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مرتبه می فرماید{ :رسوالني مژده آور و بيم كننده ت ا
حجتي
براي مردم پس از [ارسال] رسوالن بر خداوند ّ
[در ميان] نباشد و خداوند پيروزمند فرزانه است }
[ سوره نساء آیه ]165

پیغمبران و رسوالن
آیا مردم نیازی به رسوالن دارند؟

ساده باش
"محمد حتی در اوج عظمتش سادگی
خود را حفظ کرد ،ناپسند می دانست
وقت ورود به اتاق برایش برخیزند و در
بزرگداشت او مبالغه شود".

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 هيچ بشري ممكن نيستکه خداوندبااو سخن گويد مگربه الهام ياازپس پرده يا
[اينكه] رسولي بفرستد و [آن رسول] به حكم او (خداوند) هر چه را [خداوند] بخواهد ،نازل
كند.کهاو بلند مرتبه فرزانهاست} [ 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{ :خداونداز فرشتگان

و [نيز]از مردمان رسوالنيبر ميگزيند .خداوند شنواي بيناست }[ سوره حج آیه ]75

پس بندگان را به سوی خالق شان هدایت می کنند و آنان را از تاریکی ها به سوی نور
رهنمون می شوند ،تا برای بندگان بعد از رسوالن هیچ حجت و دلیلی نباشد ،خدای بلند
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پس فرستادن رسوالن از بزرگترین الطاف خداوند
بر بندگانش می باشد؛ تا آنان را از آن چه برای آنان
شایسته تر است آگاه ساخته و آنان را پاک و تزکیه
کند ،خدای بلند مرتبه می فرماید{:به راستيکه خداوند

بر مؤمنان منّت نهاد،آن گاهکهدر ميان آناناز خودشا 
ن
رسولي برانگيخت که آياتش را بر آنان ميخواند و
پاكشان ميدارد وبه آنان كتاب و حكمت ميآموزد و
بي گمان پيش از [آن] در گمراهياي آشكار بودند }
[ سوره آل عمران آیه ]164

احسان و لطف بسیار بزرگی است که خداوند در
میان مردمان پیغمبری برانگیزد و اینکه این رسول از
واشنگتن ایرفنگ
{ از خودشان} ،باشد و این منت و احسان با فرستادن
دیپلمات و ادیب امریکایی
رسولی از طرف خداوند آشکار می شود ،آنگاه انسان
را با کالم خداوند مورد خطاب قرار میدهد ،او را مورد
خطاب قرار می دهد تا با او در باره ذات جلیل باری
تعالی و صفات او سخن گفته واو را به حقیقت الوهیت
و بندگی و ویژگی های آن آشنا سازد و سپس در باره
او – انسان -بنده کوچک و ناچیز سخن گوید و از
زندگی و حرکات و سکنات اش او را مورد خطاب
قرار می دهد تا او را به آن چه سبب حیات و زندگی
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
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آدم ها وحشی اند تا زمانی که دین جلوی
آنان را سد نکند!
" در یک تحقیق آماری در یکی از دانشگاههای امریکا که
در کتاب( امریکا نماز می گذاری یا نمی گذاری) آمده است
نویسنده آن دیوید بارتون می نویسد:
 %80از زنان امریکایی دست کم یک بار در عمرشان مورد
تجاوز قرار می گیرند.
 تعداد زنانی که روزانه مورد تجاوز قرار می گیرند از 1900دختر تجاوز می کند و در نتیجه آن  %30از دختران امریکایی
در معرض بارداری و سقط جنین در چهارده سالگی قرار دارند.
  %61از تجاوزات به دختران کمتر از هیجده سال صورت میگیرد.
  %29از حالت های تجاوز به بچه های کمتر از یازده سالصورت گرفته است

دیوید بارتون

نویسنده امریکایی
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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 پيشازايندر گمراهي آشكار بودند }[ سوره جمعه آیه ]2
گمراهی در اندیشه و باور ،گمراهی در مفاهیم زندگی ،گمراهی در هدف و سمت و
سو ،گمراهی در عادات و رفتار ،گمراهی در نظام ها و اوضاع و احوال ،گمراهی در مجتمع
و اخالق..

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 پيشاز تو جز مردانيراکهبه آنان وحي

ميكرديم،بر نيانگيختيم،پساگر نميدانيداز [دانايان] اهل كتاب بپرسيد}[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 هيچ رسوليرا مگربه زبان قومش نفرستاديمتا [حقايقرابه روشني]براي

آنان بيان كند .پس خداوند هر كس را که بخواهد بيراه ميگذارد و هر كس را که بخواهد
هدايت ميكند واو پيروزمند فرزانهاست }[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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شدند ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :وآن گاهکه كافراندر [باره] تو مكر ميورزيدندتا تورا
بند كشند يا تورا بكشند يا [از وطن] بيرونت كنند .و مكر ميورزيدند و خداوند [همدر قبال
مكرشان] تدبير ميكرد و خداوند بهترين تدبيركنندگاناست }[سوره انفال آیه ]30

اما سرانجام نیکو ؛ پیروزی و پابرجایی وتمکین در دنیا و آخرت از آن آنان است.

که رسالتشرادر كجا قرار دهد[} .سوره انعام آیه ]124
و می فرماید{:به راستيخدا آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمرانرابر جهانيان برگزيد }
[سوره آل عمران آیه ]33
و عیسی علیه السالم می فرماید{ :آن گاه که فرشتگان گفتند :اي مريم ،خداوند تو را
به فيضي از [جانب] خود نويد ميدهد [که] نامش مسيح ،عيسي بن مريم است .که در دنيا و
ت ( )45وبا مردمدر گهواره [به اعجاز] ودر ميانسالي [به وحي]
مقرباناس 
آخرت آبرومند واز ّ
سخن ميگويد واز شايستگاناست([} )46سوره 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{ :توبر خورداراز

خلقي بزرگ هستي }[سوره قلم آیه ]4

پیامبران و رسوالن با وجود توصیف آنان با صفات برتر ،بشر بودند و دارای صفات بشری،
آنان گرسنه و بیمار می شدند ،می خوابیدند ،می خورند و ازدواج می کردند و سرانجام با
مرگ از این دنیامی رفتند ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و به راستي پيش از تو رسوالني

فرستاديم وبراي آنان همسران و فرزنداني قرار داديم و هيچ رسوليرا نرسدکه جزبه اراده [و
اجازه] خداوند معجزهايدر ميان آورد.هر اجلي [سر آمدي] معيّن دارد } [سوره رعد آیه ]38
و خدای متعال می فرماید[{ :اي پيامبر] بي گمان تو خواهي مرد وبه يقين آنان نيز خواهند
مرد } [سوره زمر آیه ]30
و به پیغمبر و رسولش محمد صلی اهلل علیه و سلم فرموده است { :ودر دلخود آنچهراکه
خداوند پديدار كنندهاشاست ،نهان ميساختي } [سوره احزاب آیه ]37

و به همین سبب مورد شکنجه قرار گرفتند و کشته شدند و از سرزمین خودشان اخراج
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آنان را در روان و اخالق پاک و پاکیزه نمود .آنان کامل ترین مردم در اخالق و پاک ترین
آنها در روان و پاک دست ترین مردم بوده اند .خداوند متعال تمام اخالق نیکو و صفات
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 ميداند

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

ن فرستاديم } [سوره حدید آیه ]25
ل روش 
دالي 

دالیلی که بر راستی رسوالن تاکید می کنند فراوانند و مهمترین آنها عبارتند از:
-1خداوند 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 ،چيستاين [که]به دست راست
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و معجزه عیسی علیه السالم شفا دادن کور و بیماری
پیسی به دستور خداوند بود ،خدای بلند مرتبه از زبان
مریم بتول وقتی که به او مژده آمدن عیسی علیه السالم
را داد ،عنوان می کند{ :گفت :پروردگارا ،چگونه

براي من فرزندي [خواهد] بود ،حال آنكه هيچ بشري
به من دست نرسانده است .فرمود :بدينسان .خدا هر چ ه
بخواهد ،ميآفريند .چون اراده انجام كاري كند ،فقطبه
او ميگويد موجود شو ،و [بيدرنگ] موجود ميشود
( )47وبهاو كتاب و حكمت و تورات و انجيل ميآموزد
( )48و او را فرستادهاي به سوي بني اسرائيل [قرار
ميدهد .با اين دعوت] که :من از [جانب] پروردگارتان
نشانهايبرايشما آوردهام[ .تا آنجاکه]منبرايشمااز
گل چون شكل پرنده ميسازم،آن گاهدرآن ميدمم ،و
به حكم الهي پرنده ميشود وبه حكمخدا كور مادر زاد
و پيسرا بهبود ميبخشم و مردگانرا زنده ميكنم .وبه
شمااز آنچه ميخوريد و آنچهدر خانههايخود ذخيره
ميكنيد ،خبر ميدهم و اگر مؤمن باشيد در اين [كار]
براي شما نشانهاي است ( )49و تصديق كننده توراتي
که پيش از من است [فرستاده شدهام] و [نيز آمدهام] تا
برخياز آنچهراکهبرشما حرامشدهبود ،حالل گردانم
و نشانهاي از [جانب] پروردگارتان براي شما آوردهام.
پسازخدا پروا بداريد وازمن فرمان بريد ()50بي گمان
خداوند پروردگار من و پروردگار شماست ،پس او را
92

و معجزه بزرگ محمد صلی اهلل علیه و سلم قرآن بزرگ است .با وجود اینکه او درس
ناخوانده بوده و قادر به خواندن و نوشتن نبود .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :بگو:اگر انس و

جن گرد آيندبر آنكه ماننداين قرآن آورند ،هرگز نميتوانند مانندش آورند واگر چه برخ 
ي
از آنان ياور برخي [ديگر] باشند ( )88وبه راستيدراين قرآنازهر مثليبراي مردم گونه گون
بيان كرديمکه بيشتر مردم جز ناسپاسيرا نپذيرفتند ([ })89سوره اسراء آیه ]88-86
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توست! ()17گفت :اين چوبدست من است .بر آن تكي ه
ميدهم وباآنبراي گوسفندانم [برگ] ميريزم ومنبه
آن حاجات ديگر نيز دارم)18( .فرمود :اي موسي،آنرا
بيفكن)19( .آن گاه آن را انداخت که ناگهان آن ماري
ت ()20فرمود:آنرا بگير و مترس.آنرا
شدکه ميشتاف 
به هيئت نخستينشبر خواهيم گرداند ()21و دستترابه
پهلويت پيوسته بدار،تابه عنوان نشانهاي ديگر سفيد [و]
بي عيب بيرون آيد ([)22ميخواهيم]کهاز آيات بزرگ
خودبه تو بنمايانيم ([ })23سوره طه آیه ]17-23

پرستش كنيد.ايناست راه راست ([ })51سوره آل عمران آیه ]47-51

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
و آینده ،مانند آن چه عیسی علیه السالم خبر می داد به آن چه
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
دانش گرد می آیند ،بدل شدن عصا به اژدها ،عالج کور مادر
زاد و مرض پیسی ،زنده کردن مردگان و حفاظت
خداوند متعال از رسولش محمد صلی اهلل علیه و
معجزه جاوید
سلم ،زیر عنوان قدرت قرار می گیرند و همچنین
حمایت از او در برابر کسانی که به او قصد بدی
“ معجزات پیامبران پیش از محمد؛ در حقیقت
را نموده اند  ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :اي
معجزاتی وقت دار بودند در حالی که می

رسول ،برسان آنچهراکهاز [جانب] پروردگار 
ت
به سوي تو فرو فرستادهشدهاست واگر [اين كار
را] نكني ،رسالتش را نرساندهاي .و خداوند تو را
[شر] مردم حفظ ميكند .خداوند گروه كافران
از ّ
را هدايت نميكند } [سوره مائده آیه ]67

توانیم قرآن را یک معجزه جاوید بنامیم؛ زیرا
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
بیابیم .انتشاری که اروپائیان سبب آن را درک
نمی کنند زیرا آنان قرآن را درک نمی کنند
و یا اینکه فقط قرآن را به واسطه ترجمه های
بی روح درک کرده اند ،ترجمه هایی که دقیق
هم نیستند".

ابتین دینیه

نقاش و اندیشمند فرانسوی
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می فرماید{ :بگو:اگر خداوند ميخواستآنرا
برشما نميخواندم و خداوندشماراازآن آگاه
نمينمود.به راستيکه پيشازآن عمريدر ميان
شما ماندهام .آيا خرد نميورزيد! } [سوره یونس
آیه .]16

چون كتاب و حكمتبهشما دادم ،و پيامبري تصديق كننده آنچه [از كتابهاي آسمانيکه]با
شماستبه سويتان آيد .بايدبهاو ايمان آوريد واورا ياري دهيد .فرمود :آيا اقرار كرديد و عهد
مرابراين امر پذيرفتيد! گفتند :اقرار كرديم .فرمود :گواه باشيد ومن [نيز]باشمااز گواهانم }
[سوره آل عمران آیه ]81

 -3نگاهی 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 گاهاورابر داشته،به نزد قومش

آورد .گفتند :اي مريمبه راستي كاري [بس] زشتدر ميان آوردهاي ()27اي خواهر هارون،
پدرت مرد بدي نبود و مادرت [نيز] نابكار نبود ()28آن گاه [مريم]بهآن [كودك] اشاره كرد.
گفتند:با كسيکه كودكياستدر گهواره ،چگونه سخن بگوييم! ([)29عيسي]گفت:من بنده
خدا هستم.بهمن كتاب [آسماني] داده و مرا پيامبر گردانيدهاست ( )30و مراهر جاکه باشم
خجسته داشتهاست و مراتاآن گاهکه زنده باشمبه نماز و زكات سفارش كردهاست ( )31و
[مرا]به مادرم نيكوكار [ساخته] و مرا گردنكش [و] نگون بخت قرار ندادهاست ( )32و روزي
که به دنيا آمدم و روزي که بميرم و روزي که زنده بر انگيخته شوم ،بر من درود باد (})33
[سوره مریم آیه ،]27-33

و این چنین عیسی علیه السالم در
گهواره سخن گفت .قریش پیش از رسالت
به محمد صلی اهلل علیه و سلم صادق امین
لقب می دادند و این به خاطر راستگویی و
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
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مسیحیت راستین
"آئین مسیحیت که محمد خواست آن را به
سرچشمه پاکش برگرداند .همان گونه که مسیح
بشارت داده بود با تعالیم سری که پولس انتشار
داده بود و با سایر انحرافاتی که پیروان مسیحیت
منتشر ساخته اند؛ مخالف است ،امید و آرزوی
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".

