیهمانند همه

 یم و پس از فارغ شدن به سويرفت» زگاههايآبر« مناصع یسو
ر يش گيش به ردايح پاسطِ م که ناگهان اُم مُ يخانه مراجعت کرد

 که در یا مرديبه او گفتم آ. ح را دشنام دادسطِ کرد و پسرش مُ 
 یدينشن ايآ: ؟ گفتی دهیشرکت داشته است دشنام م بدریغزوه

عه ي شایچه گفت؟ پس او هم گفته ها: چه گفت؟ گفتم که مسطح
  .ف کرديم تعريکنان إفک را براپر

-رسول افته بود وي من شدت یماريب به خانه برگشتم یوقت
ديهللا بر من وارد شد و سالم کرد و حال مرا پرس
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 دیم

رد و بلکه رفتار س نبوده، نشيوالد نزد ل ماجرا
جفا 

 خواستم اصل مطلب را ینم را فرا خوانم؟ چون مي والدیه
ا فر را هاهم آنو من رسول هللا اجازه داد. ا شوميها جواز خود آن

دخترم  یا: ند؟ گفتي گویمردم چه م: و به مادرم گفتم خواندم
 و مهر  موردیخدا کمتر اتفاق افتاده است که زنر، بهيبگ آرام

من يها ا باشد و از زبانآنی هووهائیباشد و دارا شوهرش مّحبت
ن باره صحبت کرده اند؟ و يا مردم در ايسبحان هللا آ: گفتم. بماند
  1. ه کردميدار ماندم و گري شب را تا صبح بیهمه

 یشه پس از بهبوديم که عايابي ین در مي چنروايتن ياز ا
 برده یکه از زبان ام مسطح به ماجرا پنيو نقاهت و پس از ا
 خود یرهي در سابن ِهِ◌شام یول. نش رفتهياست، به منزل والد

 کند و معتقد است که رفتن به منزل ی مروايترا خالف آن
 و نقاهت بوده و تا آن هنگام هنوز ی بهبودش ازينش پيوالد

 حاجت از ی قضای از ماجرا نداشته است و رفتن برایاطالع
چه او را وادار به نش و نه منزل خودش بوده و آنيمنزل والد

ا ي إفک و ی به ماجرای بردن ویاش کرد، پنيرفتن به منزل والد
اص شدن ايجو

خصوص به هنگام به. بوده ی رسول هللا نسبت به ویگونه
 یشتر مي بیبه و نسبت او و مّحبت لطف  که هموارهیضيمر

ح ي، صحابن ِهِ◌شام یرهي از نظر ما اطالعات وارد در س2 .شده
ابوبکر  در منزل فرزندش راههم اُم ُمسِطح رايز.  باشندیتر م
ها را و ابوبکر مخارج آنشه يکرده و نه منزل عای میزندگ

ن اتفاق در منزل پدرش بوده و نه در ي کرده، پس این ميتأم
  .منزل خودش
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بدبخت باد :  گفت
مسط

 ی نتوانستم قضا
حاج

 یشه حتيات عاي نسبت به درون و روح
شيب

                                                

نزد مادرم : شه آمده استي از قول عاابن ِهِ◌شام یرهيدر س
- ني نداشتم، تا ای گذشت اطالعیچه مو از آن مارم کنديت رفتم تا

 یکه قومیجائاز آن. افتمي روز شفا یست و انديکه پس از ب
 یدوست نم را زگاهيرها، آبعجم و بر خالف مي باشیعرب م

به   حاجتی قضایم، براي دهیم و در منزل خود قرار نميدار
مسطح  راه اُمبه هم یم و شبي رفتینه مي اطراف مدیپهنه ها

ر کرد و تعادلش را از يش به لباسش گيخارج شدم و اُم مسطح پا
دست داد و به فرزندش مسطح دشنام داد و

 که ی است نسبت به مردی زشتیخدا گفتهبه: به او گفتم! ح
 دختر یده، ايا هنوز خبر به تو نرسيآ: شاهد بدر بوده، جواب داد

عه يچه شاگاه، اُم مسطح مرا از آن؟ آنیچه خبر: ابوبکر؟ گفتم
ن بوده؟ يپس ا: به او گفتم. خبر ساخت با ندي گویم پراکنان إفک

یاز فرط ناراحت. ن بودهيخدا هم بهیآر: گفت
ه کردم که گمان بردم از يقدر گرخدا آنت کنم و بازگشتم، به

خدا ترا : د و به مادرم گفتميه به کبدم صدمه خواهد رسيفرط گر
 ی به من نمیزي زنند و تو چی میهائن حرفيامرزد، مردم چنيب

   .روايتخر تا آ... دخترم : ؟ مادرم گفتیگوئ
 به نقل از کتاب االشارات یحلب :إفک یروزها دردمحم 

رامون إفک باال يدر آن هنگام که گفتگو پ: دي گویم یفخرراز
 گذارنده و یشتر وقت خود را در منزل ميامبر بيگرفته بود، پ

 یگفته ها و شهيعا رامونيپ ی آمد با وی نزد او میچنانچه کس
  1. پرادختیم به مشورت إفک  مورد در مردم

م که دمحمي نداریشک
- بوده و به همهیرا زِن محبوب وينش آشنا بوده، زي از والد

شه ي عایز از عشق و عالقهيو ن.  او آگاه بودی زندگی رازهای
 

  360 / 2: ی حلبی  سيره– 1
  



 - 359 -

 یر مسئله
إفک،

که نيا  وقت خود در منزل تا
پرگو

ُسْبَحاَنَك َهَذا بـُْهَتاٌن « کند یشه را ثابت مي عا

گر در يش از هر کس ديرو بنينسبت به خودش آگاه بوده و از ا
 توانسته در یو م است داشته قح یضرر و اي به نفع قضاوت

 نازل ی وی گناهی دال بر بیه اين ماجرا، آيهمان آغاِز شروع ا
 خودش در تأمل و عدم شتاب یشگي او طبق عادت همیول. کند

 ی آگاه نمیعاقبت کار از تا راينزد، ز ن کاريدست به ا در کارها
د،  شی آن کامالً مطمئن نمی آمدهایو پ جينتا از کهیوقت و تا شد

  . کردی نمیاقدام به امر
 و ی مطمئن شدن از آگاهیتوانست برای میزيپس چه چ

 و آشکای مخفی جنبه هایکامل نسبت به همه شناخت
 کمتر از منزل یعني که کرد باشد؟ ی بهتر از همان اقدام
شتريخارج شدن و گذارندن ب

ن فرصت را داشته باشند هر چه ي دو او شنوندگان هر اني
ان به هدف يرامون آن به گفت وگو بپردازند و در پايشتر پيب

که در آن صورت آشکار شدن .  خود نسبت به آن برسندینهائ
 بردن به سخنان دروغ و یقت، ساده و آسان خواهد بود و پيحق

ن کار اکتفا نکرده و يالبته او به ا. ز مشکل نخواهد بوديراست ن
 کردند و صاحب نظر یدار ميد  که در منزل از اویبا اشخاص

  . پرداختی میزني إفک به رایرامون مسئلهيبودند، پ
 دال یایوح انيپا درد و يکش  روز به درازا37ن حالت يا

  . شه نازل کردي عایگناهیببر 
ها مشورت نمود، ن مدت با آني که دمحم درایاز جمله کسان

: شه آمده استين باره از قول عاي اعمر بن الخطاب بود، در
امبر با اصحاب خود به ير افتاد، پي به تأخی نزول وحیوقت

 او را به عقد تو یچه کس: مشورت پرداخت و عمر به او گفت
 یفکر م ايآ :عمر گفت. خداوند :گفت رسول هللا؟ یدر آورد ا

ه ين آياست؟ پس ا گمراه کرده زن نيبه ا نسبت  خداوند تو رایکن
یگناهیل شد که بناز
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ه (1»مٌ يَعظِ   بن یپس عل). م ي است عظین دورغي، ایخداوندا ُمنَزَّ

ز يها ند بن حارثه را فرا خواند تا با آني طالب و اُسامه بن زیاب
 یا التيع: اسامه گفت: دهدیم ادامه نيشه چنيعا. مشورت کند

 ی نمیکي جز نیزيما چ) الت را نگاه دار ي عیعني( ، رسول هللا
 تو را تنگ ی رسول هللا، خداوند زندگیا:  گفتی علیول. ميدان

 ی برایني جانشی توانیگر فراونند و تو مينکرده است، زنان د
خداوند بر تو حالل کرده است، او را : یگفته او به. یابي بیو

 تو یز او سوال کني از کنار کن و اگري را اختیگريطالق بده و د
شه را فرا يز عايَره کنيرسول هللا بُرَ . ق خواهد کرديرا تصد

زد ي تو را بر انگیبدگمان  کهیزيا چيآ: دي پرسیخواند و از و
که تو را به امر حق فرستاد، قسم به آن: َره گفتي؟ بُریده ايد
که نيده ام، جز اي ندیباشد از و یريقابل خرده گ که را یزيچ

 خواببه ر نانيمحافظت از خم است که به هنگام یتر بچه ادخ
گر از ابن ي دیگفته اخوردند، و بهیم راآن و مرغان  رفتهیم

 یعل. نمود  سؤالیوو از  خواند فرا را َرهيبُر رسول هللا :اسحق
او  ن زدن بهيشدت مضروب کرد و در حرا به او برخاسته و

خدا به:  گفتیَره مي بُریول. ق کنيتصد رسول هللا را: گفتیم
ن بود که ي گرفتم ای میکه از و یبي دانم، تنها عیمی نکيجز ن

 از آن که  خواستمیم ی کردم از ویه مير نان را تهي خمیوقت
 یرا م آمدند و آنیم گوسفندان و دي خوابی او میمراقبت کند، ول

از  یبرخ: دي گویم یبخار حينقل از صح به یحلب. خوردند
ها به او  از آنیکيَره پر خاش کرده و يامبر به بُرَ ياصحاب پ

چه آن خدابه سبحان هللا، :َره گفتيبُرَ . ق کنيامبر را تصديپ: گفت
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 خام سرخ یدانم همان است که جواهر ساز از طالی میکه از و
  1 . داندیم

نب دختر جحش ي من از زیرسول هللا در باره: شه گفتيعا
؟ یده ايا دي ی دانی میزيچه چ: دي پرسیپرس و جو کرد و از و

: یروايت چ، و دريگر هي دیکي رسول هللا جز نیا:  پاسخ دادیو
م که جز يگویم ت کرده و به شمايم حمايو شنوائ ینائي از بمن

م دور باد، ي و شنوائینائياز ب: یروايت ندانم و در ی از ویکين
 یا واش ب در مورد مهاجرتیخدا حتدم، بهي از او ندیکيجز ن
 بود ین کسيو ا: شه گفتيعا. مي نگفته ام و جز حق را نگویسخن

و از   رفتیشمار مب من بهيامبر تنها رقيان پهمسران يکه در م
  2. بودهللا برخوردارمحبت و منزلت نزد رسول همان درجه

 ی بن ابی ندارم که منظور دمحم از فرا خواندن علیشک
 یها در بارهکه از آنن نبوده ي اید برايطالب و اسامه بن ز

 یرامون مسئلهيا نظرشان را پيشه سوال کند و ي عایسوابق زندگ
 یم آمد، فوق روايتدر  طور کههمان شود، بلکه ايجو إفک

د و ي خود مشورت نماهمسر از یرامون جدائيها پخواسته با آن
 یتوانستند به وینم شتريب راه ر ا  خود، دویز به نوبهين هاآن
عات يال خود که در واقع بر شاي از عیا جدائي: د کنندنهاشيپ

را ب آني که تکذیا نگه داشتن ويإفک صحه خواهد گذاشت، و 
ان عمر و اُُ◌سامه راه دوم را ين ميکه در ا. در بر خواهد داشت

ک دروغ ين گفتار ينهاد کردند و به او فهماندند که اشي پیبه و
-شي پی را به ویدائ جی علیست وليش ني بیه اي پایو ب محض

 به راست یلياو تما نست که در دروني این نشانهينهاد کرد و ا
م تنها خداوند ي دانیکه میجائ باشد و از آنیم إفک یمسئله بودن
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ر به نگاه داشتن عه إفک صحه گذاشته است و اگي شایبر درست
عه ين شايجواب بدهد اعتقاد خود را به باطل و نادرست بودن ا

 یزيشه چي عاینشان داده است و سؤال کردن از سوابق زندگ

 ینيگونه شاهد عچيشه و صفوان بوده و هيدر آن صحرا شاهد عا
رش ي استناد کنند وجود نداشته است و پذیکه مردم بتوانند به و

ر است، در ي امکان پذیعه تنها به استناد بدگمانين شاي اصحبت
 إفک به شک و گمان یرش گفته هايز در پذي نیم که عليابي یم

 او نسبت ی از آگاهی ناشی وین بد گمانير و اياستناد کرده الغ
باشد که در یره مين بُريق هميشه، آن هم از طريبه سوابق عا

 حواله داد و به یامبر را به ويرو پنيشه بوده و از ايخدمت عا
و با . ق خواهد کرديتصد را  تویز بپرسين کنيا از اگر: او گفت

-ز در بارهين کنياز ا: دي خواسته به دمحم بگوین گفته در واقع ميا
 روزمره در خانه سؤال یشه در زندگيت مشکوک عاي وضعی

ان يها وقوع آن جردن آني خواهد گفت که با شنیزهائيکن و او چ
پرواضح است که .  دانستید نخواهيرا با صفوان در صحرا بع

ق يز سؤال کن تو را تصدين کنياز ا« ن گفته ي از ایمنظور عل
عه إفک سؤال يرامون شاي پین نبوده که دمحم از وي، ا»خواهد کرد

 از اصل ماجرا نداشته و در آن یز مزبور اطالعيرا کنيکند، ز
 یرو نمنيراه سپاه و از اهم بوده و نه شهيعا موقع نه همراه

 نداشته  از مسئلهیچ اطالعي که هیامبر را به کسيتوانسته پ
م يرسیجه مين نتيل باال به ايه و تحلياز تجز. دهد است، حواله

: امبر، مرتکب دو اشتباه شده استيبه پ خود در پاسخ یکه عل
عه و اتهام ي شابه باور یشه که نشانهي از عاینهاد جدائشي پیکي
 یگرياست و د  نداشتهی جز سوءظن و بد گمانیست، که مدرکا

نهاد سؤال کردن از شي از اصل موضوع با پیخارج شدن و
ا نگاه يرامون جدا شدن و يرا اصل مسئله پيشه، زيخدمتکاِر عا

نهاد کند شي را پجدائیچه شه است و جواب دهنده چنانيداشتن عا
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ن ي به چنیازيشه و سوابق اوست و نيمردمان بر عا
سؤال

مطمئن شه کامالً ي عایگناهیب
بوده،

                                                

را دمحم خود يست، زيجز خارج شدن و انحراف از اصل مطلب ن
ن يترآگاه

ز اکتفا يبه کن  با حواله کردنی علگذشته از آن،. ستي نی
کند، لذا ی را کتمان میزيَره چيدانست بُرَ ینکرده و انگار که م

 ید وي به اقرار، اقدام به مضروب کردن شدی واداشتن ویبرا
 یحلب.  توانسته داشته باشدی نمیگريل دي، دلین کاِر ويکرد و ا

که نه یحالره را کتک زد، دري بری، علیلي سهیگفتهبه: دي گویم
امبر اجازه ين کار از پي بوده و نه در این کاريمستوجب چن

   1.گرفت
 خارج از اصل موضوع یچنانچه ادعا شود اگر رفتار عل

ز مزبور را مورد ي گرفته و کنیرا نم آنیامبر دنبالهي بود، پیم
 در حواله ی عدم اشتباه علین نشانهي داد، و ایسؤال قرار نم

 دمحم یبرا: نخست: خواهم گفت.  باشدیره ميرامبر به بُ يدادن پ
توانست یم رد،او نهيبگشه را يعاست که موضع مدافع يسته نيشا
ره ي اعتراض کند که چرا مرا به بری را رد کند و نه به ویعل

.  نداردیچ خبريجا نبوده و از مسئله هاو که آن. ی دهیحواله م
 ی با خواستهیاهر همیره تنها براي از بُریسؤال کردن و: دوم
خاطر به یو اراني گري و دیاو با علرا مشورت يبوده، ز یعل

 رايز  خودش،یو نه برا مردم بوده یشه براي عایگناهیاثبات ب
م او از يذکر کردطورکه همان

 کند وگرنه یراهشخص مورد مشورتش هم با ديبا  پس
 یستهيچ وجه شاي خواهد گرفت که به هشه رايحالت مدافع از عا

را يز. ستي جو را گرفته و نه مدافع، نیاو که موضع محقق و پ
 .گانهيشخص ب کي اوست و نه همسرانگشِت اتهام متوجه 

ز يل کني دلی از زدن بیعل بازداشتن به صورت اقدامنير ايغدر
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را ي کرد، زیقرار توسط ضرب و کتک نم
ن ميا

ولی اين حق . ی يافتن حقيقت می باشندگذارم که تشنهای وا می

خاطر اجتناب از ظاهر شدن در نقش  بهی کرد، ولیمزبور م
  . ن کار را نکرديشه، ايعامدافعِ 

 از یامبر به جدائي به پیشنهاد عليگفته شود، پ چهچنان
ل به يا تمايشه و ي نسبت به عای ویخاطر بدگمانشه بهيعا
ده که موضوع ي دی إفک نبوده، بلکه چون میعهيرفتن شايپذ

زد  آن وجود ندارد، زبانی برایا سند اثباتيل و يکه دلنيإفک با ا
ش يب امبريده که پي دیسته نميرو شانيده و از ايگردخاص و عام 

ن ي خود نگاه دارد و صالح در ایهمسربه  شه راين عاياز ا
ع شدن آن در حکم وقوع و يرا شاي جدا شود زیاست که از و

 یخته شدن نفرت مردم از شخصيتحقق آن است و موجب بر انگ
 یرآ:  شود، خواهم گفتیرامون او منتشر شده ميعه پيکه شا

 در یز و سعيامبر به کنيز است، اگر اقدام به حواله کردن پيجا
به ا وادار ساختن او
ً نشان ميسئله صر  مرتکب شده یشه اشتباهيدهد که عایحا

.  کندیم  آن را کتمانیره از آن با خبر است، ولياست که بُرَ 
 کرد و یامبر اعالم مي به پ منظور خود را آشکارایوگرنه عل

ع و گفته يشه شايرامون عايچه پ رسول هللا من از آنیا: گفتیم
نم ي بیع شما مناسب نمي بر مقام رفی ندارم، ولی شود اطالعیم

ت او را همسررامون يعه ها و گفتارها پين همه شايکه پس از ا
  .یچنان نگاه دارهم

 یاست، ولن بوده يچرکشه دلي از عایست که علي نیشک
وجود آمده است و داليل آن  برای چه و از کجا بهمسئلهن يا

کدامند؟ مسئله ايست که جواب دادن به آن نياز به بررسی و 
پژوهش دارد که امکانات آن برای من ميسر نيست تا بتوانم اين 

را  آن روآن پی ببرم، از اين مسئله را مو شکافی کنم و به حقيقت
که به نويسندگان آزاده گذارم، يا اينوامی تربرای فرصتی مناسب
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است که پس از مدتی می بينيم  آيا اين عجيب :بگويم که را دارم
می  إفک یمسئله به ياد هر وقت بنی اّميه که دشمنان علی از

عهده م اين مسئله را به عظياين علی بود که گناه: افتادند می گفتند
شبی از شبها نزد وليد بنعبد : در اين باره زهری می گويد. گرفت

 که بر تخت خوابش دراز کشيده بودالملک بودم و او در حالی
َوالَِّذی تـََوىلَّ  «به  کهبود، هنگامی ی نورمشغول خواندن سوره

َرهُ  ) آن کسی که بخش بزرگ اين دروغ را ساخته است( 1 ».ِكبـْ

ای ابوبکر چه کسی گناِه بخش : سيد، نشست و به من گفتر
نبود؟  ن ابی طالبعهده گرفت، آيا علی ببزرگ اين دروغ را به

می ترسم َشّری از وی  نه، اگر بگويم چه بگويم؟: گفتم با خودم
آری مرتکب گناهی عظيم شده ام،  بگويم متوجه من گردد و اگر

جز نيکی به من نرسانده گوئی خود گفتم خداوند از راستسپس به
نه،وليد ميله ای را که در دست داشت محکم بر : است، پس گفتم

چنان را همپس چه کسی؟ چه کسی؟ و آن: تخت کوبيد و گفت
  2 .عبدهللا بن أبَی ابن َسلول: تکرار کرد، گفتم

سار با هشام بن يمان بن ي سلیز براين مسئله نيهم
 یا: ديپرس مانياز سل  هشامکه گونهنيبد عبدالملک اتفاق افتاد،

عهده به  را دروغ نيا بزرگ بخش گناه یچه کس مانيابو سل
 ین عليا ، بلکهیگفت دروغ: ، گفتیعبدهللا بن أبَ : گرفت؟ گفتم

 از یم؟ اگر منادي پدر، من دروغ بگوی بیا: گفت مانيسل بوده،
از دورغ نخواهم آسمان ندا دهد که خداوند دروغ را حالل کرده ب

 روايتم يشه برايد و عبدهللا و علقمه از عاي عروه و سعگفت،
ن دروغ را يکه گناه ساختن بخش بزرگ اآن: کرده اند که گفت
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 ابن َسلول انصاف ی أُبّ 
ديطلب

د يم که حق با ولي گویمن نم.  بودهیعهده گرفت، عبدهللا بن أُبَ به
- ب بهيها عجن گفتار آنيم که اي گویا هشام بوده، بلکه ميو 

در  را ها أفک، آنیلهمسئ دریرا موضع عليزرسد،ینمنظر
  . داردی معذور میخود اندک یادعاهاو  هاگفته

 رسد که ینظر من بهي روال داستان إفک چنیاز مطالعه
گر ي دیعبارتا بهي بر او نازل نشده و ی که وحیدمحم در طول مدت

 تيماهتوانست به بوده، قيتحق و مشغول پژوهش  کهیدر مدت
 ببرد و طرز فکر و یإفک پ ی نسبت به مسئلهیافکار عموم

جه ين نتين کند و به اين مورد سبک سنگيرفتار مردم را در ا
 و یعه پردازان، همان دشمنان منافق ويندگان و شايبرسد که گو
گر يد  باشند وی َسلول می ابن أبیها عبدهللا بن أُبدر رأس آن

ا يدن خبر يمردِم عوام، به هنگام شن یهمهبنا به عادت  مسلمانان
 از منافقان به گفت و گو و یروين دست، به پي از ایاعهيشا

ر موج آن قرار يرامون آن پرداختند و در مسياظهار نظر پ
 یه منافقان دست به اقداميد که علين ديگاه صالح بر اآن. گرفتند

 منبر یامبر در مسجد بر رويپ: شه آمده استيبزند، از قول عا
 یها الناس، چرا برخيا: کردراد ين مضمون اي بدیرفته و خطبه ا

 دهند و یقرار م آزار تم مرا مورديمورد اهل بدرشما  از مردان
و در . پراکنند؟ینا حق م ناروا و یهاسخنها  آنیدر باره

بر منبر رفته و از عبدهللا ابن: یروايت
 که آزارش به اهل ی انصاف مرا از مردیچه کس: ه و گفت

ها  ندانم، آنیکيتم جز نيخدا از اهل برد، بهي گیت من رسد ميب
 از او یکيکه جز ن) منظورش صفوان (  برند ی را مینام مرد

 شود، یو وارد خانه ام نم:  کندی اضافه میروايت دانم، و در ینم
که من حاضر مگر آن) مي از خانه هایخانه ا( گري دیو به عبارت

او همراه من بوده و  کهآنگر م  نرفتمیباشم و به مسافرت
  .پراکنندی ناروا میهارامون او سخنيپ
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کرد

  

 یَضه در گذشته بود و غزوة بني قُرَ یز غزوة بن
َق که مسئله أفک در آن اتفاق افتاد، مدت  ک سالي  حدوداً یالمص

توانسته در ینم معاذ سعدبن رونيو از ا است گرفته صورت بعد
 از جا بر خاست  کهی أفک زنده باشد و در واقع آن کسیروز

جه ا: و گفت
م، ي و زادالمعاِد ابن قابن ِهِ◌شام یرهي موجود در سیهاروايتبه 
د يأُسَ 

                                                

 یا: سعد بن معاذ بزرگ قوم اُوس از جا بر خاست و گفت
رم، اگر از اُوس باشد، ي گیرسول هللا من انصافت را از او م

 ی کارمان باشد، آن زنم و اگر از برادران َخزَرجیگردنش را م
بزرگ خزرج، سعد بن . یبده کنم که تو دستورش را یرا م
-و به بود ختهيبر انگ او را یله ايقب تيّحمَ  کهیدر حال عباده
ش از ي او را جاهل و نادان کرده بود، و پیله ايت قبي ّحمیعبارت

 بود، از جا بر خاست و به سعد بن معاذ پرخاش یآن مرد نکوئ
 کشت و قادر به ی، تو او را نخواهی گوئیخدا دروغ مبه: 

ر از جا بر خاست و به يد بن ُحضَ ين بار أُسَ يا. یستياش نتنکش
 و ما او را به رغم ی گوئیخدا دروغ مبه: پرخاش کرد سعد

اهو باال گرفت و يه: شه گفتيعا. م کشتيخواسته ات خواه
که یدر حال. ر بکشنديگر شمشيد همیک بود که بر روينزد

ها را آرام  آن کردی میمنبر بود و سع یرو رسول هللا هنوز بر
 1. خبر بودمین ماجرا بي ایکه آرام شدند و من از همهنيتا ا. کند

نست که سعد ي کند ایجلب توجه م جانيدر ا  کهیمسئله ا
بن معاذ پس ا

َطل

ها
رم، با توي گی او متو را از  رسول هللا من انصافی

ه که ابن اسحق ذکر کرده است، گونر بوده و نه آنيبن ُحضَ 
  .سعد بن معاذ
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 یگناهیر استدالل بر ب
يعا

اس يق.  تواند واقع شودی نمیانتي خ
به نف

                                                

  
   اویدر باره یوح نزول و شهيعا یتبرئه

  
رامون مسئله ي مردم پیگفت و گوهاب از مرتطور به دمحم 

ن خبرها که ي از ایکي شده و یاران خود با خبر ميإفک توسط 
 شهمسر و یوب انصاريان ابو اي مید، گفت و گوي رسیبه و

ا يآ:  پرسدیم شهمسروب از يگفت و گو ابو ا نيدر ا باشد،یم
: داد ؟ جوابی شنویم شودی إفک گفته میبارهآنچه را که در

امبر ي پهمسر نسبت به ی، قصد سوئی صفوان بودیجاتو به اگر
ن ياگر تو چن: ش گفتهمسرنه، : وب جواب دادي؟ ابو ای کردیم
 به  نسبتی، پس صفوان اوالتر از آنست که قصد سوئیشيانديب
 یجابه را او بهتر از تو است، و اگر منيامبر کند، زيسر په

شه به عدم ي کردم و عایانت نميخدا خ امبريپ به بودم شهيعا
را از من بهتر است و صفوان از يامبر اوالتر است زيانت به پيخ

وب دين گفته اُم اينظر من ابه 1. تو بهتر
شه ي عای است که در تبرئهیه ايتر از آغ يشه به مراتب بل
وب و يش ابو اهمسررا او صفوان را با ينازل شده است، ز

شه ي کرد که چون عایريجه گياس کرد و نتيشه قيخودش را با عا
ها بهترند، پسو صفوان از آن

 مالتدر معا مردم چنانچه که ستيده ايار پسنديبس یس، خو
ا يگونه اختالف، نزاع و چيکنند، ه گر به آن عمليدخود با هم

  .وجود نخواهد آمدها بهان آني میکشمکش
ان ابو يگفت و گو م انيجر دمحم از  دهد کهی مآنچه نشان

ه ي از آیست که در برخيده، اشاره ايمطلع گرد شهمسروب و يا
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 است، که شه وارد شدهي عایگناهی نازل شده درشأن اثبات بیها
  .م پرداختيز خواهيها نبه آن

 است، بوده مشغول تفحص و تحقيق به دمحم که مدتی در
 یم شيافزا  روز به روز شهيعا یگناهیب به او اعتقاد و نانياطم

شه نازل ي عای گناهی دال بر بیاآيهم گرفت يکه تصمنيتا ا افت،ي
ازل ش از نيکه پ ن استيص داد که مناسبتر اي تشخیکند، ول
چه را در دل دارد شه صحبت کند تا آني با خود عاآيه،کردن 

 یو ی گناهی را در اثبات بآيه یترشيرت بيد و با بصيازمايب
 َسخ ینش در منطقهيشه در منزل والدي عایبه سو پس. نازل کند

دن خبر إفک از أم ُمسطح و ين باره پس از شنيشه در ايعا. رفت
به : دي گویه و اندوه ميحال گرگذراندن دو شب را تا صبح در 

ه کبدم پاره شده ين گمان که از فرط گرينم به ايهنگام صبح والد
 کردم یه ميچنان گراست نزد من آمدند و من از فرط اندوه هم

 ورود خواست و من هم ی از انصار اجازهین حال زنيکه در ا
ام کرد یه همراهيبه او اجازه دادم، او نزد من نشست و در گر

ه ناگهان رسول هللا وارد شد و سالم کرد و نشست، از آن ک
 در مورد إفک آغاز شده یعه پراکني و شای که سخن پرانیروز

 بر او یاآيه من یک ماه در بارهيبود نزد من ننشسته بود و 
رسول هللا به هنگام نشستن شهادت را بر زبان . نازل نشده بود

 و چنان نيبه من چن وت یشه در بارهي عایا: راند و سپس گفت
تبرئه خواهد کرد و  ترا  خداوندیباش  گناهیو اگر ب خبر داده اند
را چنانچه ي استغفار و توبه کن، زی مرتکب شده ایچنانچه گناه

ز از يکار به گناِه خود اعتراف و توبه کند، خداوند ن گناهیبنده
 یگريد، و به عبارت ديگناه او خواهد گذشت و او را خواهد بخش

ده است، يشه گفتار مردم به گوش تو رسي عایا: آمده است
ز و به درگاه او توبه ي از خدا بپرهی مرتکب شده ایچنانچه گناه

 رسول هللا کهیهنگام. ردي پذیم کن، چون او توبه را از بندگانش
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 حق من 
نازل

شد 
نيچن

                                                

گر قطره يز خشک شدند و ديم نيهااشک ان داد،يپا به سخنانش
امبر ي پیبه گفته ها: درم گفتمها احساس نکردم و به پ از آنیا

به : م، پس به مادرم گفتمي دانم چه بگویخدا نمبه: گفت. پاسخ بده
. ميد بگوي دانم چه بایخدا نمبه: ز گفتيرسول هللا پاسخ بده، او ن

د، پس اگر يشد د و به آن معتقديدين گفته ها را شنيشما ا: گفتم
 باشم، مرا باور ی گناه می داند که بی گناهم که خدا میم بيبگو

 که مرتکب آن نشده ام اعتراف یزيد داشت و اگر به چينخواه
ست و به ي نیان من و شما راهيپس م. د کرديکنم، مرا باور خواه

عقوب يمنظور (وسف ي ابویابم جز گفتهي ینم یشاهد: یروايت
 از ابن اسحق، یروايتو در » ُل◌َ يفصبَُر جم«) وسف يپدر 

 ی همان گفتهیول: عقوب افتادم و گفتمياد نام يبه: شه گفتيعا
ٌر مجَِ «وسف را خواهم گفت يابو ٌل َواهلّلُ اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما يَفَصبـْ

د ي گوئیچه م و خداوند بر آن استکي نیبائيپس شک(1 »َتِصُفونَ 

خوابم م را بر گرداندم و بر رختيپس رو).  رسان است یاري
 دریاآيهه خداوند  بردم کیدم و هرگز گمان نميدراز کش

 که در مسجد یقرآن: یروايت کند، که تالوت شود، و در 
را از نظر خودم يخوانده بشود و به آن نماز گزارده شود، ز

 یرتر از آن بود که خداوند در مورد من سخني من حقیمسئله
 خواب در دوار بودم که رسول هللايو ام. د که تالوت شوديبگو
ابوبکر  گاهآن. خداوند مرا تبرئه کند آن توسط کهند يبب یائيرؤ

ها رفته باشد  شناسم که بر آنینم اعراب از را یخانواده ا: گفت
یده نميت که خدا پرستي جاهلخدا در دورهآنچه بر ما رفت، به

  . به ما بسته نشد تا چه رسد اکنون در اسالمیزي چ
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 کیم

 گفتم که ی میزياگر چ شد یمرا يپذن مرا يزم داد و کدام یپناه م
 روايت و روايتن يان اي مید تضادي گوی می دانستم؟ حلبینم
   1. باشدین بعديشيپروايت ز است که يرا جاي وجود ندارد، زیقبل

          

مبر دست داد اي به پین هنگام آن حالت مخصوص وحيدر ا
ر سرش قرار داده شد، لباسش را بر تنش ي زینيو بالش چرم

 یحالت وح دميکه دنيپس از ا: شه گفتي عایروايتو در . دنديکش
دانستم که یرا مينداشتم، ز یچ ترسيه خدابه داد، امبر دستيبه پ

که نينم را از ترس اي والدیول.  کندی گناهم و خداوند ظلم نمیب
 مردم باشد، یخداوند در جهت تحقق گفته ها یممکن است وح

  . گرفته بود که گمان بردم اکنون خواهند مردیچنان وحشتآن
هللا بر طرف شد، چهره اش ن حالت از رسولياکه یهنگام

،که عرق یخت و در حالي ریش ميخندان بود و عرق از سر رو
 که بر زبان ین جمله اي کرد، اولی مبارکش پاک میرا از رو

 یمادرم گفت ا .شه خداوند تو را تبرئه کردي عایا: ن بودياآورد 
ش نخواهم رفت و يبه خدا به سو: ش، گفتميشه برو به سويعا
: امبر گفتي پیروايتو در .  را جز خدا شکر نخواهم کردیکس

 اخد: تبرئه کرد، گفتم را شه، خداوند توي عای دهم ایبشارتت م
 من یه ها در تبرئهياه آگآن. ی راو نه کس ديگر گذارمرا سپاس

 یمن سع کهیحالگرفت، در لباسم را در دست امبريپ. نازل شدند
 نش را در آورد تاي او را پس بزنم، ابوبکر نعلیهاردم دست

: د و گفتيبا آن مرا بزند و من مانع او شدم، رسول هللا خند
که یهنگام: یروايتو در . ین کار را نکنيدهم که ایقََسَمت م

بر خاست و  شه را نازل کرد، ابوبکري عای گناهی بیاوند وحخد
 گناه یچرا مرا ب: شه به او گفتيد، عايشه را بوسيسر عا
ه اش يدخترم کدام آسمان مرا در سا: ؟ ابوبکر جواب دادیندانست
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ساخت

ت ين مسئله را بزرگ و پر اهمّ يکه ا)  بزرگ استیشکنجه ا

                                                

ِإنَّ  «: ها هستندنيشه ايتبرئهً عا در جهت شده نازل یه هايآ
نُكمْ يالَّذِ  ْفِك ُعْصَبٌة مِّ ْإلِ ِ  که آن دورغ را یهائآن( 1» .َن َجاُؤوا 

بارتند از عبدهللا  از شماکه عیگروه) ندي از شمایند، گروه
 د بن َرفاعه، حسان بن ثابت، مسطح بن أثاثه و حمنهي ، زیبن أبَ 

گونه که در  کردند، آنیاريها همکه با آنیهائآن و دختر حجش
 ريٌ  َحتَْسُبوُه َشرًّا لَُّكم َبْل ُهَو خَ الَ  وَ « . ذکر شده استیالکّشاف زمخشر

  ).کو استي شما نیبلکه برا د،ي مدان شرّ  خود یبرا راآن ( 2»لَُّكمْ 

ها ن مسئله به آني است که ایجا خطاب به مُومناننيدر ا
شه و صفوان بن يخصوص ابوبکر و عابه ده استيان رسانيز

بر داشته   دریکين ر ويخ ها آنی تواند برایکه منيالمعطل، و ا
ب يها از ع، طاهر بودن آنیگناهیب اتِ يآ نست که بايا باشد،

 ها نزد مردم بر خالفده و قدر و منزلت آنيان گرديظاهر و ع
که یباالتر رفته است، در حال ع نمودند،يرا شاکه آنیهائآن
ُهم مَّا «. شوندیه مين آيعه پردازان مشمول ايشا نـْ ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّ

 که ی گناهیشان به اندازهي از ایهر مرد (3. »اْكَتَسَب ِمَن اْإلِمثِْ 

 هر کدام از آنها به یعني). ندي بیفر ميکمرتکب شده است، 
داشته است  إفک یمسئله  دریعه پراکنيشا  که دری سهمیاندازه

ُهْم َلُه َعَذاٌب َعظِ یَوالَّذِ «. د بودهگناهکار خوا َرُه ِمنـْ و از  (4»مٌ ي تـََوىلَّ ِكبـْ

ن دروغ را ساخته است، مستحق يکه بخش بزرگ اشان آنيا
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که سخنان پراکنده 
شده 

                                                

 ِإْذ َلْوالَ «. جلوه داد و به پراکندن و گسترش آن همت گماشت
َنُفِسِهْم خَ  ِ ْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت  گاه که مردان و آن (1»اريً مسَِ

)  خود گمان بردند ی را برایدند، نکوئيرا شنزنان مُومن آن
 و یوب انصاريؤمن همان گفتند که ابوا زنان و مردان میعني

 یغن درويو گفتند که ا( 2» نيٌ َوقَاُلوا َهَذا ِإْفٌك مُّبِ «. ش گفتندهمسر

 دروغ و افترا است، و آن ین درجهيإفک باالتر) است آشکار 
یجائق است و از آنيوارونه جلوه دادن حقا

َلْوَال «. شدند دهي نامرو إفکنيق بودند، از ايهمه قلب حقا
َِْربـََعِة ُشَهَداء َفِإْذ ملَْ يَجاُؤوا َعلَ  لشَُّهَداء فَُأْولَِئكَ ْ ِه  ِ ِعنَد اهللَِّ ُهُم  ُتوا 
اوردند؟ و اگر گواه يچرا بر آن مرد چهار گواه ن (3» اْلَكاِذبُونَ 

  ). اننديگوگاه نزد خداوند از دروغاوردند آنين
نْ یُكْم َوَرْمحَُتُه فِ ي َعلَ  َفْضُل اهللَِّ َوَلْوالَ «  َما یِخَرِة َلَمسَُّكْم فِ يا َواال الدُّ
َواِهُكم مَّا لَ . مٌ يِه َعَذاٌب َعظِ يَأَفْضُتْم فِ  َِفـْ َْلِسَنِتُكْم َوتـَُقوُلوَن  ِ َس يِإْذ تـََلقَّْونَُه 

ْعُتُموُه قـُْلُتم مَّا الَ َوَلوْ . ٌم يًنا َوُهَو ِعنَد اهللَِّ َعظِ يَلُكم ِبِه ِعْلٌم َوَحتَْسُبونَُه هَ   ِإْذ مسَِ
ََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا بـُْهَتاٌن َعظِ ي  یچه بزرگوارچنا( 4»مٌ يُكوُن لََنا َأن نـََّتَكلََّم ِ

 سخنان یا و آخرت نبود، به سزايخداوند شامل حال شما در دن
د، چرا يرسی سخت مید، شکنجه اي که در آن غرق شده ایدروغ

ن يست که در چنيق ما نين اليد؟ ايد نگفتيديرا شنگاه که آنآن
 است ین دروغيم، منزه و پاک باد خداوند، اي سخن بگوئیزيچ
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َ ِعُظُكُم اهللَُّ َأن « .طور که عمربن الخّطاب گفت همانیعني). ميعظ
خداوند اندرزتان دهد که اگر ( 1 نيَ تـَُعوُدوا ِلِمْثِلِه َأَبًدا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمنِ 

اْخلَِبثَاُت «ه ين آيتا ا).ديد، هرگز مانند آن را تکرار نکني آوردمانيا
َباِت ُأْولَِئَك يُبوَن ِللطَّ يَن َوالطَّ طبِ طَباُت ِللطَّ يثَاِت َوالطَّ يُثوَن ِلْلَخبِ ي َواْخلَبِ نيَ ثِ يِلْلَخبِ 

د ي مردان پلیراد بيزنان پل(  2 »ميٌ ُقوُلوَن َهلُم مَّْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكرِ يُمبَـرَُّؤوَن ِممَّا 

 شود مبّرا و یچه گفته مد، آنان از آني زنان پلید برايو مردان پل
  ).کو استي نیاند آنان را آمرزش و روزپاک

شه ين کالم متوجه عايو ا: دي گویرش مي در تفسیزمخشر
 3 . باشدی ندارند میمطابقت او یدلپاک  ویپاک با  کهیو اتهامات

هنگام جواب دادن به دمحم مورد شه را به ي عایچنانچه گفته ها
 ی گناهی انساِن بید که مانند گفته هايم ديم، خواهيتأمل قرار ده

-یگر بيل ديو دل. ش اوستي آالیدروِن پاک و بگرانينما است و
 است، بر خالف یل وحدن او به هنگام نزوي او، نترسیگناه
 اند تویفقط م نيبود و اها را فرا گرفته شت آناش که وحنيوالد
 ريدر غ و.  باشدیم  خودشیگناهی به بینان وياز اطم یناش

.  شدیاش دچار ترس و وحشت منيوالدش ازيب یحتن صورت يا
 بر خدا، نه یزيچ چين مسئله کامالً اعتقاد دارد که هيرا او به ايز

  .ستي نین و نه در آسمان مخفيدر زم
شه را به ي که عایم که حالت غم و اندوهي نداریشک

نش نشست در بر ي در منزل والدیکه رسول هللا نزد ویمهنگا
ر يتأث دمحم دمحم در روانِ  ی او به گفته هایها جوابگرفته بود، و
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  .ه بود

َِربـعِة شهداء فاجِلدوهم َمثَانِ ْ اِت مثَُّ َمل   تـقبـُلوا َهلم ني جْلدة وال توا 

 که یمگر کسان. تبه کارانند
از آ

سوره  بيبه ترت با توجه ی نبردم، ولیباشد پیاز داستان إفک م

                                                

جان در آورد ي که اعصابش را به هیگونه ا گذاشته بود بهیقيعم
 یاش متوجِه مسئلهکه با تمام هوش و حواسیو او را در حال
مئن و معتقد بوده به آن حالت شه مطي عای گناهیإفک شده و به ب

ات ي آن نزول آیجهي مخصوص خودش فرو برد، که نتیعصب
اد شدي

 قي روز تحقی و اندی را پس از سیم که دمحم وحي دانیما م
 مردم یدادن به گفته ها فرا و گوش و مشورت و سؤال و تفحص
ن مردم به احوال و مکنونات يترش که خود آگاههمسر یدر باره

 به یازيان چه نين ميحاال در ا.  باشد، نازل کردی او میوندر
ست و ي بود، معلوم نی مین وحي نازل کردن ایل برايجبرئ

 ین روال نازل مي نازل شده در قرآن هم اکثراً به همآياتالجرم 
  .شده

 یانه مي تاز80حدّ تهمت زنا در شرع اسالم : اقامهً حد
ً به آن اشاره يباشد که در قرآن صر ْرُموَن يَن يَوالَّذِ «. شده استحا

ْاْلُمْحصن َ َْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َْ َُ َ ً َ َ َُْ َ ْ َ
بُوا نَ ي الَّذِ ِإالّ . َشَهاَدًة أََبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  ِمن بـَْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا  َ

 که زنان ازدواج کرده را به زنا متهمیکسان (1»ٌم ينَّ اهللََّ َغُفوٌر رَّحِ فَإِ 

د و يها بزنانه به آنياورند، هشتاد تازي سازند و چهار گواه نیم
د، آنان يريها را هرگز نپذ آنیگواه

کو شوند، چه خداوند بخشنده و مهربان ين پس توبه کنند و ن
 .)است

ا بعد يکه قبل و ني فوق و ایهيمن شخصاً به زمان نزول آ
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 در به إفک مربوط یه هايش از آيرا پيبوده است ز ک
قرآن

                                                

 ش ازيپ جه گرفت کهين نتي توان چنی قرآن میه هايها و آ
 إفیحادثه
  ل هر حا بهیول.. جا گرفته اند 

 قرآن کار یه هاي سوره ها و آیبياستدالل به وضع ترت
ب ي قرآن، با ترتیبيترت وضع مي دانیم را همهيست، زي نیسخت

 هستند که از یاري بسیه هاي کند و در آن آی فرق مینزول وح
 یش در قرآن جايو پ پس صورت، بهیوح نزول بيلحاظ ترت
  .گرفته اند
 ی گناهیب یه هايشدن آ نازل امبر پس ازيپ هر حالبه

را که مرتکب گناه إفک شده بودند، محکوم به حِد یهائآن شهيعا
 توان گفت ین امر ميوارد کردن إتهام ناروا نمود و با توجه به ا

 إفًک نازل شده بوده یش از ماجرايکه ّحِد اتهام ناروا قبالً و پ
 خود یها آن در کتابی در بارهیزيسان چيرت نوي سیول

  .ننوشته اند
سپس نزد : دي گویَحمنّه م به نام یاز قول زن ابن اسحق

- ی بیه هايپس از نازل شدن آ رسول هللا منظورش( آمد  مردم
چه را که خداوند نازل کرده بود،  راند و آنیو خطبه ا ) یگناه
ها تالوت کرد و سپس دستور داد مسطح بن اثاثه و  آنیبرا

تکب گناه إفک شده حسان بن ثابت و حمنه دختر حجش را که مر
  1. کنندیها جاراورند وحد را بر آنيبودند ب

 ی شدن حد بر عبدهللا بن أُبیها از جارتي ازروایدر برخ
 ذکر زادالمعاد در ميابن ق طور کههمان ز صحبت شده است کهين

م پس از ين مورد ابن قيدر ا. ح باشدي تواند صحیاست، نم کرده
 عبدهللا بن یول: دي گویده، م حدّ بر اشخاص ذکر شیذکر اقامه

ابن . که سردمدار إفک بوده، مورد حدّ واقع نشدنيث با اي خبیأُب
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 بوده که از قتل 
 بیو

                                                

 را با ذکر ی حد بر عبدهللا بن أُبی نموده ترِک اجرایم سعيق
 از یکيه کند که تنها ير قابل قبول توجير معقول و غيل غيدال
که نيا تواند مورد قبول واقع شود و آن استدالل او به یها مآن

تر مهم اريبس مصالح خاطربه ،یبن أُب بر عبدهللا  حدیترک اقامه
یلي آن بوده و به همان دالیتر از اجراميعظ و

 یا وجود آشکار شدن منافق بودنش و بر زبان راندن مسائل
 یو رايز  بعمل آمد،یري نموده جلوگیجاب ميکه قتل او را ا

 کرده ی نمیبوده و سع خودش قوم یگانگيو  اتحاد مهم عامل
زار سازد و گذشته از آن او يها را نسبت به اسالم متنفر و بآن

 شده و از خطر ی اطاعت میبزرگ قوم خود بوده و از و
   1.من ماندي شد ایه او، نمي حد علیعواقب اجرا

ر درست از علّت ترک اقامه حد بر ين تنها تفسينظر من ابه
 مورد اطاعت و احترام قوم یباشد، او رهبری میعبدهللا بن آب

 مصمم و دورنگر و از ی دمحم مردیخودش بوده و از طرف
 .م داشتي، بی درصورت اقامه حد بر ویفتنه ا بوجود آمدن

 ان دو نفر ازي می الُمصطلَق، مشاجره ای بنیدرهنگام غزوه
(  یانصار  شخص وست، کهي پ وقوع به انصار و مهاجران
ن ي بوده و کار ایبمانان عبدهللا بن اُ يپاز هم) روهف سنان بن

 یاري یمشاجره به زد و خورد و شتاب مهاجران و انصار برا
ن مسئله دخالت يد، که چنانچه دمحم شخصاً در ايدوستان خود انجام

 ید، که با دخالت ويانجامی میمي عظی کرد، کار به فتنهینم
خدا به: آرام نگرفته بود گفت که یب عبدهللا بن اُ یول. ديغائله خواب

نش را يترلين آن ذليزتريم، عزينه مراجعت کنيچنانچه به مد
-لين خودش و ذليزتريکه منظور او از عز. رون خواهد رانديب

 ی دهیا اجازه مي رسول هللا آیا :عمر گفت. بود رسول هللا نينر

 
    ، حديث إفک1/ زادالمعاد   -2
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. را انجام دهد آنیک انصارياد تا 
رسو

زد و 
یوقت

                                                

ن کار يک مهاجر اي که یکه سرش را بزنم و چنانچه کراهت دار
ند، دستور خواهم درا بک

نه بر ي از اهل مدیاريگاه خشم مردم بسآن: ل هللا جواب داد
 خاطربه و شرور رومندين یهادمحم با آدم. خته خواهد شديانگ

 و ین عبدهللا بن أبياز جمله هم.  کردی مدارا میمصلحت عموم
 ش راي بزرگان قریل و دوستينه بن ِحصن و عامر بن الُطفَ ييَکعَ 

 کرد که در غزوهً یجلب م خود یبه سو ز با صله و بخششين
  1. ن کار را کردين هميُحن

 ی مردیروز: شه آمده استي ازقول عای حلبیرهيدر س
امبراو را يکه پیامبر وارد شد و موقعيپس از اجازه گرفتن بر پ

 کهیهنگام. هريره و فرزند بَد عشيبرادِر بَد عش: د به او گفتيد
لبخند  شيبه رو و ستياو نگر امبر در صورتينشست پ

 یدي آن مرد را دی رسول هللا، وقتیا: ديشه پرسي رفت عا
 یا: امبر گفتيپ. ی و لبخند زدیستي سپس نگرین و چنان گفتيچن
ن مردم نزد يامت بدتري؟ در روز قیدي مرا دشنام گو دیشه کيعا

 ی جهت اجتناب از شّرش، از و است که مردمیخدا آن کس
 و نه بن حصن بودهييع ن مرديا: دي گویابن ابطال م.  کنندیدور

  .دي نامیم» اش راونياحمق مورد اطاعت پ«  را او امبريپ
گر ي دینه در زمان ابوبکر مرتد شد و سپس بارييع

مسلمان : امبر به او گفتيت شده است که پيروا. ديمسلمان گرد
 که ی بسازیگاهين مسجدت جاي که در ایشرطبه: شو، پاسخ داد

امبر وارد شد ي بر پیو روز. م و تو با منيمن و قومم در آن باش

 
ی بسيار مهم و حياتی ب از اين صفت و خصيصهبن ابی طال که علی– 1

نصيب و در نتيجه دوران کوتاه رهبری او، کامالً بی) رهبری(
. رودشمار میی خلفا بهی همهترين دورهترين و پرهرج و مرجخونين

  )مترجم(
  



 - 379 -

ر مقابل 
يز

                                                

 او سؤال کرد، یامبر در بارهيشه نزد او بود از پيکه عایدر حال
 دیحاضر: نه گفتيياو زن من است، ع: امبر گفتيپ

 تيدر جاهل( ؟ ینظر کننفع من صرف بهین زنان از ويباتر
ک يکردند و هریگر مبادله ميکدي زنان خود را با یاعراب گاه

امبر به او يپ.)  کردینظر م صرفیگرينفع داز زن خود به
  عايشه رفت،یوقت. را حرام کرده استگفت خداوند در اسالم آن

  است کهاحمق اين همان: بود؟ گفت مرد که اين :به پيامبر گفت
  1.ينه بن حصن فرازی استاش عيمورد اطاعت پيراون

 یشمار م عامر بن صعصعه بهیبن بزرگ ليطف عامربن
امبر وارد شد و ي عامر بر پی از بنیراه عده اهم بهیرفت، روز

 چهچنان: شو، عامر گفت  عامر مسلمانیا: امبر به او گفتيپ
 ینيجانش: امبر گفتي؟ پی کنیم خودت نيجانش مرا شوم، مسلمان

 شوم یمسلمان م:  گفتیتيو در روا. ستيت نا قومياز آن تو و 
: امبر گفتيپ.  که شتر از آن تو و پشمش از آن من باشدیشرطبه

  شود اگر مسلمان شوم؟یبم ميپس چه نص: نه، عامر گفت
- به :عامر گفت . باشدیم مسلمانان بينص  کهیهمان: گفتامبريپ

 در و. راه خواهم انداخته تو بهي شمار اسب و جنگجو علیب خدا
 خواهم یتو جمع آور هيعل ديرش یمردان تندرو و یاسبان: یتيروا

 :گفت رسول هللا. بست  خواهمیاسب یبه هر درخت خرمائ کرد و
د بن يأسَ : دي گویم یليسه. خواهد شد ترا مانع عّزوجل، خداوند

منظور عامر و أربد بن ( ها ر که در آنجا حاضر بود به آنيُحضَ 
د يبرو: ها گفت زده و به آنی تو سر)راه او بود س که هميق
د بن يأُسَ : ؟ گفتیستيتو ک: عامر به او گفت. هاموني میرون ايب

، و یآر: د گفتيأس: پدرت از تو بهتر بود: ر، عامر گفتيُحضَ 
 ُمشرک بود و تو هم را پدرميمن هم از تو و پدرم بهترم، ز
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 باخته و 
از

ان آن و متهم يرامون حد زنا و نسبت مي خواهم پیاکنون م
در سورهً النور آمده .مي قرار دهی مورد بررس

 یرون آمده و به سويب هللاسپس از نزد رسول. یهستُمشرک 
ها دست به دعا ه آنيرسول هللا روزها عل. شهِر خود باز گشتند

پروردگارا مرا از شّرِ عامر بن :  گفتیبرداشت و هر بار م
 تو است مصون دار و او را گرفتار یگونه که خواستهل آنيطف

که جانم در قسم به آن :ن گفتيچن بکشد، سپس  کن که او رایدرد
 ی آوردند، برای اسالم م عامریدست اوست چنانچه او و بن

عامر شر  خداوند. کردندیم جاديا خالفت مزاحمتش برسريقر
سان که او را در راه نيبد. ل را از سر دمحم کم کرديبن طف

ار خود، گرفتار طاعون در گردنش ساخت يبازگشت به شهر و د
 سلول فرود آمد که معروف به ی از بنی زنیو ناچار به خانه

ار متأسف ين مسئله عامر را بسيدند و ا و شرارت بویبدجنس
 یرد، او دستش را بر غده اين زن بمي اید در خانهيساخت که با

 ی بنیا:  گفتین ميظاهر شده بود گذاشته و چن که در گردنش
 ی است در خانهً زنیچون کوهان شتر، و مرگ همیعامر، غده ا

 و شده سوار بر اسبش پس د،ياوريم بي برای سلول، اسبیاز بن
که جاننيچنان تاخت تا ادست گرفت و همزه اش را بهين

ن آمده است که يچن: دي گوی میحلب. ن افتادي اسب بر زمی رو
 مرگ ظاهر شو تا با تو بجنگم و یا:  گفتیبه هنگام تاختن م

ت بود که افراد ي اعراب دوران جاهلیها از عادتیکين يا
 یهت داشتند و سوار اسب م از مرگ در بستر کرامتشخِص آنان

 ی اسب می مردند و از روی تاختند تا میقدر مشدند و آن
  . دانستندین نوع مرگ را شرافتمندانه تر ميو ا. افتادند

 کردن ی افک به جاریدر مسئله:  حد زناینهي در زمیبحث
م که حِد وارد کردِن يم و گفتين آن اشاره کرديحد در حق مرتکب

.  ضربه شالق است80) شوهردار(ُمحِصنه اتهام زنا، به زن 

ساختن به آن را،
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ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َوالَ  َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد یُة َوالزَّانِ يالزَّانِ « است نـْ  َُْخْذُكم َِِما مِّ
هللَِّ َوالْ ي دِ یَفٌة فِ رَأْ  ِ ْشَهْد َعَذابـَُهَما طَائَِفٌة يْوِم اْآلِخِر َولْ يِن اهللَِّ ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن 

َن اْلُمْؤِمنِ  ک صد يزن زناکار و مرد زناکار را هر (  1»  نيَ مِّ

چ يد هيمان داري اینيواپس روز به خدا و چنانچه د ويانه بزنيتاز
د و شکنجه شدن يها نداشته باشبه آنن خدا نسبت يد درینرمش

ه با صراحت حد زنا ين آيا) نندي از مؤمنان ببید عده ايآنها را با
 از یاعده  به هر کدام در برابر چشماناست که را مشخص کرده
 شود، هم زن و هم ی ضربه شالق وارد م100مؤمنان تماشگر، 
 با یول. افته شوند و هر کس که باشندي که یمرد و در هر حال

 داده و یبه آن حالت اختصاص ن وجود مفسران قرآن و فقهايا
 )ازدواج نکرده(ر ُمحصن يرا شامل تنها زنا کنندگان غحکم آن

باشند، ّحدشان یم)ازدواج کرده(محصن  کهیهائآن دانسته اند، و
م که فرق يني بی میخوبجا بهنيدر ا. خواهد بود) سنگسار(َرجم 

 یبه کس را یتهمت نيچن  کهیحد شخص محصنه و یان حد زنايم
ک تناسب يست يبای باشد و میار بزرگ مي سازد بسیوارد م

به   رایکه اولنين دو حد وجود داشته باشد و نه ايان اي میمعقول
 شالق ی ضربه80 را تنها به یو دّوم  جگر خراشیمرگ

ان مرگ توسط سنگسار و ي میچگونه تناسبيا هيآ. محکوم کنند
ست که مجازات با ي نی شالق وجود دارد؟ شکی ضربه80

تر، د تناسب داشته باشد و هر چه جرم بزرگي جرم بایاندازه
ک اتهام ي یجرم وارد کننده. تر، و بر عکسمجازات بزرگ

را در صورت اثبات، موجب مرگ يار بزرگ است، زيناروا بس
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که  است امبريپ سنتِ  نيا بلکه است، رده
ن ويا

دروغ بودن و  که به هنگام اثباتی شود در حالیطرف خود م
 80 ز و تنهايار ناچي بسی بودن اتهاِم وارد شده، مجازات وناروا

 و بزرگ یجرم زنا تحقق چهچنان. است شالق یضربه
ز در ين اتهام ني ایباشد، پس وارد کنندهیمستوجب سنگسار م

 ما ی بزرگ شده است ولیصورت دروغ بودن آن، مرتکب جرم
ار ينا بسن زيدر مجازات مرتکب) قانون گذار(م که شارع يني بیم

 یريگ اتهام، چندان سختی نسبت به وارد کنندهیر، وليگسخت
نست که يم اين سوال داري ای که برای کند، چرا؟ تنها جوابینم
 کرده یريگن زنا سختي رسد قانون گذار بر مرتکبینظر مبه

را يز. ق به محال کرده استيها را تعلاست، چون اثباِت جرم آن
 شاهد کرده است که هر کدام از 4بودن اثبات آن را وابسته به 

 ميله( المکحله یل فيصورت المک و بهيد جرم را از نزديها باآن
ً يده باشند که تقريد) در سورمه دان اثبات آن محال است و تنها  با

خود  به گناهزناکار ی ماند، اقرار داوطالبانهی می که باقیزيچ
را از عاقبت آن يرسد، زینظر مبه ديار بعياست، که آن هم بس

 یار سخت، وليرو شارع مجازات را بسنياز ا. کامالً آگاه است
 که اتهام را یجه شخصيق به محال کرده و در نتيرا تعلاثبات آن

رو حِدّ ُجرِم نيو از ا.  سازد بالمآل دروغگو خواهد بودیوارد م
ر، و از آن به بعد شهادت او ي شود و الغیم یدروغ بر او جار

را از جمله يرش واقع نخواهد شد، زيپذ  موردهرگز هم
چ گونه يکه در قرآن هنيگر اي دیمسئله. باشدیان ميدروغگو
 ی اختصاصیسنگسار نشده است و اشاره) َرجم( به یاشاره ا

ر محصن نکيز به غين
ن وضع خاص ي همیوجود آورده است، ولضع خاص را به

ح باشد، مگر ي تواند صحیز نمين)  َرجم زناکاران ُمحصنیعني(
 مزبور صورت گرفته باشد یامبر پس از نزول وحيکه حکم پنيا

 ديشا.  بودیامبر مي نور ناسخ سنت پی سوره3 یهيوگرنه آ
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عبدهللا بن سالم . مي زنیم ه
ي(

دستت را بردار، : ابن سالم به او گفت. را خواندقبل و بعد از آن
          

ه، حکم به سنگسار محصنان زناکار ين آياز نزول ا شيپ امبريپ
کرده و سپس یحکام تورات مکار استناد به انيداده و در ایرا م

  .ه را نازل نمودين آيا
رامون آن در حال حاضر ي است که پژوهش پیزين چي ا

 کنم که مسئله َرجم ین گفته اکتفا ميست و تنها به اير نيامکان پذ
 کرده اند که یآمده است و هر چه بوده، مفسران سعيدر قرآن ن

-یم زادالمعاددر  ميابن ق .کنند استنباط را از قرآن" سنگسار"
سنگسار در کتاب خدا، که تنها : ديگویابن عباس م: ديگو

ه ين آير آن بپردازند، ايتوانند به تفسیمتخصصان کار آزموده م
َّا ُكنُتْم ُختُْفوَن ريً  َلُكْم َكثِ نيُ بَ ي َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا «  باشدیم ا ممِّ

 – یهودي (ی کتاب آسمانی دارا مردمِ یا(  1» ِمَن اْلِكَتابِ 

- از آنیادي شما آمد تا مقدار زیما به سو یفرستاده....) یحيمس
در ). د، آشکار سازدي ساختیتان پنهان میچه از کتاب آسمان

ذکر شده است،  در تورات د گفت که َرجميه استنباط آن بايتوج
 یبرارا  داشتند و رسول هللا آنی نگاه میرا مخفان آنيهودي یول
ن يم چني ابن عباس را ابن قین گفتهيعلت ا. ها آشکار ساختآن

 یو مسندها) یمسلم و بخار(ح يدر دو صح:  دهدیح ميتوض
او گفتند  و به آمده ان نزد رسول هللايهوديگر ثبت شده است که يد

گر مرتکب عمل زنا شده يدها با هم از مردان و زنان آنیکيکه 
 د؟يابيیدر تورات چه م سنگسار ورددر م: رسول هللا گفت اند،

انيو تاز مي کنیم رسوا را هاآن: گفتند
د، در آن سنگسار ي گوئیدروغ م: گفت)  مسلمان شدهیهود

. اورند و باز کننديها دستور داد تا تورات را باست، پس به آن
 یه هاي آ سنگسار گذاشت ویهي آیها دستش را بر رو از آنیکي

                                       
     15آيه : ی مائده  سوره– 1
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با

َ ْ َ
ُهًدى 

              

 ازرا ) سنگسار(د 
رسو

                                                

ان ي سنگسار آشکار شد، اطرافیهيز دستش را برداشت و آياو ن
 سنگسار است، پس رسول هللا یهيراست گفت، در آن آ او: گفتند

  1 .سار کنندها را سنگدستور داد آن
) ر در کتاب خداسنگسا: ( ابن عباسی نماند که گفتهیمخف 

را يح باشد، زي تواند صحی در نظر گرفتن مطالب ذکر شده، نم
ذکر   کند کهین مطلب اشاره مي مائده به ای سوره15 یهيآ

 داشتند و ی میرا مخفآن ها و آناستآمده  تورات در سنگسار
ً اين نيست که در  یرا آشکار ساخت و معنامبر آنيپ آن الزاما

شمار  و يا حتی حکمی از احکام شرع اسالم بهقرآن نيز می باشد
رود                                                                                       .می

) منظور ابن عباس (یر از ويغ:  کندیم اضافه ميابن ق  
َّ أَ «استنباط کردند  هين آيز آنرا از ايگران نيد َها ينزْلَنا التـَّوراَة فِ ِإ

َا النَّبِ حيْ َونُوٌر  ما تورات را (  2»َن َهاُدوْا يَن َأْسَلُموْا ِللَّذِ يوَن الَّذِ يُكُم ِ

امبران که ي پی است براینمود و روشنائم که در آن رهيفرستاد
       .) کنندیان داوريهودي یخود را به خدا سپرده اند تا با آن برا

ه ين آيد که اين رسيما چنبه: ديگویث خود مي در حدیُزهر
 کردنید که سعي نازل گردیانيهوديدر حق 

  3.  نگاه دارندیمخف ل هللا

ن است يم که وجه استنباط ايري گیجه مين نتيچن جانيدر ا
ان يهودي یامبران برايکه سنگسار در تورات ذکر شده است و پ

 از یکيز يامبر ما ني کردند و پیه به آن حکم صادر ميبا تک
  کندیم به آن استناد و حکم  مسلمانانیز برايامبران و او نيپ

  .کردندیز مين نيشيامبران پيطور که پهمان

 
  )حکم او در حِق اقرار کنندگان به زنا (208 – 207 / 3: ادالمعاد  ز– 1
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ادآن حکم 
دایم

  . سپرده استیبيب و غري عجیا

ا يم که بودن سنگسار در تورات توسط سنت ي دانیما م
ن مسئله که ياده است و در قرآن به يامبر به اثبات رسيث پيحد

امبران به استناد آن يده است و پيذکر گرد سنگسار در تورات
 نشده است بلکه گفته است یگونه اشاره اچي داده اند هیحکم م

امبران به استنيت و نور است و پيکه در تورات هدا
  .  است از قرآن و سنّتپيوندیاس مزبور يده اند، پس ق

ً  من خودم م که چرا قرآن ازحِدّ زناکاران  دانینم شخصا
که گناه نيحد محصنان با ا نسبت بهیبرد ولیر ُمحصن نام ميغ

مراتب بزرگتر و م بهيد و عظيار شديل مجازات بسيدلآنان به
را به  باشد، سکوت کرده و آنیر محصنان ميم تر از گناه غيعظ

هن استنباطيدست چن
 است از احکام ین مسئله که سنگسار حکميانظر من به

(  اثبات کرد را توان آنی تنها با توجه به سنت میعت اسالميشر
منسوخ  شدگونه که ذکر  نظر من توسط قرآن همانکه ازنيبا ا
 از یهائن استنباطيبه اثبات آن توسط چن یازيو ن) است دهيگرد

 بار حکم به نيامبر عمالً چنديرا پيم زيني بی مزبور نمیهيآ
  .سنگسار داده است

 و مسلم ثبت یح بخاريم که در صحيدر زادالمعاد ابن ق
نام ماعز نزد له أسلَم بهي از قبیده است آمده است که مرديگرد

-نيد تا اي رو گردانیامبر از ويکرد، پ و اقرار به زنا امبر آمديپ
وانه يا تو ديآ: امبر به او گفتيپ. که چهار بار بر خود شهادت داد

، پس دستور یآر: ؟ گفتیا متاهليآ: گفت. امبرينه پ: ؟ گفتیا
ها او را مجروح  سنگیوقت.  دادیسنگسار او را در مصل

.  او را گرفته و دوباره َرجم کردند تا ُمردیول. ساختند، فرار کرد
و . اد کردي یکي به نی او نماز خواند و از ویامبر بر جنازهيپ

 یزيا آن چيآ:  گفتیامبر به ويپ) سلم و میاز بخار (یتيروابه
امبر ي؟ پیزيچه چ :است؟ گفت راست دميشن  تویکه در باره
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الل 
ينص

                                                

 و یآر: ، گفتی فالن زنا کردی از بنیزيدم که با کنيشن: گفت
 یشده ا وانهيامبر به او گفت ديچهار بار بر خود شهادت داد، پ

پس دستور . یآر: ؟ گفتیا متأهليآ: ديامبر پرسينه، پ: گفت
امبر به او يپ: ی از بخاریگريت ديدر روا. سنگسار او را داد

 یا: ؟ گفتی کردیا نگاهي ی زدیا چشمکي یرفتيد پذيشا: گفت
گاه آن. یآر: ؟ گفتیا با او زنا کرديآ: امبر گفتيرسول هللا، پ

او : ديگویح خود ميابو داوود در صح. دستور سنگسار او را داد
 ی برمی رویامبر از وي و په خودش شهادت داديچهار بار عل

 یا با ويآ: دي پرسیامبر از ويد به هنگام شهادت پنجم، پيگردان
ز تو در ي که آن چیامبر گفت بگونه اي، پیآر: ؟ گفتیزنا کرد

د شدن يچون ناپدهم: امبر گفتي، پیآر: د شد؟ گفتيز او ناپديچ
:  سرمه دان در سرمه دان و طناب سطل آب در چاه؟ گفتیلهيم

، ی دارد؟ گفت آری زنا چه معنی دانیا ميآ: امبر گفتي، پیآر
الم به حيدست آوردم که از ع بهیزيمن از او به حرام چ

ست؟ ين گفته چيپس منظورت از ا: امبر گفتيپ.  شودیبم م
امبر دستور داد تا او را يپ. ی خواهم مرا طاهر گردانیم: گفت

ها که سنگیهنگام:  سنت آمده استیهادر کتاب. سنگسار کنند
  مردمیا: ها را احساس کرد گفت فرود آمدند و درِد آنیبر و
ها مرا د، قوم من قاتل من اند، آنيرسول هللا باز گردان نزد مرا
  1. ب دادند و به من گفتند که رسول هللا مرا نخواهد کشتيفر

آمدن جهت اقرار  به هنگام اين مرد که نظر می آيدچنين به
ن کار که سنگسار است آگاه نبوده يصن، از عواقب ا محیزنا به

رفتن توبه او را ي کرده که رسول هللا با پذین گمان ميد چنيو شا
گرنه  و. ش خواهد کردي مغفرت و بخشایش دعاير و برايتطه

 خواست ینم و کردینم فرار  بود،یم چنانچه از عاقبت کار آگاه
 

  )حکم او در حق اقرار کنندگان به زنا (206 – 205 / 2:  زادالمعاد– 1
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د، 
را يز

نه در ي تا س
آن ح

ن مرد ي ایرحال مسئلههبه. تا او را نزد رسول هللا باز گردانند
هستند که او انی تر از آن آنبيد و عجي آینظر مب بهي عجیليخ

سارش کردنر کردند و تا سر حد مرگ سنگيگرا مجدداً دست
 از طناب دار یچه شخصنست که چنانيان مردم ايمعمول م

 نيا یرهائ و. شد خواهد یاو خوددار دار زدن ابد، ازي یرهائ
چه او را نزد  از طناب دار است و چنانیرهائ نندز هماين مرد

 ین احتمال ميرا اي کرده بودند، زیکي بردند کار نیامبر ميپ
ا راه حل ي در مورد او اظهار کند و یگريامبر نظر ديرفت که پ

  . بسته نشده بودندی وحیرا درهايافت زي ی او می برایگريد
 غامد آمد یهلي از قبیزن:  کندیم از قول مسلم نقل ميابن ق

 رسول هللا من مرتکب زنا شدم مرا طاهر گردان، یا: و گفت
-رسول یا: آمد و گفت بعد مجدداً  روانه کرد، روز را امبر اويپ

. خدا من باردارم، بهیکنی روانه میهللا چرا مرا همچون بُز
 کودک را به یوقت. یکه فارغ شونياکنون برو تا ا: امبر گفتيپ

او : امبر آورد و گفتيد و نزد پيچي پیر خرقه اا آورد او را ديدن
ر يکه او را از شنير بده تا ايبرو به او ش: امبر گفتيدم، پيرا زائ

راه او در ر گرفت مجدداً به همي کودک را از شی، وقتیريبگ
من او را از :  در دست داشت بازگشت و گفتیکه تکه نانیحال
 از یکيکودک را به امبر ي خورد، پیر گرفتم و اکنون غذا ميش

 کنده و زن رایمسلمانان سپرد و دستور داد تا حفره ا
 سارسنگ را او تا داد سپس به مردم دستورفره دفن کنند،

د که خون به صورت او يکوب او سر بر یسنگد يخالدبن الول. کنند
 خالد، قسم یر ايآرام بگ: امبر گفتيپ. د، پس او را دشنام داديجه
چه  کرد که چنانیکه جانم در دست اوست، او توبه ا آنبه
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ده بود، نه درخاک مدفون شير سي تا ز
ً واقعا

ن مرد يد و زن ايسال تبعکيانه و ي تاز100ستحق 
مستح

- به  شود ویزده م انهيز تا100 به فرزندت  گردند،یبه تو باز م

      

 یپس بر جسد و.  شودیات ستان بکند، مورد مغفرت واقع ميمال
  1. نماز خواند و دستور داد تا او را به خاک بسپارند

آن مرد أسلمی،  سار همانندسنگ موقعبه اين زن بی نوا
رايفرار نبوده، ز قادربه

خالدبن   رسد کهینظر مبه و یع و هولناکي که چه مرگ فج
و گرنه  بوده ستادهيا یک ويسنگ نزد پرتاب به هنگام زين ديالول

 م؟ منيکن ريتعب مي توانیم گونهچه  او رایجهش خون به چهره
 ً -خاک افکنندهد بهيبدانم که خالدبن الول  خواستمینم هرگز شخصا

نه در ي بکند که تا سیها، اقدام به کشتن زنجنگ پهلوانان در ی
ن کار در راه خدا و اطاعت ي چنانچه ایخاک دفن شده است، حت

  . امبرش باشدي و پیازو
) یمسلم و بخار(ح ينقل از دو صحن بهيچندر زادالمعاد هم

ان يخدا با کتاب خدا مترا به: امبر گفتي به پیآمده است که مرد
ه تر بود، بر ي که از او فقیف ويحر کن، یما دو نفر داور

ان ما دو نفر يد با کتاب خدا مي گویم او راست: خاست و گفت
بگو، آن : امبر گفتي صحبت بده، پی کن و به من اجازهیداور

ن مرد ظلم کرده و با زنش زنا يفرزند من نسبت به ا: مرد گفت
 یبه و کارک خدمتي گوسفند و 100کرده است من هم در مقابل 

گفتند که  ن مورد سؤال کردم،يه دادم، سپس از اهل علم در ايفد
فرزندم م

که جانم در دست قسم به آن: امبر گفتيپ. ق سنگسار است
کار خدمت و آن گوسفند100:  به کتاب خدا حکم خواهم داداوست

س کرد ينام اُن بهی گردد، سپس رو به مردید ميسال تبعکيمدت 
ن مرد سؤال کن اگر اقرار کرد، او را يبرو و از زن ا: و گفت

                                           
 – 1  206 / 2: زادالمعاد 
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. سار وجود نداردانه و سنگي تاز100ان يم یسبت
يو ا

ز به کرده خود اعتراف کرد و سنگسار يآن زن ن. سنگسار کن
  1.ديگرد

ست ي نیشک: است؟) تيمصون(ا ازدواج موجب حصانت يآ
م و يار عظيبس ر محصنهيو غ محصنه یزنا دان حيکه فرق م

بزرگ است و ن
داران و همسردر  حصانت  از بودنین فرق بزرگ ناش

فر عزبان يرو کني باشد، و از اینبودن آن در افراد عزب م
د مجازات يفر متأهالن شده و حصانت عامل تشديتر از کفيخف
  .ار رفتشمبه

ً ميآ: نستياکنون سؤال ا  یتي تواند مصونیا ازدواج واقعا
چه جواب مثبت اورد؟ و چنانيوجود بدر برابر زنا به) حصانت(

م در حد زناکار محصن ين تفاوت عظيک چنيا مستوجب يباشد آ
سال عمر، گرم  60 ی که طیعنوان انسان باشد؟ من شخصاً بهیم

 یهاها با انسان سالني ایده و طيوسرد روزگار را چش
 کشورها برخورد و معاشرت داشته و یاريبس  ازیگوناگون

ً معتقدم که ازداوج هيها را آزموده، قواخالق و طبع آن گونه چيا
آورد، یوجود نمبرابر زنا بها مرد متأهل دري زن ی برایتيمصون

ها از ارتکاب  توانند مانع انسانی هستند که میگريبلکه مسائل د
ا عدم امکان ي ارتکاب آن یوند، از جمله عدم توانائزنا ش
ت يا تربيفر ي و کیزي را شرم و ترس از آبروي به آن یدسترس

 خود ازداوج به یح، وليکو همراه با آموزش و پرورش صحين
 که در یهائ از نوع آنیهائخصوص ازداوج هرگز بهیتنهائ

                                                 
در . گرفت معلوم نيست چرا فرزند اين مرد، مورد مجازات قرار – 1

و اگر . که هنوز معلوم نيست که آن زن اعتراف خواهد کرد يا نهحالی
مسئله آشکار و ثابت است، چرا بايد حتماً زن هم اقرار کند و سنگسار 

  )مترجم(شد؟ کرد، چه میشود و اگر نمی
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ن ي با ا

 تواند داشته یدر برابر زنا م) حصانت(ت ي مصونی برا
باشد؟

نب خواهر عثمان بن مظعون و برادرش ياست که مادرش ز
ش از ازدواج با يتر بوده، پ جوانیز و

 و رند و بر عشق و تجربهي گی ما انجام میممالک اسالم
م که اکثر اشخاص يد اگر بگويشا.  نشده اندیه گزاري پایآزمودگ

- به ايها آشنا شدم  با آنیر و جوان که در طول زندگيمتأهل از پ
بوده  آن ارتکاب ا عمالً مشغوليل به زنا ي مایسر بردم، همگ
ش گرفته و ي را در پید برد که راه گزافه گوئياند، گمان خواه

ن يا از یبرخ .دهمیم قرار استناد مورد  راینير عيمسائل غ
گر ي دیدنبال زنا بودند و برخر بهي ناپذیطور خستگاشخاص به

 ی شدند و برخیمرتکب آن م  داد،ی دست میهر گاه فرصت
تر بودند ده و کمي کشین کار ميها را به ا طرف آنیبائيز

ن يا.  کردندین کار مير عشق، اقدام به اي که تحت تأثیاشخاص
 ی از طبقهیکنم، همگی آنها صحبت میتأهل که در بارهم افراد

د ين باشم، شايب خوشیلي جامعه بودند و اگر خیا بااليمتوسط و 
در مورد . ک در صد آنها را مورد استثناء قرار دهميبتوانم 

را از کمبود و ي گفتن ندارم زی برایِن جامعه حرفي پائیطبقه
 برند وینج م و فقر مزمن و نبودن امکانات ریندار

زنند، البته با یز دست به ارتکاب زنا مي نوجود، متأهالِن آنان
 توانم ی می باالتر از خود، حتی نسبت به دو طبقهیتردرصد کم
 یم که متأهالنيقت بگويحق اني از بیا شرميچ واهمه يو بدون ه

البته متناسب با شدت . زدندیز ميدست به عمل لواط ن دم کهيد را
اد يها  ارتکاب زنا از آنینهي که در زمیطيا ضعف شراي و

ازدواج چه : د سؤال کرديقت، باين حقيبا توجه با ا. ميکرد
ینيتضم

ن تفاوت يک چني توانست سبب ی و اگر هم داشت نم
  .ر محصن باشدي در مجازات زناکار محصن و غیميعظ

امبر يگر از زنان پي دیکي: حفصه دخترعمر بن خّطاب

عبدهللا بن عمر است که ا



 - 391 -

، یآر: ک نشوم؟ حفصه گفتي به او نزد
 او ک نشود ويه نزديگر به مارياد کرد که ديامبر سوگند يپس پ

                                                

 بر اثر جراحات وارده در س بن حذافه بوده کهي خنهمسرامبر يپ
فوت ) اشد بیح نميکه صح( أُحد  جنگ یگفته ا بهجنگ بدر و

 ی میامبر طالق وي حفصه با پین حادثه زندگيترمهم. کرده بود
  1.باشد

ن يترشه، محبوبينب دختر حجش بعد از عايز: علّت طالق
 بر قرار کرده یکي نزدیشه دوستيامبر بود و حفصه با عاي پزن

رو ني کردند و از ای میگر زندگيکديبود و با صلح و صفا با 
 ینم یاو حسود امبر نسبت بهي عشق پخاطربه شهيحفصه به عا

نب دختر حجش يز شه بودند که نسبت بهيو عا او نيا بلکه کرد،
. شه بوديبان عايار و پشتيشه يدند، و حفصه همي ورزی میحسود

 اجازه ی حفصه بود، حفصه از ویامبر در خانهيک روز که پي
 یوقت .داد اجازه یوامبر بهيدار پدرش برود و پيخواست تا به د

غام فرستاد ي پیه قبطي ماریامبر برايپ ترک کرد، را خانه حفصه
ن اثنا يد و در اي خوابیجا با ود و در آنياي حفصه بیتا به خانه

د، يامبر دي خود با پیه را در خانهيحفصه به خانه بازگشت و مار
- ه خانه را ترک کرد و آنيرون خانه ماند تا مارياو همچنان در ب

 با تو در خانه یدم چه کسيامبر گفت ديد و به پگاه وارد خانه ش
 رسول یا: ه افتاد و گفتيد به گريت شديعصبان بود، و در حال

، آن هم در روِز مخصوص من و یچه را که با من کردهللا، آن
گرت يکدام از زنان دچي من و در رختخواب من با هیدر خانه
: د گفتي را در صورت او دی رسول هللا حسودی، وقتینکرده ا

 در و تو تيرضا جلب خاطربه ديگرد آرام باش، او بر من حرام
 اگر او را بر خودم حرام ی شویم یراض ايآ:  گفتیتيروا

گر هرگزيگردانم و د
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را بر

ه يو بق کرد رام
ماجر

چه را که آن: به حفصه گفت یتيو در روا.  خود حرام کرد
ن يشه را از اي حفصه عایول.  باز گو مکنی کسیبه تو گفتم برا

ه يخداوند ما را از مار: و به او گفت ساخت مطلع موضوع
راحت نمود چون رسول هللا او را بر خود ح

ن مسئله آگاه يامبر از ايکه پیهنگام. کرد فيز تعرين ا را
  1. ق دادشد او را طال

ل يدلبه حفصه طالق که ميابي یت در مين رواي ایبا مطالعه
ان گذاشته بوده و ي در میامبر با وي است که پی رازیافشا

 یگريو د ه بر خوديمار مي تحریکي: متضمن دو نکته بوده
  .از ابوبکر  خالفت عمر پدر حفصه پسیمسئله

ک ير دگار بزرگ کائنات، در برابيم که آفري نداریديترد
 ساکت نخواهد نشست و حتماً جهت رفع و رجوع ین حادثه ايچن

 نگذشت که یرو مدتني خواهد گفت و از ایزيم چين تحريا
 ِملَ ُحتَرُِّم یَها النَّبِ ط أَ «د يل را به سراغ دمحم فرستاد تا به او بگويجبرئ

َتغِ  امبر ي پیا ( 2» مٌ ي َغُفوٌر رَّحِ  َمْرَضاَت َأْزَواِجَك َواهللَُّ یَما َأَحلَّ اهللَُّ َلَك تـَبـْ

را که خداوند بر  چهآن انتهمسر یخوشنود جلب خاطربه چرا
؟ و خداوند بخشنده و مهربان ی کنیتو حالل کرده است حرام م

 ی که مرتکب شده ایمين تحري از گرداب ای رهائیو برا) است
 3» ُم يُم احلَْكِ يُكْم َوُهَو اْلَعلِ  َمْوالَ ميَاِنُكْم َواهللَُّ َقْد فَـَرَض اهللَُّ َلُكْم حتَِلََّة أَ «

و  دي شما واجب نموده است تا سوگندتان را بگشائیخداوند برا(
 یاراده یعني)  فرزانهیسرور شما است و اوست دانا خداوند

د با دادن کفّاره، مجدداً ي توانین قرار گرفته که شما مياخداوند بر
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جبرئ

 بدر روز  گرفت که دریبه زن را او ه بن الحارث
به ش

                                                

- م را همانند کفّارهين تحري ای دمحم، کفّارهیپس ا. ديرا حالل کنآن
و . ک قََسم استيم در حکم ين تحريک قََسم بپرداز چون اي ی

بر  خود اول یز بر سر جايچ همه ،یرا بپرداز آنیاگر کفّاره
ه هم مجدداً بر تو مانند يابد و ماري یان ميم پايو تحر  گرددیم

دو ن يل و شأن نزول ايم که دليني بیپس م.سابق حالل خواهد شد
ه بر خود در راه جلب يم ماريامبر به تحريه، همان اقدام پيآ

شه ي چون حفصه راز او را نزد عایول.  باشدیت حفصه ميرضا
ت شده است که پس از طالق، يروا. فاش ساخت، او را طالق داد

را حفصه يل بر او نازل شد و به او دستور رجوع داد، زي
بهشت  در او انهمسراز  یکي مان بود ويزگار و با اي پرهیزن

امبر قصد طالق او را داشت، يپ: گري دیگفته اخواهد بود و به
ل بر او نازل شد و به او گفت که حفصه زن ي جبرئیول

 . بود خواهد او همسر  است و در بهشتیمانيزگار و با ايپره
 است که شهرت یزين چيا :ديگویم نبوعيال نقل از کتاببه یحلب

   1 ت استي و رضایرجوع، آشتن، منظور ازياافته، پس بنا بر ي
امبر يگر پيمونه زن دي میخواهر ناتن: َمهينب دختر ُخزَ يز

 به یکي و رأفت و نیرحمخاطر دلت بهيکه در دوران جاهل
ش از ازدواج با يپ. ن شهرت داشتهينان، به أم المساکيمسک

ل بن الحارث بود که او را طالق داد و ي طفهمسرامبر، يپ
دي عببرادرش

 یهيامبر او را به عقد خود در آورد و مهريو پ ديرس هادت
نب دختر ي را که زیمدت. طال قرار داد) ميه و ني وقّ 12(او را 

 ا سه ماه بوده،ي دو ی ماه و بگفته ا8امبر گذراند، يمه با پيخز
 ینم سنش از سال 30از  شيب کهیافت درحالي وفات سپس

. ع دفن کردنديخواند و او را در بق امبر بر جسد او نمازيپ .گذشت
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  .دند

 بفهماند ی خواست به ویکه م .ود
يکه پ

 ی گوئیکه مني باشند، و ای میسول و
ايبس

          

اتش يامبر بودند که در زمان حي از زنان پیجه تنها کسانياو و خد
فوت کر

نب، با أم َسلََمه که نامش هند بوده يدمحم پس از ز :أم َسلََمه
 ی رضاع پسر عمه و برادرهمسرن يش از ايازداوج کرد، که پ

ا يکه ابوسلمه از دنیخودش ابوَسلَمه عبداآلسد بوده و هنگام
 یبتياز خداوند بخواه که در مص: امبر به أم َسلََمه گفتيرفت، پ

 تو ی برایکين نيکه به تو وارد شده است اُجرت دهد و جانش
 تواند ی بهتر از ابوَسلََمه میچه کس: ام سلمه خودش گفت. ابديب

  1؟ باشد

 یکين نيجانش( جمله نيا با گفتن امبريپ هست کين یشک
را در  ام َسلَمه آنی کرده، ولی، به شخص اشاره م)ابدي تو بیبرا

 بلتَعَه را یامبر حاطب بن أَبيان ّعده، پي پس از پایول. افتين
 از ز ابوبکرين ش از آني فرستاد، پی نزد وی خواستگاریبرا

ز او ين عمر نيچنهم. رفتينپذ یول  کرده بودهی خواستگاریو
 حاطب آمد، به یرفت اما وقتي او را نپذی کرد، ولیرا خواستگار

و  هستم یمُسن  بگو من زنیمرحبا به رسول هللا، به و: او گفت
حس یليو خ ميتي یمادر تعداد

امبر به يپ.  توانم تحمل کنمی دارد و من نمیگريامبر زنان د
، من از تو ی هستی تو که زن مّسنین گفتهيا: ستادغام فري پیو

خودش  مسن تر ازیست که با مرديب نيمسن ترم و بر زن ع
-همه، یباشیمم يتي  یتعداد مادر ی گوئیکه منيا کند، و ازدواج

ر خدا و یعهدهها بر آنی
 کنم که ی دعا مم کهيد بگوي، بای باشی میرتير حسود و غ

  2.را بر طرف کندخداوند آن
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 یبر جنازه
او اب

2. د 

ِ

                                                

 یمت دَه درهم و بگفته ايق بهیه ايزيدمحم با أم سلمه با جه
مه جا ينب دختر خزي زیازدواج کرد و او را در خانه  درهم40
ه عمر کرد و به يدبن معاويزيامبر تا خالفت ي پس از پیو. داد

ع دفن شد و ي سال داشت و در بق84هنگام در گذشت 
  1.ره نماز خوانديوهر

نب يپس از ازدواج با أم سلمه، با ز: نب دختر َجحشيز
ه بوده نب يازدواج کرد و نامش را به ز دختر جحش که نامش بِرَّ

مه دختر ي أُمَ ی ویکه عّمه ن بودين امر اير داد و علت اييتغ
ه و برایعبدالمطلب دختر بود که ند يناخوشا  اوی داشته بنام بِرَّ

ه بیکه خانه را ترک کند گفته شود از خانهیهنگام رون آمد ي بِرَّ
دختر عمهو شنونده گما    باشدیاش من کن منظور

 دمحم و فرزند ی آزاد شدهی بردههمسرنب يش از آن زيپ
 را طالق ید ويکه زید بن حارثه بوده و هنگامي او زیخوانده

ن داستان طالق و يقرآن به ا گرفت و یهمسرداد، دمحم او را به 
َها َوَطًرا يفَـَلمَّا َقَضى زَ « اشاره کرده است یه ايج در آازدوا ٌد ّمنـْ

افت، او را به ازدواج تو يد از او کام يپس چون ز (3.»َزوَّْجَناَكَها

  ).ميدر آورد
د ي ز-1د روشن شود يز باين ازدواج چهار چيدر باب ا

نب ازدواج يد با زيچگونه ز -2 با دمحم دارد؟ یست و چه نسبتيک
نب ازداوج ي چگونه دمحم با ز-4 چگونه او را طالق داد؟ -3کرد؟ 
  کرد؟

، یل َکلبيد بن حارثه بن ُشَرحبيزست؟ يد بن حارثه کيز
 در ديز.  او به دمحم پس از ازدواج بودیهيجه و هديغالم خد
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 یند شخصيآ خوشیک مردين
واقع

