
8485

مطالب

پیغمبران و رسوالن

آیا مردم نیازی به رسوالن دارند؟
حقیقت نبوت و رسالت:

دالیل نبوت:
اصول دعوت پیامبران:

قس��متی از تاریخ پیغمب��ران اولی 
العزم:
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کننده   تا   بیم   و  آور  مژده   فرماید: }رسوالني   می  مرتبه 
حّجتي   رسوالن   بر  خداوند  ]ارسال [  مردم   پس   از    براي  
} فرزانه   است   پیروزمند  خداوند  و  نباشد  میان [   ] در  

] سوره نساء آیه 165[
الطاف خداوند  از بزرگترین  پس فرستادن رسوالن 
آنان  برای  آن چه  از  را  آنان  تا  باشد؛  می  بندگانش  بر 
تزکیه  و  پاک  را  آنان  و  است آگاه ساخته   تر  شایسته 
کند، خدای بلند مرتبه می فرماید:} به  راستي   که  خداوند 
 بر  مؤمنان  منّت  نهاد،  آن  گاه   که   در  میان  آنان   از  خودشان  
و  مي خواند  آنان   آیاتش   را   بر   برانگیخت   که   رسولي  
پاکشان  مي دارد و  به  آنان  کتاب  و حکمت  مي آموزد و 
 بي  گمان  پیش   از  ] آن [  در  گمراهي اي  آشکار بودند {

 ] سوره آل عمران آیه 164[
در  است که خداوند  بزرگی  بسیار  لطف  و  احسان 
از  رسول  این  اینکه  و  برانگیزد  پیغمبری   مردمان  میان 
} از خودشان{،  باشد و این منت و احسان با فرستادن 
رسولی از طرف خداوند آشکار می شود، آنگاه انسان 
را با کالم خداوند مورد خطاب قرار میدهد، او را مورد 
باری  جلیل  ذات  باره  در  او  با  تا  دهد  می  قرار  خطاب 
تعالی و صفات او سخن گفته واو را به حقیقت الوهیت 
و بندگی و ویژگی های آن آشنا سازد و سپس  در باره 
از  و  گوید  ناچیز سخن  و  بنده کوچک  انسان-    – او 
مورد خطاب  را  او  اش  و سکنات  و حرکات  زندگی  
تا او را به آن چه سبب حیات و زندگی  قرار می دهد 
او می شود فرا خواند و او را به آنچه قلب و اوضاع آن را بهبود می بخشد  راهنمایی کرده و 
او را به بهشتی که پهنای آن به اندازه پهنای آسمان و زمین است فراخواند، آیا این جز لطف 
جوشان اوست که این احسان و منت را سبب می شود؟ این برتری، بخشش و عطاء را، و باالتر 
از آن پاک کردن و به مقام رفیع رساندن آنان است،  پاک کردن قلب، افکار و احساسات 
آنان و تطهیر خانه آنان از هر نوع ناپاکی، پلیدی و فراهم کردن زمینه پاکی حیثیت، آبرو و 
سالمتی رابطه  میان آنان و  وپاکیزه کردن جامعه و نظام  آنان  از پلیدیهای شرک و دوگانه 

پیغمبران و رسوالن

ساده باشآیا مردم نیازی به رسوالن دارند؟

سادگی  عظمتش  اوج  در  حتی  "محمد 
دانست  می  ناپسند  کرد،  حفظ  را  خود 
در  و  برخیزند  برایش  اتاق  به  ورود  وقت 

بزرگداشت او مبالغه شود".

واشنگتن ایرفنگ
دیپلمات و ادیب امریکایی

خداوند متعال آدمی را با فطرت سالمی آفریده  و نزد  او عقل را به ودیعه نهاده، تا حق را 
از باطل بازشناسند، اما عقل آدمی تحت تاثیر کمبودها،  کوتاهی ها، امیال و مصلحت جویی 
ها قرار می گیرد و البته بیشتر از آن اختالفات و تناقضات او را از خود متاثر می کنند و آن چه 
را که برخی نیکو می بینند برخی دیگر نادرست و اشتباه تلقی می کنند و حتی یک انسان در 
زمان و مکان متفاوت دارای نظر متفاوتی می شود  و وقتی که این عقل از درک رویدادهای 
پنهان و علوم ناشناخته ناتوان بوده و اهداف خفیه و پنهان مردم را درک نمی کند، پس از درک 
و شناخت خالق وقصد او و اوامر و نواهی او عاجزتر و ناتوان تر است و البته این را هم باید 
افزود که آدمی نمی تواند مستقیما از خداوند پیام را دریافت کند، خدای بلند مرتبه می فرماید: 
}  براي  هیچ  بشري  ممکن  نیست   که  خداوند  با   او  سخن  گوید مگر  به  الهام    یا    از   پس  پرده    یا   
]اینکه [ رسولي  بفرستد و ] آن   رسول [  به  حکم   او  )خداوند(  هر  چه   را  ]خداوند[ بخواهد، نازل  

کند.  که   او  بلند مرتبه فرزانه   است{ ] سوره شوری آیه 51[
به همین سبب خداوند عز و جل بهترین بندگانش را برای رسالت و رساندن پیامش برگزید 
تا بهترین سفیران میان او و بندگانش باشند، خدای بلند مرتبه می فرماید: }خداوند  از  فرشتگان  

و ]نیز[  از  مردمان  رسوالني   بر  مي گزیند. خداوند شنواي  بیناست  {] سوره حج آیه 75[
پس بندگان را به سوی خالق شان هدایت می کنند و آنان را از تاریکی ها به سوی نور 
بلند  خدای  نباشد،  دلیلی  و  حجت  هیچ  رسوالن  از  بعد  بندگان  برای  تا  شوند،  می  رهنمون 

ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/fa

https://www.path-2-happiness.com/fa

https://www.path-2-happiness.com/fa/category/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86


89 88

پرستی، خرافه، افسانه وهمچنین دور نگه داشتن آنان  ازآداب و رسوم  و عادات و سنت های 
تحقیر کننده انسانیت  و آنان را از پلیدی زندگی جاهالنه و آلودگی پاک می سازد، آلودگی 
که بر احساسات، مراسم، سنت ها، ارزش ها و مفاهیم آورده اند، همه این ها از جمله لطف و 
احسان باری تعالی هستند. هر جاهلیت زشتی ها و پلشتی های خاص خود را داشته و این ربطی 
به جایگاه مکانی و زمانی آن ندارد، هرگاه  قلوب مردم از عقیده الهی که بر اندیشه آنان حاکم 
باشد خالی شد و از شریعت خداوند که از این عقیده و باور می جوشد – شریعتی که بر زندگی 
مردم حاکم باشد - تهی گشت. در این میان تنها چیزی که باقی می ماند یکی از گونه های 
مختلف جاهلیت می باشد و باید بشریت را از این جاهلیت رهانید، فرقی نمی کند این جاهلیت 
از نوع قدیم آن بوده و یا از نوع جدید که تمام ویژگی های جاهلیت قدیم در قسمت های 
مختلف اخالقی، اجتماعی، شیوه نگرش به زندگی انسانی و اهداف آن، در آن نمایان است، 
و این با وجود اکتشافات دانش مادی؛ تولیدات صنعتی و آسایش زندگی مدنی صورت می 

پذیرد: }به  راستي  پیش   از   این   در  گمراهي  آشکار بودند {] سوره جمعه آیه 2[
و  و سمت  هدف  در  گمراهی  زندگی،  مفاهیم  در  گمراهی  باور،  و  اندیشه  در  گمراهی 
سو، گمراهی در عادات و رفتار، گمراهی در نظام ها و اوضاع و احوال، گمراهی در مجتمع 

و اخالق..

آدم ها وحشی اند تا زمانی که دین جلوی 
آنان را سد نکند!

دیوید بارتون
نویسنده امریکایی

که  امریکا  دانشگاههای  از  یکی  در  آماری  تحقیق  یک  در   "
یا نمی گذاری( آمده است  نماز می گذاری  امریکا  در کتاب) 

نویسنده آن دیوید بارتون می نویسد:
مورد  عمرشان  در  بار  یک  کم  دست  امریکایی  زنان  از   %80

تجاوز قرار می گیرند.
از 1900  قرار می گیرند  زنانی که روزانه مورد تجاوز  تعداد   -
نتیجه آن 30% از دختران امریکایی  دختر تجاوز می کند و در 
در معرض  بارداری و سقط جنین در چهارده سالگی قرار دارند.
- 61% از تجاوزات به دختران کمتر از هیجده سال صورت می 

گیرد.
سال  یازده  از  کمتر  های  بچه  به  تجاوز  های  حالت  از   %29  -

صورت گرفته است

حقیقت نبوت و رسالت:

از حکمت خداوند این بوده است که هر رسول از جنس کسانی بوده  که به سوی آنان 
فرستاده شده است، خدای بلند مرتبه می فرماید: }و پیش   از  تو جز مرداني   را   که   به  آنان  وحي  

مي کردیم ،  بر  نیانگیختیم ،  پس   اگر  نمي دانید  از  ]دانایان [ اهل  کتاب  بپرسید{]سوره نحل آیه 43[
و هم زبان قومش باشد تا کالم او را بفهمند و معانی سخن او را درک کنند، خدای بلند 
مرتبه می فرماید: }و هیچ  رسولي   را  مگر  به  زبان  قومش  نفرستادیم   تا  ]حقایق   را   به  روشني [  براي  
آنان  بیان  کند.  پس  خداوند  هر  کس   را   که  بخواهد بیراه  مي گذارد و  هر  کس   را   که  بخواهد 

هدایت  مي کند و  او  پیروزمند فرزانه   است  {]سوره ابراهیم آیه 4[
و پیامبران را به کمال عقل، سالمت فطرت، راستگویی، امانت داری و پاکی از هر آن چه 
که رفتار بشری را خدشه دار کند توصیف می کند و از سالمتی جسم آنان از هر آن چه که 
نگاه بشری از آن گریزان است و ذوق سلیم از آن متنفر است سخن می گوید، خداوند متعال 
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دالیل نبوت:

آنان را  در روان و اخالق پاک و پاکیزه نمود. آنان کامل ترین مردم  در اخالق و پاک ترین 
و صفات  نیکو  اخالق  تمام  متعال  اند. خداوند  بوده  مردم  ترین  پاک دست  و  روان  در  آنها 
پاکیزه را در آنان گرد آورده است. همانگونه که بردباری، دانش، گذشت، نیکوکاری، کرم، 
جود، سخاوت، شجاعت و عدل را در آنان جمع کرده است. تا آنان با این اخالق در میان قوم 
خودشان نمایان گردند. پیغمبران برگزیدگان خلق خدایند. آنان را گلچین نمود و برگزید تا 
پیام او را حمل کرده و امانت او را برسانند. خدای بلند مرتبه می فرماید: }خداوند بهتر مي داند 

 که  رسالتش   را   در  کجا قرار دهد. {]سوره انعام آیه 124[
و می فرماید:  }به  راستي   خدا  آدم  و نوح  و آل  ابراهیم  و آل  عمران   را   بر  جهانیان  برگزید {

]سوره آل عمران آیه 33[
تو  را   مریم ، خداوند  اي   گفتند:  فرشتگان   گاه   که   فرماید:  }آن   می  السالم  علیه  عیسی  و 
 به  فیضي   از  ]جانب [  خود  نوید مي دهد ] که [ نامش  مسیح ، عیسي   بن  مریم   است .  که   در  دنیا و 
آخرت  آبرومند و  از  مقّربان   است  )45( و  با  مردم   در  گهواره  ] به  اعجاز[ و  در  میانسالي  ] به  وحي [ 

سخن  مي گوید و  از  شایستگان   است) 46( {]سوره آل عمران آیه 45-46[
و همانا محمد صلی اهلل علیه و سلم در میان قومش به لقب" صادق امین" معروف شده بود 
و این پیش از نزول رسالت بر او بود و خداوند او را چنین وصف می کند: }تو  بر  خوردار  از  

خلقي  بزرگ  هستي  {]سوره قلم آیه 4[
پیامبران و رسوالن با وجود توصیف آنان با صفات برتر، بشر بودند و دارای صفات بشری، 
با  ازدواج می کردند و سرانجام  بیمار می شدند، می خوابیدند، می خورند و  آنان گرسنه و 
تو رسوالني   پیش   از   راستي   }و  به   فرماید:  می  مرتبه  بلند  رفتند، خدای  دنیامی  این  از  مرگ 
فرستادیم  و  براي  آنان  همسران  و فرزنداني  قرار دادیم  و هیچ  رسولي   را  نرسد  که  جز  به  اراده  ]و 

اجازه[ خداوند معجزه اي   در  میان  آورد.  هر  اجلي  ]سر آمدي [ معیّن  دارد { ]سوره رعد آیه 38[
و خدای متعال می فرماید: }]اي  پیامبر[ بي  گمان  تو خواهي  مرد و  به  یقین  آنان  نیز خواهند 

مرد { ]سوره زمر آیه 30[
و به پیغمبر و رسولش محمد صلی اهلل علیه و سلم فرموده است: } و  در  دل   خود  آنچه   را   که  

خداوند پدیدار کننده اش   است ، نهان  مي ساختي  { ]سوره احزاب آیه 37[
از سرزمین خودشان اخراج  به همین سبب مورد شکنجه قرار گرفتند و کشته شدند و  و 

شدند، خدای بلند مرتبه می فرماید: }و  آن  گاه   که  کافران   در  ]باره[ تو مکر مي ورزیدند  تا  تو  را  
بند کشند   یا   تو  را  بکشند   یا   ] از  وطن [ بیرونت  کنند. و مکر مي ورزیدند و خداوند ] هم   در  قبال  

مکرشان [ تدبیر مي کرد و خداوند بهترین  تدبیرکنندگان   است  {]سوره انفال آیه 30[
اما سرانجام نیکو ؛ پیروزی و پابرجایی وتمکین در دنیا و آخرت از آن آنان است.

براهین  و  دالیل  با  باید  است  فرستاده  بندگانش  برای  خداوند  که  رسوالنی  و  پیغمبران 
از  آنها  تاکید شود که  این  بر  تا  کند  تایید  را  آنان  ادعای  باشند که درستی  همراه  آشکاری 
رسوالن و فرستادگان اهلل هستند؛ تا حجت بر مردم اقامه شود و آنان را هیچ عذری در نپذیرفتن 
بلند مرتبه می فرماید:  }به  راستي   که  رسوالنمان   را   با   نباشد، خدای  و اطاعت نکردن از آنها 

دالیل  روشن  فرستادیم  { ]سوره حدید آیه 25[
دالیلی که بر راستی رسوالن تاکید می کنند فراوانند و مهمترین آنها عبارتند از:

1-خداوند پیغمبران و رسوالن را با آیات و معجزات تایید می کند که آنها عبارتند از: امور 
خارق العاده ای که بر خالف قوانین و سنت های عادی هستی روی می دهند، اموری که بشر 
نمی تواند مانند آنها را بیاورد و از این نمونه معجزه موسی علیه السالم است وقتی که عصای 
او به اژدها بدل شد. خدای متعال می فرماید: }و اي  موسي ، چیست   این ] که [  به  دست  راست  
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توست ! )17(گفت :  این چوبدست   من   است .  بر   آن  تکیه  
مي دهم  و  با   آن   براي  گوسفندانم  ]برگ [ مي ریزم  و  من   به  
 آن  حاجات  دیگر نیز دارم . )18(فرمود: اي  موسي ،  آن   را  
بیفکن . )19(آن  گاه   آن   را  انداخت   که  ناگهان   آن  ماري  
شد  که  مي شتافت  )20(فرمود:  آن   را  بگیر و مترس .  آن   را  
 به  هیئت  نخستینش   بر  خواهیم  گرداند )21(و دستت   را   به  
پهلویت  پیوسته  بدار،  تا   به  عنوان  نشانه اي  دیگر سفید ]و[ 
بي  عیب  بیرون  آید )22(]مي خواهیم [  که   از  آیات  بزرگ  

 خود   به  تو بنمایانیم  )23({ ]سوره طه آیه 17-23[
و معجزه عیسی علیه السالم شفا دادن کور و بیماری 
زبان  از  مرتبه  بلند  بود، خدای  به دستور خداوند  پیسی  
مریم بتول وقتی که به او مژده آمدن عیسی علیه السالم 
چگونه   پروردگارا،  کند:  }گفت :  می  عنوان  داد،  را 
بشري   هیچ   آنکه   حال   ]خواهد[  بود ،  فرزندي    براي   من  
 به   من  دست  نرسانده   است . فرمود: بدینسان .  خدا   هر  چه  
بخواهد، مي آفریند. چون  اراده انجام  کاري  کند، فقط  به  
مي شود  موجود  ]بي درنگ [  و  شو،  موجود  مي گوید   او  
)47( و  به   او  کتاب  و حکمت  و تورات  و انجیل  مي آموزد 
]قرار  اسرائیل   بني   سوي   فرستاده اي   به   و  او   را    )48(
مي دهد.  با   این  دعوت [  که :  من   از  ]جانب [ پروردگارتان  
نشانه اي   براي   شما  آورده ام . ] تا  آنجا  که [  من   براي   شما   از  
گل  چون  شکل  پرنده  مي سازم ،  آن  گاه   در   آن  مي دمم ، و 
 به  حکم  الهي  پرنده  مي شود و  به  حکم   خدا  کور مادر زاد 
و پیس   را  بهبود مي بخشم  و مردگان   را  زنده  مي کنم . و  به  
 شما   از  آنچه  مي خورید و آنچه   در  خانه هاي   خود  ذخیره  
]کار[  باشید  در   این  مؤمن   و  اگر   مي دهم   مي کنید، خبر 
توراتي   کننده  تصدیق   و   )49( نشانه اي   است    براي   شما  
]نیز آمده ام [  تا    که  پیش   از   من   است  ]فرستاده  شده ام [ و 
برخي   از  آنچه   را   که   بر   شما  حرام   شده   بود ، حالل  گردانم  
آورده ام .  پروردگارتان   براي   شما   ]جانب [  نشانه اي   از   و 
 پس   از   خدا  پروا بدارید و  از   من  فرمان  برید )50(بي  گمان  
پروردگار شماست ،  پس   او   را   و  پروردگار  من   خداوند 

پرستش  کنید.  این  است  راه  راست  )51({ ]سوره آل عمران آیه 47-51[
اینکه او درس  با وجود  و معجزه بزرگ محمد صلی اهلل علیه و سلم قرآن بزرگ است. 
ناخوانده بوده و قادر به خواندن و نوشتن نبود. خدای بلند مرتبه می فرماید: }بگو:  اگر  انس  و 
جن  گرد آیند  بر  آنکه  مانند  این قرآن  آورند، هرگز نمي توانند مانندش  آورند و  اگر  چه  برخي  
 از  آنان  یاور برخي  ]دیگر[ باشند )88( و  به  راستي   در   این  قرآن   از   هر  مثلي   براي  مردم  گونه  گون  

بیان  کردیم   که  بیشتر مردم  جز ناسپاسي   را  نپذیرفتند )89({ ]سوره اسراء آیه 88-86[
و دیگر معجزات پیغمبران و رسوالن، با مطالعه آیات و معجزاتی که خداوند به پیامبران 

داده است مشاهده می کنیم که زیر سه بحث می گنجند: دانش، 
قدرت، غنا و بی نیازی و ثروت، خبر دادن از اخبار غیب گذشته 
به آن چه  داد  می  السالم خبر  علیه  عیسی  مانند آن چه  آینده،  و 
قومش می خورند و در خانه  ذخیره می کنند و خبر دادن رسول 
ما به اخبار امت های گذشته و اخبار فتنه ها و عالیم روز قیامت 
که در آینده ظاهر خواهند شد. تمام این موارد زیر عنوان علم و 
مادر  اژدها، عالج کور  به  بدل شدن عصا  آیند،   دانش گرد می 

زاد و مرض پیسی، زنده کردن مردگان و حفاظت 
و  علیه  اهلل  از رسولش محمد صلی  متعال  خداوند 
سلم، زیر عنوان قدرت قرار می گیرند و همچنین 
به او قصد بدی  برابر کسانی که  از او در  حمایت 
}اي   فرماید:  می  مرتبه  بلند  ، خدای  اند  نموده  را 
 رسول ، برسان  آنچه   را   که   از  ]جانب [ پروردگارت  
 به  سوي  تو فرو فرستاده   شده   است  و  اگر  ] این کار 
 را [ نکني ، رسالتش   را  نرسانده اي . و خداوند تو  را  
 از  ]شّر[ مردم  حفظ مي کند. خداوند گروه  کافران  

 را  هدایت  نمي کند { ]سوره مائده آیه 67[

“   معجزات پیامبران  پیش از محمد؛ در حقیقت 
می  که  حالی  در  بودند  دار  وقت  معجزاتی 
زیرا  بنامیم؛  جاوید  معجزه  یک  را  قرآن  توانیم 
تاثیر آن همیشه و مستمر است و برای هر مومن 
آسان است که در هر جا و هر زمان با خواندن 
آن، اعجازاش را مشاهده کند و در بررسی این 
معجزه سبب انتشار گسترده اسالم را می توانیم 
اروپائیان سبب آن را درک  انتشاری که  بیابیم. 
کنند  نمی  درک  را  قرآن  آنان  زیرا  کنند  نمی 
های  ترجمه  واسطه  به  را  قرآن  فقط  اینکه  یا  و 
بی روح درک کرده اند، ترجمه هایی که دقیق 

هم نیستند".

معجزه جاوید

ابتین دینیه
نقاش و اندیشمند فرانسوی
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این امور سه گانه: یعنی علم، قدرت و غنا که مرجع معجزات هستند، به شکل کمال یافته 
فقط می تواند از طرف خداوند باشد.

