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  مقدمهمقدمه
ششصد و ده سال بعد از مسيح در وقتی که دين مسيح در عالم انتشار يافته و 
استقرار پيدا کرده بود ، محمد نامی در عربستان در شهر مکه خروج نمود و ادعا کرد 

من رسول خدای واحد و صادقم و قران کتاب من است که به جهت هدايت مردم از : " 
نکته قابل بحث اين است که ببينيم آيا حضرت " . بر من نازل گرديده است جانب خدا 

محمد صحت و حقانيت ادعای خود را به ثبوت رسانيده است يا نه ، زيرا اين موضوع 
يکی از مهمترين موضوعاتی است که هر فردی بايد در آن دقت نمايد ، ادعای محض 

بايد ادعای صرف قرار داد ، بلکه بايد را نشايد مناط اعتبار دانست و دليل نبوت را ن
ديده دقت و بصيرت را گشود و حق را از باطل و صحيح را از سقيم تشخيص داد 

رسول من زيرا پيغمبران کذبه در دنيا بسيار آمده و ادعا نموده اند که ما فرستاده خدا و 
ادعا در اينصورت الزم است قبل از آنکه هرشخصی را به مجرد . جانب اهللا هستيم 

در رديف پيغمبران بياوريم ، دليل نبوت و پيغمبری او را مورد سنجش و آزمايش 
قرار دهيم و بعد از آنکه از روی انصاف و دقت صحت مدعای ان شخص را 
بطوريکه بايد و شايد در يافتيم ، آنوقت ميتوانيم ادعای او را در هر مورد صحيح تلقی 

  .اب خدا بشمريم و اال فالنمائيم و کالم و کتاب او را کالم و کت

اکنون تعصب و عناد و لجاج را کنار گذاشته از روی انصاف و حقيقت ادعا و 
  داليل استناديه حضرت محمد را در باب رسالت 
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خويش مورد تفتيش و تحقيق قرار ميدهيم تا معلوم شود که فی الحقيقه قران کالم خدا و 
عای الهام الهی و رسالت از شخصی که اد. حضرت محمد رسول خدا است يا نه 

جانب خدا مينمايد ابتدا بايد تعليماتش شرايط ششگانه الزمه برای الهامی بودن را که 
در ديباچه اين کتاب ذکر نموديم واجد باشد و عالوه بر آن شرايط بايد شرايط مذکوره 

 از او بوده اوالً  الزم است تعليمات او با کتب پيغمبرانی که قبل. ذيل را نيز دارا باشد 
اند مباينت و اختالفی نداشته باشد و تعليمات و مطالب مهم هم بايکديگر وفق دهد و 
مطابقه کند ، زيرا هيچ ممکن نيست که کتب الهی مخالف يکديگر باشند و مطالب و 

ثانياً  شخصی که ادعای پيغمبری ميکند بايد داليل . مندرجات يکديگر را نقض نمايند 
 داشته باشد و مانند پيغمبران سلف بتواند پيشگوئی نمايد و يا ظاهری نيز در دست

ثالثاً  بايد عمل و رفتار او شايسته يکنفر رسول و پيغمبر . معجزاتی از او صدور يابد 
خدا باشد يعنی مقصود و منظور او انجام احکام خدا و تزيد احترام و جالل او بوده 

 و اجبار به مردم بقبوالند ، زيرا که پر واضح رابعاً  نبايد تعليمات خود را بزور. باشد 
است که ايمان اوردن به خدا و پرستش او از روی قلب و پذيرفتن و اجرا نمودن 

ه امور مانع ايمان واقعی و اجکامش با زور و جبر ميسر نميشود بلکه جبر در اينگون
ايط و نيز اگر کسی که ادعای نبوت کند وواجد اين عالئم و شر. ت قلبی ميشود اطاع

خالصه . شرايط مذکور در ديباچه اين کتاب نباشد ادعايش باطل و بی اساس است 
آنکه ماخذ و مدارک ما در تشخيص احکام صحيص از سقيم و حق از باطل همان 

  .شرايط ششگانه سابق الذکر و شرايط اربعه مذکور در فوق ميباشد و بس 
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  فصل اول فصل اول 
  محمد در کتب محمد در کتب در بيان اينکه آيا خبر رسالت حضرت در بيان اينکه آيا خبر رسالت حضرت 

  عهد عتيق و جديد مسطور است يا نهعهد عتيق و جديد مسطور است يا نه

  آيا مسيح خبر داده است که حضرت محمد ظهور خواهد کرد ؟

قران يکی از داليل رسالت حضرت محمد را از جانب خدا خبری ميداند که 
مسيح در انجيل بدان اشاره کرده است ، چنانکه در قران سوره الصحف مسطور است 

، يعنی عيسی به بنی اسرائيل گفت که " تی من بعد اسمه احمد مبشراً  برسول يا: " که 
اگرچنانچه . "من مژده دهنده ام از برای رسولی احمد نام که بعد از من خواهد آمد : " 

مقرر بود که بعد از مسيح رسول ديگری مبعوث گردد البته الزم بود که در انجيل 
به معلوم شود و مردم او را شناخته بدان اشاره شده باشد تا فرق بين او و پيغمبران کذ

و ايمان بياورند زيرا مسيح در انجيل خبر داده است که بعد از من پيغمبران کاذب 
ظاهر خواهند شد و در اين باب به مسيحيان امر فرموده است که از اين قبيل پيغمبران 

ولی  ). ١۵   آيه٧ و ايضاً  باب ٢۶ – ٢۴ آيه ٢۴انجيل متی باب ( جداً  اجتناب نمايند 
کسانيکه انجيل را مالحظه نموده باشند و ترجمه يا اصلش را در زبان يونانی از اول 

  تا آخر خوانده باشند ميدانند که در هيچيک از آيات و سطور آن اشاره ای که مطابق 
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مضمون و اشاره مذکور درر فوق باشد پيدا نميشود و در هيچ موضع و موردی از 
بنابر اين دعوی قران در اين . ر آمدن حضرت محمد نيامده است انجيل لفظ احمد يا خب

  . باب باطل است 

اگر کسی سوال کند که پس چگونه ممکن است اين لفظ در انجيل يافت نشود و 
حضرت محمد در قران بدان خبر داده باشد جواب گوئيم که حضرت محمد با عمداً  يا 

ً  اين ادعای خالف حقيقت را نموده است  حضرت محمد امی و بيسواد بود و  .سهوا
اطالعی از زبان يونانی و عبرانی که زبانهای اصلی انجيل و تورات است نداشت و 

ممکن است شخصی به زبان يونانی آشنا بوده و . انجيل نخوانده بود که از آن آگاه باشد
گر انجيل را ديده باشد و محض خودنمائی يا از راه مداهنه و مزاجگوئی يا به علل دي

به حضرت محمد گفته باشد که در انجيل خبر ظهور تو داده شده و مسيح در حق تو 
شايد حضرت محمد نيز از . فرموده است که بعد از من رسولی به نام احمد خواهد آمد 

بيان او خوشوقت گرديده و يا فريب سخنان او را خورده باشد و از آنرو قول آن 
شايد هم حضرت محمد اين . قرار داده است شخص را دليل اثبات دعوی رسالت خود 

ادعای خالف حقيقت را برای جلب توجه اعراب و مردمان عامی کرده باشد تا آنکه 
اعراب و مسيحيان عوام روی از مسيحيت برتابند و به دين او گرايند و رسالت او را 

ام و قبول کنند زيرا نام عيسی مسيح در آن موقع در ميان اعراب مشهور و طرف احتر
بعد از بروز اين ادعا اگر کسی انجيل را ميخواند و ميگفت که نام احمد . تعظيم بود 

در هيچيک از موارد و مواقع انجيل ذکر نشده است حضرت محمد و پيروان و 
  اصحاب وی ادعای تحريف انجيل نموده ميگفتند که نسخ انجيل مسيحيان 
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احمد در هيچيک از نسخ انجيل دستخوش تحريف و تصحيف گشته و به اين جهت لفظ 
و با آنکه در قران ذکر نشده است . ديده نميشود و حال آنکه در نسخ اصليه بوده است 

که آن آيه در کدام باب انجيل يافت ميشود ، باز مفسرين قران و علمای اسالم چند آيه 
که بر حسب تصورشان خبر ظهور از تورات و انجيل را در کتب خود ذکر کرده اند 

ما نيز بعضی از آن آيات را ذکر کرده و معلوم . حمد در آنها اشاره گشته است م
خواهيم داشت آيا فی الحقيقه اشاره ظهور حضرت محمد از مضامين آن آيات استنباط 

  .ميگردد يا نه 

  ١٨شاهد از تثنيه باب 

 نخستين آيه ای که علمای اسالم ذکر ميکنند و آنرا مهمترين آيات ميپندارند - ١
: "  سفر تثنيه است که موسی از قول خدا به بنی اسرائيل گفته است ١٨ از باب ١۵يه آ

يهوه خدايت نبی را از ميان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانيد ، 
مسلمانان بر اين آيه به لفظ برادرانت استناد جسته و آنرا دليل بر " . او را بشنويد 

 ميدانند زيرا ميگويند بعضی از طوايف عرب از نسل حقانيت ثبوت اظهار خود
ليکن . اسمعيل ابن ابراهيم اند و ميگويند مراد از نبی موعود حضرت محمد است 

هرکس آيات مذکور را از روی تفکر و تعمق مطالعه نمايد و تعصب را کناربگذارد ، 
ان کرده اند ، بزودی دريافت خواهد نمود که معنی آن آيه چنان نيست که مسلمانان بي

 موسی بنی اسرائيل را خطاب کرده علناً  فرموده ١۵ آيه ١٨زيرا در سفر تثنيه باب 
" . يهوه خدايت نبی را از ميان تو از برادرانت مثل من مبعوث خواهد کرد : " است 

  نيز بر" از برادرانت " پس جای شبهه و ترديدی نيست که لفظ 
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يل که بعضی از ططوايف اعراب از او به بنی اسرائيل منسوب است نه نسل اسمع
را در نظر نميگيرند تا " ازميان شما " پس مسلمانان عمداً  يا سهوًا لفظ . ظهور آمدند 

. آنکه آيه مزبور را به مقصود خود نزديک گردانند و آنرا به تعبير خود مناسب سازند 
انان حاصل نميشد و غافل از آنکه هرگاه لفظ مذکور هم جزو آيه نبود باز مقصود مسلم

از برادران " و " از برادرانت " اوالً  :تعبيرشان صائب در نميامد به سه علت ذيل 
اصطالحی است مشهور و معروف که کنايه از بنی اسرائيل ميباشدچنانچه از " شما 

 مکتوب است ٧ آيه ١۵مثالً  در سفر تثنيه باب . بسياری از آيات تورات معلوم ميشود 
 تو در يکی از دروازه هايت در زمينی که يهوه خدايت به تو ميبخشد يکی اگر نزد: " 

" . از برادرانت فقير باشد دل خود را سخت مساز و دستت را بر برادرفقير خود مبند 
البته پادشاهی را که يهوه خدايت برگزيند : "  مسطور است ١۵ آيه ١٧ايضاً  در باب 

برخود پادشاه بساز و مرد بيگانه ای را که بر خود نصب نما ، يکی از برادرانت را 
 مذکور ١۴ آيه ٢۴و نيز در باب " . از برادرانت نباشد نميتوانی بر خو مسلط نمائی 

بر مزدوری که فقير و مسکين باشد خواه از برادرانت و خواه از غريبانيکه : " است 
آيات معلوم ميشود بنا بر اين " . در زمينت در اندرون دروازه های تو باشند ظلم منما 

قوم بنی اسرائيل ميباشد و مقصود اين بوده است که ان " از برادرانت " که مفهوم لفظ 
" نبی موعود را از ميان قوم خود نه از قوم ديگری مبعوث خواهد کرد و استعمال لفظ 

  .من باب تاکيد ميباشد" از برادرانت 

  ری که ثانياً  از آيات تورات چنين مستفاد ميشود که پيغمب
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به بنی اسرائيل وعده داده شده که از ذريه ابراهيم باشد تا از برکت او جميع طوايف و 
از نسل اسحق و يعقوب مبعوث خواهند شد نه از نسل اسمعيل ملل عالم برکت يابند 

 ١٢ - ١٠ آيات ٢١در سفر پيدايش باب . چنانکه از آيات مفصله ذيل معلوم ميشود 
را با پسرش بيرون کن ) يعنی هاجر(اين کنيز : اهيم گفت ساره به ابر" مسطور است 

و نيز در آيه " زيرا  که پسر کنيز با پسر من اسحق وارث نخواهد بود ) يعنی اسمعيل(
خدا به ابراهيم گفت در باره پسر خود و کنيزت : "  از همان باب نوشته شده است ١٢

خن او را بشنو زيرا که به نظرت سخت نيايد بلکه هر آنچه ساره بتو گفته است س
 از همان کتاب مرقوم ١٨ آيه ٢٢و در باب ". ذريت تو از اسحق خوانده خواهد شد

". از ذريت تو جميع امتهای زمين برکت خواهنديافت چونکه قول مرا شنيدی: " است 
خدا به ابراهيم گفت که عهد : "  از همين کتاب مکتوب است ٢١-١٩ آيه ١٧و در باب 
استوار خواهم داشت تا با ذريه او بعد از او عهدی ابدی ) ی با اسحق يعن(را با وی 

يعنی آن رهاننده موعود و منجی عالی مقدار از ميان اوالد اسحق ظهور خواهد ". باشد
ً  در باب . کرد نه از اوالد اسمعيل   خدا اين وعده خود را ۴ و ٣ آيات ٢۶و ايضا

 تو جمع امتهای زمين برکت خواهند از ذريت: " تکرار نموده به اسحق ميفرمايد 
 از همين کتاب خداوند همين وعده را به ١۵ – ١٠ آيه ٢٨و ديگر در  باب ". يافت

اما وعده : " مسطور است ١۶ آيه ٣يعقوب پسر اسحق داد و در رساله غالطيان باب 
نسل ها به ابراهيم و به نسل او گفته شد و نميگويد به نسلها که گويا در باره يکی و به 

  ".تو که مسيح است 
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اگر موسی را تصديق " فرموده است ۴۵ آيه ۵ثالثاً  خود مسيح در انجيل يوحنا باب 
در صورتيکه ". ميکرديد مرا نيز تصديق ميکرديد چونکه او در باره من نوشته است 

مسيح مصداق خبر موسی و کسی است که از پيش موسی بدو اشاره کرده ، ديگر 
  .اطل و باطل است ادعاای مسلمانان ع

  ۴۵شاهد از مزمور 

 آيه ديگری که مسلمانان از تورات نقل نموده و به حضرت محمد نسبت آنرا - ٢
ای جبار شمشير خود را بر : "  ميباشد که مرقوم است ۴۵ميدهند ، آيات بعدی مزمور 

  و به کبريائی خود سوار شده غالب .ران خود ببند ، يعنی جالل و کبريائی خويش را
و به جهت راستی و حلم و عدالت و دست راستت چيزهای ترسناک را به تو خواهد ش

چون حضرت محمد برای استقرار دين خود به شمشير متوسل گشت و به " . آموخت 
زور مردم را به کيش و آئين خويش دعوت نمود ، از اين جهت مسلمانان آيه مذکور 

و حال آنکه تصور مسلمانان در اين . را طوری تعبير کرده اند که به وی مربوط شود 
موضوع بکلی خالف واقع ميباشد ، زيرا از آيات قبل و بعد مزمور مذکور معلوم 
ميشود که به هيچ وجه رابطه و نسبتی بين آن آيه و حضرت محمد نيست زيرا به همان 

 ٧ و ۶ خطاب شده است که شمشير را بر ران خود ببند ، در آيه ٣شخصی که در آيه 
 و ٨در انجيل يعنی در رساله به عبرانيان باب اول آيات . خدائی داده شده است نسبت 

 به صراحت معلوم شده است که ان شخص مسيح است و آيات مذبور همه بدو اشاره ٩
  .ميکنند

  در عهد عتيق دو نوع پيشگوئی راجع به مسيح مسطور است
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ملکوتی و مراتب عالی و يکی اشاره به فروتنی و لفتادگی او ميکند و يکی به مقام 
در بعضی موارد اين دو نوع پيشگوئی مخلوط گشته و در . الوهيتش اشاره مينمايد 

نمونه آن آياتی است که در فوق مذکور است و بزرگی و . يک جا نوشته شده است 
به موجب آن آيات معلوم ميشود که حکم آسمان و . قدرت و سلطه مسيح را بيان ميکند 

ست و اکنون هم که از عالم جسمانی رخت بر بسته ، بطور غير زمين در دست او
مرئی بر عالم سلطنت مينمايد و امور عالم را به جريان مياندازد، چنانکه خودش در 

تمامی قدرت در آسمان و زمين به من : "  فرموده است ١٨ آيه ٢٨انجيل متی باب 
ً  به دنيا باز گردد" . داده شده است   و بر زمين نزول کند باز و هنگامی که مجددا

بطور غير مرئی بر عالم سلطنت خواهد کرد و در روز آخر هم حکميت و داوری با 
زيرا که : "  مرقوم است ٢٢ و ٢١ آيه ۵او خواهد بود چنانکه در انجيل يوحنا باب 

تا آنکه همه . پدر بر هيچکس داوری نميکند بلکه تمامی داوری را به پسر سپرده است 
مت بدارند همچنانکه پدر را حرمت ميدارند و کسيکه به پسر حرمت نکند پسر را حر

و در رساله دوم به تسالونيکيان باب اول ." پدری که او را فرستاده حرمت نکرده است
و شما را که عذاب ميکشيد با ما راحت بخشد در هنگاميکه : "  مذکور است ٨ و ٧آيه 

 ظهور خواهد نمود ، در آتش مشتعل و عيسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود
انتقام خواهد کشيد از آنانيکه خدا را نميشناسند و انجيل خداوند ما عيسی مسيح را 

راجع به نزول مسيح از آسمان در آخرين روزی که جهت داوری ". اطاعت نميکنند 
  : مسطور است١۶ – ١١ آيه ١٩ميايد در مکاشفات باب 
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ناگاه اسبی سفيد که سوارش امين و حق نام دارد و به عدل و ديدم آسمان را گشوده و " 
داوری و جنگ مينمايد و چشمانش چون شعله آتش و بر سرش افسرهای بسيار و 
اسمی مرقوم دارد که جز خودش هيچکس آنرا نميداند و جامه خون آلود در بر دارد و 

ی سفيد به کتان سفيد و نام او را کلمه خدا ميخوانند و لشگر هائيکه در آسمانند بر اسبها
پاک ملبس از عقب او ميايند و از دهانش شمشيری تيز بيرون ميايد تا به آن امتها بزند 

او چرخشت غضب و خشم خدای . و آنها را به عصای آهنين حکمرانی خواهد نمود 
قادر مطلق را زير پای خود ميافشرد و بر لباس و ران او نامی مرقوم است يعنی 

  ".ان و رب االربابپادشاه پادشاه

   ۴٢شاهد از نبوت اشعيا باب 

 آيات ديگری که مسلمانان راجع به ظهور حضرت محمد از تورات نقل - ٣
: "  پيدا ميشود که ميفرمايد ۴-١ آيه ۴٢ميکنند آياتيست که در کتاب اشعيای نبی باب 

. است اينک بنده من که او را دستگيری نمودم و برگزيده من که جانم از او خوشنود 
او فرياد نخواهد زد . من روح خود را بر او مينهم تا انصافرا برای امتها صادر سازد 

نی خورد شده را . و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آنرا در کوچه ها نخواهد شنوانيد
نخواهد شکست و فتيله ضعيف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی 

واهد گرديد ومنکسر نخواهد شد تا انصافرا بر زمين او ضعيف نخ. صادر گرداند 
اگر به دقت و با نظر انصاف در اين ". قرار دهد و جزيره ها منتظر شريعت او باشند 

و ساير آيات استناديه مسلمانان تعمق شود معلوم خواهد شد که به هيچ وجه مفاهيم آيات 
  آيات مزبور
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ت فروتنی و افتادگی و صبر و مربوط به حضرت محمد نيست زيرا وی فاقد صفا
. تحمل و شکيبائی بود و در ضمن تعليماتش نيز کمتر به اين صفات اشاره رفته است 

صفات حضرت محمد از زندگانی او مشهود ميگردد ، زيرا او به سرداری عساکر و 
اصحاب و قوم و قبيله خويش با آنانيکه با وی بيعت نمينمودند مجادله و منازعه کرده 

پس معلوم شد که .  اوقات همتش مصروف تدارکات حربيه و جنگ و جهاد بود و اکثر
مفهوم اين آيات و اشارات به مسيح است نه به حضرت محمد ، چنانکه در انجيل متی 

و از اين .  تصريح شده است که آيات مزبور بدو راجع است ٢١ – ١۵ آيه ١٢باب 
يح در تمام عالم منتشر خواهد شد گذشته در همان آيات بيان شده است که تعليمات مس

چنانکه تا حال شده است و روز به روز دايره انتشار آن وسيعتر ميشود چنانکه در 
همين عصری که ما زندگی ميکنيم اکثر جزايرو اغلب واليات و شهر های دنيا محل 

  .سکنای مسيحيان است 

نها به خود دليل که آنکه نسبت دادن آيات مسطور در انجيل به مسيح با آ
حضرت محمد مربوط نميباشد ، معذالک يکی ديگر از ايرادات مسلمانان را مورد 
دقت و مطالعه قرار داده و در اطراف آن اندکی بحث مينمائيم که ميگويند مفهوم و 

حضرت " بنده من " راجع است به وی و مقصود از ۶و١ اشعيا نبی آيه ۴٢مدلول باب 
: " ابق نص صريح کتاب اشعيا که ميگويد محمد است نه مسيح زيرا آن شخص مط

بايد رسالتش " . روح خود را بر وی خواهم نهاد تا انصاف را بر امتها اشتهار نمايد 
عام باشد نه خاص و حال آنکه رسالت مسيح چون فقط برای بنی اسرائيل بوده ، جنبه 

  خصوصی داشته است و خود مسيح نيز
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:"  ميگويد ٢۴ آيه ١۵نانکه در انجيل متی باب صريحاً  به اين موضوع اشاره ميکند چ
  ".فرستاده نشده ام مگر به جهت گوسفندان گمشده خاندان اسرائيل 

صحرا و شهر هايش و قريه : "  ميگويد ١١ آيه ۴٢و نيز اشعيای نبی در باب 
هايکه اهل قيدار در آنها ساکن باشند آواز خود را بلند نمايند و ساکنان سالع ترنم نموده 

نام يکی از " قيدار "مسلمين ميگويند که نظر به اينکه ". ز قله کوهها نعره زنند ا
طوايف عرب ميباشد پس اين آيه مربوط به اعراب است و مراد از قيدار حضرت 

 نه   اين است که مراد از لفظ قيدارپاسخ ما به ايراد و اعتراض مسلمانان. محمد ميباشد
 ، يعنی اشعيا نبی از لحاظ ايف عرب ميباشدمسيح است و نه محمد بلکه کليه طو

 انتشار مسيحيت را در تمام عالم اعالم نموده و در ١٢ – ۴ آيه ۴٢پيشگوئی در باب 
 اشاره کرده است که ساکنان قيدار يعنی اعراب نيز عاقبت به مسيح ايمان ١١آيه 

ه در همين چنانک. خواهند آورد و به نام او سرود خواهند خواند و ترنم خواهند کرد 
کثرت شتران و : " مسطور است ٧ و ۶ آيه ۶٠موضوع در کتاب اشعيا نبی باب 

جميع اهل شبع خواهند آمد و طال و بخور . جمازگان مديان و عيفه ترا خواهند پوشانيد
جميع گله های قيدار نزد تو جمع خواهند . آورده به تسبيح خداوند بشارت خواهند داد

بمذبح من با پذيرائی بر خواهند آمد و . خدمت خواهند نمود شد و قوچها ی نبايوت ترا 
کليسای مسيحی " ترا "در اين آيه مقصود از ". خانه جالل خود را زينت خواهم داد 

  .ميباشد

  واما راجع به رسالت مسيح جواب گوئيم که رسالت مسيح
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 بود هم خاص است و هم عام به اين معنی که مسيح چون اول جهت بنی اسرائيل آمده
،در آن مورد رسالتش جنبه خصوصيت پيدا ميکند ، ولی بعد از ابالغ و انجام رسالت 

و به شاگردان خودکه قائم مقام او بودند ، خود به بنی اسرائيل ، کارش با آنها تمام شد 
فرمود به تمام نقاط عالم رفته و مژده و بشارت انجيل را به جميع طوايف و ملل عالم 

و ايمان آورد نجات يابد ، ليکن آن کسی که ايمان نياورد بر او حکم بدهند تا هرکس بد
 بدين موضوع اشاره شده ١۶ و ١۵ آيه ١۶خخواهد شد چنانکه در انجيل مرقس باب 

اين نکته را بايد در خاطر داشت که رسالت مسيح مانند رسالت پيغمبران . است
 ولی رسالت مسيح برای زيرا رسالت و پيام آنها با مرگشان تمام شد ، ديگرنيست،

و . نجات مردم با صعود وی به آسمان تمام نشد بلکه تا آخرين روز جاری است 
گذشته از آيات مذکوره فوق مسيح در آيات ديگر عام بودن رسالت و نجات خود را 

من نور : "  فرموده ١٢ آيه ٨صريحاً  بيان فرموده است و مثالً  در انجيل يوحنا باب 
و " يکه مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود بلکه نور حيات را يابد کس. عالم هستم 

من آن نان زنده که از آسمان نازل : "  ميفرمايد ۵١ آيه ۶ايضاً  در انجيل يوحنا باب 
اگر کسی از اين نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانيکه من عطا . ميشود هستم

ايضاً  در انجيل يوحنا باب " .  جهان ميبخشم ميکنم جسم منست که آنرا به جهت حيات
بايد آنها را . مرا گوسفندان ديگر هست که از اين آغل نيستند : "  گفته است ١۶ آيه ١٠

و نيز در " . نيز بياورم و آواز مرا خواهند شنيد و يک گله و يک شبان خواهند شد 
   مسيح١١ آيه ١٨انجيل متی باب 
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در اينجا لفظ " . نسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد زيرا که پسر ا: " ميفرمايد 
گمشدگان برای مورد مخصوصی استعمال نشده است ، بلکه عام است و شامل حال 

بنا بر اين مسيح در اين آيه نيز بر عام بودن نجات خود اشاره کرده است . همه ميگردد
نک بره خدا که گناه جهان اي: " يحيی به آواز بلند فرمود وقتی مسيح نزد يحيی آمد . 

 آيه ٢و ايضاً  در رساله اول يوحنای رسول باب  )١:٢٩انجيل يوحنا " (را بر ميدارد 
و اوست کفاره بجهت گناهان ما و نه گناهان ما بلکه به جهت تمام "  مکتوب است ٢

تا به نام : "  مسطور است ١١ و ١٠ آيه ٢ايضاً  در رساله فيليپيان باب " . جهان نيز 
و هر . عيسی هر زانوئی از آنچه در آسمان و بر زمين و زير زمين است خم ود 

خالصه از " . زبانی اقرار کند که عيسی مسيح خداوند است برای تمجيد خدای پدر 
پس ادعای . آيات مذکور چنين مستفاد ميشود که رسالت و نجات مسيح عام است 

  . شد بکلی بی اساس است مسلمانان که نای از بيخبری آنان از انجيل ميبا

  ١۶ و ١۴شاهد از يوحنا باب 

 علمای اسالم عالوه بر آيات فوق که ما به ذکر آنها مبادرت نموديم ، چند آيه - ۴
از انجيل را نيز گرفته و در کتب خودشان به حضرت محمد نسبت داده اند ، مثالً  

از پدر سوال ميکنم من " يوحنا را که مسيح ميفرمايد ١۴ از باب ٢۶ و ١٧ و ١۶آيات 
و تسلی دهنده ديگر به شما عطا خواهد کرد تا هميشه با شما بماند ، يعنی روح راستی 
که جهان نميتواند او را قبول کند زيرا که او رانميبيند و نميشناسد اما شما او را 

  ميشناسيد زيرا که با شما ميماند و در شما خواهد
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س که پدر او را به اسم من ميفرستد او همه چيز ليکن تسلی دهنده يعنی روح القد. بود 
و ايضاً  آيات " . را به شما تعليم خواهد داد وآنچه به شما گفتم به ياد شما خواهد آورد 

  . يوحنا مقصود آيات مذبور را ميرساند ١۶ از باب ١۴ الی ٧

  در موضوع فارفليط  – ١

سبت داده شده است حال مسلمانان ميگويند که اين آيات همه به حضرت محمد ن
و اين تسلی دهنده ای که مسيح در اين آيات به شاگردان خود وعده داده است حضرت 

را که اصالً  يونانی "فارقليط "اما قطع نظز از اينکه لفظ پاراکليتوس يا . محمد ميباشد
و به معنی امداد کننده و تسلی دهنده است بخالف تفسير مينمايند و معنی آنرا محمود و 

 ١۴، به مابقی کلمات و آيات نيز درست توجه نميکنندو حال آنکه در باب د ميدانند احم
 تسلی دهنده موعوده به روح القدس ناميده شده و خبر داده شده است که ٢۶يوحنا آيه 

او همه چيز را به حواريون خواهد آموخت و سخنان مسيح را به ياد ايشان خواهد 
من از پدر سوال : " يح به حواريون ميفرمايد  حضرت مس١٧ و ١۶و در آيه . آورد 

ميکنم و تسلی دهنده ديگر به شما عطا خواهد کرد تا هميشه با شما بماند ، يعنی روح 
راستی که جهان نميتواند او را قبول کند زيرا که او را نميبيند و نميشناسد اما شما او 

اين نکته مسلم است که  . "را ميشناسيد زيرا که با شما ميماند و در شما خواهد بود 
حضرت محمد در هيچ موضع و موردی روح القدس ناميده نشده است ، پس چگونه 
ممکن است حضرت محمد که پانصد سال بعد از حواريون ظهور کرد سخن مسيح را 

نزدشان بماند و در آنها باشد ؟ بديهی است که ! به ياد ايشان بياورد و آنها را تعليم دهد
  هيچ عاقل و 
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  .خردمندی اينطور فکر نخواهد کرد و اينگونه سخنان را نخواهد گفت 

نکته جالب دقت ديگر اين است که مردم حضرت محمد را ديده اند ولی فارقليط 
اگر دليل ديگری برای اتقان اين مسئله الزم . را چنانکه مسيح فرموده کسی نديده است 

چون : " وع شود که مينويسد  رج۵ و ۴ :١باشد ، خوب است به اعمال رسوالن باب 
با ايشان جمع شد ايشان را قدغن فرمود که از اورشليم جدا مشويد بلکه منتظر آن وعده 

زيرا که يحيی به آب تعميد ميداد ليکن شما بعد از اندک . پدر باشيد که از من شنيده ايد 
 لوقا ٢۴ باب ۴٩همين حکم نيز در آيه ". ايامی به روح القدس تعميد خواهيد يافت 

و چون مسيح به حواريون امر کرده بود از اورشليم خارج نشوند تا . مکتوب است 
تسلی دهنده موعود يعنی روح القدس به ايشان نازل شود ، پس اگر تسلی دهنده موعود 

در اينصورت حواريون مجبور بودند نه ) بطوريکه مسلمانان ميگويند (را محمد بدانيم 
 سال تمام در اورشليم زنده بمانند و به انتظار ظهور تنها چند صباحی بلکه ششصد

حضرت محمد بنشينند ، زيرا حضرت محمد ششصد و هشت سال بعد از مسيح ظهور 
بنا بر اين بطالن اين ادعاهای واهی مسلم ميباشد و کسانيکه اينگونه ادعا . کرد 

اده انصاف مينمايند و آيات مذکوره را به حضرت محمد منسوب ميدارند خود را از ج
  .و عقل دور ميسازند 

فرمود روح تسلی دهنده و کمک کننده ای که مسيح به حواريون خود وعده 
و روح القدس که بر حسب . القدس بوده است چنانکه از خود آيات هم آشکار است 

تعاليم انجيل مراد از اقنوم سوم تثليث اقدس است ، موافق وعده مسيح ده روز پس از 
  صعود مسيح بر 
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و .  مفصالً  ذکر شده است ٢حواريون نازل گشت ، چنانکه در اعمال رسوالن باب 
بعد از آنکه روح القدس بر ايشان نازل شد و به رسوالن قوت معجزه بخشيد و انها را 
به مقام رسالت رسانيد ، حواريون از اورشليم بيرون آمده و در تمام دنيا انجيل را 

  .ا در آخر قسمت دوم اين کتاب ذکر کرده ايمموعظه کردند چنانکه اين مطلب ر

بعضی از مسلمانان بر سبيل اعتراض ميگويند که روح القدسقبل از حواريون 
. به انبيای سلف اعطا شده بود و بنا بر اين روح القدس در دنيا موجود بوده است 
نا مگرمسيح در باب پاراکليتوس فرموده است که بعد از رفتن من خواهد آمد؟ و نيز ب

بر اصول مسيحيت روح القدس قديم و غير مخلوق است ، پس صفت مکان و زمان را 
چگونه ميتوان به او منسوب نمود و چگونه ميتوان گفت که او خواهد آمد ؟ از اين 

و به ". روح راستی در باره من شهادت خواهد داد: "گذشته مسيح فرموده است که 
چون تسلی : " باز فرموده است ". د دادشما شهادت خواهي: " حواريون نيز فرمود 

از اين مطلب چنين ". دهنده آيد جهان را به گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد ساخت 
مستفاد ميشود که پارا کليتوس با روح القدس تفاوت دارد و آن چيز ديگر و اين چيز 

و يعنی روح القدس آن روح وحی است که بر حواريون حلول نمود . ديگری است 
مقصود از پاراکليتوس حضرت محمد است که بنا به گفته مسيح بعد  از ظهور مسيح 