ت، به اسارت يگر در زمان جاهلّ يه همدي علیله اي قبیهاورشي
 را از بازار برده یجه وي خدیم برادرزادهيه شده بود و حکگرفت

 هنگام در آن بود، کرده یداريجه خريخد یعکاظ برا فروشان
ت دمحم يبه مالکّ ) یامبرياعالم پ(ش از بعثت يپ و بوده  ساله 8 ديز

 ی میحلب 1.ش کردي خویدر آمد، که او را آزاد و فرزند خوانده
د به فرزند يکه زید که هنگام کنیعبدالبر نقل مابن: ديگو

امبر دست ي ساله بود و در آن هنگام پ8امبر در آمد، ي پیخواندگ
ن يا:  گفتیم  کرد ویان عرضه ميشيگرفت و بر قریاو را م

ها را گواه و و سپس آن. فرزند و وارث و موروث من است
- نزد آنین نوع فرزند خواندگيا .گرفتی خود میشاهد گفته ها
ت يدر الکشاف آمده است که در زمان جاهل. بودها معمول 

 و ظاهِر یمرديچنانچه قدرت و پا
همانند سهم  یرفت و سهمي پذی شد، او را به خود می م

ز ي نیو به و 2  دادیم اختصاص او به ارث فرزندان خود از
دمحم که یهنگام. شدیشد و به او فالن بن فالن گفته میمنسوب م

د بن دمحم يرفت، از آن پس او را زي پذید را به فرزند خواندگيز
) دي زیافتهيطالق (نب يکه دمحم با زین نام تا موقعيدند و اينام

ن ي نازل شد که از ایگاه وح ماند، آنیازدواج نکرده بود، بر و
  .نام پدرش خوانده شودد بهيپس ز

َ َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم مَّا َكاَن حمَُ «در سورهً احزاب آمده است  مٌَّد َأ
ََ النَّبِ 

          

کدام از مردان شما چيدمحم پدر ه ( 3» ينيَ َوَلِكن رَُّسوَل اهللَِّ َوَخامت

 یعني) امبران استي پیان دهندهيامبر خدا و پاينبوده، بلکه او پ
کدام چي هیقي از مردان شما است و دمحم پدر حقیکيد يدر واقع ز

                                       
  

  4آيه : ی احزاب  سوره–

 272 / 1: ی حلبی  سيره- 1
  40آيه : ی احزاب  سوره– 2
3 
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 یْهد يَو ُهَو  ُقوُل اْحلَقَّ يَواهللَُّ «که ید در حاليکنیدا م
يالسبِ 

که با )  فرزند-پدر (ین رابطهيکه انير ااز شما نبوده، مگ
 در. رد، ثابت گرددي پذی مقدس ازدواج ونکاح تحقق میرابطه

َناءُكمْ  اءُكمْ يَأْدعِ  َما َجَعلَ  وَ «ن آمده است يهمچن ن سورهيا  َذِلُكمْ  َأبـْ
َواِهُكمْ  قَـْوُلُكم  یقيحق فرزندان تان راو فرزند خواندگان(  1» َِفـْ

، )دي گوئیتان ماست که با زبان ن سخن شمايااست،  نساخته شما
 است که ادعا یإدعا کننده است و آن کس) یعرب(اء جمع يأدع
 شده ی وی، فرزند واقعیرفتن او به فرزندي با پذیشخص. کند

 را که به ین اشخاصي است که خداوند این معنين بديو ا. است
اده و  شما قرار ندیقي و حقید، فرزندان واقعيري پذی میفرزند

ً به درستيکنی میست که بر زبان جاريتنها گفته ا  ید و اشتباها
ِيآن اعتقاد پ

ِئِهمْ  اْدُعوُهمْ . َل َّ َ د و ي گویو خداوند سخن راست را م(  2»ِآل

) ديشان بخوان پدراننامآنان را به.  راه راست استیانندهياو نما
ن کار يو ا د بن دمحميد بن حارثه و نه زيد زيد بگوئي مثالً به زیعني

). تر استکين نزد خدا به عدالت نزديو ا (3»  ِ َأْقَسُط ِعنَد اهللَّ  «

 خطاب بن حارثه ديد بن دمحم، زيز یجابه را او از آن پس مردم
  . کردندیم

                                                 
  5 و 4های آيه: اب ی احز سوره– 1
  

     5آيه : ی احزاب سوره – 2
تر  ازدواج سنتی اسالمی نيز بر همين پايه استوار گرديده و بزرگ– 3

و . کندتر را محکوم به پذيرفتن ازدواج کرده و میهميشه کوچک
دانسته، چه ادعا شود که پيامبر اسالم، صالح خود را بهتر میچنان

 -. و اين ازدواج محکوم به شکست بودهخواهيم ديد که چنين نبوده 
  مترجم
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َ ُ َ َُ َ َ ُ ًُ ْ

مقاتل  از نقل به یحلب: ؟کرد ازدواج نبيز با ديز چگونه
نب گرفت، نزد يم به ازدواج با زيد تصميکه زیهنگام «د ي گویم
 کن، ی من خواستگاری رسول هللا، برایا: امبر آمد و گفتيپ

: امبر گفتينب دختر َحجش، پيز: د گفتي را؟ زیچه کس: گفت
ها است، نيرد، او از لحاظ نسب باالتر از اي کنم که بپذیگمان نم

رسول هللا اگر خودت شخصاً از قرب و منزلت من  یا: د گفتيز
او : امبر گفتيپ. رفتي خواهد پذی سخن بگوئینزد خودت با و
 طالب رفته و او ی بن ابید نزد عليپس ز.  استیزن زبان دراز

به  یعل. ديبگو امبر سخنيپ با ن بارهيدر ا را وادار ساخت تا
امبر ين گفت، پسخ یو با ن بارهيا در امبر آمد وي نزد پیهمراه و

 فرستم تا یم خانواده اش نزد را و تو  کنمیم کار را نيا: گفت
 بازگشت و به ی بعد علیمدت. یها گفت و گو کنن باره با آنيدر ا

ن کار کراهت ينب و هم برادرش از ايامبر خبر داد که هم زيپ
 هستم و حکم ین کار راضيمن به ا: غام فرستاديامبر پيپ. دارند

 10   خودشیاز دارائ آن وستيپ و   دهمیم هانبه ازدواج آ
 کي بزرگ و یک روسريزره و  کيو  درهم 60و  ناريد

 ُمد خرما 10 و ی خوراک1.  دکمه و پنجاه ُمدیمالفه و تعداد
ً يپ خود:  از مقاتلیتيو در روا. فرستاد - به خواستامبر شخصا

 او :گفت بنيز و د رفتيز کرده اش آزاد غالم یبرا نبيز یگار
نب ي، زیري پذیبلکه م: امبر گفتيپ. رمي پذی نمیهمسررا به 

ن باره با خودم مشورت خواهم ي رسول هللا در ایا: جواب داد
ن يپس خداوند ا.  باالترمیکرد، من از لحاظ اصل و نسب از و

 َأمرا  مْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اهللَّ ورسولُهُ وما َكاَن ِلمْؤِمٍن والَ «ه را نازل فرمود يآ

                                                 
واحد گنجايش و ا1 ندازه–   18گيری که به حساب تقريبی هر عدد آن برابر  

  36آيه : ی احزاب  سوره–
  .  باشدليتر می

2 
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یو

                                                

 حق یچ مرد مؤمن و زن مؤمنيه (1» ُة ِمْن َأْمرِِهمْ ريَ ُكوَن َهلُُم اخلِْ يَأن 

ار کار ي را اراده کردند، اختیزيامبر چي خدا و پیندارند وقت
  . شدمیراض: نب گفتيگاه ز، آن)ش داشته باشنديخو

کتر است يقت نزدي را که مقاتل نقل کرده است به حقیتيروا
را ي است، زیز کامالً منطقيت نيروا ن هر دوايو امکان جمع م
نب، خود ي زی در خواستگاریت عليمأمور پس از شکست

 کرده یخواستگار ديز یرا برا نبيو ز کار شدهامبر دست بهيپ
 در یکه دمحم ابتدا سعني رسد که با این مينظر چنبه. است

ا ي خودش توجه و ینب نمود، وليد از ازدواج با زيبازداشتن ز
ن يد ازاي او در بازداشتن زینب نداشته است و سعي به زیليم

 ی او نسبت به عکس العمل احتمالی قبلی از آگاهیکار، ناش
را او خودش را از يز.  بودهیرفتن ازدواج با وينب و نپذيز

 دانسته و چنانچه ید را از غالمان ميش و زيگان قر نخبهیطبقه
 خودش به ی براديش از زي داشت او را پی به ویليدمحم م
د ي ز بود که به هنگام گفت و گو باید و کافي گزی بر میهمسر

 من رها یبرا نب رايگفت که زی میبه و یرامون خواستگاريپ
 ً  رسد ینظر من بهي چنیول.  کردیرا م ن کاريد ايز کن و مسلما

د و به او ي گردینب، گرفتار عشق ويد و زيکه بعد از ازدواج ز
پس :  باشدیت آشکار مين روايز در ايت آن نعلّ . دا کرديل پيم

د رفت و ي زی به خانهی کاریامبر براي، پ)تحقق ازدواج(از آن 
 اعراض ک شد و او از ي نزدیبه و نبيز. او را خواست

. دي داخل شوست،ي رسول هللا او در خانه نیا: نب گفتيز. نمود
ن ير اد امتناع کرد و دي زیامبر از وارد شدن به خانهي پیول

ها را به کنار زد و چشم ان آني مید و پردهي وزیهنگام باد
جا پس از آن.  گرفتیامبر ناخودآگاه بر او افتاد و در دلش جايپ
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ُسبحاَن : د گفتيز رسينب ني که به گوش زیبرگشته و با صدائ
 :یتيو در روا). ها دلیمنزه باد برگرداننده (ُمصرِّف الُقُلوب
  ).هامنزه باد دگرگون کننده دل (لُقُلوبُسبحاَن ُمَقِلَب ا

نب او را از ماجرا يد به خانه باز گشت، زيکه زیهنگام
 رسول هللا یا:  گفتیامبر رفته و به ويد نزد پيمطلّع ساخت، ز

ن است من او را ي گرفته باشد، اگر چنینب در دلت جايد زيشا
تن گف 1زنت را نگاه دار :  گفتی کنم، رسول هللا به ویترک م

ن مسئله ي بر ای واضحی نشانه » ُسبحاَن ُمَقِلَب الُقُلوب«ن جمله يا

 نداشته و از آن لحظه به ی به ویلياست که تا آن لحظه، دمحم م
 گرفته است و ینب در آن جايبعد قلبش دگرگون شده و عشق ز

 ین عشق، خود را در برابر دشواريست که دمحم با اي نیشک
در دام عشق او افتاده، شوهردار  که را یزن رايافت، زي یبزرگ

که ني دارد که با این زن با او نسبتيتر از آن، شوهر ااست و مهم
 یت فراواني از اهمی است، ولیقير حقي و غین نسبت ساختگيا

پس . را مراعات و به آن احترام گذاشتد آنيبرخوردار است و با
به او فکر نب و دل بستن يدن زين مسئله پس از ديد کرد؟ ايچه با

د و از يک طرف زي از یدمحم را به خود مشغول ساخته بود ول
بر  ن مشکل رايا لي جبرئیسّوم نب و از طرفيز گري دیطرف

 ینب گفتهيکه زیسان که هنگامنيبد. او آسان و هموار ساختند
 یبستگبه او دل که افتيد، در يشن را )الُقُلوب ُمَقِلبَ  ُسبحانَ (دمحم 

- ار خوشين موضوع بسيست که از اي نی و شکاست، کرده دايپ

 
زندگانی دمحم، : بنگريد به دمحم حسين هيکل . 214 / 2: ی حلبی  سيره– 1

اج وی با زينب ، که يک فصل کامل را به ازدو326 – 315
  .اختصاص داده است
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 نديناخوشا ،
به

را زن در يز آوردهی کرده و به عقد او در مینظر مصرف
ه آن، ه بي شبیزيا چي را داشت یُعرف آن روزگار، حالت متاع

  2.کرد

 ید از رويرا ازدواج او با زيده بود، زيحال و خوشنود گرد
 صورت گرفته بوده و تنها پس از فرمان یاجبار و نارضائ

ن مدعا شتاب او به مطلع يل ايو دل. امبر به آن تن داده بوديپ
ن صورت، ير اين ماجرا است و در غيد نسبت به ايساختن ز

 همسر خواستهیم داشته و یم دوست را ديز کهیدر صورت یعني
 دانسته که چنانچه یرا خوب ميز  کرده،ینم کار را نيبماند، ا او
نخواهد  یکرده، چاره ا دايل پيد بداند که دمحم نسبت به او ميز

نظر کند واز آن به بعد صرف نفع دمحمبه یو که ازنيداشت جز ا
دا کرده و ي پی دلبستگیهللا به و داند رسول یکه میجائاز آن

رش ي کند و تیخوابگ همینخواهد توانست با وخواهان او شده، 
د به سراغ دمحم يد که زي نکشیرا طوليز. قاً به هدف خورديز دقين

د، يبسته ا دل نبيبه ز چهچنان هللا رسولیا: رفته و به او گفت
دق بوده،  خود کامالً صاین گفتهيد در ايز.  شومیاز او جدا م

 رفته و یشمار مو واجب االطاعت او به را دمحم سرور مقدسيز
. نظر کندنفع او صرفش بههمسرکه از ني ندارد جز ایچاره ا

زمان و رسوم آن  در ُعرف و آدابین اقداميالبته چن
که یموقع:  در الکشافی زمخشریگفتهبه و  رفتهیشمار نم

ها جا و مکان داده و شدند، انصار به آن دنه واريمهاجران به مد
 ها کهاز آن ی کردند و برخیرائيها پذبا اموال خود از آن

همان مهاجرش ينفع مبه ها از آنیکيداشتند، از  یمتعدد انهمسر
 1 

ی خواست می هر چه را که می با وهمسرکه 

                                                 
:  الکشاف 1 -

2 

و . المی استک سنت و يک ُعرف اس

  ی احزاب سوره38 -36تفسير آيه های 
ی قوانين شريعت اسالمی پيرامون زن و حقوق وی،  البته با مطالعه- 

بينيم و کاری که چندان فرق ميان وضع او در اين زمان و آن زمان نمی
زيد کرد و دمحم پذيرفت، در واقع ي
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 محبت ی و از آن پس رشته
و را

 از نبي زیخواستگار یرا

ن ماجرا اکتفا نکرده و يد از اينب به آگاه ساختن زيز
 نمودی از ویشروع به آزار و دور

حکم ضرورت گسسته شد و ها بهان آني می زناشوئیبطه
ن ي در ایحلب. نب را رها کنديکه زني نداشت جز اید چاره ايز

نب را يد زي که زی تا روزیعنياز آن به بعد : دي گویباره م
  .افتي نی به وید راهيطالق داد، ز

که به دل پيامبر هنگامی: حلبی از قول زينب نقل می کند
که نيز قلب زيد را از من برگردانيد، در حالی راه يافتم، خداوند

 نزد یزد و رويگر با من نخوابياو د نشده بودم، من مانع او
نب بر من دراز ي رسول هللا، زبان زیا: امبر رفته و به او گفتيپ

از : امبر به او گفتيپ.  خواهم او را طالق بدهمیشده است و م
 ی میبه من زبان دراز: د گفتيز. و زنت را نگاه دار خدا بترس

 در 1.د هم او را طالق داديپس ز. طالقش بده :امبر گفتيکند، پ
نب فراهم ساخت و ي طالق را خود زینهيه زمم کيني بیجا منيا

حکم ضرورت با آن موافقت نمود و با تحقق طالق، در د بهيز
د وحل يدمحم حل خواهد گرد یبرا ین دشواريواقع قسمت اعظم ا

ً ي جبرئی آن برایماندهيباق آنچه . بود دشوار نخواهد ل مسلما
د بي رسد، انتخاب زینظر مبه بيعج

 یاندازه ن کار امتحاني از اید منظور وي باشد، شایطرف دمحم م
وگرنه .  باشدی او میهاد از فرماني و اطاعت زیسر سپردگ

 ی را خواستگاریش زني آقای دشوار است که برایليد خي زیبرا
  . خودش بودههمسرروز يکند که تا د

امبر يد، پيان رسينب به پاي زی عدهیوقت: دي گوی میحلب
د يباره خود ز نيا در. کند یرا خواستگار او تا د را فرستاديز

                                                                                                
به سيرت پيامبر که اسالم بر آن استوار است، صفت آن زمانی دادن، به 

   مترجم- . هيچ وجه صحيح نيست 
  214 / 2: ی حلبی  سيره– 1
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 دهم که رسول ی بشارتت م
هللا م

  .م

امبر در خانه اش مشغول ي پ
صحب

نب و ي زیبوده، در باطن تمام هوش و حواسش را متوجه مسئله
                                

 مهم یليدم در نظرم خينب را دي زیوقت:  کندیت مين روايچن
نبي زیا:  گفتمیجلوه گر شد و به و

من : نب گفتيز.  کنمیرا فرستاده است تا تو را خواستگار
د ي زیبه گفته ا و. کنم ینم ميبا خدا مشورت بدون  رایکار

نب ي زیا: نب رفتم و پشتم را به در داده و گفتمينزد ز: گفت
بدون مشورت : نب گفتيز. کندی میرسول هللا تو را خواستگار

1 کنی نمیچگونه اقداميم هيبا خدا

که با نيا تا« ن گفته يا با نبي ز رسد که انگاریمنظر به
ند عقد او را در آسمان  دانسته که خداویم» مشورت کنم ميخدا
ل بر دمحم نازل ي پس از آن جبرئیرا اندکي خواهد ساخت، زیجار

نب را به عقد او در آورده است يشد و به او خبر داد که خداوند ز
  .ستي نی به خواستگاریازيو ن

کهیدر حال: دي گوی میحلب
شد و به او خبر  بر او نازل یشه بود، ناگهان وحيت با عا

که یو هنگام. نب را به عقد او در آورده استيداد که خداوند ز
که لبخند بر لبانش نقش بسته یامبر در حالي بر طرف شد، پیوح

 خبر دهد که ینب برود و به وي زی به خانهیکس: بود گفت
  . آسمان بستدر راخداوند عقد او 

 ی حلبیتهنب به راه افتاد و بگفي زیپس خود شخصاً به سو
: دي گوین باره مينب در ايز.  وارد شدیبدون اجازه بر و

: گفتم. امبر بر من وارد شديکه سر برهنه بودم، ناگهان پیدرحال
: امبر گفتي عقد و شاهد؟ پی رسول هللا بدون خواندن خطبهیا

  2.ليعقد کننده هللا است و شاهد جبرئ
شه يعاکه دمحم مشغول گفت و گو با ی ندارم هنگامیشک

                 
  جا همان-  1
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خداوند : دي گوی میده که به وي را دی شبح
نبيز

 ه ي نـَْفسَك َما اهللَُّ ُمْبد ی ف ی َوُختْف 

                                                

 یجه دچار آن حالت عصبيدر نت 1. کرده بودیازدواج با و
مخصوص شده و

 است یزيکه در واقع همان چ.  را به عقد تو در آورده است
ود خواهان آن بود، ده و با تمام وجي جوشیکه درون خود او م

 تصور خود یل، که ساختهينام جبرئ بهیرا از شبح آنیول
  .دهي شنیاوست م

نب يد و زي خود با زیرامون ماجراي پیه هائيدمحم بعداً آ
بازگو و افشاء نمود، و نشان داد  قت رايها حقنازل کرد، که درآن

 آن ر ازيغ  کردهیم و پنهان یباطن مخف چه را که درکه آن
 از یل آن ترس وي داده، و دلینشان م ظاهر  بوده کهیزيچ

د چگونه يبنگر: نديان و منافقان بوده که بگويهودي یسخن پراکن
را در آن هنگام ي کند، زی فرزند خودش ازدواج مهمسردمحم با 

 5 و 4 یه هايد بن دمحم بوده و با نازل کردن آيد معروف به زيز
ن سخن ي ایم، جلوياره کردنها اش احزاب که قبالً به آیسوره
قت را بازگو يها حق که در آنیه هائيو اما آ.  را گرفتیپراکن

َعَم اهللَُّ َعلَ یَوِإْذ تـَُقوُل ِللَّذِ «: ها هستندنينمود ا َعْمَت َعلَ ي أَنـْ  2» هِ يِه َوأَنـْ

 نعمت ید بن حارثه که خداوند به ويکه به زی هنگامیعني
 نعمت یامبر به ويرا داد و پت شدن به اسالم ي و هدایرستگار

 یعني 3» َك َزْوَجكَ يَأْمِسْك َعلَ « ی گوئی، می از بردگیآزاد

 و 4»َواتَِّق اهللََّ «،نب دختر حجش است نگاه داريت را که زهمسر

ِِِ«او را طالق مده،   و یو مخف5»ِِ
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و  لبا عم که گونهع هماني
 یرد، وليز انجام بگي تواند با گفته نیم رديگیم انجام رتيس

                                                

- ینب، در حاليبت به ز محبت و عالقه ات را نسی داریپنهان م
د او را طالق دهد و تو با ي که زین هستيکه در باطن خواستار ا

را آشکار ساخته و او را به عقد  و خداوند آنی ازدواج کنیو
م نداشته ي و از مردم ب1» َوَختَْشى النَّاَس « آورد، یازدواج تو در م

 َواهللَُّ « گرفت، یهمسرند دمحم زن فرزند خود را به يباش که بگو
را يم تو سزاوارتر است، زين بي و خداوند به ا2»َأَحقُّ َأن َختَْشاُه 

 تو و غالم توست، یست، بلکه فرزند خواندهيد فرزند تو نيز
َها َوَطًرايفَـَلمَّا َقَضى زَ « نـْ نب کام يد از زيکه زیو هنگام 3 ».ٌد مِّ

)  نداشتیازي نیگر به ويگرفت، او را طالق داد، چون د
اِئِهْم ِإَذا َقَضْوا ي َأْزَواِج َأْدعِ ی َحَرٌج فِ نيَ ُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمنِ ي َال یَناَكَها ِلكَ َزوَّجْ «

ُهنَّ َوَطًرا  م، تا حرمت يبه عقد تو در آورد) نب رايز(   او را4»ِمنـْ

 م، و پدر خواندهيببر نين مورد از بي را در ایفرزند خواندگ
 که او را طالق یر صورت خود را دی فرزند خواندههمسربتواند 

ت سرد و ي نهایه بيک توجيکه البته . دهد، به عقد خود در آورد
ان ين ماجرا بي ایرا چنانچه مقصود از همهي است، زیخنک

 توانست ین مسئله باشد، در واقع خداوند مي ایکردن حکم شرع
ه اکتفا يک آيه نازل کند، به ين همه آيل را با ايکه جبرئني ایجابه

ست که با ي بر شما نین به بعد باکيها الناس از ايا: دي و بگوکرده
 نيبه ا یازين و. ديکن  فرزند خوانده تان ازدواجی مطلّقههمسر

تشررا يز نبود، ماجرا و داستان همه
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خداو

ن بوده تا يخاطر ا فرزند خوانده، فقط بهیطلّقه
دمحم ب

 او در آورد تا یهمسرد را به ي زِن زن کار را نکرد ويند ا
  .ستين کار حرام نيمردم بدانند که ا

 دهد که حالل کردن ین مسئله نشان مي تأمل در ایاندک
ازدواج با زن م

د ازدواج کند نه بر عکس، آن گونه که در يتواند با زن ز
  .قرآن آمده است

ه ين ماجرا نزول آي ای آمدهای از پیکي:  حجابیهيآنزول 
نب را يکه خداوند زنيپس از ا: ن صورت بودهيحجاب بود که بد

 یحالخوش شدّت از یو  بایخوابهمش از يدمحم در آورد، پ به عقد
 نان و یهمانيک مينب، ي از ازدواجش با زیت و خشنوديو رضا

صحاب خود را به آن اران و اي از یراه انداخت و برخگوشت به
ن يش از اي آمده است که پیدر الکّشاف زمخشر. دعوت نمود

 ی میحلب.  نداده بودهیهمانين ميکدام از زنان خود چنچي هیبرا
ک از يچي هین برايش از ايراه انداخت که پ بهیایهمانيم: ديگو

د و به خورد ي را سر بریانش نکرده بود، او گوسفندهمسر
همانان خانه را ترک ي از میس از آن،که برخهمانانش داد، پيم

چنان ماندند و سرگرم گفت و گو نشستند و ز همي نیتعداد کردند،
: است  آمدهیدر بخار. ار ناراحت کرديامبر را بسين مسئله پيا
-ها هم آنیگشت ولی شد و سپس باز میم خارج خانه امبر ازيپ

شه رفت و يچنان نشسته و سرگرم گفت و گو بودند، پس نزد عا
: دي پرسیشه سالمش را جواب داده و از ويبه او سالم کرد، عا

؟ یافتيگونه الت را که خداوند او را بر تو مبارک سازد چهيع
ها سالم کرد و همه  زنان خود سر زده و به آنیامبر به همهيپ

سپس مجدداً به خانه . شه را تکرار کردنديهمان سؤال عا
گر يدچنان سرگرم گفتو وگو با همهمانان را هميبازگشت و م

 بوده، مجدداً نزد یار خجالتيکه بسیجائاز آن: دي گویافت أَنَس مي
 خبر یجا به ودر آن. جا فرا خواندنب را به آنيشه رفته، زيعا
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ز به خانه بازگشت و هنگام ياو ن. همانان همه رفته انديدادند که م
نه گذاشته و پرده رن خاي درون و بیش را در دو سويورود دو پا

ه حجاب نازل ين حالت آين آورد و در اينب پائيان خود و زيرا م
ْؤَذَن َلُكْم ِإَىل ي َأن  ِإالّ یوَت النَّبِ ي َتْدُخُلوا بُ  آَمُنوا الَ ينَ  الَّذِ يهآ أَ  «1.ديگرد

ِظرِ ريَ َطَعاٍم غَ  َ ُه َوَلِكْن ِإَذا ُدعِ ي  َ  فَانَتِشُروا َوالَ ُتْم ُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا َطِعمْ يَن ِإ
  ِمنُكْم َواهللَُّ الَ یيْسَتحْ ط فَ ی النَّبِ یْؤذِ يٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ي ِحلَدِ نيَ ُمْسَتْأِنسِ 

 ِمَن احلَْقِّ َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسأَُلوُهنَّ ِمن َورَاء ِحَجاٍب َذِلُكْم یيْسَتحْ ي
 ِِ

 یزيامبر چيو هر گاه از زنان پ ندارد شرم

                                                

 یهابه خانه د،يمان آورديا کهی کسانیا ( 2»نَّ َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقـُُلو

-  آنی بار دهند، بیکه شما را به غذائد، مگر آنيامبر وارد نشويپ
چه از شما  چنانیول. ديکه منتظر آماده و پخته شدن آن باش

د پراکنده يد و هرگاه غذا را خورديعمل آمد وارد شودعوت به
د، چون يگر مپردازيهمدگر به نشستن و گفت و گو با يد و ديشو

 خداوند ی آزارد و او از شما شرم دارد، ولیامبر را مين امر پيا
از گفتِن سخن حق، 

-  شما و آنیها دلید که برايرا از پشت پرده بخواهد، آنيبخواه
  .)زه تر استيها پاک

امبر يپ بوده که ليدل نيبه ا تنها در واقع هين آيا نازل کردن
را با خارج شدن يه کند، زيهمانان مزاحمش را تنبيخواسته میم
ل شده است که هم يک اتاق تشکيامبر از خانه اش که از يپ
 ی م حساب و هم اتاق خواب بهیسرا و هم اتاق غذا خورهمانيم

تنها گذاشته و از خانه  نب رايز ستي بایز مين همانانيم رود،
به نشستن و گفت  و ن کار را نکردهيها ا آنیشدند، ولیخارج م
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 با مردان نامحرم مجاز یو
خواه

علت ادامهً حضور امبر بهيان پهمسرق 

 از ها راه آنين آيامبر با ايگر ادامه دادند و پيدو گو با هم
و اگر ناچار به  منع نمود خودش بتيغ با زنش در مجالست

د از پشت ي بایانش بودند و او در خانه نبود، مهمسرصحبت با 
ز وارد شدن ت اين ممنوعيپس ا. ن کار را انجام دهنديک پرده اي

ا يامبر و مصاحبت با زنانش، بدون پوشش ي پیبه خانه ها
 کهنيا ليدلامبر است، بهيپ حضور عدم به وابسته ، همهیحجاب

  ورودیاجازه که به شمانيمگر ا (».ْؤَذَن َلُكمْ ي َأن ِإالّ «: دي گویم

 کند خود یا اجازه را صادر ميإذن  نيا  کهین کسيو ا) شود داده
 در یابد مگر در صورت حضور وي یو تحقق نم. تامبر اسيپ

 ».ُتْم فَاْدُخُلوايَوَلِكْن ِإَذا ُدعِ «: اوست ن گفتهيگر، ايد ليدل. خانه

 یرا آن کسيز) دي چنانچه از شما دعوت بعمل آمد، وارد شویول(
امبر نخواهد ي جز شخص پیها دعوت خواهد کرد، کسکه از آن

ر يقق آن غزل، تح در منیبود، و در صورت عدم حضور و
ن ي توان چنیه، مين آيپس با توجه به مفاد متن ا. ممکن است

  با مردانینينش حجاب، منع زنان از همیجه گرفت که معنينت
 در کنار خود نداشته ی که محرمیاست، در صورت نامحرم

پدر   چونیگريا محرم دي و همسرراه زن، هم چه چنایباشند، ول
 ینينشهم گاهآن برادر باشد، اي و

 ان او را و او آنانها صحبت کند و آن تواند با آنید بود و م
  .نندي ببیا حجابيرا بدون پوشش و 

ً بهیول طور قطع اعتقاد دارم که حکم حجاب  من شخصا
امبر يان پهمسرر زنان مسلمان، تنها به يمزبور، جدا از سا

ه آمده است که يز در خود آي نن امريل اياختصاص دارد و دل
 یعني » یوت النبيب« کند یامبر اشاره مي پیحاً به خانه هايصر

گر آن، نازل يل دي شود و دلیر مسلمانان نميسا یشامل خانه ها
ه در حين آيشدن ا
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همايم

 گذشته 
و در

 ظاهر سازند و 
مقا

جلب مردم به اعتقاد و  و آن. ن بوده عمد خواهان آیدمحم از رو
                                                

ن ي از ایگرير ديو هرگونه تفس. نب استي زینان در خانه
  . استیپوچ و تهه يآ

-به  کرده،ی میفروشامبرفخريپ زنانريسابه شهيهم نبي ز
امبر در آورده يکه خداوند او را از هفت آسمان باال به عقد پنيا

ن زن يامبر در گذشت و نخستي پس از وفات پیاو چند سال. است
 20 در سال یوفات و. دي بود که به او ملحق گردیاز زنان و

یش از عمرش نميسال ب53د، که پس ازهجرت اتفاق افتا
درهالل : دي گوی میامبر، حلبي با پیخ ازدواج وي مورد تار

  .  سال چهارم بعد از هجرت اتفاق افتاده استی القعدهیذ
کند  خطور ني چن محترم ی به ذهن خواننده ديشا :مسئله

 را یمصلحت دمحم باشد که در قرآن مسائلبه  تواندین نمياکه 
 مردمی را برای بکشد که اشتباهات وشيپ

نظر به که  آشکار سازندی او را نسبت به مسائلیصد درون
  .ديايحساب ب نقص بهیع وي مقام رفیبرا هاآن

 درون ی را بخاطر دوگانگیه، خداوند وين آيچنانچه در ا
 ی فِ یَوُختْفِ «کند یو برون، مورد گله قرار داده و به او گوشزد م

 یزيو آن چ (1» ِه َوَختَْشى النَّاَس َواهللَُّ َأَحقُّ َأن َختَْشاهُ ينـَْفِسَك َما اهللَُّ ُمْبدِ 

 و یمخف خودت بود، در درون آن یآشکار کننده را که خداوند
که خداوند ی در حالیم داشتي و از مردم بی داشتیم پنهان

ه ين آيد چن توانیچگونه دمحم م) یم کنيسزاوراتر بود که از او ب
نت دارد نازل ي خودش مبای را که با منافع و مصالح شخصیا

 چنانچه یست، ولي نین سؤال کار ساده ايکند؟ البته جواب ا
م، ين دست دقت کنيگر از اي دیه هاي آی برخی در محتوایاندک

 کنند که ی را دنبال میواحد هدف  آياتآن یکه همه ديد ميخواه
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شخص خودش 
نبوده

ه ين آي شود، کتمان کند، همی می وحیه و
را کت

                                                

د نه شخص خودش، ي آی از نزد خدا می قرآنیکه وحنيمان به ايا
ت را همسر( 1» ًک زوجکيإمسک عل«  جمله نيرا گفتن ايز

 ن دويا یکه باطناً خواهان جدائیدر حال) نگاه دار و طالق مده
 یبرا. دهدی او را نشان می و برونی درونی باشد و دوگانگیم

 ین باشد که ساختهي بر ایلي تواند دلیمردم م
  .ن خداوند است که آنرا نازل کرده استي و ا
خواست یم هللاسولاگرر:که گفتت شده استيرواشه يعااز

چه که ب از آنیزيچ
  2. کردیمان م
مان و اعتقاد، از ي ا را جهت جلب مردم بهیچ فرصتيدمحم ه

 أسرا در جنگ یم به مسئلهياندازي بی داد، مثالً نگاهیدست نم
 ی مصلحت عمومی دانست که اقتضای میخوببدر، او به

ز يهمانگونه که سعد بن معاد ن. ها استمسلمانان در اعدام آن
 کشند، به او ی دارند و نمیران را زنده نگاه ميد اسيکه دیهنگام

ها نبود ل به کشتن آني دمحم قلباً مایول. گوشزد نمودن مسئله را يا
ش عباس و ي بودند، از جمله شخص عمویشي آنها قریرا همهيز

شان و ي از خویگري طالب و تعداد دیل بن ابيش عقيپسر عمو
ه يل به گرفتن فدي کشتن، مایجارو بهنياز ا . اویشيکان قرينزد

 ی و خونیان واقعخصوص که دشمنبه. ها بودو رها ساختن آن
ن جنگ کشته شده بودند و انتقام خود را ي در ای او همگیشيقر

ه بن يو أم) ابوجهل(چون َعمرو بن هشام از آنها گرفته بود، هم
 پس گر،يد یدو تعدا طي معیخلف و نضربن حارث و ُعقبه بن أب

 کشته به لي که مایهائ باشد تا آنیبه دنبال راه چاره ا ستي بایم
 بود، یرتيکه مرد با بصیجائو از آن ابندي نبود، نجات شانشدن
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ن سوره نازل ي و ا1
ُدوَن َعَرَض ي اَألْرِض تُرِ یْثِخَن فِ يَحىتَّ ُكوَن َلُه َأْسَرى ي َأن یَما َكاَن لَِنبِ وَ « شد 
نْ  َن اهللِّ َسَبَق َلَمسَُّكْم . ٌم يٌز َحكِ يُد اآلِخَرَة َواهلّلُ َعزِ يرِ يا َواهلّلُ يالدُّ لَّْوَال ِكَتاٌب مِّ

 یرانياس  را نِسزد کهیغبريچ پيه (2» مٌ يَما َأَخْذُمتْ َعَذاٌب َعظِ يفِ 
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که ید، تا وقتيريبگ) سربها(ه ي فد
جنگ

ن کار، در واقع 
به س

ش يمو
عبا

است و ران ياسشتن 
مصل

                                                

 اءيخواستار اش شما دبسيار کن تا در زمين کشتار داشته باشد،
 یکه خداوند پاداش آخرت را مید، در حالي باشیم ايدن یفان

ن خدا يشي پیاگر قضا. رومند و فرزانه استيخواهد و خداوند ن
و رها (د يران که گرفتين نرفته بود، در مورد آن اسيبر ا
 کشتار یإثخان، به معن) دي رسیشما م بزرگ بهی، عذاب)ديساخت

 بود که در آغاز رشد اسالم که هنوز یزين چيت و ااد اسيز
 یف و تعداد گروندگان به آن کم بود، مورد توجه بوده وليضع

ن يافت، ايش يگاه که اسالم پا گرفت و تعداد مسلمانان افزاآن
َن َكَفُروا يُتُم الَّذِ يفَِإذا َلقِ «: ديه نازل گردين آير کرد و اييز تغيحکم ن

َق فَِإمَّا َمنًّا بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداء َفَضْرَب الّرِقَاِب  َحىتَّ ِإَذا أَْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوَ
 ورزند یکه کفر میهائبا آن چون ( 1» َحىتَّ َتَضَع اْحلَْرُب َأْوزَاَرَها

- را بهیاريد و چون بسيشان را بزنیها د، گردنيبرخورد کرد
د و يريبگ  اسارتبه را هاد و آنيد، بندها را محکم کنيقتل رساند

ايد و يا منت بگذاريپس از آن 
  ).ابديان يند و پاي فرو نش

 بدر و یو رها ساختن اسرا) سربها(ه يدمحم با گرفتن فد
ي در ایگر اشتباه واني نمایهيسپس نازل کردن آ

  :ديدش رس خویه هدف مورد توجه و آرزو
خصوص عشان خود بهيکان و خوي نجات نزد-کمي

  . کردی اسالم خود را پنهان میس، که مسلمان بوده ول
ران، و يِح اشتباه رخ داده در رها ساختن اسي توض-دوم

ح آن که همان کي صواب و صحیجنبه
     . کندیرا اقتضا م آنیحت عموم
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 ؟ی
َحىتَّ«

                                                

 است، جلب هين آيا نازل کردن ازدمحم   که هدف- سوم
 ی قرآنین وحيکه انيمان راسخ به ايمسلمانان به اعتقاد و ا

را يست، زي شخص خودش نی شود و ساختهیازجانب هللا نازل م
ه برخالف خواسته و رفتارخودش نازل شده و اشتباه او را ين آيا

چنانچه .  سازدی مردم آشکار میران برايدر آزاد ساختن اس
 و ی دمحم هدف غائی، برایل هدف سّوميشود که به چه دلسؤال 

به  ران در واقعيدمحم با آزاد ساختن اس:  بوده؟ خواهم گفتیاصل
 کرد و ین امر سکوت ميچه بر اکرد و چناننظر ابوبکر عمل 

 یول.  شدی میافته و حل شده تلقيان ي گفت، مسئله پای نمیزيچ
 ی اعتقاد مردم به درستت وي تقویبها را بران فرصت گرانياو ا
 مزبور، اقدام به یهي از دست نداده و با نازل کردن آیوح

 چه مصلحت صواب و ناصواب آن بر طبق آنیح جنبه هايتوض
 توان به یم. موارد ليقب نيو از ا. نمود داشت اقتضا یعموم

ش يبا پ نفر39 بالغ بر یمورد غزوهً تبوک اشاره کرد که عده ا
 به جنگ عذر خواستند و او ، از رفتنیواه یدن بهانه هائيکش

ستند، يگو ن دانست که راستیکه میدر حال. رفتي را پذعذر آنان
 اشتباه او را در ی نازل کردکه به ویه اي پس از آن آیول
 1» َعَفا اهلّلُ َعنَك ِملَ َأِذنَت َهلُمْ «:  کندیزد م گوشانرفتن عذر آنيپذ

 چرا عذر و یعني) ی اجازه دادخداوند تو را ببخشد چرا به آنها(
بت در جنگ را ي غیه اجازان و به آنیرفتيها را پذ آنیبهانه ها

 کردیتأمل م) رش عذريپذ(ن ي؟ و بهتر نبود که در ایداد
ان و يگوتا راست (2» نيَ َن َصَدُقوْا َوتـَْعَلَم اْلَكاِذبِ ي َلَك الَّذِ نيَ تَـبَ ي 

  .) یها را بشناسند و تو آن تو مشخص شویان برايگودروغ
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» ْغفَر اهلّلُ َهلُْم ي َمرًَّة فَـَلن 

بخواه

                                                

که نيرسول هللا دو بار بدون ا: دي گوی می زمخشر
 ی دادن اجازهیکي.  ابالغ شده باشد رفتار نمودی به ویدستور

 )یَسر بها (یهيفد  گرفتنیگريبت در جنگ به منافقان و ديغ
نماز  1.)را سرزنش نمود ین دو مورد ويخداوند در ا ران کهياس
ز ين را نهي، سردمدار منافقان در مدیعبدهللا بن أُبَ  ی بر جنازهیو
 ی خود میرهي در سیحلب. ن موارد شمردي توان جزو همیم

 ُمرد، فرزندش از رسول هللا ی عبدهللا بن أُبیوقت: ديگو
 پدرش نماز برگزار کند و به یدرخواست کرد که بر جنازه

 نماز ی وی کنم که بر جنازهیاز تو خواهش م: رسول هللا گفت
رسول هللا برخاست . یحال نسازاش را خوش و دشمانیبخوان

 یا: اش را گرفت و گفتراهني نماز بخواند، عمر پیتا بر و
که ی، در حالی نماز بخوانی بر وی خواهیا ميرسول هللا، آ

عمر  یتيروا در است؟ و  کردهینه ن کاريات تو را از يخدا
که در فالن ی در حالین نماز بخوای بر ابن أُبَ ی خواهیم: گفت

. چنان تکرار کردو حرفش را هم. ن و چنان گفته استيروز چن
 ی عمر، ولی ایمرا ترساند:  زد و گفتیخندامبر لبيپ

به من : امبر گفتيکرد، پ اصرار خود یبر گفته عمر کهیهنگام
تَـْغِفْر اْستَـْغِفْر َهلُْم َأْو َال َتسْ «ه را خواند ين آيو ا. ار داده شده استياخت

ها آمرزش  آنیبرا( 2ِنيَ َهلُْم ِإن َتْستَـْغِفْر َهلُْم َسْبعِ 

ها هفتاد بار آمرزش  آنیچه براا آمرزش نخواه، چناني 
و من از هفتاد بار ) دي ها را نخواهد آمرز، خداوند آنیبخواه

  .تر خواهم گفتشيب
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يگزد

را يچرا؟ ز.  کند
- و با آن ر باشديگکند که نسبت به کافران سختیت اقتضا ميواقع

                                                

 بار استغفار 70ش از ير بدانم چنانچه باگ: یتيو در روا
هللا، سپس بر رسول. د، حواهم کرديرفته خواهد گرديکنم، پذ

 عمر نازل ید گفتهيه در تأئين آي نماز خواند و ای ویجنازه
ِ ُهم مَّاَت أََبًدا َوَال تـَُقْم َعَلَى قَـْربِِه ِإنـَُّهْم َكَفُرواْ «: د  َوَال ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ّمنـْ

هللِّ وَ  - به هاآن  از کدام چيه بر 1» َفاِسُقوَن  ُهمْ  َ َماُتوْا و َرُسوِلِه وَ  ِ

ها به ست، آنيرد، نماز مخوان و بر قبر او َمايمیکه میهنگام
   )اندان مردهيدند و در حاِل عصيامبرش کفر ورزيخدا و پ

دار ، سردمی دانست که عبدهللا بن أبَ ی ندارم دمحم میشک
ص داد که مصلحت ين وجود تشخيبا ا یمنافقان است، ول یهمه

ن کار ي نماز بخواند و ای وی کند که بر جنازهی اقتضا میعموم
.  را با آن کفن کنندیز فرستاد تا ويراهنش را ني پیرا کرد و حت

ز طبق يامبر ني درخواست کرد و پیرا از ونيرا فرزند او ايز
 رفت، یمشمار و مؤمن بهخواهش فرزند او که ازمسلمانان معتقد

اورد و هم طرفداران عبدهللا يدست برفتار نمود تا هم دل او را به
ت شده است که يروا.  اسالم و وحدت بکشاندی را به سویبن أبِ 

:  سوال شد، جواب دادیز ون رفتار اي ایکه در بارهیهنگام
 در برابر خدا نخواهد داشت و من یو ی برایده ايراهِن من فايپ

 به اسالم یادي زین خاطر، عدهي خداوند خواستارم که بداز
 یت الکّشاف، حدود هزار نفر َخزَرج در پيطبق روا (2 بگروند

  .دنديامبر، به اسالم گروين کار پيا
 ی، بر جنازهی مصلحت عمومی از اقتضایرويدمحم به پ

 پس از به انجام رساندن اقتضا، ی نماز خواند، ولیعبدهللا بن أُبَ 
ی مین کار نهيرا از ا یو  نازل کرد کهیاه يآ
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ها م

ها را من آن«می گويد  سپس
 اين یهمه در و»  را بست هاآن که  بود اين خدا نبستم، بلکه

ماندگاری جز او «: می گويند اگاهیبا  ه

    

با  گري دیکار نبندد و از سوئن حد نرمش بهيماشات و تا ا
که قرآن از نيمان و اعتقاد مردم را به ايه، اين آينازل کردن ا

  .ت کرديود تقو شی می وحی خداوند به ویسو
که قرآن از ني خود به ایا دمحم در ادعاياگر سؤال شود آ

:  شود صادق است؟ خواهم گفتی می وحی خداوند به ویسو
، »وحدت وجود« به ی ویابي به دستی صادق بودن وی، ولیآر

ن يا و دریعاد درِک مردم یکه باالتر از قوه.  شودی میمتّجل
می شود و در قرآن با  یتّجلم »ستين یوجود خدا ر ازيغ« گفته

 1» ُهَو اْألَوَُّل َواْآلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطنُ «اين آيه بدان اشاره شده است 

دمحم از اين موهبت ). اوست نخستين و واپسين و برون و درون(
برخودار بود که می توانست خود را از وجود جزئی خود رها 

کلّی به را خودو  ساخته و در وجود کلّی مطلق ابدی ذوب
اش نيز، عمل خدا اش کالم خدا و عملگاه کالمفراموش کند و آن

و در روز بدر سنگريزه به سوی مشرکان می پاشد . خواهد بود
 دستدر اش راو دست»  پاشد هللا استکه میآن«و می گويد 

دستی که در «بيعت کنندگان روزحديبيه می گذارد و می گويد 
و روزنه های »  دست هللا استهای شما است،دست ميان

و  ديوارهای مسجدش را می بندد

کهائیآن نزد موارد او
  2.گو است، صادق و راست»نيست

                                             
  3آيه : ی حديد  سوره–
يابی به وحدت وجود برای وی ميسرگردد و بتواند در وجود که دستآن 

کلّی مطلق و ابدی محو و فنا شود، مسلماً کالم او کالم خدا و کردارش 
جه تا کنون پيرامون دمحم و کردار خدا خواهد بود، ولی با توجه به آن

تار و کردار و گفتار او آگاهی يافتيم، تشخيص اين مطلب کامالً ساده رف
است که چنين شخصی گفتار و کردار و انديشه های او همگی مزورانه 

1 
2 –



نسبت به وحدت وجوِد ها همه اگر گفته شود که انسان
د تنها او کالم و رفتارش يگونه با باشند و چهیمطلق، مانند دمحم م
ن مسئله تنها اختصاص يا:  باشد؟ خواهم گفتیکالم و رفتار خدائ

 است که از موهبت ی کسانیبه دمحم نداشته، بلکه مختص همه
 مطلق ی و ذوب شدن در وجوِد کلّ ی از وجوِد جزئیقدرت رهائ

ن باشد الجرم يو هر کس که چن.  باشندیرخوردار م بیو ابد
 دمحم را یرا دارد که همان ادعاها آنیمانند دمحم است و توانائ

و در کِل  خارج گشته خود بودن یجزئ از  کهیشرطبکند، به
وجود مطلق فنا شود وگرنه دچار همان اشتباه منصور ّحالج 

» انا الحق«د که ادعا کری، به هنگام»من « : خواهد شد که گفت
.  گذشت، بر عکس آن شد که بر دمحم گذشتیچه بر وگاه آنو آن
 ی جزئیا هستيگر وجود انيرا که نما ) مترجم- من(» أنا«که 

چه را که ّحالج اثبات را دمحم آنيز.  کردیر موجود است، نفيغ
نبودم » من«ن يد که ايز اصرار ورزي نمود و بر آن نیکرد، نف

                                                                                                
ريزی و خانه خرابی و و سرشاراز خشونت و سبعيت  و فجايع و خون

گری بوده، هرگز نمی تواند به يک چنين موهبت و درجه ای از غارت

 چنگيز و تيمور و هيتلر و استالين و خمينی هم توانسته 

 روحی دست يابد، که به ادعای آقای رصافی گفتار و نابی و شفافيت
جا شکی نيست که آقای رصافی در اين. کردار و انديشه اش خدائی باشد

- سعی کرده است توجيهی مناسب و محترمانه و در عين حال فريب
کارانه و مزورانه برای ادعای دمحم در رسيدن وحی از جانب خدا به وی 

پيش از اين بارها دمحم را به باد تمسخر بيابد وگرنه خود آقای رصافی 
اعتقاد خود را با دليل و برهان به اين مسئله نشان داده است که گرفته و 

صحيح هم هست، زيرا افراد تبه کار وسيه دل و کج انديش، هرگز قادر 
که به آن به درک حقيقت وجود کلّی مطلق و ابدی نيستند، چه رسد به اين

اگر او توانسته باشد به آن دست . وب و فنا شونددست يابند و يا در آن ذ
ً يابد، پس حتما

  )مترجم. (اند
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 ما در ین اعتقاد شخصيا.... ن هللا بود يگفتم، بلکه ا
مورد

  ُمسافعسر
بن 

» من«ن يو ا 1 که هللا بود که پرتاب نمودکه پرتاب کردم، بل
ستم که ين

ار دارد آگاه يچه در اختن مسئله است و خواننده خود با آني ا
  .تر است

نب دختر حجش، با يدمحم پس از ز :ه دختر حارثيريُجوَ 
ه ی کرد، نام و مصَطلَق ازدواجیه دختر حارث از بنيريجو  بِرَّ

اشاره  ن به آنيش از اينب که پي زیگذارل ناميهمان دلبود و به
هم یو ش ازيپ. ر دادييه تغيريرا به جو او م، ناميکرد

 امبريش از پيپ:  آمده استابن ِهِ◌شام یرهيدر س. بوده صفوان
  2.عبدهللا بود نامبه خود یپسر عموها  ازیکي همسر

 مروان بن الحکم که یر جسد و
در آ

 

 . باشدیم ضهي قُریبن از د که
 یول

  
 بوده ینيبا و نمکي ساله بوده و زن ز20ام ازدواج به هنگ
 در سال پنجاه یوفات و.  ساختیر مي را اسیننده ايکه دل هر ب

نه اتفاق افتاد و بيو شش در مد
 70به هنگام وفات . نه بود، نماز خواندي مدین هنگام وال

  3. ساله بود65 یساله و بگفته ا
 یگفته اد و بهيزيحانه دختر يسپس با ر: ديزيتر حانه دخير

 یهودي یلهي قب از رسول هللا غالم شمعون همان دختر عمرو که
 یحانه در واقع از بنيپس ر.  باشد، ازداوج کردیم ري النضیبن

 بر آننی برخیر است، وليالنض
 او همسر یلاست، و ري النضیبن از یو آنست که حيصح

  .ضه بودي قرینام الحکم از بنبه
 یم ضهي قریزن بن یبوده، جزو اسرا بايز یکه زن یو

امبر است، در يکه مخصوص پ" یصف"حکم حِق به باشد که
ان اسالم آوردن و يامبر او را ميار رسول هللا قرار گرفت و پياخت

                                                 
   مترجم-ی انفال  سوره17 اشاره به آيه – 1
  646 / 4: ی ابن ِهِ◌شام  سيره– 2
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 و ی و ازدواج با ویان آزادي
ا دري

 که یدي شدیه بعلّت حسود
از خ

ب تعداد ين ترتيو بد

                                                

ر ساخت، و او اسالم را انتخاب ي ماندن مخین خود باقيا بر دي
و مهر او را .  ازداوج کردیکرد و رسول هللا او را آزاد و با و

ت کرده اند که ي روایبرخ. ک نَش قرار داديه طال و ي وق12
ر ساخت که ميرسول هللا او را مخ

ح داد ي را انتخاب کند و او ترجیکي ماندن، ی باقی تملِک و
زان ي را جزو کنیرو ونيو از ا.  بماندی باقیت ويکه در مالک

  1.انهمسرحساب آورد و نه د بهيبا

ض او، در منزل ام المنذر ين حيان نخستياز پا پس امبريپ
-  همیو با ، در سال ششم بعد از هجرتیس بخاريق  دختریسلم

ان ذکر کرده اند کيراو. ديبستر گرد
 چون ی را طالق داد، ولیوامبر نشان داد، يود نسبت به پ

 کند ید مين مسئله تائيو ا. ز رجوع کرديامبر نيه کرد پيار گريبس
  .ز او بودهي و نه کنهمسرحانه يکه ر

از حجةُ الوداع در سال دهم پس  بازگشت حانه به هنگامير
 2 ديع دفن گرديافت و در بقياز هجرت وفات 

ن يش از ايگونه که پ آنیت وايح ان فوت شده در زمانهمسر
 -  1 :اند که عبارتند از نفر بوده3م، دو نفرنبوده بلکه يذکر کرد

  حانهي ر- 3  مهينب دختر خزي ز- 2  جهيخد
که نامش َرملَه بود، وی دختر : أم حبيبه دختر ابوسفيان

 عبدهللا بن همسرامبر يش از پيبن عفّان است و پ عمه عثمان
ن بار به حبشه ي دّومیکه برای بود، که هنگامیجحش اسد

جا دخترش  کرد و در آنیراهز او را هميمهاجرت نمود، رمله ن
د و در دامان يز ملقب گردي نینام وا آورد که بهيدنبه را، بهيحب

ن يدر حبشه، عبدهللا بن جحش به د. افتيامبر پرورش يپ
دار ي خود پایچنان بر مسلمانبه همي ام حبید، وليت گرويحّ يمس
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به عهده  ینجاش خود او را یهيزيو جه بوده ار درهم
گرف

بر بود که در روز يخان يهويق، بزرگ 
بريخ

                                                

ه يافت، رسول هللا عمربن ُاميش وفات همسرکه یهنگام. اندم
به را به عقد ي پادشاه حبشه فرستاد تا اُم حبی را نزد نجاشیَضمر

ه ينار مهريرسول هللا چهارصد د  از طرفینجاش. خود در آورد
 عقد را اجرا کرد، خالد بن یکه خطبهو آن. او را پرداخت کرد

 پدرش یه خوِد او را که پسر عموبيد بن العاص بود و اُم حبيسع
ن ي از ایگر حاکي دیهاتيروا. ل ساختين مورد وکيبود در ا

ه ي ساخت و مهری عقد را جاریهستند که عثمان بن عفان خطبه
چهار هز

ل بن حسنه در سال هفتم بعد از هجرت يراه ُشَرحبت و هم
 ازدواج ینه با وي رسول هللا در مدیاخت و به گفته اروانه س

  1. نمود
ه ي با صفی ویازدواج بعد:  بن أخَطبیه دختر حَ يصف

ر بود که ي النضی بزرگ بنیهودي یلهي بن أخطب از قبیدختر ح
امبر، يش از ازدواج با پيپ. ضه کشته شدي قریگر مردان بنيبا د

ي الحقی کنانه بن أبهمسر
 سالم بُن مشِکم بوده همسرز ين یش از وي کشته شده بود و پ

کدام چي کنانه در آمد و از هیهمسر طالق گرفته و به یکه از و
  2.اورديا ني به دنیفرزند

 یمرد و زن در غزوه یاسرا و یجنگ ميغنا ميدر تقس
 یو. دي خود برگزیامبر براي بود که پیجزو غنائم هيبر، صفيخ

 و نيبزرگتر قموص که دژ فتح  بود که پس ازیجزو غنائم
 ی بن ابیدست عل رفت و بهیشمار مبر بهيخ یدژها نيمحکمتر

 یروهايچنگ ند و بهي روز محاصره، فتح گرد20طالب پس از 
مت گرفته شدن، يش از به غني پیگفته اند که نام و. دمحم افتاد

امبر در يمتعلق به پ" یفصَ "م يو چون در شمار غنا. نب بوديز
 

  جا همان-1

  جا همان-  2
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 هستند که شخص یهائم که آنيم و گفتي داد
يپ

أنَس 
خدم

زه، صداق 
مهر(

                                                

 ین معنيش از ايپ. ديه مبدل گرديز به ٌصَ◌في نیآمد، نام و
را شرح" یَصف"

 یان، برايان لشکريم ميش از تقسيچنگ آمده، پم بهيامبر از غنا
 کرده و جزو حقوق خاص او یا انتخاب مي" یصف"خودش 
  1.  رفتهیبشمار م

 از همان آغاز و ید که نام ويم رسيز خواهيداً به آن نبع
 صحبت به هنگام یحلب.  است بوده هيصف ش از اسارتيپ
 یرسول هللا فرمان جمع آور: دي گویبر مي خیرامون غزوهيپ

ه دختر ير از جمله صفي از زنان اسی را داد و تعدادیم جنگيغنا
 ادر موسهارون بن عمران برا یرهيت از  بن اخطب را کهیح
م مادر يه را نزد اُم سلي باشد جدا ساخت، رسول هللا صفیم

امبر ياورد، سپس پيت شده و اسالم بيکار او گذاشت تا هدات
ب يا غايه حاضر يگونه مهرچي بدون هیاو را آزاد ساخته و با و

  . نکردیب وي جز آزاد کردن نصیزي چیعنيازدواج کرد، 
 ابوحمیا: شد السؤ هي صفیازأنَس در باره

 ازدواج یخودش، آزادش نمود و با و: بوده؟ گفت او چه) هي
بودن  رياس به حکم امبريپ ن گفته را کهين موضوع ايو ا. کرد
  2. کندیده رد مي خوابیش از ازدواج مي پیه با ويصف

 
 فراموش نفرمائيد که ايشان به وحدت وجوِد مطلق کلی و نهائی و ابدی - 1

يعنی (های او مصطفا می باشد و غيره دست يافته است و يکی از نام
و با توجه به اختياری که خودش به خودش ) کسی که انتخاب شده است

را ابی به وحدت وجوِد مطلق کلی و ابدی داده بوده و آنيدر نتيجه دست
نام نهاده بود و طبق آن پيش از تقسيم امواِل چپاول شده " صفی"
. ساختانتخاب و جدا می" صفی"، زنان و اموالی را برای خود )غنايم(

   مترجم -. در واقع می بايست نام وی نه مصطفا، بلکه مصطفي می شده
تواند دليلی برای رد ی من، هرگز نمیعقيدهبه . 43/  3: ی حلبی  سيره– 2

   مترجم–اين گفته باشد 
  



 - 422 -

 یحلب 
یم

 را انتخاب یگريرک و د
کند و

                                                

:  آمده استی حلبیرهي در سینقل از بخارن بهيچنهم
 آمد و یِه کلبيا گرد آورده شدند، دحّ جکي در یران زن همگياس

ر را به من ين زنان اسي ازایکي رسول هللا یا: به رسول هللا گفت
ه، ي خودت بردار، دحّ یها را برا از آنیکيبرو : امبر گفتيپ. بده
: امبر آمد و گفتي نزد پی بعد مردیاندک. ه را انتخاب کرديصف

 ريظه و نضيل قر اویه را که بانويه، صفي رسول هللا به دحّ یا
را  هيامبر دحّ يپ. تو است یبندهيکه تنها زی، در حالی باشد دادیم

 :ه گفتي برانداز کرد و سپس به دحّ یه را اندکيفرا خواند و صف
.ن کار را کرديه هم هميدحّ . انتخاب کن گر راي دیکيبرو 

-تياستناد رواه انتخاب کرد بهي که دحّ یگريآن زن د: ديگو
، ی واقدیرهيسنقل از بهیامام شافع) األُم(مده در کتاب  آیها

  1.ه بودي صفی کشته شدههمسرق يخواهر کنانه بن ابوالحق
م که رسول هللا يچه که قبالً ذکر کرد با آنیت بخاريروا

 جدا و انتخاب کرده یم جنگيان غناي خود از میه را برايصف
ت که پس سي نیچهگونه مانعيرا هيز.  نداردیاست، منافات
ست که ي نیو شک. ن کار را کرده باشديه، اي از دحّ یازاسترداد و

 داده، ی ویه را برايامبر آمده و شرح صفي که نزد پین مرديا
که ین کار را کرده است و هنگامي حسادت ایدر واقع از رو

 خوشش یه افتاد و او را برانداز کرد از ويبه صف امبر چشمشيپ
تور داد او را ته دسيآمد و فوراً به دحّ 

 یز از گفتهي نیو از طرف.  خودش جدا کردیه را براي صف
 یم که نام ويري گیجه مينت » یه داديه را به دحّ يصف«ن مرد يا

  .نبيه بوده و نه زياز همان آغاز صف
ش ي از دختر عموهایکيراه ه به همي آمده که صفیتيدر روا

ها را گرفته و بر اجساد  آنیو بالل حبشبه اسارت گرفته شد 
 

وجود کلّی ی دستيابی به ، اين هم حتماً در نتيجه43 / 3: ی حلبی  سيره-  1
   مترجم-مطلق ابدی بوده 
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 یتوان گفت که شانس وینرو مي کنند و از ایاد مي یز و
مرابه

                                                

ه، اجساد آنها ي صفی دختر عمویوقت. ديها بگردانکشته شدگان آن
خت و يش ريبر سر و رو و خاک ه سر دادي و موید زاريرا د

د يرا د  رسول هللا اویوقت. ديش خراشيهاناخن با صورتش را
 ا رحميآ: بالل گفت د و بهيطان را از برابرم دور کنين شيا: گفت

شان ي بالل، که دو زن را بر کشته هایو شفقت از دلت رفته ا
و در . ه داديبه دحّ  را هيصف یدختر عمو پس ؟ی گردانیم

 1. دي بخشی او را به ویه دختر عموي، در عوض صفیتيروا
ب و يدور از احساسات پاک و نجچه که بالل کرد، در واقع بهآن

 و یر انساني به رفتار غقبالً  . باشدیار واال مي بسیصفات عرب
م، که جز انتقام، از ي در جنگ بدر اشاره کردی ویناجوانمردانه

ب ي عجیول.  بودیدر جنگ در راه خدا عار اخالص هر گونه
 سقوط و یالبته در سده ها( ، ی نادانیکه مسلمانان از رونيا

 در احتّ   دارند وی را بلند و نکو مینام و) ها آنیدگيفروپاش
 ی مناره های پنج بار بر رویام دمحم قرار دادند و روزف نيرد

خود ا
که ین بوده، در حالي راشدیاز شانس خلفاتب بهتر و باالتر

اد ياران دمحم از آن يف ين ردينست که در آخري ایستهيتنها شا
  .شود

ل يما  ششیامبر به فاصلهي پآورده اند که: دي گوی میحلب
 یبستر شود، وله همي خواست با صفیبر، ميپس از ترک خ

-به کهی را آزار داد و هنگامین مسئله ويه ممانعت کرد و ايصف
 فرود آمده ی درخت بزرگیکيد، در نزدينام صهباء رس بهیجائ

امبر به يپ. رفتين بار پذي گفت و ایو مجدداً خواسته اش را به و
ممانعت  ني تو را وا داشت که در توقف نخستیزيچه چ: او گفت

. م داشتميب تو به انيهودي بودن کياز نزد: ه گفتيصف ؟یکن
 

  44 - 43 / 3: ی حلبی  سيره- 1
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 و قوم همسرر و 
رااو 

 یچنان به عذر خواهردند و هم
ادامه

                                                

د و آماده ياراي را بیم گذاشت تا ويار اُم سليامبر او را در اختيپ
 ساله 17ه در آن هنگام يصف. بستر شد همیهنگام با و کند و شب

 چادر اطراف در م صبح تا به هنگایوب انصاريبود و ابو ا
 که صبح چشمیرا حراست نمود، هنگام و او امبر پاس دادهيپ
: وب؟ گفتي أبوایترا چه شده است ا: دي افتاد پرسیبه و امبريپ
م داشتم، تو پدين زن بر تو بي رسول هللا از ایا

 گذرد، از ی از مسلمان شدنش نمیاو هنوز مدت و ی کشت
خدواندا ابو : امبر گفتيپ. ح دادم که ترا حراست کنميرو ترجنيا
  1.وب را حفظ کن همانطور که مرا حفظ کرديا

دم يامبر رسيبه حضور پ:  کندیه نقل مي از قول صفیحلب
 نبودم، متنفر او یاندازهبه چ کسياز ه هنگام که در آنیدر حال

و ه، من از تي صفیا: امبر گفتيپ. مرا کشته بودهمسرو  پدر او
 به من ان خواهم، آنیچه با قومت کردم معذرت مخاطر آنبه
و در . ن و چنان گفتنديز چني من نین و چنان گفتند و در بارهيچن

ن وچنان کيقوم تو چن: یتيروا
ل شد و ي در من زایکه احساس تنفر از وني داد تا ا

 من یس از مردم براچ کي را ترک کردم، هیکه ویهنگام
  2. نبودی تر از ویدوست داشتن

  چشمیشد، در باال بستره هميصف که بایهنگام آورده اند
که یدر حال: ه گفتيا شد، صفيرا جوعلت آن. دي دیسبز او رنگ

ق بود، ي الحقیم کنّانه أبهمسرخواب بودم و سرم در دامان 
گاه ساختم، او م را آهمسردم که ماه در دامان من افتاد، يخواب د

ن اثر آن است و به ي به صورتم نواخت که ایبا دستش ضربه ا
 3. ی که نزد پادشاه عرب باشین را داري ایتو آرزو: من گفت

 
    44 / 3: ی حلبی  سيره-  1
  منبعهمان  - 2
   همان منبع– 3



 - 425 -

ده يکه دراز کشی در حال
بود، 

سدو

 پسر یرا براآن) ک سوم
خواه

                                                

ن داستان را يه هميه ازدواج کرد شبيريامبر با ُجوَ يکه پیهنگام(
در  د کهيرا د ماه ز نقل کردند و گفتند که درخوابيدر بارهً او ن

که با یگفتند هنگام زين ُزمعه دختر سوده مورد در. تاداو اف دامان
دي در مکه ازدواج کرد، ماه را دیو

ن خواب، يا مکرر شدن.  فرود آمدیطور ناگهان بهیبر و
 یست و ساختگي نیکار از دستیکه خال  آنستینشانه خود

  .ان محرز استيبودن آن از طرف راو

ه يزان صفي از کنیکيفت عمر بن الخطاب در زمان خال
روز شنبه  هين صفير المومني امیا: ن گفتينزد عمر آمده و چن

عمر  کهیکند، هنگامیمحبت م انيهودي دارد و به یرا دوست م
شنبه را : ه به او گفتيرا مورد بازخواست قرارداد، صف هيصف

ن آن ساخت ي من جانشیکه خداوند جمعه را برانيپس از ا
ها  دارم که به آنیشانيان خويهوديان ي دارم و در میت نم
ن ي تو را به ایزيچه چ: ز خود گفتيسپس به کن.  کنمیمحبت م

  1.ه او را آزاد ساختيطان، پس صفيش: ز گفتيکار وا داشت؟ کن
 50ه در ماه رمضان سال يصف:  کندی نقل میاطي حافظ دم

ع مدفون ير بقافت و دي بعد از هجرت، وفات 52 یو بگفته ا
 100 مانده از او یجار منقول بهي منقول و غیهيارث. ديگرد

ي (3/1که . هزار درهم ارزش داشت
 از ی رافعی گفتهت نمود و بهي بود وصیهودير خود که 

 ه بهي هزار درهم از کل ارث30ت کرد ياو وص: یشافع امام
  2. شود بود سهم دادهیهوديبرادرش که 

را به امبر آنيکه نامش بِِّره بوده و پ: مونه دختر حارثيم
امبر او را به ي پیر داد، عباس بن عبد المطلب عموييمونه تغيم

 ی عبدهللا فرزند عباس، عمویمونه خالهي در آورد، میعقد و
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 یبا و)  مکهیليدر شش ما( ُسِ◌رف 
همبس

 یبسترهم از ش
او ر

که ) غمبر ببخشديرد، خود را به پي بگیاراده کند او را به زن
ک ي معتقدند که أم شریمونه است و برخين همان مياند اگفته

                                                

س بودند و ي دختران عمی اسماء و سلمیامبر بود و خواهران ويپ
در .  درهم قرار داد400 او را یهيامبر مهريعباس از طرف پ

 را ترک ی مسعود بن عمرو بوده، که وهمسرت يدوران جاهل
که فوت ی گرفت و هنگامی او را به زنیکرد و اَبوَرهم عبدالعزّ 

در  کهیسپس رسول هللا در حال  بوده وی وهمسرچنان کرد هم
 گرفت و پس از یبوده، او را به زن در حج عمره حال احرام

نام بهیحج در جائان يپا
 پس از 51، در سال ی سالگ80در سن  مونهيتر شد، م
بستر  همی که رسول هللا با ویافت و در همان جائيهجرت وفات 

  .ديدفن گرد) ِسرف(شد 
ها جز آن بهیول. ميرا ذکر کرد ی ویدوازده زن عقد

  شود کهیم بستر نشد و گفتههم هاز بودند که با آنيگر ني دیزنان
 ینفر م 30 کرد به یگارها را خواست که آنیتعداد کل زنان
ه ي خود درآورد و با بقیها را به عقد رسم از آنیرسد که تعداد

يپ  کهیک عامرياز جمله أم شر. ديبستر نگردهم
ا  که بیک َسَلِ◌مِ ين أم شريا طالق داد و رجوع نکرد، هچن

 و ی غفاریکيگر بودند، يک ديبستر نشد، دو أم شرز همي نیو
  1 ديبستر نگردز هميها ن که با آنی انصاریگريد

 یم(  کنندیهبه م رسول هللا خود را به  کهیزنان رامونيپ
و در قرآن بدان اشاره شده است اختالف نظر وجود ) بخشند

 ِإْن َأرَاَد یِإن َوَهَبْت نـَْفَسَها ِللنَّبِ َواْمَرَأًة مُّْؤِمَنًة «: دارد، درقرآن آمده است
غمبر ي را که چون پین زن مؤمنيو هچن (2» ْسَتنِكَحَهاي َأن یالنَّبِ 
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امبر ي که پیز تا روزيرفت، او نيرا نپذ
زنده 

 شش یند خود را بهانه کرد و به گفته ا

                                                

کتاب المؤمنات، خود را در ) یحصن (یگفته است که بهیعامر
 او ید و ويامبر بخشيبه پ

   1.بود ازدواج نکرد
بستر نشد  همیامبر با وي که پیگفته شده است از جمله زنان

را  امبر اويد پيشن کهی بوده که هنگامیه کلبيخواهر دحّ ) ِعز(
کرد و  ی قالب تهیحال کرده است، از فرط خوشیخواستگار

 یگاراو را خواست امبريپ  کهاست یقََرشِ  سودهً ن يچنهم. ُمرد
 پنج فرزی ویکرد، ول

  2. و امتناع کرد،فرزند

د، اسماء يبستر نگردها هم که با آنیگر از زناني دیکي
 اطاق که واردی است که هنگامی الجون کندیدختر نعمان بن أب

 برم یاز تو به خدا پناه م: امبر گفتياو شد، استعاذت کرده و به پ
خداوند تو را از من پناه : امبر جواب دادي، پ)اعوذ با منکً ( 
ت مزبور يروا.  گرداند و او را طالق دادی رویاز و پس او. داد
رسول هللا : د نقل شده است که گفتي أُسَ ید بن أبين از أُسَ يچنهم

 ی وی جون فرستاد تا او را برای از بنی زنیسومرا به 
) أجم(نام  بهی کنم و من هم او را آورده و در جائیخواستگار

الش يامبر رفته و خبر آمدن عيامبر فرود آوردم و نزد پيک پينزد
را ببوسد که  و خواست او رفته او نزد زين امبري دادم، پیرا به و

 یو بگفته ا. تيروا  آخرتا....  برم یاز تو به خدا پناهم: گفت
 خود دعوت کرد، یبه سو  رفت او رایرسول هللا نزد و یوقت

خودت را : امبر گفتي پیتيو در روا .ايتو نزد من ب: اسماء گفت
ا ملکه، خود را به مردم کوچه و يآ: به من ببخش، جواب داد
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بازار

 سه دست لباس یبه و تا
.بدهد

 ی و هر که را که خواهیاندازي ب
نزد 

سوده خود 

                                                

دستش او را بزند تا ساکت  با امبر خواستي بخشد؟ پی م
  .تيتا آخر روا..... برمیاز تو به خدا پناه م: شود، که گفت
 یگري دیمزبور، گفته) پناه بردن( استعاذِت ینهيدر زم

که مبادا اسماء نيامبر از ترس ايکه زناِن پنيدال بر ا ز هستين
رد، ي بگیشيها پ بر آنیفته و نزد ويامبر را فري خود پیبائيبا ز
 خواهد به تو ی که میامبر موقعيحت کردند که پي نصیبه و
 یم پناه به خدا از تو ( یبگوئ ک شود، دوست دارد به اوينزد
 ی گفتند اگر می به ویتيروا در و. ز چنان کردين و او) برم

 استعاذت کن و او ی از ویابي بی منزلت و قربی نزد ویخواه
 بگرداند و او را طالق داد و ی رویامبر از ويز چنان کرد و پين

 دستور داد  بن حارثهديبه اسامه فرزند ز
 ید دو عدد لباس رازقي أسیا: د گفتي به أُسَ یتيو در روا 

   1.اش ببر بده و او را نزد خانوادهیوبه
ا ترک ي و یبسترت هميار عدم رعايامبرش اختيخداوند به پ

ن ي احزاب چنیار در سورهين اختيرا با زنش داده است و اآن
ُهنَّ َوتـُْؤوِ یتـُْرجِ «ده است عنوان ش َك َمن َتَشاء َوَمِن ي ِإلَ ی َمن َتَشاء ِمنـْ

تَـغَ  ش را که يک از زنان خويهر (2» كَ يَت ِممَّْن َعَزْلَت َفَال ُجَناَح َعلَ يابـْ

رياش را به تأخ نوبتیخواه
ا که  هر که ریکرده ا دوری  کهانیآن از  يا ویش آريخو
  .)ستي بر تو نی، باکیبخواه

 ترک  مشمول کهیهائآن: است آمده یزمخشر در کشاف
مونه يم ه،يصف ه،يريبودند از، سوده، جو  شدند عبارتیبسترهم

شه، حفصه، أم يگر عاي نفربودند و چهار نفر د5به که يو أم حب
 او بودند البته یشگيبستر همنب به نوبت هميَسلَمه و ز
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ه نوبتش را به عاداو د و از او خواست که طالقش يشه بخشيط
  .ور گرددامت جزيندهد، تا در روز ق

 یم بسترهم یو با خود یدور از چشم زن عقد بهانه و
.شود

 یم به چهار نفر هاب تعداد آن
رسد،

                                                

لبان
 محشیو زنان و

  
  یزان ويکن

  
 به تملک یريا اسيد و يا توسط خري  بود کهیز کسيکن

حکم نکاح، بلکه به حکم عقد، نه بهی وی آمد و آقای در میکس
 ین زني به چنیرب شده و به زبان عیبستر م همیت با ويمالک
 ی شادیکه مصدور و به معن) ُسر(ند، که از کلمهً ي گویه ميسار

را با يز است از سرور، یه اشتقاقينرو ساري آمد و از ایاست م
گفته به و  سازدیو شادان م مسرور را  او خود،یآقا با یخوابهم

 یگونهبه یو یرا آقايز. است شده ، مشتق)راز) (ِسر( از یا
محرم
ز بوده که عبارتند ي سه کنی، دارایعالوه بر زنان عقد دمحم 

  : از
 یبه و 1ُمقَوقَس پادشاه مصر از طرف  کهیقبط هي مار-  1

نب ي که زیزي کن-2م بوده يه شده بوده و مادر فرزندش ابراهيهد
ز ي نی برخ2ی  قرظیخاي زل-3ه کرد ي هدیدختر جحش به و

ت يحکم مالکرا بهياند، زشمار آوردهزان او بهيحانه را جزو کنير
ين ترتي شده، و بدیبستر مبا او هم
را يم، زين ذکر کرديش از ايح همان است که پيصح البته 

  . بودهی ویحانه جزو زنان عقدير

 
- وزير هراکليوس و فرمان(Cyrus) ُمقَوقَس، نامی است که اعراب به – 1

  ) مترجم- معين فرهنگ. (اندريه دادهدار اسکند
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 ین گفته نميشه با ايکه البته عا. کندي شتاب م
خواس

 داشته اند و ما قبالً ذکر یاسير سي و غیاسي سی و برخیاجبار
                                                

- یجه مينت  گذشت،که چه از آن:باب نيدر ا یانيپا سخن
 دمحم ی که برای مسائل خانوادگیم که هللا همواره در همهيريگ
 نازل شده ی قرآنیه هاي او بوده و آیبان و حامي آمد، پشتیش ميپ

- ها به آنیکه با بررس.  باشندین ادعا ميد اينه، مؤين زميدر ا
 حجاب را بر زنان یم که هللا در مواقع الزم، گاهيني بی میخوب

 یها را مادران مؤمنان مگر آني دی کند و گاهی میبار اجیو
 ی سازد و گاهیامبر حرام ميها را پس از پخواند و ازدواج با آن

- د که اگر آني گوی کند و به دمحم مید ميها را به طالق تهدز آنين
 خواهد ساخت و ین ويها را جانشها را طالق دهد، بهتر از آن

ل را شاهد ي بندد و جبرئیسمان م عقد و ازدواج او را در آیگاه
 یم او  سازد و بهی حرام می زنان را بر ویدهد و گاهیقرار م

ها را سپس مجدداً آن 1...) ن پس زنان بر تو حرامندياز ا(د يگو
...) ميديما بر تو حالل گردان: (دي گوی سازد و میم  حاللیبر و

 یه همه گذارد کیم آزاد بسترانهم انتخاب در را او یگاه  و2
  انجامیمطابق خواسته و در جهت تحقق هدف مورد نظر و هاآن
 یب و یسادگ یرو از شهيعا بارکي  کهیگونه ابه افته اندي

ت در انجام ينم که خداي بی رسول هللا میا:  گفتی به ویشيآال
 تویخواسته ها

 بکند، یا اعتراضي بزند و ی طعنه ااي یه ايته به او کنا
 را به زبان آورد که شاهد یزيا تفکر، چيبلکه تنها بدون تعمق 

  . آن بوده است
ن ي از مسلمانان متجدد در همیم برخيني بین ميچنهم

 یليان دمحم بهانه ها و دالهمسر تعدد ی دارند برایروزگار ما سع
ن ازدواج حالت ياکه نيل اياز قب. ه کننديرا توجبتراشند و آن
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 وادار یهاو نشانه ليدال نيکوچکتر چهز چنانيعز 
م ي را خواهاندينيبی مانکننده در آن

  رفيپذ

را نام يد، زيکارتان آسان گرد: ارانش گفتي به 
ليسه

                                                

شما . گونه دمحم با هر کدام از زنان خود ازدواج کردم که چهيکرد
خوانندگان

د و ما آني ما ذکر کنی لطفاً برا
.ت

   دمحم از احساساتیرويپ
  

 یرويپ ینشانه انسان در ینيبدب اي ینيببروز حالت خوش
 ی انسان در زندگیو گاه. از احساسات است و نه عقل یو

-  کند، بهیروي شود که از احساسات پی خود ناچار میروزّمره
عت و ي طبی از درک و کشف ماورایگاه که عقِل وخصوص آن

ا اجتناب از يها دن به آني رسی که آرزویائل مسینهيب در زميغ
 را در ی هدفی ماند، مثالً چنانچه انسانیعاجز م ها را دارد وآن

دن به آن مبهم و ي رسیش برايهاج کوششينظر دارد که نتا
 بشنود یل خواهد بود که سخني مایليگاه خ باشند آنینامعلوم م

ن صورت است د و در آي بر آیروزيت و پيد موفقيکه از آن نو
ک ي دنيشن زين اندازه همانبه ند وي بین ميبکه خود را خوش

ک يز ين به دمحم ن سازد، ويبدب را تواند او یز مياس بر انگيسخن 
احساسات  از یرويبه پ داده و او را وادار یدست م ین حالتيچن

که در روز یاز جمله هنگام.  ساختهینانه ميبدب اي نانهيبخوش
ل يارانش به مکه شدند، سهيان مانع ورود دمحم و يشيه، قريبيحد

 مذاکره کند یرامون صلح با وي فرستاند تا پیبن عمرو را نزد و
دي دمحم او را دیوقت

 یدن وينرو با دي است و از ای و آسانی سادگی بمعن
  1.دين گرديخوشب
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ز رها کرده و يپس او را ن) جنگ(حرب 
از س

را فرا که وارد خانه شد، عمرو غالم خود یهنگام

ن دو کوه اکراه يان ايباشند، رسول هللا نسبت به گذر کردن از م
                                                

ثرب بود ينام آن در آن هنگام نه که يکه به مدیو هنگام
ز در ين" دنيمالمت و نکوه "یدن نام آن که معنيوارد شد، از شن

و  1. ر دادييتغ) بهيط(د و نام آنرا به ين گرديآن پنهان است، بدب
 بفرستد، پس یدن گوسفنديدوش ی را برای خواست شخصیروز

و از او را رها کرده ). ی تلخیمعنبه(ُمّره : د گفتينام او را پرس
: د، گفتي پرسیگريد

امبر يپ) ماندگار  زنده و(  است شيعي نامم: د گفتي پرسیوم
  . را بدوشتو آن: گفت

 ی برخورد، از وینه در راه به چوپانيهنگام هجرت به مد
 یبه مرد: گوسفندان متعلق به که هستند؟ جواب داد: سؤال کرد

به خواست خدا به :  رو به ابوبکر کرد و گفتاز أسلم ، پس
 ابوبکر به مسعود، :گفت ديپرس سپس نامش را. مي رسیسالمت م
- یهنگامو  2 خدا خواستدم، بهيبخت گردخوش: گفت و رو کرده

 عمروبن عوف یبنالهدم از  کلثوم بنیخانهد دريرسکه به قبا 
فرود آمد، 

 یموفق شدم ا: رسول هللا گفت). موفق(ح ي نَجیا: خواند و گفت
   3. ابوبکر
-  غزوهی در بارهابن ِهِ◌شام یرهي او، در سینيرامون بدبيپ

 که در یبه صفرا، ده رسول هللا کهیهنگام:  بدر آمده استی
شد،  ايرا جو ن دو کوهيا د، ناميان دو کوه قرار داشته رسيم

ن دو ي ایجادر زادالمعاد به ( ی ُمخریگري و دمسلح یکي: گفتند
دِه مزبور  ساکنان یدر باره سپس) است آمده و ُمخز فاضح نام

 ی غفار میره از بني حّراق دو تی نار و بنیبن: سؤال کرد، گفتند
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کوه ذفران در سمت راست صفرا و دو 
مزبو

 و ینيبش از اندازه در خوشيگِر افراط بانيئله نما
نيبدب

 موارد مربوط یه
يبه ا

                                                

ک گرفت و از يرا به فال نها و ساکنان ِده  نام آنینشان داد ول
نام  به یان دّره ايم

  1 .ر عبور کرد
او :  آمده استابن ِهِ◌شام یرهيرامون غزوة طاتف در سيپ

.  گفتندیم) تنگ(قَه يش گرفت که به آن ضَ ي را در پیسپس راه
آن ، و از »گشاده «یسريبلکه : د گفتيرا شنکه نام آنیهنگام

 یگذار از نامی وی رسد، نهینظر مب بهيچه عج آن2.گذر نمود
ح يو نج) رستگار(وأفلح ) شيگشا(ّسار ي یهاغالمان به نام

 باشند، تنها به ی میمني خوش یهاکه نام) برنده(و رباح ) موفق(
 نباشند، خواهند جاو در آن یها را فرا بخوانل که اگر آنين دليا

 یرا نهرو آنني باشد و از ایمن نمي ن خوشيست، و اين: گفت
ن مسيو ا. نمود

  .  استی
ها  است که آنیهائر ناميي تغی ویهاگر از عادتي دیکي

 همیوطيکه جالل س. دانستیمن نميرا خوش 
  : گرد آورده استین موضوع را در کتاب

 عبدهللا و به نيز  می آوردند  اسالم که  را مشرکانی نام او
 ی داد و نمیر مييتغ باشند، یم یديتوح یهاعبدالرحمن که نام

 از ید که عده اي خواهد رسیروز یدانست که بعد از و
چون عبدالرسول،  همیهائ نامیدي توحیهان نامي ایجابهمسلمانان
ره که ير و غيو عبداالم عباسن و عبد الي و عبدالحسیو عبد عل

 که ديتوح اصل  رسانند و بایر خدا را به اثبات مي به غیبندگ
.  باشند، بر خود خواهند نهادیاست در تضاد م ن اسالميد اساس

 شد، بلکه یر نام، منحصر به مسلمانان تنها نميياقدام دمحم به تغ
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 از مسلمانان، از ی
جمله

کنند، و او ابوالحکم است، در یها ابوجهل را لعنت مرا آنيز
                                                

ک ين و سرزنش از نيز به قصد توهيز اسم ُمشرکان را ني نیگاه
 عمروبن ُهشام را که ابوالحکم یهيمثالً ُکن.  دادیر مييبه بد تغ

ر يي رفته به ابوجهل تغیشمار مدشمنان سرسخت او به بوده و از
بوده به  اران خود را که ابوالحکمي از یکي یهيداد و بر عکس ُکن

 انداخت و یاد عمروبن ُهشام ميرا او را بهير داد زييح تغيابوشر
ن يتر از سرسختیکيبوده و ) راهب( که ین صفلقب ابوعامرب
 یاري بسی تله ایها رفته و با کندِن حفرهیشمار مدشمنان او به

اري و آزار بسیدر نبرد اُحد، موجب گرفتار
  1.ر داد ييتغ) فاسق(د؛ به ي خود دمحم گرد

م ) نامخوش(ز نام دمحم يش نيخود مشرکان قر بد (را به ُمذَمَّ
-ی میاو را به سخت ن دشناميا کرده و با ليتبد)  نام، مذموم

 آن ی نمود براین سعين توهي از ایدمحم جهت رهائ. آزردند
 به ید، ويجه نرسي او به نتی سعیابد، وليند بيآ خوشیهيتوج

گونه دشنام و لعنت ن مسئله که خداوند چهيا از ايآ: ارانش گفتي
را  مذمم هاد؟ آني کنینم تعجب  گرداندیش را از من بر ميقر

 یعني 2.که من دمحم هستمیکنند در حالی دهند و لعن میدشنام م
 هااست و آن را نام او دمحمي رسد، زی نمیها به وکه دشنام آننيا

 ی است، ولیه خوبيکه البته توج.  کنندیمذمم را َشتم و لعن م
ش يف قرت دارد، و هديمنظور اهم رايباشد، ز حي تواند صحینم

، جهت یدمحم است و از باب داللت بر ناِم شخص ُمسم از مذمم،
گونه که خود قاً همانيدق. جاد شده استين به او ايوارد کردن توه

بن هشام کرد و لقب ابوحکم او را به ن کار را با ابوالحکمياو هم
ح باشد، ين باره صحي دمحم در ایر داد و چنانچه ادعاييابوجهل تغ
د، ي نخواهد رسیز به وي مسلمانان بر ابوجهل نیهاپس لعنت
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که منظور مسلمانان از ابوجهل، همان شخص ابوالحکم یحال
  . است

  

                                                

  طاعمُ مقدس و 
  

 ی نبود که عمِر عادی کرد مسئله ای که دمحم دنبال میهدف
ن هدف، يدن به اي رسی پس برا.ابديرا در بتواند آن انسان کي
ز ي نیاورد که پس از ويوجود بر بهي فراگینهضت جهان کيد يبا

ابد ي مورد نظر تحقق یا و پا بر جا بماند تا هدف غائيچنان پوهم
 نزد اتباع یو تحقق آن تنها با مقدس و واجب االطاعت بودن و

ن صورت ير ايرا در غي ز.ود بیر ميمسلمان خود امکان پذ
 در صورت ید و حتشار مشکل خواهد ين نهضت بسي اتحقق

.  نخواهد داشتی و ماندگاریائي قدرت پویجاد آن، پس از ويا
مقدس بودن و واجب االطاعت بودن را از  چنانچه ما دو صفت

گاه م، آنيها و دستورات او جدا سازو فرمان دمحم تيشخص
د  رونیائي خاموش و پوید که چراغ دعوت پس از ويم ديخواه

 پس از مرگش ی آثار ویهيد و کليان خواهد رسينهضت به پا
ا يد و يل خواهد گرديخ، محو و زايگر بزرگان تاريهمانند آثار د

 خواهد ی جان از آن باقی و بآلودمه یا و نشانهیاحد اکثر خرابه
  .ماند

وجود  که بهیم که نهضت جهانيني بیچشم خود م  بایول
 خود یافت و به هدف غائي ادامه یچنان پس از مرگ وآورد، هم

گرچه از لحاظ جوهر و  (1 د و تا به امروز ادامه دارديز رسين
ست ين نيو ا) ز پس رفته استي آن نیهيافته و ساير ييشکل تغ

 
چشم می بنيم و يا با گوش را هر روز به که آثار مخرب و هولناک آن- 1

   )مترجم(شنويم می
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 و یقدس دمحم و واجب االحترام بودن شخِص و تیجهيجز نت
  .ست اویهاواجب االطاعت بودِن دستورات و فرمان

ن يان به تبرک به نعلي از اقدام اطرافیو آشکار یچشم پوش
انگر يره، نمايا آب دهان او و غي او، یدن آب وضويا قاپي و یو

 خود او است در مقدس و واجب االطاعت یاراده و خواسته
 یو نيو از نعل بوده یو ابن مسعود در خدمت:  مثالیبرا. بودن

 رادو دستش  مسعود ابن می نشست هر گاه  کرد ویم ینگهدار
 تا می داشت نگاه را هاو آن کرد میپيامبر نعلين درون در

 دهد که ابن یم نشان نيو ا 1. می خاستبر مبرپيا کهموقعی
.  کردین دو دستش مين او را آذينعل  تبرکیمسعود فقط از برا