2-بشارت و مژده پیامبران گذشته به پیغمبرانی که بعد می آیند:
.  خداوند  است  از خود  بعد  پیغمبران  به  پیغمبران گذشته  بشارت  نبوت،  از جمله صدق 
از تمام پیامبران عهد و پیمان گرفته است که اگر محمد در زمان شما ظهور کرد به او ایمان 
گرفت   که   پیمان   پیامبران   خداوند  از   گاه   که   }و  آن   فرماید:  می  مرتبه  بلند  خدای  بیاورید. 
چون  کتاب  و حکمت   به   شما  دادم ، و پیامبري  تصدیق  کننده آنچه  ] از  کتابهاي  آسماني   که [  با  
شماست   به  سویتان  آید. باید  به   او  ایمان  آورید و  او   را  یاري  دهید. فرمود: آیا اقرار کردید و عهد 
مرا  بر   این امر پذیرفتید! گفتند: اقرار کردیم . فرمود: گواه  باشید و  من  ]نیز[  با   شما   از  گواهانم  { 

]سوره آل عمران آیه 81[
3- نگاهی به اوضاع پیغمبران: 

پیغمبران و رسوالن با مردم قوم خود همزیستی کرده و با آنان معاشرت داشتند و به این ترتیب 
برای مردم ممکن می شد که اخالق و رفتار  آنان را  بشناسند و راستی آنها  را درک کنند، آن 
گاه که مریم پاک دامن و پیغمبر خدا عیسی علیهما السالم را تهمت زدند، خداوند متعال راستی 
کردار آنها را ظاهر ساخت. خدای بلند مرتبه می فرماید:  }آن  گاه   او   را   بر  داشته ،  به  نزد قومش  
آورد. گفتند: اي  مریم   به  راستي  کاري  ]بس [ زشت   در  میان  آورده اي  )27(اي  خواهر هارون ، 
پدرت  مرد بدي  نبود و مادرت  ]نیز[ نابکار نبود )28(آن  گاه  ]مریم [  به   آن  ]کودک [ اشاره  کرد. 
گفتند:  با  کسي   که  کودکي   است   در  گهواره ، چگونه  سخن  بگوییم ! )29(]عیسي [  گفت :  من  بنده 
 خدا  هستم .  به   من  کتاب  ]آسماني [ داده  و مرا پیامبر گردانیده   است  )30( و مرا  هر  جا  که  باشم  
خجسته  داشته   است  و مرا  تا   آن  گاه   که  زنده  باشم   به  نماز و زکات  سفارش  کرده   است  )31( و 
]مرا[  به  مادرم  نیکوکار ]ساخته [ و مرا گردنکش  ]و[ نگون  بخت  قرار نداده   است  )32( و روزي  
  که   به  دنیا آمدم  و روزي   که  بمیرم  و روزي   که  زنده   بر  انگیخته  شوم ،  بر   من  درود باد )33({

 ]سوره مریم آیه 27-33[،
در  السالم  علیه  عیسی  چنین  این  و 
گهواره سخن گفت. قریش پیش از رسالت 
امین  صادق  سلم  و  علیه  اهلل  صلی  محمد  به 
و  به خاطر راستگویی  این  و  دادند  لقب می 
امانتداری او بود و قرآن کریم به این موضوع 
اشاره داشته است؛ تا برای صدق و راستی او 
دلیل بیاورد زیرا شخصیت  و رفتار عملی او 
بزرگترین دلیل بر آن است. خدای بلند مرتبه 

می فرماید: }بگو:  اگر  خداوند مي خواست   آن   را  
 بر   شما  نمي خواندم  و خداوند  شما   را   از   آن  آگاه  
نمي نمود.  به  راستي   که  پیش   از   آن  عمري   در  میان  
 شما  مانده ام . آیا خرد نمي ورزید! { ]سوره یونس 

آیه 16[.
4- نگاهی به دعوت رسوالن:

دعوت  که  است  آن  نبوت  دالیل  جمله  از 
دیگر   دعوت  اصول  با  خود  اصول  در  رسول 
سوی  به  پیامبران  دعوت  باشد،  یکی  پیامبران 
توحید و یکتا پرستی بوده است . زیرا این هدفی 
و  آفریده   را  بشر  آن  برای  خداوند  که  است 
اند،  شده  فرستاده  سبب  همین  به  نیز  پیغمبران 
رسولي   هیچ   }و  فرماید:  می  مرتبه  بلند  خدای 
وحي   آنکه   به   او   مگر  نفرستادیم   تو  پیش   از    را  
نیست ،  جز  من   ]راستیني [  معبود  مي کردیم   که  

 پس  مرا بپرستید { ]سوره انبیاء آیه 25[،
کساني   حال [  و  ]وضع   }و  از   فرماید:  می  و 
 از  رسوالنمان  بپرس   که  پیش   از  تو فرستادیم . آیا 
دادیم   که   قرار  معبوداني   رحمان   ]خداوند[  جز 

پرستش  شوند! {] سوره زخرف آیه 45[،
و می فرماید: }و  به  یقین   در  ]میان [  هر  امتي  
دعوت [  که :  ] با   این  انگیختیم ،  رسولي   را   بر  
بپرهیزید.  طاغوت   و  از   کنید  بندگي   خداوند  را  
هدایت   ] او   را [  خداوند  کسي   بود   که    از   ایشان  
کرد و  از  آنان  کسي   بود   که  گمراهي   بر   او  محقق  
بنگرید،  گاه   بگردید،  آن   زمین   گشت .  پس   در  
]سوره   } شد  کنندگان  چگونه   تکذیب   سرانجام  

نحل آیه 36[
امر  این  به  سلم  و  علیه  اهلل  صلی  محمد  و 
دعوت نمود. رسول به مانند دیگر مردم انسان و 
بشر است و فقط با وحی برتری داده شده است. 

به  را  آن  خواست  محمد  که  مسیحیت  "آئین 
سرچشمه پاکش برگرداند. همان گونه که مسیح 
انتشار  پولس  تعالیم سری که  با  بود  داده  بشارت 
داده بود و با سایر انحرافاتی که پیروان مسیحیت 
آرزوی  و  امید  است،  مخالف  اند؛  ساخته  منتشر 
محمد آن بود که آئین ابراهیم خاص به یک قوم 
نباشد بلکه برکت و خیر آن به تمام بشریت برسد. 
و دین محمد واسطه ارشاد و راهنمایی ملیون ها 
انسان شد انسان هایی که اگر این آئین نمی بود در 
وحشی گری و بی فرهنگی غرق بوده و هرگز به 
این برادری که در دین محمد است نمی رسیدند".

مسیحیت راستین

الیتنر
شرق شناس انگلیسی

ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/fa

https://www.path-2-happiness.com/fa



9697

خداوند  تایید  و  یاری   -5
به آنان:

راستی  دالیل  از  همچنین 
یاری  رسوالن  و  پیغمبران 
از  حفاظت  و  آنان  به  خداوند 
توان  می  چطور  است؛  آنان 
و  پیغمبر  کسی  که  کرد  ادعا 
یا رسول است در حالی که او 
اما  باشد  دروغگو  ادعایش  در 
عهده  بر  را  او  یاری  خداوند 
تایید  و  حفظ   را  او  و  بگیرد 
گسترش  را  دعوتش  و  کند 
دهد و باالتر از این عذابش را 
بلند  خدای  نکند!!  نازل  او  بر 
چیزي   }و  فرماید:  می  مرتبه 
بیان   دروغ   زبانتان   به    را   که  
و   حالل   مگویید  این  مي کند، 

 آن  حرام   است   تا   بر  خداوند دروغ  ببندید. بي  گمان  آنان   که   بر  خداوند دروغ  مي بندند، رستگار 
نمي شوند {]سوره نحل آیه 116[

انتقام   سختي   گمان   از   او   به   )44(بي   مي بست   سخناني   بر   ما  بر   }و  اگر   فرماید:  خدای  و 
مي گرفتیم  )45(سپس  بند دلش   را  مي گسستیم  {]سوره حاقه 46-44 [؛

بلند مرتبه می فرماید: }بگو:  من  فقط بشري  مانند  شما  هستم   که   به   من  وحي  مي شود  خدای 
 که  معبودتان ، معبودي  یکتاست .  پس  کسي   که   به  لقاي  پروردگارش  امیدوار  است  باید  که  کار 
پسندیده اي  انجام  دهد و  در  پرستش  پروردگارش  کسي   را  شریک  نیاورد {]سوره کهف آیه 110[

}بگو:  فرماید:  می  مرتبه  بلند  خدای  خواند،  نمی  فرا  خود،  ریاست  یا  پادشاهی   به  او 
نمي گویم   که  خزائن   خدا  نزد  من   است  و ]نمي گویم [  که  غیب  مي دانم  و  به   شما  نمي گویم   که  
 من  فرشته ام ، جز  از  آنچه   به   من  وحي  مي شود، پیروي  نمي کنم . و بگو: آیا نابینا و بینا یکسان  

مي شود! آیا اندیشه  نمي کنید! { ]سوره انعام آیه 50[،
و از مردم برای دعوتش پاداشی درخواست نمی کند. خدای بلند مرتبه از پیغمبرانش" نوح 
و هود و صالح و لوط و شعیب "  خبر می دهد که آنان خطاب به قوم شان گفتند: }و  بر  ]تبلیغ [ 
 آن  ]رسالت [ مزدي   از   شما  نمي طلبم  و پاداش   من  جز  بر  ]عهده [ پروردگار جهانیان  نیست  {] 

سوره شعراء آیات 106،127،145،164،180[
و محمد صلی اهلل علیه و سلم 
}]اي   فرمود:  قومش  به  خطاب 
قرآن   ]رساندن [  بگو:  بر   پیامبر[ 
مزدي   از   شما  درخواست  نمي کنم  
{]سوره  نیستم   ]نیز[  متکلّفان   و  از  

ص آیه 86[

"با وجو اینکه محمد سرور و آقای جزیرة العرب بود اما 
به استفاده از آنها فکر نکرد  نبسته و  القاب دل  به  هرگز 
او فرستاده خدا و  این اکتفا می کرد که  به  بلکه همیشه 
تمیز  او خودش خانه اش را  خدمتگذار مسلمانان است، 
؛  روان  باد  مانند  به  می کرد،  تعمیر  را  و کفشش  نموده 
بخشنده و بزرگوار بود و هرگز آدم فقیر و درمانده ای 
بهرمند  را  او  اینکه  مگر  کرد  نمی  چیزی  تقاضای  او  از 

می ساخت. اگر چه در بیشتر اوقات چیز کافی نداشت"

اخالص برای خداوند

ایولن کوبولد
اشراف زاده انگلیسی

"محمد هرگز در هیچ روزی صفات الوهیت و یا داشتن 
حتی  و  نداد  نسبت  خود  به  را  العاده  خارق  نیرویی 
اظهار کند که  بود که همیشه  بسیار حریص  او  برعکس 
او فقط رسولی است که خداوند برای رسانیدن وحی به 

مردم برگزیده است"

گواهی حق

پیکر تراش و منتقد 
انگلیسی
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اصول دعوت پیامبران: "واقعا محمد یک شخصیت تاریخی است، اگر او نمی بود اسالم گسترش نمی یافت، 
او لحظه ای در این درنگ نکرد که او انسانی مانند دیگران بوده و سرانجام او مرگ 
است و او از خداوند درخواست گذشت و مغفرت را دارد و پیش از وفات خواست تا 
وجدان خود را از هر لغزش و اشتباهی که احتماال مرتکب شده است پاک کند، پس 
بر منبر باال رفته و مسلمانان را مورد خطاب قرار داد: ای مردم اگر من کسی را زده ام 
بیاید و قصاص خود را از من بگیرد و یا اگر مال کسی را برداشته ام بیاید و مال خود 

را پس بگیرد"

من انسانی مانند شما هستم

هنری سیرویا
مستشرق فرانسوی

دعوت تمام پیغمبران و رسوالن بر یک سری اصول استوار است. اصول دعوت پیغمبران 
یکسان است. خدای بلند مرتبه می فرماید:  }از  دین  آنچه   که  نوح   را   به   آن  فرمان  داده   بود  و 
آنچه   که   به  تو وحي  کرده ایم  و آنچه   که  ابراهیم  و موسي  و عیسي   را   به   آن  فرمان  داده  بودیم  
برایتان  مقّرر داشت  ] با   این مضمون [  که : دین   را   بر  پا دارید و  در   آن  اختالف  نورزید. {]شوری 

آیه 13[؛
و به همین سبب دین پیغمبران یکی است. همان گونه که خداوند متعال می فرماید: 

دهید.  به   انجام   شایسته   کار  و  بخورید  پاکیزه   ]خوراکیهاي [  رسوالن ،  از   اي   }]گفتیم :[ 
راستي   که   من   به  آنچه  مي کنید دانا هستم  )51( و  این   است  امّتتان   که  امّتي  یگانه   است  و  من  

پروردگارتان  هستم ،  پس   از   من  پروا بدارید )52({]سوره مومنون آیه51-52[
اگر چه قوانین و شریعت آنها متفاوت باشد. خدای فرماید: }  براي   هر  یک   از   شما  شریعت  

و راهي  قرار داده ایم . {] سوره مائده آیه 48[
بیرون  از حکمت و مصلحت و رحمت  باشد  بر خالف اصول  قوانین و شریعت  اگر آن 
بلند مرتبه  می  بیاورد. خدای  قانونی  بر خالف اصول خود  بلکه محال است که یکی  است. 
فرماید: }و  اگر  حق ّ  از  خواسته هایشان  پیروي  مي کرد، آسمانها و زمین  و  هر   آن  کس   که   در  

آنهاست ، تباه  مي شدند.{]سوره مومنون آیه 71[
و از جمله امور یکسان در میان رسوالن و رسالت آنها:

ایمان به خداوند متعال و فرشتگان و کتاب های او و پیامبران او و روز بازپسین و تقدیر 
خوب وبد است. خدای بلند مرتبه می فرماید: }آیا نیندیشیده اي   به  ]حال [ کسي   که   با  ابراهیم  
گاه   که   کرد!  آن   مخاصمه   داد،  فرمانروایي   آنکه   خدا   به   او   غرور[  ] از   پروردگارش ،  درباره 
]نیز[ زنده   ابراهیم   گفت : پروردگار  من  کسي   است   که  زنده  مي کند و مي میراند،  گفت :  من  
مي کنم  و مي میرانم . ابراهیم   گفت :  به  راستي   خدا  آفتاب   را   از  مشرق  ] بر [ مي آورد،  پس  ] اگر  
راست  مي گویي [ تو  آن   را   از  مغرب  ] بر [ آور.  در  نتیجه  کسي   که  کفر ورزیده   بود ، مبهوت  شد 

و خداوند گروه  ستمکاران   را  هدایت  نمي کند {] سوره بقره آیه 285[
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و  فرزند  و  از همسر  او  پاکی  بیان  و  تنزیه  و  بی شریک  یکتای  پرستش خدای  به  دستور 
شریک و مانند و شبیه و از پرستش بت ها و مجسمه ها، خدای بلند مرتبه می فرماید: }و هیچ  
رسولي   را  پیش   از  تو نفرستادیم  مگر آنکه   به   او  وحي  مي کردیم   که  معبود ]راستیني [ جز  من  

نیست ،  پس  مرا بپرستید {]سوره انبیاء آیه 25[
 و همچنین است پیروی از راه او و پیروی نکردن از راههای مخالف آن و دستور وفای به 
عهد و رعایت کیل و وزن،  نیکی به پدر و مادر، عدل در میان مردم، راستی در قول و عمل، 
حرام بودن کارهای زشت  پنهان و آشکار، گناه و تجاوز ظالمانه، حرام بودن کشتن فرزندان و 
حرام بودن کشتن هر کس مگر به حق و نهی از ربا و خوردن مال یتیم و نهی از ریخت و پاش 

و تکبر و خوردن اموال مردم به باطل.
ایمان به روز بازپسین: هر انسان به طور قطعی می داند که روزی خواهد مرد. اما سرانجام 
او بعد از مرگ چه خواهد شد؟ آیا او آنجا رستگار و خوشبخت خواهد شد و یا اینکه نگون 
سار و بدبخت می شود؟ تمام پیغمبران و رسوالن به قوم خود این پیام را رسانده اند که آن ها 
بعد از مرگ برانگیخته می شوند و پاداش یا سزای کارهای خود را دریافت خواهند کرد. اگر 
نتیجه کارهای آنان خوب باشد پاداش نیک و اال سزای کارهای بد خود را خواهند دید و این 
موضوع یعنی برانگیخته شدن و حساب گرفتن را عقل های سالم اثبات  و ادیان الهی آن را 
تایید می کنند، همانا خالق، قادر، علیم و حکیم پاک و منزه است از آن که بندگان را بیهوده 
بیافریند و آنان را بی هدف بگذارد. خدای واال مقام می فرماید: }و آسمان  و زمین  و آنچه  
 را   در   بین  آنهاست  بیهوده  نیافریدیم .  این پندار کافران   است .  پس  واي   به  حال  کافران   از  آتش  

]دوزخ [ { ]سوره ص آیه 27[
او مخلوقات را برای حکمتی بزرگ و هدفی عظیم آفریده است، }و جن ّ و انس   را  جز 

 براي  آنکه  مرا بندگي  کنند نیافریده ام  {]سوره ذاریات آیه 56[
باشند. خدای  یکسان  نافرمانان  و  اطاعت کنندگان  او  نزد  نشاید که  را  این خدای حکیم 
مانند  کرده اند  شایسته   کارهاي   و  آورده اند  ایمان   آنان   را   که   }آیا  فرماید:  می  مرتبه  بلند 
} مي دهیم !  قرار  بدکاران   مانند  پرهیزگاران   را   آیا  مي گردانیم !  زمین   کنندگان   در    تباهي  

 ]سوره ص آیه 28[
قیامت  روز  در  را  بندگان  که  است  آن  او  عظیم  قدرت  و  همین خاطر الزمه حکمت  به 
برانگیزد تا هر انسان را پاداش کردارش بدهد نیکوکار پاداش نیکی ها و گنه کار سزای بدی 
های خود را دریافت کند. خدای بلند مرتبه می فرماید: }بازگشت  همگي   شما   به  سوي  اوست . 
خداوند  به  وعده راستین  ]وعده  نموده   است [.  او  آفرینش  ]هستي [  را  آغاز مي کند، سپس   آن   را  
باز مي گرداند  تا  آنان   را   که  ایمان  آورده اند و کردار شایسته  کرده اند  به  داد، پاداش  دهد. و آنان  
 که  کافر شده اند  به  ]سزاي [ آنکه  کفر مي ورزیدند، نوشیدني اي   از  آب  گرم  و عذابي  دردناک  

] در  پیش [ دارند{ ]سوره یونس آیه 4[
نیست  بسیار ساده است آیااو کسی  از مرگ  بعد  او  از  زنده کردن بشر و حساب گرفتن 
که آسمان ها و زمین را آفریده است؟ وقتی که او هستی را بی نقشه قبلی آفریده است آیا او 
براعاده آفرینش توانا نیست؟ خدای بلند مرتبه می فرماید: }آیا نیندیشیده اند خدایي   که  آسمانها 
و زمین   را  آفریده   است  و  در  آفرینش   آنها  درمانده  نشده ، تواناست   بر  آنکه  مردگان   را  زنده  کند! 

آري  ]درست   است [  او   بر   هر  کاري  تواناست . { 
]سوره احقاف آیه 33[

و  آسمانها  کسي   که   }آیا  فرماید:  خدای  و 
مانند  آنکه   نیست   بر   توانا  آفریده   است   زمین   را  
 } دانا  آفریننده  هموست   و  چرا.  بیافریند!   آنها  

]سوره یس آیه 81[
آن که توانست آفرینش را آغاز کند بر اعاده 
مرتبه  بلند  است. خدای  تواناتر  آن  آفرینی  باز  و 
می فرماید: }و اوست  کسي   که  آفرینش   را  آغاز 
]باز  و  آن   مي گرداند  باز  سپس   آن   را   مي کند، 
واالتر  در   و وصف   آسانتر  است   گرداندن [  بر   او  
آسمانها و زمین   از   آن  اوست . و  او  پیروزمند فرزانه  

 است  {] سوره روم آیه 27[
به  دنیا  همین  در  مردگان  کردن  زنده  بلکه 
السالم روی  علیه  ابراهیم  امر خداوند در جلوی  
گاه   }و  آن   فرماید:  می  مرتبه  بلند  خدای  داد. 
بنما چگونه   پروردگارا،  به   من   ابراهیم   گفت :   که  
آیا  فرمود:  ]خداوند[  مي کني !  زنده   مردگان   را  
ایمان  نیاورده اي !  گفت : چرا. ولي  ]مي خواهم [  تا  
دلم  آرام  گیرد. ]خداوند[ فرمود:  پس  چهار ]مرغ [ 
نزد  خود   گاه   آنها   را   در   برگیر،  آن   پرندگان    از  
]ریزه  ریزه  کن  و[  به   هم  آمیز، سپس   بر  ]بلنداي [ 

 هر  کوهي  بخشي   از   آنها   را  بگذار،  آن  گاه   آنها   را  فراخوان ،  تا  شتابان   به  سوي  تو آیند. و بدانکه  
خداوند پیروزمند فرزانه   است  { ]سوره بقره آیه 260[

و همچنین به دست عیسی علیه السالم و به دستور خداوند این امر انجام پذیرفت. خدای بلند 
مرتبه می فرماید:  }آن  گاه   که  خداوند مي فرماید: اي  عیسي  فرزند مریم ، نعمت  مرا  بر  خویش  

دیبورا پوتر
روزنامه نگار امریکایی

اصل پرهیزگاری
محمد  ساخته  که  نیست  ای  تازه  دین  "اسالم 
سال  ششصد  از  بعد  دین  این  که  وقتی  باشد، 
به آسمان  از گذشت مسیحییت و عروج عیسی 
در زمین منشر شد، آن فقط نزول دوباره وحیی 
و  بود  متجسم  پیشین  آسمانی  ادیان  در  که  بود 
آن را به اصل پاک و صاف خودش بازگرداند. 
بود  فرستاده  را  آنها  که خداوند  پیغمبرانی  تمام 
چیز  یک  همیشه  آنها  رسالت  و  بودند  مسلمان 

بوده است".
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و  بر  مادرت ، یاد کن .  آن  گاه   که  تو  را   به  روح  القدس  توان  دادم .  با  مردم   در  گهواره  ] به  اعجاز[ 
و  در  میانسالي  ] به  وحي [ سخن  مي گفتي  و  آن  گاه   که   به  تو کتاب  و حکمت  و تورات  و انجیل  
آموختم . و  آن  گاه   که   به  حکم   من   از  گل  مانند شکل  پرنده  مي ساختي ، سپس   در   آن  مي دمیدي ، 
 آن  گاه   به  حکم   من  ] به [ پرنده اي  ]تبدیل [ مي شد و کور مادرزاد و پیس   را   به  حکم   من  شفا 
مي دادي . و  آن  گاه   که  مردگان   را   به  حکم   من  ]زنده   از  گور[ بیرون  مي آوردي ، و چون  ]شّر[ 
باز داشتم .  پس  کافرانشان  گفتند:  بني  اسرائیل   را  هنگامي   که  برایشان  معجزه ها آوردي   از  تو 

 اینکه  جز سحري  آشکار ]چیزي  دیگر[ نیست  { ]سوره مائده آیه 110[.