الیتنر
شرق شناس انگلیسی

 -4نگاهی به دعوت رسوالن:
از جمله دالیل نبوت آن است که دعوت
رسول در اصول خود با اصول دعوت دیگر
پیامبران یکی باشد ،دعوت پیامبران به سوی
توحید و یکتا پرستی بوده است  .زیرا این هدفی
است که خداوند برای آن بشر را آفریده و
پیغمبران نیز به همین سبب فرستاده شده اند،
خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و هيچ رسولي
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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.
-2بشارت و مژده پیامبران گذشته به پیغمبرانی که بعد می آیند:
از جمله صدق نبوت ،بشارت پیغمبران گذشته به پیغمبران بعد از خود است  .خداوند
از تمام پیامبران عهد و پیمان گرفته است که اگر محمد در زمان شما ظهور کرد به او ایمان
بیاورید .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و آن گاه که خداوند از پيامبران پيمان گرفت که

را پيش از تو نفرستاديم مگر آنكه به او وح 
ي
ميكرديم که معبود [راستيني] جز من نيست،
پس مرا بپرستيد } [سوره انبیاء آیه ،]25
و می فرماید{ :و از [وضع و حال] كساني
از رسوالنمان بپرسکه پيشاز تو فرستاديم .آيا
جز [خداوند] رحمان معبوداني قرار داديم که
پرستش شوند! }[ سوره زخرف آیه ،]45
و می فرماید{ :و به يقين در [ميان] هر امتي
رسولي را بر انگيختيم[ ،با اين دعوت] که:
خداوند را بندگي كنيد و از طاغوت بپرهيزيد.
از ايشان كسي بود که خداوند [او را] هدايت
كرد واز آنان كسيبودکه گمراهيبراو محقق
گشت .پس در زمين بگرديد ،آن گاه بنگريد،
سرانجام تكذيب كنندگان چگونه شد } [سوره
نحل آیه ]36

و محمد صلی اهلل علیه و سلم به این امر
دعوت نمود .رسول به مانند دیگر مردم انسان و
بشر است و فقط با وحی برتری داده شده است.
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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{ :وبر [تبليغ]

آن [رسالت] مزدي از شما نميطلبم و پاداش من جز بر [عهده] پروردگار جهانيان نيست }[
سوره شعراء آیات ]106،127،145،164،180

و محمد صلی اهلل علیه و سلم
خطاب به قومش فرمود[{ :اي

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

روم الندو
پیکر تراش و منتقد
انگلیسی
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پيامبر] بگو :بر [رساندن] قرآ 
ن
مزدي از شما درخواست نميكنم
و از متكلّفان [نيز] نيستم }[سوره
ص آیه ]86

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

ایولن کوبولد

اشراف زاده انگلیسی
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خدای بلند مرتبه می فرماید{ :بگو :من فقط بشري مانند شما هستم که به من وحي ميشود
که معبودتان ،معبودي يكتاست.پس كسيکهبه لقاي پروردگارش اميدواراست بايدکه كار
پسنديدهاي انجام دهد ودر پرستش پروردگارش كسيرا شريك نياورد }[سوره کهف آیه ]110
او به پادشاهی یا ریاست خود ،فرا نمی خواند ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :بگو:
نميگويمکه خزائنخدا نزدمناست و [نميگويم]که غيب ميدانم وبهشما نميگويمکه
من فرشتهام ،جز از آنچه به من وحي ميشود ،پيروي نميكنم .و بگو :آيا نابينا و بينا يكسان
ميشود! آيا انديشه نميكنيد! } [سوره انعام آیه ،]50

 -5یاری و تایید خداوند
به آنان:
همچنین از دالیل راستی
پیغمبران و رسوالن یاری
خداوند به آنان و حفاظت از
آنان است؛ چطور می توان
ادعا کرد که کسی پیغمبر و
یا رسول است در حالی که او
در ادعایش دروغگو باشد اما
خداوند یاری او را بر عهده
بگیرد و او را حفظ و تایید
کند و دعوتش را گسترش
دهد و باالتر از این عذابش را
بر او نازل نکند!! خدای بلند
مرتبه می فرماید{ :و چيزي

را که زبانتان به دروغ بيا 
ن
ميكند ،مگوييد اين حالل و
آن حراماستتابر خداوند دروغ ببنديد .بي گمان آنانکهبر خداوند دروغ ميبندند ،رستگار
نميشوند }[سوره نحل آیه ]116
و خدای فرماید{ :و اگر سخناني بر ما بر ميبست ()44بي گمان از او به سختي انتقام
ميگرفتيم ()45سپس بند دلشرا ميگسستيم }[سوره حاقه ] 44-46؛
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من انسانی مانند شما هستم

هنری سیرویا

مستشرق فرانسوی
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"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"

اصول دعوت پیامبران:

دعوت تمام پیغمبران و رسوالن بر یک سری اصول استوار است .اصول دعوت پیغمبران
یکسان است .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :از دين آنچه که نوح را به آن فرمان داده بود و

آنچهکهبه تو وحي كردهايم و آنچهکه ابراهيم و موسي و عيسي رابهآن فرمان داده بودي 
م
مقرر داشت [بااين مضمون]که :دينرابر پا داريد ودرآن اختالف نورزيد[} .شوری
برايتان ّ
آیه ]13؛

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

{[گفتيم ]:اي رسوالن ،از [خوراكيهاي] پاكيزه بخوريد و كار شايسته انجام دهيد .ب ه
راستي که من به آنچه ميكنيد دانا هستم ( )51و اين است امّتتان که امّتي يگانه است و من
پروردگارتان هستم،پسازمن پروا بداريد ([})52سوره مومنون آیه]51-52
اگر چه قوانین و شریعت آنها متفاوت باشد .خدای فرماید{ :برايهر يكازشما شريعت
و راهي قرار دادهايم [} .سوره مائده آیه ]48

اگر آن قوانین و شریعت بر خالف اصول باشد از حکمت و مصلحت و رحمت بیرون
است .بلکه محال است که یکی بر خالف اصول خود قانونی بیاورد .خدای بلند مرتبه می
فرماید{ :و اگر حق ّاز خواستههايشان پيروي ميكرد ،آسمانها و زمين و هر آن كس که در

آنهاست ،تباه ميشدند[}.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{ :آيا نينديشيدهاي به [حال] كسي که با ابراهيم

درباره پروردگارش[ ،از غرور] آنكه خدا به او فرمانروايي داد ،مخاصمه كرد! آن گاه ک ه
ابراهيم گفت :پروردگار من كسي است که زنده ميكند و ميميراند ،گفت :من [نيز] زنده
ميكنم و ميميرانم .ابراهيم گفت :به راستي خدا آفتاب را از مشرق [بر] ميآورد ،پس [اگر
راست ميگويي] توآنرااز مغرب [بر] آور.در نتيجه كسيکه كفر ورزيدهبود ،مبهوت شد
و خداوند گروه ستمكارانرا هدايت نميكند }[ سوره بقره آیه ]285
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دستور به پرستش خدای یکتای بی شریک و تنزیه و بیان پاکی او از همسر و فرزند و
شریک و مانند و شبیه و از پرستش بت ها و مجسمه ها ،خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و هيچ

رسولي را پيش از تو نفرستاديم مگر آنكه به او وحي ميكرديم که معبود [راستيني] جز من
نيست،پس مرا بپرستيد }[سوره انبیاء آیه ]25

رادربين آنهاست بيهوده نيافريديم.اين پندار كافراناست.پس وايبه حال كافراناز آتش
[دوزخ] } [سوره ص آیه ]27
او مخلوقات را برای حکمتی بزرگ و هدفی عظیم آفریده است{ ،و جن ّ و انس را جز
براي آنكه مرا بندگي كنند نيافريدهام }[سوره ذاریات آیه ]56

این خدای حکیم را نشاید که نزد او اطاعت کنندگان و نافرمانان یکسان باشند .خدای
بلند مرتبه می فرماید{ :آيا آنان را که ايمان آوردهاند و كارهاي شايسته كردهاند مانند
تباهي كنندگان در زمين ميگردانيم! آيا پرهيزگاران را مانند بدكاران قرار ميدهيم! }
[سوره ص آیه ]28

به همین خاطر الزمه حکمت و قدرت عظیم او آن است که بندگان را در روز قیامت
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 همگيشمابه سوي اوست.

خداوندبه وعده راستين [وعده نمودهاست].او آفرينش [هستي]را آغاز ميكند ،سپسآنرا
باز ميگرداندتا آنانراکه ايمان آوردهاند و كردار شايسته كردهاندبه داد ،پاداش دهد .و آنان
که كافر شدهاندبه [سزاي] آنكه كفر ميورزيدند ،نوشيدنياياز آب گرم و عذابي دردناك
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زنده کردن بشر و حساب گرفتن از او بعد از مرگ بسیار ساده است آیااو کسی نیست
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{ :آيا نينديشيدهاند خداييکه آسمانها

و زمينرا آفريدهاست ودر آفرينشآنها درمانده نشده ،تواناستبر آنكه مردگانرا زنده كند!
آري [درست است] او بر هر كاري تواناست} .
[سوره احقاف آیه ]33
اصل پرهیزگاری
و خدای فرماید{ :آيا كسي که آسمانها و
"اسالم دین تازه ای نیست که ساخته محمد
زمين را آفريده است توانا نيست بر آنكه مانند
باشد ،وقتی که این دین بعد از ششصد سال
آنها بيافريند! چرا .و هموست آفريننده دانا }
از گذشت مسیحییت و عروج عیسی به آسمان
[سوره یس آیه ]81
در زمین منشر شد ،آن فقط نزول دوباره وحیی

آن که توانست آفرینش را آغاز کند بر اعاده
و باز آفرینی آن تواناتر است .خدای بلند مرتبه
می فرماید{ :و اوست كسي که آفرينش را آغاز

ميكند ،سپس آن را باز ميگرداند و آن [باز
گرداندن] بر او آسانتر است و وصف واالتر در
آسمانها و زمينازآن اوست .واو پيروزمند فرزانه
است }[ سوره روم آیه ]27

بلکه زنده کردن مردگان در همین دنیا به
امر خداوند در جلوی ابراهیم علیه السالم روی
داد .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و آن گاه
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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 زمين و آنچه

[در پيش] دارند} [سوره یونس آیه ]4

بود که در ادیان آسمانی پیشین متجسم بود و
آن را به اصل پاک و صاف خودش بازگرداند.
تمام پیغمبرانی که خداوند آنها را فرستاده بود
مسلمان بودند و رسالت آنها همیشه یک چیز
بوده است".

دیبورا پوتر

روزنامه نگار امریکایی

که ابراهيم گفت :پروردگارا ،به من بنما چگون ه
مردگان را زنده ميكني! [خداوند] فرمود :آيا
ايمان نياوردهاي! گفت :چرا .ولي [ميخواهم] تا
دلم آرام گيرد[ .خداوند] فرمود:پس چهار [مرغ]
از پرندگان برگير ،آن گاه آنها را در نزد خود
[ريزه ريزه كن و] به هم آميز ،سپس بر [بلنداي]
هر كوهي بخشيازآنهارا بگذار،آن گاهآنهارا فراخوان،تا شتابانبه سوي تو آيند .و بدانكه
خداوند پيروزمند فرزانهاست } [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 گاهکه خداوند ميفرمايد :اي عيسي فرزند مريم ،نعمت مرابر خويش
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قسمتی از تاریخ پیغمبران اولی العزم:
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وبر مادرت ،ياد كن.آن گاهکه تورابه روح القدس توان دادم.با مردمدر گهواره [به اعجاز]
ودر ميانسالي [به وحي] سخن ميگفتي وآن گاهکهبه تو كتاب و حكمت و تورات و انجيل
آموختم .وآن گاهکهبه حكممناز گل مانند شكل پرنده ميساختي ،سپسدرآن ميدميدي،
آن گاه به حكم من [به] پرندهاي [تبديل] ميشد و كور مادرزاد و پيس را به حكم من شفا
[شر]
ميدادي .وآن گاهکه مردگانرابه حكممن [زندهاز گور] بيرون ميآوردي ،و چون ّ
بني اسرائيل را هنگامي که برايشان معجزهها آوردي از تو باز داشتم .پس كافرانشان گفتند:
ي آشكار [چيزي ديگر] نيست } [سوره مائده آیه .]110
اينکه جز سحر 

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 كسيکهدر ميان درس ناخواندگان رسولياز

توحید راستین

لورا فیشیا فاگلیری

شرق شناس ایتالیایی

102

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

خود آنان برانگيختکه آياتشرابر آنان ميخواند و آنانرا پاك ميدارد .وبه آنان كتاب
و حكمت ميآموزد وبه راستي پيشازايندر گمراهي آشكار بودند } [ سوره جمعه آیه ]2

اما مردم در برابر دعوت پیغمبران دو گروه شدند؛ دسته ای آنان را تصدیق کردند و به
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 يك امّت (گروه) بودند،آن گاهخدا

پيامبرانرا مژده آور و بيمدهندهبر انگيخت وبا آنان كتاب [آسماني]رابه راستي فرو فرستاد
تادر آنچهدرآن اختالف دارند ميان مردم حكم كند و جز كسانيکهآن [كتاب]به آنان داده
شد ،پس از آنكه نشانههاي روشن به آنان رسيد[ -آن هم] از روي رشك در بين خود -در
آن اختالف نكردند.پس خداوندبه حكمخود مؤمنانرابه حقيکهدرآن اختالف كردند،
رهنمون شد و خداوندهرکهرا بخواهدبه راه راست هدايت ميكند } [ سوره بقره آیه ]213
و متکبرانه با پیروی از خواهشات نفسانی آنان را تکذیب کردند{ :و ح ّقا که به موسي
كتاب [آسماني] داديم .وبعدازاو «رسوالن»رادر پي آورديم وبه عيسي ،فرزند مريم معجزات
آشكار داديم واورابه «روح القدوس» [ جبرئيل] ياري كرديم.پس چراهر گاه رسولي چيزي
برايتان آوردکه دلهايتان خوش نداشت ،سركشي كرديد!آن گاه گروهيرا دروغزن انگاشتيد
و گروهيرا كشتيد }[ سوره بقره] آیه ]87
خداوند متعال به ایمان آوردن به تمام رسوالن دستور داده است{ :بگوييد:بهخدا و آنچه
که به ما فرو فرستاده شده و آنچه که به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگان
يعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موسي و عيسي داده شده و [نيز] آنچه که به [ديگر]
پيامبراناز سوي پروردگارشان دادهشدهاست ،ايمان آوردهايم.بين هيچ كساز آنان تفاوتي
نميگذاريم .و فرمانبرداراو (خداوند) هستيم }[ سوره بقره آیه ]136
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و مؤمنان را دوست بدارد[ ،بداند که] حزب
خداستکه پيروزند } [سوره مائده آیه ]56
و همچنین می فرماید({ :همان) كساني
که ايمان آوردند و دلهايشان به ياد خدا
آرام ميگيرد .بدانيد ،دلها به نام خدا آرام
ميگيرند ( )28آنان که ايمان آوردهاند و
كارهاي شايسته كردهاند ،خوشا به حالشان
و آنان نيك سرانجامي دارند ( [ })29سوره
رعد آیه ]28-29

و در باره کسانی که به رسوالن کافر شده
اند می فرماید{ :كافران را در اين سرزمين

است و بد بازگشتياست }[ سوره نور آیه ]57

به ستوه آورنده مپندار و جايگاهشان آتش

و هر پیغمبری را دشمنانی بوده است .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و بدينسان براي ه ر
پيامبري دشمني قرار داديم که شيطانهاي انس و جنّاند .برخي از آنان سخن به ظاهر آراسته
را براي فريب به برخي [ديگر] القا ميكنند .و اگر پروردگارت ميخواست ،اين كار را
نميكردند،پس آنانرابا افترايشان واگذار} [ سوره انعام آیه ]112

سپس تکذیب کنندگان بر پیغمبران درازدستی کرده و بر آنان ظلم نمودند و آنان را به
ریشخند گرفتند .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و هيچ فرستادهاي [به نزد] آنان نميآمد مگر

آنكهاورابه ريشخند ميگرفتند } [ سوره حجر آیه ]11
و می فرماید {:وبه [سوي] آنان هيچ پيامبري نميآمد مگر آنكهاورابه ريشخند ميگرفتند
}[سوره زخرف آیه ]7؛
و می فرماید{ :وبه راستي فرستادگاني پيشاز تو مورد ريشخند قرار گرفتهاند،پس [سزاي]
آنچه ريشخندش ميكردندبر سر ريشخند -كنندگانشان فرود آمد }[ سوره انعام آیه ]10
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كنيم يا [اينكه بايد]به دينما باز آييد .پروردگارشانبه آنان وحي كردکه ستمكارانرا نابود
خواهيم كرد}[ سوره ابراهیم آیه ]13
تا جایی که این تهدید به تالش برای کشتن رسید{ :وهر گروهي آهنگ پيامبرخود كرد
تااورا بگيرند}[ سوره غافر آیه ]5
یعنی تا او را بکشند ،حتی برخی از آنان پیغمبران خود را کشتند{ :پس چراهر گاه رسولي
چيزي برايتان آورد که دلهايتان خوش نداشت ،سركشي كرديد! آن گاه گروهي را دروغزن
انگاشتيد و گروهيرا كشتيد }[ سوره بقره آیه ]87
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و آنانی را که به رسوالن ایمان می
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
متعال در باره کسانی که ایمان آورده اند
می فرماید{ :و هر كس خداوند و رسولش

