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 (سربازی)تقریظ مولوی عبدالرحمن مالزهی 

 بسم اهلل الرحم  الرحنم
 

﴿              ﴾ [69: عنکبوت .] 

 «هاى خویش رهنمون شویم و  سانى    در راه ما  وشش  نند آنان را ب  راه»
هایی اهیم و حسیاس از    نشجوی ارجمند آقای موسی عزیزی پنرامون شعب تالش و زحمات دا

قطی  نظیر از چگیونگی صیحت     )قابل تقیدیر و سیتایش اسیت،     صحنات طنب  خاتم النبنن  

 .(برخی از استدالالت و توضنحات
بنینم، و امنیدوارم  ی  بیا      آقای عزیزی را مسافر دریای مواج و طوفانی تاریخ می ،اینجانب

ها، عنقریب ب  ساحل ام  و امان حقنقیت خواهید    خالص، استقامت و مجاهدتننروی عظنم ا

ها و منیزان رنجهیائی    رسند، زیرا حد توفنق ما در تسخنر منازل سعادت بست  ب  معنار مجاهدت

 . شنم است    می

بخیش و توفنیق روزافیزون و بینش از پینش را بیرای ایی  دانشیجوی          ادام  ای  راه سعادت

 .اوند منان مسئلت دارممخلص از بارگاه خد

 

 مولوی عبدالرحم  مالزهی
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 تقریظ دکتر اصغر قائدان

 بسم اهلل الرحم  الرحنم

 !جناب آقای عزیزی دانشجوی گرانقدر 

 نند سزاوار تقدیر و سپاسند،  ای نقادان  و تحلنلی نگاه می از ای     ب  تاریخ اسالم با دیده

بننیی و   ی هیم از عهیده آن برآمدیید انشیا  اهلل ماییة روشی       مطالبی را    طرح  ردید و بخوب

اندیشی دانشجویان عزیز و عالقمند ب  تاریخ اسالم گردد، از حضیرت ربیوبی خواهیان     روش 

 .موفقنت شما هستم

 

 د تر اصغر قائدان
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 تقریظ دکتر مجید حاجی بابایی

 بسم اهلل الرحم  الرحنم
 

نوشت  انید، حیاوی    صارة بخشهایی از زندگی رسول ا رم مباحثی    آقای عزیزی در ب

صرف نظر از درستی یا نادرستی استدالالت ایشان، توانمندی . نکات ارزشمند و بدیعی است

ذهنی و نکت  سنجی دقنق ایشان در اقامی  اسیتدالل قابیل توجی  اسیت، ادامیة ایی  راه قطعیا  از         

نیق هرچی    امندوارم خداوند توف. واهد  ردمحققی نکت  سنج در تاریخ اسالم تربنت خ ،ایشان

 .در ای  آب و خاک را اعطا نماید «جویی روح حقنقت»بنشتر ایشان ب  پنشبرد، 

 

 د تر مجند حاجی بابایی
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 تقریظ دکتر محسن الویری

 سم اهلل الرحم  الرحنمب
 

﴿              ﴾ [47: احزاب.] 
 «در رسول خدا سرمشقى ننکوستب  راستی برای شما،  »

دة نناز روزافزون نبرآور صهای مختلف زندگی پنامبر  انبوه آثار پدید آمده در باره جنب 

. باشید  ما ب  شناخت ابعاد پنامبر خاتم ننست، تنوع ننازها، مستلزم تنوع آثیار در ایی  زمننی  میی    

وانائنهای علمیی اقشیار مختلیف اجتمیاعی بی  شناسیاندن       ها و ت باید  وشند متناسب با خواست 

 .چهرة اسوة حسنة بشریت پرداخت

ذوق، آقیای موسیی عزییزی بیرای      تالش شایسیت  تقیدیر دانشیجوی سیختکوش و خیوش     

ای مقاط  حساس زندگی حضیرت ختمیی مرتبیت     گردآوری و تنظنم اطالعاتی پنرامون پاره

تازه در ذه  جوانان و نوجوانان  شیورمان  تواند افقی     محل شبهات و ابهامهاست می ص

 .بگشاید و آنان را ب  مطالعة بنشتر برانگنزاند

 .تر برای مؤلف گرامی باشد امند است ای  اثر سرآغاز حر تی جدی

 

 د تر محس  الویری
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 مقدمه

 بررسی تاریخ است، غرض بازنویسی تاریخ نیست

 .على سيد املرسلني وآله الطاهرين وأصحابه اجملاهدين حلمد هلل رب العاملني والصالة والسالما
چ  دعایی را ورد  رده بود    طلسم میادی  [ پنامبر]  عظمتی، چ  مقامی، چ  سری، او چ

او با چ  زبانی از خدا خواست  بود    درهای آسمان ب  فراخی بیر او گشیوده   . دننا را شکست

شدند، راه را چگونی  قیدم برداشیت  بیود  ی       شدند، چگون  ایستاده بود    همة خفتگان بندار 

پرور آن مشام  م عنبری  از  جا وزید    بوی جانهمة خارهایش گل شدند و راستی ای  نسن

 .انسانها را مست و عاشق خود  رد

ا چون گنر شود و نام مقدسش بر سر زبانه باعث شد    ب  سرعت دی  او جهان چ  عاملی

 .چشم انسانها گرددتنای عسل شنری  و خاک پای او تو

 ،ای باعث شد    آنانی    تشنة خون او بودند ب  سرعت ب  دی  او روی آورند چ  انگنزه

جان،  الم او را آوییزه گیوش، و جیان فیدایش  ننید و       های عاشق و مرغان بی و چون پروان 

 ردن دشیمنانش را قلیم  ننید،   شمشنرهایی    قصد جان او را  رده بودند در ننیام شیده و گی   

 .رنگی است، گذشت و یکاسخ و رمز ای  چراها در دو  لم  پ

 ار بسنار  صگفت  در بارة سنره و سنت پنامبر گرامی اسالم حضرت ختمی مرتبت سخ 

دشوار و مشکلی است، عالوه بر ای  سخ  از حوادث و اتفاقیاتی  ی  بیرای ایی  بزرگیوار از      

 یافی را   و تنیاج بی  دقیت فیراوان    ابتدای تولد تا هنگام رحلت ننز ب  وقوع پنوسیت، خیود اح  

هیای   رخان در میورد ییک حادثی  و روییداد دییدگاه     خصوصا  در ای  ارتباط    مؤ ،طلبد می

آن ، لیذا بیر  متفاوت و گوناگون دارند و در ارتباط با یک حادث  نظر واحدی را شاهد ننسیتنم 

 .قرار دهمهای متفاوتی دارند را مورد بررسی  رخان دیدگاهشدم تا چنن  حوادثی    مؤ

 :توان ب  س  دست  تقسنم نمود را می صحوادث دوران پنامبر 

 .حوادث دوران بعثت -3. وران جوانیدحوادث  -4. حوادث دوران  ود ی -7

تری  حوادث برای مسلمانان امروزی حوادثی باشید  ی  در دوران    مبهمبا ای  وجود شاید 

ظرییاتی  ز دو فرق  اسالمی در ای  میورد ن یک ا   هر چرا ،بعثت برای پنامبر اتفاق افتاده است

 .نت ندارددهند    باهم سازگاری و سنخ را ارائ  می
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مهیری باعیث    عدالتی و تجاوز و خصیومت و بیی   نت نابهنجار و جهان پر از ظلم و بیعوض

 .گردید صظهور و بعثت پنامبر گرامی اسالم 

هیای بسینار    تجربی  د  یرده بیود و   چی  علیوم مختلیف رشی    اگر صتا قبل از بعثت پنیامبر  

اما  ،ها و افکار گوناگون رواج یافت  بود آداب و هنر رشد  رده بود و فلسف اهمنتی  سب و با

ی ب  جایگاهی فروتیر  فکری بر انسانها غلب  داشت و ملتهای بسنار مغزی و بی با ای  هم  سبک

ی تمدنهای مصر پرست پرستی و موهوم شایست  آنها بود سقوط  ردند، بت آوازه   از منزلتی پر

 و یونان و هند و چن  و امپراطور روم و ایران را نابود ساخت  بود و سقوط در دره ننستی را بیر 

ای شید  ی     ود، بندهانسانی    خداوند او را خلنف  خود در زمن  قرار داده ب. آنها تحمنل  رد

 .ها و زمن  گردیدتری  چنزها در آسمان ارزش مقهور بی

راهنمی حمل  برد، ن  آنگونی   ی  زنبورهیا بی  برگهیای بهیاری هجیوم        پرستی بر دی  اب بت

انی  ننید و آن را بی  بنابی    صیول حملی  میی   مح  مانند ملخهائی    ب  باغهیای پر بلک  ب ،برند می

 .سازند خشک و لم یزرع مبدل می

پرستنها ب  ادیان وارد آمد، آن چنزی بیود  ی  بیر     تری  مصنبتی    در اثر تجاوز بت عظنم

عت حضیرت عنسیی بی  میریم وارد شید و آن را بی  نحیو دردآوری دگرگیون سیاخت،          شری

 .اش را یک معمای پنچنده  رد روشنائنش را ب  تاریکی گرداند و اندیش 

های هدایت در شرق و غرب زمین  خیاموش شیده     وقتی قرن ششم منالدی فرا رسند مناره

رو بی  فزونیی نهیاد و خارهیای     بود و شنطان حضور خود را در مناطق بسنار وسن  و گسیترده  

 .دید یافت  میخود را امتداد شت  ِ

رحمیی، جسیارت، تجیاوز و  شیتار آن را فیرا       خره زمن  جنگلی هراسناک بود    بیباآل

هرگون  ننکیی و خنیر   گرفت  بود و انسانهای ضعنف از نصرت امننت و آرامش محروم بودند، 

 رد و در  ورزید، خدا را فراموش می میگرفت ب  عقل  فر  پرستی قرار می    در آغوش بت

 .شد برابر دروغگویان دجال تسلنم می

با بعثت خویش دننایی را دگرگون ساخت و دننایی تازه آفریید  ی  در آن بی      صپنامبر 

آموخیت، دننیایی را   انسانها عدل و عدالت و برقراری دوستی و مودت و آزادی و برابیری را  
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هیای ظلیم و    هیوت خیویش نمیود و باعیث گردیید تیا پایی        گران را مات و مبآفرید    تماشا

 رامت و عزت آنها را  ای  جهان محو شد، او ب  انسانها عدالتی و اخالق زشت و نکوهنده بی

بردنید بیر آن شیدند تیا       و هنگامی    ب  حقنقت وجیود ارزش خودشیان پیی    ،یادآوری نمود

 .شدندجهانی را از ظلم و ستم برهانند و موفق ب  ای   ار ننز 

راهنمای بشریت  وبا آن    ما او را مبعوث از جانب خداوند  صدر شرح حال نبی ا رم 

و بدی  جهیت دیی     ،شناسنم تری  ادیان و خود او را خاتم انبنا  می داننم و دی  او را  امل می

اچیاریم سینر حیوادث تیاریخی را     دانینم، ن  او را برتر از زمیان و مکیان و مصیون از تغننیر میی     

ماننید   صپنامبر ا یرم   .تفاق افتاده است، دنبال  ننمن     در طبنعت و در عالم ماده اگوبدان

هر بشری از پدر و مادری ب  دننا آمده و بزرگ شده و ازدواج  رده و سیرانجام از دننیا رفتی     

. ای اسیت  زاد و مرگ، رشد و بلوغ و جوانی و پنری، سرنوشت محتوم هر موجود زنده. است

اگیر در بیارة او از روی تیاریخ    . از ای  جهت امر خیارق العیاده وجیود نیدارد    در زندگانی او 

 ، و در آن ننم باید امور خارق العاده و معجزات را ب  جنب  الهی او منسوب سازیم داوری می

از روی اعتقادمان سخ  بگوینم و اگر تاریخ در ای  باره سا ت باشد ما ای  سکوت را ب  نفی 

، و آن قیرآن اسیت   ای    تاریخی است تأ ند  نینم  فقط در باب معجزهو انکار بدل نکننم و 

ی آن نبوده است    نظنر و ماننیدی بیرای آن   رأ ی است و  سی را یا   ثابت شده است ابد

و قول خداوند و وعده او    آن را حفظ خواهد  رد و از هر تغننیر و تبیدیل مصیون     ،بناورد

خواهد  آخر ننز چنن  و انجاز پنوست  است و تا در طی چهارده قرن ب  حصول ،خواهد داشت

تیوان اظهیار    حوادثی نمیی  بودن پنامبر تنها در مورد اتفاقات و و از اینجاست    بنابر بشر. بود

در مورد اتفاقات و حوادثی  ی    اما ،نظر و عقنده  رد    حکم آن در قرآن اثبات شده است

هم وجود گاهی مغایر با متفاوت وی متعدد و می در ای  باره در قرآن ننامده است روایتهاحک

و او کی دارد    انسان برای درک و فهم و تشخنص روایت درست از نادرست باید حس  نج

چنید  هر. روایت و نقل قیولی قیرار نگنیرد   گون  ش را ب   ار بندد و تحت تأثنر هربننی خویتنز

مباحث ذ یر شیده در    طلبد، از مجموع  مباحث ذ ر شده جای تحقنق و بررسی زیادی را می
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توان خود در اینگونی    هم میو  ،متضاد پی برد ود مشاب  و مغایر راتوان ب  مو ای   تاب هم می

 .نتنج   لی و اصلی را گرفت مباحث

رم    مباحث ذ ر شیده راهیی باشید بیرای شیناخت  بهتیر حیوادث دوران پنیامبر و         اامندو

 .صآشنایی  امل با سنره و سنت پنامبر ا رم 
ایان از زحمات اساتند بزرگوار جناب آقای د تر الویری، د تر قائدان، د تر حیاجی  در پ

فتا  و التحقنق چابهار  ی  در تهنی    ان سربازی و مسئولن  محترم داراإلاستاد عبدالرحم بابایی و

 .نمایم و تنظنم ای  اثر مرا راهنمایی و  مک نموده اند تشکر و قدردانی می

خصوصیا  آقاییان حفنیدی،     ،  بیا اینجانیب همکیاری نمودنید    همچنن  از  لن  دوسیتان  ی  

 .رحمانی، شافعی و مبار ی  مال تشکر و قدردانی را دارم
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 طرح چند سوال کلی

الزم است تا سواالتی را  ،قبل از پرداخت  ب  هر موضوعی و بررسی و تحلنل آن رویدادها

 :ویی ب  ای  سواالت در مت  اصلی  تاب برآینمگ مطرح نمائنم، آنگاه در صدد پاسخ

آییا   ،برد تحت سرپرستی جد بزرگوارش ب  سر می صبا توج  ب  ای     پنامبر اسالم  -7

سیرباز   صزنان قبنل  بنی سیعد از پیذیرفت  پنیامبر     :رسد    بگوینم درست ب  نظر می

 یرفت؟را پذ صجبار پنامبر باإل زدند و حلنم  چون فرزند دیگری گنرش ننامد

 را با بقن  یتنمان مقایس   رد؟ صبودن پنامبر  توان یتنم می آیا -4

 در سنن  مختلف ذ ر  رده اند چنست؟ صمنظور از شق الصدر    برای پنامبر  -3

دادن  ای و نسیبت  و علت ذ ر چنن  حادث  منظور از ای  حادث ، مجازی است یا حقنقی -4

 تواند باشد؟ چ  چنزی می صآن ب  پنامبر 

ننیز   صهای حرام اتفاق افتاد و س  پنامبر اسالم  ب  ای     جنگ فجار در ماهبا توج   -5

در ایی  جنیگ    صتیوان گفیت  ی  پنیامبر      سال بوده، آیا میی  75یا  74در ای  زمان 

 شر ت داشت  باشد؟

ای بوده اسیت و آییا    در ای  جنگ تحت چ  عنوان و ب  چ  انگنزه صشر ت پنامبر  -6

 و اگر هم درست باشد در چ  صورتی است؟ های حرام درست است شکست  ماه

از همان ابتدا    فرشت  وحی بر او نازل شد، اطمننان داشت  ی  فرشیت     صآیا پنامبر  -1

 وحی است و یا ای     دچار ترس و وحشت گردید؟

توان بیرای آن ذ یر نمیود و در ایی       ترس و هراس گردید چ  دالیلی را می اگر دچار -1

 ست؟هایی نهفت  ا موضوع چ  حکمت

تلك   )مسیتولی شید و عبیارت     صآیا در هنگام نزول سورة نجم شینطان بیر رسیول     -9
 انداخت؟ صرا بر زبان پنامبر ا رم ( «یلترجت» يوإن شفاعتهن لترتض یالغرانيق العل

 چ  بوده است؟ صدادن آن ب  پنامبر  اصلی بنان چنن  داستانی و ارتباطعلت  -78

نان  ند    خدا ب  او وحیی نفرمیوده   عباراتی را از خود ب صدر صورتی    پنامبر  -77

 ب  دنبال خواهد داشت؟ صاست چ  نتایجی را برای پنامبر 
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 متعدد تنها مدین  را برگزید؟

ال فقط نشر و گسترش دی  بود ییا اهیداف دیگیری را ننیز دنبی      صآیا هدف پنامبر  -73

  رد؟ می

در تبرئ   دام ییک از همسیران   ( سورة نور 41الی  77)آیات مربوط ب  جریان افک  -74

 باشد؟ می( یا ماری  لعایش  ) صپنامبر 

زنندگان اجرا ننمیود   قذف را حدود یک ماه در مورد تهمتاگر حد  صرسول اهلل  -75

د قیذف  حنمود و  چ  اهدافی را دنبال می ،و ب  مشورت با اصحاب و یارانش پرداخت

 زنندگان  دام یک از همسران پنامبر اجرا گردید؟ در ای  ماجرا در بارة تهمت

ذ  ی   از آوردن قلیم و  اغی   صتوان پذیرفت  ی  اصیحاب و ییاران پنیامبر      آیا می -76

 در بستر بنماری تقاضا  ردند سرپنچی نمودند؟ صحضرت 

( ذم و  اغی آوردن قلی )شیتند بیا ایی  امیر     آیا همة افراد    در ایی  جلسی  حضیور دا    -71

 ای خاص؟ مخالف بودند و یا ای     عده
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 به دایه  شدن پیامبر چگونگی سپرده

باشید، ایی  اسیت     ث و گفتگو میویدادی    در دوران  ود ی جای بحاولن  حادث  و ر

 ی  محینط مکی ، محینط مناسیبی بیرای رشید و پیرورش          از آن جائی :گویند رخان می   مؤ

 ودک نبود و همچنن  ب  خاطر ای      ود ان با روحن  جنگاوری و شجاعت عادت  ننید  

ز از رنج پرورش فرزندان در آسیایش  و مادران نن ،و لغت صحنح و فصنح عربی را یاد بگنرند

د و ویک فرد یتنم بی  ص   پنامبر  از آنجائی ،سپردند  ود ان را ب  دای  می ،و راحتی باشند

زنیانی  ی  از قبنلی  بنیی سیعد بیرای        ،در آن سال قحطی و خشکسالی شدیدی پنش آمده بود

شیان را   زنیدگی  مایحتیاج ( گرفت   ودک)گرفت   ودک ب  مک  آمده بودند تا از ای  طریق 

 ی  حلنمی  نتوانسیت  بیود      دند و در آخر از آن جیائی زاز گرفت  پنامبر سرباز . آورده سازندبر

زییرا دوسیت    ،خالف رضیایت قلبیی خیویش پیذیرفت    را بیر  ص ود ی را پندا  ند پنامبر 

 .(7)نداشت در حالی مک  را ترک  ند    سرپرستی  ود ی را بر عهده نگرفت  باشد

 .پردازیم ررسی ای  نظری  میحال ب  نقد و ب

ای دیگیر   پذیرند، امیا عیده   ای    ذ ر گردید می ای ماجرای سپردن پنامبر را ب  گون  عده

چند فرد یتنمی بود اما از لحیا  موقعنیت و منزلیت    هر صپنامبر : چنن  ابراز عقنده  رده اند

                                           
 (.781 -786، ص 7315تهران،  تابچی، )، سند هاشم رسولی، 7سنره اب  هشام، ج  -(7)

 (.746 -745، ص 7368تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد، )، اصغر مهدودی، 7سنره اب  اسحاق، ج  -

 (.471 -475ص 7315مشهد، آستان  قدس، )، حسن  صابریان، 7خاتم پنامبران، محمد ابوزهره، ج  -

 (.783تا، ص  القاهره، دارالمعارف، بی)حنات محمد، محمد حسن  هنکل،  -

، ص 7316تهران، زری ، )محمد پنغمبری    از نو باید شناخت، ویرژیل گئورگنو، ذبنح اهلل منصوری،  -

46- 41.) 

 (.15، ص 7311تهران احسان، )، محمد غزالی، سند محمد طاهر حسننی، ةفق  السنر -

 -764، ص 19تهران، سازمان تبلنغات اسالمی، )مادر پنامبر، د تر عایش  بنت الشاطی، د تر احمد بهشتی،  -

765.) 
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نت و شریف دیده بی   ای پاک طن پنامبر در خانواده. اجتماعی در حد بسنار واالیی قرار داشت

جهان گشود    تمام فضایل عرب در آن جم  شده بود و از هر رذیل  و صفتی ننگن  ب  دور 

خداوند از منان فرزندان اسماعنل، : گویند باره خودشان می در صخود حضرت محمد  ،بود

 .(7)گزیده استش بنی هاشم و از بنی هاشم مرا بر نان  و از  نان  قریش و از قری

، زییرا در  خیوردار بیود  از موقعنت و منزلت و نسب خاصی بر صبر ای     پنامبر  عالوه

 ،شید  بودن از اصل و نسب بهتر خود یک امتناز بسنار بزرگی محسوب میی آن زمان برخوردار

المطلب از تولید  عبید . بیرد  ر میی تحت سرپرستی جد بزرگوارش عبدالمطلب ب  س صپنامبر 

دانست  ی    جبران و بدل فرزندش می د، انگار ای  تولد رااستقبال  ر اش با سرور و شادی نوه

حل ب  نوه قادم  در اول جوانی دیده از جهان فرو بست  بود، و حواس و مشاعرش را از فرزند را

و  ت او را ب  نحو ننکو انجام دهد،معطوف داشت  و بدان مشغول گشت  بود    سرپرستی و تربن

قیریش و قریشینان از اهمنیت خاصیی     گون در منیان  در آن زمان عبدالمطلب بی  دالییل گونیا   

 .خوردار بودبر

 .داد ای    ب  مردم خوراک می ب  گون  ،از لحا  فردی انسانی سخاوتمند بود -7

ای  :گون     عبدالمطلب در خواب دید    ب  او گفت  شدب  این -حفر مجدد چاه زمزم -4

: حفر  ی ، پیس بنیدار شید و گفیت      را مرد بزرگوار  برخنز و زمزم، در نور دیدة پنرابوبطحا

بار دیگر برای م  در خواب آشکار   ، ای  خواب تا سی  مرتبی  تکیرار شید و بی  او       !یاخدا

بناینید بی  سیوی آب گیوارای فیراوان  ی  علیی رغیم          :هرگاه ب  آب رسندی، بگو :گفت  شد

و نشان ب  ا ابوای    در خ دشمنان ب  م  داده شده است، چون بر خوابش یقن   رد آن نقط 

ای  چ   اری :  ردن نمود، پس قریش نزد او آمدند و ب  او گفتندداده شده بود شروع ب  حفر

 .پروردگارم مرا فرموده است :است؟ گفت

 .زنی ه است، چرا در مسجد ما چاه میدپروردگارت ب  نادانی امر  ر :ب  او گفتند

 .پروردگارم مرا چنن  فرموده است: گفت

                                           

 .19، محمد غزالی، ص ةفق  السنر -(7)
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ب  حفر چاه  رد و اند ی حفر نکرده بود    حلق  چیاه آشیکار شید و    عبدالمطلب شروع 

سپس تکبنر گفت و قریش جم  شدند و آن وقت فهمندند  ی  خیواب عبیدالمطلب واقعنیت     

، امیا او  گرفتنید  با وجود ای     ابتدا عبدالمطلب را ب  باد مسخره و استهزا  می ،(7)داشت  است

نگذاشیت و فقیط هیدف و مقصیدی را دنبیال        ردن قیریش هینو وقعیی و ارزشیی     ب  مسخره

 . رد    ب  او الهام شده بود می

لیذا هنگیامی  ی      ،عبدالمطلب در هنگام حفر چاه زمزم فرزندی غنر از حارث نداشت -3

ای بار خدایا، اگر ده پسر ب  م  عطا  نی م  یکی از آنها را در : تنهایی خویش را دید، گفت

 ،  خواست  عبدالمطلب را اجابت فرمود و بی  او ده فرزنید داد  خداوند ای.  نم راه تو قربان می

لیذا بین     ،فیا  نید  نمانی    با خدای خیود بسیت  بیود و   حال وقت آن رسنده بود تا ب  عهد و پ

فرزندان خویش قرع  انداخت و قرع  ب  نام عبداهلل    از هم   وچکتر و زیباتر بود و در نزد 

برد تا قربیانی  نید و    بود افتاد، عبدالمطلب عبداهلل را می عبدالمطلب از بقن  فرزندانش عزیزتر

ا ب  او رساندند رفت، لنک  چون قریش آن را شنندند خود ر فرزندش حارث ننز از پس او می

راستی اگر ای   ار را انجام دهی در منان قوم تو سنت خواهد شد و  !الحارثای ابو: و گفتند

می  بیا   : خواهنید آورد و قربیانی خواهنید  یرد، گفیت      پنوست  مردان، فرزندان خود را بدینجا

و بعضی از ایشیان بی  او    ،ام وفا خواهم  رد ام و ب  عهدی    با او نهاده پروردگارم عهد  رده

 :گفت فدی  او را بده پس برخاست و می :گفتند   

  دهوع تن ترکأخاف ربی ا                                     نا موف عهدهأعاهدت ربی و
 مد شی دمدهحياهلل ال و

 

ام، از پروردگار خود اگیر وعیده     نندهپنمان نهادم و م  ب  عهد او وفا با پروردگار خود»

 .«دشو ترسم و خدا، مانند او ستوده نمی او را رها  نم می
ر قرعی  بننیدازد و قرعی  بی  نیام      راضی شد    بن  عبداهلل و بین  صید شیت    رسپس ب  ای  ام

بار بن  ده شتر داختنش هم ب  ای  صورت بود    هران را قربانی نماید، و قرع  فتاد آن دام اهر

                                           
 .783 -784مادر پنامبر،  -(7)
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، و ای  را همننطور تکرار  رد تا تعداد شتران ب  صید رسیند، قرعی     انداخت  و عبداهلل قرع  می

سی  مرتبی  بی  نیام     را تا س  مرتب  تکرار نمود و هر و قرع  ب  نام شتران افتاد و ای   ار انداخت

آنچ  عبدالمطلب قربانی نمیود  ربانی نمود و دی  آدمی از شتر برتاد و ای  صد شتر را قشتران اف

 .(7)قرار گرفت

هزینی  بسینار زییادی بی       نمودن صد شتر    در آن زمیان ثیروت و   عالوه بر ای     قربانی

آمد بر موقعنت عبدالمطلب افزود، باعث گردید تا بر موقعنیت و مقیام عبیداهلل ننیز      حساب می

 .وده گردد و باعث شد تا سرنوشت او و فرزندان او را ننز قریش دنبال  نندافز

م الفنل است ابرهی  تصیمنم گرفیت تیا خانی  خیدا را خیراب        ادر سالی    مشهور ب  ع -4

خواست از منزلت  عب  بکاهد لذا آماده حمل  ب  خان  خدا شد، عبدالمطلب از  زیرا می ،نماید

هیا و   لذا دستور داد تیا بی   یوه    ،نگ نابرابر خواهد بوددانست جنگ یک ج آن جایی    می

و آن ای     قریش  ،اما راج  ب  ای  موضوع نظری  دیگری ننز وجود دارد ،(4)ها پناه ببرند دره

از حییرم خییدا بنییرون  :هییا گریختنیید و عبییدالمطلب در حییرم مانیید و گفییت خودشییان بیی   ییوه

 .(3)روم نمی

بی  نیام حناطی  حمنیری را فرسیتاد و      ای  و نماینیده ابره  نزدیک مک  رسیند   ،صورتب  هر

، بلکی  بیرای   ام می  بیرای جنیگ ننامیده     :بیزرگ ایی  شیهر را پنیدا  ی  و بی  او بگیو       : فتگ

اگر آنها سر جنگ نداشت  باشند می  ننیازی بی  ریخیت  خیون آنهیا       . ام  ردن  عب  آمده ویران

اریم و در خیود تیوان   ب  خیدا، میا سیر جنیگ نید     : ندارم، عبدالمطلب در جواب حناط  گفت

بنننم، ای  خان ، حریم خدا و خانة خلنل او ابراهنم است اگر خدا مان  شود، از  جنگ با او نمی

 .خان  و حرم خود دفاع  رده است و اگر دفاع نکند ما قدرت دفاع نداریم

                                           
 .731 -735، ص 7سنره اب  اسحاق، ج  -778تا  784ر، ص مادر پنامب -(7)

 .75همان، ص  -(4)

، 7364تهران، انتشارات علمی و فرهنگی ، )یعقوب، محمد ابراهنم آیتی،  تاریخ یعقوبی، احمد ب  ابی -(3)

 (.341ص 



   

 بررسی وقایعی از زندگی نبی ا رم 48    
 

 

حناط  مأموریت داشت تا عبدالمطلب را نزد ابره  ببرد لذا با او نزد ابره  رفت و هنگیامی  

اینک سیرور قیریش، اجیازه ورود    : پادشاها»: سند یکی از اطرافنان ابره  گفت   ب  نزد او ر

خواهد او صاحب شتران مک  است، مردی است    مردم را در بنابان و حنوانیات وحشیی    می

 .«دهد ها طعام می را در قلة  وه
بود در دلیش   زیرا جمال و  مال و شرفی    از او مشاهد  رده ،ابره  او را بزرگ داشت

خیواهم   از تو میی : از م  چ  تقاضایی داری؟ گفت :سپس ب  عبدالمطلب گفت .بزرگوار آمد

راستی تو را مردی : ابره  گفت. گردانی    شترانی را    سپاهنانت از م  گرفت  اند ب  م  باز

ی و گیوار ر یردن ماییة بز   بننیی بیرای وییران    ک  با ای     میلن ،بزرگوار و جلنل القدر یافتم

ا می  سیخ    ت بگردم و در باره شتران خواهی    باز آماده هستم از م  نمی(  عب )شرافت تو 

بری ویران    گمان میحب ای  شترانم و برای ای  خان   م  صا :عبدالمطلب گفت! گویی می

را صیاحبی اسیت  ی  تیو را از ایی   یار بیاز خواهید داشیت و خیود او آن            ،خواهی سیاخت 

ابرهی  شیتران را پیس داد ولیی از گفتیار      ( بل وللبيت رب حيميكه رب اإل أنا) ند  محافظت می

  ی   با وجود ای     رئنس قبنل  هیذیل پنشینهاد  یرده بیود    . عبدالمطلب ترسی در دل او افتاد

داری بره  از پذیرفت  ای  تقاضا خوداما ا ،ثلث اموال تهام  را بگنرد و ب  خان  خدا حمل  نکند

 .نمود

ننیاز حقنقیی و واقعیی در     لمطلب دست نناز و دعا را ب  سوی درگاه بیی ام عبدادر ای  هنگ

 .از و نناز  ردد  رد و اینچنن  با پروردگارش ر   ب  در  عب  آویخت  بود بلن حالی

 . ند، تو هم از خان  خود دفاع    خدایا، بنده از خانة خود دفاع می

اگیر    ی  عنیال تیو را اسینر  ننید،      آنها با همة مردان خود سوار بر فنل ب  ای  جا آمده اند

 .خواهی امر    چ  می ردن  عب  آزاد بگذاری ب  هر خواهی آنها را برای خراب می

 .پروردگارا، امندی ب  غنر تو ندارم

 .پروردگارا، از حریم خود دفاع   

 .دشم  خان ، دشم  توست
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 .دار ردن آستان خود باز آنها را از ویران

سپاهنان ابره  را ب  خان  خدا نشننده باشد، ابره  آمادة حمل    متر  سی بود    خبر حملة

متوج   فنل را از پشت سر و از سمت جنوب ب  خان  خدا و بازگشت ب  یم  بود، اما همن    

شهر  ردند فنل حر ت نکرد با حربة آهنننی بر سرش  وبندند و با تنیزی تی  چیوب بی  زییر      

 ،آمید را ب  سمت یمی  دادنید بی  شیتاب در     فنلروی  ،شکمش  وبندند اما فنل حر ت نکرد

هم شیتاب  ، رویش را ب  مشرق دادنید بیاز  آمدبازهم ب  شتاب در رویش را ب  سمت شام دادند

خشم خیود را بی     آنگاه خداوند. دادند در جای خود منخکوب شد گرفت، رویش را ب  حرم

هیایی از   ستاد    سینگریزه و پرندگانی را فربای مهلکی  رد نها نازل  رد و آنها را گرفتار وآ

ده گردانندنید و سیوره فنیل    خورده ش های ننم سجنل بر سر آنها ریختند و آنها را همانند علف

 .کریم ب  همن  مناسب نازل شده استدر قرآن

در معبرها بر زمن  افتادند و هالک شدند، ابره  ننز بدنش متالشی و بندهای  سپاهنان ابره 

 .انگشتش از هم جدا شد

عیای  ب  دنبال ای  واقع  رو ب   عب  آوردند و با حمد و شکر ب  طواف پرداختند و د قریش

 .(7)شهر مک  را فرا گرفت سرایان نمازگزاران و شعر سخ 

ای    عبدالمطلب در مقابل ابره  در دفاع از خانیة خیدا از    جهت ای  صراحت لهج ب  هر

وه بر ای     بر موقعنیت  عبی  بی  عنیوان     خود نشان داده بود بعد از نابودی سپاهنان ابره  عال

 .باعث شد تا بر موقعنت و منزلت عبدالمطلب ننز افزوده شود ،پایگاه دینی افزوده بود

سیپردند  ی  از وضی      شان را ب  دای  می عالوه بر مواردی    ذ ر گردید  سانی  ود ان

نس آن بادیی  و  لب رئی خوردار بودند و پنامبر ننز تحت سرپرستی عبدالمطخوبی بر مالی بسنار

 .برد هب    از اشراف مک  بود ب  سر میهمچنن  آمن  بنت و

                                           
، 7ج  جعفر سبحانی، -، فروغ ابدیت753 -741، مادر پنامبر، ص 341 -371، ص 7تاریخ یعقوبی، ج  -(7)

 .91 -96، حناه محمد، ص 738 -748ص 
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ت خود بیزرگ  یرد، و   چند یتنم ب  دننا آمد، اما خداوند او را ب  دیده محبهر صپنامبر 

داشیتند قیرار    امان  سانی    او را دوست میی ن یتنمان را ندید، بلک  در دخواری و مقهوربود

 .داشت

مهرش بود    در همی  هسیتی نیوری جیز     و را در دام  گرفت، مادر پری    انخستن   س

نییور وجییود او ندیییده و غییرق در محبییت او بییود و وی را متقییابال  غییرق در عواطییف خییود    

زیرا آمن  شوهر خویش را از دست داده بود و آن بخش از مهر و محبت    بایید   ،ساخت می

ب  فرزند بدی  ترتنب محبت ای  مادر  داشت، ب  فرزندش تعلق یافت  و معطوف ب  شوهرش می

،  اسیت  آالیش بود    مشار ت  سیی دیگیر از صیفای آن نمیی     خود محبتی مخلصان  و بی

 ،میادر او محسیوب گردیید    صدادن رسیول خیدا   ای ناآشنا بود    بیا شینر   دومن   س دای 

ت را ننز مای  بر  صرا در دل ای  دای  نهاده و آن حضرت  ص اخداوند محبت رسول خد

تا او در محبت آن بزرگوار دوستی بیا خیدا و ننیز در مهیر و      ده بودو منمنت برای وی قرار دا

 .عاطف  او رزق و روزی خداوند را بنابد

پدر خویش را از دست داده بود، خداوند چنن  تقدیر  رد  صهمچنن  اگر رسول خدا 

 .(7)   جدش ب  سرپرستی او اقدام  ند

قعنت بسنار واالی عبدالمطلب در منیان جامعی  قیریش آییا ایی       حال با توج  ب  امتناز و مو

 را ب  صباز زنند و پنامبر سر  صرسد    زنان بنی سعد از پذیرفت  پنامبر  صحنح ب  نظر می

های بسنار نهفتی  بیود،    حکمت صبودن پنامبر  خاطر ای     فرزند یتنمی بود هرچند در یتنم

 را قبول نماید؟ صپندا نکرده بود، باالجبار پنامبر  قبول ننمایند و چون حلنم  فرزند دیگری

 صد پنیامبر  ی  سیوال داده انید، ایی  اسیت  ی  هرچنی      جوابی    مخالفن  ای  نظری  ب  ا
جدش ننز ب  دالیلیی   و ،برد  ود ی یتنم بود اما تحت سرپرستی جدش عبدالمطلب ب  سر می

یعقیوبی روایتیی    .وردار بیود    ذ ر گردید از اهمنت و موقعنت خاصی در منان قریش برخی 

را از  صآور محمید  ، و آن ای     عبیدالمطلب خیودش شینر   تر است دیگر دارد    پذیرفتنی

                                           
 .448 -479، ص 7خاتم پنامبران، ج  -(7)
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قبنل  بنی هوازن انتخاب نمود و آن را ب  حلنم  سیعدی  دختیر ابوذوییب و همسیر حیارث بی        

 .(7)عبدالعزی ب  رفاع  سعدی سپرد

تیوان از   ورزید، نمی مبر نسبت ب  فرزندش میای    آمن  مادر پنا عالوه بر ای  مهر وعالق 

داشیت معطیوف    هیایی  ی  آمنی  بایید معطیوف عبیداهلل میی        زیرا محبیت  ،نظر نادیده انگاشت

 .داشت فرزندش می

                                           
 .364، ص 7تاریخ یعقوبی، ج  -(7)
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 منظور از شق الصدر

شیق الصیدر    ام  یود ی اتفیاق افتیاد،   در ایی  صدومن  حادث  و اتفاقی  ی  بیرای پنیامبر    

 .باشد ایشان می( شکافت  سنن )

تحت سرپرستی حلنم  قیرار   ص نند    هنگامی    پنامبر  گون  بنان می  حادث  را اینای

پوش آمدنید و  ، ناگهان دو مرد سیفند  ردن بود با برادران رضاعی خود مشغول بازیداشت و 

ای  اش را شکافتند و قلبش را بنرون آوردنید، غیده   او را ب  زمن  زدند و در محاذی قلب، سنن 

شود، سپس آن را در  ای  نصنب شنطان است    از تو دور می: رده و گفتندرا از آن خارج  

 .گاه آن را در محل خود قرار داد، آنطشتی زری  با آب زمزم شستند

دای  و افراد خانواده هراسان  ،را  شتند محمد: ن نزد حلنم  آمدند و گفتندها دوان دوا بچ 

 .(7)ه دیدندپرید را سالم و رنگ صب  صحرا دویدند ولی محمد 

ر اما اخیتالف نظیر د   ،ای ننست در پذیرفت  ای  حدیث و روایت جای هنو بحث و مباحث 

دهند آن  نسبت می ص   ب  پنامبر ( شکافت  سنن )الصدر ای  مورد وجود دارد    برای شق 

 را ب  معنای مجازی و یا ب  معنای حقنقی بپذیریم؟

 .گاه و نظر دارندرخان دو دیددر نقل و پذیرفت  ای  روایت مؤ

 صسنن  مبارک پنیامبر   وضوع را ب  معنای حقنقی و شکافت رخان ای  مای از مؤ عده -7
 .پذیرفتند

ویییل و تفسیینر را پیینش گرفتیی  انیید و شییکافت  سیینن   ای دیگییر از مؤرخییان راه تأ عییده -4

 .ویل و توجن   رده اندرا ب  معانی دیگر تأ صپنامبر

                                           

 .749، ص 7اب  اسحاق، ج  ةسنر -(7)

 .789، ص 7سنره اب  هشام، جلد  -

 .787، ص 7طبقات اب  سعد، ج  -

 (.487راث العربی، الجز  االول، ص بنروت، لبنان، دار إحنا  الت)الب  هشام،  یةالنبو ةالسنر -
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بلکی  آن را   ،پذیرنید  با معنا و مفهوم حقنقی نمیی  را حال دیدگاه  سانی را    شق الصدر

 .نمائنم نمایند بررسی می ویل میتوجن  و تأ

سیالگی،   3بعضیی در سی     ،ذ یر  یرده انید    صای  حادث  را چندی  بار برای پنامبر  -7

صعصیع  رواییت   از . سالگی و بعضی در آستان  معراج ذ ر  رده انید  5بعضی در س  

شیاید در  ] در حطنم: فرمود.  رد معراج صحبت میدر مورد  صاست    پنامبر  شده

بن  خواب و بنداری دراز  شنده بودم    یک نفر نزدیکم آمد، فاصیل    [بودم]  [حجر

را شیکافت، قلیبم را بنیرون آورد، سیپس طشیتی        [یعنی دو طرف سنن ]ای   بن  ای  و

 .(7)نهادزری  مملو از ایمان آورد و قلبم را شست و سپس آن را در جای خود باز 

 ی   یرد، ییا اگیر بتیوان بیا دادن        ای، پلندی و شر را ریشی   وردن غدهآاگر بتوان با در -4

پنمیا را بیرای   کی را تقویت  رد، همانطور    هواای ب  قلب پای  و اساس خنر و نن ماده

ظاهر ایی  آثیار    :توان گفت  نند، در چنن  حالتی می پرواز و اوج ب  سوخت مجهز می

ا مسأل  خنر و شر از ای  مقول  بسنار دور است، بلک  بدیهی هم است ام. مورد نظر است

و اگیر موضیوع بی      ،چرا    موضوع خنر و شر ب  امور روحی و نفسی نزدیکتیر اسیت  

محدودة فعالنت روح و روان مربوط شود، یا ب  عبارتی دیگیر اگیر بحیث و سیخ  بی       

و خیون را هیدایت و   گوشیت   زیلی منجر شود    روح پوست  تافتی  ا الزوم  شف وس

چیون از   ،در ای  صورت بحث و تحقنق بدون فایده و اثر خواهید بیود   ، ند توجن  می

 .(4)دایرة طاقت و توان انسان خارج است

                                           

 .11، محمد غزالی، ص ةفق  السنر -(7)

 (.711تا، ص  سالمی، بیجا، دارالکتاب اإل بی)، المحمدی ، محمد ابوری السنة  اضوا  علی

 .796 -718مادر پنامبر، ص 

 .784محمد، ص  ةحنا

 .11، ص ةفق  السنر -(4)
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زییرا اگیر    ننست، ص ردن غدة شرارت در ت  رسول اهلل     و حکمت ای  حادث  ریش 

امکیان داشیت    باشد، همانیا  در بعضی از اطراف آن ای ای در جسم یا خونپاره شر منبعش غده

ای  است    حکمتش اعیالن و   اما ظاهر.    بد ار ب  یک عمل جراحی، ننک  ردار گردد

بییرای عصییمت و وحییی از آغییاز    ییردن او اسییت و آمییاده صنمودن امییر پنغمبییر آشییکار