ارتباط  نشانه  با صدایی که  "محمد آن رسول عربی 
بت  کرد  آغاز   را  دعوت  بود  خدایش  به  عمیق 
پیروان مسیحیت و یهودیت تحریف شده  پرستان و 
این  به  و  فراخواند  توحید  عقیده  ترین  خالص  به  را 
با برخی از گرایش های عقب مانده  تا  رضایت داد 
وارد  داشتند،  باور  پروردگار  به  به شرک  بشری که 

کارزار  آشکار شود"

توحید راستین

لورا فیشیا فاگلیری
شرق شناس ایتالیایی

قسمتی از تاریخ پیغمبران اولی العزم:

در آغاز مردم بر هدایت بودند اما اختالف کردند پس خداوند پیغمبران را فرستاد؛ تا مردم 
را آگاه سازند و به آنان هشدار دهند. } اوست  کسي   که   در  میان  درس  ناخواندگان  رسولي   از  
 خود  آنان  برانگیخت   که  آیاتش   را   بر  آنان  مي خواند و آنان   را  پاک  مي دارد. و  به  آنان  کتاب  

و حکمت  مي آموزد و  به  راستي  پیش   از   این  در  گمراهي  آشکار بودند { ] سوره جمعه آیه 2[
به  پیغمبران دو گروه شدند؛ دسته ای آنان را تصدیق کردند و  برابر دعوت  اما مردم در 
آنان ایمان آوردند و دسته دیگر پیغمبران را تکذیب کرده و به آنان  و به آن چه آورده بودند 
کفر ورزیدند و آنان را سرکشانه تکذیب کردند: }مردم  یک  امّت  )گروه ( بودند،  آن  گاه   خدا  
پیامبران   را  مژده  آور و بیم دهنده   بر  انگیخت  و  با  آنان  کتاب  ]آسماني [  را   به  راستي  فرو فرستاد 
 تا   در  آنچه   در   آن  اختالف  دارند میان  مردم  حکم  کند و جز کساني   که   آن  ]کتاب [  به  آنان  داده  
شد،  پس   از  آنکه  نشانه هاي  روشن   به  آنان  رسید -  ] آن   هم [  از  روي  رشک   در   بین   خود  -   در  
 آن  اختالف  نکردند.  پس  خداوند  به  حکم   خود  مؤمنان   را   به  حقي   که   در   آن  اختالف  کردند، 

رهنمون  شد و خداوند  هر   که   را  بخواهد  به  راه  راست  هدایت  مي کند { ] سوره بقره آیه 213[
را تکذیب کردند: }و حّقا  که   به  موسي   آنان  نفسانی  از خواهشات  پیروی  با  متکبرانه  و 
کتاب  ]آسماني [ دادیم . و  بعد   از   او  »رسوالن «  را   در  پي  آوردیم  و  به  عیسي ، فرزند مریم  معجزات  
آشکار دادیم  و  او   را   به  »روح  القدوس « ] جبرئیل [ یاري  کردیم .  پس  چرا  هر  گاه  رسولي  چیزي  
برایتان  آورد  که  دلهایتان  خوش  نداشت ، سرکشي  کردید!  آن  گاه  گروهي   را  دروغزن  انگاشتید 

و گروهي   را  کشتید {] سوره بقره[ آیه 87[
خداوند متعال به ایمان آوردن به تمام رسوالن دستور داده است: }بگویید:  به   خدا  و آنچه  
نوادگان   و  یعقوب   و  اسحاق   و  اسماعیل   و  ابراهیم   آنچه   که   به   و  فرستاده   شده   فرو   که   به   ما 
یعقوب  فرو فرستاده   شده  و آنچه   که   به  موسي  و عیسي  داده   شده  و ]نیز[ آنچه   که   به  ]دیگر[ 
پیامبران   از  سوي  پروردگارشان  داده   شده   است ، ایمان  آورده ایم .  بین  هیچ  کس   از  آنان  تفاوتي  

نمي گذاریم . و فرمانبردار  او  )خداوند( هستیم  {] سوره بقره آیه 136[
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از  پیش  پیغمبران  پیام  کردن  باطل  محمد  "رسالت 
خودش نبود، بلکه آن  تصدیق این مطلب بود که بر 
کتاب هاب آسمانی دیگر تحریف وارد شده است. 
و به پاک کردن رسالت دیگر پیغمبران پیشین از هر 
امر شد  افزایش در آن،  گونه مخالفت و زیادتی و 
برای تمام بشریت در تمام زمان و مکان  تا مناسب 

باشد"

از یک سرچشمه
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و آنان را به بیرون کردن از سرزمین شان  و یا بازگشت از دین شان، تهدید کردند. خدای 
بلند مرتبه می فرماید: }و کافران   به  رسوالنشان  گفتند: البته   شما   را   از  سرزمین  خودمان  بیرون  
کنیم    یا   ]اینکه  باید[  به  دین   ما باز آیید. پروردگارشان   به  آنان  وحي  کرد  که  ستمکاران   را  نابود 

خواهیم  کرد{] سوره ابراهیم آیه 13[
تا جایی که این تهدید به تالش برای کشتن رسید: }و  هر  گروهي  آهنگ  پیامبر  خود  کرد 

 تا   او   را  بگیرند{] سوره غافر آیه 5[
یعنی تا او را بکشند، حتی برخی از آنان  پیغمبران خود را کشتند: } پس  چرا  هر  گاه  رسولي  
چیزي  برایتان  آورد  که  دلهایتان  خوش  نداشت ، سرکشي  کردید!  آن  گاه  گروهي   را  دروغزن  

انگاشتید و گروهي   را  کشتید {] سوره بقره آیه 87[
بعد از آن خداوند تکذیب کنندگان را هالک و نابود ساخت و دین رسوالن غالب گشت. 
و  یقین   من   داشته   است   که   به   مقّرر  }خداوند  فرماید:  می  مرتبه  بلند  خدای  که  گونه  همان 

رسوالنم  پیروز مي شویم . بي  گمان  خداوند تواناي  پیروزمند  است  {] سوره مجادله آیه 21[
وخدای فرماید: }و  به  راستي  وعده  ما  در  حق ّ بندگان  رسالت  
یافته  ما  از  پیش  صدور یافته   است  )171( آنانند  که  یاري  خواهند 

شد )172({] سوره صافات آیه 171-172[
پیغمبران صلوات اهلل و سالمه علیهم را  و خداوند رسوالن و 
نجات داد. همان سان که خدای بلند مرتبه می فر ماید: }و مؤمنان  

و پرهیزگاران   را  رهایي  بخشیدیم  {] سوره نمل آیه 53[
و  مؤمنان   }و  فرماید:  می  همچنین  و 
آیه  فصلت  {]سوره  دادیم   نجات   پرهیزگاران   را  

]18
و  است  آمده  خود  قوم  برای  پیغمبری  هر 
آنان را به آن چه مناسب  و شایسته زندگی آنان 
نموده  تزکیه  و  پاک  را  آنان  و  کرده  امر  بوده 
اند. هر کس که پیغمبری را تکذیب کرد مانند 
کسی است که تمامی پیغمبران را تکذیب کرده 
باشد. کسی که به عیسی علیه السالم ایمان نیاورد 
نیاورده است  ایمان  او در حقیقت به موسی هم 
و محمد صلی اهلل علیه و سلم رسالت عیسی علیه 
السالم را نسخ نمود. خدای بلند مرتبه می فرماید: 
]و[ تصدیق  کننده  ] این [ کتاب   را   به  راستي   }و 

می  ایمان  رسوالن  به  که  را   آنانی  و 
آورند وعده خوشبختی و رستگاری در دنیا 
و آخرت و کسانی را که کفر می ورزند و 
روی گردانی اختیار می کنند به بدبختی در 
دنیا پیش از آخرت هشدار داده است. خدای 
اند  آورده  ایمان  که  کسانی  باره  در  متعال 
می فرماید: }و  هر  کس  خداوند و رسولش  
و مؤمنان   را  دوست  بدارد، ]بداند  که [ حزب  

خداست   که  پیروزند { ]سوره مائده آیه 56[
})همان ( کساني   فرماید:  می  همچنین  و 
یاد  خدا   دلهایشان   به   و  آوردند  ایمان    که  
آرام   نام   خدا   دلها  به   بدانید،  مي گیرد.  آرام  
و  آورده اند  ایمان   آنان   که    )28( مي گیرند 
حالشان   خوشا  به   کرده اند،  شایسته   کارهاي  
] سوره  نیک  سرانجامي  دارند )29({  و آنان  

رعد آیه 28-29[
و در باره کسانی که به رسوالن کافر شده 
فرماید: }کافران   را   در   این  سرزمین   می  اند 
آتش   جایگاهشان   و  مپندار  آورنده   ستوه    به  

 است  و بد بازگشتي   است  {] سوره نور آیه 57[
و هر پیغمبری را دشمنانی بوده است. خدای بلند مرتبه می فرماید: }و بدینسان   براي   هر  
پیامبري  دشمني  قرار دادیم   که  شیطانهاي  انس  و جن ّاند. برخي   از  آنان  سخن   به  ظاهر آراسته  
کار  را   مي خواست ،  این   پروردگارت   و  اگر   مي کنند.  القا  ]دیگر[  برخي   فریب   به    را   براي  

نمي کردند،  پس  آنان   را   با  افترایشان  واگذار{  ] سوره انعام آیه 112[
به  سپس تکذیب کنندگان بر پیغمبران درازدستی کرده و بر آنان ظلم نمودند و آنان را 
ریشخند گرفتند. خدای بلند مرتبه می فرماید: }و هیچ  فرستاده اي  ] به  نزد[ آنان  نمي آمد مگر 

آنکه   او   را   به  ریشخند مي گرفتند { ] سوره حجر آیه 11[
و می فرماید:} و  به  ]سوي [ آنان  هیچ  پیامبري  نمي آمد مگر آنکه   او   را   به  ریشخند مي گرفتند 

{]سوره زخرف آیه 7[؛
و می فرماید: }و  به  راستي  فرستادگاني  پیش   از  تو مورد ریشخند قرار گرفته اند،  پس  ]سزاي [ 

آنچه  ریشخندش  مي کردند  بر  سر ریشخند -  کنندگانشان  فرود آمد {] سوره انعام آیه 10[

مارسل بوازار
اندیشمند فرانسوی
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جایگاه پیغمبران و رسوالن در تاریخ بشریت کجاست؟ در میان هیچ یک 
از آنان تفاوتی قائل 

نمی شویم

"قران کریم تنها کتابی است که 
دیگر  آسمانی  های  کتاب  تمام 
را می پذیرد . در حالی که بقیه 

یکدیگر را رد می کنند"

بشیر شاد
مبشر هندی

کتابي   که  پیش   از   آن   است  و  بر   آن  حاکم   است   به  تو نازل  
کردیم .  پس   در  میان  آنان   به  آنچه  خداوند نازل  کرده   است ، 
حکم  کن  و  از  خواسته هاي  ]نفساني [ آنان  ] به  جاي [ آنچه   از  
حق ّ  که   به  تو رسیده   است ، پیروي  مکن {]سوره مائده آیه 48[

ایمان  سلم  و  علیه  اهلل  محمد صلی  به  که  هر آن کس 
نیاورده  ایمان  هم  السالم  علیه  عیسی  به  حقیقت  در  نیاورد 

است.
و الزم بود تا خاتم پیغمبران و رسوالن برای تمام اقوام و 
زمان ها باشد و نه برای زمانی خاص و یا برای قومی خاص 
و اال بشریت بدون یاری وحی خالق زمین و آسمان ضایع 
می شد. پس محمد صلی اهلل علیه و سلم خاتم پیغمبران و 
رسوالن است. خدای بلند مرتبه می فرماید:  }محّمد  )ص ( 
پدر هیچ  کس   از  مردان   شما  نیست ، بلکه   رسول   خدا  و خاتم  
پیامبران   است  و خداوند  به  همه  چیز داناست  {]سوره احزاب 

آیه 40[

از زمانی آغاز می کنیم که خداوند خواست تا  بشر را بیافریند تا  بیرون شدن او از بهشت و 
فرود آمدن بر زمین: }و چون  پروردگارت   به  فرشتگان  فرمود:  به  راستي   من  جانشیني   در  زمین  
خواهم  گمارد، گفتند: آیا کسي   را   در  آنجا مي گماري   که   در  آنجا فساد کند و خونها بریزد، 
حال  آنکه   ما  با  ستایش  تو تسبیح  مي گوییم  و تو  را  پاک  مي شماریم ! فرمود:  به  یقین   من  چیزي  
آموخت ،  آدم   آفریدگان [  را   به   ]ي   نامها  همه  ]خداوند[  )30(و  نمي دانید  مي دانم   که   شما    را  
اینها  نامهاي   مرا  به   فرمود:  اگر  راستگویید،  سپس   آنها   را   بر  فرشتگان  عرضه  داشت ،  آن  گاه  
خبر دهید )31(گفتند: تو  را   به  پاکي  یاد مي کنیم :  ما دانشي  جز آنچه   به   ما آموخته اي ، نداریم . 
تویي   که  داناي  فرزانه اي  )32(فرمود: اي  آدم ، اینان   را   به  نامهاي   آنها  خبر ده ،  پس  چون  ]آدم [ 
آنان   را   از  نامهاي   آنها  خبر داد، ]خداوند[ فرمود: آیا  به   شما  نگفته  بودم   که   به  راستي   من  غیب  
آسمانها و زمین   را  مي دانم  و مي دانم  آنچه   را   که  آشکار مي کنید و آنچه   را   که  نهفته  مي داشتید 
)33(و چون   به  فرشتگان  گفتیم :  براي  آدم  سجده  کنید،  پس  ]همه [ سجده  کردند مگر »ابلیس « 
 که  نپذیرفت  و کبر ورزید و  از  کافران  شد )34(و فرمودیم : اي  آدم ، تو و همسرت   در  بهشت  
سکنا گزینید. و  از  ]میوه هاي [  آن   هر  جا  که  خواهید  به  فراواني  بخورید و  به   این درخت  نزدیک  
نشوید  که   از  ستمکاران  خواهید شد )35(پس  شیطان   آن  دو  را   از  آنجا 
و  کرد.  بیرون   بودند،  آنچه   در   آن   آنان   را   از   افکند. سپس   لغزش    به  
گفتیم :  در  حالي   که  دشمن  همدیگر خواهید  بود  ] به  زمین [ فرود آیید 
و  شما   در  زمین   تا  مدتي  قرارگاه  و بهره مندي  دارید )36(آن  گاه  آدم  
 از  پروردگارش  کلماتي  فرا گرفت ، سپس  خداوند  از   او   در  گذشت . 
بي گمان   او  توبه  پذیر مهربان   است  )37( گفتیم : همه   از  آنجا فرود آیید، 
 آن  گاه   اگر   از  ]جانب [  من  هدایتي   به   شما  رسد کساني   که   از  هدایت   من  
پیروي  کنند، بیمي   بر  آنان  نیست  و آنان  اندوهگین  نشوند )38(و کساني  
 که  کفر ورزیدند و آیات   ما  را  دروغ  انگاشتند، اینان  دوزخي اند. آنان  

 در  آنجا جاودانه اند )39({] سوره بقره آیه 30-39[
سپس آن گاه که مردم با هم اختالف ورزیدند و از هدایت و حق 
منحرف شدند، خداوند پیغمبرانش را فرستاد. و پیغمبران با آئین های 
خود پی درپی آمدند:  }از  دین  آنچه   که  نوح   را   به   آن  فرمان  داده   بود  
و آنچه   که   به  تو وحي  کرده ایم  و آنچه   که  ابراهیم  و موسي  و عیسي  
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 را   به   آن  فرمان  داده  بودیم  برایتان  مقّرر داشت  ] با   این مضمون [  که : دین   را   بر  پا دارید و  در   آن  
اختالف  نورزید. {]سوره شوری آیه 13[

و فرستادن پیغمبران ادامه یافت از ادریس تا نوح و ابراهیم و اسماعیل وموسی و عیسی و 
محمد صلوات اهلل و سالمه علیهم .

خداوند متعال حال آنان را برای ما حکایت نموده و ما را از اخبار آنها با خبر ساخته است 
داستان  زیرا  آوریم  می  را  آنها  از حکایت  اینجا چیزی  در  و 
های آنان پر از عبرت برای صاحبان خرد و عقل است. خدای 
بلند مرتبه می فرماید:  }به  راستي   که   در  داستانشان  عبرتي   براي  
خردمندان   است . ]قرآن [ سخني  نبود  که  ] به  دروغ [ بربافته   شده  
پیش   از   آن   است   کتابي   است   که   کننده  تصدیق   بلکه    باشد . 
بیانگر  هر  چیزي  و  براي  گروهي   که  ایمان  مي آورند ]مایه[  و 

هدایت  و رحمت   است . {]سوره یوسف آیه 111[
و از آن نمونه است:

1- نوح علیه السالم:

می  را  یکتا  خدای  و  بودند  مومن  این  ار  پیش  او  قوم   
پرستیدند و به روز بازپسین باور داشتند و کارهای نیک انجام 
می دادند. آن مردم درگذشتند.  قومشان از مرگ آنان ناراحت 
شدند زیرا آنان بسیار نیکوکار و دارای اخالق پسندیده بودند، 
بزرگان  آن  نام  به  و  ساختند  آنها  برای  هایی  مجسمه  پس 
به  مردم  نسر،  و  یعوق  یغوث،  سواع،  ود،  کردند:   نامگذاری 
این مجسمه ها الفت گرفتند وآنها را رمز و نشانه ای برای آن 
این  قرار دادند مردم آن شهر  بودند،  بزرگان که وفات کرده 
مجسمه ها و عکس ها را مورد احترام قرار می دادند. و هدف 
آنان احترام به آن بزرگان بود. و زمان سپری شد تا اینکه پدران 

مردند و فرزندان بزرگ شدند، آنان به احترام به این مجسمه ها افزودند و پیش روی آنها کمر 
خم می کردند، آن مجسمه ها در قلوب آن افراد جایگاه بسیار بزرگی پیدا کردند و ناگهان در 
نسل بعدی شروع به عبادت این مجسمه ها نمودند و چنین ابراز می داشتند که این ها معبودان 
هستند و باید مورد سجده و پرستش قرارگرفته و در برابر آنها باید کمر خم نمود. پس پرستش 

آنها را آغاز  کرده و از آنان خلقی عظیم از راه بدر شدند.
در این زمان خداوند برای آن قوم نوح علیه السالم را فرستاد؛ تا آنان را به راه راست هدایت 
کند و از پرستش بت ها باز دارد و به پرستش اهلل تعالی ره نماید و نوح به سوی قومش آمد..: 
}  و   گفت : اي  قوم   من ، خداوند  را  بپرستید.  شما  هیچ  معبود ]راستیني [ جز  او  ندارید، آیا پروا 

نمي دارید! {]سوره مومنون آیه 23[
او را تکذیب کردند و پیام او را نپذیرفتند، آنان را هشدار 
از عذاب خداوند بر حذر داشت و گفت:  }به  راستي   داده و 
 من   از  عذاب  روزي  سهمگین   بر   شما  اندیشناکم  {]سوره شعراء 

آیه 135[
گفتند: }اشراف  قومش  گفتند: بي  گمان  تو  را   در  گمراهي  

آشکاري  مي بینیم  {]سوره اعراف آیه 60[
نوح به آنان پاسخ داد:  }گفت : اي  قوم   من ، گمراهي اي   در  
جهانیان   پروردگار  ]جانب [  فرستاده اي   از   بلکه   من   نیست    من  
هستم  )61( پیامهاي  پروردگارم   را   به   شما  مي رسانم  و خیر  شما  
] شما [  مي دانم   که   چیزي   خداوند  ]حکم [  و  از   مي خواهم    را  

نمي دانید )62( ]سوره اعراف آیه 61-62[
مانند  آدمی  تو  گفتند:  و  شدند  زده  از کالم شگفت  قوم 
باشی؟  از جانب خدا  ای  فرستاده  توانی  ما هستی، چطور می 
و کسانی که از تو پیروی کرده اند دسته ای از اراذل و اوباش 
و افراد کمینه هستند..، و آنگهی شما بر ما هیچ برتری ندارید، 
شما از ما مال دارتر و دارای جایگاه باالتری نیستید و ما گمان 
می کنیم که شما در این ادعا ها دروغ می گویید و برخی از 
نیست   مانند  شما   بشري   برخی دیگر گفتند:  }  او  جز  به  مردم 
مي خواست   خداوند  و  اگر   یابد  برتري   مي خواهد  بر   شما    که  
فرشتگاني  مي فرستاد.  ما  در  ]میان [ نیاکان  پیشینمان  چنین  چیزي  
جنوني   نیست   که   در   خود   شخصي   جز  او    )24( نشنیده ایم  

دارد.{] سوره مومنون آیه 24-25[
و برخی از مردم  برخی دیگر را برای پرستش بت ها تشویق کردند: }و گفتند: معبودانتان  

 را  رها نکنید و »وّد« و »سواع « و »یغوث « و »یعوق « و »نسر«  را  وا مگذارید {]سوره نوح آیه 23[
نوح علیه السالم به آنان گفت: }آیا شگفت  زده  شدید  که  پندي   از  سوي  پروردگارتان   بر  

]زبان [ مردي   از  خودتان   براي   شما  آمد!  تا   شما   را  بیم  دهد {]سوره اعراف آیه 63[
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و  داد  قرار  هشدار  مورد  یکسان  به  را  مردم  همه 
هیچ تفاوتی بین مردم بر اساس جایگاه اجتماعی یا 
فقر و غنا و بزرگ و کوچک و سیاه و سفید قایل 
نشد..، وقتی که قوم از آوردن دلیل ناتوان شدند و 
نتوانستند دالیل نوح علیه السالم را رد کنند، شروع 
به تهدید او نمودند که تو را سنگسار خواهیم کرد: 
سنگسار  برنداري   دست   نوح ،  اگر   اي   }گفتند: 

خواهي  شد {]سوره شعراء آیه 116[
هیچ  آنان  که  رسید  یقین  این  به  نوح  و چون 
منطقی را نمی پذیرند، پیش خداوند تضرع و زاری 
معاند  و  افراد سرکش  این  دست  از  را  او  تا  کرد 

مرا  قومم   پروردگارا،  }]نوح [  گفت :  دهد:  نجات 
دروغزن  انگاشتند {]سوره شعراء آیه 117[

 }پس  ]کار[  بین   من  و آنان   را  چنان   که  باید یکسره  
کن . و  من  و کساني   از  مؤمنان   را   که   با  منند، رهایي  

بخش  {]سوره شعراء آیه 118[
اثر اصرار آنها بر کفر، قومش  وقتی که نوح در 
را از عذاب خداوند ترساند برخی با ریشخند گفتند: 
وعده   آنچه   را   که   به   ما  راستگویاني   }   پس   اگر   از  

مي دهي   براي   ما ]پیش [ آر. {]سوره هود آیه 32[
و نوح به آنان پاسخ داد: این موضوع 

]پیش [  بخواهد -   آن   را   براي   شما   خداوند -   اگر   نیست:}  گفت :  من  دست  به 
مي آورد  {]سوره هود آیه 33[  }و  اگر  بخواهم   که  برایتان  خیر خواهي  کنم ، خیر 
خواهي   من  -   اگر  خداوند بخواهد  شما   را  بیراه  بگذارد -   به   شما  سود نمي بخشد.  {

]سوره هود آیه 34[
قومت   نوح  وحي  شد  که   از   }و  به   او وحی کرد:  به  مرتبه  بلند  پس خداوند 
]کسي [ -  جز آنان   که  ایمان  آورده اند -  ایمان  نخواهد آورد.  پس   بر  آنچه  مي کردند، 

دریغ  مخور {]سوره هود آیه 36[
حجت بر آنان اقامه شد و هیچ بهانه و عذری نماند. و این دعوت نزدیک ده 
قرن ادامه یافت و نوح کامال از آنان ناامید و مایوس شد. پس خداوند را خواند و 
گفت: }و نوح   گفت : پروردگارا،  بر  روي  زمین   از  کافران  هیچ  کسي   را  باقي  مگذار 

رسالت پایانی

را  اسالم  که  است  ای  فرستاده  آن  محمد   "
پیغمبرانی  از سلسله  او آخرین حلقه  آورد و 

است که رسالت بزرگ را حمل نمودند"

ولف بارون اهر نظیر
استاد دانشگاه اتریش

نوح با نرمی و لطافت با آنان برخورد کرد. اما سرکشی و لجاجت قوم افزایش یافت، نوح 
همیشه  و در هر حال آنان را دعوت می نمود. تا اینکه گفت:  }گفت : پروردگارا،  به  راستي  
 که   من  قوم  خویش   را  شب  و روز ] به  سوي  فرمان  تو[ فرا خواندم  )5(ولي  دعوت   من   در  حق ّ 
آنان  جز گریز نیفزود )6(و  هر  گاه   که   من  آنان   را  فراخواندم   تا  آنان   را  بیامرزي ، انگشتانشان   را  
 در  گوشهاشان  نهادند و جامه هاشان   را  ] به   خود [ پیچیدند و پاي  فشردند و سخت  کبر ورزیدند 

)7({ ]سوره نوح آیه 5-7[
نمود: }سپس  ]دعوتم   را [  براي  آنان   اسلوب و روش ممکنی دعوت می  با هر  را  و آنان 
آشکار ساختم  و ] آن   را [ نهاني   با  آنان   به  راز نهادم  )9(سپس  گفتم :  از  پروردگارتان  آمرزش  

بخواهید. بي  گمان   او  بس  آمرزنده   است  )10({]سوره نوح آیه 9-10[
برخی عذرهای بسیار بی ارزشی مطرح می کردند و می گفتند: }گفتند: آیا  به  تو بگرویم  

حال  آنکه  فرومایگان   از  تو پیروي  کرده اند {]سوره شعراء آیه 111[
و نوح آنان را با کمال لطف و مهربانی و جهت یادآوری مورد خطاب قرار می داد: }]نوح [ 

 گفت :  من   از  ]باطن [ کرده آنان  چه  آگاهي  دارم ! {]سوره شعراء آیه 112[
و به آنان گفت:  }اگر  بدانید، حسابشان  جز  با  پروردگارم  نیست . {]سوره شعراء آیه 113[

و نوح همچنین گفت: }و  من  مؤمنان   را  طرد نخواهم  کرد {]سوره شعراء آیه 114[ }و  من  
مؤمنان   را  طرد نمي کنم {]سوره هود آیه 29[.