چه که عروه بن مسعود در روز م به شرح آني پردازیاکنون م
رامون عدم ياکره با دمحم پ مذیش او را برايقر. ه شاهد بودهيبيحد
ارانش در آن سال به مکه فرستاد يش به ورود او و يل قريتما
مالحظه  ن مسئله ابن مسعوديا رامونيپ مذاکره انيدر جر. بود

 یچگونه برا کنند و یم رفتاراو دمحم با  اراني گونهکرد که چه
 یگر حمله ميدمضروب کردن هم سرحد تا او یوضو آب دنيقاپ

به قاپيدن   هرکس موفق انداختیکه آب دهان مینگامبرند و ه
از  و پوست خود می ماليد و تار موئی که چشمانشد، بر می آن

فوراً برداشته می شد و وقتی سخن می گفت  می شد، سرش جدا
و آرام می شدند و از روی احترام در  آورده صدايشان را پائين

زگشت به وقتی عروه به مکه با. چشمان او خيره نمی شدند
ای مردم قريش، من هم اکنون نزد کسری در : قريشيان گفت

و نزد نجاشی در ُملِک  ُملِک وی و نزد قيصر روم در ُملِک وی
خدا پادشاهی را چون دمحم در ميان ياران خود نديدم وی بودم، به
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م خاطر چيزی هرگز تسليو مردمی را نيز ديدم که او را به
  1 تعمق کنيدتر شبي تانو نظر رأینخواهند کرد، پس در

امبر به يپ: رامون فتح مکه آمده استي پی حلبیرهيدر س
امبر از ي از آن پُر کرد، پی چاه زمزم رفت و عباس سطل آبیسو

که خت، مگر آني نرید و وضو گرفت و قطره اياشاميآن آب ب
را دن بود، آني آشامیدند و چنانچه به اندازهيرا قاپمسلمانان آن

 ی مبدن خود ن صورت بر پوستير ايند و در غدي آشامیم
: گفتندیمگريدبودند، به هم صحنه نياناظردند، مشرکان که يمال

  2. ميده ايده و نه شنين مقام نه دي به ایپادشاه
 نقل گريد یبه گونه ا را عروه ثيحد زادالمعاد در ميابن ق

گاه رفتار اصحاب رسول هللا را عروه آن: ديگویم  کند ویم
 یکيکه در دست انداخت، مگر آني نیخدا آب دهاناره کرد، بهنظ

 و چنانچه ديها افتاد و با آن صورت و پوستش را بمالاز آن
 گرفت بر یکردند و اگر وضو می داد، فوراً اجرا میم یدستور

 یرد و اگر سخن ميک بود که نزاع در گي او نزدیسر آب وضو
 احترام در چشمان یروو از .  کردندیشان را آرام میگفت صدا

 شدند، او طرح عاقالنه را بر شما عرضه کرده یره نمياو خ
   3.ديريرا بپذاست آن

را ان آني سرش را کوتاه کرد و اطرافیه مويبيدر روز حد
:  کندین نقل ميرامون آن چني پیکه حلب. کردند ميتقس ان خوديم

را  ین قرمز خود شده و سلمانيهللا وارد چادر چرمرسولسپس 
 ها را بر ی مویسلمان.  خود فرا خواندی کوتاه کردن مویبرا
م کردند، يان خود تقسيرا ربوده و مفکند، مردم آني بی درختیرو

را را برداشت که پس از شستن، آب آنچه از آنياُم عماره چند پ
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: ن نقل شده استياز أنس چن. افتيی داد و شفا میض ميبه مر
 سپرد و هر تار یدست سلمانبه را شيمو دم کهيد رسول هللا را

  1.دي قاپیرا م آنی افتاد دستیآن که م
نه با آن ي دمحم در مدی که در زندگانیبياز جمله مسائل عج

نه تنها طاهر و تبرک شده  او است که م آب دهانيکنیبرخورد م
خودش شخصاً .  رفتهیشمار مز بهي نی هر دردیبود، بلکه دارو

قاً يدق.  بردیها به کار میها و پاره گ زخمامي التیاز آن برازين
.  شودیمنظور استفاده م نيا یبرا ديُ امروزه از  که گونههمان

- همان ها و کندن صخره ها و حفره هاچشم تراخم ین برايچنهم
 کنند و یماستفاده  ن منظوريا یت براينامياز د امروزه گونه که

  .م پرداختيها خواه که به ذکر آنیگري دینه هايدر زم
 ارزش یب ر مردميسا بار همانند کي فقط را دمحم آب دهانش
ش حمزه، ي، قاتل عموی که به صورت وحشیدانست و آن هنگام

  .ر کندي را تحقیآب دهان انداخت تا و
ه اش ي گریامبر را هرگز به اندازهيپ:  ابن مسعودیگفتهبه

اه مردم ربه هم یمکه، وحش فتح م، پس ازيديان نديبر حمزه، گر
دمحم با :  خودشیگفته اسالم آوردن به مکه آمد و بهیطائف برا

 یم حق را شهادت کهیدر برابر خود، در حال من یدن ناگهانيد
؟ و از ی هستیتو وحش: خورد و به من گفت تکان شدتبه دهم،

من هم او را .  کشتن حمزه سوال کردیگونگ چهیمن در باره
گر يدگانم گم شو، ديو، از برابر د بر تیوا: آگاه ساختم، گفت

سه بار در صورتم : یتينم، و در رواي خواهم تو را ببیهرگز نم
شدت غضبناک شده که بهیدر حال: یگفته اآب دهان انداخت و به

 آمده ابن ِهِ◌شام رهيدر س .ن آب دهان انداختي زمیبود، به سو
  را کشت،یدهويدارام  ربنيس، بُسيأنبن عبدهللا که یهنگام: است
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ند ي گویم) مخراش(به آن   کهیسر کج ني چوبیعصا ر بايبُسَ 
که یبود، هنگام  کردهیزخم او را و دهيبر فرق سر او کوب

د که يس نزد رسول هللا آمد، بر زخمش آب دهان ماليعبدهللا بن أن
  .. کردیرين شدن آن جلوگين داد و هم از چرکيرا تسکهم درد آن

ن در زادالمعاد آمده است که يچن و همی حلبیرهيدر س
 قتل کعب ی دمحم بن قسلََحه برای را به سرگردگیرسول هللا عده ا

که از کار خود فارغ شدند و ی فرستاد، هنگامیهوديبن االشرف 
ً با ها به از آنیکيکعب را کشتند،  نام حارث بن أَوس اشتباها

 نزد ی شد، وقتیاران خودش زخمي از یکير ي شمشیضربه
  .افتيامبر آمد، بر زخم او آب دهان انداخت و شفا يپ

 ی با ضربهیوقت: دي گویمعاذبن عمرو بن الجموع م
م کردم، فرزندش ُعکرمه ي ابوجهل را به دو نیر ساق پايشمش

 بر ید که با پوستيبر یگونه ابه  بر شانه ام زد، دستمیضربه ا
 جدا ساختم چون رام را برآن نهادم و آنيهم پازان ماند، منيتنم آو

امبر بر آن يامبر آورده و پيآنرا نزد پ: یتي داد و در روایآزارم م
 1. ش نهاده و چسبانده شديآب دهان انداخته و دوباره بر سر جا

اش جدا کرده فرق را از تنت خود معاذ که آنيکه البته با روا
را شفا  آب دهان انداخته و آنیامبر بر زخم ويد پيو شا دارد
  .ت چسباندن مجعول استيه است، و رواديبخش

 به گردنش اصابت یري اُحد تین در غزوهيکلثوم بن الحص
  2 ..ديآن آب دهان انداخت و شفا بخش امبر بريکرد که پ

امبر را غارت کرد، ي پینه بن حصن شترهاي عیوقت
که به نيراه افتادند تا اها بهافتن آني یگربراي دیابوقتاده و عده ا

 یرين در گير شدند، که ضمن ايها در گدند و با آنيها رسآن
گمان د بهيرون کشيرا بو او آن.  ابوقتاده نشستیشاني بر پیريت
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که چشمان یرون آمده است، هنگاميز بين آن نيکه سر آهننيا
 یم تيشانيپ بر که ستيچ نيا: دي افتاد، از او پرسیامبر بر ويپ

به من : امبرگفتي پ. که به من اصابت کردیريت: باشد؟ گفت
م يشانيم از پي مالیگونه ارا بهن آنيک شو، پس سر آهنينزد

رون آورد و بر زخم آن آب دهان انداخت و کف دستش را بر يب
که نبوت را به او عطا کرد، درد آن شدت قسم به آن. آن نهاد

  1.. ن هم نشديافت و چرکين
ز  ایکيبرداشت،  زخم ديبن الول خالد )نيُحن( در جنگ

که خداوند شکست را نيا از پس :ت کرديروا امبرياصحاب پ
 خود بازگشتند، یهاگاهیمسلمانان به جا ب کفار نمود وينص

د يگشت و سراغ خالد بن الولیان مسلمانان ميدم که ميامبر را ديپ
امبر يپ.  نشان دادندیگاه او را به ویکه جاني گرفت، تا ایرا م

ه يل خود تکي وارده، به بار و بنددکه از شدت جراحاتياو را د
  2. امبر بر زخم او آب دهان انداخت و آنرا شفا داديداده است، پ
: بر آمده استي خیرامون غزوهي پابن ِهِ◌شام یرهيدر س

 خواهم داد که خدا یبه دست مرد را پرچم فردا: رسول هللا گفت
در  را یروزي دارد و خداوند پی او را دوست میو فرستاده

سپس رسول . ل به فرار ندارديگونه مچي او نهاده و هیهادست
امبر ي شده بودند و پیش تراخميها را فرا خواندکه چشمیهللا عل
ر و ببر تا يپرچم را بگ: ها آب دهان انداخت و به او گفتدر آن

  .بت کندي را نصیروزيش و پيکه خداوند گشانيا
 آب ی علرسول هللا در چشمان: در زادالمعاده آمده است
 یچ دردي که انگار هیگونه ابه. دهان انداخت و او را شفا داد

ن در زادالمعاده يچنهم.  سپردیدست ونداشته است و پرچم را به
 از یکي یريدر روز بدر ت: رفاعه بن رافع گفت: آمده است
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م يچشمانم را کور کرد، رسول هللا در آن آب دهان انداخت و برا
  1 .دين به من نرس از آیدعا کرد پس آزار

در روز بدر :  کندیب بن عبدالرحمن نقل مي از خبیحلب
زخمش دهان باز کرده بود  د ويب مجروح گرديپدربزرگم خب

- ش بست و بهيهابا دست راو آن انداخت امبر در آن آب دهانيپ
  2 .افتيام يد و زخم التيحالت اول برگردان

 غزوهً أُحد در:  کندین نقل مي از قتاده بن نعمان چنیحلب
زان شدند، يم آويهاچشمانم مورد اصابت قرار گرفتند و بر گونه

د و آب ي اول بازگردانیجاها را بهنزد رسول هللا آمدم، او آن
. افتنديو درخشش سابق خود را مجدداً باز  انداخت هادهان بر آن

3  
:  آمده استی حلبیرهي ذات الرقاع در سیرامون غزوهي پ

راه فرزندش نزد رسول هللا ن به همي صحرا نشینن غزوه زيدر ا
 یطان بر وين فرزند من است که شي رسول هللا ایا: آمد و گفت
دهان انداخت  امبر دهان او را باز کرد و در آن آبيپ. غلبه کرده

و به .  خدا هستمیفرستاده  دشمن خدا، منیرانده شو ا: و گفت
عود  رش بودهگرفتا چهآن ابيدر  را فرزندت :آن زن گفت
  4. ز شديهمان ن و. نخواهد کرد

ن کار دمحم در يث مزبور صحت داشته باشد، ايحد چنانچه
 متخصص در جن یهاخي از شی اقدامات برخی برایه ايواقع پا

انه و يد با زدن شخص گرفتار شده با تازي و طرد ارواح پلیريگ
نکه ي ا تواند باشد، بای، م"اذن خداخارج شو به: "ن جملهيگفتن ا
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شدت  را بهانن کار آني اسالم وابسته به کتاب و سنت، ایعلما
  . کنندینکوهش م

 در قباء ی کند که روزیر بن عّوام نقل مي زبهمسراسماء 
امبر يا آورد، او را نزد پيفرود آمد و فرزندش عبدهللا را به دن

 آورد که ی خرمائیامبر دانهيآورده و در دامان او قرار داد، پ
امبر بر آن آب دهان انداخته و در دهان يد و پيرا جوآناسماء 

 که در معده او یزين چياول: دي گویاسماء م. عبدهللا قرار داد
 از آن خرما را بر یامبر بود سپس اندکيقرار گرفت آب دهان پ

  1.  او دعا کرد و او را مبارک ساختید و براي او مالیچانه
 ی بن ابیعل: دي گوی میدر شرح حال عشره مبشره، حلب

امبر ين پيجه، اسالم آورد و ايبعد از خد  بود کهین کسيطالب اول
نهاد و او را روزها از آب دهان مبارک  یبود که نام او را عل

 ی طالب می بن ابیفاطمه بنت أسد مادر عل. ه نموديخود تغذ
 نهاد و در دهان او یدم، نامش را عليکه او را زائیهنگام: ديگو

 ی قرار داد و علیاخت و سپس زبانش را در دهان وآب دهان اند
 یاهيدا خواب رفت، روز بعدبه کهنيا تا ديمکیم راآن چنانهم
 پس. رفتينپذ  رایه ايچ داياو پستان ه یول م،ي آوردیو یبرا

د و يگاه خوابدر دهان او گذاشت، آن زبان م کهيفرا خواند دمحم را
 2.افتي اراده فرمود ادامه  که خداوند عزوجلین وضع تا زمانيا

ا آمد، يدنش از بعثت بهي سال پ8 ین است که علياعتقاد من بر ا
 8ها آمده است، در تيروا در گونه که آنیرا اسالم آوردن ويز

 نيبر ا ليباشد، دل ث صحت داشتهين حديچه ا بوده و چنانیسالگ
 و مقدس یله ايوس عنوان بهدمحم آب دهان خود را  بود کهخواهد

 یتولد عل د هنگاميو شا  بردیکار م بهیامبريش از پيمبارک پ
 یرا اظهار نم آنیوجود آمده بوده، ول بهی در ویامبري پیدهيا
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ت مجمعول و ياصل روا است که نيا شتر دري گمان بیکرده، ول
 که ی رسد که علینظر مد بهيار بعيرا بسي اساس است زیب

رد و يه ها را نپذي دایمهش نبوده، پستان هي بیکودک نوزاد
 جز آب یزيرد و از چيدهان بگ زبان دمحم را بهی مدت زمانیبرا

  .ه نکندي تغذیدهان و
 روز ی از ماجراهایکيبه ) ن سختيزم" (هيُکد"ث يحد

 ی و حلبابن ِهِ◌شام یرهين باره در سيدر ا. کندیخندق اشاره م
لمانان را بر مس ن، عمل حفر خندقي زمیسخت: ن آمده استيچن

 بردند، تيشکا ن مسئله نزد رسول هللايمشکل ساخته بود و از ا
زمين را سست د و ين کوبير ا بر زمآن و گرفت را امبر کلنگيپ

امبر آب خواست و در آن آب دهان يپ: یتيو در روا 1 گردانيد
 خدا خواند و سپس آب را بر ی مطابق خواستهیانداخت و دعائ

که  از حاضران قسم به آنی برخیهگفتد، بهين سخت پاشيآن زم
 مبدل نرم یبه کلوخ راد آنين که رسياو را به حق فرستاد، به زم

  2.  زدی را پس نمیليا بي کلنگ چيه که ساخت
ر يانداختن در خم خندق، آب دهان یماجراها از گري دیکي
 یاهل خندق دچار گرسنگ: است  آمدهی حلبیرهيدر س است،

ن حالت گذشت يسه روز بر ا:  از اصحابی برخیگفتهشدند و به
 سنگ بر یامبر از فرط گرسنگيم و پي نبود که بخوریو غذائ

 ی جابربن عبدهللا انصاریوقت: یتيشکم خود بست و در روا
.  اجازه خواست تا به خانه برودید از وين گرسنه ديامبر را چنيپ
او نزد زنم آمدم و به : دي گویامبر به او اجازه داد، جابر ميپ

- به: ؟ گفتی داریزيا چيافتم، آي گرسنه یليامبر را خيپ: گفتم
 کوچک، پس بُز یک بُز مادهيجو و ) ليک(ک صاع ي یاندازه

 گذاشته وجو را آرد ی سنگیگيدر د راآن و گوشت دهيرا سر بر
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 گفتم یکردم، شب هنگام نزد رسول هللا رفته و آهسته به و
ا دو مرد بر يک ي و  رسول هللای کم غذا دارم، تو ایمقدار

چه اندازه : انگشتانش را درانگشتان دستم فرو برد و گفت. ديزيخ
د و ي نرویمزه، همگار خوشيبس: ش شرح دادم، گفتياست؟ برا

 اهل خندق، یا: اد زديسپس فر. ميايد تا بيز نپزيرتان را نيخم
ش يشاپيپس رسول هللا پ. دي داده، بشتابیافتي شما ضیجابر برا
-داند، بهیم چنان دچار خجالت شدم که فقط خدامن آن. دمردم آم

 بود، رسول هللا گفت، ده نفر، ده نفر یک رسوائيخدا قسم که 
 آن او در و. رون آوردمير را بيکه خمهم بعد از آند، آنيوارد شو

 یگ سنگي دیانداخت و متبرک ساخت، سپس به سو دهان آب
بسم هللا گفته و ازآن  انداخت، سپس ز آب دهانيرفته و در آن ن
.  رفتندیخوردند و می آمدند و میدسته دسته مزينخورد و مردم 

 ی اهل خندق که تعدادشان بالغ بر هزار نفر میخدا قسم همگبه
که يدند، در حالير نشدند از آن دست نکشيشد از آن خوردند، تا س

 کم یز بين ر مايو خم بود پر از گوشت اول گ ما هنوز ماننديد
  1. شدیست پخته مو کا

 یچه که برخث از قول جابر و آنين حديان اينظر من مبه
 نبود ین وضع گذشت و غذائيسه روز به ا«: اران دمحم گفتندياز 

» بر شکم خود سنگ بست یفرط گرسنگ امبر ازيم و پيکه بخور
 رت، سرشاري سیهاکتاب.  خوردیچشم م بهی تناقض آشکار2

 یگونه ابه.  باشدی جابربن عبدهللا متيروا مشابه یهاتيروا از
ن حادثه ي از چنیست که خاليامبر ني پی از غزوه هایکه غزوه ا

 یمعقول ک حالتي یدارا تين رواي ایشهيد ري باشد و شایا
را  نا معقول آنیح دادند که گونهيان ترجي راویباشد، ول
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ن يز است اتر شک بر انگيشيچه بت کنند و آنياستخراج و روا
تعداد نفرات اهل خندق هزار نفر بوده، در   جابر است کهیگفته
 ید همگيشا. است  ذکر شده3000 ابن ِهِ◌شام یرهيکه در سیحال
رو نيو از ا ها از آنیبخش و تنها امدندي صرف غذا نیها براآن

 ارتش ید است که همهي بعیول.  را ذکر کرده است1000عدد 
 خوردن غذا ی از آن برای بخش باشد و تنها ازیدر حال گرسنگ

 یم) ت جابريبر طبق روا(که غذا ید در حاليعمل آدعوت به
که یرا هنگاميز.  باشدی نفر کاف3000ش از ي بیتوانسته برا

چنان مانند ر هميدند، گوشت و خمي نفر دست از غذا کش1000
  . مانده بودیاول دست نخورده باق

 ذکر یدمحم هانخواص آب د رامونيپ  کهیبيعج از مسائل
را خته گردد، آنين است اگر با آب شور آمي ایکياست،  شده

 یا را ميم که آب دري دانی کند و ما مین ميريش فرات، مانند آب
 مخصوص که نمک را از آب جدا یه خانه هايتوان توسط تصف

-  آنیا آب دهان دمحمي گوین مبدل نمود، وليري سازد به آب شیم
در  یحلب. بود ساخته ازي نی بیه خانه اين تصفيک چنياز  ها را

امبر يشان به پآب چاهِ  یاز شور یمردم: ديگویخود م یرهيس
اران خود بر سر چاه مزبور ي از یراه تعدادت بردند، به هميشکا

  1. ن و گوارا شديريرفت و در آن آب دهان انداخت و آب آن ش
که ) رومه(رامون چاه آب يبه هنگام صحبت پ نيچنهم

ده بود و وقف مسلمانان کرده بود، آمده است که يرا خرمان آنعث
 یم گفته که رومه، نام بوده بهیهوديک شخص ين چاه ُملِک يا

فروخته و یرا به مسلمانان مآن و آب دهيگرو به اسالم شود
 2ن و گوارا کرده يريرا شآب دهان انداخته و آب آن امبر در آنيپ

 دِن خون او،ي اصحاب به مک ازیتر از آن اقدام برخبيعج
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ن باره در يدر ا. دي گردی که در روز اُُ◌ُحد زخمیهنگام
 کاله خوِد او یريدو حلقه از ِزِره زنج: زادالمعاده آمده است

ره عامرابن يدر گوشت صورتش فرو رفته بودند، ابوعب) امبريپ(
 یهاکه دندان یگونه ابه د،يکش رونيب دندان با را هاآن الّجراح

مالک ابن . ها، افتادندِق حلقهيعلت فرو رفتن عم او بهیايآس
امبر به يد، پي خون را از صورتش مکید خدريسنان پدر ابو سع

را هرگز تف خدا آنبه: مالک گفت. را تف کنآن: او گفت
 از یهر کس بخواهد به مرد: امبر گفتيپ. نخواهم کرد و رفت

 آمده ی حلبیرهي سدر 1 بنگرد) مالک(ان بنگرد، پس او را يبهشت
 امبر زخم برداشت، خون بر چهرهً يکه صورت پیهنگام: است
 کرد و به یپاک م شيهارا با دستآن او و ديگرد یجار فشيشر

:  گفتی کرد و میخون را بر صورتش خشک م: یگفته ا
 خدا دعوت ی را به سوانامبرشان را که آني که صورت پیمردم

 شوند؟ مالک بن ی رستگار مگونهکنند، چهین مي کند، خونیم
  .پائين دادرا د و آنيصورتش مک از را  خونیسنان خدر

 که از آتش یدن کسيهر کس از د: در روايتی آمده است
. بنگرد بن سنان مالکبه  گردد، پسیم من است، خشنوديجهنم ا

 که یامبر به کسي نقل نشده است که پیاز کس: دي گویم یحلب
ا يد و ير داده باشد که دهانش را بشوده است، دستويخونش را مک

ن نقل يچنکه آن شخص خودش بعداً دهانش را شسته است، همنيا
ده بود، ي که بول او را نوشیمن هنگامينشده است که به اُم ا

را ا آنيو  ديبشو راآن اي د ويدستور داده باشد که دهانش را بشو
هللا شب هنگام رسول : دي گویمن مين باره اُم اً يشسته باشد، در ا

ر تخت خواب او ي که زینيدار شده و در ظرف سفالياز خواب ب
 از یز از فشار تشنگي من نیقرار داشت ادرار نمود، پس از و
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که آب است نيال ايخ ظرف را بهیدار شدم و محتويخواب ب
من آن ظرف ي اُم ایا: دم، به هنگام صبح رسول هللا گفتينوش
دم، يرا نوش آنیخدا محتوبه:  گفتم کن،ین را بردار و خاليسفال

دا شدند و ي او هویاي آسیهاد که دنداني خندیگونه ارسول هللا به
و در . ن هرگز فربه و چاق نخواهد شديشکمت بعد از ا: گفت
  1. افتي نخواهد یآتش به درونت راه: یتيروا

نام برکه دختر  بهین زنيچنادرار او را هم: دي گوی میحلب
از حبشه آمده بود  یو راهبه بوده و همي خدمت اُم حبثعلبه که در

د ي مطلع گردیامبر وقتيپ. ده استيوسف ملقب بوده نوشيو به اِم 
ای اُم  عافيت باشد:  نوشيده است به وی گفتیو که ادرارش را

از گزند آتش با اين مانع  را خود: گفت به روايتی در و. يوسف
  2. حمايت کردی

بهً يده اند، عبارتند از ابو طينوش را خون  کهیگر کسانيد
ر ين باره عبدهللا بن الزبيدر ا. ري و عبدهللا بن الزبیحّجام و عل

 یدم، وقتيامبر آمدم و او را در حال حجامت دينزد پ: دي گویم
 یرا در جائآن: ؟ گفتمیچکارکرد  عبدهللایا: فارغ شد گفت

را د آنيشا: گفت. ن استي تری کردم که بر مردم مخفیمخف
 بر ی بر مردم از دست تو و وایوا: گفت. یآر: ؟ گفتمیدينوش

 یشجاع و ب تين خاطر عبدهللا به غايهمبه و مردم تو از دست
 از ی باال برخیبا توجه به مسئله: دي گوی سپس میحلب. باک بود

را به عبدهللا يز طاهر دانستند، زي او را نی ما فضله هایهاامام
ز دهانش را نشست و يد و عبدهللا نيا بشودستور نداد که دهانش ر

را خود يز شمردند، زيامبر را از طرف عبدهللا جايدن خون پينوش
آنچه در : ديگویم یحلب .گذاشت صحه ین کاِر ويز بر ايامبر نيپ
 ینام سالم وامبر بهياران پي از یآمده است که مرد) عاب ياالست(

 
  235 - 234 / 2: ی حلبی  سيره- 1
  235 / 2: ی حلبی  سيره- 2



 - 448 -

                                                

 :به او گفته امبريپ و دهينوش او را خون را حجامت کرده و سپس
ح باشد ي تواند صحی که خوردن خون حرام است؟ نمی دانیا نميآ

ن يشيپ ثيحدو با  ستين  در دست یو اسناد اثبات  آنیو برا
  1.  تواند داشته باشدیتعارض نم
 کنند و ینظرم صرفید که چگونه از معنيبنگر

که یدرحال.  کنندی میرويث از اسناد پيح احاديح و ترجيدرتصح
د قرآن است، يي که قائل به حرام بودن خون است مورد تأیثيحد

 خوانند،یمح يناصحرا  آنها آنیاست ول قرآن ین محتويبلکه ع
 است یتي آن رواازتر بيعج. ابنندي ینم  آنیبرا یاسناد رايز

ده يد بن حارثه را مکيامبر خون اسامه بن زيکه پني از ایحاک
 اسامه یروز: دي گویشه مي از عانقلن باره بهي در ایحلب. است

د، رسول ي گردیر کرده و صورتش زخميش به آستانه در گيپا
اه و ي سی چون اسامه چهره ایرا پاک کن، ولآن: هللا به من گفت

 داشتم، اکراه ل وي مین کار کامالً بي پهن دارد از انجام ایدماغ
  2. د و دور انداختيصورت او مکپس رسول هللا خود خون را از

ل يدلم بهيدند، بتوانيمکیرا مامبريرا که خون پ یهائد آنيشا
 آوردند، یم شمارطاهر به کل در و مقدس یشخص که او رانيا

- به تبرک به خون و آب دهان او را بهاندام آنو اق ميبدار معذور
 دمحم خود ی برایول. مين موضوع بدانيها به ال اعتقاد راسخ آنيدل
م؟ يم بتراشي توانی میعذر چه سامها خون دنيمک خاطربه
حرام است، و هر  یو در شرع اعمطورکه خون بهیحالدر

  . رودیشمار م در شرع نجس بهیحرام
 زدند و خون یت، رگ دام را مياعراب جاهل م کهيدانیم

 یم کباب و  نهادندیکردند و سپس بر آتش میاو را در روده م
م به او ي تقدی برایزيچد و ي رسیسر م یهمانيکردند و چنانچه م
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 یه مي تهی زدند و از خون او غذائی را مینداشتند، رگ شتر
ُحّرَِمْت «ه حرام اعالم نمود ين آين کار را با اي قرآن ایکردند، ول

ُم َوحلَُْم اْخلِْنزِ يُكُم اْلمَ يَعلَ  ْوُقوَذُة اْلُمْنَخِنَقُة َواْلمَ   اهللِّ ِبِه وَ ريِ َما ُأِهلَّ ِلغَ  ِر وَ يَتُة َواْلدَّ
بر شما حرام شده است، ُمردار و خون و  (1 »َحةُ يُة َوالنَّطِ يَواْلُمتَـَردِّ 

اد شده است و ير خدا بر آن ي که نام غیگوشت خوک و ذبح
ا از فراز يرد و ي که او را بزنند تا بمیوانيوان خفه شده و حيح

موارد حرام ...) به ضرب شاخ مرده  ايرد يبم فرو اندازند تا
 دي بعیلي روند و خیمشمار به نجس اسالم شرعدر فوق یشده

رو در نياز ا. ده باشديخون اسامه را مک  رسد که دمحمینظر مبه
  .ث شک دارمين حديصحت ا
  

   دمحمی و غلو در بارهیگزافه گوئ
  
 تحقق ی دمحم برایم که هدف غائين ذکر کرديش از ايپ

ان قومش ي مآغاز کرده بوده، مقدس بودن که یدن به نهضتيبخش
 یهاها از دستورات و فرمان آنیچراوچونی بیريو فرمان پذ

 کرده و یروي پی کرد که از وی بوده لذا با تمام قوا کوشش میو
ث ياو را تنها نمونه و مرجع مقدس خود در تمام امور بدانند و حد

 نقل عبدهللا بن ثابترا از گران آنيد ر که احمد بن حنبل ويز
 یعمر بن الخطاب روز:  کندید مييرا تأ مسئله نيا کرده اند،

 ی از بنی رسول هللا گذرم به برادریا: امبر آمد و گفتينزد پ
 یم ايآ نوشت، تورات از یشرح من یضه افتاد و او برايقر

ر گشت، عمر يها را بر تو عرضه کنم؟ رسول هللا متغتوانم آن
 راضی  دمحمیامبرين اسالم و پي هللا و دیبه پروردگار: گفت
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حالت نخست بازگشت و آرام پس رسول هللا مجدداً به. هستيم
 اکنون یموس که جانم در دست اوست، اگربه آن: گرفت و گفت

شما . ديشدیراه مد گميکردی میروي پیاز وان شما بود ويمدر 
د ي بنگر1 امبرانيد و من سهم شما از پيهست هاملت سهم من از

 تورات که یهاد که عمر از بخشي دکهیگونه دمحم هنگامکه چه
 یرا خواستهيز. دير گردي نوشته بودند خوشش آمده متغی ویبرا
) دمحم (یواز  بدارد، و دوست را  قرآن نست که عمر تنهاياو ا

 و البته باشد  نداشتهیه و اعتمادي جز او تکیکس کند و بریرويپ
ا ي و دن گفتاريشن هنگامبه بود که دمحم اتيخصوص از یکين يا

ل يکرد و عمر فوراً دلیر ميي صورتش فوراً تغینديناخوشا مسئله
دنش بود به يل به شنيچه را که مار او را درک کرده و آنييتغ

 خود را از توراة پس گرفته و بر ی خرسندیعنيد، يسمع او رسان
د که يو بنگر. د کردي که آورده تأکیني خود از دمحم و دیرويپ

د ي تأکیاب عمر صورتش شکفته و به وجو دنيچگونه پس از شن
 از یروي ندارند، مگر با پیتيا هداي یروزيگونه پچيکرد که ه

 ی کنند، ولیروي پی حاضر و از وی چنانچه خود موسی حتیو
از « د کرد که ين مسئله تأکي نخواهد بود و بر ایراهجه جز گمينت

از و  »شما  سهم من امبرانيپ از د ويهست من سهم شما هاملت
 ی در همهمطاع آنان خواسته که مرجع مقدس و یرو چون منيا

 از جمله ان از کارها و حرکات آنیامور ومسائل باشد از برخ
سرش و  یا تبرک با آب دها ن و موهاي او یدن آب وضويقاپ

 ی شککرد وی میها چشم پوشدن خون حجامتش و امثال آنينوش
 یم به دمحم  را نسبتنان غلو آیاندازه ین کارهائيم که چنيندار

 گرفت که یم انجام یزمان در ن غلويا کهآن ترمهم رساند و
ن اندازه ي از ای حاضر بود ولانان آنيخودش شخصاً زنده و در م
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 بعد از در گذشت او و با مرور زمان، ی رفت، ولیتر نمشيپ
 شد یاافت و وخامت آن بگونهي یار گسترده ترين غلو ابعاد بسيا

 خود دمحم از کتاب و سنت، در تضاد و یست آوردهاکه با د
ن يرامون ايم پي خواهیجا منيتعارض قرار گرفت و ما در ا

 یول. مي قرار دهی را مورد بررسیمرحله از غلو و گزافه گوئ
 یم که هدف و خواستهي گویش از وارد شدن به آن، مجدداً ميپ

ک ياد تنها  که انجام دی اقداماتیشخص خودش از همه یدمحم برا
-ني است، و از ایدن نام ودان و مقدس مانيمسئله بوده و آن جاو

رفته شدن به يرو نام خود را با نام خدا مقرون ساخت و شرط پذ
:  دو شهادت مقدور و ممکن دانستین اسالم را تنها با ادايد

در .  آن بالفاصله شهادت دمحماً رسول هللایالاله االهللا و در پ
 یسو تحقق هدف دعوت بهیهادت نخست براکه همان شیحال

 ی است، ولی کافیدين توحي دی و بر پائیانهدام بت پرستخدا و 
 شهادت یاو به آن اکتفا نکرده و مسلمان شدن را وابسته به ادا

ن يان گواه ايز دانست و داستان اسالم آوردن ابوسفيدّوم ن
  .موضوع است

ه را به قصد فتح نيراه ده هزار جنگجو مدکه دمحم همیهنگام
 مکه اردو یکينام ّمرالظهران در نزد بهیمکه ترک کرد، به محلّ 

ان بن حرب را نزد او آورد، رسول يش عباس، ابوسفيزد، عمو
ده است يا هنگام آن نرسيان آي ابوسفی بر تو ایوا: هللا به او گفت

-پدر و مادرم به: ان گفتيست؟ ابوسفي جز هللا نی خدائیکه بدان
، چنانچه گمان یشاوند پروريدر صبور و بخشنده و خوت چقيفدا

دم ي از او عای هست، نفعیگري دین داشتم که همراه هللا خدايبر ا
  1. نخواهد شد
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 هللا جز یخدائ کهنيبه ا انيابوسف م کهيني بیم جانيا در
: دي گویم و نکرده اکتفا ني دمحم به ایکند، ولیست اعتراف مين

 من یده که بدانيا هنگام آن نرسي آان،ي ابوسفی بر تو ایوا
خدا در ت، بهيپدر و مادرم به فدا: ان گفتيم؟ ابوسفي اویفرستاده

- ی هنگامیتي و در روا1. در دل دارمی هنوز شکّ یکين ي ایباره
م بن يل بن ورقاء و حکيان را نزد دمحم آورد، بديکه عباس، ابوسف

ان و يابوسف هللارسول  یا:  بودند، عباس گفتیراه وز هميحزام ن
ها امان جا هستند و من به آننيل بن ورقاء ايم بن حزام و بديحک

بگو :  خواهند به حضورت برسند، رسول هللا گفتیداده ام و م
سر با او به شب را یو همه امبر آمدهيپ نزد هاآن. وارد شوند

ها شب اوضاع و احوال مردم مکه را از آنبردند و در طول 
: ها را به اسالم دعوت کرد، همگی گفتند سپس آنجويا می شد و

، )نشهدان الاله االهللا (شهادت می دهيم که خدائی نيست جز هللا 
بديل و . ی اويمشهادت بدهيد که من فرستاده: رسول هللا گفت

خدا در اين باره به: حکيم شهادت دادند، ولی ابوسفيان گفت
- دل دارم، پس آنچيزی نمی دانم، و نسبت به آن هنوز شکی در

وای بر : عباس به ابوسفيان گفت. را به وقت ديگری موکول کن
تو، پيش از آن که گردنت را بزنم، اسالم بياور و شهادتين را بر 

                    2. سلمان شدکن، پس او هم شهادت حق را داد و زبان جاری 
 یبه شهادِت دّوم از روان يست که اقرار ابوسفي نیشک

باشد   هر چهیبه قتل کرد، ول ديتهد را عباس او رايترس بوده، ز
 کامل دو ی دهد که مسلمان شدن تنها با اجرایت نشان مين روايا

از . ستي نیکاف) الاله االهللا(ابد و گفتن تنها ي یشهادت تحقق م
 مناره ی خود و بر روی روزانهیها عبادتیآن پس مسلمانان ط

ن ي کنند و ایاد ميشان به هنگام اذان، پنج بار در روز از او یها
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ه خدا بخواهد ادامه  کید و مقدس تا روزياد جاوين ي ایعنيمسئله 
    .خواهد داشت

از : رسول هللا گفت: دي گوی خود میرهي در سیحلب
: دمياز او پرس -  کردم ی کاش نمی که ا- پروردگارم سؤال کردم 

. ی به سخن پرداختا و با موسیخود ساخت) اري(ل يم را خليابراه
 یگمراه دادم و از و پناه افتمين ميتيا تو را ي دمحم آیا: جواب داد

نه ات را سر يا سياز ساختم؟ آي نیمند و باليت نمودم و عيهدا
ت بر نداشتم؟ و يهانساختم و بارت را از دوش یشار از شاد

 نام تو بر ینام من ب که یگونه انامت را بلند آوازه نساختم به
رسول :  آمده استیاز قول زهر نيچنهم 1 شود؟ ینم برده زبان

 یم ها ذبحنام آن اجنه و بهیچه که براگوشت آن از خوردن هللا
 یچه را که به نام خدا و دمحم ذبح م کرده است و آنینه شود

  رايز  است، حرام گفته نيا نفس است، گر چه شود، حالل دانسته
  2.  آوردی م وجود به شرک تّوهم

بعد از نام خدا به هنگام  دمحم نام بردن نظر من چنانچهبه
 ی آورد، حرام میوجود مکه تصور شرک را بهنيل ايدلذبح، به

 نام یمن ب نام« ن گفتهيدر ا نام خدا راهباشد، پس ذکر نام دمحم هم
ا ريز الزم است که حرام باشد، زين»  شودیتو بر زبان برده نم
  .ذبح است و حالت دوم شرک در ذکر نامحالت اول شرک در

ً ايگو  ین احساس را کرده بود که پس از ويا دمحم شخصا
ش خواهند ي را در پی او راه غلو و گزافه گوئیمسلمانان در باره

 خارج و مافوق بشر یک انسان عاديگرفت و او را از مرز 
ان، يحينه که مسگومرا آن: رو گفتنيقرار خواهند داد، و از ا

 ید، من بنده ايش مکني کنند، ستایش ميم را ستاي بن مریسيع
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 عبدهللا و(  او ی خدا و فرستادهید بندهيستم، بگوئيش نيب
ز اکتفا نکرده و در دو جا در قرآن در سوره ين نيبه ا 1).هُ رسولُ 

َ َبَشرٌ «د کرد، ين مسئله تاکي فُّصلَت و کهف بر ایها َا َأ  ُقْل ِإمنَّ
ثْـُلُكْم   یم که )  باشمیشما م همانند یبشر من بگو همانا(  2»مِّ

) همانا(» إنما«د يه بشر بودن خود را با دو تأکين دو آيم در اينيب
   مسلمانان اي گویول. است ت کردهيتثب ،)همانند شما(» مثلکم«و 

  . دهندیت نميرضا یقرار دادِن و بشر ما فوق جز یزيبه چ
ج ي او گفته و رای که در بارهیهائي از جمله گزافه گوئ

 ین باره حلبي نداشته است، در ایه اي سایکه ونيکرده اند، ا
 نه در آفتاب و نه یف وي شخص شریهيسا: دي گوین ميچن

را لگد مال کند، و مگس  آنی شده تا مبادا کسیمهتاب ظاهر نم
 که يیها و غلوهااز جمله اغراق 3 . نشستهی نمیز هرگز بر وين

. نه استيت مکه و مدي او شده، اختالف بر سِر ارجحّ یدر باره
نه ي بر عکس مدی دهند و برخیح مينه ترجي مکه را بر مدیبرخ

ک مسئله اتفاق نظر دارند ي هر دو دسته بر سر یول. را بر مکه
ن يالبته صحبت ا: دي گوی می است، حلبیو آن محل دفن و
نه در ياو را در مدف ي بدِن شری که اعضایاختالف شامل مکان

  مترجم–قبر دمحم ( نه مکان مزبور  شود، وگریبر گرفته است نم
 بر عرش و ین است و حتي زمی سرتاسر کرهین بُقعهيبهتر) 

  4. ت داردي ارحجّ یکرس
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گونه که در قرآن آمده م که عرش آني دانیالبته همه م
خداوند ( 1 »تَـَوىالرَّْمحَُن َعَلى اْلَعْرِش اسْ «است، قرارگاه خداوند است 

تمام گاه دمحم را به غلو کنندگان آرامیول) بر اورنگ قرار گرفت
  .خداوند دانسته اند) اورنگ( بهتر از آن عرش یمعن

ِل يَوِمَن اللَّ «ن در قرآن در سورهً االسراء آمده است يچنهم
ِفَلًة لََّك َعَسىفَـتَـَهجَّ  َ عَ يَأن ْد ِبِه   از یو بخش ( 2»اً ُمودرَبَُّك َمَقاًما حمَّْ َثَك بـْ

 است تا ی تو فزونیبرا دار باش کهيب شب را به نماز خواندن
 واضح ).زديبر انگ ستوده یگاهيد پروردگارت تو را در جايشا

 تيرضا ش ويستا است که مورد یمحمود آن جائ  مقام است که
 باشد ی شناسد میا ميند ي بیم راآن و هر که اقامت کننده در آن

 که موجب ی انواع کراماتی است برای صفت مطلقو در واقع
 مزبور یهي مسلمانان در مورد آی باشند، ولیش و حمد ميستا

ش گرفته تا ي را پیدا کرده و راه غلو و گزافه گوئياختالف پ
. دي در بغداد گردیار بزرگي که منجر به بروز فتنه بسیجائ
و را بر نست که خداوند اي آن ای ها معتقد بودند که معنیحنبل
:  گفتندیم گرانينشاند، د خواهد خود) اورنگ ( عرش یرو

 ی به هنگام روز داوری شفاعت ُعظمین مقام محمود معنيبلکه ا
چنان باال گرفت که منجر به زد و ن اختالف آنيو ا.  دهدیرا م

، ی حلبید و طبق گفتهيراه افتادن خون و کشتار گردخورد و به
  3. ن کشته شدند آیجهي در نتیشماریخلق ب

رامون دمحم شده ي که پیگري دیهایاز جمله گزافه گوئ
. ان شدن استي بودن عورت او در صورت عیاست، نامرئ

 
  5آيه : ی طه  سوره– 1
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در  است و چنانچه دهيند کسچيه او را عورت: دي گوی میحلب
دن آنرا نداشت، ياش قدرت دشده، چشمانیان مي عیبرابر کس

  1!  کردیجاب نميرا ادن آنيرا کشف عورت او، ديز
  

  ن و عبادتيد
  

را يز. عبادت دارد قاعده و قانونی در پرستش و ینيهر د
 یکيگرند و تصور بودن يدکين و عبادت، الزم و ملزوم يد

 مجازات از ن عبارتستيچون د. ر ممکن استي، غیگريبدون د
خضوع و  اد وياز اطاعت و انق عبارتست و عبادت و پاداش

- ز الزم است و آنين باشد، اطاعت مجازات کهیجائو آن. یليذل
ِن بدون يپس د. ز خواهد بوديکه اطاعت باشد، پاداش نیجائ

 رو به ُکنه جوابني خواهد بود، و از ایعبادت، فاقد هرگونه معن
- که از او خواستند که از نماز صرفیف هنگاميئت ثقيبه ه دمحم

 ینيد: د کرديباره تأک نيا  دران به آنیو. مي بری مینظر کند، پ
  2.  نداردیکه نماز نداشته باشد نفع

  
  )صلوة(نماز 

  
از لغت ) صالة (ین است که کلمهيشتر اعتقاد بر ايب
 یهوديگاه ک عبادتيگرفته شده است که نام ) صلوتا (یعبران

  .کار رفته است عبادت بهیبوده و به معن) ستيکن(
 است که روزانه در پنج نوبت و در ینماز در اسالم عبادت

 اصول و ارکان و یرد، و داراي گی انجام مینيعات معسا
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 فقه یها باشد که در کتابیها و مستحبات مواجبات و سنت
  .ستيها نان آني به بیازيل آمده اند و ني به تفصیاسالم

 جز قرار گرفتِن یزي نماز چیم که معنيد بداني بایول
 خدا و توجه کامل و سرشار از خضوع، درگاه در گزارنماز

و هدف از آن . ستي پروردگار نی به سویشوع و سرسپردگخ
 غفلت و یهایرگيش روان از تي جز پاالیزيچ  تواندینم

 یدهيکه شامل دو فا. ت باشدي معصیهای آن از ناپاکیشتشو
 ینهيقل دادن آيدا، که عبارت از صي ناپیکيعمده خواهد بود، 

ان، ي نمادا وي هویگريد. روح از زنگ غفلت نسبت به خدا است
 از ی نمازگزار و عدم انحراف ویاز راست کردار که عبارت

و چنانچه . باشدی کردارها و رفتارها میهير در کليراه خ
 غفلت ی ویاد خدا باشد و از دستورهاي همواره بهیشخص

ً در کردار و رفتار وينورزد، نها ز ين با مردم معامالت خود تا
 که یده ايم که فايرسیجه مين نتيسالم خواهد بود و به ا و راست

 کنندهعبادتا ي رود، به خود نمازگزار یدر انتظار آن از نماز م
در واقع  نمازگزار کهني ایعني ).خدا(معبود  به نه گردد و یمباز
د از فحشا يو نماز با.  خداینه برا خواند وی خودش نماز میبرا

 ز آمدهين قرآن در گونه که همانیر اخالقيح و غيو اعمال ناصح
-  تواند نماز بهینم صورت نير ايو در غ کند یرياست، جلوگ

 رامونيپ صحبت و است طور عام نماز بهین معنيا. ديايحساب ب
  . شودیت مي و کمیگونگشامل چ اسالم، نيد یچهيدراز  آن

  
د ي متأسفانه بایم ولي بردی نماز پیبه معن:  نمازیگونگچ

را يقاً بر عکس آن است، زي نماز نزد مسلمانان دقیگفت که معن
ستادن و نشستن و يمسلمان به هنگام نماز ا  که نمازگزاریرفتار

 و ی بدنیک سلسله کارهاي جز یزي کند چیسجده و رکوع م
  .ستندي شباهت دارند نیشتر به ورزش بدني که بیر روحانيغ
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 ی هرگز نمین حرکاتيکه چننيما را در ا ین ادعايا چهآن
حضور قلب و توجه روان همراه با خضوع و گر انيتوانند نما
 خالق باشند، مجاز بودن نمازگزار به انجام ی به سویسرسپردگ

 باشد که ی خارج از موضوع نماز میحرکات و اشارات
 نماز از طرف یبرگزار  ماین ادعاين نمونه و شاهد ايصادقتر
  . باشدیم )دمحم( امبريپ خود شخص

 ی نماز از طرف ویر برگزایم به چگونگياندازي بینگاه
-تياز روا چند ینکته هائ یبه ارائه موضوع نيا درک یو برا

او به : دي گویم ميابن ق. مي پردازی موجود در زادالمعاد میها
 با یستاد، ولي ای بخواند به نماز مین قصد که نماز را طوالنيا

 کرد تا مبادا بر مادر یرا کوتاه مه کودک آني گریدن صدايشن
ه فرستاد و ي را به عنوان طالیک بار سواري. دي آکودک گران

 که سوار از آن یبه راه ن حال مرتبيستاد و در ايخود به نماز ا
ن ي توانست او را از ای افکند و نماز نمی گشت نگاه میباز م

  .کار باز بدارد
 کرد و ین صورت برگزار ميهمز بهياو نماز فرض را ن

 خود را به هنگام ی دختریهع نويأمامه دختر ابوالعاص بن الرب
 او ستادي ایم به پا کهی کرد و هنگامیم حمل شيهانماز بر دوش

 ین ميبر زم رفتیم که به رکوعی داشت و هنگامیمبر را
  1. نهاد

 یم نشان  رسد، چونینظر مبه بي عجیليخ مسئله نيو ا
.  داردیش از خود نماز اشتغال فکريدختر بچه ب نيدهد که به ا
ً نممن شخص  داشته که به هنگام ی دانم که چه ضرورتیا

ن بگذارد، ي نماز، دختر بچه مزبور را بردارد و به زمیبرگزار
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 آورد یوجود من تصور را بهيک تماشاگر اي ی که برایگونه ابه
  . را دارد بدنی نماز قصد انجام ورزشیکه برگزار کننده

 ني افتاد که در حی اتفاق میگاه: دي گویم ميابن ق
 آمد و در را بسته یم یانجام کار یشه براي نماز، عایبرگزار

 یباز م در را افتاد ویراه مافت، او نماز را ترک کرده، بهي یم
نماز  به هنگام نيچنهم. گشتیم کرد و سپس بر سر نماز باز

  . دادیبا اشاره جواب م را سالم
 ی انجام کاریامبر مرا براي پیروز:  جابریطبق گفته

افتم، سالم کردم، ي نزد او آمدم او را در حال نماز یاد، وقتفرست
منظور اشاره با : دي گویت کننده ميروا. داد با اشاره جوابم را

  . باشد یانگشت م
 انجام نماز متوجه یامبر برايپ: دي گویعبدهللا بن عمر م

 سالم کردند، به یدند و به ويانصار رس قُبا شد، در حال نماز
کف : داد؟ گفتیها را مل هللا چگونه جواب آنرسو: بالل گفتم

که . سمت باال قرار دادرا به آنین و رويدستش را به سمت پائ
-  آنیو ترمذ گونه ذکر شده استني سنت و مسند بدیهادر کتاب

.  کردیاو با دستش اشاره م: ح کرده استين گونه تصحيرا بد
ه از حبشه کیهنگام: عبدهللا بن مسعود گفت: دي گوی میهقيب

افتم، سالم يامبر وارد شدم و او را در حال نماز يبرگشتم، بر پ
  1.  سر به من پاسخ دادیکردم، با اشاره

ان يل ميشه حايکه عای نماز در حالیگاه: دي گویم ميابن ق
 ی پا  رفتیم سجده به کهیموقع و  کردیم برگزار او قبله بود

 یش را کنار ميپاهاشه ي داد و عایش تکان ميهابا دست را او
  . کردیش را دراز ميستاد مجدداً پاهاي ای مید و وقتيکش
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 در محل ش رايپاها شهيعا  دهد کهی منشان تيروا نيا
 او را یسجده، پا رو به هنگامنيا  ازگذاشت ویاو م یسجده

ده تا بتواند سجده کند و ي کشیش را ميپا و او  دادهیتکان م
ش را دراز ي خاسته، مجدداً پایبر مکه نيمحض اکه بهنيب ايعج

  .  کردهیم
 آن بر و گذاردی نماز مامبر برمنبريپ: دي گویم ميابن ق

 آمده و بر پائيند، ي رسیکه به سجده می رفت و هنگامیرکوع م
-یم ايآ. 1  رفتهیمنبر م ی کرده و مجدداً بر روین سجده ميزم

دا و  خی حضور قلب و توجه به سوین نمازيک چنيتوان در 
  د؟يايوجود بخشوع به
 خواند، ی نماز میواري در برابر دیروزکه آنتر بيعج

که شکمش ني او با ای از کنار او گذشت، ولیکه ناگهان چهار پائ
 در یو روز. چنان به نماز خود ادامه دادد، هميوار چسبيبه د

شده  کينزد یبه و  عبد المطلبیز از بنيحال نماز بود که دو کن
ز شدند و او در حال يگر گالويداجره پرداخته و با همو به مش
-و به. گر جدا ساختيدها را گرفته و از هم نماز آنیبرگزار

که انداخته و او بدون آن امبر چنگيبه زانوان پ:  احمدیگفته
 یروز و. ساخت گر جدايداز هم ها رانمازش را قطع کند، آن

ش به يهاه با دست گذشت کیاز برابرش م یغالمدر حال نماز 
ن حالت با يز بازگشت و همياو اشاره کرده بازگردد و او ن

  2. تکرار شدیزيکن
 ی ابیعل . کردیصاف م نهيس نماز ز در هنگامين یگاه

 زدم و ی از روز به او سر مینيدر ساعت مع: دي گویم طالب
چه در حال نماز بود و چنان.  گرفتمیش از وارد شدن، اجازه ميپ
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چه از نماز فارغ شده  شدم، و چنانیکرد وارد میمنه صاف يس
.  استیت مزبور از نسائيروا.  دادیبود، به من اجازه ورود م

به :  کندینقل م نيچن  طالبی بن ابیعل از قول رااحمد آن
 زدم و یشب سر م ک بار دريک بار در روز و يرسول هللا 

 یم صاف نهيس  شدم،یم وارد بر او نماز حال در چهچنان
ت کرد و هم به آن عمل کرد، او به يرا روااحمد هم آن 1.کرد

 ی نماز نمیرا باطل کنندهآن و  کردیم صاف نهينماز س هنگام
  .دانست

م که نماز عالوه بر ي بری میبا توجه به موارد ذکر شده پ
 یها تواند با حرکتیبرخاستن و نسشتن و رکوع و سجود، م

 برگرداندن یچون روارند، هم به خود نماز ندی که ربطیگريد
ن آمدن و باال بردن يو اشاره کردن و راه رفتن و باال رفتن و پائ

را از روح و جوهر نماز  همراه باشد که رهين آوردن و غيپائو 
ها و ک سلسله حرکتيشتر ي کند که بیسازد و ثابت میآن دور م

  .ی هستند تا روحانی ورزشیهاتيفعال
 خورد سجده است، یبه چشم م که یتين وضعيتربيعج

ن نهاده، ي اش را بر زمیشانيپ را وضع شخص سجده کننده کهيز
ن ي ای و خضوع باشد، ولی و بندگیليانگر ذليد در ظاهر نمايشا

گر روح خوِد نماز باشد، اني و نما تواند منعکس کنندهیظاهر نم
ن روح، تنها با توجِه کامِل شخِص نماز گزار با يرا تحقق ايز
او از دل  شدن قلب ام روان خود به پروردگار، و فارغتم

ر ي سازد امکان پذی که او را از پروردگار جدا می هائیمشغول
- تي تواند تنها منحصر به سجده باشد، بلکه در وضعیاست و نم

  .ردي تواند تحقق بپذیز ميا نشسته نيستاده و ي ایها

 
فصل سينه    : ، کتاب السهو 574: مسند عشره، شماره :  مسند احمد – 1

  ).الصلوةاَلتَنَحنُُحُ◌ُ◌ فی(صاف کردن به هنگام نماز 
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 ی سجده بر خضوع و بندگی ممکن است حالت ظاهریآر
 رود که شخص سجده کننده ین احتمال نميا اي آیلت کند، ولدال
 و یل مشکالت خانوادگي از قبیگري خدا به مسائل دیجابه

 داشته باشد؟ یره اشتغال ذهني دشمنان و غی و توطئه هایتجارت
ل يدلگونه ممکن است که نمازگزار تنها بهن صورت چهيو در ا
 اکثر تقّرب و  به حدیت بدنين حالت و وضعيک چنياتخاذ 

 توان به یافته باشد؟ در نماز هرگز نمي به خدا دست یکينزد
ک عمل صرفاً يرا نماز ي سجده اعتماد کرد، زیحالت ظاهر

ت قائل يتر اهمشي باطن و درون آن بید براي است و بایروحان
  .شد تا ظاهر آن

د ي، بایصرف نظر از داللت سجود بر خضوع و بندگ
 یار زشت است و حتي آن بسیمنظرهاعتراف کرد که حالت و 

 گفته است که یت شعرين مورد بي در ایراني ای از شعرایکي
نست ي در هوا این و مقعدي بر زمیسر« نست ي آن ایمعن

ز به آن يامبِر دمحم ني پیز ابوطالب عموين نيش از ايپ! »عبادت
ن نقل ي از قول ابن اسحق چنین باره حلبياشاره کرده بوده، در ا

 از اهل علم ذکر کرده اند که رسول هللا هر گاه که یبرخ: د کنیم
قوم خود   و دور از چشمیراه علهمده بهي رسیموقع نماز فرا م
 یروز.  کردهی رفته و نماز برگزار میم به اطراف مکه

افت، از ينام نخله در حال نماز  بهیها را در محلّ ابوطالب آن
نم ي بی است که میزيه چن چي بردارزاده ایا: ديرسول هللا پرس

ن خدا و مالئکه و ين ديا: امبر گفتي؟ پی کنی میروياز آن پ
م است، که خداوند مرا به آن ين پدرمان ابراهيامبران او و ديپ

ت و دعوت ين مردم به نصحي مردم فرستاده و تو سزاوارتریبرا
من به و کمک رش آنيبه پذ هاآن نيسزاوارتر ت وي هدایبه سو
ن يمن قادر به ترک د: ابوطالب گفت. یباشی من راهيدر ا

: امبر گفتي به پیتيو در روا. ستميمان و اعتقادات آنان نپدران
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خدا هرگز مقعدم از کن بهيست و لي نی گوئیم چه که بر آنیباک
  1. خودم باالتر نخواهد رفت

 منبر خنده اش یرو  بری علیت شده است که روزيروا
اد ابوطالب افتادم يبه: سؤال شد، گفتن باره از او يگرفت، در ا

م و او ما را يستاده بوديامبر در نخله به نماز ايکه با پیبه هنگام
که ینم؟ هنگامي بی است که میزين چه چيا: د و سؤال کرديد

گوئی نيست، ضرری در آنچه که می: م گفتي او شرح دادیبرا
اد ي ب.د رفت از خودم باالتر نخواهزخدا قسم که مقعدم هرگولی به

  2.خنده ام گرفتو   او افتادمین گفتهيا

ح، همانند همان انتقاد يک انتقاد صحي ن گفته ابوطالبيدر ا
 که یگر از کساني دیکي.  از حالت سجده نهفته استیرانيشاعر ا

 یلد أسديَحه بَن ُخوَ يحالت سجده را مورد انتقاد قرار دادند ُطلَ 
 کرد و ادعا نمود یغمبريپ یامبر، ادعاياست که پس از وفات پ

:  نماز مسلمانان گفتیاو در باره. شده است  بر او نازلیوح
 یتان کاريتان و باال بردن مقعدهاي کردن چهرهایخداوند با خاک«

 یرا َکره بر رويد زياد کنيستاده ياو را ا.  دهدیتان انجام نميبرا
 به  خود در واقعین جملهين آخريو با ا 3» .آب شناور استدوغ

ن ي آن اشاره کرد و منظورش ای نماز و حالت ظاهریروح واقع
 آن ید روح و جوهر نماز باشد و بر حالت ظاهريبود که هدف با

ت گرفته و يآب اولوکه کره بر دوغهمچنان. ت داشته باشدياولو
ک عمل يکه نماز ني کالم ایخالصه. شودیم آن شناوریبر رو

 ینرمش ها تر بهشيب که ارفتاره نيا و است یصرفاً روحان

 
      270 / 1: ی حلبی  سيره– 1
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 یآهنگبا روح و جوهر و هدف نماز هم ، 1دارند شباهت یورزش
 اکتفا ستادن و نشستنيچه به همان او چنان. ندارند یسازگارو 
 ین رفتارهايسته تريست که شاي نی بود و شکیمترستهيشد شایم

 آن ی روح و جوهر آن همان حالت نشستهیمربوط به نماز برا
ن حالت و رفتار ياتري گویرا منعکس کنندهيد است، ز تشهیبرا

 در توجه هان آنيترنمازگزار از لحاظ حضور قلب و مخلصانه
 یمشغول نفس از دلیها به رهائن آنيکتريمعبود و نزد یبه سو

  .  آن استیها
ف ي از طوای کند اقدام برخید مي ما را تأئین گفتهيچه اآن

و  یعثمان یامپراتور از یس از جدائپ هایآلبانمسلمان از جمله 
 جهت ینيک کنفرانس دي یدست آوردن استقالل به برپائبه

 علت مشکل و سخت بودن آن نماز بهیل رفتارهاي و تعدیبررس
صورت گرفته شد که نماز فقط به ميتصم انيو در پا.  باشدیم
  . رکوع و سجود آن حذف گرددیهاستاده برگزار گردد و حالتيا

 تعداد - 1که در دو مورد جلب توجه می کند : ازکميت نم
  .های برگزاری آن در طول روز زمان-2های آن رکعت

 یثميه ابن حجر : کندیم نقل نيچن خود یرهيس در یحلب
د مکلّف نمود و يدر آغاز مردم را تنها به توح رسول هللا: ديگویم

چه  با آنگاه نماز راآن. ن روال ادامه دادي بر ایدي مدیهاتا مدت
- سپس همه. ها واجب ساخت ُمّزِمل آورده است بر آنیدر سوره

 یکي ینيض ديگانه منسوخ کرد و فرا پنجیها را با نمازها آنی
ش ينه، افزايه گرفتن اسالم در مدي، پس از پایگريپس از د

- همافت، يش يافزا و گسترش اسالم و هر اندازه که ظهور. افتندي
  2. افتندي گسترش ی در پی پینيض ديز فرايراه آن ن

 
  . مترجم–" جادوگرانه: "ی صادق هدايت گفته به–1

  267 / 1: ی حلبی  سيره– 2
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مل از آن ی که در سورهینماز اد شده است، همان ي ُمزَّ
ان آن منسوخ ينماز شب است که در صدر سوره آمده و در پا

گونه که ابن حجر گانه آن پنجیو در واقع با نمازها. ده استيگرد
مل آمده است . ذکر کرده است نسخ نشده اند َها ي أَ «در سورهً ُمزَّ

ُل ، ُقِم اللَّ الْ  ِه َورَتِِّل ي ، َأْو ِزْد َعلَ يالً  ، ِنْصَفُه َأِو انُقْص ِمْنُه َقلِ يالً  َقلِ يَل ِإالّ ُمزَّمِّ
 یجز اندکده، شب را بهيچي جامه بر خود پیا(  1 »الً ياْلُقْرآَن تـَْرتِ 

 و قرآن یفزايا بر آن بيم بِکاه، ي از نیا کمي از آن یميز، نيبرخ
  ).ام وبا درنگ بخوان آریرا با آهنگ
منظور » ز ي برخیجز اندکشب را به« : ن گفتهيدر ا

 سپس زمان . شب ینه همه یول است نست که نماز شب واجبيا
 از یا کمي از آن یمين«  :دي گویح کرده و مي را تشر یزيخ شب

  . آن3/2 یعني » یفزايا بر آن بي«  آن 3/1 یعني» م بِکاه ين
 شخص شب یول. ب استک امر واجي، یزيپس شب خ

ا ي از شب یميان ني نماز میز در انتخاب مدت زمان برگزاريخ
  .ر استي آن مخّ 3/2ا ي و 3/1

شب : دي گویاز قول حسن م ر خوديدر تفس یزمخشر
حساب  بود و سنت بهیشب، امر واجب 3/1 زمان مدت بهیزيخ
زها در انتخاب ي شب خیواجب بود ول: یگريقول د آمد و بهیم

 یکلب. دي سال بعد منسوخ گرد20 یول. مان مختار بودندمدت ز
 3/2ا ي 3/1 2/1که مدت زمان نيزها از ترس ايشب خ: دي گویم

 یدار ميب صبح ت نکرده باشند، تايرعا حيطور صحبه را
 یار سخت و مشکليک کار بسين يست که اي نیشک 2.ماندند

و رزق و دار ماندن تا صبح، امکان به دنبال معاش يرا بياست، ز
 یني دیضهين فرينرو ايرد و از اي گی رفتن را از انسان میروز

 
ل  سوره– 1   4- 1های آيه: ِ◌ ُمَزِمّ
ل سوره4-1: های تفسير آيه:  کّشاف زمخشری – 2   ی ُمَزِمّ
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 یابد و در آخر سورهي که گفته شد، نتوانست ادامه یبه شکل
مل منسوخ گرد ِل ي اللَّ یْعَلُم أَنََّك تـَُقوُم َأْدَىن ِمن ثـُُلثَ يِإنَّ رَبََّك «د يُمزَّ

َن الَّذِ  ُر اللَّ يَن َمَعَك َواهللَُّ يَوِنْصَفُه َوثـُُلَثُه َوطَائَِفٌة مِّ َل َوالنـََّهاَر َعِلَم َأن لَّن يَقدِّ
َرُؤوا َما تَ يُحتُْصوُه فَـَتاَب َعلَ  پروردگارت داند  (1»سََّر ِمَن اْلُقْرآنِ يُكْم فَاقـْ

 ) 3/1( و نصف آن ثلث آن  ) 3/2( ک دو ثلث شب يکه تو نزد
 خداوند تند،هس تو با که یهائز از آنين یاو دسته یزي خیبپا م

 را داند و داند که شما حساب آنیم را روز و شب یاندازه ها
سر يرفت، از قرآن هر آنچه مي شما را پذید داشت و توبهينتوان

  .)ديگردد بخوان
، " داندی شب و روز را میخداوند اندازه ها: "منظور از

 ساعات شب و روز را یکه اندازه هان خداوند استينست که ايا
را و داند که شما حساب آن " دي دانیرا نمو شما آن داند یم

 ی شما نمیدانست که ساعت شمار خداوند یعني "داشت دينتوان
د و يدار بمانيش از اندازه بيد بياطاً ناچاريح باشد و احتيتواند صح

ار مشکل و سخت ي شما بسین برايد و ايشب را تا صبح برسان
شما اجازه ترک شب  بهیعني) رفتي شما را پذیو توبه(است 

) ديسر گردد بخوانيچه ماز قرآن هر آن(  مزبور را داد یزيخ
د و به يسر و مقدور شما است نماز بخوانيکه میجائ تا آنیعني

: دي گوی میزمخشر. دين توجه نکنيشي پی ذکر شدهیاندازه ها
 از ارکان آن یکيرا يهمان نماز است، ز قرآن منظور از قرائت

 20 یهي با آیزيم که احکام شب خيني بیسان مني و بد2.است

 
ل  سوره– 1   20 آيه: ِ◌ ُمَزِمّ
  

  ُمَزِمّلی  سوره20تفسير آيه :  الکّشاف – 2
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سَّر يم( نماز با شرط یدند و برگزاري مزمل منسوخ گردیسوره
  .ها شدن آنيگزیجا) و مقدور

ر ينظر غ از دو امر، که در آغاز نماز حالت ن بودهيچننيا
و هنگام  داشته اختصاص به شب  تنها- 1:  رسدینظر م بهیعاد

 شده ونه به ی میري با زمان اندازه گ- 2 شده یروز برگزار نم
 ین نمازي چنینيچ دي برم که درهیوگمان نم. تعداد رکعت ها

 از رکوع و سجود یظاهراً نماز مزبور خال. وجود داشته باشد
ن يو در ا  شدهیم برگزار و قرائت ستادهيبوده و تنها بحالت ا

  .مي کنیل استناد ميمورد به دو دل
 «و ) زيبرخ را شب (» ل يقُم الل«  او ین گفتهيا  در– 1
و ) می خيزی برتو که داندمی پروردگارت(»ُقومُ  َ ْعَلُم َأنَّكَ ي ِإنَّ رَبَّكَ 

َرُؤوا َما تَيسَّرَ « سر يم چهآند هر يبخوانازقرآن  ( ».ِمَن اْلُقْرآنِ فَاقـْ

 " پاخاستنبه"به ) نماز را(را  توان ادعا کرد که آنیو نم). گردد
 یطور که زمخشرهمان.  از ارکان آنستین رکنر کرد، چويتعب

ر کرده ي از نماز تفسیريرا تعب قرائت قرآن گفته و آنیدرباره
  . از ارکان آنستیاست، چون رکن

و . قير است و نه تحقيک تفسي یزمخشر ین گفتهيرا ايز
 شناخته شده ی و معمولی او در واقع باستناد نماز عادین گفتهيا

-چي هیول. رکوع و سجود است یدارا  کهاست، ان مردميدر م
ن باشد که نماز ي که دال بر ایزيث و اخبار چيحدان يراوکدام از 

.  ما نقل نکرده اندیشب از رکوع و سجود برخوردار بوده، برا
  .د مرجح دانستي عبارات قرآن را بایپس اقتضا

ر يطورمبهم و غهم به شده، آنی میري با زمان اندازه گ- 2
ن ير ايو در غ) ا دو سوم آن يک سوم آن يا يف شب نص(ق يدق

 چنانچه از رکوع و سجود برخوردار بوده، با یعنيصورت 
ن مسئله ي شده و همی میريتوجه به تعداد رکعت ها، اندازه گ
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ستاده يحالت ادو رکن بوده و تنها به نيا فاقد  کند کهیثابت م
  .  شدهیبرگزار م

و  کارها یهمه در دمحم ست کهين یشک :نماز تحول دوم
 ی گرفته و بر حسب اقتضایم شيپ در راه اجتهاد را آمدهاشيپ

 داده که ناسخ و یر مييز تغيرا ناز آنيط مصلحت و نيشرا
ر آن ي اجتناب ناپذآمدی نازل شده، پیمنسوخ در احکام شرع

  .بوده
 یها از سنتیاز و مصلحت، سنتين یاقتضا حسببر تحول

ن يم که دي بنیرو مني باشد، و از ایخداوند در خلق خودش م
در ) دمحم(گزار آن اني تا وفات بنی بر پائیاسالم از همان ابتدا

 یتحوالت روزه و جهاد را مورد بررس. ر بودهييحال تحول و تغ
 خود سه مرحله از تحول را پشت یز به نوبهيم، نماز نيقرار داد

که از آن ن آن همان نماز شب است يسر گذاشته است، که نخست
به نماز دو ) نماز شب(ن نمازير ايين آن تغيم و دوميگفتگو کرد

ش از يپ( سحرگاه ی عصر و سپس به دو نماز دو رکعتیرکعت
 یحلب). ش از غروب آفتابيپ ( عصریو دو رکعت) طلوع آفتاب

هنگام عصر ش از إسراء، نماز دريپ: ديگوینقل از االمتاع مبه
 شده و سپس به نماز یار مش از غروب آفتاب برگزي پیعني

مقاتل بن . سحرگاه و نماز عصر هر کدام دو رکعت مبدل شد
در آغاز اسالم پروردگار نماز را در سحرگاه : دي گویمان ميسل
هر ) ش از غروب آفتابيپ(و هنگام عصر) ش از طلوع آفتابيپ(

  1.کدام دو رکعت واجب نمود
ً  لياست که جبرئت شده يروا آموخته نماز را به او  شخصا
:  کندیم تيروا نيچن ابن اسحق ن باره ازي در ایاست، حلب

امبر يکه نماز بر پیت کردند، هنگاميم رواي از اهل علم برایبرخ
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 یل در قسمت شمالي، جبرئ)ش از إسراءي پیعني(د يواجب گرد
 که دره قرار داشت، با ی در سمتیمکه نزد او آمد و در دخمه ا

- د، آنيبجوشان ني از زمیآب چشمهو  دي را کاوینيش زميهادست
گاه در برابر چشمان نظاره گر رسول هللا از آب آن وضو ساخت 

آموزد، سپس به رسول هللا يش از نماز را بيتا به او راه طهارت پ
 کرده و به همان صورت وضو یروي پیدستور داد تا از و

  1.ستاد و دو رکعت نماز خوانديامبر به نماز ايگاه با پرد، آنيبگ
م و ي ببریخ واقعه پيد به تاريت باين رواي ایدر بررس

امبر ي و نماز به پیاد دادن وضو سازيل و يم که آمدن جبرئيبدان
 انياواز ر یکه برخ گونها آنيآ.  اتفاق افتاده استیچه زماندر
) علق (ی و نازل شدن سورهیهنگام آغاز وحث معتقدند، بهيحد

- کردن دعوت خود، آنی علندستور افتيدر به هنگام ايبوده و 
ان يرا ميز. ث نقل کرده اندياِن حدياوگر از ري دیگونه که برخ

 کردن دعوت، سه سال فاصله ی و آمدن دستور علنیآغاز وح
نماز به  مي تعلیل برايح آنست که آمدن جبرئيوجود دارد، و صح

وسته يوقوع پدعوت به  کردنیآمدن دستور علن به هنگام یو
ن ي، وگرنه چنانچه ایامبريسال بعد از آغاز پ سه یعني. است

 واجب شده یا آغاز وحي) علق (ینماز به هنگام نزول سوره
ش از يده؟ و ما پي واجب گردیبود، پس نماز شب در چه زمان

) دمحم(م که نماز شب واجب بوده و او ين از متن خوِد قرآن دانستيا
از دو  آن ادامه داده و سپس نمی را به برگزاریمدت دراز

ن حادثه در يحساب آوردن وقوع اپس به. دي واجب گردیرکعت
ان آورده اند، از ياو از ریگونه که برخآن) علق(ه يروز نزول آ

  .ده مانده استيان پوشياو است که بر ریل همان اشتباهاتيقب
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که اين نماز هم از نظرکميت و هم کيفّيت، جالب توجه اين
-چه (یفياز لحاظ ک. دارد الفاخت نماز شب یعنين يشيپ با نماز

-م نماز شب بهين اشاره کرديش از ايکه پ گونههمان) یگونگ
و ن نماز سجود يکه ای شده، در حالیستاده برگزار ميا صورت
شب با زمان اندازه  ز، نمازين ی لحاظ کمّ ازو . ز دارديرکوع ن

 یکين يا و شب 3/2ا ي و 3/1ا ي  و2/1 یعني.  شدهی میريگ
ز ي نیگري آن است و اختالف دیبا تعداد رکعت هااش تيکمّ 

 شب بوده و ی آن است، که اولیوجود دارد و آن زمان برگزار
ش از غروب يپ( سحرگاه و یعني در دو سمت روز یدّوم

  ).آفتاب
ز در ي نیر مثبتيين اختالف سبب تغيا ايم که آياکنون بنگر

 یو از گونه) نه(م يد بگوي بایفيا نه؟ از لحاظ کينماز شده است 
-به تنها نماز شب رايز ، هرگز بهتر نبوده)نماز شب(سابق آن 

 شامل رکوع و سجود یکين ي شده و ایستاده برگزار ميحال ا
ا يستادن يم که اين شرح داديش از ايکه ما پیز شده، در حالين

 روح عبادت است و ین حالت برايتر مناسبینشستن به تنهائ
نه و ي و طمأنی در آن بر مهربانجوهر آن خشوع است و هر چه

تر است و  آن مناسبیآرامش و وقار داللت داشته باشد، برا
ک ي  است و در واقعیکي و مکانیک کار بدنيرکوع و سجود 

 ی روحانغير حالت کي ترشيب نماز و به  استیرفتار ورزش
  .می دهد

را يمراتب بهتر است، ز، از نماز شب بهیاز لحاظ کم
ار ي است و کنترل آن کار بسیماز شب زمان نیرياندازه گ

  . شودی میري با تعداد رکعت ها اندازه گیکين ي است و ایمشکل
افته و مانند نماز شب يز بهبود ي نیاز لحاظ زمان برگزار

 یعنيست، و در تمام روزها در دو سمت روز يسخت و مشکل ن
سحرگاه و به هنگام بر خاستن از خواب و عصر و به هنگام 
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 ی برگزار می زندگیروزانه و مشغله ها یشدن از کارها فارغ
  . گردد

ن دو لغت در يد گفت که بودن ايرامون رکوع و سجود بايپ
نست که نزد اعراب شناخته شده يگر ااني، خود نمایزبان عرب
را رکوع در يز.  نه به آن گونه و حالت آن در نمازیبودند، ول

َرَکَع « شود یالً گفته مشدن است، مث) دوال( إنحنا یلغت به معن
ل کهولت يدل، چنانچه به)مند رکوع کرده استمرد سال(» ُخ يالش

 یگفته م نيچنشود، هم دوال و یاو محن قامت و باال رفتن سن
 او رو به فقر یشتي و معیچنانچه وضع ماد» َرَکَع الرُجل « شود

  . بگذاردیو ندار
  :دي گویشاعر م

  وماًً◌ والدهُر قَد َرفَعَهُ ي تَرَکع       َر َعلََّک إنيَن الفقي التُه
 گرفتار ید تو روزين مکن، شاي بضاعت توهیر بيبه فق ( 

 یز به معنيسجده ن).  و زمانه او را بلند کندی شویفقر و ندار
 ی دماغ سجده ای شود، فالنیم است، مثالً گفته ميخضوع و تسل

 یشتن در مورد کِ يچن است، همیل و خاضعيذل  آدمیعنيدارد، 
 خود یعني)  در برابر باد سجده کرده استیِکشت( شود یگفته م

 سجده کرده یان باد کرده است، و درخت خرمائيم جريش را تسل
رامون حالت ي پی شده، ولی دوال و منحنیعني) نخلَةُ ساجدةَ (

که نزد اعراب شناخته شده نبوده و د گفت ي سجده، بایظاهر
فته که در برابر پادشاهان  ریشمار مان بهيراني ایهاعادتاز

 آن، یخاطرظاهر خاضعانه شدند و دمحم بهیخود سجده و خم م
  .ان گرفته و وارد نماز کرده استيرانيرا از اآن

ن يم چنيم براياستاندار دل) ی مدفعیحسن فهم(دوست من 
عنوان افسر ارتش  اول که بهیدر جنگ جهان: ف کرده استيتعر

ک افسر يراه کرده است، به هم ین خدمت مي در فلسطیعثمان
 بوده، به شهر نابلُس یهودي) پزشکدام(طار يک بيگر، که يد
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 فيتعر یو یمزبور برا یهوديجا افسر مسافرت کرده، در آن
 برند یسر م بهیميان قديهودي ازیاعدهن شهرياکرده است که در

قت با يند که از لحاظ روش و طري گوی میها سامرکه به آن
 یهوديمن با دوست . ر مناطق جهان اختالف دارندياان سيهودي
دم يجا دم و در آنيافتيها راه  آنی از جلسات عبادتیکيطارم به يب

 که برخوردار ی نمازیعني خوانند، یمها نمازکه مانند ما مسلمان
- شيک پيز يما ن  باشد و همانندیو سجود م ستادن و رکوعيااز 

  .ک محراب قرار داشتيز يها ننماز داشتند و در برابر آن
چرا : طارم گفتمين مسئله تعجب کردم و به دوست بياز ا
 یميار قديک نماز بسين يا: ؟ گفتی خوانیها نماز نمهمراه آن

ن مسئله يچنانچه ا. ميها را نداراست و ما حق مشارکت با آن
شه ين خواهد بود که رکوع و سجود ريگر اانيح باشد، نمايصح
  .ها اقتباس کرده استرا از آنارد و دمحم آن دیهوديانت يدر د

نماز صبح را بعد از ) دمحم(که او ني از ایحاک  هستیتيروا
نقل از  بهیحلب. ش از آنيکرده و نه پیطلوع آفتاب برگزار م

و   رفتهیرسول هللا در آغاز روز به کعبه م: ديگویم االمتاع
ش ي که قر بودهین نمازيو ا. کردهینماز صبح را برگزار م

 یا دو نفري یصورت تک شده، و هنگام عصر بهیمنکر آن نم
ها آن.  آوردندی میجادر اطراف مکه پراکنده شده و نماز را به

گانه  پنجی بعداً نمازهای خواندند، ولیصبح و عصر را نماز م
  1.نازل شدند

 صبح و عصر تا سال ینماز دو رکعت: تحول سُوم نماز 
ش آمد، يپ) دمحم( او ی إسراء برایاي که رؤازدهم بعد از بعثت،ي

ش يپس از آن اوقات نماز از دو به پنج افزا. افتنديچنان ادامه هم
ظهر، گر، ي عالوه بر صبح و عصر، سه وقت دیعنيافتند، ي
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 یکيبا آغاز تار) شب(عشاء و) بعد از غروب آفتاب(مغرب 
 ینه پنجگای شود که نمازهایشب، به آن اضافه شدند، و گفته م

  .دنديواجب گرد) له االسراءيل(مزبور در شب 
 نوبت نماز را 50آمده است که خداوند ) إسراء( در داستان 

ف يج تخفيتدرسپس به. در شبانه روز بر بندگان خود واجب نمود
از رسول هللا نقل شده است که . ديرا به پنج نوبت رسانداده و آن

ا بر اُمتم واجب  نوبت نماز ر50در شب إسراء خداوند : گفت
 خواستم فيتخف او از و چنان به او مراجعه کردممن هم. ديگرادن

   1.ت داديروز رضا شبانه در نوبت به پنج کهنيا تا
ن مراجعات مکرر به در خواست يا است که شده تيروا

در .  بن عمران صورت گرفته بودهیل موسي اسرائیامبر بنيپ
د به يد  رایتعال حق امبر،يپ کهیهنگام :است آمده معراج داستان

 کرده، یچه را که وحسپس خداوند آن:  اویگفتهسجده افتاد، و به
 نمود و پنجاه نوبت نماز را در شبانه روز بر من یبه من وح

 در آسمان ششم فرود آمدم، از من یواجب ساخت، من نزد موس
: یرا بر تو واجب ساخت؟ و بگفته ا یزيچه چ خداوندت: ديپرس

نزد :  گفتیپنجاه نوبت نماز، موس:  به تو داد؟ گفتمیورچه دست
را أمتت طاقت يف بخواه، زيپروردگارت برگرد و از او تخف

ش يل را مورد آزماي اسرائیرا نخواهد داشت، من بنتحمل آن
: ی از بخاریتيو در روا. ها را تجربه کرده امقرار داده ام و آن

ست و قسم ياز در روز ن پنجاه نوبت نمیأُمت تو قادر به برگزار
ش از تو مورد تجربه قرار داده و يمردم را پمن  به پروردگار که

 تمام آزمون نموده ام، پس نزد پروردگارت آنان را به شدت
پس من هم مجدداً نزد . ف بخواهي امتت تخفیبرگرد و از او برا

 پروردگارم بار أُمتم را یا: پروردگار برگشته و به او گفتم
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 یگر نزد موسي دیف داد و باريپس پنج نوبت تخفسبکتر کن، 
أمت تو : ف گرفتم، گفتيآمدم و به او گفتم که پنج نوبت تخف

ف کن، ي تخفیرا نخواهد داشت، بازگرد و مجدداً تقاضاطاقت آن
که خداوند ني رفتم وآمدم تا ایان پروردگار و موسيچنان ممن هم

. واجب استز ک شبانه رويپنج نوبت نماز در   دمحمیا: گفت
 آمدم و او از من مجدداً خواست تا نزد یگر نزد موسي دیبار

آنقدر نزد او رفتم که : رم، به گفتميف بگيپروردگار رفته تخف
  1.  کشمیگر خجالت ميد

 ی موسیم که چنانچه دخالتهايابي ین داستان در مياز ا
 50 بود، خداوند یف گران نمين تکلي سروسامان دادن به ایبرا

ک يبود و  کرده فيتکل خود نماز در شبانه روز به بندگاننوبت 
ست تمام شب و روزش را صرف ي بایفرد مسلمان م

ا ي خواب و خوراک و ی برای وقتی کرد و حتی مینمازگزار
.  کردینمدا يرا پروز ّمره  یضرور یو انجام کارهاکسب وکار

ست و نماز يشتر ني ساعت ب24ک شبانه روز ي نماند که یمخف
م يابي ینوبت است و با بخش کردن آن بر ساعات روز در م 50

ک نوبت يه ي ثان48قه و ي دق28ست هر ي بایکه فرد مسلمان م
نماز برگزار کند و چنانچه هر نوبت نماز را دو رکعت و مدت 

م، يشمار آورره بهيغ وضو و فاتيتشر احتساب قه باي دق10را آن
کن خواهد بود و با توجه ر مميم که انجام آن غيابي یگاه در مآن

از   خارجیفيتکل خودش به انسان یکه خداوند طبق گفتهنيبه ا
 2»َكلُِّف اهلّلُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَهايَال « کند یل نمي تحمیو تحمل و طاقت

، ) سازدیاش موظف می توانائیخداوند هر کس را به اندازه(
ند از طرف تواینم یفين تکليک چنيم که يابي یگاه در مآن
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ً نسبت به اندازهیخداوند صادر شده باشد، خداوند  ی که مسلما
از . تر استمراتب آگاه بهی بندگانش از موسیتوانائ طاقت و

 را یزين چيشدت شک دارم که دمحم از زبان خداوند چنرو بهنيا
  .گفته باشد

اد شده بعد از کسر ي نماز 50چه از آن: گانه پنجینمازها
 باشد و یاد مي آنست که باز هم ز5/1 ماند یتعدد باق میهاکردن

 نماز است و نه ی اوقات برگزاریعدد برا ني نماند که ایمخف
 روزانه در آغاز دو رکعت یخود نماز، وگرنه خود نماز جار

افت و به هنگام مسافرت به يش يبوده، سپس به چهار رکعت افزا
شه نقل شده ياز عا.  ماندی دو رکعت باقیعنيهمان حال سابق 

ف ي تکلی روزانه و نماز مسافر دو رکعتی جارینمازها: است
 دو ینه اقامت نمود به نماز جاريامبر در مديکه پیشدند و هنگام

 صبح و مغرب دست نخورده ی نمازهایرکعت اضافه شد، ول
ک ي ماند و ی باقیچنان دو رکعت نماز صبح همیعني ماندند یباق

 در: شهياز عا یتيروا و در. شدرکعت به نماز مغرب اضافه 
که به یخواند و هنگامینماز م رکعت دو رکعت،  دوامبريپ مکه

- همی شد و دو رکعتیف نماز چهار و سه رکعتينه آمد، تکليمد
   1. ماندیچنان مختص مسافر باق

گانه در معراج  پنجیده اند که نمازهاين عقي بر ایبرخ
سه  یگونهبه که ماز مغربن جزبه .نهيواجب شده اند و نه در مد

ف شدند، سپس ي تکلی دو رکعتیگونهصبح به نماز و یرکعت
 ز آمدهي است که در قرآن نیزي همان چی چهار رکعتینمازها

ُكْم ُجَناٌح َأن تـَْقُصُروْا ِمَن الصََّالِة يَس َعلَ ي اَألْرِض فَـلَ یفِ  َضَربـُْتمْ  َوِإَذا« است
 نخواهد بود که یر شما باکد بيو چنانچه به مسافرت رفت ( 2»
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 است که یزين چيا: گفتند یبرخ ).دينماز را کوتاه برگزار کن
  1. را دارد آنیظاهر قرآن اقتضا

ش از معراج دو يا آن، نماز پين باشد ي کند چه ای نمیفرق
رکعت در صبح و دو رکعت به هنگام عصر بوده و پس از آن به 

رب و به آن سه جز نماز صبح و مغچهار رکعت مبدل شد به
ش هم ين افزايد، پس اينوبِت ظهر و مغرب و شب اضافه گرد

-ش مقدار رکعتيافزا. ها را شامل شدو هم نوبت هارکعت تعداد
 علت، بهی از نظر نوبِت زمانیست، ولي نی نماز مسئله مهمیها

هرحال مانند به و. است نوبت پنجاه قتِ  مش5/1متضمن  ش،يافزا
بار هست و در واقع  مشقتیول ست،ين فرسا طاقتیکي آن

ز از دمحم بخواهد که مجدداً نزد ي حق داشته در بار آخر نیموس
  .رديف بگيخدا رفته و تخف

ش، که ين افزاي ای برایني دیزهيگونه انگچيالبته من ه
 عبادت روح فيتضع اي تي در تقویريتأث ا عدم انجام آنيانجام 
 مورد یدهياره کردم که فاز اشين نيش از ايپ. نمي بینم ندارد،

  گردد و نهیانتظار از نماز به خود شخِص عبادت کننده باز م
که در قرآن آمده است از طوراو همان رايز. خدا یعنيمعبود، 

  2. »ني عن العالمیغن« از است ي نیبندگان خود ب
ست که مراد و جوهر و روح نماز، همان خشوع ي نیو شک

آن  قل و جال دادنيدگارش جهت صينفس است در توجِه آن به آفر
گونه چين مسئله هيو ا. تي معصیهایاز زنگ غفلت و ناپاک

 آن ی برگزاریهاش نوبتيا افزاي آن یها با تعداد رکعتیارتباط
سابق خود، صبح و  نوبتِ  ندارد، و همان بهتر بود که بر دو

 یجارو نيااز  و.  ماندی میگر باقيد انير اديسا عصر همانند
چه وهر  باشدی میعملريغ نمازیست که برگزارينب تعج
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 شوند، ی میر تمدن امروزيشتر درگيشتر و بيمسلمانان ب
نماز  گريد انيدر اد.  شودیتر مشان مشکلي آن بر ایبرگزار

ک يکه بتواند ني ای برایحيفرد مس کي مثالً . ن حالت را ندارديا
ک ي ی روز استین خود باشد، کافيبند به دین و پاي متدیحيمس

سا رفته و يصبح به کل) شنبهکي(ک بار ي یا هفته ايبار و 
ن يک فرد مسلمان چني یاما برا.  خود را بر پا کندینيمراسم د

 ینيبند و متدیک مسلمان پايعنوان که بهني ایست و براين
ش يشاني چهل و سه بار پید در پنج نوبت روزيرفته شود، بايپذ

 ینمازها تنها است که ی صورتدر نيا و شاخ بزند ن رايزم
 ینياز دين.  سنت نپردازدیاورد و به نمازهاي بیجاواجب را به

دگار ارضا و يک بار در روز به آفري آوردن یبه عبادت با رو
گر ي چنانچه پنج بار در روز باشد، دی شود، ولیبر طرف م

خصوص با آن به.  را خواهد داشت و نه عبادتحرفهحالت 
ل يدل نيبه هم. است واجب شده اسالم نيد در  کهیتيفيت و کيکمّ 
 شده است و چنانچه یر عمليباً غيم که نماز رفته رفته تقريني بیم

 یهي نماز را در کلیبندان به برگزاریم تعداد پايبخواه
 پنج در صد ش ازيب د کهيد ميم، خواهي مسلمان بسنجیکشورها
د، نخواهد  کار ممالِک خویر و بيت، آن هم مردم فقيکل جمع

ً . بود که فقط  کرده ام برخورد یبعض با من در مسلمانان شخصا
ا تنها در ماه رمضان به هنگام ي کنند و ینماز جمعه را برگزار م