اش با وسائل مادی، تا آن ب  ایمان مردم بی  او، تصیدیق آنهیا بی  میأموریتش نزدییک         ود ی

حسی را ب  خود  نر معنوی است، و اما ای  شکل مادیرستی در ای  صورت عمل تطهبد. باشد

 .(7)گرفت ، تا اعالن خدائی در آن برای گوش و چشم مردم حاصل شود

را همچیون سیایر    صای ماننید حضیرت محمید     انسانی ممتیاز و برگزییده   خداوند ،آری

، اگر پلندی و شر ب  صورت ابرای بن .دهد نز قرار نمیهای ناچ در معرض و مسنر وسوس  افراد،

آمده و بدان گرویده و ب  افراد بشر تحت تأثنر آن در و قلوب و نهاد امواج  ائنات را پر  رده

ب  یاری خدا ب  سیوی آن جریانیات ناپیاک تماییل      †سویش بشتابد نهاد و نفوس پنامبران 

شود  ی  تیالش و    میبدی  ترتنب مشخص . پندا نکرده و تحت تأثنر آن قرار نخواهند گرفت

 ردن و ادامة پنشرفت و ترقی سنر خواهد  یرد، نی  مبیارزه و     در دنبال † وشش پنامبران 

 .مقاومت برای جلوگنری از تنزل و سنر قهقرائی

 ردن منکر از جامع  قیرار   ردن عموم و دور بر مبنای تطهنر و پا نزه †تالش پنامبران 

ون داشیت   ها مص گون  پلندید آنها را از ایننخداو اشت ، زیراد، ن  براساس خود پاک نگهدارد

یات  ریم آمده است نتنجة یک عمل جراحی ننست    توسط است و شرح صدری    در آ

 .یک فرشت  یا یک پزشک اجرا شده باشد

                                           
، ص 7311سنندج، حندری، )طی، مسعود قادر مرزی، خورشند حقنقت، محمد سعند، رمضان البو -(7)

714.) 
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از ایشان سؤال  ردند     یدامنک   ص نان پنامبرت    زسروایت شده ا لاز عایش  

هر دام    دسیتش از همی  بلنیدتر    : فرمود صشود، پنامبر  قبل از دیگران ب  ایشان ملحق می

 .(7)باشد از دست بلندی، صدق  و انفاق بنشتر می صمنظور پنامبر  است،

ای بیا چنین   نفنتیی باشینم پیس بایید ایی  را بپیذیریم  ی            اگر معتقد ب  چنن  حادثی   -3

اه گون  اختناری نداشیت و مجبیور بیود  ی  گنی     نکردن خویش هنچ در گناه صپنامبر

ب  ایی    ،در اقدامات و  ارهایش هنو تأثنر و دخالتی نداشت صو ارادة پنامبر  ،نکند

 صخاطر    با عمل جراحی آن قمست    حظ و بهیرة شینطان بیود از قلیب پنیامبر      
 .(4)برداشت  شده بود

ای  گونی  اختنیار و اراده  نکیردن خودشیان هنچ   در گنیاه  صطور بیود  ی  پنیامبر    و اگر این

ن تقوا و پرهنزگاری ایشان و همچنن  اصابت و اندیش  ایشان در مواق  مختلف نداشتند پس آ

 .دهد و متعدد ارزش و اهمنت خود را از دست می

چرانی و نگیاه بی     شمب  عنوان مثال اگر فرد نابننایی ادعا  ند    تا ب  حال مرتکب عمل چ

ی انجیام چنین    توانیای زییرا او   ،گیردد  امحرم نشده ای  ادعایش برای او ارزش محسوب نمیی ن

 .و ای  هم در حقنقت نوعی دیگر و برداشتی دیگر از ای  حادث  است عملی را نداشت  است،

چرا  ،باشد تر از بقن  پنامبران می تر و  امل با وجود ای     افضل صپنامبر  -4

ای  باید اتفاق افتد و برای پنامبران گذشت  چنن  حادث  صای  حادث  فقط برای پنامبر 

ای از شینطان داشیت  و آن هیم     حظ و بهره صو در ای  صورت    پنامبر  ،دهدرخ ن

 صپنیامبر   :توان گفت    برطرف نشود مگر با عمل جراحی، آیا در ای  صورت می
  .(3)؟تر از بقن  پنامبران است افضل و  امل

گونی  تسیلطی بیر    شینطان هنچ : فرمایید  آیا ای  حادث  با آییات قیرآن  ی  خداونید میی      -5

                                           

 .19، محمد غزالی، ص ةفق  السنر -(7)

 (.11، ص 7995، ةبنروت دار السنر)، 4النبی األعظم، سند مرتضی جعفر عاملی، ج ة الصحنح م  سنر -(4)

 .11همان، ص  -(3)
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 .های مخلص و متدی  ندارد، در تضاد ننست انسان

 :فرماید خداوند می

﴿                         

                             

            ﴾(7). 
معاصی و )مرا گمراه ساختی ( ب  خاطر ای  انسان)پروردگارا، ب  سبب ای     : گفت»

مگر بندگان . نمایم آرایم و جملگی آنان را گمراه می در زمن  بر ایشان می( اعمال زشت را

ت، تالش م  در حق آنان شان ب  یاد تو آباد اس    چون دلهای)نزة تو از ایشان پا  گزیده و

دقنقا  راه ب  سوی  طریق  درستی است   ( خلوص بندگان راستن )ای  : فرمود .(برباد است

(. ام م  آن را بر عهده گرفت فظ ایشان از گمراهی، شنوة صحنحی است    و ح)م  دارد، 

ب  وسوسة )ط و قدرتی بر بندگان م  نداری، مگر آن گمراهانی    گون  تسلگمان تو هنچ  بی

 .«ب  دنبال تو راه بنفتند( بدهند وتو گوش فرا 
 :فرماید و یا در آیاتی دیگر    می

﴿              ﴾(4).  
 .«بر بندگان ویژه م  تسلطی ننست( شنطان را)همانا تو را »

﴿و یا                         ﴾(3). 
 نند  بر  سانی    ایمان دارند و بر پروردگارشان تو ل می( شنطان را)همانا او را »

 .«تسلطی ننست
. داد را با آب زمیزم شستشیو   صدر ای  خبر چنن  آمده است    جبرئنل قلب پنامبر  -6

                                           
 .44 -39قرآن  ریم، حجر،  -(7)

 .65قرآن  ریم، اإلسرا ،  -(4)

 .99قرآن  ریم، نحل،  -(3)
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ای  بنابان و در نقط  در [فرض صحت آن ب ]بنننم ای  رخداد  حالی است    میای  در 

ش است    اگر ای  شستشیو بیا آبیی  ی      ، و جای ای  پرسدور از زمزم رخ داده است

شود    آن آب از زمزم بوده  جبرئنل ب  همراه داشت، انجام گرفت، از  جا معلوم می

 .است

وی آثار بخن  را بر سننة آن  :   گوید می ده است    انس در ادام  ای  روایت آم

 رده است، حال اگر ای  ماجرا صحت داشت  باشد، با توج  ب  ای   مشاهده می صحضرت 

   ای   ار از سوی یک فرشت  انجام یافت ، معقول آن است    هنو اثری از آن بر جای 

 .تنمانده باشد، زیرا  ار فرشت  دارای اثر محسوس ننس

 ند    اخبار شق الصدر خالی از اضطراب و چندگانگی ننست،  همچنن  اضاف  می

داننم، اما نکت  آن  داشت  روایت، وقوع چنن  رخدادی را نامقبول نمی هرچند ب  فرض صحت

در مورد آنها توقف  رده  ،سازد دار میدگانگی در ای  اخبار ما را وااست    اضطراب و چن

 .(7)ریمش ن  مورد تأیند و تصدیقش قرار دهنمن  آنها را مردود شما

اند خود دالیل متعدد و فراوانی ذ ر  رده  صای را برای پنامبر   حال اگر چنن  حادث 

 :داشت  از جمل 

فردی ، زیرا مسنحنان اعتقاد دارند هرمسلمانان تحت تأثنر تعالنم مسنحنان قرار گرفتند -7

و تنها فردی را    شنطان  ، ند  مس میشود هنگام تولدش شنطان او را     متولد می

و در حقنقت  ،نتوانست ب  او دست یابد تا او را مس نماید عنسی ب  مریم است

ورزند    همة پنامبران در معرض خطا و اشتباه  مسنحنان ب  ای  حدیث استناد می

زیرا شنطان نتوانست ب  او دست یابد و حضرت  ،هستند مگر حضرت عنسی 

 .فوق مرتب  و مقام بشری داشتو مقامی مامرتب   عنسی 

در ایام  زیرا چنن  داستانی را ،باشد گرفت  شده از اهل جاهلنت میای  روایت بر -4

گون     امن  در   اینب ،نسبت دادند «ب  ابی الصلت میةا»جاهلنت ب  شخصی ب  نام 

                                           
 .444 -443، ص 7خاتم پنامبران، ج  -(7)
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رد خواب بود، پس دو  بوتر آمدند، یکی از آن دو بر در خان  نشست و دیگری وا

 .(7)گفت بل  ؟آیا پا نزه شد :خان  شد و قلب امن  را شکافت و ب   بوتر دیگر گفت

روایتی ب  امن  باعث شده بود تا امن  در منان قوم و قبنل  و  نن دادن چ نسبت ،ب  ای  ترتنب

لذا مسلمانان ننز    شاهد  ،جامع  خودش از اهمنت و موقعنت خاصی برخوردار گردد

بهره نباشد  از چنن  امتنازی بی صبودند ب  خاطر ای     پنامبر  صنامبر اهمنت و موقعنت پ

 .چنن  روایتی را ب  پنامبر نسبت دادند

﴿مسلمانان برای تبنن  و تفهنم آیاتی همانند  -3             

            ﴾(4). 
ات را برایت گشاده نکردیم، و بار گرانت را از تو فرو ننهادیم؟ آن  نن آیا ما س»

 .«را شکست  بود ت   پشت( بارگرانی)

﴿                              

               ﴾(3). 
گشاده ( و با پرتو نور ایمان باز)اش را  آن  س را    خدا بخواهد هدایت  ند، سنن »

و آن  سی را    خدا بخواهد گمراه  ند و سرگشت   ند،  ،سازد اسالم می( پذیرش)برای 

 .« ند    گویی ب  آسمان صعود می سازد ای تنگ می اش را ب  گون  سنن 

﴿                                   

                                           

 .19، ص 4النبی االعظم، ج  ةالصحنح م  سنر -(7)

قرآن  -64آموزی، محمد غزالی، ص  ةسنر -784محمد، محمد حسن  هنکل، ص  ةحنا -15همان، ص  -(4)

 (.98، ص 7316سروش،  تهران،)سنره رسول اهلل، عباس زریاب،  -3تا  7مجند، سورة انشراح، آی  

 .745قرآن  ریم، سورة انعام، آی   -(3)
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            ﴾(7). 
اش را برای پذیرش اسالم گشاده و فراخ ساخت  است و دارای  آیا  سی    خداوند سنن »

دهد،  و در پرتو آن، راه را از چاه تشخنص می)باشد  پروردگارش می نور( بننشی و روش  از)

همچون  سی است    هدایت الهی در سای  اسالم پرتوی ب  دل او ننفکنده است و درونش 

خدا بدانها راه  دهای سنگننی دارند و یا وای بر  سانی    دل!( با ایمان تابان نشده است؟

گمراهی و سرگشتگی آشکاری  آنان واقعا  ب !( گذارد نمیقرآن یزدان در آنها اثر )یابد  نمی

 .«دچارند

﴿                         

                      ﴾(4). 
( تحت فشار و اجبار)شوند بجز آنان     شان  افر می آوردن  سانی    پس از ایمان»

چنن  ! آری .شان ثابت بر ایمان است گردند و در همان حال دلهای وارد ب  اظهار  فر می

 و ب  دلخواه خود دوباره)دارند  ی سانی    سننة خود را برای پذیرش مجدد  فر گشاده م

( ر آخرت  نفر ود)شود و  گریبانگنرشان می( در دننا)خشم تند و تنز خدا ( پذیرند  فر را می

 .«عذاب بزرگی دارند

﴿        ﴾(3). 
و بدی  هنگام چنانک  باید در )شود  ام تنگ می سنن ( غص )اگر تکذیبم  ند از غم »

 .«( نم ن و گویا صحبت نمیو روا)دد گر زبانم نمی( مجادلة با آنان

﴿                  ﴾(4). 
                                           

 .44قرآن  ریم، زمر، آی   -(7)

 .786قرآن  ریم، نحل،  -(4)

 .73قرآن  ریم، شعرا   -(3)

 .46و  45قرآن مجند، ط ،  -(4)
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تا در )ام را فراخ و گشاده دار  سنن ! پروردگارا: گفت( موسی خاشعان  ب  دعا پرداخت و)»

 پرتو شرح صدر، خشم و  ن  از دل برخنزد، و با آرامش تمام رسالت آسمانی را ب  جای

ب  گوش تا آن را ب  گونة آراست  و پنراست ، )مرا بر م  آسان گردان ( رسالت)و  ار ( آورم

 .«(فرعون و فرعوننان برسانم
 نند ای  است     ذ ر می صی  اول و برای پنامبر حال منظور از شرح صدری    در آ

ار ابالغ و انذقامتی محکم برای و استبرجا ی عالی و اراده و عزمی راسخ و پاهمت صپنامبر 

 سب  رده بود و در قلبش بزرگی و عظمت هنو پادشاهی و ترس و خوف هنو  افری راه 

 .(7)ننافت  بود

و شرح صدر در آی  دوم حالتی است    در آن هدایت و توفنق برای انسان حاصل 

 .گردد گردد و در سننة انسان رغبت و آگاهی نسبت ب  دی  حقنقی حاصل می می

شود، و بعد از  ی  حقنقی بعد از رغبت صحنح و شوق حقنقی حاصل میو در آی  سوم د

 .شود آن بر ات دی  حاصل می

اش جای  در آی  چهارم  سی    تمایل ب  سوی  فر پندا  ند، صداقت  فر در سنن 

 .گردد ب عذاب الهی میو ب  ای  خاطر مستوجگنرد  می

مأمور شد تا ب  سوی  و آن زمانی    ،است و آی  اخنر متعلق ب  حضرت موسی 

پس از ای  مسئولنت سنگن     بر دوشش گذاشت  شده بود  ،فرعون برای انذار و تبلنغ برود

ام تنگ است و در ای   بدرستی    سنن  : رد و با پروردگار چنن  گفت س میاحساس تر

نازل فرمود و  پس خدا طماننن  و آرامش را بر حضرت موسی  ،حالت جرأتش باال رفت

و منظور از شرح صدر در ای  آی  ای  است    صدق و حق . اش را بر او گشاده  رد سنن 

 .(4)مشی حاصل شد    هدایت و نور را ادا  ردالب شد و برای قلب طمأننن  و آراغ

                                           

  (.45 -44، ص 7361بمبئی، دارالسلفن ، )للعالمن ، القاضی محمد سلنمان، سلمان المنصور فوری،  حمةر-(7)

  .44للعالمن ، ص  حمةر -(4)
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 صاند ای  است    خداوند پنامبرذ ر  رده  صمنظور از شق الصدری    برای پنامبر 
برد آماده  نی    تحت سرپرستی حلنم  سعدی  ب  سر میرا از همان ابتدا حتی از همان دورا

تحمل رسالت نموده است، ای  عمل تطهنر معنوی است    صورت و شکلی مادی ب  خود 

تر بتوانند رسالتش را تصدیق  نند و از طریق سمعی و بصری وحی  گرفت  است تا مردم آسان

 .(7)الهی را دریابند
در مقابل سفنهان و جهال عرب     صنامبر است    حتی پ  و منظور گشادگی سنن 

بالفاصل  ب  انذار و تبلنغ  صمستلزم ب  رأی و مشورت نبودند، اما با ای  وجود پنامبر 
اش مخزن نور و معرفت و هدایت و عرفان گردید و اهل دننا را از ظلمات و  برخاست و سنن 

 .(4)تاریکی ب  سوی نور و هدایت رهنمون ساخت
جازی واالیی دارد    عبارت است از وسعت دید باطنی و قدرت بر همچنن  معنای م

انی بودن نفس از هوی و هوس و وساوس شنط د و فزونی ننرو و استقامت و خالیتحمل شدای
هی و عنایات الهی، و شست  سنن  در روایات فوق هم اامر و نوو آمادگی آن برای پذیرایی او

پا ی احساس است    الزمة نبوت و رسالت و  رمز و تمثنلی از وسعت قلب و خلوص ننت و
روایت را نباید ب  معنای حرفی و لفظی آن گرفت، زیرا قلبی . راهنمایی و هدایت خلق است

   در سنن  جای دارد فقط مر ز خون و حنات است و مکان ظاهری قوای نفسانی و روحانی 
 .(3)نداردنفس و قوای معنوی نفس، مکان مادی خاصی  ، و در حقنقتمغز است

است، و  صنمودن امر پنغمبرای اعالن و آشکار نقل چنن  حادث پس حکمت از بنان و 
ایمان مردم  تا آن ب  اش با وسائل مادی از آغاز  ود ی  ردن او برای عصمت و وحی آماده

او، و تصدیق آنها ب  مأموریتش نزدیک باشد و ای  تطهنر معنوی است    شکل مادی  ب 
 .(4)گرفت  است تا اعالن خدائی در آن برای گوش و چشم مردم حاصل شودحسی را ب  خود 

                                           
 .14خورشند، ص  -(7)

 .45للعالمن ، ص  حمةر -(4)

 .98، عباس زریاب، ص سنرت رسول اهلل  -(3)

 .14خورشند حقنقت، ص  -(4)
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﴿ای برای تبنن  و فهمندن آیات فراوانی همانند  همچنن  بنان چنن  حادث       

   ﴾ ،﴿         ﴾ باشد و غنره می. 



 

 

 

 

  :فصل دوم

 بوادث دورا   وانی

 
 در جنگ فجار کت یا عدم شرکت پیامبر شر -1
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 در جنگ فجار صشرکت یا عدم شرکت پیامبر 

آن را بی    ،باشد می «جنگ فجار»اتفاق افتاد  صجریان دیگری    در ایام جوانی پنامبر 

و چیون حرمیت ایی  میاه را      ای  خاطر فجار نامندند    در یکی از ماههای حرام اتفیاق افتیاد  

 .اندرده ا چهار سال ذ ر  گذاری شده است    مدت آن رمنا ، ب  ای  نامشکستند

آنهیا از ییک   ( پنمانیان  هیم )سیوگندان   ست    بن  قریش و هیم جریان جنگ از ای  قرار ا

بی    ةاز طرف دیگر رخ داد و مردی از بنی هیوازن بی  نیام عیرو    ( هوازن)طرف و قنس عنالن 

آن انواع  االهای تجاری و عطر و های تجاری نعمان ب  منذر را    در  یکی از  اروان عقب 

ب  یک  یاروان بیدان معناسیت  ی  اجیازه       «دادنجوار»خود گرفت و  «جوار»بود در  حریر

 .ندهد  سی متعرض آن شود

از آنجا    ای  اعطای پناهندگی بر یکی از مردان  نان  ب  نام براض ب  قنس گران آمید،  

شیمگن  شید و بیا خشیم بی       از ای   ار خ  ردش وی زیرا او را از تعرض ب  آن  اروان من  می

و ننیز در   ،آری»: او گفیت  «دهیی؟   نان  هم ب   یاروان پنیاه میی   آیا در مقابل »: عروه گفت

رفیت  پرداختنید و در    نار هیم بی  راه  دو در  ای  هر پس از ای  گفت و گو، «مقابل همة مردم

خت و او را ب  قتل رساند در ی را غافلگنر  رده، بر او تانای  هنگام، براض  نانی، عروه هواز

ک سیو و هیوازن از   و نبرد منان  نان  و قریش، از ی ،پی ای  ماجرا، قریش ننز ب   نان  پنوست

ای  دو گروه بی  میدت چهیار روز درگنیر نبیرد و در چهیارمن  روز       . ور شد سوی دیگر شعل 

اسیت   نبیرد اخنیر  ی  بی  فجیار چهیارم شیهرت یافتی          در نبرد حضور یافت، صرسول خدا 

 .تری  ای  نبردها بود سخت

پس از ای  چهار روز دو طرف درگنر با یکدیگر آتش بیس موقیت امضیا   ردنید تیا در      

 .سال آینده در بازار عکا  نبرد خود را ادام  دهند

بیر شیتر خیویش    رسندن سال بعد چون دو گروه در موعد مقرر آمدند، عتب  ب  ربنع  با فرا

مردان هیوازن در   «جنگند؟ ای جماعت مضر بر سر چ  می»ورد    نشست و چنن  بانگ برآ

وی اظهار  «چگون ؟»: گفتند. «صلح»: او گفت «خوانی؟ تو ما را ب  چ  فرا می»: پاسخ گفتند
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دهنم و تا زمان پرداخت دی ، موقتیا  گروگانهیایی در اختنارتیان     دی   شتگانتان را می»: داشت

چ   سی چنین  تعهیدی   »: گفتند «بخشنم ا میدی   شتگان خویش ردهنم و خود ننز  قرار می

بدی  ترتنب وی با قبنل  هوازن . «ب  ربنع  هستم عتبةم  »: گفت «دهد و تو  نستی؟ ب  ما می

حیزام از آن جملی     اعالم صلح نمود و خاندان او ننز چهل نفر از مردان خود را    حکنم بی  

گروگانهیا را در نیزد خیود دیید بی       ب  سوی هوازن فرستادند، آن قبنل  چیون   بود، ب  گروگان

از دی   شتگان خود گذشت و گروگانها را ننیز بیاز گردانید و     ،وفاداری مقابل اطمننان یافت

 .(7)بدی  ترتنب نبرد فجار با صلحی همراه با بزرگواری پایان یافت

در ای  جنگ شر ت داشت  یا ن ؟ و اگر  صشود    آیا پنامبر  حال ای  سوال مطرح می

 اشت  است، فعالنت ایشان چ  بوده است؟شر ت د

 (4)75ییا   74ها بن   بعضی. اندرا در جریان جنگ فجار مختلف ذ ر  رده  صس  پنامبر 

 .اندسال ذ ر  رده  (3)48سال و بعضی دیگر 

ای   ،پذیرفت  است صسالگی را برای پنامبر  75یا  74و یک از دالیلی    اب  هشام س  

ای  خود حکایت از آن دارد . وی شدند تا ب  صحنة جنگ نرود است    عموهای ایشان مان 

اگر  سیی بنسیت سیال سی         وی در آن زمان یک خردسال بوده و ای  در حالی است    

 .شود نامنده نمی «خردسال»داشت  باشد 

زهره سال ذ ر  رده است و محمید ابیو   48 را صبا وجود ای     اب  اسحاق س  پنامبر 

پذیرفت  است، اما اعتقادش بر ای  است    بیا وجیود ایی   ی       صی پنامبر ننز ای  س  را برا

زیرا ای  جنگ، جنگی عادالن  نبود و . زار نشدسال داشت، اما وارد صحن   ار 48 صپنامبر 

داد  ی  در جنگیی مبتنیی بیر تباهکیاری  ی         ب  وی ای  اجازه را نمی صفطرت سالم پنامبر 

                                           

البت  مطالبی    ذ ر شد ب  صورت خالص  در اب  هشام آمده  -748 -771، ص 7اب  هشام، ج  ةسنر -(7)

 .461 -465، ص 7، ج خاتم پنامبران -است 

 .711التنبن  و االشراف، ص  -741، ص 7الطبقات الکبری، ج  -(4)

 .779، ص 7اب  هشام، ج  ةسنر -(3)
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است و هیردو طیرف درگنیر آن گناهکارنید، شیر ت      ها از سوی طرفن  شکست  شده  حرمت

چگون  ای  شخصنت پاک و مطهری    خداوند او را ب  عنایت خاص خود پرورانیده  . جوید

 آلود بود؟ و رخدادها گناهشود    از نظر علت زمان   است، وارد صحن   ارزاری می

داشت آن بیود    جنگ در ای صتنها نقشی    پنامبر  :بنابرای ، حق ای  است    بگوینم

شدن آتش آن، در آن حضور یافت، همن  مقدار ننز بیدان سیبب بیود  ی      ور    پس از شعل 

عموهای او در ای  پنکار شر ت داشتند و شاید او دوست داشت حیداقل شیاهد صیحنة ایی      

توانست در زمیانی  ی  میردم در گرفتیاری انید،       جنگ باشد، چ  او دلی پاک داشت    نمی

ه و گاه ننز یک مداف  بیود و بی    د نن ای ، او تنها در ای  نبرد مشاهدهبنابر. آرام و آسوده باشد

 . اری    جنگ و هجوم شمرده شود، دست نزد

 :فرماید بارة نقش دفاعی خود    هنو ماجراجویی در آن نبود، چنن  می ایشان در

بیدی   . شیدم  میها ب  آنان  یعنی مان  آسنب ننزه «داشتم ننزه را از عموهایم باز میم  »   

دارنده بیرای عموهیای خیود بیود و هرگیز      در ای  نبرد تنها سپری باز صترتنب رسول خدا 

از خویشان خود و سرپرستان خویش    حق سرپرستی  ست اندر  ار نبرد نشد، مگر آن   د

 .از او ب  جا آورده بودند، دفاع  رد

آلود بود،  نش جنگی گناهاز نظر شعل  افروزا در ای  جنگ    حتی صحال، پنامبر ب  هر

 .(7)تنها یک بنننده بود و در هنو عمل تهاجمی و جنگی شر ت نجست

  دلنیل دو قیول  ی  از او نقیل     حضور حضرت در ای  جنگها محتمل است و مخصوصا  بی 

اگر در ای  »: و دیگر ای     فرموده است ،دادن ب  اعمام خود استیکی همان تنر: اند رده 

تعدی  ردنید، و از  ( قریش)بر قوم م   (هوازن)شدم، آنها  شحالم نمیجنگها حاضر نبودم خو

ست پس بدهنید و ایشیان امتنیاع  یرده     ایشان بوده ا (پناه)ایشان خواستند    براض    جوار 

 .«اند

                                           
 .461 -461، ص 7خاتم پنامبران، ج  -(7)
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و  ،از حضور در جنگهای فجار اظهار رضایت فرموده اسیت  صو دلنل ای     حضرت 

عدی خوانده است، ای  است    قبنلیة هیوازن از   دشمنان قریش را در ای  جنگ متجاوز و مت

، ولیی  او را بکشیند  را تحویل دهند تیا ایشیان بی  قصیاص     قریش ب  زور خواست  اند    براض

سر همن  امر بدون مذا ره و بحث بی  جنیگ و    ند و برحاضر نبوده اند    دی  یا خونبها بگنر

 .(7)استود سبب قتل افراد بسناری شده اند    خخونریزی پرداخت  

م  همراه عموهای خود در  :فرمود  ردن از جنگ فجار میضم  یاد صهمچنن  پنامبر 

داشتم  ی  همیان    و چقدر دوست می ،شر ت داشتم و چند تنر هم انداختم( جارجنگ ف)آن 

 .(4)بودم  دادهنرا هم انجام 

 در زمیانی  ی  میردم در    دلیی پیاک داشیت  ی      ص   پنیامبر   عالوه بر ای  از آن جائی

در ای  جنگ شر ت داشت  صلذا پنامبر  ،توانست آرام و آسوده باشد گرفتاری بودند نمی

تر ب  نظیر   سال درست 75یا  74ننز  صو در ای  جنگ تنها تنرآور عمویش بود و س  پنامبر 

ت ن  ایی   ی  تنیرآور    داش شت باید در صحنة جنگ شر ت میسال دا 48زیرا اگر  ،رسد می

 .عموهایش باشد

 ردن در ماهای حرام  اری ناشایست و نارواست اما در  ورت هرچند    جنگب  هرص

ای نابود گردد الزم و ضروری  آن جایی    دفاع از آبرو و حنثنت باشد و باعث گردد تا فتن 

: فرماید  ند و می سورة بقره ب  ای  نکت  اشاره می 471لذا خداوند هم در آی  . است

﴿                            

                                        

                                           
 .93سنرت رسول اهلل، ص  -(7)

 .771 -776طبقات اب  سعد، ص  -(4)

 (.785لقلم العربی الجز  االول، ص سوریا، دارا)النبوی ، احمد ب  زینی دحالن،  ةالسنر -

 .443النبوی ، اب  هشام، ص  ةالسنر -
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      ﴾. 
بزرگ ( گناهی)جنگ در آن : بگو. پرسند  ردن در ماه حرام می از تو در بارة جنگ»

رام و اخراج و بازداشت  مردم از مسجد الح(    اسالم است)ولی جلوگنری از راه خدا . است

تر از آن است، و  ورزیدن نسبت ب  خدا، در پنشگاه خداوند مهمسا نانش از آن و  فر

بدتر از ( ها در دلهای مسلمانان و شکنجة ایشان و غنره با ایجاد شبه ) برگرداندن مردم از دی 

پنوست  با شما خواهند جنگند تا اگر بتوانند شما را از آین  شما ( مشر ان. ) شت  است

شان  گردد و در حال  فر بمنرد، چنن   سانی اعمالانند، ولی  سی    از آئن  خود بربرگرد

باشند و در آن جاویدان  می( دوزخ)و ایشان یاران آتش  رود در دننا و آخرت برباد می

 .(7)«مانند می

                                           
 .471قرآن مجند، بقره،  -(7)
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 آغاز وحی و ورقه بن نوفل

وحیی نیازل شید و     صاند    بعد از ایی   ی  بیر پنیامبر     گون  ذ ر  رده ای  ماجرا را این

 ی  اطمننیان نداشیت  ی       آن جیائی  ،نازل  رد صخداوند اولن  آیات خویش را بر پنامبر 

محمید بی  پنیامبری     :فتلذا نزد ورق  ب  نوفل رفت و وقتی    ورق  گ ،جبرئنل بوده یا شنطان

 .متوج  رسالت خویش شد صآن وقت پنامبر  ،برگزیده شده است

 :ای ورق  ب  نوفل از ای  قرار استماجر

ت و عبیادت پروردگیار سیپری    سال مدت یک میاه را در غیار حیرا  بی  ریاضی     هر صپنامبر 

بی  پنیامبر    اما در ای  سال در غیار حیرا   ،سالگی رسند 48ب  س   صتا ای     پنامبر  نمود می

: گفیت  صپنیامبر   «بخوان» :فرود آمد و گفت صوحی نازل شد و جبرئنل بر پنامبر  ص

م، مرا رهیا  داذیت ش را گرفت و بفشرد، تا حدی    از دردفرشت  م: گفت «ام درس نخوانده»

﴿ «بخییوان»:  ییرد و گفییت                           

                               ﴾ «  نام [  یم ]بخوان ب

بخیوان و  . هیاى بسیت  آفریید    انسیان را از خونپیاره  . آفریید [ سراسر هستى را] پروردگارت ک

بی  انسیان آنچی  را  ی      . قلیم آموخیت  بیا  [  نوشیت  ] سیى  ی    .پروردگارت بس گرامى است

 .(7)«تدانست، آموخ نمى
 لرزید، نزد همسرش لی    لبانش میبا آن آیات ب  منزل برگشت، در حا صپنامبر 

او را پوشاندند تا بنم و  «پوشانندمرا بپوشانند، مرا ب»: دختر خویلد آمد و گفت لخدیج  

چ  بر سرم آمده است؟ و  !لای خدیج  : گفت لهراسش زایل شد، آنگاه ب  خدیج  

 .«ترسم خدایا از خود می»: ستان را برایش تعریف  رد و گفتدا
ن  هرگز، مژده بده، ب  خدا قسم، خدا هرگز شما را اذیت و خوار : تفگ لخدیج  

توان را گفت  راستگو هستند، نا آورید، در سخ    صل  رحم ب  جای مینخواهد  رد، شما  

                                           
 .5 -7سوره علق، آی ،  -7
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 نی، در مورد احقاق حق مساعدت  نوازی می دستگنر، و مهمان، و بننوا را دهی یاری می

 . نی می

ورق  پسر عموی خدیج  ]د ررا نزد ورق  ب  نوفل ب صحضرت محمد  لخدیج  

نوشت، و  د و ب  زبان عربی میو در زمان جاهلنت ب  مسلک نصراننت درآمده بو [بود ل

پنری و  هولت رسنده و بننایی ب  س  . نوشت خواست ب  عربی می چ  را از انجنل    میهر

ات چ   زادهپسر عمو گوش    برادر: گفت لخدیج  . خود را از دست داده بود

ماجرا را  صبرادرزاده چ  خبر است؟ پنامبر : گفت صورق  ب  حضرت محمد ! گوید؟ می

هم نازل  رسانی است    بر موسی  م ای  همان مرسل نا: ورق  گفت .برایش تعریف  رد

یافتم، ای  اش وقتی طایف ، شما را از  اش جوانی ننرومند بودم، در آن سهمی میای  . شد

: تف نند؟ نوفل گ مرا اخراج می: رمودف ص نند م  هم زنده بودم، پنامبر  اینجا اخراج می

 نند، هر س چنان پنامی از جانب خدا آورده، با اذیت و آزار مواج  شده  بل ، اخراجت می

طولی نکشند، و در زمان . دهم باشم، تو را محکم و استوار یاری می اگر آن روز زنده. است

 .(7)توقف وحی، ورق  درگذشت

 .دگروهن رخان دوراج  ب  ای  روایت ننز مؤ

 نند  و ای  چنن  بنان می ،اندا با همن  مضمون و محتوا پذیرفت  ای ای  روایت ر عده -7

    ب  چشم خود دید، در حالیجبرئنل را  ص   چرا در موق  نزول وحی حضرت محمد 

 توانست وحی از پشت پرده صورت گنرد؟ می

                                           

 .744، محمد غزالی، سند محمد طاهر حسننی، ص ةفق  السنر -(7)

 .63 -68محمد پنغمبری    از نو باید شناخت، ص  -

 .546 -544، ص 7خاتم پنامبران، ج  -

 .756 -753، 7سنره اب  هشام، ج  -

 .477 -481، ص 7اب  اسحاق، ج  ةسنر -

 (.158 -141، ص 7315تهران، اساطنر، )، ابوالقاسم پاینده، 3تاریخ طبری، محمد ب  جریر، ج  -
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در  ،بنم و هراس ایجاد  رد صچرا در مورد درک و فهم حقنقت، خدا در دل محمد 

بایست شرایطی فراهم  هد؟ و میبایست آرامش و امننت خاطر ب  او دست د صورتی    می

    ممک  است ج  ب  غار ترسند ص    نهادش از ترس و لرز خالی باشد؟ چرا محمد  ند

 داد    فرشت  رحمان و امن  باشد؟ آمده باشد، چرا ترجنح نمی

و هنگامی    در . آید توج  ب  شنوه شروع وحی، تصور چنن  سواالتی طبنعی ب  نظر می با

ب  ای  . شود حاوی حکمتی روش  و آشکار است اندیشنم، معلوم می مورد جواب سؤاالت می

وران غزو  ز درافتادن ب  جرگ  پنش زاد قادر است حقنقت قاط  را درک نموده و امعنی فکر آ

شان  پای  و باطل تکلف و تصورات بیصون دارد، و تحت تأثنر خناالت پرخود را م فکری

 .قرار نگنرد

بخوان، تا ثابت : تفا ناگهان با جبرئنل روبرو شد و گحر در غار صمحمد  ،بدی  سبب

توان مرج  آن را تنها تلقن   وحی امری ذاتی و داخلی ننست، و نمیو محقق شود، جریان 

دانست، بلک  استقبال و دریافت حقنقی است خارجی و هنو ارتباطی با روان ( النفس حدیث)

بخوان، تأ ندی ب  حساب : و نهاد ندارد، و ای     فرشت  س  بار او را ب  خود فشرد و گفت

 ند    از تصوری  و ای  امر را ب  شدت نفی می آید در مورد چنان برداشت خارجی می

 . ند داخلی و خنالی محض تجاوز نمی

 ردن  م  در نهادش رسوخ  رد، تا حدی    خلوتبر اثر آنچ  دید و شنند، دلهره و واه

ای  حالت بر ای  مبنا بود    برای عموم . در غار را قط  و پریشان و لرزان ب  منزل برگشت

بایست آن را ب   رسالتی عمومی    می. در انتظار چنان رسالتی نبود ص ثابت شود    پنامبر

امی تمام جهان و جهاننان ابالغ  ند، و تا معلوم شود ای  پدیدة وحی با خنال و تصور او همگ

نی در حناتش پدید آمده است و بلک  ب  صورت ناگها ندارد و مکمل تصورات او ننست،

شکی ننست فردی    قبال  خود را آماده دیده باشد . اشت  بودبننی ند گون  انتظار و یا پنشهنچ

ای خواهد  ایده ای و و  م  م ب  خود تلقن   رده باشد، چنن  حالتی ندارد چون او ب  عقنده

انگهی هنو یک از حاالت الهام یا تلقن ، و یا و. ردم را ب  آن دعوت خواهد  ردشد و م

پریدگی  یی آسمانی موجب ترس و هراس و رنگعلناهای عرفانی و  اشراق روانی و یا اندیش 
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شود و بن  فکر و اندیش  تدریجی، و حدوث ناگهانی ترس و رعب رابط  و انسجامی  نمی... و

بایست تمام اندیشمندان و متفکران در معرض هجوم ترس و بنم  برقرار ننست، و گرن  می

 .حوادث ناگهانی باشند

از حاالت انفعالی قهری است و هنو  س  گرز و تغننر رنداند ترس و ل هر س می

تواند آن را در خود ایجاد  ند، یا آن را در معرض نمایش بگذارد، حتی اگر فرض  ننم  نمی

اگر ب  فرض محال بپذیریم  ، و حتیبزند هم سر صممک  باشد فریب و ننرنگ از حضرت 

نمایش آن هم منقلب و دگرگون شده باشد، بازهم  ص   طبنعت قبل از بعثت حضرت 

 .ممک  ننست

او  برد    در غار با ج  روبرو شده و ج  او را در آغوش  شنده و با وقتی گمان می

    شود او بنشتر جلوه گرو نمایان میب ناگهانی صحبت  رده است، حالت ترس و رع

عنی ترسند از خود ترسندم، ی تعریف  رده و ب  او گفت  بودش لداستان را برای خدیج  

او را دلداری داده و آرام  رده و ب  او اطمننان  ل   خدیج   غش آمده باشدج  ب  سرا

از اخالق  صچون حضرت : گفت رسد، و می داده    دست ج  و شنطان ب  او نمی

 .پسندیده و صفات حمنده برخوردار است نباید ترسند

د را آرام و ب  او اطمننان خاطر بده صتوانست قلب حضرت  شکی ننست حق تعالی می

ب  او اطمننان دهد    آن .    از جانب خدا ب  پنامبری قاطبة انس و ج  انتخاب شده است

   نزدش آمده و با او صحبت  رده  سی جز جبرئنل، فرشت  رحمت از طرف رحم  ننست، 

آمده است تا ب  او خبر دهد    از جانب خدا ب  پنامبری مبعوث گشت  است، اما حکمت الهی 

جدا باشد، و    شخصنت قبل از بعثت با شخصنت بعد از آن  امال  متمایز و  ن اقتضا  ردچنا

قوانن  و تشری   ئنات ار ان اعتقاد اسالمی یا   هنو یک از جز مشنت خدا اقتضا  رد

نشده و قبال  تصور آن را نکرده بود     قبال  ساخت  و پرداخت  صدر ذه  حضرت  اسالمی

 .مردم را ب  طرف اسالم بخواند
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ب  نوفل ببرد و  قةالهام  رد    حضرت را نزد ور لی     خداوند ب  خدیج  و ا

موید ای  است چنزی    حضرت ناگهان با آن مواج  شده  ،جریان را برایش تعریف  ند

است وحی الهی است، همان وحنی    قبال  بر پنامبر نازل شده بود، خداوند ای  عمل را ب  

بر گرفت  را در صام را  نار زند، الهامی    خود پنامبر الهام  رد، تا پردة ابه لخدیج  

بود، بنم و هراسی    ناشی شده بود از تصورات و تعبنرات گوناگون از آنچ  دیده و شننده 

 .(7)بود

 ،خوشایندی بر او وارد آمده استد    پنامبر گمان  رده    امر ناای دیگر ننز معتقدن عده

تر از شاعر یا  هنچکس برای م  ناخوش»: مودفر صه    حضرت ددر ای  روایت آم

 :متفون  اشخاص نگاه  نم، پس ب  خود گگتوانستم ب  این نبود و م  نمی «هزد ج »اشخاص 

ب  جهت نزول ای  )یا شاعر است یا مجنون ( مقصود خودش است)ای  آدم دور و بنگان  

بلندی  وه بروم و بر فراز  ، و بایدبارة م  چنن  بگویند و هرگز قریش نباید در( آیات بر او

گردد و ای   پس از آن    ب  خان  بر می. «زیر افکنم و بکشم تا آسوده گردم خود را از آن ب 

دور و بنگان   ای  آدم :ب  خدیج   گفتم» :فرماید می.  ند گو میباز لداستان را ب  خدیج  

ب  خدا، خداوند چنن  برم  ای ابوالقاسم پناه می :خدیج  گفت. «زده یا شاعر است یا ج 

گویی و امانتداری تو بزرگ  دانم    تو سخ  راست می زیرا می ، ند چنزی در حق تو نمی

 . نی است و اخالق تو ننکوست و با خویشانت ننکی می

﴿عالوه بر ای  بعد از آیات   _ +       _  و+       _  و+   

_ در روایت مذ ور نقل شده ای  است «ن والقلم»آیاتی    از . ل شدازن .﴿  

                                    

                 ﴾. 
                                           

 .737 -738، محمد غزالی، ص 7، ج ةفق  السنر -(7)

 .775 -773خورشند حقنقت، رمضان بوطی، ص  -
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و  ،ننستی «زده ج »، تو در سایة نعمت پروردگارت نویسند سوگند ب  قلم و ب  آنچ  می»

ب  زودی خواهی  برای تو پاداشی است     م و  وتا ننست و تو دارای خلق بزرگی هستی و

 .«دید و خواهند دید

﴿ :دی چنن  استو آیات بع                    

           ﴾(7). 
خدای تو بهتر . زده در  دام یک از شماست دید و خواهند دید    مفتون و ج  خواهی»

ناسد  سانی را    ب  راه پی ش شناسد آن را    از راه خود گمراه شده است و او بهتر می می

 .«برده اند
 ند ای  است    در آن  یات نخستن  سورة والقلم نکت  مذ ور را تأیند میآعلت ای     

اده بود بنرون ب  او دست د «زدگی ج »از شک و اضطرابی    از تصور  را صپنغمبر 

رای تو در تحمل ای  زده ننستی و ب رت تو ج دگاردر سایة نعمت پرو»: گوید آورده و می

﴿و آی  . «شی است ن   وتاهی پادامشقتی    دار        ﴾  شاید اشاره

ا خویشانت اخالق تو ننکو است و ب»: ب  او گفت  بود لب  همان امری باشد    خدیج  

+: گوید دهد و می لداری بنشتری مید آیة بعد. « نی ننکی می      

      ﴾ «زده در  دام طرف  قوم تو خواهی دید    مفتون و ج  و ب  زودی تو

اما آی  اشاره ب  امر . شده بود «انذار»و  «ابالغ»چ  هنوز آغاز وحی بود و امر ب  اگر. «است

