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مقدمه 

                                                                             

  درمباحثات افراطی بی سر انجام مذهبی مردمانیکه در مورد اسالم و دین 
اسالم در هرگوشه و کنار، در رسانه ها، در مطبوعات، در حلقه های کوچک 
در محافل خصوصی صورت میگیرد،   و وسیع، در انجمن ها، مساجد و حتیٰ 
اشخاص تنگ نظر و افراطیون تالش می ورزند، عقاید خودشان و برداشتی را 
که از قرآن دارند، بر دیگران بقبوالنند. از یکطرف، همچنان آنانیکه از قرآن 
آگاهانه همه چیز را مر دود میشمارند، و قضاوت غیر  نا  ندارند و  بهره ای 
جهان غرب در مورد دین اسالم و جلوه دادن آن بر جهانیان، به حیث  عادالنهٔ 
یک دین خشونت و ترور، از جانب دیگر، مرا واداشت تا جا ییکه توان علمی 
مساعدت نماید، به استناد مؤخذ های معتبر راجع به قرآن، حضرت محمد )ص( 
و اسالم، روشنی انداخته و یکی از وجایب انسانی، اسالمی و اخالقی خویش 
را در زمینه انجام بدهم .  تا جاییکه مشاهده می شود اکثر مردم ما و کسانیکه 
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ادعا دارند، در این راستا معلومات بیشتر دارند، اکثر آنها بصورت عقب گرایانه 
بیشتر از علم نقالنی کار گرفته برای پیشبرد مقاصد شخصی و بی خبر ماندن 
جامعه از حقیقت ها و بدون توجه براینکه قرآن به تناسب زمان تفسیر میگردد، 
صحبت میکنند و به علم عقالنی که خداوند متعال سخاوتمندانه آنرا برای بنده 
گان  خود ارزانی و در قرآن مجید، پیوسته به پیامبر ما حضرت محمد ) ص ( 
توصیه فرموده اند، که ُامت خود را به تعقل و تفکر هدایت فرمایند، هرگز عطف  
توجه ننموده و به این ترتیب بنده گان معصوم خداوند را به گمرا هه می کشانند 
افراطی و عقب گرا زیر تأثیر گرفته می  و آنقدر مغز های آنها توسط این طبقهٔ 
شود که دیگر نمی توانند، به درستی تشخیص نمایند و بدانند که حق چیست و 

باطل کدام است .

همچنان کسانیکه قرآن را  هرگز نخوانده اند و یا آنانیکه قرآن را خوانده اند 
ولی معنی و مفهوم  فلسفه اصلی قرآن را نفهمیده اند، هرگاه از قرآن ذکری به 
میان آید، در برابر آن سفسطه می بافند و واهیات میگویند و از حقیقت چشم می 
پوشند.   راجع به سفسطه و علم فلسفه در متن این رساله توضیحات الزمه داده 
شده است. قرآن کریم از این طائفه که هر گز از عقل خود کار نمی گیرند، به کر 

و کور و گنگ نام می برد .

 بنده روی همین مسا یل که توجه عمیق مرا به خود جلب نموده، تصمیم 
گرفتم، رساله یی را به عنوان قرآنـ  محمد و اسالم، تدوین نمایم و درآن هرآنچه 
از پیش کسوتان آزموده، آموخته ام و از دانشمندانی که در این راستا تألیفات 
گرانبهای به جامعه تقدیم نموده اند، یاری بخواهم و با برداشتهای خودم از قرآن 
و اسالم نکاتی چند را که خالی از فایده نمیدانم، یکجا نموده خدمت مردم مسلمان 

تقدیم نمایم .                       

 در این رساله بیشتر روی سخن جانب آنانی میباشد که دین اسالم را یک 
اسالم بی اطالع مانده اند. همچنان  دین خشونت پنداشته و از معنی اصلی واژهٔ 
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منظورم از آن غربیانی میباشد که قرآن را به حیث یک کتاب آسمانی نپذیرفته و 
آنرا دست نویس پیامبر ما محمد ) ص ( میدانند و دین اسالم را یک دین خشونت، 

ترور و مملو از وحشت و دهشت به جهانیان معرفی می نمایند .