  .ميبايستی بيايد

اينها يک سلسله ايرادات و اعتراضاتی بود که از طرف مسلمانان در موضوع 
جواب ما به اعتراضات مسلمانان چنين . روح القدس و پاراکليتوس اظهار شده است 

  اوالً  يک جواب: است 
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و : "  و شافی اشاره ايست که حضرت مسيح در آيات مذکوره در فوق ميفرمايد کافی
پس شما در شهر اورشليم بمانيد تا .اينک من موعود پدر خود را بر شما ميفرستم 

خود مسيح لفظ پاراکليتوس يعنی تسلی دهنده را ". وقتيکه به قوت از اعال آراسته شويد
او يعنی تسلی : " وده و به حواريون گفته است با لفظ روح و راستی در يکجا بيان فرم

دهنده نزد شما خواهد آمد و شما را تعليم خواهد داد و تا وقتی که بر شما نيايد از 
، پس واضح است که پاراکليتوس و روح القدس دو تا نيست ". اورشليم جدا مشويد 

صفتی از پاراکليتوس که معنی آن تسلی دهنده است نام و . بلکه هردو يکی است 
صفات روح القدس ميباشد، زيرا تسلی و امداد برای شخص روحانی از آن سرچشمه 

بنا بر اين مسلمانان مبنی بر اينکه پاراکليتوس با روح القدس متفاوت . جاری ميشود 
ثانياً  روح القدس قبل از آنکه در روز دهم بعد از . است ، بی اساس و باطل ميباشد 

ازل گردد، در عالم وجودد داشته است و به انبيای سلف و صعود مسيح به حواريون ن
منتهی آن روح القدسی که مسيح به حواريون وعده داد و گفت . حواريون داده شده بود 

که بعد از صعود من بر شما نازل ميشود و ده روز بعد از صعودش بر آنها نزول 
 هيچ يک از يافت ، يک نزول خالص و کاملی بود و قبل از آن روح القدس به

از اين جهت هم که باشد مراتب رسالت . پيغمبران به آن ترتيب نازل نگشته بود 
پس لفظ . حواريون ارجمند و عالی بوده و از مرتبه و مقام پيغمبران برتر بوده است 

منسوب و مربوط به اين نزول خاص است نه آنکه روح القدس قبالً  " خواهد آمد"
  .ود زمان و مکان بوده است وجود نداشته يا مقيد به قي
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ثالثاً  آنطوريکه روح القدس بر انبيا و ايمانداران نازل شد ، بر مردمان دنيا دار و بی 
مسيح فرمود چون تسلی دهنده بيايد مردم را به صدق و انصاف و . ايمان نازل نميشود 

 روح گناه ملزم خواهد ساخت يعنی بوسيله وعظ انجيل که توسط حواريون انجام يافت
القدس شنوندگان را بر گناهان خود و بر نجاتيکه توسط مسيح به حصول پيوسته آگاه 

به موجب تعليمات انجيل . را به توبه و ايمان سوق خواهد داد خواهد ساخت و آنها 
توبه و انابه و ايمان و حسن نيت و قوت و اثر کردار نيک و ادراک روحانی اينهمه از 

که در انسان حاصل ميشود چنانکه در قسمت دوم اين کتاب نتايج روح القدس ميباشد 
ولی اين نکته را بايد در نظر داشت که اينگونه تاثيرات . به تفصيل بيان شده است 

  .روح القدس چيز ديگر است و نزول روح القدس بر پيغمبران و حواريون چيز ديگر

  در موضوع رئيس اين جهان   – ٢

الم از انجيل نقل نموده و در رديف اخبار آيه ديگر که بعضی از علمای اس
: "  يوحنا است که ميفرمايد ١۴ از باب ٣٠راجعه به حضرت محمد قرار داده اند آيه 

بعد از اينکه ديگر بسيار با شما نخواهم بود زيرا که رئيس اين جهان ميايد و در من 
 محمد مسلمانان مدعی هستند که مقصود از رئيس اين جهان حضرت". چيزی ندارد

اين ادعای . جای بسی شگفتی و تعجب است که مسلمانان چنين ادعائی ميکنند . است 
بی اساس خود دليل بر اين است که تا چه اندازه از مضامين و مفاهيم انجيل بيخبرند و 
تعصبات و طرفداری تا چه درجه آنها را مضطر ساخته که آمده اند از انجيل چنين آيه 

  ه حضرت محمد منسوب کرده اند و ای پيدا کرده اند و ب
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حال آنکه مراد از لفظ رئيس جهان در آن آيه شيطان ميباشد، چنانچه از ساير آيات 
 بنا بر .انجيل نيز معلوم ميشود و جميع مفسرين نيز به همين معنی آنرا تفسير کرده اند 

لک آنها ميگردد تعليمات انجيل آنانکه گناه ميکنند بنده گناه ميگردند و گناه مخدوم و ما
آيا نميدانيد که اگر : "  رساله روميان مسطور است ۶ از باب ١۶، چنانکه در آيه 

خويشتن را به بندگی کسی تسليم کرده او را اطاعت نمائيد شما آنکس که او را اطاعت 
خود " . کرده ايد بنده هستيد خواه گناه را برای مرگ خواه اطاعت را برای عدالت ؟ 

و رئيس .  انجيل يوحنا اين مسئله را بيان فرموده است ۴۴ آيه ٨اب مسيح هم در ب
قدرت هوی يعنی شيطان در ابنای بشر و فرزندان معصيت تاثير و نفوذ ميکند و بر 

 مسطور ٢ و ١روح آنها حکمرانی مينمايد چنانچه در رساله به افسسيان باب دوم آيه 
که در انها قبال . بوديد زنده گردانيد شما را که در خطايا و گناهان خود مرده : " است 

رفتار ميکرديد بر حسب دوره اين جهان بر وفق رئيس قدرت هوی يعنی آن روحيکه 
بنابر اين انجيل بالصراحه شهادت ميدهد که " . الحال در فرزندان معصيت عمل ميکند 

تمام دنيا در تحت حکم شرارت و معصيت قرار گرفته است چنانکه در رساله اول 
و ميدانيم که هرکه از خدا مولود شده : "  مسطور است ١٩ و ١٨ آيه ۵وحنا باب ي

است گناه نميکند بلکه کسيکه از خدا تولد يافت خود را نگاه ميدارد و آن شرير او را 
  " . و ميدانيم که از خدا هستيم و تمام دنيا در شرير خوابيده است . لمس نميکند 

ً  خاطر محترم خوانندگان  ميداريم که را به توضيح اين نکته معطوف لزوما
  ترجمه شده است همان " شرير  " ١٨لفظی که در آيه 
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در .تعبير و ترجمه شده است " شرارت " يا " معصيت  " ١٩لفظی است که در آيه 
مطابق قواعد زبان يونانی اين لفظ . مورد دوم در حالت مفعوليت استعمال شده است

اگر چنانچه مذکر باشد معنی آيه . مذکر و هم خنثی باشدميشود در حالت مفعوليت هم 
اين خواهد بود که تمام دنيا در شرير يا در خبيث خوابيده يعنی در تحت حکم شيطان 

ولی . است ، لهذا بعضی مترجمين آيه مزبوره را به همان مضمون ترجمه نموده اند
زيرا کسيکه در قيد در حقيقت لفظ شرير و شرارت هردو يک مقصود را ادا مينمايند 

معصيت و شرارت است در تحت حکم شيطان نيز هست که ان از اين صدور يافته 
يعنی معصيت و شرارت از منع شيطان جاری گشته است و نيز در مورد ديگر از 
انجيل به شيطان و شياطين روسا و شاهنشاهان اين جهان اطالق شده چنانچه در رساله 

اسلحه تمام خدا را بپوشيد تا بتوانيد :"  مسطور است ١٢ و ١١ آيه ۶به افسسيان باب 
زيرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم . تا بتوانيد با مکرهای ابليس مقاومت کنيد 

نيست بلکه با رياستها و قدرتها و جهانداران اين ظلمت و با فوجهای روحانی شرارت 
ته مسلم و مدلل گرديد که خالصه از آيات فوق الذکر اين نک". در جايهای آسمانی 

خدا رئيس و مالک حقيقی است ، ولی . مقصود از رئيس اين جهان شيطان است 
بواسطه گناه يطان رئيس و مخدوم گناهکاران  گرديده و چون تمام مردم گرفتار گناه 

  .گرديده اند از اين سبب از راه کنايه شيطان رئيس جهان خوانده شده است 

رئيس سرکشان و عاصيان اين جهان ميباشد ، ليکن پس از اين قرار شيطان 
  مسيح برای آن به جهان آمد که آثار افعال و اعمال
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شيطان را محو سازد و خط بطالن بر حکمت شيطان کشد ،چنانچه در رساله اول 
کسيکه گناه ميکند از ابليس است زيرا که ابليس از :"  مسطور است ٨ آيه ٣يوحنا باب 

تا اعمال ابليس را باطل  و از اينجهت پسر خدا ظاهر شد.  است ابتدا گناهکار بوده
مسيح در پرتو اطاعت و در اثر زحمات و مشقات و مرگ بر روی صليب ". سازد

توانست شيطان را مغلوب سازدو کسانی را که بدو ايمان آورند از سلطه شيطان 
و ما را از : " ست  اشاره شده ا١٣ چنانچه در باب اول رساله کولسيان آيه .رهائی دهد

و ايضاً  در رساله " . قدرت ظلمت رهانيده به ملکوت محبت پسر خود منتقل ساخت 
پس چون فرزندان در خون و جسم : "  مسطور است ١۵ و ١۴ آيه ٢به عبرانيان باب 

شراکت دارند او نيز همچنان در اين هر دو شريک شد تا به وساطت موت صاحب 
که از ترس موت تمام عمر خود و آنانيرا . اه سازد قدرت موت يعنی ابليس را تب

 مسطور ٨ آيه ۴و ايضاً  در رساله افسسيان باب ". گرفتار بندگی ميبودند آزاد گرداند
چون او به اعلی عليين صعود نمود اسيری را به اسيری برد و بخششها به : " است 

و از خويشتن : " است  مرقوم ١۵ آيه٢مردم داد  و ايضاً  در رساله به کولسيان باب 
" . رياسات و قوات را بيرون کرده آنها را آشکار نمود چون در آنها بر آنها ظفر يافت 

در نتيجه اين مبارزه ها و جنگهائيکه مسيح در عالم نهانی و جهان غير مرئی با 
  .شيطان و شياطين نمود آنها را مغلوب ساخت 

مين معنی پيدا ميشود که  اشاره ای به ه٩ آيه ١٢در مکاشفه يوحنا باب 
و اژدهای بزرگ انداخته شد يعنی آن مار قديمی که به ابليس و : " مسطور است 

  شيطان مسمی است که تمام ربع



 215 

در . " او بر زمين انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند . مسکون را ميفريبد 
مرارت و سختی آخرين حمله ای که شيطان در اين جنگ روحانی در هنگام موت و 

بعد از اين : "  انجيل يوحنا ميفرمايد ٣٠ آيه ١۴بر مسيح کرده بود مسيح در باب 
و . " بسيار با شما نخواهم گفت زيرا که رئيس اين جهان ميايد و در من چيزی ندارد 

الحال داوری اين جهان است : "  فرموده است ٣١ آيه ١٢ايضاً  در انجيل يوحنا باب 
مراد از اين آيه اين است که مسيح با تحمل . "  بيرون افکنده ميشود و رئيس اين جهان

مصيبت و باالخره مرگ شيطان را مغلوب خويش ميگرداند و سزای او را ميدهد و او 
 ٣٠ آيه ١٩را مجال نميدهد که بر ايمانداران حکومت کند چنانچه در انجيل يوحنا باب 

تمام شد " مراد از لفظ " . مام شد چون عيسی سرکه را گرفت گفت ت: " مسطور است 
اين است که جنگ و مبارزه با شيطان تمام شد و موفقيت در اين مبارزه نصيب " 

 ١١ آيه ١۶و در انجيل يوحنا باب . مسيح گرديد و نجات ايمان آورندگان محقق شد 
و اما بر داوری از آن رو که بر رئيس اين جهان : " مسيح در همين معنی ميفرمايد 

به اين معنی که روح القدس ايمانداران را آگاه خواهد ساخت که بر " .  شده است حکم
شيطان حکم شده و در دست مسيح مغلوب گرديده است بطوريکه ديگر سلطه و نفوذی 
بر ايمانداران ندارد و در آخر به درياچه آتش افکنده خواهد شد چنانکه در مکاشفه 

ابليس که ايشان را گمراه ميکند به " ت که  اشعار گرديده اس١٠ آيه ٢٠يوحنا باب 
درياچه آتش و کبريت انداخته شد جائيکه وحش و نبی کاذب هستند و ايشان تا ابد االباد 

  ناگفته " . شبانه روز عذاب خواهند کشيد 
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نماند که شيطان و شياطين هم اکنون در عذاب جهنم گرفتارند ليکن روز آخر دچار 
  .اهند گرديدسختترين عذاب و شکنجه خو

  ٧ آيه ١شاهد از انجيل مرقس باب 

 آيه ديگر که بعضی از مسلمانان از انجيل شاهد آورده و نسبت آنرا به – ۵
: "  از باب اول انجيل مرقس ميباشد که مسطور است ٧حضرت محمد ميدهند آيه 

ميگفت که بعد از من کسی توانا تر از من ميايد که اليق آن نيستم که خم شده دوال 
مسلمانان ميگويند اين آيه را حضرت مسيح راجع به آمدن " . نعلين او را باز کنم 

در اينجا نيز مسلمانان اشتباه کرده و بر خالف . حضرت محمد بيان فرموده است 
حقيقت تاويل کرده اند ، زيرا اوالً  اين آيه قول مسيح نيست بلکه قول يحيی نبی است 

ً  يحيی اين خبر را در باره حضرت مسيح . د چنانچه از آيات سابق معلوم ميشو ثانيا
 و ٢٩بيان کرده است نه در باره حضرت محمد چنانچه در انجيل يوحنا باب اول آيه 

اينک بره خدا که گناه : "  اين موضوع بالصراحه بيان شده است که يحيی ميفرمايد ٣٠
د از من ميايد که پيش اين است آنکه من در باره او گفتم مردی بع. جهان را بر ميدارد 

اگر کسی سوال کند " . از من شده است که من اليق آن نيستم که بند نعلينش را باز کنم 
که در صورتيکه مسيح در آنزمان وجود داشته پس چگونه يحيی ميتوانست راجع به او 
بگويد که بعد از من خواهد آمد ، جواب گوئيم که مقصود يحيی در اين باب تعليم دادن 

آنکه يحيی تبليغ رسالت خويش را با نجام رسانيد ، مسيح ح بوده است يعنی پس از مسي
  . خروج کرده شروع به تعليم دادن و معجزه نمودن نمود 
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  خاتمه

آيات بعضی از مسلمانان برای اثبات مدعای خويش بعضی آيات ديگر عالوه 
ب خودشان وارد مذکور در فوق از کتب عهد جديد و عهد عتيق استخراج نموده در کت

از آن آيات بعضی اساساً  در تورات و انجيل ديده نميشوند و بعضی هم که . کرده اند 
و برخی نيز معنی ديگر . هست چه لفظاً  و چه از حيث تفسير مربوط به مسيح ميباشد

دارد ، يعنی غير از آن معانی است که مسلمانان از روی تعصب برای منظور و 
چنانکه هر کسی آن آيات را بخواند و به . فسير کرده اند مقصود خويش تاويل و ت

چون ذکر و تفسير آن . تسلسل آنها متوجه شود بسهولت مقصود را در خواهد يافت 
آيات سبب تطويل بود به ذکر و بيان آنها در اينجا نپرداخته و فقط به ذکر آن آيات عمده 

 و به حضرت محمد نسبت داده که مسلمانان ازتورات و انجيل دليل خود قرار دادهای 
چه خوب است که مسلمانان الحال . اند ، اکتفا کرده ايم و معنی حقيقی آنرا بيان نموديم 

از روی دقت تمام تورات و انجيل را مطالعه فرمايند ، زيرا البته از مطالب و مقاصد 
آنها بهتر مطلع خواهند شد و در آنصورت ديگر آيات تورات و انجيل را مورد 

و اگر انصاف را شعار خود . اويالت و تعبيرات نامناسب و غلط قرار نخواهند داد ت
قرار دهند خواهند دانست که اصالً  در تورات و انجيل از حضرت محمد ذکری نيامده 

  .و بدو اشاره ای نشده است 

خالصه از مراتب مذکوره در فوق و بداليلی که در اين فصل ذکر شده ، مدلل 
 به رسالت حصرت محمد در کتب مقدسه عهد عتيق و جديد کوچکترين گرديد که راجع

بنابر اين ادعای مسلمانان در اين باب واهی و بی اعتبار و . اشاره ای هم پيدا نميشود 
  .مستند بر سند صحيحی نيست



 218 

  فصل دومفصل دوم
  در بيان اينکه آيا عبارات و مضامين قران را ميتوان در بيان اينکه آيا عبارات و مضامين قران را ميتوان 

  دليل آسمانی بودن قران قرار داددليل آسمانی بودن قران قرار داد

يل ديگری که مسلمانان جهت اثبات رسالت حضرت محمد از قران اقامه دل
و ان :" چنانکه در سوره بقره مسطور است . ميکنند عبارات و مضامين قران است 

کنتم فی ريب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسوره من مثله و ادعوا شهداکم من دون اهللا ان 
وع چيزی که ما برای بنده خود يعنی اگر شما شک داريد در موض". کنتم صادقين

نازل کرده ايم مانند آن سوره ای از خود بياوريد و اگر راست ميگوئيد شاهدان خود را 
علمای اسالم مضمون اين آيه را مستمسک و دليل خود قرار . غير از خدا دعوت کنيد 

 را داده و هميشه دم از عبارت بی مثل و مانند قران ميزنند و ميخواهند عبارات قران
عظيم ترين معجزات قرار دهند ، و حتی آنرا برتر از معجزات موسی و عيسی هم 

از اين رو عبارات قران را اقوی دليل رسالت حضرت محمد و آسمانی بودن . ميدانند 
ولی کسيکه در اين معنی اندکی تعمق نمايد و از روی انصاف . قران ميشمرند 

 دهد ، خواهد دانست که بر طبق داليل عبارات قران را مورد تحقيق و تشخيص قرار
  .ذيل عبارت قران دليل بر صحت و درستی آن نميتواند شد
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  .دليل ارجحيت قران از روی عبارت فقط دعوی پيشوايان عرب است  – ١

اوالً  اگر بالفرض شبهه را قوی گرفته و تصور کنيم که عبارات قران دليل بر 
اقص و نا رساست ، زيرا فقط کسانيکه در زبان حقانيت آن ميباشد ، باز هم اين دليل ن

عربی اطالع و تبحر پيدا کرده و وقوف کلی به آن زبان را دارند اين دليل را ميتوانند 
بفهمند ، ليکن ساير علما خود فی نفسه از فهم و قبول اين دليل عاجز ميباشند و فقط 

ی چون و چرا قبول بقول علمای اسالم ناچار سکوت را اختيار نموده و بيدليل و ب
ميکنند که عبارات قران در منتهی درجه بالغت و فصاحت ميباشد و به اين سبب کالم 

ولی اشخاص متفکر و دقيق باز در اين باب مشکوک ميشوند و در انديشه . خداست 
ً  در اين باب بر خالف واقع فکر کرده اند ،  فروميروند که شايد علمای عرب سهوا

چه عالم و چه عامی از سهو و خطا عاری نيستند و شايد علمای زيرا بنی نوع انسان 
اسالم نيز در اين باب تفکر کرده و دانسته باشند که اين ادعا قاطع نيست ولی سبب 
سکوت ايشان شايد تامين منظور و مقاصد دنيوی خود باشد يعنی از اين راه خواسته 

دانند و به همين علت تا کنون اند حرمت و اعتبار و مقام خود را در نزد مرم محرز گر
به اين امر راضی شده و جهت استقرار و تامين منافع مادی خودشان در اين باب اتفاق 
کرده باشند چنانکه علمای بت پرست با آنکه خود در دريای جهل و ظلمت فرو رفته 

تاب اند باز برای فريفتن مردم از قديم االيام تا کنون متفق الکلمه شده و ميگويند که ک
بت پرست از حيث شماره و جعلی و دروغی آنها از جانب خداست و حال آنکه علمای 

تعداد زيادتر از علمای اسالم و عرب ميباشند و صدق اين معنی بر سياحان و 
  .جهانگردان و مورخين مسلم گرديده است 
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ً  عبارت قران را نيز ميتوانستيم دليل قرار دهيم ، باز جوينده  پس اگر احيانا
حقيقت را که احتياج به سکون و آرامش و اطمينان قلبی دارد نميتوانست به سرچشمه 
و مبدا حيات جاودانی رهنمون گردد بلکه هميشه او را در حالت ترديد و ريب 

ولی انجيل بر خالف قران دارای داليل ساده و سهل و عوام فهمی است که . ميگذاشت 
 تامل حقيقت انجيل را در خواهد يافت و ما در پرتو آنها جوينده حقيقت بدون خدشه و

اين موضوع را در قسمت دوم اين کتاب توضيح داديم و خوانندگان محترم نيز آنرا 
  .بدقت خوانده و صدق گفتار ما را دريافته اند 

    

حال اگر کسی بر سبيل اعتراض گويد در صورتيکه مردمان بعد از مسيح 
 دليل معجزات مسيح نيز مانند دليل عبارات معجزات او را نديده و نخواهند ديد پس

قران نا رسا و ناقص ميباشد ، جواب مابه اين اعتراض آن است که در ميان اين و آن 
. فرق کلی است زيرا فصاحت کالم و درک لطافت بيان در جزو علوم جهانيست 

را ماخذ و دليل درستی و صحت و بنابراين اگر فصاحت کالم و درک لطافت بيان 
خره معجزه قرار دهيم فقط کسانی ميتوانند اين معجزه را دريابند و پی به لطافت باال

کالم ببرند که از علوم ادبی بهره داشته باشند ، ولی دليل معجزه مشاهده معجزه ميباشد 
چنانکه خواص و عوام از طريق مشاهده معجزات عيسی و حواريون به رسالت آنها 

ای درک اين دليل علم ضرورت ندارد و جهت استفاده بنابر اين بر. يقين حاصل کردند 
. آنانکه بعد از عيسی و حواريون ميايند معجزات مسطوره در انجيل کافی تواند بود 

در صورتيکه مومنين به مسيح بداليلی که در قسمت سابق مذکور شد و به مناسبت 
  تغيير حال و خالصی از بيماری روحی و تحصيل 
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قلب يقين تام حاصل نموده باشند که تورات و انجيل کالم تسلی و آرامش و سکون 
خداست ، در اين صورت معجزاتی که در اين کتب مذکور گرديده برای آنها اقوی 
دليل محسوب ميشود و برای اين تغيير احوال و آرامش باطن و خيال علم و فضيلت 

اشد و بس ،  فقط يک وسيله الزم است و آن ايمان آوردن به مسيح ميب–الزم نيست 
  .چنانکه در قسمت گذشته به تفصيل بيان شد

  . فضيلت قران را از حيث عبارت بر ساير کتب سنه مختلف نميتوان ثابت کرد –٢

ً  اگر چنانچه قائل شويم که تاکنون در زبان عربی مانند قران کتاب يا  ثانيا
ی از جميع عبارتی نوشته نشده است ، اين نتيجه بدست ميايد که قران در زبان عرب

کتبی که در آن زبان نوشته شده است از حيث عبارت افضل ميباشد ، نه آنکه عبارت 
قران از جميع کتبی که در سنوات مختلف عالم نوشته شده افضل باشد و از آن جهت 
کالم الهی خوانده شود ، زيرا زبانهای يونانی و التينی و انگليسی و آلمانی و ساير 

تصنيف شده که از حيث عبارت به مراتب از قران فصيحتر و زبانها عالم کتابهائی 
علمای فرنگ که عربی را فراگرفته و د ر آن زبان احاطه و تبحری پيدا . بهتر است 

کرده اند ، اين نکته را تصديق کرده و ميگويند بعضی از کتب عربی مثل مقامات 
بلکه از آن هم حريری و مقامات همدانی از حيث عبارت با قران برابری ميکنند 

افضل است و هر چند که ادعا و اظهار اين دسته از علما در نزد مسلمانان قابل اعتبار 
نيست و از راه تعصب با رعايت مصالح و منافع خود سخن انها را باور نميدارند ، 
ولی همانطور هم شهادت مسلمانان در خصوص عبارت قران در نزد ساير ملل مسلم 

  .عتبر نخواهد بودو به هيچ وجه منيست 
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اين را نيز بايد دانست که برخی از علمای عرب اقرار کرده اند که قران از 
حيث عبارت اعجازی ننموده و ثانی نبودنش بی اساس ميباشد چنانکه شاه اسمعيل در 

مسطور داشته " مزداريه " راجع به فرقه " فی امته المسلمين " تواريخ خود در باب 
صحاب عيسی بن صبيح المکنی بابی موسی ملقب بالمزدار و المزداريه ا: " است 

يسمی راهب المعتزله النه تزهد و انفرد عن اصحابه بمسائل قبيحه جدا منها ان الناس 
قادرون علی مثل هذا القران فصاحتاً  و نظماً  و بالغه و هو الذی بلغ فی القول بخلق 

 که کنيه او ابی موسی و لقبش يعنی مزداريه اصحاب عيسی ابن صبيح بودند". القران
مزدار بود و راهب فرقه معتزله ناميده ميشد زيرا که او زهد کرد و از اصحاب خود 
بواسطه مسائل قبيحه انفراد و تجرد اختيار کرد ، مردم ميتوانند قرانی نظير اين از 
حيث فصاحت و نظم و بالغت بنويسند و اين کس مبالغه کرد در سخن بر اينکه قران 

  .لوق است مخ

و مصنف شرح المواقف در باب مزدار گفته است که او دعوی نمود به اينکه 
عرب کتابی که بهتر از قران باشد ميتوانند تصنيف کرد و ديگر شهرستانی در کتاب 

ايطاله اعجاز القران من جهت : " نسبت به مزدار نوشته است خود در اين موضوع 
و . د اعجاز قران را از حيث فصاحت و بالغت يعنی او باطل کر" . الفصاحه و بالغه
من حيث االخبار عن االمور الماضيه و االتيه و من جهه الصرف : " نظام گفته است 

الدواعی عن المعارضه و منع العرب عن االهتمام به جبرا او تعجيزا اذلو خالفهم 
عنی از حيث ي". لکانوا قادرين علی ان ياتو بسوره من مثل بالغه و فصاحه و نظماً  

  اخبار امور گذشته و آينده و از لحاظ برگرداندن 
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دعوی از مجرای معارضه و بحث و احتجاج و منع عرب از اهتمام آن بواسطه 
سراسيمگی يا از روی عجز اگر از آنها جدا ميشدند هر آينه قادر بودند که مثل آن 

  .برسدسوره ای بياورند که از حيث بالغت و فصاحت و نظم به پايه آن 

اگرچه اغلب علمای عرب قول اين گروه را معتبر نميشناسندبلکه آن را کفر 
ميشمرند ، ولی اينقدر هست که از اينها معلوم شود که علمای عرب در باب عبارت 
قران متفق القول نيستند بلکه بعضی از آنها عبارت و فصاحت قران را برتر و 

  .فصيحتر از چيزهای ديگر نميدانند

ه اين دليل قران افضل باشد بزرگترين کتاب هر زبانی را نيز بايد آسمانی  اگر ب-٣
  .دانست

ً  بالفرض اگر قبول کنيم که عبارت قران در زبان عربی بی مثل و مانند  ثالثا
است و عبارتآن فقط دليل بر کالم خدا بودن آن ميباشد ، و اگر عبارت بی مثل و مانند 

دن بشود ، در آنصورت الزم ميايد که جميع کتب يک کتاب دليل آسمانی و از خدا بو
مشهوری که در قديم االيام بزبان يونانی و التينی نوشته شده و همينطور کتب معروفی 
که در اين ايام به زبان انگليسی و آلمانی و فارسی و ساير زبانها نوشته شده است و از 

 را از جانب خدا دانست حيث سالمت و عبارت نظير آنها نوشته نشده است ، تمام آنها
و همچنين کتاب ويد را که کتاب دينی هندوان است و آنها ادعا ميکنند که از جانب خدا 

بايد به مناسبت خوبی عبارتش من جانب ) با آنکه بت پرستی را تعليم ميدهد (ميباشد 
اگرچنانچه ادعای علمای اسالم در باب عبارت قران اين است که عبارت . اهللا بدانيم 

  ن از عبارات و مضامين جميع کتب عالم فصيحتر و بهتر و موزون تر است ، اينآ
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ادعا موقعی معتبر است که علمای اسالم و کسانيکه اين فتوی را ميدهند بجميع 
بديهی . زبانهای دنيا واقف باشند و کتبی که در ساير زبانها نوشته شده را بخوانند 

 التينی و آلمانی و فرانسه و هندو چينی و است مادامی که زبان عبرانی و يونانی و
غيره را کامالً  فرا نگرفته باشند چگونه ميتوانند بگويند که عبارت قران از عبارت 

چون بدين امر اقدام ننموده اند و در خود شايسته . تماام کتب عالم بهتر و افضل است 
مورد بررسی قرار و سزاوار نديده اند که کتب و علوم ساير مذاهب و اقوام ملل را 
  .دهند پس حق آنرا ندارند که چنين ادعايی را نموده و وارد نمايند

  .به همين دليل بزرگترين کتاب بت پرستان بايد از جانب خدا باشد –۴

رابعاً  ممکن است در لفافه کلمات رنگين و عبارات شيرين و دلفريب و موزون 
فر آميز گفته شود که از حيث ، مطالبی نا حق و نا روا و معانی زشت و سخنان ک

استحکام عبارت و جزالت کالم مانند نداشته باشد ، چنانکه در ميان بت پرستان و 
ساير طوايف ديده شده است و بسيار کسان به اينگونه ترهات دلفريب و عبارات جذاب 

هرگاه ادعای مسلمانان را ماخذ و مدرک حکم . و خالی از حقيقت فريفته گشته اند 
هيم ، بايد گفت که سخنان کفر آميز مزبور بواسطه فصاحت عبارت ، کالم قرار د
  . خداست

خالصه از داليلی که در باب عبارت قران ذکر شد اين نتيجه حاصل شد که 
عبارت قران خواه مثل و مانند داشته باشد و خواه نداشته باشد دليل قاطعی برای 

  . شدرسالت حضرت محمد و از جانب خدا بودن آن نتواند
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  فصل سومفصل سوم
  در بيان معانی قرآندر بيان معانی قرآن

چون ازعبارت قران دليلی نيافتيم که از خدا بودن آنرا به ثبوت برساند ، اينک 
به مضمون آن رجوع ميکنيم تا ببينيم مضامين قران دليلی جهت ثبوت حقيقت آن دارد 

  .يا نه

  طرز صحيح عبارت قران

ی نيست ، زيرا اين حفظ کردن قسمت اعظم قران بدون فهميدن معانی آن کاف
کار را طوطی نيز ميتواند بکند و اين عمل از يک طوطی شايسته تر است تا 

کسانی که معتقدند قران کلمه اهللا و نور هدايت برای بشر ميباشد ، اين نکته را .انسان
بايد در نظر داشته باشند که فقط در اينصورت قران ميتواند نور و راهنما باشد که 

داند و دماغ را روشن کند و قران اين کار را نميتواند بکند مگر قلوب را منور گر
چراغ را جائی مينهند که مردم آنرا ديده و از فروغ آن . اينکه مردم معنی آنرا بفهمند 

از اين جهت . استفاده کنند نه اين که زير کاسه جهل و نادانی و خرافات پنهانش کنند 
ً  . ض و واجب است مطالعه دقيق قران بر تمام مسلمانان فر اگر چنانچه قران فرضا

آخرين و کاملترين مکاشفه خدا باشد باز برای کسانيکه از عهده فهميدن و اطاعت آن 
  معذالک جمع. بر نميايند مفيد فايده ای نتواند شد 
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کثيری از مسلمانان به بلند خواندن آيات آن بقصد تحصيل ثواب و يا فاتحه مردگان 
مسلمانان . را دل خوش ميدارند که آيات را به آواز بلند تالوت نماينداکتفا ميکنند و خود

آيات قران را به عربی ميخوانند در صورتيکه زبان قريش را اکثر آنان نميدانند و حال 
اين کار بدان . آنکه اين طريقه استفاده از کتابی نيست که دعوی کتاب آسمانی را دارد 

خود را در مغازه تاريکی پنهان کند بجای انکه ماند که مسافری در شب تاريک مشعل 
  .آنرا در دست خود نگاه دارد تا جاده و راهی را که در آن سير ميکند روشن نمايد

  حقايق عاليه قران

هر کس غرض و طرفداری را کنار گذارده و از لحاظ انصاف قران را مطالعه 
ا از نظر دور نداشته و نمايد قبول خواهد نمود که قران در بيان صفات الهی حقيقت ر

بدرستی گفته است چنانکه در اکثر آيات در باب صفات خدا ذکر شده است که خدا 
واحد و قديم و عليم و حکيم و رحيم و رئوف غفور و کريم است و نيز در قران بيان 
شده است که بعد از مرگ روح انسان جاويد خواهد ماند و بدن قيام خواهد نمود و در 

کو کاران و بدکاران به مکافات و مجازات خود خواهند رسيد و عالوه روز داوری ني
بر اينها چندين فقره احکام ديگر در قران ذکر شده است که با احکام کتب عهد عتيق و 
عهد جديد موافقت دارد مانند نهی از بت پرستی و شرک ، يعنی به مردم گفته شده 

 نشوند و تصوير او را نکشند و اسم است که بت پرستی نکنند و برای خدا شريکی قائل
او را به بی حرمتی نبرند و دزدی و زنا نکنند و مرتکب قتل نشوند و دروغ نگويند و 
خدا را دوست بدارند و به برادران و اقربای خود احسان کنند و به فقرا و مساکين 