و آنان را به بیرون کردن از سرزمین شان و یا بازگشت از دین شان ،تهدید کردند .خدای
بلند مرتبه می فرماید{ :و كافران به رسوالنشان گفتند :البته شما را از سرزمين خودمان بيرون

بعد از آن خداوند تکذیب کنندگان را هالک و نابود ساخت و دین رسوالن غالب گشت.
مقرر داشته است که به يقين من و
همان گونه که خدای بلند مرتبه می فرماید{ :خداوند ّ

رسوالنم پيروز ميشويم .بي گمان خداوند تواناي پيروزمنداست }[ سوره مجادله آیه ]21
وخدای فرماید{ :وبه راستي وعدهمادر حق ّ بندگان رسالت
يافته ما از پيش صدور يافته است ( )171آنانند که ياري خواهند
شد ( [})172سوره صافات آیه ]171-172

و خداوند رسوالن و پیغمبران صلوات اهلل و سالمه علیهم را
نجات داد .همان سان که خدای بلند مرتبه می فر ماید{ :و مؤمنان

و پرهيزگارانرا رهايي بخشيديم }[ سوره نمل آیه ]53
و همچنین می فرماید{ :و مؤمنان و
پرهيزگاران را نجات داديم }[سوره فصلت آیه
]18

هر پیغمبری برای قوم خود آمده است و
آنان را به آن چه مناسب و شایسته زندگی آنان
بوده امر کرده و آنان را پاک و تزکیه نموده
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
او در حقیقت به موسی هم ایمان نیاورده است
و محمد صلی اهلل علیه و سلم رسالت عیسی علیه
السالم را نسخ نمود .خدای بلند مرتبه می فرماید:
{و [اين] كتاب را به راستي [و] تصديق كننده

مارسل بوازار

اندیشمند فرانسوی

از یک سرچشمه

"رسالت محمد باطل کردن پیام پیغمبران پیش از
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
گونه مخالفت و زیادتی و افزایش در آن ،امر شد
تا مناسب برای تمام بشریت در تمام زمان و مکان
باشد"
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كتابيکه پيشازآناست وبرآن حاكماستبه تو ناز 
ل
كرديم.پسدر ميان آنانبه آنچه خداوند نازل كردهاست،
حكم كن واز خواستههاي [نفساني] آنان [به جاي] آنچهاز
حق ّکهبه تو رسيدهاست ،پيروي مكن}[سوره مائده آیه ]48

پدر هيچ كساز مردانشما نيست ،بلكهرسولخدا و خات 
م
پيامبراناست و خداوندبه همه چيز داناست }[سوره احزاب
آیه ]40

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

بشیر شاد

مبشر هندی

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 پروردگارتبه فرشتگان فرمود:به راستيمن جانشينيدر زمين
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هر آن کس که به محمد صلی اهلل علیه و سلم ایمان
نیاورد در حقیقت به عیسی علیه السالم هم ایمان نیاورده
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{ :مح ّمد (ص)

در میان هیچ یک
از آنان تفاوتی قائل
نمی شویم

جایگاه پیغمبران و رسوالن در تاریخ بشریت کجاست؟

خواهم گمارد ،گفتند :آيا كسيرادر آنجا ميگماريکهدر آنجا فساد كند و خونها بريزد،
حال آنكهمابا ستايش تو تسبيح ميگوييم و تورا پاك ميشماريم! فرمود:به يقينمن چيزي
را ميدانم که شما نميدانيد ()30و [خداوند] همه نامها [ي آفريدگان] را به آدم آموخت،
سپس آنها را بر فرشتگان عرضه داشت ،آن گاه فرمود :اگر راستگوييد ،مرا به نامهاي اينها
خبر دهيد ()31گفتند :تورابه پاكي ياد ميكنيم:ما دانشي جز آنچهبهما آموختهاي ،نداريم.
توييکه داناي فرزانهاي ()32فرمود :اي آدم ،اينانرابه نامهايآنها خبر ده،پس چون [آدم]
آنانرااز نامهايآنها خبر داد[ ،خداوند] فرمود :آيابهشما نگفته بودمکهبه راستيمن غيب
آسمانها و زمينرا ميدانم و ميدانم آنچهراکه آشكار ميكنيد و آنچهراکه نهفته ميداشتيد
()33و چونبه فرشتگان گفتيم:براي آدم سجده كنيد،پس [همه] سجده كردند مگر «ابليس»
که نپذيرفت و كبر ورزيد و از كافران شد ()34و فرموديم :اي آدم ،تو و همسرت در بهشت
سكنا گزينيد .واز [ميوههاي]آنهر جاکه خواهيدبه فراواني بخوريد وبهاين درخت نزديك
نشويدکهاز ستمكاران خواهيد شد ()35پس شيطانآن دورااز آنجا
به لغزش افكند .سپس آنان را از آنچه در آن بودند ،بيرون كرد .و
گفتيم :در حالي که دشمن همديگر خواهيد بود [به زمين] فرود آييد
و شما در زمين تا مدتي قرارگاه و بهرهمندي داريد ()36آن گاه آدم
از پروردگارش كلماتي فرا گرفت ،سپس خداوند از او در گذشت.
بيگماناو توبه پذير مهرباناست ( )37گفتيم :همهاز آنجا فرود آييد،
آن گاهاگراز [جانب]من هدايتيبهشما رسد كسانيکهاز هدايتمن
پيروي كنند ،بيميبر آنان نيست و آنان اندوهگين نشوند ()38و كساني
که كفر ورزيدند و آياتمارا دروغ انگاشتند ،اينان دوزخياند .آنان
د ر آنجا جاودانهاند ( [})39سوره 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 دين آنچهکه نوحرابهآن فرمان دادهبود
و آنچه که به تو وحي كردهايم و آنچه که ابراهيم و موسي و عيسي
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مقرر داشت [بااين مضمون]که :دينرابر پا داريد ودرآن
رابهآن فرمان داده بوديم برايتان ّ
اختالف نورزيد[} .سوره شوری آیه ]13

خردمنداناست[ .قرآن] سخني نبودکه [به دروغ] بربافتهشد ه
باشد .بلكه تصديق كننده كتابي است که پيش از آن است
و بيانگر هر چيزي و براي گروهي که ايمان ميآورند [مايه]
هدايت و رحمتاست[} .سوره یوسف آیه ]111

و از آن نمونه است:

 -1نوح علیه السالم:
قوم او پیش ار این مومن بودند و خدای یکتا را می
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،
پس مجسمه هایی برای آنها ساختند و به نام آن بزرگان
نامگذاری کردند :ود ،سواع ،یغوث ،یعوق و نسر ،مردم به
این مجسمه ها الفت گرفتند وآنها را رمز و نشانه ای برای آن
بزرگان که وفات کرده بودند ،قرار دادند مردم آن شهر این
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
108

{ و گفت :اي قوم من ،خداوند را بپرستيد .شما هيچ معبود [راستيني] جز او نداريد ،آيا پروا
نميداريد! }[سوره مومنون آیه ]23

او را تکذیب کردند و پیام او را نپذیرفتند ،آنان را هشدار
داده و از عذاب خداوند بر حذر داشت و گفت{ :به راستي
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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
و در اینجا چیزی از حکایت آنها را می آوریم زیرا داستان
های آنان پر از عبرت برای صاحبان خرد و عقل است .خدای
بلند مرتبه می فرماید{:به راستيکهدر داستانشان عبرتيبراي

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:..

من از عذاب روزي سهمگين بر شما انديشناكم }[سوره شعراء
آیه ]135
گفتند{ :اشراف قومش گفتند :بي گمان تورادر گمراهي
آشكاري ميبينيم }[سوره اعراف آیه ]60
نوح به آنان پاسخ داد{:گفت :اي قوممن ،گمراهيايدر
من نيست بلكه من فرستادهاي از [جانب] پروردگار جهانيان
هستم ( )61پيامهاي پروردگارمرابهشما ميرسانم و خيرشما
را ميخواهم و از [حكم] خداوند چيزي ميدانم که [شما]
نميدانيد ([ )62سوره اعراف آیه ]61-62

قوم از کالم شگفت زده شدند و گفتند :تو آدمی مانند
ما هستی ،چطور می توانی فرستاده ای از جانب خدا باشی؟
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
مردم به برخی دیگر گفتند { :او جز بشري مانند شما نيست

که ميخواهد بر شما برتري يابد و اگر خداوند ميخواس 
ت
فرشتگاني ميفرستاد.مادر [ميان] نياكان پيشينمان چنين چيزي
نشنيدهايم ( )24او جز شخصي نيست که در خود جنوني
دارد [}.سوره مومنون آیه ]24-25
و برخی از مردم برخی دیگر را برای پرستش بت ها تشویق کردند{ :و گفتند :معبودانتان
را رها نكنيد و «و ّد» و «سواع» و «يغوث» و «يعوق» و «نسر»را وا مگذاريد }[سوره نوح آیه ]23
نوح علیه السالم به آنان گفت{ :آيا شگفت زده شديدکه پندياز سوي پروردگارتانبر
[زبان] مردياز خودتانبرايشما آمد!تاشمارا بيم دهد }[سوره اعراف آیه ]63

109

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

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 خويش را شب و روز [به سوي فرمان تو] فرا خواندم ()5ولي دعوت من در حق ّ
آنان جز گريز نيفزود ()6وهر گاهکهمن آنانرا فراخواندمتا آنانرا بيامرزي ،انگشتانشانرا
در گوشهاشان نهادند و جامههاشانرا [بهخود] پيچيدند و پاي فشردند و سخت كبر ورزيدند
([ })7سوره نوح آیه ]5-7
و آنان را با هر اسلوب و روش ممکنی دعوت می نمود{ :سپس [دعوتم را] براي آنان
آشكار ساختم و [آن را] نهاني با آنان به راز نهادم ()9سپس گفتم :از پروردگارتان آمرزش
بخواهيد .بي گماناو بس آمرزندهاست ([})10سوره نوح آیه ]9-10
برخی عذرهای بسیار بی ارزشی مطرح می کردند و می گفتند{ :گفتند :آيابه تو بگرويم
حال آنكه فرومايگاناز تو پيروي كردهاند }[سوره شعراء آیه ]111
و نوح آنان را با کمال لطف و مهربانی و جهت یادآوری مورد خطاب قرار می داد[{ :نوح]
گفت:منا ز [باطن] كرده آنان چه آگاهي دارم! }[سوره شعراء آیه ]112
و به آنان گفت{:اگر بدانيد ،حسابشان جزبا پروردگارم نيست[} .سوره شعراء آیه ]113
و نوح همچنین گفت{ :و من مؤمنان را طرد نخواهم كرد }[سوره شعراء آیه { ]114و من
مؤمنانرا طرد نميكنم}[سوره هود آیه .]29

دروغزن انگاشتند }[سوره شعراء آیه ]117
{پس [كار]بينمن و آنانرا چنانکه بايد يكسره
كن .و من و كساني از مؤمنان را که با منند ،رهايي
بخش }[سوره شعراء آیه ]118

ياري ميكند! آيا پند نميپذيريد! }[سوره هود آیه { ]30من جز هشدار دهندهاي آشكار نيستم}
[سوره شعراء آیه ]115

{ پس اگر از راستگوياني آنچه را که به ما وعده
ميدهيبرايما [پيش] آر[} .سوره هود آیه ]32

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 قوممن،اگر آنانرا طرد كنم ،چه كسيدر برابر خداوند مرا

{گفتند :اي نوح ،اگر دست برنداري سنگسار
خواهي شد }[سوره شعراء آیه ]116

و چون نوح به این یقین رسید که آنان هیچ
منطقی را نمی پذیرند ،پیش خداوند تضرع و زاری
کرد تا او را از دست این افراد سرکش و معاند
نجات دهد[{ :نوح] گفت :پروردگارا ،قومم مرا

وقتی که نوح در اثر اصرار آنها بر کفر ،قومش
را از عذاب خداوند ترساند برخی با ریشخند گفتند:

رسالت پایانی
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همه مردم را به یکسان مورد هشدار قرار داد و
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:

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

ولف بارون اهر نظیر
استاد دانشگاه اتریش

و نوح به آنان پاسخ داد :این موضوع
به دست من نیست {:گفت :خداوند -اگر بخواهد -آن را براي شما [پيش]

ميآورد }[سوره هود آیه { ]33و اگر بخواهم که برايتان خير خواهي كنم ،خير
خواهيمن-اگر خداوند بخواهدشمارا بيراه بگذارد-بهشما سود نميبخشد} .
[سوره هود آیه ]34
پس خداوند بلند مرتبه به او وحی کرد{ :و به نوح وحي شد که از قومت
[كسي] -جز آنانکه ايمان آوردهاند -ايمان نخواهد آورد.پسبر آنچه ميكردند،
دريغ 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 نوحگفت :پروردگارا،بر روي زميناز كافران هيچ كسيرا باقي مگذار
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تکبر و مسخ تاریخ

" در قرون وسطی مسیحیان به این اقناع رسیدند
که تقسیم بندی نژادی را که در سفر تکوین
آمده است در کتابهایشان بیاورند و البته به آن
یک توزیع طبقاتی را نیز افزودند .آنها بر این
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
خواست از آن برای تبعیض نژادی در ایالت
متحده استفاده کند"

و نوح با مهربانی و ادب به آنان پاسخ می داد:

{اگر ما را به ريشخند ميگيريد ما [هم] شما را
چنان که شما به ريشخند ميگيريد ،به ريشخند
خواهيم گرفت }[سوره هود آیه ]38

و سپس آنان را تهدید می نمود و از خدا بر
حذر می داشت{ :آن گاه خواهيد دانست چه

كسياستکهبهاو عذابي ميرسدکه رسواي 
ش
كند و بر او عذابي پاينده فرود آيد }[سوره هود
آیه ]39

و او با جدیت مشغول ساختن شد تا اینکه
ساختن کشتی پایان یافت.
و خداوند به نوح دستور داد تا مومنان را بر
کشتی سوار کرده و از هر حیوان هم یک جفت
را بر کشتی سوار کند[{ :حكايت چنين بود] تا

هنگامي که حكم ما در رسيد و [آب از] تنور
فوران كرد ،گفتيم :در آن [كشتي] از هر جنسي
دو تن [نر و ماده] و خانوادهات -مگر كسي که
قضاي [الهي] بر او از پيش مقرر گشته است -و
مؤمنانرا برگير .و جز اندكيبااو ايمان نياوردند
}[سوره هود آیه ]40

پس نوح چنین کرد .تمام مومنان و از هر
حیوان یک جفت را بر کشتی سوار کرد{ :و

گفت :در آن [كشتي] سوار شويد .روان شدنش و لنگر انداختنش به نام خداست .بي گمان
پروردگارم آمرزنده مهرباناست }[سوره هود آیه ]41
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()11و از زمين چشمهها جوشانديم .سپس [آن] آب بر كاري که مقدر شده بود ،فراهم آمد.
()12واورابر [كشتي] ساختهشدهاز تخته و ميخ سوار كرديم ()13زير نظرما روانبود.براي
انتقامبه خاطر كسيبودکه انكارش كرده بودند ([})14سوره قمر آیه ]11-14
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( )26چراکهاگر تو آنانرا باقي گذاري ،بندگانترا گمراه سازند و جز بدكار ناسپاسبه بار
نخواهند آورد ([})27سوره نوح آیه .]26-27
پس خداوند به او وحی کرد که کشتی بساز{:پسبهاو وحي كرديمکه زير نظرما وبه
فرمانما [آن] كشتيرا بساز[}.سوره مومنون آیه ]27
پس او شروع به ساختن کشتی نمود{ :و [نوح] كشتيرا ميساخت وهر گاهکه گروهي
از قومش بر او ميگذشتند ،او را به ريشخند
ميگرفتند }[سوره هود آیه ]38

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 ريزنده گشوديم

نوح پسرش را که ایمان نیاورده بود ،دید که می خواهد از غرق شدن بگریزد .او را ندا داد:

{پسر جان،باما سوار شو وبا كافران مباش }[سوره هود آیه ]42

اما پسر از ایمان آوردن اعراض نمود و نصیحت پدر را نپذیرفته و به نوح پاسخ داد{:گفت:
به كوهي پناه خواهم گرفتکه مرااز آبدر امان دارد[}.سوره هود آیه ]43
نوح به او نگاه دلسوزانه ای انداخت و گفت{ :گفت :امروز هيچ نگاه دارندهاياز عذاب
خدا نيست ،بلكه كسي [حفظ ميشودکه خداوندبهاو] رحمت آوردهباشد}[سوره هود آیه ]43
و همین که{ :و موجبين آنان حايل آمد ،و [او]از غرق شدگان گرديد }[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 پروردگارشرا ندا
داد و گفت :پروردگارا ،پسرم از خاندان من است و البته وعدهات راستين است و تو بهترين
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،اواز خاندانت نيست،به راستي

او [مرتكب] كار ناشايستاست[} ،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

زمين ،آبترا 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 [بارانترا] باز دار} [ سوره هود آیه ]44
بارش بس است پس باریدن پایان یافت{ :و [كشتي]بر [كوه] 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 سالمتياز [سوي]ما و [همراهبا] بركتهاي [فرود آمده]بر تو وبر امتهايياز [نسل]
آنانکهبا تواند ،فرود آي} [ سوره هود آیه ]48
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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.