 با خود گفتم ای »: فرماید می صرد    حضرت ادیگری    در مت  روایت آمده است د

. «نباید در بارة م  چنن  سخ  بگویدش زده و هرگز قری بنگانة دور یا شاعر است و یا ج 

                                           
 . 1و  6لم، آیات قرآن مجند، ق -(7)
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خواهند دید    چ  هم تو و هم قریش  :گوید دهد و می آی  ب  همن  مناسبت دلداری می

 .(7)«شناسد گمراه را از مهتدی باز می زده است و پروردگار تو  سی مفتون و ج 
  ب  و آن ای     موضوع ورق ،راج  ب  ای  موضوع دیدگاه دیگری ننز وجود دارد -4

برای : اوال  اعتقاد دارند   دانند و چنن   اساس می نوفل را نپذیرفت  و آن را یک داستان بی

قرآن سرگذشت . باید نظری ب  تاریخ زندگانی پنامبران گذشت  بناندازیم ارزیابی ای  گفتارها

در  ، اماباره شرح زندگانی آنها بنان داشت  است آنان را بنان فرموده و روایات متعدد در

 .بننم ها چنن  جریانی را نمیزندگی هنو یک از آن

را  امال  بنان  رده و تمام خصوصنات سرگذشت  قرآن، آغاز نزول وحی ب  موسی 

ای    بر اثر  و ابدا  از ترس و لرز، وحشت و اضطراب، ب  گون  ،او را روش  نموده است

 زمننة ترس برای موسی  با ای    . شنندن وحی دست ب  انتهار بزند، سخ  نگفت  است

زیرا در شب تاریک در بنابان خلوت ندائی از درختی شننده و رسالت او ب  ای   تر بود، آماده

 .وسنل  اعالم شد

آرامش خود را در ای   دهد، موسی  همانطور    آیات قرآن ای  حقنقت را شرح می

 ،ک  و او ننز فورا  افکندهنگام حفظ نمود و موقعی    خدا ب  او خطاب نمود    عصا را بنف

: توان گفت    آیا می. مبدل گردید ترس او فقط از ناحن  عصا بود    ب  حنوان خطرنا ی

آرام و مطمئ  بود،  سی    بر تمام پنامبران برتری دارد با شنندن  «وحی»موسی هنگام آغاز 

 ؟ندت خود را از باالی  وه پرتاب  خواس گفتار فرشت  ب  حدی مضطرب شد    می

نباشد، خدای حکنم او ( نبوت)از هر نظر آماده برای اخذ الهی  صمسلما  تا روح پنامبر 

 .راهنمائی مردم است یرا منظور از برانگنخت  پنامبرانسازد، ز را ب  منصب نبوت مفتخر نمی

 شی  ندش اشد    با شنندن وحی حاضر شد خود سی    قدرت روحی او ب  ای  حد ب

 !مردم نفوذ  ند تواند در چگون  می

                                           
 .789 -781، از آغاز تا هجرت، د تر عباس زریاب، ص صسنره رسول اهلل  -(7)
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با شنندن ندای الهی اطمننان یافت    از طرف خدا  شود    موسی  چطور می: ثاننا 

گوید، یار و  تر سخ  می است و فورا  از خدا خواست هارون را ب  منظور ای     از او فصنح

د غبار شک و تردی « ورق»ن مدتها در شک و تردید ماند، تا  مک او سازد، اما سرور پنامبرا

 .دررا از آئنن  دل او ب

خواهد اضطراب و تردید رسول  هنگامی    می. ب  طور مسلم مسنحی بود «ورق »: ا ثالث

ای  همان : گوید برده و می «موسی ب  عمران»از بن  ببرد، فقط نامی از نبوت  را ص خدا

 ،گواه بر ای  ننست    دست ه است، آیا خودددا مقامی است    ب  موسی ب  عمران 

ب  جعل ( ورق )تان قهرمان داس «مذهب»ئنلی در  ار بوده، و با غفلت از سرایان اسرا داستان

 اند؟آن پرداخت  

سراغ  صن عظمت و بزرگی    از پنامبر اسالم گذشت  از اینها، ای  قبنل  ارها با آ

 .(7)داریم ابدا  سازگار ننست

ها پنش نوید نبوت را در  و چگون  پنغمبری    مدارج  مال را صعود نموده، از مدت

خود احساس  رده، حقایق بر وی آشکار نشده است در حالی    باالتری  و واالتری  عقول 

 «وعاها، فاختاره لنبوتهأأفضل القلوب و إن اهلل وجد قلب حممد »: خود یافت  استرا در 
نبوت  را براى ها یافت وآن گاه او قلب و روان پنامبر را بهتری  و پذیراتری  قلب خداوند،»

شود ب   در آن موق  حساس نگران می چگون  انسانی    چنن  تکامل یافت  است، «برگزید

زن و پرسش یک مرد    اندک سوادی دارد، ای   برد، سپس با تجرب  یک خود شک می

  ند    پنغمبر است؟ شود، آنگاه اطمننان حاصل می نگرانی از وی رف  می

 :گوید قاضی عناض می

مشتب  سازد، ن  در  صاید    ابلنس در صورت فرشت  درآید و امر را بر پنغمبر هرگز نش

 ص   پنامبر ا رم  آرامش و استواری و اعتماد ب  نفسآغاز بعثت و ن  پس از آن، و همن  
 ،آری .رود دالیل اعجاز نبوت ب  شمار میگون  مواق  از خود نشان داد، خود یکی از در این

                                           
 (.448 -439، ص 7316قم، تبلنغات اسالمی، )، 7فروغ ابدیت، جعفر سبحانی ،ج  -(7)
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دهد آن    بر او آمده فرشت  است و   ند و تردید ب  خود راه نمی شک نمی صهرگز پنامبر 

ب  طور قط  امر بر او آشکار استش زیرا حکمت الهی . از جانب حق تعالی پنام آورده است

بنند، لمس  ند یا دالیل  آنچ  می ا ند    امر بر وی  امال  روش  شود تا آشکار اقتضا می

﴿اهلل ثابت و استوار جلوه  ند، و  لمات  دهد تا  افی در اختنار او قرار می       

               ﴾ 
و  الم پروردگار تو با صدق و عدل ب  انجام رسند، هنو  س نمی تواند  لمات او را »

   خداوند ب  درستی : )گوید همچن  طبری در تفسنر سوره مدثر می. (7)«دگرگون سازد

های آشکار    خود داللت دارد بر ای    ند ب  رسولی مگر ب  دالیل روش  و نشان  وحی نمی

شود، از جانب حق تعالی است و ب  چنز دیگری نناز ندارد، هرگز     آنچ  ب  او وحی می

 .(4)(لرزد د نمیهراسد و ب  خو شود و نمی ترسانده نمی

 :اندی را ننز ذ ر  رده ایرادهای دیگر اشکاالت عالوه بر ای 

رو روایت  رسد، از ای  خست    شاهد داستان باشد نمیسلسل  سند روایت ب  شخص ن -7

 .شود یممرسل  تلقی ن

در یکی از نقلها چنن  . بودن آن است گواه ساختگی خود اختالف در مت  روایات -4

 ص   پنامبرخود ب  تنهایی نزد ورق  رفتش در دیگری آمده است  لآمده است خدیج  
از او جویا شد و در حال طواف دید،  را صرا با خود برد، در سومی ورق  خود پنامبر 

را نزد ورق   صمحمد : وارد شد و گفت لبر خدیج    گفتش در چهارمی ابوبکر

شود  دام را باور  ند، و   ننده متحنر می اختالف مت  ب  حدی است    مراجع روان  ساز، 

 .ش دادتوان آنها ساز نمی

                                           
 .775سوره انعام، آی ،  -7
 (.314، ص 7481بنروت، دارالمعرف ، )، 7مجم  البنان، ابوالفضل طبرسی، ج  -(4)
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و ورق   نزد ورق  رفت، ورق  وعدة یاری و نصرت داده بود صدر زمانی    پنامبر  -3

ولی در حالی وفات نمود     افر بود و اسالم را نپذیرفت   ،زنده بود ننز تا هنگام ظهور اسالم

گفت،  می «أحد، أحد»های مشر ان  در زیر آزار و شکنج و حتی آن زمانی    بالل  ،بود

 .(7)ا نپذیرفتاسالم ر

   پدیده وحی یک  توان گرفت ای  است    از آن جائی ای    از ای  بحث می نتنج 

لذا در ابتدا دچار شک و تردید گشت    آیا  ،بود صو دشوار برای پنامبر ا رم  امر نامفهوم

ی بر دهد و او را ب  امر دشواری فرا خوانده و مسئولنت بسنار خطنر واقعا   سی    ب  او ندا می

د از سورة علق یعنی سورة مبار   دوش او گذارده، فرشت  وحی است یا ن  و نزول آیات بع

 ﴿تا آنجایی    ب   «ن والقلم»          ﴾ رسد نشانگر ای  ادعا  می

﴿: فرماید و حتی آیات بعدی    می ،است                 

                        ﴾.  
زده  دام یک از شماست، خدای تو بهتر  خواهی دید و خواهند دید    مفتون و ج »

  ب  راه نی را  شناسد  سا شناسد آن را    از راه خود گمراه شده است و او بهتر می می

 .«راست پی برده اند
اطمننان و  صخواهد بر قلب پنامبرش  نزول ای  آیات ب  ای  خاطر است    خداوند می

و ب  او بفهماند     سی    او را ندا داده و او را ب  امر خطنری فرا  ،آرامش نازل نماید

 .خوانده فرشت  وحی الهی است

                                           
 (.48 -79، ص 7315تهران، سمت، )تاریخ قرآن، محمد هادی معرفت،  -(7)

 .743 -744محمد، ص  ةحنا -

 .477، ص 7سنرة اب  اسحاق، ج  -

 .158، ص 3تاریخ طبری، ج  -
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ورت گرفت  و هنوز از جانب ص صلنی پنامبر چرا    نزول ای  آیات قبل از دعوت ع

. ند، نامنده نشده استددا نسبت می صزده و یا القاب دیگری     فار ب  پنامبر   سی ج 

گون  شک و امات بسنار زیادی است    جای هنچچند دارای معجزات و  رهر صپنامبر 

مادری متولد شده و ازدواج اما او هم مانند بقن  انسانها، از پدر و  ،تردیدی در آن وجود ندارد

بودنش یک سری خصوصناتی در ت، و ب  حکم بشر رده و سرانجام هم از دننا رفت  اس

دشان بوده و یا ای     یک سری حوادثی برای ایشان اتفاق افتاده است    آنها را ووج

شت  پنامبر قبل از بعثت قادر ب  خواندن و یا نو ،توان جز  خوارق عادات ب  حساب آورد نمی

﴿: فرماید نبوده لذا خداوند در سوره عنکبوت چنن  می              

                ﴾(7). 
نوشتی    اگر  خواندی و با دست راست خود چنزی نمی تو پنش از قرآن،  تابی نمی»

( داشتی خره سواد میی و باآلنوشت  ردی و چنزی می و تو مطالع   تب می) شد چنن  می

ای  قرآن حاصل مطالعة شخصی و : گفتند و می)افتادند  گرایان ب  شک و تردید می باطل

 .«(های فردی توست یاداشت

﴿: فرماید و یا در جای دیگر می                     

                                 

       ﴾(4). 
ا وحی ، ب  تو ننز ب  فرمان خود جان ر(ایم   ب  پنغمبران پنشن  وحی  رده )ون  همانگ»

دانستی  تاب  تو    نمی( پنش از وحی.    قرآن نام دارد و مایة حنات دلها است)ایم ه  رد

 سی از نموده ایم    در پرتو آن هرلنک  ما قرآن را نور عظنمی  چنست و ایمان  دام، و

                                           
 .41قرآن مجند، عنکبوت، آی   -(7)

 .54قرآن مجند، شوری، آی   -(4)
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ب  راه راست ( مردمان را با ای  قرآن)تو قطعا  . بخشنم بندگان خویش را بخواهنم هدایت می

 .«سازی مود میرهن
و جدش چند بر آئن  حننف بود و پنرث گردد هروبر قبل از ای     ب  پنامبری مبعپنام

اما ظواهر دی  قوم خودش را تا آنجایی    ب  امر فاسد و زشتی نکشد  ،بود ابراهنم 

چرا    اگر آن حضرت در ظاهر هم ب  دی  قوم خود نبود و احترام .  رد رعایت می

ب دادند و او را در نزاع بر سر نص نمی «امن »داشت ب  او لقب  اه نمیشان را نگعقاید

و آن اذیت و آزاری را    پس از بعثت او در حقش روا  ، ردند سود حکم نمیحجراأل

یعنی الزم نبود    آن حضرت مردم را دعوت ب  . داشتند داشتند پنش از بعثت هم روا می می

شدش  از دی  قوم خود ننز موجب اذیت و آزار می بلک  صرف دوری ،حق  ند تا اذیتش  نند

نل دی  خود جدا شد عمویش خطاب ب  نف چنان    پس از آن    زید ب  عمرو ب  نفنل از

 .(7)او را مورد عتاب و سرزنش و حتی اذیت و آزار قرار داد

اما در آنچ  اخالق  ، رد چند ظواهر دی  آبا  و اجداد خویش را رعایت میپنامبر هر

: فرماید لذا خداوند ب  ای  خاطر می. شد با قوم خود شریک نبود نت نامنده میجاهل

﴿               ﴾ «ت تو را آن بار سنگننی    پش

 .(4)«شکست از دوش تو برداشتنم
لذا  ،راحت بوداز تحمل آن نا صای  بار سنگن  همان بار سنگن  جهالت بود    پنامبر 

ماندن از چنن  جوی ب  غار دور  ند ب  خاطر وقتی    چنن  اوضاع و احوالی را مشاهده می

و در چنن  ایامی  ،پردازد برد و در آنجا ب  راز و نناز با پروردگار خویش می حرا پناه می

ا ب  حال او    ت. شود ناگهان مسئولنت خطنر وحی و ابالغ و تبلنغ دی  بر عهده او گذارده می

ای روبرو نشده است و برای اولن  بار از جانب جبرئنل    پنام الهی را برای او  با چنن  صحن 

گنرد و  لذا پنامبر را وحشت و اضطراب فرا می «...اقرأ»گنرد     مورد خطاب قرار میآورده 

                                           
 .446 -444، ص 7ج  ب  نقل از اب  هشام، 788سنره رسول اهلل، ص  -(7)

 .3 -4قرآن مجند، الم نشرح، آی   -4
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همسرش لذا در ای  هنگام    ب  نزد  ،زدگی شده باشد اندیشد    مبادا دچار ج  خود می با

او را دلداری  لخدیج   ، ند رود و ماجرا را برای او تعریف می می( لخدیج  )

ای  ی اخالق ننکو باشد چنن  حادث اشخص بزرگواری همانند تو    دار :گوید دهد و می می

﴿دهد و گویا آی   برایش رخ نمی          ﴾(7)   در تأیند سخنان خدیج

 .شود ینازل م ل

ای  و عده ،توان اظهار عقنده  رد ب  نوفل رفت  و یا ن ، نمی قةاما در ای  ارتباط    نزد ور

اظهار نظر در مورد اشخاص برجست   :گویند    و همچنن  می ،ورق  را جز  حنفا  دانست  اند

 .(4)و مهمی ننستو ممتاز  ار شاق 

   بشر  برای پنامبر از آن جائیرا نزد ورق  برده باشد ای   صپنامبر  لاگر خدیج  

 ،شود تواند  سر شأن و مقام و مرتب  باشد و برای ورق  هم امتنازی محسوب نمی است نمی

زیرا صفات و خصوصنات پنامبر اسالم در تورات و انجنل آمده بود و پنشگویی در مورد 

 .گردد انسانهای با استعداد و نابغ   ار دشوار و مهمی محسوب نمی

                                           
 .4سوره قلم، آی   -7

 .رجوع شود 31، ص 7، ب  فتح الباری، ج 19همان، ص  -(4)
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 غرانیقداستان 

افسیان   ». دهنید  نسیبت میی   صافسان  دیگری    ب  پنیامبر   :داستان یا بهتر ای     بگوینم

، پنیامبر  ار و اذیت  فار نسبت ب  مسیلمانان است با ای  مضمون و محتوا    بعد از آز «غراننق

محمید بی   عیب قرطبیی     . دوست داشت تا با قریشنان نزدیک شود و صلح برقرار  نید  ص

آرزو  ، نند و ای   ار برای او سخت بود دید    قوم از او دوری می صامبر چون پن: گوید

 رد    چنزی از جانب خدا نازل شود تا بی  ایی  وسینل  منیان او و قیومش نزدیکیی حاصیل        

و چون در ایی    ،شدن خشونت بود داشت و خواستار برطرف وست میزیرا قومش را د ،گردد

﴿: فرمیود اندیش  بود خداوند ای  آیات را نازل                 

         ﴾(7). 
گمیراه و منحیرف   ( مید مح) ند ییار شیما    قسم ب  ستاره در آن زمان    دارد غروب می»

هیوس سیخ     وراه  نرفتی  اسیت و از روی هیوی    نشده است و راه خطا نپوئنده است و ب   ژ

 .«گوید نمی

﴿ چون ب  ای  آی  رسند                       ﴾(4). 
معبیود  )   الت و عزی و منات، سومن  بت دیگر  (گون  معتقدیدو این)بنند  آیا چنن  می»

 ؟«شندبا و دارای قدرت و عظمت می( شما و دختران خدایند
 .«تل  الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتضى»زبان وی انداخت    شنطان بر 

 .«شان مورد رضایت است ای  بتان واال هستند    شفاعت»: یعنی
شان سخ  بی  منیان    چون قریشنان ای  را شنندند خوشحال شدند و چون از ستایش خدایان

ا را بیاور داشیتند و او را بی  خطیا     آمده بود راضی و بد و گوش دادند و مؤمنان ننز وحی خید 

                                           
 .3تا  7نجم،  -(7)

 .48و  79قرآن مجند، نجم،  -(4)
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در قرائت آیات ب  محل سیجده رسیند، سیجده  یرد و      صو چون پنغمبر  ،داشتند متهم نمی

مسلمانان ننز با وی سجده  ردند و مشر ان قریش و دیگران    در مسجد بودند ب  سبب آن 

ا بود فری    آنجشان یاد  رده بود ب  سجده افتادند و هر مؤم  و  ا از خدایان ص   پنامبر 

دانست سجده  ند و مشت ریگی  ه    پنری فرتوت بود و نمیسجده  رد، مگر ولند ب  مغنر

 .از زمن  برداشت و ب  پنشانی خویش نزدیک  رده و بر آ ن سجده نمود

محمد از خدایان ما بی   »: گفتند شدند خوشحال بودند و می چون قریشنان از مسجد بنرون

 .«شان مورد رضایت است بتان واال نامند    شفاعتننکی یاد  رد و آن را 
قریشینان   : ردن مسلمانان در مقابل بتان ب  مسلمانان حبش  رسیند و گفتنید   و داستان سجده

، و اسالم آوردند و بعضی از آنیان بی  مکی  آمدنید و بعضیی دیگیر در آنجیا اقامیت گزیدنید         

خوانیدی  ی  می  از جانیب     چ   ردی، برای مردم چنیزی   !محمد ای»: جبرئنل آمد و گفت

 .«نگفت  بودنناورده بودم و سخنی گفتی    خدای با تو خدای 
جل با وی رحنم بود و ند و خدای غزواز خدای بترس سخت غمگن  شد و صپنامبر 

 ای نازل  رد و خبر داد    پنش از آن ننز پنامبران و رسوالن چون وی آرزو داشتند و آی 

+: شان آورده است، و آی  چنن  است شنطان آرزوی آنها را در قرائت          

                                       

              _ «ایم، از تو رسولی یا پنامبری نفرستاده  پنش

خدا چنزی را    شنطان القا   ،مگر آن    وقتی قرائت  رد شنطان در قرائت وی القا   رد

و . (7)« ند    خدا دانا و فرزان  است های خویش را استوار می سپس آی  . ند  رد باطل می

+: ردای نازل   ف شد و خداوند آی گون  برطرب  این صغم پنامبر           

                                

                                           
 .54قرآن مجند، حج، آی   -(7)
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                   _ «ست و پسر خاص شما آیا

ننستند    شما و    ای  خود قسمتی ظالمان  است، بتان جز نامها  دختر خاص خداست

بارة آن نازل نکرده است جز گمان را با آنچ  دلها هوس  اید و خدا دلنلی درپدرانتان نامنده 

، مگر ه استد نند در صورتی    از پروردگارشان هدایت سوی ایشان آم دارد، پنروی نمی

چ  . رزو  ند خواهد داشت    سرای دیگر و ای  سرای متعلق ب  خداستچ  آانسان هر

آن    خدا ب  هر    از پسمگر  ،سازد شان  اری نمی بسنار فرشتگان آسمانها    شفاعت

 .(7)«خواهد و پسندد اجازه دهد
ایش خدایان شما پشنمان شد و آن را تسمحمد از »: فتند، گان ای  را شنندندنشو چون قری

و ای  دو  لم     شنطان بی  زبیان وی انداختی  بیود بی  دهیان        «دیگر آورداد و سخ  تغننر د

و گروهیی از   ،مشر ان افتاده بیود و موجیب آزار و اذییت بنشیتر آنیان بی  مسیلمانان گردیید        

شیدن مکنیان    ، شنندند    خبر مسیلمان مهاجران حبش  ننز آمدند و چون نزدیک مک  رسندند

 .(4)ن و یا پنهانی وارد مک  شدندنادرست بوده، در پناه دیگرا

اوال  مقتضی و مفاد ای  حدیث آن است  ی  پنیامبر    ،ای بنش ننست ای  روایت یک افسان 

﴿پس از تالوت  ص                     ﴾(3). 
را افزوده و هنگامی  «إن شفاعتهن لترجتىتل  الغرانيق العلى و»تحت تأثنر شنطان، عبارت 

+:    سوره را ب  پایان رسانده و ب  ای  فرمودة خداوند رسنده است           

                                           
 .46تا  47قرآن مجند، نجم، آی   -(7)

 (.988 -196، ص 7316تهران، اساطنر، )، حسن  روحانی، 4اثنر، ج تاریخ طبری، اب   -(4)

 .48و  79نجم، آیات،  -(3)
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                       _ 

رای خدا پس ب. آگاهانندگریند و شما نا خندید و می و می  نند   سخ  شگتفی میآیا از ای»

 .(7)«سجده و او را پرستش  نند
از بتان ب  ننکی یاد  یرده بیود    صسجده واجب ب  جای آورد و مشر ان ننز چون پنامبر 

 .برای بتان خود سجده  ردند

اقی  بی  خیود    ت  ی  صیورت و  ، باطل بوده و محال اسی تردید شدن ب  چنن  چنزی، بی قائل

شنطان در هنو امری و ب  ویژه در مسأل  وحی و نزول قیرآن بیر پنیامبر    : گرفت  باشد، زیرا اوال 

پذیر باشد در خود قیرآن تردیید و بطیالن    شود و گرن  اگر چنن  چنزی امکان مسلط نمی ص

تغننر و تبدیل    دانند  مل میتحنن  تردیدی فاسقان ای  را امری میابد و ب  مقتضای چ راه می

بی  عنیوان مبلیغ     صکریم عارض شده و ای  امکان وجود داشت   ی  پنیامبر   و زیادتی بر قرآن

شدن از مفهوم آنچ  خداوند بر او نازل سیاخت ، شیده   گویی و دور هی گرفتار بنهودهرسالت ال

 .هنو تردیدی باطل است بی چنزی باشد، ای  در حالی است    چنن 

 ،اسناد داده نشده است صر و روایات اظهاراتی    وجود دارد ب  پنامر در ای  اخبا: ثاننا 

 .است و ب  همن  سبب قابل اعتنا ننست «مرسل»و عالوه بر ای  همة آنها 

اند فسنر آن آی  ارتباط و اسناد داده اند ای  را ب  تسان  غراننق را پذیرفت   سانی    اف: ثالثا 

+: گویییید  ییی  میییی                                

                                     _ « و

 یرد،   میی  «تمنیی »ن  ی  چیون   آ ی و هنو رسولی را نفرستادیم مگرما پنش از تو هنو پنامبر

را شینطان القیا   اما خداوند پس از آنچی    . رد  رده بود القا می «تمنی»شنطان در آن آنچ  او 

                                           
 .64تا  59نجم،  -(7)
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سیازد و خداونید دانیا و حکینم      نماید و سپس آیات خویش را اسیتوار میی    ند منسوخ می می

 .(7)«است
   رد    ای  بتان القا ص   شنطان در منویات رسول خدا  دان ای  گروه مدعی آن شده

ب  عقنده اینان ای  زییادتی   ،رود شان امند می هستند    ب  شفاعت( پروازدرناهای بلند )واالی 

 .   شنطان القا   رده بود نسخ شد و آیات قرآن استوار گردید

پردازان و تهمت    اعتقادی آن است    در اصل قرانکریم تردید شود و دروغالزمة چنن

اساس آن مبتنی قرآن  استی و فزونی وجود دارد بررا    در  دگفت  خو زنان بتوانند ای 

ای  در حالی است    صاحب چنن  سخنی    در قرآن  اهش و فزونی وجود دارد . سازند

 افر است، چرا    ای  فرمودة قرآن را مورد انکار قرار داده است    ای   تاب تا روز 

+: فرماید و  است، آنجا    میو محفقنامت از هر تغننر و تحریفی مصون        

          _ «(4)«ا فرستادیم و ما آن را نگاهباننم ر رذ ما. 
سوره حج آمده است معانی مختلف و بی  شینوه    54   در آی   «تمنی»عالوه بر ای  برای 

 . نند دیگر آن را تفسنر می

وی  ، نید  بنیان میی   «تمنی»معنی را برای  لم   در تبنن  معنی آیة فوق دو طباطائیعالم  

خیواه امیری   ]دارد  نسان وجود آنچی  را دوسیت میی   تمنی عبارت از آن است    ا»: گوید می

همانند ای  تمنی فقنر    ثروتمنید باشید و ایی      ،تقدیر نماید [ممک  باشد و خواه امری محال

عنای قرائت و تالوت ننز   شده    گاه تمنی ب  متفهمچنن  گ .نسان    جادوانگی یابدتمنی ا

 .«آمده است
هد بیود  اساس نخستن  معنی    مراد از تمنی و خواست دل باشد آن خوامفهوم ای  آی  بر

 یرد و   ما پنش از تو هنو پنامبری و هنو رسولی نفرستادیم مگر آن  ی  چیون تمنیی میی     ،  

                                           
  .54حج،  -(7)

. 46 -43تاریخ قرآن، ص  -349 -343، ص 7فروغ ابدیت، ج  -148 -131، ص 7خاتم پنامبران، ج  -(4)

 .9سوره حجر، آی  
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هیا بیرای پنشیرفت دیی  او و      ننی  اهم آمیدن اسیباب و زم  از فیر  ،برخی از آنچ  را آرزو داشت

شیمرد، شینطان سید راه ایی        رد و تحقق یافت  میی  آوردن مردم و ایمان ب  آن تقدیر می روی

داشیت  مفسیدی  بی      ردن مردم و برانگنزاندن ستمگران و تشویق و وا با وسوس  آرمان باشد و

و رسول را با  ص رد و  ار و برنامة آن پنامبر  های خود را القا می افساد و مقابل  با دی  نقش 

اما از آن  ، رد ساخت و تالشهای او را با نا امی مواج  می های دیگران روبرو می ورزیفساد

سیازد و سیپس بیا بی  موفقنیت       دارد و زاییل میی   میی القا ات شنطان را از منیان بر پس خداوند 

ت  حیق، آییات خیویش را اسیتوار     سیاخ آن رسول یا آن پنیامبر و بیا آشکار  رساندن تالشهای 

 .سازد و خداوند آگاه و حکنم است می

 :اما بنابر دومن  معنی    مراد از تمنی قرائت و تالوت باشد، آی  بدی  مفهوم خواهد بود»

ما قبل از تو هنو پنامبری و رسولی نفرستادیم مگر آن    چون ب  تالوت و قرائت آیات الهی 

ای در ایی  منیان القیا   یرد و ییا       های گمراه  ننده  هخود شبهای  پرداخت، شنطان با وسوس 

فردی ب  وسوسة شنطان  لماتی در آن منان انداخت تا مردم بتوانند بدی  وسینل  بیا پنیامبر بی      

امیا از آن پیس خداونید    . مجادل  برخنزند و  ار را برای مؤمنان با فساد و تباهی روبرو سیازند 

نیزول    ند و با توفنق پنامبر در رد آنهیا ییا بیا    است باطل می هایی را    شنطان القا   ره شبه 

 .«دارد میها آنها را از منان بر ای  شبه  آیاتی در رد
مت  ای  حدیث را  صادل  قطعی بر عصمت پنامبر »: فرماید نن  در رد ای  ماجرا میهمچ

آن سیندی   چند چنن  فرض شود    سند ند، هر ای  افسان  است تکذیب میبر دارنده    در

را از امثال چنن  گناهانی پنراست   صچ  واجب است ساحت مقدس پنامبر  ،باشد صحنح می

دانی را بی  پنیامبر   اتری  و رسواتری  جهالت و نی  تشافزون بر ای     حدیث غراننق ز. دانست

( بتهیایی )اینهیا در ناهیایی   »: و چنن  تالوت فرموده است    ،نسبت داده و مدعی است ص

اساس ای  حدیث وی نسبت ب  ای  جاهل بود بر «رود ب  شفاعت ایشان امند می اند و  بلندمرتب

وی حتی بی  مفیاد    ،   ای  عبارت  الم الهی ننست و جبرئنل آن را بر وی نازل نساخت  است

وی  ،ارتداد است هار چنن  سخنانی  فر صریح و موجبدانست    اظ ای  حدیث ای  را نمی
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بود تا هنگامی    با پایان سوره سجده  رد و آنان ننز سجده  ردند و بر همن  جهل و نادانی 

و پیس از آن ننیز همچنیان در ایی  جهالیت و       ،در طول ای  مدت او متوج  حقنقت امیر نشید  

نادانی باقی ماند تا آن    جبرئنل بر وی نازل شد و از وی خواست تا سوره را دیگر بار برای 

ای جبرئنل قرائت فرمود و آن دو عبارت را ننز تکرار  رد و سوره را بر صپنامبر . او بخواند

همچنان بر جهالت و نادانی خود اصرار ورزیده و پاییدار مانید تیا آنجیا  ی  جبرئنیل ایی  دو        

ای را  سپس خداونید آیی   . عبارت را مورد انکار قرار داده و اعالم  رد    ای  از قرآن ننست

هیا و نیادانی و خطاهیای     فسان  سرزدن چنن  جهالیت نازل ساخت    ب  ادعای طرفداران ای  ا

 . ند افتضاح آمنزی را از سوی هم  پنامبران و رسوالن اثبات می

احتمیال  هایی و تجویز ایی    بدی  ترتنب، باور ردن چنن  افسان »: دفرمای ای  می عالوه بر

ب خداونید از  ی از القا ات شنطان باشد اعتماد و اطمننان بی   تیا  ن اثر   برخی از آیات قرآ

شود    سیاحت حیق از    رود و رسالت و دعوت نبوی از اساس لغو می همة جهات از منان می

 .(7)«چنن  چنزی پنراست  است
از  صای  مطابق نص،  تابی    خود از جانب خدا آورده است، اگر محمد  عالوه بر

عالی گفت  شد، حق ت تراشند، گردنش قط  می گفت و  الم ساختگی می زبان خدا دروغ می

﴿: است                             

                ﴾(4). 
و شریان قلبش را قط  گرفتنم،  بست قهر و انتقام از او می اگر محمد دروغ ب  ما می»

 .«را بگنرد توانست، مان  شود و جلو ما  ردیم و هنو یک از شما نمی می

                                           
 -745حنات محمد، ص  -391 -398، ص 74  نقل از المنزان، ج ب -144، ص 7خاتم پنامبران، ج  -(7)
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در  صآمده است، آن است    پنامبر  صو آنچ  ب  طور درست و صحنح از پنامبر 

را تالوت نموده و خواتنم و سر آیات  «سوره نجم»جلسی مر ب از مسلمانان و مشر ان م

آورد، وقتی صدای  ی طنن  داراست    قلب را ب  هنجان میای  سوره ب  صورت ترنمها

 .با خواندن آن ب  ارتعاش درآمد و فضا با هشدارش بلرزید تا ب  ای  قسمت رسند صپنامبر 

+                           

                              

                     

   _ «آن را فرو پوشاند آنچ   شده قوم لوط را فرو انداخت، رو و شهرهای زیر و

آیا ب   دام یک از نعمتهای پروردگارت ( ای  افر نعمت)پس . بایست آن را فرو پوشاند می

دهندگان پنشن   از زمرة بنم( از پنغمبران خدا، وپنغمبر، یکی )ورزی؟ ای   شک و تردید می

. تواند آن را ظاهر و پدیدار  ند نمیکس دیده است، جز خدا هنچقنامت نزدیک گر. است

 نند؟ و  خندید و گری  نمی افتند؟ و آیا می  نند و در شگفت می آیا از ای  سخ  تعجب می

برید؟ ا نون    چنن  است خدا را سجده  نند و  سر می آیا پنوست  در غفلت و هواسرانی ب 

 .(7)«ندتاو را بپرس
 نندگان  ناد را در نهاد مستکبران و مسخرهعوقتی ب  اینجا رسند، حق زیبایی دشمنی و 

درهم شکست، ب  طوری    نتوانستند جلو خود را بگنرند و بدون اختنار  نترل را از دست 

 .داده و با سایری  و مسلمانان سر سجده، بر زمن  نهادند

اختنار را  ایمانوقتی سنگننی سجده را بر پنشانی خود حس  ردند، دریافتند    عظمت 

عذری برایش  ، و خواستندها گرفت ، و آنها را ب  سجده  شانده است و پشنمان شدنداز آن

                                           
 .64 -53سوره نجم، آی   -(7)
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با گفت  چنان عبارت تمجند  ب  سجده نرفتند، مگر ب  ای  سبب    ص   با محمد  بتراشند

 .  (7)محبتش را ب  بتهای آنها ابراز داشت  است آمنزی

ن جایی خداوند از آ :گویند    یان  را ذ ر  رده اند مای   سانی    ای  افس عالوه بر

را فرستاد تا ب  ای  طریق حزن و  سوره حج 54هناک و غمگن  دید آی     پنامبرش را اندو

مالل و  شود    خداوند دنی است و چطور می   ای  آی  م در حالی ،اندوهش برطرف شود

  جواب بگذارد و پس از آن    قصد، ب را پنج یا شش سال بی صحزن حضرت رسول 

. ای در ای  باره نازل  ند اصطالح، مشمول مرور زمان شده و از یادها فراموش شده است، آی 

ای یا حکمی قبلی را نسخ   لم  نسخ در آی  سورة حج، ب  معنای اصطالحی آن ننست    آی 

 .ای نبودند    نسخ شوند  ند، زیرا اصوال  آن دو جمل  شنطانی آی 

د شننده آن دو  لم  را از قوم خو صآن حضرت  ه است   ددر سخ  بلخی چنن  آم

ت والعی  والال»: گفتند  ردند و می قریش گرد  عب  طواف می : لبی در اصنام گوید. بود
پس دو جمل  مذ ور را قریش ب   «ن شفاعتهن لترجتیق العلی وإيهنن الغرانالثالثه األخر  فإ ةمناو

ب  هنگام تالوت  صحضرت رسول . گفتند هنگام طواف در باره الت و عزی و منات می

﴿رسد  می 71وحی الهی در سورة نجم آنجا    ب  آی               

﴾ «ای  . «های بزرگ خداوند خود چ  چنزهای زیادی دیده است از نشان  او یعنی پنامبر

﴿: خواند آی  را برایشان می          ﴾. 
م از الت و شما ه (از آیات عظنم الهی دیده است ر آنچ  حضرت رسولر برابد)»: یعنی

 ؟«ایدعزی و منات چنزی دیده 
یشان ب  هنگام طواف ای را    ا در اینجا برای طعن  و طنز ب  قریش، آن دو جمل 

  ب  عنوان تحقنر و طعن  و بلک ،خواند، ن  ب  عنوان ای     از قرآن است اند میخوانده  می

 .توهن  سخنان ایشان
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ب  عنوان تصدیق و  ص را حضرت ای جمل  اند    آن دوبرده  گمان در اینجا قریش

 دان، و از ای  جهت است    چون دیده تأیند گفتارشان از قول خداوند ذ ر  رده است

 .ها ننز برای خدایان خود ب  سجده افتادندب  سجده افتاده آن صحضرت 

ن را با سخنان و و  الم الهی را پاین  بناورند و آاند مقام وحی خواست   و  سانی    می

اند و پای شنطان و دخالت او روایت را بدانگون  ساخت  . مسان قلمداد  ننده مشر ان سج 

نق گفتار یافت  و آیات سوره حج را بهانة خوبی برای تلف اند در وحی الهی را ب  منان آورده

 .(7)اند

و یا سفند و یا جوان زیبا و  از لحا  لغوی غرننق یا غرنوق ب  معنای پرندة آبی سناه

 .است ورخوش

 :در تفسنر  بنر ننز چنن  آمده است

آغاز شد خدای متعال آن چنزی    برای آغاز  ار  صزمانی    رسالت رسول اهلل 

پس گفتة خداوند .  رد    همانا توحند و من  مردم از شرک بود را ذ ر صرسول اهلل 

+متعال    .._  های خودشان، مثل  اشاره است ب  بطالن قول مشر ان با استدالل ب  گفت

ای     یک شخص بسنار ضعنف و حقنر ادعای پادشاهی  ند، زمانی    عقال آن شخص را 

نگاه »: گویند می ،دانند از لحا  استحقاق و لناقت پادشاهی بسنار دور و از مرحل  پرت می

    و پادشاهی ای  شخص را منکر شده در حالی. « ند ای پادشاهی می نند چ   سی ادع

ل  بسنار واضح و آشکار است و ب  ای  خاطر است چرا    مسأ ، نند هنو استداللی هم نمی

﴿ :   فرمود          ﴾  پس چگون  است    اینان را شریک خدا

 .دگنری می

و جالل و عظمت و قدرت   ند خداوند در آیات قبل از ای  بزرگی خویش را یاد می

مرتب  و دارای مقامی رفن     وجودشان منتهی      مالئک  با وجود ای     بلندخویش و ای

                                           
 .766 -764سنرت رسول اهلل، د تر عباس زریاب، ص  -(7)
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مثال ای  بتان را  ،آیند شود باز در مقابل عظمت خدایی ب  حساب نمی المنتهی می ةب  سدر

 ند    چگون  است    شما اینان را  میو استهزا  بنان  فافالت استخ ند و ب  ح ذ ر می

در  ،دیشو و ب  آنها گفت  شد    چگون  است    برای خدا دختر قائل می ، نند عبادت می

و پسران  دنباور غلط هستند    دختران ناقص ا  نند و ب  ای     خودتان اعتراف می حالی

دانند، پس چگون  است    چنز ناقص را ب   ص میو خدا را هم  امل و بدون نق امل، 

 و عادت شما ای  بود    اعظم راگون  بودید دهند؟ و خودتان ب  این ل نسبت میخداوند  ام

 شدید، پس چگون  است    االن مخالف فکر و برای عظنم و ناقص را برای حقنر قائل می

: ای  است    فرمود. ندده و ناقص را ب   امل نسبت می عقل و عادت خود رفتار  رده

﴿        ﴾. 
یک قسمت ناعادالن   ،ب  خود نسبت دادید ارختر را ب  خدا نسبت دادید و پسر ای     د

د و خدای سبحان  امل و پاک آوری است چرا    دختر را در اوج حقارت ب  حساب می

ب   ما عن  الفعل  لمة یایی بوده وبوده ا «ضوزی»بر وزن فعلی در اصل  «ضنزی». است

مبالغ   «ضنزی»اصل  ،ور شده تا ب  عن  الفعل یایی خود مقرون باشدسکم «ف»خاطر همن  

و ضوزی و  طور ضائر، ضوز،فاضل و افضل و فاضل  و فضلی همنناست برای ضائزه مثل 

 .(7)بودن بودن آن نسبت نادرست ب  خدا است ضنزی بنانگر ناعادالن 

﴿: فرماید    خداوند میدر جایی          ﴾ بنخی است    مبنا و تو

ای    دختران را از آن خدا و  ب  گون  ،مدار ای  توبنخ برتری دادن خودشان بر خداوند است

 :فرماید دانستند و معنای اصلی ای  آی  ای  است    خداوند می پسران را از آن خودشان می

﴿         ﴾  رای خداوند در آیات عظمتی    ب خدایان شما قدرت وآیا

گمان  آیا معنایش شاید ای  باشد    :اند    و بعضی دیگر گفت  ،دارا هستند قبلی ذ ر شده
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رساند؟ و گفت  شده  می ری نند ب  شما نفعی و یا ضر ستش می نند    ای  بتهایی    پر می

+عنی م  .._ رساند و آنها  ای نمی ند ب  شما فایدهتای  است    اگر شما ای  بتها را بپرس

 .(7)رسد از ناحنة آنها ب  شما ضرری نمی ،را هم ترک بگویند

خواهد ای  بتهایی     فار مورد  فهمنم    خداوند می مجموع ای  آیات چنن  میاز 

 نند  و ب   سانی    بتها را پرستش می ،و استهزا  بگنرد دهند ب  باد مسخره پرستش قرار می

ای و  گون  فایدهنافرمانی  نند از ناحن  آنها هنچگوشزد نماید    اگر شما از اینها اطاعت و یا 

 .رسد یا ضرری ب  شما نمی

را مسجل  رد، و ثابت  رد     صخدا آیات قبلی راستگویی رسول از ای     بعد 

شود، و از آن حقاننت نبوتش را نتنج   ست آسمانی    ب  وی وحی میسخنان او حقایقی ا

گنری  یزی شده، ب  عنوان تفری  و نتنج ر اساس توحند و نفی شر ا  پی، نبوتی    برگرفت

ها را های مشر ن  بودند، و مشر ن  آن    بت ةب  مسأل  بتها پرداخت، الت و عزی و منا

 ردند    مالئک  ب  طور  لی از جنس زنانند، و  عا  میتند، و ادپنداش تمثالی از مالئک  می

دانستند،  بعضی از مشر ن  بعضی از بتها را تمثال مالئک  و بعضی دیگر را تمثال انسانها می

پرستان قائل ب  الوهنت و ربوبنت خود بتها نبودند، بلک  ارباب آنها    همان مالئک   چون بت

 .دانستند وثنت و شفاعت میباشد مستقل در الوهنت و ربوبنت و ان

﴿و در تفسنر آیات                 ﴾   آمده چنن

سنمی ظالمان  در ای  صورت چ  تق ،آیا راستی پسران از شما و دختران از خدایند» است   

 ا  است، و قسمت ضنزی ب  معنای قسمتاستفهام در آی  انکاری و آمنخت  با استهز «دارید

  قرار باشد، و یاای آی  ای  است    وقتی مطلب از و معن ،ان  استناعادالن  و قسمت جائر