 یم روزه که دمي د را یبعض یحت.  خوانندیم، نمازیدارروزه
نماز  دم که فقطيز دي را نی خوانند و بعضی نماز نمیرند، وليگ

  . کنندیکه سنت است و نه واجب برگزار منيبا ا را ديدو ع
 آن تعداد نماز گزاران یط است که یماه ماه رمضان تنها

ست يش از بيها بن وجود تعداد آنيبا ا. گذاردیش ميرو به افزا
تر شيست و تعداد روزه داران از تعداد نماز گزاران بيدر صد ن

 ی ولت روزه دار پنجاه تا شصت در صد باشد،يد جمعّ ياست و شا
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 عبادت نزد ینست سطح عمليا.  خوانندیها نماز نماکثر آن
عربستان (م که اهل نَجد ي شنویالبته ما م. مسلمانان زمان ما

ل آن ي دلی کنند، ولی نماز مواظبت میهمه در برگزار) یسعود
 راکه نماز ینست که حکومت هر کسيم ايديگونه که شنز آنين

 نماز در ی برایه مردچ کند و چنانی خواند مجازات مینم
ل ي فرستند تا از او دلی را سراغ او میمسجد حاضر نشود، کس

، یا شود که در صورت نداشتن عذر موجهياش را جوبتيغ
 ین نماز اجباريک چنيا يآ.  شودیحرمت او هتک و مجازات م

   داشته باشد؟ین ارزشي تواند کوچکتریم
گذاشتند ی منظرم چنانچه مردم نجد را در امر نماز آزادبه

 یشک.  کردی نمیا فرقير مسلمانان دنيز با سايها نوضع آن
ن ي نماز به ای و کنترل و نظارت بر برگزاریريگیست که پين

ا کار و ظاهر ساز يم، مردم را در امر نماز ري که گفتیصورت
 خواهد ی مورد انتظار از نماز، بازتاب منفیدهي کند و فایم

ن صفات يدرون مبدل به پست تر روح و یداشت و جال و پاک
م که ي دانیم ما  شود و به هر حالیر ميا و تزوي ریعني، یانسان

دار ني و دی مذهبیهار آدمي ناپذیر جزو صفات جدائيو تزو اير
  1.  باشدیم

 
  شب اگر اُفتد گذار زاهدی در ميکده  - 1

  )صادق سرمد   (       هر سحر از ميکده بوی ريا گردد بلند 
   

  کنندواعظان کين جلوه برمحراب ومنبرمی
  )  حافظ (    کنند   روند آن کارديگرمیچون به خلوت می

                                             
  ن شيخ دامن پاک را آگاهم ازحال درونم

   ) هاتف اصفهانی      (  هاتف تو از وی بهتری با صد هزار آلودگی
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 نماز، یهيومي یهااده از حد بودِن نوبتيست که زي نیشک
.  باشدیان مل قاطعِ کم شدن تعداد نماز گزاران مسلمي از دالیکي

 دو نوبت یعني( ش از معراج يو چنانچه بر همان روال سابق پ
ن يز تا اي ماند، تعداد نمازگزاران نی میباق) نماز صبح و عصر 

  .افتي یل نميحد تقل
گانه مشقت  پنجی کند نمازهای که ثابت میگري دیمسئله

 از ی باشند، احساس برخی مینياز دي نیش از اندازهيبار و ب
، همچون قرامطه به لزوم مختصر کردن ی اسالمیف مذهبيطوا
- دو نوبت در روز خالصه کردند، همان به راآن و است هاآن

  .ز بودهين) ش از معراجيپ(ن يش از ايگونه که پ
ام بر قرار شدن نماز، طور که مالحظه شد، به هنگهمان

 مراعات آن تينه در کمت آن و يفيکروح و جوهرعبادت نه در
 ی و قلبیت باطنيش از فعالي بی بدنیت ظاهري و فعالد،ينگرد

مورد توجه قرار گرفت و بر هر فرد مسلمان واجب و مقرر 
 آن در هر ی برگزاردن اوقاتيد که به هنگام فرا رسيگرد
د يرا با تواند آنی که می که باشد و به هر صورتیطيشرا

نشسته ستادن عاجز باشد، به حال يچه از ا چنانیعني. برگزار کند
چه از نشستن عاجز باشد، به حال دراز کش و با بخواند و چنان

  رکوع او را ازیموانعا ي و یمشغله هائچه ما و اشاره و چنانيا
ما ياده با ايا پيرا در حال سواره  تواند آنیسجود باز دارند، م و

  1.و اشاره برگزار کند
  او نماز اطاعتیهاتياز هدا: در زادالمعاد آمده است

 سر رکوع و سجود را انجام ی با اشارهیاست که در حال سوار
- بار بهکي.  بردهیتر منيو در حالت سجودسرش را پائ  دادهیم

-  مرکبیرونماز را با همراهانش بر  یالباران و ِگل و  علت

 
  نماز استطاعت در حال سواره:  زادالمعاد – 1
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-ت کردهي روای و احمد و نسائیترمذ.  خود برگزار نمودندیها
د، ي رسیک گذرگاه تنگيبه همراهان خود  امبر بايپ یاند که روز

س يخ نيد و زمي باریده بود و آسمان ميچون هنگام نماز فرا رس
طور که بر ش آمده و همانيامبر پيسپس پ. بود، دستور اذان داد

، نماز را با اشاره برگزار کرد و به هنگام خود سوار بودمرکب 
  1. بردیتر از حالت رکوع منيسجده سر را پائ

 است که یدم، نمازي از آنها دیکيه از  کین نمازيتربيعج
ان ي کشتن خالد بن سفی رسول هللا برایس فرستادهيعبدهللا بن ان

ن يدر ا. ميرا گفتن داستان آنيش از اي برگزار کرد، که پیهذل
دم او يکه به عرنه رسیهنگام: دي گویس ميباره خود عبدهللا بن ان

 از یعده ا کهیحالدر  دستدم که عصا بهيد) انيخالد بن سف( را
 زد، چون هنگام نماز یقدم م  کردندیم یراههم را او ارانشي

-و او به ان منيم یتيوضع دم کهيده بود و ترسيعصر فرا رس
طور همان  نماز باز دارد، پسیکه مرا از برگزار ديايب وجود

 سر برگزار کردم، تا ی رفتم، نماز را با اشارهی او میبه سو که
 یما و اشاره اينماز ا 2. تيتا آخر روا..... دميرسکه به او نيا

 ی میان هذلي خالد بن سفیکه به سویس در حاليعبدهللا بن ان
که وقت آن ی دهد که نماز هنگامیم نشان بکشد، را او تا رود

ک عمل واجب االجرا خواهد بود که به هر ي رسد، فقط یفرا م
 یکل اصل چنانچه از لحاظ ظاهر از شی که باشد حتیصورت

 با روح ین ارتباطيترز کوچکيباطن ن خارج و از لحاظ خود
 یگري دیا عبدهللا چارهيآ. د برگزار شوديعبادت نداشته باشد، با

را به وقت  توانست آنیا نمين نماز نداشت؟ آي ایجز برگزار

 
. 13640مسند احمد، حديث . 376 سنن ترمذی، کتاب صلوة، حديث – 1

  16915مسند شاميين، حديث 
  619 / 4: ی ابن ِهِ◌شام  سيره– 2
  



 - 481 -

 واگذار یان هذليت کشتن خالد بن سفي پس از انجام مأموریگريد
ا ين حضور قلب يتر آن کوچکیگزارا به هنگام بريکند؟ و آ

 به او دست داده یدگار بزرگ هستي در محضرآفریخشوع
را بدن او به راه رفتن و حرکت و ي کنم، زیبود؟من گمان نم

 مشغول یان هذليخالد بن سفقتل  ی برایافتن راهياش به قلب
ن مردم يبرگزار کرد، دورتر رانماز  که هنگام ندر آ بودند، پس

 پس از آن، شخص مورد نظر را ی کمیفاصلهو بهاز خدا بود 
  .نه مراجعت کردي رسول هللا در مدیکشته و با سر او به سو

 اعمال و یم که همهين دانستيش از ايپ: قرائت در نماز
ً بدنیل دهندهيحرکات تشک ک ي هستند و اگر هم ی نماز صرفا

شد،  بایم مربوط به قرائت قرآن ميابي در آن بیحالت شبه روحان
 م، وگرنهي دانی از جانب خدا می مقدس و وحیرا کالمرا آنيز

 مربوط به زبان است و نه قلب و یقرائت، جزو کارها نفس
ح است ين صحيا ايم آينيم و ببياندازي به قرآن بیاکنون نگاه. روح

   باشد؟یز ميکه هر چه در آن هست مناسب نماز ن
و  نماند که موضوع نماز عبارتست از خضوع یمخف

خشوع و تضرع و التماس و دعا و ترس از خدا و مالمت و 
 مرتکب  کهی نفس نسبت به اعمال و اشتباهات و گناهانیمًواخذه

 که یل اعمال روحانين قبيها و از ااز ارتکاب آن و توبه شده
 توان یها باشد م در برابر معبود خود سرگرم آنیچه عابدچنان

  .گفت که مشغول عبادت است
م که مشتمل بر يني بیمم، ينگریکه به قرآن میهنگام

است مانند داستان و اخبار گذشتگان و  یموضوعات گوناگون
 و وعده و ی گوناگون و احکام مذهبیهاموعظه و حکمت و مثال

و  هابا آن و جنگ د و شرح حال کافران و منافقانيد و تهديوع
موع  او، که در مجی هایگر امر و نهيها و دآن ن کردنينفر

  . باشندی نامناسب جوهر و روح نماز می مناسب و برخیبرخ



 - 482 -

                                                

در ) فاتحه (ینست که خواندن سورهيچه آشکار است اآن
ک امر واجب است و بعد از آن نمازگزار مختار است هر ينماز 

تر شيه بيا دو آيک ي یا حتيا بلند و ي که بخواهد کوتاه یسوره ا
گونه د گفت همانيان باين ميااز قرآن را انتخاب و بخواند، که در 

 قرآن از لحاظ محتوا مناسب روح یه هاي سوره ها و آیکه همه
 یز همهين بالغت و فصاحت لحاظ  باشند، ازینم و جوهر نماز

  .ستنديدست و هم سطح نکيها آن
 از یکيکه قرائت قرآن به هنگام نماز، نه تنها یجائاز آن

- ني دهد، از ایل ميرا تشکآن لُبِّ   جوهر ویارکان آن، بلکه حت
َرُؤوا َما «ر کرده است يز نماز را به قرائت تعبيرو در قرآن ن َفاقـْ

) سر استيچه که مد از قرآن هر آنيپس بخوان (1»سََّر ِمَن اْلُقْرآِن يتَ 

َأِقِم الصََّالَة ِلُدُلوِك «خود گرفت و نماز صبح، نام قرآن فجر را به
 ( 2 ».ِل َوقـُْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قـُْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدايالشَّْمِس ِإَىل َغَسِق اللَّ 

شدن شب بپا دار، با نماز  کيتار تا دينماز را از زوال خورش
که منظور از ) خواندن صبحدم، که نماز صبحدم مورد نظر است

ن نماز قرائت نماز يرا در ايقرآن فجر همان نماز صبح است ز
  . شودی تر میطوالن

 مناسب و یه هايآ و سوره ها قرآن در م کهين گفتياز ا شيپ
نماز   مثالً چنانچه.سب با روح و جوهر نماز وجود داردنامنا

نظر خواهد ن بهيوقت چنرا بخواند، آن) ابولهب (یگزار سوره
 از کافران، پروردگار را عبادت یکي به یآمد که او با ناسراگوئ

 روح و جوهر نماز یستهيچ وجه شاين کار به هي کند و ایم
 ی کوتاِه قرآن از نظر محتوی سوره هایطور کلست، و بهين

 
  20آيه : ی مزمل  سوره– 1
      78آيه : ی اسراء  سوره– 2
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گر نامناسب ي دی مناسب و برخی روح و جوهر نماز، برخیبرا
 یستگيز شاين یو برخ) ابولهب (ین سورهيمانند هم.  باشندیم

که تنها شامل نيا ليدلبه» أعوذ  « ی دارند، مانند دو سورهیاندک
که مقام نماز گزار، ی شوند، در حالیم) پناه بردن (استفاده 
ک مقام يتر از آنست که تنها منحصر به ميتر و عظبزرگ

د گفت که ي شود و با توجه به جوهر و روح نماز، بایاستعاذه ا
  .اس مع الفارق استيک قين دو مقام، يان اياس ميق

 باشند، یتر م نماز مناسبیز هستند که براي نیسوره هائ
 آن یديو توح یفيتوص مضمون که» اخالص «یچون سورهمه

ار غرق ترس، خضوع ي اختیاز مقام پروردگار، نماز گزار را ب
در » اتيعاد «ی سازد، و سورهیدگار ميو خشوع در برابر آفر

 »زلزله « ی تواند با سورهی نماز، هرگز نمی برایستگيشا
َسبِِّح اْسَم « یرهدر مقابل سو" فجر "ین سورهيچنهم.  کندیبرابر

و » مؤمن  «یدر مقابل سوره" نيمنافق "یسورهو 1 »رَبَِّك اْألَْعَلى

     .بين ترتي کند و به همیبرابر» ملک « ا ي
 و یها شخصز هستند که موضوع آني نی سوره هائ

چون  است و خطاب به خود دمحم نازل شده اند، همیاختصاص
ره که به يو غ» ثر کو«، » یضح«، » ألم نشرح «یسوره ها

َها ي أَ «ه ين آيا اي باشند، ی نماز نمیچ وجه مناسب محتوايه
َك ِمن رَّبَِّك َوِإن ملَّْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَسالََتُه َواهلّلُ يالرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُنِزَل ِإلَ 

چه امبر آني پیا (2»َن ي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِ یْهدِ يْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهلّلَ َال ي

را که از پروردگارت فرود آمده است به مردم برسان، اگر 
 مردم خداوند تو را در برابر ،یرا نرسانده ا شيام خوي پینرسان
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ه ين آيدر ا.)  کندینم تيهدا را کافران کند، خداوندیحفاظت م
 روح  که مناسب جوهر ویزيچ»أنًشراح « یسوره  ز همانندين

کند،  قرائت راچه نمازگزار آن شود و چنانینم افتي باشد، نماز
 یزيرا چينظر خواهد آمد ز بهیر عاديدر نوع خود غ نمازش

گونه چيقرائت کرده است که با احساس و درون خود نمازگزار ه
  . نداردیربط

ها  هستند، آنی هم که شامل احکام و دستورات شرعیاتيآ
-ی مثال، هنگامیبرا .د باشنیو جوهر نماز نم ز مناسب روحين

ن بخواند يرد و چنيکه نمازگزار در محضر پروردگار قرار بگ
ئِ « تـُُهنَّ َثَالثَُة َأْشُهٍر يِئْسَن ِمَن اْلَمحِ ي یَوالالَّ ُتْم َفِعدَّ ِض ِمن نَِّساِئُكْم ِإِن اْرتـَبـْ

ئِ  َعل جيْ تَِّق اهللََّ يَلُهنَّ َوَمن َضْعَن محَْ يْضَن َوُأْوَالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ َأن حيِ  ملَْ یَوالالَّ
انه ي ماهیزيرکه از خونیهائاز زنان شما آن(1»ْسًرا يلَُّه ِمْن َأْمرِِه 

د ينگاه دار سه ماه ِعّده مدتد، بهي داشتیچه شکد شدند، چنانينوم
 زش نداشته اند وير که هنوز خونیهائآن زي، ن)ديسه ماه بشمار(

و هر که ) گذاشتن بار است( شدن است شان فارغمدت بارداران،
ن يک چنياز .)  نهدی در کارش آسانی ویاز خدا بترسد، برا

چه  اصوالً  ینماز نيچن کي شود؟ و یرمان مي چه دستگینماز
ن ي که چنیز در مورد کسي تواند داشته باشد؟ و همان نی میمعن

ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنطَارًا َفَال يٍج َوآتَ َوِإْن َأَردمتُُّ اْسِتْبَداَل َزْوٍج مََّكاَن َزوْ «بخواند 
ً َوِإْمثًا مُّبِ يَُْخُذوْا ِمْنُه شَ  َُْخُذونَُه بـُْهَتا  را با ید زنياگر خواست (2»ناً يًئا َأ

 از د،يداده ا اريبس مال هاآن از یکيد و به يگر عوض کني دیزن
 و.) ديري گید، چگونه به ستم و گناه آشکار ميريمگ یزيچ او
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 نازل احکام ینهي در زمین دست که همگياز ا یه هائيگر آيد
تر بيعج.  باشندیوجوهر نماز اصالً نم روح و مناسب شده اند

ها متروک شده  حکم آنی که منسوخ و اجرایه هائيکه آنيا
 هاقرائت آن کهی شوند در حالیاست، هنوز در نمازها خوانده م

ن ي ندارد و از چنیونه معنگچيها در قرآن هآن بودن یباق یو حت
 متروک و منسوخ یگريد یه هايتوسط آ هااحکام آن  کهیه هائيآ

ح است ين صحيا اي توان انتظارداشت؟ آی میده ايشده اند، چه فا
 که تنها یده اي فای بیه هايآ ني از چن عبادت پروردگاریکه برا

  لفظی خود را حفظ کرده اند استفاده کرد؟ ماندگاریالت لفظاح
ن ين کامالً نامعقول است که چني است و ای معنیتابع ماندگار

 ی خود را از دست داده اند، همچنان در قرآن باقی که معنیالفاظ
ش و يها در قرآن، خود سبب تشو آنیکه ماندگاریبمانند، در حال

زاحکام منسوخ ي فکر شخص قرائت کننده درتمیآشفتگ
ر ي امکان پذريتفس یهابه کتابرمنسوخ که تنها با مراجعه يغاز

 نازل شده در حق یه هايز در مورد آين گفته نيا .گرددیاست م
ُقْل َهْل «ه ين آياز جمله ا.  کندیز صدق مين نيکافران و منافق

ُهُم ياهللِّ َمن لََّعَنُه اهلّلُ َوَغِضَب َعلَ أُنـَبُِّئُكم ِبَشرٍّ مِّن َذِلَك َمُثوبًَة ِعنَد  ِه َوَجَعَل ِمنـْ
ً َوَأَضلُّ َعن َسَواء السَّبِ يَرَدَة َواْخلََنازِ اْلقِ  . ِل يَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت ُأْولَِئَك َشرٌّ مََّكا

ْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوْا ِبِه َواهلّلُ َأْعَلُم ِمبَا   ِ َوِإَذا َجآُؤوُكْم َقاُلَوْا آَمنَّا َوَقد دََّخُلوْا 
ا را از کسانی که نزد خدا کيفری بگو آيا شم (1»ْكُتُموَن يَكانُوْا 

بدتر از اين دارند آگاه کنم؟ کسانی که خداوند نفرينشان کرده و 
ها را بوزينه و خوک گردانيده بر آنان خشم آورده و برخی از آن

اينان بدترين جايگاه را خواهند داشت و . است و بُت پرستيده اند
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ًبا يَن ُأوُتوْا َنصِ يتـََر ِإَىل الَّذِ َأملَْ «يا اين آيه .) از راه راست گمراه ترينند
َن اْلِكَتاِب  ْجلِْبِت َوالطَّاُغوِت وَ يمِّ ِ َن َكَفُروْا َهُؤالء َأْهَدى ِمَن يُقوُلوَن ِللَّذِ يْؤِمُنوَن 

ْلَعِن اهلّلُ فَـَلن جتََِد َلُه يَن َلَعنَـُهُم اهلّلُ َوَمن يُأْولَِئَك الَّذِ . الً يَن آَمُنوْا َسبِ يالَّذِ 
بهره ای به ) آسمانی(نديده ای آنان را که از کتاب  آيا(  1 ».اريً صِ نَ 

به  گونه به بتان و سرکشان گروند وها داده شده است، چهآن
. راه راست هدايت شده اندکافران بگويند اينان از مؤمنان بهتر به

آنان کسانی هستند که خداوند گرفتار لعنت خود کرده و کسی را 
و قرآن سرشار از .) او نيابیند، ياوری برای که خداوند لعنت ک

نماز مناسب و سازگاری هائی است که با روح و جوهر چنين آيه
ندارند و نمازگزار با قرائت آنها حالت آن کسی را خواهد داشت 

  . که آب پاک در اختيارش هست، با خاک تيمم کندکه در حالی
 جوهر ناسب و سازگار با روح و میه هاين آي از بهتریکي

م به درگاه پروردگار ياست که سپاس و تعظ)فاتحه(ی، سورهنماز
 رحمت و مالِک کل در یهارد و او را با صفتي گیرا در بر م

 ی را به ویاري کند و عبادت و طلب یروز جزا وصف م
ت ي راه حق که هدای به سوی راهنمائی سازد و از ویمنحصر م

حرف گشته اند، طلب و شوندگان سالِک آنند و گمراهان از آن من
 ید و کامالً با اصل و روح وجوهر نماز سازگاري نمایآرزو م

 کرد و یدارد و بهتر بود که نمازگزار تنها به خواندن آن اکتفا م
را قرآن يز.  کردیز مي پرهیگري دیا سورهيه و ياز خواندن آ

 یعنيراند و نماز ی سخن میرامون مسائل متعدد و گوناگونيپ
  .گرش بشودي تواند شامل هر مطلب دیمعبادت و ن
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  ستنديدست نکيسان و کي ی قرآنیه هايآ
  
 حق ی از لحاظ ادایقرآن یه هايم که آين گفتيش از ايپ

 م کهي کنیم اضافه اکنون ستند،ين سانکينه نماز يمطلب در زم
شود و یز مي نیفصاحت و بالغت زبان شامل یسانکي عدم نيا
لحاظ  گر ازيدکي را بر یقرآن یهاهيح آي ترجیعنين مسئله يا

-ین لحاظ ميب است و نه کفر، و از ايفصاحت و بالغت نه عج
ن يداز  یاز نظر برخ ین مطلبيک چنيم کفر، چون ابرازيگو

ن يدانم که چرا ایمن نم.  رودیم شمار مغز، کفربهیته داران
 را ی قرآنیه هايح آي کند، مگر ترجی می را عصبانانمسئله آن

ح يغ و فصي در بلان آنی ادعایگر، منافيکديلحاظ بالغت بر از 
ن ينست که ايا مي گوئیم چه که ماو معجزه بودن قرآن است؟ آن

لحاظ بالغت و فصاحت با شان، ازها با تمام معجزه بودنهيآ
چنانچه منظور ما شامل . ن و بسيستند، هميسان نکيگر يکدي

 بود، ی عادیسندهي نویهامگر متون آدي با دی متون قرآنیسهيمقا
ن يم که اي گوئی ما میول.  شوندیگاه حق داشتند که عصبانآن

ن چرا يغ تر است و ايتر و بلحي کالم او فصیکيکالم خدا از آن 
ن مسئله اشاره يز در الّکشاف به اي نید کفر باشد؟ زمخشريبا

 در یگري دیهي بر آیني معینهيه را در زميک آيکرده است و 
ه را ين آيمثالً ا. ح داده استينه از لحاظ بالغت ترجين زمهما

َّ َعَلى َذَهاٍب ِبِه یَوأَنَزْلَنا ِمَن السََّماء َماء ِبَقَدٍر َفَأْسَكنَّاُه فِ «  اْألَْرِض َوِإ
را در م و آني به اندازه فرو فرستادیاز آسمان آب( 1 »َلَقاِدُرونَ 

ن ياز لحاظ بالغت بر ا). ميم و ما بر بردنش توانائي دادین جايزم
ُكم ِمبَاء يتِ ْ ُتْم ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْورًا َفَمن يُقْل َأرَأَ «ح داده است يه ترجيآ
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 به شما ین فرو رود، چه کسيبگو اگر آب شما به زم (1».نيٍ مَّعِ 

َن َكَفُروا ُقطَِّعْت َهلُْم يفَالَّذِ «ه را ين آين ايچنهم)  دهد؟یآب روان م
ٍر ابٌ يثِ  َّ  بُُطوِِْم َو یْصَهُر ِبِه َما فِ ط . مُ يَصبُّ ِمن فَـْوِق ُرُؤوِسِهُم اْحلَمِ ي مِّن 

ده يبر آتش از یجامه هائ شانيکافرند بر ا  کهیکسان (2»اْجلُُلوُد 

زند، که يشان آب جوشان ری سرهایشده است و از باال
 و تقدر لحاظ از هين آيبر ا) ها بگذاردامعاءشان را با پوست

 3»فَـَقطََّع َأْمَعاءُهمْ  ًمايَوُسُقوا َماء محَِ «است  داده حيترج یکالم استحکام

  ).و آب جوشان بنوشند و امعاءشان را پاره پاره کند (
ن ي در ایراني ای از شعرایکي یجا به گفتهنيجا دارد در ا

ا ارض ي« مانند » دا يتبت «  بود یک: نه اشاره کنم که گفتيزم
 یست در داستان طوفان در سورهيه ايه اشاره به آک.  »یأبلَع
َلعِ َل يَوقِ « :هود  اَألْمُر یَض اْلَماء َوُقضِ ي َوغِ ی َمسَاء َأْقِلعِ  َماءِك وَ ی َأْرُض ابـْ

 یو گفته شد ا (4»نيَ َل بـُْعدًا لِّْلَقْوِم الظَّاِلمِ ط َوقِ یَواْستَـَوْت َعَلى اْجلُودِ 

ر، و آب کاسته شد و ين بازگ آسماین، آب خود فرو بر و ايزم
 نشست و گفته شد، هالک یود به گیآن فرمان انجام گشت و کشت

  ).گرانبر گروه ستم
 و ینه قرآن را مورد بررسين زميم در ايچه بخواهچنان

 یه ها و سوره هاي از آیشماریم، با تعداد بيق قرار دهيتحق
. م کرديث بالغت و قدرت کالم بر خورد خواهيمتفاوت از ح

ها اظهار نظر ز نسبت به آنيگران نين تعداد که دي به همیول
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م تا از اتهام به عدم درک بالغت قرآن، از ي کنیکرده اند اکتفا م
 و یخصوص که بررسبه. ميبان اجتناب کرده باشيطرف رق

ن ينه در حال حاضر شامل منظور ما از اين زميمطالعه در ا
  . شودیمبحث نم

  
  :حج            

  
 دهد ین نشان مي رفتند و ایت به حج کعبه مياب جاهلاعر

 رفته یشمار م اعراب بهیمي قدیک عبادت بت پرستانهيکه حج 
- را بهم کرد، آني خواهیبررس ها را ذکر و که آنیليو دمحم به دال
ش يت نمود، و پيد و تثبيگانه اسالم تأئ از ارکان پنجیعنوان رکن
ش از يرا پ آنیت پرستانهت بيز خوِد کعبه و وضعياز هر چ

  .مي دهی قرار میظهور دمحم مورد بررس
 یميقد یخانه کي ن، کعبهيقي به  کينزدن به گما: کعبه

 است یده، حاکي که از آن به ما رسین خبريو دورتر بوده هابت
، یار مضاض بن عمرو َجرَهمين خانه در اختي امور ایکه اداره

ن يک چنيداشتن . َهم بوده است َجریان رفتهي از میلهيس قبيرئ
 ی را میني دیاست عموميت ري آن، موقعی به دارندهیارياخت

-ز بودهيا ني دنیبالمآل رؤسا ن در آن روزگاري دیداده و رؤسا
  .اند

ن يست، ايش آن نين قادر به گشايقي یها که دستیگره شک
ت يل بوده، که والي نابت بن اسماعیاست که مضاض جِدّ مادر

 یت در جرهم تا دورهين والي گرفته بوده و ایه را از ون خانيا
ن پادشاهان جرهم ادامه ي، آخری عمرو بن حارث جرهمیپادشاه

 ربود یرا از دست و آنی خزاعیافت و بعد از آن عمرو بن لحي
 مبدل ین بت پرستيبه د را مين ابراهي بود که دین کسيو او اول

 کهنيا داشت تا امهچنان ادت در خزاعه همين واليساخت و ا
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 یت آن باريسان، والنيها در آورد و بدرا از دست آن آنیقُصَ 
  1.ل بازگشتيگر به فرزندان نابت بن اسمعيد

 یرت براي سیها که کتابیزي است ازآن چین خالصه ايا
  . شودیما نقل کرده اند که شامل دو مسئله م

 بوده است که ین کسي نخستی خزاعی عمرو بن لح- 1
 یم جهينت در  که2.کرد ابداع  اعرابی را برایبُت پرستسنت 

  .ان بت پرست نبوده اندي جرهمیتوان گفت که اعراِب دوره
ن خانه را از يت اي، والی مضاض بن عمرو جرهم- 2

که . م گرفته بودهيل بن ابراهيفرزند دخترش نابت بن اسماع
ده شده يچيمحکم ازشک پ یلفافه ا در تيدو روا نياز ا کيهر
  .اند

 و از ین بت پرستي دی بر پائیعني نخست یرامون مسئلهيپ
 یهاتي، روای خزاعیتوسط عمرو بن لح مين ابراهين بردن ديب

 ی خزاعیعمرو بن لح: دي گوی میحلب. ز وجود دارندي نیمختلف
  به او دستوریار داشته که روزيدر اخت) جن (یرهياز ت یخادم

س يکه در زمان نوح و ادر را یانيتا به جده رفته و خدا داد
ان عبارت بودند از ِود، ين خدايا. اوردي شدند به مکه بیعبادت م
و نِسر که همه را به مکه آورده و به عبادت  عوقي غوث،يُسواع، 

  3.ها دعوت نمودآن
 باشد، یحيها از مکه خبر صحبت نيچنانچه آورده شدن ا

ار بر يد در آن یش از عمرو بن لحي پید گفت که بت پرستيبا
 یچه براها در حجاز، چنانن بتيقرار بوده، وگرنه بودن ا

اقوت ي ین گفتهي بوده؟ و در مورد ای چه کاریعبادت نبوده برا
ن هند و بر يها ابتدا در سرزمن بتي در معجم البدان، که ایَحَمو
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که ني که حضرت آدم بر آن فرود آمد بوده، و ای همان کوهیرو
، ان آبيده و جرير کشيرا از قلّه کوه به زها  طوفان آنیهاآب

 که در نيا گر آورده، تاي دینيبه سر زم ینيسرزم از  راآنان
م که جز اسطوره يد بگوئين حجاز افکنده، بايشهر جدّه در سرزم

ها در اين  روايتزي نی و از طرف1.ستي نیگريز ديو خرافات چ
ممکن ها غير زمينه بسيار گوناگون و متناقض و اِستناد به آن

  .است
 ی شجره ایک مسئلهيم که يد بگوي دوم بایدر مورد مسئله

ل ينست که اسماعي آن ای از شاخه هایکيکه . ستيو شاخه ا
شد و فرزندان او   هایم به مکه آمد و داماد جرهميفرزند ابراه

 )عرب شده( مستعرب اعراب هابه آن هستند که یاعراب عدنان
ن حساب ي است و با ا آنانیها شاخه ازیکيش يند و قريگویم

لََّة أَبِ « ز آمده استيگونه که در قرآن نم همانيابراه  2»مَ يُكْم ِإبـَْراهِ يمِّ

و .  رودیشمار م بهیپدر اعراب عدنان)  ميابراه پدرتان ملت(
 و است خيش از تاريپ عِ ين مسائل جزو حوادث و وقاي ایهمه

 سازد ی میناشناخته او  مطلق یهایکيتار وارد گر راپژوهش
م نسبت به ي ابراهی توان به آن در اثبات پدری که میزيو تنها چ

 و یک بودن دو زبان عبري استناد کرد، همان نزدیاعراب عدنان
.  باشدی میزبان ، هم از لحاظ لغت و هم از لحاظ دستوریعرب

 باشند و یگر دور ميدن دو زبان از هميگرچه از نظر اعراب ا
 ی سامیها که مادِر زبانیانين دو زبان از زبان سريد خود ايشا

 و ین صورت ارتباط دو زبان عبرياست مشتق شده باشند و در ا
 نبوده، ی اعراب عدنانیم، برايپدر بودِن ابراه از لحاظ یعرب

 ین دو زبان است که بررسيان اي میلحاظ نسبت خواهربلکه به
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زبان شناس  منداننشسان و دايخ نوي تاریعهدهرامون آنرا بهيپ
 ی نمیسيخ نويجا تارنيم که چون ما در ايم و معتقدي گذاریم
 یب و یواه ین باب جز ادعايم که سخن در ايد بگوئيم، بايکن

گونه قاً همانيباشد، دق  تواندینم یگريد زيچ ،یگوئبيغ و اساس
 ی از سابقهیزيم که چيافتي را نیما کس: ز گفتيشه نيکه عا

 ین باب جز ادعاهايا قحطان بداند و سخنان در اي ن عدنانيشيپ
  1. نبودندیگريز دي و پوچ چیواه

 نموده و ی اقدام به شرح نسب دمحمیسان همگيرت نويس
پدر از عبدهللا تا عدنان بر شمرده اند و گفته اند 20 او تعداد یبرا

 نسب شناس بر آن متفق القولند و ی است که علمایزين چيکه ا
 از یشه کسي عایگفتههست ناشناخته و به عدنانهر چه بعد از 

ل يعدنان و اسماع انيم که کرده اند تيروا.  نداردیآن اطالع
و عدنان در  2 پدر37 یگريد یگفته پدر وجود دارد و به40

  . کردهی می بن عمران زندگیزمان موس
 نقل شده اند که ی گوناگونیهاتي روایرامون نسب دمحميپ
از .  رساند منافات دارندی او را تا عدنان م که نسبیتيبا روا
امبر به يپ: ت از عمر بن العاص که گفتين رواي ایجمله

خود پرداخته و پدران خود را تا نضر بن کنانه برشمرد  ذکرنسب
 3.د، دروغ گفته استين را بگويجز اهر کس به: و سپس گفت

اج ن استخري چنیهقيب قول از) ريالجامع الصغ( در یوطيجالل س
 من: به شرح نسب خود پرداخته و گفت رسول هللا: کرده است

فرزند ُمَضر : که گفتنيدمحم فرزند عبدهللا و عبد الُمطَِّلب، تا ا
امبر نسب خود را يکه پیهنگام. و از ابن عباس 4فرزند نزار
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 یان مي رفت و پایشمرد، از َمعد فرزند عدنان دورتر نمیمبر
ا سه بار يرا دو نسب شناسان، و آن گفتند دروغ:  گفتیداد و م

 او ین گفتهيا که،نيا ترحيصح: دي گوی میهقيب.  کردیتکرار م
 یعنيت کننده يشخص روا یگفته ،»نسب شناسان  گفتند دورغ« 

ست ي نیالبته مانع: دي گوی میحلب. امبريابن مسعود است و نه پ
امبر صادر شده و سپس ابن ين گفته نخست از شخص پيکه ا

   1.ت کرده باشدي تبعیسعود در گفتن آن از وم
- ب باالتفاق همانينظر قر م کهيري گین ميما فرض را بر ا

ن سلسله نسب تا ي چنانچه ایاست، ول گونه که گفته اند عدنان
 یقت پين حقيم توانست به ايگاه چگونه خواهعدنان قطع شود، آن

ن يا ايل پدر اعراب عدنان بوده است؟ آيم که اسماعيببر
  ست؟ي نید کافيختن شک و تردي بر انگی برایختگيگس

 خواهد باشد، باشد، چون یم هر چه مياز کعبه و اعراب قد
 ندارد، یتي ما اهمین مسئله برايست و اي نیخ نگارينظر ما تار

ت آن قبل از ظهور اسالم يت دارد وضعي ما اهمّ یچه براآن
 کعبه خانه  است،یمعلوم و  کامالً آشکاریک مسئلهياست، که 

 شدند و اعراب ی میدارنگاه در آن بت ها است که بوده یا
-  رفته و مراسم عمره را بهیم آن به حجِ  ش از اسالميپ دوران

ک عبادت بت پرستانه است و ي آوردند، پس مراسم حج ی میجا
و » الحجر االسود« اه يمراسم طواف و دست رساندن به سنگ س

ان صفا و مروه و سنگ ي می کعبه و سعیوارهاي به دیخودمال
ن مسئله يگر همانير اعمال حج نمايو سا»  حجر یرم « یپران

 و ذکر خدا یک گوئياعمال حج هرقدر هم که با لب.  باشندیم
 ی که انجام میها با اعمال آنیو انجام دهنده است باشد، نامعقول

 یتناسبد پروردگار ي است که با اصل توحیگر حالتشيدهد، نما
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 که با بت  استیزهائيچ با  ارتباطن اعمال دريا راي ز،ندارد
 و سو و کعبهکياز  ان بت هاي میفرق راي است، زیکي یپرست
 یو سع یمالو دست اعمال طواف مروه که ا وصف و اهيس سنگ

 کامل یلحاظ تناسب ازهریبت پرست با و است هابا آن ارتباط در
  :امرزد که گفتيا ب ریخدا ابوالعالء معّر. دارند، وجود ندارد

  ه أوثاِن و أنصابياالّ بق    الرکُن عندأناس لست اذکرهمما 
 منظور مسلمانان - برم ی که نامشان را نمیحج نزد مردم(

 - . ستي نی بت پرستیها و نمادها از بتی جز ماندگاریزي چ-
  ) .مترجم

 هستند یگر بت پرستي دیها و نمادهامنظور ابولعالء بت
ها هنوز  از آنی مقدارین رفتند، وليل و از بياکه توسط اسالم ز

اه و صفا يس و سنگ ده که همان کعبهيل نگردين نرفته و زاياز ب
ک يکه حج یجائم که از آنيريگیجه ميسان نتنيو بد. و مروه اند

 یش از عمروبن لحي پیست، پس بُت پرستيعبادت بُت پرستانه ا
 اعرابِ  راياست، ز داشته ز وجوديان ني جرهمی در دورهیعني

 ین ادعا که عمرو بن لحيو ا.  رفته اندیز به حج ميآن دوره ن
 کرده است باطل و ی بوده که دعوت به بت پرستین کسياول

ها بوده  بتیم خانهي ما که کعبه از قدین گفتهينادرست است و ا
  . باشدیح ميصح

 را نه با یدگاِر بزرگِ هستيآفر: وجود آمدچگونه حج به
د و متأسفانه اکثر ي توان دیرت مينا، بلکه با چشم بصي بچشم

 باشند و از شناخت و معرفت یرت کور ميمردم از لحاظ بص
ام در عبادت و توجه به يم االيرو از قدنيخدا عاجرند و از ا

ن راه به دنبال يه کردند و در اي خود تکیها خدا بر چشمیسو
 شکل یه بت پرستجي بودند که در نتی قابل لمس و محسوسیئيش

ها و خالق اعظم و ان آنيم یواسطه ها هاه گرفت و بتيو پا
دند ي کنند گردی مینمائ او راهیها را به سو که آنینشانه هائ
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ً قابل و  دانند که بتی میخوبوگرنه خوِد بُت پرستان به ها ذاتا
است که هدف و منظور  ن خداونديا ستند ويسزاوار پرستش ن

ن يدر ا ُزخُرف قرآن در سورهً . ها و نه بت عبادت استیاصل
چه از چنان (1»ُقوُلنَّ اهللَُّ يَولَِئن َسأَْلتَـُهم مَّْن َخَلَقُهْم لَ «: دي گویباره م

و ). ده است، خواهند گفت خدايها را آفر آنی چه کسیها بپرسآن
َولَِئن َسأَْلتَـُهم مَّْن َخَلَق «د ي گوین سوره ميگر از همي دیدر جائ

ها چه از آنچنان (2»مُ طُز اْلَعلِ طُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعزِ يسََّماَواِت َواْألَْرَض لَ ال

ده است؟ خواهند گفت ين را آفريها و زم آسمانی چه کسیبپرس
  ). دانایهمان خداوند توانا

 یه هاي از آیر برخي در تفسیخ عبد الوهاب شعرانيش
اصل  :دي گویم است، او کرده حيز تصرين ن راي همیقرآن
 یم به منزه سازي قدی از اعتقاد علمایها ناش بتیپائبر

 منزه یزيها در ابتدا خداوند را از هر چپروردگار است ، آن
دند که ي چون دیول. ز امر به همان کردنديساختند و مردم را ن

-و آ ها را بر پا ساختند از عوام منکر وجود خدا شدند، بتیبرخ
ها و اهرات آراستند و با سجده در برابر آنر و جويها را با حرن

-نيبد ها را محترم و بزرگ ساختند تاگر، آني مراسم دیبرگزار
 3.ب مانده بود غافل نماننديها غااد خدا که از عقل آنيله از يوس
 ین ميست چني بای ناقص است و می شعرانینظر من گفتهبه

اجز بودن از ل عيدل از عوام بهیدند که برخي چون دیول: گفت
 بودند یدرک خداوند، با عقل خود منکر او شدند و مردمان

 بودند، تا یملموس یئيش دنبالرت، و بهيصاحب بصر و نه بص
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و . ها بر پا ساختند آنیها را برارو بتنياو را عبادت کنند، از ا
ً بت پرستی در بررسین گفته ايچن کتر يقت نزدي به حقی منشا

ً  بود نيچن زين در واقع است و  نزد یبت پرست ِش يدايپ منشا
قت به شناخت ين حقيگر و با شناخت اي دیهار ملتياعراب و سا

    .م شديز واقف خواهياعراب ن وجود آمدن حج نزد بهیگونگچه
ً پبه دن ي پرست- 1: ش حج بودنديداينظر من دو عامل منشا

 گردانندگان امور یعنين، ي دید رؤساي که عای منافع-2ها بت
 ديبا عامل نخست در مورد.  شدهیها است م بتیبه که خانهکع

 تواند تحقق ی میصورت حضوربت تنها به عبادت م کهيبگو
گونه که قبالً گفتم را همانيافت زي در برابر او حضور یعنيابد ي
 یابي باشد و عبادت غی او میدگار و واسطهيک بت سمبل آفري

 یازيگر نيود داشت، دوج ن امکانيرا اگر ايست، زياو ممکن ن
که یجائخانه نبود، و از آنبه ساختن بت و قرار دادن او در بت

رو ني مسافت مشکل بود از ایعلت دورخانه بهحضور در بت
 که ی بتیر شد و در هر شهريها اجتناب ناپذش تعداد بتيافزا
عهده را کاهن اعظم به آنیگذار بت اعظم که خدمتیندهينما

  .دين شهرها بر پا گردي مردم ایبراگرفته است، 
ن يز همين همان وضع و حالت اعراب بوده و کعبه نيو ا

ساخته شد تا خانه  نيا یبرا و در واقع کعبه را داشته تيوضع
ا ي بت اعظم ی برایخصوص خانه ابه. ها باشد بتی برایا

ن مقام را داشته و از يدر کعبه، ا» ُهبَل « ان که بت ي خدایخدا
گر در ي دیهازاد ساخته شده بود و بتیشکل آدمق بهيقسنگِ ع

 ی برخوردار و وابسته به وین تري از منزلِت پائیسه با ويمقا
 یبرا هابت  عبادتِ یبرا ارت کعبهيدند زيکه دیو هنگام. بودند
 یست و حتيسر ني باشند، میل عرب که از مکه دور ميقبا یهمه

را  ساختند، تا آنیل بتيبان قيک از اي هر ی باشد، برایمشکل م
 و یسبب فراموشن کاريدند که اي دی وقتیول. نزد خود نگاه دارند
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 ی و مرکزی بزرگ و معبد عالیاز رونق افتادن کعبه، خانه
 خادم و کاهن اعظم آن از ی منافع شخصی شود، و برایها مبُت

 یبار مانيگر زي دی عبادت بت بزرگ از سوئیکسو و براي
ل ي قبای همهیبار در سال براکيت به کعبه را باشد، بازگش

ن يا.  واجب قرار دادند که در واقع همان حج استیعرب امر
نقل از ابن اسحق  خود بهیرهي در سابن ِهِ◌شام ما را یهينظر

 ی برایگري دیاعراب عالوه بر کعبه، خانه ها:  کندید ميتأئ
کردند و یم ميعظها احترام و تکعبه به آن و همانند ساختند هابت

 کاهنان و حاجبان مخصوص به خود بوده و ین خانه ها دارايا
 زين هابه آن شده،یم مي تقدیه هائيگونه که به کعبه هدبه همان

-یمز ينو ذبح  ز همانند کعبه طوافيها نو ِگرد آن شدهیم داده
 یز گردن ميرا ن کعبه بودن مقدمت و يارجحکه یحالکردند، در

 یله مي هر قبیها ابن اسحق سپس به ذکر نام بت، 1نهادند 
، خوِد ی بت پرستیشهي کند که رین مسئله ثابت ميپردازد، و ا

ل عرب از آن منشعب يگر قباي دیخانه هار بتيکعبه است که سا
ل ير ممکن است که هر روز قبايک امر غين يرا ايشدند، ز

 که عبادت مي دانیم  عبادت در مکه اجتماع کنند و مایعرب برا
 یم صورت مي مستقیمال و دستیصورت حضورتنها به بت

فا يل عرب اي کعبه را نزد قبایندگين خانه ها نقش نمايرد و ايگ
گونه که ابن ها همانا خانهيله ين قبيک از اي کردند و درهریم

 و 2  قرار داده شدیگر ذکر کرده است بتي دیز در جائياسحق ن
 ی شدند و میت کعبه را منکر نميل و افضیبرترل هرگزين قبايا

 اعظم بُتان ی و خانهی عالیگاه مرکزدانستند که کعبه عبادت
 یارت عمومي حج و زی را در سال برایرو موسمنياست و از ا

 
  83 / 1 : ابن ِهِ◌شامی  سيره– 1
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 انجام ینيآن اختصاص دادند که همه ساله در وقت و زمان مع
  .ردي گیم

بار حِج کيص داده شد که يکه تشخیجائاز آن: عمره
 ینم یت و حرمت کعبه کافي حفظ اهمی در سال برایمعمو

موسم  ريغدر  تواندیم بخواهد کردند هر کس که باشد، اعالم
ن کار او ي ایل گردد، وليارت کعبه نايز به زيحج ن ین شدهييتع

 قصد و یمعنده نخواهد شد، بلکه عمره خواهد بود، بهيحج نام
 ی برایعنيده است  شود فالن کس عمره آمیارت، مثالً گفته ميز
  .ارتيز

 ی برای حج عموم- 1ها بر دو نوع بوده پس حج نزد آن
 هر سال یني دارد و در زمان معینيکه موسم مع لي قبایهمه

هر کس بخواهد و که  ی حج خصوص- 2. ردي گیبار انجام مکي
. ندي گوی تواند انجام دهد و به آن عمره میهر وقت که بخواهد م

گونه چي هی با حج عمومیفات عبادتي تشر از لحاظ اعمال ویول
ً يدق و  نداردیفرق ها ن مورد با آنيدر ا دمحم یول. گرنديهمد مانند قا

ز ي نین موسم حج عموميمخالفت کرده، عمره را در ح
توانست یخواست میمک ازمسلمانان اگري هریعني. دانستمجاز

ن يامبر از ايد منظور پيحج را با عمره مقرون بسازد و شا
ن دو ي ایرا هدف از برپائيز. مخالفت تنها مخالفت است و بس

ارِت کعبه و طواف دور آن است و ي است و آن زیکيحج 
 وجود نداشته باشد، یها فرق آنی که در زمان برگزاریهنگام

  . نداردیگر لزوميز ديها به عمره ن از آنیکي یگذارپس نام
- به مورد نيادر  کهیحال در امبريپ که نستيتعجب آور ا

-  ورزد با رفتار آنیت مخالفت ميخصوص با مردم دوران جاهل
 گونه کهآن.  دهدیم ان صفا و مروه موافقت نشاني میها در سع

 کنند، یم نقل خود یرهايدر تفس یزمخشر و یضاويب یقاض
ان کعبه و پهنه مکه که در يهستند م یصفا و مروه دو تپه ا
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 قرار داده شده بود، یا بُتهک از آني هر یت بر رويدوران جاهل
مردم  1. مروهیبر رو) نائله( صفا و بُت یبر رو) إساف(بُت 
 یدست م هابُت به آن ن دويا اني میسع ت به هنگاميجاهل
 صفا و مروه ی پس از ذکر إساف و نائله بر رویحلب. دنديکش

ها شکسته شدند، مسلمانان از سپس که اسالم آمد و بت: دي گویم
ن ي رسول هللا ایا: ن دو اِکراه نشان دادند و گفتنديان اي میسع

ن دو بُت يدن به ايت جهت دست کشيرفتار ما در دوران جاهل
ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر «ه را نازل نمود ين آيبوده، و خداوند ا

ِِمطَّوَّ يِه َأن يُجَناَح َعلَ َأِو اْعَتَمَرَفَال َت ياهللِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَ 

                                                

صفا و ( 2»َف 

 یا عمره بگذارد باکيمروه از مراسم خداست، هر کس حج کند 
- نيهر چه هست با وجود ا) ست که بر آن دو طواف کنديبر او ن

 گوشزد کردند و به او ین رفتار را به ويکه مسلمانان کراهت ا
ن دو يخاطر دست رساندن و تبرک به ان کار را بهيما ا: گفتند
ن موافقت با مردم ي او با آن موافقت نمود و ای ولم،ي کردیبُت م

، خالص یبُت پرستانه عمل نيک چنيبر  ت، آن هميدوران جاهل
 ینظر مب بهيار عجي قرار دادن آن جزو مراسم پرورگار، بسو

ن رفتار در جهت زنده يممکن است گفته شود که اصل ا. رسد
ل کرد، يع است که هاجر مادر اسمای آن رفتاریاد آوريکردن و 

ابان يل و مادرش هاجر را در بيم اسماعيکه ابراهی هنگامیعني
-یما را به که م: رها ساخت و بازگشت، هاجر به او گفت

کنم و نزد یبه خدا توکل م: به خدا، هاجر گفت: ؟ گفتیسپار
دن ي آشامی برایگر آبيکه دنيل بازگشت، تا ايفرزندش اسماع

شدت ن مسئله او را بهيد و ايز قطع گرديرش ني نماند و شیباق

 
  تفسير همان آيه: الکّشاف. ی بقره سوره158تفسير آيه :  تفسير بيضاوی– 1
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ل را يتنگ شد، پس اسماعل دلي اسماعین ساخت و برايغمگ
 را یا کسي ی آبید چشمهيرها کرد و از صفا باال رفت تا شا

ن آمد و دست به دعا بلند کرد يافت، از آن پائي نیزيابد، چون چيب
د و ي مروه دویو از خداوند در خواست آب کرد و سپس به سو

 زوزه ین هنگام صدايا کرد در  رفت و همان کار رااز آن باال
ل بازگشت و ي اسماعیسرعت به سود، بهيگوشش رسدرندگان به

ر پشت او ي از زیگفته ا او و بهیر گونهي از زی آبید چشمهيد
ان صفا و مروه يم) دن آراميدو ( یجا سعنيده است، و از ايجوش

  1.اد هاجر شکل گرفتيدر جهت زنده کردن 
ن داستان را ي ای تواند درستی میچه کس: مي گوین مم

م دست زن ي بوده که سبب شد ابراهیزه اين چه انگيثابت کند و ا
 و دور افتاده و ین مکان خاليک چنيو فرزندش را گرفته و به 

-  که آنیاورد و سپس تعمداً و بدون توجه به خطراتيب وحشت زا
 و برود، امروزه رها کند  کند، به امان خداید ميها را تهد

 ین صفتيتر بشود، کمین عمليک چني مرتکب یچنانچه شخص
  .است) وانه يد( م داد يکه به او خواه

ن داستان صحت داشته يم که ايرين بگيو اگر فرض را بر ا
 یک جايپس مکه  فرزندش به مکه آمده، م با زن ويو ابراه
 تر از یميها قد آنیگفتهکه کعبه بهیجائ بوده و از آنیمسکون

 ی بوده و حتیست مسکوني بایم است، پس اطراف آن ميابراه
ن يم، باز هم نگاه داشتن اي بدانیچنانچه داستان هاجر را واقع

ن مدت يک چني آن هم پس از بازگشت یدين توحيمراسم در د
 صورتبهرا آن اد بودِ ي که اعرابنيزمان دراز و پس از ا

ً  یمراسم  ینم ،بودند کرده و اجرا هرفتيپذ بت پرستانه صرفا
  .ز باشديتواند جا

 
  149 - 147/ 3:  معجم البلدان– 1
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َ پي بودند پیها مسائلنيا ش يدايرامون عامل نخست منشا
، که خود کردید کاهنان مي بودند که عایحج، عامل دوم منافع

 ین خانه بودند و رهبري امور ایگردانندگان و مسئوالن اداره
افع تنها شامل ن منيبوده که البته اان آن ز از آنِ ي نیائي و دنینيد

ش وبالمآل تمام ساکنان ي قری شده و شامل همهیها نمخود آن
  بردندیم ن منافعي از اان که خود آنی شده گرچه سهمیمکه م

را مردم مکه به کار تجارت اشتغال يبوده ز گرانيد تر ازشيب
ان در موسم حج ياز معامالت خود با حاج  کهیداشتند و از سود

 گذراندند آن هم در ی خود را میدگ آوردند زنیدست مبه
شان وابسته به زائران کعبه بوده و تي که موجودیبازارهائ

 ليقبا و دي گردیم متوقف )کعبه(اعظم  یارت خانهيچنانچه ز
ز ين یدين نفع و عاي کردند ای خود اکتفا میت خانه هاعرب به بُ 

شدند و یز هالک ميد و مردم مکه ني گردیم و متوقف قطع
 خود را ی عمومیروائاست و فرمانيندگان کعبه بالمآل رگردان

  . دادندیاز دست م
جاد يک عامل بزرگ در ايز يم که منافع رؤسا نيني بیپس م
از  هين آيا  باشد ویل عرب ميقبا یل آن بر همهيحج و تحم

ُكْم ُجَناٌح َأن يَس َعلَ يلَ «:  کندید ميين مسئله را تأي بقره ایسوره
تَـُغوْا فَ  ست که از پروردگارتان ي نیبر شما باک (1»ْضًال مِّن رَّبُِّكمْ تـَبـْ

 ).دي بخواهیفزون
عکاظ و ُمجنَه : دي گوین مي چنیه، زمخشرين آير ايدر تفس

ها در فصل حج بودند و  داد و ستد آنیو ذوالمجاز بازارها
-  اسالم آمد، آنی شد، وقتین مين بازارها تأمياز هم هاآن یروز
ن يه اين آينازل شدن ا با پس تد را گناه پنداشتندن داد وسيها ا

از عمربن  . آن ها مجاز اعالم شدیپندار زدوده و تجارت برا
 

  198ی در آيه: ی بقره سوره- 1
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ا يآ: دي از من پرسی شخصین نقل شده است که روزيالخطاب چن
ا يآ: د؟ گفتمياز داد و ستد و تجارت در موسم حج اکراه دار

  1.  شده؟ین ميم بجز داد وستد موسم حج تأیزي ما از چیروز
در بستر مرگ به  ابوطالب: است  آمدهی حلبیرهيدر س
ِ  یت کرد که روزيدنش آمده بودند وصيدش که بهيبزرگان قر

 تيوص به شما :گفت به آنان است و  کعبه استواری بر خانهآنان
د يبدار شتر بزرگيرا هر چه ب )منظور کعبه(بنا  نيا  کنم کهیم

 2  شما نهفته استی روزیاعراب و استوار تيرضا در آن که
مسلمانان به  همراه هجرت از پس سال نهم همچنان تا مشرکان

 مشرکان از حج یه اين سال با نزول آيتند و در ارف یحج م
َا يَها الَّذِ ي أَ « : ن استي مزبور چنیهيآ. ممنوع شدند َن آَمُنوْا ِإمنَّ

ٌََس َفَال 

                                                

 ی کسانیا(3 »ْحلََراَم بـَْعَد َعاِمِهْم َهَذاْقَربُوْا اْلَمْسِجَد اياْلُمْشرُِكوَن جن

د ين سال نبايد، همانا مشرکان ناپاکند و بعد از ايمان آورده ايکه ا
 یکه موجب نگران) ک شوندينزد) کعبه(به مسجد الحرام 

. دين منع گردي از ایناش یان و خسارت مالينسبت به ز مسلمانان
ج در مقابل عدم دادن با(ه ي اصل جزی خداوند با بر قراریول
ن يان را جبران نمود و نزول اين زي ا4)  مترجم–رش اسالم يپذ
-که که همهني البته پس از ا5ه در سال نهم پس از هجرت بوده يآ

ان شامل ي مکّ یر چتراسالم در آمد، روزيرة العرب زي جزی
  .هي هم حج و هم جزیعنيد يهمه گرد
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 به  سبتن و یبدو یمردمان تيجاهل دوران اعراب: حرم 
گران متعصب و همواره در حال يه دي خود علیهالهيقبهم و لهيقب
 از ی خالیله ايگر بودند و کمتر قبيدو کشتار و چپاول هم لغاريا

مسئله مانع  نيو ا . شدیافت ميه آن يا علي لَه و یخواهخون
له ين قبياجتماع ا رايز بود وجود آوردهبه راه حج بر سر یبزرگ

 یگونهبه در مکه شده کيو تحر خونخواهو   متخاصمیها
خواهد  ان آن هايم  جنگ و نزاعیبرا یزه اي انگريناپذ اجتناب

ن مانع و اجتناب از يساختن ا بر طرف یبرا و نرويا از. بود
دند ي به توافق رسیم دسته جمعي از قدین حادثه ايک چنيوقوع 

 است  حرام که نه کشتن و نه جنگ در آن حاللیکه مکه را جائ
وانات و يز فراتر نهاده و شکار حين نياعالم کنند و پا را از ا

ب ين ترتيز حرام دانستند و بديقطع درخت و درو علف آنرا ن
  . ديره گردي حج و غی اَمن برایل به حرميمکه تبد

ن بقعه که يداشتن حرمت ا به نگاه اعراب:  حرامیماهها
ن ي که مساحت اهر قدر هم ی شد همت گماشتند ولیده ميحرم نام
 مراسم حج یت اجراي حفظ امنی توانست برایع باشد نميبقعه وس

ان تنها در چهار چوب حرم ي حاجیت جانيرا امني باشد زیکاف
دن به ي رسیان براي که حاجیريحفظ شده بوده و نه در طول مس

ده، از ي کشیشتر طول ميا بي  روز20 ی نمودند و گاهی میآن ط
ز اَمن باشند توافق کردند که ي حج نیهاراهکه ني ایرو و برانيا

 ی حرام اعالم و محترم بشمارند و طی حج را کالً ماهایهاماه
 و یدارد و به نگاهيآن ها کشتار و جنگ حرام و ممنوع گرد

-  در واقع بهیعنيهمت گماشتند  ميقد از هان ماهيا حرمت حفظ
حج بوده  مراسم  امنيتخاطر حرام تنها بهیهاوجود آمدن ماه

  .ريالغ
ر رفت و آمد و انجام يک مسي یست که سه ماه براي نیشک

ن بر آورد که فرد حج کننده شتر سوار از فاصله يمراسم حج با ا
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از .  باشدی می کند، کامالً کافیک ماه مسافت تا مکه راه طي
ان بتوانند در ي حرام را سه ماه قرار دادند تا حاجیهارو ماهنيا

 خود ی فروش شرکت کرده و به شهرهاد وي خریبازارها
 سرشار خود ین فاصله سودهايز در ايبازگردند و مردم مکه ن

  .دست آورده باشندن بازارها بهيرا از تجارت و داد و ستد در ا
طور اخص و  رؤسا بهیم که سود جوئين گفتيش از ايپ

 باشد، ی حج میوجود آورندهطور اعم از عوامل به مکه بهیاهال
-ن منافع آنان و بهيتنها و در جهت تأم قتيدر حق بازارها نيو ا

ها هستند که ن خود آنيرا ايراه افتاده اند ز بهخرج خود آنان
ن ي باشند که در ایز مي آن نیتاجران و عرضه کنندگان کاالها

ن يراه انداختن ا با بها آنانيست، يصورت از دو حال خارج ن
خاطر ا حج را بهياده اند و مت قرار ديبازارها حج را مورد غن

وجود آورده اند که هر دو حالت ن بازارها بهيراه انداختن ابه
وجه مشخصه خود را دارد و حالت مرغ و تخم مرغ را دارد که 

  . باشدیگري آن دیدهي تواند زائیک ميهر
 ی در پی باشند که سه ماه آن پی حرام چهار ماه میهاماه

 باشد ی که رجب میو چهارم) مذوالقعده و ذوالحجه و محر(
 باشندیم حج یهاهمان ماه یمتوال ماهسه. رادارد یاحدهيعلحالت

 حج یهازمان (1» الحج اًشهر معلومات «ها و در قرآن از آن
ها را نام برده است، که اعراب آن)  باشندی میني معیهاماه

 یحرام م ها را در آنیزير داشتند و جنگ و خونیبزرگ م
ا يها با قاتل پدر ن ماهي ای طی اگر کسی که حتیگونه اتند، بهداش

  .2  دادیشد، او را مورد مذمت و هجو قرار نمیرو مروبهبرادر 
ز حرام دانسته شد؟ يچنانچه سؤال شود چرا ماه رجب ن

) ترحج کوچک (یل که راه برگزارين دليد به ايشا: خواهم گفت
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ال راحت يد تا بتوانند با خ مردم باز بگذارنی عمره را برایعني
 نزد یاصل فصل حجِ  ُعمره در را انجاميز. شان بپردازندبه حج
ز به يرو ماه رجب را ننيز نبوده و از ايت جايدوران جاهل مردم

 ما ین گفتهي ایلي به نقل از سهیحلب. حرام اضافه کردند یهاماه
  1. کند ید مييرا تأ

تأخير  به را  حرام یها نيز ماه گاهی جاهليت دوران مردم
شد ناميده می) نسيئ( ها را که اين عادت آن می انداختند و اسالم

ئ ينس: دي گوین باره مي در ایزمخشر. متوقف و باطل ساخت
 را آناني باشد، زی میگريک ماه به ماه دي حرمت یواگذار
در حال  کهی هنگاملغار بودند وياجنگ و  صاحب یمردمان

آمد یها گران م آنی جنگ برای متارکهديرسیمگ،ماه حرام جن
 یم حرام آن یجابه  رایگريد و ماه حالل ماه را رونياز ا

  .ساختند
ن مسئله در کنانه يبار اکي: دي گوین ميچن همی زمخشر

. ازمند به جنگ و غارت بودندير و ني فقیاتفاق افتاده که مردمان
 یشمار م بهیمقتدر مرد تيدر جاهل که یکنان جناده بن عوف

تان محرم را یخدا:  دادیرفت در موسم حج سوار بر شتر ندا م
ا ي پرادخت، ید و به جنگ ميرا حالل کنحالل کرده است پس آن

را حرام تان محرم را حرام ساخته است پس آنیخدا:  گفتیم
َا النَّسِ «ن رفتار را باطل ساخت يه اين آيقرآن با ا. 2ديبدار ُء یِإمنَّ

َة يّرُِمونَُه َعاًما لِّ حيَ و َ ِحيلِّونَُه َعاًما  َن َكَفُرواْ يَضلُّ ِبِه الَّذِ ي اْلُكْفِر یَدٌة فِ زِ  َواِطُؤوْا ِعدَّ
 کفر است یر ماه حرام افزونيتأخ (3» ِحلُّوْا َما َحرََّم اهلّلُ يَما َحرََّم اهلّلُ فَ 
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 راسال آنکي شوند، یراه مبدان گم شده اند کافر  کهیو کسان
 که یهائ ماهیحالل کنند تا با عدهرا گر آنيد کنند و سال حرام

  .)خدا حرام کرده مطابق شوند
ت ي حرام را تثبیهادمحم حرمت ماه:  حرام در اسالمیماهها

 ی برخید وليها حرام گردن ماهي در ایزيرکرد و جنگ و خون
 یها برائت حرمت جنگ در ماهیمعتقدند که با نازل شدن سوره

ده است، که يها نسخ گرد ماندن حرمت ماهین باقحرام ضم
ها ن ماهيرا حرمت ايز .ميني بین گفته ميتناقض آشکار در ا
 ماندن یگونه حرمت جنگ با باقپس چه. حرمت جنگ است

ن به عقل سازگار است که حج يا اي شود و آیها نسخ محرمت ماه
نسخ روند یشمار م حج بهی حرام که متمم هایهابماند و ماه

اعالم نشده اند مگر جهت حرام  ها حرامن ماهيرا ايشوند؟ ز
رغم آن حرمت کعبه و ماه حرام اعالم نشده  بهیجنگ ، ول کردن

و  حرمت کعبه ن وجوديا با اند مگر جهت حرام کردن جنگ و
 در و آن. دينگرد تيبار در زمان خود دمحم رعاکيماه حرام 

ک ساعت حالل يمدت هرا ب آنیمکه بود که خود و فتح روز
ش يط پي مصلحت و شراینمود و سپس مجدداً و بر اساس اقتضا

 ی از اصحاب ویبرخ. را حرام ساختآمده پس از فتح مکه آن
 از غزوه ها حرمت ماه حرام را هتک نمودند، که یکي یز طين

-  از جنگیامبر گروهي پیروز: ن استيخالصه داستان آن چن
 واقع یدهللا بن جحش به منطقه ا عبیان خود را به سرکردگيجو

ک کاروان يل داشت تا يگس) نخله(نام ان مکه و طائف بهيم
 ین توقفيان راه در حيدر م. رندير نظر بگيش را زيمتعلق به قر

 خود را گم ینه بن غزوان شترهايي وقّاص و عیکوتاه، سعدبن أب
اش گر همراهانيگران عقب افتادند و عبدهللا و ديکردند و از د

 حامل کشمش و چرم و ین اثنا کاروانيدر نخله فرود آمدند، در ا
ش از برابر آن ها گذشت و يگر متعلق به تاجران قري دیکاالهائ
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و  لهيبا ح .کرد اطراق عبدهللا بن جحش یکيجا در نزدهمان
 عمره آمده اند ی باشند که برای می حاجیکه عده انيتظاهر به ا

 را که جزو ی الَحضرمک شده و عمروبنيبه کاروان نزد
ان بود کشته و عثمان بن الحکم را به اسارت گرفتند و يکاروان

 یگفته ان روز ماه رجب و بهين حادثه در آخريا. کردنده فراريبق
 بوده که از یمتين غنين ماه اتفاق افتاد که نخستين روز اينخست

رفتن آن يامبر از پذي پیول.  گشتیب مسلمانان ميراه نصنيا
 جنگ در ی برایبه شما دستور:  کرد و به آن ها گفتیرخوددا

شدت مورد  را بهز آنانير مسلمانان نيسا. ماه حرام نداده بودم
ارانش ماه حرام را يدمحم و : ان گفتنديشيسرزنش قرار دادند، قر

راه انداختند و اموال را بردند و  بهیزيرحالل و در آن خون
 با را ش مسلمانان مکهي، قرر ساختند، و از آن پسيمردان را اس

 یا: گفتی داد و به آن ها میقرار م سرزنش مورد ن حادثهيا
  1.ديديد و در آن جنگيمغزان شما ماه حرام را حالل کردسبک

وجود ش بهيقر یبرا یزيآون حادثه دستيست که اي نیشک
او را به باد انتقاد و سرزنش قرار دهد، از  ارانيآورد تا دمحم و 

افتند يارانش خود را در فشار و تنگتا يبدهللا بن جحش و رو عنيا
افت و آن ين مشکل را يد که دمحم راه حل اي نپائیري دیول

دن در ماه حرام يمراتب منفورتر و زشت تر از جنگ بهیرفتارها
ه را نازل کرد ين آي شده و از آسمان ایش مرتکب مياست که قر

ِل اهللِّ ي َوَصدٌّ َعن َسبِ ريٌ ِه َكبِ يِه ُقْل ِقَتاٌل فِ يِم ِقَتاٍل فِ ْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْحلََراي«
ُر ِعنَد اهللِّ  ترا از ماه  (2»وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْحلََراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكبـَ

 بزرگ در آن و یجنگ:  پرسند و جنگ در آن، بگویحرام م
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رون راندن ي مسجد حرام و ببازداشتن از راه خدا و کفربه او و
ن است که جنگ يه اين آي ایمعن.) تر استمردمش، نزد خدا مهم

ش يچه قر آنیول  رود،یشمار م بهیدر ماه حرام گناه بزرگ
 است که یتر از آن کارمهم کرد، گناهش نزد خدا بزرگتر و

ش به خدا کفر گفته يرا قريگروه عبدهللا بن جحش مرتکب شد، ز
ز ي راه خدا و مسجد الحرام بازداشته و مردمش را نو مردم را از

 ن کاري باشند و گناه ایاران او ميامبر و يرون رانده که پياز آن ب
ه ين آينازل شدن ا با .است  بزرگتر حرام ماه در جنگ گناه از

وجود آمد و رسول اران او بهي عبدهللا بن جحش و یش برايگشا
را  و خمس آنیمتياموال غن از یر و قسمتيهللا کاروان و دو اس

ه متضمن ين آيالبته پنهان نماند که ا.  خود برداشت کردیبرا
ف يا حريتر که دشمن  بزرگی با گناهیموجه ساختن گناه

ً توجیمرتکب شده م  تواند باشد ی نمیه موجهي باشد که مسلما
 از دِر ی، مثالً شخصی مسائل اخالقیخصوص در محدودهبه

 تو ی هستم ولی من آدم تنگ نظریآر: دي بگویگريسرزنش به د
و  خود به گناه  که متضمن اعترافیاز من تنگ نظرتر هست

 یاست ول  بزرگتریو  باشد که گناهی م یفيحر یادعاها رفتنيپذ
ه يتر طرف مورد نظر را توج تواند گناه کوچکین وجود نميبا ا
 د گفت کهيبا. رامون هتک حرمت حرم در روز فتح مکهيپ. دينما

ن ي نداده بود، با ای روی فتح آن جنگ منظمیکه برانيمکه با ا
 یهائها و جنگیريد و درگيوجود با توسل به زور فتح گرد

مکه توسط دمحم و  ن بود که مردمياتفاق افتادند و علت آن هم ا
 یرهي در سین باره حلبير شده بودند و در ايگان او غافليسپاه

که رسول یهنگام:  کنندین نقل ميچنم در زادالمعاد يخود و ابن ق
د و سمت يهللا وارد مکه شد سمت راست سپاه را به خالدبن الول

ده سپرد، چون رسول ياده را به ابوعبير و افراد پيچپ را به زب
 کرده یل گوناگون جمع آوري را از قبایش افراديد که قريهللا د
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ز آن ها يره نيانصار را فرا خوان، ابوهر: ره گفتياست به ابوهر
امبر به آن ها يامبر گرد آمدند و پيرامون پيها پرا فرا خواند، آن

هللا دست ، رسولید؟ گفتند آريني بیش را ميا اوباش قريآ: گفت
-نيد تا ايآن ها را کامالً درو کن: راستش را بر چپش نهاد و گفت

م و هر ياز نزد او رفت: ره گفتيابوهر. ديکه در صفا به من برس
 توانست ی از خود نمیم، چون دفاعيم کشتي خواستکس را که

ش ي قری رسول هللا سبزهیا: ان آمد و گفتيگاه ابوسفبکند، آن
ن بود يش وجود نخواهد داشت، ايد، پس از امروز قريحالل گرد

ان شود در امان ي ابوسفیهر کس وارد خانه: که رسول هللا گفت
ست و هر ن بگذارد در امان اياست و هر کس سالحش را زم

   1.کس درب خانه اش را ببندد در امان است
مردم : امبر گفتيدر روز فتحِ مکه پ:  کندیم نقل ميابن ق

د ولو يزن و چهار مرد، آن ها را بکشمان آوردند جز دو يهمه ا
ن حکم خزاعه است يد، و ايافتي کعبه یخته به پرده هايها را آوآن

شان بگذرانند، سپس یهاغي بکر را از دم تیکه تا نماز عصر بن
  2.دي مردم خزاعه از کشتار دست بکشیا: به آن ها گفت

 هتک حرمت حرم در روز فتح مکه یها همه نشانهنيا
د که جنگ ي کرده و سبب گردی اقتضا میاست که مصلحت جنگ

ابد، ين روز فتح تا عصر آن ادامه ي از صبح نخستیريو درگ
 از ی عده ادست مشرک بهیروز بعد با کشته شدن شخص

 یحلب.  حرمت مکه را اعالم کردی خطبه ایخزاعه رسول هللا ط
 ی از مردان خزاعه مرد مشرکیروز بعد عده ا:  کندیت ميروا

و  برخاست به خطبه را کشتند، رسول هللا بعد از ظهر آن روز
 سوار بر شتر پس یه داد و به گفته ايفش را به کعبه تکيپشت شر

ن و آسمان ها ي که زمیدم خداوند روز مریا: از حمد و ثنا گفت
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ن دو کوه را بر پا ساخت مکه يد را خلق نمود و ايو ماه و خورش
 ین خواهد ماند، پس برايز چنيامت نيرا حرام نمود و تا روز ق

ست که در آن يز نيمان دارد، جايا روز جزا  که به خدا ویکسان
 یرا را قطع کند که نه قبل از من بیا درختيزد و ي بریخون
ز خواهد بود، جز ي جای کسیز بوده و نه بعد از من براي جایکس

آن هم از )  از صبح روز فتح تا عصر آنیعني(ن ساعت يدر ا
همانند سابق  آن حرمت د کهيبدان پس.  خشم بر مردم آنیرو

بان را آگاه سازند و هر کس ي غا،شما ِِ◌ حاضران. بازگشته است
د که خداوند يد به او بگوئيجنگد که رسول هللا در آن يبه شما بگو

ها بودند ني ا1  شمای رسول هللا حالل نمود و نه برایرا براآن
جا با ني که در عهد دمحم رسول هللا اتفاق افتادند و ما در ایحوادث

گران اتفاق يا قرامطه و دير و يچه که در عهد عبدهللا ابن الزبآن
-یخ حواله مي تاریهام و خواننده را به کتابي نداریافتاد کار

  .ميده
گونه که ن سنگ آنيموضع ا): اهيسنگ س(الحجراالسود 

 ید در سمت شرقي گویم) یاقوت حموي(صاحب معجم البدان 
  2. ک به درب آن قرار دارديوار کعبه و نزديد

گونه که گفته اند ن سنگ آنين امکان هست که رنگ ايا
زائران کعبه از  و بوسه یمالها دست قرنید بوده و طيابتدا سف

 یبار در دورهکي( شدن، یسو و دو بار دچار آتش سوزکي
از ) ر در اسالمي عبدهللا بن زبیکباردر دورهيت و يش و جاهليقر

ز ين امکان نين ايچنهم. دهي گرائیاهيگر، رنگ آن به سي دیسوئ
 یکي و ی سنگ آسمانیعني باشد یک سنگ بهشتيوجود دارد که 
 در ین برخورد کرده است، وليکه به زم یهائاز همان شهاب
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دست  و دنيبوس  وین سنگيک چني مقدس دانستن یدين توحيد
  .ز باشدي تواند جایعبادت پروردگار نم دن به آن به هدفيمال

دند و به آن يبوسین سنگ را ميا تيجاهل اعراب دوران
تواند ینم پرستبت یاز مردم ن مسئلهيا و دنديمالیدست م

ز ادامه ي اسالم نیدين توحين کار در ديکه اني ایولب باشد، يعج
بهانه  تر از آنبيعج ب و ناپسند است ويار عجيداشته باشد، بس

 یحلب. ن رفتار ناپسند اختراع کرده انديه اي توجیست که برايا
نسل  از  که خداوندیعهد: ن آورده استي خود چنیرهيدر س

ن يکه ا نيد ايشکه دستش را بر پشت او کیآدم، هنگام حضرت
ب و يار عجيز ادامه داشته باشد، بسي اسالم نیدين توحيکار در د

ن يه اي توجیست که برايبهانه ا تر از آنبيعج ناپسند است و
ن آورده ي خود چنیرهي در سیحلب. رفتار ناپسند اختراع کرده اند

که دستش ی که خداوند از نسل حضرت آدم، هنگامیعهد: است
 را یا کسي یزين بود که هرگز چيد گرفت، ايشرا بر پشت او ک

اه يسنگ س را نوشته و به آن انباز نسازند سپس آنیبا و
را شان آنیهابا دست و  بوسندیم رارو آننيو از ا د،يخوران

مان به تو و ي ایند پروردگارا از براي گوی کنند و میمسح م
  1.  مي که با تو بستی به عهدیوفا

 یت، موضوع شخصين رواي ایحتوابا در نظر گرفتن م
 کند، در تناقص یش لمس و مسح ميهاکه سنگ را با دست

را همان مسح آن با دست، عبادت است و عبادت يز. خواهد بود
 آن ی و مسح با محتوایمالن دستي خدا است، پس ایتنها برا
ن سنگ به امانت نهاده است کامالً ي که خداوند در دل اینوشته ا

 به ی وفاین سنگ از برايدن و مسح ايرا بوسي زدر تضاد است،
 یا کسي یئيک ساختن شي است که داده شده و آن عدم شریعهد
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را با دن و گرفتن آن با دست در واقع آنيبا پروردگار و با بوس
دست دمحم شکسته  که بهيیهاخدا انباز ساخته است پس آن بت

ز ي دوره ن آنیهارا عربي مرتکب شده بودند؟ زیشدند چه گناه
 نزد  آنانیع برايها نقش شفن بتين اعتقاد بودند که ايبر ا

 ی به او متر آنانشيب یکينزد و سبب  کنندیم یپروردگار باز
شان آن ها یهادند و با دستي بوسی را مآنان رونياز ا و شوند

  . کردندیرا لمس و مسح م
 ی بن ابیان عمر و علي است که میتر از آن ماجرائبيعج

  درعمر یروز ت آمده است کهيروان ياالب اتفاق افتاد، درط
ستاده ياه ايدر برابر سنگ س ن طواف کعبهياش ح خالفتیدوره

 یستيش ني نفع و ضرر بی بی دانم که جز سنگیخدا مبه: و گفت
 یدمت، عليبوسید، نميبوسیامبر تو را ميده بودم که پيندو اگر 

. ، او هم ضرر دارد و هم نفعنير المومني امی ایآر: به او گفت
در کتاب خدا آمده است، عمر :  گفتی چه؟ علیبرا: عمر گفت

َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك «خداوند گفته است :  کتاب خدا، گفتیدر کجا: گفت
تَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم َأَلْسَت ِبَربُِّكْم َقاُلوْا ي آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ُذرِّ یِمن بَنِ 

َ بَـ  شان یهافرزندان آدم از پشتوچون پروردگارتو از( 1»َلى َشِهْد

ا من يشان را بگرفت و بر خود گواه بگرفت که آفرزندان
را و خداوند آن) ميدهی می گواهیآر: ستم؟ گفتنديپروردگارشما ن
ن سنگ که چشم و زبان داشته ي نوشت و به ایبر پوست نازک

او  و  را به دهان او انداختهدهانت را باز کن، سپس پوست: گفت
دنت ي که بدی کسانیبرا: مکان قرار داد و به او گفت نيادررا 

برم یبه خدا پناه م: عمر گفت. امت شهادت بدهيند در روز قيآیم
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ان ي کنم که تو ابو الحسن در می زندگیان مردميکه در منياز ا
  1. یها نباشآن

 خود یبل ق روايتت ازين روايا ايد که آيخوب بنگر
ن مسئله ي طالب ادعا کرد که ای ابن ابیرا عليست؟ زيتر نبيعج

 یگريز ديه چين آيدر کتاب خدا آمده است و در کتاب خدا جز ا
و  دهان و از چشم آن گر مشخصاتيد و ن سنگيم و از اينيبینم
م، يابي ی از آن نمیان در قرآن نشاني راویهاره جز در کتابيغ

ن سنگ يدن اي عمر بوسیتدالل خود برا در اسیگونه علپس چه
 رفتن فرزندان آدم گواه گی داند؟ و از طرفیرا در کتاب خدا م

رفته اند يز پذين مفسران و ثيحد انيراوگونه که نهمابرخود را 
رفت ي پذیقيک رخداد حقيت و يک واقعي توان به عنوان ینم

ده ت کريک حکاي و سمبلیلي تمثی مزبور آنرا بگونهیهيبلکه آ
 که خداوند ی از علین نقل قولين مسئله چنياست و با توجه به ا

 ی نوشته و به خورد آن سنگ داده چه معنینازک پوست را درآن
ه، ظاهر ين آي ایر معنيان در تفسيتواند داشته باشد؟ که راویم

رت دارد، در نظر يرا که هم با عقل و هم با بالغت کالم مغاآن
ن چه يا.  آن توجه نکرده اندیليک و تمثي سمبلیگرفته و به جنبه

مان و پنهان ساختن آن در ين پي بوده که موجب نوشتن ایحکمت
 یامت گواه زائران خانهي شده تا در روز قین صندوق سنگيدل ا

ارت خانه يل به زي که نایف آن دسته از مؤمنانيکعبه باشد؟ و تکل
ک يمان ياا ممکن است که يکعبه نشده اند چه خواهد بود؟ و آ

ک ي یاز به گواهيک کافر بر خدا پنهان بماند که نيمؤمن و کفر 
ک مؤمن موحد است که به ي ین برازاندهيا ايسنگ باشد؟ و آ

را ببوسد و خودش را به آن بمالد تا در د و آنياي بیارت سنگيز
- مان او باشد؟ شناخت و معرفت پروردگار بهيامت گواه ايروز ق
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 یتر از آن است که انسان را تا درجهميرتر و عظيمراتب خط
و تفّکر در   تعّمقیها تنزل دهد بلکه او را تا درجهدن سنگيبوس

و  خلقت نيبه اسرار ا یگشائق آن راهيخلقت خداوند و از طر
  . بردی از منافع آن باال میبهره ور

 به آن یدن سنگ و دست رسانيچنانچه سؤال شود اگر بوس
 یز باقيرا در اسالم نپس چرا دمحم آنک عمل بت پرستانه است ي

ن صورت جواب شامل يرا باطل نساخت؟ که در اگذاشت و آن
سنگ . م گفتيز سخن خواهين باب نيهر دو خواهد بود و در ا

 یش کنده شد، نخست موقعيدو بار از جا» الحجراالسود«اه يس
ل صدمه يجه سيد بنا و مرمت کعبه که در نتيش به تجديکه قر

که یهنگام.  ساله بود35د پرداخت و در آن هنگام دمحم افته بوي
ل عرب بر يان قبايد، مياه رسيد بنا به موضع سابق سنگ سيتجد

 یمزبور بجا سنگ در برگرداندن از آن ها کيت هر يسرحقان
ک بود يا پنج روز مشاجره در گرفت و نزديچهار  مدتبه اولش
ن يان به اي که در پاردي جنگ در گن مسئلهيا ها بر سران آنيکه م

به که ي شی بنی که از دروازهین کسيدند که نخستيتوافق رس
ند وارد شود، قضاوت او را در يگویم) باب السالم(امروز به آن 

 بود که از آن ین کسيرند که دمحم بن عبدهللا نخستين باره بپذيا
ن است و ما ياو دمحم ام: دند گفتنديدروازه وارد شد و چون او را د

و او را از ماجرا با خبر ساختند، دمحم . مي دهیت ميه او رضاب
راهن ي شود که پی او آوردند و گفته می خواست که برایراهنيپ

 ی پارچه ایتيبوده و در روا) ديبن الول پدر خالد(ره يدبن المغيول
ن پهن نمود يرا بر زم بسته باز کرده و آنیرا که بدور کمرش م

 برداشته و در وسط آن قرار داده و  خودیهاو سنگ را با دست
 از یک گوشه اي متخاضم هر یلهيقب  چهاریندهيچهار نفر نما
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گاه ک موضع آن بردند آنيرا تا نزدرا گرفتند و برداشتند و آنآن
   1.  آن قرار دادیرا برداشته و در موضع قبلدمحم خود آن

 پس از هجرت 317 که قرامطه در سال یبار دوم موقع
غ گذراندند و يان را از دم تيرا تاراج و حاجا فتح و آنمکه ر

ن يش کنده و به مملکت خود در أحساء در سرزميسنگ را از جا
 بغداد ی با عباسیبجکم تُرک که در زمان الراض. ن بردنديبحر

تصرف درآورده بود، در مقابل پس گرفتن آن حاضر شد را به
که نيرفتند، تا اين ها نپذ آینار به قرامطه بپردازد، وليهزاران د
 ی علويیحي عمربن یف ابوعلي شریگریانجي با م339در سال 

را پس شدند آن حاضر ع يالمط وقت یفهيخل و آن ها انيم
سنگ مزبور نخست به کوفه آورده شد و بر ستون هفتم . بفرستند

د، سپس به مکه برده و در يزان گردي مسجد کوفه آویهاستون
وار کعبه قرار دادند و در مجموع مدت ي در دموضع سابق آن

  2.دي سال به درازا کش22بت آن يغ
م و ياد کرديبجز پنج مورد که قبالً از آن ها : حج در اسالم

ً به همان ي مراسم حج دقیهياسالم آن ها را باطل ساخت بق قا
با فتح مکه در سال هشتم بعد از  .افتيصورت در اسالم ادامه 

روال معمول هر ساله و ه همراه مشرکان بههجرت، مسلمانان ب
ار و نه وجوب، ي، و بر حسب اختیک حکم شرعينه طبق 

 یهي خود را از مشرکان در کلّ یجا آوردند ولمراسم حج را به
 واجب ه حجين آي در سال نهم با آوردن ایول. مراسم جدا ساختند

ن حق يا(  3»الً يِه َسبِ يطَاَع ِإلَ ِت َمِن اْستَ يَوهلِلِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ «د يگرد
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افت به حج يرا  آنیپروردگار بر مردم است که هر کس توانائ
  )ديايخانه ب

" همان  که پرداخت به حج بارکي تنها هجرت از پس دمحم
-ن نام بهي آن بدی است و نام گزاریدهم هجر در سال"  الوداع

ن يا به اي  با مردم بوده وی به وداع و خداحافظیخاطر اقدام و
ش از هجرت سه بار ي پی نکرد، ولیگريل که بعد از آن حج ديدل

 یها انصار در عقبه به و آنی دو بار حج نموده که طیو بگفته ا
و  قبل  رسول هللای ابن جوزیبگفته: دي گوی میحلب. عت کردنديب

 معلوم یها بر کس نمود که تعداد آنی متعدیاز نبّوت حج ها بعد
  .ستين

ن به منشا حج و يش از ايپ:  گذاشتی حج را باقچرا دمحم
 یان اعراب بوده پيج مي رایميبت پرستانه قد ک عبادتيکه نيا

ن يد آورنده دمحمچرا  د کهيآیمش ين سؤال پياکنون ا. ميبرد
 یو آگاه علم وجود با یو بت پرست بت ین برندهي و از بیديتوح

 نگاه داشت؟ در جواب چنان در اسالمرا همن مسئله آنينسبت به ا
ر حج را در يل اجتناب ناپذيد گفت که او به دو دلين سؤال بايبه ا

  . گذاشتیاسالم باق
ن ين اعتقاد بودند که حج ديت بر اياعراب جاهل: نخست

م ين ابراهي دمحم ادعا کرد که اسالم همان دیم است و وقتيابراه
لََّة أَبِ «است  ن پدرتان يآئ (1 » ِمن قَـْبلُ نيَ ُم اْلُمْسِلمَم ُهَو َمسَّاكُ يُكْم ِإبـَْراهِ يمِّ

و ) ش بر شما نهاديد هم او نام مسلمان را از پيم را بچسبيابراه
 را در اسالمکه آنش از آنيحج پ نهيها را در زم آنیدهيهمان عق

توانست بعد از ینم نروياز ا و کار بردبه و رفتيپذ کند یاجبار
  خود او در تضادیرا با گفته هايزن ببرد، يآمدن اسالم آنرا از ب
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 آن یدهي توانست عقیکه او م شود گفته ممکن است. خواهد بود
ها م است باطل سازد و به آنين ابراهيکه حج دنيها را با گفتن ا

 شما ی کرده و خدا را بگونهیم مانند شما حج نميد که ابراهيبگو
-چيه گاه آنساخته،یانباز نمخدا  را با یزيچکرده ویعبادت نم

ن ي او که اسالم دیهاگر گفتهين گفته و ديا انيم یتضاد گونه
ن ي با ایآر: م است وجود نخواهد داشت، جواب خواهم داديابراه

وجود  در آن بهیراتيي توانست حج را اصالح کند و تغیگفته م
را باطل ساختن بدون يرا باطل سازد، زکه آننياورد و نه ايب

  .رت خواهد داشتي او مغاد با اصل دعوتيترد
ش قوم دمحم يم مردم قريطور که قبالً اشاره کردهمان: دوم

ها ات آني حی بودند اهل تجارت و بدون آن ادامهیبودند و مردم
م يطور که قبالً گفتر ممکن بود و تجارت بدون حج همانيغ

 یم یاز گرسنگ ايش يقر پس با باطل شدن حج .نداشت امکان
 کرد، پس دمحم در واقع با یترک م ستي بایم مکه را اي و مرد
 ن کرد و ما قبالً يز تضميش را ني قری حج در اسالم بقایابقا

م و يش شرح دادياو را نسبت به قر ی عشق و عالقهیاندازه
خ يها بود و تار آنی و فرمانروائی خواهان سروریم که ويگفت

ها و یراحتشناسد که با وجود آن همه نای را مانند دمحم نمیمرد
بش ي قومش از دست خود آن ها نصیاي که در راه احیآزارهائ

  . داشتیها را دوست مد، با تمام وجود آنيگرد
 قومش ی برای و رهبریخواهان سرور: چنانچه گفته شود

 به تجارت نخواهند یازيگر نين امر قوم او ديبوده و با تحقق ا
داشته باشد که م ين بي نداشت که از ایليرو دلنيداشت و از ا

.  قومش خواهد شدی نوائیچنانچه حج را باطل کند سبب فقر و ب
 یله ايست بلکه قبيک خانواده نيا يک مرد يش يقر: خواهم گفت

 دست آوردن متعدد و بهیهااست با شاخه ها و دسته ها و خاندان
 سازد و تا یاز نمي نیاست ب که مکه وطنشاز  راآن یفرمانروائ
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از نخواهد بود، ي نیز بي در مکه است از حج نشي که قریزمان
 تنها با حج است که ی از قدرت و سروریرا با وجود خودداريز
ت خود را فراهم سازد، و از يش و معشيل آساي تواند وسایم