-2ابراهیم 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
ابراهيم امّتي نيايشگربراي خداوند [و] پاكدينبود .واز مشركان نبود }[سوره نحل آیه ]120

" نوح به زراعت پرداخت و در میان چیزهایی که
کاشت انگور هم بود پس انگور ثمره داد و از آن
شراب مست کننده ساخت و آن را نوشید پس
پسر کوچکش حام او را ریشخند نموده و عورتش
را آشکار کرد .اما دو برادر حام پوشش بر پدر
گذاشتند ،آن گاه که نوح به هوش آمد و دانست
حام چه کار کرده است کنعان پسر حام را نفرین
کرد و گفت که او بنده دو برادرش خواهد شد و به
سام و یافث برکت داد"( سفر تکوین اصحاح دهم)
و در تفسیر این عبارت تلمود بابلی در کتاب
سنهدرین صفحه ( )70آورده است که کنعان یا
حام نوح را اخته کرد و با او کار فاحشگی انجام
داد"!! پیغمبر بزرگوار خداوند از این اتهام پاک و
مبرا است"
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تحقیر پیغمبران

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 ابراهيمبه پدرش آزرگفت :آيا بتانيرا معبود ميگيري! بي گمانمن تو و قومترادر
ي آشكار ميبينم }[سوره انعام آیه ]74
گمراه 
او با دالیل قوی شرک قومش را رد کرد .او به آیات خداوند متعال می نگریست{ :پس
وقتي شب بر او پرده انداخت ،ستارهاي ديد .گفت :اين پروردگار من است .پس چون افول
كرد،گفت افول كنندگانرا دوست ندارم[} .سوره انعام آیه ]74
یعنی :ستاره غروب کرد{:گفت افول كنندگانرا دوست ندارم ()76آن گاه چون ماهرا
بر آمده ديد}[سوره انعام آیه ]77
یعنی:در حالی که در افق طلوع می کرد و دید که برخی از مردم آن را می پرستند{ :گفت
اين پروردگارمناست[ }.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 ننمايد،

ن آفتابرا برآمده ديد}[سوره انعام آیه]77 78-
البتهاز گمراهان خواهم شد ()77آن گاه چو 
و دید که قوم در پیش آنها کرنش می کنند {:گفت:اين پروردگارمناست.اين بزرگتر
است[}،سوره انعام آیه ]78
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کار آنها را بسیار ناشایست و زشت
شمرد!! و از آنان تعجب کرد که چطور
خورشید را به خدایی می گیرید؟! {پس

چون فرو نشست}[سوره انعام آیه ]78

{گفت :اي قوم من ،من از آنچه [برا 
ي
خداوند] شريك قايل ميشويد ،بيزارم ()78
من پاكدينانه روي [دل] خويش را به سوي
كسي مينهم که آسمانها و زمين را آفريده
است ،و من از مشركان نيستم ([ })79سوره
انعام آیه]78- 79

او پدرش را بسیار موعظه نموده و با
نرمی و لطافت و ادب و منطق او را از شرک
بازداشت{ :چونبه پدرشگفت :پدرجان،

چرا چيزي را ميپرستي که نميشنود و
نميبيند و چيزيرااز تو دفع نميكند)42( .
پدرجان ،بي گمان از علم ،چيزي به من
رسيده است که به تو نرسيده است ،پس از
من پيروي كنتا تورابه راه راست رهنمون
شوم ()43پدرجان ،شيطان را مپرست .به
راستي که شيطان نافرمان [خداوند] رحمان
است ()44پدرجان ،من از آن بيمناكم که
از [خداوند] رحمان عذابي به تو برسد ،آن
گاه قرين شيطان شوي[})45( .سوره مریم آیه
]42-45

اما متاسفانه پاسخ پدرش بسیار سنگ
دالنه بود[{ :پدرش] گفت :آيا تو ،اي

ابراهيم از معبودانم رويگرداني! اگر باز
نيايي ،قطعا تو را سنگسار خواهم كرد و
ديري از من دوري گزين } [سوره مریم آیه
]46
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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 قومشبااو احتجاج ورزيدند.

گفت :آيادر [باره] خدابامن احتجاج ميورزيد ،حال آنكهدر حقيقت مرا هدايت كرد ه
است! و از آنچه با او شريك مقرر ميكنيد ،نميترسم ،بلكه [از آن ميترسم] که خداوند
[از عذاب] چيزيرا بخواهد .و پروردگارماز روي دانش [به] همه چيز احاطه دارد .آيا پند
نميگيريد! ()80و چگونهاز آنچه شريك قايل شديد بترسم ،حال آنكهشما نميترسيداز
آنكهبا خداوند چيزيراکه دليلي [دالّ]آنبرشما نفرستادهاست ،شريك مقرر ميكنيد!
پس اگر ميدانيد ،كدام يك از [اين] دو گروه به امن [و امنيت] سزاوارتر است (})81
[سوره انعام آیه ]81-80
و بار دیگر به آنان گفت{ :چون به پدرش و قومش گفت :چه ميپرستيد! }
[شعراء آیه ]70
پاسخ دادند{ :گفتند :بتاني را ميپرستيم و براي [عبادت] آنها معتكفيم }
[سوره شعراء آیه [{ ]71ابراهيم]گفت :چون [آنانرا] ميخوانيد ،آيا [نداي]شمارا ميشنوند!
( )72يابهشما سود ميبخشند يا زيان ميرسانند! ([ })73سوره شعراء آیه ]72-73
پاسخ نشانه تعطیل بودن عقل و منطق بوده و به تقلید محض اشاره داشت{ :گفتند :نه.
امّا نياكانمانرابر چنين شيوهاي يافتهايم } [سوره شعراء آیه]74
پس با توحید خالص و با دالیل ،آگاهی ،بصیرت و عقل به آنان پاسخ داد{:گفت :آيا
انديشيدهايددر آنچه ميپرستيديد ( )75شما و نياكان پيشينتان! ([)76بدانيد]کهآنها دشمن
مناند.بر خالف پروردگار جهانيان)77( .كسيکه مرا آفريدهاست همو مرا هدايت ميكند
()78و كسيکهاوبهمن غذا ميدهد وبهمن [آشاميدني] مينوشاند ()79و چون بيمار شوم
همو مرا شفا ميدهد ()80و كسيکه مرا ميميراندآن گاه زندهام ميگرداند ()81و كسي
که اميدوارم گناهانمرادر روز جزا برايم بيامرزد ( )82پروردگارا،بهمن حكمت ببخش و
مرابه شايستگان پيوستهدار ( )83و برايمدر پسينيان آوازه نيك بگذار ()84و مرااز وارثان
بهشت پر ناز و نعمت قرار ده ( )85و پدرم را بيامرز .بي گمان او از گمراهان بود (})86
[سوره شعراء آیه ]75-86
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و از دیده ها پنهان شد .به نزد آنانی رفت
که آن را می پرستیدند و به آنان گفت:

اما پاسخ ابراهیم در اوج ادب و مهربانی و نرمی بود{:گفت :سالمبر تو.از پروردگار م
برايت آمرزش خواهم خواست،کهاودر حق ّمن مهرباناست ()47وازشما و آنچهبه جاي
خداوند ميپرستيد ،كناره ميگيرم و پروردگارمرا [به نيايش] ميخوانم ،اميد ميرودکهدر
پرستش پروردگارم نااميد نباشم ([ })48سوره مریم آیه ]47-48
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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.
ابراهیم با آنان خارج نشد و چون
آن ها رفتند{ :آن گاه [در نهان]

آن گاه که بازگشتند ،دیدند که
خدایان آنها شکسته شده اند .چگونه
امکان دارد آن ها خدایان
باشند در حالی که توان
دفاع از خود را ندارند! به
شتاب آمدند{ :گفت :حق

اين است که پروردگارتا 
ن
پروردگار آسمانها و زمين
است .هموکهآنهارا آفريد .ومنبراين [سخن] گواهم ()56و [سوگند]به خداوند [در حقّ]
بتانتانپساز آنكه پشتكنان روي بگردانيد ،تدبيري خواهم انديشيد)57( .آن گاهآنهارا خرد
و ريز كرد .مگر بزرگترشانرا،باشدکهبه سوياو باز گردند ( )58گفتند :چه كسيبا معبودان
ما چنين كردهاست! بي گماناواز ستمكاراناست ([)59گروهي] گفتند :شنيديم جوانيکه
بهاو ابراهيم گفته ميشدازآنها [به بدي] ياد ميكرد ( )60گفتند:اورابه حضور مردم بياوريد
باشدکه آنان گواهي دهند [که چه كسي چنين كردهاست!] ( 61گفتند :اي ابراهيم ،آيا توبا
معبودانمان چنين كردهاي! ([ })62سوره انبیاء آیه ]59-62
با دلیلی بسیار رسا به آنان پاسخ داد{ :گفت :بلكه اين [بت] بزرگشان آن [كار] را كرده
است،کهاگر سخن ميگوينداز آنان بپرسيد } [سوره انبیاء آیه ]63
در برابر دلیل کوچک شدند{:پسبهخود آمدند،آن گاه گفتند :بي گمانشما ستمگريد
( )64آن گاه سرافكنده شدند [و گفتند ]:بي شك تو ميداني که آنها سخن نميگويند ()65
[سوره انبیاء آیه ]65-64
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خداوند چيزي را ميپرستيد که هيچ
نفعي و زيانيبهشما نميرساند! ()66
اف ّبرشما وبر آنچهبه جاي خداوند
ميپرستيد .آيا خرد نميورزيد!
([ })67سوره انبیاء آیه ]66-67
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رو به معبودانشان نهاد و گفت :آيا
نميخوريد! ()91شما را چه شده
است که سخن نميگوييد! ()92آن
گاه در حالي که سخت [به آنان]
ضربه ميزد ،رو به سوي آنان آورد
([ )93سوره صافات آیه ]90-93

با دلیل و حجتی رسا و قوی پاسخ
آنان را داد{ :گفت :آيا به جاي

و آن گاه که عقل و دلیل و منطق
را از دست دادند خواستند تا از او
انتقام بگیرند[{ :در نهايت] گفتند:

او را بسوزانيد و اگر كننده [كاري]
هستيد به معبودانتان ياري رسانيد }
[سوره انبیاء آیه ]68

پس خداوند او را نجات داد:

{گفتيم :اي آتش ،بر ابراهيم سرد
و سالمت شو ( )69و خواستند [در
حقّ] او نيرنگ ورزند .پس آنان را
زيانكارتر گردانيديم ([ })70سوره
انبیاء آیه ]70-69
و بعد از اینکه خداوند او را نجات داد ،بازگشته و با پادشاه آنان گفتگو کرد{ :آيا
نينديشيدهاي به [حال] كسي که با ابراهيم درباره پروردگارش[ ،از غرور] آنكه خدا به او
فرمانروايي داد ،مخاصمه كرد! آن گاه که ابراهيم گفت :پروردگار من كسي است که زنده
ميكند و ميميراند[} ،سوره بقره آیه]258
وجواب او در برابر این حجت آشکار و روشن یک پاسخ ابلهانه بود{:گفت:من [نيز] زنده
ميكنم و ميميرانم}[سوره بقره آیه]258

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{ :ابراهيمگفت:

به راستيخدا آفتابرااز مشرق [بر] ميآورد،پس [اگر راست ميگويي] توآنرااز مغر 
ب
[بر] آور.در نتيجه كسيکه كفر ورزيدهبود ،مبهوت شد و خداوند گروه ستمكارانرا هدايت
نميكند } [سوره بقره آیه]258
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و ضعف دلیل و منطق و دالیل آنان در برابر او آشکار شد .پس بعد از مناظره خواست
تا با چشم خود آفرینش خدا و زنده کردن مردگان را ببیند{ :و آن گاه که ابراهيم گفت:

و خداوند به ابراهیم و فرزندش اسماعیل دستور داد تا خانه او در مکه را از شرک و بت
ها پاک سازند{ :و هنگاميکه خانه [كعبه]را مرجع مردم و [حرم] امن قرار داديم .واز «مقام

ابراهيم» نمازگاه برگزينيد .و به ابراهيم و اسماعيل وحي كرديم که خانهام را براي طوا 
ف
كنندگان و معتكفان و ركوع كنندگان سجده گزار پاكيزه گردانيد ()125وآن گاهکه ابراهيم
گفت :پروردگارا،اين [سرزمين]را شهري امن گردان وبه مردمش،هر كسکهبهخدا و روز
قيامت ايمان آورد،از فرآوردهها روزي ده[ .خداوند] فرمود :كسيکه كفر ورزداورا اندكي
بهرهمند ميسازم آن گاه او را [به ناچار] به سوي عذاب آتش ميكشانم و [آن] بد جايگاهي
است ( )126و هنگاميکه ابراهيم و اسماعيل پايههاي خانه [كعبه]را باال ميبردند [و گفتند]:
پروردگارا،ازما بپذير .هماناکه تويي شنواي دانا ()127پروردگارا،مارا فرمانبردارت بگردان
و از فرزندانمان [نيز] امّتي فرمانبردار خود [قرار ده] و شيوه پرستشمان را به ما بنما و ما را
ببخشاي .ح ّقا توييکه توبه پذير مهرباني ([ })128سوره بقره آیه.]125-128
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پروردگارا،بهمن بنما چگونه مردگانرا زنده ميكني! [خداوند] فرمود :آيا ايمان نياوردهاي!
گفت :چرا .ولي [ميخواهم]تا دلم آرام گيرد[ .خداوند] فرمود:پس چهار [مرغ]از پرندگان
برگير،آن گاهآنهارادر نزدخود [ريزه ريزه كن و]بههم آميز ،سپسبر [بلنداي]هر كوهي
بخشيازآنهارا بگذار،آن گاهآنهارا فراخوان،تا شتابانبه سوي تو آيند .و بدانكه خداوند
پيروزمند فرزانهاست } [سوره بقره آیه]260

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 فرعوندرآن سرزمين تكبر ورزيد و مردمانشرا گروه گروه كرد ،گروهياز آنانرا
به استضعاف ميكشيد ،پسرانشانرا سر ميبريد و دخترانشانرا زنده نگاه ميداشت ،بي گما 
ن
اواز فسادكارانبود } [سوره قصص آیه]4

خداوند خواست تا بر بنی اسرائیل تحقیر شده و خوار نگه داشته شده؛ احسان کند و منت
بنهد{ :و ميخواهيمبر آنانکهدر زمينبه استضعاف كشيده شدهاند ،منّت نهيم و آنانرا پيشوا

سازيم و آنانرا وارث [زمين] گردانيم ( )5ودر زمينبه آنان ّ
تمكن دهيم وبه فرعون و هاما 
ن
و لشكريانآن دواز [دست]آن [به استضعاف گرفته شدگان] آنچه [راکهازآن] ميترسيدند،
بنمايانيم ([ })6سوره قصص آیه]6- 5

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{ :وبه مادر موسي الهام كرديمکهبهاو شير بده.