چطور جماعتی را برانم که به من ایمان آورده اند و مرا در گسترش دعوت یاری و کمک 
کرده اند؟ و به آنان گفت: }و اي  قوم   من ،  اگر  آنان   را  طرد کنم ، چه  کسي   در  برابر خداوند مرا 
یاري  مي کند! آیا پند نمي پذیرید! {]سوره هود آیه 30[ } من  جز هشدار دهنده اي  آشکار نیستم {

]سوره شعراء آیه 115[
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)26( چرا  که   اگر  تو آنان   را  باقي  گذاري ، بندگانت   را  گمراه  سازند و جز بدکار ناسپاس   به  بار 
نخواهند آورد )27({]سوره نوح آیه 26-27[.

پس خداوند به او وحی کرد که کشتی بساز:  }پس   به   او  وحي  کردیم   که  زیر نظر  ما و  به  
فرمان   ما ] آن [ کشتي   را  بساز.{]سوره مومنون آیه 27[

پس او شروع به ساختن کشتی نمود: }و ]نوح [ کشتي   را  مي ساخت  و  هر  گاه   که  گروهي  
ریشخند  مي گذشتند،  او   را   به   قومش   بر   او    از  

مي گرفتند {]سوره هود آیه 38[
و نوح با مهربانی و ادب به آنان پاسخ می داد: 
] هم [  شما   را    }اگر   ما  را   به  ریشخند مي گیرید  ما 
ریشخند  مي گیرید،  به   ریشخند  چنان   که   شما   به  

خواهیم  گرفت  {]سوره هود آیه 38[
و سپس آنان را تهدید می نمود و از خدا بر 
چه   دانست   خواهید  گاه   داشت:  }آن   می  حذر 
کسي   است   که   به   او  عذابي  مي رسد  که  رسوایش  
آید {]سوره هود  فرود  پاینده   و  بر   او  عذابي   کند 

آیه 39[
اینکه  تا  شد  ساختن  مشغول  جدیت  با  او  و 

ساختن کشتی پایان یافت.
بر  را  مومنان  تا  داد  نوح دستور  به  و خداوند 
کشتی سوار کرده و از هر حیوان هم یک جفت 
چنین   بود [  تا   کند: }]حکایت   سوار  بر کشتی  را 
تنور  ]آب   از [  و  رسید  حکم   ما  در   هنگامي   که  
فوران  کرد، گفتیم :  در   آن  ]کشتي [  از   هر  جنسي  
ماده [ و خانواده ات  -  مگر کسي   که   ]نر و  دو تن  
]الهي [  بر   او   از  پیش  مقرر گشته   است  -  و  قضاي  
مؤمنان   را  برگیر. و جز اندکي   با   او  ایمان  نیاوردند 

{]سوره هود آیه 40[
هر  از  و  مومنان  تمام  کرد.  چنین  نوح  پس 
}و  کرد:  سوار  کشتی  بر  را  جفت  یک  حیوان 
 گفت :  در   آن  ]کشتي [ سوار شوید. روان  شدنش  و لنگر انداختنش   به  نام  خداست . بي  گمان  

پروردگارم  آمرزنده مهربان   است  {]سوره هود آیه 41[

" در قرون وسطی مسیحیان به این اقناع رسیدند 
تکوین  سفر  در  که  را  نژادی  بندی  تقسیم  که 
به آن  البته  و  بیاورند  است در کتابهایشان  آمده 
این  بر  آنها  افزودند.  نیز  را  طبقاتی  توزیع  یک 
باور بودند که رجال دین و قدیسان به نسل سام 
می رسند . و جنگجویان به نسل یافث و فقیر و 
فقراء به نسل حام از فرزندان نوح علیه السالم می 
رسند و وضع به جایی رسید که در سال 1964 
سناتور امریکایی روبرت برد  از ویرجینایی غربی 
ایالت  در  نژادی  تبعیض  برای   آن  از  خواست 

متحده استفاده کند"

تکبر و مسخ تاریخ

و چون نوح با مومنان بر کشتی سوار شدند و حیوانات را هم با خود  برداشته وهر دسته بر 
جای خود قرار گرفتند، آسمان شروع به بارش نمود . - بارشی بی نظیر- و چشمه های زمین 
جوشیدند و آب فراوان جاری گشت: }سپس  درهاي  آسمان   را   به  آبي  فرو ریزنده  گشودیم  
)11(و  از  زمین  چشمه ها جوشاندیم . سپس  ] آن [ آب   بر  کاري   که  مقدر  شده   بود ، فراهم  آمد. 
)12(و  او   را   بر  ]کشتي [ ساخته   شده   از  تخته  و میخ  سوار کردیم  )13(زیر نظر  ما روان   بود .  براي  

انتقام   به  خاطر کسي   بود   که  انکارش  کرده  بودند )14({]سوره قمر آیه 11-14[
نوح پسرش را که ایمان نیاورده بود، دید که می خواهد از غرق شدن بگریزد. او را ندا داد: 

}پسر جان ،  با   ما سوار شو و  با  کافران  مباش  {]سوره هود آیه 42[
اما پسر از ایمان آوردن اعراض نمود و نصیحت پدر را نپذیرفته و به نوح پاسخ داد:  }گفت : 

 به  کوهي  پناه  خواهم  گرفت   که  مرا  از  آب   در  امان  دارد.{]سوره هود آیه 43[
نوح به او نگاه دلسوزانه ای انداخت و گفت: }گفت : امروز هیچ  نگاه  دارنده اي   از  عذاب  
 خدا  نیست ، بلکه  کسي  ]حفظ مي شود  که  خداوند  به   او [ رحمت  آورده   باشد {]سوره هود آیه 43[
و همین که: }و موج   بین  آنان  حایل  آمد، و ] او [  از  غرق  شدگان  گردید {]سوره هود ایه 43[
نوح برای پسرش دلسوزی نموده و به خداوند تضرع نمود تا پسرش را نجات دهد . خداوند 
بلند مرتبه وعده نجات اهل او را داده بود، نوح علیه السالم گفت: }و نوح  پروردگارش   را  ندا 
داد و  گفت : پروردگارا، پسرم   از  خاندان   من   است  و البته  وعده ات  راستین   است  و تو بهترین  

داوراني  {]سوره هود آیه 45[
پس خدایی که به او وعده نجات اهلش را داده بود پاسخ داد که آن وعده برای اهل و 
خانواده صالح و نیکوکار بوده است. و فرمود:   }گفت : اي  نوح ،  او   از  خاندانت  نیست ،  به  راستي  

 او  ]مرتکب [ کار ناشایست   است ، {]سوره هود آیه 46[
در دین واسطه ایی نیست او از جمله خانواده تو محسوب نمی شود پدری تو به او سودی 

نمی رساند تا زمانی که به خداوند یکتا ایمان نیاورد.
و بعد از آن آب تمام زمین را فراگرفت و تمام کافران هالک شدند: }و گفته  شد: اي  

زمین ، آبت   را  فروبر{] سوره هود آیه 44[
پس آبی که از زمین جوشیده بود در زمین فرو رفت. و خداوند به آسمان وحی کرد: }و 

اي  آسمان  ]بارانت   را [ باز دار{ ] سوره هود آیه 44[
بارش بس است پس باریدن پایان یافت: }و ]کشتي [  بر  ]کوه [ جودي ّ پهلو گرفت { ] سوره 

هود آیه 44[
و آن کوهی است که کشتی بر آن قرار گرفت و خداوند به نوح وحی نمود: }گفته  شد: 
اي  نوح ،  به  سالمتي   از  ]سوي [  ما و ]همراه   با [ برکتهاي  ]فرود آمده [  بر  تو و  بر  امتهایي   از  ]نسل [ 

آنان   که   با  تواند، فرود آي{  ] سوره هود آیه 48[
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تحقیر پیغمبران
" نوح به زراعت پرداخت و در میان چیزهایی که 
کاشت انگور هم بود پس انگور ثمره داد و از آن 
پس  نوشید  را  آن  و  ساخت  کننده  مست  شراب 
پسر کوچکش حام او را ریشخند نموده و عورتش 
پدر  بر  پوشش  حام  برادر  دو  اما  کرد.  آشکار  را 
گذاشتند، آن گاه که نوح به هوش آمد و دانست 
نفرین  حام چه کار کرده است کنعان پسر حام را 
کرد و گفت که او بنده دو برادرش خواهد شد و به 
سام و یافث برکت داد") سفر تکوین اصحاح دهم(

کتاب  در  بابلی  تلمود  عبارت  این  تفسیر  در  و 
یا  کنعان  که  است  آورده   )70( صفحه  سنهدرین 
انجام  فاحشگی  او کار  با  و  اخته کرد  را  نوح  حام 
داد"!! پیغمبر بزرگوار خداوند از این اتهام پاک و 

مبرا است"

پس نوح از کشتی فرود آمد و مومنان همراه او نیز فرود آمدند و شروع به ساختن شهر 
نمودند و درخت کاشتند و حیواناتی را که با آنان بودند رها کردند و آبادانی زمین شروع شد 

و مردم شروع به زاد و ولد کردند.

2-ابراهیم علیه السالم:

ابراهیم علیه السالم پیغمبر توحید و یکتاپرستی است. و این موضوع در تمام سیره و زندگی 
او آشکار است. و به همین سبب خداوند متعال او را وصف نموده  و فرموده است:  }به  راستي  

ابراهیم  امّتي  نیایشگر  براي  خداوند ]و[ پاکدین   بود . و  از  مشرکان  نبود {]سوره نحل آیه 120[
ابراهیم علیه السالم در میان قومی مشرک متولد و پرورش یافت. پدر او یکی از بت پرستان 
و ازجمله  بت تراشان و خدمت کاران به آنها بود. ابراهیم با پدر و قومش گفتگو کرد: }و 
چون  ابراهیم   به  پدرش  آزر  گفت : آیا بتاني   را  معبود مي گیري ! بي  گمان   من  تو و قومت   را   در  

گمراهي  آشکار مي بینم  {]سوره انعام آیه 74[
او با دالیل قوی شرک قومش را رد کرد. او به آیات خداوند متعال می نگریست:  }پس  
وقتي  شب   بر   او  پرده  انداخت ، ستاره اي  دید.  گفت :  این پروردگار  من   است .  پس  چون  افول  

کرد،  گفت  افول  کنندگان   را  دوست  ندارم . {]سوره انعام آیه 74[
یعنی: ستاره غروب کرد:  }گفت  افول  کنندگان   را  دوست  ندارم  )76(  آن  گاه  چون  ماه   را  

 بر  آمده  دید{]سوره انعام آیه 77[
یعنی:در حالی که  در افق طلوع می کرد و دید که برخی از مردم آن را می پرستند: }گفت  

 این پروردگار  من   است .{ ]سوره انعام آیه 77[
و این از جهت شگفتی او  از پرستش آنان بود و دنبال فرصت می گشت تا نظر خود را 

اظهار کند: }پس  چون  فرونشست {،]سوره انعام آیه 77[
یعنی: در افق ناپدید شد، به سوی قوم رفت و گفت: }گفت :  اگر  پروردگارم  مرا راه  ننماید، 

البته   از  گمراهان  خواهم  شد )77(  آن  گاه  چون  آفتاب   را  برآمده  دید{]سوره انعام آیه-78 77[
و دید که قوم در پیش آنها کرنش می کنند:} گفت :  این پروردگار  من   است .  این  بزرگتر 

 است ،{]سوره انعام آیه 78[
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زشت  و  ناشایست  بسیار  را  آنها  کار 
چطور  که  کرد  تعجب  آنان  از  و  شمرد!! 
}پس   گیرید؟!  می  خدایی  به  را  خورشید 

چون  فرو نشست {]سوره انعام آیه 78[
و از دیده ها پنهان شد. به نزد آنانی رفت 
گفت:  آنان  به  و  پرستیدند  می  را  آن  که 
] براي   آنچه   قوم   من ،  من   از   اي   }گفت : 
خداوند[ شریک  قایل  مي شوید، بیزارم  )78(
من  پاکدینانه  روي  ]دل [ خویش   را   به  سوي  
کسي  مي نهم   که  آسمانها و زمین   را  آفریده  
 است ، و  من   از  مشرکان  نیستم  )79({ ]سوره 

انعام آیه79 -78[
با  و  نموده  موعظه  بسیار  را  پدرش  او 
نرمی و لطافت و ادب و منطق او را از شرک 
بازداشت: }چون   به  پدرش   گفت : پدرجان ، 
و  نمي شنود  مي پرستي   که   چیزي   را   چرا 
نمي بیند و چیزي   را   از  تو دفع  نمي کند. )42(

چیزي   به   من   علم ،  گمان   از   بي   پدرجان ، 
رسیده   است   که   به  تو نرسیده   است ،  پس   از  
 من  پیروي  کن   تا  تو  را   به  راه  راست  رهنمون  
مپرست .  به   شیطان   را   )43(پدرجان ،  شوم  
نافرمان  ]خداوند[ رحمان   راستي   که  شیطان  
بیمناکم   که   )44(پدرجان ،  من   از   آن    است  
 از  ]خداوند[ رحمان  عذابي   به  تو برسد،  آن  
گاه  قرین  شیطان  شوي . )45({]سوره مریم آیه 

]42-45
سنگ  بسیار  پدرش  پاسخ  متاسفانه  اما 
اي   تو،  آیا  }]پدرش [  گفت :  بود:  دالنه 
باز  رویگرداني !  اگر   معبودانم   ابراهیم   از  
و  کرد  خواهم   سنگسار  تو  را   قطعا  نیایي ، 
دیري   از   من  دوري  گزین  { ]سوره مریم آیه 

]46

اما پاسخ ابراهیم در اوج ادب و مهربانی و نرمی بود:  }گفت : سالم   بر  تو.  از  پروردگارم  
برایت  آمرزش  خواهم  خواست ،  که   او   در  حق ّ  من  مهربان   است  )47(و  از   شما  و آنچه   به  جاي  
خداوند مي پرستید، کناره  مي گیرم  و پروردگارم   را  ] به  نیایش [ مي خوانم ، امید مي رود  که   در  

پرستش  پروردگارم  ناامید نباشم  )48({ ]سوره مریم آیه 47-48[
ابراهیم دعوت پدر و قومش به سوی توحید  و رها کردن شرک را ادامه داد. اما قوم به 
دعوت ابراهیم لبیک نگفته و بر شرک پافشاری کردند: }و قومش   با   او  احتجاج  ورزیدند. 
 گفت : آیا  در  ]باره[  خدا   با   من  احتجاج  مي ورزید، حال  آنکه   در  حقیقت  مرا هدایت  کرده  
 است ! و  از  آنچه   با   او  شریک  مقرر مي کنید، نمي ترسم ، بلکه  ] از   آن  مي ترسم [  که  خداوند 
] از  عذاب [ چیزي   را  بخواهد. و پروردگارم   از  روي  دانش  ] به [ همه  چیز احاطه  دارد. آیا پند 
نمي گیرید! )80(و چگونه   از  آنچه  شریک  قایل  شدید بترسم ، حال  آنکه   شما  نمي ترسید  از  
آنکه   با  خداوند چیزي   را   که  دلیلي  ]دال ّ[  آن   بر   شما  نفرستاده   است ، شریک  مقرر مي کنید! 
})81( امنیت [ سزاوارتر  است   ]و  امن   دو گروه   به   ] این[  مي دانید، کدام  یک   از     پس   اگر  

 ]سوره انعام آیه 81-80[
} مي پرستید!  چه   قومش   گفت :  و  پدرش   }چون   به   گفت:  آنان  به  دیگر  بار   و 

]شعراء آیه 70[
} معتکفیم   ]عبادت [  آنها   و  براي   مي پرستیم   بتاني   را   }گفتند:  دادند:   پاسخ 

]سوره شعراء آیه 71[ }]ابراهیم [  گفت : چون  ]آنان   را [ مي خوانید، آیا ]نداي [  شما   را  مي شنوند! 
)72( یا    به   شما  سود مي بخشند   یا   زیان  مي رسانند! )73({ ]سوره شعراء آیه 72-73[

پاسخ  نشانه تعطیل بودن عقل و منطق بوده و به تقلید محض اشاره داشت: }گفتند: نه . 
امّا نیاکانمان   را   بر  چنین  شیوه اي  یافته ایم  { ]سوره شعراء آیه74[

پس با توحید خالص و با دالیل، آگاهی، بصیرت و عقل به آنان پاسخ داد:  }گفت : آیا 
اندیشیده اید  در  آنچه  مي پرستیدید )75( شما  و نیاکان  پیشینتان ! )76(]بدانید[  که   آنها  دشمن  
من اند.  بر  خالف  پروردگار جهانیان . )77(کسي   که  مرا آفریده   است  همو مرا هدایت  مي کند 
)78(و کسي   که   او   به   من  غذا مي دهد و  به   من  ]آشامیدني [ مي نوشاند )79(و چون  بیمار شوم  
همو مرا شفا مي دهد )80(و کسي   که  مرا مي میراند  آن  گاه  زنده ام  مي گرداند )81(و کسي  
 که  امیدوارم  گناهانم   را   در  روز جزا برایم  بیامرزد )82( پروردگارا،  به   من  حکمت  ببخش  و 
مرا  به  شایستگان  پیوسته دار )83( و برایم   در  پسینیان  آوازه نیک  بگذار )84(و مرا  از  وارثان  
بهشت  پر ناز و نعمت  قرار ده  )85( و پدرم   را  بیامرز. بي  گمان   او   از  گمراهان   بود  )86({ 

]سوره شعراء آیه 75-86[
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و آن گاه که عید قوم او فرارسید 
و پادشاه با مردم شهر به صحراء بیرون 
شدند تا مراسم عید را بر جای آورند. 
چون  و  نشد  خارج  آنان  با  ابراهیم 
نهان [  ] در   گاه   رفتند:  }آن   ها  آن 
آیا  و  گفت :  نهاد  معبودانشان   رو  به  
چه   شده   )91(شما   را   نمي خورید! 
)92(آن   نمي گویید!  سخن    است   که  
آنان [  ] به   سخت   حالي   که   گاه   در  
آورد  آنان   رو  به  سوي   مي زد،  ضربه  

)93( ]سوره صافات آیه 90-93[
که  دیدند  بازگشتند،  که  گاه  آن 
خدایان آنها شکسته شده اند. چگونه 

خدایان  ها  آن  دارد  امکان 
توان  که  حالی  در  باشند 
به  ندارند!  را  خود  از  دفاع 
حق   آمدند:  }گفت :  شتاب 
پروردگارتان    این   است   که  
زمین   و  آسمانها  پروردگار 

 است . همو  که   آنها   را  آفرید. و  من   بر   این ]سخن [ گواهم  )56(و ]سوگند[  به  خداوند ] در  حق ّ[ 
بتانتان   پس   از  آنکه  پشت کنان  روي  بگردانید، تدبیري  خواهم  اندیشید. )57(  آن  گاه   آنها   را  خرد 
و ریز کرد. مگر بزرگترشان   را ،  باشد   که   به  سوي   او  باز گردند )58( گفتند: چه  کسي   با  معبودان  
 ما چنین  کرده   است ! بي  گمان   او   از  ستمکاران   است  )59(]گروهي [ گفتند: شنیدیم  جواني   که  
 به   او  ابراهیم  گفته  مي شد  از   آنها  ] به  بدي [ یاد مي کرد )60( گفتند:  او   را   به  حضور مردم  بیاورید 
 باشد   که  آنان  گواهي  دهند ] که  چه  کسي  چنین  کرده   است ![ )61 گفتند: اي  ابراهیم ، آیا تو  با  

معبودانمان  چنین  کرده اي ! )62({ ]سوره انبیاء آیه 59-62[
با دلیلی بسیار رسا به آنان پاسخ داد:  }گفت : بلکه   این  ]بت [ بزرگشان   آن  ]کار[  را  کرده  

 است ،  که   اگر  سخن  مي گویند  از  آنان  بپرسید { ]سوره انبیاء آیه 63[
در برابر دلیل کوچک شدند:  }پس   به   خود  آمدند،  آن  گاه  گفتند: بي  گمان   شما  ستمگرید 
)64( آن  گاه  سرافکنده  شدند ]و گفتند:[ بي  شک  تو مي داني   که   آنها  سخن  نمي گویند )65( 

]سوره انبیاء آیه 65-64[

با دلیل و حجتی رسا و قوی پاسخ 
جاي   آیا  به   داد:  }گفت :  را  آنان 
خداوند چیزي   را  مي پرستید  که  هیچ  
نفعي  و زیاني   به   شما  نمي رساند! )66(

اف ّ  بر   شما  و  بر  آنچه   به  جاي  خداوند 
نمي ورزید!  خرد  آیا  مي پرستید. 