ارباب ای  بتها یعنی مالئک  دختران خدا باشند، با ای     خود شما دختر را برای خود 
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ت    پسران مال شما و دهند، آیا ای  قسمت درست اس پسندید و جز ب  پسر رضایت نمی نمی

 .(7)ان  و غنر عادالن ا باشد؟ چ  قسمتی جائردختران مال خد

چرا    با  ،ای بنش ننست آید    ای  داستان افسان  شده چنن  بر میاز مباحث ذ ر

 .ایمزش و مقام قرآن را زیر سوال برده پذیرش چنن  داستانی مقام نبوت و ار

هم  نندگان در عناد را در نهاد مستکبران و مسخره و خداوند از آنجا    زیبایی دشمنی و

ای    دیگر نتوانستند جلو خود را بگنرند و بدون اختنار  نترل را از دست  ب  گون  ،شکست

 .داده و با سایری  و مسلمانان سر سجده بر زمن  نهادند

ها از آن دریافتند    عظمت ایمان اختنار راوقتی سنگننی سجده را بر خود حس  ردند 

و آنها را ب  سجده  شانده است و پشنمان شدند و خواستند، عذری برایش بتراشند     گرفت 

 سبب    با گفت  چنان عبارت تمجندآمنزیب  سجده نرفتند، مگر ب  ای   صبا محمد 

 .براز داشت  استاب  بتهای آنها  محبتش را

﴿: فرمایند خداوند ننز در قرآن می                

                             ﴾(4) .« اگر

 ردیم و  گرفتنم و شریان قلبش را قط  می ام از او میبست، قهر و انتق ب  ما دروغ می محمد

 .«انست مان  شود و جلو ما را بگنردتو شما نمیهنو یک از 
موظف است  صشود    پنامبر  سورة الحاق  چنن  برداشت می 41تا  44طبق آیات 

شود فقط آن را بعنوان وحی و امر الهی ابالغ نماید و اگر در ابالغش ننز  آنچ  ب  او وحی می

 .گردد خطائی صورت گنرد باعث نابودی وی می

                                           
تهران، بنناد علمی و )، سند محمد باقر موسی همدانی 78تفسنر المنزان، سند محمد حسن  طباطبائی، ج  -(7)
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 نه و دالیل انتخاب مدینهعلت هجرت به مدی

علت مهاجرت مسلمانان از مک  ب  مدین  و همچنن  انتخاب مدینی  را بایید در چنید عامیل     

 .مهم بررسی و جستجو نمود

زمنن  مهاجرت مسلمانان ب  مدین  را بایید از همیان سیالهای ییازدهم و دوازدهیم بعثیت         7

 .خصوصا  در بنعت عقب  اول و دوم ،جستجو  رد

ایسیتاه   صسال یازدهم تا ذیحجة سال دوازدهم، مک  همچنان در مقابل پنیامبر  در سراسر

درست در همن  ایام بود    یثرب، آرام آرام و در . بود و رشد اسالم در ای  شهر متوقف بود

رفت  ی  بیرای    گشود و می پرتو تالش نخستن  انصار، چشمان خود را ب  خورشند معرفت می

در ذیحج  سال دوازدهم بعثیت، یثیرب دوازده   . نان سبقت جویدهمنش  در یاری اسالم از مک

های آنان بودند، بی  مکی  فرسیتاد تیا      خزرج و طنف    تر نبی از اوس و نفر مسلمان خود را

 . ننداستوارتر  صرا با پنامبر پنوندهای مسلمن  یثرب 

 :معروف شده و مفاد ای  بنعت اینچنن  بود «نسا »ب  بنعت  ای  بنعت

 پرستی و ترک شرکشیکتا -7

 پرهنز از زنا، -4

 اجتناب از دزدیش -3

 دن فرزند از زناشراجتناب از قتل فرزندان و پرهنز از آو -4

 .در  ارهای ننک صاطاعت از فرمان پنامبر  -5

هنو قدرتی جز قدرت نفوذ پنام، برای ستاندن ای  بنعت از مسلمن  یثربی عقب   صپنامبر 

ول بنعیت نداشیتند و هینو افیق     دادن بی  اصی   مچنن  دلنلی بیرای تی   ثربنان ننز هاولی نداشتش ی

 صیدند، تا مصلحت گرایان  ب  محمد د های دننایی در پنش روی خویش نمی از افق روشنی
بلک  یگان  دلنل ایشان رسندن سری  ب  حقنقت و عقیل و روح مسیتعد و آزاد ایشیان     بگروند،

 .بود
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ان ب  مدین  فرستاد تا ایی   ی   یار دعیوت و     را همراه ایش مصعب ب  عمنر  صپنامبر 

تالش مصعب، همراهنهای عاشقانة نو مسلمانان یثرب، آمیادگی  . تبلنغ را در مدین  شروع  ند

و از شیرک   ثرب با آزادی سخ  از توحنید گوینید  مردم ای  شهر باعث شد    مسلمانان در ی

 .نهی  نند

 :پیمان عقبه دوم

ت  عب  شدند، هفتاد ریایثربنان ب  سنت هرسال  روان  زال سنزدهم    در آستان  ذیحج  س

اشیراف مکی    . تحقیق بخشیند   ص  بنعت را با پنامبر مرد و س  زن ب  مک  رفتند تا دومنو دو 

نار را بسی  صهمن  امر مالقات علنیی بیا پنیامبر     نفوذ اسالم در یثرب آگاهی داشتند،طبعا  از 

 .بود صطی عباس عموی پنامبر واسط  ارتباط در چنن  شرای ساخت، دشوار می

 :مفاد بیعت عقبه دوم

 پرستش خدای یکتا و روی بر تافت  از شرک ب  خداش -7

   و یا بنکاریشلب  هنگام  ثرت مشغ صاطاعت از پنامبر  وشنوایی  -4

 انفاق مال در هنگام برخورداری از ثروت و تنگدستیش -3

 نهی از منکرش استواری در امر ب  معروف و -4

 ایش نهراسندن از سرزنش هنو سرزنش  ننده ند وودعوت ب  خدا -5

و بازداشت  دشم  و دفاع از وی، همانند دفاع از خویشت  و همسیر و   صیاری پنامبر  -6

 فرزندانش

با هر دشم  سرخ و سناه و بی  هنگیام ضیرورت قتیل      صجنگ ب  همراه رسول خدا  -1

 اشراف و بزرگان  افر قومش

 مقاومت در برابر مصائب مالی و جانیش تحمل و -1

 :با بنعت عقب  اول تفاوتهایی داشتاما ای  بنعت 
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اما در ای  بنعت هفتیاد   ، نندگان در بنعت اول دوازده نفر بود اول ای     شماره بنعت -7

ولی مفاد عهدنام  دوم بنشیتر سناسیی    ،و مفاد عهدنام  اول فرهنگی بود ،و پنج نفر بود

 .بود

 .ی فرهنگی و سناسیبان در  ارهابا مخاط صخورد پنامبر برتفاوت روش  -4

گفیت    ای شروع ب  سیخ   بدون هنو مقدم در بنعت عقب  اول  صب  ای  ترتنب    پنامبر 

گفیت  نمایید، اوال     شیروع بی  سیخ     صاما در بنعت عقب  دوم قبیل از ایی   ی  پنیامبر      ،نمود

دانستند    اصول و مبانی بنعت چنسیت و بیرای     نندگان چ  در مک  و چ  در یثرب می بنعت

قبیل از ایی   ی  پنیامبر      صثاننا  عباس عموی پنامبر  . نند بنعت می ص  مسائلی با پنامبر چ

دانند     ای قوم انصار، می»: و گفتگفت  نماید ب  ایراد سخ  پرداخت  شروع ب  سخ  ص

خواهنم  ی  ییک لحظی  از پینش      ب  نزد ما چ  عزیز و مکرم و محترم است و نمی صمحمد 

   او از ما دور شود و جانب وی از مکاید اعدا  مصیون و محیروس    یا ای  وی دور شویم و

باشنم، لنک  چون منل چنان است    ب  جانب مدین  هجرت  داریم و مراقب احوال وی می می

خواهنم، پس اگر شما خواهند    وی را ب   نماید و پنش شما مقام سازد، ما ننز رضای وی می

ت چنان بایید  یرد، همچنیان    عا گردانند، شما را با وی بنسا   آنج مدین  برید و او را مقنم و

   زن و فرزند خود از دشمنان نگاهدارید، او را ننز نگاه دارید، همچنان  ی  دفیاع از حیریم    

 نند، از آن وی  نند و ب  جان و میال از وی نگردیید و بیا دوسیت وی، دوسیت باشیند و بیا        

اگیر نی  هیم ا نیون      اینید و بنعیت  ننید و   ای  دارید بن پس اگر سر .باشند دشم  دشم  وی،

 .(7)«   او را مشغول ندارید تر اولی

                                           
، ب  نقل از (386 -384، ص 7311تهران، سمت، )، د تر زرگری نژاد، (عنصر نبوت)تاریخ صدر اسالم  -(7)

 .444، ص 7طبقات  بری، ج 

 .439 -431، ص 7سنرت رسول اهلل، ج  -

 .14ص  74، الروض االنف، ج 446، ص 4اب  هشام، ج  ةسنر -

 .448، و خورشند حقنقت، رمضان بوطی، ص 71، ص 4، ج الحلبن  ةالسنر -
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 صقییریش وقتیی از چنین  وضییعی آگیاه گردیدنید در صییدد قتیل پنییامبر       بیدی  ترتنیب  
بی  غیار    با ابیوبکر   صرا از ای  قصد  فار آگاه نمود و پنامبر  اما خداوند پنامبر ،آمدندبر

آمدند،  صو چون قریش برای  شت  پنامبر  ،خوابند برننز در بستر پنام و علی  ،ثور رفت

 .امند برگشتنددیدند مأیوس و نا را در بستر پنامبر چون علی 

هم و دوازدهییم بعثییت بیی  ددر مکیی  و اطییرف آن در سییالهای یییاز  بیی  بسییت دعییوت -3

ر مک ، ن  تنهیا  د صتمام تالش پنامبر  طی ای  سالها. شکل خود رسنده بودتری    امل

شد، بلک  سفرهای تبلنغی وی  شدن  سی منجر نمی آورد و ب  مسلمان ار نمیثمری ب  ب

 .حتی تا نده ننز حاصلی نداشت

تحقنرها، دشنامها، سرزنشیها و آزار و شیکنج  قیرار    در معرض انواع  صپنروان پنامبر  -4

 ردن آیاتی  شد    خداوند رحمان با نازل گ میو گاه چنان عرص  بر آنان تن ،داشتند

فشارها و . بخشند نبنا  دلهای شکست  و روحنة افسرده آنان را شفا و جال میدر قصص ا

آزارها و تحقنرهای بسنار گسترده در سالهای آخر بعثت از سوی سران شیرک اعمیال   

بلک  خویشاوندان مسلمن  ننز چ  در مقام نصنحت و دلسوزی و چ  از موض   ،شد نمی

 .(7)ندافزود سرزنش و حتی آزار، بر درهای آنان می

از آنجایی    الزمة اجرای دعوت و تبلنغ همة احکام الهی داشت  حکومت است، چیون   

 .دستور مهاجرت را صادر فرمود صپنامبر  ، لذاای  ظرفنت در مک  وجود نداشت

 دالیل این که مدینه به عنوان مکان اصلی هجرات انتخاب شد
ف بین  ایی  دو قبنلی ، یثیرب     ب  دلنل وجود داشت  دو قبنل  مهم اوس و خزرج و اختال -7

. جسیت  ه نجیاتی میی  سیوخت و را  سالهای سال بود    در آتش اختالفات داخلی میی 

طلبی، تعصب  ور، ای  میردم را همچیون مکنیان در     جهل، غرور و خودخواهی افزون

هیا و   جز خونریزی و تشدید  نن جنگ بعاث    سالها ثمری  ،لب  پرتگاه قرار داده بود

یثربنان خست  از آن هم  خشونت بی   . دنداشت، ب  تازگی خاتم  یافت  بو امنی ب  دنبالنا

                                           
 .384 -387تاریخ صدر اسالم، ص  -(7)
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پا و استوار، آنان درونی داشیتند مهنیا بیرای همیة     ، آرامشی دیررامش گرایش داشتندآ

 صو چون پنامبر ،در عقب ، منی در شبهای متمادی شنندند صسخنانی    از محمد 
 لیذا  ،برابیری بین  مسیلمانان بیود     خواستار صلح و صفا و برقراری عدالت و بیرادری و 

 .دانست رسندن اهداف خویش مینمودن و ب  مقصد یثرب را بهتری  مکان برای دنبال

شیمال مکی  واقی      نلومتری  588النبی مشهور شد، در حدود  ینة  بعدها ب  مدیثرب   -4

ان پوشنده گرد ای  شهر را صحراهایی خشک و ب  خصوص دو بنابشده، اگر چ  گردا

ولیی خیود شیهر نسیبت بی  مکی  دارای آب و        ،گرفت  بیود  بری آتشفشانی دراز سنگها

های زیاد و  شت و زرع مناسبی بود تا  های آب، نخلستان تر و دارای بر   هوای مالیم

و عالوه بر ای  مردم یثرب  ،ی سا نن  آن ب   شاورزی اشتغال داشتند جایی    عمده

ایی  شیهر را پایگیاهی بیرای خیود       صمبر عهد و پنمان بست  بودند و پنا صبا پنامبر 

 .دانستند و از بقن  شهرها ننز نزدیکتر بود می

سوق الجنشی یثرب، زیرا یثرب در سر راه  اروانهیا قیرار داشیت، مخصوصیا      موقعنت  -3

و ننیز بازگشیت بی  مکی       ، اروانهای قریش برای رفت  ب  شیام .  اروانهای مک  ب  شام

توانسیت از ایی     همیواره میی   صتند و پنیامبر  گذشی  ناچار باید از نزدییک یثیرب میی   

و ایی  بیرای میردم     ،وضنعت استفاده  رده و ب   اروانهای تجاری قیریش حملی   نید   

حال برای اطیالع  لیی   . آمد تاجرپنش  قریش امر بسنار ناگوار و خطرنا ی ب  شمار می

ل را اتفاق افتاد حوادث مربوط ب  هر سا صاز حوادثی    از هجرت تا رحلت پنامبر 

 .(7)نماینم ذ ر می

 
 

 سال اول هجرت

پوشنده بیرای فقیرای   ساخت  سکویی سر -4. مبر ب  مدین ورود پنا -7

 -4. عقد برادری منان مهاجران و انصیار  -3(. اصحاب صف )اصحاب 

. نمودن قراردادن آنها ب  شیرط مسیالمت   پنمان با یهودیان و از تعرض

 -6. خنریق و عبداهلل ب  سالمهای م اسالم دو ت  از یهودیان ب  نام -5

                                           
مشهد، )تاریخ اسالم از آغاز تا سال یازدهم هجری، عبدالرحنم قنوات،  – 383تاریخ صدر اسالم، ص  -(7)

 (.61 -67، ص 7316دانشگاهی، 
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 -1. شییدن عملنییات جنگییی بنییا بیی  روایییت واقییدی و طبییری   شییروع

 .مقررشدن اذان

 

 

 سال دوم هجرت

 

 -3. شدن روزة رمضانمقرر -4. غننر قبل  از بنت المقدس ب   عب ت -7

 .فطر ةابالغ حکم ز و

برگیزاری مراسیم عنید     -5. خواندن نخستن  نماز عنید در مصیلی   -4

غزوة ابیوا    -1. ها شروع غزوات و سری  -6. ای نخستن  باراضحی بر

پنمان با دو قبنل  بنی میدلج و   -9. غزوة بدر اولی و  بری -1(. ودان)

غیزوه   -77. ننقاعگرفت  نخستن  خمس از قبنل  بنی ق -78. بنی ضمره

 .لبا فاطم   علی  ازدواج -74. سویق

 

 سال سوم هجرت

در جمیادی دوم  ی  نخسیتن  سیری       دهسری  قر -4. غزوة ذی امر -7

دختر عمر ب  خطاب  ،لازدواج پنامبر با حفص   -3. غننمت بودپر

 غزوة  -5. گ احد در هفتم شوالوقوع جن -4. در شعبان ای  سال

 .  والدت امام حس -1. ول حکم ارثنز -6. االسد حمرا 

 

 

 سال چهارم هجرت

ندن قنوت توسیط پنیامبر   خوا -3. حادث  بئر معون  -4. سری  رجن  -7

سیایر اعیراب بی      در نماز صبح ب  مدت یک ماه و نفری  بر لحناننها و

غیزوه   -6 (.شیراب )تحریم خمر  -5. غزوة بنی نضنر -4. اسم و رسم

دسیتور   -1. خواندن نمیاز خیوف بیرای نخسیتن  بیار      -6 .ذات الرقاع

م والدت امیا  -1. یهیود  تپنامبر ب  زید ب  ثابت بیرای آمیوخت   تابی   

ازدواج پنیامبر بیا ام    - .78وفات فاطم  میادر علیی    - .9حسن  

 .سلم 

 

 

 سال پنجم هجرت

 تازدواج پنامبر با زینب بنی  -4. ولدر ربن  األ الجندل مةدو ةغزو -7

 -5. غیزوه بنیی مصیطلق در شیعبان     -4. نزول آیة حجاب -3. جحش

حکیم   -6. و نیزول آییات برائیت   ( لتهمت عایشی   )داستان افک 

تفاوت  -1(. احزاب)غزوة خندق  -1. م چهار شاهد در دعوای زنالزو

برگیزاری   -9. نم غنیایم منان جنگجویان سواره نظیام و پنیاده در تقسی   

 .دوانی ب  دستور پنامبر مسابق  اسب
 

صیلح   -3. خیری سیری  حسیمی در جمیادی األ    -4. ی قردغزوه ذ -7 سال ششم هجرت
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 .بنعت الرضوان -4. حدیبن 

 

 

 

 هجرت سال هفتم

دعوت پادشیاهان و رسسیای اطیراف توسیط پنیامبر، البتی  بعضیی         -7

انید، نامی  بی  امپراطیور روم،     هجرت نوشت   6رخن  آن را در سال ؤم

پادشیاه حبشی    ( مقیوقس )، حا م مصیر  (خسرو پرویز)شاهنشاه ایران 

ای بی  امنیر یمامی      و نامی  ( حارث ب  ابی شیمر )امنر غسانی (. نجاشی)

با نگن  نقره    بیر روی   ساخت  انگشتری -4(. یب  علی حنف ةهوذ)

هیا   نامی   آن در س  سطر نوشت  شده بود محمد رسول اهلل و با ای  خاتم

 -5. اهلیی  تحیریم گوشیت خیر    -4. غیزوه خنبیر   -3. شید  فرستاده می

 -1. نهیی از فیروش غنیائم پینش از تقسینم      -6. اجازة گوشیت اسیب  

 ةعمیر  -1. حبشی   بازگشت جعفر بی  ابیی طالیب بیا دیگیر مهیاجران      

  .القضا 

 
 

 سال هشتم هجرت

 -4. ه صیفر آوردن خالد ب  ولند و عمر ب  عاص در اول میا  اسالم -7

ولی و گماردن س  امنر برای فرماندهی ایی   سری  موت  در جمادی األ

 -3. سپاه یعنی زید ب  حارث ، جعفر ب  ابی طالب و عبداهلل ب  رواحی  

ر بییرای ادن افییراد توسییط پنییامبفرسییت -5. غییزوة حنیین  -4. فییتح مکیی 

تولد ابراهنم فرزنید پنیامبر    -6.  ردن قبائل ها و مسلمان تخریب بتخان 

 .از ماری  قبطی در ذیحج 
 

 سال نهم هجرت
 -3. غزوة تبوک -4. شدن عامالن برای گرفت  صدقات روان  -7

گماردن محمد ب  مسلم  انصاری یا سباع ب  عرفط  ب  امارت مدین  

عنوان نگهبان اهل و عنال  ب  گماردن علی  -4. برتوسط پنام

شدن توب  س  نفر از  پذیرفت  -6. تخریب مسجد ضرار -5 .پنامبر

﴿ ،سورة توب  771متخلفن  غزوه تبوک و نزول آی        

        ﴾. 1- آوردن قوم ثقنب ایمان .

واگذاری ریاست  اروان حج ب  ابوبکر  -9.  ب  ابیمرگ عبداهلل -1

  قرائت سورة برائت توسط علی  -78. در ذیحج  در مراسم

  .زن عثمان ب  عفان  وفات ام  لثوم دختر پنامبر و -77. حج
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مییاجرای  -3. الییوداع حجۀۀة -4. مییاجرای مباهلیی  و نییزول آیییات  -7 سال دهم هجرت

 .خم غدیر

 

 سال یازدهم هجرت

پنامبران دروغن  از جمل  اسیود عنسیی در یمی ، مسیلنم      پندایش  -7

 -4.  ذاب در یمام  و در طایف  بنی حننف  و طلنح  در طایف  بنی اسد

 -3. دستور پنامبر برای تجهنیز سیپاه اسیام  بیرای لشکر شیی بی  روم      

 .(7)وفات پنامبر - .4واگذاری امامت نماز ب  ابوبکر 

 

                                           
 .د تر علی ا بر فناض اخذ شده است مطالب ای  جدول از تاریخ اسالم -(7)
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 له حادثه افک و برائت عایش

زییادی اعیم از سینی و شینع  برائیت و پیا ی       و دانشیمندان بسینار   با وجود ای     علمیا   

را در  تب و آثارشان با توج  ب  آییاتی  ی  خداونید در شیأن ایی  زن عفنیف و        لعایش 

ای بی  دالیلیی از جملی  تعصیبات و      اند اما هنیوز عیده  دام  نازل  رده است، اثبات نموده پا 

آلیود   د تیا دامی  ایی  زن پیا نزه را گنیاه     ودشان در ای  صدد هستنگرایشات خاص مذهبی خ

نمایند و چهرة واقعی ایشان را ب  تشنگان و مشتاقان حق و حقنقت نشان ندهنید و آییات نیازل    

اینجا ب  توفنق خداوند دالییل   در. شده در ارتباط با برائت ایشان را ب  ماری  قبطن  نسبت دهند

ها و اهداف  سانی    ای  شیایع  را گسیترش    و انگنزه ،نمائنم یک از ای  گروه را نقل میهر

 .دادند را ننز بنان خواهنم نمود

 صپنیامبر   :گفیت  بعایشی       ند  بخاری نقل می :باشد حادث  افک از ای  قرار می
 یدام  انیداخت و قرعی  بی  نیام هر     قرع  میی رفت منان همسران خود  هرگاه از مدین  بنرون می

برد، برای جنگ بنی مصطلق قرعی  بی  نیام می  درآمید و می         را با خود می  رد او اصابت می

رفتمش در آن زمان احکام حجاب نازل شده بودش م  در منان هیودجی   صهمراه رسول خدا 

حر یت  یردیم چیون    .  ردنید و غالبیا  در همیان هیودج بیودم      بودم    در آن مرا حمل میی 

ف  ردند، ولی شبان  دسیتور حر یت داد،   از جنگ فارغ شد در ناحن  مریسن  توق صپنامبر

شدند، م  برای قضای حاجت بنیرون رفیتم و از لشیکرگاه دور     هنگامی    آماده حر ت می

گشتم     گلوبندم  نده شده و افتاده استش مدتی در پی آن میشدم و چون برگشتم فهمندم 

ا بر شتری  ی   و در همان فاصل  اشخاصی    مأمور حمل هودج م  بودند، آمدند و هودج ر

مخصوص م  بود گذاشت  و بردند، اما متوج  نشدند    م  در داخل آن هستم یا ن ، چرا    

س  و  م  هم  م. ندخورد زنها در آن روزگار الغر و سبک بودند و مقدار  می خوراک می

برگشیتم و  و بندم را پنیدا نمیودم    وقتی    گردن.   سبکی هودج نشدندسال بودم و آنها متوج

دم سپاه رفت  است و  سی ننست    صدای م  را بشنود یا پاسخ دهدش ب  همان جای اصلی دی

گردند، همچنیان  ی     میشوند و بر نبودن م  می ، آوردم و پنداشتم    ایشان متوج  هودج رو
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لشیکر روان  پیی  می ذ وانی  ی  از  لَت  بودم خوابم برد، در ای  هنگام صفوان ب  معطل سُسنش

شب حر ت  رده بود و صبح  نار محل لشکرگاه و جای م  رسنده بیود، او   بود، و از آغاز

را شنندم و  «إنا هلل وإنا إلن  راجعون»دیده بود و م  صدای استرجاع او  ای را سناهی آدم خفت 

با شنندن استرجاع چهیره خیود را بیا روبنید خیود       ،بندار شدم، او نزدیک آمده و مرا شناخت

ییک  لمی  هیم    : احکام حجاب هم میرا دییده بیود، بی  خیدا قسیم       پوشندم و او پنش از نزول

سوار  ای ب  جز استرجاع از او نشنندم، او شترش را خواباند و م  هم  لم  صحبت نکرد و م 

و هنگام ظهیر بی  لشیکرگاه رسیندیم و      ، شند شدم و ب  راه افتادیم و او پناده افسار شتر را می

 .شدند آنها وارد مدین  می

زدنید خیود را بی  هال یت      مردم ب  واسط  اتهیامی  ی  بی  می  میی      :گوید می لعایش  

 .دار اصلی ای  اتهام بود، عبداهلل ب  ابی ب  سلول است ، و سی    عهدهافکندند

ای را انتخیاب  یرده    چون ب  مدین  رسندیم ب  جمعی از منافقان برگذشیتنم و آنهیا گوشی    

 .آمدند  ردند و منان مردم نمی ا اختنار میای ر و عادت منافقان چنن  است    گوش  ،بودند

هیا و حرفهیا    میاه میریض شیدم و میردم در بیارة شیایع        کچون ب  مدین  رسندیم مدت یی 

مریضیی می  بیا شیک و تردیید       در بیارة   ردند و م  اصیال  خبیر نداشیتم، پنیامبر     صحبت می

 .ییافتم  ، اثری نمیدیدم ام می های قبلی مریضی نگریست و م  مهر و محبتی    از پنامبر در می

رفیت و می  از غوغیا     و میی  «كيف تيكم»: فرمیود   رد و می آمد و سالم می پنامبر پنش م  می

ام مسطح برای قضای حاجت بی  سیوی    خبری نداشتم تا ای     پس از اند ی بهبودی، همراه

ا هیم  گاهی نزدیک خان  ما نبود و ممناص  رفتم    آبریزگاه ما بود و در آن زمان هنوز آبریز

از آنجیا   صهم فقیط شیبی همسیران پنیامبر     آن.  ردیم از همانجا استفاده می مثل دیگر مردم

م نیا  هم رفتینم و او خانی  ابیوبکر بیود و    ح آن شب بیا مسط ام و ردند، خالص  م   استفاده می

ح ب  اثاث  استش پس از بازگشت  پای ام مسطح ب  گلنم برخورد  رد و بی  زمین    پسرش مسط

چیرا میردی را  ی  در جنیگ      ،خاک بر سر مسطح، م  گفتم حرف بدی زدی :افتاد و گفت

مگیر نشینندی   : دهی؟ دوباره حرفش را تکرار  رد و گفیت  یبدر حضور داشت  است دشنام م
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بنماری م  دو چندان شد و ب  خانی  آمیدم و    .گوید؟ و ماجرا را برایم تعریف  رد    چ  می

از جانب آن دو یقین  پنیدا   خواستم  بروم و می رماجازه خواستم پنش پدر و ماد صاز پنامبر 

  نم    ای  شایعات چ  اندازه است و پنامبر هم ب  می  اجیازه فرمیود، و پینش پیدر و میادرم      

دختیرم ایی  را  وچیک    : گویند؟ مادرم گفیت  چ  می مردم! مادر جان: ب  مادرم گفتم. آمدم

ن زیبیایی  ی  میورد عالقی      ز ،افتید  شمار و سخت نگنر    ب  خیدا سیوگند  متیر اتفیاق میی     

 .باره او از ای  نوع حرفها نزنند شوهرش باشد و هوو هم داشت  باشد در

با نزدیکان خود از جملی    ص ردم و ب  جایی رسند    پنامبر  و م  شب و روز گری  می

 و می  پنوسیت    ،و یک ماه ب  ای  ترتنب گذشت. و بریر مشورت  رد ب  زید و علی  مةاسا

 .ان و حنران بودمسوزان و گری

بعد از مشورت با نزدیکان خود، برای مکافات عبیداهلل بی  ابیی بی  سیلول بی         صپنامبر  

چی   سیی میرا     !ای گروه مسیلمانان »: نبر نشست و یاری خواست و فرمودمسجد رفت و بر م

 ند در مورد مردی    خانواده مرا آزار داده است    ب  خدا سوگند می  از همسیر    یاری می

اند    از او هم جز و خنر ننکی دانم، و هم از مردی نام برده  نمی ز خنر و ننکی چنزیخود ج

 .«همسرم ننامده است مگر همراه خودمدانم و هرگز در خان   نمی
   باالی منبیر بیود، شیروع    همچنان  صمنان اوس و خزرج برخاست و پنامبر سرو صدا 

 .دو گروه آرام گرفتندداد تا هر ش میور ب  سکوت و آرام ردن آنها نمود و دست ب  آرام

گویندش اگر  بارة تو می دانم    چ  سخنانی در ای عایش  می: بعد از آن فرمود صپنامبر 

ای از  واقعا  پا دام  و مبرا باشی، خداوند تو را تبرئ  خواهد  رد و اگر مرتکب گناه شده

  گناه خود اعتراف  ند و توب  ای را    ب خداوند طلب مغفرت و توب  نما، زیرا خداوند بنده

: دگوی می لعایش  . گذرد میاز گناهش در دهد و و استغفار نماید مورد بخشش قرار می

چون ای  سخ  را از پنامبر شنندم زار بگریستم و ب  پنامبر عرض  ردمش ب  خدا قسم از گناهی 

عتراف  نم، ا :یندگو مردم می واهم  رد، ب  خدا قسم اگر ب  آنچ    فرمودی هرگز توب  نخ

و م  ب  فرموده ی هستم داند    م  از آن بر ست و خدا میام    هرگز نشده ا سخنی را گفت 



   

 19 حوادث دوران نبوت
 

 

﴿ :   گفت برم یعقوب پناه می                 ﴾ 
( م )خداوند مدد  ار، ر جمنل است ، و بر آنچ  می گویندصب(  ار م )پس »[. 71: یوسف]

کس از اهل بنت برنخاست  بود    آثار در آن مجلس نشست  بود و هنچ صرسول اهلل  «است

عایش  مژده بده    خداوند برائت تو را : گشت و ب  م  فرمود پندا صوحی بر رسول خدا 

 ﴿: ودنازل فرمود و سپس در منان مردم رفت و آیات قرآن را برای آنان تالوت نم  

                                    

                         ﴾. 
اند، ارة عایش  ام المومنن  پرداخت  و سر هم  رده ب  سانی    ای  تهمت بزرگ را در»

ل  دث  برایتان بد است، بلک  ای  مسأاما گمان مبرید    ای  حا ،گروهی از خود شما هستند

منان مخلص جدا، ، چرا    منافقان  وردل از مؤو خنر شما در آن است)برایتان خوب است 

آنان    دست ب  چنن  (  ند هویدا میو  رامت بنگناهان را پندا، و عظمت رنجدیدگان را 

لنت و مجازات آن سهم خود را از مسئو گناهی زده اند هریک ب  اندازه شر ت در ای  اتهام

آید و  سی      دام از آنان ب  گناه  اری     رده است گرفتار میخواهد داشت، و هر

عذاب بزرگ و  ،بخش عظنمی را ب  عهده داشت  است( سردست  آنان در ای  توطئ  بوده و)

 .(7)«مجازات سنگننی دارد
برائت عایش  ام المؤمنن  و توبنخ  را خداوند در پا ی و رسورة نو 41تا  77و آیات 

زنندگان را  را مژده داد و چهار تهمت لعایش   صزنندگان نازل شد، پس پنغمبر  تهمت

 .(4)زد و حکم چهار شاهد در دعوای زنا در طی ای  آیات نازل شد دح

                                           
 .77سوره نور، آی   -7

 -711تاریخ صدر اسالم، اصغر منتظر قائم، ص  -744 -743تاریخ سناسی اسالم، حس  ابراهنم حس ،  -(4)

سنرة اب   -771 -774عایش  در حنات محمد، بهروز مولودی، ص  - 15تاریخ اسالم، د تر فناض، ص 

محمد  –محمد  ةحنا -364 -359رشند حقنقت، محمد غزالی، ص خو -486 -487، ص 4هشام ج 
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ای هنوز بر  اما عده ،از جانب خدا نازل شد لوجود ای     برائت و پا دامنی عایش   با

ای  باورند    آیات سوره نور در برائت و پا دامنی ماریة قبطن  است و برای ای  ادعایشان 

 :از جمل  ،دهند دالیلی را هم ارائ  می

لذایذ زناشویی  حتی در جنگ از صای  حدیث بنانگر آن است    پنامبر اسالم  -7

های دیگر  حال آن    در جنگ ،برد قند قرع  یکی از زنان را با خود می  شند و با دست نمی

 .نشانی از ای   ار ننست

بعضی آن را در ماجرای عمره ب  طوری     ،ان وجود دارددر ای  داستان آنقدر نوس -4

 .اندنوشت  

ربوط ب  عایش  و صفوان ب  معطل بود، اگر ماجرا در مسنر و بن  راه اتفاق افتاده و م -3

 .   حضور نداشتندچرا از ماری  و  ننز پرسنده شود 

ت قبل از اطمننان از اش ب  نظم چگون  ممک  اس با آن هم  درایت و توج  صپنامبر  -4

 .اردوگاه را ترک  ند، تا آنجا    حتی همسر محبوبش را جا بگذارد خروج افرادش

بارة  ر عمومی تهمت را از ناحن  عایش  ب  ماری  قبنط  و درطو روایات صحنح و ب  -5

دانند    او حتی برخی دیگر را با خود همدست  رده بود و  فرزندش ابراهنم ب  رسول اهلل می

ای    مال او ننست  چرا باید برای بچ  «ال ابن جريحما الذي حيین  عليه ما هو إ»گفت  بود 

 .در ای  باره استاندوهگن  شود و آیات ننز عموما  

نورزیدم، ب  خصوص هنگامی     کس مانند ماری  حسادتب  هنچ»: گوید عایش  می -6

 .(7)«د و ما از داشت  بچ  محروم بودیمدار شده بو بچ 

                                                                                                             
تاریخ پنامبر  -397 -311، ص 7األرب، ج  ةنهای -745 -744راه محمد  -491 -494حسن  هنکل، ص 

 .147 -175خاتم پنامبران، ص  -365 -364اسالم، د تر آیتی، ص 

 -(411، ص 7315رهنگ اسالمی، تهران، نشر ف)تاریخ تحلنلی و سناسی اسالم، علی ا بر حسنی،  -(7)

 (.744، ص 7315تهران، نشر فرهنگ اسالمی، )تاریخ اسالم، سند هاشم رسولی محالتی، 
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حال برای اطالع خوانندگان محترم الزم است تا داستان مربوط ب  ماری  قبطن  را از دیدگاه 

 .منقل نماین لمخالفن  برائت عایش  

 

 داستان مربوط به ماریه قبطیه

 :مربوط ماری  را زراره از امام صادق چنن  بازگو  رده است    فرمودجریان 

 :فرمود از امام باقر شنندم    می

از دننا رفت، آن حضرت ب  شدت از  صفرزند خردسال رسول خدا  آنگاه    ابراهنم

ای  چ  علت و انگنزه: ضرت گفتب  آن ح فسرده خاطر و اندوهگن  شد، عایش ای  حادث  ا

 صرسول ا رم . سازد، او فرزند جریح است تو را در بارة وفات ابراهنم محزون می
 .امنرالمؤمنن  علی را مأمور  رد    جریح را ب  قتل رساند

جریح . برای انجام ای  مأموریت ب  راه افتاد د   شمشنر را با خود گرفت  بو علی در حالی

اما وقتی جریح پنش آمد تا در را بگشاید، . برد، علی در باغ را  وبند ر میقبطی در باغی ب  س

نشننی  رده و در باغ را ب  روی او     در چهرة امنرالمؤمن  آثار غضب را مشاهده نمود عقب

و جریح ننز  علی بر روی دیوار جهند و در باغ فرود آمد و ب  تعقنب جریح پرداخت. باز نکرد

. ز ترس آن    مبادا آن حضرت ب  او برسد بر درخت خرمائی باال رفترو ب  فرا گذاشت، ا

علی ننز ب  دنبال او برفراز درخت صعود نمود، وقتی ب  او نزدیک شد، جریح خود را از باالی 

علی دید جریح فاقد . درخت ب  زیر افکند و جامة وی ب  یکسو افتاد و عورتش پدیدار گشت

 .آلت تناسلی مردان و زنان است

 :گشت و عرض  رد باز صامنر المؤمنن  ب  سوی پنامبر ا رم 

داری آیا مانند منخ داغ در منان  رک  أموریتی گسنل میمگاه    مرا ب  آن! رسول اهلل یا»

عرض  رد، . اط اقدام   ن ، با احتن: ام  نم؟ حضرت فرمودباشم و یا آن    با احتناط اقد

جریح ن  آلت تناسلی مردان دارد و ن   ،ث  ردب  حق مبعو ارتو سوگند ب  آن خدائی    
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دی را از منان اهل بنت برطرف   ای  بسپاس خدائی را  : ان، حضرت فرمودآلت تناسلی زن

 .(7)« رد
   برائت و پا دامنی  سند محمد باقر حجتی از علمای شنع  در حالی عالم  طباطبایی و

   در صدد  و از آنجائی. ایندنم اما اشکاالتی را مطرح می ،پذیرند را می لعایش  

 .رسد لذا مطرح نمودن آنها ضروری ب  نظر می ،گویی ب  ای  اشکاالت هستنم پاسخ

 (.در رابط  با عایش )اشکاالت موجود در روایت افک  -7

مبنی بر ای     تا  ،ای غنر قابل تردید وجود دارد در تمام روایات مورد بحث نکت  -الف

آیند و  نظر ناخوش لنسبت ب  عایش   صا رم  زمان نزول آیات افک رسول

برتر  صآن حضرت : بارة آن گفت لنک  ای  مطلبی است    باید در. آمنزی داشتتردید

چگون  ممک  است . گردد لاز آن بود    دچار چنن  تردید و نگرانی نسبت ب  عایش  

داوند    خ در حالی ،   ای  احساس ناخوش و سو  ظ  در قلب آن حضرت رسوخ  ند

 :متعال فرموده است

﴿                              

﴾ 
م  نسبت بی  خیود   زنان مؤ بایست مردان و شنندند، نمی چرا هنگامی    ای  تهمت را می»

  تهمت بزرگ و آشیکار و روشینی   ای: را بنندیشند، و نگویند (و پا دامنی)بودن  گمان ننک

 .(4)؟«است
از  صباشد، نبی ا رم  چون یکی از لوازم ایمان عبارت از حس  ظ  نسبت ب  مؤمنن  می

سو  ظنی    از  تر است    همبستگی خود را با حس  ظ  حفظ  رده و از هر س شایست 

                                           
 -749، ص 7365تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، )اسباب النزول، سند محمد باقر حجتی،  -(7)

738.) 