مسجد ابراهیم خلیل در مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل در فلسطین.
120

پس چونبراو بيمناك شدي،اورابه دريا بينداز و مترس و اندوه مخور،به يقينمااورابه نزد
تو باز خواهيم آورد واورااز رسالت يافتگان خواهيم گرداند } [سوره قصص آیه]7
بر زندگی او ترسید پس او را در گهواره ای گذاشت و او را در رود انداخت{ :آن گاه
خانواده فرعوناورابر گرفتندتا سرانجام برايشان دشمن و [مايه] اندوه شود .بي گمان فرعون
و هامان و لشكريانشان خطا كار بودند } [سوره قصص آیه]8
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موسی علیه السالم در خانه فرعون
سرکش رشد کرد و بزرگ شد{ :و

چون به [كمال] رشد خود رسيد و
[اندامش] سامان يافت به او حكمت و
دانش داديم .و اين گونه به نيكوكاران
پاداش ميدهيم ()14و هنگامي به شهر
در آمد که مردمانش غافل بودند ،آن
گاهدر آنجا دو كسرا ديدکه پيكار ميكنند .يكياز قوماو وآن ديگراز
دشمنانشبود،آن گاه كسيکهاز قومشبودبر [عليه] كسيکهاز دشمنانشبودازاو ياري
خواست ،و [موسي]بهاو مشت زد واورا كشت.گفت:ايناز كار شيطاناست .بي گماناو
دشمن گمراه كننده آشكارياست ()15گفت :پروردگارا،منبهخود ستم كردم ،مرا بيامرز.
آن گاه [خداوند] او را آمرزيد .ح ّقا که او آمرزنده مهربان است ()16گفت :پروردگارا ،به
خاطر انعامت در حق ّمن [از اين پس] هرگز هم پشت گناهكاران نخواهم بود ([ })17سوره
قصص آیه]14-17
اما بعد از اینکه او دشمنش و دشمن اسرائیلی را کشت{:پس بيمناك [شبرا]در شهر-
چشمبه راه-به بامداد رساندکه ناگهان [ديد] همان كسيکه ديروزازاو ياري خواستهبود،
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و دوستی موسی در دل زن فرعون انداخته شد{ :و زن فرعون گفت:
[او]برايمن وبراي تو چشم روشنياست.اورا نكشيد،باشدکهبهما سود
بخشد و يااورابه فرزندي گيريم و آنان [حقيقترا] نميدانستند } [سوره
قصص آیه]9
اما مادر موسی{ :و دل مادر موسي [از اميد و صبر] تهي شد .به يقين
نزديكبودکهآن [حكايت]را-اگر دلشرا استوار نميساختيمتااز باور
دارندگان باشد  -آشكار سازد ( )10و به خواهرش گفت :به دنبالش برو،
آن گاه [خواهرش]اورااز دور ديد،در حاليکه آنان نميدانستند})11( .
[سوره قصص آیه { ]10-11و پيشاز [آمدن] خواهر موسي شير همه دايگان
را بر او حرام ساختيم .آن گاه [خواهرش] گفت :آيا شما را به خانوادهاي
رهنمون شوم که برايتان عهدهدار سرپرستي او گردند در حالي که خير
خواه او باشند! ([)12در نهايت] او را به
مادرش باز گردانديم تا چشمش روشن
گردد و اندوه نخورد و تا بداند که
وعده خداوند حق ّاست ولي بيشترشان
نميدانند ([ })13سوره قصص آیه]12-13

او را به فرياد ميخواند .موسي به او گفت :بي گمان تو گمراهي آشكاري ()18پس چو 
ن
[موسي] خواستبه شخصيکه دشمنهر دوي آنانبود ،حمله برد[ .او]گفت :اي موسي ،آيا
ميخواهي مرا بكشي چنانکه ديروز كسيرا كشتي! نميخواهي مگر آنكهدراينکه سرزمين
ستمگر باشي و نميخواهي که از نيكوكاران باشي ()19و كسي از دورترين نقطه شهر شتابان
آمد .گفت :اي موسي ،سران در [باره] تو مشورت ميكنند تا تو را بكشند[ .از شهر] بيرون
شو.مناز خير خواهان تو هستم ()20پس بيمناك [و]در حاليکه [بههر سو] مينگريستاز
آنجا بيرون شد .گفت :پروردگارا ،مرا از گروه ستمكاران رهايي بخش ([ })21سوره قصص
آیه]18-21
از مصر به سمت مدین بیرون شد{ :و هنگامي که به شهر مدين روي نهاد ،گفت :از
پروردگارم اميدوارم که مرا به راه راست هدايت كند ()22و چون به آب مدين رسيد بر آن
[آب] گروهي از مردم را ديد که [به حيوانات] آب مينوشاندند و پايينتر از آنان دو زن را
يافتکه [حيواناتشانرا] باز ميدارند،گفت :كار و بارشما چيست! گفتند[ :به حيواناتمان] آب
نميدهيمتا آنكه چوپانان [حيواناتخودرا] باز گردانند .و پدرمان پير كهنسالياست ()23آن
گاه [حيواناتشان]را برايشان آب داد ،سپسبه سايه روي آورد وگفت :پروردگارا،منبههر
ي [سخت] نيازمندم ([ })24سوره قصص آیه]22-24
خيريکهبرمن بفرست 

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 يكياز [آن] دودر حاليکه آزرمگين

راه ميرفت ،به نزد او آمد .گفت :پدرم تو را دعوت ميكند تا مزد آنكه [حيواناتمان را]
برايمان آب داديبه تو بدهد[}.سوره قصص آیه]25
و موسی به نزد شعیب علیهما السالم رسید{ :پس چون به نزد او آمد و داستان را بر او
ي يافتي } [سوره قصص آیه]25
حكايت كرد.گفت :مترس،از گروه ستمكاران رهاي 
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و چون دخترش امانتداری موسی علیه
السالم را دید{ :يكي از آن دو زن گفت:

پدرجان،اورا اجير كن .بي گمان بهترين كسي
را که به اجرت گيري [بايد چنين شخصي]
تواناي امينباشد } [سوره قصص آیه]26
تا[{ :شعيب]گفت:من ميخواهمکه يكيا ز
اين دو دخترمرادر برابر آنكه هشت سالبراي
من كار كني به ازدواج تو در آورم .آن گاه
[تبرع]
اگر ده سالرا تمام كني،آناز سوي تو ّ
است و نميخواهم که بر تو سخت گيرم .اگر
خداوند بخواهد مرااز شايستگان خواهي يافت
([)27موسي] گفت :اين [پيمان] ميان من و تو
باشد .هر يك از اين دو مدّ ت را که بگزارم،
نبايد تجاوز در حق ّ من صورت پذيرد .و
خداوند بر آنچه ميگوييم گواه است (})28
[سوره قصص آیه]27-28

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 معين

را به پايان رساند و خانوادهاش را [همراه] برد
از سوي [كوه] طور آتشي ديد .به خانوادهاش
گفت :درنگ كنيد که من آتشي ديدهام،
اميدوارم از آنجا خبري  يا  شعلهاي از آتش
برايتان بياورم ،باشد که گرم شويد } [سوره
قصص آیه]29

و در این هنگام خداوند بر او وحی نمود:

{پس چون [به نزديكي] آن رسيد از كرانه
راست وادي در جايگاه خجسته از [ميان]
درخت آواز داده شد که :اي موسي ،من
خداوند ،پروردگار جهانيانم)30( .و اينكه
چوبدستيات را بيفكن .چون آن را ديد که
124

اما موسی علیه السالم از فرعون ترسید زیرا پیش از این کسی از آنان را کشته بود و همچنین
به سبب گرهی که در زبانش بود{ :گفت :پروردگارا ،من كسي از آنان را كشتهام ،پس
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پس شعیب از موسی علیهما السالم خواست

ميجنبد که گويي ماري است ،به پشت روي گرداند و باز نگشت[ .گفتيم ]:اي موسي ،پيش
آي و مترس .ح ّقاکهدر اماني ()31دستترابه گريبانتدر آرتا سفيد بي عيب بيرون آيد و
بازويت را [براي حذر] از ترس به سوي خود به هم آر .اين دو [پديده شگرف] دو برهان از
سوي پروردگارتبه فرعون و اشراف [قوم] اوستکه آنان گروهي بدكار بودند[ })32( .سوره
قصص آیه]30-32

ميترسمکه مرا بكشند ()33و برادرم هارونازمن زبان آورتراست،پساورابامن [به عنوان]
امدادگري بفرستکه مرا تصديق كند.من ميترسماز آنكه مرا دروغزن انگارند ([ })34سوره
قصص آیه]33-34
از خداوند درخواست نمود تا برادرش هارون را وزیر و یاور او قرار بدهد{ :واز خانوادهام
دستياريبرايمن بگمار)29( .هارون ،برادرمرا)30( .تواناييامرابااو استوار دار)31( .واورا
در كار من شريك ساز)32( .تا تو را بسيار تسبيح گوييم ()33و بسيار تو را ياد كنيم ()34بي
گمان تو به [حال] ما بينايي ()35گفت :اي موسي ،بي شك خواستهات بر آورده شد (})36
[سوره طه آیه]29-36

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] آيا تورادر كودكي ميانخود پرورش نداديم! و سالها از عمرترادر [ميان] ما
نماندي! ()18و از تو سر زد آن كاري که انجام دادي ،و تو از ناسپاسگزاراني ([ })19سوره
شعراء آیه]18-19
موسی به او پاسخ داد[{ :موسي] گفت :آن را آن گاه مرتكب شدم که از سرگشتگان
بودم} [سوره شعراء آیه ] 20
یعنی :پیش از آن که بر من وحی شود و پیامی بر من بیاید{ :پس چون از [كيفر] تان
ترسيدم ،از شما گريختم ،آن گاه پروردگارم به من دانش بخشيد و مرا از رسالت يافتگان
گرداند } [سوره شعراء آیه]21
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سپس در برابر ذکر نیکی های فرعون به او در تربیت
کردنش در ایام کودکی و جوانی ،پاسخ داد{ :و آيا اين
نعمتي است که بر من منّت مينهي که بني اسرائيل را به
بندگي گرفتهاي! } [سوره شعراء آیه]22

{فرعون گفت :و پروردگار جهانيان [ديگر] چيست!}
[سوره شعراء آیه]23
پاسخ قانع کنند آن بود[{ :موسي] گفت :پروردگار
آسمانها و زمين و آنچه در بين آن دو است ،اگر اهل
يقينايد } [سوره شعراء آیه]24
فرعون شروع به ریشخند کرد[{ :فرعون]به كسانيکه
پيرامونش بودندگفت :آيا نميشنويد! } [سوره شعراء آیه]25

موسی دعوت خود را ادامه داد و به هیچ کس اعتنایی
ننمود[{ :موسي] گفت :پروردگار شما و پروردگار نياكان
پيشينتاناست } [سوره شعراء آیه]26

سرکشی فرعون افزایش یافت[{ :فرعون] گفت :ب 
ي
گمان رسولتان که به نزد شما فرستاده شده ديوانه است }
[سوره شعراء آیه]27
اما موسی از هدف و موضع خود کوتاه نیامد[{ :موسي]
گفت :پروردگار مشرق و مغرب و آنچه بين آن دو است،
اگردر مييابيد } [سوره شعراء آیه]28

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 غير از من معبودي برگزيني ،البته تو
را زنداني خواهم كرد } [سوره شعراء آیه]29
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معجزهاي آشكار بياورم [باز مرا زنداني خواهي كرد!] ()30
[فرعون] گفت :اگر از راست گوياني آن را بياور ()31آ 
ن
گاه چوبدستياش را افكند ،که ناگهان آن اژدهايي آشكار
شد ()32و دستش را [نيز] بر آورد ،که ناگهان آن [نيز] در
ديده تماشاگران سپيد پديدار شد ([)33فرعون] به اشرافي
که پيرامونش بودند ،گفت :بي گمان اين [مرد] جادوگري
داناست ([ })34سوره شعراء آیه]30-34
فرعون ترسید که مردم به او ایمان بیاورند[{ :فرعون]
به اشرافي که پيرامونش بودند ،گفت :بي گمان اين [مرد]
جادوگري داناست ()34ميخواهد که شما را با جادويش
از سرزمينتان بيرون كند ،پس به من چه نظري ميدهيد
()35گفتند :او و برادرش را مهلت بده و گرد آورندگان
[جادوگران] رابه شهرها بفرست ()36تاهر جادوگر دانايي
رابه [نزد] تو آورند ([ })37سوره شعراء آیه]34-37
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یعنی :این نعمتی که تو یاد کردی مبنی بر اینکه بر
من لطف و احسان نموده ای در حالی که من فردی از بنی
اسرائیل هستم در برابر آنچه تو با تمام مردم بنی اسرائیل
انجام می دهی و آنان را به بندگی گرفته ای و از آنان
بیگاری کشیده و آنان را مجبور به خدمتگذاری و دیگر
کارهای خودت کرده ای ،چیزی نیست .بعد فرعون
از خدایی پرسید که موسی به سوی او دعوت می کند:

اما همان گونه که ریشخند و استهزاء موسی را از
دعوتش منصرف نمی کرد تهدید نیز کاری از پیش نبرد،
و به او پاسخ داد[{ :موسي] گفت :آيا اگر هم برايت

بعد از آن فرعون تمام دالیل را دید ،اما تکبر ورزید
و سرکشی اختیار کرد{ :و بي شك همه آيات خود را به

او (فرعون) نموديم ،ولي دروغ انگاشت و نپذيرفت ()56
گفت :اي موسي ،آيابه نزدما آمدهايتابا جادويتمارااز
سرزمينمان بيرون كني! ()57البته [ما نيز] جادويي مانند آن
براي تو در ميان ميآوريم ،پس بين ما و خودت در مكاني
مقبول [هر دو طرف] وعدهاي بگذارکه نهما و نه تو خالفش
نكنيم ()58گفت :وعدهگاهتان روز جشن باشد و آنكه به
وقت چاشت مردمان گرد آورده شوند ()59فرعون باز
گشت ،و [همه] حيلهاش رابه كار بست ،سپس آمد (})60
[سوره طه آیه ]56-60
موسی ترسید بر آنان عذاب نازل شود{ :موسي به آنان
گفت :وايبرشما،بر خداوند دروغ نبنديد.آن گاهشمارا
به عذابي نابود سازد .و كسي که افترا بندد ،ناكام گردد }
[سوره طه آیه]61
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پس اختالف نظر پیدا کرده
و برخی به برخی دیگر گفتند:
این سخن ساحر و جادوگر
نیست{:پسدر [باره] كارشان