  .ترحم و ارفاق نمايند و غيره 
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  منبع اين حقايق کجاست؟

ً  خواهد اما کسيکه از کتب مق دسه عهد عتيق و عهد جديد با خبر باشد فورا
دريافت که حضرت محمد اين احکام صحيحه را از کدام منبع بدست آورده و ماخذ آنها 

بعبارت ديگر بر او مسلم خواهد گرديد که حضرت محمد اين احکام را از . کجاست 
حضرت محمد کتب مقدس نقل نموده و در کتاب خود گنجانده است و هرچند که خود 

تورات و انجيل را نخوانده، ليکن چون در ايام او در واليت عربستان  از مسيحيان و 
يهوديان جمع کثيری پراکنده بودند و بعالوه از کتاب سيره الرسل و انسان العيون 

بنی عم خديجه اول يهودی بود و بعد به کيش مسيحی در آمد " ورقه"معلوم ميشود که 
که حضرت محمد دعوی نبوت کند او وفات نمود و جميع مردم و چند روز پيش از آن

واليت شام نيز مسيحی بودند و حضرت محمد نيز قبل از ادعای نبوت با عم خود 
. ابوطالب و بعد از آن تنها خودش چند دفعه به قصد تجارت به واليت شام رفته بود 

اشات با بنابر اين حضرت محمد از هر طرف مجال و فرصت داشت که هنگام مم
مسيحيان و يهوديان در خصوص کتب و مذاهب ايشان گفتگو کند ولی از اصول و 
مبادی مذاهب آنها فقط تا آن اندازه مطلع گشت که مسيحيان و يهوديان در حدود 

و در موقعيکه ادعای . اطالعات و حافظه خود برای حضرت محمد نقل کرده بودند 
 يهوديت شنيده بود و با رای خود موافق يافته نبوت نمود تا انجا که از آئين مسيحيت و

  .به حافظه سپرده و در قران بيان نموده است بود 

به همين دليل است که آندسته از تعليمات انجيل را که مطابق عقل و رای خود 
نيافت در قران بيان ننمود و از آنجمله در قران خبر نداد که مسيح پسر خدا و دارای 

  ين آندستهو همچن. الوهيت است 
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از تعليمات انجيل که مشعر بر خرابی قلب است در قران بيان نشده است يعنی در 
قران به اين نکته اشاره نشده است که قلب آدمی از بس خراب است به خودی خود 
نميتواند عمل ثواب نمايد و در حضور خدا به درجه ای گناهکار است که فقط عيسی 

او را از عقوبت گناه برهاند و رهاننده و شافی و شافع مسيح بتوسط کفاره خود ميتواند 
و همچنين آن نصايح و احکام انجيل را که مربوط به . کل عالم همان است و بس 

طهارت و پاکيزگی قلب و افکار و خياالت آدمی ميباشد در قران بيان ننموده و چون 
رت محمد مسيحيان و يهوديان حکايت تورات و انجيل را بطريق صحيح برای حض

نقل نکرده بودند حضرت محمد درست انها را حفظ و ضبط ننموده بود، عليهذا 
. حکايات و مسطورات کتب مقدسه عيناً  و از روی صحت در قران نقل نگرديده است 

و نيز در قران حکاياتی نقل شده که از روی احاديث جعلی که در آنزمان در ميان 
ليکن در تورات و انجيل . س گرديده است يهوديان و مسيحيان اشاعه داشت اقتبا

  .ذکر خواهيم کرد به تفصيل  رابهيچوجه ذکری از آنها نشده است ، چنانچه اين فقره

  اختالفات بين قران و کتب مقدس

از جمله سهوهائی که در اين خصوص در قران يافت ميشود چند عدد بطريق 
ره بقره راجع به گفتگوی خدا با مثالً  آنچه در اوائل سو. نمونه در اينجا ذکر ميشود 

فرشتگان در باب خلقت آدم و پرستش او و ابا نمودن ابليس مسطور است خالف 
مسطورات تورات ميباشد ، زيرا بموجب تورات خدا چنين حکمی نداده و ابليس قبل از 

  .خلقت اين عالم نافرمانی نموده است 
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نهصد و پنجاه ساله بود که طوفان و ايضاً  در اوائل سوره عنکبوت نوشته شده که نوح 
ً  الی قومه فليث فيهم الف سنه اال : " آمد چنانچه مسطور است  و لقد ارسلنا نوحا

يعنی ما فرستاديم نوح را بسوی قوم او " . خمسين عاماً  فاخذهم الطوفان و هم ظالمون 
آنها پس بماند نوح در قوم خود نهصد و پنجاه سال پس قوم او را طوفان درگرفت و 

 مرقوم است که ١١و حال آنکه در سفر پيدايش باب هفت آيه . گناهکار و ظالم بودند 
 مسطور است که نوح بعد ٢٨ آيه ٩وقتی طوفان آمد نوح ششصد ساله بود و در باب 

و در اوائل سوره هود اشاره شده است که . از طوفان سيصد و پنجاه سال زنده ماند 
دن استنکاف نمود و در آب هالک شد چنانچه مرقوم يکی از فرزندان نوح از سوار ش

" . و نادی نوح ابنه و کان فی معزل يا بنی ارکب معنا و ال تکن مع الکافرين : " است 
من سوار شو يعنی نوح پسر خود را خواند و پسرش در گوشه ای بود و گفت ای پسر 

 و ٨ و ٧در باب ليکن در تورات در سفر پيدايش . همراه من و همراه گمراهان نباش
  . مسطور است تمام فرزندان نوح در کشتی بوده و از طوفان نجات يافتند ٩

ً  در سوره يوسف بيان شده است که يوسف نسبت به زوجه مالک و  و ايضا
" . ولقد همت به و هم بها : " ارباب خود تقاضای بدی کرده بود چنانچه مسطور است 

و حال آنکه در سفر .  فکر عورت کرد يعنی بدرستی که عورت فکر او کرد و او
 بوضوح بيان شده که يوسف بکلی صرف نظر از او نمود و در دل ٣٩پيدايش باب 

  .خود نيز فکر بد نکرد و انديشه بد راه نداد

و ايضًا در اوائل سوره قصص مرقوم است که زن فرعون موسی را پرورانيد 
  :و بعنوان فرزندی قبول نمود چنانکه گفته است 
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 و باز اشاره شده است .يعنی برداشت آنرا خويشاوندان فرعون".  فالتقطه آل فرعون "
قالت امراه فرعون قرت العين لی ولک ال تقتلوه عسی ان ينفعنا او نتخذه ولدا و هم : " 

يعنی زن فرعون گفت که برای من و برای تو به منزله نور چشم است ". ال يشعرون
و . ر آيد يا اين را پسر خود بگردانيم و انها را خبر نبود اين را نکش شايد به کام ما د

حال آنکه تورات در سفر خروج باب دوم روشن و آشکار نوشته است که دختر 
  .فرعون موسی را بزرگ کرده و بجای فرزندی قبول نمود

وايضاً  در سوره مريم مذکور است که مريم به مقام دور رفته و مسيح در زير 
فانتبذت به مکانًاقصيا فاجاها :" شده است چنانکه مسطور است درخت خرما پيدا 

يعنی آنرا گرفت و بکناری رفت و در مکان دور باز آورد ". المخاض الی جذع النخله
ليکن در انجيل لوقا باب دوم به تفصيل بيان شده . آنرا در ذره بطرف تنه درخت خرما 

 و بيت الحم در ملک يهوديه است که مسيح در شهر بيت الحم در اصطبل تولد يافت
ً  خالف . شهر آبا و اجداد مريم بود در اين موارد وو امثال آنها حضرت محمد سهوا

، يا بعلت انکه در حافظه نداشته يا يهود و نصاری به او تورات و انجيل بيان کرده 
خالف حقيقت را بيان کرده بودند و اال حضرت محمد بالشک اين تفاصيل و گزارشات 

  .يح نقل ميکرد را صح

خالصه آنکه از روی انصاف و در کمال آسانی و سهولت مدلل ميتوان نمود 
که قران از تعليمات و حکايات کتب عهد عتيق و جديد و هم از احاديث يهوديان و 
مسيحيان که در ايام محمد مشهور گشته بود و هم از وقايع و حوادث و عادات و آداب 

  يعنی در اين باب جای . تاليف شده است اعراب و مجوسيان جمع گشته و 
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ترديد نيست که حضرت محمد در صدد برامد که از مذاهب ثالثه يعنی از مذهب 
يهوديان و مسيحيان و اعراب آنزمان مذهب عليحده ای اختراع کند تا مردم به سهولت 

به همين سبب هر چيزی که از اين سه مذهب . و بدون گفتگو مذهب او را قبول کنند 
بعقل او درست آمد و موافق رای و ميلش افتاد آنرا اتخاذ نموده و مذهب جديدی برای 

تعليمات قران در خصوص صفات خدا و قيامت و . خود ساخت و در قران نوشت 
روز داوری و منهيات از قبيل دزدی و قتل و زنا و دروغ و اوامر از قبيل اطاعت و 

 سايرين تمام اينها از ماخوذات تورات و محبت خدا و دوست داشتن همسايه و اقربا و
کسی که کتب مقدسه را خوانده باشد اگر چنانچه تعليمات قران را با . انجيل است 

ً  منتقل خواهد شد که  اخبار و تعليمات قران تعليمات کتب مذبور مقابله نمايد فورا
  .منقول و مقتبس از کتب مقدس ميباشد

  انجيل حکايات قران ماخوذ است از تورات و 

همينطور هم حکايات و قصصی که در قران مسطور است ماخوذ از تورات و 
مثالً  گزارش لوط که در اواخر سوره هود مسطور است تفصيالً  و . انجيل ميباشد 

و احواالت موسی و فرعون که در .  نوشته شده است ١٩صريحاً  در سفر پيدايش باب 
 به ١۴ الی باب ٣فر خروج باب اواسط سوره االعراف مذکور گشته است در س

تفصيل ذکر شده است وقصه يوسف که در سوره يوسف مسطور است در سفر پيدايش 
 مکتوب است و احواالت مريم که در اوايل سوره مريم نوشته ۴٧ الی ٣٩ و ٣٧باب 

و از . شده است بخوبی نشان ميدهد که از انجيل لوقا باب اول استخراج گرديده است 
  يات ديگر نيز در قران يافت ميشود که ماخوذاين قبيل حکا



 232 

از کتب عهد عتيق و جديد ميباشد ، منتهی با اين تفاوت که در قران با اندکی تفاوت و 
با اندکی کم و بيش جرح و تعديل بيان شده و ما در صفحات پيش علت اين تغيير و 

  .تبديل و جرح و تعديل را ذکر کرديم

   يهوديانحکايات ماخوذه قران از روايات

از احاديث و روايات يهوديان نيز حضرت محمد چند حکايت اقتباس کرده 
از آنجمله موضوع خلقت آدم است و پرسش او توسط فرشتگان و رانده شدن . است

شيطان از درگاه خدا و بيرون رفتن آدم از بهشت که در سوره بقره و اوايل سوره 
اود و سليمان که ابراهيم بتهای پدر اعراف مرقوم است و همچنين وقايع ابراهيم و د

خود را شکست و قوم وی خواستند او را در آتش بياندازند و کوهها و پرندگان با داود 
در حمد و  ثنای خدا همنوا و هماهنگ گرديدند و باد و جن غيره در تحت فرمان 

النهی سليمان واقع شدند و فرمان او را گردن نهادند ، چنانچه در سوره انبيا و سوره 
و کيفيت بهشت و عالم فرشتگان و سوال و جواب در قبر و تقسيم . ذکر شده است 

جهنم به هفت قسمت و موضوع اعراف و اينکه دست و پا و جوارح و اعضای انسان 
، چنانچه يکايک در روز قيامت بر اعمال و افعال انسان و گناهانش گواهی خواهند داد

و نيز موضوع غسل و طهارت و تيمم با خاک  . در اواخر سوره ياسين بيان شده است
در موقعيکه آب نباشد و فرق مابين خيط ابيض و خيط اسود در روزه و نماز و غيره 
و تمام اينها از احاديث و توارد و تواتر اقوال و روايات يهوديان ماخوذ گرديده است 

 صحار و ميدارس چنانکه اکنون هم اين قبيل اقوال و روايات در کتاب تلمود و گمرا و
  .و ساير کتب يهوديان مضبوط ميباشد
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  موارد ماخوذه قران از روايت مسيحيان 

آن قسمت را که ار احاديث و روايات مسيحيان اقتباس نموده عبارت است از 
تکلم نمودن حضرت مسيح در گهواره و معجزات حضرت مسيح در کودکی چنانچه 

توب است و همچنين گزارش اصحاب در اول سوره آل عمران و در سوره مريم مک
فقره اول يعنی متکلم شدن مسيح در . کهف و الرقيم که در سوره کهف ذکر شده است 

و . گهواره در کتاب احاديث که موسوم به انجيل طفوليت مسيح ميباشد مسطور است 
محض ايضاح مطلب و روشن . گزارشات اصحاب کهف در کتاب افرايم يافت ميشود 

ذکر ميشويم که مسيحيان از حکايات و احاديث ايام سلف تنها آن شدن اذهان مت
  .قسمتهايی را قبول ميکنند که با نص صريح انجيل موافقت داشته باشد

  حکايات ماخوذه از مجوسيان

. ميزان و پل صراط که در قران ذکر شده است از احاديث مجوسيان قديم است 
ع تاريخ و مذهب آن طايفه بحث که در موضو" حيد"اين مطالب در کتاب مسمی به 

ميکند مسطور است و ديگر کم و کيف فضايای کعبه و اداب و اعمال حج از جمله 
اگر به تواريخ آن طايفه مراجعه گردد . عبادات مذهب اعراب قبل حضرت محمد است 

اطالع حاصل شود ، معلوم خواهد شد که خانه کعبه قبل از و اوضاع و احوال آنها 
 خانه مشهوری بوده که اعراب در آن ايام بر حسب عادات و حضرت محمد بت

فرايض دينيه خود آنجا را زيارتگاه و مطاف خود قرار داده بودند و بعضی اعمال و 
حضرت محمد برای تاليف و تحبيب قلوب اعراب آن . آداب ديگری نيز بجا مياورند 

  رار دين خود از جملهايام در آن اعمال اندک تغييری داده و اعمال حج را جهت استق
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  .فرايض قرار داد

با آنکه از اينگونه حکايات و قصصی که حضرت محمد از کتب مقدسه و 
احاديث و حکايات يهوديان و مسيحيان و ساير اديان اقتباس و اخذ نموده و در قران 
نوشته زياده بر اين ميتوانستيم ذکر نمائيم ، ليکن جهت آگاهی و وقوف جويندگان 

بنابر اين آنقسمت از قران که بامطالب حقه . ط به همان چند فقره اکتفا ميکنيم حقيقت فق
  .موافقت دارد و از کتب مقدس اقتباس شده دليل بر حقيقت قران نميتواند باشد

  تناقضات بين انجيل و قران

با آنکه در قران مطالب صحيحی از کتب مقدس ماخوذ ميباشد معذالک تعليمات 
 انجيل بکلی مخالف و متضاد است و همين دليل بر اين است که آن با اکثر تعليمات

تناقضات قران با انجيل از اين قرار است که اوال در انجيل . قران کالم خدا نيست
بالصراحه الوهيت مسيح بيان شده است ، ليکن قران الوهيت مسيح را انکار مينمايد و 

 انجيل بوضوح بيان شده است که ثانيًا در. فقط او را در مقام پيغمبری قبول ميکند 
مرگ مسيح کفاره گناهکاران است ،ولی قران خواننده را راجع به مرگ به شک 

مخصوصاً  اين . مياندازد ، زيرا در يکجا اقرار ميکند و در جای ديگر منکر ميشود 
اصل که مرگ مسيح کفاره گناهان ميباشد بکلی در قران مورد انکار و ترديد واقع شده 

اً  در انجيل بيان شده است که آن واسطه و ميانجی صادق واحد که فی مابين خدا ثالث. 
و خلق ميباشد مسيح است و فقط کسی ميتواند رضامندی خدا و سعادت جاودانی را 

ليکن مسلمانان مدعی . تحصيل نمايد که مسيح را واسطه و رهاننده و شفيع خود بداند 
  يباشدکه حضرت محمد شفيع گناهکاران مهستند 
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رابعاً  . که خدا بخاطر او از خطای گناهکاران ميگذرد و مومنين او را به بهشت ميبرد
خدای واحد و ابدی در انجيل خود را به اسم اب و ابن و روح القدس ناميده است اما 
قران ذات پاک الهی را با اين نام و نشان قائل نيست بلکه مسلمانان به اينهم اکتفا نکرده 

خامساً  مسيح در انجيل ميفرمايد که کتب . ليث را در عداد کفريات ميشمارند و تعليم تث
عهد عتيق و عهد جديد منسوخ نگرديده و نخواهد گرديد و آسمان و زمين زايل خواهد 
شد ولی همزه يا نقطه ای از تورات هرگز زايل نخواهد شد و نيز ميفرمايد کالم من 

اما مسلمانان بعکس اين . باد باقی خواهد ماند هرگز زايل نخواهد شد بلکه تا ابد اال
سادساً  . ميگويند که چون قران نزول يافت انجيل و تورات منسوخ و برطرف گرديد

در کتب مقدس اين نکته به وضوح و صراحت گفته شده که انسان در پرتو اعمال خود 
انکه در رساله نجات نتواند يافت بلکه فقط از برکت ايمان به مسيح نجات تواند يافت چن

 آيات ٢ و در رساله به افسسيان باب ۵ آيه ۴ و در باب ٢۴ و ٢٣ آيه ٣به روميان باب 
 مسطور است و حال آنکه در قران گفته شده است که به انسان بواسطه اعمال ٩ و ٨

سابعاً  مسيح در انجيل . حسنه و از برکات کارهای نيک و ثواب نجات خواهد يافت 
من به شما ميگويم که دشمنان خود را : " به پيروانش فرموده است  ۴۴ آيه ۵متی باب 

محبت کنيد و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبيد و به آنانيکه از شما نفرت کنند 
و حال آنکه ". احسان کنيد و به هرکه به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خير کنيد 

ه جهاد کنيد و کسانی را که منکر حضرت محمد به امت خود فرمود با ملت و قوم بيگان
  ابنای اين عالم نکاح ميکنند و : " و ثامناً  مسيح فرمود . قرانند بقتل رسانيد 
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نکاح کرده ميشوند ليکن آنانی که مستحق رسيدن به آن عالم و به قيامت مردگان شوند 
 آنجهت نه نکاح ميکنند و نه نکاح کرده ميشوند زيرا که ممکن نيست ديگر بميرند و از

انجيل لوقا باب " (مثل فرشتگان و پسران خدا ميباشند چون که پسران قيامت هستند 
زيرا : "  مسطور است ١٧ آيه ١۴و در رساله به روميان باب  ) . ٣۶ – ٣۴بيستم آيه 

". ملکوت خدا اکل و شرب نيست بلکه عدالت و سالمتی و خوشی در روح القدس 
م را در قران وعده داده و فرموده در بهشت ولی حضرت محمد بر خالف اين تعلي

غير از اينها مطالب . حور و غلمان خواهد بود و بهشتيان اکل و شرب خواهند کرد 
ديگری نيز در انجيل و تورات ميباشد که در قران به ضد آنها نوشته شده است ولی 

  .برای احتراز از تطويل کالم به همين چند فقره اکتفا شد

 فوق معلوم شد که تعليمات قران بکلی با تعليمات انجيل از مراتب مذکوره
مخالفت و مغايرت دارد و بنابر اين شرط اولی را که در مقدمه همين قسمت کتاب 

و چون ممکن نيست کالم و . جهت شناختن پيغمبر حقيقی ذکر کرده ايم ايفا مينمايد 
مت اول و دوم اين کتاب خدا با يکديگر مغايرت داشته باشد ، و بداليلی که در قس

کتب مقدس بيان کرديم مسلم گرديد که کتب مقدسه تبديل و تحريف رساله در خصوص 
نيافته و کالم حقيقی الهی ميباشند، پس از روی همين داليل که قران با کتب مقدس 
مخالفت دارد مسلم ميگردد که کالم خدا نيست و اگر چنانچه برای اثبات عدم حقيقت 

کوره دليل ديگری نميبود همان دليل کافی بود ، زيرا در انجيل قران سوای دليل مذ
  مکتوب است که هرکس ضد آن حرف بزند اگر به صفت فرشته هم ظاهر 
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 ٨شده باشد باز کالم او را از خداوند ندانند چنانکه در رساله به غالطيان باب اول آيه 
انجيلی غير از آنکه ما بلکه هرگاه ما هم يا فرشته ای از آسمان : "  مسطور است ٩و 

چنانکه پيش گفتيم االن هم باز . باد ) يعنی ملعون (بشارت داديم بشما رساند آناتيما 
  ".ميگوئيم اگر کسی انجيلی غير از آنکه پذيرفتيد بياورد آناتيما باد

در اينصورت الزم نيست بيش از اين در رد قران بحث کنيم زيرا همين 
ی است کافی و مبرهن که آن از جانب خدا نيست ولی ما اختالف آن با کتب مقدسه دليل

برای جويندگان حقيقت داليل ديگری نيز ذکر خواهيم کرد تا بهتر معلوم و مدلول شود 
  .که قران کالم خدا نيست

  قران رفع احتياجات قلبی را نميکند

دلييل ديگری که ميرساند قران از جانب خدا نيست اين است که قران تقاضای 
ا رفع نمينمايد زيرا در ديباچه رساله بيان کرديم که الهام حقيقی آن تقاضاها و قلبی ر

خواهشهای روحانی در روح و قلب را رفع مينمايد و نيز در ديباچه به ثبوت رسانديم 
که يکی از تقاضاهای روحی انسان آنست که وی از صفات خدا و اراده ای که نسبت 

ز وسائل انجام آن آگاه شود و در حضور خدا بری به انسان دارد اطالع بهم رساند و ا
الذمه گردد و قلبش طاهر و کردارش نيک و پسنديده شودو به خوشی جاودانی و 

و همچنين در ديباچه ثابت کرديم که اگر چنانچه کتاب دينی تقاضا . سعادت ابدی برسد 
به مراتب و تمنای روح را بر نياورد و حاجات قلبيه را اجابت ننمايد و آدمی را 

. مذکوره نرساند ، همين خود دليلی است کافی و واضح که آن کتاب کالم خدا نيست 
پس از آنکه کسی درست از مضامين قران اطالعحاصل کند بر او معلوم خواهد شد که 

  تعليمات قران
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هرچند که در قران نيز پاره ای . دررفع حاجات روح آدمی عاجز و قاصر است 
ه از کتب مقدس ديگر ماخوذ و اقتباس گرديده ، ليکن به آن احکام و مطالب صحيح

کمالی که در انجيل بيان شده و به وضوح پيوسته است در قران صفات خدا و اراده و 
  . احکام او و احوال روحی و قلبی انسانی بيان نشده است

و نيز موضوعی که آدمی برای طاهر کردن قلب و تقرب به خدا الزم دارد در 
به موجب بعضی مضامين و مفاهيم قران .  نشده و بکلی از نظر افتاده است قران ذکر

تقدس و عدالت خدا و پاکی قلب آدمی باطل ميشود و ما در اين باب بحث خواهيم نمود 
تعليمات قران اصالً  تقاشاهای روحی را رفع نميکند در صورتيکه در پرتو آنها . 

ائی جسته و آزادی يابد و چيزی که انسان آدمی بايد از گناهان خود و عقوبت آنها ره
را شايسته حضور خدای مقدس عادل گرداند بدست انسان نميدهد ، زيرا با آن وسائلی 

چنانکه در قران و در ساير . که ذکر شده انسان نميتواند خطايای خود را جبران نمايد 
 از برکات کتب مسلمين بيان شده است که آدمی در پرتو توبه و اعمال حسنه و ثواب

رحمت کثيره خداوند و بوسيله شفاعت حضرت محمد و ايمان بر او مورد غفران و 
آمرزش واقع ميشود و خدا بواسطه اينها از تقصير و خطای بندگان گناهکار گذشته و 
انها را مورد قبول درگاه خود ميداند و حال آنکه اين عقيده بکلی باطل و بی اساس 

واخر فصل سوم از قسمت دوم اين رساله به ثبوت رسانديم است زيرا در باب توبه در ا
  که خدا تنها توبه را برای در گذشتن و عفو گناهان انسان کافی
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 به وضوح بيان شده است که خدا فقط از گناه کسانی ميگذرد که نميداند و در انجيل
ً  به مسيح ايمان آورند ، اما هرکس که به مسيح ايمان نيا ورد توبه نموده و قلبا

مستوجب غضب خدا خواهد شد و به هالکت ابدی گرفتار خواهد گرديد چنانکه در 
 و در انجيل مرقس ٢١ آيه ٢٠ و در اعمال رسوالن باب ١۵انجيل مرقس باب اول آيه 

.  اين مطالب ذکر شده است ٣۶ آيه آيه ٣ و در انجيل يوحنا باب ١۶ و ١۵ آيه ١۶باب 
د از اين مطالب آگاه خواهد گرديد و همچنين در و اگر کسی به آيات مذکوره رجوع کن

فصل دوم و سوم از قسمت دوم اين رساله مشروحاً  ذکر شده است که انسان با اعمال 
حسنه نميتواند خود را از عذاب و عقوبت گناهان برهاند زيرا از کتب مقدسه استنباط 

رند که شايستگی گرديد که تمام مردم در حضور خدا گناهکارند و عمل شايسته ای ندا
حضور خدا را داشته باشند و نيز در موارد متعدد به ثبوت رسيده که بموجب 
مسطورات انجيل خدا فقط بخاطر مسيح نسبت به گناهکاران رحيم و بخشنده و با 
عطوفت است و فقط خط بطالن بر روی گناهان کسانی ميکشد و از خطای آن 

ً  به مسيح  ايمان آورده باشند و او را رهاننده و اشخاصی صرف نظر ميکند که قلبا
ليکن کسيکه به مسيح ايمان نياورده و او را وسيله . نجات دهنده خويش بشناسند 

واقع نخواهد شد بلکه دچار رهائی خود نشناخته باشد هر آينه مورد عفو و آمرزش 
ز عواقب گناهان خود خواهد شد و در هالکت ابدی باقی خواهد ماند چنانچه در آيات ا

  .آيات سابق الذکر انجيل اين معنی مسلم گرديد

  مسئله شفاعت حضرت محمد

موضوع ديگری که بايد در آن اندکی بحث نمود مسئله شفاعت حضرت محمد 
  اين. است 
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معنی با نص انجيل مباينت دارد چه در انجيل بيان شده است که شافع گناهان مسيح 
عيسی بدو گفت :"   مکتوب است ۶  آيه١۴است و بس چنانچه در انجيل يوحنا باب 

و ايضاً  " . هيچکس نزد پدر جز بوسيله من نميايد . من راه و راستی و حيات هستم 
در هيچگس غير از او نجات : "  مسطور است ١٢ آيه ۴در اعمال رسوالن باب 

و نيز " نيست زيرا اسمی ديگر زير آسمان به مردم عطا نشده که بدان ما نجات يابيم 
زيرا خداوند واحد : "  گفته شده است ۶ و ۵ آيات ٢له اول تيموتائوس باب در رسا

است و در ميان خدا و انسان يک متوسطی است يعنی انسانی که مسيح عيسی باشد که 
از اين آيات چنين مستفاد ميگردد که هيچ نفسی از عالم " . خود را در راه همه فدا کرد

چون حضرت محمد . تواند بود مگر عيسی مسيح باال و از عالم پائين واسطه و شفيع ن
او خود از نوع بشر بود و از نفوذ سهو و نسيان و گناه مصئون نبود ، در اين صورت 

پس چگونه ميتوان چنين . خود به شفاعت و وساطت نجات دهنده ديگری احتياج داشت 
  شخصی را شفيع ديگران تصور نمود؟

دلل نموديم که شافع و رهاننده بايد در قسمت دوم فصل دوم و سوم اين کتاب م
نگفته نماند که مقام رسالت بواسطه گناه متزلزل نميشود ، يعنی اگر . بکلی بيگناه باشد 

رسولی گناه کرد و مرتکب خطائی شد ، ممکن است در مقام رسالت خود باقی بماند و 
ه با توضيحاتی که در صفحات گذشته در اين قسمت داديم تصور نميرود حاجت ب

در قران اشعار گرديده که . ولی مقام شفاعت با گناه متزلزل ميشود . اطناب کالم باشد 
فاصبر ان :"حضرت محمد گناهکار بوده است چنانکه در سوره المومن مسطور است 

  وعد 
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يعنی صبر کن زيرا ". اهللا حق و استغفر لذنبک و سبح بحمد ربک بالعشی واالبکار
 گناه خود طلب عفو نما و شام و صبح پروردگار خود وعده خدا حق است و از برای

فاعلم انما ال اله االاهللا و استغفر : " و نيز در سوره القتال مذکور است .را ستايش کن 
يعنی بدان که نيست خدائی مگر خدای واحد طلب " . لذنبک و للمومنين و المومنات 

ز در همين موضوع در با. آمرزش نما از برای گناهان خودت و مومنين و مومنات 
انا فتحنا لک فتحاً  مبينا ليغفر لک اهللا ما تقدم من ذنبک : " سوره الفتح اشاره شده است 

يعنی اينک ما به تو فتح نمايانی را بيان کرده ايم که خدا گناه ماضی و " . و ما تاخر 
و در اينکه آيات مزبوره بالشک به خود حضرت محمد . مستقبل تو را عفو نمايد 

او از ارتباط کالم و ربط آيات به يکديگر معلوم ميشود راجع است و نه به قوم و امت 
للمومنين و " خطاب به خود حضرت محمد است و الفاظ " لذنبک"چنانچه لفظ 

  .منسوب و مربوط به امتانش ميباشد" المومنات 

 و از احاديث هم که ما ذيالً  نقل خواهيم نمود معلوم ميشود که گناهان گذشته
آينده حضرت محمد که خداوند بر حسب آيات مذکوره بخشيده گناهان امتش نيست 
چنانکه بعضی علما ادعا ميکنند بلکه در حقيقت مقصود از آيات مذکوره و موضوع 

اينک احاديث متواتره را در اين موضوع به شرح ذيل بيان . گناه اشاره به خود اوست 
 از قول امام جعفر مکتوب است که ٧۵م صفحه در کتاب حيات القلوب جلد دو: ميکنيم 

حضرت محمد شبی در خانه ام سلمه به دعا مشغول گشته و ميگريست و ميگفت که 
خداوندا ، مرا هرگز به سوی بدی مگردان هرچند که مرا از آن نجات داده ای و مرا "

  چون خدا: " ام سلمه به وی گفت که ". يک چشم زدن به خود مگذار 
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 و آينده تو را بخشيده است چرا چنين ميگوئی و گريه ميکنی ؟ حضرت گناه گذشته
ای ام سلمه چگونه ايمن شوم در صورتيکه حق تعالی حضرت : " محمد فرمود که 

يونس را بقدر يک چشم زدن به خود گذاشت و از او صادر شد آن خطائی که صادر 
ً  در جای ديگر همان کتاب حديثی به همان مضمو!" شد  ن از حضرت امام و ايضا

. جضرت محمد شبی در خانه عايشه بود و عبادت ميکرد محمد باقر منقول است که 
چرا خود را اينقدر خسته ميکنی و ميرنجانی در صورتيکه خدای : " عايشه پرسيد 

ای عايشه آيا بنده : " فرمود " تعالی گناهان گذشته و آينده تو را عفو فرموده است ؟ 
 از همان کتاب مسطور است که حضرت ٣٠١و در صفحه " م ؟ شکر کننده خدا نباش

محمد برای امتنان خود خطبه ای خواند و بعد از حمد و ثنای خدای تعالی مردم را 
خداوندا : " نصيحت داده و در اواخر آن به گناهان خود اعتراف نمود و مکرر فرمود 

د و برای شما طلب من از خداوند برای خو" و فرمود " . مرا و امت مرا بيامرز 
و همچنين بخاری و مسلم روايت کرده اند چنانکه در کتاب حصن ". آمرزش ميکنم 

الحصين در فصل صلوات مسطور است که جضرت محمد به گناه خود اقرار نموده 
رب اغفر لی خطيتی و جهلی و اسرافی فی امری کل و ما انت اعلم به : " دعاکرده که 

و عمدی و جهلی و هزلی و کل ذالک عندی اللهم اغفر لی منی اللهم اغفر لی خطايای 
ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت انت المقدم و انت الموخر و انت علی 

مرتکب شدم و هر گناهی که يعنی مرا ببخشا هر گناهی را که پيش " . کل شی قدير 
و هر گناهی که تو بعد کردم و هر گناهی که مخفی داشتم و هر گناهی که اعالم کردم 

و در . از من ميدانی ، توئی اول توئی آخر، تو خدائی و بجز ذات تو ديگری نيست 
  کتاب مشکوت
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المصابيح در کتاب اسما اهللا تعالی در باب استغفار و توبه از بخاری روايت است که 
" . قال محمد انی استغفر اهللا و اتوب فی اليوم اکثر من سبعين مره: " ابو هريره گفت 

يعنی محمد گفت که بدرستی من از خدا طلب آمرزش ميکنم و روزی زياده از هفتاد 
: در همان صفحه از مسلم روايت شده است که حضرت محمد گفت . مرتبه توبه ميکنم 

يعنی به درستی که من زياده از صد مرتبه از " . انی الستغفر اهللا فی اليوم مائه مره " 
 در همان کتاب در باب االستعاذه مسلم از قول عايشه روايت و نيز. خدا استغفار ميکنم 

اللهم اغسل عنی خطايای بما الثلج و البرد و نق قلبی من : " ميکند که محمد گفت 
الخطايای کما نقيت الثوب االبيض من الدنس و باعد بينی و بين خطايای کما باعدت 

ا آب و برف و يخ بشوی و يعنی ای خداوند گناهان مرا ب" . بين المشرق و المغرب 
باز در کتاب . . گناهان مرا بقدری که مشرق از مغرب دور است از من دور نما 

قال ابو هريره کان النبی يقول فی السجود : " الصلوه در باب السجود روايتت است 
يعنی ابو هريره ". و اوله و آخره و عالنيه و سره اللهم اغفر لی ذنبی کله قله و جله 

بارالها جميع گناهانم را ببخش اعم از گناهان صغيره يا : نبی در سجده ميگفت گفت که 
  .کبيره و اول و آخر چه ظاهر چه پوشيده 

اگر بعضی از علما گويند که معنی استغفار و مغفرت در اين آيات اين است که 
 حتی المقدور پوشيده و پنهان نمايد جواب گوئيم چيزی که از عالم امکان پا به عرصه

ظهور نگذارده باشد بديهی است وجودی ندارد يعنی در حکم معدوم است و در 
خصوص چيزی که نيست و وجود خارجی ندارد ادعای وجود برای آن کردن چه در 

از اينجهت استغفار و طلب آمرزشی . حال و چه در گذشته خالف حقيقت خواهد بود 
  برای گناهی که وقوع نيافته است 



 244 

بنابر اين ادعای مذبوره عاطل و باطل است و مرتبه امکان . هد بود بيمورد و بيجا خوا
و . را با عالم ظهور و وقوع مساوی دانستن خالف عقل است و کار خردمندانه نيست 

اگر اين ادعا را مخزن و مالک حکم قرار دهيم بايد گفت که فرشتگان پاک ميز 
 . هور نرسيده باشد گناهکار خواهند بود ولو اينکه از آنها گناهی هم به ظ

در صورتيکه از آيات قران و احاديث به ثبوت قطعی رسيده است که حضرت 
. محمد گناهکار بوده ، ديگر چگونه امکان دارد که او رهاننده و شفيع گناهکاران باشد 

بنابر اين انسان نميتواند با وسائلی که در قران مذکور گرديده از گناهان خود پاک شود 
نها رهائی يابد و به همين جهت بر حسب دستور قران ادمی نميتواند قلب و از عقوبت آ

خود را پاک و مهبط انوار الهی قرار دهد و باالخره نميتواند به سعادت ابدی نايل شود 
به اين . بلکه در ورطه گناه باقی خواهد ماند و به غضب خدا گرفتار خواهد گرديد 

ازد و آدمی را به سرمنزل نجات نميرساند جهت قران احتياجات روجی را مرتفع نميس
پس قران برای تحصيل نجات بيفايده ميباشد و شرط اولی را که در ديباچه کتاب . 