)67({ ]سوره انبیاء آیه 66-67[
و آن گاه که عقل و دلیل و منطق 
او  از  تا  خواستند  دادند  دست  از  را 
گفتند:  نهایت [  }] در   بگیرند:  انتقام 
]کاري [  کننده  و  اگر   بسوزانید   او   را  
 } رسانید  یاري   معبودانتان   هستید  به  

]سوره انبیاء آیه 68[
داد:  نجات  را  او  خداوند  پس  
سرد  ابراهیم   آتش ،  بر   اي   }گفتیم : 
] در   خواستند  و   )69( شو  سالمت   و 
آنان   را   ورزند.  پس   نیرنگ   حق ّ[  او  
]سوره   })70( گردانیدیم   زیانکارتر 

انبیاء آیه 70-69[
}آیا  کرد:  گفتگو  آنان  پادشاه  با  و  بازگشته  داد،  نجات  را  او  خداوند  اینکه  از  بعد  و 
آنکه   خدا   به   او   غرور[  ] از   پروردگارش ،  درباره  ابراهیم   کسي   که   با   ]حال [  نیندیشیده اي   به  
فرمانروایي  داد، مخاصمه  کرد!  آن  گاه   که  ابراهیم   گفت : پروردگار  من  کسي   است   که  زنده  

مي کند و مي میراند، {]سوره بقره آیه258[
وجواب او در برابر این حجت آشکار و روشن یک پاسخ ابلهانه بود:  }گفت :  من  ]نیز[ زنده  

مي کنم  و مي میرانم {]سوره بقره آیه258[
ابراهیم با او در این حرف پوچ به مناقشه نپرداخت . چرا که او احمقانه برای برون رفت از 
مناظره ادعا کرد که او هم می تواند کسی را بکشد و کسی را زنده رها سازد: }ابراهیم   گفت : 
 به  راستي   خدا  آفتاب   را   از  مشرق  ] بر [ مي آورد،  پس  ] اگر  راست  مي گویي [ تو  آن   را   از  مغرب  
] بر [ آور.  در  نتیجه  کسي   که  کفر ورزیده   بود ، مبهوت  شد و خداوند گروه  ستمکاران   را  هدایت  

نمي کند { ]سوره بقره آیه258[

ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/fa

https://www.path-2-happiness.com/fa



120121

برابر او آشکار شد. پس بعد از مناظره خواست  و ضعف دلیل و منطق و دالیل آنان در 
ابراهیم   گفت :  ببیند: }و  آن  گاه   که   را  مردگان  زنده کردن  و  آفرینش خدا  با چشم خود  تا 
پروردگارا،  به   من  بنما چگونه  مردگان   را  زنده  مي کني ! ]خداوند[ فرمود: آیا ایمان  نیاورده اي ! 
 گفت : چرا. ولي  ]مي خواهم [  تا  دلم  آرام  گیرد. ]خداوند[ فرمود:  پس  چهار ]مرغ [  از  پرندگان  
برگیر،  آن  گاه   آنها   را   در  نزد  خود  ]ریزه  ریزه  کن  و[  به   هم  آمیز، سپس   بر  ]بلنداي [  هر  کوهي  
بخشي   از   آنها   را  بگذار،  آن  گاه   آنها   را  فراخوان ،  تا  شتابان   به  سوي  تو آیند. و بدانکه  خداوند 

پیروزمند فرزانه   است  { ]سوره بقره آیه260[
و خداوند به ابراهیم و فرزندش اسماعیل دستور داد تا خانه او در مکه را از شرک و بت 
ها پاک سازند: }و هنگامي   که  خانه ]کعبه [  را  مرجع  مردم  و ]حرم [ امن  قرار دادیم . و  از  »مقام  
طواف   خانه ام   را   براي   کردیم   که   وحي   اسماعیل   و  ابراهیم   و  به   برگزینید.  نمازگاه   ابراهیم « 
کنندگان  و معتکفان  و رکوع  کنندگان  سجده  گزار پاکیزه  گردانید )125(و  آن  گاه   که  ابراهیم  
 گفت : پروردگارا،  این  ]سرزمین [  را  شهري  امن  گردان  و  به  مردمش ،  هر  کس   که   به   خدا  و روز 
قیامت  ایمان  آورد،  از  فرآورده ها روزي  ده . ]خداوند[ فرمود: کسي   که  کفر ورزد  او   را  اندکي  
بهره مند مي سازم   آن  گاه   او   را  ] به  ناچار[  به  سوي  عذاب  آتش  مي کشانم  و ] آن [ بد جایگاهي  
 است  )126( و هنگامي   که  ابراهیم  و اسماعیل  پایه هاي  خانه ]کعبه [  را  باال مي بردند ]و گفتند:[ 
پروردگارا،  از   ما بپذیر. همانا  که  تویي  شنواي  دانا )127(پروردگارا،  ما  را  فرمانبردارت  بگردان  
و  ما  را   بنما  پرستشمان   را   به   ما  شیوه  و  ده [  ]قرار  فرمانبردار  خود   امّتي   ]نیز[  فرزندانمان   و  از  

ببخشاي . حّقا تویي   که  توبه  پذیر مهرباني  )128({ ]سوره بقره آیه125-128[.

مسجد ابراهیم خلیل در مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل در  فلسطین.

3- موسی علیه السالم:

بنی اسرائیل  آن چه را از ابراهیم علیه السالم به آنان رسیده بود، مورد بررسی قرار می دادند 
مبنی بر اینکه از آنان فرزندی به دنیا می آید که نابودی پادشاه مصر به دست او خواهد بود. این 
مژده و بشارت در میان بنی اسرائیل مشهور بود و برخی از امیران فرعون این سخن را به فرعون 
رساندند. پس دستور داد تا پسران بنی اسرائیلی را بکشند تا آن پسر هم در میان آنان کشته شود. 
پس  بنی اسرائل درپستی و خفت و ظلم و ستم فرعون زندگی حقیرانه خود را می گذراند: }بي  
گمان  فرعون   در   آن  سرزمین  تکبر ورزید و مردمانش   را  گروه  گروه  کرد، گروهي   از  آنان   را  
 به  استضعاف  مي کشید، پسرانشان   را  سر مي برید و دخترانشان   را  زنده  نگاه  مي داشت ، بي  گمان  

 او   از  فسادکاران   بود  { ]سوره قصص آیه4[
خداوند خواست تا بر بنی اسرائیل تحقیر شده و خوار نگه داشته شده؛ احسان کند و منت 
بنهد: }و مي خواهیم   بر  آنان   که   در  زمین   به  استضعاف  کشیده  شده اند، منّت  نهیم  و آنان   را  پیشوا 
سازیم  و آنان   را  وارث  ]زمین [ گردانیم  )5( و  در  زمین   به  آنان  تمّکن  دهیم  و  به  فرعون  و هامان  
و لشکریان   آن  دو  از  ]دست [  آن  ] به  استضعاف  گرفته  شدگان [ آنچه  ] را   که   از   آن [ مي ترسیدند، 

بنمایانیم  )6({ ]سوره قصص آیه5 -6[
با وجود اینکه فرعون سعی زیادی کرد تا موسی به وجود نیاید و برای این هدف مردان و 
زنان قابله او زنان حامله را زیر نظر داشتند و زمان وضع حمل را منتظر بودند و هرگاه زنی پسری 
به دنیا می آورد آن قصاب ها او را در جا سر می بریدند، اما خداوند خواست تا به فرعون و 

هامان نشان بدهد آن چه را از آن می ترسیدند .
و آن گاه که مادر موسی وضع حمل نمود: }و  به  مادر موسي  الهام  کردیم   که   به   او  شیر بده . 
 پس  چون   بر   او  بیمناک  شدي ،  او   را   به  دریا بینداز و مترس  و اندوه  مخور،  به  یقین   ما  او   را   به  نزد 

تو باز خواهیم  آورد و  او   را   از  رسالت  یافتگان  خواهیم  گرداند { ]سوره قصص آیه7[
بر زندگی او ترسید پس او را در گهواره ای گذاشت و او را در رود انداخت:  }آن  گاه  
خانواده فرعون   او   را   بر  گرفتند  تا  سرانجام  برایشان  دشمن  و ]مایه[ اندوه  شود. بي  گمان  فرعون  

و هامان  و لشکریانشان  خطا کار بودند { ]سوره قصص آیه8[
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فرعون   گفت :  انداخته شد: }و زن   فرعون  در دل زن  و دوستی موسی 
] او [  براي   من  و  براي  تو چشم  روشني   است .  او   را  نکشید،  باشد   که   به   ما سود 
بخشد و   یا    او   را   به  فرزندي  گیریم  و آنان  ]حقیقت   را [ نمي دانستند { ]سوره 

قصص آیه9[
یقین   تهي  شد.  به   امید و صبر[  ] از   مادر موسي   مادر موسی: }و دل   اما 
نزدیک   بود   که   آن  ]حکایت [  را  -   اگر  دلش   را  استوار نمي ساختیم   تا   از  باور 
برو،  دنبالش   و  به  خواهرش   گفت :  به    )10( سازد  آشکار  دارندگان   باشد  -  
 آن  گاه  ]خواهرش [  او   را   از  دور دید،  در  حالي   که  آنان  نمي دانستند. )11({ 
]سوره قصص آیه11-10[ } و پیش   از  ]آمدن [ خواهر موسي  شیر همه دایگان  
 را   بر   او  حرام  ساختیم .  آن  گاه  ]خواهرش [  گفت : آیا  شما   را   به  خانواده اي  
خیر  حالي   که   گردند  در   سرپرستي   او   عهده دار  برایتان   شوم   که   رهنمون  
خواه   او  باشند! )12(] در  نهایت [  او   را   به  
مادرش  باز گرداندیم   تا  چشمش  روشن  
بداند  که   و  تا   نخورد  اندوه   و  گردد 
بیشترشان   ولي   وعده خداوند حق ّ  است  
نمي دانند )13({ ]سوره قصص آیه12-13[

فرعون  خانه  در  السالم  علیه  موسی 
}و  شد:  بزرگ  و  کرد  رشد  سرکش  
و  رسید  رشد  خود   ]کمال [  چون   به  
و  حکمت   یافت   به   او   سامان   ]اندامش [ 
نیکوکاران   و  این گونه   به   دادیم .  دانش  
شهر  هنگامي   به   )14(و  مي دهیم   پاداش  
بودند،  آن   غافل   مردمانش   آمد  که    در  
گاه   در  آنجا دو کس   را  دید  که  پیکار مي کنند. یکي   از  قوم   او  و  آن  دیگر  از  
دشمنانش   بود ،  آن  گاه  کسي   که   از  قومش   بود   بر  ] علیه [ کسي   که   از  دشمنانش   بود   از   او  یاري  
خواست ، و ]موسي [  به   او  مشت  زد و  او   را  کشت .  گفت :  این   از  کار شیطان   است . بي  گمان   او  
دشمن  گمراه  کننده آشکاري   است  )15(گفت : پروردگارا،  من   به   خود  ستم  کردم ، مرا بیامرز. 
پروردگارا،  به    آن  گاه  ]خداوند[  او   را  آمرزید. حّقا  که   او  آمرزنده مهربان   است  )16(گفت : 
انعامت   در  حق ّ  من  ] از   این   پس [ هرگز  هم  پشت  گناهکاران  نخواهم   بود  )17({ ]سوره  خاطر 

قصص آیه14-17[
اما بعد از اینکه او دشمنش و دشمن اسرائیلی را کشت:  }پس  بیمناک  ]شب   را [  در  شهر -  
چشم   به  راه  -   به  بامداد رساند  که  ناگهان  ]دید[ همان  کسي   که  دیروز  از   او  یاري  خواسته   بود ، 

)18(پس  چون   تو گمراهي  آشکاري   بي  گمان   موسي   به   او   گفت :  مي خواند.  فریاد   او   را   به  
]موسي [ خواست   به  شخصي   که  دشمن   هر  دوي  آنان   بود ، حمله  برد. ] او [  گفت : اي  موسي ، آیا 
مي خواهي  مرا بکشي  چنان   که  دیروز کسي   را  کشتي ! نمي خواهي  مگر آنکه   در   اینکه  سرزمین  
ستمگر باشي  و نمي خواهي   که   از  نیکوکاران  باشي  )19(و کسي   از  دورترین  نقطه شهر شتابان  
بیرون   ] از  شهر[  تو  را  بکشند.  تو مشورت  مي کنند  تا   ]باره[  آمد.  گفت : اي  موسي ، سران   در  
شو.  من   از  خیر خواهان  تو هستم  )20(پس  بیمناک  ]و[  در  حالي   که  ] به   هر  سو[ مي نگریست   از  
آنجا بیرون  شد.  گفت : پروردگارا، مرا  از  گروه  ستمکاران  رهایي  بخش  )21({ ]سوره قصص 

آیه18-21[
نهاد،  گفت :  از   روي   مدین   شهر  هنگامي   که   به   }و  شد:  بیرون  مدین  سمت  به  مصر  از 
پروردگارم  امیدوارم   که  مرا  به  راه  راست  هدایت  کند )22(و چون   به  آب  مدین  رسید  بر   آن  
]آب [ گروهي   از  مردم   را  دید  که  ] به  حیوانات [ آب  مي نوشاندند و پایین تر  از  آنان  دو زن   را  
یافت   که  ]حیواناتشان   را [ باز مي دارند،  گفت : کار و بار  شما  چیست ! گفتند: ] به  حیواناتمان [ آب  
نمي دهیم   تا  آنکه  چوپانان  ]حیوانات   خود   را [ باز گردانند. و پدرمان  پیر کهنسالي   است  )23(آن  
گاه  ]حیواناتشان [  را  برایشان  آب  داد، سپس   به  سایه  روي  آورد و  گفت : پروردگارا،  من   به   هر  

خیري   که   بر   من  بفرستي  ]سخت [ نیازمندم  )24({ ]سوره قصص آیه22-24[
دو دختر به پدرشان- شعیب پیغمبر-  موضوع را خبر دادند، پس پیغمبر خدا شعیب یکی از 
دو دخترش را برای صدا کردن موسی فرستاد: }آن  گاه  یکي   از  ] آن [ دو  در  حالي   که  آزرمگین  
]حیواناتمان   را [  آنکه   مزد  مي کند  تا   دعوت   تو  را   پدرم   آمد.  گفت :  نزد  او   مي رفت ،  به   راه  

برایمان  آب  دادي   به  تو بدهد.{  ]سوره قصص آیه25[
نزد  او  آمد و داستان   را   بر   او   السالم رسید:  }پس  چون   به   نزد شعیب علیهما  به  و موسی 

حکایت  کرد.  گفت : مترس ،  از  گروه  ستمکاران  رهایي  یافتي  { ]سوره قصص آیه25[
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علیه  موسی  امانتداری  دخترش  چون  و 
زن   گفت :  دو  }یکي   از   آن   دید:  را  السالم 
پدرجان ،  او   را  اجیر کن . بي  گمان  بهترین  کسي  
شخصي [  چنین   ]باید  گیري   اجرت    را   که   به  

تواناي  امین   باشد  { ]سوره قصص آیه26[
پس شعیب از موسی علیهما السالم خواست 
تا:  }]شعیب [  گفت :  من  مي خواهم   که  یکي   از  
 این دو دخترم   را   در  برابر آنکه  هشت  سال   براي  
گاه   آورم .  آن   تو  در   ازدواج   کني   به   کار   من  
 اگر  ده  سال   را  تمام  کني ،  آن   از  سوي  تو ]تبّرع [ 
 است  و نمي خواهم   که   بر  تو سخت  گیرم .  اگر  
خداوند بخواهد مرا  از  شایستگان  خواهي  یافت  
میان   من  و تو  ]پیمان [  )27(]موسي [  گفت :  این 
بگزارم ،  مّدت   را   که    باشد .  هر  یک   از   این دو 
و  پذیرد.  صورت   حق ّ  من   تجاوز  در   نباید 
 })28( گواه   است   مي گوییم   آنچه   خداوند  بر  

]سوره قصص آیه27-28[
و آن گاه که موسی مدت زمان مورد توافق 
را به پایان برد، به همراه همسرش به قصد مصر 
خارج شد:  }پس  چون  موسي  ] آن [ وقت  معین  
برد  پایان  رساند و خانواده اش   را  ]همراه [   را   به  
 از  سوي  ]کوه [ طور آتشي  دید.  به  خانواده اش  
دیده ام ،  آتشي   کنید  که   من   درنگ    گفت : 
آتش   شعله اي   از   یا    خبري     آنجا  امیدوارم   از  
]سوره   } شوید  گرم   بیاورم ،  باشد   که   برایتان  

قصص آیه29[
او وحی نمود:  بر  این هنگام خداوند  و در 
کرانه  رسید  از   نزدیکي [  آن   ] به   چون    }پس  
]میان [  خجسته   از   جایگاه   وادي   در   راست  
موسي ،  من   اي   شد  که :  داده   آواز  درخت  
اینکه   )30(و  جهانیانم .  پروردگار  خداوند، 
دید  که   چون   آن   را   بیفکن .  چوبدستي ات   را  

مي جنبد  که  گویي  ماري   است ،  به  پشت  روي  گرداند و باز نگشت . ]گفتیم :[ اي  موسي ، پیش  
آي  و مترس . حّقا  که   در  اماني  )31(دستت   را   به  گریبانت   در  آر  تا  سفید بي  عیب  بیرون  آید و 
بازویت   را  ] براي  حذر[  از  ترس   به  سوي   خود   به   هم  آر.  این دو ]پدیده شگرف [ دو برهان   از  
سوي  پروردگارت   به  فرعون  و اشراف  ]قوم [ اوست   که  آنان  گروهي  بدکار بودند. )32({ ]سوره 

قصص آیه30-32[
اما موسی علیه السالم از فرعون ترسید زیرا پیش از این کسی از آنان را کشته بود و همچنین 
کشته ام ،  پس   آنان   را   کسي   از   پروردگارا،  من   بود:  }گفت :  زبانش  در  که  گرهی  سبب  به 
مي ترسم   که  مرا بکشند )33(و برادرم  هارون   از   من  زبان  آورتر  است ،  پس   او   را   با   من  ] به  عنوان [ 
امدادگري  بفرست   که  مرا تصدیق  کند.  من  مي ترسم   از  آنکه  مرا دروغزن  انگارند )34({ ]سوره 

قصص آیه33-34[
از خداوند درخواست نمود تا برادرش هارون را وزیر و یاور او قرار بدهد: }و  از  خانواده ام  
دستیاري   براي   من  بگمار. )29(هارون ، برادرم   را . )30(توانایي ام   را   با   او  استوار دار. )31(و  او   را  
 در  کار  من  شریک  ساز. )32(تا  تو  را  بسیار تسبیح  گوییم  )33(و بسیار تو  را  یاد کنیم  )34(بي  
گمان  تو  به  ]حال [  ما بینایي  )35(گفت : اي  موسي ، بي  شک  خواسته ات   بر  آورده  شد )36({ 

]سوره طه آیه29-36[
آن گاه به سوی فرعون رفتند و پیام توحید و یکتا پرستی و فقط پرستش خدای یکتا را به 
او ابالغ کردند و به او ابالغ کردند که بنی اسرائیل را از اسارت خود و  سیطره و ظلم و ستم 
آزاد کند و آنان را بگذارد تا هر جا که می خواهند به پرستش خدایشان پرداخته و به توحید 
و دعا و فروتنی برای او بپردازند. اما فرعون تکبر اختیار کرده و سرکشی و طغیان نمود. و به 
موسی به دیده تحقیر  نگریسته و او را کوچک و ناچیز شمرده و به او گفت: }]فرعون [  گفت : 
]اي  موسي [ آیا تو  را   در  کودکي  میان   خود  پرورش  ندادیم ! و سالها  از  عمرت   را   در  ]میان [  ما 
ناسپاسگزاراني  )19({ ]سوره  انجام  دادي ، و تو  از   نماندي ! )18(و  از  تو سر زد  آن  کاري   که  

شعراء آیه18-19[
مرتکب  شدم   که   از  سرگشتگان   گاه   داد: }]موسي [  گفت :  آن   را   آن   پاسخ  او  به  موسی 

بودم { ]سوره شعراء آیه 20 [
تان   ]کیفر[  بیاید: }پس  چون   از   من  بر  پیامی  و  من وحی شود  بر  که  آن  از  پیش  یعنی: 
یافتگان   رسالت   مرا  از   و  بخشید  دانش   پروردگارم   به   من   گاه   ترسیدم ،  از   شما  گریختم ،  آن  

گرداند { ]سوره شعراء آیه21[
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او در تربیت  به  برابر ذکر نیکی های فرعون  سپس در 
ایام کودکی و جوانی، پاسخ داد: }و آیا  این   کردنش در 
اسرائیل   را   به   بني   مي نهي   که   منّت   نعمتي   است   که   بر   من  

بندگي  گرفته اي ! { ]سوره شعراء آیه22[
بر  اینکه  بر  مبنی  کردی  یاد  تو  که  نعمتی  این  یعنی:  
من لطف و احسان نموده ای در حالی که من فردی از بنی 
اسرائیل  بنی  مردم  تمام  با  تو  آنچه  برابر  در  هستم  اسرائیل 
آنان  از  و  ای  گرفته  بندگی  به  را  آنان  و  دهی  می  انجام 
دیگر  و  به خدمتگذاری  مجبور  را  آنان  و  کشیده  بیگاری 
فرعون  بعد  نیست.  چیزی  ای،  کرده  خودت  کارهای 
کند:  می  دعوت  او  سوی  به  موسی  که  پرسید  خدایی  از 
چیست !{  ]دیگر[  جهانیان   پروردگار  و  }فرعون   گفت : 

]سوره شعراء آیه23[
پروردگار  }]موسي [  گفت :  بود:  آن  کنند  قانع  پاسخ 
اهل   دو  است ،  اگر   آنچه   در   بین   آن   و  زمین   و  آسمانها 

یقین اید { ]سوره شعراء آیه24[
فرعون شروع به ریشخند کرد: }]فرعون [  به  کساني   که  
پیرامونش  بودند  گفت : آیا نمي شنوید! { ]سوره شعراء آیه25[

موسی دعوت خود را ادامه داد و به هیچ کس اعتنایی 
ننمود: }]موسي [  گفت : پروردگار  شما  و پروردگار نیاکان  

پیشینتان   است  { ]سوره شعراء آیه26[
بي   }]فرعون [  گفت :  یافت:  افزایش  فرعون  سرکشی 
گمان  رسولتان   که   به  نزد  شما  فرستاده   شده  دیوانه   است  { 

]سوره شعراء آیه27[
اما موسی از هدف و موضع خود کوتاه نیامد: }]موسي [ 
 گفت : پروردگار مشرق  و مغرب  و آنچه   بین   آن  دو  است ، 

 اگر   در  مي یابید { ]سوره شعراء آیه28[
پس آن دیکتاتور متکبر که حجت و دلیلی نداشت و 
فاقد عقل و منطق بود شروع به استفاده از ابزار تهدید کرد: 
}]فرعون [  گفت :  اگر   غیر   از   من  معبودي  برگزیني ، البته  تو 

 را  زنداني  خواهم  کرد { ]سوره شعراء آیه29[

از  را  موسی  استهزاء  و  ریشخند  که  گونه  همان  اما 
نبرد،  پیش  از  نیز کاری  تهدید  نمی کرد  دعوتش منصرف 
برایت   آیا  اگر   هم   }]موسي [  گفت :  داد:  پاسخ  او  به  و 
معجزه اي  آشکار بیاورم  ]باز مرا زنداني  خواهي  کرد![ )30(