اما از نظر خود برگشتند
و اکثرشان گفتند{ :گفتند:

بي گمان اين دو كس دو
جادوگرند ،ميخواهندکهشما
را با جادوشان از سرزمينتان
بيرون كنند و آيين شايستهشمارااز ميان بردارند ()63پس [همه] حيلهتانرابه كاربنديد،آن
گاه صف بسته باز آييد .و بي گمان امروزهر كسکه چيره گردد ،كاميابشدهاست (})64
[سوره طه آیه{]63-64گفتند :اي موسي  ،يا  [آن است] که تو [عصا را] بيفكني  يا  آنكه ما
نخستين كسي باشيم که افكند ([)65موسي] گفت[ :شما] بيفكنيد ،پس ناگهان ريسمانهايشان
و عصاهايشان 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 موسيدر دلخود ترسي احساس
كرد } [سوره طه آیه]67
و دستور از جانب خداوند آمد{ :گفتيم :مترس .به راستي که تو چيره [و برتر] ي)68( .
و آنچهرادر دستخود داري بيفكنتا چيزيراکهبر ساختهاند ،فرو بلعد .بي شك آنچهبر
ساختهاند ،نيرنگ جادوگر است و جادوگر هر جا که رود رستگار نميشود ([ })69سوره طه
آیه{ ]68-69وبه موسي وحي كرديمکه عصايترا بيفكن،پس ناگهانآن [عصا] آنچهراکه
به دروغ بر ميساختند فرو ميبلعيد()117آن گاه حق ثابت و آنچه آنان ميكردند باطل شد
([ })118سوره اعراف آیه]117-118
و آن امری ناگهانی و غیر قابل انتظار بود{ :و [فرعونيان] در آنجا مغلوب شدند و خوار
گشتند ()119و جادوگرانبه سجدهدر آمدند ( )120گفتند:به پروردگار جهانيان ايمان آورديم
()121پروردگار موسي و هارون ([ })122سوره اعراف آیه{ ]119-122آن گاه جادوگران
ن آوردهايم } [سوره طه آیه]70
سجدهكناندر افتادند ،گفتند:به پروردگار هارون و موسي ايما 
عکس العمل فرعون یک تهدید ابلهانه بود[{ :فرعون]گفت :آيا پيشاز آنكهبهشما اجازه
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در ميان خود اختالف كردند
و راز [شان] را پنهان داشتند }
[سوره طه آیه]62

دهمبهاو ايمان آورديد .بي گماناو بزرگتاناستک ه
به شما جادو آموخته است .پس [بدانيد] که دستانتان و
برم وشمارابر تنههاي
پاهايتانرابر خالف همديگر مي ّ
[درخت] خرما به دار كشم و بي شك خواهيد دانست
كدام يكازما سخت كيفرتر و پايندهتراست } [سوره
طه آیه]71

باك ،ما به سوي پروردگارمان باز ميگرديم ()50ما
اميدواريمکه پروردگارمان گناهانمانراازآن رويکه
نخستين ايمان آورندگان بودهايم بيامرزد ([ })51سوره
شعراء آیه]50-51

فرعون آزار و اذیت مومنان را ادامه داد .پس
خداوند متعال او و همراهان او را به نتیجه اعمالشان رساند{ :و به راستي فرعونيان را به قحط

سالي و كاهش فرآوردهها گرفتار كرديمباشدکه آنان پند پذيرند ()130پس چون خوشيب ه
آنان روي ميآورد ،ميگفتند :اينکه سزاوار ماست و اگر گزندي به آنان ميرسيد ،به موسي
و كساني که با او بودند فال بد ميزدند .بدان که فال بدشان فقط به نزد خداوند است ولي
بيشترشان نميدانند ([ })131سوره اعراف آیه]130-131
اما آنان ایمان نیاوردند و توبه نکردند{ :و گفتند:هر چهراکهاز نشانههادر ميان آريتابا
آنمارا جادو كني[ ،بدانکه]مابه تو ايمان نميآوريم ()132پس طوفان و ملخ و كنه و غوكها
و خونرابه عنوان نشانههاي روشنبرآنها فرو فرستاديم .باز كبر ورزيدند و گروهي گناهكار
بودند ([ })133سوره اعراف آیه]133-132
و چون صبر و تحمل آنان تمام شد{ :و هنگامي که عذاب بر آنان فرود آمد ،گفتند :اي
موسي ،پروردگارترابا آنچهبه تو وحي [و عهد] كردهاست،برايما بخوان.اگر عذابرااز
ما بگرداني ،قطعابه تو ايمان ميآوريم و بني اسرائيلرابا تو ميفرستيم ()134پس چون عذاب
راتا مدّتيکه آنانبهآن خواهند رسيد،از آنان برداشتيم ،ناگهان پيمان شكني كردند (})135
[سوره اعراف آیه]134-135
به هیچ عهد و قولی که داده بودند وفا نکردند بلکه عهد خود را شکستند و گفتند{:پساز
آنان انتقام گرفتيم و آنانرادر دريا غرق كرديم چراکه آنان آياتمارا دروغ انگاشتند واز
آن غافل بودند } [سوره اعراف آیه]136

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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قومتاندر مصر خانهها [يي]را مسكن گزينيد و خانههايتانرا روب ه
قبله قرار دهيد و نمازبر پاي داريد .وبه مؤمنان بشارت ده } [سوره
یونس آیه]87
و خداوند به بنده اش موسی وحی کرد{ :و به موسي وحي
كرديم که بندگانم را شبانه ببر ،بي گمان شما تعقيب ميشويد }
[سوره شعراء آیه]52
و عکس العمل فرعون چنین بود{ :آن گاه فرعون گرد
آورندگان را به شهرها فرستاد ()53که [جار زدند] اينان گروهي
اندكاند ()54و ح ّقا که آنان ما را به خشم آوردهاند ( )55و ما
انبوهي مسلّح هستيم ([ )56سوره شعراء آیه]53-56
و خداوند خواست[{ :خداوند ميفرمايد]:پس آنانرااز باغها
و چشمهها ()57و گنجها و منزلگاهي نيك بيرون رانديم ()58چنين
[كرديم] وآنهارابه بني اسرائيلبه ميراث داديم ([ })59سوره شعراء
آیه]57-59
پس آنان به بنی اسرائیل رسیدند{ :آن گاه به هنگام بر آمدن
خورشيد آنانرا تعقيب كردند } [سوره شعراء آیه]60
و آن گاه که به بنی اسرائیل رسیدند{ :سپس چون دو گروه
همديگر را ديدند ،ياران موسي گفتند :بي گمان به ما رسيدند }
[سوره شعراء آیه]61
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پروردگارمبامناستکهبهمن راه خواهد نمود } [سوره شعراء آیه]62
و هدایت و رحمت خداوند آمد{ :پس به موسي وحي كرديم که
چوبدستياترابه دريا بزن.آن گاه [دريا] شكافتآن گاههر پارهاي [از
آن] مانند كوهي بزرگ شد ()63و ديگرانرا [نيز] آنجا نزديك آورديم
()64و موسي و همراهانشرا همگي نجات داديم ()65سپس ديگرانرا
غرقه ساختيم ()66بي گمان در اين [ماجرا] نشانهاي است و بيشترشان
مؤمن نبودند ()67و بي گمان پروردگارت پيروزمند مهرباناست (})68
[سوره شعراء آیه]63-68
و در این لحظه ترسناک{ :و بني اسراييل را از دريا گذرانديم .آن
گاه فرعون و لشكريانش از روي ستم و تجاوزكاري در تعقيب آنان
شدند[ }).سوره یونس آیه ]90
و اینجا بود که فرعون به مرگ و غرق شدن خودش یقین کرد{:تا
هنگاميکه [درد] غرق شدنبهاو رسيد،گفت :ايمان آوردمکه معبود
[راستيني] نيست مگر كسيکه بني اسراييلبهاو ايمان آوردهاند .ومناز
تسليم شدگانم } [سوره یونس آیه ]90
اما دیگر خیلی تاخیر کرده بود و مرگ او را دربرگرفت{ :آيا
اكنون! حال آنكه پيش از اين نافرماني كردي و از تباهكاران بودي }
[سوره یونس آیه ]91
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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
آنان به ظهور رساند .اما آنان با وجود این از عقاید خود دست
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
خانه های فرعونیان برای خود بگیرند تا هر گاه امر شدند برای
کوچ حرکت کنند .تا خانه های یکدیگر را بدانند و در آن جا
خدایشان را بپرستند{ :وبه موسي و برادرش وحي كرديمکهبراي

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

خداوند متعال با غرق کردن دشمن؛ نعمت خود بر بنی اسرائیل را
تکمیل کرد و چون از دریا عبور کردند{ :و بني اسرائيل را از دريا

گذرانديم،آن گاهبر گروهي وارد شدندکهبر پرستش بتانيکه داشتند،
ملتزم بودند .گفتند :اي موسي ،براي ما [نيز] 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 راستيشما

گروهي هستيدکه ناداني ميكنيد ( )138بي گمان اينان ،بنياد كارشانب ر
باد رفته و آنچه ميكردند باطلاست ([ })139سوره اعراف آیه ]138-139
و سپس موسی برای دیدن خدایش رفت{ :و با موسي سي شب
وعده كرديم وآن [ميعاد]رابه ده شب [ديگر] كامل ساختيم،پس ميعاد
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پروردگارش چهل شب كامل شد و موسيبه برادرش هارونگفت:در ميان قومم جانشينمن
ش و درستكاري كن واز راه مفسدان پيروي مكن } [سوره اعراف آیه ]142
با 

و خداوند با موسی سخن گفته و او را با سخن و رسالت اش به خود نزدیک ساخت و عزیز
گرداند){ :گفت :اي موسي ،بيگمان من با پيام هايم و با كالم خود تو را بر [ديگر] مردمان

آن گاه که مالقات پایان یافت ،خداوند تورات را به او داد و موسی به سوی قومش
بازگشت و دید که{ :و قوم موسيپساز [رفتن]اواز زيورشان گوسالهاي ،پيكريراکه بانگي

[همچون بانگ گاو] داشت ،ساختند .آيا نديدندکهآنبا آنان سخن نميگويد و راهيبه آنا 
ن
نمينماياند!اورا [به پرستش] گرفتند و ستمكار بودند ()148و چون پشيمان شدند و ديدندکه
به راستي گمراه شدهاند ،گفتند:اگر پروردگارمانبرما رحمت نياورد ومارا نيامرزد ،البتهاز
زيانكاران خواهيمبود ([ })149سوره اعراف آیه ]148-149
خبر این رویداد تاثیر بسیار بزرگی بر موسی گذاشت{ :و چون موسي خشمناك و اندوهگين
به سوي قومش باز آمد،گفت:پسازمن برايم چه جانشين بدي بوديد .آيا [با پرستش گوساله]
از حكم پروردگارتان پيشي گرفتيد .و لوحهارا [بر زمين] انداخت و [موي] سر برادرشرادر
حاليکهآنرابه سوي خويش ميكشيد ،گرفت[ .هارون]گفت :اي پسر مادرمن،به راستي
اين قوم مرا ناتوان شمردند و نزديك بودند که مرا بكشند ،پس با [خوار داشتن] من دشمنان
[من و تو] شاد مكن .و مرابا گروه ستمكاران قرار مده ()150گفت :پروردگارا ،مرا و برادرمرا
بيامرز ومارا مشمول رحمت خويش گردان .و تو بخشايندهترين بخشايندگاني[ )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 ،كار و بار تو چيست! } [سوره طه آیه ]95
پاسخ داد{:گفت:به چيزي آگاه شدمکه [مردم]بهآن آگاهي نيافتند.که مشتي خاكاز
نقش پاي فرستاده [خداوند]بر گرفتمآن گاهآنرا افكندم و بدينسان نفسم [اين كاررا] برايم
آراسته جلوه داد } [سوره طه آیه ]96
پاسخ موسی در برابر هر گونه شرک به خداوند؛ قوی و قاطع بود{ :گفت :پس برو .بي
گماندر زندگاني دنيا [اين كيفررا] داريکه خواهيگفت[ :بهمن] دست نزنيد وبه راستي
وعدهاي [ديگر] داري که هرگز در حق ّ تو خالف [آن رفتار] نشود و به آن معبودت بنگر
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سپس موسی بعد از گرفت الواح ،آنان را به
سوی سرزمین مقدس برد{ :و چون خشماز [خاطر]

موسي فرو نشست ،لوحهارابر گرفت ودر نسخهآن
براي كسانيکهاز پروردگارشان ميترسند ،هداي 
ت
و رحمتبود } [سوره اعراف آیه ] 154

برخی از بنی اسرائیل نمی خواستند به دستورهای
تورات عمل کنند .پس خداوند کوه را بر باالی آنان
برافراشت{ :و چنينبودکه كوهرا چنانکه گويي

سايباني است ،بر فرازشان برافراشتيم و گمان بردند
که آن بر آنان فرو خواهد افتاد .آنچه را که به شما
داديم به ج ّد [و جهد] بگيريد و آنچه را که در آن
است ياد كنيد،باشدکهشما پروا پيشه كنيد } [سوره
اعراف آیه ]171
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برگزيدم.پس آنچهراکهبه تو عطا كردم ،بگير واز سپاسگزاران باش } [سوره اعراف آیه ] 144
و او را با موعظه و توراتی که احکام خداوند در آن بودند؛ نعمت داد{ :ودر لوحهاازهر
چيزيبراي پند و بيان همه چيز،براياو نوشتيم.آن گاه [گفتيم]:آنرابه جدّ [و جهد] بگير و
به قومت فرمان دهتابه بهترينآن عمل كنند .سراي نافرمانانرابهشما خواهم نماياند } [سوره
اعراف آیه ]145

کهبر [پرستش]آن قرينشده بودي.آنرا خواهي 
م
سوزاند،آن گاهدر دريا پخش و پراكندهاش سازيم
()97فقط معبودتان خداوندي است که معبود
[راستيني] جز او نيست .در دانش فراگير همه چيز
است ([ })98سوره طه آیه]97-98

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

{و هنگامي که كسي را كشتيد ،آن گاه در [باره] اش به نزاع پرداختيد .حال آنكه خداوند
آشكار كننده چيزي است که پنهان ميكرديد ( )72پس گفتيم آن [شخص] را به عضوي از
آن [گاو] بزنيد .خداوند مردگانرا بدينسان زنده ميكند و نشانههايشرابهشما مينماياندتا
مگر خرد ورزيد([})73سوره 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

و گرنه خداوند درباره رنگ از آنان چیزی نپرسیده و رنگ خاصی را هم بر آنان شرط
نکرده بود[{ :موسي]گفت:او (خداوند) ميفرمايد:آن گاوي زردگوناستکه رنگش زرد
ناباست ،بينندگانرا شاد ميكند } [سوره بقره آیه ]69