 .74سوره نور، آی   -4
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ب   ،ارای مقام نبوت و عصمت الهی بوده استرود بپرهنزد، ب  خصوص د گناهان ب  شمار می

: ظ  تصریح  رده است و فرموده استعالوه خداوند متعال بر اتصاف آن حضرت ب  حس  

+                               

                               _ 

: دگوین می آزارند و را با دست و زبان می نبی ا رمی  منافقن   سانی هستند    اای از  پاره»

در آن )ر شما گوش شنوا خنر است و ب  آنچ  خن: بگو !ای پنامبر. او گوش شنوایی است

داشت  چنن  .  ند شنود و بدان عمل می دهد، یا ای     سخ  خوب می است گوش فرا می

ش لذا جز خبر راستن  را    از جانب خدا ب  او (رساند حالتی ب  هنو وج  بدو زیان نمی

 و اخبار منافقن  را) ند،  و ننز فقط مؤمنن  را در گزارشهایشان تأیند می ،رسد پذیرا ننست می

چون اینان از بر ت هدایت و )ایمان، او رحمتی است برای افراد با. (ایدنم نمیتصدیق و تأیند 

رسانند و خاطرش را رنجور  و آن  سانی    ب  وی آزار می (دعای او ب  ایمان او نائل شدند

 .(7)«ک دیده شده استاررت برای آنها تدسازند، عذاب دردنا ی در آخ می
شود    اگر  ار زشت ب  خیانواده و اهیل خانیة رسیول خیدا       آور مییادعالوه بر ای  باید 

لیذا الزم  . گشیت  گیردان و گرییزان میی    از آن حضیرت روی  یافت قلیوب میردم   راه می ص

داشیت و   فحشا  پا نزه نگاه می نمود    خداوند متعال ساحت همسران او را از لوث زنا و می

همین  دلنیل عقلیی، عفیت همسیران آن      بیا توجی  بی     . گشیت  اثر میی  گرن  دعوت او لغو و بی

 .شود ننز ثابت می و واقعا  بلک  باطنا [ن  تنها بر حسب ظاهر] حضرت

تیر بیوده اسیت، پیس چگونی        از رهگذر چنن  حجت و دلنلیی از میا آگیاه    صنبی ا رم 

اروا و بارة اهل و عنال خویش از رهگیذر نسیبتهای نی    برای وی روا بود در ،توان گفت    می

 !دچار تردید وسو  ظ  گردد؟ اسازیه شایع 

                                           
 .67سوره توب ، آی   -(7)
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از ] بینش از ییک میاه    «افک»ن داللت دارد ای  است    سخ  از آنچ  روایات بر آ -ب

 [زمانی    اصحاب افک آن را ب  زبان آوردند تا آنگاه    حد قذف را بر آنها وارد سیاختند 

    بودهش چرا  امال  معلوم و بنن ننز در صورت عدم وجود شاهد  و حدقذف. بر سر زبانها بود

 ننده و تبرئ  فردی    مورد هشتاد ضرب  تازیان  بر تهمت واردساخت  ای  امر عبارت از وارد

 .تهمت واق  شده است، بود

آنهیم در  ] صیحاب بیر ا  قیذف حید  ایجاد تأخنر و تعویق در امر واردسیاخت   پس توقف و 

در انتظار رسندن  در رابط  با آن صچ  بوده است، و چرا آن حضرت  [چنن  مدتی طوالنی

گردد، و ایی    برد تا آن تهمت در منان مردم رو ب  شنوع رفت  و دست ب  دست وحی ب  سر می

 !دار شود    حل آن با دشواری روبرو گردد؟ اشکال آنچنان دامن 

 رد  آنچ  از رهگذر وحی در ای  باره اعالم شد از آن حدودی    آی  قذف مشخص می

است    بیر حسیب ظیاهر طبیق     ت از برائت فرد مورد تهمت بوده ارنمود و آن عب تجاوز نمی

و اگر  سی بخواهد ای  سخ  را بدی  صورت مورد خدشی  قیرار    ،شد حکم شرعی تبرئ  می

و  لآن بخش از آیاتی    در ای  باره نازل شده بیود برائیت دامی  عایشی      : دهد و بگوید

 ردش آیة قیذف بیرای    ثابت می [مرألدر واق  و نفس ا]رت و پا نزگی او را از ای  تهمت طها

ب  خیاطر آن بیود    [آنهم در طول یک ماه]بسنده ننست، و شاید صبر آن حضرت ارائ  ای  امر 

 .نازل شود ل   آیاتی در اثبات برائت عایش  

مطلبی وجود ندارد     «افک»ت شانزده گان  مربوط ب  در طی ای  آیا: اما باید گفت

توجن   ند، بلک  ای  آیات بدی  صورت قذف،  حدساخت  را در وارد صصبر رسول خدا 

از  صبنانگر طهارت بنت حضرت رسول ا رم    ]گان  با توج  ب  همان دلنل عقلی شانزده 

باشد، در  میز ای  تهمت ا لفقط نمایانگر طهارت و برائت عایش   [لوث زنا و فحشا  است

جلب نظر  «افک»ص ای  جریان ب  ائب  اختصازده گان ، شده آی  نخست از ای  آیات شان

است    داللت دارد ای  آی   منان ای  ده آی ، آن    بنش از بقن  بر برائت عایش  ر ند د می

﴿                                     
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﴾ [73:  نور]. «آنان در  اوردند،نپس چون گواهان را ن! اوردند؟نچرا چهار شاهد بر آن ن

 «انندینزد خدا دروغگو
دالل  رده است    چیون  خداوند متعال در ای  آی  بر  ذب اهل افک بدی  صورت است

. دشیمر سازان بر ان را از دروغگویان و شایع اقام  شهود نکردند باید آنزدن  تهمتبرای اثبات 

حکم شرعی در ای  چنن   یعنی ،بدیهی است    عدم اقامة شهود دلنل بر برائت ظاهری است

 .باشد از ای  تهمت می لبرائت عایش   شرایطی

ابی، و  عبداهلل ب : در طی ای  روایات تصریح شده است    اصحاب افک عبارت از -ج

ایات چنن  یاد شده است    بنننم    در همن  رو آنگاه می. اندمسطح و حسان و حمن  بوده 

یک از مسطح و حسان و حمن  یک ده است، و بر هروارد ش قذف حدبر عبداهلل ب  ابی دو 

ساخت  دو حد بر عبداهلل ب  ابی سپس همن  روایات یادآورند    علت وارد. د وارد آمدح

دو حد ب  ای  بود    وی همسران نبی ا رم را مورد تهمت قرار داد و ب  همن  جهت با اجرا  

 . نفر رسند

ای  چهار نفر همسران آن     همة در ای  سخ  تناقض وجود دارد، چرا ،باید گفت

و در ای  جهت تفاوتی منان آنها دیده  ،حضرت را آماج تهمت خویش قرار داده بودند

 .گردیده باشد قذف حدشود    موجب تفاوت در اجرا   منت  نمی

ب  ابی همان  سی است    در منان اصحاب افک  شوند    عبداهلل روایات، یادآور می

تری را ب  عهده داشت، اما هنچکس نگفت  است    ای   دهدر رابط  با ای  تهمت سهم عم

+گردد و منظور از  اجرا  دو حد میمورد  خصوصنت    _  در+     

           ﴾ بلک  منظور، ]واند عبارت از ثبات دو حد باشد ت نمی

 .(7)[تعذاب عظنم اخروی اس

  (.در رابط  با ماری )اشکاالت موجود در روایت افک  -4

                                           
 .741 -745، ص 75نزان، ج تفسنر الم -(7)
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ط ب  افک، و ب  ویژه ده است با آیات مربوای    در ضم  ای  روایات بازگو ش قضن : اوال 

 .انطباق تناسبی ندارد با آیات زیر

﴿        ...﴾. [77: نور] 

﴿                      ...﴾. [74: نور] 

﴿                     ...﴾ [75: نور] .
   ب   دنگفت یم یو با دهان خود سخن د،نگرفت یم گریکدیرا از زبان ( ع یشا)    آن یزمان»

 «دننداشت(  نقیو )آن علم 
گروه و جماعتی    وابست  ب  یکدیگر بودند ب  :    فرآوردة فشرده ای  آیات چنن  است

   ردند تا ای دند و زبان ب  زبان ای  تهمت را از یکدیگر نقل میسازی دام  ز ای  شایع 

 ردند و حرمت نبی  سازی پافشاری می شای  گشت، و مدتی روی ای  شایع  تهمت منان آنان

 . ردند را رعایت نمیا رم و  رامت و آبروی او 

 ند     زننده معرفی می را ب  عنوان تهمت ل   فقط عایش  ]آیا مضمون ای  روایت 

با مطلبی از آیات [ ت ب  دست نشده بودای را ب  دنبال نداشت و در منان مردم دس هنو شایع 

 مربوط ب  افک تناسب و هماهنگی دارد؟

ساخت  عایش  بر در شرح داستان ماجرای تهمت وارد ای  روایات :مگر آن    بگوینم

 .ماری  قبطن  ب  شدت ناقص و ناروا است

حد د باید تهمت روی داده بود و برائت ماری  ثابت شده بو قاعدتا  اگر ای  قضن  و: ثاننا 

 .(7)حدی وارد نشد لداننم بر عایش      می شدش در حالی بر عایش  اجرا می قذف

 .آئنم میگویی ب  ای  اشکاالت بر حال در صدر پاسخ
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 لجواب اعتراض اول و دوم در روایات مربوط به عایشه
تییری  موقیی  و  ییی  اسییت  یی  در بحرانیییعایشیی  بیی  برائییت و پییا ی خییود ایمییان داشییت ا

از وی طلیب اسیتغفار    صری  زمان و در البالی ابرهای سو  تفاهم    رسول خیدا  ت حساس

انگنیز یعقیوب    راده پاک او وارد شود، داسیتان غیم   رد، بدون ای      وچکتری  خللی در ا

 گر ساخت و  ار خود را ب  خدا واگذار نمود را جلوه. 

ئیت و پیا ی او   شیناخت و بی  برا   را خیوب میی   ل   عایش   با وجودی صرسول اهلل 

 لهم در  یار عایشی     صشدن ای  سوال    چرا رسول  ، اما مطرحاطمننان  امل داشت
صیحابش  باره او ب  تحقنقات پرداخیت و بیا ا   و چرا در ،توقف  رد و برائت او را صادر ننمود

نیزول  چنان    اصیحاب او قبیل از   هم «َعِظيٌم ُبْهَتاٌن اذَه ُسْبَحاَنَ »مشاوره  رد، و چرا نفرمود 

بیودن   رسد؟ بیا وجیود منطقیی    قی ب  نظر می ردند منط وحی برائت ام المؤمنن  را تصدیق می

اوند بود ش و رایزنی جهت اتمام حکمتهای روش  خدای  پرس: توان گفت نن  سواالتی میچ

و تمیام   صو ای  عمل برای رسول خیدا   ،شدن آن حکمتها گردید   ای  داستان سبب پندا

قنامت امتحان و آزمایش بود    در رابط  داستان افک جمیاعتی را بلنید و   امت اسالم تا روز 

 .گروهی را پست و خوار نماید

خنر تیا  ص رد    وحی ب  میدت ییک میاه از پنیامبر     آزمایش و امتحان چنان اقتضا  می

خواسیت و مقیدر    نماید و در نزول وحی فترت حاصل شود تا حکمتی را    خدای تعالی می

مسیلمانان راسیتگو و صیدیق و    وج  تکمنل شیده ظیاهر شیود و     و بر ،مام برسد رده بود ب  ات

شیناخت  شیده و    صگمان بی  خیدا و رسیول او و اهیل بنیت پنیامبر        باایمان و باثبات و خوش

داران  انو ایمی  صنفاق انگنزی ایشان برای رسیول خیدا    منافقان رسوا گردند و بهتان بست  و

  منافقن  و عبودیت و بنیدگی عایشی  صیدیق  و پیدرش     ظاهر گردد، منزان خطر و اسرار باط

 .مندی و فروتنی و امندواریشان ب  خدا بنشتر شدت یابدزظاهر و نعمت خدا بر ایشان تمام و ننا

د و دل در مورد تاخنر وحی ای  است  ی  قضین  بی  جیای بارییک رسینده بیو        ردلنل دیگ

ع بود تا وحی بر پنامبر نازل شد، منان شدیدا  مشتاق و آرزومند  سب آگاهی در ای  موضومؤ
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اش و اصحاب و باقی مسلمانان ب  شدت  در حالی    پنامبر و اهل بنت او و ابوبکر و اهل خان 

و اگیر خداونید در    ،آب باریید  بارانی بود    ب  زمن  خشیک و بیی   همانند ،ننازمند آن بودند

الطیافی   وسناری از ای  حکمتهیا  فرمود ب وحی را نازل می گری منافقان  آغاز  ار و ابتدای فتن

 .رفت آنها خبر نداریم از دست می از   ما 

و اهیل   صبرائت قدر و منزلیت پنیامبر   دلنل دیگر ای  است    خداوند با فرستادن آیات

رایی و سی  را انجیام داد و ییاوه   لو خداوند خود دفیاع از عایشی     ،بنت او را گرامی داشت

داشتند تکذیب نمود  و اهل بنتش روا می صحق پنامبر   نی دشمنان خدا را    درشایع  پرا

و  صو آنها را سرزنش  رد    نباید هرگز لب ب  چنن  سخنی بگشایند و انتقام رسول خدا 

 .اش را از اهل افک گرفت خانواده

 ردن و اذییت و آزار رسیول اهلل       هدف منافقان و اهل افک بدنام دلنل دیگر ای  است

از او دفاع  نید،   همسرش را متهم  ند مشکل است    خودش شخصا و زمانی     ،بود ص

 .   ب  پا دامنی همسرش یقن  داشت  باشد با وجودی

و بیرای همین  بیود  ی  در موقی        ،ده بیود رهرگز گمان بد ب  همسرش نب صرسول خدا 

گویند در حالی    سیوگند بی     چرا در مورد خاندان م  حرفهایی می»: اشاع  ای  خبر فرمود

اند    از او ننز جز خوبی ام، و هم مردی را متهم  رده  ندیدهخدا م  از همسر خود جز ننکی 

و بدی  ترتنب قرائ  و شواهدی پنش پنامبر  «ان  م  ننامده مگر ب  همراه خودمام و ب  خ ندیده

ولی برای حصول  ،داد را گواهی می لدر دست بود    برائت ساحت مقدس عایش   ص

قدم  استقامت نموده و مدت یک ماه ثابتو  ثبات و دستنابی ب  حس  ظ  صبریقن  و احساس 

 .(7)و احترام وی در نزد امت افزایش یافت زتعماندش و با نزول وحی مسرور گردید و 

از  لدلنل دیگری    در مورد تیاخنر وحیی و اعیالن نکیردن بالفاصیل  برائیت عایشی        

بی  پیا ی همسیرش     ص ی  پنیامبر   ز آن جائیای  است    ا ،توان ذ ر  رد جانب پنامبر می

بیاره برائیت    هم نزول آیاتی در، و آننمود یقن  و اعتقاد داشت هدف بسنار واالیی را دنبال می

                                           
 .ب  نقل از محاس  التاویل 736 -735عایش  در حنات محمد، ص  -(7)
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و گویا پنامبر قصد داشت تا پا دامنی زنان و ب  خصوص پا دامنی عایش   ،است لعایش  

نز و تشخنص حیق از باطیل و   منای باشد برای ت یکی از اعتقادات دینی مسلمان گردد و وسنل 

 .دالن نمودن تفکر بداندیشان و سن  محکوم

ایی    :توان ب  ای  ترتنب بنان  رد ز می   ذ ر گردید علت دیگری را نن یدموارعالوه بر 

بود، مانند یکیی از  اش  رسند در حالی    او در حد انساننت عادی صشایع  ب  گوش پنامبر 

ضم  حدود عصمتی    برای انبنا  و مرسلن  شناخت   ،د ر مل و اندیش  میمردم تصرف و تأ

شیود   شده است، پس با آن رو ب  رو شد چنانچ  هر بشری از مردم ب  ماننید آن رو بی  رو میی   

پیس مضیطرب    ،اطالعی بر غنبی پوشنده و ضیمنری مجهیول و قصید پنچنیدة  یاذب نیدارد      

 شود مضطرب می یگران نند چنانک  د شوند و شک می شود چنانک  دیگران مضطرب می می

 نید و در آن بی     هیا را زییر و رو میی    رای  نید  چنانکی  دیگیران شیک میی     نند،  و شک می

 .طلبد مشورت صاحبان رای از اصحابش یاری می

و از مقتضای حکمت الهی در ابراز ای  جنب  انسیانی خالصیش آن بیود  ی  در تمیام ایی        

 .لی  نندفاصل  زمانی، وحی ب  تاخنر افتاد تا دو حقنقت تج

پیس   ،بودنش خارج نشیده اسیت      ب  خاطر نبوت و رسالتش از بشرای  : حقیقت اول

ای     تصیور  نید  ی  نبیوت او را از حیدود       ،شایست  ننست برای  سی    ب  او ایمان دارد

سبت دهد    جز ب  خدای واحید  ثنراتی در اشنا  ب  او نیا تأ پس امور ،بشریت  نار زده است

 .ست ننستدادنش در نسبت

آن است    وحی الهی شعوری نفسانی ننست    از وجود هسیتی پنیامبر   : حقیقت دوم

زیرا اگر چنین    ،چنانچ  چنزی ننست    تسلنم اراده و انتظار و آرزوهایش شود ،برآید ص

بر او آسان بود    ای  مشکل را از روز منالدش پایان دهد و نفیس خیود را دامی  و     بود قطعا 

 .(7)ت سازدنتایج آن راح

 :جواب اعتراض سوم

                                           
 .318 -369خورشند حقنقت، ص  -(7)
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بعید از ایی   ی  وحیی بیر برائیت       :  ند آقای مولودی از محمد جالل الدی  چنن  نقل می

آن  ع ااشی  وداد بی   سیانی  ی  در موضیوع افیک       نازل شد، پنامبر اسالم دستور لعایش  

سانی است بر   حد افکو ای  نهایت  ،ضرب  تازیان  زدند 768یک اصرار ورزیده بودند ب  هر

در  ،ولی در مورد عبداهلل ب  ابی حد را جاری نکردند ،زنند    بر انبنا  و زنان آنان تهمت می

  شیده  تفوی گ بر نشدن حد رئنس اصحاب افک بود، در علت جاریحالی    او سر دست  و 

شخص پلندی الیق تخفنف و  فاره قاذف است و چنن  تخفنف گناه و  فاره  حد :است   

 .را در قنامت ب  عذا عظنم مهلت داد ود انبود و خداون

و  ،شود الناس است و بدون مطالب  صاحب حق انجام نمیقذف حق : ای دیگر معتقدند عده

و  ،دوشیدن حید را بیر او ننمی     داهلل ب  ابی نکرد و تقاضای جاریعایش  مطالب  ای  حق را از عب

کردنید و آن مصیلحت از   جیاری ن  بنیا بی  مصیالحی بیر او حید      ،انید  ی   ه ای عنوان  یرد  عده

او را تیرک  شیدن نفیاق وی قتیل     بیا روشی       چنانهم. تر و بزرگتر بود شدن حد مهم جاری

لنف قلیوب و  جب قتل بود و مدارا با او برای تیأ  ردند و چندی  بار حرفهایی گفت  بود    مو

خاصیی   ان آنهیا احتیرام  عدم تنفر قوم وی از اسالم بود، چون عبداهلل رئنس قیوم بیود و در منی   

شید و بی  سیبب     اش ب  اسالم میی   ردن تازیان  ب  وی باعث عدم رغبت طایف  داشت و جاری

ثابت و حمن  بنت جحش را   ب ولی مسطح ب  اثان  و حسان ،نظر شد فدالیل فوق از حد صر

 .(7)باشد و از گناه پاک شوند ای چون ایشان از مسلمانان بودند تا  فاره ،حد زدند

 

 :اشاعه و رواج حادثه افکنقش منافقین در 

منیافقن  از آن جیایی    ،توان نادییده انگاشیت   را در حوادث تاریخ اسالم نمینقش منافقن  

دست داده بودنید بی  تناسیب از        اهمنت و مقام و موقعنت خودشان را در جامعة اسالمی از

یید  را در تحیوالت جامعی  جد   صآمدند تا نقیش پنیامبر   دادن ای  موقعنت در صدد بر دست

نمودنید و   یافتنید نقیش خیود را ایفیا میی      لحظ     فرصتی میلذا در هر ،رنگ جلوه دهند  م

                                           
 .731 -736عایش  در حنات محمد، ص  -(7)
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ثنر تبلنغیات سیو  آنهیا    فی آنان و ای     مسلمانان تحت تیأ خداوند هم برای شناساندن و معر

یکی از حوادث  ،ساخت قرار نگنرند از طریق وحی ب  پنامبرش نقش و هدف آنها را برمال می

نهیا  ای  ی  بیر اثیر تبلنغیات سیو  آ      نقش خود را ب  خوبی ایفا نمایند ب  گون  نستند   آنها توا

نقیش منیافقن  در   . باشید  حادثی  افیک میی    ،ثنر قیرار گرفتنید  ای از مسلمانان هم تحت تیأ  عده

 رد تا ایی   ی  صیاحب رسیالت      خصومت با اسالم و  ند و دسنس  بر مسلمن  استراحت نمی

و عزیزتری  چنزی    در نزد او بیود، هیدفگنری  ردنید  ی      تری   بزرگ را در مورد مقدس

را بدنام سازند و قصد داشتند بی    رناموس پا دام  و مبرایش عایش  صدیق ، دختر صدیق ا ب

بی    صای را متوج  اسالم نماینید و از طرییق طعی  بیر همسیر پنیامبر ا یرم         ای  وسنل  ضرب 

متصیدی چنین    و  سیی  ی     ،تهام بسیتند تری  جرمهاست ا ارتکاب عمل نامشروع    از قبنح

گناه و اتهام ناالیق بود و باعث اشاع  ای  افک شد سردار و ساالر منافقان عبداهلل ب  ابی بود و 

عبیداهلل بی  ابیی     ، ار نماند بی صو دسنس  نسبت ب  اسالم و رسول گرامی   ند دراو هرگز 

 ،ست    از پنامبر در دل گرفتی  بیود  پردازد ب  خاطر ناراحتی ا و اشاع  افک می اگر ب  ترویج

و  ،قوم او در صدد ساخت  تاج گوهر نشیان بیرای سیلطنت او بودنید     چرا    ب  مقارن هجرت

و چون عکس العمل دقنیق   ،مان  از پادشاهی او شده است ص رد    رسول خدا  گمان می

. ت  اسیت اثر گردانند، ای  است  ی  داسیتان افیک را سیاخ    بال گنری وی را تصمنم صپنامبر 

خواهید  یرد، بین     ( صزینب همسر پنیامبر  )حمن  ننز ب  تصور ای     خدمتی ب  خواهرش 

یگر رابطی  داشیتند و داسیتان    مردم اشیاع   یرد  ی  عایشی  و صیفوان از میدتها قبیل بیا یکید         

 .(7)شدن گردنبند برای فریب مردم استمفقود

را نیازل   ل  صیدیق   سوره نور برائیت و پا یدامنی عایشی    41تا  77خداوند طبق آیات 

ده از روی  ی  خداونید پیر    چیرا  ، ند فرمود و از آن ب  عنوان یک خنر برای مسلمانان یاد می

محققیا  سیانی  ی  ایی      »: دل برداشت و آنان را رسوا ساخت و فرمودننات پلند منافقان  ور

ط عده معدود و با هم مرتب رده و ب  راه اندختند یک دروغ محض و تهمت بزرگ را مطرح 

                                           
 .779محمد، ص عایش  در حنات  -(7)
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هناک و پریشان خاطر وو ای  حادث  ب  دلنل ای     شما را اند شساز بودند و دسنس  گر و توطئ 

 مالن بدسینرتان خیوش ظیاهر را هیم بیر     می گردیده و ماهنیت آ نساخت مای  اجر و ثواب عظ

ماندنید و در آینیده    آمید همچنیان ناشیناخت  میی        اگر ای  موضوع پینش نمیی   چرا ،ساخت

 .(7) ردند رنا تری وارد میای سخت و خط ضرب 

را نگران و دچار رنج و الم  تری  انسانهای تاریخ بشریت حادث  افک عالوه بر ای     پاک

های تاریخ طیوالنی   تری  تجرب  ای از تلخ اسالمی را ناراحت و تجرب فرسا نمود، و امت  طاقت

سیف انگنزتیر آن   تأشک و تردید  اشیت و  و در دل آنان تخم  ،بشر را ب  آنها ارزانی داشت

حالی    از  ند  ای از مسلمانان فریفت  ای  ا اذیب شدند و آن را نقل قول  ردند در    عده

ابت و مسطح ب  اثاث  و حمنی  بنیت   و مردمانی چون حسان ب  ث ،و دسنس  منافقان غافل بودند

ختند و سیا  دادند و تنرهای طعن  را ب  سوی خدا رهیا میی   ش ای  بهتان بزرگ را رواج میحج

اشییاع   ل( ؤمنن می عایشی  ام ال )دروغ و بهتیان را علنی  اییی  زن پا یدام  و غافیل از گنییاه     

 .دادند می

گشیت و   در جامع  اسالمی ننز اثرات ناگوار گذارد و در شهر مدین  پنچند و ب  دهیان میی  

بیاره ایی  قضین  چنید      و مردم ننز در ،گفتند  وچک و بزرگ و عالم و عامی از آن سخ  می

بی  شیک    لعایشی    تای    در اثر عقنده متزلزل و فکر باطل در شیراف  ه شدند، دست گرو

 لوگروهی    ایمان ب  طهارت نفس عایش   ،باره صفوان متهم ساخت  اند افتاده و او را در
 ردند و از استماع ای   گروهی    تنها ب  برائت عایش  ا تفا می ،داشتند خود دو گروه بودند

بیا اشیک   . شیندیدند   ردند و آنچ  ب  گوش میی  الفان و منافقان بنزاری میسخنان مخ قضن  و

دالن را رد  ای دیگر ب  مقام دفاع برآمده و تهمیت و افتیرای سین     د و عده ردن چشم بنرون می

چون عمیر بی  خطیاب و     ، ردند    از آن جمل  جماعت اوس و تعدادی از صحاب  بودند می

 .عثمان ب  عفان و غنره

                                           
 (.31 -36، ص 7365مهاباد، )چند آی  از  الم اهلل در فضایل اصحاب، ابوبکر محمد  ریمی،  -(7)
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، باعیث گردیید تیا    عالوه بر ای     باعث شناسیایی منافقیان از مؤمنیان گردیید     ای  حادث 

ییک اصیل از   بودن خاندان و اهل بنت پنامبر از گناه و انجام معاصی ب  عنیوان   مسلمانان پاک

و نقش منافقان را در تحوالت آینده جامعی  اسیالمی هرگیز فرامیوش      اعتقادات دینی بپذیرند

 .ننمایند

، چیرا  ی  هیر خردمنید     هر منصف دانیایی از ایی  تهمیت مبیرا بیود     در چشم  لعایش  

چندان عاقیل و متقیی اسیت  ی  خیویش را در معیرض        لدانست    عایش   بن  می روش 

هم در برابر لشیکریان و در وقتیی چنیان آشیکار و بیدون      دهد، آن نن  گناهی عظنم قرار نمیچ

را بی    ص  خیدای و رسیول   چن    همچون دیگر مسلمانان از هرضرورت و با مردی مسلما

ی آشکار است    مردمی ننز  ی  از حنیث   نظر رد و بر هر صاحب  آورد پرهنز می شم میخ

ن  نیاروایی تسیلنم   بی  چنی   ،اخالق و صیفات از عایشی  بسیی  مترنید     ریش  و خاندان و از نظر

ر گنیاهی عایشی  بیا دلنیل مسیلم و د      اراده فرمود    بی صاما با ای  هم  محمد  گردند، نمی

مبادا  ی  برائیت او از روی محبیت    مهرش آشکار شود، در پنشگاه دل پربرابر هم  مردمان، و 

مردانگیی و انصیاف فیرو نگذاشیت و     در طیول رسیندگی جانیب    . افر و ضعف دوستی باشدو

با تحقنق جانب حق و انصاف را مراعات  رد، ب  گفتار مردم موثیق گیوش فیرا داد      گاه  آن

 .تارسندگی پایان یافت
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 (قرطاس)بیماری  در بستر صقلم و کاغذ خواستن پیامبر 

داسیتان از  . رخ داد صشنب ، چهار روز قبل از رحلت پنامبر ا یرم   پنج روزای  واقع  در 

بنمیاری قلیم و   در بسیتر   صپنیامبر   :نقل شده اسیت  بباشد    از اب  عباس  ای  قرار می

امیا اصیحاب    ،ندگمراه نشیو  صمبر تا چنزی بنویسند    بعد از پنا  اغذ درخواست  ردند،

 .با آرودن  اغذ و قلم مخالفت  ردند پنامبر از جمل  عمر 

 تاب خدا . لذا او را اذیت نکنند ،شدت گرفت  است صدرد پنامبر : گفت حتی عمر 

برخی برای نوشت  مکتوب مایل بودند و برخی دیگر  ،در منان ما هست و برای ما  افی است

( شان مشخص ننست از افرادی    اسامی)در ای  منان بعضی  ،م ندانستندنوشت  مکتوب را الز

 ،فیرا رسینده اسیت    صبپرسند آیا مگر جدایی رسول اهلل ! اهجر رسول اهلل؟ استفهموه :گفتند

م بهتیر  ، زییرا آنچی  می  درآنی    بلند شوید :فرمود صپنامبر . در ای  وقت سر و صدا زیاد شد

 . نم شما را ب  س  چنز وصنت می است از آنچ  شما در آن هستند، م 

العرب بنرون  ننید، دوم آن  ی  بی  نماینیدگانی  ی  از       ةیکی آن    مشر ن  را از جزیر

 ،   خودم با آنها رفتار  ردم رفتار نماینید  آیند ب  همان نحوی طرف قبایل عرب ب  مدین  می

نان  رد ولی از ذ ر مطلب سوم سکوت  رد یا ب صپنامبر  :گوید    می بو اب  عباس 

 .(7)م  فراموش  ردم

بی  عنیوان جانشین  ایشیان      صبعید از پنیامبر    دند علی قتع سانی    م)قائلن  ب  نص 

را  قصید داشیت تیا جانشیننی علیی       ص ی  پنیامبر    از آن جیایی  :گویند  ی   می( باشد می

  ای    ، اما  سانیل  عمر  از آوردن قلم و  اغذ خودداری نمودندماصحاب و از ج ،بنویسد

 :دارند    نظری  را قبول ندارند چنن  ابراز می

                                           
در بارة تعنن  مطلب سوم شراح حدیث اختالف نظر دارند و احتماالت . 448، ص 4تاریخ  امل، ج  -(7)

در رابط  با ای  بود  -3. بود تجهنز لشکر اسام  -4. توصن  برای قرآن بود -7. زیادی را ذ ر  رده اند

ها بود، و ای     با  در رابط  با اخراج یهودی -4. را پرستش نکنند ص   مردم بعد از وفات قبر پنامبر 

 (.731، ص 4فتح الملهم، ج  تکملة. )ها ب  خوبی رفتار  نند برده
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ای ای  حدیث را قبیول   عده :انددانشمندان ب  دو گون  پاسخ گفت   ای  موضوع را علما  و

خوانیده   ای دیگر آن را رد  رده و آن را بی اساس و عده ، رده اما ن  با ای  مضمون و محتوا

 : اندو چنن  ابراز عقنده  رده 

 :دسته اول

، اما ای  خود ییک داسیتان   ای  داستان در  تابهای از جمل  صحنح بخاری ذ ر شده است

ادب اصحاب بزرگ آن حضیرت   ی هئو ننز اسا صی است    باعث  سرشأن پنامبر تسنادر

 .پردازیم لذا ب  نقد و بررسی ای  داستان می را دربر دارد،

  عیاری از حقنقیت و دور از   گاه اند ی در ای  داستان تفکر شود واضح خواهد شد  هر

ای  هیا و منازعیات شیعوب و فرقی      رسد    بعدا  در ایام بروز فتن  و ب  نظر می ،باشد واقعنت می

 .مذهبی    باطنا  و در پس پرده استتار بر ضد اسالم قنام  ردند ساخت  شده است

مر شریفش در آخر ع صرسول اهلل  ،غرض سازنده ای  داستان ای  بوده    اوال  بنمایاند

گرفت  بود ب   لی از دست داده تیا   آن عظمت و محبت سابق خود را    در قلوب یارانش جا

 ردنید و بیا    آنجا    حتی اصحاب بزرگ و خویشان نزدیکش هم اعتنایی ب  دستوراتش نمی

 صآن    در بستر بنماری و مشرف بر موت بود حضورا  و بی  طیور عالننی  بیا آن حضیرت      
 و امر فرمود تا حاضر نمایند و آنهیم بیرای حفیظ آنهیا از    چ  را    خواست مخالفت نموده آن

از ایی  بابیت بی      صو رسیول اهلل   ،فراهم نکردند و فرمانش را هذیان نامندنید  ،گمراهی بود

 .برخنزید و از نزد م  بروید :حدی خشمگن  شد    فرمود

ییرا رسیول خیدا در    ا نون امتی اسیت گمیراه، ز   صامت محمد  :خواهد بگوید می: ثاننا 

خواسیت بیرای آنهیا چنیزی بنویسید  ی  آنهیا را بیا آن نوشیت  از گمراهیی            مرض موتش میی 

ولی یارانش    از او برگردیده بودند با او مخالفت  ردند و آنچ  را    رسیول اهلل   ،نگهدارد

پس  .، نوشت  نشدشد آنها می پس آنچ     مان  گمراهی. خواست بنویسد نوشت  نشد می ص

 .م است    امتش گمراه گشت  از سعادتِ هدایت محروم گردیده اندمسل
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پیس ایی    . نقل شده است و از  سی دیگر نقل نشده اسیت  بای  داستان از اب  عباس 

آید    اگر چنن  امری صحت داشت پس چرا باید تنها ای  رواییت از جانیب    سؤال پنش می

 ی  در آن مجلسیی    در حیالی  ،دنقل شود و سلسل  روایت ب  اب  عباس برسی  باب  عباس 

در  ،دن  اغیذ و قلیم بودنید   روای موافق بیا آ  ذ و قلم نمودند عدهتقاضای  اغ ص   پنامبر 

    از بقن  حاضری  چنن  روایتی نقل نشده است؟ حالی

آمده است    اب  عباس در هنگام وفیات   431، ص 6عالوه بر ای  در صحنح بخاری، ج 

ی است بچة ب  ای   م س  و سالی را در چنن  مراسمی  ی   سال داشت و طبنع 78 صپنامبر 

دهند؟ پس اب  عباس معلوم ننست ای  روایت را از چ   سی  دچار حزن و اندوه شود راه نمی

 .شننده و از  جا فهمنده تا روایت نماید

 ،این داستان، داستانی ساختگی و ساخته پرداخته افکار دشمنان اسالم است

 زیرا؟

الیوداع اسیباب هیدایت و سیعادت را مشیخص       حجۀة  در خطب  مشهور و مهم پنامبر: اوالً

 .نموده بود و دیگر لزومی ب  بنان چنن  موضوعی نداشت

 :پردازیم حال ب  بنان ای  خطب  مهم و معروف می

ای مردم ب  سخ  می  گیوش فیرا    : پس از حمد و ستایش خداوند چنن  فرمود صپنامبر 

 .س از ای  سال هرگز شما را در ای  جا مالقات نکنمدانم شاید    پ دهند    م  نمی

بسان حرمت ای  روز و حرمت ای  ماه و حرمت ای  مکان، جان و مال شیما بیر    !ای مردم

بارة  ردارتان از  همدیگر حرام است و شما با پروردگار خویش مالقات خواهند  رد و او در

، پس هر سی امیانتی در دسیت   ماچ  گفتنی بود گفت  ش خواهد  رد و اینک م  آنشما پرس

 .آن را ب   سی    وی را امن  خویش قرار داده است برگرداند دارد

در ایی    هایتیان از آن شماسیت و   صیل سیرمای   شود و تنهیا ا  همة رباهای جاهلنت ملغی می

ت    دیگر خداوند چنن  مقرر داشت  اس. گنرید  نند و ن  مورد ستم قرار می مقداران  ستم می

و مطالبیات او از میردم بی     ]رباهیای عمیویم عبیاس    [ برای اولین  قیدم  ]ا نون  است، ربا حرام

 .هم  باطل است[ مقداری    رباست
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و نخسیتن    ،اثیر اسیت   هر خونی    در جاهلنت بر زمن  ریخت  شده ملغیی و بیی   خونبهای

نی خیو  [وجود نخواهد داشیت  و موجبی برای انتقام آن] نم  خونی    آن را بی اثر اعالم می

   در منان بنی لنث شنر خورده بود و هیذیل  ام ربن  ب  حارث ب  عبدالمطلب است  عموزاده

ای  اولن  خون از خونهای ریخت  شده در جاهلنت است  ی  می  بیا آن    . او را ب  قتل رساندند

 . نم آغاز می

امنید شیده اسیت  ی  در سیرزمن  شیما       اینک شنطان برای همنش  از ای  ناباری، ای مردم 

 ،شیمارید  اع قرار گنرد و اگر از ای  پس در  ارهایی است    آنها را  وچک و ناچنز میمط

 .پس در بارة دی  خویش مراقب او باشند و در مقابل او هشناری پنش   نند

شیوند، سیالی    تغننر ماههای حرام  فری فزاینده است     افران بدان گمراه می !ای مردم

دانندش تا شما و ماههایی    خداوند حرام  رده، زیر پیای   آن را حالل و سالی آن را حرام می

 ای  در ،بگذارند و آنچ  را خداوند حرام دانست  حالل و آنچ  را او حالل شمرده حرام بدانند

حالی است    زمان ا نون ننز بسان همان روزی  ی  خداونید آسیمانها و زمین  را آفریید بیا       

تعیداد ماههیا در پنشیگاه خداونید و در  تیاب      گذر اسیت و  شکل در همان  نفنت و ب  همان

تای آنها ماههای حرامند، س  ماه آن پی در پی و چهارمن  باشد    چهار لهی، دوازده ماه میا

 .آنها رجب المرجب است    منان جمادی الثانی و شعبان قرار دارد

قی حقیو . شما را بر همسران خویش حقوقی و آنان را ننز بر شیما حقیوقی اسیت    !ای مردم

 اری آشیکار  ندارید، بر فرش شما ننشیاند و بید   شما بر آنان ای  است     سی را    خوش

انجام ندهند    اگر چنن   نند خداوند ب  شما اجازه داده است آنان را در بستر ترک گوئنید  

ای    آسینبی وارد ننیاورد آنیان را بزننید و اگیر پیس از آن از بید اری برگشیتند          و ب  گون 

 .و ای  حق آنان است ،خواهند شاک خود را در حد متعارف از شما میخوراک و پو

 ردن ب  زنیان سیفارش  ننید  ی  آنیان در نیزد شیما         رفتاری و ننکی شهمدیگر را ب  خو

ائند  ی  آنیان را در   و ایی  شیم   ،ای هستند    هنو اختناری از خود ندارنید  تهندستان درمانده

 .ایدان را بر خویش حالل  رده دام  ایشاید و ب  نام خدا اختنار گرفت  



   

 بررسی وقایعی از زندگی نبی ا رم 91    
 

 

و در منان شما  ،ام اندیش   نند    م  آنچ  گفتنی است گفت گویم  در آنچ  می !ای مردم

ز گمیراه نخواهنید شید و در آن    ام    اگر بدان چنگ زنند هرگ شت آن چنزی را ب  جای گذا

 .حقنقتی روش  است و آن  تاب خدا و سنت م  است

انند  ی  مسیلمانان بیرادر و همی  بیاهم      و بد ،و ب  خاطر بسپارید سخ  مرا بشنوید !ای مردم

 .کس چنزی از مال برادرش روا ننست مگر آنچ  خود ب  او دهدبرای هنچ ،بنابرای  .برابرند

 .پس ب  خویش ستم روا مدارید

 ام؟ رسانده[ رسالت تو را]ا نون آیا  !پروردگارا

و آن  «آری»: از آن میردم گفتنید   ده اسیت  ی  پیس   ب  م  گفت  شی : گوید اب  اسحاق می

 .(7)«تو خود گواه باش !پروردگارا»: ننز فرمود صحضرت 
بنست و س  سال   صشد و پنغمبر  بنان می صای    در رسالت محمد  شریعت و عقنده

و  سانی را    در غیرور و   ،برد، زندگی اعراب را یکسره دگرگون  رد در تبلنغ آن رنج می

یی ب  نفاق و شقاق ابدی محکوم شده بودند بی  وحیدت و اتحیاد    فساد و جاهلنت خویش گو

تعصب و اختالف جاهلنت را در بین  آنهیا از منیان بیرد و آن را بی  رشیتة بیرادری و        .  شانند

در آخری   صوقتی پنامبر  ،گون  حق با ای  حاجنان مسلمان بود، و بدینبرابری ب  هم پنوست

ادا  - آری: همی  گفتنید   ؟ام یش را ادا  یرده حج خویش از آنها پرسیند  ی  آییا رسیالت خیو     

 .(4) ردی

 صمعلوم ننست    موضوع داستان مورد بحث چ  امر مهمتیری بیوده  ی  آن حضیرت     
و حیاال  ی  بی  هیر نظیری       ،خواسیت آن را بنویسید   خالف سنرت و روییة سیابق خیود میی    بر

 گردید؟ مهم منصرف رچرا در اثر اختالف حاضری  از نوشت  ام ،خواست نوشت  شود می

                                           

 .311 - 315، ص 4اب  هشام، ج  ةسنر -645 -643، ص 3خاتم پنامبران، ج  -(7)

 (.41، ص 7311تهران، امنر  بنر، )بامداد اسالم، د تر عبدالحسن  زری   وب،  -(4)
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بیرای شیما چنیزی بنویسیم تیا       :فرمیود  صدر ای  داستان گفت  شده    رسیول اهلل   :ثانیاً

و در الیوداع   حجة شان در خطب  چندی قبل از مرض موت صمگر رسول اهلل . گمراه نشوید

 :جوار  عب  در مسجد الحرام و در سایر اما   مقدس  مکرر نفرموده بود

 .«ِتیالَلِه َوُسَن َلْن َتِضُلوا َما َتَمَسْكُتْم ِبِهَما ِكَتاُب ِنْيَلَقالَث ْمُكْيِف ٌكاِري َتِنإ»
میادامی  ی  بی  آنهیا      ،گیذارم  یعنی همانا بعد از خود دو چنز مهم در منان شما ب  جای می

 .و دیگری سنت و روشم( قرآن)یکی  تاب خدا  ،عمل نمائند هرگز گمراه نخواهند شد

 :صحنح بفرماید الوداع طبق ای  حدیث حجةدر خطبة  ص شود    رسول اهلل چگون  می

باشد    هرگاه بر طبیق تعیالنم آن عمیل  ننید      هدایت و سعادت شما در قرآن و سنت م  می

خواهم برای شیما چنیزی بنویسیم تیا      هرگز گمراه نخواهند شد و  می پس از آن بفرماید می

 :ایر جاها مکرر توصن   ردم و گفیتم    در مسجد الحرام وسیعنی گفتار اولم  ،گمراه نشوید

باشد، صیحنح نبیوده     افی است و  فنل سعادت شما می  تاب خدا و سنتم برای هدایت شما

و ایی    ،خواهم برای شما بنویسیم  دو چنز دیگری است    ا نون می و سعادت و هدایت شما

مصیون و  گیویی و اخیتالف قیول     چرا    انبنا  از هرگون  تنیاقض  ،ت عظنمی استخود تهم

 .باشند معصوم می

 ،ب   تاب خدا و سنتم تمسک جویند :الوداع گفتند    حجةدر  صاما در ای     پنامبر 

 :گویند    سننان اعتقاد ب  قول اول دارند و می ،یا ب   تاب خدا و عترتم اختالف نظر است

﴿ ند     سورة مبار   النسا  بنان می 69و  49خداوند در آیات              

     ﴾ .و یا ﴿      ﴾  در ای  آیات ذ ر خدا و اطاعت

و  ،شده عننا  همان تمسک ب  خدا و اطاعت رسول است    در حدیث مورد بحث آمده است

 .پذیرند شنعنان قول دوم را می

 تاب اهلل و سنتی را پذیرفت   15ب در بامداد اسالم صفح   ود تر عبدالحسن  زری  

 .است
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خواست بنویسد ب  حدی اهمنت  می صدر ای  داستان آمده    آنچ  رسول اهلل  :اًثالث

 .داشت     اگر نوشت  نشود امتش گمراه خواهند شد

ا  تنجتگردید و ننوشت تا ن داننم چرا رسول اهلل از تصمنم خود منصرف پس با ای  حال نمی

گرفت  هرگاه تصمنم ب  امری می همنش  صو حال آن    رسول اهلل  ،امتش گمراه نشوند

داد و ب  هنو وج  م  الوجوه از عزم و تصمنم خود منصرف  طور    شده اقدام و انجام میهر

مگر ن  در هنگام صلح حدیبن     در . داد شد و ب  مخالفت هنو احدی ترتنب اثر نمی نمی

ی    بن  آن حضرت از یک طرف و سران قریش از طرف دیگر صلح نام  سال ششم هجر

رسند    ب  نف  قریش و ب  زیان مسلمن   طور ب  نظر میاینبعضی از آن مواد ظاهرا   ،نوشت  شد

و بدی  لحا  بعضی از بزرگان صحاب  گرامی از ای  بابت خنلی دلتنگ شدند و حتی  ،است

عرض  رد تا شاید ای  مواد از  صر آن حضرت ای  مطلب را حضو عمر ب  الخطاب 

و احدی اعتنایی نفرمود و از ب  مخالفت هن صصلحنام  را حذف فرماید، اما آن حضرت 

با ابقا  همان موادی    ظاهرا  زیان بخش ولی در باط  ب  ش برنگشت و صلحنام  را تصمنم

مة مردم واضح گردید    و بعدا  با گذشت زمان  وتاهی برای ه ،صلح امت بود تنفنذ فرمود

 ردند ب  زیان امت  خود خطا بود آنچ  را پنداشتند و فهمندند    آن موادی    تصور می

و اتفاقا  خود سران قریش از  ،باشد صد در صد ب  نف  آنها بوده و ب  زیان قریش می ،است

 .بداند خواستند تا آن مواد از صلحنام  حذف و ساقط فرموده و  ان لم یک  رسول اهلل 

از تصمنم خود نسبت ب  نوشت  آنچ   صبنابرای ، چگون  امکان دارد    آن حضرت 

و  ،بدی  علت    بعضی از حاضری  مخالفت نمودند ،خواست بنویسد منصرف شود    می

ب  قدری حائز اهمنت بود    اگر  ،خواست بنویسد حال آن    ب  روایت روای آنچ  می

 گردد؟ اللت امتش مینوشت  نشود موجب گمراهی و ض

 ،در روایت سعند ب  جبنر اینچنن  آمده است    ای  حادث  در روز پنجشنب  رخ داد :رابعاً

