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هرچه بشریت از هدایت آسمان و پیام پیامبران فاصله می گرفت ؛ بدبختی و تاریکی فراگیر
شده و خداوند متعال پیامبران را پشت سر هم می فرستاد{ :رسوالني مژده آور وبيم كننده تا

حجتي [درميان] نباشد وخداوند پيروزمند فرزانه
برايمردمپساز [ارسال] رسوالنبرخداوند ّ
است } [ سوره نساء آیه ]165
خداوند متعال هرگز بدون فرستادن پیغمبر ملتی را عذاب نمی دهد{ :و ماعذاب كننده
نيستيمتا آنكهرسوليفرستيم }[ سوره اسراء آیه ]15

بعد از اینکه عیسی علیه السالم مبعوث شد وبعد از اینکه خداوند او را عروج داد بشریت
به جاهلیت و نادانی و ظلم و ستم و تاریکی مبتال شده و آئین های آسمانی به وسیله برخی از
پیروان باطل خود به تحریف و تبدیل دچار شدند؛ آنها با تبدیل عقیده خالص توحید و یکتا
پرستی با دوگانه پرستی و شرک به خداوند جسارت ورزیده و به ناحق به او سخنانی را نسبت
دادند و تفاوت میان زندگی و عبادات اهل کتاب و بت پرستان از بین رفت و نور توحید در میان
انباشت این همه بت پرستی و الحاد و تغییر و تبدیل کالم خداوند متعال مخفی شده بود .اهل
کتاب عهد و پیمان های خود با خداوند را پشت سر انداخته و به آنها بی اعتنا شدند و حق را
پوشانده و باطل را آشکار کردند و به انجام محرمات و نبایدهای خداوند جرات یافتند و نسبت
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رویدادی بزرگ
"ظهور اسالم یکی از پربارترین رویدادهای
تاریخ انسانیت است".

جورج سارتون

[سوره احزاب آیه ]40
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پیام جاویدان

به حق خداوند و حق مردم سهل انگار شدند
و در برابر آن کتمان و مخفی کردن حق چیز
کمی از مال و ریاست را خریدند و این بدست
رهبران آنها که در پی خواهشات و اموال دنیا
بودند حاصل شد .کسانی که خواهشات خود را
بر حق ترجیح می دادند .پس جنگ های خونین
فراگیر شده و استبداد و خود رایی آشکار شد
و بشریت در تاریکی مطلق فرو رفت و به سبب
آن کفر و جهالت ،دل ها تاریک گشته و اخالق
پایمال شده و حیثیت ها بر باد رفت و حقوق
ضایع گشت و در خشکی و دریا فساد آشکار
شد .که اگر عاقلی در این وضع تامل می کرد
پی می برد که آدمی به حال احتضار بسر می برد
و به نابودی رسیده است .اگر خداوند با فرستادن
مصلحی بزرگ به داد او نمی رسید تا مشعل
نبوت را حمل کند و راه بشریت را روشن ساخته
و او را به راه راست هدایت کند.
پس خداوند متعال پیغمبرش محمد صلی اهلل
علیه و سلم را در میان این وضعیت اسفبار زندگی
بشر فرستاد .پیغمبرش محمد صلی اهلل علیه و سلم
را برگزید تا{ :رسول خدا و خاتم پيامبران است}

سخنران در دانشگاه واشنگتن و هاروارد
و به همراه او نور هدایت گر را فرستاد تا بشریت
را از بدبختی و گمراهی برهاند و خداوند این دین را
برای بشریت تکمیل کرده وبا آن نعمت را بر او به
اتمام رساند .رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم در این
راه و برای رسانیدن حق به تمام مردم جهان کوشش فراوانی را مبذول داشت{ :و توراجز مايه

رحمتبراي جهانيان نفرستادهايم } [سوره انبیاء آیه ]107

تا راه خوشبختی و سعادت را بچشند ،و آن را لمس کنند .او در تمام جهاد خود در
پی بهره ای از دنیا نبود و از مردم نیز پاداشی نمی خواست .خدای بلند مرتبه می فرماید:
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حتی خداوند او را اختیار داد تا میان
بندگی و پادشاهی یکی را انتخاب کند و او
ترجیح داد تا بنده ای پیغمبر باشد تا پادشاهی
پیغمبر .رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم
انسانی بود که مانند دیگر انسانها زندگی می
کرد و به مانند یارانش گرسنگی می کشید و
به مانند آنان زخمی می شد و به همراه آنان
کار می کرد و به این افتخار می کرد که او
بنده خداست و چون خداوند خواست تا او
را بزرگ بدارد او را به بنده بودن وصف می
نمود .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :ستايش

خداوندي راست که بر بندهاش كتا 
ب
[آسماني] فرو فرستاد و در آن كجي ننهاد}
[سوره کهف آیه ]1

و از زیاده روی و غلو در مورد خودش
هشدار داد و فرمود( :صلی اهلل علیه و سلم):
"در حق من غلو و زیاده روی نکنید آن گونه
که مسیحیان در حق عیسی پسر مریم زیاده
روی کردند؛ من بنده خدایم پس بگویید بنده
و فرستاده خدا" ( روایت از بخاری است) هر
کس که او را می دید و او را می شناخت،
راستی او برایش آشکار می شد و از رفتار
و اخالق او شگفت زده می گشت .چطور
چنین نشود؛ در حالی که پیش از دوستان
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رحمتی برای جهانیان

دشمنان و پیش از مسلمانان کافران به این
گواهی داده بودند ،و گواهی خدایش او را
بس است که فرموده است{ :تو برخوردار

ازخلقيبزرگ هستي } [سوره قلم آیه ]4

پیش بینی شگفت انگیز
" خبر آغاز اسالم یکی از شگفت انگیز ترین اخبار
تاریخ انسان است .اسالم در میان ملتی ظاهر شد که
ارکانش از هم پاشیده بود و جایگاهی در دنیای
آن روز نداشت .اما از ظهور آن یک سده سپری
نشده بود که اسالم در نصف آباد زمین منتشر شد
و کشورهای گسترده در اطراف خود را در نوردید
و ادیان پیشین را که زمان زیادی بر آنها سپری شده
بود منهدم ساخت و به این اقوام و ملتها هجوم آورد
و جهانی جدید با بنیادی محکم بنا نمود و آن جهان
اسالم بود".

لوتروب ستودارد

نویسنده امریکایی

و او را بس است که خداوند او را برگزید
تا خاتم پیغمبران و رسوالن باشد .و چون
وظیفه او به پایان رسد خداوند او را با مرگ
از این جهان برد و رسالت و پیام او را تا به
روز قیامت جاویدان بر جای گذاشت.
از بزرگان بشریت
"محمد تنها مردی در تاریخ است که در دو سطح
دینی و دنیایی به شکل واضح و روشن موفق شد.
همانا این اتحاد بی نظیر که در دین و دنیا با هم تاثیر
برجای گذاشته است بر اثر تاثیر بزرگترین شخصیت
در تاریخ بشریت بوده است.:
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{[ايپيامبر] بگو:بر [رساندن] قرآن مزديا ز
شما در خواست نميكنم و از متكلّفان [نيز]
نيستم } [سوره ص آیه ]86

" همانا زندگی به مانند زندگی محمد و توانی به مانند
توان تفکر او و اندیشه و جهاد و هجوم او بر خرافات
امتش و جاهلیت ملت و مردمش و مقاومت شدید او
در برابر آن چه از بت پرستان به او رسید و باال رفتن
نام او و خون سردی و آرامش او ارکان عقیده اسالمی
را تثبیت و محکم نمود و تمام این ها دلیل بر آن است
که او هیچ فریبی را در وجود خود مخفی نمی داشت
و بر باطل زندگی نمی کرد .او یک فیلسوف ،خطیب،
رسول ،قانونگذار و راهنمای انسانیت به سوی تفکر
و اندیشیدن و موسس یک دین بود .در کار او هیچ
گونه افتراء و جعلی نبود او بیست دولت بوجود آورد.
او فاتح یک دولت روحی در آسمان است .کدامین
انسان به عظمتی که او در جایگاه مقام انسانیت دارد
رسیده است!! و کدامین انسان به مانند او به درجه
کمال دست یافته است"!!

المارتین

شاعر فرانسویی

مایکل هارت

نویسنده امریکایی
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از جمله دالئل نبوت محمد صلی اهلل علیه و سلم:
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کالم خداوند
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1 .1او به پرستش خدای یکتا و رها کردن
پرستش غیر او فراخواند و این موافق با
رسالت تمام پیامبران است .هر کس
میان آن چه موسی و عیسی علیهما
السالم آورده و میان آنچه محمد صلی
اهلل علیه و سلم آورده است از قوانین و
علوم سودمند ،مقایسه کند پی خواهد
برد که همگی از یک سرچشمه بوده و
آن سرچشمه نبوت است.
2 .2او معجزات و آیات روشنی آورد که
فقط از دست پیامبران خدا آشکار می
شوند .سنت و قانون خداوند چنین
بوده است که بر دست پیامبران پیشین
کارهای خارق العاده و معجزاتی
پدیدار گشته تا حجت و دلیل
راستگویی آنان و راهی برای اقامه حجت
جز فرد منکر او را انکار نمی کند
و دلیل بر قومشان باشد و معجزه هر پیغمبری در
آن زمینه ای بود که قوم او در آن ماهر و خبره
"محمد به معنی واقعی کلمه یک پیغمبر است
گشته بودند .پس معجزه موسی علیه السالم با
و هرگز ما نمی توانیم انکار کنیم که محمد
مهارت قومش  -که سحر بود  -هماهنگ بود.
راهنما و رهبر به سوی راه رهایی و نجات
است".
و خداوند سحر آنان را به دست او باطل ساخت
و با وجود مهارت و خبره بودن آنها نتوانستند
هانز کونج
در برابر او پیروزشوند .و قوم سیدنا عیسی علیه
دانشمند الهیات سویسی
السالم در دانش پزشکی و معالجه بیماری ها
مهارت یافته بودند پس خداوند متعال انواع
بیماری های صعب العالج را که به دست آنها معالجه نمی شد به دست او شفا می داد تا
جایی که خداوند به دست او مردگان را زنده ساخت و این یک معجزه حسی بود همان
گونه که معجزه ای برای زمان و مکانی مشخص بود و ویژگی خلود و جاودانگی نداشت.

برخی از معجزات محمد صلی اهلل علیه و
سلم معجزاتی حسی بودند از آن جمله
جوشیدن آب از میان انگشتانش و زیاد
شدن غذای کم در پیش او تا جایی که
همه مسلمانان حاضر از آن می خوردند و
حتی چیزی از آن بر جای می ماند و زیاد
شدن آب به طوری که تمام سپاه اسالم
از آن می نوشیدند و وضوء می گرفتند
وناله تنه ی درختی که به عنوان منبر از
آن استفاده می کرد آن گاه که آن را
ترک کرد .و سالم دادن سنگ ها به او
در زمان اقامتشان در مکه و فرمان پذیری
درخت از او و تسبیح گفتن سنگ ریزه
ها در دست او و شفاء دادن بیماران به امر
خداوند و غیره.

"هنگامی که خواندن قرآن را به اتمام رساندم یک
احساس مرا فرا گرفت ،مبنی بر اینکه این حق است
و در برگیرنده پاسخ های کامل و قانع کننده در
باره موضوع آفرینش و بقیه موضوعات است و
رویدادها را به شکل منطقی برای ما ارایه می کند
چیزی که در دیگر کتابهای آسمانی ضد و نقیض
می بینیم .اما قرآن با اسلوبی قاطع و شگفت انگیز در
باره آنها سخن می گوید که هیچ گونه جای شک و
تردیدی بر جای نمی گذارد که این حق است و این
کالم بدون شک از طرف خداوند است" .

دیبورابوتر

روزنامه نویس امریکایی
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قرآن کریم از آن معجزات اسراء و معراج را ثبت
نموده است .وقتی که رسول خدا صلی اهلل علیه و
سلم از مسجد حرام تا مسجد اقصی یک شبه برده
شده و از آن جا به آسمانها عروج داده شد .تا جایی
که از آسمان های هفت گانه باالتر رفت .خدای
بلند مرتبه می فرماید{ :پاك [ومنزه]استكسيکه

و همچنین معجزه شکاف برداشتن و دو تکه
شدن ماه؛ که خدای سبحان می فرماید{ :قيامت

نزديك شد و ماهشكافت } [سوره قمر آیه ]1

مشرکان از او معجزه ای روشن درخواست کردند
تا دلیل راستی او باشد و دقیقا درخواست شکافتن ماه
را برای خود نمودند و به او وعده دادند که اگر چنین
کند به او ایمان می آورند و ماه شب چهارده بود .
کامال واضح و روشن .پس رسول خدا صلی اهلل علیه
و سلم از خدایش خواست تا این درخواست آنها را
اجابت کند .پس ماه دو تکه شده و نمیه ای از آن
بر کوه صفا و نیمه ی دیگر در برابر آن بر کوه قیعان
قرار گرفت و بعد از این معجزه بزرگ مشرکان باز
هم او را تصدیق نکردند و آن را جادو شمردند و
این روش مخالفان دین خداست .آن گاه که خداوند
دالیل آن ها را نابود می کند و نور او تاریکی آن ها
را فرا می گیرد .در این هنگام شروع به حیله گری
می کنند تا با تخریب اصول و تغییر حقائق در برابر
حق بایستند و چنین گمان می برند که این کار ضامن
نابودی آنهاست .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و

اگر [كافران] نشانهاي [ازنشانههايخداوند] را ببينند
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متفاوت است..

به زبان عربی گویا

"هیچ دینی به مانند اسالم پیغمبران
و رسوالن پیشین را مورد احترام قرار
نداده است ،اسالم بر مومنان الزم می
گرداند تا به آنان ایمان بیاورند و به
آنها احترام بگذارند و هیچ دینی به مانند
اسالم دیگر ادیان وحی شده پیشین را
مورد احترام قرار نمی دهد".