در جلسه ای دربسته گرد آمدند و سپس به سوی موسی برگشتند{ :گفتند :براي ما ا ز
پروردگارت بخواه تا برايمان روشن سازد که آن چگونه [گاوي] است! گاوها بر ما مشتبه
شدهاند .وبه يقيناگرخدا خواستهباشدما [به حقيقت امر] راه خواهيم برد } [سوره بقره آیه ]70
به آنان پاسخ داد[{ :موسي]گفت:او (خداوند) ميفرمايد:آن گاوياست نه رامتا زمين
را شيار كند و نه كشتزاررا آبياري كند ،سالماست[ .جز زردي] خالي [از رنگهاي ديگر]در
آن نيست .گفتند :اينك [سخني] درست آوردي.پسآنرا سر بريدند .حال آنكهبه انجامآن
[كار] نزديك 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 گفتيمآن [شخص]رابه عضوياز
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شمارابه سر بريدن گاوي فرمان ميدهد .گفتند :آيامارابه ريشخند ميگيري!گفت:بهخدا
ن باشم }[سوره بقره آیه ]67
پناه ميبرماز آنكهاز نادانا 
قوم گفتند{ :گفتند :براي ما از پروردگارت بخواه تا برايمان روشن سازد که آن چگونه
[گاوي]است! } [سوره بقره آیه ]68
سخت گرفتند و خداوند هم بر آنان سخت گرفت[{ :موسي]گفت:او (خداوند) ميفرمايد
کهآن گاوي نه پير و نه جواناست[} .سوره بقره آیه ]68
نه بزرگ و پیر و نه کم سن و سال و بکر و دست نخورده{:او (خداوند) ميفرمايدکهآن
گاوي نه پير و نه جوان است .ميانساليبيناين [وآن]است .پس آنچهراکه فرمان مييابيد،
انجام دهيد } [سوره بقره آیه ]68
دایره را بر خود تنگ گرفتند{ :گفتند:برايمااز پروردگارت بخواهتا برايمان روشن سازد
که رنگش چگونهاست[} .سوره بقره آیه ]69

پيامبران قرار داد و شما را فرمانروا ساخت .و چيزي به شما داد که به هيچ كس از جهانيا 
ن
ندادهبود ()20اي قوممن،به سرزمين مقدسيکه خداوندبرايشما مقرر نمودهاست،در آييد
و پشت مگردانيد که زيانكار خواهيد شد ( )21گفتند :اي موسي ،بي گمان در آنجا گروهي
زورمند هستند وما هرگزبه آنجادر نميآييمتا آنكه [آنان]از آنجا بيرون روند،پساگراز
آنجا خارج شوند ،مادر خواهيم آمد ([ })22سوره مائده آیه { ]20-22گفتند :اي موسي،تا
هنگامي که د ر آنجا هستند ،هرگز ما به آنجا در نميآييم ،پس تو و پروردگارت برو [يد] و
جنگ كنيد،کهما همين جا ميمانيم } [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 اختيار خودم

و برادرمرا ندارم.پسبينما و گروه نافرمان جدايي بينداز } [سوره مائده آیه ]25
خداوند دعای او را اجابت کرد[{ :خداوند] فرمود:آن [سرزمين] چهل سالبر آنان حرام
شده است .در زمين سرگشته ميشوند ،پس بر گروه نافرمانان اندوهگين 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

آن [گاو] بزنيد .خداوند مردگانرا بدينسان زنده ميكند و نشانههايشرابهشما مينماياندتا
مگر خرد ورزيد } [سوره بقره آیه ]73
آن گاه که به سرزمین مقدس رسیدند ،در آن جا قومی سرکش را یافتند{ :و هنگاميکه
موسي به قوم خود گفت :اي قوم من ،نعمت خداوند را بر خود ياد كنيد ،چون در ميان شما
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ميگفت:آناز نزد خداست .خداوندهر كسراکه بخواهد بي شمار روزي ميدهد[ } .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{ :وآن گاهکه فرشتگان

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 عمرانگفت :پروردگارا،من آنچهراکهدر شكمخود دارم -آزاد [ازهر شرطي]-برا 
ي
تو نذر كردهام ،پس از من بپذير .تويي که شنواي دانايي ()35آن گاه چون او را بزاد ،گفت:
پروردگارا،مناورا دختر زادهام -.حال آنكهخدابه آنچه زاييد داناتراست -و پسر چون دختر
[شر] شيطان رانده شده در پناه تو در
نيست و من او را مريم ناميدهام و من او و نسل او را از ّ
ميآورم } [سوره آل عمران آیه ]36
خداوند این نذر را از مادر مریم پذیرفت{ :آن گاه پروردگارشاو (مريم)رابه پذيرشي
نيك پذيرفت وبه پرورشي نيكاورا پروراند و زكريارا سرپرستاو گرداند.هر گاه زكريا
در محراببراو وارد ميشدبه نزداو رزقي مييافت .ميگفت :اي مريم،اين روزي برايتاز
كجا آمدهاست! [مريم] ميگفت:آناز نزد خداست .خداوندهر كسراکه بخواهد بي شمار
روزي ميدهد[ } .سوره آل عمران آیه ]37
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 -4عیسی پسر مریم علیه السالم:

گفتند :اي مريم ،خداوند تو را برگزيده و تو را پاك داشته و بر زنان جهانيان برگزيده اس 
ت
()42اي مريم،براي پروردگارت فرمانبردار باش و سجده كن وبا ركوع كنندگان ركوع كن
([ })43سوره آل عمران آیه ]42-43
سپس آن گاه که خداوند تولد عیسی را اراده نمود ،مریم از اهل خود فاصله گرفت{ :و
در [اين] كتاب مريم را ياد كن .چون از كسانش به گوشهاي شرقي از [بيت المقدس] كناره
گرفت ( })16ودر برابر آنان پوششيبر گرفت.آن گاه روحخودرابه سوياو فرستاديم،که
برايشبه هيئت انساني كاملدر آمد ([ )17سوره مریم آیه ]16-17
مریم ترسید و گمان برد که او قصد بدی به او دارد[{ :مريم] گفت :اگر پرهيزگار باشي
مناز [دست] توبه [خداوند] رحمان پناه ميجويم ([)18جبرئيل]گفت :جزاين نيستکهمن
فرستاده پروردگارت هستم.تا كودكي پاكنهاد به تو ببخشم ([ })19سوره مریم آیه ]18-19
مریم باکره از این موضوع تعجب کرد{ :گفت :چگونه براي من كودكي پديد آيد حال
آنكه بشريبهمن دست نزدهاست و هرگز نابكار [نيز] نبودهام } [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 :بدينساناست پروردگارت فرموده

استکه:اين [كار]برمن آساناست .و [ميخواهيم]کهاو (عيسي (ع))رابراي مردم نشانها 
ي
و از سوي خويش رحمتي قرار دهيم .و [اين تصميم] كاري انجام يافتني است } [سوره مریم
آیه ]21

مریم زیبا و ملیح بود و در مسیر نیکان خوشبخت قرار داشت .به همین سبب خداوند فرمود:

{و زكريارا سرپرستاو 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 زكريا در محراب بر او وارد ميشد

به نزد او رزقي مييافت .ميگفت :اي مريم ،اين روزي برايت از كجا آمده است! [مريم]
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نزد خداوند مانند شأن آدماست[ .که خداوند]او
را از خاك آفريد ،آن گاه به او فرمود :موجود
شو و [بي درنگ] موجود شد[)59( .اين سخن]
از [جانب] پروردگار تو حق ّاست ،پس هرگز
از شك آورندگان مباش ([ })60سوره آل عمران
آیه .]60-59

آن گاه که باردار شد از قومش فاصله گرفت:

{پسبهاو بارور گشت ،سپسبااوبه جايي دور
[از مردم] كناره گرفت } [سوره مریم آیه ]22
و وقت وضع حمل فرا رسید{ :آن گاه درد
زايمان او را به پناه تنه [درخت] خرما كشاند.
گفت :اي كاش پيشازاين مرده بودم و فراموش
شدهاز ياد رفته[ } .سوره مریم آیه ]23

و در این هنگام معجزه دیگری برای پیغمبر
خدا عیسی علیه السالم روی داد{ :آن گاه از

فرو دستش او را ندا داد که اندوهگين مباش .به
راستي پروردگارتاز فرو دستت جويباري قرار
داده است ()24و تنه [درخت] خرما را به سوي
خويش بتكان تا بر تو رطب تازه چين فرو ريزد
( )25که [ازآن] بخور و بنوش و ديده روشن دار.
واگراز آدميان كسيرا ببيني ،بگو:به راستيکه
منبراي [خداوند] رحمان روزه نذر كردهام .و بنا
براين ،امروزبا هيچ انساني سخن نخواهمگفت
([ })26سوره مریم آیه ]24-26
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"برخی از تحریفات در باره پیغمبران آن است
که آنان مست شده و مرتکب کار زشت شده
اند ،یا به کشتن مردم امر کرده اند ..و تمام
این موارد تحریفاتی هستند که شایسته انسان
های با اخالق نیستند؛ پیغمبران که جای خود
دارند چرا که آنان بهترین مردم بوده اند .آنان
پیغمبران خداوند بوده اند و از این نمونه است
آن چه که در تورات از داوود علیه السالم آمده
است(صموئیل ( )26-2/11 )2و از یوشع بن نون
علیه السالم (یشوع6؟ -)24و در باره موسی علیه
السالم(العدد -)16-14/31و و موارد دیگری که
شایسته پیامبران نیست"

زشتدر ميان آوردهاي ()27اي خواهر هارون ،پدرت مرد بدي نبود و مادرت [نيز] نابكار نبود
([ })28سوره مریم آیه ]27-28
به آنان پاسخ نداد بلکه{:آن گاه [مريم]بهآن [كودك] اشاره كرد}[سوره مریم آیه ]29
مردم خیلی تعجب کردند و گفتند{ :گفتند:با كسيکه كودكياستدر گهواره ،چگونه
سخن بگوييم! ([ )29عيسي]گفت:من بندهخدا هستم.بهمن كتاب [آسماني] داده و مرا پيامبر
گردانيدهاست ()30و مراهر جاکه باشم خجسته داشتهاست و مراتاآن گاهکه زنده باشمبه
نماز و زكات سفارش كردهاست ()31و [مرا]به مادرم نيكوكار [ساخته] و مرا گردنكش [و]
نگون بخت قرار ندادهاست ( )32و روزيکهبه دنيا آمدم و روزيکه بميرم و روزيکه زنده
بر انگيخته شوم،برمن درود باد ([ })33سوره مریم آیه ]30-33
اما دسته ای از یهود او را تصدیق نکردند و مریم پاک را به بهتان بزرگ متهم نمودند{ :و
[نيز]به سزاي كفرشان و بهتاني بزرگکهبه مريم 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
بسيار راست كرداربود [}.سوره مائده ایه ]75
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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
پیامبران برگزیدگان بشرند
او را بدون پدر آفرید{:به راستي شأن عيسيدر

و چون به سوی قومش بازگشت ،برخورد آن ها با او که زنی پاک دامن و عفیفه بود .بسیار
سخت بود{:آن گاهاورابر داشته،به نزد قومش آورد .گفتند :اي مريمبه راستي كاري [بس]

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 ميفرمايد :اي عيسي فرزند مريم ،نعمت مرابر خويش وبر مادرت ،ياد كن.آن گا ه
که تورابه روح القدس توان دادم.با مردمدر گهواره [به اعجاز] ودر ميانسالي [به وحي] سخن
ميگفتي وآن گاهکهبه تو كتاب و حكمت و تورات و انجيل آموختم [ . }.سوره مائده ایه ]110
و او را با آیات و معجزات تایید نمود{ :وآن گاهکهبه حكممناز گل مانند شكل پرنده
ميساختي ،سپس در آن ميدميدي ،آن گاه به حكم من [به] پرندهاي [تبديل] ميشد و كور
مادرزاد و پيسرابه حكممن شفا ميدادي .وآن گاهکه مردگانرابه حكممن [زندهاز گور]
[شر] بني اسرائيل
بيرون ميآوردي ،و چون ّ
را هنگامي که برايشان معجزهها آوردي از
تو باز داشتم .پس كافرانشان گفتند :اين
جز سحري آشكار [چيزي ديگر] نيست
()110و چون به حواريان الهام كردم که
به من و به رسول من ايمان آوريد .گفتند:
ايمان آورديم و گواه باشبه آنكهما تسليم
شدهايم ( [ })111سوره مائده ایه ]110-111
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و حواریون از عیسی علیه السالم درخواست کردند تا
برای آنان سفره ای از غذا ،از آسمان
بفرستد .خدای بلند مرتبه می فرماید:
عیسی در انجیل تاکید می
{چون حواريان گفتند :اي عيسي فرزند
کند که خدا یکتاست
مريم ،آيا پروردگارت ميتواند ،سفرهاي
و عیسی ترسید ،مبادا آنان شکر
گذاری نکنند{ :گفت :اگر مؤمنيد

از خداوند پروا بداريد ( )112گفتند:
ميخواهيمازآن بخوريم و دلهايمان آرام
گيرد و بدانيمکهبهما راست گفتهاي وبر
[نزول]آناز گواهان باشيم ( [ })113سوره
مائده آیه ]112-113
پس خدایش را به دعا خواند{ :عيسي
بن مريم گفت :خداوندا ،اي پروردگار
ما ،سفرهاياز آسمانبرما فرو فرستکه
عيديبرايما-براي ا ّول و آخرما -و معجزهاياز [جانب] تو
باشد وبهما روزي دهکه تو بهترين روزي دهندگاني ()114
خداوند فرمود :من آن را بر شما فرو خواهم فرستاد آن گاه
كسي از شما که پس از آن كفر ورزد ،من او را به عذابي
گرفتار كنم که كسي از جهانيان را به آن عذاب نميكنم
( [ })115سوره مائده آیه ]114-115

پس برخی از کسانی که سفره بر آنان نازل شد ،کفر
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
السالم ادامه دارد{ :و مكر ورزيدند و خداوند [نيز در برابر
مكر آنان] مكر ورزيد و خداوند بهترين مكرانگيزان است }
[سوره آل عمران آیه ]54
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اي عيسي ،بيگمان من برگيرنده توام و بردارندهات به سوي خوي 
ش
و پاك دارندهات از [تهمت] كساني که كفر ورزيدهاند ،و برتر قرار
دهنده پيروانت-تا روز قيامت-بر كافران هستم.آن گاه بازگشتشما
به سوي من است و در آنچه در آن اختالف ميورزيديد ،بين شما
داوري ميكنم } [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
دادند ،خدای بلند مرتبه فرمود{ :پس به [سزاي] پيمان شكنيشان و

انكارشان [نسبت]به آياتخدا وبه ناحق كشتن پيامبراناز سوي آنا 
ن
و [اين] گفتهشانکه دلهايماندر پردهاست[ .آنانرااز نظر انداختيم]
بلكه خداوندبه سبب كفرشانبر [دلهاي] آنان مهر نهاد،پس جز اندكي
ايمان نميآورند ()155و [نيز]به سزاي كفرشان و بهتاني بزرگکهبه
مريم زدند ( )156و [نيز] به خاطر اين گفتهشان که مسيح ،عيسي بن
مريم،رسولخداراما كشتيم ([})157سوره نساء آیه ]155-157
اما خداوند بلند مرتبه او را از دست آنان نجات داد{ :و او را
نكشتهاند واورابر دار [نيز] نكردهاند} }[سوره نساء آیه ]157
اما فردی مانند و شبیه او را کشتند{ :بلكه [حقيقت امر]براي آنان
مشتبه شد و آنان که در [باره] او اختالف كردند ،قطعا از [حال] او
در ّ
شكند .و به [حال] او يقين ندارند بلكه از [حدس و] گمان پيروي
ميكنند و به يقين او را نكشتهاند ()157بلكه خداوند او را به سوي
خويش فرا برد و خداوند پيروزمند فرزانهاست ([ })158سوره 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 [كسي]از اهل كتاب نيست مگر
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از آسمانبرما فرو بفرستد! } [ سوره مائده
آیه ]112

"یکی از نویسندگان به سوی او آمد
شنیده بود که آنان با هم بحث و مناقشه
می کنند .از او پرسید ":کدامین سفارش
بهترین سفارش است؟" عیسی پاسخ
داد :بهترین و برترین سفارش آن است
 :گوش کن ای اسرائیل رب و پروردگار
ما یکتاست .پس معبود و پروردگارت
را با تمام قلب و روح و روان و اندیشه
و با تمام نیرو دوست بدار .این نخستین
سفارش است"( مرقص )35-28/1

خداوند بلند مرتبه مکر آنان را به او خبر داد و اینکه چگونه خداوند
بلند مرتبه او را از آنان نجات خواهد داد{:آن گاهکه خداوند فرمود:

آنكه پيشاز مرگشبهاو ايمان ميآورد و [عيسي] روز قيامتبر آنان
گواه خواهدبود } [سوره نساء آیه ]159
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و حقیقت داستان عیسی پسر مریم علیه السالم
این است[{ :حقيقت] عيسي بن مريم اين است.