در روز دوشنب  وفات یافت   صو تواریخ اسالمی و غنر اسالمی اتفاق دارند    رسول اهلل 

ت    با اینجاس ،در حنات بوده استتا چهار روز بعد از ای  ماجرا  صرسول اهلل پس  ،است



   

 787 حوادث دوران نبوت
 

 

خواست بنویسد تا آن  می ص   آن حضرت  پرسنم اگر مضمون آن چنزی  مال تأسف می

داشت و فرضا  ممک  نشد آن را روز پنج شنب  در  جا مهم بود    امتش را از گمراهی نگ  می

چرا در ظرف مدت ای  چهار روز بعد    فرصت واسعی در پنش  ،اثر آن پنش آمد بنویسد

 را در معرض خطر گمراهی قرار داد؟ داشت ننوشت و امتش

آقای حاج شناس،   ر گردید دانشمند گرانقدر و حدیثی    ذدعالوه بر موار :خامساً

. دارند    قابل توج  است مال عبداهلل احمدیان در رد ای  حدیث دالیلی ارزشمند ارائ  می

دوات در بخاری و  مطلب قلم و دارند    ذیرفت  ای  حدیث را چنن  بنان میایشان دالیل نپ

:    چهار طریق آن بدی  شکل است مسلم و بقن   تب حدیث ب  هفت طریق بنان شده است

سلنمان احول، از اب  »: و س  طریق دیگر ب  ای  شکل است «زهری، از عبنداهلل از اب  عباس»

ی تفاوتهاییکدیگر  گان  دومی در عن  ای     با های س  و ای  طریق «از اب  عباس جبنر،

  شده استخوان شان  بناورید، در دیگری گفت   تابی بناورید و در دیگری تفدر یکی گ)دارند 

نسبت  -4. آن روز پنجشنب  بود -7. در ای  مطالب با هم متفق هستند( گفت  شده بناورید

اخراج ) پنامبر در باره س  مطلب وصنت فرمود -3 .داده شد( نعوذ باهلل)هذیان ب  پنامبر 

اب  عباس ب  شدت  -4( های نمایندگی و سومی فراموش شده است احترام هنئتمشر ن ، 

ن  از های چهارگان  اولی ن  از پنجشنب ، ن  از هذیان،  اما در طریق. نها تر شداگری   رد و ش

دو وصنت و ن  از گری  اب  عباس اساسا  بحثی ب  منان ننامده و در مقابل و ب  جای همة آنها 

ب  عنوان  آمده است، اول بحث از عمر ب  خطاب است    در یک طریق مطلب دیگر اضاف 

بنماری  :و در س  طریق  دیگر صریحا  گفت  شده است    عمر ب  خطاب گفت( بعضی)

همة اصحاب موافق  ردن  ، و دوم بنرونرآن نزد شما استشدت گرفت  است و ق صپنامبر 

ننست  از هذیان شده، بحثی از عمر گان     بحث  های س  مخالفت و چون در هم  طریقو 

از هذیان خبری شده، ابدا   هایی    ب  اشاره یا ب  صراحت بحث از عمر  و در همة طریق

و ایمان و  بود هنو زیانی ب  مقام واالی عمر  اگر روایت هم صحنح می ،بنابرای  .ننست

   اگر ب  فرض  رسانند و هنو دلخوشی را برای مخالفن  او ننست، چرا اخالص او نمی



   

 بررسی وقایعی از زندگی نبی ا رم 784    
 

 

بود  ار  پنشنهادی  رده است    اگر پنامبر موافق او نمی صحت ای  روایت، عمر 

هم مانند همنش  با  مال ادب سا ت و خاموش  دادند و عمر  خودشان را انجام می

 .گردید می

 :اما دالیل عدم صحت ای  حدیث

در آخر یکایک آنها ای   «جبنر، از اب  عباس سلنمان از»گان  اولی  های س  در طریق -7

و ای  اعتراض صریح را  ،«و سومی را فراموش  ردم» «َةَوَنِسْيُت الَثاِلَث»شود  یده میجمل  د

لم الحدیث نماید و علمای ع وی ب  فراموشکاری خویش، صحت را از خبر ب   لی سلب می

 .اندب  ای  اصل تصریح  رده 

از زبان پنامبر جمل   « از اب  عباسنداهللزهری از عب»های چهارگان  دومی  در طریق -4

چرا     ، ند و ای  جمل  صحت ای  روایت را در تردید غرق می ،شود دیده می «ْیِنوا َعُمْوُق»

حال، اما موافقن  سابق  ندارد، مخالفن  ب  هر صدر عادت پنامبر  «برخنزید از منزل م »

فرمودند ای   وری را صادر میبرخالف عادت خودشان چنن  دست صچرا؟ و اگر پنامبر 

 .گردید ن  از راه آحاد حدیث ب  خاطر اهمنت آن باید از طریق تواتر نقل می

توضنح طور    و همان ،گردد گان  پدیدة تقطن  مشاهده می های هفت در تمام طریق -3

پنج مطلب مهم آمده است     «سسلنمان از جبنر از اب  عبا»گان   های س  داده شد در طریق

زهری از »چهارگان  هایی  و در طریق ،شود چهارگان  دومی دیده نمیهای  قکدام در طرینچه

گان  دیده  های س  کدام در طریقدو مطلب مهم آمده است    هنچ «اسعبنداهلل از اب  عب

و ای  تقطن  هولناک و خارج از حد روایتی را    فقط از یک نفر نقل شده است  ،شوند نمی

بقن  نظرات ایشان مطابق نظریاتی است    بنان گردید یا بنان . (7) ند غرق در تردید می

 .خواهد شد

                                           
برای اطالع بنشتر از ذ ر ای  احادیث    ب  طریق هفت بنان شده . 777 -781سنمای خلنف  دوم، ص  -(7)

، ص 5ج  -436، ص 5ج  -353ص  -78ج  -355، ص 1، ج 486، ص 7توان ب  شرح قسطانی، ج  می

 .رجوع  رد 464ص  -6ج  -769
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سوره مبار    4ادبی بوده    خدای عزوجل طبق آی   صادب اصحاب رسول اهلل  ،آری

﴿ :فرماید ها آموخت  میحجرات ب  آن                 

                           

                            

  ﴾. 
ده صدایتان باشند با ادب بو ضور رسول اهللحهرگاه در  !اید ای  سانی    ایمان آورده»

 ،با صدای بلند حرف نزنند و در هنگام تکلم با آن حضرت ،بلند نکنند را بر صدای رسول اهلل

آگاه در اثر عدم زنند تا مبادا خود نا لند حرف می   خودتان با یکدیگر با صدای ب چنان

   رعایت ادب  رده صدایشان را در  همانا آنان .  ادب ثواب اعمالتان ضای  شودرعایت ای

ن آنها  سانی هستند    خدا دلهایشا ،زنند  وتاه نموده خاموش حرف می حضور رسول اهلل

   خدا آنها را با ای  ادب  صآیا اصحاب رسول اهلل  «را برای قبول ایمان آزموده است

ن  اسائ  چن صبرای ایمان آزموده بود امکان دارد با رسول اهلل آراست  بود و دلهایشان را 

 .(7)«ادب نمایند؟ مسلما  خنر
 

 :دستۀ دوم

اند و ابراز ای دیگر ب  ای  موضوع پاسخ داده  و دانشمندان ب  گون   ای دیگر از علما عده

دارند  می روا دارند پنج اعتراض را بر عمر  دارند     سانی    ای  موضوع را بنان می می

 :   عبارتند از

                                           
 .، ب  نقل از(753 -735ص 7311بندر عباس، حندری، )خطنب، عبدالرحنم، شنخن ، ابوبکر و عمر  -(7)

 .صبحی پاشا، حقائق الکالم فی تاریخ االسالم، ط  حسن ، مرات االسالم

 .56 -54شبلی نعمانی، شرح زندگانی خلنف  دوم، ص 

 (.774 -778، ص 7316سقز، محمدی، )عبداهلل احمدیان، سنمای خلنفة دوم عمر ب  خطاب، حاج مال  -



   

 بررسی وقایعی از زندگی نبی ا رم 784    
 

 

هذیان را  «هجر»رم منسوب ساخت و معترضن  از لفظ هذیان را ب  رسول ا  عمر  -7

 .دهند نسبت می مراد گرفت  و ای  مقول  را ب  عمر 

تحریر مورد بحث ب  حدی اهمنت داشت    پس از آن امت تا قنام قنامت از خط  -4

وشت  آن شد    ای  اقدام وی هم نافرمانی ب  امر مان  ن اما عمر  ،شد گمراهی محفو  می

 .پنامبر بود و هم ضرری ب  تمام امت مسلم 

   هدف از آن ای  است    ننازی ب  حدیث  «حسبنا كتاب اهلل» :گفت عمر  -3

 .نداریم

 ،عمل  ردند صو اصحابی    با او موافق بودند برخالف دستور پنامبر  عمر  -4

 .تا لوح و دوات بناورند و آنها از تعمنل ای  حکم ابا ورزیدند امر  رد صچون پنامبر 

توسط  اما عمر ب  خطاب ،خالفت را بنویسد خواست برای علی  می صپنامبر  -5

 .افرادی مان  ای   ار مهم شد

 .ی الزم است تا اصل ای  حدیث ذ ر گرددگویی ب  چنن  اعتراضات حال برای پاسخ

 بَثَنا اْبُن ُعَيْيَنَة َعْن ُسَلْيَماَن اأَلْحَوِل َسِمَع َسِعيَد ْبَن ُجَبْيٍر َسِمَع اْبَن َعَباٍس َحَدَثَنا ُمَحَمٌد َحَد»
ُقْلُت َيا َأَبا َعَباٍس، َما َيْوُم . َيُقوُل َيْوُم اْلَخِميِس، َوَما َيْوُم اْلَخِميِس ُثَم َبَكى َحَتى َبَل َدْمُعُه اْلَحَصى

اْئُتوِنى ِبَكِتٍف َأْكُتْب َلُكْم ِكَتاًبا اَل َتِضُلوا َبْعَدُه » :َوَجُعُه َفَقاَل صْشَتَد ِبَرُسوِل الَلِه اْلَخِميِس َقاَل ا
ا َذُروِنى، َفاَلِذى َأَن» :َفَقاَل. َما َلُه َأَهَجَر اْسَتْفِهُموُه :َفَتَناَزُعوا َواَل َيْنَبِغى ِعْنَد َنِبٍى َتَناُزٌع َفَقاُلوا« َأَبًدا

 (ترمجه نشده) «ِفيِه َخْيٌر ِمَما َتْدُعوِنى ِإَلْيِه
 .آینم میسواالت معترضن  بر گویی ب  حال در صدد پاسخ

 :جواب اعتراض اول

در هنو یک از  تب اهل سنت ب  اثبات نرسنده     ،ستنن قول عمر  «هجر»لفظ  -7

و  ،اندالباری نوشت  حجر عسقالنی در فتح گون     حافظ اب  همان است، ای  قول عمر 

اند چنن  چنزی را از روایت صحنح ل سالهای متمادی تا نون نتوانست  تشن  ننز در طو  علما

شود دلنلی  دیدگاهی مطرح اهل سنت ب  اثبات برسانند و اگر از ناحن  و جانب  سانی چنن 

امان  هم از خطا مصون و درچرا    انسانهای عالم و دانشمند  ،بودن آن ننست بر صحنح
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 .ننستند

چنانچ   ،بلک  ب  معنی جدایی و فراق ننز آمده است ،هذیان ننست «هجر»معنی  -4

﴿: فرماید خداوند متعال می          ﴾ [78: مزمل ] و علما  لغت و

 (   لغت ویژه حدیث است)نوار و در بحاراأل، (7)اندرحن  حدیث ننز ای  معنی را نوشت  شا

طبق بلک   «من اهلجر ضد الوصل صوحيتمل أن يكون معناه هجركم رسول اهلل »چنن  آمده 

 .(4)باشد شدن می  لفظ فراق و جداتحقنق اصل معنی ای

گنرد، ب   نای هذیان ب  هنو عنوان قرار نمیو در ای  حدیث ننز هم معنی ارتباط دارد و مع

 :علت 4

خالف عقل باشد، یک پنامبر نرد    برگ ذیان بر سخنی صورت می  ههشک و شب: الف

 اغذ بناورید تا م  یک هدایت نامة مهم بنویسم،  :فرماید    در آخری  لحظات عمرش می

 .  شودتدر ای  جمل   دام سخ  خالف عقل است    ب  آن هذیان گف

آمده، یعنی از آن حضرت بپرسند، اگر  «استفهموه»لفظ  «هجر»در روایت بعد از : ب

زیرا شخصی     ،ذیان قرار گنرد ارتباط آن با لفظ استفهموه غلط و بنهوده استمعنی هجر ه

 .بر وی هذیان صورت گنرد، سوال از وی خالف عقل است

زمانی    رسول خدا در حال  ،گنرد حال ببننند    معنی جدایی با چ  حسنی قرار می

سبت ب  رسول اصحاب از فرط محبت ن :فرماید بنماری جهت تحریر یک هدایت نام  می

 .ه و اختنار را از دست دادنددبنش از حد ناراحت ش صا رم 

 حنییف در چشییم زدن صییحبت یییار آخییر شیید 
 

 روی گییل سیینر ندییییدیم و بهییار آخییر شییید    
 

 

                                           
 .787، ص 1فتح الباری، ج  -(7)

 .415، ص 4بحار االنوار، ج  -(4)



   

 بررسی وقایعی از زندگی نبی ا رم 786    
 

 

 اهجیر »لیذا آنهیا گفتنید     ،شیود  گون  تحریر در آخری  لحظات زندگی نوشیت  میی  زیرا این

. بپرسیند از آن حضیرت   شیود،  یا نیون آن حضیرت از میا جیدا می      یعنی آییا هیم   «استفهموه

 . سی گفت  باشد با  مال محبت و جذب  مودت گفت  استبنابرای ، لفظ هجر را هر

ب  فرض محال اگر ای  لفظ ب  معنای هذیان باشد همزة اسیتفهام ذ یر شیده و اسیتفهام      -3

ممک  است    ایی  قیول اشخاصیی از آن عیده باشید  ی  موافیق نوشیت  آن          ،انکاری است

 ص چرا از تعمنیل حکیم آن حضیرت   :   بودند و جهت تقویت رأی خویش گفتندنام هدیت
 ب  آن حضرت هذیان شده؟ یعنی هذیان ننست؟( معاذاهلل) نند؟ مگر  توقف می

ثاننا  اگیر ثابیت    .ننست قول عمر  «هجر»  س  جواب ای  است    اوال  لفظ خالص  ای

  معنیای فیراق و جیدایی اسیت  ی       بلک  ب ،است ب  معنای هذیان ننست شود    قول عمر 

ب  معنای هذیان هیم   «هجر»ثالثا  ای     بالفرض و المثال  . لمة ویژه محبت است ن  بی ادبی

 .باشد با همزة استفهام انکاری است

 :جواب اعتراض دوم

 :اما قبل از جواب آن دقت و توج  ب  چند نکت  الزم است

﴿آیة  -7                        ﴾ 
شود    اگر  باالتفاق قبل از داستان قرطاس نازل شده بود، هم ا نون ای  سوال مطرح می

شد، ای  آی  معاذاهلل اشتباه ثابت  بود دی  هرگز  امل نمی چنانچ  تحریری چنان مهم باقی می

 .شود می

روز دوشنب  دننا را وداع  ب  وقوع پنوست و پنامبر ا رم  پنجشنب ستان قرطاس روز دا -4

گفتند، پس از ای  واقع  تا چهار روز رسول خدا در قند حنات بودند، پس اگر چنین  تحرییر   

مهمی باقی مانده بود در ظیرف ایی  چهیار روز پنیامبر فرصیت  یافی داشیت و حتمیا  نوشیت           

 .هم نوشت  نشد شد، اما با ای  وجود می

 ردند  باشد و هنو احدی از مسلمن  هرگز باور نمی می ای  یک افترا  بزرگ ب  پنامبر 

چنان امر مهمی    امت را از خطر گمراهی محفو  و در امان نگهدارد با     رسول ا رم 
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آن را ترک نموده و منصرف گردد در چنن  صورتی امان از دی  برداشیت    شدن عمر  مان 

 .شود می

و بقن  صحاب  واجیب بیود    شد بر علی  مان  آن می تحریر با ای  اهمنت اگر عمر  -3

   اقدام  نند تا نوشت  شود، اما از هنو احدی چنن  اقدامی صورت نگرفت و عالوه بیر ایی    

 .بود در روایت مسند احمد تصریح شده    مخاطب ای  امر علی 

 نید، و از   اصحاب ب  جز اب  عباس روایت نمی چنن  امر مهم و بزرگی را هنچنک از -4

منان هزارها شاگرد اب  عباس صرفا  فرزنید وی عبنیداهلل و سیعند بی  جبنیر ناقیل ایی  رواییت         

 .هستند

 قبل از داستان قرطاس حدیث ثقلین  ارشیاد و رواییت شیده بیود  ی  رسیول ا یرم          -5

هیا   ذارم  ی  بیا تمسیک بی  آن    گی  م  دو چنز گرانقدر و باارزش در منان شما می: فرموده بود

لیذا   (طوریک  معلوم است حدیث ثقلن  با ای  عبارت صحنح ننست)شوید،  هرگز گمراه نمی

 .گردد اگر ای  داستان قرطاس را صحنح و الزم بداننم تکذیب حدیث ثقلن  الزم می

و با توج  ب  نکات و امور مندرج  در باال عقل سلنم، با دقت و تدبر بر پیذیرش یکیی از د  

 :گردد امور ذیل الذ ر مجبور می

یا ای  داستان  امال  غلط و غنر صحنح اسیت، دیی   امیل شیده بیود و هرگیز تحرییر         -7

هرگز برخالف آیة قرآن بیر نوشیت  هینو تحرییری اظهیار       مهمی باقی نمانده بود، و پنامبر 

بی  ایی  خیاطر    اساس و ساختة اعیدا  دیی  اسیت و صیرفا       ای  داستان بی. اراده نفرموده بودند

﴿ساخت  شده    تکذیب آیة قرآنی             ﴾    و ننز تکذیب حدیث ثقلین

 انگاری تبلنیغ رسیالت بیر رسیول گرامیی       صورت گنرد و ننز ای     اتهام  وتاهی و سهل

 .صورت گرفت ، تمام دی  مورد شک و شبه  قرار گنرد

رفا  جهت امتحان و آزمیایش اصیحاب چنین  چنیزی گفتی       ص یا ای     پنامبر خدا  -4

باشند  ی  اگیر صیحاب      ها در دایرة ایمان تا چ  حد مستحکم و راسخ القدم می    آن... باشند

فرمیود   شد و فیورا  میی    ردند، پنامبر ب  شدت ناراحت می جهت نوشت  چنن  تحریر اقدام می
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﴿   از آی             ...﴾   ای هستند و دی  را  بازهم شما منتظر چنن  نوشت

درجی  اول و   دانند و اگر چنن  بوده اصحاب در ای  امتحان پنروز شدند و عمر   امل نمی

امتناز را  سب نمود، چند نفر نامعلوم بر نوشت  موافق بودند    ب  احتمال قیوی افیرادی تیازه    

گفیت،   ای بلند و جلنل القدر  سی چنین  سیخنی میی   ه مسلمان بودند و اگر از منان شخصنت

بنابرای ، اختالف تازه مسیلمانان میورد پسیند رسیول     . بود حتما  اسم وی در روایت مذ ور می

 .«َعِنى ُقوُموا»: قرار نگرفت و فرمود خدا 
 

 :جواب اعتراض سوم

از آن در  خود در حجة الوداع س  میاه قبیل   ای است    رسول خدا  ای  عننا  همان گفت 

اگیر مقصیود از گفیت  ایی       «ِبِه َتَمَسْكُتْم َما َتِضُلوا َلْن»: جم  صدها هزار انسان فرموده بودنید 

گویند، پس در قرآن آمده  همن  است    معترضن  می «حسبنا  تاب اهلل»    جملة عمر 

خداونید  یافی   باید ای  باشیند  ی    ( طبق گفت  معترضن )بنابرای ، مقصود آن « حسبنا اهلل»   

 .است و نناز ب  رسول نداریم

ای  روح ایمان اسیت و آئننی   « حسبنا  تاب اهلل»واقعنت ای  است    ای  مقول  زری  یعنی 

های فاروق اعظم است    آسمان با ایی  همی  طیول خیویش آن را ندییده       از  ماالت و رتب 

 .(7)است

 :جواب اعتراض چهارم

مرتکب ( العناذ باهلل) دوات معصنت بود، تنها عمر اگر امتناع صحاب  از آوردن لوح و 

چرا    ایشان عن   آن نگردید، بلک  تمام اهل خان  شریک معصنت شدند، خصوصا  علی 

امام احمد حنبل در مسند خویش حدیثی . آن را انجام داد آن چنزی را انجام داد    عمر 

 اَل َما ِفيِه َيْكُتُب ِبَطَبٍق آِتَيُه َأْن  الَنِبُى ىَأَمَرِن»: فرماید تخریج  رده    چنن  می را از علی 

                                           
الیی   544، ص 7و احس  الفتیاوی، ج   354الی  344ای از إرشاد القاری إلی صحنح البخاری، ص  خالص  -7

541. 
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 ُأوِصى :َقاَل. َوَأِعى َأْحَفُظ ِإِنى :ُقْلُت :َقاَل. َنْفُسُه َتُفوَتِنى َأْن َفَخِشيُت - َقاَل - َبْعِدِه ِمْن ُأَمُتُه َتِضُل
 .(7)«َأْيَماُنُكْم َمَلَكْت َوَما َوالَیَكاِة ِبالَصاَلِة

ب  م  دستور داد تا برایش صفح  بناورم تا بر روی آن چنزی بنویسد  ی  امیت    امبر پن»

یعنی ترسندم  ی   )او بعد از وفاتش گمراه نوشد، م  ترسندم    خود پنامبر از م  فوت نشود 

 ینم و   حفظ می( م  آنچ  را شما بگویند: )م  گفتم( او وفات  ند و م  حضور نداشت  باشم

بردگیان  ( در حق)ز ات و ( پرداخت)نماز و ( ادای)م  شما را ب  : اه فرموددارم، آنگ نگ  می

 . نم وصنت می

 :شود از ای  حدیث دو چنز صراحتا  و داللتا  ثابت می

قد »: گفت رأیشان ای  بود    ای  وقت چنزی نوشت  نشود، عمر بو عمر  علی -7
ن تفكوت   أفخشيت »: گفت و علی  .(شدت گرفت  است درد پنامبر ) «غلبت عليه الوجع

 (.م  ترسندم    پنامبر در غناب م  وفات نماید) «نفسه

حفیظ  أنیی  إ: اقدام نکرد و گفت شد چرا علی  اگر ای  دستور پنامبر حتما  باید اجرا می

 .عیأو

خواست بنویسد در بارة خالفت نبود، بلک  در بارة تأ ند بی    می ای     آنچ  پنامبر  -4

تا زمانی  ی  منیافقن  را    اعتقاد داشت    پنامبر  آری، عمر . ها بود برده نماز و ز ات و

فعیال  پنیامبر را   : رود، ب  همین  خیاطر گفیت    نابود نکند و فارس و روم را فتح نکند از دننا نمی

ها هم بنیانگر ایی     نویسد، ای  اذیت نکنند، چرا    هرگاه صحت یابد خودش در ای  باره می

در ای  وقت وفیات   بنابر اعتقادی    داشت انتظار نداشت، پنامبر   مطلب است    عمر

  الَلِه َرُسوُل َيِعيَش َأْن َأْرُجو ُكْنُت من».  ند چنانچ  در صحنح بخاری تصریح شده اسیت  می
 .(4)«آِخَرُهْم َيُكوَن َأْن ِبَذِلَ  ُيِريُد َيْدُبَرَنا َحَتى

 .« ند مانند و بعد از مرگ ما وفات می یزنده م م  امندوار بودم    پنامبر »

                                           
 .98، ص 7مسند امام احمد حنبل، ج  -7

 .1479دیث صحنح بخاری، ح -4
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. چنیزی را بیرای بنیان نگذاشیت  اسیت      اعتقاد داشت    پنیامبر   عمر  ،از طرفی دیگر

اظهار نظر  نزد پنامبر ا رم  در بسناری از موارد اتفاق افتاده است    عمر  ،عالوه بر ای 

 نین  شید، چیون پنیامبر     رای او را تصویب  رده است، اینجا هیم چ   رده است و پنامبر 

 بود، پنامبر اشتباه می اگر چنانچ  نظر عمر . را تصویب نمود چنزی نگفت و نظر عمر 

العناذ باهلل ن  از روی عناد بوده و ن  گناه و  داد، پس معلوم شد    قول عمر  حتما  تذ ر می

خان  با او در ای  امیر  نبود    قلم و قرطاس نناورد، بلک  تمام اهل  معصنت و ای  تنها عمر 

شریک بودند، چون هنچنکی برای ای   ار اقدام نکرد و اینطور هم نشده    یکی برای قلیم  

اظهیار   دست او را بگنرد و میان  رفیت  او نشیود و قیول عمیر       و  اغذ بلند شود و عمر 

ایی   نظری بود    آن را بنان  رد و چون هنچکس برای ای   ار اقدام نکرد، معلوم شید  ی    

امر برای وجوب نبود و عدم وجوب قول پنامبر برای هم  اهیل خانی  اتفیاقی بیود، چیون اگیر       

 . ردند دانستند، حتما  اقدام می گروه و یا شخصی امر پنامبر را وجوبی می

 :جواب اعتراض پنجم

بیود، پیس مقصیود از نوشیت       اگر واقعا  مقصود از ایی  تحرییر اسیتخالف و جانشیننی میی     

بود، چون او شخصی بود    قبال  او را در حج خلنفی  خیود    برای ابوبکر  خالفت، خالفت

 تعنن   رده بود، و در طول مرض خویش او را خلنفی  تعنین   یرده بیود و شیخص پنیامبر       

دوست داشت    ابوبکر خلنف  شود و خواست خالفت او را بنویسد، اما بعدا  منصرف شد تیا  

 سیی دیگیر را خلنفی         صحاب  غنر از ابیوبکر  دانست  سنت شوری زنده بماند چون می

خطیاب   لبی  عایشی     ند، چنانچ  در حدیث صحنح مسلم آمده اسیت  ی  پنیامبر     نمی

 : رده فرمود

. َلىَأْو َأَنا َقاِئٌل َوَيُقوَل ُمَتَمٍن َيَتَمَنى َأْن َأَخاُف َفِإِنى ِكَتاًبا َأْكُتَب َحَتى َوَأَخاِك َبْكٍر َأَبا ِلى اْدِعى»
 .(7)«َبْكٍر َأَبا ِإاَل َواْلُمْؤِمُنوَن الَلُه َوَيْأَبى

                                           
 .6731صحنح مسلم، شماره حدیث  -7
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بنویسیم، چیون   ( ای در امیر خالفیت   نوشت )صدا    ابوبکر را و برادرت را تا م   تابی »

تر هستم، اما خیدا و   م  شایست : تمنا و آرزو بکند و بگوید( در امر خالفت)ترسم شخصی  می

 . « نند را قبول نمیمؤمنان غنر از ابوبکر  سی دیگر 
 :آید در حدیثی    امام بخاری آن را تخریج  رده چنن  می

. اْلُمَتَمُنوَن َيَتَمَنى َأْو اْلَقاِئُلوَن َيُقوَل َأْن َفَأْعَهَد َواْبِنِه َبْكٍر َأِبى ِإَلى ُأْرِسَل َأْن َأَرْدُت َأْو َهَمْمُت َلَقْد»
 .(7)«اْلُمْؤِمُنوَن َوَيْأَبى الَلُه َيْدَفُع َأْو اْلُمْؤِمُنوَن، ُعَوَيْدَف الَلُه َيْأَبى :ُقْلُت ُثَم

ب  سوی ابوبکر و پسرش و او را زمامدار امور قرار دهیم  ( شخصی را)خواستم تا بفرستم »

: نگوینید، پیس گفیتم   ( ب  نفی  خیود  )دارند چنزی ( خالفت را)تا اشخاص و افرادی    آرزو 

 .«خواهند سی دیگر را نمیخدا و مؤمنن  غنر از ابوبکر  
 

 والسالم

 

*** 

در پایییان از انتقییادات و پنشیینهادات خواننییدگان محتییرم بییا  مییال منییل و رغبییت اسییتقبال 

 .نمایم می

 

 

                                           
 .1471صحنح بخاری، شماره حدیث  -7
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 :مقاالتی علمی و تحقنقاتی در مورد حدیث قرطاس از سایت اسالم تکس

 ایآ)وآله وسلم  هیاهلل عل یصل امبریو ترحم اصحاب نسبت به پ یدلسوز

 فیمعنا را تحر انیعیش ایداده اند  انینسبت هذ امبریاهلل عنه به پ یرض عمر

 (کرده اند؟

 يعبد المجيد العرابلي اردن/ مسلم أبو: سندهینو

 islamtxt.com: مترجم

 (اهلل عنه  يسخن عمر رض یمعنا يکاغذ و قلم و بررس ثیشبهه حد يبررس) 

 ريبن جب دياز سع دیگو يکه م کند يم تیاحول روا مانياز سل نهيياز ع محمد

. روز پنجشنبه : گفت يکه م دمياهلل عنه شن ياز ابن عباس رض دیگو يکه م دميشن

را  ها زهیاو سنگر یاشکها نکهیافتاد تا ا هیسپس به گر ست؟يروز پنجشنبه چ

 یماريب: عباس گفت بنا ست؟يابن عباس روز پنجشنبه چ یگفتم ا. کرد سيخ

تا  دیاوريب میوسلم شدت گرفت و فرمود کاغذ را براوآله  هياهلل عل يصل امبريپ

شد، پس حاضران به  ديکه بعد از آن هرگز گمراه نخواه سمیبنو تانیبرا يکتاب

 دیوآله وسلم نبا هياهلل عل يصل امبريکه در حضور پ ينزاع برخواستند در حال

 از او**** «أهجر» ****او را چه شده است : و گفتند رديصورت بگ ينزاع چيه

آنچه که در آن به ! ديمرا رها کن: وآله وسلم فرمود هياهلل عل يصل امبريپ. ديبپرس

پس آنان را به سه . ديکن يبهتر است از آنچه که مرا بدان دعوت م برم يسر م

 یيها ئتيهو به  ديکن رونيالعرب ب رةیمشرکان را از جز: دستور داد و گفت زيچ

 نيسوم. ديدادم بده يچه که من به آنان مهمانند آن یزیجوا ندیآ يم نجایکه به ا

 هياهلل عل يصل امبريپ ایاست  ريوآله وسلم هم خ هياهلل عل يصل امبريسفارش پ

. آن را گفت و من آن را فراموش کردم نکهیا ایوآله وسلم از آن سکوت کرد و 

. است( ثیحد یاحول راو) مانيسخنان سل زا ثیبخش آخر حد: گفته است انيسف

 (5511: ، ص3ج یربخا حيصح)
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او را چه شده است : پس گفتند: آمده است( 8514شماره ) یگرید تیروا در

وآله  هياهلل عل يصل امبريپ. پس رفتند تا به او پاسخ دهند د،ياز او بپرس« أهجر»

برم بهتر است از آنچه که  يآنچه که در آن بسر م. ديمرا رها کن: وسلم فرمود

، 8ج ،یبخار حيصح. )کرد ارشسف زيرا به سه چ و آنان ديکن يمرا بدان دعوت م

 (5151:ص

 یمارياز حاضران گفتند ب يبرخ: آمده است( 8514: شماره) یگرید تیروا در

کرده است و نزد شما قرآن وجود  دايوآله وسلم شدت پ هياهلل عل يصل امبريپ

 کردند و به مناقشه دايحاضران با هم اختالف پ. دارد و کتاب خدا مرا بس است

 سدیشما بنو یرا برا يکتاب ات دیاوريکاغذ را ب: از آنان گفتند يپرداختند پس برخ

که سرو  يوقت. را گفتند یگرید زيهم چ يبرخ.  دیشو يکه بعد از آن گمراه نم

. دیزيبرخ: وآله وسلم فرمود هياهلل عل يصل امبريصدا و اختالف آنان باال گرفت، پ

 (5151:، ص8ج: یبخار حيصح)

محمد بن : آمده است نيچن( 5131:شماره)مسلم  حيدر صح گرید يتیروا در 

بن عبداهلل بن عتبه  داهللياز عب یاز عبدالرزاق از معمر از زهر ديرافع و عبد بن حم

 هياهلل عل يصل امبريکه پ يزمان: اند که ابن عباس گفت کرده تیاز ابن عباس روا

مله عمر بن خطاب حضور از ج ينوآله وسلم در شرف مرگ بود و در خانه مردا

 سمیبنو تانیرا برا يتا کتاب ديائيب: وآله وسلم فرمود هياهلل عل يصل امبريداشتند، پ

 هياهلل عل يصل امبريپ یماريب: اهلل عنه گفت يعمر رض. دیکه بعد از آن گمراه نشو

کرده است و نزد شما قرآن وجود دارد و کتاب خدا مارا  دايوآله وسلم شدت پ

از  يو به نزاع برخواستند برخ دندیس حاضران با هم اختالف ورزاست پ يکاف

که  سدیشما بنو یرا برا يوآله وسلم کتاب هياهلل عل يصل امبريتا پ........آنان گفتند 

 ياز آنان هم سخن عمر را تکرار کردند، پس وقت يبرخ. دیبعد از آن گمراه نشو

وآله وسلم باال گرفت،  هيعل هللا يصل امبريکه سروصدا و اختالف در محضر پ

: دیگو يم ثیحد یراو داهلليعب. دیزيبرخ: وآله وسلم فرمود هياهلل عل يصل امبريپ
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بود که مانع نوشتن آن کتاب  یزيهمان چ ياصل بتيمص: گفت يابن عباس م

حاضران  یوآله وسلم بخاطر اختالف و سرو صدا هياهلل عل يصل امبريتوسط پ

 (5114:، ص3مسلم،ج،  حيصح. )شد

ذکر نشده « ماله أهجر»جمله  ياهلل عنه ذکر شده ول يعمر رض تیروا نیا در

 هياهلل عل يصل امبريپ: آمده است( 5131)مسلم حيدر صح یگرید تیدر روا. است

را  يتا کتاب دیاوريب میلوح و دوات را برا ایکاغذ و دوات را و : وآله وسلم فرمود

 امبريپ: پس حاضران گفتند د،یونشکه هرگز بعد از آن گمراه  سمیبنو تانیبرا

 .«هجری»وآله وسلم  هياهلل عل يوآله وسلم صل هياهلل عل يصل

تاج » ،«طيقاموس المح« »لسان العرب»: لغت مانند  یمراجعه به کتابها با

در مورد هدف و منظور اصحاب از ....و  «طيالوس» ،«طيالمح طيمح»، «العروس

 :که میا دهيرس جهينت نیبه ا «هجریإن رسول اهلل »و « ماله أهجر»جمله 

بهتر همراه با  یزهايدر قرآن و لغت به منظور طلب کردن چ« هجر» ی ماده

 .تحمل مشقت بکار رفته است

اسالم است و  نيکفر به سرزم نيانتقال از سرزم یبه معنا« الهجرة» ی واژه

 اول و رفتن به نيترک سرزم يبمعن گرید نيبه سرزم ينياز سرزم« مهاجرت»

وآله وسلم و مسلمانان  هياهلل عل يصل امبريهجرت پ. است يدوم نيسرزم یسو

مؤمنان بود  يندگو ز نید یبهتر برا يطیشرا یبمنظور جستجو نهیاز مکه به مد

بعد از فتح . و ماندن در مکه و منتقل شدن از آنجا هردو همراه با مشقت بودند

شد، در ماندن مسلمانان  لیاسالم تبد نيالعرب به سرزم رةیمکه چون تمام جز

آمده است  ثیدر حد ليدل نيبه هم. وجود نداشت يمشقت چيخود ه نيدر سرزم

 (.است تيبلکه هرچه هست جهاد و ن رد،وجود ندا يبعد از فتح مکه هجرت)که 

 يو إحساء م فيکه امروزه شامل منطقه قط) نیبحر نيبر تمام سرزم «هَجَر»

خوب آن از شهرت  یآن و خرما یها چشمه یکه آب گوارا گردد ياطالق م( شود

به آن منطقه ممکن نخواهد شد مگر با تحمل مشقت  دنيرس يبرخوردار است ول
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 يکمبضع التمر إل وهجر أ يکجالب التمر إل»: در مثل آمده است ابان،يکردن ب يط

 .«هجر

من طلب »: بلند قد است و در مثل آمده است یبایز زيکن يبمعن« هاجَر» ی واژه

و  هیمشقت مهر دیبخواهد، با بایکه زن ز يکس يعنی« المهر غلهیسناء لم الح

 .او را تحمل کند ادیز ی نفقه

نخلة »شتر برتر،  يعنی« مُهجِر ريبع»: شود يگفته م. برتر زيهر چ يعنی «مُهجِر»

 ی واژه. ادیتعداد ز يعنی« عدد مُهجِرٌ»برتر و  یدرخت خرما يعنی« مُهجِرة

که  یدختر يعنی« فتاةمهجرة»: شود يگفته م. است يمعن نيمهم به ه« مُهجِرة»

 يکه در چاق یشتر يعنی« مُهجِرةٌ ةٌناق»دارد،  یبرتر گرانیدر جمال و کمال بر د

نخلةٌ مهجر و »: شود يگفته م زيو ن. دارد یبرتر گرید یو در حرکت بر شترها

آن  يعنی« ذهبت الشجرة هَجراً»بلند و بزرگ،  یدرخت خرما يعنی« مهجرةٌ

 دیباشد، با عیو سر یهرکس به دنبال شتر قو نیدرخت، بلند و بزرگ شد، بنابر ا

بلند و بزرگ را  یدرخت خرما ی وهيتحمل کند و هرکس م اآن ر ادیز یبها

آنها را تحمل  دنيآن و چ یها وهيبه م يابیمشقت صعود و دست  دیبخواهد، با

 .کند

 .بهتر است ایاست، بزرگتر و  از آن بلندتر نیا يعنی: «أهجر منه هذا»

 گرید یزهايمشتاق ذکر آن شد و آن را بر چ يعنی« و به ئيالش يهجرف»

 .داد حيترج

شتر بهتر  یاريآب یبرا يحوض نيچن. عيحوض بزرگ و وس يعنی: «ريالتهج»

 .شود يپر نم يبدون مشقت ساق يحوض نيچن ياست ول

و  برد يان را باال و بلند مساختم یوارهایبنا، چون بنا د يعنی: «یّيالهاجر»

و در مقابل باال بردن سنگها و  گردد يم باتریساختمان هرچه بلندتر باشد، ز

 .شود يتر م مصالح و کار کردن در آن سخت
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ولو »: ثیو حد« بدنة یالجمعة کالمهد يالمهجِرُ إل»: ثیدر حد: «ريالتهج»

از در اول وقت است و از رفتن به نم يبمعن «هيالستبقوا إل ريالتهج يما ف علمونی

خواستار پاداش  يپس کس ست،ين( آن خواهد آمد يمعن)که « الهاجرة»: ی شهیر

خطبه و نماز جمعه در  انتظاربه  یشتريمدت ب دیاول وقت نماز باشد، با لتيفض

 .مسجد بماند

قبل و بعد از  ياندک يواژه مخصوص شدت گرما است و بمعن نیا «الهاجرة»

 ديروز هنگام شدت گرما از زوال خورش مهين ياند بمعن گفتههم  يظهر است، برخ

هنگام جهت حفظ سالمت خود و چهار  نیتا نماز عصر است، چون مردم در ا

 نیکه در ا يکس. گردند يم هیو دنبال سا کنند يم ليخود را تعط یکارها انشانیپا

 گردد يد مچون دنبال منافع خو شود، يم دهينام« مُهَجِر» کند يوقت روز حرکت م

وهل مُهجِرٌ »: در مثل آمده است که. کند يحرکت در گرما را تحمل م يو سخت

 يهمانند کس کند يکه در هنگام شدت گرما حرکت م يکس ایآ يعنی« کمن أقام

 کند؟ ياست که استراحت م

 .سخن ناسزا گفت يعنی« بالمَهاجِر تکلم»

که اقامت او در کشور  متهم کرد یيزهاياو را به چ يعنی: «بمُهجِرات رماه»

 یبهتر یتا جا کند يآنجا را ترک م جهيو در نت سازد يرا ناممکن م شيمحل زندگ

 .کند دايرا پ

که با آن پاها و  يسمانیـ ر« هجار»: ی لهيچهارپا را بوس يعنی: «هجرالدابة»

کوتاه بردارد و از صاحب خود دور نشود  یتا گامها بندند يچهارپا را م یدستها

و صاحب آن نگران دور شدن  اندازد يم يامر چهار پا را به سخت نیه اـ بست ک

 .شود يآن نم

 انیهذ ادیکه در خواب ز يگفت، کس انیو هذ دیخواب د يعنی: «النوم يف هجر»

کار او باعث  نیکه ا شود يم دهينام« هاجر» زند يزشت م یو حرفها دیگو يم
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را  یبهتر یتا جا شوند ير ماز او دو جهيو در نت گردد ياو م انيرنجش اطراف

 .کنند دايخواب پ یبرا

 .گفت انیکه تب او باال رفت هذ يزمان ماريب يعنی: «ضُیالمر هَجَر»

صورت  نیلب به ناسزا گشودن و سخن زشت گفتن که در ا يعنی: «الهُجر»

 .شوند يم نياو همنش ريو با غ شوند يشنوندگان از شخص ناسزاگو دور م

 ديکن يشما قرآن را رها م يعنی( به سامراً تهجُرون نیبرمستک: )هیدر آ «هجر»

و در مورد  ديده يم حيخود بر آن ترج یها ينيرا در شب نش یگرید یزهايو چ

 .ديگوئ يسخن م يلهو و لعب و گمراه

: الفرقان)وَقَالَ الرَسُولُ یَا رَبِّ إِنَ قَوْمِي اتَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا : ی هیآ در

است که با عمل نکردن به احکام قرآن و غافل شدن  نیمنظور از هجر قرآن ا( 3٣

است که در  یزيهمان چ نیداده شود و ا حيقرآن بر آن ترج رياز تالوت آن غ

 .ميهست نزمان شاهد آ نیا

: نساءال)وَاللَاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ : هیآ در

زنان در نظر گرفته شده  يهمبستر نشدن با زنان به عنوان مجازات نافرمان( 38

مرد و زن از طالق  یبرا يسخت نیشده است و تحمل ا ريتعب« هَجر»است که به 

: المزمل) جَمِيلًا هَجْرًا وَاهْجُرْهُمْ یَقُولُونَ مَاوَاصْبِرْ عَلَى : هیدادن آن بهتر است، در آ

وآله وسلم مکلف است که رسالت پروردگار خود را  هياهلل عل يصل امبرپي( 5٣

و آزار مخالفان و سخنان زشت آنان  تیابالغ کند، پس بر او واجب است که بر اذ

. با آنان قطع ارتباط نکند يبه کل وصبر کند  شود، يم( صحنه)که موجب ترک

آنان را  یيبایوآله وسلم خواسته است که به ز هياهلل عل يصل امبريخداوند از پ

و  ادیو دور شدن ز یزيترک کردن چ يبمعن« هجر»چون ( هَجْرًا جَمِيلًا)ترک کند 

 .از آن است يجدا شدن طوالن
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قطع  يبمعن« هجر»( امیأخاه فوق ثالثة ا هجریلمسلم أن  حلیوال ) ثیحد در