ت وطن بودن خود را ي تواند قابلی می مکه تنها در صورتیطرف
اطل  باشد و با بیر و باقيز دايش حفظ کند که حج ني قریبرا

 ین کامالً خالف خواستهيگر مکه نخواهد بود و ايشدن آن مکه د
  .دمحم است
 حج به همان صورت سابق آن در یست که ابقاي نیشک

د دمحم بوده و او با ي شدی از احساسات قومیت ناشي جاهلیدوره
ات ي حین کار توانسته بود مکه را زنده نگاه دارد و ادامهيا

د ين وجود باي با این کند، وليضم تی مدت زمانیش را برايقر
 دمحم را برآورده ساخت و مکه ی از آرزوهایميگفت که حج تنها ن

 نگاه داشت ی زنده و مسکونیصورت شهررا تا به امروز به
ش در مکه و بطاح و ين برد و امروزه از قريش را از بي قریول

  .ميابي ی نمیظواهر اثر
- ن نبوده و کميز از بهتر اي مسلمانان نیبرا  حجی آمدهایپ

ها وارد آمده و  است که به آنی و جانی مادیها ضررهان آنيتر
 تراکم و یجهي در نتید و همه ساله هزاران مسلمان حاجيآیم

 یهایماري بیان در درون و خارج مکه قربانيازدحام حاج
ها آن عالوه بر جان، اموال آن یجهيدر نت که  شوندیم یگوناگون

  . روندیراه خرج شده اند به هدر من يز که در اين
 بوده که شامل یم قربانيت شعار حج تقديدر دوران جاهل

 دادند یح ميها ترج آنیشده ولیشتر و گاو و گوسفند و بُز م
 ی کنند، ولیان را که شتر بوده قربانين چهارپاين ايزتريعز

 7ت بهتر از آن قرار داد و يز از لحاظ اهميرسول هللا گاو را ن
 یا گاو دانست که برايک شتر يا بُز را معادل ي گوسفند عدد
 یآن ها را در ُمن پروردگار افتن به درگاهي ک شدن و تقّربينزد
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و خود از  دندي بری سرمی قربانیدن روزهايموقع فرا رسبه
 ی دادند ولیم ازمندانيمستحقان و نخوردند و بهینم گوشت آن

در . ز نموديان جايج حای را برایامبر خوردن گوشت قربانيپ
َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم مِّن َشَعاِئِر اهللَِّ َلُكْم «ن آمده است ي حج چنیسوره

َها ي َفاذُْكُروا اْسَم اهللَِّ َعلَ ريٌ َها خَ يفِ  َها َصَوافَّ فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها َفُكُلوا ِمنـْ
  خدایهانيشما از آئ یبرا ن راو شترا( 1» َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَـرَّ 

 است، پس چنان که به پا یکيدر آن ن  شمایم که برا يقرار داد
ن يد و چون پهلو به زميستاده اند، نام خدا را بر آن ها ببريا

  .)ديان بخورانيدستان و گداد و به تنگينهادند، از گوشتشان بخور
م يقده تي شتر هد63 تعداد رسول هللا ُحجة الوداع به هنگام

د ي نفر آن ها را خود سر بر30 شتر که 100 یگفته اکرد و به
گوشت : ه را سر ببرد و به او گفتي دستور داد تا بقیسپس به عل

چ يم کن و به هيان مردم تقسيو پوست و پوشاک آن ها را م
 یک از آن ها تکه گوشتي و از هر ی از آن ها ندهیزي چیسالخ

 یعل. مي گوشت و آبش را بخوربگذار تا یگيدر د ر و همه رايبگ
 مکه ی و دّره هایهم همان را کرد و به رسول هللا خبر داد که ُمن

  2.گاه شده اندقربان
هزار انسان ن صدها ي زمید که در بقعه ايتصورش را بکن
 شده اند و سپس یوان قربانيصدها هزار حجمع شده اند و در آن 

 که ی مقدار اندکآن ها را به همان حال خود رها کرده اند، جز
 داغ ر آفتابيدر ز خشکاندن اي را جهت خوردنر، آنيمردم فق

 کوهستان ها با خود برده اند و یهاسنگ یو بر رو حجاز
 ماند تا یر آفتاب داغ ميچنان دست نخورده زقسمت اعظم آن هم

 یهاکربين و هوا را از گند مردار متعفن و آلوده ساخته و ميزم
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گاه وضع ان پراکنده کند و آنيان حاجي م مهلک رایهایماريب
ن يا اي چه خواهد بود؟ آین قتل عام و کشتار الهيک چنيمردم در 

تر ميست؟ آنچه وضع را وخي نی و مالیان جانيک خسارت و زي
ن مسئله است که يان ثروتمند به اي از حاجیسازد اعتقاد برخیم

رگاه خداوند  و تقرب آن ها به دیکيشتر باشد نزديهر چه کشتار ب
 یوانات گزافه کاريرو در کشتن حنيتر خواهد شد و از اشيز بين
ن ي ایدهي فایب کردن شه کنير جز یزيچ چيه انگار که کنند،یم

  . نگاه داردی تواند خدا را راضید نميان مفيچهارپا
 را در ی ثروتمندیک حاجيف کرد که يم تعري برایدوست

سر  پشت از دستبه قوچا سالّخ یتعداد کهیده که در حالي دیُمن
 و  زدهی م درمعرض فروش قدمیان گله هايم آمدند دریاو م
  زد و چون معاملهیم چانه آن صاحب با گله ید همهي خریبرا

به  سرعتبه خود یبُّرنده یچاقوها با ها گرفت، سالخیم انجام
 ی مزبور کمی کردند و حاجیم آغاز را برده و کشتار گله حمله

 گله کنده یشهيکرد و چون ریتماشا م ستاده و منظره رايادورتر 
ن کار مجدداً ي رفت و همی میگري دی گلهی شد به سویم

 رأس گوسفند 200ک به ين کارش نزديد با اي شد و شایتکرار م
 که مسئول دفن ی، گروهیان کاِر هر گله اي کرد و با پایرا قربان

ده و ي کشیا به حفره هائها ری آمدند و قربانیوانات بودند، ميح
 ین کاريا با چنيش؟ آين بي از ای و نادانیوانگيد.  کردندیدفن م

 تواند ی مینظرم چنانچه رفتارک شد؟ بهي توان به خدا نزدیم
پروردگار انسان را . ن کار استيقاً هميزد دقيخشم خدا را بر انگ

ن يگونه ممکن است که پس از چنور عقل آراست پس چهيبه ز
ن قرار داده و به او ي انسان را مورد توهیعني او را یگآراست

  .ل کندير با عقل تحميف مغاين تکليک چني
ک يده اند که مکه ين عقي تجدد طلب بر ای از فُقهایبعض
 مسلمانان است و منظور از حج ی همهی برایني دیمرکز عال
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رامون مشکالت يانه مسلمانان در آن جا است تا پي سالیگرد هم آئ
 خود بحث و گفتگو و مشورت کنند و حج در یسائل عمومو م

 است که مسلمانان ی و عمومیني دیانهيک کنفرانس ساليواقع 
رامون آنچه مصلحت يگر پيدرا در مکه جهت مشورت با همآن

 نفع و ريخ و  کندیم اقتضا  مسلمانان در موارد مختلفیعموم
  .ازند سیرد منعقد مي گیمبررا در  مسلمانان یهمه آن

 یم، ولي نداری است شکیبائيار زي بسین گفتهيکه انيدر ا
 در آن یقتين حقي کند و کوچکتریب ميشدت تکذرا بهت آنيواقع

ک يستادن در عرفات و لبيم، مراسم و اعمال حج از ايابي ینم
اه و ي سنگ سیمال و طواف کعبه و دستی و سنگ پرانیگوئ
 بر همه ی کردن و ُمنیقربان صفا و مروه و یان دو تپهيدن ميدو

گونه کم و چيمسلمانان بدون ه  قرن است که13روشن است، و 
امبر تا به ي دهند، از همان عهد پیدقت انجام م آن ها را بهیکاست

م که آن ها دور هم گرد يدي ندیچ ساليوقت و در هچيامروز و ه
 یان و اصالح و ضع بهداشتي وضع حاجی بهبودیآمده و برا

 ین ادعايمذاکره شوند پس ا ره مشغوليدر آن جا و غموجود 
 یگريز دي چی معنی و بی تهیک ادعاي مزبور جز یفقها

  .ستين
ست که ي مناسبت نیاکنون ب: یاعراب عدنانابراهيم پدر

را يم، زي سخن بگوئیعدناناعراب م ي ابراهی پدر نقشرامونيپ
- به به کعین دو باور بودند که بنايت بر اي جاهلیاعراب دوره

ز در ي است و قرآن نیم بوده و او پدر اعراب عد نانيدست ابراه
 یم دييرا تأ ني هم78 یهي حج، آی و سوره127ه يبقره آ یسوره

از ) ميدست ابراهکعبه به یبنا(  نينخست باور نظر منبه. کند
 گردانندگان ی دارد و از ساخته هایشين پي بر دومینظر زمان

ش بوده است، آنچه يش قريدايش از پيپ  کعبهی و خزاعیجرهم
 به بزرگ و مهم از آنانين داستان واداشت، نيها را به ساختن اآن
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بند حج ساخته و ی را پاادن کعبه نزد اعراب بوده تا آنانجلوه د
ق ين طريند و از ايايدن آن بيوادارشان سازند همه ساله به د

ن ي شود و اني اعراب تضمیها بر همه آنیائي و دنینيزعامت د
ش از يان ذکر کرده و گفته اند که کعبه پيچه راوباور با آن

را  آنی آن نبود و تنها مرزهایم سازندهيم بنا شده و ابراهيابراه
ز ظاهر ي نی از طرفی ندارد ولیرتيمشخص کرده است، مغا

م بوده است که ين ابراهي دهد که این نشان ميعبارت قرآن چن
ر ي و تعمیرا باز سازکه آننيده است و نه اکعبه را از بُن بنا کر

ن يد بنا کرده با ايا تجديکرده است و در هر دو حال، چه بنا کرده 
  1.را بنا کرده است سازگار است م آنيباور اعراب که ابراه

م به روش خود در بزرگداشت کعبه يدر هر حال اعراب قد
 کرد ی آمد و سعیکه قُصَ نيچنان ادامه دادند تا او رفتن به حج هم

 امور کعبه را از دست خزاعه که یت و ادارهيله، والياز راه ح
 مسئول ین خزاعي که آخریل خزاعيدر آن هنگام در دست َحل

  .اورديرون بي امور کعبه بود، بیاداره
ل ي دختر َحلیقُص بوده که ن صورتيبه ا انين جريا
 ی قصا رفت،يل از دني َحلی گرفت و وقتیهمسر را به یخزاع

ادعا کرد که او سزاوارتر از خزاعه به در دست گرفتن امور 
تر کيم نزديل بن ابراهيش از خزاعه به اسمعيکعبه است و قر

 از یپس قُصَ .  باشندیل ميرا آن ها از فرزندان اسمعياست ز
رون برانند، ي کنانه خواست تا خزاعه را از مکه بیش و بنيقر

 یراه عده اکرده و به هم را اجابت یز در خواست ويآن ها ن
ج کرده ياو بس) یمادر (ی قضاعه که برادر ناتنیلهيگر از قبيد

 توانست خزاعه را یب قصين ترتي ملحق شدند و بدیبود به و
  2.رد ي امور کعبه را در دست بگید کرده و ادارهيخلع 
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نه وجود دارند که ين زميز در اي نیگريد یهاتيروا
نست که يقت دارد، ايچه حق آنقت اند،ي از حقی عاریهمگ

ها در بدست که سزاوارتر از آنني را در ای قصیخزاعه ادعاها
 امور کعبه است رد کردند و کار به جنگ و جدال یگرفتن اداره

 شدند و ی از هر دو طرف کشته و زخمیادي زید و عدهيکش
 را ید و توافق شد که شخصيباالخره کار به مذاکره و صلح کش

ن اختالف يا مورد در ینهائ قضاوت یبرا عراب ااني ماز
 بود ینامف و خوشيعمر بن عوف را که مرد شرينند و يبرگز

 ی بود و او را در ادارهینفع قصانتخاب کردند که قضاوت او به
  1.امور کعبه سزاوارتر دانست

ت خود ي در اثبات حقانیت قصيست که راز موفقي نیشک
رون آوردن آن از ي کعبه و ب اموریدر به عهده گرفتن اداره

م نهفته يل بن ابراهيعاسماچنگ خزاعه در رساندن نسب خود به 
ز ي کنانه نیش و بني قرین کار او با خواستهيبود که البته ا

 رفته یمشماران بهيعدنانزازيرا کنانه ني داشته زی کاملیسازگار
 کرده و یش هم دهاني و قرین مسئله با قُصَ يرو در انيو از ا
ها  آنیرد تا سزاواري پذیل ميعاسما آن ها را به ی نسبیوابستگ

بنا کرده، م ي که ابراهیرا خانه ايرا در برابر خزاعه ثابت کند، ز
سزاوارتر  گرانيآن نسبت به دامور یادارهمسلماً نوادگان او در

ش نسب خود را به عنوان عدنان يکه قریو از آنجائ. خواهند بود
 یز از قصي نی اعراب عدنانیم برايابراه یدهد، پدریان ميپا

 کعبه یش عهده دار امور خانهي قریگردد و بعد از ویآغاز م
- که قومش بهیدمحم آمد و به همان گونه و حالت کهنيا تا ديگرد

  .دي عهده دار آن گرده بود،دست آورد
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   دمحمی و جاسوسینيدستگاه خبرچ
  
رت ي حی و جاسوسینيک دستگاه خبر چي یدمحم دارا 

 ی او را بازیهاها و گوش او که نقش چشمیها بود و آدمیزيانگ
 مربوط به دشمنانش را ی کردند در همه جا پخش و خبرهایم
رامون ي پی فراوانیهاداستان.  رساندندیطور منظم به او مبه

 با یت شده اند، ولي آسمان روای از سویبه و دن اطالعاتيرس
 هستند که ابتدا یها مسائل آنیهمهم که يابي یها در م آنیبررس
به آن ها از  مربوط سپس خبر و افتاده اند ان مردم اتفاقيدر م

  . آسمان نازل شده است
 بردن ی هستند و پیني قابل لمس و عیهمگحوادث مزبور

 به یست و ربطي کار ساده این و جاسوسيبه آن ها توسط خبر چ
رد و خود قرآن  دهد نداینده را هدف قرار مي که آیگوئبيغ

َب َالْسَتْكثـَْرُت ِمَن يَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلغَ «ن مسئله است ياشاهد بر نيبهتر
َْ ِإالَّ َنذِ ی َوَما َمسَّنِ ريِ اخلَْ  چنانچه  (1»ْؤِمُنونَ ي لَِّقْوٍم ريٌ ٌر َوَبشِ ي السُّوُء ِإْن َأ

د، ي رسی به من نمی بردم و بدیار مي دانستم سود بسیب ميغ
 یمان مي که ای قومید بخش براي هشدار دهنده و نوکيمن جز 
ها همه تين روايست و ايگو نبيپس چنانچه دمحم غ). ستميآورند ن

 یم که دمحم دارايت بگوئيم با قاطعي توانیصحت داشته باشند، م
 بوده و قصد ما یزيرت انگي حی و جاسوسینيالت خبر چيتشک
  .ن ادعا استينجا ثابت کردن ايدر ا

 و اطالعات آوردن دستبه: او یخصوص جاسوسان
 یو گوش را باز چشم  که نقشیبا پراکندن اشخاصخبرها تنها 

م ي نداریز آن ها را داشت و شکيابد و دمحم ني ی کنند تحقق میم
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 ی او محرمانه و خصوصی بودند که برایان آن ها کسانيمکه در
  .ی و عمومیطور علنز بهي نی کردند و عده ای میجاسوس

 است که امر ی آن کسیر ما از جاسوس خصوصمنظو
ان او و ي میو انحصار محرمانه یگونهبه ی و جاسوسینيخبر چ
کس جز چي ندارد و هی از آن اطالعیگري باشد و کس دیدمحم م

 ط و اوضاع به هنگاميرا شراي شناسد، زیخود دمحم او را نم
  دمحمیبرا ان خود مسلمان هاي از مینه، دشمنانيمهاجرت به مد

 اظهار هانهادند، آن هامنافق را بر آن امن وجود آوردند کهبه
جز با ها آن قلباً مسلمان نبودند و دفع شر یکردند ولی میمسلمان

  .نان ممکن نبوديپراکندن جاسوسان و خبرچ
خود  جز یکس را دمحم یکه جاسوسان خصوصیاز آن جائ

ها در  آنی به نام و نشانیرو دسترسنيشناخت از ایدمحم نم
م ي توانیم وجود نيا با یار مشکل است، وليبس رتي سیهاکتاب

موفق ها آن به شناخت سه نفر از یريجه گياز راه استدالل و نت
گر در يش عباس است و دو نفر دي در مکه که عمویکيم يشو
  .نهيمد

 در ظاهر یعنيان کافران ي بود در میعباس در مکه منافق
 در مسلمانان دستبه و تا سقوط مکهکافر و در باطن مسلمان 

نه مهاجرت کند، يخواست به مدیش از آن مي پیماند ول همان جا
ش مکه، اسالم ين کار بازداشت و پس ازگشاي دمحم او را از ایول

  .نه رفتيخود را آشکار ساخت و به مد
 ی از آن ها مسلمانیکينه بودند، يگر در مديآن دو نفر د

 او را در حادثه یر داشت و ماجرايلنظ ای در بنیبود که خواهر
ه دمحم را داشتند شرح يکه قصد توطئه علیر به هنگامي النظیبن

 شک یم، وليافتي از او و خواهرش نی متأسفانه نشانیول. ميداد
 بوده که اسالم آورده و سپس قومش را یهوديک مرد يندارم که 

هرش  رود که خوایان مسلمانان آمده و احتمال ميترک و به م
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جا در  ساخته و همانیرا پنهان م آنیانه اسالم آورده وليز مخفين
 مانده یني خبر چیعنين منظور ي همی خود برایهوديان قوم يم

  .ق برادرش به دمحم برسانديبوده تا خبرها را از طر
نه بود و خود يمان است که از مردم مديفه بن الي ُحذیدوم

 در ی کرد ولیاسالم مرنگ منافقان کرده و تظاهر به را هم
بند و با اخالص نسبت به خدا و رسول بود يک مسلمان پايباطن 

 نداشته و از یز وابستگي اوس و خزرج نیله هايو به قب
  . رفتهیشمار مرازداران رسول هللا به

 شد و یفهَ، رازدار رسول هللا گفته ميبه ُحذَ : دي گوی میحلب
 تبوک، رسول یوهدر غز: ن نقل شده استياز قول خود او چن
 به او دست داد، شترش ین آمد و حالت وحيهللا از شتر خود پائ

دم و افسار او را گرفته و در يرا دمن آن. برخاسته و به راه افتاد
 به رسول هللا نشاندم و خودم هم در کنارش یکي نزدیفاصله

که رسول هللا برخاست و من شتر را نزد او آوردم، نينشستم تا ا
ان در شب اتفاق افتاده بوده، ين جريظاهراً ا(ست؟ ين کيا: ديپرس

فه، يحذ :گفتم) ص دهديرو دمحم نتوانسته بود او را تشخنيو از ا
، ی سازیرا فاش نمم و تو آني گوی میبه تو راز: امبر گفتيپ

 از ی شدم، و تعدادی بر فالن و فالن نهیمن از نمازگزار
  1. مشرکان را بر شمرد

امبر يث را پس از وفات پين حديفه ايست که حذي نیشک
 یعمر بن الخطاب در دوره رونيا از فاش ساخته است و

 باشد یاز آن هائ یکي رفتهیم گمان که یشخص وقتخالفتش هر
 یفه را مي رفت، دست حذیا ميشان را برده، از دنامبر ناميکه پ

 فهيچه حذ برد، چنانی بر او با خود می نمازگزاریگرفت و برا
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 رفت از ی نمیو با و دي کشیرون ميعمر ب از دست را تشدس
  1. کردی امتناع می بر وینمازگزار

 دمحم یفه جاسوس خصوصي برد که حذی توان پینجا مياز ا
ز نام يگر ني توان از دو نفر دین سه نفر ميبود، و عالوه بر ا

 یکيکردند، ی می او را بازیبرد که نقش جاسوسان خصوص
ش در روز ي شکست قری که عامل اصلیدلجُسراقه بن مالک م

خ ي شیم و دوميرامون آن سخن راندين پيش از ايبدر بوده و پ
ه يعل) دارالندوه(ش در ي قریني است که به هنگام توطئه چینجد

ر و به آن يامبر اجي پی، از طرف عباس عموی کشتن ویدمحم برا
ته و نزد عباس رف ان جلسهيبالفاصله پس از پا جا فرستاده شد و

ان يها آگاه ساخت و او دمحم را از جرمات آني تصمیاو را از همه
  .توطئه آگاه ساخت

  
   دمحمیعباس مسئول دستگاه جاسوس

  
 یامبري عباس با دمحم چه قبل و چه بعد از اعالم پی رابطه

 دمحم منکر یر عموهاي بود، او مانند سای خاصیک رابطهي
ز ي و ستیولهب به دشمنش ابي مانند عمویدعوت او نشد و با و

ات موجود، يطبق روا. برنخاست و او را مورد آزار قرار نداد
 ترک یش که با ويش و کافران قرير عموهايبر خالف سا

 یطور مداوم با ومجالست و مصاحبت کرده بودند، عباس به
با عباس در  یهودي آن به داستان  کرده و با توجهیمجالست م

 از آن ها یکي باشند و دمحم ی میاعراب أمِّ (من که در فصل ي

 
   همان منبع - 1
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 یزهائيم که عباس رازدار دمحم بوده و از او چيابي یدر م) است
  . بودهیگران مخفي دانسته که بر دیم

 ین کسي دوم، عباس نخستیعت بزرگ در عقبهيدر شب ب
 دهد که او مسلمان بوده ین نشان مي و ا1. کردیرانبود که سخن

-  بهی برده بود، ولی دعوت خود پ دمحم ازیو به ُکنه خواسته ها
ان يچه راوم کرد و بر خالف آني که آن ها را ذکر خواهیليدال
عت عقبه يرت ادعا کرده اند که در زمان حضور در بيث و سيحد

  .هنوز مشرک بوده، اسالم خود را هرگز ظاهر نساخت
 و یروزيعت عقبه که پيک عباس مشرک در بيحضور 

  .ستيند هرگز قابل قبول نکین ميت دمحم را تضميموفق
و  ليگونه دلچيبه ه یازين عباس بودن مسلمان هرحالبه

ث و يان حديخوِد راو  ندارد، بلکهیبرهان و استنتاج و استنباط
از  نقلبه یحلب. اندت کردهيروا راصراحت آنز بهيرت نيس

من : امبر گفتيابورافع غالم پ: د ي گویابن عباس م غالم عکرمه
ابورافع ابتدا غالم عباس بوده و (بن عبدالمطلب بودم غالم عباس 

ش و همسرو در آن هنگام عباس و ) دهيسپس او را به دمحم بخش
  .مي ساختیرا پنهان مم و آنيمن مسلمان شده بود

 یليد خيش در بدر به ما رسيقر خبر شکست که یهنگام
عباس : دي گوی خود میرهي دحالن در س2... ميحال شدخوش
 نگاه یرا مخف آنیم اسالم آورده بود، ولي اهل علم از قدیبگفته

 یمسلمانان خوشحال م یروزيپ یخبرها دني داشت و از شنیم
 خود آگاه یدر مکه بود او را از رازها امبريپ که یزمان شده و

 یل عرب معرفيامبر خود را به قبايساخت، و در آن هنگام پیم
 او حاضر بود و مردمشه عباس در کنار ي کرد، همیو عرضه م

.  کردی او میرفتن گفته هايدن و پذيب به شنيق و ترغيرا تشو
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امبر خود به او ي مسلمان بودن او بودند و پیها ها همه نشانهنيا
ش را ي قریدستور داده بود که در مکه بماند و خبرها و رازها

امبر، اسالم خود را پنهان ي پی او فاش سازد و او با اجازهیبرا
  1. او در مکه باشدیهااخت تا چشمان و گوش سیم

 و ی مهربانی عباس را از رویامبر مسلمانيگفته اند که پ
 یهاش وام و قرضيرا عباس نزد قريشفقت آشکار نساخت، ز

 یها را از دست م آنیبا فاش شدن رازش همه داشت که یاديز
 یروز. 2 پس از فتح مکه اسالم خود را آشکار ساختیداد، ول

  شد،یم  حرکتی جنگ با دمحم در اُُحد آمادهیش برايرق که
 ی برا یدست او نامه ار و بهياج را  غفاریبن از یشخص عباس

نه ي سه شبانه روز خود را به مدیدمحم داد و شرط کرد که ط
  3.ن کار را کرديبرساند و او هم هم

عباس و ماندنش  یساز پنهان ليدل اگر: چنانچه گفته شود
 ی و جاسوسینيم جهت خبرچني کنیگونه که ادعا مدر مکه همان

 مهاجرت ی دمحم بود پس چرا بارها از دمحم در خواست اجازهیبرا
ت ي دانست با مهاجرت مأموریکه مینه کرد در حاليبه مد

: جه و باطل خواهد شد؟ خواهم گفتي نتیز بي او نیجاسوس
رده بود،  نبیت پين مأموريت اي اهمیچون دمحم به اندازهعباس هم

مربوط به باال گرفتن روز  یدن خبرهايخصوص پس از شنبه
 خواست هر چه زودتر یمرو نيافزون کار برادرزاده اش و از ا

 یب ميو غنا مرتبت و چه مسلمانان از مقامنه رفته و از آنيبه مد
  .ز ببردي نی آوردند سهمیدست مبه جهاد قياز طر حساب
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نه ي مدیه به سوان به خارج شدن عباس ازمکيدرپا
نه را ترک کرد اشاره يقصد گشودن مکه، مدکه دمحم بهیهنگام

  .ميکنیم
 با سپاه خود در یرانه و ناگهانيگطور غافلامبر بهيپ

ن ي در ایر ساخت، وليگان را غافلياطراف مکه ظاهر شد و مک
انه با يان عباس که از همان ابتدا از ماجرا آگاه بود، مخفيم

که در راه به نينه ترک کرد تا اي مدیه را به سوخانواده اش مک
 مکه مراجعت کرد، ی به سویرسول هللا برخورد کرد و با و

  1.نه روانه کردي خانواده اش را به مدیول
 کند که عباس از یوضوح ثابت مانه بهين مهاجرت مخفيا

 ماجرا با خبر بوده و همواره با دمحم در ارتباط بوده و یهمه
 کرده، و ین شکل کار ميدقت و به بهتر آن ها بهیالت خبريتشک

 دستگاه نيک چنيراه انداختن  دهد که بهیز نشان مي نیاز طرف
 به یرس است که دستیاز دمحم به اطالعاتينگر ني، نماینيخبر چ

ً يو دق ر ممکن استيغ ق آسمانيها از طرآن  یهمان را ثابت م قا
گونه چيب هيغ که ازح داده و گفته استيز توضين قرآن کند که

 به یازيب است ني که عالم به غیرا آن کسيز.  نداردیآگاه
ن مسئله ير اي زیهاتيروا. ن نخواهد داشتيجاسوس و خبر چ

  .کنندیرا ثابت م
 ی بنیهودي یلهي دو سال پس از اسالم آوردن قب- 1

ل اموال زکاة به يد بن ُعقبَه را جهت تحصيامبر وليمصطلق پ
د فرزند همان يفراموش نشود که ول. (نه ساخت آن ها روایسو

 که دمحم در راه بازگشت از یري از دو اسیکيط ي معیعقبه بن أب
)  باشدینه دستور کشتن آن ها را داد مي مدیجنگ بدر به سو
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 ی سختیت دشمني مصطلق از همان دوران جاهلید و بنيان وليم
  .وجود داشت

 ید، مردان بني رسد به مقصديکه ولیهنگام: ی حلبیگفتهبه
رها را بسته بودند، شادمانه به استقبال يکه شمشیمصطلق در حال
 یوقت) سواره به استقبال او رفتند (ی زمخشریاو آمدند و بگفته

 را ید، گمان برد که قصد جنگ با ويد آن ها را در آن حال ديول
نه فرار کرد و به رسول هللا ي مدیسرعت به سودارند، پس به

     . مصطلق مرتد شده اندیکه بنخبر داد 
ها آنن شد و مصمم به جنگ با يشدت خشمگرسول هللا به

ها آنبه  ورشيو از  جان آمدهيبه ه یهمگ زين شد و مسلمانان
د و ي مصطلق رسی از بنیئتيان هين مي راندند که در ایم سخن
ل از ُعقبه آمده ي استقبال و تجلیح دادند که برايامبر توضيبه پ

   1. خواستند سهم زکاة خود را به بپردازندی و مبودند
- غو که خبر دریهنگام: دي گوی خود میرهي دحالن در س

 مصطلق به ارتداد به حارث بن ید و متهم ساختن بني ولیگوئ
 یوقت. امبر آمديپ د، نزدي مصطلق رسی بنیلهيس قبيضرار رئ

 یاده و فرستیاز دادن زکوة امتناع کرد: د گفتيرا د امبر اويپ
که تو را به نه قسم به آن: ، حارث گفتی بکشیخواستیمرا م

َن يَها الَّذِ ي أَ «نازل شد  هين آي پس ا2ن نبود ين حق فرستاد چنيد
ُبوا قَـْوًما ِجبََهاَلٍة فَـُتْصِبُحوا َعَلى َما يَأن ُتصِ  ُنوايآَمُنوا ِإن َجاءُكْم فَاِسٌق بِنَـَبٍأ فَـتَـبَ 

ِدمِ  َ  ی خبرید اگر تباه کاريمان آوردي که ای کسانیا (3» نيَ فَـَعْلُتْم 

 ی به مردمید تا مبادا از سر نادانيق کني شما آورد تحقیبرا
  )ديمان شوي خود پشید و از کردهيب برسانيآس
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افت يدر محضبه امبريپ است که آمده یگريد تيدر روا
د را به يد بن عقبه، خالد بن الولي مصطلق، از ولیخبِر ارتداد بن

ر يز ها رابه هنگام نماز آن: ت و به او گفتل داشيها گس آنیوس
ها، خالد  و آنیر چنانچه نماز را ترک گفته بودند تو دانينظر بگ

 ی که صداید و در جائيز به هنگام غروب آفتاب به آن ها رسين
ر نظر گرفت، در يرا ز هاو آن ن کرديکم نماز به گوشش برسد

ها نماز عشاء را  و اذان گفت و آنخاستهن هنگام اذان گو بريا
ده دم با اذان مؤذن نماز صبح را يبه هنگام سپ. برگزار کردند
ن يدند ايدند پرسيها را دچون هوا روشن شد اسب. برگزار کردند

از او  و رفته او د است، پس نزدين خالد بن الوليا: ست؟ گفتنديچ
 ی مخدا شما رابه:  خالد؟ گفتی ای خواهیچه م: دنديپرس

  شود که نماز را ترکید، گفته ميامبر رسيخواهم، خبر شما به پ
م به خدا، ي بریپناه م: کنان گفتندیزار. ديو کافر شده ا ديکرده ا

ت يان ما و او از جاهليد مربوط است که ميمسئله فقط به ول
ن يکه مبادا بخواهد انتقام انيرو از ترس اني است و از ایدشمن
د را مسلح کرده بودم، پس خالد به افرادش رد خوي را بگیدشمن

ماجرا را شرح داد و  و امبر آمدهيپ نزد دستور بازگشت داد و
   1... ه را نازل کردين آيخداوند ا

که خبر ی آمد که چرا دمحم هنگامیش مين سوال پينجا ايدر ا
 از آسمان که دال بر یاميچ پيد هي مصطلق را شنیارتداد بن

افت نکرد؟ و ي عدم ارتداد آن ها باشد درن خبر ويدورغ بودن ا
د را باور کرد ي ولیامد بلکه او گفته هاي از آسمان نینه تنها خبر

د را يو خالد بن الول را کرد با آن ها قصد جنگ ون شد يو خشمگ
  . آن ها روانه کردیبه سو
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ل ي به دو دلیگوئن دروغيد بن عقبه در اياز نظر من ول
   :تعمد داشته
ان، و ي راویگفتهها، بهان او و آني میمي قدی دشمن- الف

ها به  متهم ساختن آنی برایمتيرو مسلح بودن آن ها را غننياز ا
  .ها شمرد و مرتد شدن آنی جنگ با وی برایآمادگ

را دمحم قاتل پدر او يز.  که نزد دمحم داشتهیخواه خون-ب
ق يو تصدمان ي ای و از رویعقبه بوده و اسالم او اصوالً اعتقاد

 روز یم در برابر قدرت خرد کنندهي تسلینبوده، بلکه از رو
 از اعراب را یري کثیافزون اسالم بوده که در آن هنگام عده

ن يرند، و او با ساختن ايش گين راه را در پيوادار ساخت تا هم
ک ي خواست با ی را داشت که میدورغ در واقع حالت آن کس

 مصطلق انتقام یبن از هم. سنگ دو گنجشک را هدف قرار دهد
 مسلمان لکه ی اسالم را با مرتد شدن عده ایرد و هم آبرويبگ

ست که دمحم در حق او نازل کرد و او را يه ايل هم آيدل. دار سازد
وب بودن يگر مشکوک و معيل ديدل. دينام) تباه کار(»فاسق«

 سعد بن یجانست که عثمان به هنگام خالفتش او را بهياسالم او ا
) یمادر (ید برادر ناتنيرا ولي کوفه کرد، زی وقاص والیبأ

ش مردم يشاپي نماز صبح را پید در حال مستيول. عثمان بود
د؟ چون ي خواهیشتر ميب ا باز هميآ: چهار رکعت خواند و گفت

ت شده است که يروا. د او را عزل کرديبه عثمان رسخبر
: ه او گفتد و بر سعد وارد شد، سعد بيکه به کوفه رسیهنگام

ا ما ي یا پس از ما عاقل و با هوش شده ايم که آي دانیخدا نمبه
ن يمرا مکدّر و غمگ: د به او گفتيم؟ وليپس از تو احمق شده ا

 ی برای ناهاریا است که گاهين ملک دني ابو اسحق، ایمکن ا
: گران و سعد گفتي دی برایگر شامي دی شود و گاهی میمردم

ل به يتبد) منظورخالفت را (را د آنيدارم قصد يني بیطورکه مآن
 که نماز صبح یت شده است که هنگامين روايچنهم. ديُملک کن
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و سجده  برگزار کرد، در رکوع چهار رکعت یرا در حال مست
بنوش و مرا بنوشان، سپس در محراب استفراغ : ن گفتياش چن

  1؟ شتر بخوانميد بي خواهیم: کرد و سالم داد و گفت
 من شک دارم ی نقل کرده است ولیحلب ست کها یزين چيا
 در برابر یقدر جرأت کرده باشد که در حال مستد آنيکه ول

مردم ظاهر شده و نماز بگذارد و استفراغ کند و در سجده و 
 یماني ایهرحال اگر بد بنوش و مرا بنوشان، چون بهيرکوع بگو

ن کار نشود، بدون شک ترس از دست ياو سبب ترس او از ا
 یه او که منجر به عزل ويام مردم عليت و احتمال قيدن والدا
 یهای دانم که جبهه بندید نميمانع او خواهند شد، بع  شودیم
ک يگر در آن زمان سبب نقل يده هميان عليان و علوي امویاسيس
هرحال عثمان او را عزل کرد، به.  شده باشندیهائتين روايچن
ان دادن به سخن يخاطر پاکه بهخاطر اثبات جرم او، بل نه بهیول
 نّجار ی توان از گفته هاین اعتقاد را ميزان و همي فتنه انگینيچ

  . استنباط کرد) ني راشدیخلفا(در کتابش 
د به هدف ضربه زدن به يم که وليم بگوئيا حق ندارياکنون آ

خود تعمد داشته است، فقط  یگوئ در دورغ  مصطلقیو بن اسالم
چه که مسئله بر دمحم پنهان ماند و بر خالف آن نيا چرا مي دانینم
  .دي نرسی به ویند، از آسمان خبري گویم

 بودند و در یهودي یر که قومي النظی داستان گنج بن- 2
م که دمحم پس از ي دانیستند و ما مي زینه ميزمان دمحم در مد

ن ي وطن کنند و ای آن ها وادارشان ساخت تا جالیمحاصره
از  تند تا خواسیبوده که خود آن ها از ون صورت يمسئله بد

جز  وطن آزاد بگذارد و بهیها را در جالخون آن ها بگذرد و آن
. راه ببرندرا دارند به همچه را که شترها قدرت حمل آناسلحه آن
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 یاندازهبه و شانکودکان و زنان با و آن ها کرد ز موافقتيدمحم ن
ن خود يد برداشته و سرزمچه را که توانستنطاقت حمل شترها آن

ا ي را که عبارت از پوست شتر یرا ترک کرده و رفتند و گنج
ز به همراه خود به قلعه ي که مملو از طال و جواهر بود نیگاو
بر را مورد يا سه سال بعد دمحم خيدو . بر بردندي خی مسکونیها

را  آنی از استحکامات و برج و باروهایحمله قرار داد و تعداد
م ي قلعه ها، داوطلبانه جهت حفظ جان تسلیهي مردم بقگشود و

نام پدربزرگش ع را که او را بهيامبر کنانه بن ربيپ. شدند
-به بريخ بزرگ و  نامندیز مين قي الحقی، کنانه بن أب)قيابوحق(

ر نزد او بوده و از ي النظیرا گنج بنيز.  رود، فرا خواندیشمار م
 او منکر آن شد و ی، ول گنج مزبور سؤال کردی در بارهیو

  .ن بردنديرا از بنه ها آنيها و هزجنگ: گفت
: دي گوین مي چنابن ِهِ◌شامنقل از ن باره بهيابن اسحق در ا

ع را که گنج نزد او بود احضار و در يرسول هللا کنانه بن الرب
 ی اطالعیب آن اظهار یجا او ازی سؤال کرد ولی آن از ویباره
 کرد یم نزد رسول هللا آوردند که اظهارا ریهوديمرد ک ي. کرد

رسول .  زدهین خرابه قدم ميدر ا که دهي دیرا م هر روز کنانه
ابم، يرا نزد تو بست، اگر آنينظرت چ: هللا به کنانه گفت

رسول هللا دستور داد تا آن خرابه را . یآر: بکشمت؟ کنانه گفت
پس رسول افتند، ياز آن گنج را در آن جا  یو مقدار  کنندیحفار
 او از دادن آن امتناع کرد یرا از کنانه خواست، ول آنیهيهللا بق
او : ر بن عوام گفتيرسول هللا به زب. را فاش نساخت آنیو جا

ر يزب. اورديداند بر زبان بیقدر شکنجه کن تا هر چه مرا آن
قدر شکنجه  کنانه گذاشته و او را آنینهيخود را بر س نداآتش

رسول هللا سپس او را به دمحم .  کندی بود قالب تهکيکرد تا نزد
بن مسلمه سپرد و او به برادرش محمود بن مسلمه که سر از 
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که یهائتير روايان سايت ابن اسحق در ميروا 1.تنش جدا کرد
 رود یشمار من بهيترحيت شده اند صحيداد رواين رويرامون ايپ

وان به آن ها  تی باشند و میف ميها سست و ضعتير روايو سا
  .رت مراجعه کردي سیهادر کتاب

-ازمند راهين گنج نيافتن اي یدمحم برا گونهچه که ديبنگر
 آن امتناع کرد به ی کنانه بود و چون از نشان دادن جاینمائ
 ساده تر یول ديايب به زبان تا کند شکنجه ر دستور داد او رايزب

. افتيیان ميله پاد و مسئي رسیم  آسماناز ینمائ راه که بود نيا
 یداد است، دستور شکنجه براین رويان تأمل در ايچه شاآن

 که  رساندیم مسئله نيا رايز  باشد،یم و اقرار به اعتراف حمل
ن يم که اي دانیز است و همه مي جایعت اسالميدر شر شکنجه

نهاده اند در عرف و ) شکنجه(ان بر آن نام يرانيرفتار که ا
   2.ستيز ني جا عصر ماین مدنيقوان

 دمحم به هنگام حجة الوداع که ی داستان شتر حامل آذوقه- 3
) عرج( بنام یکه در جائیار غالم ابوبکر بوده و هنگاميدر اخت
را ابوبکر سراغ آن. افتندي طائف فرود آمدند او را نیکيدر نزد

از غالم خود گرفت و او گفت که روز گذشته او را گم کرده 
رسول هللا لبخند . انه زدين شده و او را تازياست، ابوبکر خشمگ

)  حجیإحرام بسته برا (ن شخص ُمحِرم يد به ايبنگر: زنان گفت
ن ي باشد چنی که ُمحِرم می شخصیرا برايز.  کندیکه چه م

 بردند، ین مسئله پي همراهان به ایست، وقتيز ني جایرفتار
کر که هنوز امبر به ابوبيپ. ه کردنديامبر و ابوبکر غذا تهي پیبرا

:  داد گفتین بود و به پرخاش خود به غالمش ادامه ميخشمگ
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ن يست، اي ساخته نی ابوبکر از دست من و تو کاریآرام باش ا
مزه  خوشین غذاي کرده بوده شترش را گم نکند و ایغالم سع

کرده ) آذوقه همراه شتر(چه همراه او بوده ن آنيرا خداوند جانش
ر همراهان مشغول خوردن شدند که يساامبر و ابوبکر و يپ. است
راه  آمده همی بعد صفوان بن المعطل که از پشت کاروان میاندک

امبر بر ي پیکيان شد و شتر را در نزديآن شتر و بار آذوقه نما
ه ي از اثاثیزيا چيبنگر آ: رسول هللا به ابوبکر گفت. ن نشانديزم

 یزيم چيدي نوشی که با آن آب میجز قدح: تو گم شده است؟ گفت
م يني بیجا مني در ا1. قدح نزد من است: غالم گفت. گم نکرده ام

خاطر گم شدن شترآذوقه بر غالمش ابوبکر به ديد دمحم که یهنگام
 کرد خشم او را فرو نشاند و ین شده است، سعيت خشمگي نهایب

 ن بود کهيکه الزم ای کند، در حالیرياز پرخاش او به غالم جلوگ
 ابوبکر، شتر گم نشده است و یآرام باش ا: ديگو ابوبکر ببه

- را برخالف آنين نگفت زي او چنیول. را خواهد آوردصفوان آن
ن بار يداد، ا یرو شترش گم شدن به هنگام تبوک چه در جنگ

-ن بار هميچه گفته شود که اچنان. دي نرسی از آسمان به ویخبر
آسمان وجود  از ی آمدن خبری برایلي در تبوک دلیچون بار قبل

 ی بر طرف کردن شبهه نسبت به درستینداشته و در تبوک برا
رامون گم شدن شترش از ي پیست خبري بای خودش میامبريپ

ن استدالل را يا) ئت غامديه(داستان :  آمد خواهم گفتیآسمان م
 از طرف یئتيدر سال دهم پس از هجرت ه.  سازدیباطل م

  نفر10متشکل از ) منيد در  أزیرهي از تیله ايقب( غامد یلهيقب
فرود آمدند، سپس ) نهيقبرستان مد(ع فرقد يآمدند و در ق نهيبه مد
امبر يه خود گذاشته و نزد پين خود را در کنار اثاثيترجوان

 یسهي آمد و کین جوان به خواب رفت دزديرفتند، چون ا
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امبر ي نزد پیوقت. دي از آن ها را دزدیکي یها لباسیمحتو
 از یها شرح آنیامبر برايم کرده و اسالم آوردند، پدند ساليرس

 را یچه کس: ها گفت نوشت و به آنیعت اسالمياحکام شر
د و ياو خواب: گفت. ن مانيترجوان: د؟ گفتنديه تان کرديمأمور اثات

 از مردان یکي. دي از شما را دزدیکي لباس یسهي آمد و کیکس
رسول . لباس ندارد یسهيکدام جز من کچي رسول هللا هیا: گفت

سرعت ها بهآن.  خودش برگشته استیجاسه بهيک :گفت به او هللا
  خود را گذاشتهیکه بارهایشده و به آن جائ امبر خارجياز نزد پ

چه رسول هللا خبر داده آن یدر باره شانو از دوست رفتند بودند
 لباس یسهيدم که کيدم، دياز خواب پر: بود سوال کردند، گفت

دم که ي نشسته دیافتن آن از جا برخاستم، مردي یست، براين
 بعد از ید فرار کرد و من او را دنبال کردم، اندکي مرا دیوقت
 لباس را یسهيدم و کين اثرکندن ديستاد و من در زميدن باز ايدو

رون آوردم، يرا ببود و من آن  کردهیافتم که در آن حفره مخفي
 خدا است، او ما یکه او فرستادهم ي دهیشهادت م:  گفتندیهمگ

راه ها به همآن. ده شدن و بازگشتن آن با خبر ساختيرا از دزد
  1.امبر برگشته و آن جوان اسالم آورديآن مرد جوان نزد پ

افت کرده است يم که دمحم از آسمان خبر دريني بیجا منيدر ا
ن داِد گم شدیرو که گونهبه آن  آنیبرا یزه ايکه انگیدر حال

و اگر گفته شود . کرد وجود نداشتهیجاب ميشترش در تبوک ا
 یسهيده شدن کيزه حاصل بوده و آن دزدين مورد انگيکه در ا

دنش آمده بوده ي دیمن برايهمانان او است که از ي از میکيلباس 
رو از ني شده و از ایها م و خشم آنین مسئله سبب ناراحتيو ا

 تواند ی میزين چياگر چن: گفتد، خواهم ي خبر رسیآسمان به و
 باشد، پس گم شدن شتر حامل زهي آمدن خبر از آسمان انگیبرا
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 باشد یتر مهمیزه ي انگی تواند حتی او و ابوبکر هم میآذوقه
و  خشم ی برایلي لباس بازگردانده شده بوده و دلیسهيرا کيز

از  ها به مطلع ساختن آنیها وجود نداشته و لزوم آنیناراحت
چنان مفقوداالثر و که شتر او همینداشته در حال ز وجودين جراما

بر غالمش  ابوبکر بودند و خشم مانده غذایو ابوبکر ب خودش
. انه گرفتي تازیر ضربه هايباال گرفته بود که او را ز چنانآن

 کند ی لباس توجه را جلب میسهيداِد سرقت کین رويآنچه در ا
، نام ی دزدیئت از ماجرايع ساختن هنست که دمحم به هنگام مطليا

 یکه ما می لباس و دزد را مشخص نکرد در حالیسهيصاحِب ک
 یست و نمي آسمان، دانستن نام آن ها کار ساده ایم که برايدان

گر در يز ديچهار مورد تعجب برانگ.  بماندیتواند بر آسمان مخف
  :ز وجود داردين داستان نيا

 لباس، یسهيدن کيز دزد توانست پس ای دزد مزبور م- 1
 یکين کار را نکرد و در نزدي او ایرا به منزلش ببرد، ولآن

سه را در آن دفن کرده يکنده و ک یحفره ا سرقت محل ارتکاب
 توانست موجب رسوا و آشکار شدن کار او ین مسئله ميبود که ا

  .بشود
سه محل را ترک نکرده و مجدداً به محل ي پس از دفن ک- 2

خواب رفته  آن جواِن بهیکي بازگشت و در نزدارتکاب سرقت
 مشکوک یدن او به ويدار شدن و دينشست، که الزاما ًپس از ب

    . شدهیم
 دفع تهمت و شک، الاقل یست براي بای سارق ابله م-  3  

 فرار ی ماند، ولی می خود باقیدار شدن جوان در جايپس از ب
  .ديکرد و جوان را به دنبال خود کش

ه در  کیر آن جهتي غیست الاقل در جهتي بای م دزد ابله- 4
 کرد، او با یفرار م و دي دویم استها را دفن کرده آن جا لباس

 خواسته عمداً ی آورد که میوجود من احساس را بهين کارش ايا
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ز ي کند و به آن نینمائها راه دفن لباسیجوان مزبور را به جا
  .ستاديدن باز ايها از دواکتفا نکرده و در محل دفن لباس
 به یا ممکن است سرقتي دهم آیاکنون شما را به خدا قسم م

ن حد ابله ي تا ایا سارقي دنیا در همهيرد؟ و آين نحو انجام بگيا
  د؟يده ايد

ن ي به این حادثه دزدينست که ايتر من براشياعتقاد ب
-سان نقل کرده اند، چنانيرت نويو س ثيحد انيصورت که راو

 یزيش برنامه ري و از پیحادثه ساختگ کيده باشد، چه اتفاق افتا
پاسخ را به : د، چرا؟ خواهم گفتيچه بپرسچنان.  باشدیشده م

  . گذارمیز وا ميهوش شما خوانندگان عز
 یم در بارهيگفته ها خاطرز بهيعز یچنانچه خواننده

 بخواهد مرا مورد مالمت یب دمحمي خارق العاده و عجیکارها
: مي گویان دهد مين مالمت پايکه به اني ایو براقرار دهد، به ا

 ینه نشسته است از همهيکه در مسجد مدیچنانچه دمحم در حال
چون ع غرقد رخ داده است، همي که در بقیع و ماجراهائيوقا
ن خواهد ي اش ایند آگاه شده بوده، معني بی که با چشم خود میکس

 در و  او آشکاریراا با هر چه که در آن هست بي دنیبود که همه
گذرد یم آن در  کهیزيهر چ از قرار دارد و او برابر چشمان
 که در برابرش ی که آب را در ظرفیقاً همانند کسيآگاه است، دق
 یرفتني و پذی عقلیزين چيک چنيند و چنانچه ي بیقرار دارد م

 کند و یوجو مم که دمحم در کارها پرسيني بیاست پس چرا م
اول و  دست یخبرها دست آوردن بهیو برا خواهد یمشورت م

و   فرستد؟یم ن طرف و آن طرفين به ايمهم جاسوس و خبر چ
ن اشتباه ي از ای حاکیه هاي شود و آیم  اشتباه مرتکب زين یگاه

 یم و چگونه ميد بگوئين باره چه باي کند؟ پس در اینازل م
 چرا و  چون وید بيا بايم؟ آيم دو ناهمسان را با هم جمع کنيتوان

ها همه نيم که ايا معتقد شويم؟ يمان داشته باشيکورکورانه به آن ا
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 یه و اساسيگونه پاچيان است و هيساخته و پرداخته جعل راو
 است به خرد، ینين دو حالت توهيندارند؟ اعتقاد به هر کدام از ا

ن يپس در حل ا. ح استي صحیسيت نويو مخالفت و رِد روا
  د گفت؟يد کرد و چه بايقدس چه با می آسمانیمشکل و معما

را حل ن کتاب آنيم در اي خودم با نوشته هاینوبههمن ب
- را بهتواند آنیکه م باشد اين دنيک نفر در اي چهو چنان کردم

 کنم که ی حل کند، از او خواهش میترنحو بهتر و قابل قبول
  .ن راه حل مطلع سازد و راحتم کنديمرا از ا
 :است نيچن آن خالصه : 1ن حبابه ب سيمق  داستان- 4

نه ي داشت در مدی بود در مکه که برادر مسلمانیمشرک سيمق
 ی مصطلق و بگفته ای بنیهشام در غزوه. نام هشام بن حبابهبه

 یک مسلمان کشته شد، وقتيدست  قرد اشتباهاً بهی ذیدر غزوه
 ینه آمد و از رويد، نزد رسول هللا در مديس رسيخبر به مق

ه برادرم را يآمده ام تا د:  کرد و گفتینگ اظهار مسلمانرين
ن کرد و يي نفر شتر تع100 برادر او را یهيرسول هللا د. رميبگ

 نزد رسول هللا اقامت کرد، سپس یس چند صباحيبه او داد، مق
که هنوز مشرک مانده بود به یقاتل برادرش را کشته و در حال

  .مکه بازگشت
ه بدست مسلمانان رسول هللا او را به هنگام گشوده شدن مک

اعالم نمود و ) واجب القتل(گر مهدورالدم ي دیراه عده ابه هم
له بن عبدهللا يش نمي پسر عمویگفته اروز او را کشتند و بههمان

 یکه خود را به پرده های شود در حالی او را کشت و گفته میثيل
  2. خته بود کشته شديکعبه آو

 
و ) 2/285(ی حلبی يک بار مقيس بن صبابه  نام اين شخص در سيره- 1

: ی ابن ِهِ◌شامو در سيره. آمده است) 2/91(بار ديگر مقيس بن ضبابه 
  .به و در قاموس المحيط حبابه ذکر شده است ضبا4/410 صبابه و 3/293
  3/91 ، 2/286: ی حلبی سيره- 2
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 که خبرها را از آسمان یکس چرا هنست کيا  اکنون سؤال
 را بخورد؟ یرنگ بازين نيک چنيب يد فري کند بایافت ميدر 

 و ی مخفین کسيک چنيتواند بر ی نمیزين چيک چني اصوالً 
 که ن مسئلهيبه ا د گفت که دمحميز باي نی از طرفیپنهان بماند، ول
بوده و  عالقه مند شدتبه بگروند نشيبه د شتريمردم هر چه ب

 یکس چهو چنان  گرفتیب قرار مين راه مورد فرينها از ات
 ی چنانچه از روی کرد، حتیل به اسالم ميا مي و یاظهار مسلمان

ن شخص ي ای بود که در باره ی دمحم کافیرنگ باشد، برايا و نير
  .دا کندي پیکيگمان ن

، که ی داستان ابوبراء عامربن مالک بن جعفر عامر- 5
سم ق دشمن لي عامر بن طفی عموو  عامر بودهیسرور بن

 ابوبراء یروز: ن استي باشد و خالصه آن چنی دمحم میخورده
 او از یعرضه کرد، ول یامبر اسالم را بر ويامبر آمد و پينزد پ

ل نسبت به آن از خود نشان ي میاندک یامتناع کرد، ول رفتن آنيپذ
 کو و پاک است و بهتر استينظر من دعوت تو نبه: داد و گفت

 عامر و یمنظور بن( مردم نجد یارانت را به سوي از یعده ا
رند و به ي دعوتت را بپذیها بخواه و از آنیبفرست) مي سلیبن

م ي آن ها از مردم نجد بیبرا: رسول هللا گفت. اسالم بگروند
ت يها در تحت حماها هستم و آن آنیمن حام: ابوبراء گفت. دارم

 ها را بفرست تا مردم را به و عهد و قول من خواهند بود، آن
 نجد بازگشته و به یسپس ابوبراء به سو.  تو دعوت کنندیسو

  .ت او قرار دارندير چتر حماياران دمحم زيمردم خبر داد که 
 ی مرد نخبه70رسول هللا منذر بن عمرو را در رأس 

 یح بخارين که در صحي نخست-  مرد40 یتيمسلمان و به روا
 یتر محيرفته است، صحيرا پذز آني نیطايدم و حافظ آمده است

خاطر ن عده که بهيکرد، رسول هللا با ا روانه  نجدی به سو-باشد 
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ز ي نی شدند، نامه ای خوانده میمداومت بر قرائت قرآن قار
نام  بهیئت مزبور در منزلگاهيه.  عامر فرستادی بنیبرا

راه نام حرام بن ملحان همک نفر بهيفرود آمد و ) بئرمعونه(
عامر . م فرستادندي سلیل سرور بنيامبر نزد عامر بن طفي پینامه

ل ي از قبایروئيبه نامه توجه نکرد و حرام را بالفاصله کشت و ن
حمله ) بئرمعونه(ئت مزبور در يم فراهم آورده و به هي سلیبن

د که هنوز ي بنام کعب بن زیکيها را کشت، جز  آنیبرد و همه
 و او از آن جا دور شده و توانست زنده  در او مانده بودیرمق

  .بماند
ئت ي هی که مأمور چراندن شترهایه ُضَمريعمروبن ام

 حضور نداشت و زنده یرين درگيز در ايمزبور شده بود او ن
که یهنگام. امبر رسانديماند و خبر فاجعه بئر معونه را به پ

ز ن کار ابوبراء است و من ايا: د گفتيامبر خبرفاجعه را شنيپ
از . ن مرد در دل کراهت و ترس داشتميهمان آغاز نسبت به ا

هرگز رسول هللا را بر : أنس بن مالک نقل شده است که گفت
ن ين حد محزون و غمگيتا ا) بئرمعونه( اصحاب یاندازه بهیکس
دعا ) بئرمعونه(ه قاتالن اصحاب ي روز عل30رسول هللا . دميند

  1. کرد
ت صحت داشته باشد، دمحم در ين روايچه ااز نظر من چنان

  :ن اشخاص از چند جهت مرتکب اشتباه شديفرستادن ا
که ني ابوبراء در ای گفته هایگونه نادرستچه: نخست

ده ي داند بر دمحم پوشیکو و پاک مي نی را امریدعوت اسالم
 یدمحم را م بود، دعوت گوراست شيهادر گفته اگر او ماند؟

 که بتواند جلودارش شود یچ مانعي شد و هیرفت و مسلمان ميپذ
م شورش قومش که طالب يوجود نداشت و اگر گفته شود که از ب

 
  172 - 3/171: ی حلبی ، سيره186 – 3/183: ی ابن ِهِ◌شام سيره- 1
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 تواند یادعا نم نيا: نکرد، خواهم گفت ن کار رايا ستندين اسالم
که ابوبراء از دمحم در خواست کرد تا عده نيل ايدلح باشد، بهيصح

تد و او  اسالم به نجد بفرسی مردمش به سوی راهنمائی را برایا
 آمد و یحساب مز بزرگ و سرور قوم خودش بهيخودش ن

 ی نمیروي قومش از او پی شد، اگر هم همهیچنانچه مسلمان م
ز او ي نیاز طرف و  شدندیم مسلمان هاآن از یبعضکردند، الاقل 

طور که را آني خودش را پنهان نگاه دارد زی توانست مسلمانیم
 بود یمرد  اویول . دانستیم پاک کو وي نیرا امرادعا کرد آن

.  نداشتیگونه صداقتچيش هيرنگ باز و در گفته هايمزور و ن
گونه و چرا با در خواست ابوبراء که خودش از مسلمان چه: دّوم

خود را  ارانياز  ی کند و گروهی کند، موافقت میشدن امتناع م
- ی فرستد، در حالیبه نجد م ن شخصيا قوم  مسلمان کردنیبرا

 یماو.استاکراه داشته و  بوده ناکمين کار بياز اشخصاً  دکه خو
 نيدر ا  که داشتیار قويبسبه هوش و فراست  توجه  با ستيبا

 یپرادخت، ولیم تفحص و قيز به تحقيش از هر چي پ نهيزم
ت و هوش و فراست او غلبه کرده بوده يا احساسات بر قاطعيگو

ن يا: سوم. ا خوردد ابوبراء از اسالم رين و تمجيب تحسيو فر
 70 فرستادن ی در بارهیم، وليري گیده مياشتباهات دمحم را ناد

م يک تصميا ي توان گفت؟ آیاران خود به نجد چه مينفر از 
 از افراد نخبه را به ین تعداد باالئيک چني بوده که یحيصح
 آن ها رهبر که روانه کند  القلبی سرکش و قسی مردمیسو

ن مردم نسبت به يابوبراء دشمن تر یدهبرادر زا ليعامر بن طف
ً  چه باشد؟ چنانی مین وي و دیو شد یم داده صيتشخ الزم واقعا

 نيتر احين اسالم روانه کند، صحيح دي تشری برایکه فرستادگان
. شتري کرد و نه بیروانه م نفر را 3دو و حد اکثر  ايک ي بود که

 کامالً  یجنگ یآمادگ  از لحاظ  رای نفر70 ین عدهيد اگر ايشا
 ی نام دورنگری شد تا اندازه ای ساخت، باز میم و آماده مجهز
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 الزم را یهااطي شد ادعا کرد دمحم احتیرا بر آن نهاد و آنگاه م
ها را  هم نکرد و آنین کاري او چنیز در نظر گرفته بوده، ولين

ً بدون اسلحه روانه کرد، زيا تقرير مسلح و يغ  یرا اسلحه ايبا
 همچون گريد یرزم یراه نداشتند و ابزارهار به هميجز شمش

 یره با خود حمل نمي و غیزره یهالباسرکمان و ي، تزره، گرز
 که از آسمان خبر یم، کسيابي ی در میخوبجا بهنيدر ا. کردند

 ینم رود یشمار م او بهیهال چشمي کند و جبرئیافت ميدر 
 یکاربي فر ورنگين از یناش یبتيمص نيچنک يتواند دچار 

 خود اصل یان در نوشته هاي متأسفانه راویول. ابوبراء بشود
 و در هم ی نهاده و دچار سردرگمیتفکر و تأمل را به کنار

 یادعا م  مثالً . شوندیم خود یهاتي روا مطالب دریختگيآم
ل يشدند، جبرئ بئرمعونه کشته در امبريپ اراني کهیهنگام: کنند

  1. امبر رسانديرا به پهمان روز خبر آن
چه را نزد دمحم آمد و گفت آن ابوبراء کهیدانم روزیمن نم
ست دمحم را از ي بایا نميل در آن هنگام کجا بوده، آيگفت، جبرئ

 ساخت، رساندن خبر کشته یرنگ باز آگاه مين مرد نيدورن ا
ست که تنها در اختصاص ي نیزيارانش بعد از وقوع آن چيشدن 
 ی او باشد، هر کس و هر فرد عادیانائل و محدود به تويجبرئ

  2. اوردين خبر را بي توانست ایم
اران دمحم در ي نفر از 10که ی تأمل است که هنگامیهيما

ان را ي لحیان کشته شدند، او بالفاصله بني لحیدست بنبه) عيرج(
که تعداد کشته نيدر فاجعه بئرمعونه با ا یول قرار داد مورد حمله

.  عامر را مورد حمله قرار ندادیتر بوده، بنشيبمراتب شدگان به

 
  2/78: ی دحالن سيره- 1
ی جنگ اُحد نيز با خبر  خيلی عجيب است که جبرئيل او را از نتيجه- 2

  )مترجم(اخت نساخت و او را به سرنوشت خويش رها س
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 یروي او در آن هنگام در مقابل نیروين خاطر که نيد بديشا
 توانسته به آن ها به مقابله یز بوده و نمي عامر ناچیر بنيعشا

 بئرمعونه چهار ماه ی موجود فاجعهیهاتيطبق روا. بپردازد
کت دمحم بعد از وست و اقتدار و شويوقوع پپس از جنگ اُحد به

  .فتح مکه پا گرفت
 یهایشگوئيپها و یبگوئيبه غ مربوط یهاتيمورد روادر

ه و ي پای و بی ساختگیها همگتين روايم که ايد بگويز بايدمحم ن
 است، بلکه اوردهين بر زبان  رایزهائين چيهرگز دمحم شخصاً چن

 از خالفت و ی ناشی و مذهبیاسي سی های از جبهه بندیهمگ
شه يوجود آمدند رها بعد از وفات دمحم به که مدتیر مسائلگيد
شده  یکاردست ثياسر و حديازجمله داستان عمار بن . رنديگیم
  .»کار کشته خواهد شددست گروه ستم بر عمار که بهیوا «

نه يامبر در مديپ مسجد ساختن نيدر ح: دي گویم ی حلب- 1
 آن یط که کرد بروز عثمان بن مضعون و ان عّماري میاختالف

د، يامبر رسي خبر به پیوقت. د به ضرب نموديعثمان عّمار را تهد
ن شده است يامبر خشمگيپ: د، مردم به عمار گفتندين گرديخشمگ
من : عمار گفت.  نازل کندیه ايم که در حق ما آيم آن داريو ما ب
چه شده : امبر آمد و گفتي کنم، پس نزد پیت او را جلب ميرضا

چه شده است تو را و آن ها : امبر گفتيارانت را؟ پياست مرا و 
 یکي یکي را هاخشت ها خواهند مرا بکشند آنیم: را؟ گفت

رسول هللا دست . کنندیم ليتحم دو تا دو تا، من به و  دارندیبرم
که خاک را از ید و در حالياو را گرفت و در مسجد بگردان

ستند يها ننيه، ايمَ  فرزند سُ یا: ن گفتيد چني تکانی او میهالباس
  1. کشدیکار تو را مکشند، گروه ستمیکه تو را م

 
  2/72: ی حلبی سيره- 1
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امبر که آن ها با ي عمار به پین گفتهيست که اي نیشک
 خواهند او را یوادار کردن او به حمل هر بار دو خشت م

ها خواهان د که آنيامبر را وادار ساخت که به او بگويبکشند، پ
کشد و منظور عمار یکار او را مستند، بلکه گروه ستميکشتن او ن

بر  امبر وين مسئله، در واقع خنداندن پياز بزرگ جلوه دادن ا
 یک شخص نمي کشتن رايز بوده، او تيعصبان طرف کردن

رد و از يتواند با وادار کردن او به حمل دو خشت صورت بگ
 خود نسبت به او دستش را ی ابراز مهربانیامبر برايرو پنيا

که به او  به او گفت را جد گرداند و آن گفتهگرفت و در مس
  را بکشندستند که بخواهند توي نیگرستم یهاآدم هانيکه ا بفهماند

د، ي آیمبر کارستم یمردمان تنها از دست یکار نيچن کي بلکه
ستند و هرگز منظور يکار نها ستمنيو ا است ستم تو کشتن رايز
 ی برابر هم صف آرائنده دو گروه درين نبوده که در آي ایو

دست آن او به و کارستم یگريد  بر حق ویکيخواهند کرد که 
چنانچه عمار . دادگر است کشته خواهد شديکار و بستم  کهیکي

امبر هرگز ي خواهند او را بکشند، پی گفت که میامبر نميبه پ
  . گفتی را به او نمین سخنيچن

الفت و ش آمدن مسئله خيامبر و پيفوت پ از بعدها، پس
ان يجاد شکاف و اختالف مي کشتن عثمان و ایسپس فتنه

ه و کشته شدن ي و معاویان عليجه جنگ ميمسلمانان و در نت
 ی که از وی آن هائی و همهیاران علين جنگ، يعمار در ا

ز قرار داده و با يامبر را دستاوي پین گفتهيکردند ای میطرفدار
 حادثه نيا یبرا یصّ نَ   کردندیسع  و اضافه و حذفیکاردست

 یجارا حذف و به»  کشندیستند که تو را مين هانيا «و  بسازند
ز اکتفا نکرده و با ين نيرا اضافه و به ا»  بر ّعماریوا«آن 

نده ساختند و ي آی برايیاز آن نصّ » خواهد شد«اضافه کردن 
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 بر عمار که بدست گروه یوا«ن شکل در آوردند يجمله را به ا
  .»ه خواهد شدکار کشتستم

که ی آمده است، هنگامیتيروادر: ريث عبدهللا بن زبي حد- 2
 به او انداخت و یا آمد، رسول هللا نگاهيدنر بهيعبدهللا بن زب

ر دادن به يد از شين را شني مادرش ایوقت. او است، اوست: گفت
 اگر شده آب یبه او بخوران حت: امبر به او گفتيستاد، پياو باز ا

 که لباس یها و گرگهائان گرگي است در میقوچ. چشمانت را
ها باز  خدا ولو با کشتن آنیبه تن کرده اند تا مردم را از خانه

  .1دارند
 بوده است به سر نوشت یث اشاره اين حديبعدها گفتند که ا

ان يسپاه دستبه در مکه او شدن و کشته ريزب عبدهللا بن
پس   کهیوسف ثقفي حجاج بن یفرماندههعبدالملک بن مروان ب

جا قوچ همان عبدهللا بن ني محاصره او را کشتند و در ایاز مدت
  .ان اويها حجاج و سپاهر است و گرگيزب

 کاهنان یه داستان هايتر شبشيت مزبور بيم که روايني بیم
-به.  را گفته باشدیزين چيدمحم چن است که ديار بعيو بس است

ن را از يتر از ابي عجمراتببه یهاان، داستانيخصوص که راو
 ین داستان پس از ماجراينظر من ابه. کاهنان نقل کرده اند

- را نه بهه آني امّ یو دشمنان بن شده است ر ساختهيزب عبدهللا بن
 ضربه به یر، بلکه برايخاطر باال بردن شأن و مقام فرزند زب

 ث ساخته و پرداختهيه جعل و ساخته اند و از جمله احادي امّ یبن
 دانم که ی است و من نمیو مذهب یاسيس ی هایجبهه بند شده

اوست، : امبر گفتيکه پیرهنگاميد مادر عبدهللا بن زبيچرا با
هر حال سازندگان  کرد؟ بهیر دادن به او خوددارياوست، از ش
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 اند و تنها به ساختن و ی عاری کامالً از دورنگریثياحاد نيچن
  . کنندیها اکتفا مجعل آن
ه در ي با معاوی جنگ علیامبر از ماجراين پ خبر داد- 3

ن صورت بوده که به هنگام انعقاد قرار داد يماجرا به ا: نيصف
. سديامبر از أوس بن خوله خواست تا قرارداد را بنويه، پيبيحد
امبر اعتراض کرده و يل بن عمرو به پيش سهي قریندهي نمایول

ان بن عفان ا عثمي و یعل تي جز پسر عمویکس قرارداد را: گفت
 را مأمور نوشتن متن آن کرد و به او یامبر عليسد، پس پي نوینم

 یبخشنده نام خداوندبه( س، ﷽يبنو: گفت
- به( اللهم   بأسمک سيبنو شناسمینم رانيا گفت لي، سه)مهربان

شه يش هميرا قريرا نوشت، زز آني نیعل) پروردگار  یا تو نام
ن يس ايبنو:  گفتی کرد، سپس به علیش را آغاز ميهابا آن نامه
ل بن عمرو ي آن با سهیچه دمحم رسول هللا در بارهاست آن

  دانستمیخدا م یفرستاده را اگر تو :ل گفتيسه. مصالحه کرد
 ی خدا نمی آمدم و مانع رفتنت به خانهیبا تو از در جنگ در نم

-آن:  گفتیر به علامبيپ. سينام خودت و پدرت بنو بهیشدم، ول
 من پاک:  گفتی،عل) رسول هللا را پاک کنیعني(را پاک کن 

: امبر گفتيپ.  سازمینم محو را تو :یبه گفته ا و ستمين کننده آن
ف ي شریهاامبر با دستيرا نشان داد و پ آنینشانم بده، عل

س که تو هم مانند يبنو:  گفتیرا پاک نمود و به علخودش آن
. رفتيپذ یخواه یناچار و ستم یرو از ت وداش یرا خواهآن
ان يچه مامبر به آني بود از پین اشاره ايا: ندي گویم باره ني ا در
قاً به همان گونه که گفته ي داد، و دقین رويه در صفي و معاویعل

- سندهين نويرا در صلح نامه صفيوست، زيوقوع پز بهيشده بود ن
 طالب ی بن ابین علير المؤمنيچه امن است آنيا:  آن نوشتی

عمروبن . ان مصالحه کرديه بن ابوسفي، آن با معاویدر باره
نام او و پدرش را : ن گفتي از دو داور جنگ صفیکيالعاص 
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 را نزد عمرو یه کسين گفته شده است که معاويهمچن. سيبنو
 است، اگر نيرالمؤمنيام یس که عليمنو: ديفرستاد تا به او بگو

 بن یس عليدم، بنويجنگینم او با دانستم،یم نيرالمؤمنيام را او
 ی جعلیگر گفته هايو د 1 را پاک کن نيرالمؤمني طالب و امیاب

  .یو ساختگ
س که تو هم يبنو «یامبر به علي پین گفتهيا نظر من به
 ی خواهیو ناچار ستم یرو از  داشت ویرا خواهمانند آن

  . ح باشدي تواند صحیل نميبه دو دل» رفتيپذ
 بود که دمحم ی بود، پس الزم میم حيصح چنانچه: نخست

نده بعد از او اتفاق خواهد افتاد، يچه که در آ آنینسبت به همه
جا ني بود، و چون در ایکالً و جزئاً چه خاص و چه عام آگاه م

رت با معقول و نص قرآن باطل است، در يل مغايدلبه) الزم(
ت باطل خواهد يوان ريح بودن اي صحیعنيز ين) ملزوم(جه ينت

  .کرد
تحقق آن  پس از  بود،یم حيصح تيروا نيا چنانچه: دوم

دند در کنار ي جنگی میه علي که علیک نفر از مسلماناني یحت
، یشدِن بر حق بودن عل از روشن  پسیماند و همگیه نميمعاو
  .وستندي پی میه را ترک و به عليمعاو

 یث جعلي همان احادیث هم از جملهين حدينظر من ابه
داد ي است که پس از روی و مذهبیاسي سیهای از جبهه بندیناش
 طالب ساخته ی بن ابی بعد از وفات علیحت دين جعل و شايصف

  داشتهیه و اثباتي آن پایکه بتوانند براني ایشده است و برا
امبر به ي پی و آن گفتهیکاردست را هيبيحد صلح ثيباشند، حد

  .د را به آن اضافه کردنیعل
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امبر يره، پي عشیدر غزوه: ی اطالع دادن از قاتل عل- 4
 ی را به روی بود که علی را ابوتراب لقب داد و آن هنگامیعل
دار کرد يش او را بيبا پا. ديده دي خوابی خاکیهان و با لباسيزم

ن يبدبخت ترازرا  خواهم تویم  ابوترابیازيبرخ: و به او گفت
و (ن موضع يکه تو را بر او آن شتر یمردم آگاه سازم، کشنده

دستش را (ن را يضربه زند، و ا) دستش را بر فرق سرش نهاد
امبر از ي پیروز: یتيو در روا. ن سازديخون) شش نهاديبه ر

:  گفتیان است؟ علينيشين پي بدبخت ترید چه کسي پرسیعل
ن يتر بدبختیچه کس: ديامبر پرسيپ. هللا رسولی شتر، ایکشنده

: امبر گفتي رسول هللا، پی دانم اینم:  گفتیت؟ علندگان اسيآ
) و دستش را بر فرق سرش نهاد( ن موضع يکه تو را بر اآن

را يت وجود ندارد، زين دو روايان اي می که تضاد1.ضربه زند
رسول  طور کههمان گفته اند باره نيدر ا  است ویکيها مفاد آن

به  فه خوارجي طااز یمراد ابن ملجم بوده، داده  خبر هللا
 رفته آن ی نماز صبح می برگزاریمسجد برا که در راهیهنگام

  . وارد کردیضربه را در کوفه برو
ش ي که دال بر پیث نصّ يم متن حديني بیطور که مهمان

ت مزبور يچه رواست و چناني باشد نیعل  کشته شدنینيب
ن جمله را از ي تواند باشد که دمحم این ميل بر ايح باشد دليصح
 اظهار نموده ی نزد وی محبت و نشان قدر و منزلت علیرو

ن ي زمیخصوص که او را در آن حال خاک آلوده بر رواست، به
 و تحمل او در راه ی از خود گذشتگیانگر اندازهيد که نمايد

او  و رقَّت قلب ین منظره مهربانيدن اي است و دیدعوت اسالم
ن ين جمله که بدبخت تريخت، و در واقع دمحم با گفتن ايرا بر انگ

 ی آن کس-ت دوم ي روایگفتهندگان، بهين آيا بدبخت تري -مردم 
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 ین ميشت را خوني زند و ریاست که ضربه به فرق سرت م
ن احساس خود را نسبت به او ابراز کند و ي خواست همیکند، م

ن کار ين مسئله که هرکس اي است بر ایديث تأکين حديدر واقع ا
ن ين که ايمردم خواهد بود و نه ا نيتر بدبخت بکند،یرا با عل

  کهیتواند به کسیهر کس م. مسئله به هر حال اتفاق خواهد افتاد
ن مردم يتربکشد، بدبخت که تو راآن: ديبگو  اوستیمورد عالقه

 ی چون و چرای کشته شدِن بینيش بين گفته پينزد من است، و ا
نده کشته بشود و يدر آنده نخواهد بود، بلکه ممکن است ياو در آ

 اظهار شده ی محبت و قدردانین گفته تنها از رويا نشود و اي
  .است

 شد و یتو کشته خواه:  گفتی میدمحم به عل چهچنان یآر
ن يگاه اندگان است، آنيا آين مردم يتر کشد بدبختیتو را م کهآن

  .ب و ناشناخته خواهد بودي از غی و آگاهینيش بي او پیگفته
ن يت ابن ملجم خود سبب وضع اين جنايست که اي نیشک

که قاتل او ني در کوفه بوده و ایث بعد از کشته شدن عليحد
را او مرد ي است قابل درک، زیندگان است امرين آيتربدبخت
ست ي معلوم نی از بزرگان مسلمانان را کشته است، ولیبزرگ

پس اگر ان باشد؟ ينيشين پيد بدبخت تري شتر صالح بایچرا کشنده
   کرد؟یدا مي پی کشت چه حالتیخود صالح را م

 یهایها و جبهه بند ساخته و پرداخته تعصبیهاثيحد
 را که ذکر کردم ین چند موردي شمارند و ای بی و مذهبیاسيس

  .نمي بی ادامه مطلب نمی برای دانم و لزومی میکاف
  

  :قرآن
  
 دمحم) یني نشگوشه(رامون ين به هنگام صحبت پيش از ايپ

 گوشههنگام م که دمحم بهين مسئله اشاره کرديدر غار حّرا به ا



 - 553 -

 یاستوار برا یاديافتن بنيفکر ن غار همواره بهي در اینينش
 که توسط آن یله اي وسیعبارتا بهي آن ی ساختاریدعوت و گونه

دعوت با کالم  که ستين یبوده، شک برساند انجام را به دعوت
د کالم ي بای کالمیگونه از گونه ها با کدام یرد وليپذیصورت م

ک يا به سبک يه دار و يدعوت را ارائه نمود؟ به سبک شعر قاف
 بود ین مسئله ايترن مهمي؟ ایگريک شکل ديا به ينثر مسجع 

که ذهن دمحم را در غار ّحرا به خود مشغول ساخته بود و در 
ک ين قرار گرفت که کالِم دعوت، حالت يم او بر ايان تصميپا

ک شعر ي را داشته باشد و نه ی و از بر کردنیآن خواندنقر
 سرودن شعر را یهرحال چه دمحم توانائبه. ی و گفتنیسرودن
د بوده که دست يا نداشته از عقل و هوش و فراست او بعيداشته 

را يشعر را کالم دعوتش قرار دهد، ز و بزند یکار نيچن کيبه 
  را خواهدی شاعرانريف ساي هم ردی دانست که مقامی میخوببه

 او یهار گفتهي شمار بودند و تأثیات او بي حیداشت که در دوره
زمان او ) خدا شناس(ف و متأله ي حنی شعرایر گفته هاياز تأث
 یه بن ابيچون أمده، هميده و اشعارشان را شنيها را دکه آن

 فراتر نخواهد یگران گاميل و ديد بن عمروبن نُفَ يالصلت و ز
شعرش سرشار از :  گفتیامبريه پس اعالم پيمون أمرايپ. رفت

ر يش از شعر سايه بين وجود شعر أُميبا ا. مان و قلبش از کفريا
  . در دل اعراب باز نکردی عرب آن زمان جائیشعرا

 کالم دعوت ی توانست برای خدا دادیرکيدمحم با هوش و ز
ه  اعراب ناشناخته بودیند که تا آن زمان برايافري بیخودش سبک

ن گونه ي نزده بود و بدین کاري دست به چنیش از او کسيو پ
م که نه شعر يني بی که میاو به سبک) یا خواندنيقرآن (کالم 

 ساخت یاو کالمش را از نوع جمالت. است و نه نثر شکل گرفت
 ک کالميها هر ن فاصلهيابند و اي یان مي پایهائکه توسط فاصله

گر جدا و يکدي از یمعن ش ويلحاظ گو از اي را ین و بعديشيپ
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 جمله اني ارتباط میعنيصورت ناتمام، ا بهي سازند و یمستقل م
ن حال تنها ي با ای شود، ولی حفظ میاز لحاظ معن یبعد اي یقبل

ابد، تنها از ي ی که با آن خاتمه می شود و سخنیش ميشامل گو
 کي توسط  کهیبود، و هر عبارت ش مستقل خواهديلحاظ گو

گونه که در همان. ه را بر آن نهادنديآ نام ابدي یم انيپا فاصله
َلْت آ«: ز آمده استيخود قرآن ن ً َعَربِ ِكَتاٌب ُفصِّ ْعَلُموَن يا لَِّقْوٍم يتُُه قـُْرآ

 ی که خواندن عربی مردمی آن برایه هاي است که آیکتاب (1. »
لحاظ  از را قرآن یه هايسپس آ).  شده استیدانند، فصل بندیم

د، ينام  کرده و هر قسمت را سورهیم بندي تقسیدراز و یتاهکو
-ا زمان و محل نزول آنيآن ها به سوره به موضوع  ميدر تقس و

ک جا در ياست  ممکن سوره کي یعني نکرد، یها توجه
 مختلف قول و وعده ینه هاي در زمی گوناگونیهاهي آیرندهيبرگ
اوضاع و احوال امبران و ي پید و داستان هايوعد و يا تهديو 

ق به جهاد در راه خدا و ي و تشوینين احکام ديگذشتگان و همچن
 برخورد یهائهيو در قرآن ممکن است با آ.  باشدیگريمسائل د

 یلحاظ زمان که ازیهائهي نسبت به آیريگیم که از لحاظ جايکن
ن ممکن يچنهم.  گرفته اند و بالعکسیشيزودتر نازل شده اند پ

م يجا برخورد کنکي ی و مدنی مکیه هائي با آک سورهياست در 
امبر خواسته يها و سوره ها به آن گونه که خود پهيب آيو ترت

  همتی آن پس از فوت وی که به جمع آوريیهاا آنيبوده و 
 یآوررسد که جمعینظر مگماشتند، صورت گرفته است و به

ا ي و ن بوده که خواندني ای متعدد تنها برایهاها و سورههيآ
  .ا حافظان قرآن آسان گرددي خوانندگان و یها برابرداشتن آن

 
فُّصلَت در مورد کالم معنی توضيح و تشريح . 3ی آيه: ی فصلت سوره- 1

را به شيئی می توان تعبير کرد، ) آيه(را دارد و برای شيی که در اينجا 
  . مترجم–بندی و قطعه های از هم متمايز را دارد لمعنی فص
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 دعوت خود در واقع ی براین سبک کالميدمحم با ابتکار ا
هر حال با سبک  بهید وليمورد نظرش رس کامالً به هدف

گانه نبوده ي آن زمان اعراب کامالً بی عرف کالمیشناخته شده
  .است

 یعر است، سوره را موان شيک ديقرآن در مجموع مانند 
ه يت شعر و فاصله در آيک بيه را برابر يده و آيتوان برابر قص

ن روش يهرحال ا بهیت شعر دانست وليه در بيرا برابر قاف
را نست که آني، در خور این برابريرغم ا دمحم بهی ابتکاریکالم
 بزرگان کالم عرب آن ی تازه و ناشناخته و نامأنوس برایسبک

ز در کتاب اتقان از قول ين یوطيس نيجالل الد. ميزمان بدان
ً ین گفتهيجاحظ هم   1کند ید ميي ما را تا

د به يم، باين کتاب بنهي جز قرآن برایم ناميچه بخواهچنان
ها و ن نام در خور هدفيکه اني ایکيم، يکن دو مسئله توجه

ها و شيکه در خور گونيگر اي قرآن باشد و دیهایمعن
  . آنیساختارها

کتاب ( آن باشد ی هایها و معن که در خور هدفینام
را ياست ز) د و شرکً يان توحيکتاب جدال م(ا ي) د و شرکً يتوح

ها  هدفی آن همهیبر رو است که ین کشمکش محور و کانونيا
و  امبراني پیها شده اند، و داستانیزي ری قرآن پیهاو آرمان

 و نمونه و مثال انينيشياوضاع و اموال پ به مربوط و یخبرها
 و امر به ی و جهنمی بهشتی گوناگون و وعده هایهایآور

 قيو تشو جنگ به کيو تحر یف به عبادت وياطاعت خدا و تکل
ن بردن شرک از راه يخاطر از ببذل جان و مال همه و همه به به

  .د در کتاب قرآن نوشته شده انديتوح

 
  1/50: االتقاق علوم القرآن -  1
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 آن یالمها و ساختار کشي مناسب گویم ناميچنانچه بخواه
م، يبنام) کتاب گفت و بگو"(کتاب قاَل و قُل"را د آنيم بايابيرا ب

 و ی آسمانیهاچ کدام از کتابي مزبور در هیرا دو کلمهيز
که در »قُل«خصوص قرآن بکار نرفته اند، بهی باندازهینيزم

  .ميکنیآن برخورد م قرآن بایهاهيتر آشيب
 قرآن یجمله بند مشخّصه ساختار یهاگر از صفتي دیکي
 جهت هاحذف ی، فزونی آسمانیهار کتابيسه با سايدر مقا

 یباشد که با توجه به آن میم ه هايها در ساختار آلهفاص تيرعا
  .دينام) هاکتاب حذف(توان قرآن را 

موقع  بهیز است و حتيم که حذف در کالم جاي دانیما م
 یباشد، ولیز مي بالغت و فصاحت کالم الزم نیاز و اقتضاين

ر يرود عدم حذف است و در غیشمار مچه در کالم اصل بهآن
 - 2 حذف یزهيا انگي مجوز - 1از است يز نيبه دو چ ن صورتيا

داللت کند، وگرنه کالم حالت ) حذف شده(نه که بر يک قريبودن 
 را خواهد ینده حالت کسيدا خواهد کرد و گويمعّما و راز را پ

 گذرد آگاه یچه در درونم ماز آن مردم یا: ديداشت که بگو
  . ديشو

 قرآن حالت راز ی حذف هایستم که همهي نیالبته من مدع
ز هستند ي نیهائو معّما را دارند، بلکه معتقدم که در آن محذوف

 الزم ینه هايت قري بالغت و با رعایکه بر حسب اقتضا
  .ار استيز بسي بر عکس آن نیصورت گرفته اند ول

 و یات قرآني آیشرح انواع فاصله هاه سپس بنويسنده(
 از ی پرداخته که با توجه به هدف غائیفرق آن با سبک شعر

ده ي آن دی به ترجمهی لزوم معروف رصافین کتابي ایترجمه
  ). مترجم- شود ینم

گونه ن نام ها بهيکه اني قرآن و ایرامون نام سوره هاي پ
 انيراو یه هاامبر انتخاب شده اند گفتي از طرف شخص پیقطع
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 تواند یتر مشيچه ب آنیول رسند، یمنظر متزلزل و نامطمئن به
 ی قطعیها همگن نامينست که ايرد ايرش قرار بگيمورد پذ

ها را نه  از نامیامبر برخيپ که دارد ن امکان وجوديا رايستند زين
 آگاه ساختن مردم یا براي یگونه اتفاق، بلکه بهیگذارقصد نامبه

 ه ها بر زبان آوردهين آي خود ایآن ها و با توجه به محتوااز نام 
کار ها به آنی را براعناوينن يز مردم هميباشد و از آن پس ن

  .برده اند
ن سوره ها را با يز هست که خود مردم نام اين امکان نيو ا
باشند،  کرده انتخاب آن ها نيآغاز یکلمه نينخست توجه به

ِمل، يو الل) فاتحه (ی حمد برایهاهمچون سوره ل و المدّثرو اُمزَّ
که نيا اي شوند و ین کلمه ها آغاز مي مزبور با ایهارا سورهيز
امبران که ي پیها و نامی و اطالعاتی داستانیبه محتوا توجه با

  چونکرده اند، هم انتخاب هاآن یبرا یها آمده اند، نامدرآن
 آل ین و سورهخاطر داستان گاو آ، به)گاو( بقره یسوره ها

سفره ( مائده یاد کردن از آل عمران و سورهيخاطر عمران به
ح يون از مسي که حواری غذائی از سفرهیاد آوريخاطر به) غذا

  .اورديخواستند تا از آسمان ب
 ی قرآنیک سورهي ین باشد که برايمان اچنانچه هدف

طر آن خا که بهی آن سوره و هدفید جوهر محتوايم، بايابي بینام
 الاقل به نام ايرد و يقرار گ وجود آمده است، مورد توجهبه

که نيا یجابه  شود ویگذارآن نام موضوع و مطلب نيبهتر
 یست نام سورهي بای شود، میگذارنام) مورچه( نمل یسوره

را سرشار از اطالعات و ي نهادند، زیمان را بر آن ميسل
- که بهني ایجان بهينچمان است، هميرامون سليپ بي عجیخبرها

 که در آن نام گاو برده شده است یليک داستان اسرائيخاطر 
 آن یهين آين و بهتريترنام مهمسوره را بقره بنامند، بهتر بود به

که دند همچناني نامی میز کرسي نام دارد، سوره را نیکه کرس
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 اهللَُّ نُورُ «ه آن ين آيتر قرآن با توجه به مهمی از سوره هایکي
   1»...السََّماَواِت َواْألَْرِض َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة 

 ی اگر من بخواهم برایده شد، ولينور نام ینام سورهبه
خاطر سرشار بودن آن ابم، بهين نام بيجز ا بهی نور نامیسوره

آداب  (یرا سورهارزشمند، آن یاجتماع آداب و از رسوم
است نشان   کتاب االتقان آمدهدر  کهیتيروا. دمي نامیم) یاجتماع

 ی قرآن حالت خاص و قطعی سوره های همهیها دهد که نامیم
ابن  به:  کند که گفتیر نقل ميد بن جبيخ از سعيابوالش: ندارند

- ني از ا2 . بدر استیآن سوره: انفال؟ گفت یسوره: عباس گفتم
با  کهني اخاطربه را سوره نيا مردم افت کهيدر   توانیم جا

سوره  نامبه. است آغاز شده 3 »ْسأَُلوَنَك َعِن األَنَفالِ ي و « یجمله

 رايز دهي بدر نامی ابن عباس آنرا سورهیده اند، وليانفال نام
 یگذارن نامي شود و ایع آن ميحکم انفال جنگ بدر و وقا شامل

          .است) انفال(تر و بهتر از نام خ اسالم مناسبي تاریمراتب برابه

 ی قرآن همگیت که نام سوره هاين واقعيگر بر ايل ديدل 
ک سوره است، ي ی باشند تعداد شمار نام های و خاص نمیقطع