توقع ما ازین طبقه این است که آنها نبایست اسالم را از اعمال و حشیانه 
و غیر اسالمی آن کتله مردمی تعبیر نمایند که زیر نام مقدس اسالم، مرتکب 
قتل می شوند، مکاتب، مساجد و مراکز علمی و تربیوی را به آتش میزنند، به 
روی دختران مکاتب تیزاب می پاشند و مانع پیشرفت های مفید عصری و جدید 
معتبری که هیچگونه مخالفت با اساسات قرآن و اسالم ندارد، میگردند و زن ها 
را ُکتک میزنند و جزء جامعه نمی شناسند، با زنان از درخشونت پیش می آیند 
و بر آنها ستم ها میکنند و غیره وغیره     بلکه امیدواری و انتظارات ما ازان 
مردمان این است که اسالم را، در مرحلهٔ اول از خود متن قرآن و معنی قرآن و 
در مرحله دوم اسالم  را  از دیدگاه علمای معتبر و دانشمندان واقعی اسالم و نخبه 
نظریات  گان شرق و غرب که در بخش حضرت محمد ) ص ( اسما و خالصهٔ 

آنها تذکر داده شده، مالحظه نموده و بشناسند.
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 فصل اول

قرآن عظیم الشان 

در آغاز قبل از آنکه بپردازیم به تعریف و تفصیل مطالب و توضیح معنی 
بعضی از واژه های عربی، به زبان فارسی و استدالالت و مسائل دیگر، می 
سوره های مختلف قرآن را که بصورت واضح  خواهیم برخی از آیات مندرجهٔ 
و روشن، در زمینهٔ موضوعات طرف اختالف نظر مردمان، صراحت دارد، به 

زبان فارسی و برگرفته از قرآن، در این رساله، بیاوریم . 

گرامی که از دانش و بینش و قوه تعقل و تفکر بر خوردار است،  خوانندهٔ 
مطمـٔن و متیقن هستیم که حیات و موجودات را از یک ُبعد نه بلکه از ابعاد 
این آیات  مختلف نگریسته، حقیقت را از جعل و باطل تمیز نموده و از مطالعهٔ 
و مداقه در آن مورد و جهانی بودن قرآن نظر وسیع تری پیدا خواهد کرد . در 
اینجا ایجاب میکند طوریکه در مقدمهٔ این رساله اشاره کردیم، راجع به علم فلسفه 

و سفسطه نکاتی چند را به عرض برسانیم . 

در یکی از کتب قدیمه روزی خوانده بودم، زمانیکه کار علم فلسفه از جانب 
فیلسوفان یونانی با ال گرفته بود، یک طبقهٔ دیگری که خود را در برابر این علم 

واقعی، عاجز 

می پنداشتند، گردهم جمع شده و تصمیم گرفتند علم جدیدی را که علم فلسفه 
را تردید نماید، به نام سفسطه بمیان آرند و برای مردم تبلیغ نمایند .                                 
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  صاحبان این علم نام نهاد را، سوفسطا یی ها می گفتند، شعار این فرقه با 
کار برد این واژه در هر رشتهٔ امور، هرآنچه فیلسوفان میگفتند و علم فلسفه تعین 
میکرد، تردید کرده و ضد آن را شعار می دادند و تا یک مدتی این سو فسطا یی 
ها در مقابل فیلسوفان قرار وصف آرا یی داشتند .                                                                            

 دیری نگذشت که فانوس این علم نام نهاد که بنیاد و اساس درست نداشت در 
معرض باد قرار گرفت و این صدا های میان تهی خاموش گردید، ولی علم فلسفه 
مطلب استوار است، تا امروز  که پایه های آن بر اساس تحقیق و تدقیق در کنهٔ 

در جهان باقی است.

سفسطه، قیاسی را گویند که مرکب از و همیات باشد و یا برخی دیگر به این 
باورند که سفسطه قیاسی است از مشبهات و غرض ازان به غلط انداختن طرف 

مقابل و ساکت ساختن ُاوست .                                 

 ولی فلسفه که ما یل علم به حقایق موجودات به اندازهٔ توانایی بشر می باشد، 
حکما آنرا بطور کلی به دو قسم تقسیم کرده اند .

1 - فلسفه یا )حکمت( عملی و فلسفه یا )حکمت( اکتسابی نظری .              

2-  حکمت عملی شامل تهذیب، اخالق، تدبیر منزل و سیاست مدنی است .   