"آیاتی را که محمد رسول ،در سوره
های بزرگ تکرار نمود از سخن بلغا
و فصحای بشر بسیار فراترند .همانطور
که می توان آن ها را در میان نصوص
موضوعی که به ما رسیده اند ،یافت".

نصری سلهب
ادیب لبنانی

بالچیرریگچ

شرق شناس فرانسویی

3 .3قرآن :بزرگترین معجزه و پابرجاترین همه در
گذشت زمان است .معجزه ای معنویی و عقلی
و نشانه و آیه ای از آیات نبوت است زیرا آن
رساترین کتاب است که خداوند بر مردی درس
ناخوانده فرستاده .کسی که نمی خوانده و نمی
نوشته ،فصحای عرب را به مبارزه طلبیده است
تا مانند سوره ای از آن را ،بیاورند .کسی منکر
اعجاز و مبارزه طلبی قرآن نیست ،مگر شخص
بی دلیل بی انصاف .قرآن درتمام مباحثی چون
فصاحت و بالغت ،نظم و روش و اسلوب و
محتوایش ،اخبار گذشته کهن و آینده دور،
بعالوه احکام دقیق و محکم و آداب بزرگ
منشانه ،هدایت ،نور و برکتی که در آن هست،
معجزه است.
همان گونه که اعجاز علمی کشف نموده است.
اخبار وحی در باره حقائق هستی با حقائق علمی
برابر و مطابق هستند .حقائقی که پیش از این کشف
نشده بودند ،این ها از آشکار ترین دالیل بر راستی
و صدق محمد صلی اهلل علیه و سلم هستند .همان
گونه که دانش جدید مراحل رشد جنین را در شکم
مادر کشف نموده وبه وجود پرده و مانعی از آب در
میان آب شور و شیرین پی برده است .همچنین به
دیگر موارد اعجاز علمی قرآن که امروزه به وسیله
دانش بشری آشکار شده اند ،پی برده اند .از جمله
مهمترین دالیل نزول آن از سوی خداوند آن است
که با گذشت چهارده قرن از هرگونه تغیر و تبدیل و
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شبيبندهاشراازمسجد الحرامبهمسجد االقصياي
که درپيرامونش بركت نهادهايم ،برد تا از نشانهها 
ي
خود به او بنمايانيم ،اوست که او شنواي بيناست}
[سوره اسراء آیه ]1

روي گردانند وگويند :جادويي مؤثّر است ( )2و
دروغ انگاشتند و از خواستههاي [نفساني] خود
پيروي كردند وهركاريبه غايتي [همخوانباخود]
ميانجامد ([ })3سوره قمر آیه ]2-3
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تحریف محفوظ مانده و هیچ تحریف و تغییری در آن
صورت نگرفته و خوانندگان هر چند که تالوت آن را
تکرار کنند از خواندن آن خسته نمی شوند .خدای بلند
مرتبه می فرماید{ :بيگمانما قرآنرافرو فرستادهايم
و با قرآن عقیده صحیح را حفظ نموده
و کامل ترین شریعت و قانونش را در قرآن
قرار داد و با آن برترین امت را بوجود آورد
و به این ترتیب برای ما آشکار می شود که
معجزه محمد صلی اهلل علیه و سلم متفاوت
از معجزات دیگر پیغمبران برادر او است.
چرا که آن بزرگ و پابرجا و جهانی است
و تا هنوز آن مبارزه طلبی برای همگی
پابرجاست و تا روز قیامت ناتوانی آوردن
مانند قرآن برای همه برجای خواهد ماند.
خدای بلند مرتبه می فرماید{ :بگو:اگرانس

وجن گرد آيند برآنكه مانند قرآن آورند،
هرگز نميتوانند مانندش آورند و اگر چه
برخي از آنان ياور برخي [ديگر] باشند }
[سوره اسراء آیه ]88

قران و دانش جدید پهلوی
هم
"من به تحقیق و بررسی قرآن کریم بدون
هیچ گونه پیش داوری و بر اساس بررسی
موضوعی مبادرت کردم .در باره مقدار
هماهنگی نص قرآن با داده های دانش
جدید دقت کردم و به این نتیجه رسیدم
که قرآن حتی در یک آیه ،از جهت دانش
جدید قابل نقد و رد نمی باشد"

.6
موریس بوکای
دانشمند و پزشک فرانسویی

4 .4رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم حوادث بزرگی را در دنیا و
کشورهای آن پیش بینی نمود .همان گونه که او خبر داده بود
آن حوادث روی دادند .مانند فتح شام و عراق و قسطنطنیه .همان
گونه که از امت های گذشته و پیغمبران و رسوالن آن ها خبر داد.
از آدم تا سرورمان نوح و ابراهیم وموسی و عیسی علیهم السالم.
همان گونه که به رویدادهای آینده خبر داد و آن حوادث مطابق با
پیشگویی او روی دادند از آن جمله پیروزی روم بر فارس بعد از
شکست خوردن از آن بود .خداوند متعال خبر دادند که بعد از چند
سال روم بر فارس پیروز خواهد شد .خدای بلند مرتبه می فرماید:
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وبهراستيما نگهبانآنهستيم } [سوره حجر
آیه ]9

{الم (الف .الم .ميم) ( )1روميان شكست خوردند ()2در نزديكترين سرزمين .وآنان پ 
س
از شكستشان پيروز خواهند شد ()3درعرض چند سال .پيش از اين و پس از اين حكم
از آن خداست و آن روز مؤمنان به ياري خدا
شادمانشوند ()4هرکهرا خواهد ياريميكند و
اوپيروزمند مهرباناست ([ )5خداوند]بهوعدهاي
راستين [وعده كرده است] .خداوند وعدهاش
راخالفنميكند ولي بيشتر مردم نميدانند ()6از
[تدبير] زندگانيدنيا [تنها] ظاهرراميدانند وآنان
ازآخرت غافلند ([})7سوره روم آیه ]1-7

و این حادثه مطابق با خبر خداوند روی داد.
5پیغمبران آمدن او را پیش از این در زمان گذشته
بسیار دور خبر داده و زمان بعثت و محل مبعوث
شدن او را توصیف کرده بودند و خبر داده بودند
همانا آن سخن خداوند است
که شاهان و امت های دیگر تحت فرمان آن ها
"من لحظه ای در رسالت محمد تردید
قرار می گیرند و از انتشار دین او گفته بودند.
نکرده ام و بر این باورم که او پایان بخش
6او خاتم پیغمبران است و اگر او مبعوث نمی شد
و خاتم پیغمبران و رسوالن است  .او برای
پیش بینی های پیامبران پیشین که مبعوث شدن او
تمام بشریت مبعوث شده است .رسالت
او برای پایان بخشیدن به وحیی است که
را خبر داده بودند باطل می شد.
تورات و انجیل را آورده است و زیباترین
7راستی رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم و ثبوت
دلیل برای آن ،معجزه قرآن است و من تمام
امر او در تورات و انجیل به وسیله برخی از اهل
نظرات باسکال دانشمند کینه توز اروپایی
کتاب که تعصب ،دیدگان آنان را کور نکرده بود
در باره اسالم و مسلمانان را -به جز یک
نظر -رد می کنم و آن این است که گفته
گواهی داده شد .افرادی همچون بحیرای راهب و
بود :قرآن تالیف محمد نیست همان گونه
ورقه بن نوفل و سلمان فارسی و عبداهلل بن سالم
که انجیل متی تالیف متی نیست"
و زید بن سعنه.
فنسای مونتای
8پیروزی او در برابر امت هایی که با اوجنگیدند
اندیشمند و جهانگرد فرانسوی
نشانه ای از نشانه های نبوت بود .زیرا محال است
کسی ادعا کند که او فرستاده خداست  -در
حالی که چنین نباشد و او دروغگو باشد – و سپس خداوند او را یاری دهد و پیروز گرداند
و بر دشمنانش چیره گردانیده و دعوت او را منتشر ساخته و پیروانش را فراوان گرداند.
این امر فقط بر دست پیامبری راستین محقق می شود.
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 9.9رفتار رسول خدا در عبادت و پاکدامنی و
راستی و درستکاری و رفتار پسندیده وقوانین
و سنت های نیکو و اخالق شایسته همگی
بر نبوت او داللت می کنند .خداوند او را به
بهترین اخالق پسندیده مزین نموده بود{ :تو

كرديم.پسكسانيکهبهآنانكتاب [آسماني] بخشيديمبهآن ايمان مي آورند وازهمينان
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همان طور که تاکید می کند که آن چه محمد صلی اهلل علیه و سلم آورده است از طرف
خداوند است و نه از طرف خودش .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :اوست كسي که درميان

درس ناخواندگان رسولي از خود آنان برانگيخت که آياتش را بر آنان ميخواند وآنان را
پاك ميدارد .وبهآنانكتابوحكمتميآموزد وبهراستيپيشازايندر گمراهي آشكار
بودند}[سوره جمعه آیه]2

در توصیف پیغمبر درس ناخوانده آمده
است که او آیات خداوند یعنی وحی الهی را بر
قوم درس ناخوانده می خواند و آنان را تزکیه
و پاک گردانده و به آنان کتاب را آموزش می
دهد .یعنی آنان را تلقین می کند همان گونه
که رسوالن امت ها را با کتابت و نوشتن تلقین
می کردند و به آنان حکمت را آموزش می
دهد آن حکمتی که رسوالن پیشین به امتهای
خود تعلیم می دادند و در تمام این ویژگی ها
به بی سوادی و درس ناخواندگی رسول خدا
استدالل شده است .ایشان با وجود اینکه درس
ناخوانده بود ،اما تمام کارهایی را که پیغمبران
درس خوانده انجام داده اند به نحوافضل انجام
داده و چیزی از آن اهداف را ناقص نگذاشته
است .پس درس ناخواندگی به شکل ویژه در
او پررنگ شد تا ثابت شود که انجام این کارها
معجزه ی او بوده است .چرا که این کار را بهتر
از پیامبران درس خوانده ای چون موسی علیه
السالم انجام داده است.

اخالق نبوت
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ساخت خدا!!
این چنین مواردی در هیچ کس جز در
"در زمان انحطاط ژرف در سرزمین هایی که
پیغمبری راستین گرد نمی آیند.
پیش از این از جمله مناطق امپراطوری کهن
1010نبوت و معجزات محمد صلی اهلل علیه و
دقیانوس به شمار می رفتند ،ناگهان در دل
صحرای عربی دشمنی تازه سر برآورد که
سلم به شکل متواتر نقل شده اند .کسی که تاریخ
آن امپراتوری لرزان را در پی خود کشاند.
پیامبران را مورد بررسی قرار می دهد دقیقا پی
همانگونه که از سخت ترین دشمنان دولت های
خواهد برد که هیچ راهی نیست که نبوت سایر
تازه غربی بود .عظمت این دشمن روز به روز
پیامبران با آن ثابت شده باشد ،مگر اینکه به همان
بزرگتر شد .گویی توجه همیشگی خداوند،
ارتش مخلص او را در جهاد و پیروزی آشکار
راه و روش نبوت محمد (ص) نیز اثبات شده
به پیش می برد تا اینکه بعد از فتح سوریه ،مصر
است .اگر به چگونگی انتقال نبوت موسی و عیسی
را نیز گشودند و بعد از مدتی ،کار امپراطوری
علیهما السالم نگاه کنی پی خواهی برد که آن به
ساسانی را تمام کرده و بازماندگان کنستنتاین نیز
شکل متوانر نقل شده است .و تواتر نقل نبوت
به چنین سرانجامی تهدید شدند"
محمد صلی اهلل علیه و سلم بیشتر و محکم تر بوده
الدومییلی
و زمان آن نیز نزدیک تر است .همچنین تواتر
شرق شناس فرانسویی
نقل معجزات و دالیل او نیز این چنین است .حتی
در حق ایشان بزرگتراست .زیرا آیات او بزرگتر
هستند و بزرگترین آیه و نشانه او قرآن عظیم است که تا هموز به شکل متواتر با صوت
و نوشتارنقل می شود.
1111درس ناخواندگی محمد صلی اهلل علیه و سلم از جمله دالیل معجزات اوست .خداوند
متعال پیغمبرش محمد را درس ناخوانده مبعوث کرد .نمی توانست بخواند و نمی توانست
بنویسد .درس ناخوانده بودن او بزرگترین دلیل است که قرآن از طرف خداوند بر او
نازل شده است .بخصوص که او سالهای زیادی در میان قومش زندگی کرد و اگر او
خواننده و نویسنده بود قوم مشرک او ادعا می کردند که آن ساخته خودش بوده و ننتجه
افکار خودش می باشد .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :وبدينسانبهتوكتاب [آسماني] نازل
برخوردارازخلقيبزرگهستي } [سوره قلم آیه ]4

[نيز] كسي هست که به آنايمان ميآورد .وآيات ما را جز كافران انكار نميكنند ()47
وپيش از [نزول] آن نميتوانستي هيچ كتابي رابخواني و آن [كتاب] را به دست خويش
بنويسي،چهآن گاه بدانديشاندرشكميافتادند ([ })48سوره عنکبوت آیه ]47-48

"من محمد را دوست دارم زیرا طبیعت او پاک از
خودبزرگ بینی و ظاهر سازی بود .او فرزند صحرا
بود و مردی مستقل .جز برخود تکیه ننمود .آن چه
را در او نبود ادعا نمی کرد .متکبر نبود اما خوار
و ذلیل هم نبود .او در لباس پینه شده خودش برمی
خواست همانگونه که خداوند او را بوجود آورده و
از او خواسته بود و با سخن آزاد و روشن خود قیصر
و کسری را مورد خطاب قرار می داد و آنان را به
آنچه بر آنان الزم بود راهنمایی می کرد .او ارزش
نفس خود را می دانست .او مردی با اراده قوی بود و
کار امروز را به فردا موکول نمی کرد"

توماس کارالیل

نویسنده و مورخ اسکاتلندی
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ختم نبوت:

"دین تمام پیغمبران یکی بوده است مذهب آنان از
آدم تا محمد یکسان است .سه کتاب آسمانی نازل
شد که عبارتند از  :زبور ،تورات و قرآن .نسبت قرآن
به تورات به مانند نسبت تورات به زبور است .نگاه
محمد به عیسی به مانند نگاه عیسی به موسی است اما
موضوعی که توجه به آن الزم است ،آن است که
قرآن آخرین کتاب آسمانی است که بر مردم نازل
شده و صاحب آن خاتم رسوالن بوده و بعد از قرآن
دیگر کتاب آسمانی نمی آید و بعد از محمد پیغمبری
نخواهد آمد".