 نام ذکر کرده اند که صاحب کتاب 25 فاتحه ی سورهیمثالً برا
ان گفته يها را در کتاب خود آورده و در پا آنیهمه) االتقان(

 4 ببرم یه ام به آن ها پ هستند که توانستیهائ نامهانيا: است

 
  35آيه : ی نور سوره– 1
   54 – 53 / 1:  االتقان -2
  1آيه : ی انفال سوره- 3
        53 - 1/54: اتقان -  1
 فسطاط نخستين شهری است که اعراب فاتح به فرماندهی عمروبن -2

 ميالدی بنا 643ی رودخانه نيل در سال عاص در بخش ساحل شرق
کردند که در دوره فاطميان شکوفائی آن به اوج رسيد و از شهرهای 
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.  ببردیپ  نتوانسته به آن هایها بوده ولنيتر از اشيد بي شایعني
د و ي انفال را بدر نامیم که ابن عباس سورهيديز دين نيش از ايپ

-  را بهبقره یسوره معدان خالدبن :ن آمده استيچندر اتقان هم
  در  کهی شماریب احکام خاطر بزرگ بودن و شامل بودن

 1ناميد) قرآن  فسطاط(  چشم نمی خورند،سوره های ديگر به 
هر حا و به2 ذکر شده است) سنام قرآن(نام آن ) المسدرک(در 

 ینام سوره. تر است بهتر و مناسبیليخ) گاو(از نام بقره 
 شده  گرفته3...) من هللا و رسوله برائة( ز از آغاز آنيبرائت ن

 
ی صالح الدين ايوبی هشمار می رفت و در دوربسيار مهم آن زمان به

  )مترجم. (مسجد آن يکی از بزرگترين مدارس دينی بوده
سنام ( اعراب کسی را معنی کوهان شتر است وبه  ، سنام1/54:  االتقان- 3

-به قوم آن شخصيت ترينمهم و ترين بزرگ  که می ناميدند) قومش
   .می رفت شمار
                                                  

  
  
  117ی توبه، آيه  سوره- 1
  1/54:  اتقان-2
ک اَللُهَم إنانَستَعينک و نستَغفَرَ «: ی خلع چنين استسوره. 1/65:  االتقان-  3

پروردگارا (» و نَثنی عليک و ال نَکفَُرک و نَخلَع و نَتَرک ِمن يُفِجَرُ◌کَ 
ما از تو ياری و بخشايش می طلبيم، و تو را ثنا می گوئيم و تو را باور 

 -می داريم و آن کس که تو را تکذيب کند، خلع و رها می سازيم
َک نصلّی و اللُهَم إياک نَعبُدُ و إيا«ی حفد چنين است و سوره). مترجم

نسجدُ واليک نَسعی و نحفُدُ و نَرجوا َرحَمتَک و نَخشی عذابَک إَن 
را نماز و  تو و پرستيممی را تو پروردگارا(» عذابَک بالُکفّار ُملحقً 

نمائيم و رحمت تو را گذاريم و برای تو کوشش و شتاب میسجده می
 باوران خواهانيم و از عذاب تو هراسانيم، همانا که عذاب تو به نا

  )مترجم. خواهد رسيد
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لقد تاب «زيرا در آن آمده است است و توبه نيزناميده می شود 
   1» ...هللا علی النبی 

به ابن : دي گویر ميد بن جبي از قول سعیدر اتقان، بخار  
آن  قدر دراست، آن) فاضحه(توبه؟ بلکه : عباس گفتم توبه، گفت

م يد که گمان بردينازل گرد)  از آنانیو برخ(»وِمنُهم ِومنُهم« 
 از او نشده یادين سوره ي ا از ما نخواهد ماند که دریگر کسيد

توبه؟ و سپس : گونه ابن عباس با تعجب گفتد چهي بنگر2. باشد
 یگر محتواانينهاد که نما) مفتضح کننده(»فاضحه«بر آن نام 

  دهندینشان م ن نمونه هايو ا.  منافقان استین سوره در بارهيا
 دادند همان را بر آن یص مي تشخیکه مناسب سوره ا  راینام
ها را من نايمردم ا ايامبر ي چه خود پیعنين مسئله ينهادند و ا یم

ن و نه کتاب يا مردم، نه با دي سوره ها انتخاب کرده باشند یبرا
                                         .و نه سنت تعارض دارد

ها ده شدند که نام آني نامیامبرانينام پها به از سورهیبرخ
ره يم و غيته است، همچون نوح وهود و ابراهن سوره ها رفيدر ا

هر  ازتر شيب کهنيا با ی تعجب است که نام موسیار جاي بسیول
نهاده  یچ سوره اياد شده است، بر هي در قرآن یگريامبر ديپ

ک است که قرآن ينزد:  اتقانی که بگفتهیگونه انشده است، به
م آدم در آن نا بهین سوره ايچن باشد، همیموس همه اش از آنِ 

 .ن سوره آمده استيکه داستان او در چندیم در حاليني بینم
 بن کعب که از کاتبان یاًُ◌بّ .  سوره است114قرآن شامل 

 بود که اضافه کرده خود گر به قرآني دی بوده دو سورهیوح
                                     )حفد(یو سوره) خلع (یعبارت بودند از سوره
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 بود که با مشورت ین کسيامبر ابوبکر نخستيپس از فوت پ
 نه مانند یول.  قرآن زدیعمر بن خطاب دست به جمع آور

صورت به بلکه کرد، یآورجمع کتاب کيدر راکه آن عثمان
 یوست کرده و در جائيگر پيک دي نوشته و به یفه هائيصح
ن مسئله ي ا نمود تا از خطرات روزگار در امان بماند ویدارنگاه
 کشته شدگان یندهي خطور نمود که با تعدادفزای به ذهن ویموقع

پس . رو شدروبه) ارتداد (یهاان و حافظان قرآن در جنگيقار
 دوم عمر بن الخطاب یفهيخل مزبوربهیهافهي صحیفوت واز

 یهافهيد، صحيکه عثمان به خالفت رسیواگذار شدند و هنگام
  . شدندی میدارنگاهقرآن نزد حفصه دختر عمر 

رامون يان مسلمانان پيافت که ميکه عثمان دریهنگام
م گرفت تا از ي بروز کرده است، تصمیقرائت قرآن اختالفات

ان ين اختالفات پايک کتاب واحد به اي آن در یق جمع آوريطر
  . در دست داشته باشندیکساني مسلمانان کتاب تا همهدهد 

مان يفه بن يحذ:  کندیمت ين رواي از قول أنَس چنیبخار
 خود را نسبت به اختالف یهراسان نزد عثمان آمده و نگران

 ابيدر  امت را: ها نزد مردم شام ابراز نمود و به او گفتقرائت
وقوع ان بهيهوديان و يحيان مسي که میکه اختالفاز آن شيپ
     .فتديز اتفاق بيان آن ها نيوست ميپ

 قرآن را یفه هايو صحرا نزد حفصه فرستاد  یعثمان کس
 مسترد سازد، یبه و مجدداً  کار انيپا از از او خواست تا پس

د بن ير و سعيوعبدهللا بن زب ید بن ثابت انصاريز به سپس
- ی میشيکه هر سه قر(عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام 

سند و به آن يک کتاب بنويفه ها را در يدستور داد صح) باشند
رامون يد بن ثابت پيان شما و زينچه مچنا:  گفتیشيسه تن قر

 یشي بروز کرد به زبان قری از قرآن اختالف نظرینوشته ا
ز چنان يآن ها ن. را قرآن به زبان آن ها نازل شده استيد زيسيبنو
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فه ها را مجدداً به حفصه مسترد يان عثمان صحيکردند و در پا
ور  از قرآن مزبور فرستاد و دستی نسخه اینمود و به هر سوئ

ا يفه يگر در هر صحي دی قرآنین قرآن هر نوشتهيجز اداد به
  1 سوزانده شودیکتاب

د که ناسخان قرآن ي آین بر ميث چنين حدياز ظاهر ا
ات قرآن را از قلم انداخته و وارد قرآن نکرده ي از محتویمقدار

 است که ی، قرآن)ن قرآنيجز ابه(را منظور عثمان از ياند، ز
 )فهيصح درهر( از را داده و منظور آنیرخود دستور جمع آو

 است که از حفصه دختر عمر گرفته است، یهائفهيصحهمان 
 وجود نداشتند و ابوبکر یگري دیفه هايها صحر از آنيرا غيز

ن يو ا. کرده بود ی و بسته بندیها را جمع آور آنیخود همه
 یهاقت است که قرانين حقيگر اانينما) یا کتابي( او یگفته

 قرآن را بدهد یکه عثمان دستور جمع آورش از آني پیگريد
  .وجود داشته اند

 موجود سه عدد قرآن وجود یهاتي با توجه به روایآر
بن کعب و ابن عباس بوده یداشته اند که متعلق ابن مسعود و اًَ◌بّ 

ا بعد يات رسول هللا يا اشخاص مزبور در همان زمان حياند و گو
 یفاصله زمان راي خود نوشته بودند، زیا بریاز او قرآن هائ

در زمان   قرآنیامبر و دستور جمع آوريفوت پ خيان تاريم
ن مدت ي ای رود که طی باشد و احتمال می سال م23عثمان 

  . خود نوشته باشندی برایاران او قرآن هائيزمان، اصحاب و 
 دهد یصراحت نشان مث مزبور بهيهر حال ظاهر حدبه

از قلم   از آن رایمقدار  قرآنیسيگام رونوکه عثمان به هن
 حفصه سوزانده شوند، یفه هايانداخت و دستور داد تا صح

د يوجود دارند که نظر ما را تأئ نهيزم نيا در گريد یهاتيروا
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: نه ناسخ و منسوخيدر زم) االتقان(ت ين رواي کنند، از جمله ایم
او از نافع و او وب و ينقل از ابوام بهيل بن ابراهيده اسمعيابوعب

د قرآن را به تمام فرا ي گویم:  کند که گفتیاز ابن عمر نقل م
 از آن از یاري قرآن چه بوده؟ بسی داند همهیگرفتم، از کجا م

ان ماند فرا يچه را که از آن نماگفت آنین رفت، بهتر بود ميب
ل بن جعفر از مبارک بن فضاله بن کعب و او از ياسمع. گرفتم

 کند که یش نقل مي النجود و او از زر بن حبیعاصم بن اب
: ه است؟ گفتميسوره احزاب چند آ: دي بن کعب از من پرسیاًُ◌َ◌بَّ 

إذا «م ي خواندیرا م) رجم (یهيما در آن آ: گفت. هي آ73ا ي 72
 1» ميز احلکيخه َفارَمجُوُمها الَبته ِنکاًال ِمن هللا وُهللا عز يخ والشِ ي الشِ یزن

که ني ای زنا کردند، آن ها را برایرزنيا پيرمرد يچه پچنان(
سار گران بشوند سنگي دی از طرف خداوند برایدرس عبرت

  )د و خداوند توانا و فرزانه استيکن
 است یاز جمله کسان و  استیوح  بن کعب از کاتبانیاًَ◌بّ 

ن ي همی کرده و برایخوانده و حفظ مینوشته و میکه قرآن را م
ه در قرآن خبر دار بوده، ين آي از بودن اد تعجب کرد کهيهم نبا

ه يآ( او ی اطالع بوده و از گفتهیش نسبت به آن بيبن حب زریول
ه را ين آيافت که او اي توان در ین ميچن) مي خواندیرجم را م

 قرآن را بدهد، یکه عثمان دستور نوشتن و جمع آورش از آنيپ
ن يا  است ورا ترک کردهاز آن خواندن آن  بعدیول  خواندهیم

 یش هم بعد از نوشتن قرآن بوده و مي او به زربن حبیگفته
 حذف شده اکتفا نکرده، یهاهيبه سوزاندن آ رساند که عثمان تنها

ن ير ايث زي کرده است، حدیريز جلوگيبلکه از خواندن آن ها ن
  . کندید ميگمان را تائ
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عه و او از ي لهیم از ابن أبيابن مر: در اتقان آمده است
 کند یت ميشه رواير و او از عايابواالسود و او از عروه بن زب

 خوانده هيآ 200امبر يات پي احزاب دز زمان حیسوره: که گفت
 یکه عثمان قرآن را نوشت، اجازهی از هنگامیول  شدهیم

  1. ميم، نداريني بیچه را که کنون مخواندن جز آن
 از ی برخ دهند، قرائتیز هستند که نشان مي نیهائتيروا

 آن متروک و یش از اقدام عثمان به جمع آوري قرآن پیه هايآ
 از آن است که عثمان در ین مسئله حاکيحذف شده بودند و ا

 را یشتري بیهاهيد کرده و آيه ها را تنها تجديواقع عمل حذف آ
ن ياز جمله ا. که حذف شده بودند، حذف کرده استیهائجز آنبه
ن نقل ي ما چنی براینافع بن عمر جمحم از يابن ابو مر: ثيحد

: م نقل کرد که گفتيکه از مسور بن مخرمه برايابن ابو مل: کرد
أن جاهدوا کما « قبالً  ما: عمر به عبدالرحمن بن عوف گفت

 زين ن بارينخست طور کههمان ديکه جهاد کن (»اول َمّره  جاهدمت

عبدالرحمن ابم، ي یرا نمم و من اکنون آني خواندیم) ديکردجهاد 
 2.  که حذف شدند، حذف شده استیگري دیهاهيهمانند آ: گفت

:  کندین نقل مير، از قول ابن عمر چني در الکبین طبرانيچنهم
را که رسول هللا به آن ها  یاسوره  خواستندیدو مرد م یروز

  نمازی خواندند به هنگام برگزاریرا مشه آنيآموخته بود و هم
پس نزد رسول هللا رفته و . بود رفته انادشياز  یبخوانند، ول

 
ی احزاب در که سورهی عايشه و اينبا توجه به اين گفته . 2/52:  االتقان- 1

 آيه اين سوره را 127 آيه می باشد، عثمان 73قران فعلی مشتمل بر 
  )مترجم. (ذف و سوزانده استح
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 که ستيآن هائ جزو: گفت رسول هللا کردند، بازگو مسئله را
  1.ديو منسوخ شده اند، پس فراموشش کن حذف

رمرد و يپ) (خهيخ و شيش (ی زنایعني) رجم (یهيرامون آيپ
دبن العاص در يد بن ثابت و سعيز: در اتقان آمده است) رزنيپ

رسول هللا : د گفتيدند، زيه رسين آيدند که به اه ها بويحال ثبت آ
 عمر ،»ا فارمجومها البتهيخه، اذا زنيخ و الشيالش«: دم که گفتيرا شن

را آن: امبر رفته و به او گفتميد نزد پي نازل گردیوقت: گفت
  2. ن کار اکراه داشتيد که از اينظرم رسسم؟ بهيبنو

م و او ي حک بنیاز قول عل) فضائل القرآن(س در يابن ضر
 بر مردم یعمر خطبه ا:  کنندیت مين روايد بن اًسلم چنياز ز

د که حق است، من يت مکنياز سنگسار شکا: اند و گفتخو
 بن کعب سؤال کردم، یسم، پس از اًبيرا در قرآن بنوخواستم آن

 خواندم یامبر مي پیرا براکه آنیهنگام ینبود ايآ: داد جواب
؟ ی خوانی او میه رجم را برايآ: ی و گفتینه ام زديدست بر س

ن يا  شوند؟ دریم گريدهم که مردم همانند خران سواريدر حال
ل يم به دليتوانیت مين روايبا توجه به ا: دي گویباره ابن حجر م

  3. مي ببری رجم و حذف آن پیهيمنع خواندن آ

 چنين آمده است که سوره برائت يا به گفته ایدر اتقان هم
 با 4.کردهمی برابری بقره یسوره با آيه ها تعداد ظتوبه از لحا

 که در ی حذفیم که اندازهي بری میمذکور پ یهاتي روایبررس
 ابن عمر یار قابل توجه بوده و بگفتهيده بسيقرآن دچار آن گرد

 
  2/26:  االتقان- 1
  جا همان- 2
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ن ي ایم که همهيابي ی، و در م»ن رفتيب  از آن ازیاريبس«
 یادي است، بلکه مقدار زفتادهيامبر اتفاق نيها پس از فوت پحذف

 به او ی که وحیقاً در زماني و دقیات خود وياز آن در زمان ح
  . رفته استيده صورت پذي رسیم

 ساخته و ی میه هائي آی دمحم گاه رسد کهیمنظر ن بهيچن
 کرده سپس ی منزل برمردم تالوت میعنوان وحآن ها را به

 یود نمخشن و یراض را او آن ها یکالم و بالغت استحکام
داده و در ی دستور ثبت آن ها را نمیسندگان وحيساخته و به نو

 رجم و یهيچون آ ساخته همیجه آن ها را از حافظه ها محو مينت
 مورد را کننده خداوند توبه(»  من تابیعل توب هللاي« یهيآ

ا نسخ ي حذف یدهيبا پد پس در قرآن تنها).  دهدیم قرار شيبخشا
ز هست و آن از حافظه ي نیگري دیدهيلکه پدم، بيستيرو نروبه

کند ین مسئله را ثابت ميا قرآن در او خود یاست و گفته زدودن
َهاريٍ ٍة َأْو نُنِسَها َِْت ِخبَ يَما نَنَسْخ ِمْن آ« نـْ  را یه ايچ آيما ه( 1.»... مِّ

 از بهتر کهآن مگر ميزدائینم ادهايا از يم ي سازینم) باطل(نسخ 
بیتوب هللا عليو « یهي، پس آ...)ميور آیم راآن  از نوع » من 

ه ين از جمله آيچنهم. ا باطل شدهيفراموش شده است و نه منسوخ 
 یاست که ماجرا) بئرمعونه( اصحاب ی فراموش شده گفتهیها

 که ین عده موقعيا. مين شرح داديش از ايرا پکشته شدگان آن
نا إ ياللهم بلغ عّنا ثب« ن گفتنديدند چنيخود را در محاصره دشمن د

 پروردگار از طرف ما »ت عّناينا عنًک ورضيناًک فرضيقد لق

م و از تو خشنود يامبرمان را آگاه ساز که ما تو را مالقات کرديپ
  2 . )یم و تو از ما خشنود شديشد
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 ساخت که همه جا ی قرآنیهيرا آ  آن هاین گفتهياامبر يپ
ادها يرا متوقف واز اندن آن بعد خوی مدتی شده، ولیتالوت م

از  یکيمزبور  یت شده است که گفتهيز روايبرده و از اًَ◌نَس ن
  1. ده است يبوده که خواندن آن باطل گرد یقرآن یه هايآ

 باشند که ی می شده گفته هائی که می هائیاز جمله وح
ه وارد قرآن يصورت آ بعدها بهی نبوده اند ولیه قرآنيابتدا آ

 ی به سویراه نامه ا را به همیه کلبيامبر دحيپ: هشدند، از جمل
بسم «: ن شرح بودهين نامه بديا یمحتو. نمود روانه صر روميق

 من یم الروم، سالم علي هرقل عظیم، ِمن دمحم بن عبدهللا إليهللا الرمحن الرح
ؤتک هللا يأسِلم َتسَلم . ة االسالمي أدعوًک بدعایأما بعد، فأن. یإتـَّبَع اهلُد

 اهل الکتاب تعالوا ، و ينيسيًک إمث األر يت فًإمنا عليفإن تول. نيرًک مّرتَأج
 تخذُ يئا والي أن ال تعبد اال هللا والَنِشرًک به شنکم،بيو ننا يب سواء کَلِمة یإل

ً من بعضنا  ».ّ مسلمونهللا فإن تولوا فقولوا إشهدوا دون  َبَ◌عضًا أر
2  

 از دمحم بن عبدهللا به . مهربانیبنام خداوند بخشنده(
 یرستگار راهکه از ان، درود بر آنيوس بزرگ روميهراکل

کنم، مسلمان یاما بعد، من ترا به اسالم دعوت م. کندی میرويپ
.  دهدی به تو نرسد و خداوند پاداشت را دو برابر میبيشو تا آس

ان يد که مي آئی سخنیبه سو) انيحيان و مسيهودي( اهل کتاب یا
ک ي او شریم و براي را نپرستی است، که جز خدایکيا ما و شم

 خدا به یگر را به جاي دی از ما برخیم و برخياوريو انباز ن
د که يگواه باش: ديد بگوئيو پشت کن ديريرد، پس اگر نپذي نگیخدائ

  .) ميرفته ايما به جان پذ
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صر و مردم يششم بعد از هجرت خطاب به ق نامه در سال
 شده است و حالت قرآن را نداشته است که اهل کتاب روم نوشته

که ی در سال نهم بعد از هجرت هنگامیخوانده و تالوت شود، ول
ن کالم ي را با همی وارد شد، وحی از نجران بر ویحي مسیئتيه

 ی مزبور نازل کرد و تنها در آغاز آن، کلمهی نامهیو محتوا
 ی قرآنیهيک آيصورت را بهرا اضافه کرد و آن) بگو( قُل«

 کلمة سواء ی َاهل الکتاب َتعالو الُقل «:  آل عمران درآوردیسوره
 نکرد یرا قرآنچنانچه سؤال شود، چرا از همان ابتدا آن 1  »...

صر روم يل که هنگام نوشتن نامه به قين دليبه ا: خواهم گفت
 وجود نداشته وگفته ی قرآنی نازل کردن وحی برایزه ايانگ
 خواسته اهل یکته کرده و مي نامه دیسندهينو بوده که به یهائ

ن کالم يد که اي دی بعدها وقتیکتاب را به اسالم دعوت کند، ول
 نازل ی برایزه اي قرآن کامأل منطبق است، انگیبا سبک کالم

-را بهو آن ن کار را هم کرديد و همي هم حاصل گردیوح کردن
شته که  گذیهاهي برخالف آیعني.  در آوردیقرآن یوح صورت

دند يخاطر قرآن شدن نازل گرد بهیم و همگياد کردياز آن ها 
ادها يا از يا حذف ي آن منطبق نبودند، ی چون با سبک کالمیول

  .زدوده شدند
  

  :ک معجزه استيا قرآن يآ
  

 دوم بعد یان سدهيست که در پايمسئله اعجاز قرآن، مسئله ا
رامون يو پاز هجرت مورد توجه دانشمندان اسالم قرار گرفت 
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 ی کتاب قاضان آنیآن آغاز به نوشتن کتاب کردند و بگفته
  . رودیشمار منه بهين زمين آن ها در اي بهتریباقالّن

 یرا مورد بررسان  آنیهادقت و تعمق کتابچنانچه به
مان و اعتقاد ي آن ها کالً از ایهيمادکه درونيم ديم خواهيقرار ده

 یکه شخصیتفکر و هنگامق و يو نه تحق ردي گیسر چشمه م
آن   و صحتیش به درستي که از پیني دیک مسئلهيرامون يپ
مان و اعتقاد کامل دارد سخن براند، در تمام گفتار خود تعهد و يا

مان و ين اي خود را نسبت به آن نشان خواهد داد و ایريگجبهه
ا انتقاد ي استوار در برابر هر گونه مخالفت یش، سدياعتقاد از پ

  .د بودخواه
 کند و یر هم کور م را هم کیم گفته اند که عشق آدمياز قد

  کندیکر م را کورویقاً همان حالت عشق را دارد و آدميدق مانيا
 شود و یب معشوق ميدن معاياز د مانع که عشق گونهو همان

را  ز مؤمنيئ نيک شيمان به کمال ي سازد، ایعاشق را کور م
 ی دارد و او را کور می مص آن بازيب و نقاياز شناخت معا

م که به هنگام صحبت از قرآن حد يني بیرو منيو از ا. سازد
ط را در بزرگ جلوه دادن اعجاز آن در ا راه مبالغه و افریاعال

 اعجاز در یمنتها رند و هر چه را که در آن هستي گیش ميپ
ار ين معيرا باالتر کنند و آنیداد م کالم و بالغت قلمینهيزم
 ی به حساب می بالغت و کمال کالمی درجهیريندازه گ ایبرا

ا ي یل و برهان را از کسينند و نه دلي بی میبيآورند، در آن نه ع
جه موضوع معجزه بودن قرآن از يرند که در نتي پذی میبيرق

ن قرار گرفت ي خارج و در انحصار کامل دی و ادبی فنیمحدوده
ضوع رفتار کند ن موي که جرأت کند که بر خالف ایو هر کس

 کند، ملحد قلمداد یبا قرآن مخالفت ها کافر و چنانچهدر نظر آن
ن ي معجزه بودن قرآن در قلمرو اقتدار دیپس مسئله. خواهد شد

 عقل و استدالل و برهان یو از مسائل مربوط به آن است و برا
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 ینينه مسائل ديو اصوالً در زم. ستي در آن نیا نفعي یجائ
شدن  جدا به بحث و مناظره بپردازند به هنگامب يچنانچه دو رق

  .راه خواهد داشتخود را به هم نيشيپ اعتقاد همان کيهر 
 سم که آناني نوین فرض مين گفته ها را با توجه به ايمن ا

 خود واقعاً صادق ی در گفته ها و ادعاهای دانشمندان اسالمیعني
 دارم، ن مورد کامالً شکي باشند که در ایو معتقد و مخلص م

در طرز   باشد کهی کسان آنانيم ن احتمال هست که دريالبته ا
ً از رويفکر و اعتقاد صادق باشد و گفته ها مان و ي ایش واقعا

 که ی باقالّنی چنانچه به کتاب قاضیاعتقاد ابراز شده باشد، ول
 ی شده است نگاهینه اعجاز قرآن معرفين کتاب در زميترمهم

را با تأمل و حوصله و دقت  هر کس آند کهيم ديم خواهياندازيب
ن حاصل خواهد کرد که مؤلف آن که از مؤلفان يقيمطالعه کند، 
اکار است و کتاب يک شخص ري رود، یشمار منسل اول به

ف ي تاًلیقت خواهي و نه حقیا پرستي دنیمزبور را تنها از رو
 هدف و منظور ین مسئله خارج از محدودهيکرده است، البته ا

  .ن مدعا دارمي بر ایاريل بسيت وگرنه شواهد و دالما اس
 محض ی و أدبیک مسئله فني قرآن اعجاز مسئله چنانچه

 خود در آن باز ی برای توانست جائیز مي شد، منطق نی میتلق
  عرض اندام مناسبینه را برايل و برهان هم زميکند و حجت دل

 یفرمائکمو ح یشيآزاد اند فقدان و در نبود ايآ یول افتند،ي یم
   امکان دارد؟ یزين چيک چني تحقق ید سنتيافکار و عقا

 یفرسائ اعجاز قرآن قلمینهيکه در زمیهائزآني نیطرفاز
سته اند و در آن ي زی در قرن دوم بعد از هجرت میکردند، همگ

قاً يده وجود نداشته و بالعکس دقيا عقيان ي بی از آزادیدوره اثر
ن يد از دي که طبق آن فرزند بایسنتمان ين سده بوده که ايدر ا
 یعنيده ين پديه و نشاًت گرفت و اي کند، پایروين خود پيوالد

 از یمان ناشيرومندتر و موثرتر از ايمراتب نبه) یمان سنتيا(
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 ی توان به مردمیگذشته از آن چگونه م.  استیر سنتيعوامل غ
- ن بهيد نامبه آن یسازنده یساختارها تمام  کهیعصرکه در

  ان داد؟يده و بي عقیسته اند آزادي زیوجود آمده اند، م
 و یر و قاضير و وزيفه و پادشاه و اميدولت، حکومت، خل

ر يي تغیني و دی اسالمیفرمانده و سپاه و همه و همه رنگ و حنا
 یست که آزاديکدام از آن ها نچيخود گرفته و به نفع ه بهیريناپذ

داده شود و  ن به مردميد ینهيخصوص در زمده بهيان و عقيب
-ن مقام آنيخصوص باالتر و کوشش دولت مردان بهی سعیهمه

ن بوده که وضع را به همان حال نگاه دارند و در يها در جهت ا
ان ي در میرو از هرگونه احتمال کجیري جلوگین راه برايا

 کردند و در ینم غيچه در توان داشتند، درمردم از بذل هر آن
ن ي بردند و ایکار م و مراقبت خود را بهیسعن راه کمال يا

-یدتر و بي شدیافته، بلکه حتيامروز ادامه  به تا تنها مسئله نه
  .ز شده استيرحمانه تر ن

سندگان يچه را که نو آنی تواند همهی از ما نمیامروز کس
ا مورد بحث و مناظره قرار داده يرت در آن زمان نوشته و يس

ن ين سرزميو مردان ادب ا ، به مصراورديب کاغذ یاند بر رو
 از یکدام از آن ها نه به هنگام کالم و نه قلم فرسائچيم، هيبنگر
ا ينه ها يمگر در زم. ستنديشه برخوردار ني گفتار و اندیآزاد

کل ين هي نداشته باشد، دکتر حسین سر و کاري که با دیموارد
ش از يب یزيامبر نوشت که در آن چي پیرهي سینهي در زمیکتاب
 جز عدم یزيلش هم چيم، دليابي یچه گذشتگان گفته بودند نمآن

باشد   تواند آزادیم ن مرد چگونهيست، اين دهيان و عقي بیآزاد
 گنبدواِر خود وبا ی عمامه هایکه مسجد االزهر با همهیدر حال

ر نظر دارد تا چنانچه يد وزي پای غضبناک از باال او را میچشم
کار شده و ه او دست بهيخارج گردد، فوراً عل) االزهر(از راه آن 
  .ت عوام بر او بشوردي اکثریبا پشتوانه
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 هر جا که یط و فضائين محيک چنيست بودن ي نیشک
خدا ابو العالء . ز به همراه خواهد داشتير را نيا وتزويباشد ر

  :  را أجر دهد که گفتیمعّر
ا ياُء رين رين العالمي و دیني فد       ی هللا زلّتیغفر ليًک فليأرائ

  د مرا ببخشین خطاي کنم، خداوند ایم
  است مردم رين ساين من و ديا ديچون ر

- رامون اعجاز قرآن قلميکه پیهائ آنیهام، نوشتهيگفت   
 یشه اي و از اند1ق و تفکر نبوده ي تحقی کردند از رویفرسائ

 راسخ و اعتقاد مانياز ا تنها شانو سخنان آزاد برخوردار نبودند
 ها آنیري جبهه گیبران مسئله ي گرفته و همیها سر چشمه مآن
م آن دسته از ي توانیم زين ن عدهيبس است، بر ا قرآن نفعبه

مان مخلصانه يا و از اعتقاد که مياضافه کن را یاسالم دانشمندان
- و نامیا و مقام طلبيها جز ر آنی برخوردار نبودند و نوشتهیا

 آن یادي بنی ساختارهای که همهیطي در محیا پرستي و دنیجوئ
  . نداشته استیگري دیزهي است انگی و مذهبینيد

 اعجاز قرآن یهازمان با مؤلفان کتابد که همياگر بگوئ
 برخودار ی فکریستند که از آزادي زیز مي از زنادقه نیعده ا

ً چن در  پس چرا م،ي گوی بود که من مین ميبودند و اگر واقعا
از  یعده ا: داد  ننوشتند؟ جواب خواهميیهاهين ها ردجواب به آ
ها هرگز در  آنی کردند ولی میها زندگزمان با آنزنادقه هم

ق در يک زندي یدشان آزاد نبودند و سزايان افکار و عقايب
و  بوده مرگ  کرد،یم ابراز نيد بر خالف یده ايعق  کهیصورت
ز ين نيانده و به ا از آن ها را به قتل رسیاديان تعداد زيعباس

ها را سوزاندند و آن یهاو کتاب فاتي تألیاکتفا نکرده همه
آن .  مانده بود محو و نابود ساختندیهاباق که از آنیهرگونه اثر
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ابن ) الدامغ( که زنادقه نوشتند، چه شدند؟ کتاب یهائهمه کتاب
   کجا است؟یراو

 امبر راي پیرهيان نسل نخست که سين کار را راويهم
 آن ی دشمنان دمحم را از شعراینوشتند کردند و تمام گفته ها

- چه بعدها از آن ها بهکردند و آن ستيو ن محو گرانيزمان و د
  .تر بودز هم کميار ناچيد، از بسيدست ما رس

 مشهور با خالصه کردن یرهيهشام صاحب آن سابن
 در یار بزرگ و نابخشودني بسیتي ابن اسحق مرتکب جنایرهيس
را خالصه  ابن اسحق یرهيس د، او در واقعيق علم و أدب گردح

 ُکشت و از آن جز یانه ايار وحشي بسیگونهرا بهنکرد، بلکه آن
                               . نگذاردی باقیزياسم چ

ابن ع و همه جانبه بود و يوس اريبس ابن اسحق که یرهيس
د يصه کرد، مفقود گرد خالیقيدستور منصور دوانرا بهآن ِهِ◌شام

 یجهيچه در نتمن از آن.  از آن در دست نماندیگونه أثرچيو ه
  . خورمیم داً تأسفيد، شديوارد گرد علمن اثربريا فقدان

 ی مبارزه طلبیه هاي وجود دارند که به آیه هائيدر قرآن آ
: ن آمده استي طور چنیدر سوره. عرض اندام مشهورندو
ْثِلِه ِإن َكانُوا َصاِدقِ ثٍ يْأُتوا ِحبَدِ يفَـلْ «  آن سانهم یسخن پس (1» نيَ  مِّ

َأْم «: دي گویونس مي یو سوره) گو هستندچه راستاورند چنانيب
ْثِلِه َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن ُدوِن اهللِّ ِإن ُكنُتْم ي تَـَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبُسورٍَة مِّ ُقوُلوَن افـْ

پس : بگو او است، خود یساخته که ندي گویم اي ( 2 »نيَ َصاِدقِ 

 کمکجز خدا بهد بهيد و هرکه را توانياوريسان آن ب همیاسوره
 ُقوُلونَ يَأْم «:  هودی، و در سوره)دي گوئید اگر راست ميبطلب
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ْثِلِه ُمْفتَـرَ  تَـَراُه ُقْل فَْأُتوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّ وِن اهللِّ ٍت َواْدُعوْا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّن دُ افـْ
 خود اوست، بگو دَه یند که ساختهي گویا مي (1»نيَ ِإن ُكنُتْم َصاِدقِ 

- را بهیجز خدابه ديد و هر که را توانستيسان آن بسازسوره هم
:  إسراءیو در سوره) ديباشیگو مد اگر راستيکمک فرا خوان

ِْثِلِه ْ ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن َال ُتوْا ْ ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اِإلنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأن « ِ

                                                

ُتوَن مب
 انيو جن انسان ها یبگو اگر همه (2 »اريً َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظهِ 

 ینخواهند توانست حت اورند،ين قرآن بيسان اند تا هميهم آ گرد
  ).گر شونديدکيبان ياگر پشت
 یمکّ  یمزبور همگ یطلب و مبارزه عرض اندام یه هايآ

بر  و مغشوش قرآن یه هايآ بيترت کهی باشد و از آن جائیم
ن مسئله که يخ نزول صورت نگرفته است، دانستن ايحسب تار

 ی داشته است، کار مشکلیشي در نزول پیکيک بر آن يکدام 
تحقق  در را دمحم گام به  گامیشده شناخته روش اگر یاست، ول

م ي توانیگاه منم، آيار سنجش قرار دهي خودش معیهاهدف
ه ين روش بوده است و آيز تابع همي او نیم که مبارزه طلبيبگوئ

را مبارزه ي شود، زی تواند تلقینه مين زمي در ا آيهنيطور، نخست
أ تو يفل « ین گفتهين ادعا آغاز شده است و اي با ساده تریطلب
شامل هم کم و هم ) اورنديسان آن ب همیپس سخن( »ث مثلهيبحد

است،  ز صادقين ی قرآنیهيک آي در مورد یشود و حت یش ميب
 تواند یسان قرآن نم همیهيا دو آيک يآوردن  صورت نيدر ا و

  نام مخالفت بر آنیا بتوان حتين مخالفت تحقق ببخشد، يبه ا
  هر کسی است و از عهدهیار ساده و آسانيرا کار بسينهاد، ز

 یک کلمه اي یهي آم که در قرآنيبدان یوقت خصوصبه ديآیبر م
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 .)اهيس سبز و سيدو پرد(  1»مدهامتان«ل يقب دارد، از وجود زين
ا دو يک يصورت  بهی قرآنیرت، وحي سیها کتابیطبق گفته

در إتقان . افته استياز افراد مسلمان تحقق  یبرخ ه، از زبانيآ
ک ي ی کند که روزیت مي روایليمسلم از قول ابول: آمده است

ن يا: راه به عمر بن خطاب برخورد و به او گفت در یهوديفرد 
 کند، دشمن ما است، عمر گفت یاد ميارتان از او ي که یليجبرئ

کال فإن هللا يل و ميمن کان عدو هللا و مالئکته و رسله و جبرئ« 
امبران او يهرکه دشمن خدا و فرشتگان او و پ (2»نيعدو للکافر

ن ي، بعداً ا)کافران استز دشمن يل باشد خداوند نيکائيل و ميجبرئ
  3.ديقاً به همان گونه که عمر گفته بود نازل گرديه دقيآ

: کندیم تير روايجب بن ديسع قول از ر خوديدر تفس ديسن
 رامونيپ را چهآن )إفکً (وع يش به هنگام که سعد بن معاذیهنگام

 4» ميسبحانک هذا بهتان عظ«: د، گفتي شد شنیم پراکنده شهيعا
ن يو به هم)  بزرگ استین دروغي تو، ایپاک و منزه(

از عکرمه نقل  ابو حاتم ابن نيچنهم. شد نازل بعداً  زين صورت
 مربوط به یدن خبرهايدند که رسيکه زنان دیهنگام:  کندیم

رون آمدند تا ي خود بی، از خانه هادهيطول انجامجنگ اُحد به
ها  آنیدند که به سوي دیابند و دو مرد را سوار بر شتري بیخبر

: رسول هللا چه کار کرد؟ گفت: دي از آن ها پرسیند، زني آیم
ان بندگان ي دهم، خداوند از مینم تياهم: زنده است، آن زن گفت

) اُحد دان جنگيمنظورش شه( کند یار مي اختیدانيخود شه
تخذ منکم يو«او نازل شد  یه بر طبق گفتهين آي بعد ایاندک
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- هم اتقان در). کندیمار ي اختیانديشه ان شمايم و از (1» شهداء
: کندی نقل میواقد: سعد است ابن طبقات در: است آمدهن يچن

:  کندین نقل مي از پدرش چنیل عبدريم بن دمحم بن شرحبيابراه
ر پرچمدار بود و دست راستش قطع يدر روز اُحد مصعب بن عم

و ما دمحم اال «: دست چپ گرفت و گفتپرچم را بهد، پس يگرد
 ی قدخلت من قبله الرسل أفإن مات او قتل انقلبتم علرسول

 یامبرانيز پيش از او ني که پیامبريست جز پيدمحم ن (2» بکماعقا
گاه ، آن)د؟ي کنیا کشته شود، عقب گرد ميرد يا اگر بميبوده اند، آ

نه يش به سيد، او پرچم را با دو بازويز قطع گرديدست چپ او ن
ن يو تا آن هنگام ا.  و کشته شدرا تکرار کرداش فشرد و همان

   3. دي پس از آن نازل گردیه وجود نداشته است وليآ
امبر به يک پياران نزدي از بودند که یافراد مسلمانان نيا

 آورده است که در یک از آن ها گفته اي آمدند و هر یحساب م
 دهي نازل شده و قرآن گردیصورت وح بعداً بهیقرآن نبوده، ول

. افتاده است اتفاق  از کافرانی برخیز برايئله نمس نيهم. است
 مربوط به اخبار و یهاهيان آيشي قریامبر برايکه پیهنگام مثالً 

 کرد، نصر بن الحارث یم گذشتگان را تالوت اوضاع واحوال
إَن هذا إالّ «م يگفتیمها را م مانند آنيخواستیاگر مم، يدي شن:گفت
و ). ستيان نينيشي پی افسانه ها جزیزين چيا( 4» نيراالّولياَساط

 ی قرانیهيک آي به ليو تبد نموده تيز رواين کالم را قرآن نيا
 در ن خداونديپس از ا: دي گوی خود میرهي در سیحلب. شده است

اْجَتَمَعِت  ُقل لَِّئنِ «شرح  نيبد نازل کرد یه اينضر آ یگفته بيتکذ
 

  140ی آيه: ی آل عمران سوره- 1
  144ی آيه: ی آل عمران سوره- 2
  1/35:  االتقان- 3
، 83آيه : ی مؤمنو ، سوره31آيه : ی انفال ، سوره35آيه : ی انعامسوره -  4

  27ه آي: ی نحل سوره
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ِْثِلِه َوَلْو َكانَ  ُتونَ ْ ِل َهَذا اْلُقْرآِن َال ُتوْا ِمبِثْ ْ اِإلنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأن  ِ

                                                

 بـَْعُضُهمْ  مب
ک ي او شامل یم که مبارزه طلبيني بیه ميآ نيدر ا. 1 »اريً َظهِ  لِبَـْعضٍ 

 ین با خواستار هماننديست بلکه ايا ده سوره نيا سوره يث يحد
  . قرآن شده استی همهیبرا

ل يرامون دليرح پ سی عبداله بن سعد بن ابین گفتهيچنهم
عنوان شاهد م بهي توانی است که میگريمرتد شدنش مورد د

امبر ي پی شد، روزید و کاتب وحيعبدهللا به اسالم گرو. مياوريب
: کته کرد و به او گفتي دی را که نازل شده بود به ویه ايآ

نَساَن ِمن ُسَالَلٍة مِّن طِ «س يبنو  قَـَراٍر یَناُه ُنْطَفًة فِ مثَُّ َجَعلْ * نيٍ َ◌َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
مثَُّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما *  نيٍ مَّكِ 

ُه َخْلًقا آَخرَ  َ  گل ی را از اندکیآدم( 2» َفَكَسْوَ اْلِعظَاَم حلًَْما مثَُّ أَنَشْأ

م، ي مستحکم نهادیم و در جائيساخت یارا نطفهدم، سپس آنيآفر
 و ی و از خون بسته گوشت پاره ای خون بسته ایسپس از نطفه

م، سپس استخوان ها را با يدي آفریاز گوشت پاره استخوان هائ
). ميدار ساختيگر پدي دینشيم و سپس او را به آفريگوشت پوشاند

 به انسان خلقت یگونگاز چه شد فارغ  عبدهللا از نوشتنیوقت
منزه باد  (3»نيَ فَـتَـَباَرَك اهللَُّ َأْحَسُن اْخلَاِلقِ «: تعجب افتاد و گفت

: رسول هللا به او گفت). است نندگانين آفريپروردگار که بهتر
ن يعبدهللا از ا. دين صورت نازل گرديهمس، بهيرا هم بنوآن
ن است که ي ایاگر وح: خود گفت در شک افتاد و بهیآمد کمشيپ

 
  88آيه : ی إسرا  سوره- 1

  14- 13-12آيه های : ی مؤمنونسوره – 2
 ، از اين آيه چنين نتيجه می گيريم که خدايان 14آيه : ی مؤمنون سوره- 3

ی آن ها در کار آفرينش از همه) هللا(آفريننده بسيارند، ولی خدای دمحم 
  . مترجم -بهتراست 
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 شود و از اسالم باز ی میز وحيشود پس به من ن یبه دمحم م
-من طبق دل: گفتیبه مردم م و در آن جا آمد به مکه گشت و

 یکته ميد) ميز حکيعز(من  بردم، او بهیخواهم دمحم را راه م
 یآر:  گفتی؟ و او م)ميم حکيعل(ا ي:  گفتمیکرد و من به او م

 : گفتیم، مي گفتیم هر چه را کهباشند و یمح يدو صحهر
 با توجه به 1. ن صورت نازل شده استيهمس، بهيرا بنوهمان

ست و ي نیه مشکليا دو آيک يم که آوردن يابي یمسائل فوق در م
مبارزه  نيک چنيرو نين کار را بکند و از اي تواند ای میهر کس

 یار بديو عواقب بس خطرناک ست، بلکهين حيصح نه تنها یطلب
قت ين حقيرو با توجه به انياشد، از ا تواند به دنبال داشته بیم

ده و به ي را مرحله به مرحله و گام به گام شدت بخشیمبارزه طلب
ْثِلهِ «ه را آورد ين آيد و اي کشیسطح باالتر  2 »ُقْل َفْأُتوْا ِبُسورٍَة مِّ

ز ين ني به ایو در گام بعد) دياوريسان آن ب همیبگو سوره ا(
را به وره رساند و باالخره آن س10اکتفا نکرده و تعداد را به 

ح است و ي صحیک مبازه طلبي ی رساند که اقتضاینقطه ا
ر ي غیار مشکل و حتيست بسيف کاريرفتن آن از طرف حريپذ

ُقل لَِّئِن اْجَتَمَعِت «سان قرآن  همیممکن است و آن آوردن کتاب
ِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم ْ َال ُتوْا ِمبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن ْ اِإلنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأن  ِ

                                                

ُتوَن مب
  3.  »اريً لِبَـْعٍض َظهِ 

 قرآن یتوانند معجزهیم کهی تا آن جائیدانشمندان اسالم
نتوانسته اند   هرگزی سازند، ولیگر ممهم جلوه را بزرگ و

 
  90 / 3: ی حلبی سيره – 1
  38ه آي: ی يونس  سوره– 2
   88ی آيه: ی اسراء سوره- 3
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اسالم رفت دعوت شين معجزه در پير ايا از تأثي گوینشانه ا
ن يا یروزيست که پيده نيکس پوشچيرا بر هيارائه دهند، ز

م چند يها بپرسآنقرآن، اگراز و نه بوده ريشمش معجزه دعوت با
 قرآن تنها ید که معجزهي ما بشمارید برايتوانینفر مؤمن رام

ها به اسالم بوده، نخواهند توانست  آوردن آنی رویزهيانگ
  .ابندي آن بی برایحيجواب صح

به دعوت به ) ن گفتهيرح تيبه صح(  سال 23دمحم مدت 
گر در ي سال د11 سال آن در مکه و 12 اسالم پرداخت، یسو
 -1مان آوردند دو گروه بودند يکه در مکه به او اینه، آن هائيمد

ران و ي گروه فق- 2.ت انديان مّکه که در اَقلّ يگروه نخبگان و اع
ار ي بسی بردگانهی دادند و زندگیل ميت را تشکيبردگان که اکثر

  .گذراندندیوغ مالکان ثروتمند و قدرتمند خود ميريدر ز را یختل
مان را ين ايان، ابوبکر باالتريان گروه اشراف و اعيدر م

 نسبت ین ويري دیاز تجربه و آشنائ یمان ويبه دمحم داشت و ا
 20را يگرفت زیش از بعثت سرچشمه مياوضاع و احوال دمحم پ

ش ي سال ب20 و دمحم 18 که خودش یو هنگام ش از بعثتيسال پ
مان ي که به دمحم ایان کسانيراه او بود و در مار و همينداشت 

 او دمحم یکس به اندازهچيا اواخر هيل و يآوردند چه در همان اوا
  .شناختی نمیخوبرا به

: ل شوم، خواهم گفتي قایجا استثنائنيم در ايچنانچه بخواه
 مورد اعتماد و یصکه شخنيز با اي او نیول. ش عباسيمگر عمو

 او را یخوببه ابوبکر یاندازهبه رفتیشمار م به رازدار دمحم
 شناخت و با او مراوده نداشت و ابوبکر به افکار و ینم

 او یقوم یهایو بلند پرواز ات دمحمي و روحیمکنونات درون
 ندارم که یچ شکي که هیااندازهبوده، به ترآگاه به عباس نسبت

 از دانشمندان ی برخیمان آورده بود و حتيه دمحم اش از بعثت بيپ



 - 580 -

ت

                                                

  آمده استیوطي سیخ خلفايدر تار که گونهآن ین اسالميمفسر و
  .رفته اندين مسئله را پذي ا1

د يمان خود به دمحم مبّلّ◌ّ◌غِِ◌ او گرديابوبکر پس از اعالم ا
)  مبشرهیعشره(ش از جمله ياشراف قر و اکثر افراد نخبگان و

دند مگر حمزه که يغات او به اسالم گروير تبلي در تحت تأث2
که ی صورت گرفت هنگامیت خانوادگي حمی از رویمان ويا
 ن قراريدمحم را مورد آزار و توه شيقر و بزرگان د که اشرافيد
مشروح  طورر بهي سیهان مسئله در کتابيا دهند ویم

  3 .ده استيذکرگرد
ران ي فقیعنيوم زه گروه دين انگين و مهمتريو اما بزرگتر

 از ذلت یبه اسالم همان رهائ دنيدر گرو  شتابیو بردگان برا
 مانيا  بردند، چرا به دمحمیسر م است که در آن بهیو محنت

 کند که یم دعوت ینيبه د ها راآن ننديبیکه میدر حال اورندين
ن يشان با باالترکسان شدني و یاز بردگ  آن هایرهائ یهيما

افت ينه راه ي اسالم به مدی وقت4 . باشدی زمان مافراد جامعه آن
 یدر آن جا تسلط و اقتدارش را بسط و استوار ساخت و دشمن

خاطر که البته به نداشت ان و منافقان در برابر خوديهوديجز 
ت يدر خفا به فعال و  کردندینم آشکار را  خودیضعف دشمن

شه در يمش هي دادند و با کافران قریه اسالم ادامه ميخود عل
 

  31:  تاريخ الخلفاء- 1
ها داده بود و پيش  شخصيتی که دمحم از پيش بشارت بهشت را به آن10 -  2

  )مترجم ( ها نام برديم از اين از آن
   292 – 1/291: ی ابن ِهِ◌شامه ، سير1/316: ی حلبی سيره- 3
های آزاد شده ای که بعداً خود برده دار شدند، چون نه تنها اصل  برده-  4

ی اسرای جنگی که به برده داری در اسالم ممنوع نگرديد، بلکه همه
چنگ مسلمانان می افتادند تبديل به برده می شدند و در اختيار اسير 

خود قرار می گرفتند تا با آن ها هر رفتاری را که می خواهد بکند کننده 
  )مترجم(
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ب، تظاهر به ي فریز از روي از آن ها نیتماس بودند و برخ
 کرد یها با مدارا رفتار م آنیرفتن اسالم نمودند و دمحم با همهيپذ

 چون بعدها یاورد وليدست بها را به کرد تا دل آنی میو سع
ک رنگ يک دل و ي هرگز ید که با وي او آشکار گردیبرا

شه کن کردن يم به ريواهند شد، تصمنخواهند بود و سد راه او خ
 ی عملم خود رايها تصمدن آنيا کوچانيها گرفت و با کشتن آن

ن ي کرد ای که دنبال میهائساخت که با در نظر گرفتن هدف
ز يش از هر چياو پ.  رسدیموجه به نظر م عمل او کامالً 

 واحد ین مذهبيک آئي ی اعراب و بر قراریخواهان وحدت کلمه
ان در يحيان و مسيهودي ماندن یو اطراف آن بوده و باقدر حجاز 

 و از 1.ن هدف صالح نبودي عرب در جهت تحقق ایهانيسرزم
د يکشیش را مين نفسهايبستر مرگ آخر در کهیهنگام نرويا

  2. ن وجود نداردي دو دی برایالعرب جائةريدر جز: گفت
 نه با وضع او در مکه کهي نماند که وضع دمحم در مدیمخف

 کرد، در مکه یک مستضعف را داشت کامالً فرق ميحالت 
ت کنند تا بتواند به ي گشت تا او را حمای میشه به دنبال کسانيهم

 و یاريه به ينه با تکيکه در مدیدعوت خود ادامه دهد، در حال
 شده بود و جز مسلمان ی مهاجران و انصار کامالً قویپشتبان

ر از ي نداشت و ناگزیگري دیا مشغله فکريش غم يکردن قر
-ا مسلمان شدنيها و  آنیا نابوديراه بود  ن دوي از ایکيانتخاب 

د ينازل گرد) جنگ( قتال یهيکه کار او باال گرفت آیهنگام. شان
 بدر یم شدند و غزوهيکه مهاجران و انصار هر دو در آن سه

 
 اشتباه است زيرا قبايل مسيحی حجازهمگی عرب بوده وحجاز ميهن - 1

اصلی آنهاست و در واقع اعرابی بودند که دين مسيحيت را پذيرفته 
  .بودند

  266 - 265 / 3: ی حلبی  سيره- 2
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اسالم باال  و شوکت بتيه  آنیجهيوست که در نتيوقوع پبه
 شد، اتفاق افتاد و ی نمینيش بين پيش از اي که پیزيگرفت و چ

 زه وين انگيتر که بعدها بزرگیگونه ابه)  استیم جنگيغنا(آن 
خاطر آن به  تنها بهید و برخي گردی اسالم آوریمشوق برا
 یري کثی عدهیحت. م آني به تعالیمان واقعيدند و نه اياسالم گرو

مت به يدست آوردن غنهخاطر بز تنها بهياز خود مسلمانان ن
  .ميديبر ديرا در جنگ خ آنی رفتند که نمونهیجنگ م

در مکه بود مردم به طمع بهشت موعود به  که دمحمیهنگام
دردناک آن،  یهاو عذاب از جهنم تنها ترس دند وي گرویم اسالم

آمد غنائم  نهيبه مد  کهی موقعی داشت، ولیها را از کفر باز مآن
 که در یگونه ا اضافه کرد بهی بهشتیوعده هاز به ين  رایجنگ

 ی برایزه اي را انگی رومیباي زنان زی تبوک وعدهیغزوه
  .کار بردق آن ها به جهاد بهيب و تشويترغ

 داشته از ی متعددی او گونه هایمان به دمحم و آورده هايا
  :جمله

 به عقل و ی و آگاهانه که تحقق آن متکیمان عقلي ا- 1
.  باشدین دعوت مي مورد نظر ایهاسبت به هدف کامل نیآگاه
 در ّحد آن و ی کنم دّومیق که گمان نميمان ابوبکر صديچون اهم

  .ا باالتر از آن وجود داشته استي
مان يچون ا، همی خانوادگی از وابستگیمان ناشي ا- 2

د بن حارثه ي طالب و زی بن ابیمان علي و ایجه و دختران ويخد
اقتدار  در تحت دمحم و یهمه در خانه او بود و یکه فرزند خوانده

ها در  آنی امور زندگی کردند و ادارهی میاست او زندگيو ر
حکم عادت و عرف تابع دمحم بوده و هر چه را دست او بوده و به

د ي کردند و بعیده و اجرا مي داده شنیا دستور مي گفته یکه م
 را از پدرش به یعلدمحم، . ندي از در مخالفت در آیاست که با و

ت او ي گرفته و تربیدستاوالد و تنگ  و کثرتیواراليعلت ع
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را به عهده گرفت، عباس هم جعفر را نزد خود برد تا از فشار 
  1.  بر ابو طالب کاسته شودیزندگ

 ساله بود که 8 ی کودکید، عليکه دمحم به نبّوت رسیهنگام
 ین کودکينک چي کرد و ی میش زندگينزد او و زن و بچه ها

س خانواده ي برخوردار است اصوالً تابع رئی خالیکه از ذهن
 کند و به او وابسته است و در ی می او زندگیست که در خانهيا

ک يمان او يپس ا.  کندی میروي پیتمام امور و مسائل از و
 در ین امکان هست که بعدها عليا یول  بودهیمان وابستگيا
 در آغاز یول است  کردهیترق یباالتر یمان خود به درجهيا

  .ی از وابستگیمان ناشيک اي یعنيبوده که اشاره کردم  همان
 غيتبل یجهينت در یباور مانيا مان،يا انواع از گري د- 3

مان عثمان بن عفاّن و عبد الرحمن بن عوف و يچون ااست هم
 یميت د هللاي و قاّص و طلحه بن عبیر بن عّوام و سعد بن ابيزب

  2 .دنديغ ابوبکر به اسالم گروي تبلیجهيکه در نت
امبر که ي پیمان حمزه عمويچون ا، همیتيمان حمي ا- 4

که ی که از شکار بازگشت در حالیاو روز. ن اتفاق افتاديچن
رو ز عبد هللا بن جدعان روبهيکمانش را بر دوش افکنده بود با کن

م  که ابو الحکیدي دی ابو عماره اگر میا: شد که به او گفت
ش ي پیچه بر سر فرزند برادرت آورد، اندک) منظورش ابوجهل(

او را آزار و دشنام داد و هر چه خواست با او کرد، و در 
خت و بر او تپاله افکند و بر ياو خاک بر سرش ر: یتيروا

 با چشمانت یزها را که گفتين چيا: حمزه گفت. دوشش پا نهاد
 وارد مسجد ن شده ويخشمگ شدتبه حمزه. یآر: ؟ گفتیديد
ان مردم نشسته يد که در ميشد و ابوجهل را د)  کعبهیمحوطه(
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ستاد و با کمانش يکه بر سرش اني او رفت تا ایاست، به سو
 گذاشت و به ی بر جایقي بر او وارد کرد که زخم عمیضربه ا
  کنمیم یرويپن او ي؟ من از دی گوئیناسزا متو به او : او گفت
 جوابم را ی توانید، پس اگر مي گوی مم که اوي گویرا مو همان

 مخزوم از جا برخاستند تا حمزه را مضروب ی از بنیعده ا. بده
چه  :حمزه گفت ؟ی در آمدیگرين ديتو به د: کنند و به او گفتند

 یکه از او دانستم که فرستادهی تواند مانعم شود در حالی میزيچ
خدا که بر حق است، قسم به دي گویکه م را چهخدا است و آن

. ديد مانعم شوي گوئیبندم و اگر راست میم پاي گویچه که مآنه
 یار زشتيخدا سخنان بسد، بهيابوعماره را رها کن: ابوجهل گفت

  1. به برادرزاده اش گفتم
مان شد يخود پش یشد، از گفته ها جدا  حمزه از آن هایوقت

 یاختس رها را پدرانت ني، دیهست شيقر یتو آقا: خود گفتو به
 تو بهتر ی، مرگ برای کردیروين برگشته پين فرد از دياز ا و

 بود  آن نگذراندهیحمزه آن شب را که هرگز به بد. ن بودياز ا
 برادرزاده ام یا: رسول هللا رفت و گفت نزد و رساند به صبح

 یابم و همهي ی نمیزي خودم ساختم راه گری که برایاز گرفتار
 او یهللا شروع به وعظ و راهنمائف کرد، رسول يماجرا را تعر

نت را ي، دی گوئیتو راست م: که حمزه به او گفتنينمود تا ا
ل مسلمان شدن حمزه در يپس دل.  برادرزاده امیآشکار کن ا

ت بنفع برادرزاده اش بوده و بعد از آن همچنان يآغاز همان حمّ 
  2.  ماندیبر اسالم خود باق

 که از همان یر غفارابوذ مانيا چونهم ،یفطر ماني ا- 5
 بوده به گوشش برسد از متاًلهان دمحم یامبريپ کهش از آنيوپ آغاز
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ا جهت ي بدون توجه به قبله  کرده و نمازرایعبادت م راا و خد
د به ي رسیکه خبر بعثت به ویکرده و هنگامی برگزار میخاص

مان آورد ي اید به وياو سخن بگوکه دمحم بهش از آنيمکه رفت و پ
د، ي جز حق نگویعت کرد که هرگز سخنين اعتقاد بيبه او بر او 
رو نيپس او فطرتاً خداشناس بوده و از ا.  اگر هم تلخ باشدیحت

  . استی فطریمان ويا
ساف که تنها يب بن يمان حبيچون ا، همیمان انتفاعي ا- 6

 بدر رفت، یراه مسلمانان به غزوه به همیمت جنگيدر طلب غن
را مشروط به  مشارکت او ممانعت بعمل آورد و آنامبر ازيابتدا پ

امبر مراجعه يرفتن اسالم نمود و او امتناع کرد و چند بار به پيپذ
 یمان ميا او رسول و به خدا ايآ: گفت به او امبريپ کرد، بار سوم

  1. ، و اسالم آورد و در جنگ بدر شرکت کردیآر: ؟ گفتیآور
د بن العاص ي بن سعمان خالديچون ا، همیائيمان رؤي ا- 7

دار يمه از خواب بيد و سراسي دیناک ترسیايکه در خواب رؤ
-ر خواب شهره بود، رفته و آنيابوبکر که در تعب شد و فوراً نزد

من جز : ده بازگو کرد، ابوبکر به او گفتيچه را که در خواب د
 خدا است، ین فرستادهي بر تو ای خواهم، وای تو نمی برایکين

پس . 2گاه رسول هللا آمد و او اسالم آورد کن، آنیروياز او پ
  . استیائياسالم او رؤ

چون ازدواج ام  است، همیا ازدواجي یمان نکاحي ا-8  
 ميو ام سل او کافر یخواستگار در هنگام که ميم با ابوسليسل
 ی مانند تو کسینهيخدا بر سبه: م به او گفتيام سل. سلمان بودم
 ازدواج سلمان وم و من ی تو کافریول شود دست رد نهاد، ینم

 عنوانبه را ، همانیشوسلمان م چنانچه ست،ين با تو حالل من

 
     3289ی حديث شماره: نکاحکتاب ال:  سنن نسائی– 1
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ز اسالم ي خواهم، او نی نمیزيگر چيرم، و دي پذیه ميمهر
                       1.آورد

ط ي معید بن ُعقبه بن أبيمان وليچون ا هم-یمان قهري ا- 9
را دمحم پدر او را در راه ي، زدي ورزی میداً با اسالم دشمنيکه شد

 یان اسرايز در مينه کشت و خود او نيبازگشت از بدر به مد
 و رفتن اقتدار رفت مگر پس از باالي بود و اسالم را نپذیجنگ

ش نمانده ي جز خود اسالم برایگاهشوکت اسالم که در واقع پناه
ت کوفه ي است که عثمان او را به والید همان کسين وليا. بود
ش يشاپي نماز صبح را در پیصوب کرد و او در حال مستمن

ان رو به مردم کرده و يمردم، چهار رکعت برگزار کرد و در پا
د او يکه خبر به عثمان رسید؟ هنگامي خواهیتر مشيا بيآ: گفت

  .را عزل کرد
ن يره بن شعبه، در ايمان مغيچون ا هم-یمان جنائي ا-  10 

ف را که ي مالک از ثقینفر از بن 13ت شده است که او يباره روا
) مقوقس(مصر  م حاکمي تقدیائي رفته اند تا هدایبه مصر م

ن عده بر مقوقس وارد يکه ای کرده و هنگامی میراههم بکنند،
ره که در ي مغی استقبال کرده و در بارهیگرمشدند، از آن ها به

 ست او از احالفيها بود سؤال کرد، گفتند او از ما نان آنيم
ها را مورد ه آني نکرد و بقیرو مقوقس به او توجهنياست، از ا

 خود یهاني سرزمیسو سپس قرار داد، و مرحمت تيعنا
دن يو به نوش فرودآمدند یگاهمنزلمراجعت کردند، درراه در

به  لب سر درد یبه بهانه و  شدهیساق خود رهيپرداختند، مغیم
خود و یبه همه از خود خوارند کیمها قدر به آنو آن  زد نیم
اموال   آن ها را کشته ویره همهي هوش به خواب رفتند، مغیب

نه آمد و اسالم آورد و اموال يامبر در مديها را برداشته و نزد پآن
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را امبر نهاد تا خمس آني در برابر پیمت جنگيرا به عنوان غن
و و به ا.  اموال را نهیرفت وليامبر اسالم او را پذيپ. بردارد

  رنگين و از است رنگين رايز  دارمینمبر یزيها چاز آن: گفت
ن ياز ارتکاب ا پس رهيمغ که ستين یشک 1.زديخیبرنم یريخ

 توانسته نزد قوم خودش بازگردد و تنها راه نجات او یت نميجنا
  . بودهیمان جنائيک ايمان او ياسالم آوردن بوده، پس ا

 از یکيه بنت زمعه مان سوديچون امان ابلهانه، همي ا- 11
 را به او سپرد و یريامبر اسيت شده است که پيروا. امبريزنان پ

م گرفته ياو تصم  سرنوشتی که در بارهیاز خواست تا موقع
شب هنگام .  کندیدارشود در خانه اش از او مواظبت و نگه

ر از درد ي؟ اسی نالیچرا م: دير ناله سر داد، سوده از او پرسياس
اله کرد، سوده بندها را در قسمت شانه ها شل کرد و فشار بندها ن

ر خود را از بندها رها ساخته و فرار کرد، به هنگام يد، اسيخواب
ر را فرا خواند، او را از ماجرا مطلع يامبر اسي پیصبح وقت
: ن شده و بر سوده دعا کرد و گفتيامبر خشمگيساختند، پ

-دست ديرس هبه سود خبر یوقت. ش را ببريهاپروردگارا دست
امبر ي پی آسمان در انتظار اجابت شدن دعایش را به سويها

امبر را از ماجرا مطلع ي پیدراز کرد و به همان حال ماند، وقت
 از یمن از خدا خواستم دعا و لعنتم را شامل کسان: ساختند گفت

 یرا من هم بشريد که مستحق رحمت نباشند، زيتم نماياهل ب
 شوم، به سوده ین ميشر که خشمگر افراد بيهستم مانند سا

 نازل کرد یه اي سپس دمحم آ2. اوردين بيش را پائيهاد دستيبگوئ
مالمت نمود  سوده هيعل دعا از استفاده خاطربه خود را در آن و

 
  2/65: ی حلبی سيره– 1
  2/145:  ابن ِهِ◌شامی سيره– 2



 - 588 -

                                                

خلَْ  ْدعُ يوَ « ِ لشَّرِّ ُدَعاءُه  ِ  ی آدمیگاه( 1»  وََكاَن اِإلنَساُن َعُجوالً ريِ اِإلنَساُن 

 و  کندیم شر دعا یبرا کندیردعا مي خی براکهگونهبه همان
 قطع یش را برايهادست سوده کهن يا).   باشدیم  شتابگر یآدم

مان او يکه ا ت استين واقعي ای آسمان باال گرفت، نشانهیبه سو
  .ميديمان ابلهانه ناميرا ارو آننيبر بالهت استوار است و از ا

مان ها به ي ان انواعيک از اي هر یک مثال برايآوردن 
 یترشي بیها از اطناب بوده وگرنه مثالیجهت اختصار و دور

ن يک از اي هر یم که برايد بگوي بایم، ولياوريم بي توانستیم
مان وجود ي ای از لحاظ درجهیساناناشخاص که ذکر کردم هم

ر بوده است و چنانچه ي نظیمان او بيمگر ابوبکر که ا. دارند
ش عباس که با يو عمو: شوم خواهم گفتل ي قایبخواهم استثنائ

هر حال  بهیمان ابوبکر، وليبا ا  نظرهای از برخیوجود همسان
ز همانند ابوبکر قبل و بعد يرا او نياز همان نوع و رنگ است، ز

  . رفتهیشمار ماز اسالم محرم اسرار دمحم به
د از آن نام ببرم و موضوع ي که بایمانين نوع اي آخر-12

ن از آن ي است که در قرآن چنی و سنتیديمان تقلي ارا خاتمه دهم
رِِهم مُّْقَتُدونَ «اد شده است ي َّ َعَلى آَ َ َعَلى أُمٍَّة َوِإ ء َ َ آ َّ َوَجْد ما ( 2»ِإ

البته ). مي کنی میرويها پم و ما از آنيافتي یشيپدرانمان را بر ک
فتاد، بلکه در ي در زمان خوِد دمحم اتفاق نیدي و تقلیمان سنتين ايا

وجود د شدن نسل اول بهي در تابعان که بعد از ناپدیعنينسل دوم 
چنان در روح و قلب آن ها تا به امروز مستحکم و پا آمدند و هم

 
  11ی آيه: ی اسراء  سوره- 1
  
  23ی آيه: ی زخرف سوره-  2
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 ست کهي نیديترد گونه شک وچي هیالبته جا 1. ماندیبر جا باق
 یمانيرومندتر و پابرجاتر از ايمراتب ن بهی و سنتیديمان تقليا

 را در حالتياست، ز یو سنت یدير تقليل غي از دالیه ناشاست ک
مراتب ساده تر از حالت نخست است و پشت کردن به آن به دوم

 نيک چنيبود، دمحم هم با ی نمیدي و تقلیمان سنتيچنانچه ا
.  شدیرو نماز طرف مردِم خودش روبه  هایو دشمن هامقاومت

مان يهب همه در اان و مذايروان اديالبته فراموش نشود که پ
نش يمسلمان، مسلمان است چون والد. سانند همی و سنتیديتقل

گر ي و دی و زردشتی و صابئیهودي و یحيمسلمان بوده اند، مس
  .ستند و تابع آنندي نین قاعده مستثنيا از اين دنيمردم ا

ا ي قادر به رد و یچ بشريقت واضح و روشن که هيحق
خاطر آن سر شاخ دو بُز به" قول دمحم باشد و بهیب آن نميتکذ

آخته پا  یرهاي با شمشینست که دعوت اسالميا" نخواهند شد
ن ي و بزرگتریگري دیا هر معجزهي قرآن ینه معجزه و گرفت

ل عرب از اسالم پس از ين مدعا همان ارتداد قباي ایاثبات ليدل
م ابوبکر و هّمت خالد بن يکه چنانچه عزم و تصم. وفات دمحم است

 زيآمدن به زور و قهريو باز گردان د با جنگ با اهل ارتداديالول
 را تنها یست دعوت اسالمي بای بود، اکنون میها به اسالم نمآن

 یر حوادث گذشتگان جستجو ميخ و همانند ساي تاریهادر کتاب
  . ميکرد

  :  را که گفتیخداوند رحمت کند ابو العالء معر
   ولکنی بحجیما دان الفت

 
 البته در اثرط تلقين و مغز شوئی مداوم و سيستماتيک، که منبع و مرکز -1

در آن جا است که . ين سلول جامعه، يعنی خانواده استترآن مهم
ميکرب دين به فرزندان سرايت کرده و تا روزی که زنده اند گرفتار 

  )مترجم.(شونداين وبای مهلک روح و عقل می
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  ن اقربوهُ ي التدعلمهُ ي
  منا اني الفتشئنشأ نايو

    ما کان عودّهُ ابوهیعل
را  یدارنيست، ديت ني عقل و درایرو جوان ازیدارنيد(

 ما پرورش ی تجربهینوجوان ب.  آموزندی مبه او اشکانينزد
  ).او را عادت داده است پدرش چهابد، بر آنيیم

  
  بالغت قرآن

  
 در قرآن یتارهائ توان منکر شد که عبارات و گفینم 

ن سطح اوج يترین هستند تا در عاليوجود دارند که سزاوار ا
 7 آل عمران و ی سوره64 یه هايچون آرند هميبالغت قرار گ

 8 بقره و ی سوره20 شعرا و ی سوره237 نساء و یسوره
ن ي نور و آخری از سورهی کرسیهي و آ35 یهي رعد و آیسوره

 ی همهیول. بالغتند گر اوجاني نمایمگ بقره که هی سورهیهيآ
 یگونه که ادعا مآن سطح نيو در ا ن دستياز ا قرآن یه هايآ

ز بر يت نيت و افضلّ يها ارجحّ ان آني توان میستند، و ميشود ن
گر مادون آن ي دی متوسط و برخی و برخی عالیقرار کرد، برخ

دا مانند يت  بَود تبَ یک « یراني آن شاعر ایگفتهبه.  باشندیز مين
 44 یهيبا آ) مسد (ی سورهیسهي، منظور مقا»؟یا ارض أبلعي

 هود از لحاظ اوج بالغت است که در واقع کامالً حرف یسوره
ن دو سوره از لحاظ استحکام و اوج ي ایسهي است و مقایحيصح

- اني هود نمای سوره44 یهيرا آياس مع الفارق است زيبالغت ق
ه يآ .ستيسه ني مسد با آن قابل مقایورهگر اوج بالغت است و س

 ی مطابقتی حتی از لحاظ بالغِت کالم متفاوتند و برخی قرآنیها
 با عقل یز از لحاظ ظاهري نیبا اصل بالغت ندارند و گاه

ر و يگر مگر با تفسي دی نامفهوم و برخی کنند، برخیمطابقت نم
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رفته و ين مسئله را پذي باشند و خود قرآن ایر قابل درک نميتقد
چ وجه ي ما که به هین گفتهينرو اي کند و از ایم به آن اعتراف

:  آل عمران آمده استیدر سوره. ر کردي توان به بدعت تعبینم
ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ٌت حمَُّْكَماٌت َك اْلِكَتاَب ِمْنُه آي أَنَزَل َعلَ یُهَو الَّذِ «

َاتٌ  ب را بر تو فرود آورد که در آن ن کتاياوست که ا.(1»ُمَتَشاِ

 ن کتاب اند ويا ادي، که بنیک روياستوار و   هستندیه هائيآ
 هستند که از لحاظ یمحکمات آن هائ). یرو و چند مبهم یبرخ
 ی نمیا دو دليچ گونه احتمال يو ه  واضح و روشن بودهیمعن
 نامفهوم، ی هستند که از لحاظ معنیهائرند، و متشابهات آنيپذ

نم که ي بی نمیجا لزومنيدر ا البته.  باشندیم و بغرنج کيتار
رامون منظور ومراد از متشابه يموضوع اختالف نظر علماء پ

 است یعرب لغت کي )متشابه(را لغت يش بکشم، زيدر قرآن را پ
 یکار رفته است و هر که م مشخص آن بهی لغتیبه همان معن و

 تواند به کتاب یم گردد مزبور آگاه یعلما یاز گفته ها خواهد
 ینهي در زمی قرآنیاتقان مراجعه کند و تنها به ذکر چند نمونه

  .مي پردازیم) متشابهات(
َ َأن نـُّْهِلَك قَـرْ «:  اسراء آمده استی در سوره- 1 ًة َأَمْرَ يِإَذا َأَرْد

َرفِ  َها تَ يَفَحقَّ َعلَ  َهايَها فَـَفَسُقوْا فِ يُمتـْ هر گاه ( 2 ،»اريً ْدمِ َها اْلَقْوُل َفَدمَّْرَ

م که ياش را فرمان دهاشانيم عّ ي را نابود کنیم شهريخواسته باش
د و ي کنند، پس سخن خداوند بر آن شهر راست آیدر آن تباه

  .)ميرا در هم کوبسخت آن
خداوند : را، نخستيد، زي آیه با عقل جور در نميظاهر آ

 دهد و ی مگذرانان شهراشان و خوشي را به عّ یخود دستور تباه

 
   7ی آيه: ی آل عمران سوره- 1
    16آيه : ی اسرا يا بنی اسرائيل  سوره– 2
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را يست، زيز نين جاي کنند و ایها هم فرمان او را اجرا مآن
صدور عمل زشت از طرف خداوند جزو محاالت است و در 

ْلَفْحَشاء  ُمرُ ييْ َال  ُقْل ِإنَّ اهللَّ «: خود قرآن آمده است  که بگو( .1»ِ

  ).  دهدینم زشت دستور عمل خداوند
ه باشد، پس فساد داد ین دستوريچه خداوند چنچنان: دوم

 جز اطاعت از فرمان خدا نخواهد بود و یزيها هم چ آنیکار
 بشوند؟ ینابود و هالک مستحق ن صورت چگونهير ايدر غ
افراد شهر شده  ی شامل همهیکوب و در هم یساز هالک: سوم

ت بوده اند و يکه مفسدان در تمام زمان ها در اقلیاست، در حال
که خداوند امر به عدل و یدر حالدور است، ن عدالت بهياز ا

  . کندی میکين
 یرهايل و تفسي مزبور را مورد تأویهير آيدانشمندان تفس

نجا حالت يمسئله در ا: ندي گوی ساختند، مثالً میدور و دراز
-نعمت نست کهيا »هايأمرنا متوف«: او  گفتهی دارد و معنیمجاز

ا را  حد و حصر شد که آن هیچنان بآن هابر آن ما یها
ن خواهد بود که انگار يت قرار دادند و چني معصی برایزيدستاو

تراوش  کيسخن  نيالبته چنانچه ا. ن عمل شده باشنديمأمور به ا
ً علمایقرآن ل ين همه تأوي مزبور به خود زحمت ای نبود، مسلما

 یرا رد م ساده آنیلي دادند بلکه خیر دور و دراز را نميو تفس
ن يک چنيم که ي چنانچه خواسته باشیحت. رفتندي پذیکردند و نم

مفسد چه  اش وير عيم، گناه آن همه مردم غيرير را بپذيتفس
-ليرها و تأوي نقل تفسی به ادامهیهر حال لزومخواهد بود؟ به

 یهاد به کتابي توانید ميخواهیاگر م نم، شماي بی آن ها نمیها
 ک نوعيزبور  میهيم که در آيد بگوي بایول. دير مراجعه کنيتفس

 
  28ی آيه: ی اعراف سوره- 1
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 توان ی میز وجود دارد که با آن تا اندازه اي نیگريد قرائت
 حرف ی که بر روین معنيس کرد، بديرا راست و ر آنیمعن

رنا« گذاشته شود و یديتشد» اًَمرنا «یاز کلمه )م( خوانده » اًمَّ
گاه با آن) مير و سرور ساختياشان و مفسدان را اميع (یعنيشود 

 ی را تا اندازه ای توان هم عبارت و هم معنین نوع قرائت ميا
، علت هالک آن یران هر قوميرا رهبران و امياصالح نمود، ز

  . زمان ها بوده و هستندیها در همه
َف َمدَّ الظِّلَّ يَأَملْ تـََر ِإَىل رَبَِّك كَ «: دي گوی فرقان می در سوره- 2

ََعَلُه َساِكًنا َ

                                                

ه را يسانه پروردگارت گوچه یديندا يآ( 1»َوَلْو َشاء جل

که ). ساختی حرکت میرا بخواست آنیمکرد و اگر دراز
م که ارتفاعات ي دانیچون همه م.  نداردیاصالً با عقل سازگار

-ه بهيو سا  شوندیگر ميد به نقاط دن نور آفتابيل رسين حايزم
ل يدلبه نور آفتاب از نبودن عبارتست هيپس سا . آورندیوجود م

 آن با تفاوت ارتفاع یهایه سر راه آن، و دراز بیوجود موانع
 باالتر آفتاب هر چه یعنيشود، یم آفتاب در آسمان مشخص

 ن مسئلهيخود ا که. خواهد بود و برعکس ترکوتاه هيسا باشد،
باشد، پس عقالً یمن ي زمیکره یو انتقال یوضع گردش تابع

که ني حرکت بماند، مگر ایه ساکن و بيست که ساي نیرفتنيپذ
ن يرا با قوانيز محال است، زين نين از گردش باز افتد و ايزم

َوَلن جتََِد « دارد رتيهستند، مغا خداوند سنت عت کهيخلقت و طب
  ). افتي ی نخواهیريي سنت خداوند تغیو برا( 2  »الً يِلُسنَِّة اهللَِّ تـَْبدِ 

ده اند که قدرت خداوند ين عقي بر ای کالم همگیعلما
م که متوقف شدن يني بی میست و از طرفيال نوابسته به مح

 
  65ی آيه: ی فرقانوره س- 1
  23ی آيه: ی فتح ، سوره62ی آيه: ی احزابسوره - 2
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 جز فنا و زوال ندارد و چنانچه ی معنائی و انتقالیحرکت وضع
 نخواهد ماند پس ی باقیا متحرکي ساکن یهين برود ساين از بيزم

ََعَلُه َساِكًنا « از منظور َ

                                                

 یب راآن  خواستی مو اگر ( » َوَلْو َشاء جل

  ؟ تواند باشدیچه م»  ساختیحرکت م
َماَن ِعْلًما يَنا َداُووَد َوُسلَ يَ◌َلَقْد آتَ «د ي گوی نمل می در سوره-  3

ْن ِعَباِدِه اْلُمْؤِمنِ ريٍ  َفضََّلَنا َعَلى َكثِ یَوَقاَال اْحلَْمُد هلِلَِّ الَّذِ  ما به داود (  1 »نيَ  مِّ

ر ي را که ما را بر سایسپاس خدا: م، گفتندي دادیمان دانشيوسل
ست، ي نیراد به معنيجا انيدر ا)  داده استیربندگان مؤمنش برت

را بالغت شامل هر دو جنبه ي است، زیاق جمله بنديبلکه به س
  . شودیم) ی، و استحکام جمله بندیمعن(

نست يبالغت کالم ا یهاضرورت  ازیکي من یدهيبه عق
) هيمعطوُفَ◌ عل(معلول ) و قاال الحمد «) معطوف(که چنانچه 

ً يداود و سل نايآت« گفته شود، مثل » فقاال«د يباشد، با» مان علما
را يز) به او دادم و او تشکر کرد) (تهُ فشکرياعط(م يکه بگوئنيا

عمل تشکر به علت دهش بوده و سپاس خدا از طرف داود و 
 به آن ها از طرف خداوند بوده، یمان به علت داده شدن علميسل
انجام ) و(رف م که عمل عطف با حيني بی مزبور میهي در آیول

  .ن و اصول بالغت منافات دارديگرفته است که با مواز
َبٌة ِمبَا يبَـُهم مُّصِ يَوَلْوَال َأن ُتصِ « قصص آمده است ی در سوره- 4
ِتَك َوَنُكوَن ِمَن َنا َرُسوًال فَـنَـتَِّبَع آيُقوُلوا رَبـََّنا َلْوَال َأْرَسْلَت ِإلَ يِهْم فَ يدِ يَقدََّمْت أَ 

 شانیهادست کهی اعمالیبود که به سزاین نميااگر(2.»نيَ اْلُمْؤِمنِ 

 پروردگارا نديگویو م رسدیها مبه آن یبتيمرتکب شده اند مص

 
  15ی آيه: ی نملسوره - 1
  47آيه : ی قصص سوره- 2
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م و ي کنیروي تو را پیه هاي و آی ما بفرستی سویغبري شود پیم
  ).مان آوران شومياز ا

 است و ین امتناعيخست نی)لوال (1 دي گوی میزمخشر
لوال « م ينست که بگوئي مانند ایعنيجواب آن حذف شده است 

و ) دي گردی بود عمرو هالک مید نمياگر ز(» د لهلک عمرويز
 یبرا» قولوايف«در ) ف( است و حرف یقي دوم تشوی)لوال(در 

 دوم ی)لوال(جواب ) مي کنیرويو پ (» فنتبعُ «در  و است عطف
به فعل مضارع بعد از   است کهیسبب) ف( همان یعني باشد یم

ا ي یک نفيرا بعد از يدهد زیم) نصب(مستتر حالت ) أن(ا خود ب
 داً ي زمتکرهال ا( ميبگوئ کهمانند آن.  استدر خواست واقع شده

 یگذارو از تو سپاس ید بکني ز بهیتي شود عنایم) (شکرک؟يف
  )کند؟یم

  شودین مي چنیزمخشر یاشاره مورد یپس خالصه معن
: خاطر شرکنگام مجازات به آن ها به هی بود گفتهین نمياگر ا(
 ینم یغمبريپ  آن های؟ به سوی ما بفرستی سویغمبري شود پیم

د به ي بای مزبور میهي متن آین معنيتوجه به ا با و) ميفرستاد
يِهْم دِ يَبٌة ِمبَا َقدََّمْت أَ يُقولوا ِاذا أصابتـَُهم مُّصِ ي َأن َلْوالَ «ن صورت باشد يا

ه ي متن آی ول»نيَ ِتَك َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِ ُسوًال فَـنَـتَِّبَع آَنا رَ ي َأْرَسْلَت ِإلَ َلْوالَ 

 ی امتناعی)لوال (ی زمخشریدهين گفته است، به عقي ایوارونه
که یدر حال. نه مجازات بشود و) لوال ارسلت (ید شامل گفتهيبا

 شود و نه یعکِس آنست و شامل مجازات م مزبوربریهيدر آ
که  است مجازات نيا هين آي توجه به عبارت او با) لوال أرسلت(

 آن ی گفتهیکه زمخشری باشد در حالیامبران ميسبب فرستادن پ
 ن کاريا با و  داندیم ن کاريا سبب )لوال ارسلت(ها را به خدا 

 
  ی نمل از سوره15ی تفسير آيه:  الکشاف- 1
  



 - 596 -

                                                

 افتهي یقبول  قابلی مزبور معنیهي آی خواسته برایم قتيحق در
ه ين آيا یهابارتع یاگر زمخشر  ندارمیشک. ه کنديرا توجآن و

را باطل و نادرست شدت آنده بهي دیر از قرآن مي غیرا در جائ
  . کردهیقلمداد م

) یلوال( حذف جواب ی در بارهیگذشته از آن زمخشر
جواب حذف شده با .  دهدی ارائه نمیريتفس نينخست یامتناع

 یبر آن داللت دارد، ول» نا رسوالً يلوال ارسلت ال« .یکه گفتهنيا
-ی آن وجود ندارد، و ما میبرا یگريد یحيترج ا عامليز مجو

 در فن بالغت از یحيا عامل ترجي مجوز کي وجود م کهيدان
  .  رودیشمار مات بهيضرور

ُ يُقْل َأرَأَ «ن آمده است ي قصص همچنیدر سوره ُتْم ِإن َجَعَل اهللَّ
اء َأَفَال يُكم ِبضِ يتِ ْ  اهللَِّ ريُ ٌه غَ اَمِة َمْن ِإلَ طْوِم اْلقِ يَل َسْرَمًدا ِإَىل يُكُم اللَّ يَعلَ 

ُ َأرَأَ  ُقلْ * َتْسَمُعوَن  اَمِة َمْن ِإَلٌه يْوِم اْلقِ يِإَىل  ُكُم النـََّهاَر َسْرَمًدايَعلَ يُتْم ِإن َجَعَل اهللَّ
د، اگر يديا ديبگو، آ( 1»ِه َأَفَال تـُْبِصُرونَ يفِ يٍل َتْسُكُنوَن ُكم بِلَ يتِ ْ  اهللَِّ ريُ غَ 

 یخدائ کدام سازد؟ ديز جاويا شب را بر شما تا روز رستاخخد
ا يبگو آ* دي شنوی آورد؟ مگر نمی شما می برایجز هللا روشن

 سازد، کدام ديجاو زيرستاخروز  د، اگر خدا روز را تايديد
د؟ يارامي آورد تا در آن بیشما م یبرا را جز هللا شب یخدائ

را ي ندارد زیلت معقوله حاين آي ایمفهوم و معن) ديني بیمگر نم
ا خاموش يز تنها با نبودن يک تا روز رستاخيادامه دادن شب تار

 ی منظومهین صورت هستيد امکان دارد که در ايشدن خورش
از  ماند  نخواهدیاره ها باقين سيچ کدام از اي باطل و هیشمس
 تواند وجود ینم یمؤمن ايگر کافر يو د ني زمیارهيس خود جمله

تان ي جز هللا برایکدام خدائ(تا به او گفته شود داشته باشد 

 
  72 - 71آيه های : ی قصص  سوره- 1
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 روز ی روشنائیز بر ادامهين حالت نيو هم)  آوردی میروشنائ
ن از ينست که زميز صادق است چون مستلزم ايتا روز رستاخ
 به دور محور خودش متوقف گردد که در یچرخش وضع
 از آن و شب در ی روز در بخشین حالتيک چنيصورت تحقق 

 یو فنا زوال یبه معن نيو ا دان خواهند بودير جاوگي دیبخش
ر يغمحال و  یامربر  کالم یزي ریپ پس. است نيزم یکره

م ي دانی تواند داشته باشد؟ و ما می میلي چه دلیليو تحم ممکن
ر قابل يست و سنت او غيکه قدرت پروردگار وابسته به محال ن

 .ض استيا تعوير ييتغ
 ین مي نخست چنیهيدر آ که دبهتر بو کهنيگر ايد مسئله

 او در یکه با گفتهنيه، تا ايکم بنهار تتّصرفَون فيأتيَمن : گفت
 داشته  مطابقت»هِ يٍل َتْسُكُنوَن فِ ي بِلَ ُكميْ◌تِ يأ اهللَِّ ريُ َمْن ِإَلٌه غَ « دوم یهيآ

 کرده است با یفتاده و سعيو تا ن  از تکیزمخشر البته. باشد
  1. ه کندين مسئله را توجيجه اي نتی بیآوردن عذر و بهانه ها

 اْألَْرِض یوا فِ ريُ ُقْل سِ « دي گوین مي عنکبوت چنی در سوره- 6
ٍء یِخَرَة ِإنَّ اهللََّ َعَلى ُكلِّ شَ ينِشُئ النَّْشَأَة األَف َبَدَأ اْخلَْلَق مثَُّ اهللَُّ يفَانظُُروا كَ 

گونه آغاز هنش چيکه آفر دينيبب و ديمائين را بپيبگو زم( 2»رٌ يَقدِ 

را ي آورد، زیوجود مز بهين را نيروز پس نشيآفر گاهد، آنيگرد
 ی مزبور از لحاظ معنیهيآ).  توانا استیزيهر چخداوند بر

 یگونگا چهيرا شناخت نشاَت اول يندارد، ز یحيحالت صح
قرار  از  دانندیهمه م احت ندارد ويرو سي به سیازينش نيآفر

قاً به همان يدق. ردي گیم زن صورت مرد در رحم یگرفتن آب من
 ، 13 ، 12 یه هايآ( مؤمنون ی که در قرآن در سورهیصورت
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 خلقت یگونگاد شده است و چنانچه منظور چهياز آن ) 14
احت ندارد و يرو سياز به سيپدرشان حضرت آدم باشد، آن هم ن

 مراجعه ین شناسي و زمیست شناسي زیقات علميد به تحقيبا
 زحمت آن ها را کم کرده و مسئله ی آسمانیهاکتابکرد که البته 

 که در یح و روشن کرده اند که آدم از گلين صورت تشريرا بد
ستاده، يده شده و بر پا ايخته شده و سپس در او دمي ریقالب انسان

  .دي گویرا مخلق شده است و قرآن هم همان
آسمان ها  درسراسرینش هستي آفریگونگچهچنانچه منظور

ر ين تحقق پذياحت در زمير و سين هم با سيد گفت که اياست با
 فَ يکَ  قُل تأملوا«، »... اْألَْرضِ یوا فِ ريُ  ُقْل سِ  «یجابهپس اگر . ستين

 ...)ديکننش تأمل و تفکر يآفر آغازیچگونگبگو در (»...َبَدَأ اْخلَْلقَ 

هر حال به بود و یغ تر ميمناسب و بل مراتب به  شدی م گفته
ن ي با ایول.  داند و بسی را خدا مینش هستي آفر آغازیچگونگ