بیاور )31(آن   ]فرعون [  گفت :  اگر   از  راست  گویاني   آن   را  
گاه  چوبدستي اش   را  افکند،  که  ناگهان   آن  اژدهایي  آشکار 
شد )32(و دستش   را  ]نیز[  بر  آورد،  که  ناگهان   آن  ]نیز[  در  
اشرافي   )33(]فرعون [  به   شد  پدیدار  سپید  تماشاگران   دیده 
 که  پیرامونش  بودند،  گفت : بي  گمان   این  ]مرد[ جادوگري  

داناست  )34({ ]سوره شعراء آیه30-34[
}]فرعون [  بیاورند:  ایمان  او  به  مردم  که  ترسید  فرعون 
بودند،  گفت : بي  گمان   این  ]مرد[  پیرامونش   اشرافي   که    به  
جادویش   )34(مي خواهد  که   شما   را   با   داناست   جادوگري  
مي دهید  نظري   چه   کند،  پس   به   من   بیرون   سرزمینتان    از  
بده  و گرد آورندگان   مهلت  برادرش   را   و  )35(گفتند:  او  
]جادوگران [  را   به  شهرها بفرست  )36(تا   هر  جادوگر دانایي  

 را   به  ]نزد[ تو آورند )37({ ]سوره شعراء آیه34-37[
تکبر ورزید  اما  را دید،  تمام دالیل  فرعون  از آن   بعد 
و سرکشی اختیار کرد:  }و بي  شک  همه آیات   خود   را   به  
)56( نپذیرفت   و  انگاشت   دروغ   ولي   نمودیم ،  )فرعون (   او  

گفت : اي  موسي ، آیا  به  نزد  ما آمده اي   تا   با  جادویت   ما  را   از  
نیز[ جادویي  مانند  آن   بیرون  کني ! )57(البته  ] ما  سرزمینمان  
 براي  تو  در  میان  مي آوریم ،  پس   بین   ما و خودت   در  مکاني  
مقبول  ] هر  دو طرف [ وعده اي  بگذار  که  نه   ما و نه  تو خالفش  
آنکه   به   و  روز جشن   باشد   وعده گاهتان   )58(گفت :  نکنیم  
باز  )59(فرعون   شوند  آورده   گرد  مردمان   چاشت   وقت  
گشت ، و ]همه[ حیله اش   را   به  کار بست ، سپس  آمد )60({ 

]سوره طه آیه 56-60[
موسی ترسید بر آنان عذاب نازل شود: }موسي   به  آنان  
 گفت : واي   بر   شما ،  بر  خداوند دروغ  نبندید.  آن  گاه   شما   را  
 به  عذابي  نابود سازد. و کسي   که  افترا بندد، ناکام  گردد { 

]سوره طه آیه61[
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پس اختالف نظر پیدا کرده 
و برخی به برخی دیگر گفتند: 
جادوگر  و  ساحر  سخن  این 
نیست:  }پس   در  ]باره[ کارشان  
کردند  اختالف   میان   خود    در  
و راز ]شان [  را  پنهان  داشتند { 

]سوره طه آیه62[
برگشتند  خود  نظر  از  اما 
}گفتند:  گفتند:  اکثرشان  و 
دو  کس   دو  گمان   این  بي  
جادوگرند، مي خواهند  که   شما  
سرزمینتان   جادوشان   از    را   با  

بیرون  کنند و آیین  شایسته  شما   را   از  میان  بردارند )63(پس  ]همه[ حیله تان   را   به  کاربندید،  آن  
گاه  صف  بسته  باز آیید. و بي  گمان  امروز  هر  کس   که  چیره  گردد، کامیاب   شده   است  )64({  
یا   آنکه   ما  بیفکني     تو ]عصا  را [  ] آن   است [  که   یا    ]سوره طه آیه64-63[}گفتند: اي  موسي ،   
نخستین  کسي  باشیم   که  افکند )65(]موسي [  گفت : ] شما [ بیفکنید،  پس  ناگهان  ریسمانهایشان  
و عصاهایشان   از  سحر آنان   در  ]نظر[ موسي  چنان  نمودار شد  که  جنب  و جوش  دارد )66({ 

]سوره طه آیه-66-66[
ترسید که جادوگران مردم را به فتنه بیندازند:  }آن  گاه  موسي   در  دل   خود  ترسي  احساس  

کرد { ]سوره طه آیه67[
و دستور از جانب خداوند آمد: }گفتیم : مترس .  به  راستي   که  تو چیره  ]و برتر[ ي . )68(

و آنچه   را   در  دست   خود  داري  بیفکن   تا  چیزي   را   که   بر  ساخته اند، فرو بلعد. بي  شک  آنچه   بر  
ساخته اند، نیرنگ  جادوگر  است  و جادوگر  هر  جا  که  رود رستگار نمي شود )69({ ]سوره طه 
آیه69-68[ }و  به  موسي  وحي  کردیم   که  عصایت   را  بیفکن ،  پس  ناگهان   آن  ]عصا[ آنچه   را   که  
 به  دروغ   بر  مي ساختند فرو مي بلعید)117(آن  گاه  حق  ثابت  و آنچه  آنان  مي کردند باطل  شد 

)118({ ]سوره اعراف آیه117-118[
و آن امری ناگهانی و غیر قابل انتظار بود: }و ]فرعونیان [  در  آنجا مغلوب  شدند و خوار 
گشتند )119(و جادوگران   به  سجده   در  آمدند )120( گفتند:  به  پروردگار جهانیان  ایمان  آوردیم  
جادوگران   گاه   آیه122-119[  }آن   اعراف  ]سوره   })122( هارون   و  موسي   )121(پروردگار 
سجده کنان   در  افتادند، گفتند:  به  پروردگار هارون  و موسي  ایمان  آورده ایم  { ]سوره طه آیه70[

عکس العمل فرعون یک تهدید ابلهانه بود: }]فرعون [  گفت : آیا پیش   از  آنکه   به   شما  اجازه  

دهم   به   او  ایمان  آوردید. بي  گمان   او  بزرگتان   است   که  
 به   شما  جادو آموخته   است .  پس  ]بدانید[  که  دستانتان  و 
پاهایتان   را   بر  خالف  همدیگر مي بّرم  و  شما   را   بر  تنه هاي  
]درخت [ خرما  به  دار کشم  و بي  شک  خواهید دانست  
کدام  یک   از   ما سخت  کیفرتر و پاینده تر  است  { ]سوره 

طه آیه71[
داد که  نشان  و  بوده  انتظار  قابل  نیز غیر  آنان  پاسخ 
چه   }گفتند:  کند:  می  کار  چه  خود  صاحبان  با  ایمان 
)50(ما  مي گردیم   باز  پروردگارمان   سوي   باک ،  ما  به  
امیدواریم   که  پروردگارمان  گناهانمان   را   از   آن  روي   که  
بیامرزد )51({ ]سوره  بوده ایم   ایمان  آورندگان   نخستین  

شعراء آیه50-51[
پس  داد.  ادامه  را  مومنان  اذیت  و  آزار  فرعون 
خداوند متعال او و همراهان او را به نتیجه اعمالشان رساند: }و  به  راستي  فرعونیان   را   به  قحط 
سالي  و کاهش  فرآورده ها گرفتار کردیم   باشد   که  آنان  پند پذیرند )130(  پس  چون  خوشي   به  
آنان  روي  مي آورد، مي گفتند:  اینکه  سزاوار ماست  و  اگر  گزندي   به  آنان  مي رسید،  به  موسي  
نزد خداوند  است  ولي   بدان   که  فال  بدشان  فقط  به   بد مي زدند.  بودند فال   و کساني   که   با   او  

بیشترشان  نمي دانند )131({ ]سوره اعراف آیه130-131[
اما آنان ایمان نیاوردند و توبه نکردند: }و گفتند:  هر  چه   را   که   از  نشانه ها  در  میان  آري   تا   با  
 آن   ما  را  جادو کني ، ]بدان   که [  ما  به  تو ایمان  نمي آوریم  )132(پس  طوفان  و ملخ  و کنه  و غوکها 
و خون   را   به  عنوان  نشانه هاي  روشن   بر   آنها  فرو فرستادیم . باز کبر ورزیدند و گروهي  گناهکار 

بودند )133({ ]سوره اعراف آیه133-132[
و چون صبر و تحمل آنان تمام شد: }و هنگامي   که  عذاب   بر  آنان  فرود آمد، گفتند: اي  
موسي ، پروردگارت   را   با  آنچه   به  تو وحي  ]و عهد[ کرده   است ،  براي   ما بخوان .  اگر  عذاب   را   از  
 ما بگرداني ، قطعا  به  تو ایمان  مي آوریم  و بني  اسرائیل   را   با  تو مي فرستیم  )134(پس  چون  عذاب  
 را   تا  مّدتي   که  آنان   به   آن  خواهند رسید،  از  آنان  برداشتیم ، ناگهان  پیمان  شکني  کردند )135({ 

]سوره اعراف آیه134-135[
به هیچ عهد و قولی که داده بودند وفا نکردند بلکه عهد خود را شکستند و گفتند:  }پس   از  
آنان  انتقام  گرفتیم  و آنان   را   در  دریا غرق  کردیم  چرا  که  آنان  آیات   ما  را  دروغ  انگاشتند و  از  

 آن  غافل  بودند { ]سوره اعراف آیه136[
و آن گاه که اهل مصر در کفر و سرکشی و عناد شان فرورفتند و به شدت از پادشاهشان 
فرعون حمایت کرده و با پیغمبرشان  کلیم اهلل موسی بن عمران علیه السالم به مخالفت پرداختند، 
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خداوند متعال برای مصریان دالیل فراوان و معجزات عظیمی نشان 
داد . و امور خارق العاده ای بسیار چشمگیر و حیرت آوری برای 
دست  خود  عقاید  از  این  وجود  با  آنان  اما  رساند.  ظهور  به  آنان 
نکشیدند و رفتار خود را عوض نکرده و به سوی خدا بازنگشتند 
و جز تعداد کمی از قوم فرعون و البته جادوگران و بنی اسرائیل 
کس دیگری ایمان نیاورد و ایمان آنان  به خاطر ترس از فرعون 
و قهر و غضب او پنهانی بود. پس خداوند بلند مرتبه به موسی و 
برادرش هارون علیهما السالم وحی کرد که خانه های مجزایی از 
برای   شدند  امر  گاه  هر  تا  بگیرند  خود  برای  فرعونیان  های  خانه 
بدانند و در آن جا  کوچ  حرکت کنند. تا خانه های یکدیگر را 
خدایشان را بپرستند: }و  به  موسي  و برادرش  وحي  کردیم   که   براي  
قومتان   در  مصر خانه ها ]یي [  را  مسکن  گزینید و خانه هایتان   را  رو  به  
قبله  قرار دهید و نماز  بر  پاي  دارید. و  به  مؤمنان  بشارت  ده  { ]سوره 

یونس آیه87[
موسي  وحي   موسی وحی کرد: }و  به   اش  بنده  به  و خداوند 
کردیم   که  بندگانم   را  شبانه  ببر، بي  گمان   شما  تعقیب  مي شوید { 

]سوره شعراء آیه52[
گرد  فرعون   گاه   بود:  }آن   چنین  فرعون  العمل  عکس  و 
اینان  گروهي   آورندگان   را   به  شهرها فرستاد )53(که  ]جار زدند[ 
و  ما   )55( آنان   ما  را   به  خشم  آورده اند  حّقا  که   )54(و  اندک اند 

انبوهي  مسلّح  هستیم  )56( ]سوره شعراء آیه53-56[
و خداوند خواست: }]خداوند مي فرماید:[  پس  آنان   را   از  باغها 
و چشمه ها )57(و گنجها و منزلگاهي  نیک  بیرون  راندیم  )58(چنین  
]کردیم [ و  آنها   را   به  بني  اسرائیل   به  میراث  دادیم  )59({ ]سوره شعراء 

آیه57-59[
پس آنان به بنی اسرائیل رسیدند:  }آن  گاه   به  هنگام   بر  آمدن  

خورشید آنان   را  تعقیب  کردند { ]سوره شعراء آیه60[
به بنی اسرائیل رسیدند: }سپس  چون  دو گروه   و آن گاه که 
همدیگر  را  دیدند، یاران  موسي  گفتند: بي  گمان   به   ما رسیدند { 

]سوره شعراء آیه61[

و پاسخ فرستاده خدا موسی علیه السالم انباشته از اعتماد و شناخت 
به خداوند سبحان و توکل به او بود: }]موسي [  گفت : چنین  نیست . البته  

پروردگارم   با   من   است   که   به   من  راه  خواهد نمود { ]سوره شعراء آیه62[
و هدایت و رحمت خداوند آمد:  }پس   به  موسي  وحي  کردیم   که  
چوبدستي ات   را   به  دریا بزن .  آن  گاه  ]دریا[ شکافت   آن  گاه   هر  پاره اي  ] از  
 آن [ مانند کوهي  بزرگ  شد )63(و دیگران   را  ]نیز[ آنجا نزدیک  آوردیم  
)64(و موسي  و همراهانش   را  همگي  نجات  دادیم  )65(سپس  دیگران   را  
بیشترشان   و  نشانه اي   است   ]ماجرا[  )66(بي  گمان   در   این  ساختیم   غرقه  
مؤمن  نبودند )67(و بي  گمان  پروردگارت  پیروزمند مهربان   است  )68({ 

]سوره شعراء آیه63-68[
و در این لحظه ترسناک: }و بني  اسراییل   را   از  دریا گذراندیم .  آن  
آنان   تعقیب   تجاوزکاري   در   و  ستم   روي   لشکریانش   از   و  فرعون   گاه  

شدند.({ ]سوره یونس آیه 90[
و اینجا بود که فرعون به مرگ و غرق شدن خودش یقین کرد:  }تا  
هنگامي   که  ]درد[ غرق  شدن   به   او  رسید،  گفت : ایمان  آوردم   که  معبود 
]راستیني [ نیست  مگر کسي   که  بني  اسراییل   به   او  ایمان  آورده اند. و  من   از  

تسلیم  شدگانم  { ]سوره یونس آیه 90[
}آیا  دربرگرفت:  را  او  مرگ  و  بود  کرده  تاخیر  خیلی  دیگر  اما 
تباهکاران  بودي  {  نافرماني  کردي  و  از   اکنون ! حال  آنکه  پیش   از   این  

]سوره یونس آیه 91[
را  اسرائیل  بنی  بر  نعمت خود  با غرق کردن دشمن؛  متعال  خداوند 
دریا  اسرائیل   را   از   بني   }و  کردند:  عبور  دریا  از  چون  و  کرد  تکمیل 
گذراندیم ،  آن  گاه   بر  گروهي  وارد شدند  که   بر  پرستش  بتاني   که  داشتند، 
ملتزم  بودند. گفتند: اي  موسي ،  براي   ما ]نیز[ معبودي  قرار بده  چنان   که  

آنان  معبوداني  دارند. { ]سوره اعراف آیه 138[
یک در خواست بی منتها جاهالنه بود. بعد ازآنکه  خداوند آنان را 
از دست فرعون و لشکریانش نجات داد: }]موسي [  گفت :  به  راستي   شما  
گروهي  هستید  که  ناداني  مي کنید )138( بي  گمان  اینان ، بنیاد کارشان   بر  
باد رفته  و آنچه  مي کردند باطل   است  )139({ ]سوره اعراف آیه 138-139[
شب   سي   موسي   }و  با   رفت:  خدایش  دیدن  برای  موسی  سپس  و 
وعده  کردیم  و  آن  ]میعاد[  را   به  ده  شب  ]دیگر[ کامل  ساختیم ،  پس  میعاد 
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پروردگارش  چهل  شب  کامل  شد و موسي   به  برادرش  هارون   گفت :  در  میان  قومم  جانشین   من  
باش  و درستکاري  کن  و  از  راه  مفسدان  پیروي  مکن  { ]سوره اعراف آیه 142[

و خداوند با موسی سخن گفته و او را با سخن  و رسالت اش به خود نزدیک ساخت و عزیز 
گرداند(: }گفت : اي  موسي ، بي گمان   من   با  پیام هایم  و  با  کالم   خود  تو  را   بر  ]دیگر[ مردمان  
برگزیدم .  پس  آنچه   را   که   به  تو عطا کردم ، بگیر و  از  سپاسگزاران  باش  { ]سوره اعراف آیه 144 [

و او را با موعظه و توراتی که احکام خداوند در آن بودند؛ نعمت داد: }و  در  لوحها  از   هر  
چیزي   براي  پند و بیان  همه  چیز،  براي   او  نوشتیم .  آن  گاه  ]گفتیم :[  آن   را   به  جّد ]و جهد[ بگیر و 
 به  قومت  فرمان  ده   تا   به  بهترین   آن  عمل  کنند. سراي  نافرمانان   را   به   شما  خواهم  نمایاند { ]سوره 

اعراف  آیه 145[
قومش  سوی  به  موسی  و   داد  او  به  را  تورات  خداوند  یافت،  پایان  مالقات  که  گاه  آن 
بازگشت و دید که: }و قوم  موسي   پس   از  ]رفتن [  او   از  زیورشان  گوساله اي ، پیکري   را   که  بانگي  
]همچون  بانگ  گاو[ داشت ، ساختند. آیا ندیدند  که   آن   با  آنان  سخن  نمي گوید و راهي   به  آنان  
نمي نمایاند!  او   را  ] به  پرستش [ گرفتند و ستمکار بودند )148(و چون  پشیمان  شدند و دیدند  که  
 به  راستي  گمراه  شده اند، گفتند:  اگر  پروردگارمان   بر   ما رحمت  نیاورد و  ما  را  نیامرزد، البته   از  

زیانکاران  خواهیم   بود  )149({ ]سوره اعراف آیه 148-149[
خبر این رویداد تاثیر بسیار بزرگی بر موسی گذاشت: }و چون  موسي  خشمناک  و اندوهگین  
 به  سوي  قومش  باز آمد،  گفت :  پس   از   من  برایم  چه  جانشین  بدي  بودید. آیا ] با  پرستش  گوساله [ 
 از  حکم  پروردگارتان  پیشي  گرفتید. و لوحها  را  ] بر  زمین [ انداخت  و ]موي [ سر برادرش   را   در  
حالي   که   آن   را   به  سوي  خویش  مي کشید، گرفت . ]هارون [  گفت : اي  پسر مادر  من ،  به  راستي  
 این  قوم  مرا ناتوان  شمردند و نزدیک  بودند  که  مرا بکشند،  پس   با  ]خوار داشتن [  من  دشمنان  
] من  و تو[ شاد مکن . و مرا  با  گروه  ستمکاران  قرار مده  )150(گفت : پروردگارا، مرا و برادرم   را  
بیامرز و  ما  را  مشمول  رحمت  خویش  گردان . و تو بخشاینده ترین  بخشایندگاني . )151( ]سوره 

اعراف آیه 150-151[
و سپس سامری، سازنده گوساله را مورد خطاب قرار داد و به او گفت: }] آن  گاه [  گفت : 

اي  سامري ، کار و بار تو چیست ! { ]سوره طه آیه 95[
پاسخ داد:  }گفت :  به  چیزي  آگاه  شدم   که  ]مردم [  به   آن  آگاهي  نیافتند.  که  مشتي  خاک   از  
نقش  پاي  فرستاده ]خداوند[  بر  گرفتم   آن  گاه   آن   را  افکندم  و بدینسان  نفسم  ] این کار  را [ برایم  

آراسته  جلوه  داد { ]سوره طه آیه 96[
پاسخ موسی در برابر هر گونه شرک به خداوند؛ قوی و قاطع بود:  }گفت :  پس  برو. بي  
گمان   در  زندگاني  دنیا ] این کیفر  را [ داري   که  خواهي   گفت : ] به   من [ دست  نزنید و  به  راستي  
بنگر  معبودت   و  به   آن   نشود  رفتار[  ] آن   تو خالف   داري   که  هرگز  در  حق ّ  ]دیگر[  وعده اي  

 که   بر  ]پرستش [  آن  قرین   شده  بودي .  آن   را  خواهیم  
سوزاند،  آن  گاه   در  دریا پخش  و پراکنده اش  سازیم  
معبود  خداوندي   است   که   معبودتان   )97(فقط 
همه  چیز  فراگیر  دانش   نیست .  در   ]راستیني [ جز  او  

 است  )98({ ]سوره طه  آیه97-98[
به  را  آنان  الواح،  گرفت  از  بعد  موسی  سپس 
سوی سرزمین مقدس برد: }و چون  خشم   از  ]خاطر[ 
موسي  فرو نشست ، لوحها  را   بر  گرفت  و  در  نسخه  آن  
 براي  کساني   که   از  پروردگارشان  مي ترسند، هدایت  

و رحمت   بود  { ]سوره اعراف آیه 154 [
برخی از بنی اسرائیل نمی خواستند به دستورهای 
تورات عمل کنند. پس خداوند کوه را بر باالی آنان 
برافراشت: }و چنین   بود   که  کوه   را  چنان   که  گویي  
سایباني   است ،  بر  فرازشان  برافراشتیم  و گمان  بردند 
 که   آن   بر  آنان  فرو خواهد افتاد. آنچه   را   که   به   شما  
دادیم   به  جّد ]و جهد[ بگیرید و آنچه   را   که   در   آن  
 است  یاد کنید،  باشد   که   شما  پروا پیشه  کنید { ]سوره 

اعراف آیه 171[
اینکه آن سبب هدایت و رحمت  با وجود  پس 
بود اما آنان به سبب ترس افتادن کوه آن را پذیرفتند. 
ادامه  السالم  علیه  با موسی  اسرائیل  بنی  بهانه گیری 

یافت. تا این که شخصی ثروتمند از بنی اسرائیل را کشتند. برادر زاده اش در شب او را به قتل 
رساند و سرش را برید! و در باره قاتل اختالف کردند و یکدیگر را متهم کردند و هرکس این 
تهمت را از خود دور می کرد. پس دعوا را به نزد پیغمبر خدا موسی علیه السالم بردند و با بی 
ادبی و بی نزاکتی گفتند: ای موسی اگر تو فرستاده خدا هستی پس از خدا بپرس! خداوند به 
موسی دستور داد تا به بنی اسرئیل بگو گاوی را بکشند و سپس عضوی از آن را بر بدن مقتول 
بزنند. او به دستور  خداوند زنده می شود و قاتل را نام خواهد برد. خدای بلند مرتبه می فرماید: 
نزاع  پرداختید. حال  آنکه  خداوند  ]باره [ اش   به   }و هنگامي   که  کسي   را  کشتید،  آن  گاه   در  
آشکار کننده چیزي   است   که  پنهان  مي کردید )72(  پس  گفتیم   آن  ]شخص [  را   به  عضوي   از  
 آن  ]گاو[ بزنید. خداوند مردگان   را  بدینسان  زنده  مي کند و نشانه هایش   را   به   شما  مي نمایاند  تا  