هنری دی کاستری
سرگرد پیشین در ارتش فرانسه
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{وتو را براي همه مردمان جزمژدهآور
وهشداردهنده نفرستادهايم .وليبيشتر مردم
نميدانند } [سوره سباء آیه ] 28

و آن را از تغییر و تبدیل حفظ کرده تا
رسالت و پیام او زنده باشد و مردم با آن؛
به دور از هرگونه احتمال تحریف و تبدیل،
زنده بمانند .به همین سبب خداوند آن را
پایان بخش تمامی نبوت و رسالت قرار داد.
خداوند بلند مرتبه محمد صلی اهلل علیه و سلم
را برگزید تا او خاتم پیغمبران باشد و بعد
از او هیچ پیغمبری نیاید .زیرا خداوند با او
رسالت آسمانی را تکمیل نموده و شریعت و
قوانین را با او پایان بخشید و ساختمان نبوت
را با او تکمیل کرد.

شمانيست ،بلكهرسولخداوخاتم پيامبراناستو
خداوندبههمه چيز داناست } [سوره احزاب آیه ] 40

پایان بخش کتاب های
آسمانی
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یگانه دین

حکمت خداوند متعال چنین اقتضا نمود
که محمد صلی اهلل علیه و سلم را با رسالتی
عمومی برای تمام اهل زمین بفرستد .رسالتی
که برای تمام زمان ها و مکان ها مطابقت
داشته باشد .خدای بلند مرتبه می فرماید:

به همین سبب خداوند سبحان کتاب او را
حافظ و نگهبان کتابهای سایر پیغمبران ساخته و
آن را ناسخ آن کتاب ها قرار داده است .همان
گونه که شریعت او را ناسخ تمام شریعت های
گذشته قرار داده است و خداوند متعال حفظ
رسالت او را ضمانت نموده و این پیام به شکل
متواتر نقل شده است و قرآن به خوانش و
نوشتار به شکل متواتر نقل شده است و تطبیق
عملی قوانین این دین و عبادات و سنت ها و
احکام آن به صورت نقل شده اند.
کسی که به نوشته های سیره و سنت آگاهی
داشته باشد پی خواهد برد که صحابه و یاران او
تمام اقوال و افعال و حالت های او را برای تمام
بشریت حفظ نموده اند .در این راستا عبادت و
ذکر او خداوند سبحان را و استغفار ،جهاد ،جود،
کرم ،شجاعت و همزیستی او با یاران و با مهمانان و
نمایندگانی که از اقوام دیگر می آمدند ،را روایت
کرده اند همان گونه که شادی و غم و سفر و اقامت
او را نقل کرده و به طور کامل خورد ونوش و لباس
وبیداری و خواب او را نقل کرده اند.
وقتی به این پی بردی متوجه خواهی شد که
این دین به حفظ و حراست خداوند محفوظ است.
و در آن هنگام خواهی دانست که او خاتم
پیغمبران و رسوالن است .زیرا خداوند بلند مرتبه
به ما خبر داده که او خاتم انبیاء است .خداوند پاک
می فرماید{ :مح ّمد (ص) پدرهيچ كس ازمردان

"روزی بود که تورات راهنمای انسان
بود و اساس رفتار او بر اصول آن
استوار بود .تا اینکه عیسی ظهور کرد
آنگاه مسیحیان از انجیل پیروی کردند.
سپس قرآن جای آنها را گرفت .قرآن
بیش از دو کتاب پیشین فراگیر بوده و
تفاصیل بیشتری دارد .همان گونه که
قرآن آن دو کتاب پیشین را تصحیح
نموده و تغییر و تبدیل آنها را اصالح
کرد قرآن همه چیز دارد و شامل تمام
قوانین است :زیرا آن خاتم کتاب های
آسمانی است.:

واشنگتن ایرفنج

شرق شناس امریکایی
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آموزگار بشریت

آرنولد توینبی

مورخ بریتانیایی

آخرین فرستادگان
ِ
"من یکی از کسانی هستم که در برابر عظمت محمد پیغمبر حیران
شده ام .آن که خداوند او را اختیار نمود تا آخرین رسالت به
دست او باشد و خودش هم آخرین پیغمبر باشد".

تولستوی

ادیب روسی

خداوند را بپرستید
"محمد خاتم پیغمبران بود و او
بزرگترین رسولی است که خداوند
فرستاده تا مردم را برای پرستش اهلل
دعوت کند".

واشنگتن ایرفنگ

شرق شناس امریکایی
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رحمتی برای جهانیان است:
خداوند پیامبرش محمد صلی اهلل علیه و سلم را
فرستاد تا رحمتی برای جهانیان باشد .برای همگی
مرد و زن ،بزرگ و کوچک ،حتی برای کسانی که
به او ایمان نمی آورند .این رحمت در طول زندگی
رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم نمایانگر بود و از
بارزترین نمونه های این رحمت دعوت از قومش بود.
اما آنان او را دروغگو انگاشته و او را از شهرش مکه
طرد کردند و خواستند او را بکشند .اما خداوند متعال
او را حفظ کرده و مکر و حیله آنان را به خودشان
بازگرداند .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و آن گاه

کهكافراندر [باره] تومكرميورزيدندتاتورا به بند
كشند  يا  تو را بكشند  يا  [ازوطن] بيرونت كنند.
ومكر مي ورزيدند وخداوند [هم درقبال مكرشان]
تدبيرميكرد وخداوند بهترينتدبيركنندگاناست }
[سوره انفال آیه ]30

اما تمام این برخوردها چیزی جز مهربانی و میل
او برای هدایت آنها را نمی افزود ،خدای بلند مرتبه
می فرماید{ :بيگمان رسولي ازخودتان به سوي

جهانی بودن اسالم
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" سیره رسول عربی عقول پیروانش را در برگرفته و
شخصیت او در نزد آنان به باالترین جایگاه دست یافته
است .پس به رسالت او چنان ایمانی آورده اند که هر
چه را که وحی می شد می پذیرفتند .همانگونه که کردار
او – همانسان که سنت آنها را ثبت نموده است -مصدر
قانون شدند و این تنها بر سامان دادن جامعه مسلمان منحصر
نبود ،بلکه رابطه مسلمانان فاتح را با غیر مسلمانان تنظیم
می کرد".

" آیه قرآنی که به جهانی بودن اسالم
اشاره می کند ( رحمتی برای جهانیان )
است ،که اشاره می کند این دین برای
همه بشریت فرستاده شده و این فریادی
برای تمام جهان است و گویای آن است
که رسول به یقین دانست که مقدر است تا
رسالت او از حدود سرزمین عربی تجاوز
کند و بر او الزم است تا این پیام را به دیگر
ملت ها و نژادها برساند .ملت هایی که با
زبان های گوناگون سخن می گویند"

لورا فیشیا فاگلیری

شرق شناس ایتالیایی

شما آمد ،رنجتان بر او دشوار ،بر شما حريص [و]
بهمؤمنان رئوفمهرباناست } [سوره توبه آیه ]128

و آن گاه که در روز فتح مکه بر آنان چیره شد،
از آنان درگذشت و آن گاه که خداوند فرشته ای
برای او فرستاد تا دو کوه را بهم آورد و همه کفار
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را در میان آن دو نابود سازد.
فرمود :نه بلکه صبر می کنم
باشد که خداوند از پشت اینان
کسانی را پدید آورد که خدای
یکتا را به تنهایی بپرستند.
خدای بلند مرتبه می فرماید:

{وتو را جزمايه رحمت براي
جهانيان نفرستادهايم } [سوره
انبیاء آیه ]107

او رحمتی برای جهانیان
است .برای تمام انسانیت و
برای تمام بشریت با رنگ های
و زبان های متفاوت و با تمام
افکار و اندیشه ها و باورهای
گوناگون.
رحمت او تنها بر بشریت
منحصر نمی شود ،بلکه به
حیوانات و جمادات نیز رسیده
است .یکی از انصار شترش را
با گرسنگی شکنجه می کرد،
رسول خدا برا او رحم نمود
و به صاحبش دستور داد تا با
آن به خوبی رفتار کند و او
را گرسنه نگه ندارد و بیش از
توان بار نکند و آن گاه که دید
کسی جوجه های یک کبوتر
را برداشته است بر کبوتر رحم
نمود و دستور داد تا جوجه
هایش را به النه او برگرداند .او کسی است که فرمود ":ان گاه که سربریدید به
خوبی سرببرید" ( روایت از مسلم است) و این رحمت او به جمادات نیز رسیده
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رحمت هدایتگر
"حیات تاریخی محمد را نمی توان بهتر از آن چه خداوند وصف کرده است توصیف
نمود .آنجا که می گوید" ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستاده ایم" همانا این یتیم
بزرگوار ثابت نمود که او بزرگترین رحمت برای هر ضعیف و یاور هر نیازمند است.
همانا محمد یک رحمت واقعی برای همه یتیمان و در راه ماندگان و شکست خوردگان و
تمامی فقراء و کارگران زحمت کش و رنجبر بود"

جان لیک

شرق شناس اسپانیایی
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است .او بود که بر تنه درختی که برایش ناله می کرد دل می سوزاند و به او
رحم نمود و به نزد او رفت و او را در آغوش گرفت تا آرام گرفت.
مهربانی و لطف او فقط یک مجموعه از موضع گیری ها نبود بلکه آن را
قانون و یک منهج و اخالق نموده و به مهربانی و نرم خویی با مردم تشویق
نمودند و از تند خویی و سخت گیری بر آنان هشدار دادند و فرمودند ":بارالها
هر کس مسئولیتی ار امت مرا عهده دار شد و بر آنان سختگیری و تند خویی
نمود تو بر او سختگیری کن و هر کس مسئولیتی از امت مرا عهده دار شد و بر
آنان مهربانی نمود تو هم بر او مهربانی و کن"(روایت از مسلم است) مهربانی
از اخالق بلند اوست و اصلی بزرگ و اساسی در دین اسالم دین رحمت و
صلح است.
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سعادت بشر با مبعوث شدن او صلی اهلل عیله و سلم:

محمد پیغمبر ،با سرعت هرچه تمامتر مردم را به
باالترین مراتب سعادت و خوشبختی رسانید .و
هرکس از یک سو آگاهانه به وضع مردم پیش از
آمدن او و گمراهیهایی که در آن غوطه ور بودند،
و از سوی دیگر به وضعیت آنها بعد از آن وپیشرفت
های بزرگی که در زمان خودش برای آنها کسب کرد
بنگرد ،متوجه می شود که تفاوت این دو دوره تفاوت
بین زمین و آسمان است".

کویلیام

اندیشمند انگلیسی
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{وهيچ رسولي را پيش از تو نفرستادي 
م
مگرآنكه به او وحي ميكرديم که معبود
[راستيني] جز من نيست ،پس مرا بپرستيد }
[سوره انبیاء آیه ]25

و از ناحیه اجتماعی :رسول خدا صلی اهلل علیه و
سلم زمانی مبعوث شد که ستم وبردگی گرفتن مردم
بر جهان چیره شده بود .نظام طبقاتی بشریت را تقسیم
نموده و برخی ،برخی دیگر را به بردگی گرفته بودند و بر
یکدیگر ستم می کردند .رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم
پیام برابری و مساوات در میان تمامی مردم را آورده و
اعالن نمود که تمام بشر ،عرب و غیر عرب ،سیاه و سفید
همگی برابر هستند و هیچ کس بر دیگری هیچ برتری
ندارد ،مگر با تقوا و عمل صالح .خدای بلند مرتبه می
فرماید{ :گرامي ترينتان درنزد خداوند پرهيزگارترينتان

است}[سوره حجرات آیه ]13

و به عدل ،احسان و تکافل اجتماعی دستور داده و از
ستم و کارهای زشت و منکر و تجاوز بر یکدیگر بازداشته
است .خدای بلند مرتبه می فرماید{:به راستي خداوندبه

داد و نيكوكاري و بخشيدنبه خويشان فرمان ميدهد وا ز
ناشايستي و كار ناپسند و تجاوز باز ميدارد.بهشما اندرز
ميدهدباشدکه پند پذيريد } [سوره نحل آیه ]90

و حقوق مردم حتی حقوق معنوی مردم را حفظ کرد و
از ریشخند گرفتن قومی توسط قوم دیگر بازداشت .خدای
بلند مرتبه می فرماید{ :اي مؤمنان ،گروهي ،گروهي

ديگررابه ريشخند نگيرد ،چه بساکه [آنان]از اينان بهتر
باشند و نه زناني ،زناني ديگررابه ريشخند گيرند ،چه بسا
که [آنان] از اينان بهتر باشند و عيب همديگر را مجوييد
و همديگررابه لقبهاي زشت مخوانيد .فسقبعداز ايمان
بد رسمي است .و كساني که توبه نكردند ،اينانند که
ستمكارند } [سوره حجرات آیه ]11

دینی برای همه آدمیان
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بیرون کننده بشریت از تاریکی ها به
سوی نور

زمان مبعوث شدن محمد صلی اهلل علیه
و سلم فرارسید .و خداوند مردم را به لطف
و برکت نبوت محمد و به آن چه از دالیل
و هدایت آورده بود ،به راه هدایت نمود.
هدایتی که بیرون از توصیف و از شناخت
است .پس دانش سودمند ،عمل نیکو ،اخالق
واال و سنت های پابرجا را برای بشریت
ارمغان آورد .اگر مقایسه شوند آن چه را
سایر امت ها دارند از علم ،عمل وحکمت
تفاوت بزرگی میان آنها آشکار می شود.
سپاس خدای را به همان سان که ذاتش می
پسندد و خشنود می گردد.
از ناحیه عقیده؛ شرک به خداوند
وپرستش غیر از او بر بشریت چیره شده
بود ،حتی در نزد بسیاری از صاحبان کتاب
های آسمانی پیشین .پس رسول خدا صلی
اهلل علیه و سلم به توحید خالص و عبادت
و پرستش تنها خدای یکتا بدون هیچ گونه
شریکی فرخواند و مردم را از پرستش
بندگان ،به سوی پرستش پروردگار بندگان
بیرون برد و با توحید خالص آنها را از شرک
و پرستش غیر او پاک نمود .خداوند او را با
همان پیامی فرستاد که دیگر انبیاء و رسوالن
را فرستاده بود .خدای بلند مرتبه می فرماید:

و خدای بلند مرتبه همچنین می فرماید{ :ومعبودتان،
معبود يگانهاست .معبود [راستيني] جزاونيست .بخشاينده
مهرباناست }[سوره بقره آیه ]163

" دو آیه ( همانا دین به نزد خداوند
اسالم است) [ سوره آل عمران ،]19
(و ما تو را نفرستادیم مگر برای
تمامی انسانها مژده دهنده و ترساننده
باشی)[ سوره سباء آیه  ]28این دو آیه
تاثیر فراوانی بر من بر جای گذاشت
زیرا در آن دو ،دلیلی بر سرشت
جهانی بودن اسالم وجود دارد.
امری که خاص اسالم است .عالوه
از نظام و قوانین دیگری که دارد و
توضیحات کامل آن در باره سیدنا
عیسی علیه السالم بی نظیر است .آیا
قوی تر و صادقانه تر از این آموزه
ها یافت می شود؟ آموزه هایی که
ما را به احترام به تمام آن چه دیگر
پیغمبران آورده اند سفارش می کند؟
بدون تردید دین اسالم دین حق و
درست و به همراه دلیل است".