 از کائنات از جمله ی برخیوجود علم توانسته است آغاز هست
 به یقات علمين تحقي به این را مشخص سازد و نگاهي زمیکره

 یعيک روال و قانون طبي آن ها طبق ی کند که هستیما ثابت م
رد شکل  در مویول.  انجام گرفته استیرير ناپذييثابت و تغ

که گونهآن) زيزنده شدن مجدد در روز رستاخ( نشأت دوم یريگ
نش ي سنت خداوند در امر آفریدر قرآن آمده است از مرزها

-به خود یقبرها از ز مردميرا در روز رستاخيخارج است، ز
آن اسيند، و قي زدایاز سر و تن م را خاک و آمده رونيب سرعت

 یگر منتهاانياست و هم نمااس مع الفارق يبا نشأت نخست، هم ق
را قدرت خداوند وابسته ي در طرز فکر و نگرش است، زیسادگ

 است که از حد یزير ممکن، آن چيا غيست و محال يبه محال ن
ن يم که اي دانینش خارج باشد و ما ميو مرز خداوند در امر آفر

  .ستير نير پذييا تغيض يسنت، تعو



 - 599 -

                                                

 اْألَْرِض یَن فِ يا َأنُتم ِمبُْعِجزِ َومَ «د ي گوی عنکبوت میه در سور- 7
توان فرار ( 1.» ريٍ  َوَال َنصِ ی السََّماء َوَما َلُكم مِّن ُدوِن اهللَِّ ِمن َولِ یَوَال فِ 

 یاوريار و يد و جز خدا ين و نه در آسمان داريرا نه در زم
را او يازمند است زي اصالح نیه به اندکين آيساختار ا). ديندار

 کنند و در یم یزندگ نيزم یبر رو که دي گوی سخن میبا مردم
) و نه در آسمان( » السماءیوال ف«ن گفته يپس ا. رندي میآن م

:  گفتین بود که ميتر احي تواند داشته باشد؟ صحی میچه معن
 یعني) که در آسمان ها هستندیو نه آن هائ( » السماءیوال من ف«

که در ي هائد و نه آني کنی مین زندگي زمینه شما که بر رو
آسمان ها هستند توان فرار در برابر و اراده و خواست خدا را 

ر يا تفسيبالغت کالم بر هر فرض   از فنیروين پيد و ايدار
  . مقدم تر استیگريد

 ِمْن َضَرَب َلُكم مََّثالً «: دي گوین مي روم چنی در سوره- 8
َناُكْم فَأَنُتْم فِ ین ُشرََكاء فِ اُنُكم مِّ ميَ أَنُفِسُكْم َهل لَُّكم مِّن مَّا َمَلَكْت أَ  ِه ي َما َرَزقـْ

ُل اْآل يَسَواء َختَاُفونـَُهْم َكخِ   2»ْعِقُلونَ يِت ِلَقْوٍم َفِتُكْم َأنُفَسُكْم َكَذِلَك نـَُفصِّ

و  چه از اموالا در آنيآ:  زندی میاز خودتان مثل شما یبرا(
ها در د که با آني داریکانيد شريکه دار) ر و بردهياس( زنان
م يد، بيکنیم ميگر بيدچنانچه ازهم و از آنان ديبرابر باش یدارائ

 یکه خردمند هستند شرح می کسانی را برايیه هاين آيد؟ چنيکن
 ین باريهمان نخست تواند ازیه نمين آي مورد نظر ایمعن). ميده

 دو رارو آننيا از و رديشکل بگ  ذهنتاند دري خوانیرا مکه آن
 در ید به آن شکلي کنیم یسع و ديخوانیم رهبا و سه باره

 
        22آيه : ی عنکبوت  سوره-  1
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 ید و پس از کليابي آن دست ید و به معني خود بدهیلهيمخ
 یصورت روشنائ آن بهید، حالت معنيدهیخود مزحمت که به

. می گيرد شکل در برابرتان ک،يتارروز  کي در یفيضع
می  کنم، مای اين آيه را برای شما بازگو میاکنون معنی واقع

شان برای خدا انباز قائل می هایبت مشرکان توسط م کهداني
ها مثالی آورد تا زشتی اين کار را برای رو برای آنشدند، از اين

آيا راضی می شويد که : ها روشن کند و به آن ها گفتآن 
 اين ک شوند و با آن ها دربردگان شما با شما در اموالتان شري

در اين اموال  رف آن هاتص از برابر شويد؟ و اموال يکسان و
که از همديگر می ترسيد بيم داشته باشيد؟ اين خالصه همچنان

را خوب در ذهنتان اکنون آن. معنی مورد نظر اين آيه است
آيا بهتر . تصور کنيد و در برابر عبارت خود قرآن قرار دهيد

ْم َضَرَب َلُكم مََّثًال ِمْن أَنُفِسكُ (: نبود که به اين صورت گفته می شد
َناُكْم َفأَنُتْم ِفيِه َسَواء . )َهل فی ما مَّا َمَلَكْت َأميَاُنُكم مِّن ُشرََكاء ِفی َما َرَزقـْ

ن مشخص و تا اندازه ای واضح است و در غير اي معنی اکنون
   .بودده و گنگ خواهد پيچيار بسيصورت 
َوَما يْسَتِوی اْألَْعَمى «: ی فاطر چنين آمده است در سوره- 9

َوَما يْسَتِوی * َوَال الظِّلُّ َوَال اْحلَُروُر * َوَال الظُُّلَماُت َوَال النُّوُر * ِصُري َواْلبَ 
» اْألَْحياء َوَال اْألَْمَواُت ِإنَّ اهللََّ يْسِمُع َمن يَشاء َوَما أَنَت ِمبُْسِمٍع مَّن ِفی اْلُقُبورِ 

 نه و* نور  نه وها نه تاريکیو * سان نيستند کور و بينا يک( 1
مردگان،  و نه زندگان نمی باشند سانو يک* و نه آفتاب  سايه

می خواهد می رساند و تو نميتوانی  گوش هر کس کهخداوند به
در اين آيه به ) نه" (ال"حرف ) گوش مردگان برسانیچيزی به
 بهتر اين بود که و است تکرار شده) مزيد(و ) اصل(صورت 

 
    22-19آيه های : ی فاطر سوره- 1
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 حذف می شد و  می گرددموجب دگرگونی معنی مزيد آن که نوع
َوَال *  َوَما يْسَتِوی اْألَْعَمى َواْلَبِصُري «: می آمدآيه به اين صورت در

َو َما يْسَتِوی اْألَْحطاء َو * َو َال الظِّلُّ َو اْحلَُروُر * الظُُّلَماُت َو النُّوُر 
خوانی همی بالغت ترين درجهتواند با عالیگاه می آن»...اَالْمَواتُ 

  . ه باشدداشت
َا َأن ینَبغِ يَال الشَّْمُس «س ي ی او در سورهین گفتهي ا-10 َ

                                                

 هل
نه   (1»ْسَبُحونَ ي  فَـَلكٍ یُل َساِبُق النـََّهاِر وَُكلٌّ فِ ي اللَّ  الَ اْلَقَمَر وَ  ُتْدِركَ 

رد و ي گیشيد راسَزد که به ماه برسد و نه شب از روز پيخورش
  ). شناورندیهر کدام در مدار

چه ن شرط بالغت است و چناني در کالم نخستدن،يفهمان
دور است و کلمه ز بهي نا مفهموم و گنگ باشد، از بالغت نیکالم

 از یآهنگ و خالز هميها نب آنين و ترکيريها همه روان و ش
ن همه مشکل است ي با ای است ولیدگيچيهر گونه زحمت و پ

 و هم م که هم روانيابي آن بی برایقي مطمئن و دقیبتوان معن
  .را شونديرا پذذهن هر دو آن
که به ماه  را نسزد دي خورشیزيچ در چه ستيمعلوم ن

منظور از لحاظ طلوع و غروب است که در مواقع  اگر. برسد
 یم همبه در غروب و هم در طلوع ماه، هر دو هم از یخاص

 گردش یاره طين دو سين باشد که ايرسند و چنانچه منظور ا
ح ي تواند صحیگر برسند، ميدند به هم توانی خود نمینجوم
 ی و ظاهریقير حقيک گردش غي ماه یرا گردش نجوميز. باشد

ک ين است و مدت آن ي از گردش آن به دور زمیاست که ناش
ن حالت را دارد و يز هميد ني خورشیماه است و گردش نجوم

 
  40آيه : ی يس سوره- 1
  



 - 602 -

                                                

ک سال تمام به طول ي که آن استبه دور نيزم  از گردشیناش
  .انجامدیم

َها ي أَ «: ن آمده استي وضو چنیهي مائده آی در سوره-11 
ُكْم ِإَىل اْلَمَراِفِق يدِ يَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصَّالِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوأَ يالَّذِ 

 ديمان آورديا شما که (1 »نيِ َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَىل اْلَكْعبَ 

 خود را تا یهاو دست  هایرو د،يبرخاست نماز امبه هنگ چون
  ).دي خود را تا قوزک مسح کنید و پاهايآرنج ها بشوئ

 قرار دادن یکي:  مزبور دو نوع قرائت مشهور داردیهيآ
 است ی هر دو هم سر و هم پا است و آن موقعیحکم مسح برا

 قرار دادن یدوم. رديقرار بگ» َجر«در حالت » أرُجلکم«که 
» أرُجلَکم«ن نوع قرائت ي هر دو که در ایستشو براحکم ش
عبادت ن کاردرامريرد که با ايبه خود بگ) نصب(حالت 

رامون يان اختالف پينايان نابي می که حتیمسلمانان، و در ُحکم
  .وجود آوردند بهیست، شکاف و دو دستگيز نيآن جا

در حالت » أرُجلَُکم«قرار گرفتن  یعني ن حالت دوميو ا
 سازد، ی وضو را کالً از حد و مرز بالغت خارج میهينصب، آ

 باشند ی برخوردار میکسانيحکم که از) معطوف(ان دو يرا ميز
دارد،  رتيمغا هاآن  که از لحاظ حکم بایگريد) معطوف(با 

کند که در ی میجاد ضعف و سستي آورد و ایموجود  بهیجدائ
 یو سر حت معتقدند پا ی از جمله زمخشریبرخ. ستيشأن آن ن
  داستان اديبه مرا و  شوندیم شسته زين) جر( به حالت در قرائت

 از آن یکيدند و ي دیاندازد که از دور شبح یو بُز م دو مرد آن
نه، پرنده است و به جر و بحث :  گفتیبُز است، دوم: ها گفت
 شبح مزبور پرداختند که ناگهان شبح به پرواز در آمد، یدر باره

 
  6آيه : ی مائده سوره-  1
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 یهنوز بُز است حت:  گفتیاول. دياه کن، او پرنگ:  گفتیدوم
  !اگر هم بپرد

ن و يبارزتر اسالم یعلما انيم در که را یخداوند شعب
 :باره گفت نيا در دهد که ها بود، أجرشن آنينظرترصاحب 

ک ين يو ا. 1ک سنت استيقائل به مسح است، و شستشو  قرآن
  . استینظر کامل و قطع

ِهُم اْلَمآلِئَكَة يَوَلْو أَنـََّنا نـَزَّْلَنا ِإلَ «: ديگو ی انعام می در سوره-12
َشاء اهلّلُ يْؤِمُنوْا ِإالَّ َأن يٍء قـُُبًال مَّا َكانُوْا لِ یِهْم ُكلَّ شَ يوََكلََّمُهُم اْلَمْوَتى َوَحَشْرَ َعلَ 

م و يبفرست هانزد آن فرشتگان را اگر. (2»َهُلوَن جيْ َوَلِكنَّ َأْكثـََرُهْم 

ز را گروه گروه نزد يند و همه چي با آنان به سخن درآمردگان
که خداوند  آورند، مگر آنیمان نميم، اي کنیها جمع آورآن

کند که ید ميه صراحتاً تأکين آيا) ها ناآگاهند اکثر آنیول. بخواهد
 یهاامبران و نازل کردن کتابيمان با فرستادن پي و ایرستگار

 که موجب یزيبلکه تنها چابد ي ی و معجزه تحقق نمیآسمان
 یعني. است خداوند یاراده همان  شودیم آن حصول و رشيپذ

  شوند و اگر نخواهدیم  و مؤمنرستگار اگر خداوند بخواهد
  ست؟ي چین همه غوغا برايپس ا.  شوندینم

َن َأْشرَُكوْا َلْو يُقوُل الَّذِ يسَ «: مين سوره بنگري ای بعدیبه گفته
ُؤَ َوَال َحرَّْمَنا ِمن شَ َشاء اهلّلُ َما َأْشرَ  َ َن ِمن يٍء َكَذِلَك َكذََّب الَّذِ یْكَنا َوَال آ

 یم قرار انباز خدا یکه برا یهائآن (3» ََْسَنا قَـْبِلِهم َحىتَّ َذاُقواْ 

 پدرانمان نه و ما نه خواست،یم خدا اگر :گفت دهند، خواهند
م، ي کردینمحرام   رایزيچ و مي دادیانباز قرار نم  اویبرا
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مان را که خشمني کردند تا ایب مين تکذيز چنيها نان آنينيشيپ
  .)دنديبچش

ً تقبي مشرکان را قوین ادعاي مزبور ایهيآ نجايا در ح و يا
 در ی بعدیهي کند و در آیداد مقلم  خداوندیهاب گفته يرا تکذآن

 خداوند را ی آن ها که ارادهین ادعاي ایجهت رد قاطع و منطق
ُقْل َفِلّلِه «: دي گوین مي دانند، چنیشان ما نشدنيل مشرک شدن يدل

ََداُكْم َأْمجَعِ  َ

                                                

ُة اْلَباِلَغُة فَـَلْو َشاء هل بگو استدالل و حجت قاطع ( 1 »نيَ اْحلُجَّ

 یت مي هدای خواست شما را همگیاگر او م و است خدا از آنِ 
ِد و در واقع منطق و استدالل خوِد مشرکان را در رَ ) کرد
ها آن لَهِ  نه ها وه آنيل عليدل حجت و کي شان به عنوانیادعا

» نياجمع «یه به کلمهين دو آير اي در تفسیزمخشر. کار بردبه
  2.  پرداختهیلي دلی بیه کرده و به سفسطه بازيتک) یهمگ(

 نياز هم قرآن یهاحجت وها د گفت که اکثر استدالليبا
وجود آمدن  بهیچگونگ(ن يستنخ نشأت سهيمقا همانند. قماش اند

مجدد و  شدن زنده( ن يواپس با نشأت )در رحم مادر تا تولد
 که ین حجتيچناس مع الفارق است، هميق که) برخاستن از قبرها

ر ساخت يم آن شخص کافر را مبهوت و متحيتوسط آن ابراه
َا ِمنَ یتِ ْ فَِإنَّ اهلّلَ « لشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأِت ِ ِ   ی اْلَمْغِرِب فَـُبِهَت الَّذِ  

را  آورد و تو آنیپروردگار آفتاب را از سمت خاور م (3» َكَفرَ 

رامون يکه پ) ديد مبهوت گردي ورزیکه کفر ماور، آنياز باختر ب
د ي توانیم و مي در اول کتاب سخن راندیهائن استدالليضعف چن
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 به مشرکان ین استدالل او در رد ادعايچنهم. ديبه آن مراجعه کن
ند ي گویکه میهائا رد آنيو   باشندیم خدا دختران مالئکه کهنيا

کون لُه َوَلد ي یأن«ن گفته ي باشند با ایح فرزندان خدا مير و مسيُعز
باشد   داشتهیفرزند  چگونه ممکن استیعني 1» َوَمل َتُکن َلُه صاحبه

با سنت  واقع ن گفته دريا  ندارد؟ که بایهمسر کهیحال در
ح ينش مسي و آفریا مادرينش آدم بدون داشتن پدر يخداوند در آفر

ن ي با ایول. زديخی بدون وجود پدر به مخالفت بر میاز مادر
ز و يآورا به عنوان دستعت بازگشته و آنيوجود مجدداً به طب

 یکار م دارد بهیکه خداوند فرزندنيها به ا آنیه ادعاي علیحجت
 داشته باشد در یممکن است فرزندگونه چه(د يگویبرد و م

 و نش آدمي که قادر به آفریانگار وجود)  ندارد؟یهمسرکه یحال
 یهمسرکه ني خود بدون ای برایدن فرزندي است از آفریسيع

ن يحتماً به ا) یفرزند(ن يو گذشته از ا  ماندیداشته باشد عاجز م
ً ياز ندارد که مستقين تواند  یم بلکه ابد،ي تحقق یپدر از صلب ما

ز باشد و در رِد استدالل و حجت فوق ي نیراه فرزند خواندگ از
ارکرده ي اختیان بندگان خود فرزنديتوان گفت که خداوند از میم

  . وجود نداردهمسرک ياز به بودن ي نین حالتيک چنياست و در 
َوَما أَنَزْلَنا َعَلى قَـْوِمِه ِمن «: دي گوین ميس چني ی در سوره-13

َن السََّماء َوَما ُكنَّا ُمنزِلِ بـَْعِدِه مِ   ی به سویزان پس سپاه( 2 »نيَ ْن ُجنٍد مِّ

فرو فرستنده ) سپاه(را ما يم زيمردمش از آسمان فرو نفرستاد
که . شده است تکرار هيسه بار در آ »ِمن«جا نيا در). مينبود
  شد و گذشته از آنیست کنار نهاده مي بای زائد است و میدّوم
از . است لي دلیبتکرار  کي که است یکي هيخر آ اول و آیمعن
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َن يفَـَبدََّل الَّذِ «: ن آمده استي بقره چنین در سورهيچنل همين قبيا
َن السََّماء ِمبَا  يَل َهلُْم فَأَنَزْلَنا َعَلى الَّذِ ي قِ ی الَّذِ ريَ ظََلُموْا قَـْوًال غَ  َن ظََلُموْا رِْجزًا مِّ

 ها گفته را که به آنی ستم کردند سخنآنان که( 1» ْفُسُقونَ يَكانُوْا 

 که یخاطر تباهر دادند و به آنان که ستم کردند بهييتغ بود شده
ن يالذ«ه ين آيدر ا). مي از آسمان فرو فرستادیکردند، عذابیم

 تکرار شده یليچ گونه دلي هیب) آنان که ستم کردند(» ظلموا
 یم »هميفأنزلنا عل« بود ی بهتر می تکرار دومیجاو به است
  .گفت

ُم قالوا إّمنا «د ي گوین مي بقره چنی در سوره- 14 ِ ذلک 
: نديگویم رو کهاز آن ( 2» و َحّرُم الر عيهللا البَأَحل ع مثل الر ويالب

را حرام  و ربا  خدا معامله را حاللیمعامله چون ربا است، ول
 را شي فکر ثروتمندان قرطرز  قرآنیهيآن يادر ). کرده است
 را که ارزشش یزي چی کند که معتقد بودند اگر کسیمنعکس م

ز است و اگر يست به دو درهم بخرد جايک درهم نيش از يب
ک درهم ارزش داشته باشد به دو درهم بفروشد ي را که یزيچ

 راه ساخته و آنيع شبين گفته ربا را با بيز است و با ايباز هم جا
ه ربا يع را شبيب و گفتهرا عکس آن  قرآنیدانستند ول حالل

 بود که عکس آن گفته یو بهتر م» ع مثل الربايانماالب«ساخته 
است و  ربا رامونيصحبت پ رايز» عيإنما الربا مثل الب« شد یم
ه ين عکس تشبيا: دي گوین مسئله ميه ايدر توج یزمخشر. عيب نه

  .ستي نی درستیق مبالغه است، که گفتهياز طر
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 قَاَتَل ین مِّن نَّبِ يوََكأَ «:ان آمده است آل عمری در سوره-15
ِل اهللِّ َوَما َضُعُفوْا َوَما اْسَتَكانُوْا ي َسبِ ی َفَما َوَهُنوْا ِلَما َأَصابـَُهْم فِ ريٌ وَن َكثِ يَمَعُه رِبِّ 
 یاريدوستاِن بس  که خدایامبري پیبس(1 »نَ يبُّ الصَّاِبرِ حيِ َواهلّلُ 

د يها رسدر راه خدا به آنچه خاطر آندند بهيدوشادوش او جنگ
ان يباي نکردند و خداوند شکیسست نشدند و ناتوان نشدند و زبون

 یدارا» وماضعفوا«و » فماوهنوا«جا نيدر ا.) را دوست دارد
بهتر  در کلمه، و و نه  استی است و تکرار در معنیک معني
 معتقد است یزمخشر.  شدی از آن ها اکتفا میکيکه به   بودیم

 یعني است، یرفتنيخاطر اختالف در زمان، پذرار بهن تکيکه ا
به هنگام » ناتوان نشدند«امبر و يبه هنگام قتل پ» سست نشدند«

 یو در زمان) سست نشدند (یک زماني در یعني یجهاد پس از و
ن تکرار ي ایب با کالم زمخشرين ترتيو بد) ناتوان نشدند(گر يد

 از ی که زمخشرستيمعلوم ن. قرآن  نه کالمیول رفت نيب از
 کهیدا کرده است در حاليدست پ) امبريقتل پ( به عبارت  کجا

- جنگ هر و دي گویسخن م )دنديجنگ) (قاَتلَ (قرآن از  عبارت
ن دارد که آن ها ين عبارت داللت بر اي شود و ایکشته نم یجوئ
 از خود ی و نه ضعف و ناتوانیدند و در جنگ نه سستيجنگ

  .نشان دادند
  پادشاهان از یکيداود  بن مانيسل  به داستان قرآن  در-16

  ماني سل پادشاه را او هودي   قوم  که ميخوریبرم لي اسرائیبن
 برند و یامبران خود نميان پي از او در می خوانند و نامیم

امبر دمحم در او دو ي پیول. بوده امبريپ  نشدند کهیمدع هرگز
 و داستان ها و  را جمع کردیامبري و پی پادشاهیعني را )ضد(

 را به او نسبت داد و از یبيب و غريصفات فارق العاده و عج
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ارائه داد و باد را مسّخر  یاليخ یري او در قرآن تصویاريشهر
ن ياطيو ش و أجنه  بردیم  خواستیاو ساخت که او را هر جا م

کردند و إنس یاجرا م را او یهافرمان که دي گردانیو عيرا مط
ره شده يج ساخت تا بر هر دشمن چي او بسیبراو جن و پرنده را 
ن ي که داشته باشد برآورده سازند، که البته ایو هر خواسته ا

-الي خی را برایعيار وسيگاه بسدان و جوالنيک ميمسئله 
وجود آورد تا هر چه را که در چنته  مفسران بهیهایپرداز

ش ي پ رای بسازند و مسائلیاورند و از کاه کوهيرون بيدارند ب
  .زارنديدن آن بيبکشند که هم علم و هم عقل از شن

ن مورد ين چنيست که ايمان نين تنها سليم ايد بگوي البته با
ن مسئله شامل يقرآن قرار گرفته، بلکه ا یم و بزرگ سازيتعظ
 یهاداستان و هادر گزارش باشد و قرآن یل مي اسرئی بنیهمه

چه واقعاً مستحق از آنتر مراتب باال بهیگاهيرا در جاها خود آن
. سازدیمزده  رتيح ن لحاظيا را از یانسانآنند قرارداده که هر
نام آن ها ثبت کرده، د و بهين مقدس را بخشيخداوند به آنها سرزم

، یامبرشان موسي در برابر پیان و نافرمانيخاطر عصسپس به
 ها را سال تمام آن40ن مقدس را بر آن ها حرام ساخت و يسرزم

 از سرکشان و کهنين مدت با ايا در طول و سرگردان ساخت
 از حرارت هاآن تيحما یبرارفتند، خداوند یمشمارنافرمانان به

  از یستون  شب به هنگام و دي پوشانیم ابر را با آفتاب، آسمان
بر آن  نيبلدرچ ن ويده و ترنجبي بخشی میبه آن ها روشنائ نور
ن انسان ها نزد يزترينگار عز آورد و چه و چه، ایم فرود ها

 ی بَنِ «د ي گویز اکتفا نکرده و مين ني باشند و به ایخداوند م
َعْمُت َعلَ ی الَّتِ یَل اذُْكُروْا نِْعَمتِ يِإْسَرائِ   1»نيَ  َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلمِ یُكْم َوَأنِّ ي أَنـْ

 یارزان  را که بر شماید نعمتياورياد بيل بي فرزندان اسرائیا(
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ه آن ها را بر ين آيو باا)  دادمیان برتريبر جهان اشتم و شما راد
 یکه بر همه گونههمان) عالم (یکلمه.  دادیبرتر مردم یهمه

شود، تمام اصناف موجودات از جمله مالئکه یمخلوقات اطالق م
ن ي شود، اکنون ایز شامل مير از پروردگار را نيو هر چه غ

ان چه ي به زی و معظم سازیزن بزرگسايا:  آمدیش ميسؤال پ
   صورت گرفته است؟یکس

ِه يَوقاُلوْا َلْوال أُنِزَل َعلَ «د ي گوین مي انعام چنی در سوره-17
 شد یماگر: و گفتند( 1» نَظُرونَ ي األْمُر مثَُّ َال یَمَلٌك َوَلْو أَنَزْلَنا َمَلًكا لَُّقضِ 

 رستادم فیم فرود یا آمد؟ اگرفرشتهیفرود م او بریکه فرشته ا
 نظر قابل از دو هي آیمعن) افتندي ی گذشت و فرصت نمی مکار

  .ستيبخش نتياعتراض بوده و رضا
نام  بهی گفت که فرشته ایشه به کافران مي دمحم هم- 1

 او آگاه ین ادعاي شود و کافران از ایل بر او نازل ميجبرئ
 یچ معنيه» ه ملکً يلوال أُنزل عل« آن ها ین گفتهيپس ا. بودند

ن فرشته يها منکر اندارد، البته ممکن است گفته شود که آن
ن صورت يو باورش نداشتند، در ا دندي دیرا نمآن بودند، چون

نزل ي یلوال ظهر لنا هذا الملک الذ« گفتند ین ميست چني بایم
  شودیم  نازل که بر اویفرشته ان ي ااگر(» ننايه فنراه بأعيعل
و ) ميدي دیرا من خودمان آنبا چشما  گشت ویان ميما ع یبرا
  .» آمدی بر او فرود می شد که فرشته ایاگر م«ند يکه بگونينه ا

  مي فرستادی م  فرود یفرشته ا اگر« او  ین گفتهي ا- 2
ن گونه مورد يد بدي، با»ميافتي ی گذشت و فرصت نمیم کار

 یم و به بي فرود بفرستیچنانچه فرشته ا: ردي قرار بگیبررس
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 هالک یگاه کار از کار گذشته و همگ ادامه دهند، آن خودیمانيا
  .افتندي ی فرصت نمیهم زدن چشم بهیاندازه شدند و بهیم

- د در آن صورت هالک آنيچرا با :دي آیش ميپ  کهیسؤال
: ن خواهد بودير و تمام شده باشد؟ جواب اي اجتناب ناپذیها امر

 و یل اثباتيرا دليابد، زيیم انيرا با فرو آمدن فرشته، حجت پايز
 از آن وجود ندارد و با اتمام حجت، چنانچه به کفر یتراضح

 یريتفس ني شود، ایم ز واجبيخود ادامه دهند هالک آن ها ن
 توان ین مي چنی ول1  کندی مزبور میهي از آیاست که زمخشر

قرآن که  نامبه یره کننده اي خیبا معجزه: به آن اعتراض کرد
 اهل بالغت و یکه مردم مانند آن با آنیاورهکافران از آوردن س

 رفتند عاجز ماندند و در واقع اتمام حجت یشمار مکالم به
ن يها را هالک نساخت؟ پس در ارفت پس چرا آنيصورت پذ

ز يصورت هالک ساختن آن ها پس از فرود آوردن فرشته ن
  . ستيواجب ن

ا ي هنشان  خواستند کهیم دمحم  ازیکافران هر از چند گاه
 کند یاد ميز از آن ها ين قرآن که یامبرانيآن پ  همانندیمعجزه ا

 ی می باال عذر و بهانه هائیهيچون در آهم او یول. اورديب
  .د که قرآن سرشار از آن ها استيتراش

ُتْم ِإْن َأَخَذ اهلّلُ يُقْل َأرَأَ «: دي گوین مي انعام چنی در سوره-18
ا يبگو آ( 2 »ُكم ِبهِ يتِ ْ  اهللِّ ريُ َخَتَم َعَلى قـُُلوِبُكم مَّْن ِإَلٌه غَ َمسَْعُكْم َوأَْبَصارَُكْم وَ 
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تان یهاو بر دل بازستانَد را  تانینائيو ب یشنوائ د اگر خدايده ايد
باز پس  به شما را آنیر از خداوند کدام خدائيمهر نهاد، به غ

د  گردیباز م) أبصار(و ) سمع(رمفرد به يجا ضمنيدر ا) دهد؟
را به شما باز پس آن( »کم بهيأتي« یجابه بود که نيا ستهيو شا
). ها را به شما باز پس دهدآن(»کم بهايأتي«: گفتیم) دهد

(  ر به صورتيجا ضمنيدر ا: دي گوین باره مي در ایزمخشر
 شما یرا برا آنیچه کس (یعنياست،  رفته کاربه) اسم اشاره 

ر از ي غی در جائیزين چيک چني البته چنانچه که. 1)  آوردیم
  .رفتندي پذیرا نمافتاد آنیقرآن اتفاق م
ُكْم َعَذاُب اهللِّ يُقْل َأرَأَ «ز آمده است ين سوره نيدر هم َ َتُكْم ِإْن َأ
ا يفر خدا شما را ناگهان يد اگر کيديا ديآ: بگو( 2» بـَْغَتًة َأْو َجْهَرةً 

  مقابل آشکاریکلمهتواند یجا ناگهان نمنيدر ا). رديآشکار بگ
-ني باشد، از ایا مخفي تواند آشکار یم ناگهان را همانيباشد، ز

کنند تا بتوانند به ريا روز تفسيرو مفسران ناچار شدند آن را شب 
 سهل یجهي فقط نتیزين چي و چن3 ابنديح دست ي صحیمعن

بند بالغت و کمال در ی که پای در کالم است و از کسیانگار
 شد ین بود که گفته ميد است و بهتر اي بعین کارينکالم باشد، چ

  4.)یبلکه ناگهان( »بل بغتة«، )ی مخفیبگونه(»ةيخفً «
 

  
  
  
  

مگر (»َهْل يْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم الظَّاِلُموَن  «ی انعام می گويد سوره47ی ی آيه ادامه- 1

که از لحاظ معنی کامالً غير ). گران کسی هالک می شود؟جز گروه ستم
قابل قبول است، چون در سرتاسر قرآن هر جائی که بالی آسمانی نازل 

ی مردم را از خوب و بد نابود کرده و تر و خشک را با هم شده همه
  )ممترج. (سوزانده است
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 یاْحلَْمُد هلِلَِّ الَّذِ «:  کهفی او در سورهیز گفتهيل نين قبياز ا
ًَْسا شَ يًما لِّ يقَ * َعل لَُّه ِعَوَجا جيْ أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوملَْ  ًدا ِمن يدِ نِذَر 

ش فرو ي خوین کتاب را بر بندهي را که ایسپاس خدائ( 1» لَُّدْنهُ 

 سخت ی راست، تا به خشمیکتاب * در آن ننهاد یفرستاد و کژ
 باال از دو نظر دور از یجمله). ش هشدار دهدي خویاز سو

ا ي) یکژ( از دو صفت یکيست به ي بای م-1: بالغت است
، و )راست(بر ) یکژ( داشتن  مقدم-2.  شدیاکتفا م) راست(

أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه  یالَّذِ   اْحلَْمُد هلِلَِّ «:  گفتیم نيچن ن بود کهيبهتر ا
 ی کمال در بالغت کالمیکه اقتضا »َعل لَُّه ِعَوجاً جيْ مًا َوملَْ ياْلِكَتاَب ق

ش، راست ي خوین کتاب را بر بندهي را که ایسپاس خدائ. (است
  ). ننهاد در آنیفرستاد و کژ

 یوإن َخفُتم أن الَتقسطوا ف«:دي گوی نساء می در سوره-19
عی َفانکحوا ما طاَب لُکم ِمن الِنساء ُمثنیتاميال اگر ( 2» و ُثالث َو ُر

د، از زنان يمان به عدالت و داد رفتار نکنيتيد که در کار يبترس
رد، دو تا دو تا وسه تا سه ي گیچندان که شما را نکو است به زن

 یکه ابتدا به ساکن و بدون آگاهیموقع) و چهار تا چهار تا ات
ک ي را به ی که حکم شرعیليه و دالين آين از شأن نزول ايشيپ

ق حکم مزبور يم، تعلي را بخوانهي وابسته کرده است آیشرط قبل
 ی و نه عقلی ما، نه قابل درک و نه منطقیک شرط مقدم برايبه 

 نسبت به یر و آگاهي تفسیهابا مراجعه به کتاب. خواهد بود
 

  2 – 1ی کهف آيه های  سوره-2
  
  

  
  3آيه :  ی نساء سوره-1 



 - 613 -

                                                

 و یه مشروط شده اند، به معنين آي که سبب نزول ایزه هائيانگ
ر يه، بلکه از تفسيالبته نه از خوِد آ. مي بری میز پيمقصود آن ن

  .دور استن از اصول بالغت کالم کامالً بهين و ايمفسر
 خداوند یستهيتنها شا هاآن  هستند که گفتنی کلمات-20
ستند و هر دو نوع را يخداوند ن یستهيشا اصالً   کهیماتاست و کل
  .ميني بیدر قرآن م
 یسوره 47و  هود یسوره 44 یه هاياول، آ نوع یبرا

 یم که در بارهياوريم بي توانینساء را به عنوان مثال و شاهد م
 یم به سورهيتوانی نوع دوم میبرا. ن سخن رفتيش از ايها پآن

نِ  آالَ یَفِبأَ «ه ياز اول تا آخر آم که يرحمن اشاره کن َ  »ء رَبُِّكَما ُتَكذِّ
) ديکنیب ميرا تکذ پروردگارتان یهاک از نعمتي کدام( 1

چنانچه .  باشندیشده است و مخاطب انسان و جن م تکرار
 خداوند یها مشتمل بر نعمتیهاهيه منحصر به آين آيتکرار ا

 یبود، ولیقبول م بود، باز قابلی مجنبربندگانش ازانسان و
داده  یبهشت یوعده ها  در آن هاز شده است کهي نیه هائيشامل آ
د به خالف کاران يد و وعي که سرتاسر تهدیگري دیه هايشده و آ
چ وجه ي به هیه هائين آيکاران است که تکرار آن در چنو گناه

نَساَن ِمن « مانند یه هائي مثال در آیبرا. ستيسته نيشا َخَلَق اْإلِ
اِر صَ  رٍ * ْلَصاٍل َكاْلَفخَّ َّ انسان را از گل  (2»َوَخَلَق اْجلَانَّ ِمن مَّارٍِج مِّن 

)  دي خالص آتش آفرید و جن را از شعلهي چون سفال آفریخشک
 ُقدرَة رَبُِّكَما یَفِبأَ «: گفتیبهتر بود م ».... آالءیفبأ «تکرار یجابه

ِن؟ َ و بهتر ) د؟ي کنیب ميکذکدام قدرت پروردگارتان را ت( »ُتَكذِّ

 
  13آيه : ی رحمن سوره-  2
  15 و 14های آيه: ی رحمن سوره- 1
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 1»نيِ  َوَربُّ اْلَمْغرِبَ نيِ اْلَمْشرِقَ َربُّ «ن بود بعد از گفتن يا

 غظمة یفبأ( گفت یم) خاور و پروردگار دو باخترپروردگاردو(
 یب مين عظمت پروردگارتان را تکذيکدام) (ربکما تکذبان

ن نحو و بدون توجه يه را به همين آي در طول سوره ای، ول)ديکن
را  آنیئيز پس از گفتن شي نی تکرار کرده است و گاهیمعنبه 

 تکرار راآن باز و را ذکر کرده کند و سپس صفت آنیتکرار م
ِن  آالَ یَفِبأَ * َوِمن ُدوَِِما َجنـََّتاِن « مانند  کندیم َ ُمْدَهامََّتاِن * ء رَبُِّكَما ُتَكذِّ
نِ  آالَ یَفِبأَ *  َ گر هست، يک آن دو بهشت ديزدو ن( 2» ء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

 د، کهي کنیب مي پروردگارتان را تکذیهاک از نعمتيپس کدام 
 یهاک از نعمتيد، پس کدام ي نمایاه مي درختان سیاز انبوه

 شدن سبب کوتاه تکرار نيو ا) دي کنیب ميپروردگارتان را تکذ
ز ين را »ُمْدَهامََّتانِ « یکلمه ا کي یهيآ  کهینحوبه دهيها گردهيآ

 رود، انگار یشمار م بهی قرآنیهيم که آيني بیان آن ها ميدر م
نِ  آالَ یَفِبأَ «ن سوره فقط تکرار يکه منظور از ا َ   »ء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

 هستند یدنبال آن آمده اند، بهانه اکه به یگريد یهااست و کالم
گر ين ديست که اي خود من روشن نیر و برايه الغين آي ایبرا

  وع از انواع بالغت است؟چه ن
ن يست، اي سزاور آن نی که گفتار الهیه هائيگر از آيد

 ی فِ ْعَلمُ ي ِمبَا َال ْل أَتـُنَـبُِّئوَن اهللَّ قُ «: استونسي ی او در سورهیگفته
مگر : بگو (3» ْشرُِكونَ ي اَألْرِض ُسْبَحانَُه َو تـََعاَىل َعمَّا ی َوَال فِ السََّماَواتِ 

ن هست و از يچه در آسمان ها و در زم از آند خدا راي خواهیم
 

  17آيه : ی رحمن سوره- 2
  65 - 62های آيه: ی رحمن  سوره- 3
  
  18ی آيه: ی يونس سوره-1
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 ی انباز میچه با وخداوند از آن د؟يخبر ده ندارد یها اطالعآن
  .)د منزه استيدار

 مسئله ی دهد ولیر خاص خود را ارائه مي تفسیزمخشر
 ینظر مناسب به نظر نم از دو به مشرکان پاسخ نيا نست کهيا

ا از قول او گفته شود يو د يست که بگويسته خداوند ني شا-1. رسد
بر   عادت-2راست ي سوء تعبیهيچون ما)  نداردیاطالع(که او 

 دهند و یخبر م ندارند اطالع  کهیبه کسان مردم نست کهيا
 یجابه که  بودیم نيبهتر ا رونياز ا. ستيح نيعکس آن صح

 » ْعَلُم اهللَّ يأتُقولوَن َما َال «، )دياطالع ده ديخواهیممگر(» أتنبًون«

ن يشد از ایگفته م) د؟يگوئیم داندینم خداوندکه چه را آن مگر( 
ُتْم َأن « توبه آمده است یه است که در سورهيآ نيز ايل نيقب َأْم َحِسبـْ

رَُكوْا َوَلمَّا   ید که رها ميمگر پنداشت( 1» َن َجاَهُدوْا ِمنُكمْ يْعَلِم اهلّلُ الَّذِ يتـُتـْ

)  دارد؟ی جهاد کرده معلوم نم از شما را کهید وخدا کسانيشو
د شد يد رها خواهيطور که هستد هماني کنیا فکر ميکه آني ایعني

ر يش را از غيو تا کنون خداوند مجاهدان مخلص در راه خو
 یستهي شاین سخنيص بدهد؟ و چنيمخلص نتوانسته است تشخ

) خواهد بود(و ) بود( از ی هستی که علمش همهیبيک عالم الغي
ن يه اي توجی برایري تواند باشد و هر تفسی شود نمیمرا شامل 

 و یرا علم خداوند مانند خودش ازليح باشد، زي تواند صحیه نميآ
- رد و بهي گیش و بعد در برميز را از پي است و همه چیابد

ا نخواهد بود يها مجاهد خواهد بود  از آنی داند چه کسی میخوب
  .ستيا ني سزاوار مجازات است یو چه کس

 
  16یآيه: ی توبه  سوره- 2
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 اعراف یه است که در سورهين آين ايچنل همين قبياز ا
َقُة اهللِّ َلُكْم آ«: آمده است َ  است معجزه ن شتر خدايا( 1» ةً يَهِذِه 

را اضافه ير در آن نهفته است، زي سوء تعبیکه اندک) شما  یبرا
 مانند قرآن، یک کتاب معجزه ايهم در کردن شتر به خدا آن

 ینست که زمخشريب اي عجی ولک ذوق سالم است،ي یمناف
اضافه : دي گویم نيرش چني دارد و در تفسیاعتقاد کامالً مخالف

 و معظم یسازدر واقع در جهت بزرگ خدا نام به آن کردن
 متوجه نشده است ینکه زمخشري مثل ایول. ساختن شأن آن است

د، کم ي گویطور که مآن) نام خدا(که اضافه کردن آن به خدا نه 
 ت ادبيه دادن عظمت خداوند و خارج از حدود رعاارزش جلو

- ین مسئله ميت ايرعا یو برا. رامون خدا استيپ گفتن در سخن
 شما است ین شتر برايا( »ة اهللِّ يَهِذِه الَناَقُة َلُكْم آ«د يتوانست بگو

 قرار دادن یعنين کار يو با ا ) از عظمت پروردگاریو نشانه ا
 پروردگار، هم شأن و عظمت  از عظمتینشانه ا آن به عنوان

کاربرده که ازهرگونه احتمال  را بهیهم عبارت و را باال بردهآن
  .دور استر بهيسوء تعب

َا يَوَلَقْد نـَْعَلُم أَنـَُّهْم «: دي گوی نَحل می در سوره-21 ُقوُلوَن ِإمنَّ
 2»  نيٌ  مُّبِ یِلَساٌن َعَربِ  َوَهَذا یَأْعَجمِ  هِ يِإلَ  ْلِحُدونَ  يیَعلُِّمُه َبَشٌر لَِّساُن الَّذِ ي

 دهد، زبان یم مي به او تعلیند قرآن را بشريگویم هاآن م کهيدان(
 ین زبان عربيگانه است و اي کنند بی که بدو اشاره میکس

 ی بود رومی دمحم در مکه غالمیامبريدر دوران پ). روشن است
ن غالم به ي ا3. تعلق داشتینام جبر که به عامر بن حضرمبه

 
  73ی آيه: ی إعراف  سوره- 1
  103ی آيه: ی نحل سوره- 1

چنين ی نحل، هم سوره103ی ی شماره نگاه کنيد به تفسير قرطبی از آيه- 3
  تفسير ابن کثير و کشاف
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ار داشته و يز در اختي نیهائاندن و نوشتن مسلط بوده و کتابخو
 ن مسئله سبب شده بوده کهيظاهراً با دمحم در ارتباط بوده و هم

 یرا مهتم سازند که غالم مزبور او را در گفته ها دمحم انيشيقر
ن اتهام نازل يه را در رد اين آي دهد و دمحم ایاش آموزش میقرآن

 یگانه و زبان او عربين غالم بيل که زبان ان استداليکرده و با ا
 البته که.  استیبدهد منتق ادي قرآن را ین امکان که به وياست ا

 یعنيآن ها  رايز  ندارد،یهم خوان چ گونهيه اتهام با ن جوابيا
 ی را برای قرآنیه هاي نشده اند که غالم مزبور آیان مدعيشيقر

 دهد که یاد مي را یسائلند که به دمحم مي گوی سازد، بلکه میاو م
 ستي مسئله ا دادنآموزش.  کندیل به قرآن ميتبد را هااو آن
 دادن ان آموزشيم گر، وي دینظم در آوردن مسئله ا و بهديگر

چ ي تواند هیگانه است نميکه زبان آموزش دهنده بنيبه دمحم و ا
ان يمدر ) جبر(مزبور غالم.  وجود داشته باشدیگونه منافان

ز ي نیست به زبان عربي بایم پس   کردهیم یزندگ همک اعراب
 توانسته به یگانه مسلط باشد و مي مشوب به لهجه بیولو بگونه ا

 قالب  دررا هااد بدهد و به او بفهماند و دمحم آني را یدمحم مسائل
ان نه يشيدمحم به اتهام قر جواب رونيا از و. زديبر یقرآن زبان

 مغلطه یتواند آنرا دفع کند و نوع ی با آن دارد و نه میانطباق
  . در آن نهفته استیکار

 یَوفِ «:  رعد استه از سورهين آين ايچنل همين قبياز ا
ْن َأْعَناٍب َوَزرٌْع َوخنَِ  َواٌن َوغَ ياَألْرِض ِقَطٌع مَُّتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت مِّ َواٍن ريُ ٌل ِصنـْ  ِصنـْ

ُل بـَْعَضَهاي ٍت َك َال َذلِ ی اُألُكِل ِإنَّ فِ ی َعَلى بـَْعٍض فِ ْسَقى ِمبَاء َواِحٍد َونـَُفضِّ
 که از یهائجوار با باغ همین قطعه هايدر زم (1» ْعِقُلونَ يلَِّقْوٍم 
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ک يک بُن که از ير يک بُّن و غيهست از  نخل و تاک و کشت
گر در ي دیرا بر برخ از آن ها یبرخ  شوند، امایراب ميآب س

 ی که خرد ورزی گروهین برايم که در اي دهیت ميخوردن مزّ 
  .)ها نهفته است کنند عبرتیم

ست که يله ايست بلکه وسياهان ني گیآب تنها منبع غذائ
 ی خود را از خاک جذب می و معدنیغذائ مواد اهانيآن گ توسط

  کندیرا بخود جذب م یغذائ از مواد نوع  آنیاهيو هر گ کنند
 باشد یم خود ی و عنصریبات اساسيکه مناسب خواص و ترک

رو و از لحاظ ظاهر ني متفاوت و از ایآن هم با اندازه ها
د يان نباين ميگر متفاوتند و در ايکدي و مزه و خوارک با یکيزيف

 به  که اهانيگ پرورش ز در رشد وي آفتاب را نینقش اساس
 یاريرو آبنياز ا و .است فراموش کرد ترمهم نقش آب از مراتب
 یهاتي در مزه و خاصیتواند نقش ینم آب نوع کي  با آن ها

راب يک آب سين گفته او که از يها داشته باشد و در ا آنیخوارک
م يت داديگر از لحاظ خوراک مزّ ي دی را برخی شوند و برخیم

  .  نهفته استی مغلطه کارینوع
َِعْ «د ي گوین مي هود چنی در سوره-22 ِنَنا يَواْصَنِع اْلُفْلَك 

ْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما َمرَّ يوَ * َن َظَلُموْا ِإنـَُّهم مُّْغَرُقوَن ي الَّذِ ی فِ یاِطْبنِ َنا َوَال ختَُ يَوَوحْ 
 و با ما چشمان را برابر یکشت( 1» ِه َمٌأل مِّن قـَْوِمِه َسِخُروْا ِمْنهُ يَعلَ 

مگو،  من سخن بساز و در کار آنان که ستم کرده اند با  مایوح
 ی ساخت و هرگاه جمعی میشتغرق شدگانند، نوح ک شانيا که

جا نيدر ا.)  کردندی گذشتند او را مسخره میاز قومش بر او م
 که محکوم به یخطاب کننده، پروردگار و مخاطب نوح و کافران

خشم و عظمت و جبروت  یغرق شدن هستند، پس مسئله، مسئله
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َِعْ «است و عبارت  صالً  این حالتيک چنيبا » .ِنَناي َواْصَنِع اْلُفْلَك 

 است و ی عالیقهيار مبتذل و دور از سليتناسب نداشته و بس
ا ي)با محافظت ما(بحفظنا » ننايبأع «یجان بود که بهيتر امناسب
ل ين قبي او از) بدستور ما(ا بأمرناي) حفظ و حراست ما(کالئتنا 

  . کردیاکتفا م» نايبوح«ا به همان ي شد و یم گفته
صنع يو« او ی گفتهني در ایاق جمله بندين سيهمچن

 ی با جملهیآهنگ کرد تا جهت مطابقت و همیجاب ميا» الفلک
رعل «یبعد چه و چنان» وصنع الفلک«د ين بگويچن» ...هيوکلما مَّ

) مفسران قولبه(ت حال گذشته است يحکا» صنَعُ يو«منظور از 
رَّ ميَ وَُكلََّما « گفت یست مي بای میاق جمله بنديباز با توجه به س

  . ابدي تا مطابقت در کالم تحقق »ِه َمألٌمِّن يَعلَ 

 َظنَّ أَنَُّه یَوَقاَل ِللَّذِ «: دي گوین ميوسف چني ی در سوره-23
ُهَما اذُْكْرنِ  نـْ ٍج مِّ از  کهو به آن(  1 »طَاُن ِذْكَر رَبِّهِ ي ِعنَد رَبَِّك فَأَنَساُه الشَّ یَ

اد يت يد آقامرا نز:  است گفتیافتنيتن پنداشت که نجات  دو آن
  .)اد او بردياد خدا را از يطان ي شیکن، ول

وسف است و شنونده شراب ساز پادشاه ينده يجا گونيدر ا
زندان شده بودند و وسف هميراه نان پز پادشاه با است که هم

افته دانست و به او ير خواب او، او را نجات يوسف به هنگام تعبي
 نزد پادشاه یهمان کار قبلگفت که از زندان آزاد خواهد شد و به 

اد کند و داستان يگاه از او نزد پادشاهش گماشته خواهد شد و آن
اورد و آزادش يب ز رحميد بر او ني بازگو کند شای ویاو را برا

به  »فأنساهُ «ري ضمجانيا در» طان ذکربِهيفأنساه الش «یول. سازد
 از وسف را فراموش کرد ويه يرا توصيزگردد یبرمشراب ساز
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ست يبایاق کالم ميبا توجه به ساد نکرد، پس ي او نزد پادشاه
طان از ي شیول(» طان ِذِکرِه عندَربهيفأنساه الش: گفتین ميچن

 و مفهوم یگاه به معنآن) اد کنديادش برد که او را نزد پادشاه ي
کامالً با » ذکر ربه«که گفتن یم، در حاليابي یح آن دست ميصح
چ گونه ي را که هیگري دی دارد و معننتي مورد نظر مبایمعن

  .ردي گیان داستان ندارد در بر مي با جریتناسب
ن کالم قرآن، يه و قابل قبول ساختن اي توجیمفسران برا

او   کهین معنيوسف بازگشت داده اند، بديرا به » فأنساهُ «ر يضم
اد برد، که يساز، خدا را از با موکول کردن کار خود به شراب

 ندارد و همان یچ گونه هم خوانيان داستان هياق و جريالبته با س
م ين قرار دهي اگر فرض را بر ایرا حتيح است، زيکه گفتم صح

 آن همانست که مفسر یوسف است و معنياشاره به ) ريضم(که 
  ویشانين نحو که سبب پريک جمله به ايا سبک يد آي گویم

 ی آن می برایمعن افتني جهت یريگیو پ قيبه تحق شدن وادار
ن يااز   دارد؟یهم خوان و چ گونه تناسبيه شود با بالغت کالم

َوأَلَِّو « جن آمده است یست که در سورهيه اين آيچنل هميقب
که نيو ا  (1»  هِ يِلنَـْفِتنَـُهْم فِ  * َناُهم مَّاء َغَدًقايْسقَ يَقِة ألاْستَـَقاُموا َعَلى الطَّرِ 

م، تا آنان ي نوشانیها مه آن فراوان بین راست بمانند آبين ديبر ا
 یقل أوح «ن سوره آمده است يدر آغاز ا). ميازمائيرا در آن ب

فوق از جمله  پس کالم...)  شده استیبگو به من وح( »..یال
 مورد نظر از یامبر شده است و معني است که به پی هائیوح

 فراون به یآب«ن گفته يرا ايست، زيچ وجه روشن نيه به هين آيا
» قهيالطر«ن است که مراد از يانگر اينما» مي نوشانیمآن ها 
 ین گفتهيمان و اطاعت از پروردگار است و منظور از ايروش ا

 است، یچيروش کفر و سر پ) ميازمائيتا آنان را ب(» لنفتنهم«او 
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 عذاب و یگريش و دي آزمایکي دارد، یرا فتنه دو معنيز
ن ي شود و ایمده ي فتنه نامی و محنت است و هر بالئیرسوائ

 را آنان تا (یمعن »لنفتنهم «او ین گفتهيا کهامکان هست 
تا آنان را عذاب  (یز معني تواند نی میول باشد داشته )ميازمائيب

را بدهد، پس کدام را ) ميم و گرفتار بال سازيا رسوا سازيم يده
 متضاد ی که دو معناید گفت که کالميجا بانيرفت؟ در ايد پذيبا

  . غ باشدي تواند بلیرد نميگیرا در بر م
*  ِإَذا بـََلَغِت اْحلُْلُقومَ فَـَلْوالَ «د ي گوی واقعه می در سوره- 24

َرُب ِإلَ * َنِئٍذ تَنظُُروَن يَوأَنُتْم حِ  فَـَلْوَال ِإن  *  تـُْبِصُروَن ِه ِمنُكْم َوَلِكن الَّ يَوَحنُْن َأقـْ
 جان به گلو یوقت( 1»نيَ ْم َصاِدقِ تـَْرِجُعونـََها ِإن ُكنتُ *  نيَ نِ ي َمدِ ريَ ُكنُتْم غَ 

د و ما از شما به ي باشیم ن هنگام تماشاگريد و شما در ايرس
د، پس اگر روز جزا را يني بی نمیم، وليکتر هستيمحتضر نزد

  ).ديد، اگر راستگو بوديگردانید، جان را برميباور ندار
 یب اصولي با ترتیچ گونه تناسبيه هين آيا یب گفتارهايترت

وابسته به » إذا بلغت«را ي مورد نظر ندارد، زیلحاظ معنآن از
فَلَوال اِذا بلغت «د بالفاصله پس ازياست وبا» تَرِجعُونَها«شرط 
شمار د جزو بالغت بهين را هم بايا ايآ .ذکر شود »الحلقوم

  ؟یگريدز يا چيم ياوريب
  

  محکم و متشابه به قرآن
  

َك اْلِكَتاَب ينَزَل َعلَ  أَ یُهَو الَّذِ «دي گوی آل عمران میدر سوره
َاٌت فََأمَّا الَّذِ ِمْنُه آ ِِْم یَن فيٌت حمَُّْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِ

                                                

 قـُُلو

 
  87 – 83آيه های : ی واقعهسوره -2



 - 622 -

َنِة َواْبِتَغاء َْوِ يٌغ فَ يزَ   َلُه ِإالَّ اهللُّ يْعَلُم َْوِ يِلِه َوَما يتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفتـْ
ْن ِعنِد رَبَِّنا َوَما ي اْلِعْلِم یَوالرَّاِسُخوَن فِ  ُر ِإالَّ ُأْوُلوْا يُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِّ ذَّكَّ

اوست که کتاب قرآن را بر تو فرو فرستاد که در آن ( 1» األْلَبابِ 

ن کتاب اند ياد و اساس ايست استوار که بنيه هائياز آن جمله آ
که در قلبشان ی، آن هائیبهم و چند روگر که مي دیه هائيوآ
ل ي طلب آشوب و تأودر مبهم و یروچند  یه هاي از آ استیکژ

 یرا جز خدا نمر آنيل و تفسيکنند و تأویم یروير آن پيو تفس
مان يبدان ا: ندي گویکه در دانش استوارند میداند، و آن هائ

رز  پروردگار ما است و جز خردمندان اندیم، همه از سويدار
  .)رندينگ

 محکم و - 1رد ي گیدر بر م را مهم سه سؤال هين آيکالم ا
ک چه اندازه در قرآن وجود ي باشند؟ و از هر یمتشابه چه م

ا ما ي خدا است یا متشابه شامل تنها دانش و آگاهي آ- 2دارد؟ 
  م؟ي داشته باشیزممکن است نسبت به آن آگاهين

  به شده است؟م به محکم و متشايل قرآن تقسي به چه دل- 3
   باشند؟ی محکم ومتشابه چه م- 1
ب سخن محکم، ين ترتي نقص انجام دادن و بدی و بیخوببه

 وارد ی خللیبه معن  کهی از هر گونه شائبه ای است عاریسخن
ن ي که ایگونه ا باشد، بهیرا مبهم و بغرنج سازد مآورده و آن

چ گونه شک و يح و معقول و هي کامالً واضح و صریمعن
 است و یکيز يرامون آن نيد پيابد و عقاي ی بدان راه نمیتمالاح

و متشابه . رش استيح و مورد پذيز کامالً فصيش نياز لحاظ گو
 و اشتباه و یشانيه و موجب پري هستند شبیبر خالف آن سخنان

ن دو از يب اين ترتي باشد و بدیگر ميدها از همص آنيدر تشخ
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. گر قرار دارنديکديمخالف  ضد و ی کامالً در حالتیلحاظ معن
ز به يو قرآن ن  استیعرب زبان در  محکم و متشابهین معنيا

-یابي ی معنی برایآشکار نازل شده است، پس لزوم یزبان عرب
 آن ی برایگري دیم معنيست و اگر هم بخواهي نیگري دیها
ر قابل يه قابل درک و غين مسئله که در قرآن دو نوع آيم، ايابيب

 آل ی سوره7 یهين آيند، مورد اعتراف خود ادرک وجود دار
ها د به آني باشد، و آن دسته که قابل درک اند بایعمران م

 که خارج از منظور یگري دیه به منظور هايمراجعه شود و بق
 از یمان آورد وليد به آن ها اي است نازل شده اند و بایاصل
. تناب کردز و اجيد پرهي آن ها بای برایابي یر شدن در معنيدرگ

-  معجزه بودن قرآن بهی بدون شک با ادعایاعتراف نيچن کيو 
  . بالغت منافات کامل داردی از حد اعالیل برخورداريدل

د گفت که يک از آن ها در قرآن، بايت هر ياز لحاظ کم
 مفسران ی با توجه به گفتهی است، ولیشمارش آن ها کار مشکل

 ی و حالت میک معنيمل ر محکمات تنها شايل و تفسيتأو که نيا
 را شامل ی متعددیهاها و حالتیشود و در مورد متشابهات معن

را محکم، يت با متشابه است، زيتوان گفت که اکثریشوند، میم
 یابي و مفسران قائل به کم1) نص (یمعنبا توجه به گفته باال به

  . آن در قرآنند
 خدا یهای دانش و آگاهیمحدوده در متشابه تنها اي آ- 2
  :م؟يابي یم نسبت به آن آگاهيتوانیز ميا ما نياست، 

  :ده متفاوت ابراز شده استين سؤال دو عقيدر جواب ا

                                                 
عبارتست از کالم قرآن و شخص پيامبر دمحم بن عبدهللا است که :  نص- 1

کاری يا تغيير چه در معنی و چه در بافت جمله بندی هيچ گونه دست
  )مترجم. (نمی پذيرد
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م نسبت به ي توانیز مي است که ما نیزيمتشابه چ:  نخست
 از دانشمندان از جمله، مجاهد، یم و تعداد اندکيابي یآن آگاه

ن استدالل ي چنل به آنند وي قایگريد تعداد و ، ابن حاجبینوو
 با بندگان یرد که خداوند با کالمي تواند بپذیعقل نم:  کنندیم

  . قادر به شناخت و درک آن نباشدید که کسيسخن بگو
 خداوند است تنها ی علم و آگاهیطهيآنچه در ح: دّوم

صحابه  تياکثر اعتقاد نيا طرفداران که. خداوند بدان آگاه است
ن يباشند، و ایاز اصل سنت م آن ها یروان بعديو تابعان و پ
است که گروه نخست " والراسخون"در ) و( از یاختالف ناش

 و علم نسبت بدان را یرو آگاهني داند و از ایعطف م) و(آنرا 
ها که در دانش آن» العلمیالراسخون ف«شامل هر دو، خداوند و 

» .....قولون آمناي«  آن یدانند و معتقدند که دنبالهیم) استوارند
  .است» راسخون«ح وضع يادامه در جهت توض

 ادامه است و نه عطف یبرا) و(ن يمعتقدند که ا:  دومهگرو
» والراسخون«د توقف کرد و ازيبا) خداوندجز(»االهللا«وتا مرز

ن خواهد بود که ي آن ایرد و معنيگیکالم حالت ادامه به خود م
 یرند و م ندایاطالع و آگاه به آن نسبت»   العلمیالراسخون ف«

و مسئله را به خداوند ) ميمان آورديبه قرآن ا(»آمنّا به«ند يگو
  . دهندیحواله م

و گروه حق دارد ن ديک از ايچنانچه سؤال شود کدام 
استخراج  هين آيا  کهیمعندو هر شامل یقرآنجمله : خواهم گفت
ل کامالً موجه خود را از لحاظ ي شود و هر کدام دالیکرده اند م

  .ند ارائه کرده ایعرباصول زبان 
ه ين آي کالم ایامبر در ساختار جمله بندينست که پيب ايعج

ن را يا( استفاده کرده است ی و بغرنج سازیده کاريچياز روش پ
 یم که عبارت و کالم از خود دمحم است حتي گوین خاطر ميبه ا

گونه به راو آن) ده باشدي رسی به ویق وحي آن از طریاگر معن
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-ینظر مرد و بهي گی را در بر میست که هر دو معنا ساخته یا
 هم بوده است وگرنه ی نبوده، بلکه عمدین کاِر او اتفاقيرسد ا

 العلم یقول الراسخون فيو«د ي ساده بود که بگویلي خی ویبرا
 آورد و وقفه یم» راسخون«ش از يرا پ» قولي «یعني(» ....آمنا

 کامالً واضح ی معنگاهآن).  مترجم- ساخت یرا کامالً مشخص م
 ی گرفت و اختالف نظریخود مز حالت نص را بهيو عبارت ن

 را در یده کاريچين کار را نکرد و راه پي او ایول.  آمدیش نميپ
.  را ساختین عبارت دو پهلوئيک چنيش گرفت و يکالم در پ

ه يل آير و تأوي اهل علم با تفسی خواست تا براین کار ميد با ايشا
شه ي همی علم بازگذاشته و برای به سویشابه راه متیقرآن یها
  . آن ها نبنددیرا به روآن

م شده است؟ يل قرآن به محکم و متشابه تقسي به چه دل- 3
 طلبند یت را مي آورند و راه هدایمان مي که ای کسانیا برايآ

به چه : ن سؤال شوديا چني بود؟ یبهتر نبود که همه اش محکم م
 از متشابه و ی قرآن را محکم و خالیل بالغت دمحم همهيدل

-که در همه دمحم بالغت: گفت  نساخت؟ در جواب خواهمیبغرنج
ک بالغت سطح باال و ي شود یچه از کالم از آن صادر م آنی

 کند و آن یک هدف مهم را دنبال مي رود، یشمار م بهیعال
 ی جهانیاني و پای عربی بزرگ با آغازیک نهضت انسانيجاد يا
له بوده يک وسين، تنها ين هدف و تحقق آن ديدن به اي رسیبرا و

ب و ناشناخته همان يمان به غي ایعنين يم که دي دانیاست، و ما م
ْلغَ يو «د ي گویز ميگونه که قرآن ن ِ ب باور يو به غ( 1» ِب يْؤِمُنوَن 

 واضح و آشکار ی توان با مردم با زبانین نميپس در د). دارند
ب و باور داشتن آن منافات دارد يمان به غيرا با ايسخن گفت، ز

                                                 
  3یآيه: ی بقره سوره- 1
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به  مانيبه ا را که یکسان که دور استبه و از صالح و حکمت
 قابل درک ی و عقلیشه با زبان منطقيد، همي کنیدعوت م بيغ

د، يوگو کند و گفتيهاسخن بگوئو فهم و واضح و آشکار با آن
 یشکار و نا آی و بغرنجیدگيچيد در کالمتان معما و پيبلکه با

 مبهم یلهين کالم است که وسيرا خود ايوجود داشته باشد، ز زين
ط ي از شرایکيب است و يمان به غيرفتن و ايها به پذدعوت آن
-  نبودن آن از مجانست و همیخال) لهيوس(ن ي ایبائيکمال و ز

و چنانچه کالمتان که . است) بيمان به غيا( با خود هدف یرنگ
د از طرف خدا باشد و ي دهیقرار مبا آن مردم را مورد خطاب 

 ک ابالغ کنندهيان تنها نقش ين مينه شخص شما و نقش شما در ا
ها را وادار خواهد ساخت تا شان آنمانيگاه اباشد، آن امبريپ و

را که آننيرند ولو ايرا نفهمند و بپذ اگر هم آنیرا بشنوند حتآن
شان که با عقلنياز بکنند با يدرک نکرده باشند و از آن اطاعت ن

ها  از دعوت نمودن آنین کل هدف غائي نداشته باشد و ایسوئهم
د صحابه و تابعان يب است، اکنون بنگريمان به غيرفتن و ايبه پذ
 است که فقط خدا نسبت به یزيره را که گفتند متشابه چيو غ
 ميستين آگاه آن یبه معن کهنيا با آن آگاه و عالم است و ما یمعن

مان به ي جز ایزين چيا ايم، آيري پذیرا مآن و ميدار مانيا به آن
 فهمند و نه ی که نه آن ها را میبه مسائل ماني ایعنيست؟ يب نيغ
طور به. دي آیدر م جور شانبا عقل کنند و نهیها را درک مآن

 احساسات بلکه د،ي گوینم سخن عقل با نيد: ميبگو ديبا خالصه
اگر  رايز. گريز دي دهد نه چیر معواطف را مورد خطاب قرا و

 جز مجادله و جر و یزيجه چينت دهد قرار مورد خطاب را عقل
 عقل را مورد خطاب یجه نخواهد بود و اگر هم گاهي نتیبحث

 از هر گونه ی انبساط خاطر، و خالی دهد تنها برایقرار م
البته فراموش نشود که عقل باطن . عاطفه و احساسات خواهد بود

ن عقل با عقل ي کند و ای می در قرآن بازیمؤثرز نقش ين
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مان ي قرار ندارد و اکنون برایر واحدي در جهت و مسیظاهر
 یا از روي یروشن شده است که بودن متشابه در قرآن تصادف

طور عمد بوجود آورده است را بهسهو نبوده، بلکه بالغت دمحم آن
ود که  بالغت دمحم اصالً مشکل نبین صورت براير ايو در غ

ر آشکار و يک مسيچه از کالم در قرآن آمده است در  آنیهمه
  . و روشن قرار دهدی و منطقیواضح و عقل

 ی استداللهایح وانبساط خاطرخوانندگان برخيجهت تفر
  .مي کنیه علت بودن متشابه درقرآن را ذکرميمفسران رادرتوج

گر خضوع عقل در برابر انيمتشابه نما: در اتقان آمده است
 1. استی و عدم توانائیم و اعتراف آن به نارسائيخالق آن و تسل

 تفکر و تعقل گفته نشده یچ وجه از روي است که به هین کالميا
 در ی و تقّلب و مغلطه کاریک سلسله سر هم بندياست، بلکه 

  .ه وجود متشابه در قرآن استيجهت توج
وجود متشابه : دي گوین مينه چنين زميز در اي نیزمخشر

 یهاهي آیچنانچه همه.  تعمق و استدالل استیهير قرآن ماد
) معرفة هللا(به  را ما ز کهين بودند، نظر و استدالل) محکم(قرآن 

ک سخن ي  که2. شدیم و متوقف لي رساند، تعطیم ید ويتوح و
نظر و تفکر و استدالل  یهازهي انگرايز.  استیکامالً خنده دار

 ین گفتهياز شمارخارجند و ا که ادنديقدر زن جهان آنيدرا
 کند که چنانچه متشابه در قرآن ی را القا مین معني ایزمخشر

 شدند، ی میجمود فکر دچار رکود و مردم ی شد، همهینم جاديا
 یتفکر و استدالل م تعمق و یزهيکه انگ متشابه است نيرا ايز

ز ياستدالل ن بود نظر ویم) محکم( قرآن یباشد و اگر همه
ل يد خدا تعطليافت و راه شناخت و معرفت و توحي ی نمیلزوم

 
  4 /2:  اتقان- 1
   آل عمرانی از سوؤه7ی تفسير آيه:  الکشاف- 1
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 ین خواهد بود که اگر متشابه نمين گونه کالم ايا جهيو نت  شدیم
ن ي شد، از ایر ميِد او امکان پذيبود نه شناخِت خدا و نه توح

ها  آنیهاگفته یهمه د؟ در واقعيدار خنده دارتر سراغ
 ی خواهند به اندکی نمها هرگزاند، آنن قماشياز هم) مفسران(

شان بستن به روزنه ها و ابند و تنها هّم و غميقت دست ياز حق
  کهیها به هر شکل و صورتي شکافها و پارگینه دوزيوصله و پ

کنند در ی مین گمان که به قرآن خدمتيباشد، به ایدست دهد م
-یها زنند و اگر در گفتهی میرانيکه ندانسته دست به ویحال

ً شان توانستند خدمت یمگاه رفتند،آنیمقتيافتن حقي دنبالبه واقعا
 مورد سپاس یخاطر آن حت به قرآن بکنند که بهیحيد و صحيمف

  . گرفتندیو تشکر قرار م
  یق قرآنيتها و حقايواقع

  
  خواهم از موضوعی گمان برد که می گرامید خوانندهيشا
ن ي در اچهست و تمام آني نیزين چي چنیخارج شوم، ول بالغت

را معجزه ين موضوع خواهد شد، زيبخش خواهم گفت شامل هم
 خدا قلمداد ی بر نازل شدن آن از سویليبودن بالغت قرآن دل

و ) ها و نه ما مورد تصور آنیالبته به آن معن( شده است 
ق گفته شده در آن يها و حقاتيچنانچه آشکار شود که واقع

ز نادرست و بالمآل يل مورد استناد ني باشند، دلینادرست م
  .معجزه بودن آن نادرست خواهد بود

  
  :نينش آسمان ها و زميآفر

کرده، ی میزندگ حيمس تولدبعد ازدوم  قرنکه در وسيبطمل
 ین مرکز همهيش از دمحم، معتقد بود که زمي حدود سه قرن پیعني

ارات و ستاره ها همه به گرد ير سي است و آفتاب و سایهست
 یهي باشند که نظری غرب در حال چرخش من و از شرق بهيزم
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ن يو ا  مردم آن زمان بودهیرش همهيع زمان دمحم و مورد پذيشا
که ني ادامه داشته است تا ایالدياعتقاد تا قرن شانزدهم م

وس را با ي بطملیهين نظريکوس ستاره شناس معروف ايکوپرن
 ن مرکز جهاني باطل ساخت و اعالم کرد که زمیدي جدیهينظر

 چرخد یک بار به دور محور خودش مي یو روز ستين پهناور
ن ي زمیرسد که هر چه خارج از کرهینظر مرو بهنيو از ا

 چون آفتاب و ماه و ستاره در جهت معکوسقرار دارد هم
 یهائارهي از سیکين ي زمیچرخش آن در حال حرکت اند و کره

همراه د به ي کند و خورشید حرکت مياست که به دور خورش
 ی شمسیک منظومهي چرخند ی که به دور آن میاره هائيه سيبق

 که یگر اطالعاتي دهند که مرکز آن آفتاب است و دیل ميرا تشک
  . ن موضوع وجود دارندي مربوط به ایهادر کتاب

 یوس که در زمان وي بطلمیمي قدیهيدمحم در قرآن از نظر
 قرار ی هستیمهن را مرکز هي زمی کرد و کرهیرويع بوده پيشا
 آسمان ها خلق و یهيد قبل از بقي که مرکز باشد و بایزيو چ. داد
را  نيزم رو در قرآن گفت که خداوندنيوجود آمده باشد و از ابه

وجود د و از آن هفت آسمان بهيمتوجه آسمان گرد و سپس ديآفر
 واضح بدان اشاره کرده است یگونه ا سجده بهیآورد که سوره

لَّذِ ُقْل أَ « ِ  َوَجتَْعُلوَن َلُه أَنَداًدا َذِلَك نيِ ْومَ ي ی َخَلَق اْألَْرَض فِ یئِنَُّكْم لََتْكُفُروَن 
َرَك فِ یَها َرَواسِ يَوَجَعَل فِ *  نيَ َربُّ اْلَعاَلمِ  َر فِ ي ِمن فَـْوِقَها َوَ َواتـََها يَها َوَقدَّ َها َأقـْ

َا ی اْستَـَوى ِإَىل السََّماء َوهِ مثَُّ *  نيَ ٍم َسَواء لِّلسَّائِلِ  َأْربـََعِة أَ یفِ  َ

                                                

 ُدَخاٌن فَـَقاَل هل
 یَسْبَع َمسَاَواٍت فِ  فَـَقَضاُهنَّ *  نيَ طَائِعِ  َنايأَتَ  ا َطْوًعا َأْو َكْرًها قَاَلَتايَوِلْألَْرِض ِاْئتِ 

 در ن رايزم کهبه آن ايبگو آ (1» ...  ُكلِّ َمسَاء َأْمَرَها ی َوَأْوَحى فِ نيِ ْومَ ي

د، او ي نهی میاني او همتاید و براي ورزید کفر مي آفرروز دو
 

  12 - 9های آيه): حم سجده( ی فصلت يا  سوره-1
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ها و بر فراز آن کوه) نيزم(ان است، در آن يپروردگار جهان
 آن را به اندازه قرار داده که یرا خجسته داشته و روزنهاده و آن

به آسمان که از  است، آنگاه روز کامل کنان چهار پرسشیبرا
ا اکراه نزد يبه دلخواه : فتن گيدود بود پرداخت، پس به آن و زم

م، و به دو روز آن را هفت آسمان يد، گفتند به دلخواه آمديائيمن ب
 مزبور یهاهيآ.)  کردیش وحيکرد و در هر آسمان، فرمان خو

م که يدانیرا همه مي است، زیب باور نکردنيسرشار از عجا
 است ین و آسمان ها در شش روز، از جمله خرافاتينش زميآفر

را از تورات أخذ و  دمحم آنیول. اد شده استيتورات از آن که در 
 در آن دخل و تصرف نمود و شش روز یبيار عجي بسیگونهبه

ن و ينش زمي آفریم کرد، دو روز برايمزبور را به سه دسته تقس
  کاملیعني گسترش و پهناور ساختن آن یگر برايدو روز د

 ینش آسمان هاي آفریگر براين و دو روز دينش زميآفر کردن
افت، ي ین روال ادامه ميالبته چنانچه مسئله به هم. هفت گانه

د بدان ي او خود را مقّ ی شد ولیز ساده برگزار ميمشکل خلقت ن
 را آورده و آنین، قبل از آسمان ها روينکرده و نخست به زم

 تنها حجم یعنيد، ي دو روز آفریناقص و نا تمام ط یگونه ابه
 را معوق یها و خورد و خوراک و روزنش کوهيرا و کار آفرآن

ز يرا نو متوجه آسمان شد که هنوز از دود بوده تا آن گذاشته
وجود آورد، سپس  دو روز از آن هفت آسمان بهیند که طيافريب

-ن را با گسترش و پهن ساختن آن و بهينش زميباز گشته و آفر
 نمود لي در آن، تکمیهها و مقرر ساختن روزوجود آوردن کوه

َواْألَْرَض بـَْعَد َذِلَك «: ميني بی میخوببه رانازعات آن یدر سوره که
َها َماءَها َوَمْرَعاَها * َدَحاَها   - پس از آن  (1» َواْجلَِباَل َأْرَساَها* َأْخَرَج ِمنـْ

ن را بگسترد و آب و چراگاه ي زم-نش آسمان هاي پس از آفریعني
 

         3 – 30آيه های : ی نازعات سوره-  1
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ن ينش زميل آفريتکم). ار نمودرون آورد و کوها را استوياز آن ب
ً يو کل آفر در دو روز صورت گرفته  طول روز شش نش جمعا

دگار ي آفرین چون براينش زمي رسد که آفرینظر مو به ده،يکش
 یآن در ط) حجم(دن ي بوده پس از آفریکار مشکل و پر زحمت

ا ساده ينش آسمان ها که گويدو روز، کار را ترک کرده و به آفر
ل يبه تکم و سپس است ده پرداختهيو روز طول کشتر بوده و د

گر ادامه داشته که در يپرداخته که آن هم دو روز د نينش زميآفر
ا ين چهار روز تمام وقت خدا را گرفته، آينش زميمجموع آفر

ب باور ي مزبور سرشار از عجایهاهيم که آيم بگوئيحق ندار
   است؟ینکردن

 ی از خبط کالمی خوانندگان اندکیح و سرگرميجهت تفر
 اربعة یف« ر يدر تفس:  کنمینه ذکر مين زمي را در ایزمخشر

 یک محاسبهين يا: ديگویم )در چهار روز کامل (1» سواء ام يا
چه در ن و آنينش زميآفر که  استیزمان  از مدتی و اجمالیکلّ 

 اي یبدون کم  در مجموع ویعنيده است يطول انجامبه آن هست
ن ير چنين تفسيح اي در توض2. امل بوده استروز ک  چهاریافزون

ن دو ينش زمي مدت آفر9 ی شمارهیهيد گفت که چون در آيبا
ل آن چهار روز ي تکم10 ی شمارهیهيروز ذکر شده است و در آ

ن يشد که ا خواهد مشتبه ني خواننده، امر چنیآمده است پس برا
موع  باشند و در مجیاد شده ميجز آن دو روز چهار روز به

ده است که با ي روز آفر6 یرا طن و متعلقات آنيخداوند زم
- و آسمان شش روز به نينش زميکل مدت آفر قرآن که یگفته

 زدودن هر گونه یرو و برانيو از ا. ر استيده مغايطول انجام
ک ي روز را 4ن ي ای کند، زمخشریجاد ميه اي که ظاهر آیتّوهم

ر کرد، در ين تفسيت خلق زم از تمام مدی و اجمالی کلّ یمحاسبه
 

   10ی آيه: ی فصلت سوره- 1
  ی فّصلَت از سوره12 – 9تفسير آيه های :  الکشاف-  2
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ش از ذکر مجموع ي پیلين شرح و تفصيک چنيکه در قرآن یحال
ب ين ترتياد شده است و بديامده است و تنها از دو روز ين

 تواند چهار روز، ین نميزم نشيآفر مدت محاسبه یمجموع کل
ه راه ين آي ایر معنيزجاج در تفس.  باشدیبلکه شش روز م

جه ين نتيل پناه برده و به ايت و به تأوش گرفي را پیترحيصح
ن دو ينش زمي آفری در ادامهیعني» امي اربعة ایف«: ده استيرس

  .ده و در مجموع چهار روز کامل بودهيروز به درازا کش
آسمان ها و  خداوند، چرا د کهي آیش ميپ ن سؤاليااکنون 

در  است، دهيآفر )نه کم  ش ويب نه(  روز  ششیرا ط نيزم
َا َأْمُرُه ِإَذا «ح شده است يدگار تصري قول آفراز در قرآن هکیحال ِإمنَّ

ن گونه است که يوضع او بد (1 »ُكوُن يُقوَل َلُه ُكْن فَ يًئا َأْن يَأرَاَد شَ 

). وجود خواهد آمدبه د باش، پسي اراده کند بدو گویزياگر چ
ن ي انتخاب ایزهيانگ : دهدیم به ما جواب نيچن یزمخشر

را ي داشته است، زی گمان حکمتیگر اعداد بيان دي ماز) 6(عدد
 به آن یابي درک و راه یول. ستي حکمت نیچ کار خداوند بيه

 قرآن ی البته فراموش نشود که طبق گفته2. ستي ما ممکن نیبرا
ْوًما ِعنَد رَبَِّك َكأَْلِف يِإنَّ «ان، ينيهر روِز خدا برابر هزار روز ما زم

َّا تـَُعدُّ   المعارج را مورد یه از سورهين آيچه ا و چنان3» ونَ َسَنٍة ممِّ

ْوٍم َكاَن ي یِه فِ يِئَكُة َوالرُّوُح ِإلَ تـَْعُرُج اْلَمالَ «: دي گویم که مياستناد قرار ده
  کهیدر روز ليفرشتگان و جبرئ( 4» أَْلَف َسَنةٍ نيَ ِمْقَدارُُه َمخْسِ 

گاه آن، ) روندیباال م او نزد است سال هزار 50 آن یدرازا

 
      82ی آيه:  ی يس سوره -  1
  ی اعراف از سوره54ی تفسير آيه :  الکشاف - 2
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ن ما خواهد ي هزار سال زم300نش، معادل يمدت شش روز آفر
  !بود که نه با علم و نه با سنت خداوند مطابقت دارد

ک ين که ي زمیکره) کيژئولوژ (ی علمیطبق محاسبه ها
رود، یمشمارما بهیدي خورشیمنظومهدر یکوچکاريبس یارهيس
 دا شده است تاد جيوجود آمدن آن از همان هنگام که از خورشبه

چه رسد به  1. ده استيطول انجامها سال بهونيليمبه امروز 
 بزرگ یها و جهانیدي خورشیارات منظومهير سيش سايدايپ
پراکنده و تعدادشان را تنها   انتهایب یفضا که در سرتاسریگريد

  . داند و بسیخدا م
ن ينش شش روز آسمان ها و زميآفر نست کهيا قت امريحق

  دمحم کهیآن جائو از  آمده است در توارت است که یخرافات
ز از آن ين مطلب را ني دانست، ای می آسمانیرا کتاب تورات

 چون مدت یول. اد کرده استياقتباس کرده و از آن در قرآن 
 کرد که با معادل کردن یرو سعنيز آمد، از اينظر ناچبه نشيآفر

ن شکاف را ي اینيا پنجاه هزار سال زمي با هزار یک روز خدائي
  . او ناموفق بودی سعیم کند ولي ترمینحوبه

 یم و آن دوديرامون آن سخن نراندي مانده است که پیمورد
 2 » ُدَخانٌ یمثَُّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماء َوهِ «: ه آمده استين آياست که در ا

 او ین گفتهين ايچنو هم) گاه به آسمان که از دود بود پرداختآن(
)  آب قرار داشتیو اورنگ او بر رو (3» املاءیَعرشُه َعَ◌لوکاَن «

 
ی زمين در مجموع يعنی طول مدتی که حالت گازی داشته و  عمر کره- 1

-سپس به حالت گداخته و سرد تبديل شده حدوداً سه ميليارد سال می
  ) مترجم.(باشد

  11یآيه: ی فصلت سوره-2
  7یآيه: ی هود سوره-3
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ها با توجه نش آسماني از آفری که زمخشریريم به تصويو بنگر
 یم کرده است و فراموش نشود که زمخشريه ترسين دو آيبه ا

 است که ی رود و کسیشمار م اسالم بهی از بزرگان علمایکي
د، قرآن دست نبو) منظورش خودش( شل یاگر آن کوسه«گفت 

اورنگ پروردگار : دي گوین مي، او چن» ماندی مینخورده باق
 آب قرار داشت پس ین، بر رويدن آسمان ها و زميش از آفريپ

 آب قرار ین دود بر بااليرون آورد و ايخداوند از آب دود ب
وجود ک پارچه بهي ینيد و زميگرفت و خداوند آب را خشکان

 و آورد وجودبه از آنن يدو زمرا شکاف داده و آورد، سپس آن
 یهان گفتهي ا1.ديآفريب بود  آنفراز که بریدودآسمان را از 

ن يکه زمیکه اورنگ خداوند هنگام ديگویاو م.  استیزمخشر
که از ني آن قرار داشته و خداوند آب را پس از ایآب بوده بر رو

ن ن را و از دود آسمايد و از آن زميرون آورده خشکانيآن دود ب
 ین برايا ايآ. نشي از آفریر وينست تصور و تفسيا. را ساخت
 یر هاين دوره و زمانه تفسيست که در ايک ننگ نيمسلمانان 

 ارزش باشد؟ ی و بیکالم واهن يچن کيسرشار از  آن ها یقرآن
 یوارونه بر سر م قد برافراشتن پس از را هاملت که سبحان هللا

 کند
 یم، آبي عظیم، گنبديان بنگرچه در روز به آسم چنان- 2

 صاف ید با سطحيم دي سرمان خواهی را بر باالیرنگ و ُمقعّر
 و به هنگام یا شکافيا ترک ي یبرجستگ چيقل و بدون هيو ص

قل را همانند ين سطح صاف و صيم که ايني بیشب ستاره ها را م
ر يست غي مرصع ساخته اند که البته منظره ایا نقرهیهائخيم

ن ي زمیست که بر باالي نیا جسمي یئي آسمان ش چونیواقع
ن ي زمیها آن به افقیک سقف افراشته شده و انتهايهمانند 

 
  ی فصلتسوره از 11یتفسير آيه:  الکشاف- 1
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ان و ستاره ها ي پایع و بي است وسیوصل شده باشد، بلکه فضائ
انند از ي آن شناور و در جری انتهایدر سرتاسر طول و عرض ب

چه ه که آن کردیا دمحم فکر مي گوین ما، وليزم یکره جمله خودِ 
  استیقت است و آسمان جسميت و حقيده واقعّ ي دیرا به چشم م

چون ن همي زمیو صاف و به شکل گنبد که بر رو شده دهيآفر
 ی او در سورهین گفتهيو ا.  آن برافراشته شده استی برایسقف

نُظُروا ِإَىل السََّماء يَأفَـَلْم «ن طرز فکر اوست ي همینشانه» ق «
َا ِمن فـُُروٍج يَناَها َوزَ يَف بـَنَ طفَـْوقَـُهْم كَ  َ

                                                

ا به آسمان بر يآ( 1» نَّاَها َوَما هل

چ يم و هيم و آراستيرا ساختگونه آند؟ چهياستهيفرازشان ننگر
 یم نيه چنين آير اي در تفسی، زمخشر)ست؟ي در آن نیشکاف

ب ياز هر گونه ع یخال و سالم و قلي ص آسمان کهنيا یعني :ديگو
 یده نمي دیا خللي یا صدمه ايگونه شکاف چيهاست و در آن 

 َخَلَق َسْبَع یالَّذِ «: ن آمده استيچن ملک همی در سوره2. شود
َهْل تـََرى ِمن  ِق الرَّْمحَِن ِمن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصرَ  َخلْ یفِ  تـََرى َمسَاَواٍت ِطَباقًا مَّا

  (3» ريٌ َك اْلَبَصُر َخاِسًأ َوُهَو َحسِ يْب ِإلَ نَقلِ ي نيِ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتَ  مثَُّ * ُفُطورٍ 

آن نش يد و در آفريه آفريه الي الیبگونه آسمان هفت کهآن
 یهائا شکافين آي، چشم بازگردان و ببینينب ینده، ناهمگونيبخشا

و  ماندهدر و بنگر، نگاهت گر چشم بازگرداني؟ بار دیني بیم
  .) گرددیم باز تيَ وبه سُ  افسرده
ب و نقص و ي عینده بينش خداوند بخشايکه آفرني ایعني

ست و هر قدر هم ي در آن نیگونچ گونه ناهميمحکم است و ه
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افت و نگاهت ي ی در آسمان نخواهیا شکافي یبي عیچشم بگردان
  . گرددی خودت باز میجه به سوي نتیب

َوَجَعْلَنا «: دي گویاء که مي انبیه در سورهين نوع آيا از همي
 نگاه داشته شده قرار یآسمان را سقف ( 1» اء َسْقًفا حمَُّْفوظًاالسَّمَ 

ً  (یر کلمهي در تفسی، زمخشر)ميداد : دي گوین ميچن) محفوظا
ن و متزلزل ي زمی از فرو افتادن بر روی با قدرت خداوندیعني

  2.شدن نگاه داشته شده است
سقف به آسمان دادن موقعی می  صفت نشود که فراموش

 حالت ی شخص نگاه کننده، گنبد آسمانیاشد که براح بيصح تواند
ن بر ينست که نه زميت اي واقعی داشته باشد، ولی و واقعیقيحق

 یرا قانون جاذبه عموميز. ني افتد و نه آسمان بر زمیآسمان م
 هر ی شود و برایارات را شامل مي که تمام سیحاکم بر هست

و افتادن ن کرده است يي تعیک از آن ها مرکز و مدار خاصي
افتد که وارد مدار يب  ممکن است اتفاقی موقعیگري بر دیکي

تر ازجذب شونده شوند و جذب کننده بزرگ گريدهم یجاذبه
  3.باشد
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نَّ السََّماَواِت َو َن َكَفُروا أَ يَر الَّذِ يَأَوملَْ «:استاء آمده يانب یسورهدر
 1» ْؤِمُنوَن ي َأَفَال یحَ ءٍ یُكلَّ شَ َنا ِمَن اْلَماء اْألَْرَض َکانـََتا رَتْـًقا فَـَفتَـْقَناُمهَا َوَجَعلْ 

ن به هم يدند که آسمان ها و زمي ورزند، ندیکه کفر میهائآن ايآ(
ز زنده را يچم و هريساخت هم جدا از را هاده بودند و ما آنيچسب
  ). آوردند؟یمان نميا ايم، آيديآب آفراز 

ا ن آن بيه شامل دو بخش است که بخش نخستين آيا
ابد و بخش ي یان ميپا) ميآن ها را از هم جدا ساخت (»فَـَفتَـْقَناُمهَا«

در مورد بخش نخست، جهت .  شودی آغاز م» َوَجَعْلَنا «دوم با 

که ( از قول حسن یر زمخشريم به تفسياندازي بی نگاهیسرگرم
 نيزم  خداوند):  است یبصر حسن کنم منظورش همانیگمان م

 مشت دست ی باندازهیصورت سنگبه ت المقدسيب در موضع را
را ) رتق(ده است که حالت ي از دود به آن چسبیه ايد که اليآفريب

 باال فرستاد و آسمان ها یرا جدا ساخته و به سودارد و سپس آن
 شود و آن سنگ را در همان موضع یده مينام) فتق(د که يرا آفر

د از ن را از آن گستردو منظور خداونيخود نگاه داشته و زم
  .ن استيهم) رتق و فتق(

نش يامرزد که در شناخت آفري را بیخداوند حسن بصر
» رتق و فتق«از  و بوده و زرنگ دهيفهم حد نيخداوند تا ا

  . نداردیگر رتقيوجود آورد که د بهیمزبور فتق
-ن گفتهي شود، ایص داده مينامناسب تشخ هين آيچه در اآن