برای الهام حقيقی ذکر کرديم به انجام نميرساند و به همين جهت ثابت و مدلل است که 
ر آورده قران کالم خدا نيست و حال آنکه انجيل تقاضاهای روحی ايمان آورنده را ب

ميکند و او را قادر به شناخت خدا و احواالت روحی خويش ميگرداند و در پرتو 
نجات مسيح گناهانش مورد عفو واقع ميشود و رضامندی خدا شامل حالش ميگردد و 
به بخشش جاودانی و سعادت ابدی نائل ميشود و ما اين موضوع را در قسمت دوم اين 

  .رساله به تفصيل بيان کرديم
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  . ای از مطالب مخصوص قرانپاره

يکی ديگر از داليلی که ميرساند قران از جانب خدا نيست مطالب ناشايستی 
مستبد است که در آن مسطور است و از رحمت و محبت و قدوسيت و عدالت خدا 

  .ميباشد

  فردوس موعود  در قران – ١

نکه حکايتی در سوره قتال مسطور گشته که مدعای فوق را اثبات ميکند ، چنا
مثل الجنه التی وعد فيها المتقون فيها انهار من ما غير آسن و انهار من : " مينويسد 

لبنلم يتغير طعمه و انهار من خمر لذهللشار بين و انهار من عسل مصفی و لهم فيها من 
يعنی بهشتی که به متقيان وعده داده شده چنين است که ".کل الثمرات و مغفره من ربهم

 آب فساد ناپذير و نهر های شير که طعمش تغيير نيابنده است و نهر در آنجا نهر های
های لذيذ جهت آشامندگان و نهر های عسل مصفی و از هر نوع ميوه در آنجا به جهت 

الواقعه و در سوره . مورد آمرزش پروردگار خود واقع ميشوند ايشان ميباشد و 
 االولين و قليل من االخرين اولئک مقربون فی جنات النعيم ثلثه من: " مسطور است 

علی سرر موضونه متکئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون باکواب واباريق 
و کاس من معين اليصدعون عنها و ال ينزفون و فاکهه مما يتخيرون و لحم طير مما 

و يشتهون و حور عين کامثال اللولو المکنون جزا بما کانوا يعلمون اليسمعون فيها لغوا 
و اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين فی سدر مخضود و . ال تاثيماً  االقيالً  سالمًا سالماًً

طلح منضود و ظل ممدود وما مسکوب و فاکهه کثيره ال مقطوعه و ال ممنوعه و فرش 
ً  الصحاب اليمين  ً  اترابا ً  عربا يعنی ".مرفوعه انتا انشا ناهن انشا فجعلنا هن ابکارا

  ند که از بهشت خدا تقرب جسته اند بسياری از اولينآنها کسانی هست
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و اندکی از آخرين و بر باالی مسند های مرصع در مقابل يکديگر خواهند نشست و به 
جهت خدمت گذاری ايشان جوانان مخلد در اطرافشان خواهند ايستاد و پياله ها و 

يست و انواع ميوه ابريقها و کاسه های ماالمال از شراب که صداع آور و مست کننده ن
ها از هرچه ميل داشته باشند و حورالعين مانند لولو مکنون جزای اعمال ايشان خواهد 
بود و در آنجا سخن لغو يا زشتی نخواهد شنيد مگر صدای سالم سالم را و اصحاب 
يمين چه نيکبخت خواهند بود و در زير درخت سدر و طلح و سايه وسيع در کنار 

ن ميوه های بسيار قطع نشده و غير ممنوعه و در آنجا زنان آبهای جاری و در ميا
شريف و پرهيزکار ميباشند و همانا ما آنها را بطرز مخصوصی آفريده ايم و آنها را 

. محبوب شوهران خود قرار داده و با آنها همسن نهاده ايم به جهت اصحاب يمين 
قران بشرح فوق اينست کيفيت بهشتی که از برای اصحاب يمين معين شده و در 

  .مسطور است 

آياتی که در موارد ديگر نوشته شده از اين بيشتر ناشايست و نا مربوط است 
فيهن قاصرات الطرف لم يطمتهن انس : " چنانچه در سوره الرحمن مسطور است 

يعنی جهت مومنان در بهشت حوريانی آماده شده است که فقط به " . قبلهم و ال جان 
رند و قبل از شوهران خويش دست انس و جن هم به آنها نرسيده شوهران خود توجه دا

ان للمتقين مفازاً  و حدائق و اعنباً  و کواعب : " و نيز در سوره النبا وارد است . است 
  ً ً  دهاقا ً  و کاسا يعنی بدرستيکه برای پرهيزکاران محل عيش مهيا گرديده " . اترابا

پستان و شوهر دوست و کاسه های پر کرده يعنی باغهای درخت انگور و حوريان نار 
بديهی است که شايسته نيست اين کلمات کالم خدا ناميده شود زيرا اين قبيل مضامين . 

  در 
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 بر طبق اين آيه و ساير آيات .مقابل تقدس و علم خداوند بی مناسبت و نا شايست ميباشد
رت است از قران پيروان حضرت محمد در آخرت موفقيتی که خواهند داشت عبا

 فرشهای گرانبها و خوردن ميوه پوشيدن لباسهای فاخر و نشستن و آرميدن در روی
های خوشمزه و گوشتهای لذيذ طيور بهشتی و نوشيدن شراب لذيذ و شير و عسل 

  .مصفا و صحبت و رفاقت با حورالعين

مفسيرين قران و احاديث لذت اينها را در آخرت به طرز اغراق آميزی بيان 
 چنانکه کيفيت آن در کتاب عين الحيوه و کتاب حق اليقين و مشکوه المصابيح ميکنند

و . در باب صفت الجنت و اهلها و ساير ابواب مفصالً  به رشته تحرير در آمده است 
از مضمون احاديث مرقومه چنين استنباط ميشود که بهشت مسلمانان بالکل مجازی و 

ر انسان گناهکار خطور کند و هرچه جسمانی است به اين معنی که هرچه از خاط
  .هوس آميز و شهوت انگيز باشد در آنجا آماده و مهيا است

بديهی است بر چنين بهشتی اميد داشتن و به چنين جای هوس انگيزی دل بستن 
آدمی را از داشتن قلبی پاک و نيات و افکار صحيح و نيک باز ميدارد و هوسهای 

چنين بهشتی چگونه شايسته و اليق قدوسيت خداوند پس . نفسانی را در او قوت ميدهد 
ميتواند باشد و روح انسانی که برای عبادت ابدی خلق شده و طالب و آرزومند لذت 
روحانی است و از سرچشمه فيض و محبت خدا سيراب ميگردد چگونه ميتواند خرم 

لعه کننده را باشد و مالک جالل ابدی گردد ؟ آيا اين قبيل آيات قران افکار نفسانی مطا
به حرکت نمياورد و آيا ممکن است خدا تقاضاهای نفسانی را انجام دهد؟ حاشا ، زيرا 

  بنابر اين بهشت! اگرچنين ميبود بر قدوسيت خدا بحث وارد ميامد 
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  .موعوده در قران با داليل قطعی مذکور در فوق از خدا نيست

  .موضوع جهاد در قران –٢

يا ايها النبی جاهد الکفار و المنافقين و اغلظ  " :در سوره التحريم مسطور است 
يعنی ای پيغمبر جهاد کن با کفار بوسيله شمشير و با منافقين به حجت و به ". عليهم

کتب عليکم القتال و هو کره : " و ديگر در سوره بقره است . ايشان تندی و سختی نما
و نيز در . ما کراهت دارد يعنی به شما امر شد مقاتله کنيد ولی اين از برای ش". لکم

فليقاتل فی سبيل اهللا الذين يشرون الحيوه الدنيا باالخره و : " سوره نسا مکتوب است 
يعنی جهاد کنندگان " . من يقاتل فی سبيل اهللا فيقتل او يغلب فسوف نوتيه اجراً  عظيما 

ه خدا در راه خدا کسانی هستند که با حيات دنيا آخرت را ميخرند و هرکس که در را
و در . جهاد نمايد و بقتل رسد يا غالب آيد بدرستی که ما به او اجر عظيم خواهيم داد

يعنی بکشيد شما آنها را يا انکه " . تقاتلونهم او يسلمون : " سوره الفتح مسطور است 
و قاتلوهم : " و آيه سوره انفال نيز بدين موضوع اشاره ميکند . آنها بايد مسلمان شوند 

فتنه يعنی مقاتله نمائيد با کافران تا ديگر " . ون فتنه و يکون الدين کلمه اهللاحتی ال تک
ً  در سوره نسا مسطور است . نماند و دين کليه دين خدا باشد فان تولو : " و ايضا

يعنی کسانيکه از اسالم روگردان شوند بگيريد ". فخذوهم و اقتلوهم حيث و جد تموهم 
  .ا که يابيد آنها راآنها را و بقتل رسانيد در هرج

بر حسب مفاد و مضمون شش آيه مذکور در  فوق که راجع به جهاد از قران 
ذکر نموديم حضرت محمد مواعظ خود را به ضرب شمشير تبليغ مينمايد و مردم را 

ه آئين اسالم از روی عنف و شدت و کراهت مومن  ميگرداند و به اجبار مردم را ب
  معتقد و قائل
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کس که دين محمد را قبول نمايد اگر چنانچه بعد روی از آن آئين برتابد مينمايد و هر 
پس ديگر جای بحث و گفتگو در . در هر جا که بيابند در همان ساعت مقتولش سازند 

مباحث قران نيست زيرا انچه از مضمون و آيات قران مستفاد ميگردد شخص يا بايد 
ً  ايمان آورد يا به قتل برسد ً  و کرها در اين مورد قوه اختيار که خدا به آدمی . جبرا

  داده است از بين ميرود و ديگر اختيار در قبول و رد نيک و بد از انسان سلب
  .ميگردد 

  . موضوع جبر در قران–٣

من يشا اهللا يضلله و من يشا يجعله علی صراط : " در سوره انعام مرقوم است 
 گمراهی ميکشاند و هرکه را هرکه را خدا بخواهد بضاللت و" يعنی " . مستقيم 

ان : " و باز در سوره بقره نوشته شده است ". بخواهد بطريق صواب وادار مينمايد
ختم اهللا علی قلوبهم و علی . الذين کفروا سوا عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم ال يومنون 

يعنی آنانی که کافرند تفاوتی " . سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظيم 
خدا دلهاو . انها ايمان نخواهند آورد . ميکند که تو به ايشان نصيحت دهی يا ندهی ن

است و مورد عذاب عظيم گوشهای ايشان را مهر نموده و جلو چشمانشان پرده کشيده 
من يهد اهللا فهو المهتدی و من : " و در سوره اعراف مسطور است . واقع خواهند شد

يعنی هر " . ذرانا لجهنم کثيراً  من الجن و االنسيضلل فاوالئک هم الخاسرون و لقد 
کس را که خدا هدايت نمايد او هدايت خواهد يافت و انان را که به ضاللت اندازد هر 
آينه هالک خواهند گرديد و بدرستی که ما بسياری از جن و انس را جهت جهنم آفريده 

  .ايم

يگردد به درجه ای بر طبق سه آيه مذکور اختيار مطلق از انسان بکلی سلب م
  که انسان هيچ اختيار و قدرتی در ايمان آوردن 



 250 

بنابر اين نصيحت و تعليم هم بيفايده و باطل خواهد بود، زيرا . يا نياوردن ندارد
شخصی را که خدا از ازل کفر و الحاد نصيب او نموده و از برای جهنم آفريده است ، 

از مضمون آيات قران چنين مستفاد ! يند ديگر چه سود از اينکه به او تکليف ايمان نما
ميشود که العياذ باهللا خدا مانند پادشاهی ظالم عدالت و محبت را از نظر دور کرده و 
بعضی اشخاص را بجهت ايمان و برخی را برای کفر و گناه و جهنم آفريده است و از 

ين خداوند طالب بنابرا. روز ازل مقدر کرده که آنها تا ابداالباد در آتش جهنم بسوزند 
. بدبختی و آزار و هالکت ابدی بندگان خود ميباشد نه آسايش و راحتی و شادمانی آنها 

اما اگر احياناً  اين آيات را صحيح بدانيم ، هر آينه الزم ميايد که برای عدالت و رحمت 
خداوند نقصی قائل شويم و خدا را جابر و ستمکاربدانيم ولی از انجا که نقص و عيب 

کار خداوندی محال ميباشد ، پس معلوم است که کتابی که اينگونه صفات را برای در 
  .خدا قائل شود کالم خدا نيست 

  تعليمات راجه به مطالب مذکوره فوق

در اينموضوع نيز مطالب و تعليمات انجيل باعلی درجه از معانی و مضامين 
يخته با اکل و شرب قران برتر است ، زيرا سرنوشت اخروی انسانی مطابق انجيل آم

نيست بلکه وعده ای که به انسان داده شده اين است که انسان در عالم خلوت و آرامگاه 
جاودانی بواسطه روح القدس دارای آرامش قلب و مسرت و شادمانی باطنی است 
يعنی چشيدن لذت رضامندی خدا بهترين وعده ايست که به انسان دادده شده است و 

در اين عالم قلباً  خدا را اطاعت نمايد و از صميم قلب او را دوست ايمان آورنده ای که 
بدارد بطريق اولی در عالم آينده به خدا تقرب يافته و خدا را کامالً  خواهد شناخت و 

  مراسم بندگی و تعظيم و 
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 ما اين مطلب را در فصل ششم از قسمت دوم اين .تمجيد خدا را بعمل خواهد آورد
طابق نص صريح انجيل آدمی در رد و قبول حقيقت مختار است م. رساله نگاشتيم 

يعنی اگر کسی ميل ايمان آوردن نداشته باشد هيچ کس حق ندارد باو از اين جهت ستم 
و ظلمی رساند زيرا به او در انجيل گفته شده است که اگر ايمان نياورد مورد سخط و 

آوردن به خدا را داشته غضب الهی واقع خواهد شد و بر عکس اگر کسی ميل ايمان 
باشد روح القدس او را مدد ميفرمايد و در انجام اراده الهی و اجرای احکام خداوندی 
بدو قوت ميبخشد و نيز يکی از داليل رجحان و برتری تعليمات انجيل بر تعليمات 
قران اينست که تعليمات انجيل به مراتب شيرينتر و تسلی دهنده تر است زيرا تعليمات 

هيچگاه قلب را مطمئن نميسازد و هميشه انسان دچار شک و ترديد است که شايد قران 
من يکی از آن کسانی باشم که خلقتم جهت جهنم و سرنوشتم بی ايمانی بوده است و به 

ولی . اين جهت هرکاری بکنم نجات نخواهم يافت و از عذاب جهنم رهانخواهم شد 
يدهد که مضطرب نباشد زيرا خدا هيچکس را انجيل با فرياد بلند به همه کس اطمينان م

برای هالکت خلق نکرده است و برای هيچکس جهنم را مقدور ننموده ، بلکه مقتضای 
. و به حيات ابدی نائل گردندمحبت عظيمش اين است که جميع افراد بشر نجات يافته 

بالمانع علت اينکه انسان نميتواند در کمال اطمينان محبت خدا را بخود جلب نمايد و 
از منبع فياض حکمت و رحمتش سيراب گردد ، در انجيل صريحاً  بيان شده است و 
عبارت از آنست که خداوند فرزند يگانه خود را در مقام آدمی و انسانی آورده و در 
دست آدميان حقير و ذليل ساخت تا باالخره به مصلوب شدن رسيدن تا آنکه هرکس 

  بوسيله عيسی مسيح از گناهان
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وصول به اين مقام مشروط .عواقب وخيم آن رهائی يابد و به سعادت ابدی نائل گرددو 
و متوقف بر آن است که شخص به انجيل اعتقاد پيدا کند و قلباً  خدا را دوست داشته 

بنابر آيات بينات انجيل تنها کسانی به . باشد و احکامش را قبول و به موقع اجرا گذارد 
ميرسند که محبت خدا را که بوسيله مسيح در عالم تجلی جهنم ميروند و به هالکت 

نموده و ظهور يافته قبول ننمايند و به مسيح ايمان نياورند و او را رهاننده خود ندانند و 
  .از آنرو رفتار بد و بی انصافی و ظلم و ستم را شعار و شيوه خود گردانند 

  تناقض آيات قران با يکديگر

ت که در قران بسی آيات يافت ميشوند که مضمون و مفهوم اين نکته را نيز بايد دانس
مثالَ  در يک آيه تعليم داده شده که در راه . آنها بر خالف آيات مذکور در فوق است 

دين اکراه و ظلم و ستم ننمايند و بکسانيکه از دين اسالم بازگشت ميکنند و به دين 
ال : " ره بقره مرقوم است ديگری روی آورند زحمت و آزاری نرسانند چنانچه در سو

و نيز در سوره الغاشيه مرقوم . يعنی در موضوع دين نبايد جبر شود " اکراه فی دين 
يعنی ای محمد تو نصيحت و تذکر " فذکر انما انت مذکر لست عليهم بمسيطر: " است 

و در . بده زيرا تو ناصح و تذکر دهنده ای و در مورد ايشان حکم و زوری نداری 
قل اطيعوا الرسول فان تولوافانما عليه ما حمل و عليکم : " ر نوشته شده است سوره نو

يعنی بگو ای ". ما حملتم و ان تطيعوه و تهتدوا و ما علی الرسول اال البالغ المبين
محمد که اطاعت از رسول نمايند اما اگر بسوی او بازگشت کنيد الزم است امری را 

 شما الزم است که الزمه بندگی خود را به انجام که سزاوار اوست به عمل آوريد و بر
 رسانيد و اگر او را اطاعت کنيد هدايت خواهيد يافت و 



 253 

چيزی بر عهده رسول ما نيست مگر وعظ و تبليغ آشکار ونيز در قران آيات ديگری 
ضد آن آيات است که بر بی ايمانان اخطار شده است که اگر به قران ايمان نياورند 

بر حسب اين آيات انسان در اينجا حق رد يا قبول تکليف . واهند شد اصحاب جهنم خ
  .ايمان را دارد

هرچند که در اکثر آيات قران ذکر شده که حضرت مسيح بشر و بنده و پيغمبر 
خدا بوده است ولی بر ضد همين اظهار در دو مورد قران آياتی هست مشعر بر اينکه 

 مرتبه اش اعلی است ، چنانکه در سوره حضرت مسيح از نوع بشر نيست بلکه مقام و
انما المسيح عيسی ابن مريم رسول اهللا و کلمه القاها الی مريم " نسا بيان شده است که 

يعنی کلمه خدا (يعنی بدرستيکه مسيح ابن مريم رسول خداست و کلمه او " و روح منه 
ا کلمه خدا لفظی در اين آيه مسيح ر. که القا شد به مريم و روحی است از خدا ) 

 ١۴ و ١ميخواند از انجيل اقتباس گرديده است ، چنانچه در انجيل يوحنا باب اول آيه 
و کلمه نزد خدا بود و کلمه ) يعنی عيسی مسيح ( در ابتدا کلمه بود : " مکتوب است 

در " روح اهللا " و نيز در قران الفاظ        " . جسم پوشيد و در ميان ما ساکن گرديد 
: " عمال شده اشاره به مسيح است ، چنانکه در سوره التحريم مسطور است هر جا است

يعنی مريم دختر " و مريم ابنه عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
عمران آنست که بکارت خود را محصون و مصون داشت و ما از روح خود در او 

که معنيشان مبتنی بر انکار بديهی است که اين آيات خالف آن آياتی ميباشد . دميديم
  . الوهيت مسيح ميباشد 

  از اينگونه اختالفات و تناقضات آيات قران با يکديگر و شواهدو
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ميتوانستيم اضافه کنيم و به موجب نمونه های بسياری عالوه بر آنچه ايراد نموديم ، 
که همين اختالفات موارد قران بيش از اين ممکن بود به ثبوت قطعی تری برسانيم 

قران از جانب خدا نيست زيرا اختالف معانی و مفاهيم و تضاد احکام در کالم خدا از 
جمله صفات ناقضه است ، ليکن ما از لحاظ اختصار و ايجاز تطويل در اين مقوله را 

شمرديم زيرا خوانندگان اين کتاب از شواهد چندی که در زمينه ايراد نموديم پی زائد 
آنها ثابت شده است که قران کالم خدا نيست و چون تعليمات به حقيقت برده اند و بر 

قران با تعليمات انجيل تضاد و تخالف دارد و آمال روحی انسان را بر نمياورد و 
بعضی از آيات قران به جنبه قدوسيت و محبت و عدالت خداوندی نقص وارد مياورد ، 

ه ما در ديباچه و در بديهی است که تعليمات و معانی قران واجد شرايطی نيستند ک
  .ابتدای اين قسمت برای نشان دادن داليل صدق الهام الهی ذکر کرديم 

  .قران معانی مستتر و مکنونی ندارد

مفسرين قران در پاره ای از موارد قران بعضی آيات را به خالف معنی 
و برای . ظاهری لفظ تعبير نموده و به مضمون و معنی ديگری تاويل کرده اند 

ن و کتمان نقص آن آيات به قنون نسخ توسل جسته و بدين عذر متاذر گشته و پوشاند
ميگويند آيه ای که بعد نزول يافته اگر با مضامين آيات قبل مباينت داشته باشد آيات 

اجماع مفسرين اتفاق دارند بر اينکه چندين آيه از آيات . سابقه را منسوخ کرده است 
ده است ولی در نظر هوشياران و نکته سنجان و قران منسوخ شده و در قران وارد ش

مدققين معلوم است که خود اين قاعده به فرض صحت هم معيوب و ناقص است 
مفسرين در موضوع آيات منسوخ نشده که معنی ظاهری آنها ناصحيح و ناشايست 

  ميباشد ميگويند
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ر يک از آنها دارای معانی باطنی هستند و بعضی از امتان محمد مدعی هستند که ه
ميباشد و نيز حروف و الفاظ قران دارای هفت يا هفتاد معنی باطن و مستترو مکنون 

گويند که معانی قران بقدری عالی است و مغلق که نه تنها اشخاص عوام بلکه هر 
فاضل و دانشمندی نيز به درک و تشخيص آن قادر نميباشد و بع اين جهت علمای 

د که در درک و کشف معانی قران به همان مقدار اسالم بر مسلمانان تکليف مينماين
پس به اين طريق مفسرين و علمای . اکتفا نمايند که مفسرين گفته و تاويل کرده اند 

اسالم سعی کرده اند عيب و نقص اسالم را از چشم خلق پوشيده و از فهم و کشف 
عانی ظاهری علما در تفسير و تاويل معانی قران به م. معانی حقيقی بازشان بدارند 

الفاظ متوجه نشده و اکثر آيات قران را برحسب دلخواه و مطابق مصلحت خويش 
و اگر بالفرض آيات قران دارای هفت يا هفتاد معنی باشد . تفسير و تاويل کرده اند 

ديگر کسی نخواهد فهميد که معنی واقعی قران کدام است که بدان عمل نمايد چون 
هفتاد معنی برای آيات قران پيدا کنند و چون در تفسير مفسرين نتوانسته اند هفت يا 

معانی باطنی مستتر قران با يکديگر موافقت ندارند ، خوانندگان قران يعنی کسانيکه 
ميخواهند از روی تحقيق و وسعت نظر و فکر در آن تعمق نمايند بقدری دچار تشويش 

از کنند و کداميک ذهن خواهند شد که نخواهند فهميد در معنی قران چگونه فکر 
  .توجيهات را قبول نمايند

اگر چنانچه مسلمانان مدعی هستند که قران دارای معانی متعددی ميباشد يا 
طوری است که فقط معدودی از فضال و دانشمندان صالحيت فهم معانی آنرا ميدانند ، 

  بديهی است که مردمانی که دارای اطالعات وسيع در زبان عربی و علوم الهی 
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اگر قران جهت هدايت : " ستند از اين مسئله دچار ترديد خواهند شد و خواهند گفت ني
همه مردم نازل شده ، پس فهم معانی آن نه تنها بايد منجصر به طبقه علما و فضال 

و نيز " باشد ، بلکه ميبايد هر کس در حدود قوه خود ازآن اطالع حاصل کند 
ر معنی قران را نتوانيم ادراک کنيم چگونه اگ: " خوانندگان قران ممکن است بگويند 

ميتوانيم تکاليف آنرا بجا آوريم يا اگر بقول علما عمل نمائيم ، چگونه اطمينان حاصل 
 و معنی قران را صحيح نمائيم که آنها راه خطا نرفته و دچار سهو و نسيان نگرديده اند

  "برای ما بيان ميکنند؟

عا راجع به معانی متعدد قران بی اساس برهمه متفکرين معلوم خواهد شد که اد
و بطالن ادعای مزبور از اين آيات معلوم ميگردد ، چنانچه در سوره آل ميباشد 

هو الذی انزل عليک الکتاب منه آيات محکمات هن ام : " عمران نوشته شده است
نه و الکتاب و اخر متشابهات فاما الذين فی قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغا الفت

ابتغا تاويله و ما يعلم تاويله اال اهللا و الراسخون فی العلم يقولون امنا به کل من عند ربنا 
يعنی خداست که کتاب را به تو نازل کرده است و بعضی ". و ما يذکر اال اولو االلباب

آيات آن کتاب محکم هستند و به آشکار و سهولت فهميده ميشوند و آنها اصل کتابند و 
ولی بعضی اشخاص که فلبشان ناپاک است ، . ات متشابهات يعنی تمثال است ساير آي

از راه فتنه به تاويل آيات متشابهات مبادرت ميکنند و حال آنکه غير از خدا تاويل آنها 
اما کسانيکه در علم راسخ و استوارند ميگويند که ما به انها ايمان . را احدی نميداند 

ف پروردگار ما ميباشد و هيچکس از آنها پند نميگيرد و آورده ايم و جميع آنها از طر
  .استفاده نميکند مگر صاحبان عقل 

  ما اين آيات را مطابق آرا مفسرين جماعت سنی ترجمه نموده ايم ،
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" اگر الفاظ . زيرا تفسير آن از لحاظ صرف و نحوی مناسب معنی آن ميباشد 
 است به الفاظ سابق معطوف شود ، چنانکه عقيده مفسرين شيعه" والراسخون فی العلم

يک واو يا ضمير اشاره که عبارت از " يقولون " در آنصورت ميبايست پيش از لفظ 
ميباشد واقع شود و چون در کلمات پيش بلفظ و معنی عام اشاره شده است ، " وهم" 

  .کسانيکه قلبشان ناصاف و خراب است طالب آيات متشابهات ميباشند

ود که علما شيعه هم در فهميدن معنی آن آيات عاجز و از اينرو معلوم ميش
قاصرند ، زيرا اگر فی الحقيقه آنها از پيروان حضرت محمد هستند بر آنها نيز فرض 

آمنا به کل من " الفاظ بعد که . و واجب است که در صدد تاويل آنگونه آيات بر نيايند 
"  ثابت ميکند زيرا آيه باشد صحت و درستی ترجمه و تفسير مذکوره را" عند ربنا 

يعنی " و ما يعلم تاويله اال اهللا " مربوط است به آيه " والراسخون فی العلم يقولون 
قلبشان ريب و شکی راه ندارد ، ميگويند انانيکه در علم و دانستن قران راسخند و در 

يزی که هرچند که ما آيات متشابهات را نميفهميم ، معذالک آنها را قبول ميکنيم و هرچ
پس از روی اين آيه معلوم ميشود که قران مرکب . که در قران هست از خدا ميدانيم 

است از دو قسم آيات ، قسمی که به سهولت فهميده ميشود و معانی آنها از الفاظ و 
. کلمات ظاهری استنباط و ادراک ميشود و اين قسم آيات اساس و بنيان قران ميباشند 

 در قران هست که متشابهات خوانده ميشود يعنی عالوه بر از اينها گذشته آيات ديگری
معنی ظاهری دارای معانی باطنی نيز ميباشد و در لفافه الفاظ و قالب کلمات آن آيات 
معانی چندی مستتر و مکنون است که بغير از خدا هيچکس يارای درک کردن انها را 

خود را دچار رنج و ندارد و کسی نبايد در صدد فهم و کشف آن معانی بر آيد و 
  زحمت 
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سازد ليکن در هيچ مورد و موضع قران اشاره نشده است  که آيات متشابهات کدام 
  . است 

  قانون فن تفسير چيست ؟

بديهی است که آيات متشابهات تنها آن آياتی ميباشند که بطوريکه بدانها اشاره 
ا چنين اشاره ای نشده ه است معانی آنها بطريق تمثال است و ساير آيات که در آنهرفت

است دارای معنی مستقيم هستند ، يعنی از ظاهر لفظشان معنی بدست ميايد ، زيرا 
قانون و قاعده فن تفسير آنست که اوالً  مفسر مطلب کتاب را آنطور ادراک کند که در 

پس مفسر بايد که از احوال و اوضاع و ايام . ضمير و خاطر مصنف بوده است 
تاب و همچنين آداب و عادات و مذهب آن طايفه و امتی که مصنف مصنف و نويسنده ک

در ميان آنها زندگی کرده است اطالع و آگاهی داشته باشد و نيز از صفات و اخالق و 
روحيات خود مصنف نيز آگاهی داشته باشد ، نه آنکه به دانستن زبان آن کتاب اکتفا 

ثانياً  بايد متوجه تناسب و تسلسل .ايدکند و بدان مناسبت به ترجمه و تفسير آن اقدام نم
مطالب کتاب بوده باشد و موارد اتصال و ارتباط کلمات قبل و بعد را از دست ندهد و 
هر مطلبی را که ميخواهد تفسير کند بايد تمام موارد نسبت را در نظر بگيرد و با 

ره و تکلم بکار ثالثاً  چون معنی ظاهری که در محاو. تطبيق آنها اقدام به تفسير نمايد 
ميرود همان معنی است که مصنفين الفاظ را به آن معنی در کتب خود ضبط مينمايند ، 
پس بر مفسرين الزم است که از معانی ظاهری و مشهوره غفلت ننمايند مگر آنکه در 
خود آيه معلوم شود که مقصود مصنف در آنمورد تمثال و کنايه بوده است ، و هرگاه 

طور تمثيل مقصودی را ادا نموده باشد ، مفسر بايد در آن مورد معنی آيه ای باشد که ب
  را 
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مصابق تمثيل تفسير نمايد ، واال مفسر نميتواند بر حسب ميل و دلخواه خويش تفسير 
 مورد تفسير قرار داده ايم و اگر کسی از نظر انصاف به آياتی که در اين کتاب. کند 

دقت نمايد ف خواهد دانست که معنی آن آيات همانست که ما مطابق قانون تفسير بيان 
  .کرده ايم و در هيچيک از آن موارد تمثيل وتشبيه رادر تفسير راه نداده ايم 
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  فصل چهارمفصل چهارم
  در بيان اينکه آيا حضرت محمد منشا ظهور معجزات گرديده در بيان اينکه آيا حضرت محمد منشا ظهور معجزات گرديده 

  ته است يا نهته است يا نهو از آينده خبر داشو از آينده خبر داش

  آيا حضرت محمد معجزه نمود ؟

در فصلهای پيش به ثبوت رسانديم که عبارت و مضمون قران دليل کالم خدا 
اينک معجزات حضرت محمد را مورد مطالعه قرار ميدهيم تا . د شد بودنش نتوان

در اوائل اين . ببينيم که آيا ادعای پيغمبری او روی اساس صحيحی بوده است يا نه 
 از کتاب گفته شد که يکی از صفات و خصايص مميزه پيغمبر اين است که منشا قسمت