واگنر

محقق هلندی
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هستي} [سوره قلم آیه ]4

رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم یک نمونه برتر و
بی مانند در اخالق و ادب بود .نمونه ای کامل ،زیبا
و بی مانند در زهد ،پرهیزکاری ،همزیستی نیکو ،رفتار
پسندیده و سخن شایسته .او یک الگوی نیکو در همه
امور بود .خدای بلند مرتبه می فرماید { :به راستيبراي

شما ،براي كسي که [پاداش] خداوند و روز قيامت را
اميد ميدارد و خداوندرا بسيار ياد ميكند،دررسول
خدا سرمشقي نيكوست } [سوره احزاب آیه ]21

اما در باره حقوق زن :زن پیش از بعثت رسول
خدا از چند چیز رنج می برد آن گاه که رسول خدا
به پیامبری برانگیخته شد مردم در باره انسانیت زن
اختالف داشتند که آیا او انسان است یا نه؟ و آیا او حق
زندگی دارد یا نه باید او را در کوچکی کشت و دفن
کرد؟! آنان برابر با این وصف خدای بلند مرتبه بودند:

{ و هر گاه به كسي از آنان به [به دنيا آمدن] دختر
خبر داده شود ،در حالي که [بس] اندوهگين است،
چهرهاش سيا ه گردد)58( .از ناگواري خبري که به او
دادهانداز قوم پنهان شود [ميانديشدکه] آيابا خواري
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درس های از آخرین حج
"محمد یک سال پیش از وفاتش از
مدینه به قصد گذاردن حج به مکه
رفت و در آن جا برای مردمش
سخنانی عظیم القاء کرد که نخستین
فقره در آن عبارت بود :تمام خونریزی
ها و غارت ها در میان مسلمانان پایان
پذیرفته و خونخواهی ها به اتمام
رسیده است و در فقره آخری یک
مومن سیاه پوست را شایسته خلیفه
بودن قرار می دهد .بدون تردید او در
جهان ،سنت های بزرگی برای برخورد
عادالنه و بزرگوارانه تاسیس نمود"

هربرت جورج ولز

نویسنده و ادیب انگلیسی

زن فقط یک اسباب بازی بود ،که
با او بازی می کردند و وسیله ای برای
تجارت بود و موجودی بسیار حقیر به
شمار می رفت.

اخالق پیغمبر خدا محمد
"محمد در اوج اخالق بزرگوارانه و
شریف و در اوج حیا و آزرم و شدت
احساسات بود .او دارای نیروی فهم
شگفت انگیز و سرشار از هوش و
ذکاوت و احساسات لطیف و شریف
بود .او دارای اخالقی بزرگ و رفتاری
بسیار پسندیده بود".
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و در ناحیه اخالق :خدای متعال پیغمبرش را
فرستاد در حالی که اخالق بشری در انتهای سقوط
بود نه از ادب و نه از اخالق و نه از بزرگواری خبری
بود .رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم آمد تا مردم را
به اخالق پسندیده و ادب بزرگوارانه بازگرداند تا
زندگی آنان با رفتار نیک و پاک از شقاوت و بدبختی
به سعادت و خوشبختی بدل گردد .رسول خدا صلی اهلل
علیه و سلم می فرماید ":من برای تکمیل کردن اخالق
پسندیده مبعوث شده ام"( روایت از بیهقی است) و
خداوند اخالق او را ستود و آن را عظیم شمرد ،خدای
بلند مرتبه می فرماید{ :تو برخوردار از خلقي بزرگ

اورا نگه دارد يااورا [به دل] خاكد ر
آورد .بدانيد آنچهکه حكم ميكنند ،بد
[حكمي]است } [سوره نحل آیه ]58-59

عبداهلل کویلیام

اندیشمند انگلیسی
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خداوند متعال رسول اش را برای
عزت و احترام زن فرستاد .خدای بلند
مرتبه می فرماید{ :و از نشانههايش آن

"من زندگی رسول اسالم را بارها و بارها به خوبی مطالعه
کرده ام .من در آن جز اخالق چیزی نیافتم دقیقا همان
چیزی که باید می بود و چقدر دوست می داشتم اگر
اسالم راه تمام مردم جهان می بود".

برنارد شاو

حكم كردکه جزاورا مپرستيد وبه پدر
و مادر نيكي كنيد[ }.سوره اسراء آیه ]23

نویسنده انگلیسی

جایگاه زن
"اسالم جایگاه و مقام زن را درسرزمین عرب باال برده
و رسم زنده به گور کردن دختران را از میان برداشت
و در میان مرد و زن در امور قضایی و مالی برابری
ایجاد کرد و انجام هر گونه عمل حالل را حق او قرار
داد و به او حق داد که مال و درآمد خود را حفظ کرده
و ارث ببرد و در مال خود به هر شکل که خواست
تصرف کند و عادت انتقال زن از پدر به پسر به مانند
یک کاال را که در میان عرب ها رواج داشت ،از بین
برده و بهره زن را در میراث نصف بهره مرد قرار داد و
از شوهر دادن آنان بدون رضایتشان بازداشت".

ویل دورانت

نویسنده امریکایی
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و به نیکی با او به عنوان مادر امر کرد.
خدای فرماید{ :و پروردگارت [چنين]

و نیکی بر او را بر نیکی بر مرد برتر
دانست .آن گاه که مردی به نزد رسول
خدا صلی اهلل علیه و سلم آمد و از او
پرسید :ای رسول خدا چه کسی بیش از
همه مستحق رفتار پسندیده ه من است؟
فرمود :مادرت .گفت :پس از او؟ فرمود:
مادرت .گفت :پس از او؟ گفت :مادرت.
گفت :پس از او؟ فرمود پدرت (.روایت
از بخاری است) و دستور داد به زن
هنگامی که دختر است احترام بگذارید.
رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم فرمود":
هر کس سه دختر داشته باشد و به آنها
برسد و با آنها مهربانی کند وامور آنها را
به عهده بگیرد بهشت برایش واجب می
شود .می گوید  :کسی گفت :ای رسول
خدا اگر دو دختر بودند چه؟ فرمود  :حتی
اگر دو دختر باشند (.روایت از احمد

ظلم و ستم
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راه جهان

است که برايتان از [جنس] خودتا 
ن
همسراني آفريد تا به آنها آرام گيريد و
بين شما دوستي و مهرباني مقرر داشت.
بي گمان در اين [كار] براي گروهي که
ميانديشند مايههاي عبرتياست } [سوره
روم آیه ]21

است) .و دستور داد تا با زن به عنوان همسر احترام
بگذارید و این احترام را با افضلیت و بهتر بودن
مرتبط ساخت و فرمود" :بهترین شما کسی است که
با همسرش بهتر باشد و من بهترین رفتار را با همسرم
دارم"( روایت از ابن ماجه است).

"مجالس فالسفه در اروپا برای این منعقد
می شد تا بررسی کنند که آیا زن به مانند
مرد داری روح است؟ آیا او دارای روح
انسانی است یا دارای روح حیوانی؟ و در
بحثشان به این نتیجه رسیدند که زن روح
دارد اما روح او ،به درجات از روح مرد
پست تر است".
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تفاوتی میان عرب و غیر عرب وجود ندارد

رسالت جاویدان چیست؟

خداوند را هیچ شریک وهماوردی نیست
"نیست معبود راستینی جز خدای یکتا او را هیچ شریکی نیست او حق و هر چیز
غیر از او باطل است .او مارا آفریده و ما را روزی می دهد .اسالم عبارت است
از تسلیم شدن در برابر دستورات خداوند متعال و گردن نهادن در برابر او و توکل
کردن بر او ،تمامی نیروها در هستی برابر با تقدیر او عمل می کنند .و به تقسیم
بندی او خشنود باشیم هر چه در دنیا و در آخرت روی دهد و هر چه که به ما می
رسد از طرف خداوند است .حتی اگر مرگ باشد .آن را با روی گشاده و روانی
خشنود و راضی دریافت کنیم .و بدانیم که تقدیر او تماما خیر و خوبی است .و
هیچ خیری جز او نیست .اندیشه بسیار سخیفی است که انسان مغز و فکر خود را
میزان و ترازوی تمام هستی اطراف خود ببیند ،بلکه او باید بر این باور باشد که
هستی قانون عادالنه ای دارد اگر چه از درک و فهم او بیرون باشد و خیر اساس
هستی و صالح و شایستگی روح وجود است .او باید این موضوع را بداند و بر این
باور باشد و در آرامش و تقوی آن را در پی بگیرد"

توماس کارالیل

نویسنده و مورخ اسکاتلندی
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گوستاو لوبون

مورخ فرانسویی

رسالت و پیام جاویدان بر همه هستی چیره گشته است:
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تمامی ادیان بر اساس نامی معین نام گذاری شده اند که این نام موسس ،یا یک قوم است
که آن آئین درمیان آنها نازل شده است .زردشتی به زردشت و بودایی به بودا نسبت داده شده
اند و چون یهودیت در قبیله یهودا نازل شد به این نام معروف گشت و نصرانیت از نصارا
اقتباس شده است و همه این موارد بر خالف اسالم است.
اسالم به یک شخص یا به یک امت مرتبط نیست بلکه به یک باور و رفتار اطالق می شود:
هر کس که تسلیم خدای شود و دستورهای او را گردن نهد و از منهیات او دوری کرده و تنها
در برابر او گردن نهاد او مسلمان است ،چون خود را تسلیم خداوند متعال نموده است و آن گاه
که او از خاتم پیغمبران محمد صلی اهلل علیه و سلم پیروی نمود و از دین حق و راستینی که او
آورده است پیروی نمود و به او ایمان آورد و از او پیروی نمود او مسلمان واقعی است در هر
زمان و هر مکانی و از هر رنگ و نژادی که باشد.

"مسلمانان با وجود تفاوت در ملیت در نگاه هم بیگانه محسوب
نمی شوند .تفاوتی در بهره بردن از تمام حقوق در میان یک
مسلمان چینی با یک مسلمان عربی نیست .بر این اساس حقوق
اسالمی با حقوق اروپایی اختالف فاحش دارد"

رسالت و پیام جاویدان بر همه هستی چیره گشته است{ :آيا [كافران ديني] جز دين خدا
را ميجويند ،حال آنكه ،كساني که در آسمانها و زمين هستند ،خواه و ناخواه فرمانبردار او
شدهاند وبه سوياو برگردانده ميشوند } [سوره آل عمران آیه ، ]83

مشخص است که هر چیز در این هستی از قاعده ای معین و سنتی ثابت پیروی می کند،
خورشید ،ماه ،ستارگان و زمین همگی از یک قاعده فراگیر پیروی می کنند .آنها نمی توانند به
اندازه یک سر سوزن از آن خارج شوند یا با آن اختالف ورزند .حتی این انسان وقتی به امور
خود دقت کند پی خواهد برد که او هم زیر قوانین ثابت خداوند متعال زندگی می کند و تنفس
او و نیاز به آب ،غذا ،نور و حرارت برابر با تقدیر منظم الهی در زندگی است و تمام اعضای بدن
او تحت امر این تقدیر الهی هستند .وظایفی که این اعضاء انجام می دهند برابر با دستوری است
که خداوند به آنها داده است .این تقدیر و تدبیر که تمام این هستی از آن پیروی می کند و هیچ
ذره ای در این هستی نه در آسمانها و نه در زمین از حکم آن خارج نیست ،تقدیر پروردگار
بزرگوار و مسلط اهلل است .وقتی که مشخص شد که تمامی آن چه در آسمان و زمین است از
او پیروی می کنند پس معلوم شد که اسالم دین و آئین تمام هستی است .زیرا اسالم به معنی
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از [لطف و آفرينش خود] مسخّ ر گرداند .بي گمان در اين [امر] براي گروهي که انديشه
ميكنند ،نشانههايياست } [سوره جاثیه آیه ]13