مگر خرد ورزید)73({]سوره بقره آیه 72-73[
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موسی گفت: گاوی بکشید و اگر هر گاوی می کشتند کافی بود اما بهانه گیری کردند.  
پس خداوند بر زبان پیغمبرش موسی گفت: }و هنگامي   که  موسي   به  قومش   گفت : خداوند 
 شما   را   به  سر بریدن  گاوي  فرمان  مي دهد. گفتند: آیا  ما  را   به  ریشخند مي گیري !  گفت :  به   خدا  

پناه  مي برم   از  آنکه   از  نادانان  باشم  {]سوره بقره آیه 67[
قوم گفتند: }گفتند:  براي   ما  از  پروردگارت  بخواه   تا  برایمان  روشن  سازد  که   آن  چگونه  

]گاوي [  است ! { ]سوره بقره آیه 68[
سخت گرفتند و خداوند هم بر آنان سخت گرفت: }]موسي [  گفت :  او  )خداوند( مي فرماید 

 که   آن  گاوي  نه  پیر و نه  جوان   است . {]سوره بقره آیه 68[
نه بزرگ و پیر و نه کم سن و سال و بکر و دست نخورده:  }او  )خداوند( مي فرماید  که   آن  
گاوي  نه  پیر و نه  جوان   است . میانسالي   بین   این  ]و  آن [  است .  پس  آنچه   را   که  فرمان  مي یابید، 

انجام  دهید { ]سوره بقره آیه 68[
دایره را بر خود تنگ گرفتند: }گفتند:  براي   ما  از  پروردگارت  بخواه   تا  برایمان  روشن  سازد 

 که  رنگش  چگونه   است . {]سوره بقره آیه 69[
و گرنه خداوند درباره رنگ از آنان چیزی نپرسیده و رنگ خاصی را هم بر آنان شرط 
نکرده بود: }]موسي [  گفت :  او  )خداوند( مي فرماید:  آن  گاوي  زردگون   است   که  رنگش  زرد 

ناب   است ، بینندگان   را  شاد مي کند { ]سوره بقره آیه 69[
}گفتند:  براي   ما  از   برگشتند:  موسی  به سوی  سپس  و  آمدند  گرد  دربسته  ای  جلسه  در 
مشتبه   گاوها  بر   ما  ]گاوي [  است !  سازد  که   آن  چگونه   روشن   برایمان   بخواه   تا   پروردگارت  
شده اند. و  به  یقین   اگر   خدا  خواسته   باشد   ما ] به  حقیقت  امر[ راه  خواهیم  برد { ]سوره بقره آیه 70[

به آنان پاسخ داد: }]موسي [  گفت :  او  )خداوند( مي فرماید:  آن  گاوي   است  نه  رام   تا  زمین  
 را  شیار کند و نه  کشتزار  را  آبیاري  کند، سالم   است . ]جز زردي [ خالي  ] از  رنگهاي  دیگر[  در  
 آن  نیست . گفتند: اینک  ]سخني [ درست  آوردي .  پس   آن   را  سر بریدند. حال  آنکه   به  انجام   آن  

]کار[ نزدیک  نبودند { ]سوره بقره آیه 71[ 
پس به دنبال این گاو در شهرها و روستاهای بنی اسرائیل گشتند و با سختی بسیار زیاد و با 
هزینه کالن آن را به دست آوردند و آن را کشتند و البته نزدیک بود از آنجام آن سرباز زنند. 
و عضوی از آن را بر بدن مقتول زدند؛ پس به دستور خدا از قبر خود برخاست و ایستاد. موسی 
گفت: چه کسی تو را کشته است؟ گفت:  این فرد:   }پس  گفتیم   آن  ]شخص [  را   به  عضوي   از  
 آن  ]گاو[ بزنید. خداوند مردگان   را  بدینسان  زنده  مي کند و نشانه هایش   را   به   شما  مي نمایاند  تا  

مگر خرد ورزید { ]سوره بقره آیه 73[
آن گاه که به سرزمین مقدس رسیدند، در آن جا قومی سرکش را یافتند: }و هنگامي   که  
موسي   به  قوم   خود   گفت : اي  قوم   من ، نعمت  خداوند  را   بر   خود  یاد کنید، چون   در  میان   شما  

پیامبران  قرار داد و  شما   را  فرمانروا ساخت . و چیزي   به   شما  داد  که   به  هیچ  کس   از  جهانیان  
نداده   بود  )20(اي  قوم   من ،  به  سرزمین  مقدسي   که  خداوند  براي   شما  مقرر نموده   است ،  در  آیید 
و پشت  مگردانید  که  زیانکار خواهید شد )21( گفتند: اي  موسي ، بي  گمان   در  آنجا گروهي  
زورمند هستند و  ما هرگز  به  آنجا  در  نمي آییم   تا  آنکه  ]آنان [  از  آنجا بیرون  روند،  پس   اگر   از  
آنجا خارج  شوند،  ما  در  خواهیم  آمد )22({ ]سوره مائده آیه 22-20[ }گفتند: اي  موسي ،  تا  
هنگامي   که   در  آنجا هستند، هرگز  ما  به  آنجا  در  نمي آییم ،  پس  تو و پروردگارت  برو ]ید[ و 

جنگ  کنید،  که   ما همین  جا مي مانیم  { ]سوره مائده آیه 24[
خداوند متعال بزدلی آنان را نکوهش کرده و به سزای ترک جهاد و مخالفت با رسول؛ آنان 
را در بیابان سرگردان رها کرد. موسی گفت: }]موسي [  گفت : پروردگارا،  من  جز اختیار خودم  

و برادرم   را  ندارم .  پس   بین   ما و گروه  نافرمان  جدایي  بینداز { ]سوره مائده آیه 25[
خداوند دعای او را اجابت کرد: }]خداوند[ فرمود:  آن  ]سرزمین [ چهل  سال   بر  آنان  حرام  
 شده   است .  در  زمین  سرگشته  مي شوند،  پس   بر  گروه  نافرمانان  اندوهگین  مباش  { ]سوره مائده 

آیه 26[
آنان در زمین بدون مقصد روان بودند و شب و روز در حرکت بودند.

سامری سازنده گوساله
" امکان ندارد که هارون پیغمبر خدا سازنده گوساله و دعوت دهنده به سوی شرک باشد؛ تمام پیغمبران و 
رسوالن دعوتگران به سوی توحید  و یکتاپرستی خداوند بوده اند و هرکس چیزی غیر از این بگوید حقیقت 
را تحریف کرده است و از این نمونه است آن چه در اینجا آمده است:" هارون به آنان گفت: گوشواره هایی 
را که در گوش های زنان و دختران و پسرانتان است را بیرون کرده و آنان را برای من بیاورید و او طالها را از 
آنان گرفته و با قالبی  آن را به گوساله ای بدل کرد . و گفتند ای اسرائیل این خدای توست که تو را از سرزمین 

مصر بیرون کرد" ) الخروج 4/2/32(

ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/fa

https://www.path-2-happiness.com/fa



136137

4- عیسی پسر مریم علیه السالم:

پدر مریم؛ عمران علیهما السالم از جمله عابدان بنی اسرائیل بود. او از نسل پیغمبر خدا داود 
از خانواده ای پاک و پاکیزه بود و مادرش- مادر مریم_ حامله نمی شد. آرزوی فرزند نمود 
و نذر کرد اگر حامله بشود بچه اش را به بیت المقدس اختصاص خواهد داد:  }آن  گاه   که  
زن  عمران   گفت : پروردگارا،  من  آنچه   را   که   در  شکم   خود  دارم  -  آزاد ] از   هر  شرطي [ -   براي  
تو نذر کرده ام ،  پس   از   من  بپذیر. تویي   که  شنواي  دانایي  )35(آن  گاه  چون   او   را  بزاد،  گفت : 
پروردگارا،  من   او   را  دختر زاده ام . -  حال  آنکه   خدا   به  آنچه  زایید داناتر  است  -  و پسر چون  دختر 
نیست  و  من   او   را  مریم  نامیده ام  و  من   او  و نسل   او   را   از  ]شّر[ شیطان  رانده   شده   در  پناه  تو  در  

مي آورم  { ]سوره آل عمران آیه 36[ 
خداوند این نذر را از مادر مریم پذیرفت:  }آن  گاه  پروردگارش   او  )مریم (  را   به  پذیرشي  
نیک  پذیرفت  و  به  پرورشي  نیک   او   را  پروراند و زکریا  را  سرپرست   او  گرداند.  هر  گاه  زکریا 
 در  محراب   بر   او  وارد مي شد  به  نزد  او  رزقي  مي یافت . مي گفت : اي  مریم ،  این  روزي  برایت   از  
کجا آمده   است ! ]مریم [ مي گفت :  آن   از  نزد خداست . خداوند  هر  کس   را   که  بخواهد بي  شمار 

روزي  مي دهد. { ]سوره آل عمران  آیه 37[
مریم زیبا و ملیح بود و در مسیر نیکان خوشبخت قرار داشت.  به همین سبب خداوند فرمود: 

}و زکریا  را  سرپرست   او  گرداند.{ ]سوره آل عمران آیه 37[
خداوند بر او احسان نمود و کفالت کننده او هم یک پیغمبر بود. برخی گفته اند که او 
همسر خاله اش،  یا همسر خواهرش بوده است: }هر  گاه  زکریا  در  محراب   بر   او  وارد مي شد 
]مریم [  آمده   است !  برایت   از  کجا  روزي   مریم ،  این  اي   مي گفت :  مي یافت .  رزقي   نزد  او    به  

مي گفت :  آن   از  نزد خداست . خداوند  هر  کس   را   که  بخواهد بي  شمار روزي  مي دهد. { ]سوره 
آل عمران آیه 37[

این عزت و احترامی از جانب خداوند بر او بود.  خداوند به او عزت و احترام داد و او را 
برگزید و پاک کرد و به کمال رساند و او را به پرستش خود امر نمود: }و  آن  گاه   که  فرشتگان  
گفتند: اي  مریم ، خداوند تو  را  برگزیده  و تو  را  پاک  داشته  و  بر  زنان  جهانیان  برگزیده   است  
)42(اي  مریم ،  براي  پروردگارت  فرمانبردار باش  و سجده  کن  و  با  رکوع  کنندگان  رکوع  کن  

)43({ ]سوره آل عمران آیه 42-43[
سپس آن گاه که خداوند  تولد عیسی را اراده نمود، مریم از اهل خود فاصله گرفت: }و 
 در  ] این [ کتاب  مریم   را  یاد کن . چون   از  کسانش   به  گوشه اي  شرقي   از  ]بیت  المقدس [ کناره  
گرفت  )16({ و  در  برابر آنان  پوششي   بر  گرفت .  آن  گاه  روح   خود   را   به  سوي   او  فرستادیم ،  که  

برایش   به  هیئت  انساني  کامل   در  آمد )17( ]سوره مریم آیه 16-17[
مریم ترسید و گمان برد که او قصد بدی به او دارد: }]مریم [  گفت :  اگر  پرهیزگار باشي  
 من   از  ]دست [ تو  به  ]خداوند[ رحمان  پناه  مي جویم  )18(]جبرئیل [  گفت : جز  این نیست   که   من  

فرستاده  پروردگارت  هستم .  تا  کودکي  پاکنهاد   به  تو ببخشم  )19({ ]سوره مریم آیه 18-19[
مریم باکره از این موضوع تعجب کرد: }گفت : چگونه   براي   من  کودکي  پدید آید حال  

آنکه  بشري   به   من  دست  نزده   است  و هرگز نابکار ]نیز[ نبوده ام  { ]سوره مریم آیه 20[
رسول به او خبر داد که این حکم و تقدیر خداوند است و خداوند آن را آیه و معجزه ای 
قرار می دهد و البته این برای خداوند ساده است:  }گفت : بدینسان   است  پروردگارت  فرموده  
 است   که :  این ]کار[  بر   من  آسان   است . و ]مي خواهیم [  که   او  )عیسي  )ع ((  را   براي  مردم  نشانه اي  
و  از  سوي  خویش  رحمتي  قرار دهیم . و ] این تصمیم [ کاري  انجام  یافتني   است  { ]سوره مریم 

آیه 21[
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پس آن چه خداوند اراده نمود روی داد و عیسی علیه السالم از مادری پاک و 
بدون پدر متولد شد. مادری  که مرتکب زنا و هیچ گونه کار زشت نشده بود و این 

رحمتی از جانب خداوند بلند مرتبه بود تا آن چه  
خداوند مقدر ساخته است، محقق شود. تولد او 
یک معجزه و آیه ای از آیات خدایی بود.  مانند 
او در این قضیه مانند آفرینش آدم بود که خداوند 
او را بدون پدر آفرید:  }به  راستي  شأن  عیسي   در  
نزد خداوند مانند شأن  آدم   است . ] که  خداوند[  او  
 را   از  خاک  آفرید،  آن  گاه   به   او  فرمود: موجود 
شو و ]بي  درنگ [ موجود شد. )59(] این سخن [ 
هرگز  حق ّ  است ،  پس   تو  پروردگار  ]جانب [   از  
 از  شک  آورندگان  مباش  )60({ ]سوره آل عمران 

آیه 60-59[.
آن گاه که باردار شد از قومش فاصله گرفت: 
 }پس   به   او  بارور گشت ، سپس   با   او   به  جایي  دور 

] از  مردم [ کناره  گرفت  { ]سوره مریم آیه 22[
و وقت وضع حمل فرا رسید: }آن  گاه  درد 
کشاند.  خرما  ]درخت [  تنه  پناه   زایمان   او   را   به  
 گفت : اي  کاش  پیش   از   این  مرده  بودم  و فراموش  

شده  از  یاد رفته . { ]سوره مریم آیه 23[
پیغمبر  و در این هنگام معجزه دیگری برای 
گاه   از   داد:  }آن   روی  السالم  علیه  عیسی  خدا 
فرو دستش   او   را  ندا داد  که  اندوهگین  مباش .  به  
راستي  پروردگارت   از  فرو دستت  جویباري  قرار 
تنه  ]درخت [ خرما  را   به  سوي   داده   است  )24(و 
خویش  بتکان   تا   بر  تو رطب  تازه  چین  فرو ریزد 
)25( که  ] از   آن [ بخور و بنوش  و دیده  روشن  دار. 
و  اگر   از  آدمیان  کسي   را  ببیني ، بگو:  به  راستي   که  
 من   براي  ]خداوند[ رحمان  روزه  نذر کرده ام . و بنا 
 بر   این ، امروز  با  هیچ  انساني  سخن  نخواهم   گفت  

)26({ ]سوره مریم آیه 24-26[

پیامبران برگزیدگان بشرند

است  آن  پیغمبران  باره  در  تحریفات  از  "برخی 
شده  زشت  کار  مرتکب  و  شده  مست  آنان  که 
تمام  و  اند..  کرده  امر  مردم  کشتن  به  یا  اند، 
انسان  شایسته  که  هستند  تحریفاتی  موارد  این 
خود  جای  که  پیغمبران  نیستند؛  اخالق   با  های 
آنان  اند.  بوده  مردم  بهترین  آنان  که  چرا  دارند 
است  نمونه  این  از  و  اند  بوده  خداوند  پیغمبران 
آن چه که در تورات از داوود علیه السالم آمده 
است)صموئیل )2( 2/11-26( و از یوشع بن نون 
علیه السالم )یشوع6؟24(- و در باره موسی علیه 
السالم)العدد14/31-16(- و و موارد دیگری که 

شایسته پیامبران نیست"

و چون به سوی قومش بازگشت، برخورد آن ها با او که زنی پاک دامن و عفیفه بود. بسیار 
سخت بود:  }آن  گاه   او   را   بر  داشته ،  به  نزد قومش  آورد. گفتند: اي  مریم   به  راستي  کاري  ]بس [ 
زشت   در  میان  آورده اي  )27(اي  خواهر هارون ، پدرت  مرد بدي  نبود و مادرت  ]نیز[ نابکار نبود 

)28({ ]سوره مریم آیه 27-28[
به آنان پاسخ نداد بلکه:  }آن  گاه  ]مریم [  به   آن  ]کودک [ اشاره  کرد{]سوره مریم آیه 29[

مردم خیلی تعجب کردند و گفتند: }گفتند:  با  کسي   که  کودکي   است   در  گهواره ، چگونه  
سخن  بگوییم ! )29( ]عیسي [  گفت :  من  بنده  خدا  هستم .  به   من  کتاب  ]آسماني [ داده  و مرا پیامبر 
گردانیده   است  )30(و مرا  هر  جا  که  باشم  خجسته  داشته   است  و مرا  تا   آن  گاه   که  زنده  باشم   به  
نماز و زکات  سفارش  کرده   است  )31(و ]مرا[  به  مادرم  نیکوکار ]ساخته [ و مرا گردنکش  ]و[ 
نگون  بخت  قرار نداده   است  )32( و روزي   که   به  دنیا آمدم  و روزي   که  بمیرم  و روزي   که  زنده  

 بر  انگیخته  شوم ،  بر   من  درود باد )33({ ]سوره مریم آیه 30-33[
اما دسته ای از یهود او را تصدیق نکردند و مریم پاک را به بهتان بزرگ متهم نمودند: }و 

]نیز[  به  سزاي  کفرشان  و بهتاني  بزرگ   که   به  مریم  زدند { ]سوره نساء آیه 156[
مریم پاک را به زنا متهم کردند. اما خداوند او را تبرئه نمود و در باره او گفت: }و مادرش  

بسیار راست کردار  بود .{] سوره مائده ایه 75[
او به نبوت و رسالت عیسی علیه السالم ایمان داشت و تصدیق کننده او بود.

و خداوند متعال بر بنده و فرستاده اش عیسی علیه السالم و مادرش احسان نمود:  }آن  گاه  
 که  خداوند مي فرماید: اي  عیسي  فرزند مریم ، نعمت  مرا  بر  خویش  و  بر  مادرت ، یاد کن .  آن  گاه  
 که  تو  را   به  روح  القدس  توان  دادم .  با  مردم   در  گهواره  ] به  اعجاز[ و  در  میانسالي  ] به  وحي [ سخن  
مي گفتي  و  آن  گاه   که   به  تو کتاب  و حکمت  و تورات  و انجیل  آموختم .{ . ] سوره مائده ایه 110[

و او را با آیات و معجزات تایید نمود: }و  آن  گاه   که   به  حکم   من   از  گل  مانند شکل  پرنده  
مي ساختي ، سپس   در   آن  مي دمیدي ،  آن  گاه   به  حکم   من  ] به [ پرنده اي  ]تبدیل [ مي شد و کور 
مادرزاد و پیس   را   به  حکم   من  شفا مي دادي . و  آن  گاه   که  مردگان   را   به  حکم   من  ]زنده   از  گور[ 
بیرون  مي آوردي ، و چون  ]شّر[ بني  اسرائیل  
 را  هنگامي   که  برایشان  معجزه ها آوردي   از  
گفتند:  این   کافرانشان   داشتم .  پس   باز  تو 
نیست   دیگر[  ]چیزي   آشکار  سحري   جز 
کردم   که   الهام   حواریان   چون   به   )110(و 
 به   من  و  به   رسول   من  ایمان  آورید. گفتند: 
ایمان  آوردیم  و گواه  باش   به  آنکه   ما تسلیم  

شده ایم  )111({ ] سوره مائده ایه 110-111[
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آمد  او  سوی  به  نویسندگان  از  "یکی 
با هم بحث و مناقشه  شنیده بود که آنان 
می کنند. از او پرسید:" کدامین سفارش 
پاسخ  عیسی  است؟"  سفارش  بهترین 
است  آن  سفارش  برترین  و  بهترین  داد: 
: گوش کن ای اسرائیل رب و پروردگار 
پروردگارت  و  معبود  پس  یکتاست.  ما 
اندیشه  و  روان  و  و روح  قلب  تمام  با  را 
و با تمام نیرو  دوست بدار. این نخستین 

سفارش است") مرقص 35-28/1(

عیسی در انجیل تاکید می 
کند که خدا یکتاست

تا  کردند  درخواست  السالم  علیه  عیسی  از  حواریون  و  
آسمان  از  غذا،  از  ای  سفره  آنان  برای 
فرماید:  می  مرتبه  بلند  خدای  بفرستد. 
فرزند  عیسي   اي   گفتند:  حواریان   }چون  
مریم ، آیا پروردگارت  مي تواند، سفره اي  
 از  آسمان   بر   ما فرو بفرستد! { ] سوره مائده 

آیه 112[
شکر  آنان  مبادا  ترسید،  عیسی  و 
مؤمنید  نکنند:  }گفت :  اگر   گذاری 
گفتند:   )112( بدارید  پروا  خداوند   از  
مي خواهیم   از   آن  بخوریم  و دلهایمان  آرام  
گیرد و بدانیم   که   به   ما راست  گفته اي  و  بر  
]نزول [  آن   از  گواهان  باشیم  )113({ ] سوره 

مائده آیه 112-113[
پس خدایش را به دعا خواند: }عیسي  
پروردگار  اي   خداوندا،  مریم   گفت :   بن  
 ما، سفره اي   از  آسمان   بر   ما فرو فرست   که  

عیدي   براي   ما -   براي  اّول  و آخر  ما -  و معجزه اي   از  ]جانب [ تو 
 باشد  و  به   ما روزي  ده   که  تو بهترین  روزي  دهندگاني  )114(

خداوند فرمود:  من   آن   را   بر   شما  فرو خواهم  فرستاد  آن  گاه  
عذابي   ورزد،  من   او   را   به   کفر  کسي   از   شما   که   پس   از   آن  
نمي کنم   عذاب   جهانیان   را   به   آن   کسي   از   کنم   که   گرفتار 

)115({ ] سوره مائده آیه 114-115[
کفر  شد،  نازل  آنان  بر  سفره  که  کسانی  از  برخی  پس 

ورزیدند.
اما یهود بنی اسرائیلی که به عیسی علیه السالم کفر ورزیده 
بودند، تا هنوز کفر و تکذیب و مکر آنان نسبت به عیسی علیه 
برابر  ]نیز  در   و خداوند  دارد: }و مکر ورزیدند  ادامه  السالم 
مکر آنان [ مکر ورزید و خداوند بهترین  مکرانگیزان   است  {

]سوره آل عمران آیه 54[

خداوند بلند مرتبه مکر آنان را به او خبر داد و اینکه چگونه خداوند 
بلند مرتبه او را از آنان نجات خواهد داد:  }آن  گاه   که  خداوند فرمود: 
اي  عیسي ، بي گمان   من  برگیرنده توام  و بردارنده ات   به  سوي  خویش  
و پاک  دارنده ات   از  ]تهمت [ کساني   که  کفر ورزیده اند، و برتر قرار 
دهنده پیروانت  -   تا  روز قیامت  -   بر  کافران  هستم .  آن  گاه  بازگشت   شما  
مي ورزیدید،  بین   شما   اختالف   آنچه   در   آن   و  در    به  سوي   من   است  