  .صدور و ظهور معجزات باشد و نسبت به امور آينده پيشگوئی کند 

در قران چيزی که حاکی از معجزات حضرت محمد باشد استنباط نميشود و 
 به ظهور بلکه آياتی هست که از آنها معلوم ميشود از حضرت محمد اصالً  معجزاتی

و قالوا لوال انزل عليه آيات : " نرسيده است، چنانگه در سوره عنکبوت مسطور است 
يعنی ميگويند که اگر از ". من ربه قل انما االيات عند اهللا و انما انا نذير مبين
آيات ) ای محمد ( به او بگو. پروردگار او با عالمتی نازل نگردد ايمان نخواهيم آورد 

و .  نزد خدا ميباشد و من فقط نصيحت دهنده و انذار کننده هستمو عالئم همه در
  و قالوا لن نومن لک حتی : " همچنين در سوره بنی اسرائيل مذکور است 
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تفجر لنا من االرض ينبوعاً  او تکون لک جنه من نخيل و عنب فتفجر االنهار خاللها 
 و المالئکه قبيالً  او يکون لک تفجيراً  او تسقط الما کما زعمت علينا کسفا او تاتی باهللا
حتی تنزل علينا کتاباً  نقروه قل بيت من زخرف او ترقی فی السما و لن نومن لرقيک 

يعنی آنان ميگويند که ما هرگز به تو ايمان ".سبحان ربی هل کنت اال بشراً  و رسوالً  
شد ترا نمياوريم تا تو بجهت ما از زير زمين چشمه آبی جاری نساخته باشی يا با

بستانی از خرما يا از انگور يا جاری سازی جويها يا فرود آوری آسمان را چنانکه 
ادعا کردی يا بياوری خدا و فرشتگان را جهت شهادت يا باشد ترا خانه ای از آرايش 
طال يا بر باالی آسمان بروی و باال رفتن ترا باور نتوانيم کرد مگر فرود آری از 

که شکر باد به )ای محمد ( در جواب آنها بگو . وانيم برای ما کتابی که ما بخ
  ".پروردگار من نيستم مگر بشری که به پيغمبری فرستاده شده ام

واقسمواباهللا جهد ايمانهم لئن جاتهم آيه : " و ديگر در سوره انعام مسطور است 
يعنی با " . ليومنن بها قل انما االيات عند اهللا و ما يشعرکم انها اذا جات ال يومنون 

سوگند سخت خود قسم ياد نموده اند که اگر به ايشان معجزه ای نازل شود بدرستی که 
براستی که معجزات نزد خدا وجود دارد و شما ) ای محمد (بگو . به آن ايمان بياورند 

و نيز در همان . را آگاه نگردانيد زيرا اگر معجزه بشود باز آنها ايمان نخواهند آورد 
الحکم الی اهللا يقض الحق و هو ما عندی ما تستعجلون به ان : " ت سوره مکتوب اس

خير الفاصلين قل لو عندی ما تستعجلون به لقضی االمر بينی و بينکم و اهللا اعلم 
  که) يعنی معجزه (که نيست در نزد من آنچيزی ) ای محمد (يعنی بگو " . بالظالمين 
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 خدا است و او حق را ظاهر ما در خصوص آن عجله و شتاب داريد زيرا حکم از
بدرستی ) ای محمد( بگو .خواهد ساخت و اوست که بهترين حکم کنندگان است 

آنچيزی که ميخواستند بزودی به عمل بيايد ، اگر در نزد من ميبود هر آينه به انجام 
پس بوضوح از اين آيه مستفاد ميگردد . ميرساندم امری که فی ما بين من و شما بود 

 محمد هيچگونه معجزاتی صدور نيافته و قادر نبوده است که معجزاتی که از حضرت
ولی مفسرين قران مدعی هستند که چون خداوند ميدانست اشخاصی که . نمايد 

معجزات از محمد ميخواستند اگر از او معجزاتی هم صورت ميگرفت باز ايمان 
بر عذاب آنانيکه معجزات از اينرو به او اجازه نداد که معجزاتی بنمايد تا . نمياوردند 

را ديده و ايمان نياورده اند بيفزايد ، واال غير از اوقات مذکور حضرت محمد قدرت 
  . اظهار معجزات داشت 

پرده پوشی هاو اظهارات شگفت انگيز مفسرين کاری نميکند جز آنکه حضرت 
محمد را کاذب جلوه ميدهد ، زيرا حضرت محمد خود در ضمن آيات مذکوره اقرار 
ميکند که کار من جز نصيحت دادن چيزی نيست و اال اگر اختيار اظهار معجزه در 
من بود هر آينه معجزاتی در معرض ظهور ميگذاشتم و از اين رهگذر اتمام حجت 

عالوه بر اين مدعيان حضرت محمد که برای قبول رسالت او معجزات . مينمودم 
ابق خود رجعت نداد و نگفت ميخواستند حضرت محمد هرگز ايشان را به معجزات س

بديهی است که اگر حضرت محمد . که بعد از من معجزه ای به ظهور خواهد رسيد 
معجزه ای کرده بود ، مدعيان و مخالفين خويش را بدانها مراجعه ميداد و به قبول 

  ادعای خود آنها را ملزم ميساخت و آنها هم عذری 
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از همينجا که مدعيان هميشه . ول نکنند ديگر نميداشتند که ادعای حضرت محمد را قب
از محمد طلب معجزه مينمودند و او هرگز آنها را به معجزات مراعه نميداد ، معلوم 

صدور نيافته و قدرت اعجاز بدو  ميشود که از حضرت محمد به هيچوجه معجزاتی 
  .داده نشده است 

و ما " ويسد اين موضوع از سوره بنی اسرائيل بالصراحه معلوم ميشود که مين
يعنی چيزی ما را مانع نشده است که " . منعنا ان نرسل بااليات اال ان کذب بها االولون

ترا با معجزات بفرستيم مگر اينکه پيغمبران اولين را که با معجزات فرستاديم باز 
پس مطابق اين آيه نيز حضرت محمد هرگز معجزه ای ننموده و اين . کاذب دانستند 

بعضی از علما که در اين موضوع تامل . رسالت را شاهد بوده است يک دليل و آيت 
نموده و اندکی دقيق شده اند ، گفته اند که در آيات مذکرور نفی معجزه نفی عام نيست 
بلکه نفی خاص است به اين معنی که حضرت محمد انکار معجزات خاص را نموده 

اظهارات خود را علمای مذبور دليل . است که اعراب بی ايمان از او طلب کرده بودند 
با الف الم قرار داده اند که معنی آنرا آيات خاص تعبير کرده اند و گويند " االيات " 

استعمال شده بود ، در آن صورت معنی نفی عام " آيه " لفظ " االيات " که اگر بجای 
رسيده از آن افاده ميشد و بثبوت قطعی ميرسيد که هيچگونه معجزاتی از او به ظهور ن

در قران هميشه به معنی " االيات " اين ادعا در صورتی صحيح بود که لفظ . است 
خاص آمده باشد ، ولی در صورتيکه از خود اين آيه و ساير آيات قران معلوم ميشود 

در اينجا و در اکثر موارد قران معنی عام دارد ، بنابر اين ادعای " االيات " که لفظ 
  ست و مذکور باطل و بی اساس ا
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مثالً  . در آنها به معنی عام آمده است " االيات " در قران آيات بسياری است که لفظ 
به معنی عام آمده است " االيات " اشاره شده است که لفظ " نرسل "در آخر لفظ 

ما نرسل بااليات اال : " چنانچه در الفاظ آخر همين آيه معلوم ميشود که از اين قرارند 
چنانچه در اين . ا انبيا را با معجزات نفرستاده ايم مگر جهت ترساندن يعنی م" تخوفاً 

. به معنی عام آمده است ، پس در مورد اول نيز همان مقصود را دارد " االيات " مقام 
ً  در آيه سوم مذکور لفظ  ، به معنی عام آمده است و " جائتهم " در " آيه " و ايضا

عليهذا معلوم است ..." . انما االيات الخ" ه ، يعنی تعبير گرديد" االيات "بعدها به لفظ 
و نيز در سوره . در آنجا به معنی آيه و بطور عام استعمال شده است " االيات " که 

يعنی ما به اين طريق آيات را " . ذالک نتلوه عليک من االيات: " عمران وارد است 
 قد فصلنا االيات لقوم : "برای تو بيان ميکنيم و نيز در سوره انعام مذکور است 

در سوره . يعنی ما بدينطريق آيات را به قومی که دانا هستند بيان نموديم " . يعلمون 
اعراف و توبه و غيره نيز همين الفاظ استعمال شده است و نيز در اوائل سوره رعد 

يعنی آيات را برای شما تفصيل ميکند و ..." . يفصل االيات لعلکم الخ: " مرقوم است 
بنی ( يعنی ما به ايشان " . و اتيناهم من االيات : " يضاً  در سوره دخان وارد است ا

و : " و نيز در سوره احقاف مسطور است . آيات يعنی معجزات را داده ايم ) اسرائيل 
يعنی ما نشانه ها و معجزات خود را برای ايشان بيان " . صرفنا االيات لعلهم يرجعون 

در " االيات "  قبيل آيات در قران بسيار يافت ميشود که لفظ خالصه از اين. نموديم 
  آنها به معنی عام آمده است و در بعضی از موارد مراد از آيات قران ميباشد و 
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در برخی به معنی معجزات و نشانه ها و عالئم خداوند در آسمان و زمين و در پاره 
از صفات خدائی از خود به ای از موارد هم مقصود معجزاتی است که انبيا برای ابر

" بنا بر اين جای شبهه نيست که در آيات مذکوره فوق لفظ . منصه ظهور رسانيده اند 
به مفهوم و معنی عام آمده است و حضرت محمد برای اثبات اينکه معجزات " االيات 

  . انبيا به ساير ابنا بشر داده نشده ، نفی عام استعمال کرده است 

راد کنند که مسيح نيز با آنکه دارای اعجاز بود ، باز شايد بعضی اشخاص اي
فرقه : "  مرقوم است ۴ آيه ١۶انکار معجزه نموده است چنانچه در انجيل متی باب 

" . شرير زنا کار آيتی ميطلبند و آيتی بديشان عطا نخواهد شد جز آيت يونس نبی 
وسای يهود از طريق جواب گوئيم که آيت برای آنها مفيد نخواهد بود زيرا اوالً  ر

امتحان و آزمايش آيتی خاص از آسمان از مسيح خواسته بودند ، چنانچه از انجيل متی 
آنگاه فريسيان و صدوقيان نزد او : "  آيه اول معلوم ميشود که مرقوم است ١۶باب 

پس " . آمده از روی امتحان از وی خواستند که آيتی آسمانی برای ايشان ظاهر سازد 
ً  مسيح مانند حضرت محمد . ت خاص را از آنها دريغ کرد و بس مسيح آن آي ثانيا

اظهار نداشت که آيات نزد من نيست و من با معجزه فرستاده نشده ام ، بلکه فرمود 
يک آيت و معجزه خاص نيز به شما داده خواهد شد يعنی معجزه يونس نبی که عبارت 

 بيان شده است و آن آيت ۴١-٣٨ه  آي١٢از قيام مسيح است چنانچه در انجيل متی باب 
ثالثاً  معجزات مسيح به تفصيل در انجيل بيان . در هنگام قيام مسيح به آنها رسيده بود 

  شده است و تصريح گرديده که مسيح فالن مرده را زنده و فالن نابينا 
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را بينا و فالن بيمار را شفا بخشيد و قص عليهذا و خود مسيح يهوديان را به معجزات 
اگر اعمال پدر خود را به جا نمياورم به من ايمان : " ويش مراجعه ميداد و ميگفت خ

به اعمال ايمان . ايمان نمياوريد وليکن چنانچه به جا مياورم هر گاه به من . مياوريد 
 ) . ٣٨ : ١٠يوحنا " . ( آوريد تا بدانيد و يقين کنيد که پدر در من است و من در او 

به معجزات مسيح اقرار داشته اند ، چنانچه در انيل يوحنا باب روسای يهود خود نيز 
در شب نزد عيسی ) يکی از روسای يهود ( نيقوديموس : "  مسطور است ٢ آيه ٣

ای استاد ميدانيم که تو معلم هستی که از جانب خدا آمده ای زيرا : آمده به وی گفت 
و حال " . نکه خدا با وی باشدهيچکس نميتواند معزاتی را مه تو مينمائی بنمايد جز اي

آنکه در هيچ موضعی از مواضع قران گفته نشده که حضرت محمد فالن معجزه را 
نمود بلکه در جاهای مختلف عذر از معجزه کردن خواسته است چنانچه در ضمن 

  .آيات مذکور در فوق معلوم شد 

يست يگانه اعجاز بزرگی که مسلمانان برای حضرت محمد قائل ميشوند آيه ا
يعنی ساعت " اقتربت ساعت و انشق القمر : " که در سوره قمر آمده است که مينويسد 
مسلمين اين آيه را دليل معجزه حضرت محمد . يا روز قيامت رسيد و ماه شکافته شد 

قرار داده و خواسته اند مفاد و مضمون آن را وسيله اثبات معجزه حضرت محمد 
. حمد به چند دليل از اين آيه به ثبوت نميرسد و حال آنکه معجزه حضرت م. سازند 

با الف الم در حالت مفرد در قران همه وقت و در همه جا به " الساعه " اوالً  لفظ 
مثالً  در اوائل سوره طه و سوره حج و سوره شوری و . معنی روز قيامت آمده است 

  در دوازده سوره و در پانزده " الساعه " غيره ، لفظ 
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ال شده است و در همه جا به معنی روز يا ساعت آخر آمده است چنانکه مورد استعم
و . مفسرين نيز آنرا به همسان مصمون و معنی بيان کرده و تعبير به قيامت نموده اند 

وصل شده و معطوف و " اقتربه الساعه " با واو عطف با جمله " انشق القمر " جمله 
ز اين گذشته در هر دو جمله دو فعل معطوف عليه هر دو در حکم يک جمله است و ا

معنی مستقبل دارد يعنی روز " اقتربت " پس همانطور که فعل اول . ماضی آمده است 
مراد از سينشق دارد يعنی در " انشق " قيامت خواهد آمد ، و همانطور هم فعل دوم 

وقتيکه روز قيامت خواهد آمد ماه شکافته خواهد شد ، چنانچه بعضی از علما و 
زمخشری و بيضاوی در تفاسير . سرين نيز آيه مذبور را بدين مضمون بيان کردند مف

خودشان اگر چه آيه فوق الذکر را دليل معجزه حضرت محمد ميدانند معذلک مينويسند 
و عن بعض الناس ان معناه ينشق يوم القيامه و فی قرائت حذيفه و قد انشق القمر : " 

يعنی بعضی " . ات اقترابها انه القمر قد انشق ای اقتربت الساعه و قد حصل من آي
اشخاص گفته اند که معنی آيه اين است که در روز قيامت ماه شکافته خواهد شد و در 

ً  ماه شکافته شده  يعنی روز قيامت نزديک آمد و قرائت حذيقت چنين است که تحقيقا
است که ماه بدرستی که نشانه و عالمت نزديک آمدنش حاصل شد و آن حاکی از اين 

يعنی بعضی گفته " و قيل معناه سينشق اليوم القامه : " شکافته شد و بيضاوی مينويسد 
  . اند که ماه در روز قيامت شکافته خواهد شد 

ثانياً  اگر بالفرض قبول کنيم که شق القمر به وقوع پيوسته ، در آنصورت هم 
 در جاهای بعد گفته معجزه حضرت محمد محسوب نميشود زيرا نه در خود آيه و نه

  شده است که اين امر 
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دليل رسالت و . بدست حضرت محمد صورت گرفت يا بخاطر او وقوف يافت 
پيغمبری او را اگر معجزه قرار دهيم ، الزمه اش آنست که معجزه از همان پيغمبر به 
ظهور آمده باشد چنانچه در باب معجزات موسی و عيسی و حواريون و غيره در 

نجيل به تفصيل بيان شده و تصريح شده است که فالن معجزه از فالن تورات و ا
ولی در آيه مذکور بدون آنکه ذکری از فاعل . پيغمبر به منصه ظهور رسيده است 

فعل شده باشد ، فقط اکتفا به ذکر عمل نموده و گفته شده است که ماه شکافته شد و در 
 است که شق القمر منسوب به آيات ديگر نيز در هيچ موضعی از قران گفته نشده
و در آيات بعد هم اشاره نشده . حضرت محمد ميباشد و بوسيله او به عمل آمده است 

است که وقتی مشرکين آيه مزبور را خواندند نسبت سحر بدان داده اند بلکه در صيغه 
مضارع و بدون تعين لفظ آيت يعنی بغير از الف و الم به معنی عام استعمال شده است 

، يعنی اگر بی ايمانان ببينند " و ان يروا آيه يعرضوا و يقولوا سحر مستمر  : " که
پس در اين آيه اشاره ای نيست که . آيتی را انکار کنند و گويند اين سحر قديم است 

داللتکند بر اينکه آن معجزه حضرت محمد به ظهور رسيده باشد و ارتباط و پيوستگی 
بی ايمانان ولو آنکه نشانه ها و عالئم روز قيامت را به آيه اول اينست که آيه دوم 

ببينند باز ايمان نخواهند آورد بلکه مطابق روش و سيره بی ايمانان ايام سلف خواهند 
  .گفت که سحر است و بس

ثالثاً  ای شبهه نيست که اگر شق القمر از حضرت محمد بظهور رسيده بود در 
يدند و آيتی ميخواستند تا رسالت او را باور موقعی که مردم از او کرارًا معزه ميطلب

  کننند ، قطعاً  
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او آنها را به معزه خود مراعه ميداد و ميگفت در فالن تاريخ ماه را دو نيمه نموده ام و 
. اگر اين جوابها را بدانها ميداد ای عذری برای آنها باقی نميماند . اين معزه من است 

ه آيه شق القمر هم برای مسلمانان مفيد فايده خالصه از اين فقرات معلوم ميشود ک
  . نتواند شد و معجزه حضرت محمد به ههيچوجه از آن ظاهر و هويدا نخواهد گرديد 

و ما رميت اذ : " بعضی از مسلمانان آيه ای از سوره انفال را ذکر کرده اند که 
د که آن دليل ، يعنی تو نينداختی بلکه خدا انداخت و ميگوين" رميت و لکن اهللا رمی 

در ضمن اين آيه گفته نشده است که حضرت محمد . معجزه حضرت محمد ميباشد 
چنين معجزه نموده بلکه در طی آيه مزبور تصريح شده که تو نينداختی ليکن خدا 

عارفان و عاقالن معجزه حضرت بديهی است که اين الفاظ مبهم در نظر . انداخت 
ين به استناد احاديث و روايات مينويسند که محمد را به ثبوت نميرساند ولی مفسر

حضرت محمد در غزوه بدر يا حنين مشتی ريگ برداشته و به سمت لشگر کفار 
انداخته است بطوريکه چشمانشان از ريگ پر شده و بالنتيجه کفار روی به هزيمت 

 ليکن ما را با. مفسرين ميگويند آيه مزبور اشاره به اين واقعه دارد . گذاشته اند 
احاديث و روايات کاری نيست زيرا بحث ما در قران است و ميخواهيم از روی آيات 

. قران معجزات حضرت محمد را مورد تحقيق و تفتيش قرار دهيم نه از روی احاديث 
موضوع اينکه احاديث مسلمانان در مباحث دينی مناط اعتبار و دليل نتواند بود در 

بالفرض صحت اين حديث را تصديق نمائيم و اگر . سطور آتی به ثبوت خواهد رسيد 
  فرض کنيم که حضرت محمد فی الحقيقه 
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ريگ به سمت دشمنان انداخته است ، از اين نيز معجزه او به ثبوت نميرسد ، زيرا اين 
يکی از شاهمارهای لشکر کشان هر عصری بوده است تا سپاهيان خود را تشجيع 

چ صاحب عقلی نخواهد گفت که وعده آنها از نمايند و اگر بر دشمن ظفر يافته اند هي
الهام الهی بوده و آن ريگ فی الحقيقه در چشمان دشمنان رفته و لشگر کش مزبور 

  . معجزه ای از خود به منصه ظهور گذاشته است 

عالوه بر آيات مزبور آيات ديگری از اين قبيل در قران يافت ميشود ، مثالً  در 
، يعنی گواهی " دوا ان الرسول حق و جا هم بالبينات و شه: " سوره عمران مينويسد 

و ايضاً  در سوره . دادند که رسول بر حق است و به ايشان نشانه ها و عالئمی رسيد 
يعنی در وقتی که " . فلما جاهم بالبينات قالوا هذا  سحر مبين : " صف مرقوم است 

مسلمانان . ريح ميباشد نزد ايشان با نشانه ها و عالئم آمد گفت اين جادو و سحر ص
معتقدند که از اين آيات معجزات حضرت محمد کامالً  روشن و آشکار به ثبوت 

اوالً  . ميرسد و حال آنکه اين آيات دليل قطعی بر معجزات حضرت محمد نخواهد شد 
در آنها معجزه ای که از حضرت محمد صدور يافته باشد به نام و نشان و تفصيل و 

ده است چنانکه در انجيل و تورات ذکر شده است و در هيچ شرح جزئيات ذکر نش
موضع قران صريحاً  بيان  نشده است که از حضرت محمد فالن اعجاز در فالن محل 

آمد " و " رسيدن ايشان را نشانه ها : " صدور يافته بلکه عموماً  بصرف اظهار اينکه 
  .اکتفا کرده است " با نشانه های روشن 

افاده مقصود نمينمايد زيرا گمان اغلب آنست که اشاره آيه مزبور ثانياً  آيه دوم 
نه به حضرت محمد که به حضرت مسيح ميباشد چنانکه بيضاوی نيز در اين قول 

  شريک است و آنرا به مسيح 
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فلما جاهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين االشاره : " نسبت داده است ، چنانکه ميگويد 
ميه سحرا للمغابله و يويده قراه حمزه و الکسائی هذا ساحر علی الی ما جا او اليه و تس

است يا به طرف جائی يعنی " ماجا" ، يعنی لفظ اشاره بطرف " االشاره الی عيسی 
شخص آينده است و نامش که سحر کرده شد و از راه مبالغه است و تائيد ميکند آنرا 

  .ه شده است بطرف عيسی بدين معنی که اشار" ساحر " قرائت حمزه و کسائی هذا 

ً  اگر بالفرض قبول کنيم که دو آيه مزبور مربوط و منسوب به حضرت  ثالثا
اگرچه معنی معجزه را دارد ، ولی در اکثر موارد قران " البينات " محمد است ، لفظ 

هو الذی : " مثالً  در اوائل سوره الحديد مرقوم است . به معنی آيات قران آمده است 
، يعنی همان است که نازل ميگردد بر بنده خود آيات " ده آيات بينات الخ ينزل علی عب
و اذا تتلی عليهم اياتنا : " و ايضاً  در اوائل سوره احقاف مسطور است . و بينات را 

و نيز در . ، يعنی هرگاه به آنها شنوانند  کالم ما که ظاهر و روشن است " بينات 
، يعنی بعد از آنکه آمد نزد " عد ما جاتهم البينه اال من ب: " سوره بينه مرقوم است 

فان زللتم من بعد ما جاتکم : " و ايضاً  در سوره بقره مذکور است . ايشان کالم روشن 
و در سوره المومن . ، يعنی اگر بلغزيد بعد از آنکه رسيد به شما آيات بينات " البينات 

نی وقتی رسيد مرا نشانه های ، يع" لما جانی البينات من ربی : " وارد است که 
خالصه از اين قبيل آيات در قران بسيار يافت . صريح و آشکار از نزد پروردگار من 

به معنی آيات قران و احکام و " بالبينات " و " البينات " ، " بينه " ميشود که لفظ 
نشانه های پيغمبران سلف آمده است و حال آنکه در هيچ موضع قران گفته نشده است 

  که فالن معجزه 
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از حضرت محمد به منصه ظهور رسيده است ، بلکه برعکس عذر عدم صدور 
بنابر اين جای شبهه . معجزات از حضرت محمد در موارد متعدد مشاهده ميشود 

به معنی معجزه حضرت محمد نيامده است " البينات " نيست که در آيات مذکوره لفظ 
  .آمده است بلکه به معنی آيات قران 

دليل بر اين است که بينات " هذا سحر مبين " ابعاً  اگر کسی گويد که الفاظ ر
در اين آيه به معنی معجزات حضرت محمد ميباشد از آنروکه به آيات قران نميتوان 
نسبت سحر و افسون داد ، در پاسخ گوئيم که در قران پاره ای آيات هست که در انها 

ت محمد ساحر و به آيات قران سحر مبين اشاره شده است که قريش و يهود به حضر
و قال الکافرون هذا ساحر : " اطالق کرده اند ، مثالً  در سوره ص مسطور است 

و نيز در سوره زخرف . ، يعنی کفار گفتند که اين جادوگری است دروغگو " کذاب 
، يعنی وقتی که اين حق به آنها " و لما جاهم الحق قالوا هذا سحر : " مسطور است 

قال الذين : " و ايضاً  در سوره احقاف مسطور است که . رسيد گفتند اين جادو است 
يعنی کفار ميگويند که در باب سخن راست و " . کفروا للحق لما جاهم هذا سحر مبين 

بديهی است که اين . درست وقتی به ايشان ميرسد اين جادو و سحری است آشکارا 
از دو آيه مذکور در فوق نيز معجزه حضرت . مدعا نيز باطل و بی اساس ميباشد 

قطع و يقين حاصل است که مسلمانان نميتوانند آياتی مبنی بر . محمد به ثبوت نميرسد 
معجزات حضرت محمد از قران شاهد بياورند بلکه اگر درست در مفاد و اثبات 

مضامين قران دقت شود معلوم ميشود که حضرت محمد از اظهار معجزه خودداری 
  .وده است مينم
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  .معجزاتی که در طی احاديث به حضرت محمد نسبت داده شده است 

بسياری از مسلمانان تاکيد ميکنند که در ضمن احاديث بسا معجزات عجيب و 
اين مطلب بالشبهه صحيح است . شگفت آور به حضرت محمد نسبت داده شده است 

را دليل بر وقوع آن ببينيم چنانکه خواهيم ديد ولی پيش از آنکه شهادت و گواهی آنها 
بايد اول ببينيم که آيا خود آن احاديث اعتبار و سنديت دارند ؟ اوالً  چنانکه مالحظه 
کرديم خود قران نتنها هيچيک از معجزات حضرت محمد را ذکر نميکند بلکه 

در . توضيحاتی هم ميدهد دائر بر اينکه چرا خداوند قوه اعجاز بدو عنايت نفرموده 
مان متفکر و دانشمند اعم از مسلمان و مسيحی اين شهادت قران به مراتب نظر مرد

از اين گذشته در عين آنکه بسهولت . مهمتر و معتبر تر از هر مقدار احاديث ميباشد 
ميتوان دريافت که چگونه در ايام بعد احاديثی پيدا شد و در طی آن معجزاتی به 

 حضرت محمد معجزه ای از خود حضرت محمد نسبت داده شد ، از طرف ديگر اگر
از نشان داده بود محال است که بتوان تصور کرد کسی برای انکار معجزات او آندسته 

آيات که دليل بر عدم صدور معجزات از وی ميباشد در قران داخل کرده باشد يا آيات 
ً  اطالعاتی از حوادث و وقايعی به رشته تحرير  اصلی را تحريف نمودند ، شخصا

بودند نداشتند ، زيرا آنها چندين قرن بعد از زمان حضرت محمد زندگی آورده 
ميکردند و مجبور بودند به مطالب و موضوعاتيکه در افواه جاری بود و آنها را 
براويان معتبر نسبت ميدادند اعتماد کنند و سخنان خود را بر اساس منقوالت قرار 

  جمع آورندگان احاديثی که صحاح . دهند 
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 ٢۵۶بخاری در : تشکيل داده اند در سنوات و تواريخ مختلفه ذيل وفات يافتند سته را 
 هجری ، ٢٧۵ هجری ، ابو داود در ٢٧٩ هجری ، ترمدی در ٢۶١، مسلم در 
در ميان شيعيان کتب عمده ای که در .  هجری ٢٧٣ و ابن ماجه در ٣٠٣النسائی در 

ابو " کافی " من جمله کتاب . د متعلق به ازمنه ما بعد ميباشاين موضوع نگاشته شده 
شيخ علی به سنه " من ال يستحر الفقيه "  هجری ، و کتا ٣٢٩جعفر محمد در سنه 

به " استبصار "  هجری و ۴۶۶شيخ ابو جعفر به سنه " تهذيب "  هجری ، کتاب ٣٨١
 هجری ۴٠۶که تاليف سيد راضی ميباشد به سنه " نهج البالغه "  هجری و ۴٠۶سنه 

  . است نوشته شده 

خود اين موضوع دليل بر عدم اعتبار احاديث ميباشد که سنی ها و شيعيان با 
به يک قران دارند باز نسبت به مجموعه احاديث و اخبار اسالمی متفق آنکه اعتقاد 

. پس معلوم است که احاديثی که مخالف قران است تا چه حد بی اعتبار ميباشد . نيستند 
نقل کرده است نسبتاً  از سايرين معتبر " الصحيح " تاب شايد احاديثی که بخاری در ک

ولی . بعد از ان احاديثی معتبر است که مسلم و ترمدی تصديق کرده باشند . تر باشد 
برای آنکه به خوانندگان محترم اين کتاب معلوم شود که حتی در زمان بخاری چقدر 

 آنزمان شايع بود کافی احاديث بی اعتبار رواج داشت و چقدر موهومات و اکاذيب در
صد هزار " است که به نظر خوانندگان بياوريم مطلبی را که خود بخاری ميگويد که 

حديث جمع اوری کردم که تصور ميکردم شايد صحيح باشد و دويست هزار جمع 
بخاری از ميان اين سيصد هزار حديث آخر االمر " . اوری کردم که بی اعتبار بودند 

   هفتاد و پنج حديث بالنسبه معتبر پيدا کرد و هفت هزار و دويست و
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رجوع (و وقتی مکررات را از ميان آنها حذف نمود فقط چهار هزار حديث باقی ماند 
 هجری در مطبعه حيدری توسط شيخ ١٢٩٨شود به صفحه آخر ديباچه مشکوه چاپ 

بر نيست ، حتی اين چند حديثی هم که از ميان انها باقی مانده معت). عبد الحسن دهلوی 
زيرا اغلب مخالف يکديگرند و بعضی اوقات هم مخالف قران ميباشد چنانچه احاديثی 

ابو داود پانصد هزار حديث . که معجزات حضرت محمد بيان مينمود مخالف قران بود 
رجوع شود . ( جمع آوری کرد ، ولی از ميان آن فقط چهار هزار حديث را قبول کرد 

   ) . ٣۴ صفحه ٢بکشف الظنون جلد 

ولی بهتر آنست که ما بعضی از اين معجزات را مورد بحث قرار دهيم تا 
  : کيفيت آنها درست معلوم شود 

( بخاری بر حسب قولی که به نظرش معتبر آمده حکايت ذيل رابيان ميکند ) ١(
. پيغمبر دسته ای را نزد ابو رافع فرستاد ): " اين قصه در کتاب مشکوه مسطور است 

ن عتيک شبانه به قصد قتل او وارد خانه شد و در موقعيکه ابو رافع خواب عبداهللا اب
بنابر اين عبداهللا ابن عتيک گفت شمشير خود را در شکم او . بود او را به قتل رساند 

سپس شروع به باز . فرو بردم تا وقتی به کمر رسيد تا يقين کردم که او را کشته ام 
بعد پای خود را پائين گذاردم و چون .  رسيدم کردن درها نمودم تا انکه به پله ها

در حاشيه مشکوه مينويسد که چون مهتاب بود پله ها را زمين (بود افتادم مهتاب 
بعد پايم را با پارچه ای بستم و دنبال رفقايم رفتم تا . و پايم شکست ) تصور کرده بود 

ود پای خود را دراز کن پيغمبر فرم. امديم نزد پيغمبر و ماجرا را برای او بيان کردم 
  من پای خود را دراز کردم و او انرا مالش داد و پايم طوری خوب شد . 
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در فصل بعد خواهيم ديد که اين حادثه چگونه کمک " . که گوئی اصالً  نشکسته بود 
به روشن کردن سجايا و طبيعت حضرت محمد مينمايد و از اخالق او چه چيزهايی 

قط در اينجا خوانندگان را متذکر ميسازيم که قصه کشته شدن ف. ميتوانيم ادراک کنيم 
( و ابن اثير  ) ١۶٣ و ١۶٢ صفحه ٢سوره رسول جلد ( ابو رافع را نيز ابن هشام 

ذکر کرده  ) ١٠٢جلد دوم صفحه ( و مصنف روضه الصفا  ) ۵۶ و ۵۵ صفحه ٢جلد 
گر اختالف فاحشی قصه ها و حکاياتی که در اين زمينه نقل کرده اند با يکدي. اند 

بعضی گويند پای او شکسته ، برخی حکايت کنند که بازويش شکسته و برخی . دارند 
بعضی هم بهيچوجه اظهاری نميکنند که . نيز گفته اند که فقط مچ دست او ضرب ديد 

و از اينجهت انها ) مانند قول ابن هشام و ابن اثير ( حضرت محمد پای او را شفا داد 
ليکن همه اتفاق دارند بر اينکه قتل ان شخص .  را قبول ندارند وقوع اين اعجاز

با اين کيفيات اگر حضرت محمد . خوابيده به تحريک حضرت محمد بوده است 
معجزه ای کرده بود ، و اگر چنانچه ميخواستيم ودلل کنيم که توفيق الهی برای خاطر 

ک اشکال اخالقی عظيمی قاتلی مانند عبداهللا عتيک موجب آن معجزه گرديده ، دچار ي
  .ميشديم 

بسا حکايات مختلف و متضاد گفته شده است راجع به اينکه چگونه ) ٢(
از اين حکايات . حضرت محمد آب برای امت خود در وقتيکه تشنه بودند تهيه نمود 

مثالً  از جمله آنها حديث ذيل است که بر حسب گفتار . مقداری در مشکوه يافت ميشود 
آن مردمان در روز حديبيه تشنه بودند و : " نقل شده است وی مينويسد جابر در آنجا 

آنگاه مردم نزد او . رسول خدا آفتابه کوچکی در دست داشت که از آن وضو ميگرفت 
  ما هيچ آب برای وضو: آمده گفتند 
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پس پيغمبر دست خود را در آن . گرفتن و آشاميدن نداريم جز آنچه در آفتابه توست 
پس هم .  برد و آب از ميان انگشتانش مانند فواره شروع به جوشيدن نمود آفتابه فرو

جوابداد " شما چند نفر بوديد ؟ : " از جابر استعالم شد " . نوشيديم و هم وضو گرفتيم 
اگر ما صد هزار نفر هم بوديم ، يقينا ف آن آب رفع احتياج مارا مينمود ، ولی ما : " 

 بعضی ميگويند ان عده هزار و دويست نفر بودند و " .يکهزار و پانصد نفر بوديم 
برخی بين هزار و چهارصد و هزارپانصد و عده ای هزار و سيصد و عده ای هزار 

ابن عباس ميگويد هزار و پانصد و بيست و . وششصد و هزار و هفتصد  نيز گفته اند 
 با اينها اختالف حکايتی که البخاری از قول البر بن عاذب نقل مينمايد. پنج نفر بودند 

در روز حديبيه ما هزار و چهارصد نفر با رسول خدا بوديم : " او ميگويد . کلی دارد 
ما اب آنرا بطوری کشيده بوديم که قطره ای در آن نمانده . حديبيه اسم چاهی است . 