حتی انسانی که خدایش را نمی شناسد و منکر اوست و آیات او را انکار می کند و یا غیر
او را می پرستد و کس دیگر را با او شریک می کند بنا به فطرتی که بر آن آفریده شده است
او نیز تسلیم است.
اما انسان در میان دو امر است:
موضوع نخست :فطرتی که خداوند او را برآن آفریده است از جهت تسلیم شدن و فرمان
پذیری و محبت پرستش خداوند و نزدیکی به او و دوستی آن چه که خداوند دوست می دارد
از حق و خیر و راستی؛ و دشمنی با آنچه خداوند با آن دشمن است از باطل و شر و ستم و حق
کشی و آن چه از انگیزه های فطری دارد از دوستی مال و فرزندان و همسر و میل به خورد
و نوش وازدواج و آن چه الزمه آن است از قیام اعضای بدن به وظایفی که در راستای این
وظایف الزم است.
موضوع دوم :خواست و اراده انسان ،خداوند رسوالن را به سوی او فرستاده است و برای
او کتاب فرستاده تا تفاوت میان حق و باطل و هدایت و تاریکی و خوبی و بدی را بشناسد و
او را به عقل و فهم یاری داد تا وضع خود را به خوبی درک کند و اگر خواست راه خیر را
بپیماید تا به حق و هدایت برسد و اگر نه راه شر و بدی را می پیماید که به نابودی و هالکت
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پیروی کردن و
پذیرش دستور
وامر و دوری از
نواهی بدون هیچ
اعتراض است،
ماه
خورشید،
و زمین تسلیم
هواء،
هستند،
نور ،تاریکی و
حرارت تسلیم
هستند ،درختان
و چهارپایان تسلیم
هستند .خدای بلند
مرتبه می فرماید{ :و آنچهراکهدر آسمانها و آنچهراکهدر زميناست همگيرا برايتان

می رسد { :و بگو :حق ّاز [سوي] پروردگارتاناست،پسهر ك 
س
که بخواهد ايمان بياورد وهر كسکه بخواهد كافر شود.به راستي
کهمابراي ستمكاران آتشيراکه سراپردههايش آنانرا فرا گيرد،
فراهم ديدهايم .واگر فرياد خواهندبا آبي همانند مس گداختهکه
چهرههارا بريان كندبه دادشان رسند .بد شرابياست و [جهنّم] بد
آرامگاهياست } [سوره کهف آیه ]29

اگر با توجه به موضوع نخست به آدمی بنگری پی می بری که
او مجبور است تسلیم شود و بر پذیرش امر آفریده شده است و او
هیچ راه فراری از آن ندارد و وضعیت او در این موضوع مانند سائر
مخلوقات است.
و اگر به او با توجه به موضوع دوم بنگری متوجه می
شوی که او مختار است و هر کار که بخواهد انجام می دهد
یا مسلمانی اختیار می کند و یا کافر می شود .خدای بلند مرتبه
می فرماید{:مااورابه راه آورديم .خواه سپاسگزار يا ناسپاس
باشد } [سوره انسان آیه ]3

و به همین سبب مردم را در دو گروه می بینی:
انسانی که خالقش را می شناسد و به او ایمان دارد که
او پروردگار و صاحب و تنها معبود اوست و از
دستورهای او در زندگی به اختیار پیروی می کند،
همان سان که او بر اساس تسلیم شدن برای خدایش
آفریده شده است و او را راه گریزی از آن نیست و
او تابع تقدیر اوست و این آن مسلمان کاملی است
که اسالم او تکمیل شده است و دانش او در راه
درست قرار گرفته است ،زیرا او دانسته است که
اهلل خالق و سازنده اوست همان که رسوالن را به
سوی او فرستاده است و به او نیروی دانش و توان
آموزش داده و عقل او در راه درست به کار افتاده
و نظر او محکم شده است .زیرا او فکرش را به
کار گرفته و سپس تصمیم گرفته است تا نپرستد
جز خدایی را که او را به موهبت فهم و نظر در
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خويش به سوي خداوند آورد ،بداند که به دست آويزي استوار چنگ زده است و سرانجام
كارهابه سوي خداونداست } [سوره لقمان آیه ]22

این کجا و آن کجا
"من هیچ گونه اختیاری در مقایسه میان توحید اهلل در اندیشه
اسالمی و سه گانه پرستی مسیحی نداشتم .پی بردم که دیدگاه
اخیر بسیار پست تر از اصل توحید اسالمی است .و دقیقا از همین
نکته اعتماد خود را به دیانت مسیحی از دست دادم .براین اعتبار
که ایمان به خداوند نخستین و مهمترین اصل در هر دین است و
اگر ایمان من به خداوند اشتباه باشد ،پس تمام فعالیت های من
بیهوده بوده و هیچ فایده ای در بر ندارند".

ناگیمو رامونی

موعظه گر مسیحی

رسالت و پیام جاویدان ،دین همه انبیاء و پیغمبران است:
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امورعزت داده است و زبان او به حق گویا گشته است زیرا او جز به یک خدا که توان گویایی
و نطق را به او داده است اعتراف نمی کند .پس تمام زندگی او راستی است زیرا او فرمان بردار
قانون خداست و او را دراین امر هیچ اختیاری نیست و میان او سائر مخلوقات در هستی رابطه
دوستی و شناخت و الفت حاکم شده است .زیرا او جز خدای حکیم علیم را نمی پرستد ،آن
خدایی که دیگر مخلوقات او را می پرستند و از او فرمان می پذیرند و خداوند آن ها را برای
تو ،ای انسان رام ساخته است .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :وهر كس نيكوكارانه روي [دل]

رسالت و پیام جاویدان ،دین همه انبیاء و پیغمبران است { :معبودتان ،معبود يگانه است،
براياو تسليم شويد .وبه فروتنان نويد ده[ } .سوره حج آیه ]34
و آن دین تمامی پیغمبران و رسوالن است .خدای بلند مرتبه می فرماید { :بگوييد:بهخدا و
آنچهکهبهما فرو فرستادهشده و آنچهکهبه 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

پیغمبران خدا به او ایمان آورده اند و تسلیم شدن خود را در برابر خداوند اعالن داشته و به
سوی آن دعوت کرده اند .خدای بلند مرتبه از نوح علیه السالم چنین خبر می دهد { :و خبر

نوحرابر آنان بخوان ،چونبه قومشگفت :اي قوممن،اگر قياممن و پند دادنمبه آياتخدا
برشما گران ميآيد[ ،بدانيد]کهبر خداوند تو ّكل كردهام،پس همراهبا شريكانتاندر كارتان
مصمم شويدآن گاه كارتان نبايدبرشما پوشيدهباشد .سپس [هدفيراکه داريد]در حق ّمن
اعمال كنيد وبهمن مهلت مدهيد ()71آن گاهاگر [از دعوتمن] روي گردانديد [چه باك؟]
کهازشما پاداشي نخواسته بودم .پاداشمن جزبر [عهده] خداوند نيست .و فرمان يافتهامکهاز
تسليم شدگان باشم ([ })72سوره یونس آیه ]71-72
و در باره ابراهیم علیه السالم چنین می گوید{:آن گاهکه پروردگارشبهاو فرمود :فرمان
پذير .عرض كرد:براي پروردگار جهانيان فرمانپذيرم} [سوره بقره آیه ]131
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و ابراهیم به فرزندان بعد از خودش سفارش
نمود .خدای بلند مرتبه در این زمینه می فرماید { :و

و اسالم آخرین پیام آسمانی برای بشریت است که خداوند پیغمبرش محمد صلی اهلل
علیه و سلم را با آن برای تمام مردم فرستاده است .آئینی که خداوند آن را تکمیل کرد و آن
را به عنوان دین برای بندگانش رضایت داد .خدای بلند مرتبه می فرماید { :امروز دينتانرا

برايشما كامل كردم و نعمت خويشرابرشما تمام نمودم و اسالمرا [به عنوان] دينبراي
شما پسنديدم[} .سوره مائده آیه ]3

در این آیه کریمه خداوند متعال خبر می دهد که او اسالم را برای بشریت اختیار نموده
و به آن رضایت داده و هرگز از اسالم برنمی گردد و اعالن نموده که آن دین حق است و از
هیچ کس دین دیگری را نمی پذیرد .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :بيگمان دين [حقّ]به نزد

خداوند ،اسالماست[ }.سوره آل عمران آیه ]19
و همچنین فرمود{ :وهر كس ديني جز اسالم بجويد ،هرگزازاو پذيرفته نميشود واودر
آخرتاز زيانكاراناست } [سوره آل عمران آیه ]85

در آیه نخست خداوند تاکید نمود که دین پذیرفته شده در نزد او فقط اسالم است و در آیه
دوم خبر داد که او از هیچ کس در دنیا آئینی جز اسالم را نمی پذیرد و رستگاران بعد از مرگ
فقط مسلمانان هستند و کسانی که بر آئینی جز اسالم می میرند ،در سرای دیگر زیانکار بوده و
در عذاب خواهند بود .به همین سبب تمام پیغمبران اسالم خود را اعالن کرده اند و بیزاری خود
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اسالم اسان است
"آسانی اسالم بزرگ ،از توحید خالص گرفته شده است .و راز
قوت و نیروی اسالم در همین آسانی است .شناخت اسالم بسیار
آسان بوده و از آن چه در دیگر ادیان مشاهده می کنیم خالی
است".
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ابراهيم فرزندانشرابهآن (فرمانپذيري پروردگار)
سفارش كرد .همچنين يعقوب [نيز فرزندانشراب ه
آن سفارش كرد] :اي فرزندان من ،خداوند اين
دينرا برايتان برگزيدهاست.پس جزدر مسلماني
نميريد ()132آيا هنگامي که مرگ يعقوب
فرارسيد ،حاضر بوديد! آن گاه که به فرزندانش
گفت :پس از من چه ميپرستيد! گفتند :معبود تو
و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ،آن
معبود يگانهرا ميپرستيم وما فرمانبرداراو هستيم } [سوره بقره آیه ]132-133
و خداوند از موسی علیه السالم چنین نقل می کند{ :و موسيگفت :اي قوممن،اگربه
ن آوردهايد،براو تو ّكل كنيداگر اهل تسليم هستي} [سوره یونس آیه ]84
خداوند ايما 
و از مسیح علیه السالم نقل می کند { :و چون به حواريان الهام كردم که به من و به
م و گواه باشبه آنكهما تسليم شدهايم } [سوره
رسولمن ايمان آوريد .گفتند :ايمان آوردي 
مائده آیه ]111

را از کسانی که فرمان پذیر نمی شوند و اسالم نمی
آورند اعالن داشته اند .هر کس از یهود و نصارا که
خواستار رهایی و نجات است باید به اسالم وارد شود و
از رسول اسالم محمد صلی اهلل علیه و سلم پیروی کند،
تا پیروی واقعی موسی یا عیسی علیهما السالم باشد زیرا
موسی و عیسی و محمد و تمام پیغمبران مسلمان بوده اند
و همگی به سوی اسالم دعوت کرده اند زیرا آن دین
خداوند بوده است که آنان بر اساس آن مبعوث شده
اند و برای هیچ کس که بعد از بعثت او تا به انتهای دنیا
بیاید جایز نیست خود را بدون ایمان به محمد مسلمان
بنامد و خداوند این ادعا را از او نمی پذیرد مگر این که
او به نبوت محمد صلی اهلل علیه و سلم ایمان بیاورد و از
او پیروی کند و به قرآنی که آورده است ،عمل کند.
رسوا خدا صلی اهلل عیه و سلم فرموده است ":سوگند به
آن که جان محمد به دست اوست هیچ فرد یهودی و
یا مسیحی از وجود من و پیامم با خبر نمی شود و سپس
بدون ایمان آوردن به من از دنیا می رود مگر اینکه او
از یاران آتش است"( روایت از مسلم است).

گوستاولوبن
مورخ فرانسویی
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شايسته انجام دهد ،مردباشد يا زن،اورابه زندگانياي
پاك زنده ميداريم } [سوره نحل آیه ]97

کمال رسالت جاودانی:

[راستيني] جز او نيست ،پس او را -با پرستشي خالص براي او -پرستش كنيد .ستايش خدا 
ي
راست ،پروردگار جهانيان ()65بگو:من منع شدهاماز آنكه -وقتي نشانههاي روشنگراز سوي
پروردگارمبرايمن آمدهاست -كسانيرا بپرستمکهشما [به نيايش] ميخوانيد و فرمان يافتهام
کهبراي پروردگار جهانيان فرمانبردار شوم ([ })66سوره غافر آیه ]65-66
آن دین خالص کردن پرستش برای خدای یکتاست .خدای بلند مرتبه می فرماید { :اي دو
همزندانمن ،آيا خدايان پراكنده بهتراند يا خداوند يكتاي ق ّهار! ()39به جاياو نميپرستيد
مگر نامهاييراکهخود و نياكانتان نهادهايدکه خداوند هيچ دليليبر [ح ّقانيّت]آنها نفرستاده
است .فرمانروايي جز خداوند را نيست.
فرمان داده است که :جز او را بندگي
نكنيد ،دين استوارايناست ولي بيشتر مردم
هیچ پرستشی برای غیر خدا جایز
نميدانند ([ })40سوره یوسف آیه ]39-40

آن دین عقل های سالم است .دینی که
اگر بر حقیقت و صفایش عرضه شود نفوس
برای آن فرمان پذیر و تسلیم می شوند.
خدای متعال می فرماید{ :دين استوار اين

است ولي بيشتر مردم نميدانند } [سوره
یوسف آیه ]40
آئین دلیل و برهان و حجت است{ :
بگو :اگر راست ميگوييد ،دليل خود را
بياوريد[ } .سوره نمل آیه ]64

دین رحمت و سعادت و آرامش است:

{هر كس در حالي که مؤمن است كار
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نیست پرستش فقط خاص خداوند
است

"نظام توحید در اسالم مرا بسیار شگفت زده
کرده است .توحید از مهمترین عالئم اسالم
است .توحید مرا فقط بنده خداوند می سازد
من بنده هیچ کسی نیستم .توحید در اسالم انسان
را خالص ساخته ،و سبب آزادی او در برابر هر
انسانی می گردد و این همان آزادی واقعی است.
هیچ پرستشی برای غیر خدا نیست".