بازگشت به  یو نفس را برا شود يم يدادن به دشمن  ارتباط باعث قطع ادامه

 .بهتر است يکار از ادامه دادن به دشمن نیو ا کند يآماده م يهمبستگ

 یبر جستجو يدر لغت و قرآن که مبتن« هجر» ی ماده یا شهیبود کاربرد ر نیا

ها مشتقات هر  در فرهنگ لغت يول. است يبهتر همراه با تحمل مشقت و سخت

 ی شهیر استعمال انيو ب گریآن بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با همد ی شهیر

آن را  یکند، معنا ريتفس ار یا بخواهد کلمه ياند که اگر کس شده یآنها جمع آور

از مفسران و  يامر بعض نيو هم کند يم انيآن ب یها شهیبدون در نظر گرفتن ر

 لیواداشته است و گمراهان در مسا يقابل قبول رياهل لغت را به اشتباهات غ

 امبريکار اصحاب پ حيو تقب نیگرفتن از د رادیبا استناد به اقوال آنان به ا يمختلف

 .اند وسلم پرداخته وآله هياهلل عل يصل

 انیهجر را به هذ« ما له أهجر»: که گفتند امبريدر استفسار اصحاب از پ مثال

« ما له اهجر»: ی وآله وسلم در جمله هياهلل عل يصل امبرياصحاب پ. اند کرده يمعن

بردند از  يو آن را به کار م شناختند يکه آن را م يبا لغت «هجریاهلل  ان رسول»و 

 یجستجو يبمعن« هجر» ی ماده. کردند ستفساروآله وسلم ا هياهلل عل يصل امبريپ

 يوآله وسلم م هياهلل عل يصل امبريپ. است يبهتر همراه با تحمل مشقت و سخت

 یرو وآله وسلم هياهلل عل يصل امبريپ ينيکه در مورد جانش يخواست از اختالف

 يخواهد داد ـ و اصحاب تا زمان وقوع آن از آن خبر نداشتند ـ و موجب گمراه

 ی نهيو در زم نهيزم نیرا در ا يکند و کتاب یريجلوگ شود يآنان م از يبعض

 هياهلل عل يصل امبريپ یکار برا نیانجام دادن ا. سدیآنان بنو یبرا گریمسائل د

که  ياصحاب جهيتر بود و در نت که داشت سخت یدیوآله وسلم از تحمل تب شد

 هياهلل عل يصل امبريپ یجمله را برا نیا یدلسوز یدر آنجا حضور داشتند از رو

وآله وسلم بکار بردند و از او خواستند که استراحت کند و خود را بدان مشغول 

وآله وسلم لب  هياهلل عل يصل امبريبود که پ يمعن نینسازد، چون نوشتن کتاب بد
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را  یکند که و يرا به حاضران امال م يخواهد گشود و کالم مفصل به سخن خود

 .اندازد يم يبه سخت

 یخود نسبت به اجرا دیوآله وسلم در مورد ترد هياهلل عل يصل امبريپ اصحاب

قرآن نزد شما است و کتاب خدا ما »: استدالل کردند که نيدستور آن حضرت چن

دادند که  نانيوآله وسلم اطم هيهلل علا يصل امبريبه پ بيترت نیو بد« را بس است 

و بدان مراجعه  کنند يعمل م نو بدا ندیجو يتمسک م میبه قرآن کر یبعد از و

 امبرياصحاب پ. است يکاف يحفظ آنان از گمراه یامر برا نيو هم ندینما يم

 ياز آماده نکردن لوح و دوات عذر خواه بيترت نیوآله وسلم به ا هياهلل عل يصل

 .کردند

گونه  چياز اصحاب نشد و ه کی چيشدن ه نيجمله موجب خشمگ نیا تنگف

امر  نيکه هم دندیوآله وسلم در آن ند هياهلل عل يصل امبرينسبت به پ ياسائه ادب

 امبريچون اصحاب پ کند، يو گمراهان داللت م انیاز لغو يبر فهم نادرست برخ

وآله  هياهلل عل يصل امبريکه به پ يکس خواستند يوآله وسلم م هياهلل عل يصل

 یيگو انیبه هذ یو فيبکشند، پس چگونه در مقابل توص« أَعَدَل»: وسلم گفت

 ایآ. رانند يسخن را بر زبان م نیاز آنان خود ا یاريبس يو حت کنند يسکوت م

 دهد يسپس به آنان پاسخ م سد،یبنو يآنان کتاب یبرا خواهد يکه م يکار کس

که از نزد  خواهد ياز آنان م تیو در نها کند يم شسفار زيآنگاه آنان را به سه چ

 کند؟ يداللت م انیاو بروند بر هذ

 یياست که با روح لغت آشنا يگمراهان و کسان انیفهم در واقع جزو هذ نیا

 .ندارند

 یدلسوز یکه نسبت به و يوآله وسلم در پاسخ کسان هياهلل عل يصل امبريپ

که کتاب خدا  ساختند يرا مطمئن م و او خواستند يرا م یو يو راحت کردند يم

بهتر است از  برم يآنچه که در آن به سرم! ديمرا رها کن: نزد آنان است، فرمود

بهتر  سمیشما بنو یرا برا يکتاب نکهیا يعنی. ديکن يآنچه که مرا بدان دعوت م
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چون بدون شک  د،يکن يکه مرا بدان دعوت م يو ترک کتابت ياست از راحت

 انيدر م یکه بعد از و يوآله وسلم نسبت به حوادث هياهلل عل يلص امبريپ ينگران

بهتر و بزرگتر است  یا آنان از هر فتنه يو درخواست سالمت ندیآ يم دیامتش پد

 هياهلل عل يصل امبريوآله وسلم و حرص پ هياهلل عل يصل امبرياز ترس آنان بر پ

بر جان خودش  یوو ترس  يامت خود از نگران يو سالمت يوآله وسلم بر راحت

 .بود شتريب

 

 يتيوص( خود ينيدر مورد جانش)وآله وسلم  هياهلل عل يصل امبريپ اگر

چون  د،یگز يخود برم ينياهلل عنه را به عنوان جانش يرض قیابوبکر صد کرد، يم

وآله وسلم  هياهلل عل يصل امبريو پ کنند يامر داللت م نیشواهد بر ا ی همه

برابر  یاهلل عنه را با و يبن خطاب رض عمر ياز اصحاب حت چکداميه

 هياهلل عل يصل امبرياگر پ نکهیاهلل عنه از ترس ا يرض يعل ليدل نيبهم. دانست ينم

 يامر به بن نیهرگز ا گریمنع کند، د یرا از و ينيخود جانش اتيوآله وسلم در ح

 یوآله وسلم نتواند ادعا هياهلل عل يصل امبريهاشم نرسد و بعد از وفات پ

وآله وسلم بپرسد  هياهلل عل يصل امبرياز پ نکهیا زکرد ا یخوددار د،ینما ينيانشج

بود که از  ياز حکمت عل نیو ا. خواهد شد یو نيجانش يچه کس یکه بعد از و

 هياهلل عل يصل امبريسوال را از پ نیا خواست يم یخود عباس که از و یعمو

 .وآله وسلم بکند، اطاعت نکرد

و گفته  دهيبزرگ نام يبتيرا مص تيعنه عدم کتابت وص اهلل يعباس رض ابن

حاضران  یبود که بخاطر اختالف و سرو صدا یزيهمان چ ياصل بتيمص: است

 .وآله وسلم شد هياهلل عل يصل امبريمانع نوشتن آن کتاب توسط پ

بعد از  ياز اختالف امت اسالم يوآله وسلم بخاطر نگران هياهلل عل يصل امبريپ

شدند، درخواست کرد که  ميتقس يو سن عهيهم به دو گروه ش تیاخود که در نه

 .سدیآنان بنو یرا برا يتيوص
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خاص  يصحاب کیاز اصحاب بود و به  يسخن گروه« ماله أهجر»سخن  نیا

اهلل عنهما باعث  ينسبت به ابوبکر و عمر رض عهيش ی نهيک ياختصاص نداشت ول

سخن را تنها به  نیا ،يان عرببا زب یيشد که با فهم نادرست خود و عدم آشنا

 امبريپ درخواست نیکه در ا یزيتنها چ. اهلل عنه نسبت دهند يعمربن خطاب رض

وآله  هياهلل عل ياست که آن حضرت صل نیوآله وسلم وجود دارد، ا هياهلل عل يصل

راه هرنوع مشقت و  نیو در ا خواهد يامت خود م یرا برا یبهتر یزهايوسلم چ

وآله وسلم هم نسبت به  هياهلل عل يصل امبريو اصحاب پ کند يرا تحمل م يسخت

 .ندینما يم یدلسوزرهبر و اسوه و معلم خود اظهار 

گمراهان از  نوشت، يرا هم م تيوص نیوآله وسلم ا هياهلل عل يصل امبريپ اگر

 امبريپ نکهیاند به ا شده يداشتند، چون آنان راض يخود دست بر نم يگمراه

به  قیطر نیکنند تا از ا فيتوص یيگو انیه وسلم را به هذوآل هياهلل عل يصل

اسالم را به گوش مردم  هبکاهند ک ياسالم ضربه بزنند و از شأن و منزلت کسان

 .راه جان و مال خود را فدا کردند نیمنتشر کردند و در ا ايرساندند و در دن

 نیست بر اا ياند گواه کرده تیآنها روا ريو مسلم و غ یکه بخار يثیاحاد نیا

را  يسخنان نيچن قتيکه حق ،يفقه لغت ابيو در غ ثیحد رشیما در پذ یکه علما

و  کردند يم یرويبه دور از هوا و هوس پ ياز روش مخصوص کند، يمشخص م

اهل هوا و گمراهان از آنها،  ی را از ترس سوء استفاده ثیاحاد نیا ليدل نيبه هم

 .خود حذف نکردند یاز کتابها
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اهلل علیه و آله و سلم تا  یپیامبر صل یرخواست کاغذ از سوداستان د

 (حدیث قرطاس)بنویسد  یچیز

 يصالب يعل: سندهینو

 يوقت: ابن عباس ثابت است که تیبا روا ثیحد یکتابها گریو د نيحيصح در

از صحابه در  يکه برخ يشد، در حال ماريو آله و سلم ب هياهلل عل ياهلل صل رسول 

 یبرا دیيايب: )«هلموا أکتب لکم کتاباً ال تضلوا بعده»: د فرمودبودن شانیا  خانه

اهلل  ياهلل صل رسول : گفتند يبرخ(. دیوکه بعد از آن گمراه نش سمیبنو یشما کاغذ

 انيو در فشار است، قرآن در م برد يرنج م شیماريو آله و سلم از درد ب هيعل

 يبحث شدند، برخ است، سپس دچار اختالف و جر و يما کاف یشماست و برا

و  گفتند يم یگرید زيچ يبرخ د،یکه گمراه نشو سدیتا بنو دیاوريکاغذ ب: گفتند

 .«دیزيبرخ»: و آله و سلم فرمود هياهلل عل يصل امبريشد، پ ندسر و صدا بل

دچار اختالف   بود که  يميعظ بتيمص: گفت يابن عباس م: دیگو يم عبداهلل

 تیدر روا. سدیبنو یو آله و سلم کاغذ هيهلل علا ياهلل صل شدند و نگذاشتند رسول 

که روز پنج  يدان يتو چه م! روز پنج شنبه: از ابن عباس است که گفت یگرید

و آله و سلم  هياهلل عل يصل هللا که درد به رسول  یآن روز! بود؟ یشنبه چه روز

رگز تا بعد از آن ه سمیبنو یزيچ تانیکه برا دیاوريب یکاغذ»: فشار آورد و گفت

 یامبريپ چيبعد نزاع و جر و بحث کردند و نزاع در حضور ه ،«دیگمراه نشو

که چه  ديخوب دقّت کن د؟یگو يم انیهذ ایاو را چه شده؟ آ: گفتند ست،ين ستهیشا

مرا به حال خود » : بودند که فرمود دیترد نيدر هم د؟يبپرس واز ا د،یگو يم

. «بهتر است ديخوان يه مرا بدان فرا ماز آنچ میبرا( که دارم يحال)آن  که  دیبگذار

عرب  ی رهیمشرکان را از جز»: فرمود: سفارش کرد زيبعد آنها را به سه چ

و سکوت  «ديبده دادم يکه من م يمهمان همان پاداش یها ئتيبه ه د،يکن رونيب

 [(5.)]فراموش کرد( یراو)گفت و  ای  را نگفت  يکرد و سوم
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 ياهلل صل بر اصحاب رسول  یرادیا چيه حيصح اتیوتمام روا تیروا نیا در

 کنند، يو آنچه روافض به عنوان طعنه ذکر م ستيو آله و سلم وارد ن هياهلل عل

اند و  است، علما به شبهاتشان در گذشته پاسخ داده اساس يآشکارا باطل و ب

 :اند را رد کرده شانیادعاها

 

نظر صحابه و اختالف صحابه ثابت است و ثابت است که علّت اختالف  -5

و آله و سلم بود نه  هياهلل عل يصل امبريجر و بحث آنان، در فهم سخن و منظور پ

سبب : دیگو يم« المفهم»صاحب کتاب  يقرطب. داشته باشند يقصد نافرمان نکهیا

مجتهد پاداش داده  رو هدف و قصد درست بود و به ه زیاختالف در اجتهاد جا

گنه کار  گریو طرف بر حق است و طرف داز د يکی  ی هینظر ای خواهد شد و 

[( 1.)]آن طور که در علم اصول مقرر است، مأجور خواهد بود ينخواهد بود، حتّ

مرا به »: آنان را مذمّت و سرزنش نکرد، بلکه به همه گفت امبريپ: دیگو يسپس م

ماجرا در روز احزاب اتفاق  نیا هيشب[( 3.)]«است تربه میبرا د،یحال خودم بگذار

: و آله و سلم پس از جنگ به اصحاب گفت هياهلل عل يصل امبرياد، آنجا که پافت

از شما نماز عصر را نخواند  يکس[(: )8)]«ظةیقر يبن يأحد العصر إال ف نّيصلی ال»

وقت نماز عصر از دست  مياگر نماز نخوان: گفتند يبرخ(. ظهیقر يمگر در بن

 يبرخ. نماز عصر را خواندند ظهیقر يبه بن دهياستدالل نرس نيبه هم رود، يم

و آله و  هياهلل عل ياهلل صل که رسول  یيمگر در همان جا ميخوان ينماز نم: گفتند

از دو گروه  کی چيو آله و سلم ه هياهلل عل يصل امبريپ ياست؛ ول سلم دستور داده

 [(1.)]را مالمت نکرد

 

 امبريد پاختالف صحابه موجب ش ند،یگو يم نکهیبر ا يمبن عهيش یادعا -1

و امّت از عصمت محروم شود،  سدیو آله و سلم آن کاغذ را ننو هياهلل عل يصل

و آله و  هياهلل عل ياهلل صل ادعا آن است که رسول  نیا یباطل است، چون معنا
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است  کرده  يکوتاه شد، يم يکه موجب حفاظت امّت از گمراه یسلم در ابالغ امر

رفته  ايابالغ نکرد و از دن ف نظر صحابه و حکم پروردگار را فقط به خاطر اختال

 :دیفرما يم امبريادعا با امر پروردگار که خطاب به پ نیاست، ا 

مِن رَبِکَ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ  کَيْالرَسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَ هَایُأَ ایَ} 

 (.11/مائده){   نَیالْقَوْمَ الْکَافِرِ یهْدِیَاللّهَ الَ  مِنَ النَاسِ إِنَ عْصِمُکَیَ

پروردگارت بر تو نازل  یاز سو هر آنچه!( يخدا، محمّد مصطف)فرستاده  یا

برسان ( به مردم ،يگونه خوف و هراس چيبه تمام و کمال و بدون ه)است  شده 

 یا نرسانده( مبه مرد)رسالت خدا را  ،ينکن ني، اگر چن(و آنان را بدان دعوت کن)

اوامر و احکام بر عهده تو  عيجم غيچرا که تبل. یا را بدان فرا نخوانده شانیو ا)

خطرات )خداوند تو را از (. است و کتمان جزء از جانب تو، کتمان کلّ بشمار است

 .دارد يمردمان محفوظ م( و آزار تیّکافران و اذ ياحتمال

و آله و سلم به  هياهلل عل ياهلل صل مخالف است و رسول  هیآ نیبا ا عهيش یادعا

 شانیا ی اتهام پاک و مبرا است که درباره نیپروردگارش از ا دیيو تأ يگواه

 :دیفرما يم

 نَيبِالْمُؤْمِنِ کُميْعَلَ صٌیمَا عَنِتُمْ حَرِ هِيْعَلَ زٌیجَاءکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِکُمْ عَزِ لَقَدْ

 (.514/توبه)   مٌيرَؤُوفٌ رَحِ

. است آمده  تانیبه سو( انسآنها)، از خود شما (محمّد نام) یغمبريپ گمانيب

که به شما برسد، بر او سخت و گران  يبتيهرگونه درد و رنج و بال و مص

شما دارد و نسبت به مؤمنان  تیو اصرار به هدا ورزد يبه شما عشق م. دیآ يم

 .مهربان است اريمحبّت و لطف فراوان و بس یدارا

 صیو آله و سلم را به حر هياهلل عل يصل امبريپ ه،یآ نیتعال در ام خداوند

و  یوينفع دن خواهد يکه م یفرموده، به طور فيامتش توص تیبودن بر هدا

 [(1.)]امتش برسد به  یاخرو
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 یا ذره ينزد عام و خاص واضح و روشن است، هر کس هيقض نیا که  يوقت

و آله و سلم تمام احکام  هياهلل عل يصل امبريکه پ کند يداشته باشد، شک نم مانیا

بوده  صتریامّت خود حر و دستورات خداوند را ابالغ کرده و بر ابالغ آنها به 

مردم کرده و به  تیهدا یبرا هک یيها یياز جهاد و جان فدا است، همانگونه که  

است، ما را به  تیروا شانیاز ا  که یصورت متواتر ثابت است و سخنان و اخبار

و آله و سلم در ابالغ  هياهلل عل ياهلل صل که رسول  رساند يم يقطع نيقی  نیا 

 ای نوشته  نیا کنند، يادعا م است و اگر آنطور که  نکرده  يدستورات خداوند کوتاه

مصون نگه  امتيو اختالف تا ق يامّت را از گمراه قدر مهم بود که  نکاغذ آ

 چيو ه داند ينم زین وقت نامناسب جاآن را تا آ ريو نه عقل تأخ نینه د داشت، يم

باز هم به  افتاد يم رياگر تا آن وقت به تأخ يحتّ رد،یپذ يرا نم نیا يعقل سالم

تصور  توان يعنوان نم چيبه ه و[( 1.)]کردند يخاطر اختالف صحابه آن راترک نم

و آله و سلم امر پروردگارش را ترک کند و  هياهلل عل ياهلل صل کرد که رسول 

 .ته بگذاردناگف

و آله و سلم آن را تا آن وقت به  هياهلل عل يصل امبريپ مياگر فرض کن يحتّ

باز هم  د،يکه به نظرش رس يانداخته و به خاطر اختالف صحابه و مصلحت ريتأخ

موجب شد که بعداً آن را ننوشت، حال آنکه به صحّت  يافتاد، چه عامل ريبه تأخ

 نيحيأنس که در صح اتیه بود و طبق رواثابت است که چند روز بعد از آن زند

و  عهياتفاق ش اختالف صحابه به  ی ، حادثه[(4)]افتیآمده در روز دوشنبه وفات 

اهلل  و به اتفاق اهل سنت و روافض رسول [( 4)]است در روز پنج شنبه بوده  يسنّ

 يببه خو نیرفت، بنابرا ايو آله و سلم آن کاغذ را ننوشت تا از دن هياهلل عل يصل

ابالغ آن باشد و  مأمور به  امبرينبوده که پ نیآن از امور د شود که  يروشن م

شده  انيامّت ب یازهاياست و تمام ن را کامل کرده  نشیقرآن خداوند د اتیطبق آ

 يانیپا ینازل شده بود، خداوند متعال در روزها« حجة الوداع»مذکور در  اتیو آ

 :نازل فرمود نيحج چن نیا
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 ناًیلَکُمُ اإلِسْالَمَ دِ تُيوَرَضِ ينِعْمَتِ کُمْيْوَأَتْمَمْتُ عَلَ نَکُمْیأَکْمَلْتُ لَکُمْ دِ وْمَيَالْ

 (.3/مائده)

به شما و  دنيبا عزّت بخش)کامل کردم و  تانیشما را برا نید( احکام) امروز

نمودم و اسالم را به  لينعمت خود را بر شما تکم( تانیاستوار داشتن گامها

 .دمیشما برگز یخداپسند برا نيعنوان آئ

نبود که  یاز موارد سدیبنو خواست يآن چه رسول خدا م: دیگو يم هيميت ابن

و آله و سلم  هياهلل عل يصل امبريابالغ آن را در آن وقت بر پ ای  خداوند نوشتن

و  هياهلل عل يصل امبريپ دیبدون ترد بود يم نياگر چن واجب کرده باشد، چرا که 

دفع اختالف  یبوده که برا يمصلحت بتهال کرد، يامر خداوند را ترک نمآله و سلم 

امّا بعد از آن متوجّه شد اختالف  سد،یبنو خواست يابوبکر م ينيدر مورد جانش

آنرا  ليدل ني، به هم[(5٣)]است و قطعاً واقع خواهد شد ریاجتناب ناپذ یامر

در  سدیبنو خواست يکه م یا داستان نامه: دیگو يم گرید یيدر جا. ننوشت

است که رسول خدا  تیروا شهیداده شده و از عا حيتوض نيحيصح اتیروا

 ياأکتب کتاباً، فإنّ يل اباک و أخاک حتّ يادع»: و آله و سلم فرمود هياهلل عل يصل

« اهلل و المومنون إال أبابکر يأبی و ،يأنا اول: قائل قولی متمن و يتمنی أخاف أن

آن  ميکه ب سمیبنو یا مهصدا کن تا نا میبرادرت را برا عائشه پدر و یا[(: )55)]

من به خالفت سزاوارترم، در : دیبگو يکس ای  آرزو کند و یا دارم آرزو کننده

 (.به جز ابوبکر رندیپذ يرا نم يکه خداوند و مؤمنان کس يحال

و آله و سلم قصد  هياهلل عل يصل امبريپ: دیگو يم تیکه بعد از ذکر روا یيجا تا

متوجّه شد  يامّا وقت د،يسیاست بنو شده  ادآوری را که عائشه  یا د همان نامهکر

کرد که با نوشتن نامه هم اختالف بر طرف  نيقی  است، ریاختالف اجتناب ناپذ

است جمع خواهد نمود، به  اراده کرده  و خداوند مسلمانان را بر هر چه  شود ينم

خداوند و مؤمنان [( )51)]« أال ابابکر اهلل و المومنون يأبیو»: فرمود ليدل نيهم

 «یلن تصلوا بعد»: آمده تیکه در روا نیامّا ا. کنند يجز ابوبکر را قبول نم يکس
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 ود،نب ينیاگر مسأله مربوط به امور د: اند گفته: دیگو يآن م حيدر توض یدهلو

« ضالل» ی است که واژه نیجواب ا د؟یتا هرگز بعد از آن گمراه نشو: چرا فرمود

 یامور مملکت دار ريمنظور عدم خطر در تدب نجایمختلف دارد که در ا ميمفاه

مهمان به  یها ئتيکنند و به ه رونيب العرب رهیکه مشرکان را از جز نیاست و ا

انجام  یاسامه را برا پاداش بدهند، سپاه داد يپاداش م امبريکه پ يهمان صورت

منحرف نشوند، منظور  امبريز پبفرستند تا در انجام موارد فوق بعد ا تیمأمور

اجرا  ی موارد فوق را به مرحله امبريابوبکر بعد از پ. نیانحراف از د بوده نه  نیا

 [(53.)]گذاشت

 

بود که نگذاشتند  يبزرگ بتيمص»: سخن ابن عباس نیا ی درباره هيميابن ت -3

 یآر: دیگو يم[(58)] «سندیو آله و سلم آن نامه را بنو هياهلل عل يرسول خدا صل

 بت،يبود و مصداق آن مص يبزرگ بتيمانع نوشتن آن نامه شدند، مص نکهیا

بر حق  فهيخل نکهیا گرید وخالفت ابوبکر شک دارند  تيهستند که در حقّان يکسان

 یا است، چون اگر نامه يبزرگ بتيمص شیمانده، برا دهيبر هر کس پوش ست؟يک

که معتقدند  يکسان یا براامّ د،یگرد يبر طرف م دیشک و ترد شد ينوشته م

 شتريب يزمان قتيحق نیو ا[( 51.)]ستين يبتيمص چيخالفت ابوبکر حق است، ه

باره را بعد از به وجود آمدن  نیدر ا باسابن ع حاتيکه توض شود يروشن م

 هيميو ابن ت ميخوارج و روافض مورد تأمل قرار ده: هواپرست مانند یها فرقه

 .اند را نقل کرده حاتيتوض نیا[( 51)]و ابن حجر [(51)]

 

 خواست يو آله و سلم م هياهلل عل يصل امبريپ نکهیبرا يآنها مبن یاما ادعا -8

از  يهمانگونه که برخ سد،یرا بنو يعل ينيدر آن کاغذ موضوع خالفت و جانش

 نیجز ا یگریمعقول د ريتفس چينوشتن کاغذ ه هيباورند که قض نیروافض بر ا

: دیگو يم هيميابن ت. داردن ياساس چيدعا باطل است و ها نیا قتيندارد، در حق
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و آله و سلم قصد داشت در آن کاغذ  هياهلل عل يصل امبريکه معتقدند پ يآنان

اتفاق اهل سنّت گمراه هستند، چون به  به  است، فهيبعد از من خل يعل: سدیبنو

خالفت  از تمام مسلمانان برتر و به امبرياعتقاد اهل سنّت ابوبکر بعد از پ

  بوده تر ستهیبه خالفت شا tيکه معتقدند عل يامّا کسان ،است  بوده تر ستهیشا

 حیو آله و سلم با نصّ صر هياهلل عل يصل امبريکه قبالً پ کنند ياست، چون ادعا م

 نکهیبر ا يآنها مبن یادعا را اعالم کرده، دوباره  يعل ينيو آشکار جانش

 یازين چونباطل است،  سد،یبنو يعل ينيدر آن کاغذ در مورد جانش خواست يم

را به  يآشکار و معروف عل يبا نص نیبه نوشتن آن کاغذ نبود که قبل از ا

 [(54.)]کرده بود نييخالفت تع

اهلل  رسول  شانیا: ندیگو يو م دهند يرا مورد طعنه قرار م tعمر دنايّس نکهیا امّا

: «هجری انه»: کرد و گفت یيگو انیو آله و سلم را متهم به هذ هياهلل عل يصل

و آله و سلم توجّه نکرد و  هياهلل عل يصل امبريو به درخواست پ( دیگو يم انیهذ)

اوّل : میيگو يدر پاسخ م( است يکاف تانیبرا اکتاب خد: )«حسبنا کتاب اهلل»: گفت

و آله و سلم  هياهلل عل يصل امبريپ: اند که گفته را متهم کرده tعمر دنايّس نکهیا

است،  انیهذ یکه به معنا« أهجر»ادعا باطل است، چون لفظ  نیا د،یگو يم انیهذ

در  راناز حاض گرید يعمر ثابت نشده که گفته باشد، بلکه کس دنايّاصالً از س

را مشخص نکرده،  یفرد چيآمده ه نيحيکه در صح ياتیآن را گفته و روا  جلسه

صورت با  نيبه هم[( 54.)]«ماشآنهاهجر : فقالوا»: آمده تیروا نیفقط در ا

که  اند رفتهیعلماء و صاحب نظران نپذ ليدل نيجمع آمده نه مفرد، به هم ی غهيص

که  رسد يچنان به نظر م: دیگو يم جرعمر گفته باشد؛ ابن ح دنايّسخن را س نیا 

که در جلسه  یياز تازه مسلمانها يکی  احتماالً: دیگو يکه م ياحتمال سوم قرطب 

در آن زمان معمول بود بر . را زده باشد، درست است حرف نیحضور داشت ا

نوشتن حرفها به  یو به جا نوشتند يرا نم شیحرفها آورد، يهر کس درد فشار م

 .کردند يتوجّه م شتريب ماريخود ب
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اهلل عنه  يخبر عمر رض نیا  ندهیاز کجا ثابت است که گو: دیگو يم یدهلو

 حيثابت و صح[( 1٣.)]است جمع آمده  غهيبا ص اتیاکثر روا که  يبوده، در حال

 يبر خالف برخ( دیگو يم انیهذ ایآ: )«أهجر»آمده  يهمان است که با لفظ سؤال

به جز  اتیروا گریو د تیروا نیا «هجری هجر،»است که با الفاظ  اتیاز روا گرید

از نظر محدثان و محققان و شارحان  آمده  يکه به صورت سؤال يتیهمان روا

[( 18)]و ابن حجر [( 13)]ینوو[(11)]،يقرطب[( 15)]اض،يع يقاض از جمله ثیحد

عبارت  نیا اند که  کرده حیبزرگواران تصر نیا همه . است حيصح ريمرجوح و غ

 [(11.)]ديسیننو: گفت يبوده که م يپاسخ کس در یبه صورت استفهام انکار

االت را از خطا در ابالغ در تمام ح امبريعصمت پ لیدال نکهیبعد از ا يقرطب

مسلّم ثابت  يدر نزد تمام صحابه به صورت اصل قتيحق نیا: دیگو يذکر کرده، م

در  دیشک و ترد یاز رو« أهجر»: آنها گفته  نیا محال است که نیبوده، بنابرا

و آله و سلم بوده باشد، فقط آن سخن را  هياهلل عل يصل امبريپ یماريزمان ب

گفتند که در آوردن چرم و  يکسان ای  يبه صورت انکار، خطاب به کس يبرخ

 ريکه در آوردن قلم و کاغذ تأخ يبه کس اینوشتن توقف کردند، گو یدوات برا

توقف  د؟یگو يم انیهذ يکن يگمان م ایآ ؟يکن يچگونه توقف م: گفتند يم کرد، يم

کالم به وضوح  نهیاز قر[( 11!)]انینه هذ دیگو يحق م طنکن، زود باش چون او فق

 نیو آنها ا کنند يم يمطلقاً نف امبريرا از پ یيگو انیکه صحابه هذ ودش يم دهيفهم

 تیهمه روا -مخالفان  يحتّ -جمله را به صورت استفهام گفتند و هر کس 

 نیشک کند، با ا قتيحق نیدر ا تواند يرا مورد تأمل قرار دهد، هرگز نم حيصح

 [(11.)]شود يروافض آشکار م یبودن ادعا اساس يباطل و ب حيتوض

 

و آله و  هياهلل عل ياهلل صل عمر با رسول  دنايّس نکهیبر ا يآنها مبن یاما ادعا-1

است و از  يما کاف یکتاب خدا در نزد شماست و برا: سلم مخالفت کرد و گفت
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گذارد،  یبه جا یا نوشته خواست يو آله و سلم که م هياهلل عل يصل امبريسخن پ

 گریکه عمر بن خطّاب و د است نیا اساس يشبهه ب نیاطاعت نکرد؛ جواب ا

  امبريپ ی بودند که فرموده دهيفهم نگونهیبودند، ا یرأ هم شانیکه با ا ياصحاب

است و علماء و صاحب  اصلح بوده  و آله و سلم از باب ارشاد به  هياهلل عل يصل

به [(35)]و ابن حجر[(3٣)] ینوو[( 14)]،يقرطب[( 14)]اض،يع يقاض: مانند ينظران

 .اند اشاره کرده تيواقع نیا 

چون  د،ياثبات رس اهلل عنه به  يبعد از آن صحت اجتهاد عمر رض يوآنگه

 بود، يو آله و سلم نوشتن آن را رها کرد و اگر واجب م هياهلل عل ياهلل صل رسول 

و آله و سلم نوشتن آن را به خاطر اختالفشان  هياهلل عل ياهلل صل قطعاً رسول 

آن بوده باشد، به  غيرا که مأمور به تبل یامر چيه شانیچون ا کرد،يترک نم

 یموارد) tاز موافقات عمر  گرید يکی  نیخاطر مخالفت مخالفان ترک نکرده، لذا ا

: است که گفته  نیو ا دیآ يبه حساب م( بود tمطابق نظر عمر  عتیکه حکم شر

ر منازعه عم دنايّکه با س ياست بر حرف کس یاست، ردّ يما کاف یکتاب خدا برا

سخن از آن قسمت  نیا. و آله و سلم  هياهلل عل يصل امبريامر پ ونه سخن  کند، يم

روشن است،  يشماست، به خوب اريکتاب خدا در اخت: است  که گفته شانیسخن ا

که  یيعمر بودند، از آنجا هیچون مورد خطاب جمع است و آن جمع مخالفان نظر

متوجّه  بوده،محکم و استوار  یا هینظر یدارا رت،يبا بص ش،یدوراند یفرد tعمر

را بعد از آن گفت که متوجّه شده بود  نیشده بود که ننوشتن آن بهتر است و ا

بوده که  جیرا يشرع يمصلحت یسخن او برا نیو ا ستيامر بر وجوب ن که 

اهلل  يصل امبرينسبت به پ یدلسوز: اند، از جمله گفته يآن سخنان  هيعلماء در توج

مشکل  شانیا ینوشتن مطالب برا ،یماريشدّت ب رغميله و سلم چون علو آ هيعل

و آله  هياهلل عل ياهلل صل درد بر رسول : دیگو يمدعا آن است که م نیا ليبود و دل

 هياهلل عل يعلّت ناپسند دانست که رسول خدا صل نياست، به هم و سلم غلبه کرده
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 يدر حال نیو ا[( 31.)]فتديو مشقّت ب فيو آله و سلم در آن حالت سخت به تکل

 :است خداوند متعال در قرآن فرموده دانستند يآنان م ی بود که همه

 (34/انعام) ءٍيْالکِتَابِ مِن شَ يفَرَطْنَا فِ مَا

 زيرا ضبط و به همه چ زيچ و همه) میا را فروگذار نکرده زيچ چيکتاب ه در

 .(میا پرداخته

 :دیفرما يمتعال م خداوند

نحل ) نَيوَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِ ءٍيْلِکُلِ شَ اناًيَالْکِتَابَ تِبْ کَيْعَلَ اوَنَزَلْنَ

/44) 

 نیامور د) زيچ همه انگريکه ب میا را بر تو نازل کرده( يآسمان)کتاب  نیما ا و

به نعمت )رسان مسلمانان  رحمت و مژده هیو ما تیهدا لهيو وس( مردم ازيمورد ن

 .است( زدانی  اندیجاو

عمر تمام علماء و شارحان  دنايّسخن س نیدر مورد ا: فرموده ینوو امام

او بوده  یو دقّت و را لیدرک باال، فضا یها از نشانه اتفاق نظر دارند که  ثیحد

 یعمر در نوشتن آن کاغذ، اجتهاد و دنايّس یريدر هر حال موضعگ[( 33.)]است 

 نکهیا لياست، به دل أجورمعذور و در حال م نیو مجتهد در د دیآ يبه شمار م

إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم »: دیفرما يو آله و سلم م هياهلل عل ياهلل صل رسول 

هرگاه حاکم، [(: )38)]«اجر اجران و إذا حکم فاجتهد ثم اخطأ فله اصاب فله 

پاداش داده  کی  او و در صدور حکمش اجتهاد کرد و خطا رفت به  نمود يحکم

و آله و سلم عمر را که  هياهلل عل ياهلل صل چرا رسول  ستين نياگر چن(. د شدخواه

 ی طبق خواسته يدر حضورش اجتهاد کرد، گنه کار ندانست و مذمّت نکرد و حت

اصحاب، در  طعنه زنندگان به  ی گونه باطل بودن طعنه نیا. ننوشت یزيعمر چ

 تهبرداش شانین ادعابود ارزش ياز ب و پرده  گردد يآشکار م حادثه  نیا

 [(.                                      31)]شود يم



   

 بررسی وقایعی از زندگی نبی ا رم 734    
 

 

 
  :ها سیرنویز     

 .8/114کتاب مسلم  صيالمفهم لما أشکل، تلخ -[ 5]

 .8/114کتاب مسلم  صيالمفهم لما أشکل، تلخ -[ 1]

 .8835/ش ،یبخار -[ 3]

 8554/ش ،یبخار -[ 8]

 .8/114المفهم  -[ 1]

 .1/8٣8 ريبن کثا ريتفس -[ 1]

 .114-144/، االنتصار للصحب و اآلل115/هیعشر يمختصر التحفة االثن -[ 1]

 .854/، مسلم، ش8884/ش  ،یبخار -[ 4]

 .114/االنتصار للصحب و اآلل  -[ 4]

 .1/351منهاج السنة  -[ 5٣]

 .1341/مسلم، ش -[ 55]

 .1/13،11منهاج السنة  -[ 51]

 .115/هیعشر يمختصر التحفة اثن -[ 53]

 .8831/ش ،یبخار[ 58]

 .11/ 1منهاج السنة  -[ 51]

 .1/351منهاج السنة  -[ 51]

 .5/1٣4 یفتح البار -[ 51]

 .143-141-145/، االنتصار و اآلل 1/11منهاج السنة  -[ 54]

 .8835/ش ،یبخار -[ 54]

 .11٣/ هیعشر ياألثن مختصر التحفه -[ 1٣]

 1/441الشفاء،  -[ 15]

 .8/114المفهم،  -[ 11]

 .55/43مسلم، حيشرح صح -[ 13]

 .4/533،یفتح البار -[ 18]

 .114/االنتصار للصحب و اآلل  -[ 11]

 .8/114المفهم،  -[ 11]

 .است که در شبهات مطالعه کردم یيکتابها نیمنبع از بهتر نیو ا 14،/االنتصار للصحب و اآلل -[ 11]

 .1/441الشفاء، -[ 14]

 (.1/114)المفهم -[ 14]

 .55/45شرح مسلم، - [3٣]

 .5/1٣4 ،یفتح البار -[ 35]



   

 733 حوادث دوران نبوت
 

 

 1/444الشفاء، -[ 31]

 141تا  14٣-344/، االنتصار للصحب و اآلل 55/4بر مسلم  یشرح نوو -[ 33]

 .1311/ ،یبخار -[ 38]

 .141-148/االنتصار للصحب و اآلل  -[ 31]

 



   

 بررسی وقایعی از زندگی نبی ا رم 734    
 

 

 ست؟یقلم و قرطاس چ ثینظر اهل سنت درباره حد

 قرطاس ثیدبر ح عيشبهه اهل تش 

 محمد باقر سجودی    به نقل از سایت اسالم تکس: نوشته

 هياهلل عل ياسالم صل امبريدارند که  پ تیسنت خودشان روا اهل :دیگويم عهيش

 .دیکه تا ابد گمراه نشو سمیبنو يتا مطلب دیاوريب يقلم و دوات: دیفرمايوآله م

 

 ینقلها يو در بعض)است  يضیدر حال مر امبريپ ديرها کن: دوم  گفت فهيخل

و کتاب اهلل ( دیگويم( نعوذ باهلل) انیدارد هذ امبريپ: نوشته شده که عمر گفت گرید

 .ما را کافيست

 

 يبه مردم م شونديناراحت م امبريو پ کنندياصحاب با هم اختالف م بعد

 بروند رونياو ب شياز پ ندیفرما

    :دیگويدر ادامه م شيعه

 :دیفرمايکه م هیتوجه به آ با

 (31 عمران آل)  ﴾الْکَافِرِینَ یُحِبُّ لَا اللَّهَ فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَإِنْ وَالرَّسُولَ اللَّهَ أَطِيعُوا قُلْ﴿

خداوند کافران  د،يکن يچيو اگر سرپ! دي، اطاعت کن(او)از اهلل و فرستاده »: بگو

 «.دارد يرا دوست نم

 يوآله تخط هياهلل عل يصل امبريکه از دستور پ يشخص  :ديشما بفرمائ حال

 دارد؟ يکند چه حکم

وآله را  هياهلل عل يصل امبريذکر شده، دستور پ تیروا نیدوم در ا فهيخل ایآ

 پا نگذاشته است؟ ریز

 ﴾یُوحَى وَحْيٌ إاِلَّ هُوَ إِنْ*  الْهَوَى عَنِ یَنْطِقُ وَمَا﴿ هیکه آ يشخص

چيزى جز وحى  گوید آنچه مى*  دیگو ينفس سخن نم یهوا یهرگز از رو و»

 دارد؟ يپا بگذارد چه حکم ریرا ز. «!که بر او نازل شده نيست
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او از  يعنی د،یگويم انیهذ ایاست،  ضیمر امبريپ: دیگويدوم م فهيخل يوقت

 ست؟يچ يشخص نيحکم چن فهمد،يم شتريب امبريپ

 :ما  پاسخ

 چه بود؟ ماجرا

که  کرديحکم م انشیا فهيوظ. بودند امبريوسلم پ هياهلل عل يمحمد صل حضرت

 .امت بکوشند تیلحظه در هدا نیتا آخر

آمدند  يو به هوش م شدنديم هوشيکه ب يلحظات يعنی ،يآخر زندگ یها لحظه

 .باز هم بکار خود مشغول بودند

آن هرگز  یکه با اجرا میرا بگو یتا بشما دستور دیاوريب یکاغذ: فرمودند و

 .دیگمراه نشو

 يرض يعل ينيدرباره جانش ندیبگو خواستديکه م یآن دستور: دیگويم عهيش

ما  ثیاست که با احاد عهيعادت ش نیا کنند،يفوق استناد م ثیاهلل عنه بود و به حد

 .کننديبرخورد م ينشیگز

تا عمر را بکوبند و تا به  کننديم لیرا گرفتند و آنرا گنگ و مبهم تاو ثیحد کی

 .سندامت بر نيدامن زدن به اختالف ب يعنیخود  ديهدف پل

 .ديانتخاب نکن ينشیاما گز د،يما استناد کن ثیاعتراض ندارم که شما به حد من

 .دينيمربوط به این موضوع را بب ثیباید همه احاد و

 عهيبود، ش يعل نيرالمومنياز حاضران در آن اتاق در روز وفات، ام يکی

ابن چون حرف  دیگويابن عباس را م تیروا د،یگويرا از ماجرا نم شانیا تیروا

تر، به هر حال  مناسب لیتاو یو برا نديبينفس خود مطابق م یعباس را به هوا

را از واقعه آن  يلع نيالمومن ريام تیروا! شد؟ يشد چ ادیسر و صدا ز يوقت

که  دينيیعني در همان کتابي بب) نديرا در مسند احمد بب يعل تیروا د،ينيروز بب

 (.کردهمورد بحث خود را از آن انتخاب  ثیحد عهيش
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 یزيچ تانیتا برا دیاوريب يو قلم یکاغذ: رسول اهلل فرمود: دیگويم يعل