انگاه ظرف آب را . بود در اين اثنا پيغمبر رسيد و نزديک چاه آمد و در لب آن نشست 
يعنی آنچه از آب ( وضو گرفت ، سپس مزمزه کرد و دعا نمود و آنرا ريخت طلبيده

. پس فرمود مدتی آنرا بحال خود گذاريد ) . يعنی در آن چاه ( در آن ) باقی مانده بود 
بالنتيجه آنها برای خود و اسبان خويش از آن چاه آب کشيدند تا وقتی از آنجا حرکت 

حال خواننده محترم ) . در مشکوه يافت ميشود اشکال ديگر اين حديث " . ( کردند 
ملتفت خواهد شد که جمع شدن آب در چاه وقتی مدتی به حال خود گذارده شود اعجاز 

و اين خيلی فرق دارد با اينکه آب بقدر کفايت و رفع احتياج صد هزار نفر از . نيست 
  . ميان انگشتان آدمی جاری شود 

 به اينکه چگونه درختان و سنگها به حکايات متعددی موجود است دائر) ٣(
  حضرت محمد چون رسول خدا بود سالم کردند
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از ميان اين حکايات . يا چگونه درختان او را متابعت نمودند يا به حکم او راه افتادند 
. يکی را امتخاب مينمائيم اگر چه شرط ادب اينست که بعضی کلمات انرا حذف نمائيم 

ما با رسول خدا سفر کرده : "  قول جابر نقل نموده است اين حکايت را مسلم باستناد
رسول خدا ... دو درخت در کنار دره بيش نبود ... ايم تا به دره وسيعی فرود امديم 

پس آن . يکی از شاخه های آنرا گرفت و گفت با ذن و اجازه خدا از عقب من بيا 
هسته به دنبال درخت از عقب حضرت محمد مانند شتر مهار در بينی که آهسته آ

ساربان برود روان گرديد تا وقتی به درخت ديگر رسيد باز يکی از شاخه های آنرا 
آندرخت دومی هم متابعت او را نمود تا . گرفت و گفت به اجازه خدا از عقب من بيا 

در باالی سر من به اجازه خدا : پس فرمود . جائی که در فاصله ميان دو درخت رسيد 
آهسته به يکطرف : " بعد جابر ميگويد " .  پس بهم وصل شدند .به هم وصل شويد 

نگريستم و به چشم خود ديدم که وقتی محمد آن درختان را به حال خود گذاشت به جای 
  " . خود بازگشت نمودند 

برای نمونه قسم ديگر از معجزات حکايت ذيل را که از انس روايت کرده ) ۴(
پس او از . مردی بود برای پيغمبر کتاب مينمود بدرستيکه : " نقل ميکنيم ) مشکوه (

پس پيغمبر فرمود بدرستيکه زمين او را قبول . اسالم برگشت و جزو مشرکين شد 
به زمينی که ان مرد در آن وفات يافت و ابوطلحه به من خبر داد که . نخواهد کرد 

: است ؟ گفتند اين مرد را چه شده : سوال کردم . رسيدم و او را بيرون انداخته يافتم 
هنوز علمای اسالم " . ما چند دفعه ای او را دفن کرديم و زمين او را نپذيرفت 

  نتوانسته اند اتفاق آرا در 
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  . موضوع هويت اين مرد تيره بخت حاصل کنند و بگويند که اين بدبخت که بوده است 

قتی که پيغمبر و: " از گفته همان جابر بخاری حکايت ذيل را نقل کرده اند ) ۵(
پس . وعظ ميکرد به تنه درخت خرمايی که يکر از ستونهای مسجد بود تکيه ميداد 

وقتی که منبر برای وی ساخته شد و در باالی آن موعظه مينمود درخت خرمائی که 
آنگاه . قبالً  در مجاورت آن وعظ ميکرد آنقدر فرياد کرد که نزديک بود بشکافد 

سپس شروع به ناليدن نمود مانند . ر بقل گرفت و فشرد پيغمبر از منبر پائين آمد آنرا د
علت گريستن : پيغمبر فرمود . طفلی که او را ساکت کنند تا وقتی بکلی آرام شود 

) مقصود حضرت محمد ميباشد ( درخت اين بود که ديگر صدای نذير و بشير را 
  " . نميشنيدند 

 در سنه پانصد هجری در حاشيه نوشته است که الداری( ترمدی و الرادی ) ۶(
حکايت ذيل را قول علی بن ابيطالب نقل ) بنا بر ضبط کشف الظنون وفات يافت 

من با پيغمبر در مکه بودم و با هم به يکی از نواحی نزديک مکه بيرون : " ميکنند 
سالم بر تو باد يا رسول اهللا : هيچ کوه يا درختی نبود که به وی برسد و نگويد . رفتيم 

."  

بدرستيکه زنی يکی از پسران خود : " ن عباسی شرح ذيل را مينويسد اب) ٧(
را نزد رسول خدا آورد و گفت يا رسول اهللا پسر من ديو دارد و در هنگام صبحانه و  

پس رسول خدا سينه او را مالش داد و دعا کرد و ان طفل . شام ما ديو او را ميگيرد 
  " . سگ سياه بيرون آمد استفراق نمود و از دهان او چيزی بشکل توله 

. يک زمان حضرت محمد خاری را طلبيد که بنزدش آيد : " الدار ميگويد ) ٨(
  خار به راه افتاد و مثل آنکه زمين را شخم مينمود آمد و 
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ال اله اال اهللا ال :در حضور حضرت محمد ايستاد و و به فرمان او سه بار تکرار کرد 
  ".شريک له و محمد عبده و رسوله

به فرمان : " ترمدی صحت حکايت ذيل را ضمانت ميکند و ميگويد ) ٩(
حضرت محمد يک خوشه خرما از نخل افتاد تا آنکه به يکنفر عرب باديه نشين ثابت 

دوباره به فرمان حضرت محمد خوشه خرما به . کند که حضرت محمد پيغمبر است 
  ".جای خود بازگشت نمود

حکايت شگفت " مرات الکاينات"به در قسمت اول کتاب ترکی موسوم ) ١٠(
يک معجزه در تراجم احوال و و کتب شرح حال حضرت :" آور زير نقل شده است 

محمد مکتوب است که وقتی حضرت رسول در مکه به طايف ميامد ابری در باالی 
سرش پديد آمد ، جبرئيل ظاهر شد و گفت چون خدای تعالی اظهارات امت تو را شنيده 

 آنها ترا رد کرده اند اينک آن فرشته ای را که مامور پاسبانی و دانسته است که
آنگاه آن فرشته . کوههاست نزد تو فرستاده تا آنکه بدو هرچه فرمانت باشد بفرمائی 

ای محمد خداوند مرا نزد تو فرستاد و گفت که : ظاهر شد ه و بدو سالم کرد و گفت 
ميفرمائی اين دو کوه را بيکديگر حال اگر اجازه . فرمانت هرچه باشد به من بگوئی 

حضرت رسول فرمود . وصل کنم تا آنکه منافقين در ميان اين دو کوه مانده تلف شوند 
نه ، از خدای تعالی درخواست ميکنم که از صلب ايشان نسلی پيدا شود که فقط خدا : 

  ".را عبادت کنند و برای او شريک اضافه ننمايند

کسانيکه عالقه و . صه ها در اينجا نقل نمائيم ديگر الزم نيست از اين قبيل ق
تمايلی به شنيدن اين قبيل قصص و روايات دارند ، ممکن است به کتاب روضه الصفا 

  و روضه االحباب و جامع المعجزات 
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در زبان فارسی و مراه الکائنات بزبان ترکی و در کتب عربی سوای کتب مذکور در 
در کتب هنديها و بت پرستان . ت فراوان بخوانند فوق رجوع کنند و از اينگونه حکايا

نيز از اين قبيل حکايات بسيار است و هنوز بت پرستان نادان در ممالک بسيار بدانها 
اما اين معجزات چه در ظاهر و چه در باطن با معجزات واقعی که در . اعتقاد دارند 

بعضی از اين احاديث . انجيل ذکر شده و قران نيز بدانها اشاره ميکند فرق کلی دارد 
حکايت الف ليله را بخاطر ما مياورد و از آنها معلوم ميشود که اعراب در قديم االيام 

اين نکته را بايد .دارای قوه تصور و قريحه جعاله و قصه پردازی عجيبی بوده اند 
متذکر شويم که معجزات مذکوره به عينه همانهائيست که طايفه قريش از حضرت 

اگر بالفرض حضرت محمد معجزات مزبور را برای آنها از قوه به . تند محمد ميخواس
بالعکس قران به ما خبر . فعل آورده بود ، بال شک در قران پاره ای از آنها ذکر ميشد 

ميدهد که حضرت محمد حاکم نبود بلکه منذر و خبر دهنده ای بود و نيز قران مينويسد 
  .ت محمد اعطا ننموده است که خداوند به چه علت قوه معجزه به حضر

  مقايسه معجزات منتسبه به حضرت محمد و معجزات مذکوره در انجيل 

اگر خوانندگان محترم اين کتاب شرح معجزات حضرت مسيح و رسوالن او را 
ً  با معجزاتيکه در انجيل بدقت بخوانند  خواهند دريافت که معجزات مزبور نوعا

معجزات . سبت ميدهند ، فرق فاحش دارد احاديث بر خالف قران به حضرت محمد ن
مذکور در عهد جديد واقعات شگفت آوری که بر خالف طبيعت باشد ، از قبيل راه 
افتادن و به زبان آمدن درخت يا گريه کردن ستون چوبی مانند اطفال يا لمس کردن و 

  شفا دادن دست و پای قاتل
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عليمات روحانی و کارها ی و غيره نيست بلکه مثلهای واقع شده ايست مشحون از ت
رحمت الهی و همچنين ظهور قدرت الهی مانند طاهر شدن مبروصان ، باز شدن 

 و لوقا باب ۵ و ۴ آيه ١١چشمان نابينايان ، زنده شدن مردگان و غيره انجيل متی باب 
ليکن معجزات شفا بخش مسيح هرگز برای مبرا ساختن شخص قاتل از  . ٢٢ آيه ٧

ع پيدا نکرد و نه قدرت الهی را جهت براه انداختن درختان و به نتايج گناهانش وقو
  .فرياد اوردن سنگها بمار برد

از اين گذشته نوشته جاتی که در شرح معجزات مسيح است در زمان حيات 
خود مسيح توسط شاگردانش به رشته تحرير در آمده است و قسمتی هم که بعد از 

پاره ای از اين نوشته . فاصله ای ندارد صعودش نوشته شده چندان با زمان صعودش 
ها مانند انجيل متی و يوحنا خود شاگردان مسيح به هدايت الهام نوشتند و بعضی را 

عالوه بر اين احتمال دارد که . مانند انجيل لوقا و مرقس را خود مولفين آنها نوشتند 
وع نوشته شده شرح و حکايات معجزات مسيح مانند کلمات او غالباً  در همان حين وق

برعکس معجزاتی که احاديث به حضرت محمد نسبت ميدهند تا صدها سال بعد . است 
و مسيح خود در انجيل به کارهای عظيم . از وفات او برشته تحرير در نيامده بود 

اعمال عجيب خود منباب ثبوت ماموريت و رسالت آسمانيش اشاره مينمايد و حال آنکه 
سوره بنی اسرائيل آيه ( حضرت محمد تکذيب شده است در قران صدور معجزات  از

  )۴٣ و سوره آل عمران آيه ۶١

در اينجا بطور ايجاز و اختصار بعضی اختالفات بزرگ ديگر را بيان ميکنيم 
بين معجزات مسيح و معجزاتی که در احاديث به حضرت محمد نسبت ميدهند موجود 

  .است 
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کتاب معروف خود موسوم به در "پيلی"يکی از علمای مسيحی موسوم به 
داليل و مدارک رضايت بخش موجود است مشعر بر : " داليل مسيحيت گفته است 

اينکه بسياری اشخاص ادعا کرده اند که ما برای العين معجزات مسيح را ديده ايم ، 
چه انها برای شهادتی که ميدادند داوطلبانه و از روی رضا و رقبت تمام عمر خود را 

قبول اين صدمات از طرف آنها فقط . مخاطرات و صدمات بسر ميبردند در زحمات و 
بخاطر اعتقادی بود که آنها به اين معجزات داشتند و از روی همين اعتقادات هم 

ولی هيچ دليلی کافی و وافی وجود ندارد " . قوانين جديدی اخالقی را رعايت ميکردند 
 معجزات حضرت محمد را برای که تائيد کند ادعای آن اشخاص را که ميگفتند ما

العين ديده ايم و نظر به شهادتی که داشته باشند مثل اشخاصی که در مورد مسيح 
  . شهادت دادند با آنها رفتار شود 

جمع آوری و تدوين احاديث اسالمی در تاريخ خيلی بعدی از ظهور اسالم انجام 
ايد که هيچيک از گرفت و مندرجات آنها در بسياری از موارد بقدری عجيب مينم

مردمان اهل علم نميتوانند نسبت به معجزات مذکوره در انها اعتماد نمايند ، گرچه 
مندرجات مشکوه و . نسبت به مطالب ديگر راجع به حضرت محمد شايد معتبر باشد 

حيات اليقين و عين الحيوه و کتب معروف ديگر که راجع به آنها در ميان سنی ها و 
ر باب اينگونه مطالب بقدری خارق العاده و عجيب ميباشد که شيعيان بيشتر است د

مثالً  روايت شده است که در سواحل . شبهه در ساير احاديث ديگر هم ايجاد مينمايد 
طيب  به رودخانه های بهشت باکره ها مثل گل سرخ از زمين ميرويند و مسلمانان

  روايت شده . خاطر و ميل خويش آنها را ميچينند 
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در بهشت پرنده های بريان شده و پخته از باال در ميان سفره طعام ميافتند و است که 
پس از آنکه مسلمانان بقدر ميل و اشتهای خود از آنها تناول نمودند دوباره پرواز 

ميگويند که وقتی خداوند ميخواست آدم را بيافريند جبرئيل را فرستاد که . مينمايند 
زمين جبرئيل را قسم داد که از .  مقصود بياورد مشتی خاک از زمين برای انجام اين

آن چيزی بر ندارد و جبرئيل دست خالی مراجعت نمود ولی باالخره عزرائيل آمد و به 
فرشته ای به : " ميگويند حضرت محمد فرموده است . زور مشتی خاک برداشت 

شکل خروس هست که پاهايش در انتهای طبقه هفتم زمين قرار گرفته و سرش به 
و در جای ديگر گفته است وقتی حوا ميخواست از گندم " . آستانه عرش خدا ميسايد 

بخورد ساق آن گياه برای آنکه از دسترس حوا دور بماند بقدری بلند شد که پانصد سال 
و باز روايت شده است که فاصله بين شانه . وقت الزم بود که دست بتواند بدان برسد 

  .  هفتاد سال راه ميباشد ها و گوشهای حاملين عرش الهی

از اينها همه گذشته دانشمندان و علمای شيعه اذعان دارند به اينکه در ميان 
احاديث اختالف و ابهام زيادی پيدا ميشود و معلوم نيست که کداميک از آنها ولو يک 

اين فقره از حکايت ذيل که در کافی ابو جعفر محمد . حديث هم باشد معتبر ميباشند 
زمانی به علی گفتم : "  قول علی بن ابراهيم نقل شده معلوم ميشود که ميگويد باستناد

راجع به احاديث نبوی ميشنوم که بر خالف يکديگر است حتی مخالف قران هم ميباشد 
جهت آن چيست و در : از او سوال کردم . بطوری که خودت هم انها را معتبر نميدانی 
  آنگاه علی . دا کرد اينصورت چگونه ميتوان حديث صحيحی پي
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. ابن ابيطالب در پاسخ بعضی قواعد برای تشخيص احاديث صحيح از سقيم بيان کرد 
اگر علما و قضات در دو حديث : " معذالک علی ابن ابراهيم قانع نشده بدو گفت 

بايد آنيکی را که علما و قاضيان ايشان زيادتر : مختلف اتفاق کنند چطور ؟ جواب داد 
اگر علمای ايشان در : سوال کرد . د ترک کرده و ديگری را اختيار کنند تمايل ندارن

اگر چنين باشد پس صبر کنيد تا : هر دو حديث اتفاق داشته باشند چه بايد کرد ؟ گفت 
ً  در شبهه ماندن بهتر از فهميدن و هالک شدن است  " امام شما بيايد زيرا حقيقتا

   ) . ٣۵رساله شيخ جعفر باب (

فته چنين نتيجه ميگيريم که ادعای نبوت حضرت محمد به هيچ پس رويهمر
اعجازی مستند و متکی نميباشد ، چنانچه از قران هم کامالً  معلوم است و معجزاتيکه 
در حدايث مذکور گرديده به خودی خود مسخره آميز و در بعضی از موارد متباين و 

 هيچ وجه تصديق نمود و مخالف قران و چنان بی اساس ميباشد که نميتوان آنرا به
  .واقع شده فرض کرد 

  آيا حضرت محمد پيشگوئی کرده است يا نه ؟

در قران اخباريکه حاکی از وقوع حوادث آينده باشد مانند پيشگوئيهای مذکوره 
ولی بعضی از علمای اسالم آيات ذيل را ذکر کرده و . در کتب مقدس ذکر نشده است 

 وقوع اشاره شده است و از آنجمله در سوره قمر ميگويند که آنها به حوادث قبل از
يعنی آيا " . ام يقولون نحن جميع منتظر سيهزم الجمع و يولون الدبر : " مرقوم است 

 ستاننده ای هستيم ؟ ولی همان گروه خواهند آنها ميگويند که ما گروه پر زور و داد
وه بدر ميکند و قبل مفسرين ميگويند اين آيه اشاره به غز. گريخت و خواهند برگشت 

  از وقوع جنگ 
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بدر وقوع يافت چنانکه بعد از غلبه حضرت محمد بر سپاه قريش مفاد اين آيه مصداق 
پيدا کرد ولی حقيقت اين آيه از اين قرار است که چون اصحاب و سپاهيان حضرت 
محمد فهميده بودند که تعداد سپاهيان قريش از عده سپاه خود افزون تر است از 

ت خوف و هراس بر ايشان استيال نمود چنانکه از سوره انفال و از باب سی ام اينجه
ً  غزوه بدر را بيان ميکند استنتاج ميکند که  ً  و کيفا از جلد دوم حيات القلوب که کما
حضرت محمد به اصحاب خود  خبر داد که قافله گذشته و قريش به سمت ما ميايد و 

اصحاب از استماع اين خبر . يشان جهاد کنم حق تعالی مرا امر کرده است که با ا
در جای ديگر از همان کتاب مسطور است که . سخت متوحش شدند و متالم گرديدند

چون خبر کثرت لشگر قريش به اصحاب حضرت رسول رسيد ، بسيار ترسيدند و به 
حضرت محمد تزلزل و وحشت آنها را احساس نمود . جزع و فزع افتادند و گريستند 

 خود آيه مذکور را  رفع وحشت و هراس و جهت تشجيع و دلير ساختن سپاهو برای
بيان نمود چنانکه اين ترتيب و قاعده در ميان هر لشگر کش و سپهبدی متداول بود که 
قبل از شروع به مجادله و محاربه به بياناتی جهت تشجيع لشگريان خويش مينمود و 

ً  سپاهيان وی بر .  مياورد آنها را با بيانات سحر آميزی به شوق و رغبت اگر اتفاقا
  .دشمن فايق آيند اظهارات او نيز مصداق پيدا ميکند و مردم به گفته او ايمان مياورند 

آيه ديگری که مفسرين قران دليل و نشانه قبل از وقوع قرار داده اند در سوره 
هم الم غلبت الروم فی ادنی االرض و هم بعد غلب: " روم مسطور است چنانکه 

  يعنی اهل روم در واليت نزديک مغلوب گرديدند اما بعد از ". سيغلبون فی بضع سنين 
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بنا به قول اکثر مفسرين اين آيه يک . مغلوبيت ايشان غالب خواهند شد بعد از چند سال 
دو سال قبل از هجرت به حضرت محمد نزول يافت يعنی در وقتی که خسرو پرويز 

ا مغلوب کرد و واليت شام را از دست پادشاه روم گرفت پادشاه ايران لشکريان روم ر
اين آيه وارد شد ، ولی هفت هشت سال بعد از وقوع اين واقعه باز لشکريان روم با 
سپاهيان ايران روبرو شده و بر آنها چيره و غالب گرديدند پس بنابر ادعای مفسرين 

ً  ادعای مفسري. صدق قول حضرت محمد به ثبوت رسيد  ن را صحيح اگر فرضا
پنداريم و آيه مذکور را قبل از غلبه لشکريان روم بر لشکر ايران نزول يافته فرض 
کنيم ، معذالک از آن چنين استنباط ميشود که حضرت محمد جهت اطمينان قلب 
سپاهيان خويش اين آيه را ايراد نموده و مطابق خيال و تصور خود آنرا گفته بود 

عقل وهوش چنين سخنان بسيار شنيده ميشود به از صاحبان چنانکه در هر عصری 
اين معنی که اگر دو پادشاه با يکديگر جنگ داشته باشند و يکی شکست بخورد ، 
شخصی به گمان و خيال خود ميتواند بگويد که سلطان منهزم و مغلوب ممکن است 
 پس از چند سال ديگر باز غالب شود و نيز اگر کسی از احوال و اوضاع و استعداد و

قوت  پادشاه و سپاه منهزم و شکست خورده زيادتر از پادشاه غالب و فاتح بوده و بر 
حسب اتفاق مغلوب گرديده ، در اينصورت ميتواند پيش بينی نمايد که پس از چندی 

پس اگر پيش بينی چنين شخصی . سلطان شکست يافته و منهزم فاتح خواهد گرديد
تناد اين اظهار دعوی رسالت نمايد و کالم مصداق پيدا کند و صائب در آيد و به اس

خود را الهام الهی خواند پر واضح است که متفکرين و دانشمندان ادعای وی را قبول 
  .نخواهند کرد
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خالصه بنا بر مطالب مذکوره فوق بديهی است که حضرت محمد از روی گمان و 
ل رسالت و قياس و مال انديشی حدسی زده و اگر حدس او صائب در آمده است دلي

اگر چنانچه آيات مذکوره قران را با پيشگوئيهای کتب مقدس مقايسه . ثبوتش نميگردد
کنيم معلوم خواهد شد که در ميان آيات قران و پيشگوئيهای کتاب مقدس از آسمان تا 

آيه قران مبنی بر قياس و گمان و تصور بشری است و بس و . زمين اختالف است 
اص به دو سه آيه ندارد ، بلکه صدها پيشگوئی در کتب پيشگوئيهای کتب مقدس اختص

ارشات آينده اشاره مقدس يافت ميشود ، يعنی هزار سال قبل از وقوع حوادث و گز
بدانها شده و تمام آن وقايع به انجام رسيده است چنانکه ما به تفصيل در آن باب بحث 

د نه معجزه ای حاصل کالم آنکه مطابق استدالالت اين فصل حضرت محم. نموديم 
از اينرو شرط دوم که در اوائل اين باب جهت صدق . کرده است و نه پيشگوئی نموده 

رسالت پيغمبر بيان نموديم انجام نگرفت و دليلی جهت صدق رسالت حضرت محمد 
  .يافت نشد
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  فصل پنجمفصل پنجم
  در بيان رفتار حضرت محمد مطابق نص صريح قران در بيان رفتار حضرت محمد مطابق نص صريح قران 

  و تعريف مورخين اسالمیو تعريف مورخين اسالمی

درت به مطالعه و امعان نظر در پاره ای از اعمال حضرت محمد اکنون ما مبا
و بعضی از جزئيات رفتار او مينمائيم تا بدانيم که آيا ادعای وی را از روی آن ميتوان 

اولی و انسب آنست که . تصديق نمود مبنی بر اينکه او پيغمبر و فرستاده خدا بود يا نه
از . ت خوانندگان مسلم خود بحث نمائيم در اين مطلب با کمال ادب و مالحظه احساسا

اين جهت ما گفته های نويسندگان يونانی يا مسيحيان ديگر را نقل نخواهيم کرد و فقط 
از اين . اکتفا به گفته های مصنفين و نويسندگان معتبر و مشهور اسالمی خواهيم نمود 

مايش پولس گذشته ما خود از اظهار رای در آن موضوع خودداری خواهيم نمود و فر
تو کيستی که بر بنده کس ديگر حکم : " حواری را به خاطر خواهيم داشت که ميگويد 

ما همه  ) . ۴ آيه ١۴روميان باب " (ميکنی ؟ او نزد آقای خود ساقط يا ثابت ميشود 
بندگان يک خدائيم و تنها او داور نوع بشر است ، ولی ناگزير هر يک از ما در اين 

. ولو اينکه الزم نباشد اظهار کنيم ی از خود خواهيم داشت خصوص رای و عقيده ا
  برای آنکه خوانندگان محترم پی به حقيقت امر ببرند و بتوانند در 
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پيش خود قضاوت کنند که آيا حضرت محمد همانطور که مسلمانان اعتقاد دارند بوده 
برجسته و يا نبوده است ، چند آيه از خود قران و نيز توضيحات جمعی از مفسرين 

طراز اول مسلمانان را در آن باب در معرض دقت خوانندگان ميگذاريم که مجال شک 
عالوه بر اينها بعضی از گفته . و شبهه ای در معنی و مفاد آنها برای کسی باقی نماند 

های تذکره نويسان و مورخين اسالمی را با احاديثی که مورد قبول عموم است در 
 ميگذاريم تا معلوم شود که حضرت محمد بعد از آنکه دسترس مطالعه خوانندگان

بوسيله عقد معاهده با قبايل اوس و خزرج در مدينه و مسلمان نمودن آنها بر آنها قدرت 
ما مجبوريم از خوانندگان خود درخواست نمائيم که . يافت چگونه با آنها رفتار نمود 

يده نمينمائيم بلکه فقط فراموش نکنند که ما خود در اينجا به هيچوجه اظهار عق
  .ميخواهيم قول علمای معتبر اسالم را در اين باب نقل کنيم

  : مطالبی که ما برای تحقيق انتخاب کرده ايم عبارتند از 

  چيزهائی که مربوط به مزاوجت حضرت محمد ميباشد  )١(
 .طريقه رفتار و معامله با دشمنان خويش  )٢(

ما بسهولت ميتوانستيم از خوانندگان دانشمند مالحظه خواهند فرمود که 
نگارشات آندسته از نويسندگان مسلمان که مفصلتر در هر موضوعی سخن رانده اند 
خالصه ای را انتخاب و نقل نمائيم و آنقسمت ها را به آنچه خود در مسطورات بعد 
شاهد آورده ايم ترجيح دهيم ، ولی نظر ما اين بود که نويسندگان موثق و معتبر 

خاب کنيم و از کسانيکه تا حدی عقايد و اظهارات خويش را با مبالغه و اسالمی را انت
  اغراق توام ساخته اند يا تصورات و
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اين قبيل نويسندگان چون . خياالت خويش را داخل موضوع کرده باشند احتراز نمائيم
از خياالت خوانندگان بی غرض نسبت به نگارشات و اظهاراتشان بيخبر و بی اطالع 

 نميدانند که چگونه اظهاراتشان را خوانندگان بيطرف  تلقی خواهند نمود ميباشند و
شايد پاره ای چيزها راجع به حضرت محمد را گفته باشند که اخالق و روحيات او به 

از اينجهت ما از نقل . وضع نامطلوبی جلوه نمايد و موجب افترا و توهينی به وی باشد 
ر نگارشات خود را محدود و منحصر به احواالت آنها اجتناب کرده ايم و بيشت

ً  . مشروحات قديمی تر و متين ترو معتبر تر نويسندگان عرب نموده ايم  و احيانا
اشاراتی به کتب فارسی و ترکی نموده ايم تا معلوم شود که تمام عالم اسالمی راجع به 

  .مطالبی که مورد دقت و مطالعه ما قرار گرفته اتفاق دارند 

  حمدمزاوجت حضرت م

 قانونی مقرر است که هر مسلمانی ميتواند در آن واحد دو ٣در سوره نسا آيه 
البيضاوی فراز ". آنچه را که دست راست شما دارد" يا سه يا چهار زن داشته باشد يا 

اين آيه تعدد ازواج و متعه بازی با . معنی ميکند ) سراری (اخير را متعه يا کنيز 
المی اجازه داده است و بالمآل مفاسد عديده ای از آن کنيزان را هميشه در ممالک اس

ولی حضرت محمد در قسمت تعدد . حاصل ميشود که در ممالک اسالمی پر است 
ازواج محدود به حدودی نيست که در اين آيه معين شده است زيرا در سوره االحزاب 

ده  امتياز مخصوصی مطابق عبارت ذيل راجع به حضرت محمد داده ش۵٠ و ۴٩آيه 
ای پيغمبر ، بدرستيکه ما حالل نموديم برای تو زنهای : " است چنانچه مکتوب است 

  ترا که جهيزيه آنها را آورده ای و انچه دست راست تو 
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دارد از آنچه خدا به تو داده است و دختران عموی تو را و دختران عمع های تو را و 
زن ) هر (و مهاجرت کرده اند و دختران دائی تو را و دختران خاله های تو را که با ت

 –مومنه ای اگر خود را به پيغمبر بدهد ، چنانچه پيغمبر ميل به نکاح او داشته باشد 
ما ميدانيم آنچه را بر ايشان بزنا نشان . امتيازيست باالتر برای تو از ساير مومنين

وی در بيضا". فرض کرده ايم و آنچه دست راست ايشان دارد مبادا جرمی بر تو باشد 
امتيازی برای تو اشاره ايست مبنی بر اينکه اين حق : " تفسير اين آيات ميگويد 

نظر به پيغمبری اعطا گرديده است و ) حضرت محمد ( قسمتی است از آنچه به او 
" . دليل بر اينست که خدا او را مستحق پاداش کريمانه ای از طرف خود ميداند 

" و " دوستی حقيقی " از ذکر ميکند يعنی بيضاوی دو معنی ديگری بر کلمه امتي
برای آنکه بفهميم حضرت محمد تا چه اندازه از اين امتياز " . موهبت مخصوص 

مخصوص خود استفاده نمود دانستن اين نکته کافی است که در موقع وفات و بدرود 
  زن داشت که در آنموقع زنده بودند و دو زن متعه داشت که مريم و ريحانه٩زندگانی 

ابن حشام مينويسد که حضرت محمد جمعاً  سيزده زن به حباله نکاح خود در . بودند 
عايشه شش ساله يا هفت ساله بود وقتی مراسم ازدواج او انجام گرفت و . آورد 

مباشرت با وی از سن نه سالگی يا ده سالگی شروع شد که او هنوز مشغول عروسک 
 ١١٨ و ابن اثير جلد دو صفحه ٩۴صفحه  ٣رجوع شود به ابن حشام جلد ( بازی بود 

  ).٢٧٢ و ٢۶٢ و مشکوه صفحه ١١٧و 

راجع به مريم حبشيه که حاکم مصر برای حضرت محمد فرستاد در سوره 
  ای : "  نوشته شده است ٢ و ١تحريم آيه 
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پيغمبر چرا حرام ميدانی آنچه را خدا برای تو حالل کرده است ؟ تو به جلب رضايت 
خدا به شما محو کردن قسمهای . ی و خدا غفور و مهربان است زنهای خود ميکوش

بيضاوی دو " . شما را اعالم نموده است و خدا آقای شماست و اوست دانا و حکيم 
تفسير مختلف در موضوع اين آيات ميکند ولی يکی از آنها که متفق عليه ساير 

با مريم خلوت روايت شده است که حضرت محمد : " مفسيرين نيز ميباشد اين است 
حفضه از قضايا مطلع شد و . کرده بود درصورتيکه نوبت عايشه يا حفضه بود 

. حضرت محمد اعالم نمود که مريم بر من حرام است . حضرت محمد رامالمت نمود 
اين حکايت که سراسر زشت و ناشايست است به تفضيل " . سپس اين آيات نازل شد 

ما به طريق . ر کتب ديگر بيان شده است  و د١٨٨  صفحه ٢در روشه الصفا جلد 
اختصار و ايجاز حکايت را نقل نموديم تا از ذکر جزئيات آن که شايسته درج در اين 

ولی روشن شدن پاره ای از سجايا و رفتار حضرت . کتاب نيست اجتناب کرده باشيم 
ر که نکته قابل مالحظه ديگ. محمد در پرتو اين حکايت جالب توجه و قابل دقت است 