ابراهیم خلیل

کشیش موعظه گر مصری

پيروي ميكنند که پيامبر درس ناخواندهاي است ک ه
ناماورا نزد خويشدر تورات و انجيل نوشته مييابند.
آنانرابه [كارهاي] پسنديده فرمان ميدهد و آنانرااز
[كارهاي] ناپسند باز ميدارد .و پاكيزهها را براي آنان
حالل ميگرداند و ناپاكيزههارابر آنان حرام ميشمارد
و بار گرانشان و قيد [و بند] هاييراکهبر [عهده] آنان
بود،از [دوش] شانبر ميدارد.پس آنانکهبهاو ايمان
آوردند و او را گرامي داشتند و او را ياري دادند و از
نوري که با او فرو فرستاده شده است پيروي كردند،
آنانندکه رستگارند } [سوره اعراف آیه ]157

و آن دینی شامل و کامل است که برای هر زمان و
مکان شایستگی دارد تا زمانی که حیات بر زمین برچیده
شود و خداوند زمین و زمینیان را به ارث برد .این دین
تمام نیازهای بشر در دین و دنیا را آورده است.
آن راه سعادت و آرامش ،دانش و تمدن ،عدل و
نیکوکاری ،عزت و آزادی وهر عمل نیک و خوب
است .این دین چقدر بزرگ وکامل است!! خدای بلند
مرتبه می فرماید { :و چه كسي نيك آيينتر است از

كسيکه نيكوكارانه روي خويشتنبه سويخدا نهاد و
از آيين ابراهيمکه پاك دينبود پيروي كرد .و خداوند
ابراهيمرا دوست گرفت } [سوره نساء آیه ]125

دین و دنیا با هم
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این اسالم که خداوند رسولش محمد صلی اهلل علیه و سلم را با آن فرستاد آئین ایمان
به خداوند و یکتا پرستی اوست .خدای بلند مرتبه می فرماید { :اوست زنده .هيچ معبود

در دین اسالم که خداوند بر محمد صلی اهلل علیه
و سلم فرستاده است خداوند چیزهای پاک و سودمند
را حالل ساخته و چیزهای ناپاک و مضر را حرام کرده
است .و به هر کار معروف امر کرده و از هر کار زشت
بازداشته است و آن دین آسان گیری است که در آن
هیچ گونه مشقت و سختی نبوده و در آن تکلیف ها
و وظایفی نیست که بشر نتواند آن ها را انجام بدهد.
خدای بلند مرتبه می فرماید { :كساني که از رسولي

"این اتحاد بی نظیر در دین و دنیا
محمد را بزرگترین شخصیت فرید
و تاثیر گذار در طول تاریخ بشریت
قرار می دهد".

مایکل هارت

نویسنده امریکایی

و چرا نه!؟

"اگر اسالم این است پس چرا همگی
ما مسلمان نشویم"؟!

گوته

ادیب المانی
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آن ندایی از خالق توست -آن که از تو به خودت مهربان
تر است -تو را ندا می دهد تا از تاریکی ها به سوی نور بیرون
بیایی .خدای بلند مرتبه می فرماید { :بگو :اي اهل كتاببه

اصول  ،مصادر و ویژگی های این پیام ورسالت کدام اند؟

و در برابر آن بنده ای که خود را تسلیم خدای بلند مرتبه
نموده است ،انسان دیگری وجود دارد ،او نپذیرفت مگر
اینکه فطرت خود ،آن فطرتی را که خداوند او را بر اساس
آن ساخته است ،با پرده انکار و نپذیرفتن بپوشاند .با وجود
فراوانی آیات و معجزات که دلیل راستی و درستی او در این
دین هستند .او برای خود شرک را اختیار نمود که بر خالف
توحید خدای یکتاست .او تاریکی ،خرافات ،خیاالت و افسانه
ها را به جای نور ،حق ،یقین و هدایت اختیار کرده است.
و برای خود راضی شد تا بنده انسانی مانند خود از احبار
یا راهبان باشد بجای اینکه بنده خدای یکتا باشد .پس فطرت
خود را پوشاند و عقل خود را تعطیل کرده و پیرو شهوات
و شبهات شد .و فطرتی را که خداوند او را بر آن آفریده
است واگذاشت .زیرا هر نوزاد بر اساس فطرت اسالم از مادر
متولد می شود{ :از فطرت الهي که مردم را بر اساس آن

پديد آورده است [پيروي كن] .آفرينش خداوند دگرگون 
ي
نميپذيرد .دين استوارايناست .ولي بيشتر مردم نميدانند }
[سوره روم آیه ]30

تو االن می توانی مقدار سقوط کافر در گمراهی و
انحراف را تشخیص بدهی .خدای فرماید{ :او كسي است

کهشمارادر زمين جانشينان [خود] گرداند.پسهر كسکه
كفر ورزد [پي آمد] كفرشبه زيان اوست .ودر حق ّكافران،
كفرشان در نزد خدا جز خشم نميافزايد .و در حق ّ كافران
كفرشان جز زيان افزون نميسازد } [سوره فاطرآیه . ]39
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اصول تشریع و قانونگذاری:

یقین محمد به رسالتش
"گاهی حالت آن شاهان و
حاکمان را تصور می کنم که از
این مرد ساده نامه هایی را دریافت
داشته و او آنها را به اطاعت خود
فراخوانده بود .اما ارسال این نامه
ها مقدار اعتماد و یقین محمد به
خود و به رسالتش را نشان می
دهد .با این یقین و با این ایمان
برای امتش اسباب توان و عزت
و قدرت را آماده ساخته و آنان را
از صحرا نشینان به رهبران نصف
دنیا بدل ساخت .محمد زمانی
درگذشت که از قبائل ناسازگار و
ناهمخوان یک امت واحده ایجاد
کرده بود ،امتی با نیرو و حرارت
و احساسات فراوان".

جواهر لعل نهرو

نخستین نخست وزیر هند

تشریع و قانونگذاری اسالمی بر اصول و پایه های
بی نظیری استوار است که به آن صالحیتی می دهد تا
هر فرد در هر زمان به آن ها عمل کند .مهمترین این
اصول عبارتند از:

نخست :آسان گیری:

هیچ تکلیف و وظیفه شرعی اسالمی از توان افراد
مکلف بیرون نیست و انجام آن ها بیش از کارهای
عادی سبب رنج و خستگی نمی شوند؛ زیرا دین آسان
است .خدای فرماید {:خداوند در حق ّشما آساني

ميخواهد و در حق ّشما دشواري نميخواهد}[سوره
بقره آیه ]185
و خدای فرماید{ :خداوند ميخواهد ،از
[مسئوليت] شما بكاهد و انسان ناتوان آفريده شده
است } [سوره نساءآیه ]28
و خدای فرماید{ :خداوند هيچ كس را جز [به
اندازه] توانش مكلّف نميسازد[ }.سوره بقره آیه ]286

عائشه رضی اهلل عنها می گوید ":هرگز رسول
خدا صلی اهلل علیه و سلم در میان دو امر اختیار داده
نشد مگر اینکه آسان ترین را اختیار نمود تا زمانی
که گناهی در آن نبود و اگر در آن گناهی بود او
دورترین مردم از آن بود او هرگز برای خود از کسی

پیغام نبوت محمد
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سوي سخني آييد که برابر بين ما و شماست :که جز خدا را
بندگي نكنيم و چيزي را با او شريك نياوريم و برخي از ما
برخي ديگررابه جاي خداوند پروردگار برنگيرد.اگر روي
برتافتند ،بگوييد:به آنكهما مسلمانيم گواه باشيد } [سوره آل
عمران آیه ]64

" محمد زندگی خود را وقف کرد تا پیام
خود را در محیط اجتماعی عرب در دو
شکل محقق سازد :و این دو شکل عبارتند
از :وحدانیت در اندیشه دینی و قانون و
نظام حکومت و این به فضل اسالم فراگیر
و کامال تکمیل شد .اسالمی که در آن
وحدانیت و سلطه اجرایی با هم آشکار
شدند و اسالم به فضل این ،تبدیل به یک
نیروی دافعه قوی گشت که عرب را از
یک امت جاهل به یک امت متمدن بدل
ساخت"

ارنولد توینبی

مورخ انگلیسی
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انتقام نگرفت اما اگر حریم خداوند
شکسته می شد برای خداوند انتقام می
گرفت"( روایت از بخاری است).
از جمله برداشتن سختی در شریعت
اسالم کمی تکالیف است .به طوری که
مکلف بدون سختی و به رنج افتادن قادر
به انجام آن ها می باشد؛ زیرا در رنج
افتادن سختی است و سختی از این دین
برداشته شده است .خدای فرماید{ :ودر

همان گونه که هدف از تکالیف
و وظایف؛ خوشبختی مکلف در دنیا و
آخرت است و تشریع به اندازه ای است
که آدمی توان انجام آن را داشته باشد.
خدای فرماید { :اي مؤمنان،از چيزهايي

مپرسيد که اگر براي شما آشكار شود،
شما را اندوهگين كند ،و اگر وقتي که
قرآن فرو فرستاده ميشود،ازآن بپرسيد،
[سختي آن] برايتان آشكار
خواهد شد .خداوند از آنها
(سؤاالت)در گذشت ،و خداوند
آمرزنده بردبار است ()101به
راستي گروهي پيش از شما از
[همانند] آن پرسيده بودند .آن
گاه به [سبب] آن كافر شدند }
[سوره مائده  101-102آیه ]13

دوم :رعایت مصالح مردم:

کسی که احکام شرعی را
مورد بررسی قرار می دهد در می
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{و تو را جز مايه رحمت براي جهانيان
نفرستادهايم } [سوره انبیاء آیه ]107

عقیده محکم

نخست دین

در ارکان پنج گانه اسالم چیزی که سبب نفرت و فرار غیر
مسلمان شود وجود ندارد و با وجود سادگی این تکالیف و
کمی تعداد آنها نیازی به وارد کردن اصالح بر آنها نیست،
تا در دل مسلمان اثبات شوند .ارزش عملی عقیده اسالمی
دلیل ذاتی توان  ،نیرو ،محکمی و انتشار آن است.

"اصول مسلمانان اخالقی و شریعت و حکومت آنان بر
اساس دین و اسالم استوار بود .اسالم ساده ترین و
واضح ترین تمامی ادیان است .و اساس آن بر گواهی
ال اله اهلل و محمد رسول اهلل استوار است".

جورج سارتن
سخنران در دانشگاه واشنکتن و هاروارد

ویل دورانت

نویسنده امریکایی
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دين براي شما هيچ محظوري قرار نداده
است[ }.سوره حج آیه ]78

یابد که هدف از احکام محقق ساختن
مصالح مردم است ،تا برای مردم خیر و
خوبی محقق شده و از آنان شر و فساد
در دنیا و آخرت دور شود .خدای فرماید:

رحمت برای محقق شدن مصالح
است و اال اگر رحمت هدف نبود رسول
خدا به رسول رحمت توصیف نمی شد.
تکالیف برای حفظ مصالح بندگان در
دنیا و آخرت است .زیرا خداوند از تمام
بندگانش بی نیاز است و هیچ عبادتی به او
سودی نمی رساند و هیچ گناه و معصیتی
به او زیان نمی رساند و تمام شریعت
عدل ،رحمت ،مصلحت و حکمت
است .و هر مسئله ای که از عدل به ستم
و از رحمت به ضد آن و از مصلحت به
مفسدت و از حکمت به بیهودگی بدل
شد ،از شریعت نیست.

سوم :محقق ساختن عدل در
تمام جنبه های آن:

نصوصی که عدل را به عنوان
یک روش و منهج اثبات می
کنند بسیار زیادند .بسیاری از
نصوص به برپاداشتن عدل و
بر حذر داشتن از ظلم فرا می
خوانند .حتی این مورد با مخالف
نیز صدق می کند .خدای فرماید:

{ اي مؤمنان،براي [گزاردن حقّ]
خدا [که مفاد عهد پيش گفته
189

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

است] برخيزيد [و] گواهان به عدل باشيد .و دشمني قومي شما را بر آن ندارد که به عدال 
ت
رفتار نكنيد،به عدالت رفتار كنيدکهآنبه تقوي نزديكتراست واز خداوند پروا بداريد،که
خداوندبه آنچه ميكنيد آگاهاست } [سوره مائده آیه ]8

ویژگی های قانونگذاری اسالمی:

چهارم :فراگیری وتکامل:

نخست :مصدر آن ربانی است:

نكردهايم}[ .سوره انعام آیه ]38

وهمچنین خدای فرماید{ :و بر تو كتاب [آسماني]
براي روشن ساختن هر چيزي و راه نمودن و رحمت و
مژده دادن مسلمانان نازل كرديم } [سوره نحل آیه ]89

و این فراگیری در عقیده و باور و نگاه آدمی و در
عبادت و تقرب و در اخالق و فضائل و در تشریع و
قانونگذاری و تنظیم و احکام و بلکه در تمام زندگی،
متجلی می شود.

پنجم :توازن و میانه روی و اعتدال:

دین اسالم دین توازن و میانه روی و اعتدال است{:و
}[سوره
همچنين شما را امتي ميانه [برگزيده] گرداندهايم 
بقره آیه ]143

هر چیز در احکام و شریعت او به میزان دقیق آماده
شده است{ .و آسمانرا برافراشت و ترازورا مقرر داشت

اسالم  ..امنیت و امان یافتن
"یهود زیر پرچم اسالم به امنیت و
عدالت دست یافته و از شکنجه و
تجاوز رهایی یافتند .بر آنان قرن های
متمادی سپری شد ،در حالی که در
رفاه وثروت بسر می بردند".