 .دیکه بعد از من گمراه نشو سمیبنو

( دمید کیرا نزد شانیچون مرگ ا) دیکه بگو ابديوقت ن دميترس: دیگويم يعل

رسول . کنميسپارم من حفظ م يرسول اهلل، من به خاطر م ای دیيعرض کردم بگو

 .شما یزهايبه نماز و زکات و به کن کنميشما را سفارش م: اهلل فرمود

را آورده  زانيلحاظ مهم است که رسول اهلل کن نیاز ا ثیحد نینظر ما ا از

را نشان  ردستانیظلم نکردن به ز تيکنار دو رکن مهم اسالم، نماز وزکات تا اهم

ند اما داشت يمردان برده قدرت. بودند زانيطبقات جامعه کن نیتر فيدهد، وضع

 .بودند چاره يب يبطور کل زانيکن

را در آخر عمر فرمودند و  نیاست که رسول اهلل ا نیموضوع در ا نیا تياهم

 .لحظات فرمودند و آن را کنار نماز قرار دادند نیدر آخر

عبادت، تا امت  نیتر قرار دادند با مهم فیرد کیرا در  زانينکردن به کن ظلم

که ظلم نکند خراب  يامت. ت و عاقبتش شومبداند ظلم چقدر امرش مهم اس

 .با ظلم نه مانديم يملک با کفر باق. شودينم

که  ميابی يدستور را درم نیعمق ا ميما امروز اگر به گرداگرد خود نگاه کن و

 .است و مسلمان با ظلم پس مانده شيکافر با عدل پ

 یصدا! رسول اهلل ننوشت، اما آنچه را که ننوشته بود به زبان گفتند پس

حفظ  يعل نهيضبط کرد و س يعل یاو را در آن اتاق شلوغ، گوش ها فيضع

ها و گمانها بنا  خود را بر حدس نیکه د يکسان یو ا البافان،يخ یا گریکرد؛ د

 د؟یيکه بگو دیچه دار د،ینهاد

 :عهيش راداتیپاسخ به ا حاال

 .مهم بود ارينوشته نشده بس موضوع
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رسول اهلل  رایمهم بود ز اريه نشده بسآن موضوع نوشت: دیگويم عهيش

 .دیکه بعد از من گمراه نشو سمینويم یزيفرموده که چ

 :ما پاسخ

 .آن موضوع نوشته نشده چه بود میثابت کرد اوال

اگر گفته نشده بود . اگر آن موضوع قبالً گفته شده بود پس مهم نبود دوما،

 عمر؟ لحظات آخر یکردند برا ريچرا رسول اهلل در گفتنش تاخ

 ديبا تاک دیياست بگو نیا ياليخ یتنها چاره شما بافندگان تئور پس

 :دیشويامت گمراه نشود که باز با دو اعتراض ما روبرو م خواستنديم

 .که قبالً گفته بودند ديرفتیمهم نبود چون خودتان پذ دیپس قبول کرد: اوالً

دارد و  ديه تاکو فقط جنب ستيآنقدرها مهم ن گریتازه نباشد د يمهم وقت خبر

 .بس

قرآن را قبول ( بزعم شما)که بارها نوشته رسول را قبول نکردند  يامت: دوماً

نوشتن، آخر چگونه از  کیبا  يامت نيرا ندادند، خب چن ينکردند و حق عل

 .پس برداشت شما نادرست است د،یجواب ندار شديحفظ م يگمراه

اگر موضوع مهم بود  ند،شدياز نوشتن منصرف نم امبريبود پ يمهم م: سوماً

پوچ  یاز شما دلسوزتر بود چرا از نوشتن آن منصرف شد؟ اگر باز ادعا امبريپ

 اورد؟يخود ابن عباس چرا ن: میگويم. کرد يکه عمر نافرمان ديخود را مطرح کن

را درست  ثیحد يپس رسول منصرف شد از نوشتن، پس مهم نبود، شما معن

 .دیتا بعد از من گمراه نشو سمیونيم یزيچ: رسول فرمود د،يفهم ينم

را  نیچرا ا دیاست که تا با عمل به آن، گمراه نشو نیمنظورش ا: میيگويم ما

و از  کندينم تیچون قرآن با اون عظمتش بدون شرط عمل، مردم را هدا میيگويم

 !دهدينجات نم يگمراه
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 ينوسلم چه وز هياهلل عل يرسول اهلل صل يجمله دو خط کیمقابل قرآن،  در

است که  ينيمع یزيدر چ نجا،یدارد؟ بنظر ما منظور از گمراه نشدن در ا

تمام دستورات قرآن  یاجرا( گمراه نشدن مطلق) یوگرنه برا ندیبگو خواستنديم

از نوشتن  دندید هلذا رسول اهلل اختالف اصحاب را ک. و رسول اهلل،  شرط است

ه شده دوباره گفت زيپس چ شدنديوگرنه باید منصرف نم. منصرف شدند

 :نوشتنش مهم نبود؛ در مسند احمد آمده

عبد اهلل حدثني أبي ثنا محمد بن فضيل ثنا المغيرة عن أم موسى عن علي  حدثنا

کان آخر کالم رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم الصالة الصالة، : رضي اهلل عنه قال

 نیکالم رسول ا نیآخر: دیگوياهلل عنه م يرض يعل. اتقوا اهلل فيما ملکت أیمانکم

 .زانيکن درباره دينماز، نماز و از اهلل بترس: بود

 يآخر زندگ یها در لحظه يدر پ يجمله را پ نیآمده که ا گرید یها ثیحد در

 .فرمودنديتکرار م

از نوشتن  امبريپ بودينبود، اگر م یا موضوع تازه نیاست که ا نیما ا اعتقاد

 .کرديآن صرف نظر نم

ساکت  دیبود با دیابالغ رسالت کند اگر مهم و جدداشت  فهيوظ شانیا

چرا نگفتند؟ چرا قهر  يشفاه. را که نگرفته بودند شانیدهان ا یجلو. شدندينم

 کیکه با  میریبپذ دیبا مياگر برداشت شما را قبول کن(. در برداشت شما)کردند؟ 

ناممکن است چون  نیو ا! ساکت شدند امبرياعتراض و مخالفت ساده عمر، پ

است که اگر  نیاعتقاد ما ا. را در وقت ضعف ساکت نکرد شانیابوجهل، ا ريمشش

 .گفتنديو زودتر م شدنديقبال گفته نشده بود منتظر لحظه وفات نم

 :اهلل در مقابل عمر مجبور نبودند رسول

از اصحاب مانع شدند و رسول مجبورا  يعمر و بعض: ندیگويم ها عهيش

 .نفرمودند
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 نیدست ا چهیاز اول باز امبريپ ایچگونه مانع شدند آ است که نیما ا جواب

 افراد بودند؟

 يعل ينيخم جانش ریتر، در غد شيپس چرا دو ماه پ پرسميم! بله: دیيبگو اگر

 دند؟ينترس يرا اعالم کردند؟ و از کس

اتاق کوچک و  کیاعالن در  ایمهمتر بود  یجمع صد هزار کیاعالن در  ایآ

 !نفره؟ ستيجمع ب کیدر 

که  ديجواب ده دیآنوقت با! نه اولها اوضاع تحت کنترل عمر نبود: دیيبگو گرا

 خود را به امور مملکت از دست دادند؟ طرهيس امبر،ياز کدام لحظه پ

عربستان را  رهیشبه جز يکه با دست خال شان،یچون ا یريچرا مرد با تدب و

 .کرد آنها را نابود انیکرد بلکه خدا رویگرفت بلکه مذهب آنها را ز

 يدست دو سه نفر شدند و ب چهیباز اتش،يدر زمان ح ،يآسان نیبه ا چرا

 .قدرت گشتند

 !!دیندار د؟یدار جواب

نفر  کیکه پادشاه عربستان بوده در مقابل  امبريپ ث،یبرداشت شما از حد در

قدرت خود ساکت شده، مردم در مقابل اهلل مختارند اما در مقابل  يب تيرع

بخورد، اهلل  کنديجرات نم يعلن يکس دیه امر کند شراب نخورپادشاه مجبورند شا

 کیما رسول اهلل  فرضدر  خورند،يدر سر بازار م خورنديم د،یامر کند نخور

حال حاکم  نيدر ع)وسلم  هياهلل عل يصل امبريحاکم با قدرت هستند؛ اگر پ

اما  !!دیساکت شو زياند پس شما ن دهیخود سکوت را خوب د اريبه اخت( عربستان

 .دياگر به اجبار ساکت شده پس سوال مرا جواب بده

 .رسول اهلل بر اوضاع مسلط نبودند: دیگويم شيعه

باز از  يگفته ول عهياست که ش يحرف نیحرف هرچند که نادرستر نیا :اوال

 دیاگر حرف شما درست باشد باز با يو حت میشويهمراه م عهيراه مماشات با ش
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به دست منافقان  يرا براحت( اسالم)گوهر ناب  نیا و شدندينم ميرسول اهلل تسل

 .دادند ينم

اهلل عنه،  يچون عمر رض يتيدر آن مجلس، با شخص امبريپ ارانی مخالفت

لحظه عمر، بر اوضاع مسلط بودند و  نیتا آخر امبرياست که پ ليخود یک  دل

و  ديترسياز عمر نم ياست که کس نیبر ا يمحکم ليدل گریکدیاختالف صحابه با 

تا منظورم  تمنوش انهيعام) کردنديتره هم خرد نم شیاو، برا یرا نيمخالف

 .(آشکارتر شود

در برداشت )عمر  نيرالمومنيام یو رو در رو دنديکه صحابه نترس يوقت

 يپس سزاوارتر بود که رسول اهلل در آن لحظه اگر حرف مهم ستادند،یا( شما

 زين يحکم شانیا ديدقت کن ند؛یقاطع صادر کنند و سکوت نفرما يداشتند، حکم

ساکت شو  مرع: ندیبگو توانستنديم دیو برو دیبلند شو: صادر کردند گفتند

 .سمیبنو خواهميم

مانع شود و  توانستيمسلما عمر نم سم؛یبنو دیمن با: گفتيرسول اهلل م اگر

 نکهیحرف آخر ا شد،يمانع شود باز دست کم رسوا م توانستيبفرض محال اگر م

 .است تیشاه قدرتمند، عالمت رضاسکوت پاد

بهمراه خود داشته باشد آخر عمر با کدام قدرت  يبا خود منطق دیحرف با بعد

او و  ،یيهاشم به تنها يمهاجر بود فقط بن نهیعمر خودش در مد!!! مانع شد؟

 .خود دارند یجا گریابوبکر او طرفدارانش را بس بودند انصار د

به کمک ابن عباس مانع ! سامه مانع شد؟مانع شد؟ بکمک لشکر ا يبا چ عمر

بکمک  ایبه کمک جادو و جنبل؟  ای! هاشم مانع شد؟ يو بن يبه کمک عل! شد؟

 .شماها دیمنطق الزم دار يآخر اندک......  ر؟يشمش

 تسلط را از دست داد؟ امبريپ چرا
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خود را بر امور از  طرهيکه رسول اهلل در آخر عمر، س مياگر قبول کن فرضا،

 .میبگرد ليدنبال دل دیدادند بادست 

 يو با سابقه حکومت ينيو زم يبا آن قدرت آسمان شانیباعث شد ا يعوامل چه

 .خواهديم ليدل يهر اتفاق!! فاقد قدرت شوند؟ کبارهیدهساله به 

است که عمر  نیمستلزم ا سدیبنو امبريعمر نگذاشت پ دیگويم عهيش نکهیا

 گرید یياست در داخل اتاق مردمان را ثیددر متن ح کهيکودتا کرده باشد در حال

و به عمر اعتنا نکردند و اگر رسول منصرف  دنديداشتند و از گفتن آن نترس

 .اوردنديهم بود قلم و کاغذ م نيزم ریاز ز شدينم

 بود؟ دياست؟ و چرا سف يکودتا ک زمان

است که عمر  نیمستلزم ا سدیبنو امبريعمر نگذاشت پ دیگويم عهيش نکهیا

 رخ داده؟؟ يکودتا ک نیا کرده باشد اکودت

 نیا یجلو امبريپ ایآ: میيگويم! امبريپ يزندگ یروزها نیدر آخر ندیگويم

 بکنند ؟ خواهنديم يگذاشت آنها هرچ ایکودتا را گرفت 

 .  ديساکت باشد پس شما هم باش دیمصلحت د امبريپ اگر

باس و اسامه و ابن ع يچون عل يبا وجود بودن مردان دیکودتا چرا با نیا

گران تمام شود آنهم در  بنفع توطئه ،یزیبدون خونر( لشکر حمله به روم سیير)

در فکر فتح  امبريطرف پ کیکه از  ستين بيخنده دار و عج امبر؟يپ اتيزمان ح

را  يمقاومت پادشاه ونبد گریکند از طرف د زيروم باشد و لشکر اسامه را تجه

 !بسپارد به عمر؟ يدو دست

مردم را عوض کرد و تا  نیدرست کرد، د يتنه حکومت اسالم کیکه  یمرد

و  ليبه چه دل کرديم دیروم را تهد يبود حت یشرويلحظه عمر در حال پ نیآخر

 .قدرت را به دو سه نفر باخت يآسان نیچرا به ا
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است که حاکم  نیبر ا ليمردم که حرف گوش نکنند دل: ندیگويها م عهيش

 .قدرتش را از دست داده

مردم گوش نکنند چرا مردم  دیچرا با. دیگويکودک هم نم کیحرف را  نیا

قدرت شده و مردم  يشده که حاکم ب يآخر چ کننديحرف حاکم را گوش نم

که حرفشان را گوش  کننديبلکه برعکس او را مجبور م. کننديحرفش را گوش نم

 !کند؟

 روديو م ددهيبلعد، جواب نم يجمالت را تند تند م رسديکه م نجایبه ا عهيش

 .گرید يسر موضوع

خود دستور دادند از اتاق  ارانیبه  يرسول اهلل از سر ناراحت: دیگويم شيعه

 .بروند رونيب

 !!قبول کنم خب اعتراض شما به کيست؟؟ فرضا :ما  پاسخ

 .داشتند يقدرت امر و نه شانیکه ا شوديحرف معلوم م نیا از

شان درست بود، شما  ميماز نوشتن صرف نظر کردند حتما تص شانیا نکهیا

 د؟يکاسه داغتر از آتش هست..... آش که نه.... وسط چرا کاسه داغتر از آش  نیا

 .لرزان است عهيمذهب ش یها هیپا

 .سازنديم نیخود د یو احتماالت و اگر و مگر برا لیهمه جا به کمک تاو آنها

ند که درست کرده ا یياز منصرف شدن رسول اهلل از نوشتن، چه غوغا دينيبب

رسول  سد،یرا بنو يو خالفت عل سدیرا بنو زيفالن چ خواستيبله صد درصد م

 .شوندينم نهایاهلل منصرف شد ا

 .کنندياهلل اعتراض م امبريدارند به پ يزبان يبه زبان ب نهایا

 حسبنا کتاب اهلل؟: چرا عمر گفته: ندیگويم

 دیبا گفتنديممثل ابن عباس  یگفته حسبنا کتاب اهلل، چون افراد نیا یبرا

مهم را  زيو کتاب اهلل هر چ د؟ينيبيحالش را نم: عمر گفت. حرف مهم است سدیبنو

. ﴾دِینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ الْيَوْمَ﴿: بوده نیمنظورش ا دیما نوشته افسوس نخور یبرا
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 عهياما ش امبر،يبوده نه با حضرت پ عباسمثل ابن  یسخن عمر با افراد روی

حرف نزن !! ساکت باش: که عمر خطاب به رسول اهلل گفته دکنيالقاء م نطوریا

 .ما بس است یکتاب اهلل برا

با هم دعوا کردند با رسول !! صحابه  معصوم که نبودند!! کننديها دعوا م آدم

 یماريدر آن ب خواستنديم يبود گروه يدرست تيکه دعوا نکردند، تازه دعوا بر ن

 .نديکشنده، رسول اهلل آزار نب

با  يرا از رسول اهلل بشنوند و حضرت عل يحکمت مهم خواستنديم يگروه و

 عهيو به امت رساند و ش دياز فرصت، حکمت را از رسول اهلل شن حياستفاده صح

 .کنديم يسم پاش یخوديدارد ب

 .از اتاقم رونيب دیرسول اهلل خودشان امر کردند که برو بعد

. کنند رونياشتند همه را بداشتند پس قدرت د يرسول اهلل قدرت امر و نه پس

 نکردند؟ رونيرا ب انياغیپس چرا همان 

 چرا منصرف شدند از نوشتن؟؟ پس

 .دیگويم انیعمر نگفت رسول اهلل هذ حضرت

 یَنْطِقُ وَمَا﴿: دیگويقرآن م کهيدر حال د،یگويم انیهذ امبريپ: عمر گفت: ندیگويم

 .﴾الْهَوَى عَنِ

 حيصح ثینگفته در احاد نطوریعمر ادروغ است،  عهيش یادعا نیا :ما پاسخ

 .دیگويم انیگفته باشد که رسول اهلل هذ شانیکه ا امدهين یزيچ نيچن

 .دروغ را تکرار کرده خودش باورش شده که راست است نیاز بس ا عهيش اما

ندارد با  يمنافات نیو ا( تب بر رسول اهلل غلبه کرده: )را گفته  نیا قايدق عمر

 .﴾الْهَوَى عَنِ یَنْطِقُ وَمَا﴿ هیآ

که  ستين یشد مثل بشر ضیکه مر یبشر بودند و بشر شانیهرحال ا به

 .تندرست است
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که شدند نماز خواندن در مسجد را ترک کردند پس  ضیاهلل مر رسول

وگرنه . را ناتوان کرده بود شانیا گر،یمردم د يضیچون مر زين شانیا يضیمر

 چرا به مسجد نرفتند؟

است؟ مسلماً نه، اصحاب  يادب يبه نماز جماعت نرفتند ب امبريپ: میيبگو ایآ

. و ناتوان است دیآ يو بهوش م شوديم هوشيرسول اهلل در لحظات آخر ب دندید

نه : گفتند يغلبه کرده، و بعض شانیکه تب بر ا سدیحالت ننو نیدر ا: گفتند يبعض

ودند و آنها گمان ب ماريرسول اهلل ب رایز مينيبينم يادب يب نیما در ا. سدیبنو دیبا

خود را  یرا ارانشیدر کار نبود  يکند اما ممانعت تیخود را اذ دیکردند که نبا

گرفتند که  ميآخر با رسول اهلل بود و تصم ميگفتند هم موافق هم مخالف و تصم

 .سندیننو

 .را درک کند انيب یآزاد يمعن دیبا عهيش

او . اهلل مخالفت کرد عمر با دستور رسول ندیگويگفته نادرست است که م نیا

در  امبريپ خواستيداد، م یاز سر دلسوز یگرید یدر مقابل نظر رسول اهلل را

در طول  امبرينبود که مخالفت کند پ ياما در مقام. فتديبه زحمت ن یماريوقت ب

 داديقاطع م یياما اگر را ندبه اصحابش اجازه داده بود که اظهار نظر کن يزندگ

که تب دارد و از شدت تب  ضیمر کی یشما دلتان برا ایآ کرد،يمخالفت نم يکس

 تیاو را اذ اینکن  تیخودت را اذ دیيگويو به او نم سوزدينم شوديم هوشيب

 .دينکن

. داده بودند که اظهار نظر کنند ادیخود  ارانیکه رسول اهلل به  داندينم عهيش

 کردنديصادر مقاطع  یدستور امبرياما اگر پ. بود شانیا ماتياز تعل انيب یآزاد

 میدیباال آشکارا د ثیو حق مخالفت هم نداشت اما در حد کرديمخالفت نم يکس

از  دیدادند فرمودند بلند شو یگریمنصرف شدند از نوشتن، و دستور د امبريپ

 .شميپ
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 دادنديو اصحاب نظرش را انجام نم کرديسکوت م ای کرديرسول اصرار م اگر

 .اند کرده تيمعص یيبگو يتوانستيآنوقت م

 .بود انيب یزمان رسول اهلل آزاد در

 ؟يوح ایشماست  یرا نیا: دنديپرس شانیبارها از ا اصحاب

 .است و بهتر است نیمن ا یرا: گفتيم ارشی. من است یرا: گفتنديم اگر

کامال مخالفت کرد اما رسول اهلل عمر را طرد  شانیعمر با ا هييصلح حدب در

در آن روز رسول اهلل در اوج قدرت  کهيدر حال. تنکرد و نه به او نازکتر از گل گف

بعدها تا آخر عمر )از حدش سخن گفت  ادتریبود و اتفاقا آنروز حضرت عمر ز

 عهيرسول اهلل بوده و ش ماتيعلاز ت انيب یآزاد شوديپس معلوم م(. بود مانيپش

 .روش رسول اهلل اعتراض کند نیتواند به ا ينم

رهبر  يپاک کند که هرچ دهيعق نیود را از ااز شيعه ميخواهم که  ذهن خ من

 .دم نزنند و همان را به به و چه چه کنند دیبا گرانیگفت د

 سیبنو: گفت يبه عل هيبیدر همان صلح نامه حد. ستيرسول اهلل ن رهيس نیا

 !!!کنمينه نم: گفت يحضرت عل........ محمد بن عبداهلل و پاک کن کلمه رسول اهلل را

 .ميکن ريتعب يرا به نافرمان نيهم ميتوانستيم ميداشتينم ميما قلب سل اگر

 فیتحر یبرا.کردن متون است يچيتنها هنرتان ق دينيب يرا نم تين شما

 .قتيحق

 :شدند يکردند که رسول اهلل عصبان یها اتفاق افتاده که اصحاب کار بار

اول از ذهن خود  دیموضوع با نیدرک مهم نبودن ا یبرا عه،يش خواننده

 .دیم بودن اطرافيان رسول اهلل  را بزدامعصو

تورات خواند ابوبکر گفت  امبريپ شگاهيکه حضرت عمر کرد و در پ یکار مثال

رسول اهلل صورتش از غضب  دیعمر سر بلند کرد، د. نديبنش تیمادرت به عزا

 .به اهلل از غضب رسولش برميپناه م: گفت. سرخ شده
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 .خواندهرگز تورات ن گریمسئله تمام شد و د و

نظر خود را، اگر  گرانیآن روز قریب وفات هم، عمر نظر خود را گفت و د در

 .شهيمثل هم شديعمر ساکت م کرديرسول اهلل چپ نگه م

 .سدیگرفت ننو ميرسول اهلل خودش تصم اما

 !!!!!شد؟؟؟ ميتسل يراحت نیکه چرا به ا دیشما به رسول اعتراض دار ایآ

و  ستند؟یعمر با یش هم کمتر بود که جلورسول اهلل شجاعتش از اصحاب ایآ

 !!!شدند؟؟ ميتسل يبه راحت

 !!ديکن ينم شهیرا دارد اما شما اند يمعن نيبه اهلل حرف شما هم قسم

 را اجرا نکرد؟ امبريچرا دستور پ علي

شماتت و عالمت سوال شما  ریهم ز يدستور رسول اهلل اجرا نشد پس عل اگر

و زود قلم  دیدويم دیبا ديق بود و دستور را شندر اتا شانیچون ا!! دیايب دیبا

 .اورديم

 .هيبه دامن توج ديباز چنگ بزن حاال

 .در اتاق نبود يعل: دیگويم يفرار گاه یبرا عهيش

از  يعنیدر اتاق بود،  يکه عل ميخود و کتب شما ثابت ميکن یما از کتاب ها اما

 يکه عل میاوريب ليدل زيما ن دیاوريم ليما دل هيعل دیکه شما دار يهمان کتاب

 يکه عل ديکنيشما قبول م ایآ. اهلل عنه در آن ساعت در مجلس دعوا بوده يرض

 نه؟ ایسوال و شماتت شما برود  متعال ریز دیدوات و قلم با اوردنيبخاطر ن زين

 .اورديابن عباس هم ن اورديهم ن يعل اما

 امبريمجلس، پ که در مسند نوشته  در آن کشديمسند احمد را برخ ما م عهيش

را چرا قبول  نیا. هم آنجا بود يهم نوشته که عل نیخب ا. از صحابه ناراحت شد

 .شد يهم ناراض يخب پس از عل د؟يکنينم
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نصف . دیکه نظر تو را بگو یای شيعه، مسند احمد را تا آنجا قبول دار اما

 يچ من با گرید! ستيچون به نفعت ن. را نه گریو نصف د یرا قبول دار تیروا

 سوال شما را درمان کنم؟

 :از مسند امام احمد بن حنبل تیروا نکیا

بَکْرُ بْنُ عِيسَى الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِيِّ  حَدَّثَنَا

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آتِيَهُ بِطَبَقٍ  بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى

لَا تَضِلُّ أُمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ فَخَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِي نَفْسُهُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي  مَایَکْتُبُ فِيهِ 

شماره  يالجزء الثان). أَحْفَظُ وَأَعِي قَالَ أُوصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمًًًًْ

 (143 ثیحد

که  سدیبنو یزيتا در آنچ ارميب يبمن امر کرد که طبق امبريکه پ دیگويم يعل

پس به  رديتا آوردن ورق بم دميترس دیگويم يامتش بعد از او گمراه نشوند عل

 . سپارميم اديو ب کنميمن حفظ م: گفتم  شانیا

 .تانیزهايکن شما را به نماز و زکات و کنميم تيوص: فرمودند

 !معلوم است تيو وص ديرسول اهلل را شن شیفرما يعل پس

و  ينيب ياز مسند امام احمد بن حنبل را نم ثیحد نیشيعه که ا یشما آقا پس

 ای ،يکوبيآب در هاون م یفقط دار. يکنيم یاز همن کتاب باز گرید ثیبا حد

در محافل خودت  يکنياگر م ای! نکن يچيلطفا ق! قبول کن ایکتاب ما را ول کن 

 .بده بیها را فر عهيو ش! بکن

که وقت مرگ سر رسول اهلل بر  ندیگويهم م عهيکتب ش نیضمن معتبرتر در

 (.به نهج البالغه ديرجوع کن)بود  يعل نهيس

آوردن قلم و کاغذ را در لحظه مرگ نگفت  ثیرسول اهلل حد: ندیگويم يگاه

 .چند روز قبل از مرگ  فرمود ایچند ساعت 

 .لرزدياستدالل شما م یپا باز
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 ست؟ياما ننوشتند پس مقصر ک سندیهنوز وقت داشتند که بنو پس

در  يعل دیکه اگر حرف شما درست باشه که ادعا دار نهیا گهیاشکال د بعد

حضرت محمد  يکه وقت دیآ يم شيسوال پ نینبود، پس ا امبريپ تيمجلس وص

ان و زمان نامناسب را انتخاب مک نقدریامر کردند به آوردن قلم و کاغذ، چرا ا

دستم تکان نخور که  راز کنا گفتنديرا م ياول عل ستیباينم ای؟؟؟؟ آ!!!!!کردند 

 نکهیبکش نه ا رونيب بتياز ج یفور اريکه گفتم قلم ب نياوضاع خراب است و هم

در فرض شما  يعل خورد،يدر اون وقت حساس که داشت سرنوشت امت رقم م

 يم دیکه با یياز جا ريکه کجا بود هر جا بود غ دانهيباشه و فقط خدا م بیغا

 !!بود

بعد از ( در مجلس قرطاس ينبود عل)کردم رسول اهلل در فرض شما  عرض

هم  یا گهید یالبته نظرها. بودند اتيح ديدر ق گریصحابه چند ساعت د یدعوا

 خواستنديشنبه م 1را روز  تيوص نیکه رسول اهلل ا دیهست اگر شما قبول دار

 !در روز دوشنبه بود  شانیوفات ا رایز!! زنده بودند گریروز د 8پس  ندیبگو

و دوباره  سندیبنو توانستنديو م نوشتنديکه آن موضوع مهم را م دیبا پس

نه تب دارم  فرمودنديو م بردنديم فیبه مسجد تشر ایصحابه را احضار کنند و 

 ....جان بخوان بر قوم  ينوشته من است عل نیا. يچينه ه

داشت که  يعمر بزعم شما بهانه نم کردنديم نينکردند؟ اگر چن نيچن چرا

رسول اهلل را متهم به  ديخواهيشما زبانم الل م ایآ. ديتب دارند زحمتش نده دیبگو

 د؟یيبگو ديخواهيچه م قايپس شما دق د؟يکن یاهمال کار

   دیديم بتيننوشتن را مص نیابن عباس ا ندیگو يم

است که  نیاش ا يمعن ایکه رسول اهلل منصرف شد پس  میياگر بگو: ندیگو يم

 .ابن عباس به رسول اهلل طعنه زده ایکرده  بتيامت را دچار مص شانیا

 :است که نیما به شما ا جواب
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از  امبريپ ارانیاست که برخالف امامان شما،  نیا شيطعنه نزده، بلکه معن نه

دارد که  يهلل عنهما نظراتا يابن عباس رض. ستنديجمله ابن عباس معصوم ن

 نيقیوقت ها  يليبر او خرده گرفتند او به حرام نبودن متعه زنان تا خ گرانید

 ایآ نميبيم يمرد سرگردان ترا: اهلل عنه به او گفت يرض ينداشت تا آنوقت که عل

حرام کرده، شما پشت حضرت ابن  بريکه رسول اهلل متعه را روز خ یخبر ندار

او خبر نداشته  دیتازه شا. ميدانيا که صحابه را معصوم نمم دینشو میعباس قا

گفتند و باز در هر  يبه عل سندیبنو خواستنديحرف را که م نیکه رسول اهلل ا

که همراه مرد دانا  يدر قصه موس رایز. ستيمالمت ن رحالت ابن عباس سزاوا

مرد سه سوال کرد و ( تیاز کارها کنميکه سوال نم) بر خالف وعده  يرفت ول

کرد،  نيچرا چن يدانا از او جدا شد خود رسول اهلل افسوس خوردند که موس

را چرا  ياهلل رحمت کند موس: رسول فرمود م،یدیديم یشتريب یزهايوگرنه چ

 .و سلم هياهلل عل يو سوال کرد، أو کما قال صل نشدساکت 

باس ابن ع شتريشوق به دانستن ب. دينيبب دید نیافسوس ابن عباس را با ا پس

 .خورديو افسوس م برديرا بفکر آنروز م

. است ليدل يب عهيدان ش بيغ یهمه علما نیافسوس ابن عباس با وجود ا اما

پس حضرت . سدیبنو خواهديم يرسول اهلل چ دانستنديم قايدق عهيش یعلما نیا

 عهياز سازندگان مذهب ش امديخب بود م خورديافسوس م ليدل يابن عباس ب

 !!!!ديپرسيرا م قتيحق

بر  يرا مبن شانیا یاما را. میاهلل عنهما را قبول دار يخبر ابن عباس رض ما

 .ستيرخ داده را نه، چون معصوم ن يبتيدر آن روز مص نکهیا

 تیدرباره وال يعنی. ستيباز بنفع شما ن ميرا قبول کن شانیا یاگر رأ تازه

 .رسول اهلل است یابن عباس که پسرعمو نيهم رایز ست،ين
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 ريام یا: ز ضربت خوردن حضرت عمر بر او وارد شد و گفترو در

تو کشورها فتح شد و  يدهد که در دوره حکمران ريخ یاهلل به تو جزا ن،يالمومن

 .کرد ادیو رزق ما را اهلل ز افتیگسترش  نید

 ؟يکنيم فیمن تعر یرياز ام یتو دار ایآ: ديعمر پرس نيرالمومنيام

 .کنميم فیتعر گرتانید یز کارهاشما و ا یريبله از ام: داد جواب

 نیامارت، از ا تيکه بدون گرفتن مسئول خواستيبه اهلل قسم که دلم م: فرمود

 .نه گناهش را خواهمينه ثوابش را م رفتميجهان م

 نیبلکه بهتر دانستهيبر حق م فهياهلل عنهما، عمر را خل يابن عباس رض پس

 نیتمام د دیريگيشما بکار م است که يبيچه روش عج نیآخر ا دانسته،يم فهيخل

 .شما بر احتماالت است

 !!!!!! را اعالم کند  يعل ينيجانش خواستهيرسول اهلل م احتماال

 !!!!!!!بزرگ  بتيابن عباس گفته مص احتماال

چشم  یابن عباس جلو يقيحق يو زندگ ياحتمال ريغ يکه زندگ يحال در

 .ماست

 ندیآ رونيب روزيبحث ها پاز  عهيبا روش ش تواننديپرستان هم م طانيش

به نصف کتاب، و کفر  مانیروش ا يعنی)) رديگيبکار م عهيکه ش يروش نیا با

خداترس بوده و موحد و  طانيش ميثابت کن ميتوانيمن م(( گرید ميبه ن یورز

و  هودهيروش آنها ب نینداشته ا يدرست مانیالسالم، مثال ا هيعل يبرعکس موس

 .پوچ و مسخره است

را که قبول دارند  ياز کتاب ما حرف ندیآ ياست که م نینظر آنها ا حق از اما

 !!کشنديو همان را به رخ ما م کننديم يچيق
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روش بحث کند چه خواهد  نیبه ا يبخواهد با مسلمان يحيمس کی ديکن فرض

بوده و حضرت  امبرانيپ نیبهتر يسيکه ع کنديثابت م( قران)شد؟ از کتاب ما 

 !!عتاب اهلل  ریمحمد ز

 دیبه ما بگو نيسلم را بب هياهلل عل يدر مدح محمد صل اتیآ میيبه او بگو يوقت

نرو ما اون قسمت از کتاب شما را  رونيب( مشترک) یدر قانون مناظره حرف ها

 .السالم است هيعل يسيکه در مدح ع میقبول دار

 .عهيدوستان ش نیدرست کرده اند ا یشبهه ساز یبرا يقانون عجب

 .ستيرد قبول ما نقانون مو نیا

 .میخوريدر هر مناظره شکست م ميقانون را قبول کن نیا اگر

 امبريننوشتن پ بتيتو از کتاب ما، از گفته ابن عباس در مص گميم عهيبه ش من

 نیعمر را بهتر( کتاب ما)او که بشهادت همان  ياستنباط کن يخواهيچه م

مثال از !! دومش را نه حرف میما حرف اول عباس را قبول دار دیگويم دانستهيم

آزار بدهد مرا آزار داده  افرمود هر کس دخترم ر امبريکه پ ارنديم ليکتاب ما دل

 .فاطمه از ابوبکر يتیبه فدک و نارضا چسپاندشيبعد م

 ينوشته شده که عل نطوریدر کتاب ما ، در خط اولش ا ثیحد نیا اما

فرمود هرکس فاطمه  مبرايپ. فاطمه ناراحت شد. اورديسر فاطمه هوو ب خواستيم

را قبول ندارد اما خط دوم را به  ثیخط اول حد عهيش. را آزار دهد مرا ازار داده

و اگر ! دروغ بدان ماگر اولش دروغ است پس آخرش را ه! بابا. کشد يرخ ما م

 .آخرش درست است پس اولش را هم قبول کن

 . ديه کنروش استفاد نیها به ا عهيشما هم از کتب ش دیبگو يکس دیشا

 :ليبه چند دل ستيممکن ن نیا اما

 ينظر کاف ميدانيم کهيدر حال دهديدر نقل سخن به ما اجازه نم یامانتدار: اول

را  عهيو ش ميکن يچيخط از کتابش را ق کی میبرو ست،يدرباره عمر چ يو مجلس

 .ميگول بزن
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اب است و از اول بر بغض و غلو نوشته شده و مثل کت ياسيکتب آنها س: دوم

 .دهديکه خوب و بد رفتار صحابه را نشان م ستين نهیما آ

 ميلشگر عظ نیوجود آنها با ا نیسال از ظهور اسالم گذشته، با ا 58٣٣: سوم

جدا نکرده اند،  حيخود را از صح فيضع ثیاهلل تا هنوز حد تیمال و آخوند و آ

 یو برا است فيضع ثیاون حد ندیبگو دندیرا تنگ د هيچرا؟ چون تا هر جا قاف

 .نخواهند کرد الخود را غرب یها ثیهم حد امتيمانور دادن تا ق نيهم

 هيتق هیسا ریدر ز ثیحد نیا ندیگويم دندیتنگتر د يليرا خ هياگر قاف: چهارم

از کتاب  يوقت ای! عهيمحترم ش یخالصه آقا یيکه بگو یگفت شده آنوقت چه دار

فقط با قرآن  ایا هم قبول کن خط دوم ر یو خط اول را قبول کرد یاريم ليما دل

 .و عقل با ما مناظره کن

را تابلو  نيسرزنش کرد و هم کباریقرآن، حضرت محمد را : دیيگويم يحيمس

 .کنديم

 !! قبول ندارم گهيم! .....کرد فیصد بار هم تعر ميگيم ما

صد بار هم مدح  ميگيحضرت محمد، عمر را سرزنش کرد ما م دیيگو يم شما

 !!ديکنينمشما قبول . کرد

 .دیآورد ليکه از کتاب ما دل دیادعا دار باز

 ثیحد نیحاال اگر ا نيهم میاوريب لياز مشترکات دل میحق دار دیگويم شيعه

اعتراض  یپس چرا صدا بوديمورد بحث، و برداشت شما از آن، از مشترکات م

 ده؟؟يمن بفلک رس

 !!!!!! را نگو روز روشن  کیپس شب تار. ستين پس

جنگ  ایو  نيداشت بنام حس ینوه ا امبرياست که پ نیما مثال ا نيب مشترکات

 ..ليقب نیبدر، قبل از جنگ احد بوده و از ا

 :میکه من و یک شيعه برادر ديکن فرض
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خود و در آن ذکر کنم که پدر و  نیوالد يدرباره زندگ سمیبنو يمن کتاب و

ضوع در فالن اما در فالن مو سمیکردند و بنو يزندگ يسال بخوش 1٣مادرم 

 .سال با هم اختالف کردند

بمادر فحش دهد و بعد  خواهديو در آن تا دلش م سدیبنو يکتاب دیايشيعه ب و

 تیبکشد و ثابت کند مادرم، پدرم را اذ رونياز کتابم همان موضوع دعوا را ب

من  ایثابت کردم که مادر خوب نبوده آ یکه از کتاب سجود يکرده و بعد ادعا کن

 1٣که نوشتم  نيديمرا هم بب لهاون جم دیاوريکه اگر مرا شاهد م میبگوحق ندارم 

 .کردند يزندگ يسال بخوش

 يتوانيشادمانه را البته م يسال زندگ 1٣البته حق دارد قبول نکند  شيعه

 .بود يپدر از مادر ناراض یيبگو

 اورديکه مثال شاهد ب دهیموضوع به من، جمله کتاب مرا بر نیاثبات ا یبرا اما

حرف خودم را قبول  کیمن چطور . خواهد بود خردانهيو ب بيعج یالبته که کار

استناد  نگونهیقناعت دادن من ا یخود را قبول نکنم؟ پس برا گریکنم و حرف د

 .ستين يکاف

 .گفتيگفته را بشما م نيهم نيع بوديامام احمد حنبل زنده م اگر

قبول  دیپس ما چرا با دیخود را قبول ندار ثیشما همه احاد دیگويم عهيش

 عهيکه مورد توافق ش نستیدرست باشد ا يثیحد کی نکهیو عالمت ا ميداشته باش

 .باشد يو سن

که نوشته ام هم  نیو ا میدرست را قبول دار  حيصح یها ثیاما حد درسته،

 .بود حيصح ثیحد

 م؟یآدم من چه بگو نیبه ا حاال

 یا هیآ کی نکهیوعالمت ا ند،یبه مسلمانان بگو تواننديپرستان هم م طانيش

 .پرستان ومسلمانان باشد طانيکه مورد توافق ش نستیا  اشدیدرست 
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 !!بود  يول طانيش رنديبگ جهيبعد نت و

ثابت کنند  تواننديپرستان هم م طانيبا روش شما، ش گميحق دارم که م من

آن قر گرید یها تیکنند و روا يو معن يچيق نطوریرا ا هیبوده، و آ يمتق طانيش

قبول  نهيزم نياحمد را در هم گرید اتیقبول نکنند مثل شما که روا طانيرا از ش

 :دیندار

 .إِنِّي بَرِیءٌ مِّنکُمْ إِنِّي أَرَى مَا الَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِیدُ الْعِقَابِ وَقَالَ

م که شما بين من چيزى مى! من از شما مشرکان بيزارم»!! : فرمود طانيش و

 !«ترسم، خداوند شدیدالعقاب است بينيد؛ من از خدا مى نمى

قناعت  یاما برا! دوم احمد را قبول ندارند، نداشته باشند تیها اگر روا شيعه

را قبول  يدوم و بودن عل تیسني، روا رایز ستين ياول کاف تیروا يدادن سن

از قرآن  ليدل يقانع کردن سن یکوبند و برا يدارد پس سنگ در هاوان م

اهلل  يصحابه رض ارهدر قرآن که درب يول! و آن هم نصفه ثینه از حد اورید،يب

 ...عنهم نوشته 

 بحث خالصه

 يمبن امبر،ياز دستور حضرت پ يچيادعا دارد که حضرت عمر با سرپ عهيش

را مرتکب شده و تمام اعمال سابقه خود  يميعظ يبر آوردن قلم و کاغذ نافرمان

را  شانیما ادعا. شودياهلل عنهم نم يرض هیهرگز مشمول آ گرید را باطل کرده و

 :لیدال نیبه ا ميکنيرد م

 ده،یند ميعظ يرا نافرمان شانیعمل ا نیحضرت محمد صلى اهلل عليه وسلم ا. 5

کرده نه گفته  دیيبلکه با عمل خود گفته عمر را تا ده،یکوچک هم ند يبلکه نافرمان

 ......ابن عباس را

قول حضرت عمر بود اما  نیبا وجود آنکه مخالف ا زين عباس نحضرت اب. 1

وقت  میدیبلکه چنانکه د دهیند ميعظ يعمل عمر را نافرمان نیوجود، هرگز ا نیبا ا

قسمت  نیا دیگويم عهيش. میستوده که شاهد يوفات عمر آمده او را با کلمات
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و  نیريو شجالب  عهيش یفقط همان قسمت دعوا برا. کتاب شما را قبول ندارم

 !!!!!!!!!!جذاب است 

 نیمشترکات ما ا ایآ مياز مشترکات بحث کن دیدر مناظره با دیگويم عهيش

 !!!!است که صحابه بد بودند؟؟

 .يصحابه بد بودند که شما آن را نقطه مشترک بدان میيگو يهرگز نم ما

پس . توطئه ليو تو دل ميدان ياو م یدلسوز ليحرکت حضرت عمر را دل ما

 !کات کجاست؟مشتر

 .است عهيپس حق با  ش شوديبا تکرار حرف باطل، باطل حق م اگر

و  ياليخ یها هياست که اگر ما فرض نیمبحث ا نیآخر و مهم ما در ا حرف

شود  يم نیا ميچه نخواه ميچه بخواه جهينت م،يرا قبول کن عهيش ينيمملو از بدب

کردند  يکوتاه زيسلم ناهلل و  يزبانم الل حضرت محمد صل یحق خور نیکه در ا

 شیبر سر جا راو هنوز یارانش عقب ننشسته و هنوز صحابه دارند عمر 

 يعل ينياعالن جانش ريکه حضرت محمد بکمک عمر آمده و از خ نشاننديم

 .صرفنظر کردند و هواىاران علي را بنفع عمر ساکت نمودند

.دارد يکه حرفش چه معن دانستيم عهيکاش ش یا
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