بسی شگفت آور ميباشد اينست که خدای قدوس چگونه به نقض سوگند و قسم رفتاری 
  . که مفسرين ذکر کرده اند اجازت دهد 

در خصوص ازدواج حضرت محمد با زينب دختر جحش و زن زيد بن حارث 
بياد آور "  مسطور است که ٣٨ و ٣٧پسر خوانده خود پيغمبر در سوره احزاب آيه 

کرده بود و تو بدو نعمتها عطا و به آن شخصی که خدا بدو نعمتها عطا زمانی را که ت
  زن خود را برای خود نگاهدار و از خدا : کرده بودی گفتی 



 294 

بترس و تو آنچه را که خداوند در عرصه شهود ميگذارد پنهان و مستور مينمائی و از 
حاجتی از آن بنابراين وقتی زيد . مردم ميترسی و خدا برای ترس سزاوار تر است 

( مبادا بر مومنين خطا و خيانتی در . رفع کرده بود ما او را برای تو تزويج نموديم 
زنهای پسر خوانده های خويش وارد آيد در وقتيکه حاجت خود را از آن زنها ) گرفتن

هيچ خطائی نبود برای پيغمبر در آنچه . و حکم خدا مجری شده است . بر آورده باشند 
 کرده بود مانند قانون و سنت خدا نسبت به کسانيکه قبالً  آزاد بودند خدا بر او فرض

  " . و حکم خدا فرمانی است مقدر و غير قابل تغيير . رفتار نمايد 

: "  ميگويد ٣۶راجع به زينبی که در اينجا مذکور است جاللين در تفسير آيه 
نظر او بر آن زن افتاد و باز بعد از مدتی . پيغمبر او را به ازدواج زيد در آورده بود 

زيد به پيغمبر گفت ميخواهم از او . محبت او بر دل پيغمبر افتاد و در دل زيد نفرت او 
از اين جهت پيغمبر بدو گفت زن خودت را برای خودت نگهدار چنانکه . جدا شوم 

راجع به " . آنگاه زيد او را طالق داد و عده او سر آمد ... خدای تعالی فرموده است 
بالنتيجه پيغمبر بدون اجازه : " ميگويند " ما او را برای تو تزويج نموديم " بارت ع

  " . و مسلمانان را با نان و گوشت اطعام نمود نزد او رفت 

زن خودت را برای خودت : "  ميگويد ١٢٩بيضاوی در جلد دوم صفحه 
ب را به و اين به سبب آنست که حضرت محمد پس از آنکه زين. نگهدار يعنی زينب 

. حباله نکاح زيد در آورد ناگهان چشمش بر او افتاد و محبت او در دلش جای گرفت 
  از اينجهت گفت تمجيد و تجليل بر خدای باد که 
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. زينب تمجيد او را شنيد و آنچه شنيده بود را به زيد گفت . قلوب را منقلب ميسازد 
ً  پی به مطلب برد و از مصاحبت زينب نفرتی د بنابر اين . ر دلش پيدا شد زيد فورا

مگر چه واقعه : پيغمبر گفت . نزد پيغمبر امد و گفت ميخواهم زوجه خود را رها کنم 
ای رخ داده و ترا چه شده است ؟ آيا چيزی ترا نسبت به او مظنون ساخته است ؟ گفت 

از نه واهللا ، جز نيکوئی چيزی از او نديده ام اما حقيقت مطلب آنست که شان او اجل : 
بنابر اين وقتی . زن خود را برای خودت نگاهدار : پس محمد بدو گفت . مقام منست 

زيد خواهش خود را از او براورده بود يعنی چون از او خسته شد و او را مطلقه نمود 
مقصود از اين مطلب اين است . ما او را به ازدواج تو در آورديم ... و عده او سر آمد 

 محمد فرمان داد که آن زن را بگيرد يا آنکه خدای تعالی او که خدای تعالی به حضرت
چيزی که . را زوجه محمد قرار داد بدون انکه قرار داد يا معاهده نکاحی در ميان آيد 

: اين مطلب را تائيد مينمايد اينست که آن زن به ساير زنهای حضرت محمد ميگفت 
کی از خويشاوندان و اقربا بحقيقت خداوند در ازدواج من با حضرت محمد بمنزله ي

اما شما ها را خويشاوندانتان به نکاح محمد در آورده اند و نقل است که زيد . کارکرد 
" در عقد زينب واسطه بود و آن هم امتحان عظيم و شهادت بينی بود بر قدرت ايمانش 

ن از اين چند کلمه آخر بيضاوی معلوم ميشود که بيضاوی کامالً  فهميده بود که اي. 
ً  عده زيادی را نسبت به صدق ادعايش به شک و  طرز رفتار حضرت محمد طبعا

  .ترديد انداخته است 
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  طرز رفتار حضرت محمد نسبت به دشمنان 

حال در طرز رفتار حضرت محمد نسبت به دشمنان خود امعان نظر مينمائيم و 
در . ار ميدهيم طريقه معامالت در رفتار او را نسبت به مخالفين خود مورد مطالعه قر

  .اينجا نيز چند شاهد از ميان شواهد بسيار بطور نمونه ذکر ميکنيم 

ابن هشام به ما خبر ميدهد که چگونه قبيله يهود يعنی بنو قريضه خود را به قيد 
اسارت محمد در آوردند و تسليم او شدند و حضرت محمد مقدرات آنها را در دست 

سپس مزبور را به شرح زير .  واگذار نمود دشمنان مجروحشان يعنی سعد ابن معاذ
پس در باره آنها فتوی ميدهم که مردها را بکشيد و بچه ها و : سعد گفت : بيان ميکند 

تو راجع به آنها : پيغمبر خدا به سعد گفت : اين اسحق ميگويد . زنها را اسير نمائيد 
رسول خدا انها را در جه بالنتي... حکم کرده ای با حکم خدا از باالی طبقه هفتم آسمان 

آنگاه رسول خدا بيرون آمد . مدينه در خانه دختر حارث از قبيله بنو النجار حبس کرد 
و در بازار مدينه که امروز هم بازار آن ميباشد داخل گشت و مردم را وادار نمود که 

سضس آنها را احضار نمود و در ميان خندقها آنان را سر . خندقهائی در آنجا بکنند 
همانطوريکه احضار شده بودند انها را به حضور محمد آوردند و از جمله آنها . بريد 

دشمن خدا حی ابن اخطب و کعب ابن اسد که از بزرگان قبيله بودند ديده ميشدند و 
کسانيکه عده آنها را بيشتر . ششصد الی هفتصد نفر از آنها در آن ميان حاضر بودند 

و وقتی کعب ابن اسد با آنها نزد . لی نهصد نفر بودند تخمين ميزنند ميگويند هشتصد ا
  ای کعب گمان ميکنی با ما چه خواهند کرد ؟: " رسول اهللا ميرفت بدو گفتند 
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آيا نميفهمی آيا نميبينی آنکسی را که ميطلبد رها نميکند و هريک از شما که : او گفت 
ين ترتيب خاتمه پيدا نکرد تا و ا. با او ميرود ديگر بر نميگردد؟ بخدا که قتل عام است 

حی ابن اخطب دشمن خدا را آوردند در حالی . وقتی که رسول خدا از آنها فارغ شد 
قسم بخدا برای : وقتی که رسول اهللا را ديد گفت ...که عبای گلگونی بدوش او بود 

. اما هر که را که خدا ترک ميکند ، ترک ميکند . دشمنی با تو خود را مالمت ننمودم 
ای خلق بدرستيکه هيچ زبانی در حکم خدا نيست ، نوشته : عد نزد مردم آمده و گفت ب

انگاه او نشست . که خدا در مورد بنی اسرائيل نوشته است ای ، تقديری ، و قتل عامی 
هيچکدام از زنها ی آنها کشته نشد مگر يک زن : عايشه ميگويد ... و سرش را بريدند 

ً  بشاش و خندان بود در او با من مشغول صحبت ک....  ً  و باطنا ردن بود و ظاهرا
: صورتيکه رسول خدا مردان او را در بازار ميکشت که ناگاه منادی اسم او را خواند 

من بدو گفتم ترا چه شده است ؟ گفت کشته . کجاست فالن زن ؟ او گفت منم به خدا 
انگاه او را برده . کنم پرسيدم برای چه ؟ جواب داد برای اظهاری که به تو مي. ميشوم 

عايشه کراراً  ميگفت بخدا فراموش نميکنم تعجب و حيرت خود را از . و سر بريدند 
آن زن و زيبائی و قشنگی ظاهر و اندام و کثرت خنده اش و حال آنکه ميدانست کشته 

ابن اسحق " . او بود که دستاس را بر سر خالل ابن سويد انداخته بود . خواهد شد
رسول خدا امر داده که اشخاصی را که به حد بلوغ رسيده بودند به قتل " : ميگويد 
  سپس رسول خدا اموال بنو قريضه و ...رسانند 
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 بعد رسول خدا سعد ابن زيد .نها را در ميان مسلمين تقسيم نمود زنها و بچه های آ
و در انصاری برادر بنو عبد االشل را با بعضی از اسرای بنو قريضه به نجد فرستاد 

آنجا آنها را به فروش رسانيد و با پول آنها اسب و اسلحه خريد و رسول خدا از زنهای 
آنها ريحانه دختر عمر و بن خنافه را برای خود انتخاب کرد و او با رسول خدا زندگی 

رسول . ميکرد تا آنکه رسول خدا بواسطه او وفات کرد و او از جمله متعه هايش بود 
يا رسول اهللا : او گفت . ده بود که او را بگيرد و نقاب بر او اندازد خدا بدو پيشنهاد کر

مرا برعکس سايرين ميان اسيران خود واگذار زيرا برای من و برای تو آسانتر و 
  . راحتتر خواهد بود 

بعد از جنگ بدر که مسلمانان جسد های دشمنان مقتول در آن جنگ را به 
رف مدينه مراجعت ميکردند بعضی از آن چاههای کهنه انداخته و با اسيران بط

: " شحی که ابن اسحق از آن ماجرا ميدهد بشرح ذيل است . اسيران را بقتل رسانيدند 
بطوريکه بعضی از . وقتی رسول اهللا در الصفرا بود نذر ابن الحارث مقتول شد 

بعد ... دانشمندان مکه به من اطالع دادند که علی ابن ابيطالب او را بقتل رسانيد 
حضرت محمد پيش رفت تا وقتيکه او در عرق الذبيه رسيد عقب ابن ابيمعيط مقتول 

پس ای محمد چه کسی قيم و : وقتی رسول اهللا حکم به قتل او داد عقبه گفت ... .شد 
  " .آتش جهنم : نگاهبان دختر کوچک من خواهد بود ؟  محمد بدو جواب داد 

مد اجازه آنرا داد حکايتی است که نمونه ديگر از آن قسم اعماليکه حضرت مح
  ابن اسحق در باره قتل سالم ابن 
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او نقل ميکند که ما بين دو قبيله انصار يعنی عوص و خضرج . ابی الحقيق نقل ميکند 
نفاق و دشمنی در ميان بود و هريک تصميم کرده بودند که هر يک از ديگری در عالم 

از . د سبقت ننمايند و جلو نيوفتند و غيرت و صميميت نسبت به اسالم و حضرت محم
وقتی العوص کعب ابن اشرف را بواسطه دشمنيی که او نسبت : " اين جهت ميگويد 

به رسول خدا داشت هالک نمودند قبيله خضرج گفتند به خدا آنها در اين موضوع بر 
د بنابر اين با يکديگر مشورت کردن. ما سبقت نخواهند نمود و از ما پيش نخواهند برد 

که چه شخصی مثل ابن اشرف دشمن رسول خدای باشد تا آنکه ابن ابی الحقيق را 
سپس از رسول خدا اجازه خواستند که . بخاطر آوردند و او در آن موقع در خيبر بود 

پس پنج نفر از قبيله خضرج و . او را به قتل رسانند و رسول خدا بديشان اجازه داد 
عبداهللا ابن عتيک ، مسعود ابن سنان ، : د از اين قرار پنج نفر از بنو سلمه نزد او رفتن

عبد اهللا ابن انيس ، ابو قتاده الحارث ابن رابعی و خداعی ابن اسود که يکی از 
اينها به راه افتادند و حضرت رسول عبد . مستخدمينی بود که با آنها مسلمان شده بود 

ا غدغن کرد که به قتل طفل يا اهللا ابن عتيک را به رياست ايشان تعين فرمود و انها ر
در هنگام شب به قريه ابن . آنها پيش رفتند تا به خيبر رسيدند . زنی مبادرت نمايند 
به هر خانه ای که در آن قريه وارد شدند از بيرون آمدن ساکنين . ابی الحقيق رسيدند 

کان آن جلو گيری کردند و ابن ابی الحقيق در يکی از باال خانه های منزلش که پل
از ان پله ها باال رفتند و پشت در اتاق او ايستادند و اجازه دخول خواستند . داشت بود 

  اعراب هستيم گندم: شما کيستيد ؟ گفتند : زن ابی الحقيق به دم در شتافت و گفت . 
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وقتی داخل اتاق . رفيق شما در اتاق است ؛ نزد او برويد : ان زن گفت . ميخواهيم 
بر روی آن زن و خود بستيم که مبادا اگر مجادله و نزاعی بين ما و شديم در اتاق را 

انگاه شمشير های . ابی الحقيق رخ دهد آن زن مداخله نمايد و ميانجی و واسطه شود 
او در خوابگاه خود آرميده بود ( خود را از نيام بيرون کشيده غفلتاً  به طرف او رفتيم 

 چيز جز شبه او ما را راهنمائی ننمود که به خدا سوگند که در آن سياهی شب هيچ) 
وقتی که زنش فرياد بر آورد و بر ما نعره زد مردی . مانند کتان مصری پهن شده بود 

دست به شمشير ) مولف. که قطعاً  راوی و ناقل اين حکايت بوده است ( از ميان ما 
ه ما را از در آن دم به ياد فرمايش حضرت محمد افتاد ک. برد که بطرف آن زن برود 

اگر چنين . از اين جهت دست او در جای خود فرود امد . کشتن زن نهی کرده بود 
پس از آنکه آن مرد را با . نبود قطعاً  در آن شب از دست آن زن خالص شده بوديم 

شمشيرهای خود مجروح و مضروب نموديم عبد اهللا ابن انيس با شمشير خود به شکم 
چشمان عبداهللا ... و ما از آنجا بيرون رفتيم ... سوراخ کرد او فشار آورد تا شکم او را 

. ابن عتيک قدری تار بود و از اين جهت از پلکان افتاد و دست او بشدت ضرب ديد 
و ما او را بر دوش کشيده تا از راه آب . بنا بر روايت ابن هشام پای او ضرب ديد 

 و از هر طرف در عقب ما به اهل آن قريه آتشها بر افروختند. چشمه ای خارج شديم 
وقتی از پيدا کردن ما مايوس شدند نزد . تکاپو افتادند و به جستجوی ما روان گرديدند 

کسانشان برگشتند و دور ابن ابی الحقيق حلقه زدند در حاليکه او مشغول جان کندن 
  ...بود تا آنکه وفات يافت 
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خبر کشته شدن دشمن خدا را ما رفيق خود را برداشته نزد رسول خدا آمديم و بدو 
راجع به قتل او در ميان ما اختالف افتاد چه هرکدام سعی داشتيم که افتخار قتل . داديم 

انگاه رسول خدا فرمود که شمشيرهای خود را بياوريد ، . او را به خود نسبت دهيم 
او را شمشير عبداهللا انيس : او بدانها نظر افکنده فرمود . شمشيرها را نزد او برديم 

  " . کشته است زيرا اثر غذا در آن ميبينيم 

در اين حکايت چنانکه مالحظه ميشود حضرت رسول غدغن فرمود که زن را 
در آن موقع بخصوص بقتل نرسانند ولی اين غدغن را در همه جا نمينمود چنانکه در 

ابی اسحق راجع به قتل عصما و قتل . سرنوشت تقدير عصما مالحظه ميشود 
ً  به سن صد سالگی : "  به شرح ذيل حکايت ميکند پيرمردی بو افک مردی تخمينا

در : بعضی اشعار بضد حضرت محمد انشا کرده بود بنا بر اين رسول خدا فرمود 
موضوع اين شخص پست فطرت و شرير کيست با من ؟ پس سالم بن عمير برادر بنو 

  ".  و او را بقتل رساند عمرو و بنی عيف که يکی از گريه کنندگان بود قدم برداشته

عصما دختر مروان نيز شاعره ای بود که در ضمن اشعار خويش محمد را 
وقتی که : " ابن اسحق راجع به مقدرات او چنين مينويسد . طرف حمله قرار داده بود 

ابو افک کشته شد ، آن زن بدروغ ادعای اسالميت نمود و او به ازدواج مردی از بنو 
آيا من انتقام خود را از : " رسول خدا فرمود ... يد ابن زيد در آمد خاتمه موسوم به يز

دختر مروان نبايد بگيرم ؟ امير ابن عدی الخائمی چون نزديک حضرت محمد نشسته 
  شبانگاه عمير برخاسته و در خانه آن زن رفت و او را . بود حرف او را شنيد 
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. ه آن زن را به قتل رسانده است بکشت و بامدادان نزد رسول خدا آمده بدو خبر داد ک
عمير . ای عمير ، بدانکه خدا و رسول او را مدد و ياوری کرده ای : محمد فرمود 
يا رسول اهللا آيا از آن بابت خطری بر من متوجه خواهد شد ؟ حضرت : عرض کرد 

دو بز برای خاطر او به يکديگر شاخ نخواهند زد پس عمير نزد قوم : محمد فرمود 
در آن روز عشيره بنو خاتمه راجع به دختر مروان بسيار . جعت نمود خود مرا

مضطرب گرديدند زيرا که در انروز پنج اوالد دلير داشت و وقتی که عمير از نزد 
ای بنو خاتمه من بودم که دختر مروان را : رسول خدا برگشت نزد انها امده گفت 

  ... پس همه متفقاً  از من انتقام بگيريد . کشتم 

اسالم در جايگاه و منازل بنو خاتمه مورد اعزاز ر آنروز برای اولين دفعه د
واقع شد زيرا تا آن وقت هرکس در ميان آنها اسالم را قبول کرده بود ايمان و عقيده 
خويش را مکتوم ميداشت و اولين شخصی مه از بنو خاتمه اسالم اختيار کرد عمير ابن 

کشته شده بود بعضی از مردان بنو خاتمه اسالم و روزی که دختر مروان ... عدی بود 
  ".اختيار کردند وقتی ديدند اسالم بدين درجه مورد احترام و اعزاز واقع شده است 

. حکايت ديگر راجع به اين قتل ما را از جزئيات آن به تفصيل مطلع ميکند 
نه خود را از قرار معلوم شبا. بعضی ميگويند عمير کور بود و سابقاً  شوهر اسما بود 

درون اتاق کشانيده و در اتاقی که اسما خوابيده بود پنهان گرديده و عصما بچه خود را 
عمير آهسته بچه را از بقل او کنار کشيد و شمشير خود را در . در آغوش کشيده بود 

روز بعد که . دل آن زن فرو برد بطوريکه سر شمشير از طرف ديگرش بيرون آمد 
  حضرت محمد از اين 
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: تل مطلع شد عمير را به اشخاصی که در مسجد حضور داشتند معرفی کرد و گفت ق
  . " اين شخص است که بخدا و رسولش خدمت کرده است " 

چندی قبل از کشته شدن ابی الحقيق ميخوانيم که چگونه پيرزنی ام کرفا به حکم 
تا آن  راندند پاهای او را به شتران بستند و شترا ن را به اطراف. زيد به قتل رسيد 

وقتی زيد از اين کار فراغت حاصل کرد و مراجعت . پيرزن بدبخت پاره پاره شد 
نمود ، حضرت محمد با نظر لطف و عنايت ويرا تحيت گفت و مطلقاً  او را مالمت و 

  .توبيخ ننمود که به چنين عمل وحشيانه ای اقدام کرده بود 

بن عميه و جبار بن سخر را ابن حشام به ما خبر ميدهد که حضرت محمد عمر 
آنها موفق . از مدينه به مکه فرستا د برای آنکه ابو سفيان بن حرب را به قتل برساند 

به انجام ماموريت خويش نگرديدند و نتوانستند سو قصد خود را از قوه به فعل در 
ابن هشام با . آورند زيرا ديده شدند و برای حفظ جان خود مجبور به فرار گرديدند 

ينکه نويسنده شرح حال حضرت محمد ميباشد بدون پرده تصديق ميکند که حضرت ا
شرحی که او ميدهد آنقدر مفصل و طوالنی است که . محمد در اين توطئه دخيل بود 

ذکرش در اينجا مورد ندارد ، اما راجع به چند فقره قتلهای ناجوانمردانه و شنيع 
موقع فرار از تعاقب کنندگان مرتکب حکايت ميکند که اندو نفر مامور مسلمان در 

  .گرديدند 

بطوريکه هر شخص فاضل و دانشمندی آگاه و مطلع است ، نقل حکايات زياد 
و نمونه های بسيار از طرز رفتار حضرت محمد نسبت به دشمنان خود از قول 

  نويسندگان معتبر و موثق
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تا کنون شاهد اورده چه ولی بال شک قارئين محترم ما به آن. مسلمان خيلی آسان ميبود 
 ۴٨ و ۴٧کندی در رساله خود صفحه رجوع شود به مالحظات ( ايم اکتفا خواهند کرد 

ما هيچ حکمی در باره افعال و اعمال او نميکنيم و از اظهار عقيده راجع به اعمال ). 
ليکن از دوستان مسلمان خود درخواست ميکنيم که بطور . مزبور خودداری مينمائيم 

اگر حضرت : لعه و دقت نمايند که به سوال زير چه جوابی خواهند داد جدی مطا
محمد ادعای نبوت نکرده بود ، و اگر مانند اعراب ايام دوران جاهليت بت پرست بود 
، و اگر مشيت خدای رحمن رحيم قدوس را نفهميده بود بلکه فقط يک جهانگير و 

انی و منظور او فقط احراز سلحشور شجاع و بزرگی بود ، مانند امير تيمور گورک
مقام و بدست آوردن قدرت و رفع اهوا و اميال نفسانی خود نسبت به استعمال 

 جز در قوانين و –عطريات و معاشرت با زنها بود ، ديگر از کدام راه و از چه بابت 
 اخالق و رفتار او با رفتار واقعيش –رسوم مذهبی و امال کردن قران به محررين 

 با آنکه ادعای رسالت مينمود ؟ بعبارت ديگر در چه مورد و از چه تفاوت داشت ،
بابت رفتار او در عالم اخالق و از جنبه اخالقی بهتر از رفتار جنگجويانی بوده است 
که فقط دنيا داری و موفقيت و کامرانی اين جهان و هوسرانی و استفاده از اميال 

يا رفتار حضرت محمد نسبت به مسائلی آشهوانی را پيشه و شعار خود قرار داده اند ؟ 
که مورد توجه ما ميباشد از قبيل پاکدامنی ، بخشش دشمنان و اشخاصيکه به ما صدمه 
رسانيده اند ، حلم و رحمت و مهربانی دليل است بر اينکه او من جانب اهللا مامور بود 

اينکه با وجود که خاتم انبيا و آخرين و کاملترين خلق خدا برای بندگان خدا باشد ؟ يا 
  رفتاريکه 
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در زندگانی بعد از ادعای رسالت داشته است آيا باز هم الزم است که ادعای او را 
  قبول کنيم ؟

  کيفيت رسيدن ا لهام به حضرت محمد

راجه به کيفيت رسيدن الهام به حضرت محمد پاره ای اقوال از مورخين مهم 
عت سنی و هم شيعه باالتفاق اسالمی داريم و بعضی احاديث موجوداست که هم جما

در کتاب ( ابن اسحق و ابن هشام و ابن اثير و حسين محمد . آنها را معتبر ميدانند 
و علی حلبی نويسنده ترک و ديگران تفاصيل بسيارر در اينموضوع برای ما ) خامس 

کتاب (مهمترين مجموعه احاديث در اين باب در کتاب مشکوه المصابيح . بيان ميکنند 
  ).۵١۶ و ۵١٣صفحات( پيدا ميشود ) ن باب البعث و بداع الوحی الفت

گفته شده اسنت که در سن چهل سالگی حضرت محمد به رسالت مبعوث شد و 
اولين دعوت او وقتی به عمل آمد که او با خديجه در مغاره کوه حيره منزوی گرديده 

کرد که به نام حضرت محمد خيال کرد که جبرئيل نزد او او امده و بدو امر . بود 
انگاه حضرت محمد با طپش قلب مراجعت کرد بجائی که خديجه . خداوند قرائت کند 

پس او را " . مرا بپوشانيد مرا بپوشانيد : " بود آمد و به خديجه و همراهانش ندا کرد 
حضرت محمد قطعاً  به حال ضعف و بيخودی . با لحافها پوشانيدند تا وقتی به حال آمد 

خديجه برای آنکه يقين پيدا کند . زيرا انقدر آب بر او پاشيدند تا بخود آمد افتاده بود 
روحی که حضرت محمد در اطاق مشاهده کرده شيطان نبوده ، امتحانی به عمل آورد 

در نتيجه امتحان مزبور . که نويسندگان شرح حال و چگونگی آنرا بما خبر ميدهند 
ت محمد باز شبهه زياد داشت و يقين به صحت قضيه حاصل نمود ولی خود حضر

  بر . بسيار پريشان بود 
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حسب احاديث حضرت محمد راجع به حالت دماغی و فکری خود در آنموقع چنين 
بعد از آن فاصله ای " . قصد کردم که از لب پرتگاهی خود را پرت کنم : " ميگويد 

مدتی آن  " :الظهری ميگويد . شد که در باره طول مدتش احاديث مختلف موجود است 
و بدين واسطه غمگين و اندوهناک شد و هر روز صبح . الهام از رسول اهللا دور شد 

از کوهها و تپه ها باال ميرفت که شايد از باالی کوهها پرت شود و هر وقت به قله 
شرحی که البخاری ميدهد کمال شباهت به " . کوهی ميرسيد فرشته بر او ظاهر ميشد 

بسياری از اوقات صبحگاهان غمگين پيغمبر : " گويد شرح فوق را دارد که مي
از اينجهت وقتی بر فراز قلل . ميگرديد که ممکن بود در آن حال از کوهها پرت شود 

شامخ کوهها ميرسيد و ميخواست خود را از باال به پائين پرت کند جبرئيل بر او ظاهر 
  . " ميشد 

ر ميکرد الهام به وی بعد ها هم هر وقت حالتی مثل آن حالت اول که تصو
رسيده است بدو دست ميداد بعضی عالئم بدنی باعث ميشد که همراهان و نزديکان او 

عايشه به ما خبر ميدهد که وقتی از . منتظر ميشدند که چند آيه تازه از قران بشنوند 
بعضی : " ميفرمود " الهام چگونه به تو ميرسد ؟ : " حضرت محمد سوال ميشد 

. ای زنگ بر من نازل ميشود و خيلی برای من سخت و شديد است اوقات مانند صد
و بعضی اوقات آن فرشته مانند . بعد مرا ترک ميکند و بخاطر مياورم گفته های او را 

" مردی بر من ظاهر ميشود و با من صحبت ميکند و هرچه ميگويد به خاطر ميسپارم 
ً  او را ديده ام : " خود عايشه هم ميگويد .  وقتی که الهام در روز بسيار حقيقتا

مسروری بر او نازل ميشود و از او دور ميشود و بدرستی که عرق از پيشانی او 
  مسلم حديث ذيل را حکايت . " جاری ميشود 
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هرگاه الهام بر وی نازل ميشد پيغمبر از آن سخت مضطرب ميگشت و : " ميکند 
  " . صورت و قيافه اش تغيير ميافت 

که قبل از نزول اولين الهام بر او دوستان حضرت محمد ابن اسحق ميگويد 
وقتی که دوباره الهام بدو رسيد همان . ترسيدند مبادا از چشم بد آسيبی بدو رسيده باشد 

شايد از روی بيانات محدثين بتوانيم استنباط کنيم که اين . مرض سابق بدو حمله نمود 
" انسان العيون "د موسوم به علی حلبی در کتاب ترکی خو. ناخوشی چه بوده است 

آمنه مادر حضرت محمد طلسمی بکار ميبرد : بسياری از مردم ميگفتند : " مينويسد 
روايت شده است که بنا به گفته عمرو بن شرحيل " . که او را از آسيب چشم بد برهاند 
ای : وقتی تنها بودم صدائی شنيدم که ميگفت : " حضرت محمد به خديجه فرمود 

: " در روايتی ديگر گفته شده است که حضرت محمد ميفرمود " . ای محمد محمد ، 
: " و باز ميگفت . " مبادا کسی مرا جنی قلمداد نمايد . ميترسم مبادا ساحر شوم 

پس از رعشه و لرزش و بسته شدن چشمانش ". ميترسم مبادا جنون در من باشد 
ان مياورد و مثل شتر جوان حالتی بر او مستولی ميشد مثل حالت غشوه و کف به ده

وقتی الهام به رسول اهللا نازل ميشد هيچکس : " ابو هريره ميگويد " . نعره ميزد 
در احاديث اشعار " . نميتوانست نظرش را بر او اندازد تا وقتی که اثر الهام رفع ميشد 

او از آن مضطرب ميشد و کف به دهان مياورد و چشمان خود را : " گرديده است 
وقتی الهام : " عمر بن خطاب ميگويد ".  و شايد مثل يک شتر جوان نعره ميزد ميبست

بر رسول خدا نازل ميگشت ، نزديک صورت او صدائی مانند زمزمه زنبور شنيده 
  ).۴١١رجوع شود به مرات الکائنات جلد اول صفحه " (ميشد 
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به اين حوادث عجيب و شگفت آور نه تنها چندی قبل از ادعای بعثت محمد 
راجع به حوادث ايام صباوت او يک . پيغمبری شروع شد ، بلکه قبل از آنهم واقع شد 

وقتی او کوچک بود و در : از آنها اينست چند نکات و وقايع اطالع داريم که يکی 
، اشخاص معتبر روايات مختلفی در بيابان با ناپدری و نا مادری خود به سر ميبرد 

 مسلم ميدهد مبتنی بر حديثی است که از انس روايت اين باب گفته اند ولی شرحی که
در باره رسول خدا جبرئيل نزد او آمد و حينی که با پسران ديگر : " شده که ميگويد 

بعد قطره ای از . مشغول بازی بود او را گرفته به زمين افکند و قلبش را شکافت 
بعد .  وجود تو خون منجمد از قلب او بيرون آورد و گفت اين است قسمت شيطان از

قلب او را در لگن طال با آب زمزم شست و بعد آنرا اصالح نمود و بجای خودش 
پسرانيکه با او بازی ميکردند دوان دوان نزد مادرش يعنی نا مادريش . برگردانيد 

از آنجهت آنها برای ديدن وی رفتند و رنگ . حليمه آمدند و گفتند که محمد کشته شد 
در " . عالمت سوزنی در سينه او مشاهده کردم : " انس ميگويد " . او را پريده يافتند 

مالحظاتی که در حاشيه مشکوه در موضوع اين حديث نوشته شده است سينه حضرت 
محمد اقالً  دو بار ديگر هم شکافته شده است يعنی يکبار در شب معراج و دفعه ديگر 

بل حيره انزوا اختيار کرده در موقعيکه جبرائيل بديدن او رفت هنگاميکه در غار ج
صرف نظر از اشاره ای که به معراج او شده است ميبينيم حادثه ای که در . بود 

طفوليتش واقع شد شباهت کلی داشت با حوادثی که در ايام بعد در وقت نزول وحی بر 
  .حضرت محمد به منصه ظهور رسيد 

  صور در سيره الرسول ابن هشام نوشته شده است که شوهر حليمه ت
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کرد که اتفاق بسيار مهمی بطور جدی برای محمد جوان رخ ميدهد و از اينرو به زن 
بنابراين او . ای حليمه ميترسم اين جوان مبتال به بالی عظيمی شده باشد : " خود گفت 

 وقتی حليمه او ".را نزد خويشان خودش بازگردان قبل از آنکه آن بال بر او نازل شود 
آيا ميترسی شيطان بر او : " برگرداند آمنه متعجب شد و گفت را به مادرش آمنه 

  ."نامادريش تصديق نمود و گفت آری " ظاهر شده باشد ؟ 

چگونه ثابت ميشود کيفياتی که در احاديث : حال اين سوال ناگزير پيش ميايد 
ً  عالمت آمدن جبرئيل است ؟ مورخين به ما خبر ميدهند که  مذکور است حقيقتا

صر آن سردار بزرگ رومی و پطرس کبير امپراطور روسيه و ناپليون يوليوس قي
بناپارت نخستين امپراطور فرانسه عالوه بر ساير مردان بزرگ خاصه جنگ آوران 

. بزرگ دارای همان عالمات بودند حال آنکه آنها نه پيغمبر بودند و نه رسول خدا 
آنها به مرض هولناکی مبتال کسانيکه مالزم و همراه آنها بودند چنين تصور کرده که 

  . بوده اند 

سايرين . برخی از خوانندگان مسلم ما بال شک علم طب را تحصيل کرده اند 
پس خوبست که آنها تحقيق کنند تا بدانند . هم اطبای قابلی در ميان دوستان خود دارند 

 مرضی هست که اغلب اوقات در جوانی يا در دوران طفوليت بروز ميکند و از جمله
مريض فرياد بلندی ميکشد و به زمين ميافتد ، رنگ از چهره اش : " عالئم آن اينست 

ميپرد و بعضی اوقات بعد از پريدگی رنگ بنفش ميشود و بدنش بشدت ميلرزد و کف 
بر دهان مياورد و چشمانش بسته ميشود و مريض چنان مينمايد که مشرف به موت 

  . است 
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 و روشنائی درخشنده ای به نظرش ميايد و طنين بسياری اوقات شعله هائی از نور
خيالی زنگ به گوشش ميشنود و اغلب اوقات پس از حمله مرض مبتال به سردردی 

اغلب اوقات مريض قبل از موقع حمله خود ملتفت ميشود و احساس . شديد ميگردد
  .مرض ميخواهد بدو حمله نمايد ميکند که 

وجود دارد و کمياب هم نيست و به ثبوت قطعی رسيده است که چنين مرضی 
کصنف اين کتاب طبيب نيست و از اين جهت و جهات . اين مرض را صرع ميگويند 

  .ديگر مبادرت به اظهار عقيده در اين باب نمينمايد

حاال قضاوت و دقت در موضوع را بر عهده خوانندگان خود ميگذاريم که فکر 
داشتن حقايقی که ما راجع به رفتار و کنند و به توفيق خدا تشخيص دهند که با در نظر 

روحيات و سيرت حضرت محمد به عرض قارئين گذاشتيم ، آيا اين نتيجه از آن بدست 
ميايد که حضرت محمد فی الحقيقه پيغمبر خدا بوده است ؟ اين نکته نيز نگفته نماند و 

محمد خوانندگان گرام هرگز از خاطر محو ننمايند که اقوالی که ما راجع به حضرت 
در اين کتاب نقل نموديم گفته های دشمنان او نميباشد ، بلکه گفتار دوستان و اشخاصی 

  .است که اعتقاد و ايمان راسخ به خاتم النبيين بودن و رسالت او داشته اند 
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  فصل ششم فصل ششم 
  اشاعه و انتشاردين اسالم اشاعه و انتشاردين اسالم 

کر عالوه بر مطالبی که پيش از اين راجع به اشاعه و انتشار دين اسالم متذ
شديم اين نکته را نيز محض مزيد اطالع خوانندگان عالوه مينمائيم که حضرت محمد 
بالغت کالم و شيرينی عبارات را وسيله جلب دلربائی مردم قرار داد و بوسيله وضع 
قانون تعدد زوجات و طالق به آنها بدون تعين جرم و دادن وعده های دلفريب گوناگون 

وی از عادات . قبوالنيد ن دين خود را به اعراب راجع به بهشت و زيبائی های آ
ديرينه اعراب و بعضی گزارشات و تفاصيل مندرجه در عهد عتيق و جديد و مقداری 
از احاديث يهود اخذ و اقتباس نموده و در کتاب خود جمع کرد تا به اين ترتيب دين 

فه ظاهری و برای ادعای وظي. خود را رواج دهد و مطلوب و مطبوع خلق قرار دهد 
چند تکليف به پيروان خود نمود که عبارت از غسل و طهارت و حج و روزه و خمس 
و زکوه و نماز و جاری ساختن کلمه يعنی گفتن ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا و جنگ 
و جهاد در راه دين است و بعد امر نمود که ار بت پرستی و قتل و زنا و ساير اعمال 

  .ندرذيله ظاهری کناره کن
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به اين نحو حضرت محمد چند نفری را مريد خود نمود و ديگر نتوانست در مکه بماند 
ميدانست که مردم مدينه با اهل مکه عداوت دارند و نيز دانسته بود که اهل مدينه بدو . 