نسیم سوسه

سخنران یهودی عراقی

} [سوره رحمن آیه ]7

و مسلمانان را به توازن در همه چیز دستور داده است .واز این نمونه است کالم خداوند:

{و آنانکه چون انفاق كنند ،زياده روي نميكنند و بخل نميورزند و [شيوهشان]بيناين [دو
حدّ ] معتدلاست } [سوره فرقان آیه ]67

و رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم از زیاده روی برحذر داشته است و فرموده است" :از
زیاده روی در دین بپرهیزید زیرا زیاده روی کسانی را که پیش از شما بوده اند نابود ساخته
است" و به توازن و دادن حق هر کس به خودش امر کرده است و فرموده است"خدایت بر تو
حقی دارد و نفست بر تو حقی دارد و همسرت بر تو حقی دارد پس حق هر صاحب حقی را
بده"
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مصدر دین اسالم خالق عظیم است .کسی که آدمی و هستی
را با آن چه در آن است ،آفریده است .و مصدر الهی بودن به
آن ،مزایای فراوانی می دهد از آن جمله :اهلل خالق و رازق است
و فقط او حق قانونگذاری دارد و پیغمبران و پیروان آنان قانون
را به خداوند یکتا نسبت می داده اند و تمام قوانین دیگر را باطل
می کردند .خداوند متعال از خاتم پیغمبران نقل می کند ،آن
چه را او در نسبت به شرع خود گفته است { :بگو :من از ميان

پيامبران [پديدهاي] نو ظهور نيستم و نميدانم که با من و شم ا
چگونه رفتار خواهد شد .جزاز آنچهبهمن وحي ميشود ،پيروي
نميكنم ومن جز هشدار دهندهاي آشكار نيستم } [سوره احقاف
آیه ]9

رسول خدا با وجود منزلت بزرگ و جایگاه عظیم در نزد
خداوند پیروی قانونی است که از طرف او وحی شده است.
رسول خودش واضع قانون نیست و از قانون و منهج خدایش
پیروی می کند و مخالف قانون او عمل نمی کند .آفریننده بودن
اهلل سبب می شود که او نسبت به آفریده ها داناتر باشد .خدای
فرماید { :آيا كسي که [همه چيز را] آفريده است ،نميداند! و
اوست باريكبين آگاه } [سوره ملک آیه ]14
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از مهمترین دالیل صحت و درستی دین و رسالت آن
متمایز بودن آن به ویژگی فراگیری و تکامل است ،خدای
فرماید{ :هيچ چيزيرادر كتاب (لوح محفوظ) فرو گذار

او به فطرت بندگانش آگاه تر است و به مصلحت و مفسدت
آنان داناست .او داناتر است به آنچه برای آنان سودمند است و به
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و قانونگذار بودن خداوند ،به قانون او
ویژگی عدل و درستی می دهد .خداوند
پاک است از اینکه بر بنده ای به حساب
بنده دیگر ستم روا دارد .همانطور که کیفر
ها در اسالم کیفر های دنیایی و اخروی
هستند ،هر کس که در دنیا به هر سبب
به پاداش خود یا به کیفر کارهای بد
خود نرسید سزای خود را در سرای دیگر
خواهد یافت.

سوم :ارتباط میان دنیا و آخرت:

ياخدا!} [سوره بقره آیه ]140

دوم :ارتباط تشریع اسالمی با اخالق:

از امور ثابت است که هدف
قانونگذاری به محض طرح آن محقق نمی
شود ،بلکه به پذیرش مردم در اجرای آن با
رضایت و قناعت قلبی ،متوقف می شود.
همانگونه که هدف از قانون فقط با ساختار
نیکو و محکم کردن آن نیزمحقق نمی
شود ،بلکه با اجرای آن توسط افرادی که
برای آنها وضع شده است محقق می گردد.
این اجرا باید با انگیزه درونی از سوی
خودشان باشد و این انگیزه از ایمان آنان به
منصفانه بودن قانون و رضایت آنها نسبت
به آن و باور آنان نسبت به پاداشی است
که از قانونگذار دریافت می کنند .اگر
به قانون و احکام او رضایت داشته باشند.
قوانین اسالم بر اساس رضایت و اقناع قلبی
اقامه شده اند .خداوند در آموزش اسالم به
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و خداوند بعثت رسول اش را منحصربه این
دلیل ،نموده است .رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم
می فرماید ":من برای تکمیل کردن اخالق نیکو
برانگیخته شده ام".

از مواردی که قوانین اسالم را از دیگر قوانین
وضعی بشری متمایز می کند آن است که اسالم در
دنیا و در آخرت کیفر و پاداش می دهد و همیشه
پاداش اخروی از پاداش دنیوی بزرگتر است به
همین سبب مومن انگیزه قوی داخلی برای انجام
اعمال و پیروی از اوامر واجتناب از نواهی دارد .و
اگر مکلف در دنیا به کیفر خود نرسید ،می داند که
خداوند از او غافل نمی شود و مردم به آن چه در
دنیا انجام می دهند در برابر خداوند پاسخگو هستند.
خدای بلند مرتبه می فرماید { :آيا ميپندارد که

كسيبراو توان نيابد! } [سوره بلد آیه ]5
و همچنین می فرماید{ :آيا ميپندارد که كس 
ي
اورا نديدهاست!} [سوره بلد آیه ]7

چهارم :تاثیر اجتماعی احکام الهی:

دین آرامش
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آن چه برایشان زیان دارد و هیچ کس غیر
از سازنده ،به ساخته و صنعت خود داناتر
نیست .خدای فرماید{ :بگو :شما داناتريد

این مهم امر کرده است { :وبا آنان سخني مؤثرد ر
دلهايشان بگو[ } .سوره نساء آیه { ]63پس پند دهکه
تو تنها پند دهندهاي ()21بر آنان چيره نيستي (})22
[سوره غاشیه آیه ]21-22

"من برای نخستین بار در زندگی خود
احساس آرامش و آسایش کردم و دانستم
که زندگی من ارزش دارد .فهمیدم که
خدایی را که نمی بینی و او تو را در هر
جا می بیند به چه معنی است و کارهای تو
را زیر نظر دارد و آنها را با میزان عادالنه می
سنجد .تا پاداش کارهایت را در روز قیامت
بدهد".

اناتولی اندربوش

ژنرال روسی

تشریع و قانون اسالمی مصلحت یک شخص را بر شخص دیگر ترجیح نمی دهد و به
نفع یک شخص و به ضرر شخص دیگر عمل نمی کند .اسالم مشکل بزرگ جوامع بشری،
را حل کرده است ،مشکل درگیری میان مصالح فردی و مصالح اجتماعی ،در نظام سرمایه
داری مصلحت فرد بر مصلحت جامعه غالب شده است و در نظالم سوسیالیستی مصلحت جمع
بر مصلحت فرد غالب گشته و مصلحت فرد از بین رفته است و اموری فطری او چون حق
تملک و استقالل و امور خصوصی او از بین رفته و به همین سبب شخصیت او پژمرده گشته و
استعدادهای او روز به روز ضعیف می شوند .اما اسالم نظام قانونگذاری خود را بر اساس توازن
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در میان این دوحق قرار داده است .حقوق اجتماعی جامعه ای را که در آن زندگی می
کند ،رعایت کرده است .اما در همین وقت از خواسته های فرد مسلمان نیز غافل نمانده
است .در بحث قضایای سیاسی می یابیم که از حق حاکم و صاحب امر است که مردم
مطیع حکم و دستور او باشند و از او پیروی و حرف شنوی داشته باشند ،اما این اطاعت
مشروط بر آن است که او در دستورهای خود مصلحت عمومی را رعایت کند .گرنه
اسالم این حق را از او سلب می کند .الزم است تا از ولی امر در غیر معصیت خداوند
اطاعت شود.

پنجم:ثبات در قواعد و نرمش در اجرا:

اسالم بر اصولی ثابت و الیتغیر استوار است ،اصولی که از مصادر نخستین برگرفته
شده اند :قرآن که خداوند آن را محفوظ نگه داشته است{ :بي گمان ما قرآن را فرو

فرستادهايم وبه راستيما نگهبانآن هستيم } [سوره حجر آیه ]9
ن را ه
آن که هیچ باطلی در آن وارد نمی شود{ :باطل از هيچ سمت و سو در آ 
نمييابداز [سوي] فرزانه ستود ه فروفرستادهشدهاست } [سوره فصلت آیه ]42

و سنت نبوی از دیگر مصادر تشریع اسالمی است ،سنتی که توسط علمای نقاد حفظ
و تدوین شده است .و غالبا نصوص آن در برگیرنده احکام عمومی تشریع و قانونگذاری،
بدون توجه به تفاصیل مربوط به تطبیق است  .اجرای این احکام برای گذاشتن سلطه
مجتهد برای رعایت اوضاع واحوال اجرای احکام است ،اجرای این قوانین را با مقداری
نرمش در برابر واقعیت های جوامع قرار داده است .زیرا آن چه مهم است محقق شدن
اهداف بدون توجه به شکل ظاهری وسایلی که ما را به آن اهداف می رسانند می باشد .تا
زمانی که آن کار مخالف نصی شرعی یا اصلی از اصول شرع نباشد به همین سبب اجرای
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دین عزت و کرامت
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عمومی شریعت تا حد زیادی با نرمش و توانایی تغییر همراه است .به همین سبب اشکالی ندارد
که با توجه به موضوعات و مسائل جدید احکام جدیدی بوجود بیاید ،احکامی که درخور این
اوضاع و احوال جدید باشند.

اسالم دین صلح ،مساوات ،آزادی ،برادری ،کرامت و عزت
است .این به خوبی در احکام  ،اصول و آدابش برای ما آشکار
می شود .مثال روزه در اسالم مانند روزه در دیگر ادیان نیست.
زیرا مشکل آدمی این نیست که خواسته های جسم خود را
سرکوب کند به مانند آن چه که راهبان انجام می دهند ،تا
اینکه یکی از آنان تبدیل به یک جسد استخوانی متحرک
می شود .اسالم خواسته های جسم را تهذیب و پاک نموده
و آنها را سرکوب ننموده است .روزه دراسالم برای آموزش
صبر ،شکیبایی و جهاد بر ضد شهوات گناه آلود و حرام می
باشد و توجه به خداوند در هر حالت آشکار و پنهان وچشیدن
طعم محرومیت و گرسنگی تا نسبت به محرومان دلسوزی کند.
همانگونه که روزه فرصتی برای جسم می باشد تا از پرخوری
راحت شود .پس روزه برای صحت و سالمتی و برای روح و
عقل و برای جامعه در ایجاد نزدیکی و همکاری و اتحاد مفید
است".

بریشما بنکمرت

استاد تربیت تایلندی که از بودایسم به اسالم گرایید
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شریعت اسالم و قوانین
وضعی ..تفاوت ها و
اختالف ها:

تفاوت نگاه روانی به قوانین و جایگاه آنها در قلوب مردم:

تشریع اسالمی دارای جایگاه بلندی در دل های مردم بوده و از قداستی خاص برخوردار
است و این به سبب صفت دینی است که به آن متصل شده است .زیرا سازنده این قانون
خداوند است و او کسی است که در دل ها از قداست بلند مرتبه ای برخوردار بوده و از او به
شکل مطلق فرمانپذیری می شود.

هماهنگی شریعت اسالمی با فطرت بشری و شایستگی اجرای آن در هر زمان و
مکان:

شریعت اسالمی با همه ملت ها و اقوام هماهنگی دارد .با توجه به اختالف طبیعت ،نژاد و
زبان آنها ،زیرا سازنده و قانونگذار آن خداوند پاک است و او به هر آن چه شده و خواهد شد
آگاه است .او به فطرت و غرائز بشری و طبیعت او و به هر آن چه مربوط به اوست ،آگاهی
کامل دارد و از پیروی شهوات و خواهشات نفسانی پاک و منزه است .خدای بلند مرتبه می
فرماید { :پس روي [دل] اترابا حق ّ گرايي تمامبه سوياين دين بگردان.از فطرت الهيکه

مردم را بر اساس آن پديد آورده است [پيروي كن] .آفرينش خداوند دگرگوني نميپذيرد.
دين استوارايناست .ولي بيشتر مردم نميدانند } [سوره روم آیه ]30

اما قوانین وضعی را بشر ساخته است و بشر هر چندان که به دانش دست یابد باز هم از
درک تمام حقایق قاصر است .اگر آنان بدانند دیروز و امروز چه روی داده است از درک آن
چه فردا روی خواهد داد ناتوان هستند و ممکن است قسمتی از طبیعت بشری را درک کنند
اما از درک کامل آن درمانده و ناتوان اند و به همین جهت این قوانین با فطرت بشری و تمام
جوامع هماهنگ نیستند .این قوانین اگر برای یک قوم شایستگی داشته باشند برای قوم دیگر
شایستگی ندارند.
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تشریع اسالمی موافق با نظر درست و در مسیر حق و عدل است و این به سبب عدم ورود
خطا و اشتباه یا ستم و ظلم یا پیروی از خواهشات و شهوات در تشریع اسالمی است .خدای بلند
مرتبه می فرماید {:و وعده پروردگارت از روي راستي و انصاف كامل است .براي سخنانش
تغيير دهندهاي نيست .واو شنواي داناست } [سوره انعام آیه ]115

خداوند متعال از غرض ورزی پاک است .او تمام امور پنهانی و آشکار را می داند و به
کارهای بندگان احاطه دارد به چیزی دستور می دهد که مصلحت بندگان در آن است و فقط
از چیزی باز می دارد که برای آن ها ضرر دارد .اما قوانین وضعی در معرض اشتباه و غلط و
فراموشی و پیروی از خواهشات نفسانی هستند و به همین سبب از اشتباه ،کوتاهی ،باطل شدن
و تغیر و تبدیل مصون نیستند .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :واگراز نزدغيرخدابود ،قطعادر

آن اختالفي بسيار ،مييافتند } [سوره نساء آیه ]82
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در میان تشریع اسالمی و قوانین وضعی تفاوت های فراوانی وجود دارد .از جهت:

شریعت اسالمی با حق و عدل و درستی همگام است:
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شریعت اسالمی جانب انسانی را رعایت کرده است:

شریعت اسالمی فقط یک مجموعه قوانین نیستند که مردم با فکر خود آن ها را ساخته باشند
بلکه آن ها را خداوند ساخته است با توجه به آن چه برای انسان و طبیعت و آفرینش او مناسب
است .آن که آدمی را آفریده است بهتر می داند چه چیزهایی برای آنها مناسب است { :آيا

اما قوانین وضعی برابر با خواهشات سازندگان و برابر با توجه و مزاج و طبیعت جامعه آنان
درست شده اند.