داوري  مي کنم { ]سوره آل عمران آیه 55[
و چون رفتار خود را در عهد شکنی و نقض پیمان ها و مکر بازی و 
کفر ورزی و کشتن پیغمبران خدا و اتهام آنان به مریم پاک به زنا ادامه 
پیمان  شکني شان  و  فرمود:  }پس   به  ]سزاي [  مرتبه  بلند  دادند، خدای 
انکارشان  ]نسبت [  به  آیات   خدا  و  به  ناحق  کشتن  پیامبران   از  سوي  آنان  
و ] این[ گفته شان   که  دلهایمان   در  پرده   است . ]آنان   را   از  نظر انداختیم [ 
بلکه  خداوند  به  سبب  کفرشان   بر  ]دلهاي [ آنان  مهر نهاد،  پس  جز اندکي  
ایمان  نمي آورند )155(و ]نیز[  به  سزاي  کفرشان  و بهتاني  بزرگ   که   به  
مریم  زدند )156( و ]نیز[  به  خاطر  این  گفته شان   که  مسیح ، عیسي   بن  

مریم ،  رسول   خدا   را   ما کشتیم  )157({]سوره نساء آیه 155-157[
}و  او   را   داد:  نجات  آنان  دست  از  را  او  مرتبه  بلند  خداوند  اما 

نکشته اند و  او   را   بر  دار ]نیز[ نکرده اند{ {]سوره نساء آیه 157[
اما فردی مانند و شبیه او را کشتند: }بلکه  ]حقیقت  امر[  براي  آنان  
]حال [  او   قطعا  از   اختالف  کردند،  ]باره[  او   آنان  که  در   و  مشتبه  شد 
 در  شّکند. و  به  ]حال [  او  یقین  ندارند بلکه   از  ]حدس  و[ گمان  پیروي  
)157(بلکه  خداوند  او   را   به  سوي   نکشته اند  یقین   او   را   و  به   مي کنند 
خویش  فرا برد و خداوند پیروزمند فرزانه   است  )158({ ]سوره نساء آیه 

]157-158
و خداوند متعال بنده و فرستاده خودش عیسی علیه السالم را نجات 
داد و او را به سوی خود باال برد: }و ]کسي [  از  اهل  کتاب  نیست  مگر 
آنکه  پیش   از  مرگش   به   او  ایمان  مي آورد و ]عیسي [ روز قیامت   بر  آنان  

گواه  خواهد  بود  { ]سوره نساء آیه 159[
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قرار  بررسی  مورد  را  اسالم  "وقتی 
متفاوت  و  دیگر  صورتی  دادم  
یافتم  السالم  علیه  مسیح  عیسی  از 
چیزی که در روان من تاثیر ژرفی 

برجای گذاشت"

عیسی در اسالم

رئیس اسقف های ژوهانسبورگ
فردریک دو المارک

انجیل بر دار شدن مسیح را نفی کرده و باال رفتن اش به آسمان را اثبات می کند

از  پنهان شد و  اما عیسی  او را سنگباران کنند  تا  بردند  باال  را  "سنگ ها 
میان آنان از داخل معبد خارج شد و این چنین رفت") یوحنا )ا59:8(

"همچنین خواستند تا او را نگه دارند اما از دست آنان بیرون شد") یوحنا 
)93:10

" و این روی داد تا آن چه در کتاب آمده است 
 ( نشکست"  هم  استخوانی  او  از  شود:  تکمیل 

یوحنا 19:36(
" همانا عیسی کسی بود که از میان شما به سوی 

آسمان باال رفت" ) سفر اعمال الرسل 11:1(

و حقیقت داستان عیسی پسر مریم علیه السالم 
مریم   این  است .  عیسي   بن   است: }]حقیقت [  این 
سخن  درستي   که   در   آن  اختالف  مي ورزند )34(

خداوند  را  نسزد  که  هیچ  فرزندي  برگیرد،  او  پاک  
نماید،  کاري   انجام   ]اراده[  چون   منزه [  است .  ]و 
فقط  به   آن  مي گوید  که  موجود شو،  آن  گاه  ]بي  
درنگ [ موجود مي شود )35({ ]سوره مریم آیه 35-

]34
فرزندی  را  او  که  نمود  بیان  متعال  خداوند 
است  چیز  همه  مالک  و  آفریننده  او  زیرا  نشاید، 
و  فروتن  او  نزد  در  و  دارد  نیاز  او  به  چیز  هر  و 
خوار است و تمام کسانی که در آسمان و زمین 
قرار دارند بندگان او هستند و او پروردگار همگی 

است و جز او رب و پروردگاری وجود ندارد.

5- محمد صلی اهلل علیه و سلم:

پیغمبر خدا محمد صلی اهلل علیه و سلم خاتم انبیاء و رسوالن، عیسی علیه السالم آخرین 
پیغمبر بنی اسرائیل به آمدن او بشارت داده بود. خدای بلند مرتبه می فرماید: }و چنین   بود   که  
عیسي   بن  مریم   گفت : اي  بني  اسرائیل ،  من  فرستاده خداوند  به  سوي   شما  هستم ، تصدیق  کننده 
آنچه   از  تورات   که  پیشاروي   من   است  و مژده  دهنده   به  رسولي   که   پس   از   من  مي آید  که  نامش  
»احمد«  است .  پس  چون   با  معجزه ها  به  سوي  آنان  آمد، گفتند:  این جادویي  آشکار  است  { 

]سوره صف آیه 6[
بشارت او صلی اهلل علیه و سلم در تورات و انجیل موجود است. خدای متعال می فرماید: 
}کساني   که   از  رسولي  پیروي  مي کنند  که  پیامبر درس  ناخوانده اي   است   که  نام   او   را  نزد خویش  
انجیل  نوشته  مي یابند. آنان   را   به  ]کارهاي [ پسندیده  فرمان  مي دهد و آنان   را   از    در  تورات  و 
]کارهاي [ ناپسند باز مي دارد. و پاکیزه ها  را   براي  آنان  حالل  مي گرداند و ناپاکیزه ها  را   بر  آنان  
حرام  مي شمارد و بار گرانشان  و قید ]و بند[ هایي   را   که   بر  ]عهده[ آنان   بود ،  از  ]دوش [ شان   بر  
مي دارد.  پس  آنان   که   به   او  ایمان  آوردند و  او   را  گرامي  داشتند و  او   را  یاري  دادند و  از  نوري  

 که   با   او  فرو فرستاده   شده   است  پیروي  کردند، آنانند  که  رستگارند { ]سوره اعراف آیه 157[
حتی خداوند بلند مرتبه از پیغمبران پیشین عهد و پیمان گرفته بود تا به محمد صلی اهلل علیه 
و سلم ایمان بیاورند و او را یاری کنند. آن گاه که او بر انگیخته شد و آنان زنده بودند و قوم 
خود را به این موضوع خبر دهند تا خبر او در میان تمامی امت ها پراکنده شود. خدای بلند مرتبه 
می فرماید: }و  آن  گاه   که  خداوند  از  پیامبران  پیمان  گرفت   که  چون  کتاب  و حکمت   به   شما  
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آنچه   کننده  تصدیق   پیامبري   و  دادم ، 
] از  کتابهاي  آسماني   که [  با  شماست   به  
سویتان  آید. باید  به   او  ایمان  آورید و  او  
 را  یاري  دهید. فرمود: آیا اقرار کردید 
و عهد مرا  بر   این  امر پذیرفتید! گفتند: 
باشید و  من   اقرار کردیم . فرمود: گواه  
آل  ]سوره   } گواهانم   ]نیز[  با   شما   از  

عمران آیه 81[.
قرآن کریم به این بشارت ها اشاره 
و  درستی  به  ها  آن  از  و  است  نموده 
سلم  و  علیه  اهلل  صلی  محمد  صدق 
مرتبه  بلند  خدای  است.  گرفته  داللت 
تو  مي گویند:  کافران   }و  فرماید:  می 
] به   خداوند  بگو:  نیستي .  ] خدا [   رسول  
کافي   و  شما   میان   من   گواه   عنوان [ 
نزد  الکتاب   به   علم   کسي   که   و   است . 
اوست  ]بس   است [ { ]سوره رعد آیه 43[

فرماید:  می  مرتبه  بلند  خدای  و 
پیشینیان   صحیفه هاي   ]خبر[  او   در   }و 
برایشان   )196(آیا  ]مرقوم [  است  
اسرائیل   بني   عالمان   نیست   که   نشانه اي  
آیه  شعراء  بدانند!)197({]سوره   آن   را  

]196-197
کتاب  اهل  موضعگیری  باره  در  و 
می فرماید: کسانی که گمان می رفت 

باشند  او  به  آورندگان  ایمان  نخستین 
داشتند؛ همان  او شناخت کامل  به  زیرا 
سان که  بچه های خود را می شناختند: 
داده ایم   او   کتاب   آنان   }کساني   که   به  
) رسول   خدا  )ص ((  را  مي شناسند، چنان  
 که  فرزندانشان   را  مي شناسند و بي  گمان  

برد  باال  زمین  از  مرا  خداوند  که  گاه  "آن 
خداوند شکل و منظره خائن را عوض خواهد 
با  اما  هستم  من  او  که  برند  همه گمان  تا  کرد 
وجود این او به بدترین شکل خواهد مرد و من 
باقی خواهم  مدتی طوالنی در دنیا در آن عار 
ماند  و اما آن گاه که محمد رسول پاک خدا 

آمد این لکه را از من می زداید". 

محمد پیغمبر خاتم است

انجیل برنابا

گروهي   از  آنان  آگاهانه  حق ّ  را  پوشیده  
می دارند{]سوره بقره آیه 146[

نزد  فرماید: }و  هر  گاه   از   و خدای 
آنچه   با   کننده  تصدیق   رسولي  -    خدا  
آمد،  آنان   ]سوي [  داشتند -   به    خود  
کتاب   خدا   را   کتاب ،  اهل   گروهي   از  
آنان   گویي   افکندند،  سر خویش   پشت  
آیه  بقره  ]سوره   } نمي دانند  ]حقیقت   را [ 

]101
علیه  اهلل  صلی  محمد  بر  بشارات 
همان  او  که  این  و  یافت  تطبیق  سلم  و 
را  او  آمدن  خداوند  که  است  رسولی 
خبر داده بود. اما گروهی از آنان حق را 
می پوشانند در حالی که می دانند و آن 
چه در کتاب های مقدس آمده است را 

پشت سر می اندازند. گویی نمی دانند.
شامل  سلم  و  علیه  اهلل  صلی  او  پیام 
بود.  خداوند  یکتاپرستی  و  توحید 
تمامی  رسالت  و  پیام  که  گونه  همان 
بلند  خدای  است.  بوده  این  پیغمبران 
رسولي   را   هیچ   }و  فرماید:  می  مرتبه 
آنکه   به   او   مگر  نفرستادیم   تو  پیش   از  
]راستیني [  معبود  مي کردیم   که   وحي  
 } بپرستید  مرا  نیست ،  پس    جز  من  

]سوره انبیاء آیه 25[
و همان گونه که تصدیق کننده تمامی پیغمبران و رسوالن پیش از خود بود و در ایمان به 
آنان هیچ تفاوتی قایل نمی شد:  }بین  هیچ  کس   از  آنان  تفاوتي  نمي گذاریم {]سوره بقره آیه 136[
 و حتی اگر کسی به محمد صلی اهلل علیه و سلم ایمان آورد، اما به دیگر پیامبران که در 
قرآن نام برده شده اند، ایمان نیاورد او به محمد  صلی اهلل عیله و سلم ایمان نیاورده و او را 
تصدیق نکرده: است  }از  دین  آنچه   که  نوح   را   به   آن  فرمان  داده   بود  و آنچه   که   به  تو وحي  
کرده ایم  و آنچه   که  ابراهیم  و موسي  و عیسي   را   به   آن  فرمان  داده  بودیم  برایتان  مقّرر داشت  

ht
tp
s:
//w

w
w
.p
at
h-
2-
ha

pp
in
es

s.
co

m
/fa

https://www.path-2-happiness.com/fa



147 146

اختالف   و  در   آن   دارید  پا  دین   را   بر   مضمون [  که :  ] با   این  
نورزید.{ ]سوره شوری آیه 13[

و تاکید نمود که او بنده خداست: }بگو:  من  فقط بشري  
مانند  شما  هستم   که   به   من  وحي  مي شود  که  معبودتان ، معبودي  
امیدوار  است   پروردگارش   لقاي   یکتاست .  پس  کسي   که   به  
باید  که  کار پسندیده اي  انجام  دهد و  در  پرستش  پروردگارش  

کسي   را  شریک  نیاورد { ]سوره کهف آیه 110[.
و رسول خدا محمد صلی اهلل علیه و سلم درس 
ننوشته بود. و صفات او در  ناخوانده بود و چیزی 
را  او  کتاب  اهل  تا  بود  آمده  پیشین  های  کتاب 
آنان  های  کتاب  در  صفاتش  که  آنانی  بشناسند 
می  مرتبه  بلند  خدای  که  سان  همان  است.  آمده 
مي کنند  پیروي   رسولي   }کساني   که   از   فرماید: 
 که  پیامبر درس  ناخوانده اي   است   که  نام   او   را  نزد 
خویش   در  تورات  و انجیل  نوشته  مي یابند. آنان   را  
آنان   را   از   و  مي دهد  فرمان   پسندیده   ]کارهاي [   به  
پاکیزه ها  را   براي   و  مي دارد.  باز  ناپسند  ]کارهاي [ 
آنان  حالل  مي گرداند و ناپاکیزه ها  را   بر  آنان  حرام  
مي شمارد و بار گرانشان  و قید ]و بند[ هایي   را   که  
 بر  ]عهده[ آنان   بود ،  از  ]دوش [ شان   بر  مي دارد.  پس  
آنان   که   به   او  ایمان  آوردند و  او   را  گرامي  داشتند 
و  او   را  یاري  دادند و  از  نوري   که   با   او  فرو فرستاده  
 } رستگارند  آنانند  که   کردند،  پیروي    شده   است  

]سوره اعراف آیه 157[
پیغمبران  مانند  به  او  دست  به  متعال  خداوند 
اما  رساند.  ظهور  به  زیادی  حسی  معجزات  پیشین 
معجزه بزرگ او قرآن عظیم است کتابی که اخبار 
تا آخرین آنها؛ در آن بوده و  از نخستین  پیشینیان 

آن هدایت و رحمت و مژده است: }و روزي   که   در  ]میان [  هر  امّتي  گواهي   از  خودشان   بر  آنان  
 بر  انگیزیم  و تو  را   بر   این ]کافران [ گواه  آریم . و  بر  تو کتاب  ]آسماني [  براي  روشن  ساختن   هر  

چیزي  و راه  نمودن  و رحمت  و مژده  دادن  مسلمانان  نازل  کردیم  { ]سوره نحل آیه 89[

محمد  که  زمانی  تا  ماند  خواهد  باقی  این  "و 
فریب  این  بیاید  او  هرگاه  و  بیاید  خدا  رسول 
بیاورند  ایمان  قانون خدا  به  که  برای کسانی  را 
آشکار خواهد کرد. در سفر اشعیاء آمده است: 
من نام تو را محمد قرار دادم ای پاک شده خدا، 
نام تو تا ابد خواهد بود و در سفر حبقوق آمده 
است: همانا خداوند از تیمان و قدوس و از کوه 
محمد  روشنایی  از  آسمان  همانا  آمد.  فاران 
روشن شد و زمین از ستایش او پر شد. همانگونه 
که در سفر اشعیائ آمده است: آن چه را به او 
می  را  خدای  ام  نداده  دیگر  کسی  به  دهم  می 
بهترین جای  از  او، سخنی که  به ستایش  ستایم 
می  شادمان  او  به  مخلوقات  پس  آید  می  زمین 
بلندی  و  پستی  را در هر  شوند و توحید خدای 

اعالم می دارند" 

انجیل به آمدن محمد بشارت 
می دهد

انجیل برنابا

"در تاریخ دنبال نمونه ومثال برتر  برای انسان 
گشتم و آن را در محمد نبی عربی یافتم"

الگو و نمونه برتر

گوته
شاعر آلمانی

" قرآن را مورد بررسی قرار دادم ؛پاسخ همه 
پرسش های زندگی را در آن یافتم"

مایکل هارت
نویسنده امریکایی

به پرس و قرآن به تو پاسخ می 
دهد

]قرآن [  مومنان است:  }این  برای  و روشنگری 
 براي  مردم  دالیل  روشن  و  براي  گروهي   که  یقین  
مي کنند هدایت  و رحمت   است  { ]سوره جاثیه آیه 

]20
موارد  قرآن  بوسیله  ناخوانده  درس  پیغمبر 
اختالفشان را برای مردم بیان نمود. }و کتاب   را   بر  
تو فرو نفرستادیم  مگر ] از   آن  روي [  تا  آنچه   را   که  
 در   آن  اختالف  ورزیدند،روشن کنی{ ]سوره نحل 

آیه 64[.
و  راستی  کافر؛  قریشیان  که  آن  وجود  با  و 
وامین  صادق  را  او  و  دانستند  می  را  او  امانتداری 
می نامیدند، اما او را تکذیب کردند. خداوند بلند 
مرتبه آنان را به چالش ومبارزه طلبید. تا تمامی آنها 
و به همراه جنیان مانند این قرآن را بیاورند: }بگو: 
 اگر  انس  و جن  گرد آیند  بر  آنکه  مانند  این قرآن  
آورند، هرگز نمي توانند مانندش  آورند و  اگر  چه  
]سوره   } باشند.  ]دیگر[  برخي   یاور  آنان   برخي   از  

اسراء آیه 88[
زبانی  توان  وجود  وبا  کردند  تکذیب  را  آن 
مبارزه  به  را  آنان  ماندند.  پس  ناتوان  مهارتشان  و 
ده  خواهند  می  که  هرکس  همراهی  به  تا  طلبید 
مي گویند:  آن   را   بر   }آیا  بیاورند:  را  آن  از  سوره 
ساخته   است ! بگو:  اگر  راستگو هستید، ده  سوره  بر  
بتوانید  کس   را   که   و  هر   بیاورید  مانند  آن   ساخته  
 در  برابر خداوند ] به  یاري [ فرا خوانید .{ ]سوره هود 

آیه 13[
مبارزه طلبید  به  را  آنان  ماندند. پس  ناتوان  اما 
تا یک سوره به مانند آن بیاورند: }و  اگر   از  آنچه  
کرده ایم ،  در  شک ّاید،  اگر   نازل   بنده  خود    که   بر  
راستگویید یک  سوره  مانند  آن  بیاورید و گواهانتان  
 را  -   در  برابر خداوند -  ] به  یاري [ بخوانید، { ]سوره 

بقره آیه 23[
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در  ماندند  ناتوان  و  عاجز  نیز  آن  از  اما 
فصاحت  و  بالغت  صاحبان  آنان  که  حالی 

بودند.
کفار قریش، تکذیب خود را ادامه دادند. 
و  تا صبر  داد  دستور  پیغمبر خود  به  خداوند 
پیغمبران  که  سان  همان  کند.  پیشه  شکیبایی 
ابراهیم،  او:  از  پیش  اراده در  و  صاحب عزم 
کرده  پیشه  شکیبایی  عیسی   و  موسی  نوح، 
العزم   اولو  پیامبران   چنان   که   بودند:  }پس  
شکیبایي  ورزیدند، شکیبا باش {]سوره احقاف 

آیه 35[
پس شکیبایی پیشه کرد و دعوتش را ادامه 
داد. آنان را دعوت می داد و با سخنان و رفتار 
خداوند  پس  داد.  می  آموزش  را  آنان  خود 
متعال او را کفایت نمود و از او حمایت کرد: 
}اي  پیامبر، خداوند تو  را  و کساني   از  مؤمنان  
 }. کافي   است   کرده اند  پیروي   تو   را   که   از  
]سوره انفال آیه 64[ }آیا خداوند  براي  بنده اش  

بس  نیست !{ ]سوره زمر آیه 36[
بر آنان یاری داد. همان سان که  او را  و 
یاری ونصرت داده  را  پیغمبران و رسوالنش 
یقین   داشته   است   که   به   مقّرر  بود: }خداوند 
گمان   بي   مي شویم .  پیروز  رسوالنم   و   من  
خداوند تواناي  پیروزمند  است  { ]سوره مجادله 

آیه 21[
}و  به   فرماید:  می  مرتبه  بلند  خدای  و 
بندگان  رسالت  یافته  راستي  وعده  ما  در  حق ّ 
 ما  از  پیش  صدور یافته   است  )171(آنانند  که  
یاري  خواهند شد )172(بي  گمان  سپاهیان   ما 
پیروزند )173({ ]سوره صافات آیه  هستند  که  
173-171[  }به  یقین   ما رسوالنمان  و کساني   را  

"قرآن بر اندیشه ها چیره می شود و تمامی قلب را می پوشاند و این دلیل راستی 
محمد صلی اهلل علیه و سلم است که بر او نازل شده است"

قرآن معجزه است

سرگرد پیشین ارتش فرانسه
هنری دی کاستری

مشهور  مسیحیان  میان  در  که  "عبارتی 
از  باال  در  عظمت  است:  این  است 
برای  و  زمین صلح  در  و  آن خداست 
مردم شادمانی.. در حالی که این سخن 
بوده  چنین  بلکه  است  نبوده  چنین  این 
است: عظمت در باال از آن خداست و 
میان مردم  از آن اسالم و در  در زمین 

از آن احمد"

و برای مردم می ستایم

دیوید بنجامین کلدانی
اسقف پیشین موصل

 که  ایمان  آورده اند،  در  زندگي  دنیا و روزي   که  گواهان  ] براي  گواهي  دادن [ برخیزند، یاري  
مي دهیم   ]سوره غافر آیه 51[. 

کافران خواستند تا جلوی دعوت او را بگیرند و نور آن را خاموش سازند. اما خداوند نور 
خود را به کمال رساند: }مي خواهند  با  سخنان   خود  نور  خدا   را  فرونشانند و خداوند کامل  کننده 
نور  خود   است  و  هر  چند کافران  ناخوش  ندارند )8(اوست  کسي   که  رسولش   را   با  هدایت  و 
دین  حق  فرستاد  تا   آن   را   بر  همه  ادیان  چیره  گرداند. و  هر  چند مشرکان  ناخوش  دارند { ]سوره 

صف آیه 9[
توحید  بر  ادیان  تمام  در  و  پیروز گرداند  را  اسالم  و  رساند  به کمال  را  نعمت خود  پس 
خداوندی تاکید کرد و با این رسالت و یا این دین نعمت خودش را بر بشریت به اتمام رساند: 
}امروز دینتان   را   براي   شما  کامل  کردم  و نعمت  خویش   را   بر   شما  تمام  نمودم  و اسالم   را  ] به  

عنوان [ دین   براي   شما  پسندیدم .{  ]سوره مائده آیه 3[
و دین را حفظ کرد و این رسالت را تا به روز قیامت باقی گذاشت: }بي  گمان   ما قرآن   را  

فرو فرستاده ایم  و  به  راستي   ما نگهبان   آن  هستیم  { ]سوره حجر آیه 9[
و این پایان بخش رسالت تمامی پیغمبران است: }محّمد  )ص ( پدر هیچ  کس   از  مردان   شما  
نیست ، بلکه   رسول   خدا  و خاتم  پیامبران   است  و خداوند  به  همه  چیز داناست  { ]سوره احزاب 

آیه 40[
و این رسالت پابرجاست تا زمانی که خداوند زمین و زمینیان را به ارث برد.

رسالت پابرجا در حفظ و حراست خداوند، تا به روز قیامت کدامین است...؟!
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