 نيدر ا )یري( یکلمه رايشد، ز بایم) ديديا نديآ ( »أولم تَرَ  «ی
 دن آمده باشد، چون رتق و فتقي دیعنيت ي تواند از رؤینم هيآ

نه آن  است دهي ند خود چشمان چ کس باين را هيزم و آسمان ها
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 نه خود و  کافرانیعني قرار گرفته اند، خطاب  مورد که یهائ
ها ه آني علیمدرک و حّجت به عنوان از آن گونهپس چه دمحم،
ت، يرؤ نيا ن امکان هست که منظور ازي ایتفاده کرد؟ ولاس
 بود خواهد نيه چني آن در آی و معنی است و نه بصریت قبليرؤ
 ی که کفر میهائآن ندانستند ايآ (» ...ن کفروايعلم الذيأولم « 

پرست و  بتیکه مخاطب مردمنيالبته با توجه به ا.....) ورزند
 تواند یز نمي نین معنيشند، پس ا باین مسائل ميناآگاه نسبت به ا

و  دندي پرستینم را ها بودند، بتیآگاه مرا اگر يح باشد، زيصح
ک يتواند مناسب یاصوالً نم» ن کفروايرالذيأولم «کار بردن به
 یرا برا یترمناسب  باشد و بهتر بود که عبارتین مورديچن

 َخَلَق یدرَتِنا فَكَفُرونَّ بقُ يأ«د يبگو مثالً   کرد،یم انتخابن موضوع يا
دن ي ما را درآفریا توانائيآ(» فَـَفتَـْقَناُمهَا رَتْـًقا إذ َکانـََتا السََّماَواِت َواْألَْرضَ 

ده بودند و ما آن ها را از هم جدا ين که به هم چسبيها و زمآسمان
  .لين قبيو از ا) م، باور ندارند؟يساخت

 یهيبا آ) ميافرديز زنده را از آب بيو هر چ( هيبخش دوم آ
رٍ « َّ خالص آتش  و جن را از شعله (1» َوَخَلَق اْجلَانَّ ِمن مَّارٍِج مِّن 

ِر السَُّمومِ « یهيو آ) ديآفر َّ ان را يو جنّ  (2» َواْجلَآنَّ َخَلْقَناُه ِمن قَـْبُل ِمن 

  .کامالً منافات دارد) ميدي دود آفریاز آتش ب
ها دن کوهي آفری قرآنیهاتيق و واقعيگر حقاي از د- 3

ن ي از به هم خوردن تعادل و موازنه زمیري جلوگیاست که برا
ن همان ي زمیگرفته است و برا صورت  و تزلزل آنیو آشفتگ

چپه شدن آن  ل وي چادر را دارند که از مایهاخيت مينقش و اهم
 یَوأَْلَقى فِ «: دي گویم  نحلیدر سوره. کنندیم یري جلوگیبه سوئ

 
  15یآيه: ی رحمن سوره- 1
    27یآيه: ی حجر سوره- 2
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) یکوه هائ (ین لنگرهائيزمو در  (1» َأن متَِ ِبُكمْ  یاَألْرِض َرَواسِ 

: ديگوی نبأ میو در سوره) ل شودي مایم تا مبادا به سوئيقرار داد
ًدا* َأملَْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِمَهاًدا « ن را هموار يا زميآ (2،»َواْجلَِباَل َأْوَ

که ) وتد) (م؟ي آن قرار ندادیبرا یهائخيم و کوهها را مينساخت
 ی هستند از جنس چوب که برایهائخياست م)  اوتاد (جمع آن 

 شوند، البته یده مين فرو کوبي چادر در زمیدار و نگاهیپائبر
 یچه سطح آن بدون برجستگ دارد چنانین که حالت کرويزم

ً  )کوه(  تواند حفظ کند، با یرا بهتر م خود یموازنه باشد، مسلما
ها قادر به خارج دند که کوها معتقين وجود دانشمندان جغرافيا

ن يرا نسبت به زميستند زي خود نین از حالت کرويساختن زم
ک پرتقال را دارند و ي پوست ی روی هایهمان حالت بر جستگ

ده باشند نسبت به عظمت يم و سر به فلک کشيهر قدر هم که عظ
ند و ي آیز و اصالً به حساب نميار ناچين بسي زمیخوِد کره

 در حفظ تعادل یا نقشير يتأث چ گونهيه هاجود آنا عدم ويوجود 
  .  کندی نمین بازي زمیو موازنه کره

 که در قرآن ارائه کرده یقين حقايب تري از عجیکي - 4
مرگ .  و دو مرگ استی دو زندگینست که انسان داراياست، ا

پدر  در صلب را نطفه حالت ست که هنوزین او به هنگامينخست
ان مدت يد و مرگ دوم با پاي آیحساب مهدارد و هنوز مرده ب

 شدن دهين با آفري نخستی زندگابد، وي ی او تحقق مینيات زميح
 دوم زنده ی شود و زندگیمادر و تولد آغاز م و پدر او توسط

 یه اي در آیقت قرآنين حقيز است و ايشدن مجدد در روز رستاخ
ان در کافر که در آن خداوند از قول غافر آمده است یاز سوره

ن يتِنا إثنتيي واَحنيرَبِنا أمتَّنا إثنتقالوا «: دي گویمن ي چنزي رستاخروز

 
  15یآيه: ی نحل سوره- 3
   7 –6ی آيه: ی نبأ سوره-  4
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 ند پروردگارا،يگو (1» لي خروج ِمن َسبیفَاعتََرفنا بِذنوبِنا فََهل ال
گناهان خود  و ما بهیو دو بار زنده کرد یُکشتما را دو بار 

  ) هست؟ی برون رفتن راهیا برايم آياعتراف دار
 خود یرهاي در تفسیا تعقليچ گونه تفکر يون همفسران بد

در صلب انساِن مرده و تخم  را  نطفهیقرآن قتين حقيرامون ايپ
 یکه هر دو دارایز مرده قلمداد کرده اند، در حاليمرغان را ن

اورند يوجود بن را بهيز قادرند جنيرو نني باشند و از ایات ميح
  . استیر قابل بحثيک مسئله غين يو ا

ِن َهَذا ي َمَرَج اْلَبْحرَ یَوُهَو الَّذِ «:  فرقان آمده استیر سوره د- 5
 2» نَـُهَما بـَْرزًَخا َوِحْجًرا حمَُّْجورًايَعْذٌب فـَُراٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل بَ 

ن و گوارا است و يرين شيوست، ايا را به هم پياوست که دو در(
 نفوذ یو مانع قرار داد یليشان حاانيآن شور و تند و م

  ).یناکردن
ره يح قدرت خي است که در تشریه هائيآ یه از جملهين آيا

- م که آب شور بهي دانی پروردگار نازل شده است، و ما میکننده
 ی نمک و امالح موجود در آن از غلظت باالئیخاطر مقدار باال
 در صورت وجود نيا و با ن برخوردار استيريبه نسبت آب ش

 با هم یگري بر دیکيخته شدن يا ريگر و يدکيبر خورد با 
ا ي یادانيا جغرافيچ مفسر يهتا کنون از ی شوند، ولیم مخلوط
 وجود ین اوصافيبا چن یائيدر ايم که در دنيده اي نشنیگردجهان

گر يکدين وجود با ي با ایده اند، وليهم رسا دارند و بهيداشته 
 . شوندیمخلوط نم

 
  11آيه : ی غافر سوره-  1
  53یآيه: ی فرقان سوره-  1
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-ه که از برخورد دو رودخانهبصر  رودبه اروند مينگاه کن
-یمفارس  شور جيدر خل است و وجود آمده دجله و فرات بهی
ا با آن مخلوط شده و يدن به آب دريمحض رسجا بهزد و در آنير

 یايدر در ل کهين یرودخانهن يچنهم.  ماندیان باز مياز جر
  . شودیزد و با آب آن مخلوط مي ریترانه ميشور مد
 مورد در البته. است سنگ و مردم جهنم آتش  سوخت– 6

 لي قابل سوختن تشکیست چون از مواد آلي نیبدن انسان تعجب
 توان گفت؟ سنگ ممکن ی در مورد سنگ چه میاست ول شده

 ی نمی قابل اشتعال باشد، ولی مواد آلی مقدار کمیاست محتو
. توان از آن به عنوان سوخت جهت افروختن آتش استفاده کرد

ُكْم يَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهلِ يَها الَّذِ ي أَ «م آمده است ي تحریدر سوره
رًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَةُ  د، خود و يامان آوردهي آنان که ایا (1» َ

 که سوختش مردم و سنگ است، محفوظ یتان را از آتشکسان
 یهان نوع آتش بر خالف آتشيا: دي گوی میزمخشر). ديبدار

 شوند، تنها با مردم و سنگ قابل یزم افروخته ميگر که با هيد
ن استدالل ين معضل چني رفع ایابن عباس برا. افروختن است

 یگرم باشند که از لحاظیاز جنس گوگرد م هاسنگ:  کندیم
که . ترند گرمیزيشود، از هر چ افروخته هابر آن یآتش  چنانچه

 درک یبرا) ها افروخته شود بر آن یچنانچه آتش(  او ین گفتهيا
ً سوخت آتش مزبور يها مستقن سنگين مطلب که خود ايا ما

  .  استینخواهند بود کاف
َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فَـبَـَعَث «: دي گوی بقره می در سوره-  7

رِ ينيَ اهلّلُ النَّبِ  ْحلَقِّ يَن َوُمنِذرِ ي ُمَبشِّ ِ َما ي النَّاِس فِ نيَ ْحُكَم بَ يلِ َن َوأَنَزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب 

 
  6یآيه: ی تحريمه سور- 1
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 1» َناتُ يُأوُتوُه ِمن بـَْعِد َما َجاءتْـُهُم اْلبَ يَن ِه ِإالَّ الَّذِ ياْختَـَلَف فِ يِه َو َما اْختَـَلُفوْا فِ 

به  امبران رايپس خداوند پ. گانه بودندي ین اُمتيش از ايمردم پ( 
ب را به ها کتاخت و با آنيم دهنده بر انگيد دهنده و بيعنوان نو

ان خود ياد رامونيپ چهدر آن ان مردميز بفرستاد تا در ميحق ن
 یهائنها، آني دی کند، و در بارهیدا کنند داورياختالف پ
ها به آن ها صاحب دن حجتيکه پس از رس دا کردندياختالف پ

 کند که مردم ی مزبور به صراحت اعالم میهيآ.) ن شده بودنديد
ک ي واحد و یامبران همه اُمتيمدن پش از آي پیعنيدر آغاز 

مسئله  نيا البته خودِ  که. بودند یاختالف گونهچيو بدون ه پارچه
ن ي واحد از لحاظ دیاُمت کهنيا یکي متفاوت است ی دو رویدارا
 از یعده ا.  بودند واحد در کفری اُمتیگريمان به خدا و ديو ا

عتراض شد  به آن ها ای اول را انتخاب کردند، ولیمفسران رو
« ن گفته يرا اي رساند زی را نمیزين چيکه عبارت قرآن چن

ن يخود گواه ا) امبران را فرستاديو خداوند پ(» نييفبعث هللا النب
امبر يها پ آنیل براين دلي دهد که به ایمسئله است و نشان م

ه شامل حذف و يجواب داده شد که آ. فرستاده شد که کافر بوده اند
فَأختلفُوا  َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدةً « باشدین مي آن چنر است و اصليتقد

ا آن ها ي می واحد بودند، ولی مردم امتیعني » ينيَ فَـبَـَعَث اهلّلُ النَّبِ 

گر يگروه د. امبران را فرستاديرو خداوند پنياختالف افتاد و از ا
مردم کافر بوده و : ندي گوی باشند می دوم آن معتقد میکه به رو

امبران ين پيان مردم بر سر ايامبران را فرستاد و ميوند پخدا
د ي آین بر ميچن قرآن عبارتِ  از ظاهرِ  جهينت و در. افتاد اختالف

امبران يش از فرستادن پيان مردم پيکه در مورد اول اختالف م
که من .  دوم اختالف بعد از فرستادن آن ها استیبوده و در رو

 
  213یآيه: ی بقره سوره-  2
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ر ندارد ياز به حذف و تقديرا نيز دانم، یح ميرا صح دوم آنیرو
 یعني.  داللت داردین معنيز بر هميو ظاهر عبارت قرآن ن

 ی بوده اند موقعیرأ که همه هم فکر و همیمردم انيم اختالف
وجود آمد و در به مانيا و آمدند و کفر امبرانيپ اتفاق افتاد که

شان انيها مدن کتاب به آنيواقع مردم صاحب کتاب پس از رس
 یشهيامبران هستند که علت و رين پيجه ايختالف افتاد و در نتا
 که آورده اند، یعتيِت شريحقّان ان مردم بر سرين اختالف ميا

 ی شدند و مردم بر کفر خودشان باقیشدند و چنانچه فرستاده نم
 یچنان باقک پارچه کافر هميصورت امت واحد و  ماندند، بهیم
-به مردم  ماندنیباق: د گفتين صورت باي ماندند که در ایم

ها به مراتب بهتر از  آنیک پارچه کافر، برايک اُمت يصورت 
ر و با يگر را تکفين همدي گردند که بر سر دینست که مؤمنانيا
  .ل بپردازندي دلی بیگر به دشمنيکدي

 ی و جبلی ذاتیها از صفتی ورزیچنانچه گفته شود دشمن
 واحد و کافر یاُمت صورتبه اگر ی انسان ها است و حتیهمه
 پرداختند و اختالف یگر ميد با همی ماندند باز به دشمنی میباق
: ست خواهم گفتيان انسان ها ني می دشمنیزهي تنها انگینيد

 ین دشمني ای است، ولیعت آدمي جزو طبی ورزی، دشمنیآر
وجود  آن بهی برایا محرکيزه يد که انگي آیوجود مبه یموقع

 او یدن مال و دارائيا دزدي را، یگري دیکين کشتن چوهم. ديايب
 یل که هرگز با دشمنين قبي از ایگر مشکالتيا هتک ناموس و دي

چ ي هین دشمنيرا ايست، زيسه ني قابل مقایني از اختالفات دیناش
 یخدا است و م در راه کهنيجز ا ندارد یا مّحرکيزه يگونه انگ

 فرد دو یا حتيگان، يساهم اي ان برادران وخواهران ويتواند م
- همیداريا بي شناسند و نه در خواب یم را گريدهم نه گانه کهيب
زه که در اعتقاد ين انگيفتد، آن هم به ايده اند، اتفاق بيگر را ديد
 که یگر اختالف دارند، آن هم اختالفيدکي خود با ینيد
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.  سازدیها وارد نمچ کدام از آنيبه ه یضرر نيکوچکتر
ر يو او را تحق  کندیاهانت م یهودي که به ميني بی ممسلمان را

به مسلمان  یهودي بودنش و بالعکس یهوديخاطر  کند تنها بهیم
ند، چون مسلمان ي چیم نقشه او هيعل و در خفا  زندیرنگ مين

  .است
 دهند که یروان خود دستور نميان به پيچنانچه گفته شود اد

 کنند یها مخالفت مآن که با یا کسانيگر يان ديبا صاحبان اد
ن ير آن، چنينه در قرآن و نه در غ:  بورزند، خواهم گفتیدشمن

  1.امده استيا نورزند، ني بورزند ی که دشمنیحيدستور صر
 ن بوده و هست کهيشه هميت در هر زمان و مکان هميواقع

 ی مین متفاوتي دیزه که داراين انگيبه ا تنها ان،ياد روانيپ
 ز تنهاين نيد کيروان ي پی ورزند و حتیم یباشند، با هم دشمن

ن ي از مذاهب گوناگون منشعب از دیرويپ که درنيخاطر ابه
 پردازند به یز مي و ستیخودشان اختالف دارند، با هم به دشمن

َن آَمُنوْا َال يَها الَّذِ ي أَ  «: مي اندازی می مائده نگاهیه از سورهين آيا
نُكْم َفِإنَُّه ياء بـَْعٍض َوَمن ياء بـَْعُضُهْم َأْولِ يَصاَرى َأْولِ ُهوَد َوالنَّ يتـَتَِّخُذوْا الْ  ُم مِّ تَـَوهلَّ

ُهْم ِإنَّ اهلّلَ َال  د يآورد ماني که ای کسانیا ( 2» نيَ  اْلَقْوَم الظَّاِلمِ یْهدِ يِمنـْ

-د، آن ها دوستان هميري مگیان را به دوستيحيمس ان ويهودي
 او هم از آن ها است، که  کند،یگرند، هر کس با آن ها دوستيد

  ).کندیت نميکاران را هداخدا گروه ستم

 
 قرآن سرشار از دستورهای کامالً صريح به دشمنی ورزيدن با مردم - 1

 29یآيه: ها در اين مورد بسيارند از جملهباشد و آيهاديان ديگر می
   مترجم- ی مائده و آيه های ديگر  سوره51ی ی توبه يا آيهسوره

  51یآيه: ی مائده سوره- 2
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 رسد؟ من که ی به مشامتان نمی دشمنیه بوين آيا از ايآ
 دوست و یبه معن) یول. ( کنمیرا کامالً احساس م آنیحهيرا
 مثال به ید برايز انتخاب از مرا ار است و چنانچه پروردگارمي

 یاو نباشم حداقل بر لبه کند، اگر دشمن یعنوان دوست نه
  .ام با او قرار گرفتهیدشمن

د که ابو يبه عمر خبر رس:  آمده استیدر الکشاف زمخشر
 استخدام کرده است، یحي در بصره دفتر دار مسی اشعریموس

 او فرستاد و به او دستور داد تا دفتر دار ی به سویعمر نامه ا
د که يرام مگذاربه آن ها احت: را عزل کند و در نامه به او گفت

د که ينان مکنيها اطماست و به آن نموده ها را اهانتخداوند آن
د که يک خود مکنيکار کرده است و نزدانتيها را خخداوند آن
جز با او :  جواب دادیابو موس. ها را دور ساختخداوند آن

.  ُمرد و السالمیحيمس: عمر نوشت. ستي بصره نی برایقوام
 کرد؟ پس همان را یگاه چه خواهرد آنيبم فرض کن که او یعني

  . کردی خواهین حالتيک چنيبکن که در 
ن بوده ي دی اوامر و نواهی عمر در واقع در اجرایگفته ها

 را اجرش دهد که یخداوند ابوالعالء معّر. ستيو قابل مالمت ن
  :گفت

  َ  العداواتنيأفانَوَعلمَتنا      يِننا إحناً إَن الَشرائع ألَقت بَ 
و به ما فنون دشمنی /  کاشتند نهکيتخم ما ايع درميانشر(
شان ني خودشان، دیبه گفته م کهيان نگاه کنيحيبه مس )آموختند

 یشان را دوست بدارند، ول آن ها دستور داده است تا دشمنانبه
 دشمن یحي است، ممکن است که فرد مسیگريز ديت چيواقع
ا يد که مسلمان  اجازه نداری خودش را دوست بدارد، ولیحيمس

پس با توجه .  اگر هم دشمن او نباشند دوست بداردی را حتیهودي
امبران، يش از آمدن پي که پیان مردمين مسئله که اختالف ميبه ا

و ) ما است بحث موضوع  کهیاهيبه استناد آ( بودند یامت واحد
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گر برخاستند، از فرستادن يکدي با یسپس با آمدن آن ها به دشمن
 ی چه نفعی خداوند جز اختالف و دشمنیران از سوامبين پيا

 سؤال کند که در ی چنانچه کسید مردم شده است؟ و از طرفيعا
 بودند؟ هم عقل و هم علم از جواب ی مردم اِمت واحدیچه زمان

کاَن « قول قرآن اگر هم بهیدادن به آن عاجز خواهند بود، حت
  ).ندگر شويدکيبان يپشت( »اً ري بعِضُهم لَِبعًض َظه

مرد  اگر نست کهي مسلمانان اینياحکام د  ازیکي -  8
ر ممکن خواهد بود، يش را سه بار طالق دهد، رجوع غهمسر
حاً يرد که صري ازداوج و طالق بگیگريکه زن با مرد دنيمگر ا

ِن فَِإْمَساٌك «:  بقره به آن اشاره شده استیدر سوره َ الطََّالُق َمرَّ
ِِْحَسانٍ يِمبَْعُروٍف َأْو َتْسرِ 

                                                

ِحلُّ َلُه ِمن بـَْعُد َحىتََّ تَنِكَح فَِإن طَلََّقَهاَ َال َ ...*ٌح 
 نگاه داشتن یستگيا با شايطالق دو بار است، آنگاه ( 1»هُ ريَ َزْوًجا غَ 

گر بر او يد، دي رها ساختن، اگر باز زن را طالق دادیکيا به ني
مانان  مسلینين حکم ديا). ار کنديگر اختي دیست تا شويحالل ن

لسوفان و متفکران گرد هم جمع شوند و ي فیاست که اگر همه
ن به آن ها ين و امروزيشيدانشمندان جامعه شناس و روانشناس پ

ق مجوز رجوع ي تعلی برایر معقول و قابل قبوليوندند تا تفسيبپ
 یجائابند، هرگز بهيبه بيک مرد غريدر طالق سوم به ازدواج با 

 اي سه از تر کمیدر مدت ع سه بار طالقرا وقويز. دينخواهند رس
 ی زندگیر ممکن بودن ادامهي بر غیل قاطعيدل چهار ماه

 همسرک يار يز رجوع، نه تنها با اختي است و تجویزناشوئ
 تواند داشته باشد ی نمیچ معنائيز هيگر ني مرد د20 یبه، حتيغر
 و ن زنيان اي میا الفتي یوستگيچ گونه پي تواند هین کار نميو ا

  .شه باشدي همید برايها باان آني میاورد و جدائيوجود بمرد به
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  ی قرآنیداستان ها
  

 ی و گفته های قرآنیم به داستان هاي پردازیاکنون م
 که یرامون آن ها که بدون توجه به خرافات و سخافاتيمفسران پ

  و تنها بایا عقلي یل نقليها نهفته است و بدون استناد به دالدر آن
اد ي خود یرهايدر تفس هااز آن) ن گفته شديچن(» ل کذايق«گفتن 

نش يرامون آفريها پ آنیم به گفته هاياندازي بینگاه.  کنندیم
  ).آدم(

  
  نش آدميداستان آفر
  

-ه دخل و تصرف و بین داستان که با اندکيتورات از ا
اد ي از قرآن شده است ی متعددیها وارد سورهی تکراریگونه

ن داستان چهار قهرمان دارد، آدم، حوا، فرشتگان، و يا: کندیم
م، پنج يز نام ببريم از پروردگار نيچه بخواهو چنان. سيابل

 ینندهيت ادب در برابر آفري رعایقهرمان خواهند بود که برا
نظر است، از آن صرف خداوند یبرا) برتر از هرگونه صفت(
َوِإْذ َقاَل رَبَُّك « ديو گین مين باره چني بقره در ایسوره. مي کنیم

َها يْفِسُد فِ يَها َمن يَفًة قَاُلوْا َأَجتَْعُل فِ ي اَألْرِض َخلِ ی َجاِعٌل فِ یِلْلَمالَِئَكِة ِإنِّ 
َماء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّ يوَ   َأْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن یْسِفُك الدِّ
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ن يمن در زم: به فرشتگان گفتو چون پروردگارت  (1» 
  رایده اي در آن جا آفری خواهیم: گفتند. دهمی قرار مینيجانش

 یبه پاکو ما ترا  زد؟يبر ها کند و خونیتباه در آن  کهیقرار ده
 یچه را که نم دانم آنیمن م: گفت. مي کنیم سيتقد و ميستائیم

  .)ديدان
  و قادری هستیهمه اعظم نندهيخداوند آفر ست کهي نیشک

 یسؤال او  ازکندیم که چهآن یاست که در باره یمطلق ميحک
چ ي باشند و هیک و معصوم او مي شود و فرشتگان بندگان نینم

.  وجود نداردیها از لحاظ بندگها و انسانان آني میگونه فرق
که فرشتگان یها سرکش و کافرند در حالکه اکثر انساننيمگر ا

  .اشند بیک ميع و ني مطیهمگ
م ي اعظم و قادر و حکینندهيک وجود آفري یبندهين زيا ايآ

ن ي زمین بر روي خواهد جانشیکه میمطلق است که هنگام
ن يا ايک خود را مطلع سازد؟ و آيع و نيقرار دهد، بندگان مط

ک و سر سپرده است که عکس العمل ي نیک بندهي یبندهيز
 با و کند انتقاد خدار ن کاي از خود نشان دهد و از ایزيتعجب آم

ده ي در آن جا آفری خواهیم( د يبگو او به یپرروئ و وقاحت تمام
زد؟ و ما ترا يها بر کند و خونی که در آن تباهی را قرار دهیا

که ادعا دارند که یدر حال) م؟ي کنیس ميم و تقدي ستائی میبه پاک
ان او  پروردگارند و از آدم و فرزندیس کنندهيش کننده و تقديستا

  .تراندفيتر و شراند پاکزانيرکه مفسدان و خون
 از یکيس که يها را مانند ابلکه خداوند آننيب تر ايعج

س ادعا کرد که از آدم يابل. ها است مورد خشم خود قرار ندادآن
: تر است و از سجده کردن در برابر او امتناع کرد و گفتفيشر
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مرا از آتش و او را از گل  (1» ني من نار و خلقته من طیخلقتن«
  ).یديآفر

د گفت يس، باين دو استدالِل فرشته ها و ابلي ایسهيدر مقا
ح تر و يار وقيشان به خداوند بسر فرشته ها در اعتراضيسا

س يکه رفتار ابلنيرا با وجود ايس بوده اند، زيتر از ابلیجرّ 
ست، ه اي قابل توجی تا اندازه ای شرمانه بود، ولیحانه و بيوق
 از او شده بود که خود را ی برابر کسرا مکلّف به سجده دريز

د ي دیز مين آمي خود توهیبرا  ران کاري ا دانست ویمترفيشر
ن رفتار ناپسند را از خود نشان ي ایفرشتگان هنگام کهیدر حال

 مکلف نشده بودند و ینيف سنگين تکليک چنيدادند، که هنوز به 
قرار دادِن  م خداوند برياز تصمتنها به خاطر خبر دار شدن 

 پس 2.  نشان دادندین رفتارين، از خود چني زمی بر روینيجانش
اش نراند؟ س از درگاه رحمتيها را هم همانند ابلچرا خداوند آن

به دادن  و تنها س بزرگتر بودهيها از گناه ابلکه گناه آنیدر حال
 یچه را که نم دانم آنیمن م« : قانع کننده اکتفا نمود جواب کي

  و معقول فرشته هایسه با استدالل قويکه در مقایدر حال» ديدان
  دانند کهی میخوبرا فرشته ها بهي است، زیفيضع جواب کي

ن يکه ایجائآن دانند پس ازیها نمکه آن را چهآن  داندیم خداوند
 ین اعتراض نشده بود، جواب خداوند نمي ای برای مانعیآگاه

  . باشدیانع کننده اتواند جواب ق
رامون اقدام خداوند به آگاه ساختن فرشتگان از ي پیزمخشر

 ین مين چني زمی بر روینير بر قرار دادن جانشيدا م خوديتصم
ها را مطلع ساخت، اگر سؤال شود که به چه منظور آن: ديگو

خواهم گفت، تا آن سؤال را مطرح سازند و آن جواب را بشنوند 
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ابند و از افتادن به شک و اعتراض به ي یو به حکمت او آگاه
  1.  مصون بمانندی خداوندین خواستهيهنگام انجام ا

که   داندینم هم یزمخشر  رسد که خودینظر من بهيچن
چه فرشتگان به خداوند گفتند، سؤال  آن-1را يد، زي گوی مچه

مورد  (ی به آن حکمت خداوند-2ک اعتراض بوده ينبوده، بلکه 
به  دند، چون جواب خداوندم آگاه نشين تصمياز ا) ینظر زمخشر

 نهفته  که در آنیحکمت  بهیچ اشاره ايو بدون ه مبهمآن ها 
فرشتگان و أجنه و انسان ها همه  ست کهين یشک . باشدی ماست

 دانند و جواب ینم هارا که آن چه داند آنی دانند که خداوند میم
 ی در ادامهی زمخشر.ها شناخته شده بود آنیش برايخداوند از پ

تا به بندگانش مشورت در : و گفته شده است: دي گویرش ميتفس
 و پس از یش از هر گونه اقداميمسائل مربوط به خودشان را پ

 رتيبص ها با افراد مطمئن و با تجربه ومطرح ساختن آن
انش از ي پایذات مبارکش با علم و حکمت ب کهنيا اموزد، بايب

 او ه نخستيل از توجي که به دو دل2. شد بایاز مي نیمشورت ب
خواسته یم خودش  بندگان ني به کدام  خداوند-1 تر استفيسخ

 به یازيم دهد، اگر فرشتگانند که معصوم و نيمشورت تعل
ده نشده بودند يچه بشر باشد که هنوز آفرمشورت ندارند و چنان

آدم نش ي مخلوقات به آفریان همهيم مشورت را از مي چرا تعل- 2
اختصاص داد؟ و فرشتگان را از قصد خود مطلع نساخت؟ اگر 

ن جهت بوده که آدم و فرزندان يص از اين تخصيگفته شود که ا
نش آدم يرو تنها به هنگام آفرنياز دارند و از اياو به مشورت ن

. م دهديها تعلن قرار گرفت که مشورت را به آني او بر ایاراده
ن مسئله يس از نازل شدن قرآن از ا آدم تنها پیبن: خواهم گفت

 
   همان منبع–2
  
   همان منبع- 1
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مطلع ساختن فرشتگان به عنوان نمونه جهت آموزش مشورت (
ش از نازل شدن يکه پیآگاه شدند و آن هائ) به آدم و فرزندان او

 از آن نداشتند و ی کردند اطالعین زندگي زمیقرآن بر رو
ده يرا هنوز خبر مزبور به آن ها نرسياد نگرفتند، زيمشورت را 

م ين تعلي به ایازي که قرآن رادرک کردند نیه و آن هائبود
فرا   که خدا به رسولش داده بودیرا از فرماننداشتند چون آن

ها ن امر با آنيا در( 1»  االمریوشاورهم ف « بودند گرفته
  ).مشورت کن

. چه که گذشت است بر آنیديه تأکين آيد گفته شود که ايشا
 خورد که قرآن را درک ی می هائد بدرد آنين تأکيا: خواهم گفت

 ی میش از نازل شدن قرآن زندگي که پیکردند و نه آن هائ
نه و رِد گفته ين زمي بحث در ای به ادامهیازيهرحال نبه. کردند

شه ين اشخاص همي ایست، چون هدف غائين مفسران ني ایها
) کالم (ی برایهي که باشد توجیهرنحو و شکلن بوده که بهيا
  .قت باشندي حقیکه در جستجونيا نه ابند ويب

 َوَعلََّم آَدَم اَألْمسَاء ُكلََّها مثَُّ «است  آمده آدم نشيآفر داستان در

َِْمسَاء َهُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدقِ یَعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فَـَقاَل َأنِبُئونِ  و  (2».نيَ  

رشتگان ها را بر فآموخت، سپس آنيها را به آدم بخداوند نام
ند، يزها را به او بگوين چيها خواست تا نام اعرضه کرد و از آن

  ). باشندیاگر راستگو م
 یزي نام هر چیعني» علّم آدم االسماء«: دي گوی میزمخشر

ها  عرضه کردن آنیراست به آدم آموخت و مسئلهيرا که نام پذ
رند، ها را ببگو هستند نام آنز اگر راستيها نبر فرشتگان تا آن

- ن ناميساختن ا از فاش شان ثابت کردن عاجز بودنیتنها از برا
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 یخ کرده باشد و برايه و توبيها را تنبله آنين وسيها است تا بد
اگر ( » إن ُکنتُم صادقين«ن حجت را يا هاساکت کردن آن

 د کهي کنیکه ادعا مني ایعنينهاد،  هادر برابر آن) ديگوهستراست
-  دهم که در آن فساد و خونی قرار مینناين جانشيزم در من
 شما ید وليزها را بگوئين چي اندازند، پس نام ایراه م بهیزير

 ین قرار ميکه او را جانشآن که،یدر حال. دي دانیرا نم آن ها
 َقاَل « داند، سپس خطاب به آدم کرده ی آن ها را میدهم، همه

َِْمسَآِئِهْم فَـَلمَّا أَ  ُهم  َِْمسَآِئِهْم قَاَل َأملَْ َأُقل لَُّكْم ِإنِّ آَدُم أَنِبئـْ َب ي َأْعَلُم غَ ینَبَأُهْم 
  آدمیا گفت (1» السََّماَواِت َواَألْرِض َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُمونَ 

شان ها را از نامآگاه کن و چون آن زهايچ نيا نامفرشتگان را از 
ن و ي زمیها نهفتهی که من از همهشما نگفتمبه: ساخت گفت آگاه

 ی مید و مخفي سازیچه را که آشکار مآسمان ها آگاهم و آن
ست ي خالصه ایآن جمله ن شرح مبسوطيو ا) دانم؟يز ميد نيدار

 یمن م(،» اعلم ما ال تعلمونیان« بقره آمده است یکه در سوره
  ).دي دانیچه را که نمدانم آن
 ساکت یبرا است اوندخد سرزنش و یهيتنبن جواب يا
ک ي که 2.دي گوی میگونه که زمخشربا حجت آن هاآن کردن

را فرشتگان هرگز ادعا ي است، زیجواب نادرست نامعقول
ن ساختن اوست، ينکردند که از آدم که خداوند خواهان جانش

ن يک چنيها دست به  آنیترند، که خداوند در جواب ادعاآگاه
ند و يستای مید که او را به پاکادعا کردن بلکه  بزند،یاقدام

ن ي که خداوند خواهان جانشیده اي کنند و آن آفریس ميتقد
ن يان اي میپس چه ربط. ز استيرساختن اوست، مفسد و خون

  دو وجود دارد؟
 

  33یآيه: ی بقره سوره-1
  ی بقره از سوره33 – 30تفسير آيه های : اف الکش-2
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ها با  نامی آدم نسبت به همهیز اثبات آگاهي نیو از طرف
ست، ي نیتقلب و حقه باز ینوع روش جز نيک چنيتوسل به 

از  شيند که پيها را بگو از فرشته ها خواست تا نامیرا موقعيز
ها از که فرشتهیم داده بود و هنگاميها را به آدم تعل آنیآن همه

ها ن ناميها عاجز ماندند، به آدم گفت آن ها را از افاش ساختن آن
حکم  ی کالمیکه انصاف و عدالت در مبارزهیدر حال. آگاه بساز

در  تا  خواستیها به آدم، از او مم آنياز تعلش يکه پ  کردیم
ن ي اطالعند ایب هانام نيبه ا  نسبتزينها  که آنیفرشتگانبرابر

ش بر ين آزماي ایچه آدم از عهدهگاه چنانها را فاش سازد، آننام
 شد و ی فرشتگان ثابت میبر همه زين حجت خداوند  آمدیم

  1.  شدندیه ميخ و تنبيتوب
م آدم و يسد که فرشتگان از اقدام خداوند به تعل رینظر مبه

که یرو هنگامني مطلع شده بودند و از اهاآگاه ساختن او از نام
سبحانک ال علم لنا «: ها را خواست گفتندن نامي ایافشا هااز آن

 یزي جیچه به ما آموخت، جز آنیمنزه باش ( 2» اال ما علمتنا
 به او چهجز آن یدانش آدمکه  طور  همانیعني) مي دانینم

ن يم و در واقع در ايطور هستهمان زين ما ندارد، یآموخته ا
م يست به تعلياشاره ا) یچه به ما آموخته اجز آن( ها  آنیگفته

 3» ميم الحکيانًک انت العل« :ها به او، سپس اضافه کردندن ناميا

 ما  و دانش از آن تست و نهی آگاهیعني) ی فرزانه توایکه دانا(

 
گوئی ميان خداوند و فرشته ها ی پيش عجيب است که در اين مبارزه- 1

پيرامون سرنوشت بشر و کردار او بر روی زمين، پيش بينی فرشته ها 
بينی کرده بودند و در صحيح از آب در آمد و انسان همانی شد که پيش

  )مترجم.(کرده بود چيزی نمی دانستگونه که ادعا واقع خداوند آن
  32آيه : ی بقره سوره– 2
  جا همان– 3
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ن بحث و يکه در انيست به اي آن ها اشاره ایکه در گفته. و آدم
  .گو مورد انصاف قرار نگرفته اندوگفت

نست ي خورد این داستان به چشم مي که در ایگرياشکال د
ن ي زمین بر روي قرار دادن جانشیکه مسئلهیکه خداوند هنگام

 یعني به آن اضافه نکرد، یزيرا با فرشتگان مطرح ساخت، چ
گونه ، پس از کجا و چهیا پريا جن است و ينگفت که بشر است 

 یم راهبه یزيرخون و فساد نيدر زم افتند که آدميدرفرشتگان 
ست و هر کجا ي جلو دار مفسران نیزيچ چيا هي گویاندازد؟ ول

 یخراب و هر کجا  کنندیم یرا وصله دوزدند، فوراً آني دیپارگ
ز ين ن اشکاليکنند، در مورد ا یم ميترم  درنگیب افتندي

 فرشتگان گونهچه  کهیبپرس چهچنان :دي گویم ني چنیزمخشر
ن يکه ای بردند که از آن تعجب کردند، در حالین مسئله پيبه ا

 است که تنها خداوند از آن اطالع دارد؟ یبيک مسئله پنهان و غي
-ا لوح محفوظ به آني از طرف خداوند یتوسط آگاه: خواهم گفت

 تنها که فرشتگان ديگرد ها ثابتکه در علم آننيا ايده و ي رسها
 انسان با یسهيا با مقاي باشند و یم از خطا معصوم موجودات
ن، در آن به ي زمیش از ساکن شدن فرشتگان بر رويجن که پ
   1.دندين مسئله آگاه گردي پرداختند، از ایفسادکار

ان ساکن يش از جنّ ينست که فرشتگان پي ایمنظور زمخشر
ان ساکن آن شدند و يده و جني از آن خارج گردین بودند، وليزم

نان يان را با انسان ها که جانشيرو جنّ نيپرداختند و از ا به فساد
ان به ياس قرار داده و دانستند که مانند جنّ ينده بودند، مورد قيآ

ً نم. فساد خواهند پرداخت  در ی دانم، اگر زمخشریمن شخصا
استناد   شدهی که از طرف خداوند به او می به وحشين گفته هايا
ن گفته ي چنانچه در ایم، ولي نداریاو کار  کند، پس ما هم بایم

 
  ی بقره سوره30ی الکشاف تفسير آيه- 1
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تأسف  یجا یليم که خيد بگوي کند، بایها به عقل و نقل استناد م
 یم نيا یجا کند، و بهیکالم م با ین رفتاريچن کي او که است

 یش را ارائه ميهادر گفته مورد استناد ی و نقلیل عفليست داليبا
 واقعاً ننگ یزهائين چيک چنين صورت، گفتن ير ايکرد، در غ

  .است
که نيافته است، خداوند پس از ايان نيداستان آدم هنوز پا

ل يها را با دل به فرشتگان داد و آنیک چنان جواب دندان شکني
و حجت ساکت نمود، به آن ها دستور داد تا در برابر آدم سجده 

َس َأَىب َواْسَتْكبَـَر يَوِإْذ قـُْلَنا ِلْلَمالَِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبلِ  «: دکنن
   1. »نَ يوََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِ 

ها م تا در برابر آدم سجده کنند، آنيآنگاه به فرشتگان گفت( 
س که امتناع و تکبر کرد و از کافران يابل جزز سجده کردند، بهين

ن در يش از ايجا عقل بشر در برابر سجده که پنيدر ا). دبو
 داد ی ماند و ما را به تعجب وا میر ميم متحيسخن گفت آن یباره

 اسالم را وادار ین سجده، علما و دانشمندان مذهبيگونه اکه چه
نساخت که بشر را برتر از فرشته قلمداد کنند، بلکه برغم آن بر 

  .عکس آن اظهار نظر کردند
 تکبر از یس، از رويابل  از فرشته ها به نامیکيا يوگ

ن خاطر او را از يسجده در برابرآدم امتناع نمود و خداوند بد
رون راند و در يب) را بهشت در آسمان استيز(ا آسمان يبهشت 

 آدم و فرزندان او ی برایمبدل به دشمن 2 جه او و فرزندانشينت
دستور داد تا در ش حّوا همسرسپس خداوند به آدم و . شدند

َها َوقـُْلَنا «:  کنندیبهشت زندگ  آَدُم اْسُكْن َأنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة وَُكَال ِمنـْ
 

  34یآيه: ی بقره سوره-  1
 آدم با همسرش حّوا توانست نسل خود را بوجود بيآورد، معلوم نيست که –2

  )مترجم(ابليس، چگونه اين کار را کرده است؟ 
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ُتَما َوَال تـَْقَرَ َهِذِه الشََّجَرَة فَـَتُكوَ ِمَن اْلظَّاِلمِ يَرَغدًا حَ  م يو گفت (1» نيَ ُث ِشئـْ

 یوانبه فرا  و از آنديت در بهشت ساکن شوهمسر آدم تو ویا
د که از ين درخت نشويک ايد و نزديد بخوريهر جا که خواه

  2.) دي شویگران مستم
-وهيش را از خوردن مهمسرد خداوند آدم و يد سيابل یوقت

و  ب آدمي جهت فریله و سعينمود، اقدام به ح ینه  آن درختی
ز يها ننمود تا آن  آنیوهيها به خوردن محوا و وادار ساختن آن

از بهشت رانده شوند، پس وارد بهشت شده و آغاز مانند خودش 
 َما نـََهاُكَما رَبُُّكَما َعْن و«: ها گفتها نمود و به آن آنیبه وسوسه

 َلُكَما یَوقَاَمسَُهَما ِإنِّ * َن ي َأْو َتُكوَ ِمَن اْخلَاِلدِ نيِ َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأن َتُكوَ َمَلكَ 
ن يپروردگارتان شما را از ا (3»الَُّمهَا ِبُغُرورٍ َفدَ *  نيَ َلِمَن النَّاِصحِ 

ا يد يل به دو فرشته شويکه تبدنيم ايدرخت منع نکرد، مگر از ب
ر يها قسم خورد که من خ آنید و برايابيد دست ي جاویبه زندگ

ب ي آن درخت فریوهيخواه شما هستم و آن ها را به خوردن م
ش همسرورده شد و آدم و س بر آي ابلیجه خواستهيو در نت). داد

اش رحمت یس، درهايابل  بر خالفیول. از بهشت رانده شدند
ها از بهشت و ها باز ماند و تنها به اخراج آن آنیچنان به روهم

جا داستان آدم نيد و تا اين اکتفا گردي زمیشان بر روفرود آوردن
 یمنو دش دارد ادامه چنانس همي داستان ابلیول.  رسدیان ميبه پا

  .امت ادامه داردياش تا روز قاو با آدم و فرزندان

 
  35ه آي: ی بقره سوره- 3
 دستور خداوند به ساکن شدن آدم و همسرش در بهشت، کامالً با هدفی - 1

) جانشين شدن بر روی زمين(که از خلقت وی در نظر گرفته شده بود 
  )مترجم. (مغايرت دارد) چه را که نمی دانيدمی دانم آن(ی او و اين گفته

  22 - 20آيه های : ی اعرافسوره 2
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رو شده اند که به  روبهین داستان با مشکليمفسران در ا
 یم حساببه  مشکالتی، مادر همه ی و ناهمواریدگيچيپ ليدل
گونه س پس از رانده شدن از بهشت، چهيکه ابلنيد و آن ايآ

 به آدم و حوا در توانسته بود مجدداً و دور از چشم خدا خودش را
َاْخُرْج «حاً به او گفته بود يکه خداوند صریبهشت برساند، در حال

َها فَِإنََّك رَجِ  تا ) یرون شو که تو مطرودياز بهشت ب (1» ٌم يِمنـْ

را وسوسه، سخن گفتن، يب دهد؟ زيها را وسوسه و فربتواند آن
ک ي نزدی است و تنها از فاصلهیو مانند سخِن در گوش آهسته

 مشکالت و ی همهیگشا مفسران که راهیول. ابدي یتحقق م
گر قرآن يد مشکل موارد همچون د کهينپائ یريمعضالتند، د

  .افتندي یز راه حلّ ي نیکين ي ایبرا
ن ي در ای زمخشری عالمه یم به گفتهيانداري بینگاه

س به بهشت چه به قصد يست که از ورود ابليز نيجا: مورد
ا وسوسه و آزار آدم و حوا ياشد و م بيمفتخر شدن و تکر

 خودش نه به قرآن ین گفته هاي در ای زمخشر2.  شودیريجلوگ
 کند و سرتاسر گفته یعقل و نه منطق استناد م نه و سنت نه و
  . ستي نیگريز دي چیاوه سرائيش جز يها

ِس مطروِد در گاه خداوند، به يرد که ابلي پذی نمیچ عقليه
- آن(دربان است،  و پاسدار و هباننگ  آن همهیدارا  کهیبهشت

د يک شود و به دربان آن بگوينزد) ندي گویگونه که خودشان م
 آدم و حوا و نه به قصد مفتخر شدن و ی وسوسهیخواهم برایم

در جواب به او  هم ها بهشت شوم و آنتمتع از نعمات آن وارد
  دانند کهی میخوببه کهیحالد، در يشو وارد ديبفرمائ: نديبگو

 
  77یآيه): ص(یسوره . 34یآيه: ی حجر سوره- 1
    ی اعراف سوره20یی بقره و آيه از سوره36یتفسير آيه:  الکشاف- 2
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 به ی ماند که دزدین ميمثل ا. رون رانده و مطرود از آن استيب
 که او را از ورود به آن منع کرده ی پادشاهیها از کاخیکي

 ی دزدیخواهم براید ميک شود و به نگهبانان آن بگوياست نزد
 او باز و وارد یز در را به رويدار و دربان نيوارد شوم و نه د
ن ي که پادشاه او را از ورود به ا داندیکه میکاخ کند، در حال

  .کاخ کالً منع کرده است
ن اعتقادند ين معضل بر ايگر از مفسران در حل اي دیبرخ

س وارد بهشت نشده است، بلکه از راه آسمان به آن ها يکه ابل
 کهیحال در کرده،یم شان شده و وسوسهیک مينزد) آدم و حوا(

س به در يابل: ديگو یم یگريد. باشدیم آن خارج در چنانهم
 یس ميابل: دي گوی میکيآن . ک شده و ندا دادي نزدیورود

. شدند او مانع بهشت دربانان و نگهبانان یشود، ول خواسته وارد
دور از چشم انه وبهي ساخت و مخفیدهان مار وارد را پس خود

 حل ی که برایل سخافاتين قبينگهبانان وارد بهشت شد، و از ا
ن بود داستان يا. کنندی خود ابداع میرهايفسمشکالت قرآن در ت

م و در اصل ي خالصه آوردیگونهرا بهنس، که آيآدم با ابل
ل در تورات خود آورده اند و قرآن ي اسرائی است که بنیخرافات

  . و دخل و تصرف اقتباس کرده استیکار دستیرا با کمآن
  

  )مي بن مریسيع(ح يداستان مس
  

د و يسو تأئکيآن در قرآن از منظور از وارد ساختن 
گر ي دی و از سوئی اسالمیديت دعوت توحيصحه نهادن بر حقان

به  رونيو از ا. است فرزند خدا یو که انيحيمس ین ادعايرد ا
ح در يم و تولد مسي مرهمسر بدون ی بارداریگونگچه شرح

  .قرآن پرداخته است
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 َمل ِلد وَ يَمل « اخالص، قرآن به خداوند صفت یدر سوره
ان يحي مسیداده است، پس ادعا) نده استينه زاده و نه زا (»وَلدي

ن سوره در يح فرزند خدا است مخالف نص قرآن است و ايکه مس
 ش کهي قر  کافرانیادعا و هاآن ین ادعاي است به ایواقع پاسخ
  . دانستندیم خدا دختران را فرشتگان

  
  مي باردار شدن مریچگونگ

  
 ِإِذ انتَـَبَذْت ميَ  اْلِكَتاِب َمرْ یَواذُْكْر فِ «: دي گویم مي مریدر سوره

ً َشْرقِ  ً فََأْرَسْلَنا ِإلَ  *ايِمْن َأْهِلَها َمَكا َها ُروَحَنا فَـَتَمثََّل يفَاختَََّذْت ِمن ُدوِِْم ِحَجا
َا َبَشًرا َسوِ  َ

(  

                                                

 به یاد کن که در جائيم ين کتاب از مريدر ا (1»هل

ان ياز کسان خود کناره گرفت، در م) رو به آفتاب( مشرق یسو
م که بر يل را نزد او فرستاديخت و جبرئي آویها پرده اخود و آن

.ک انسان نمودار شديئت کامل ياو در ه
م در يمر که یموقع :نديگویم هيآ نير ايدر تفس مفسران

-به یبر و فرشتهض بوده، يح خود از آثاریوشوشست حال
 و ینوران )ليش و سبي ریب( د کامل، جوان، أمریانسانصورت 
 یگونه که زمخشرآن(ده ي پسندیاه مجعد و رفتاري سیبا موها

  2.ديظاهر گرد) دي گویم

لرَّْمحَن ِمنَك ِإن ُكنَت َتقِ یقَاَلْت ِإنِّ «: م گفتي مر ِ َا * ا ي َأُعوُذ  َقاَل ِإمنَّ
َ َرُسوُل رَبِِّك ِألََهَب َلِك ُغَالًما زَكِ   یَسْسنِ ميْ ٌم َوملَْ  ُغالَ یُكوُن لِ يىنَّ قَاَلْت أَ * ا يَأ

ًة ِللنَّاِس ي َولَِنْجَعَلُه آنيٌ  هَ یَقاَل َكَذِلِك َقاَل رَبُِّك ُهَو َعلَ * ا يَبَشٌر َوملَْ َأُك بَغِ 
 

  17 -  16یآيه: ی مريم سوره- 1  
  ی مريم از سوره17یتفسير آيه:  الکشاف-2  



 - 660 -

                                                

نَّا وََكاَن َأْمًرا مَّْقضِ  ً َفَحَملَ *ا يَوَرْمحًَة مِّ گفت من  (1»ايَقصِ ْتُه َفانتَـَبَذْت ِبِه َمَكا

 یفرستاده  من: ،گفتیزکاري برم اگر پرهی خدا پناه ماز تو به
گونه مرا چه: زه به تو ببخشم، گفتي پاکیپروردگار توام که پسر

 به من دست نزده است و زنا کار یکه بشری باشد، در حالیپسر
ن کار بر من آسان ين گفته که ايپروردگار تو چن: نبوده ام؟ گفت

 یم و کاري از ما قرار دهیت و رحمیتي مردم آیرا برااست تا آن
 پناه ی دور دستیجاافته، پس او حامله شد و با او بهيان يبود پا

 او یم به گفتهيمر: ندي گویمفسران از قول ابن عباس م). برد
راهنش يب پيک شده و در جيل به او نزدينان کرد و جبرئياطم
  2.د و او را باردار ساختيد که به شکم او رسيدم

 ی رد ادعایم است که برايردار شدن مرن داستان بايا
فرزند خدا است، در قرآن آمده است و  حيکه مسنيان به ايحيمس

ن پاسخ رد را تکرار کرده يگر ايک بار دي نساء یدر سوره
َا اْلَمسِ «است   َوُروٌح ميَ  َرُسوُل اهللِّ وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىل َمرْ ميَ َسى اْبُن َمرْ يُح عِ يِإمنَّ

نْ  هللِّ َوُرُسِلِه َوَال تـَُقوُلوْا َثالَثٌَة انتَـُهوْا خَ مِّ ِ َا اهلّلُ ِإَلٌه َواِحٌد ريً ُه َفآِمُنوْا  ا لَُّكْم ِإمنَّ
 یم فقط فرستادهي بن مریسيح، عيمس (3»ُكوَن َلُه َوَلدٌ يُسْبَحانَُه َأن 

 است از یم سپرد، و روانيبه مر بود که او یاست و کلمه خدا
زند، بس يسه چ ديد و مگوئيامبران او بگرويدا و پاو، پس به خ

 است و از یکي شما است خداوند ی برایکي نیهيد که مايکن
  )داشتن فرزند منزه است
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ها يفَأرَسلنا اَل«: دي گوین ميکه در پاسخ نخستنيجالب ا
 دوم، به پاسخ در و )ميفرستاد  اویل را به سويو جبرئ(»روِحنا

 وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىل «: دي گویو م شده رتکينزد انيحيمس یده يعق
ْنُه ميَ َمرْ   است یروان سپرد و مي او بود که به مریو کلمه (» َوُروٌح مِّ

و .  از جانب او استی خداوند و روحیح کلمه ي مسیعني) از او
 ِإنَّ َمَثَل «: دي گوین مي آل عمران چنی در سورهیدر پاسخ سوم

اْحلَقُّ ِمن * ُكوُن يَكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمن تـَُراٍب مثَُّ َقاَل َلُه ُكن فَ َسى ِعنَد اهللِّ  يعِ 
- نزد پروردگار همیسيت عيحکا (1» نَ يرَّبَِّك َفَال َتُكن مِّن اْلُمْمرتَِ 

" د و سپس به او گفتيت آدم است، او را از خاک آفريچون حکا
افي یز هستيباش، پس او ن

س از ديگری بررسی کنيم تا ببينيم اکنون اين سه را يکی پ
که ني ایان را در باره يحي مسی هست که ادعایزيها چآنآيا در

ح فرزند خدا است، باطل سازد؟ پاسخ نخست قادر به باطل يمس
  کهیوجود یبه معن را فرزند کهنيا ست، مگرين ادعا نيساختن ا

 شود یبه صورت نطفه از صلب پدر خارج و وارد رحم مادر م
ح يد که مسي گویها من پاسخ به آنيرا در ضمِن ايم، زيريذبپ

ً بدان یا آمد وليدند بدون پدر به ي گوئیطور که مهمان  الزاما
ً از صلب خداوند نازل شده باشد، بلکه يست که باي نیمعن د حتما

 که پروردگار فرستاده بوده تا از ین تولد توسط آن فرشته ايا
 تواند یرو نمنيبوده و از ا تهگرف صورت بدمد در او خدا روح

  .فرزند خدا باشد

 
  60 - 59آيه های : ی آل عمران سوره-  1
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 ین پاسخيه چنين توجي ای توانند برایان ميحيالبته مس
ست که ين نين که او فرزند خدا است ايمنظور ما از ا: بدهند

- خود به صورت نطفه به پدران از صلب بشر که یهمانند ابنا
بر  ما اعتقاد ند از صلب خداوند نازل شده است، بلکهي آیوجود م

- همان( خارق العاده یاگونه و بهیبدون داشتن پدر نست کهيا
 با توجه ی و فرزندیده شده است و پدريآفر) دي گوئیطورکه م

را نه تنها حصول يح باشد، زي تواند صحی باز مین معنيبه ا
.  نداردیز منافاتي خداوند ن»ُوَلدِ يِلد َومل يَمل «افته، بلکه با صفت ي

 را به عنوان یکيان افراد بشر يد که خداوند از م وجود نداریليدل
) ليخل(به عنوان  م رايابراه گونه کهفرزند انتخاب نکند، همان

انسان  رايار باال ، زي است بسیدم اتخاذ کرد که مرتبتار و همي
داند پس ی کند که همتراز خودش میم انتخاب یبه دوست  رایکس

  چرا باشد، زيجا دوستم به عنوان همدم و ياگر انتخاب ابراه
-به خصوص کهبه نباشد؟ زيجا فرزند  به عنوان حيمس انتخاب

 یا خارق العادهیگونهاو بدون پدر و به نشيآفر قرآن خود یگفته
به  را د بن حارثهيز زيصورت گرفته است؟ شخص دمحم ن

که از یدر حال  گفتندید بن دمحم مياو ز و به رفتيپذ یفرزند
  . او بودیده بود و فرزند خواندهصلب او نازل نش

 نير بر ايان را دايهودي ی تواند ادعایپاسخ نخست م یآر
 در ی باشد، رد کند ولیل نداشتن پدر، زنا زاده ميدلح بهيکه مس

 ی کافیم کارآئيان که بدان اشاره کرديحي مسیهابرابر استدالل
  .را ندارد

-دهيا عقري رسد، زیب به نظر ميار عجيدوم قرآن بس پاسخ
ً يرا ع) تيتثل  (ی ) القدسپسر، و روح پدر، ( انيحيمس همانند نا
 خدا یامبر و فرستادهيح را پين اختالف که مسيبا ا. رفته استيپذ

و  ان از پدر همان خداوند استيحيرا منظور مسيز. دانسته است
 که یگريدزيا هر چيل يح و روح القدس، جبرئيمس یعنيپسر 
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-ح کلمهيد که مسي گویحاً ميه صرين آيدر ا و.  دانندیمخودشان 
- کلمه(ن اختالف که فرزند را به ي از او است با ای خدا و روحی
روح «)  از اویروح(و روح القدس را به »  هللایکلمه«)  خدای

 او روح او و یسان خدا و کلمهنيو بد. ر کرده استيتعب» ِمنهُ 
َوال «دي گویها مآنگونه به آورند پس چهیوجود مبه ت رايتثل کي

 اقراربه آن  خودش کهیدرحال) زنديد سه چيمگوئو (»تـَُقلُوا ُثالثَه

فرستاده  حيمس مزبور یهي آیگفتهکه بهنيبا توجه به ا البته. دارد
چهار  ( عيبه ترب ليتبد هم )یسه گانگ(ت يپس تثل است خدا ی

  !مي سه تار اضافه کرده ایشده و تار تازه ا)  یگانگ
 کند که یت مين گمان را در ما تقويه اين آي ایبررس

ان، گفتِن فرزند خدا به يحين بوده که مسيامبر دمحم فقط ايمنظور پ
که نيز را کنار بگدارند و نه ايسه چ) ثالثه(ا گفتِن يح، يمس
ر دهند و ييتغ) یسه گانگ(ت ي خود را نسبت به خود تثلیدهيعق

از هر  واقع در که رآن را قین گفته يان ايحيکه مسنيتر ابيعج
چ يکه هیدر حال. رندي پذینم دارد موافقت  آن هایده يعق با لحاظ

رسول (،)روح هللا(و ) کلمة هللا(م که عالوه بر يني بی نمیضرر
  .ز به آن ها اضافه کننديرا ن) هللا

 همان پاسخ نخست است و یاسيسوم در واقع روش ق پاسخ
ده است که بدون يش کشيدم را پنش آي خود، آفری اثبات گفتهیبرا

ن وجود و باالتفاق فرزند يشده است و با ا دهي آفریمادر ايپدر 
 ین استدالل برايم اين گفتيش از ايو ما پ. رودیشمار نمخدا به

 یبرا  نهیم کار ساز است، وليان به مريهوديرد اتهامات 
ح همان ي مسیمنظورآن ها ازفرزند کهنيا مگر. انيحيمس

  پدرانینطفه  باشد که طبق آن فرزندان از یمتعارف یفرزند
ش يآورند ونه ادعایرا بر زبان منه آن  شوند،کهیم دهيآفرخود 

  .را دارند
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را ياست ز، مع الفارق یاسيق نيک چنيز ي نیاز طرف
 پروردگار به ی اثبات قدرت و توانائیآدم تنها برا نِش يداستان آفر

ح ينش مسي مادر است و آفراياز به پدر يدن انسان بدون نيآفر
نر  یختگيتنها از آم اتيح شده که دهي آفرین نبوده و در زمانيچن

ن يتریات انسان که به عاليخصوص حبه. دي آیم وجودبه و ماده
 تحول و تکامل یهاات در طول دورهين درجه حيترو متکامل
اد شده يگونه که از آن نيح به ايدن مسيده است و آفريخود رس

نش يکه آفریر ممکن است در حالي کامالً غی از لحاظ علماست،
ن يان اياس ميپس ق.  استناد دادیک اصل علمي توان به یآدم را م
  .ح باشديتواند صحینش نميدو آفر

ح به آن ينش مسي وجود دارد که با آفریه ايز آيدر قرآن ن
 مؤمنون یدر سوره.  که در قرآن آمده است منافات داردیگونه ا

نَساَن ِمن ُسَالَلٍة مِّن طِ « :ديگو یم  یمثَُّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة فِ * نيٍ َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
م، سپس او را به يدي از ِگل آفریه ايانسان را از ما (1»نيٍ قَـَراٍر مَّكِ 

-نيدرا) مي استوار و مستحکم قرار دادی در جانینطفه ا صورت
 و بدون پدر و  از ِگلجا مراد از انسان همان آدم است که او ر ا

قرار  را سپس او( »  ُمثَّ َجَعْلَناهُ «ر اشاره يو ضم) ميديآفر(مادر 

 یبه معن  آدم، بلکهی نه به معنیبه انسان ول  گرددیباز م) م يداد
: ديگوی میزمخشر.  شودیفرزندان آدم م شامل آن که اعمِ 

و را د و سپس جوهر ايخداوند جوهر انسان را در ابتدا از ِگل آفر
 مادر  رحمیعني  استوار و محکمیدر نطفه قرار داد که در جائ

دن آدم يکه انسان پس از آفرنيه در اي آی معن2. ردي گی میجا
د کامالً واضح است ي آیوجود متنها توسط نطفه در رحم مادر به

  .ح کالً منافات دارديدن مسيو با آفر
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  ح يدن مسيب کشيبه صل

  مان آسیو باال بردن او به سو
  

ان به مصلوب شدن و باال بردن، هر دو يحين باره مسيدر ا
ن يبا ا. ان تنها به مصلوب شدن معتقدنديهودي یول. معتقد هستند

ح فاصله ين دو گروه به مصلوب شدن مسيان اعتراف ايوجود م
  .م وجود داردي عظی دور و اختالفیا

 به یان در واقع از نوع اعتراف شخصيهودياعتراف 
ها بودند که او را دار را آنيت که مرتکب شده است، ز اسیتيجنا

 حالت ی بودند، ولیگريکه دار زنندگان کسان دنيزدند و با ا
 یرا با وي به دار زدن دشمن را دارد، زیانه اياعتراف انتقام جو

 را یان اعتراف مؤمنيحي اعتراف مسیول. دندي ورزی میدشمن
- رفته تا گناهان او را به دار یح به خاطر او بر بااليمس که ماند

خاطر آن د که بهي که پدرش آدم، مرتکب شده بشویخاطر گناه
ن يبه زم) خانه سعادت(خته و از بهشت يخشم خدا را بر انگ

به خاطر آمدن  را رو خدانياز ا شده، و رانده)  رنجیخانه(
ح را ي دانند و مسیون او ميگذارند و خود را مدیح شکر ميمس

  .  نامندیم) فدا کننده(
 در زد وي خیمهر دو گروه به مخالفت بر با قرآن یول

نه ( 1» َوَما قَـتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكن ُشبَِّه َهلُمْ « :ديگوی نساء میسوره

) او را کشتند و نه او را بر دار بردند، بلکه بر آن ها مشتبه شد
 را اران اوي از یکي مفسران، خداوند ی که به گفته ین معنيبد
ان يهودي از یکيگر، ي دی برخیا به گفته يه او ساخت و يشب
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ح يکه او مسنيان به گمان ايهوديه نمود و يمنافق را به او شب
دن يب کشي کشتن و بر صلیعنيمصلوب کردند،  را است، او
 شباهت ی را که به ویگريح نشده بود، بلکه شخص ديشامل مس
در آن جا  ی که شاهد قابل قبول استین مسئله موقعيداشته و ا

گاه امکان دارد که ده باشد و آنيک ديز را از نزديبوده و همه چ
ح نبوده، ين مسيد ايشده و بگو مشکوک رفته بيبه شخص بر صل

ه به وي شبیبلکه شخص
ان بوده اند يهودين يد که اي آین بر مياز کالم مفسران چن

عتقدند که که مّورخان میدند، در حاليب کشيح را به صليکه مس
 یح ميکه مس ن اتهاميکرده، به ا ن کار رايا مياورشل یُرم حاکم

ن يرد، که در ايخواهد پادشاه شود و قدرت را در دست بگ
ک يح يب رفتن مسي بر صلیدر نف) شباهت (یصورت بهانه

د به ي بعیليرا خيه خواهد بود، زي پای و بیار واهي بسیبهانه
 ین اشتباهيک چني مرتکب ی ُرمیاسيرسد که حاکم سینظر م

ب بکشد هر قدر هم که ي به صلیگري دی را به جایکيشود و 
  . باشدیشباهت قو

 از مردم اتفاق یرين حادثه در حضور جمع کثيهرحال ابه
 یخوبح را بهي نبوده که مسیها کسان آنيد است در ميو بع افتاده

  فوراً به دار زنندگانیزين چينشناخته و در صورت بودن چن
ح يرا مسيا زده اند زي زنند ی را دار میگريگفت که شخص دیم

 شناختند ی نبوده و همه چه دوست و چه دشمن او را مینامآدم گم
- یم به نظر ديو بع ار مشکليبس ،یاشتباه نيچن کي و وقوع

  .ديرس
ح را ينست که دمحم به دار رفتن مسي رسد ایآنچه به نظر م
 احترام بود که معتقد و دي دیم ومقدس ا عيرف دور از شأن و مقام

چ يز که هي دمحم نیسازد و از طرفی منزلت او را خدشه دار مو
 داد و ینم ن اسالم از دستي جذب مردم به دی را برایفرصت



 - 667 -

-خواست با بزرگیکرد، میز مينرا ابتکارآن یزهيوسائل و انگ
 یليح نشان دهد که شأن و منزلت او خيداشت و معظم ساختن مس

ن کار ي دار رفته باشد و با ایالتر از آن است که بر روبا
 خود و اسالم جذب یها را به سوان را استمالت کرده و آنيحيمس
 به یح را رد کرده و رويرو مصلوب شدن مسنيد، از اينما

 فراموش کرد که با رد کردن بر ید کرد وليآسمان رفتن او تأک
ها را  آنیحي مسنيه و اساس ديح در واقع پايب رفتن مسيصل

ح يها انکار عظمت مسن کار از نظر آني سازد و ایمنهدم م
  . است

ش گرفت و ين روش را در پيل دمحم همي اسرائیدر مورد بن
در قرآن  هانده و مکرر آنيفزا اد کردنياز  ها استمالت آنیبرا
اقتش را ي قرار داد که لیگاهیها را در جاغ نکرد و آنيدر

ن خلق خدا يزتري داد و عزیان برترير عالمينداشتند و بر سا
ستند و در يسته آن ني که شایگونه اامبران آن ها را بهيشمرد و پ

 شود بزرگ و معظم نمود یافت نميتورات خودشان هم مانند آن 
 نمود و ی تابیامبران آن ها در قرآن بيگر پي و دیو در ذکر موس

، یامبريپ  ویهپادشا: دو ضد را جمع نمود  از آن هایبرخ در
-به لي اسرئیبن از پادشاهان که مانيفرزندش سل چون داود وهم

-یدر حال. امبران شمرديها را جزو پ او آنی روند، ولیم شمار
مان ُملک ي سلیستند و برايان قائل به نبوت آن ها نيهوديکه خوِد 
 شهيچ ريرد و هي پذیرا نم آنیچ خردي بر شمرد که هیو دارائ

ها و خ ندارد و قرآن را مملو از داستانيدر تار یساسو ا هيپا اي
 یا که سورهیاگونهگفته ها و معجزه ها و خرافات آن ها کرد، به

 از ذکر آن ها باشد، همه و همه تنها ی شود که خالیافت نمي
 در دار هجرتش یها که با و از آنیمعدود  استمالت گروهیبرا

شه سنگِ سر راه يوض همها در ع آنیول. ساکن بودند) نهيمد(
نه و قدرتمند يش از باال گرفتن کارش در مدياو بودند و او پ



 یو گاه هاد از آنيتمج  به باال بردن و مدحیچنان گاهشدن، هم
که از یان و در حالي داد و در پایها ادامه ممذمت و شماتت آن

 امير را از نيده و کامالً قدرتمند شده بود، شمشيوس گرديآن ها مأ
  .شه کن ساختي وطن ریها را با کشتار و جال آنیده و همهيکش

  
   آسمانیح به سويباال رفتن مس

  
ح يو مسلمانان هر دو متفق القولند که امروزه مس انيحيمس

 یها نم نه من و نه آنی دهد، ولیم ادامه یبه زندگ هادر آسمان
 از یکيا منظورشان در يم که منظور کدام آسمان است؟ آيدان
 یکيدر  اياست  ن خودمانيزم  خواهری مسکونیاره هاين سيمه
 پراکنده شده یان که در سرتاسر هستي پایب یستاره ها نيهم از

  . داند و بسیاند و تعدادشان را خدا م
ش از باال رفتن به آسمان اختالف نظر يدر مورد فوت او پ

 دفن يحيمس. وجود دارد
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ان معتقدند که پس از مصلوب شدن،
که ) تونيجبل ز(به  و پس از سه روز از خاک برخاسته ود يگرد

ت المقدس است رفته و از آن جا به آسمان يب یاز حومه ها یکي
 ديگرد بنا یسائيبه آسمان، کل در محل صعود. عروج کرده است

ح در آسمان به ي نامند و اکنون مسیامت مي قیسايرا کلآن که
 یرا کسيز. یون روز بدی دهد و به گمانم زندهی ادامه میزندگ

  1.از به غذا نداردي کند نی میکه در آسمان زندگ
 

 نکته ای که رصافی به آن اشاره کرده است نکته ی بسيار جالب و -  1
 آمده 169یی آل عمران، آيهت زيرا در قرآن، در سورهمهمی اس

ً َبْل َأْحياء ِعنَد َرِِّْم يْرَزُقونَ «است  آن (» َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا ِفی َسِبيِل اهللِّ أَْمَوا

اند مرده مپنداريد، بلکه زندگانی هائی را که در راه خدا کشته شده
من شخصاً نتوانستم فرق ). وزی خوارندهستند که نزد پروردگاشان ر

های ديگر يا بستر بيماری يا غير ميان ُمردن در راه خدا يا در راه



ولی موضع مسلمانان نسبت به اين مسئله حيرت آور است، 
ل نامعقول که فاصله شان با معقول از يمعقول را با دال آن ها

 یبرا.  دهندیا است مورد اثبات و استناد قرار مين تا به ثريزم
م ي دهی قرار میآن را مورد بررس خود قریهين مسئله آيدرک ا

ُرَك ِمَن الَّذِ یَك َورَاِفُعَك ِإلَ ي ُمتَـَوفِّ یَسى ِإنِّ ي عِ ِإْذ َقاَل اهلّلُ « َن  ي َوُمَطهِّ
1» ...َكَفُرواْ 
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 ی و به سوکشمیمن ترا م یسيع یا: گفت که خدا (

 یم پاک دنديکفر ورز که یهائاز آن و دارمیخودم بر م
ه هرگز بر ين آي اید گفت که معنيز باير چش از هيپ...). سازم

 به آسمان داللت ندارد، بلکه نزد یا بدن خاکيح يباال بردن مس
و مکان منزه است، او  از جا خداوند است و شده برده خدا باال

 یچ گونه تناقصين کالم هيو در ا ستيچ جا نيهمه جا هست و ه
ست و از  انتها ای بیک وجود کلّ يرا خداوند يوجود ندارد، ز

 یح به سويمس باال بردن پس ست،ياز او ن ی خالیچ جائيرو هنيا
 است یقتيند، حقي گویطور که مفسران مخدا و نه آسمان، آن

 حين مسئله خاص به مسيد و اي از هر گونه شک و تردیخال

 
ی بيماری و يا مرگ طبيعی بر اثر کهولت را تشخيص دهم، چون همه

ها منتهی به مرگ می شوند، يعنی جسد بی جان بر روی اين حالت
از آن جدا شده و به ماند و تبديل به خاک می شود و روان زمين می

حاال . ی خود در سرای جاويد منتقل می شودجايگاه اليق و شايسته
چرا کشته شدگان در راه خدا در آن سرا زنده و روزی خوارند و 

کس معلوم نيست و ديگران از چنين مزيتی برخوردار نيستند بر هيچ
م چه مسلاين سؤال پيش می آيد که آيا روح هم مردنی است؟ البته آن

است نقص در ما نيست، بلکه در محتويات چنين گفته هائی است که 
  )مترجم. (به خدا نسبت داده می شوند

  55یآيه: ی آل عمران سوره-  1
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 شود یم یجزئ وجود دچار انحالل  کهیزيهر چ بلکه ستين
  . انتها استیطلق و ب میا وجود کلّ ي خدا یاش به سوبازگشت

د که يم ديم، خواهياندازي بیه نگاهيو چنانچه به ظاهر آ
 باشد، آنگاه در یم)  کشممیترا  (در لغت »  کيُمتََوف « یمعن

- میگر ي دی را همانند هر انسان عادیسيع خداوند که ميابي یم
او  ، بلکه)منکر آنست قرآن رايز( نه با مصلوب شدن ی، ولکشد

  . کشدمیسته اش را به رغم خوا
 ید معنيم، بايرا دانست) کً يُمتََوَ◌ف (ی اکنون که معن   

. ميز بدانيرا ن)  دارمی خودم بر میو ترا به سو(» یورافعًک الّ «
- یبرم  خودم بازیترا به سو (جز  یزيچ آن یاز نظر من معن

. اوست کشتن یبازگشت او به خدا نشانه رايز. ستين )گردانمت
، )باز گرداندن (یجاداشت و احترام او، به به خاطر بزرگیول
ه ين آي ایر معني مفسران در تفسیکار برده ولرا به) برداشتن(
رامون آن ابراز کردند که به ي پید مختلفيران ماندند و عقايح

امام  (یزمخشر) الکشاف( از آن ها که در یارائه برخ
   .مي پردازیآمده اند م) نيالمفسر

و مبرهن است که  ثابت  اسالمیانزد علم کهیاز آن جائ
 آسمان برداشته شده است، لذا ی زنده به سویگونه  بهیسيع

شدن او بعد از تحقق وفات است، ه که دال بر برداشته يظاهر آ
رسد ین معقول به نظر نميا: رو گفتندنياها مشکل آمد و از برآن

 ن کار،يرا منظور از ايکه بعد از وفات به آسمان برده شود، ز
پاک و مطهر : نجات دادن او از مصلوب شدن است، دوم: نخست

گونه  با کافران و ناباوران است، همانیساختن او از هم جوار
خود بهه آمده است و با فوت، هر دو منظور خوديکه در متن آ
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را يست، زياو ن) برداشتن (ی برایليگر دليحاصل خواهد بود و د
  1. دي آیدر نمن به عقل جوريو ا. ل حاصل استيتحص

 گردند تا با استناد به یگونه به دنبال معقول مد که چهيبنگر
 به یسياگر برداشتن ع. ر معقول را اثبات کننديک امر غيآن 

 یزنده  برداشتن گونهر معقول است، چهيغ آسمان پس از مرگ
- به هيظاهر آ که جا تواند معقول باشد؟ و از آنیاو به آسمان م

ر آن يل و تفسيد شروع به تأويرسینظر نم بهها معقولزعم آن
 یإن«: دي گوین مي چنیان زمخشرين مينمودند که در ا

 یدست کافران حفظ ممن تو را از کشته شدن به یعني »کيمتوف
 موکول ثبت کرده ام تيبرا  کهیگريکنم و اجلت را به وقت د

ا هدست آنبه کهنيا  و نهُکشميترا م خودم دستبه  و  سازمیم
 آسمانم و ی تو را به سویعني) یورافعًک الّ (، یکشته شو

  2.  دارمیقرارگاه فرشتگانم برم

ن ير فاعل را که خداوند است در ايگونه ضمد که چهيبنگر
ر و يبه آسمان و قرارگاه فرشته ها تفس)  منیبه سو(» یالّ «گفته 

ن يک چني را حمل بر یچه زمخشرر کرده است، ظاهراً آنيتعب
ها که خدا در آسمانني کرده است همان اعتقاد او به ایريتفس

به آسمان ) ر فاعليضم(ر ي به تفسیازي باشد وگرنه نیاست م
  .ستين

  تو را پس از فرود آمدن مجددیعني» کيمتوف«گر گفتند يد
 ، کهُکشمیم اجلت دنيرس فرا به وقت ،نيزم یاز آسمان بر رو

  . مطابقت داردی زمخشریبا گفته بالمآل
که تو را در حال ني ایعني» کي متوفیإن«:  گفتیگريد

گاه در به تقرب و تيدر امن که ی آسمان و در حالیخواب به سو

 
  ی آل عمران سوره55یتفسير آيه:  الکشاف-  1
   همان منبع-  2
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ن جمالت در ي ایندهي، گوی شویدار مي از خواب بیهستخدا 
تَـَوىفَّ ياهللَُّ « استناد کرده است ی قرآنیهين آي خودش به ایگفته ها

َا وَ نيَ اْألَنُفَس حِ  را  جان انسان ها خداوند (1»  َمَناِمَهای َملْ َمتُْت فِ یالَّتِ  َمْوِ

شان اند به هنگام خفتن که نمردهیهائبه هنگام مردنشان و جان آن
 به یازي ارزش هستند که نی بین گفته ها به قدريا.) رديگیم

را در اصل باطلند يست، زيها ن باطل ساختن آنیل برايآوردن دل
 نماند که عبارت ی مخفی، ولیهي است بدیو باطل بودنشان امر

ر يامبر دمحم را خيخداوند، پ. ستي نی از چند پهلوئیخود قرآن خال
- ض را بهين عبارت سرتا پا ضد و نقيک چنيدهد که توانست 

  !اورديوجود ب
 ی وجود ندارد و همهیداستان ابتکار گونهچيدر قرآن ه

 با یآهنگهمجاد ي دخل و تصرف جهت ای آن با کمیهاداستان
م يمگر داستان باردار شدن مر. ده اندي قرآن اقتباس گردیهاهدف

 دمحم در یشگيو طبق روش هم. که تنها به قرآن اختصاص دارد
ن مشکل به ي حل ایز براين بار نيش آمده، ايحل مشکالت پ

که در آن  اءي انبی سوره91یهيل پناه برد و بر خالف آيجبرئ
 یگري دیهيم آي تحریده است، در سورهنش) دنيدم( به یاشاره ا

 ابـَْنتَ  ميَ َوَمرْ « :ن مسئله اشاره کردينازل کرد و در آن صراحتاً به ا
م يمرو ( 2»...ِه ِمن رُّوِحَنا يَأْحَصَنْت فَـْرَجَها فَـنَـَفْخَنا فِ  یالَّتِ  ِعْمَرانَ 

 
چنين نگاه کنيد به تفسير قرطبی و تفسير  هم . 42یآيه: ی زمر سوره- 1

  .ی آل عمران سوره55ی ر در تفسير آيهکثيابن
جا دمحم مرتکب يک اشتباه تاريخی در اين . 12یآيه: ی تحريم سوره- 2

کامالً آشکار و فاحشی شده است و مريم دختر عمران و خواهر موسی 
بن عمران وهارون بن عمران را با مريم دختر يوآخيم مادر عيسی که 

 زمانی است، اشتباه گرفته است  سال فاصله1200ها حدوداً ميان آن
  )مترجم(
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ش را حفظ نمود و از يخو) یآلت تناسل(عفت  کهعمران ردخت
  ......) ميديدمش در آن يروح خو
در آلت ) دنيدم(م که يابي یح در مين عبارت صريبا ا

گونه که مفسران از قول اش، آنراهنيب پي بوده و نه در جیتناسل
م اگر يد بگوئيو طبق اطالع مزبور با. ندي گویابن عباس م
 دهيآفر را حيم، مسي مریدن روحش در آلت تناسليخداوند با دم

ح فرزند خدا يند مسيگویکه م انيحيبه مس قرآن است، اعتراض
  است کهیفرزند کس در عرف ما راي باشد؟ زی چه میاست برا

ح هم از يد و مسي آیوجود مدر رحم مادر به پدر ینطفه  از
 .وجود آمده است مادر بهیدر آلت تناسل ده شدن روح خدايدم
او «که نيان تنها گفتن ايحين بوده که مسيدمحم ا یخواسته  ديشا

 ی منظور خود، کلمه یبرا رها سازند و را» ند خدا استفرز
ح قرآن اقتضا يابند وگرنه نص صريب) فرزند(جز  را بهیگريد
  .  کند که او فرزند خدا استیم

 قرآن را ی داستان های خواهم همه یجا نمنيمن در ا
 دو نيهم قماش از هاآن یهمه  قرار دهم چونیمورد بررس

ر ي سای برایائي گوی توانند نمونه ین هستند و ميشيپ داستان
ب يار عجي بسیا خواهم به جنبهی می آن باشند، ولیهاداستان

 قرآن چه از لحاظ حال و وضع و چه گفتار ی از داستان هایبرخ
  . شده باشد اشاره کنمینيکه به بالغت آن توهنيبدون ا
 و خضر است که ی داستان موسی قرآنیها از داستانیکي

ن مسئله است يگر اانياد شده است و نماي کهف یورهاز آن در س
 برون و ظاهر متفاوت ی درون با علم و آگاهیکه علم و آگاه

  .به نفع علم درون است و نه برون قتياست و حق
 ی و خضر سوار کشتین داستان آمده است که موسيدر ا

ن کار او يوجود آورد و ا بهیشدند و خضر فوراً در آن سوراخ
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تَـَها لِتُـْغِرَق «:  قرار گرفت و به او گفتیراض موسمورد اعت َأَخَرقـْ
 تا مردمش را یرا سوراخ کردآن (1»ًئا ِإْمًرا يَأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت شَ 

خضر به او ). ی شدیستي؟ واقعاً که مرتکب کار ناشایغرق ساز
کار ا بهي است که در دریچارگاني متعلق به بین کشتيا: گفت

 را ی است که هر کشتیر راه آن پادشاهير مساشتغال دارند و د
وب يرا معن خاطر آني کند و من به ایند به زور غصب ميکه بب

فتد و صاحبان آن متضرر يساختم تا به چنگ پادشاه مزبور ن
  .نشوند

 را سوراخ کرد که از سطح آب ی از کشتیحتماً خضر جائ
سطح چنانچه  و گرنه، دي رسینم به آن ايباالتر است و آب در

  را کهیسوراخ  شد ویم غرق اي کرد در دریرا سوراخ مآن
 از طرف ی توانست مانع ضبط کشتیآورده بود نم وجودبه

 و ی بهره برداریرا هنوز شناور و آمادهيپادشاه شود، ز
ست که ي من روشن نی باشد و برای میانوردي و دریريبارگ
ا ي؟ آ نکردی که خضر به او داد اعتراضی به جوابیموس چرا

 ی و خضر با جوانیدرون؟ سپس موس ن است علم باطن ويا
افکند و  نيبر زم را ل اوي دلیبرخورد کردند که خضر فورآً و ب

ت کرده ير روايد بن خبيگونه که سعد، آنيش را با چاقو بريگلو
  2.است

: به او گفت خضر کرد، حيتقب را او ن کاريا شدتبه یموس
 او خودش مؤمن ی باشند، ولین م داردکه مؤمینين جوان والديا

ان ينش را وادار به کفر و عصيکه مبادا والدنيدم از اينبود، ترس
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بهتر  یرو او را کشتم و خواستم که پروردگار جواننيکند و از ا
  1. تر از او را عوضشان دهدتر و پاکو مهربان

 کشتن آن جوان نزد خداوند ی خضر برایزه يچنانچه انگ
 قابل قبول باشد، پس بر خضر الزم و واجب ح و معقول ويصح

ا ي مؤمن باشد بکشد و یني والدی را که دارای بود که هر کافریم
 یعني یکين ي مؤمن هستند، و ای فرزندی که داراین کافريوالد

ن کافر که مبادا فرزند مؤمنشان را با افکار خود يکشتن والد
تل فرزند تر بر قمسموم ساخته و کافر کنند، به مراتب مقدم

ر افکار ياش را تحت تأثنياست که ممکن است والد یکافر
ن بر فرزند به مراتب ير والديرا تسلط و تأثيز خود بکند زيکفرآم

که آن ها نيو احتمال ا. ن استير فرزند بر والديتر از تأثشيب
  .تر از عکس آنستشي بیليبتوانند فرزند را وادار به کفر کنند خ

ن مؤمن آن جوان يبه عکس العمل والد یدر قرآن اشاره ا
ست يکافر که به دست خضر کشته شده است نشده است و معلوم ن

ا به خاطر از يا نه و آين کار بوده اند ي به ایها راضا آنيکه آ
ن نشده اند و خضر را مورد ي تاب و غمگیدست دادن او ب

ست که چرا ين معلوم نيچنمالمت و سرزنش قرار نداده اند؟ هم
نکشت که با وجود کافر بودنش از  ر فرزند کافر نوح راخض

 م غرقياز ب نوح  آخر محروم نشد وی تا لحظه یمحبت پدر
 کرد و ی دعوت می سوار شدن به کشتیمرتب از او برا او شدن

 فرزندم با ما سوار یا (2»  إرکب معنایا بني«:  گفتیبه او م
افر کردن م کيم را از بيا چرا آزر پدر ابراهي، ) شویکشت

 از آن خضر  کهی رسد که علم باطنینظر مبه. فرزندش نکشت
گذارم که  بوده و خدا را سپاسیبيعج ار علميبس بوده برخوردار

  !مردم تا به امروز موفق به کشف آن نشده اند
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ن است يگر قرآن، داستان اسکندر ذوالقرني دیاز داستان ها
و تنها به گفتن امده است ي از او در قرآن نیکه در واقع نام

ن سؤال ي ذوالقرنیو از تو در باره  (1» نيِ  اْلَقْرنَ یْسأَُلوَنَك َعن ذِ يوَ «

ص دادند که او ي مفسران تشخیاکتفا شده است ول)  کنندیم
ن بوده که ين داستان در قرآن ايعلت وارد کردن ا. اسکندر است

مورد  در دمحم امبريپ از انيهودي کيش به تحريقر  کافرانیروز
تا او را در تنگنا قرار داده  سکندر و اصحاب کهف سؤال کردندا

ن منظور يز به هميش از آن نيپ.  وادار سازندیو به مغلطه گوئ
ک کرده بودند در مورد روح از او سؤال کنند، يان را تحريشيقر
-چي هی دانستند که امکان جواب دادن به آن برای میخوبرا بهيز

  .ستيکس ممکن ن
 یم  جوابی بها ران بود که دمحم سؤال آنياسته يشا بتهال

 ین سؤاالتي گفت که جواب دادن به چنیها مگذاشت و به آن
خ سؤال يان و اهل تاريد از داستان سرايست و بايدرشأن من ن

 یم که به من وحي گویچه را مامبرم و فقط آنيک پيد، من يکن
  . شودیم

واقع  ربوده؟ د چه قرآن در داستان ن دويا آمد ذکر یپ
 که یر ساختن دمحم درمسائليان در درگيهودي یخواسته تحقق

 یعني یزين چيک چنيا يآ. ريست، الغي نیامبرياصالً درشأن پ
ها و فاتحان و  فرماندهان و قهرمانان جنگیها داستانیبازگوئ

 دمحم ی غائیها با هدفیخي و تاریک کتاب داستانيل قرآن به يتبد
 ی خدا و راه راست تناسبیدم به سوت مريو خود قرآن در هدا

 با داود کرد مان وي را که با سلیدارد؟ چنانچه قرآن همان کار
د و او ي پوشانی میامبريپ ز لباسين او به و  کردیم زين اسکندر
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او  سپس به شرح داستان آورد و یحساب مامبران بهيرا جزو پ
ن  بودیشد و برایبت حاصل مي مص دریفي تخف باز پرداخت،یم

ن ي ایول ميافتي یم یزه و مناسبتي در قرآن انگیهائن داستانيچن
 یبنده) اسکندر(که او ني نکرد و تنها به ذکر این کاريچن

 کيو جز  ن هم نبوديقت چني بوده اکتفا کرد که درحقیصالح
 ی هدف و بی بیهاورشيها و جنگ با ز کهيرخون فاتح پادشاه

 یجا از خود بهیو اثرشان ساخت ينفع خود کشورها را پر
  . نبودیگريز دينگذاشت، چ

اسکندر به چشم  در داستان که یزيبرانگ تعجب از مسائل
غروب آفتاب  و طلوع توانست به محل نست که اوي خورد ایم

 که اختصاص ین محلي زمی کره یچ جايکه در هیبرسد در حال
 یا غروب آفتاب داشته باشد وجود ندارد و هر نقطه ايبه طلوع 
اش به دور محوِر دنياش و چرخ بودنیل کرويدلاز آن به
رو نيا غروب باشد و از اي طلوع و ی برای تواند محلّ یخودش م

ن را در ي شد که فتوحات اسکندر شرق و غرب زمید گفته ميبا
د و يغروب آفتاب رسبه محل طلوع و  کهنيبر گرفت و نه ا

 َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها تـَْغُرُب بـََلغَ  َلما«:  او استین گفته يتر، ابيعج
َئٍة نيٍ  عَ یفِ  د که يرا دآن د،يرس ديگاه خورشچون به غروب (1»  محَِ

 - گرمیاها، چشمه قرائتی ودر بعض- آلود  گلیادر چشمه
  . استیک خرافات توراتيکه )  شودید ميناپد

  
*    *   *  
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ن را  گوناگون قرآیها انواع قرائتی رصافیانيدر فصل پا
 یهاتي از شخصی برخیخچهي قرار داده و تاریمورد بررس

ان مسلمانان ي در میجاد نفاق و دو دستگيمشکوک را که سبب ا
 یکين ي و عبدهللا بن سبأ که ایشده اند، از جمله حسن بصر

 است که از طرف یميف بن عمر تمي سیساخته و پرداخته
 است و  شدهفيتوص) ر قابل استناديف و غيضع(ث يان حديراو

 بن یداران علزدن به طرف ضربه وقت جهت یفه يدستور خلبه
ت مزبور را اختراع کرده است، يشخص )انيعيش( طالب یاب

 از ی قرار داده است که با توجه به هدف غائیمورد بررس
ران ي ای مردم استعمار زده ین کتاب که همانا آگاه سازيترجمه ا

وغ ير يد سال است در زش از هزار و چهارصي باشد، که بیم
ها  آنی برد، از ترجمه یگانه رنج مي بیاستعمار فرهنگ

  )مترجم  ( .ابدي یان مين مبحث پاي و کتاب با همیخوددار
  انيپا                                     
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