مرتبط بودن تشریع اسالمی با جانب روحی:

تشریع اسالمی به ظاهر و باطن اعمال توجه می کند .خدای بلند مرتبه می فرماید{ :و
بدانيدکه خداوند آنچهراکهدر دلهاي شماست ،ميداند،پسازاوبر حذر باشيد و بدانيدک ه
خداوند آمرزنده بردباراست} [سوره بقره آیه ]235

بر خالف قوانین وضعی که به ظاهر قضیه می پردازند و کاری به قسمت روحی یا اخروی
آن ندارند .کیفر در قوانین وضعی فقط دنیایی است.
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"جامعه اسالمی که به احکام و آداب اسالمی پایبند است،
جامعه ای تمیز و خوشبخت بوده و تمام انواع جرایم در آن
از بین رفته اند".

بریشا بنکمرت

استاد تربیت تایلندی که از بودایسم به اسالم گرایید
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كسيکه [همه چيزرا] آفريدهاست ،نميداند! و اوست باريكبين آگاه } [سوره ملک آیه ]14
و او بهتر می داند چه چیزی بار آنها را سبک می کند} :خداوند ميخواهد،از [مسئوليت]
شما بكاهد و انسان ناتوان آفريدهشدهاست } [سوره نساء آیه ]28

جامعه ای تمیز و خوشبخت
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می کند و در میان هیچ کدام تفاوتی قایل نمی شود .خدای فرماید:

مصادر اسالم:
تشریع اسالمی و عقاید و احکام آن از وحی الهی-
قرآن و سنت – برگرفته شده است .اینها دو مصدر
اسالم هستند و قوانین و عقاید و احکام اسالمی از این
دو برگرفته شده اند .بطور مختصر این دو اصل تعریف
می شوند:

الف :قرآن عظیم:

خداوند متعال قرآن را بر بنده اش محمد صلی
اهلل علیه و سلم فرستاد تا سبب هدایت پرهیزکاران و
قانونی برای مسلمانان باشد وشفای دل کسانی باشد
که خداوند قصد هدایت آنان را دارد و چراغی برای
کسانی باشد که خداوند به آنان رستگاری و نور را
اراده نموده است و آن شامل آن اصولی است که
خداوند برای آن پیغمبران را فرستاده است .قرآن
نخستین کتاب فرستاده شده نبود:
همانگونه که محمد صلی اهلل علیه و سلم نخستین
رسول و فرستاده نبود .پیش از این بر ابراهیم صحیفه
هایی فرستاده شد و خداوند موسی را با دادن تورات
عزت داد ومسیح انجیل را آورد و این کتاب ها وحی
خداوند متعال بودند که بر پیغمبرانش وحی نموده بود
و آن چه که ثابت می کند که این قرآن وحیی از طرف
خداست آن است که او ایمان به تمام پیغمبران را اثبات
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جایگاه قرآن و فضیلت آن
قرآن آخرین کتاب آسمانی
است
"هنگامی که من به توحید ایمان آوردم ،به
دنبال دلیل و حجت گشتم تا ثابت شود که
قرآن کتاب خداوند است و آن آخرین
کتاب آسمانی و پایان بخش همه آن ها
است .من خداوند را سپاس می گویم چرا
که به من توان حل این مسئله را داد .قرآن
کریم تنها کتابی است که به تمامی کتاب
های آسمانی اعتراف می کند ،در حالی
که می بینینم آنها یکدیگر را رد می کنند.
این در حقیقت یکی از ویژگی های قرآن
است".

بشیر شاد

موعظه گر هندی

"قرآن چهارده قرن در حافظه مسلمانان
پابرجا مانده و سبب بهره وری ذهن و خیال
آنها گشته است .اخالق آنان را شکل داده
و استعداد میلیون ها نفر از آنها را تقویت
کرده است .قرآن آسان ترین عقاید و بی
ابهام ترین و دورترین آنها از شکلیات و
مراسم را در وجود انسان ایجاد می کند
و بیش از تمام باورها از دوگانه پرستی و
غیبگویی به دور است .اسالم بزرگترین
نقش را در باال بردن جایگاه اخالقی و
فرهنگی مسلمانان دارد .اسالم بود که در
میان آنان اصول نظام اجتماعی و وحدت
اجتماعی را بوجود آورد و آنان را بر پیروی
از قواعد سالمتی تشویق نمود و عقل آنان
را از بسیاری از خرافات و توهمات و از ستم
و سخت دلی آزاد کرد و وضعیت بردگان
را اصالح و نیکو کرده و در دل افراد پست
و تحقیر شده کرامت و عزت را بوجود
آورد".

ویل دورانت
نویسنده امریکایی
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{به راستي آنان که به خدا و فرستادگانش كفر ميورزند و
ميخواهنددر ميانخدا و فرستادگانش جدايي بيندازند و ميگويندبه
برخي ايمان ميآوريم و برخي [ديگر]را انكار ميكنيم و ميخواهند
ي برگزينند ()150اين گروه در حقيقت كافرند و
بين اين [و آن] راه 
براي كافران عذابي خوار كننده آماده ساختهايم ()151
و كساني که به خدا و رسوالنش ايمان آوردند و بين
كسي از آنان فرق نگذاردند ،اينان ،خداوند پاداششان
را به آنان خواهد داد و خداوند آمرزنده مهربان است
[}152سوره نساء آیه ]150-152

اما مقدار زیادی از کتابهای پیشین مفقود شده بود
و اکثر آنان کهنه گشته و در معرض تحریف و تبدیل
قرار گرفته بودند.
اما خداوند متعال حفظ قرآن را بر عهده گرفته
بود .خدای متعال فرماید{ :بي گمان ما قرآن را فرو
فرستادهايم و به راستي ما نگهبان آن هستيم} [سوره
حجر آیه ]9

و آن را نگهبان پیام دیگر کتب و ناسخ آنها قرار
داده است .خدای فرماید{ :و [اين] كتاب را به راستي
[و] تصديق كننده كتابيکه پيش از آن است و بر آن
حاكماستبه تو نازل كرديم}[سوره مائده آیه ، ]48

و خداوند آن را به بیان کننده همه چیز توصیف
می کند .خدای فرماید{ :وبر تو كتاب [آسماني]براي

روشن ساختنهر چيزي و راه نمودن و رحمت و مژده
دادن مسلمانان نازل كرديم} [سوره نحل آیه ]89

و آن هدایت و رحمت است .خدای بلند مرتبه
می فرماید{ :بي گمان دليلي از [جانب] پروردگارتان
و هدايت و بخشايشي برايتان آمده است}.
[سوره انعام آیه ]157

و آن به بهترین راه هدایت می کند .خدای فرماید:

{اين قرآن به راهي هدايت ميكند که آن استوارتر
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ب :سنت نبوی:

است وبه مؤمنانيکه كارهاي شايسته ميكنند بشارت ميدهدکه آنان پاداشي بزرگ دارند}
[سوره اسراء آیه ]9

قرآن بشریت را در تمام قضایای زندگی به بهترین راه راهنمایی می کند.
وقرآن تمام نیازهای بشر را در بر دارد آن شامل اصول ،عقاید ،احکام ،معامالت ،آداب
و دیگر چیزها است .خدای فرماید{ :هيچ چيزي را در كتاب (لوح محفوظ) فرو گذار

خداوند بلند مرتبه قرآن را بر
رسول خدا نازل کرد و سنت نبوی را
به او الهام نمود .خدای فرماید{ :آن

نكردهايم[}.سوره انعام آیه )44( ]38

و این به مانند قرآن است.
رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم می
فرماید":همانا به من کتاب و مانند آن
داده شده است ،همانا به من قرآن و
مانند آن داده شده است" ( روایت
از احمد است) سنت یک نوع وحی
و الهام از طرف خداوند به رسولش
محمد است .زیرا نبی خدا صلی اهلل
علیه و سلم از هوی نفس سخن نمی
گوید بلکه چیزی را می گوید که از
جانب خداوند به ابالغ آن به مردم ،امر
شده است .خداوند می فرماید{ :جز

کتاب فراگیر
"قرآن کتاب تربیت و فرهنگ سازی است و تمام آن چه در آن است ،درباره واجبات و فرائض نیست.
فضایلی که مسلمانان بر آن تشویق می شوند ،از جمله زیباترین فضائل و برترین آنها در میزان اخالق هستند و
هدایت کتاب در نواهی آن آشکار می شود همان گونه که در اوامرش نیز آشکار می شود".

سدنی فیچر

استاد دانشگاه اوهایو در امریکا

سنت بی مانند و بزرگوار
" سنت بی مانند محمد تا به امروز پابرجا مانده است  .آن نشانه
بزرگترین اخالص دینی است که در روان ملیونها انسان پیرو
سنت در روی کره زمین برانگیخته شده است".

ایتین دینیه

نقاش و اندیشمند فرانسوی
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(قرآن) جز وحي نيست که [بر پيامبر]
فرستاده ميشود} [سوره نجم آیه ]4

از آنچهبهمن وحي ميشود ،پيرو 
ي
نميكنم و من جز هشدار دهندهاي
آشكار نيستم} [سوره احقاف آیه ]9

سنت مصدر دوم از مصادر
اسالم است و آن تمام آن چیزی
است که از رسول خدا صلی اهلل علیه
و سلم با سند صحیح و متصل به او
روایت شده است از سخن و کردار
و تقریر به معنی پذیرش یا توصیف .
سنت شرح دهنده وبیان کننده
قرآن است به او اجازه داده شده است
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تا عموم ،خصوص ،اجمال و مختصر قرآن
را تبین کند .خداوند می فرماید[{ :آنانرا]با

پس سنت شارح قرآن است و آیات
آن را تفسیر کرده و احکام مختصر آن را
به تفصیل بیان می کند .رسول خدا صلی اهلل
علیه و سلم گاهی با سخن و گاهی با عمل و
کردار و گاهی با هر دو ،آیاتی را که بر او
نازل شده بود ،شرح می داد و سنت در بیان
برخی از احکام و قوانین مستقل وارد شده
است.
سنت مطهر رسول خدا تطبیق عملی
احکام و عقاید و عادات و معامالت و آداب
اسالمی است .رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم
آن چه را به او دستور داده شده بود اجرا می
کرد و به مسلمانان دستور می داد تا به مانند
او عمل کنند و خداوند به مومنان دستور داده
است تا از سخنان و کردار او پیروی کنند
تا ایمانشان تکمیل شود .خداوند می فرماید:
{به راستيبرايشما،براي كسيکه [پاداش]

خداوند و روز قيامت را اميد ميدارد و
خداوند را بسيار ياد ميكند ،در رسول خدا
سرمشقي نيكوست} [سوره احزاب آیه ]21

صحابه کرام رضوان اهلل علیهم سخنان و
افعال رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم را برای
نسل های بعد از خود نقل کرده اند.
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قرآن و حدیث کنار به کنار
"قرآن به وسیله حدیث تکمیل می شود.
آن مجموعه ای از سخنان هستند که به
کارها و دستورات محمد مرتبط می شوند
و در حدیث عنصر اساسی را که در
ذهن محمد در برابر اوضاع متغیر شکل
می گرفته است مشاهده می کنید .سنت
بیان کننده و مفسر قرآن است و از آن بی
نیازی حاصل نمی شود".

جاک رایسلر

شرق شناس فرانسوی

سنت هدایت گر
" همانا عمل به سنت محمد سبب حفظ
کیان اسالم و رشد آن می شود .و ترک
سنت سبب از هم پاشیدن اسالم می گردد.
سنت مانند ستون فقرات آدمی است ،که
ساختمان اسالم بر آن استوار ایستاده است و
اگر آن ستون را برداری ،این ساختمان از
هم می پاشد گویی که آن از کاغذ ساخته
شده است"

لیوپولد فابس

اندیشمند دانمارکی
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داليل و كتابها [فرستاديم] وبه تو قرآن ناز 
ل
كرديم تا براي مردم روشن سازي آنچه را
کهبر آنان فرو فرستادهشدهاست وباشدکه
انديشه كنند} [سوره نحل آیه ]44

و هر نسل آن ها
را برای نسل بعدی
نقل کرده است و
سپس آنها را تدوین
کردند .ناقالن سنت
در نقل آن بسیار
سخت گیری می
کردند و شرایط سختی برای پذیرش روایت
قایل بودند و شرط پذیرش را هم عصر بودن
راوی با کسی قرار داده بودند که از او روایت
کرده است تا سند کامال درست و مشخص به
رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم برسد و تمام
کسانی که این روایت از آنان نقل شده است
باید قابل اعتماد ،ثقه ،عادل ،راستگو و امانتدار
بوده باشند.
واجب است به قرآن و سنت به عنوان دو
مصدر اساسی در دین اسالم ایمان داشته باشیم
و از آنان پیروی و به آنها مراجعه کنیم و از
اوامر آنها پیروی و از نواهی آنان دوری کنیم
و اخبار وارده در آنان را تصدیق کرده و به
چه در آنها از نام ها ،صفات و افعال خداوند
آمده است ایمان بیاوریم و به آن چه به دوستان
مومن اش وعده داده و به آن چه به دشمنان
کافرش تهدید کرده است باور داشته باشیم.
خدای بلند مرتبه می فرماید{ :سوگند به

پروردگارت[ ،در حقيقت] ايمان نياورند مگر
آنكه در اختالفي که بين آنان در گرفت ،تو
را داور كنند.آن گاهاز آنچه حكم كرديدر
خود هيچ دلتنگي نيابند و كامال گردن نهند}
[سوره نساء آیه ]65
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و خداوند پاک می فرماید{ :و آنچه که رسو 
ل
[خدا]بهشما بدهد،آنرا بگيريد .واز آنچهکهشما
راازآن باز دارد ،بازآييد}[سوره حشر آیه ]7

گرد آوردن سنت نبوی
" این احادیث که مجموعه آن سنت را بوجود می آورند ،با دقت فراوان در نقل و نقد از صحابه روایت شده
اند .به این ترتیب مجموعه بزرگی از احادیث تدوین شده اند"

جاک رایسلر

شرق شناس فرانسوی
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چقدر خوشبخت است کسی که این راه را ،که
راه سعادت و خوشبختی است بپیماید.
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