"وقتی اسالم را مورد بررسی قرار
دادم صورتی دیگر و متفاوت
از عیسی مسیح علیه السالم یافتم
چیزی که در روان من تاثیر ژرفی
برجای گذاشت"

فردریک دو المارک

رئیس اسقف های ژوهانسبورگ

خداوند متعال بیان نمود که او را فرزندی
نشاید ،زیرا او آفریننده و مالک همه چیز است
و هر چیز به او نیاز دارد و در نزد او فروتن 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.

انجیل بر دار شدن مسیح را نفی کرده و باال رفتن اش به آسمان را اثبات می کند
"سنگ ها را باال بردند تا او را سنگباران کنند اما عیسی پنهان شد و از
میان آنان از داخل معبد خارج شد و این چنین رفت"( یوحنا (ا)59:8
"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
تکمیل شود :از او استخوانی هم نشکست" (
یوحنا )19:36
" همانا عیسی کسی بود که از میان شما به سوی
آسمان باال رفت" ( سفر اعمال الرسل )11:1
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 -5محمد صلی اهلل علیه و سلم:
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عیسی در اسالم

سخن درستي که در آن اختالف ميورزند ()34
خداوندرا نسزدکه هيچ فرزندي برگيرد،او پاك
[و منزه] است .چون [اراده] انجام كاري نمايد،
فقط به آن ميگويد که موجود شو ،آن گاه [بي
درنگ] موجود ميشود ([ })35سوره مریم آیه -35
]34

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 چنينبودکه

عيسيبن مريمگفت :اي بني اسرائيل،من فرستاده خداوندبه سويشما هستم ،تصديق كننده
آنچهاز توراتکه پيشارويمناست و مژده دهندهبه رسوليکهپسازمن ميآيدکه نامش
«احمد» است .پس چون با معجزهها به سوي آنان آمد ،گفتند :اين جادويي آشكار است }
[سوره صف آیه ]6

بشارت او صلی اهلل علیه و سلم در تورات و انجیل موجود است .خدای متعال می فرماید:

{كسانيکهاز رسولي پيروي ميكنندکه پيامبر درس ناخواندهاياستکه ناماورا نزد خوي 
ش
در تورات و انجيل نوشته مييابند .آنان را به [كارهاي] پسنديده فرمان ميدهد و آنان را از
[كارهاي] ناپسند باز ميدارد .و پاكيزههارابراي آنان حالل ميگرداند و ناپاكيزههارابر آنان
حرام ميشمارد و بار گرانشان و قيد [و بند] هاييراکهبر [عهده] آنانبود،از [دوش] شانبر
ميدارد.پس آنانکهبهاو ايمان آوردند واورا گرامي داشتند واورا ياري دادند واز نوري
کهباا و فرو فرستادهشدهاست پيروي كردند ،آنانندکه 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{ :وآن گاهکه خداونداز پيامبران پيمان گرفتکه چون كتاب و حكمتبهشما
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دادم ،و پيامبري تصديق كننده آنچ ه
[از كتابهاي آسماني که] با شماست به
سويتان آيد .بايدبهاو ايمان آوريد واو
را ياري دهيد .فرمود :آيا اقرار كرديد
و عهد مرا بر اين امر پذيرفتيد! گفتند:
اقرار كرديم .فرمود :گواه باشيد و من
[نيز] با شما از گواهانم } [سوره آل
عمران آیه .]81

قرآن کریم به این بشارت ها اشاره
نموده است و از آن ها به درستی و
صدق محمد صلی اهلل علیه و سلم
داللت گرفته است .خدای بلند مرتبه
می فرماید{ :و كافران ميگويند :تو

بشارات بر محمد صلی اهلل علیه
و سلم تطبیق یافت و این که او همان
رسولی است که خداوند آمدن او را
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.
پیام او صلی اهلل علیه و سلم شامل
توحید و یکتاپرستی خداوند بود.
همان گونه که پیام و رسالت تمامی
پیغمبران این بوده است .خدای بلند
مرتبه می فرماید{ :و هيچ رسولي را

رسول [خدا] نيستي .بگو :خداوند [ب ه
عنوان] گواه ميان من و شما كافي
است .و كسي که علم الكتاب به نزد
اوست [بساست] } [سوره رعد آیه ]43

و خدای بلند مرتبه می فرماید:

{و [خبر] او در صحيفههاي پيشينيا 
ن
[مرقوم] است ()196آيا برايشان
نشانهاي نيست که عالمان بني اسرائيل
آن را بدانند!([})197سوره شعراء آیه
]196-197

و در باره موضعگیری اهل کتاب
می فرماید :کسانی که گمان می رفت
نخستین ایمان آورندگان به او باشند
زیرا به او شناخت کامل داشتند؛ همان
سان که بچه های خود را می شناختند:

{كساني که به آنان كتاب دادهايم او
(رسولخدا (ص))را ميشناسند ،چنا 
ن
که فرزندانشانرا ميشناسند و بي گمان
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محمد پیغمبر خاتم است
"آن گاه که خداوند مرا از زمین باال برد
خداوند شکل و منظره خائن را عوض خواهد
کرد تا همه گمان برند که او من هستم اما با
وجود این او به بدترین شکل خواهد مرد و من
مدتی طوالنی در دنیا در آن عار باقی خواهم
ماند و اما آن گاه که محمد رسول پاک خدا
آمد این لکه را از من می زداید".

انجیل برنابا
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گروهي از آنان آگاهانه حق ّرا پوشيده
می دارند}[سوره بقره آیه ]146
و خدای فرماید{ :و هر گاه از نزد
خدا رسولي -تصديق كننده آنچه با
خود داشتند -به [سوي] آنان آمد،
گروهي از اهل كتاب ،كتاب خدا را
پشت سر خويش افكندند ،گويي آنان
[حقيقت را] نميدانند } [سوره بقره آیه
]101

[سوره انبیاء آیه ]25

پيش ا ز تو نفرستاديم مگر آنكه به ا و
وحي ميكرديم که معبود [راستيني]
جز من نيست ،پس مرا بپرستيد }

و همان گونه که تصدیق کننده تمامی پیغمبران و رسوالن پیش از خود بود و در ایمان به
آنان هیچ تفاوتی قایل نمی شد{:بين هيچ كساز آنان تفاوتي نميگذاريم}[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 دين آنچه که نوح را به آن فرمان داده بود و آنچه که به تو وحي
مقرر داشت
كردهايم و آنچه که ابراهيم و موسي و عيسي را به آن فرمان داده بوديم برايتان ّ
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و رسول خدا محمد صلی اهلل علیه و سلم درس
ناخوانده بود و چیزی ننوشته بود .و صفات او در
کتاب های پیشین آمده بود تا اهل کتاب او را
بشناسند آنانی که صفاتش در کتاب های آنان
آمده است .همان سان که خدای بلند مرتبه می
فرماید{ :كساني که از رسولي پيروي ميكنند

که پيامبر درس ناخواندهاي است که نام او را نزد
خويش در تورات و انجيل نوشته مييابند .آنان را
به [كارهاي] پسنديده فرمان ميدهد و آنان را از
[كارهاي] ناپسند باز ميدارد .و پاكيزهها را براي
آنان حالل ميگرداند و ناپاكيزههارابر آنان حرام
ميشمارد و بار گرانشان و قيد [و بند] هايي را که
بر [عهده] آنانبود،از [دوش] شانبر ميدارد.پس
آنان که به او ايمان آوردند و او را گرامي داشتند
واورا ياري دادند واز نوريکهبااو فرو فرستاده
شده است پيروي كردند ،آنانند که رستگارند }
[سوره اعراف آیه ]157

انجیل به آمدن محمد بشارت
می دهد
"و این باقی خواهد ماند تا زمانی که محمد
رسول خدا بیاید و هرگاه او بیاید این فریب
را برای کسانی که به قانون خدا ایمان بیاورند
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
فاران آمد .همانا آسمان از روشنایی محمد
روشن شد و زمین از ستایش او پر شد .همانگونه
که در سفر اشعیائ آمده است :آن چه را به او
می دهم به کسی دیگر نداده ام خدای را می
ستایم به ستایش او ،سخنی که از بهترین جای
زمین می آید پس مخلوقات به او شادمان می
شوند و توحید خدای را در هر پستی و بلندی
اعالم می دارند"

خداوند متعال به دست او به مانند پیغمبران
پیشین معجزات حسی زیادی به ظهور رساند .اما
معجزه بزرگ او قرآن عظیم است کتابی که اخبار
پیشینیان از نخستین تا آخرین آنها؛ در آن بوده و
آن هدایت و رحمت و مژده است{ :و روزيکهدر [ميان]هر امّتي گواهياز خودشانبر آنان
انجیل برنابا

بر انگيزيم و تورابراين [كافران] گواه آريم .وبر تو كتاب [آسماني]براي روشن ساختنهر
چيزي و راه نمودن و رحمت و مژده دادن مسلمانان نازل كرديم } [سوره نحل آیه ]89
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پیغمبر درس ناخوانده بوسیله قرآن موارد
اختالفشان را برای مردم بیان نمود{ .و كتابرابر

تو فرو نفرستاديم مگر [ازآن روي]تا آنچهراک ه
در آن اختالف ورزيدند،روشن کنی} [سوره نحل
آیه .]64

و با وجود آن که قریشیان کافر؛ راستی و
امانتداری او را می دانستند و او را صادق وامین
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 آيند بر آنكه مانند اين قرآ 
ن
آورند ،هرگز نميتوانند مانندش آورند و اگر چه
برخي از آنان ياور برخي [ديگر] باشند[ } .سوره
اسراء آیه ]88

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

گوته

شاعر آلمانی

آن را تکذیب کردند وبا وجود توان زبانی
و مهارتشان ناتوان ماندند .پس آنان را به مبارزه
طلبید تا به همراهی هرکس که می خواهند ده
سوره از آن را بیاورند{ :آيا ميگويند :آن را بر

ساختهاست! بگو:اگر راستگو هستيد ،ده سورهبر
ساخته مانند آن بياوريد و هر كس را که بتوانيد
در برابر خداوند [به ياري] فرا خوانيد [ }.سوره هود
آیه ]13

اما ناتوان ماندند .پس آنان را به مبارزه طلبید
تا یک سوره به مانند آن بیاورند{ :و اگر از آنچه

که بر بنده خود نازل كردهايم ،در شكّايد ،اگ ر
راستگوييد يك سوره مانندآن بياوريد و گواهانتان
را -در برابر خداوند[ -به ياري] بخوانيد[ } ،سوره
بقره آیه ]23

به پرس و قرآن به تو پاسخ می
دهد
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[با اين مضمون] که :دين را بر پا داريد و در آن اختالف
نورزيد[ }.سوره شوری آیه ]13
و تاکید نمود که او بنده خداست{ :بگو :من فقط بشري
مانندشما هستمکهبهمن وحي ميشودکه معبودتان ،معبودي
يكتاست .پس كسي که به لقاي پروردگارش اميدوار است
بايدکه كار پسنديدهاي انجام دهد ودر پرستش پروردگارش
كسيرا شريك نياورد } [سوره کهف آیه .]110

و روشنگری برای مومنان است{ :اين [قرآن]
براي مردم داليل روشن و براي گروهي که يقين
ميكنند هدايت و رحمت است } [سوره جاثیه آیه
]20

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

مایکل هارت

نویسنده امریکایی
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شكيبايي ورزيدند ،شكيبا باش}[سوره احقاف
آیه ]35

و برای مردم می ستایم

پس شکیبایی پیشه کرد و دعوتش را ادامه
داد .آنان را دعوت می داد و با سخنان و رفتار
خود آنان را آموزش می داد .پس خداوند
متعال او را کفایت نمود و از او حمایت کرد:

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

و او را بر آنان یاری داد .همان سان که
پیغمبران و رسوالنش را یاری ونصرت داده
مقرر داشته است که به يقين
بود{ :خداوند ّ

دیوید بنجامین کلدانی
اسقف پیشین موصل
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{اي پيامبر ،خداوند تورا و كسانياز مؤمنا 
ن
را که از تو پيروي كردهاند كافي است }.
[سوره انفال آیه { ]64آيا خداوندبراي بندهاش
بس نيست!} [سوره زمر آیه ]36

من و رسوالنم پيروز ميشويم .بي گما 
ن
خداوند تواناي پيروزمنداست } [سوره مجادله
آیه ]21
و خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و به
راستي وعده ما در حق ّ بندگان رسالت يافته
ما از پيش صدور يافته است ()171آنانند که
ياري خواهند شد ()172بي گمان سپاهيان ما
هستند که پيروزند ([ })173سوره صافات آیه
{]171-173به يقينما رسوالنمان و كسانيرا

کافران خواستند تا جلوی دعوت او را بگیرند و نور آن را خاموش سازند .اما خداوند نور
خود را به کمال رساند{ :ميخواهندبا سخنانخود نورخدارا فرونشانند و خداوند كامل كننده

نور خود است و هر چند كافران ناخوش ندارند ()8اوست كسي که رسولش را با هدايت و
دين حق فرستادتاآنرابر همه اديان چيره گرداند .وهر چند مشركان ناخوش دارند } [سوره
صف آیه ]9
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اما از آن نیز عاجز و ناتوان ماندند در
حالی که آنان صاحبان بالغت و فصاحت
بودند.
کفار قریش ،تکذیب خود را ادامه دادند.
خداوند به پیغمبر خود دستور داد تا صبر و
شکیبایی پیشه کند .همان سان که پیغمبران
صاحب عزم و اراده در پیش از او :ابراهیم،
نوح ،موسی و عیسی شکیبایی پیشه کرده
بودند{ :پس چنان که پيامبران اولو العزم

که ايمان آوردهاند ،در زندگي دنيا و روزي که گواهان [براي گواهي دادن] برخيزند ،ياري
ميدهيم [سوره غافر آیه .]51

پس نعمت خود را به کمال رساند و اسالم را پیروز گرداند و در تمام ادیان بر توحید
خداوندی تاکید کرد و با این رسالت و یا این دین نعمت خودش را بر بشریت به اتمام رساند:

{امروز دينتان را براي شما كامل كردم و نعمت خويش را بر شما تمام نمودم و اسالم را [به
عنوان] دينبرايشما پسنديدم[}.سوره مائده آیه ]3
و دین را حفظ کرد و این رسالت را تا به روز قیامت باقی گذاشت{ :بي گمانما قرآنرا
فرو فرستادهايم وبه راستيما نگهبانآن هستيم } [سوره حجر آیه ]9
و این پایان بخش رسالت تمامی پیغمبران است{ :مح ّمد (ص) پدر هيچ كساز مردانشما
نيست ،بلكه رسول خدا و خاتم پيامبران است و خداوند به همه چيز 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...؟!

قرآن معجزه است
"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"

هنری دی کاستری

سرگرد پیشین ارتش فرانسه
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