بعد از سه سال ده دوازده نفر به حضرت محمد . تمايل دارند ؛ لهذا به مدينه فرار کرد 
در سال سيزدهم که اول سال هجرت بود قريب صد نفر از اهالی مکه ايمان آوردند و 

و هفتاد و پنج نفر از اهل مدينه بدو ايمان آوردند و هنگاميکه تعداد پيروان او در مدينه 
افزوده گشت و حضرت محمد توانائی انتقام و جنگ به هم رسانيد آيه جهاد را نازل 

يش را مورد حمله و تاخت و تاز قرار داد از اينرو طايفه قر. نمود و آغاز جنگ کرد 
و در دعوای بدر بديشان فايق آمد و بر راس سپاه فايق خويش قرار گرفت و بر 

دشمنانش خوف و هراس از او برداشتند و کسانيکه در قبول اوامر . دشمنان غالب آمد 
 ً  بدين و امتثال فرمانش تاخير و مسامحه مينمودند به قتل ميرسيدند ، چنانکه سابقا

کثيری هم به اميد تحصيل ثروت و عزت و اعتبار و جمع . موضوع اشاره کرديم 
يافتن مال و منال از بيت المال در زير علم او جمع شدند و روز بروز پيروان و 
متابعين او زياد شدند و عده ای که يارای مقابله و مجادله با وی نداشتند از ترس آنکه 

لمال ضبط شود و عيال و اوالدشان به اسيری رود و مبادا اموالشان به اسم بيت ا
  .جانشان در معرض مخاطره قرار گيرد ، ناچار رسالت او را قبول کردند 

  شواهداز کسانيکه در زمان حضرت محمد اسالم آوردند

وقتی حضرت محمد درسال هشتم هجری با لشگر خود نزديک مکه رسيده ، 
 نزد او آوردند که شايد از خونش درگذرد و عباس ابوسفيان را که از بزرگان مکه بود

  حضرت . بحالش رحمت آورد 
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" ايا حال تو باور ميکنی که من رسول خدا هستم ؟ : " محمد از او سوال کرد 
تو از پدر و مادر من عزيزتر هستی وليکن راجع به رسالتت : " ابوسفيان جواب داد 

وای بر تو ، زود : " لند گفت عباس با صدای ب" . به خدا سوگند که هنوز مشکوکم 
" . مسلمان شو و بگو ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا ، پيش از آنکه سرت بريده شود 

پس ابو سفيان وقتی جان خود را در مخاطره يافت مسلمان شد و حضرت محمد از 
همانطور که . اين حکايت در کتاب سيرت الرسول مسطور است . خون او درگذشت 

 ترس جان مسلمان شد ، همانطور هم مالک بن عوف که سردار سپاه ابوسفيان از
عرب بود و در جنگ حنين با محمد جنگ کرده بود در نتيجه وعده وعيد های 
حضرت محمد مسلمان گرديد، به اين معنی که بعد از آنکه مسلمانان در جنگ حنين بر 

ئف فرار کرد ، لشگر عرب دست يافتند و سردارشان مالک بن عوف گريخته و به طا
خبر داد که اگر تو حضرت محمد يکی از پيروان خود را نزد او فرستاد و او را 

مسلمان شوی هر چه از جنگ از تو بدست ما افتاده است به تو مسترد خواهم داشت و 
مالک نزد محمد امد و مسلمان شد و . عالوه بر آن صد شتر به تو خواهم بخشيد 

  .ته از سپاهيان عرب نمود که مسلمان شده بودند حضرت محمد او را سردار آندس

. ايضاً  روزی مسلمانی با يکنفر يهودی نزاع کرد و نزد حضرت محمد آمدند 
شخص مسلمان فتوای حضرت محمد را قبول نکرد و نزد . او بر له يهودی فتوی داد 

ز و خود ا" قدری صبر کن : " عمر شتافت وقتی عمر از کيفيت امر مطلع شد ، گفت 
  جا بلند شد و بيرون رفت و بعد از اندکی شمشير خويش را با خود 
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اينست سزای کسانيکه مطيع خدا و رسول : " آورد و سر ان مسلمان رابريده و گفت 
 سوره عمران مسطور است ۵٨ اين قضيه در تفسير جالل الدين در آيه " .او نميشوند 

نی که پس از هجرت حضرت اهل مکه هم به طريقی خاص مسلمان شدند باين مع. 
محمد به مدينه در آنجا حضرت محمد قشونی ترتيب داد و آغاز جنگ و جدال با انها 

آخر االمر در سال هشتم هجرت با . نهاد و در جنگ بدر و غيره بر قريش غالب آمد 
ً  بر مکه حمله نمود و چون قريش آماده کارزار نبودند و  ده هزار لشگر خود غفلتا

ه را قبالً  آماده نکرده بودند مغلوب گرديدند و حضرت محمد به سهولت وسائل مبارز
مکه را گرفت و بعضی اهالی مکه را که با او ستيزه نموده و در هجو او کوشيده بودند 
به قتل رسانيد و از خون بسياری هم در گذشت و چون قريش ديگر طاقت مجادله و 

 در دادند و دين او را قبول کردند يارای مخاصمه نداشتند تن به اطاعت حضرت محمد
تفصيل اين وقايع در کتاب حيات . ، ولی تا مغلوب نشدند آئين او را قبول مکردند 

  .القلوب راجع به فتح مکه ذکر شده است 

نکته ديگری که از کتب و تواريخ اسالمی معلوم ميشود اين است که اصحاب و 
 غنيمتی به چنگ آورند و از انصار حضرت محمد همواره مترصد فرصتی بودند که

در اينجا به ذکر يکی از گزارشات آنها اکتفا . بيت المال چيزی نصيب ايشان گردد 
در جنگ حنين که چندی بعد از تسخير مکه واقع شد ، لشگر محمد زنان و . ميکنيم 

بعد از . و مقدار زيادی از مال و منال ايشان را بدست آورده بودند فرزندان دشمن 
جنگ ، بنی حوازين که مغلوب گرديده بودند از حضرت محمد درخواست نمودند اتمام 

  که زن و فرزندان 
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من سهم خود و سهم بنی عبد : " حضرت محمد گفت . ايشان را بدانها مسترد گرداند 
مهاجرين و انصار چون اين فرمايشات را " . المطلب را از ميان اسيران شما ميبخشم 

 آنها نيز تاسی بدو جستند مگر بنی تميم و قضاره که حاضر از حضرت محمد شنيدند ،
ولی پس از آنکه حضرت محمد وعده داد . نشدند سهم خود را از اسرا مسترد دارند 

که در جنگ ديگر شش برابر آن از اسيران به آنها داده خواهد شد ، آنها تمکين نمودند 
يت المال را عليحده تعويق اما چون حضرت محمد تقسيم مال و منال ب. و راضی شدند 

لهذا سهم . انداخت ، مسلمانان ترسيدند که مبادا حضرت محمد آنرا نيز پس بدهد 
خودشان را از مال متاع عاجالنه از او تقاضا نمودند و به درجه ای بر او فشار آوردند 

بعد از آنکه محمد آنها را ساکت . که قبای او را گرفته در پشت درختی پنهان کردند 
به خدا قسم اگر در آينده شما . ای مردم قبای مرا به من بدهيد : " رد بديشان گفت ک

انقدر دواب و چهار پا بدست آوريد که تعداشان برابر درختان ملک تهامه باشد ، 
هيچيک از انها را بر شما دريغ نخواهم کرد و به خدا قسم که برای بيت المال از خمس 

پس تمام اموال را تقسيم " .  در راه شما خرج ميکنم م و آنرا هميشهبيشتر نگرفته ا
نمود و از خمس خود به ابو سفيان صد شتر و چهل ادق نقره داد و همانقدر هم به 
پسران او يزيد و معاويه داد و ديگر به حکيم ابن حسام و به حارث ابن حسام و به 

و به ديگران سهيل بن عمرو و به صفوان بن اميه و غيرهم به هريک صد شتر داد 
از آن جمله شاعر عياص بن مرداس بود و چون او به آن . پنجاه و چهل شتر بخشيد 

انصار و اعوان محمد از اين . مقدار شتر راضی نشد پنجاه شتر ديگر عالوه کرد 
  بخششهائی که او در حق قريش و بيگانگان 
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ت برآشفت و مينمود ناراضی بودند چنانکه يکی از آنان از بذل و بخشش محمد سخ
شمشيرهای ما هنوز از خون قريش خشک نشده و محمد غنائم ما را بين آنها : " گفت 

اگر اين حکم خداست بر ما الزم است صبر کنيم ولی اگر رسول خدا . تقسيم ميکند 
موافق ميل و خواهش خود چنين ميکند بايد به ما بگويد که چه قصوری از طرف ما 

حضرت محمد انصار را خوانده و . " مت شده ايم سر زده است که مستحق اين مال
آيا شما در ضاللت و گمراهی نبوديد و بوسيله من هدايت نشديد ؟ آيا : " بديشان گفت 

اين وقايع مفصالً  در سيره الرسول و " بی چيز نبوديد و بوسيله من متمول نگشتيد ؟ 
سه طايفه بودند که انسان العيون مسطور است و در پايان کتاب نوشته شده است که 

را به حضرت محمد ميخواست بوسيله بخشش آنها را بسوی خود جلب نمايد ، بعضی 
اين نيت که مسلمان شوند مثل صفوان و بن اميه که در انموقع مسلمان نشده بودند و 
بعضی را به اين خيال تا آنها در اسالميت قائم بمانند مثل سفيان بن حرب که کراهاً  

د و برخی را به اين فکر که دست از شرارت بردارند مثل ادينيه و اقرا مسلمان شده بو
  .و عياص بن مرداس

خالصه حضرت محمد آئين خود را به اين وسائل در زمان حيات خود در بالد 
پس از وفات حضر محمد خلفا نيز به همان طريق آغاز . عربستان منتشر ساخت 

اليات ديگر لشگر کشی آغاز نمودند به انتشار دين اسالم را نمودند و از اينرو بو
ً  مطيع قران  ضرب شمشير حقيقت اسالم را خواستند مبرهن سازند و مردم را جبرا

مثالً  ابو بکر وقتی بر مسند قدرت جلوس نمود لشگر اسالم را در ذوالقصه . گردانند 
با کفار جمع کرده و يازده سردار برای سپاه خود تعيين نمود و آنها را روانه کرد تا 

  جنگ کنند و به هريک از
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آنها حکمی داد که برای آنها بخوانند تا اگر به موجب آن حکم اسالم را قبول نکنند با 
در حکم مزبور عالوه بر مفاد فوق اشاره شده بود که هرکس . آنها آغاز جنگ نمايد 

مايت مدلول حکم را به موقع اجرا گذارد و اسالم را آئين خويش قرار دهد ، مورد ح
واقع خواهد شد ، لکن کسانی که تحاشی از قبول دين اسالم مينمايند با آنها جنگ کنند 
تا به راه خدا در آيند و به هيچوجه رحم به منحرف شوندگان ننمايند بلکه آنها را در 
آتش بسوزانند و به هرترتيبی باشد بقتل رسانند و فرزندان و زنانشان را غالم و کلفت 

فبها واال گردن او را به ضرب بنابر اين اگر سموت اختيار نموده . د مسلمانان نماين
بيرق اسالم بدين وسيله بر فراز شهرها و واليات مغلوبه به . شمشير جدا ميساختند 

  .اهتراز در ميامد 

هنوز صد سال از هجرت نگذشته بود که عربستان و واليت شام و ايران و 
ان کينه جوی عرب مغلوب گرديد و ناچار مصر و بعضی واليات روم در دست سپاهي

پس از آنکه عمر . دين اسالم را قبول کردند چنانکه خوانندگان تاريخ به خوبی ميدانند 
بر مسند خالفت قرار گرفت سپاهيان عرب را به ايران فرستاد که آنرا قبضه نمايند و 

 ماموريت خود آئين محمد را به ايرانيان عرضه نمايد و به روسای عرب دستور داد که
درصورتيکه ايرانيان قبول کنند فبها واال جنگ دهند و . را به ايرانيان ابالغ نمايد 

چون ايرانيها از قبول دين . بالخره به زور شمشير آنها را وادار به قبول اسالم کنند 
اسالم ابا و امتناع نمودند لشگريان عرب با انها آغاز جنگ نمودند و بعد از آنکه سه 

در دست سپاه ايران شکست يافتند ، دفعه چهارم غالب آمده و واليات اطراف دفعه 
  بعد از اين جنگ يزدگرد سوم که آخرين پادشاه . فرات را متصرف شدند 
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در آن اوان سعد ابن ابی وقاص که . سلسله ساسانی بود بر اريکه قدرت جای گرفت 
زدگرد را به قبول دين اسالم سردار لشگر عرب بود به نزد يزدگرد ايلچی فرستاد که ي

ولی يزد گرد از تهديد اعراب . و اگر نپذيرد اعالن جنگ بدو داده شود . تکليف نمايد 
ترسان و هراسان نگرديد و از تکليف ما اليطاق ايلچی عرب غبار نقار بر خاطرش 

لشگر . و تهيه قشون فرمان داد و سپاه بسياری فراهم آورد نشسته خشمناک گرديد 
 نزديک قادسيه مجتمع گشته بعد از تالقی فريقين سپاه ايران منهزم گرديد و طرفين

 هجری در بيابان نهاوند نزديک ٢١و در سال . درفش کاويانی بدست اعراب افتاد 
شهر همدان لشگريان عرب باز به سپاه ايران شکست فاحشی دادند و تمام ايران را 

نزديکی اين شهر به دست آسيابانی يزدگرد به مرو فرار کرد و در . متصرف شدند 
کشته شد و تمام خطه و خاک ايران به اين طريق تحت فرمان خلفا قرار گرفت و مدت 

اگثر اهالی ايران از . دو قرن اعراب در آن مرز و بوم سلطنت و حکمرانی داشتند 
ا ترس خلفا و سپاهيان ايشان و يا بعلت اينکه از ظلم و بيداد آزاد شوند دين اعراب ر

که بر آنها غالب گرديده بودند از روی اکراه و اجبار قبول کردند و کسانيکه سر از 
طوق اطاعت بيرون آوردند و در قبول مذهب اعراب اهمال ورزيدند يا بدست اعراب 
کشته شدند و يا جالی وطن اختيار کرده و به سمت هندوستان و بلوچستان فرار کردند 

اين اشخاص . ر واليات مذکوره باقی مانده است چنانکه از نسل ايشان هنوز هم د
چنانکه سعد بامداد لشگر پيروز مند . پيروان زرتشت بوده و پارسی ناميده ميشوند 

خود اهل ايران را مطيع و منقاد خود گردانيد ، به همان طريق خالد و معاويه هم 
  ممالک شام و عمرو عاص ملک مصر را
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  .الی آن مملکت را به کيش اسالم در آوردند در زمان خالفت عمر فتح نمود و اه

  قبل از هجرت پيروان حضرت محمد افراد معدودی بودند

اين نيز ناگفته نماند که قبل از هجرت عده قليلی پيرو او گرديدند و قريش و 
يهود و مسيحی غالباً  با حضرت محمد مخالفت ميکردند و از وی برای اثبات رسالتش 

اهل . ند ، چنانکه در طی آيات سابق الذکر قران معلوم شد آيات و معجزات ميخواست
مکه هم حضرت محمد را محنون ميدانستند چنانکه از آيه اول سوره الحجر معلوم 

و " . قالوا يا ايها الذی نزل عليه الذکر انک لمجنون : " ميشود که مرقوم است 
ان يا از جمله اوهام بطوريکه در سوره انبيا مسطور است اهل مکه بدو ميگفتند که قر

مربوطه به خواب و الهام است يا آنکه حضرت محمد آنرا از پيش خود ساخته و مانند 
بل : " يکنفر شاعر مطالب آنرا به يکديگر مربوط ساخته است ، چنانکه مسطور است 

و بطوريکه ". قالوا اضغاث احالم بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه کما ارسل االولون 
ز اين ذکر کرديم او را شاعر و قران را سحر مبين ميخواندند اما وقتيکه محمد به قبل ا

مدينه هجرت نمود و در آنجا لشگری جهت خود گرد آورد و به طايفه قريش حمله ور 
در آن هنگام اکثر اعراب دين محمد . گرديد ، مکه را در حيطه تصرف خود در آورد 

  .را از سر ناچاری قبول کردند 

حضرت محمد به اين درجه نفوذ در ميان اعراب پيدا کرد ، ديگر احدی وقتی 
يارای مخالفت يا حجت با وی پيدا نکرد ، زيرا عالوه بر زيادی لشگر ادعا مينمود که 

  حکم جهاد از جانب خدا بدو داده شده است که اگر مردم در بی ايمانی باقی بمانند
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 امرا و روحانيون اسالم همان قاعده و مرام از آنزمان تا کنون خلفا و. با آنها بجنگد 
را شيوه و شعار خود قرار داده اند ، چنانکه اگر کسی ايرادی بر دين اسالم بگيرد يا 

به همين دليل از . تعرضی بدان نمايد مسلمانان اجتماع نموده و وی را به قتل ميرسانند 
اسالمی بدون خوف ايام حضرت محمد تا کنون ممکن نشده است که احدی در واليات 

و ترس بتواند تشخيصات خود را اگر مخالفتی با قران داشته باشد اظهار کند و 
. نواقصی که به نظرش از احکام اسالمی رسيده بی دغدغه در جائی اظهار نمايد 

کسی جرات نميکند که از مذهب اسالم برگشته و آئين ديگری را قبول کند ، زيرا حکم 
ز دين اسالم برگردد کشته شود ، و حال آنکه نميتوان به قران اين است که هرکس ا

زور و تهديد کسی را به ان مرتبه رساند که قلباً  به خدا ايمان اورد و از افعال بد دست 
ظلم و ستم مانع از ايمان و اطاعت قلبی است ، و تعدی و ستم از جمله افعال . بکشد 

پس . مذهب از جانب خدا نيست ناقصه است و همين دليل خواهد بود بر اينکه آن 
طريق انتشار و اشاعه اسالم که به ضرب شمشير صورت گرفت يکی از داليل نقض 
آن مذهب بوده و نشانه آنست که آن مذهب از جانب خدا نيست و حال آنکه مذهب 
مسيحی به شرحی که در فصل هشتم از قسمت دوم اين کتاب نوشته شد ، به طريق 

  .ديگری اشاعه يافته است

  انتشار يک دين به خودی خود دليل حقانيت آن نيست 

هرگاه مسلمانان تصور کنند که اگر خالفی در دين اسالم هست چگونه خدا مانع 
از اشاعه و انتشار آن نميگردد، جواب گوئيم که دين بت پرستان قديم تر از دين اسالم 

  و شماره آنها همبوده 
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ن آن متفق عليه عموم اديان و مذاهب ميباشد تخميناً  چهار مقابل مسلمين است و بطال
و معذالک تا کنون خداوند نخواسته است از انتشار آن جلوگيری نمايد و ريشه آنرا از 

بنا بر اين ظهور و دوام و پايداری يک مذهب دليل حقانيت آن نتواند شد . ميان بردارد 
امم و قبايل و گردش خداوند اراده نداشته است که آدمی از تطور احوال و اوضاع . 

جهان کامالً  واقف گردد و به همين جهت انسان گاهی از گزارشات جهان حيران و 
به هر حال بر حسب مفاهيم انجيل . سرگردان ميشود و نميداند آنرا بر چه حمل نمايد 

اوالً  برای آنکه از اين رهگذر : خداوند از دو جهت ظهور و انتشار اسالم مانع نشد 
 شام و عربستان و مصر وغيره که در ايام حضرت محمد از طريقه انجيل از مسيحيان

دور شده بودند باز خواست شود که ديگر زياده بر آن از جاده صواب دور نشوند و 
ولی در . ثانياً  که بت پرستی در عالم زياد شيوع پيدا ننمايد و دوباره زور آور نگردد

يند و به انجيل گرويده و مطابق احکام آن صورتيکه مسيحيان با ايمان زنده برگشت نما
رفتار کنند ، در آن موقع خدای تعالی از اين مواخذه چشم پوشی خواهد کرد و نظر به 

 ٧ و ۶  اشعيا نبی آيات ۶٠وعده هائی که خداوند در کتب مقدسه و خضوضاً  در باب 
 از  از کتاب مزمور داده است ، در آخر بسياری٢۵ و ٢۴ و ٢٣ آيات ١٩و باب 

به ملت مسيح ملحق خواهند شد و در موارد پيروان محمد به مسيح ايمان آورده و 
ً  بيان شده است که عاقبت کليه اقوام بشر خواه يهودی و  ديگر کتاب مقدس صريحا
خواه بت پرست و يا مسلمان به مسيح ايمان خواهند آورد و تشخيص خواهند داد که 

  . بسراه حقيقت و حيات جاودانی در اوست و
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 ١۶ آيه ١٠در آن موقع کالم مسيح انجام خواهد يافت ، چنانکه در انجيل يوحنا باب 
  ".يک گله و يک شبان خواهد بود : " مسطور است 

. و در موارد ديگر بعبارات ديگر به همين موضوع تصريح گرديده است 
م طوايف آيات مزبوره يکی از عالئم آخر زمان اين است که انجيل در ميان تمامطابق 

جهان موعظه خواهد شد و در تمام اقطار عالم سر تعظيم در مقابل مسيح فرود خواهند 
عالئم مذکوره که حاکی از نزديک شدن آنزمان . آورد سپس دنيا به آخر خواهد رسيد 

ميباشد ، اکنون مشاهده ميشود ، چنانکه در اين زمان هزاران واعظ جهت موعظه 
 آمده و در واليات بت پرستان و ساير اديان رفته و انجيل از ممالک مسيحی بيرون

تکليف ايمان بديشان مينمايند و خداوند به موعظه ايشان چنان قوت و اثری بخشيده 
است که در اين فرصت اندک و مدت قليل هزاران هزار نفوس از اهالی افريقا و 

ود را ترک هندوستان و چين و جزاير واقع در اطراف چين و آمريکا آئين اجدادی خ
کرده و به طريق مسيح در آمده اند و خدايان عديده خود را برای هميشه ترک گفته و 

حتی يهوديان و مسلمانان هم که دعوت شده و کالم . به خدای يگانه ايمان آورده اند 
  .نجات بخش انجيل را خوانده اند مسيح را شناخته و بدو اظهار ايمان نموده اند 

د که در آخر زمان مسيح باز ظهور خواهد نمود و با قدرت و اين نيز ناگفته نمان
جالل از آسمان نزول خواهد کرد تا به متابعان و پيروان حقيقی خود نجات و سعادت 

  ابدی را عنايت فرمايد و کسانيرا که تکليف انجيل را قبول نکرده 
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ع در اين موضو. و دعوت او را نپذيرفته اند مورد سخط و خشم خويش قرار دهد 
در مکاشفات باب .  تصريح گرديده است ٩ – ۶ آيه ١رساله دوم به تسالونيکيان باب 

 يوحنای حواری بسابقه الهام خبر از آمدن مسيح و انتقام گرفتن ٢١ الی ١١ آيات ١٩
  .او ميدهد 
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  خاتمه خاتمه 
اکنون ای خوانندگان محترم ، مطالعات خود را راجع به دعاوی اسالم که 

وقتی ما شرايط مذکوره . ه اراده ازلی است به پايان رسانيده ايم مدعی آخرين مکاشف
در ديباچه اين کتاب را مورد مطالعه قرار دهيم و استعالم نمائيم که اسالم تا چه حد 

بنظر ما يگانه . جوابگوی آن شرايط ميتواند باشد ، جواب آن مشکل نخواهد بود 
 چهارم است و حال آنکه شرطی را که اسالم تا حدی جوابگوی آن است ، شرط

پس نتيجه معلوم و بديهی است و حاجت به شرح . مسيحيت جوابگوی تمام آنها ميباشد 
  . نيست 

ما بقدر وسع خود کليه داليل مثبته حقيقت اسالم را مورد جستجو و تحقيق قرار 
داديم و در حقيقت ادعای حضرت محمد که خود را خداوند رسوالن و خاتم النبيين 

حاال ديگر بر شما است که معلوم نمائيد در نظر . است تحقيقات بعمل آورديم خوانده 
خداوند رحيم . خدا که واقف به اسرار قلوب ميباشد آيا اين ادعا صحيح است يا دروغ 

  . شما را هدايت نمايد که نظر صحيحی اتخاذ نمائيد 

. قبول کنيد شما بايد يا حضرت محمد بن عبداهللا و يا عيسی مسيح کلمه اهللا را 
يکی از اين دو را قبول کنيد ، يا آنکسی که گردش کرده و احسان مينمود يا آنکسی را 

  که 
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دشمنان خود را دوست : " پيغمبر صاحب السيف خوانده شده است ، آنکسی که گفت 
آنکسی " دشمنان خود و دشمنان خدا را بقتل رسانيد : " يا آنکسی را که گفت " بداريد 

يا آنکسی را که سعی در قتل هجو کنندگان خويش ين خود دعا ميکرد که جهت قاتل
البته از طرز زندگی و روحيات و سجايای مسيح با خبريد و ميدانيد که اينها . مينمود 

  .خود يکی از قاطع ترين داليل حقيقت ادعای او ميباشد

  گر دليلت بايد از وی رو متاب آفتاب آمد دليل آفتاب 

شاهده کرده ايد که نويسندگان اسالمی خود در باب از طرف ديگر خود م
حاال بايد معين کنيد که آيا . زندگانی و اخالق و روحيات حضرت محمد چه ميگويند 

طرز زندگانی و روحيات حضرت محمد عالی تر از مسيح بوده و بدان مناسبت شما 
حمد بدانيد ميتوانيد مسيح را رد نمائيد و نجات ابدی خود را در عوض او از حضرت م

؟ شما آگاهيد که کتاب مقدس که کالم خداست به ما تعليم ميدهد که بر طبق پيش بينی و 
نبوتی که شده بود مسيح جان گرانبهای خود را در راه گناهکاران نهاد و کفاره جهت 
گناهان ما نمود و حال انکه حضرت محمد به مرگ طبيعی بدرود حيات گفت و حتی 

مسيح مطابق وعده خود و . که در راه ديگران حيات خود را دادخود او هم ادعا نکرد 
شهادت حواريونش در روز سوم از مردگان برخاست و بدانوسيله ثابت کرد که بر 

در . مرگ غلبه يافت ؛ ولی هنوز هم قبر و مرگ حضرت محمد را در بر گرفته است 
قبر " ان انرامدينه مابين قبر حضرت محمد و ابوبکر گوری است خالی که مسلمان

  " خداوند ما مسيح ابن مريم 
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خالی بودن قبر مزبور زوار و حجاج . قبر مزبور هرگز اشغال نشده است . ميخوانند 
حال کداميک از اين دو . را متذکر ميسازد که مسيح زنده و حضرت محمد مرده است 

د نماز نفر بهتر ميتوانند به شما کمک کنند ؟ شما آموخته ايد که برای حضرت محم
گذاريد و دعا بخوانيد و از همان نمازی که شما ادا ميکنيد معلوم است که او در عوض 
آنکه به شما کمک کند ، به دعای شما احتياج دارد شما معتقد هستيد که مسيح رجعت 

ما مسيحيان نيز ظهور . خواهد کرد و رجعت او را با خوف و وحشت انتظار داريد 
و شعف منتظريم و ميدانيم که وعده او و وعده های ثانوی او را با اميدواری 

ما منتظر و آرزومند ان روز هستيم که گفتار يوحنای . فرشتگانش ايفا خواهد گرديد 
اينک با ابرها : " مصداق پيدا کند  ) ٧ آيه ١باب ( رسول که در مکاشفه بيان فرموده 

ند و تمامی امتهای جهان ميايد و هر چشمی او را خواهد ديد و آنانيکه او را نيزه زد
بنابر اين هر قدر ان روز پر جالل و با عظمت نزديک ". برای وی خواهند ناليد 

شور و ميشود ، ما بيشتر در اطاعت و امتثال فرمايش او در موقع جدا شدن و مفارقت 
. حرارت به خرج ميدهيم و مژده او را به تمام کائنات و موجودات اعالم مينمائيم 

. ما در اين عالم بسيار کوتاه و زندگانی شما هم ممکن است طوالنی نباشد دوره حيات 
از اين جهت ما چون ميميريم و شما هم ميميريد ، شما را دعوت مينمائيم که به خدای 

ما برای شما دعا ميکنيم که در قلوب خود . زنده و مقدس و عادل و رحيم بگرائيد 
 اين جهان در نور حقيقت خدا سالک شويد و آنکسی را که نور خداست قبول کنيد تا در

  از دامها و خدعات شيطان 
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و زنجير ها و قيد رقيت و بردگی گناه خالص شويد و باالخره وقتی مسيح برای 
داوری اين جهان در عدالت بيايد شرمنده و سر افکنده نخواهيد شد چنانکه مکتوب 

و نيز مکتوب " . ر شويم زيرا الزم است که همه ما پيش مسند مسيح حاض: " است 
نامی را که فوق از جمع نامها ست بدو بخشيد ، تا به نام عيسی هر زانوئی از : " است 

آنچه در آسمان و بر زمين و زير زمين است خم شود ، و هر زبانی اقرار کند که 
  " . عيسی مسيح خداوند است برای تمجيد خدای پدر 

زانو بزنيد ، پس چرا حاال اين کار باالخره شما بايد يک روزی در حضور او 
  را نميکنيد ؟ 

ما مژده محبت او را به شما ميدهيم که اين محبت او را وادار کرد جان خود را 
نثار شما نمايد و اگر چه شما هنوز به او ايمان نياورده ايد اين فداکاری برای شما است 

ن او مجاناً  نعمت نجات را اکنو. چنانکه برای آنانيکه فی الحقيقه شاگردان او شده اند
به شما عرضه ميدارد و شما را به بخشش خدا و لطف و توفيق او اطمينان ميدهد و 
باالخره مقامی در حضور خدا در آسمانها به شما ميدهد که هيچ چيز پليدی در آنجا راه 

  .ندارد 

از بنابر اين ای برادر ، دعا کن که خدا تو را به راه راست هدايت کند که قبل 
بدين طريق . آنکه فرصت از دست برود تو را به اتخاذ تصميم صحيحی وادار نمايد 

. در منازعه بزرگ بين دروغ و راست و صحيح و سقيم تو در پهلوی خدا خواهی بود 
و چون در اين . تو حقيقت را در آنکسی که راه و راستی و حيات است خواهی يافت 

  جهان با او سالک گشتی و آن



 328 

رامش را که جهان نميتواند به تو بدهد در قلب خود جای دادی و از ترس صلح و آ
مرگ و جهنم آزاد گشتی ، ميتوانی با شعف و مسرت منتظر رستاخيز و قيامت با 
جالل و با عظمتی بشوی و وقتی او دوباره برای داوری اين جهان در عدالت ميايد از 

 .خواهی گرفتدست سوراخ شده او تاج زندگانی ابدی و سرمدی را 

 

  