 حکمت نظری شامل سه قسمت می باشد که عبارت اند از                 

و اوسط:                                                           ادنیٰ، اولیٰ 

ادنیٰ بحث از اموری میکند که مادی محض اند، مثل علم طبیعی و طبیعیات . 

بحث از اموری میکند که نه در ذهن و نه در خارج احتیاج به ماده  اولیٰ  
دارد و منظور ازان معرفت امور ُکلی  احوال موجودات، مانند وحدت، کثرت، 

وجوب، امکان، حدوث، قدوم و الهیات و مانند آنها است . 

اوسط  بحث ازُاموری میکند که در و جود خارجی به ماده احتیاج دارد. حاال 
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می بینیم که این علم یعنی علم فلسفه که ساخته و بافته و مولود بشر ) که خود یک 
مخلوق است ( در جهان پایدار باقی ماند و پیروان آن هر یکی به اندازهٔ توانا یی 
و اندوخته های علمی خویش درآن مورد  پژوهش وتحقیقات مقدور رابه عمل 
ی  آورده اند و تئوری های از خود برای ما به ارث گذاشته اند و ما از مطالعهٔ 
نظریات و برسی های الزمه در آن مورد، بالخره به این نتیجه می رسیم که 
همهٔ این دانشمندان متبحر وتمام این فرهیخته گان جهان علم و تحقیق در راه پیدا 
کردن یک حقیقت روانند، تا بتوانند برای ما در عالم هستی راه و روش روشنتر 

و بهتر را وانمود نمایند وبشریت را به رستگاری و سعادت جاوید ثوق دهند . 

اما سوال در اینجا است که آیا بشر با این عمر کوتاه دو روزهٔ خود، به حقیقت 
رسیده خواهد توانست و ازین راز آگاه خواهد شد ؟                

 پرسشی است که تاکنون پاسخی نداشته است . 

بهر حال اینقدر فهمیده  می توانیم که اینهمه تالش ها، پرسش ها، تحقیقات، 
و مطالعات و نظریات دانشمندان، علمای حقیقی و صادق متقدمین و ُمتآخرین، 
بآالخره بی نتیجه نمانده و روی همرفته برای ما، راه پر پیچ و تاب و بس دشوار 
زندگی را به تناسب زمان تا یک اندازه هموار تر ساخته است که از هر لحاظ 

در خور تقدیر و سپاس است .                                         

همیشه روز  انسانها  توقعات  ازینکه،  بشری  و خواص  به حکم  نظر  ولی 
افزون ُبوده و آرزو ها مترقی میباشد، لذا تمنا می رود هرچه بیشتر در زمینه 
روشنی اندازی و تشبثات مزید تری صورت بگیرد و در تفصیل معنی اصلی 
قرآن و درک متن آن که همه و همه برای بهبودی، اصالح، تهذیب و سالمتی 
جسمی و روحی و سعادت بشر است، جد و جهد و سیع تر به عمل آید .                  

حاال بیشتر ازین حاشیه روی ننموده، می خواهیم هر چه زود تر از قرآن 
استعانت جوییم و به ذکر بعضی از آیات متبرکه بپردازیم:
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عظمت قرآن

پیش ازینکه در مورد دین اسالم و تعریف لغوی و جهات نظری و عملی 
آن صحبت نماییم، می پردازیم به شرح و تفصیل یک سلسله اندوخته هاییکه از 
متن قرآن، ترجمه ها و تفاسیرمتعدد، با تحقیق و تدقیق بیشتر در ُعمق وژرفنای 

حقایق مندرجه و عظمت قرآن بدست آمده است:

بنابرین ما از سوره حمد که قرآن به آن آغاز یافته است شروع میکنیم:     

حیِم             ْحمِن الرَّ  ِبْسِم اهلّل الرَّ

حیِم َمِلِك َیْوِم الدِّین ِإیَّاَك َنْعُبُد وِإیَّاَك َنْسَتِعیُن  ْحمِن الرَّ  اْلَحْمُد هلّل َربِّ اْلَعاَلِمیَن الرَّ
اهِدَنا

َواَل  َعَلیِهْم  الَمغُضوِب  َغیِر  َعَلیِهْم  َأنَعمَت  الَّذیَن  ِصَراَط  الُمسَتِقیَم  راَط   الصِّ
اّلین الضَّ

 ترجمه آن به زبان فارسی  چنین می باشد:

 بنام خداوند بخشایندهٔ بخشایشگر

ستایش، مخصوص خداوندی است که پروردگار عالمیان و یا جهانیان است. 
خداوندیکه بخشنده و بخشایشگر است . خداوندی که مالک روز جزا یا روز 

رستاخیز است.                                                       
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پر وردگارا تنها ترا می پرستیم و تنها از تو یاری می جو ییم، ما را به راه 
راست هدایت فرما. راه کسانیکه مشمول نعمت خود ساختی، نه راه کسانیکه 

مغضوب تو گردیده اند و نه راه گمرا هان 

نماز گذار مسلمان روز چندین بار آنرا در ابتدای هر  در این سوره که بندهٔ 
رکعت نمازمی خواند، قرآن برای ما از عظمت و رحمت بی پایان و اوصاف 
ستوده خداوند )ج( و انقیاد بشر به یگانه موجودی که می بایست تنها او را عبادت 
نماید و تنها از او استعانت جوید و بجای او هیچیک از مخلوقات و مولودات 
دیگری را، از قبیل انسان، بهیمه و اشیاء وغیره معبود و ممد خویش نه شمارد، 

صحبت میکند.                                   

همچنان به انسان ها توصیه میفرماید که در فرجام تنها  او  را بیپرستند و 
تنها از خداوند )ج( خود استدعا نمایند تا راه راست در زندگی که مصدر نکویی 
و نکو کاری شده بتواند برایشان هدایت فرماید و از گمراهی نجات شان بخشند.

 اهلل 

کلمه اهلل از نظر اکثر علما و فضالیی که آغشته به امور تحقیق وتدقیق و 
قرآن از زبان عربی به زبان فارسی می باشند با نامهایی که در دیگر  ترجمهٔ 
زبانها وجود دارد وذات وحدة الوجودی به آن اسم یاد می شود کامال ً متفاوت 

می باشد .

در قرآن مجید تقریبًا صد اسم برای خداوند )ج( آمده است که بیانگر صد 
آنرا مالحظه می فرمائید، ولی  صفت است و شما در همین سوره فاتحه نمونهٔ 

هیچیک ازینها مثل نام اهلل جامع نمی باشد.                    

این نامها و امثالهم هر یک یکی از صفات و کماالت خداوند )ج( را ارایه 
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میدارد لیکن نام اهلل مستجمع همهٔ صفات و کماالت می باشد.

همچنان در زبان فارسی واژه یی که مرادف کلمه اهلل شده بتواند نداریم .  

اینکه ما در عوض اهلل، خدا میگوییم، رسا، نمی باشد زیرا کلمه خدا مخفف 
) خود آی( است و اگر خداوند بگو ییم بازهم صا ئب نخواهد ُبود زیرا معنی 

خداوند صاحب می باشد . خداوند یکی از صفات اهلل است.     

به همین گونه نامهائکه در سائیر السنه به جای اهلل سر زبانها است، می توان 
گفت که بصورت کامل معنی کلمهٔ اهلل را افاده کرده نمی تواند .

نام اهلل نماینگر ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است، لهذا در قرآن، هر 
یک از سوره ها در ابتدا به نام اهلل بخشاینده و بخشش گر آغاز یافته است.

آیة 1 سورة بقره 

ذالک الکتاُب ال ریب فیه هدًی ِلُلمتقین 

ترجمه 

این کتابی است که شک دران روا نیست ازینکه راهنمای هر پرهیزگار است 
.در این آیت تأ ـٔید وتأکید می شود که در آن هیچگونه  شک و تردیدی و جود 

نداشته و محض جهت هدایت و راهنمایی پرهیزگاران است .

سورة لقمان آیت 22:

َوِإَلى اهلّلِ  اْلُوْثَقى  ِباْلُعْرَوِة  َفَقِد اْسَتْمَسَك  ِإَلى اهلّلِ َوُهَو ُمْحِسٌن  ُیْسِلْم َوْجَهُه  َوَمن 
َعاِقَبُة اْلُُموِر ﴿22﴾

وهرکس روی دلش را بسوی خداوند نهد و نیکو کار باشد به راستی که دست 
در دستاویز استواری زده است و سر انجام کار ها با خداوند )ج( است .

در این آیت امت ها در سوال نمی باشد و ما می بنیم که به صراحت تمام، از 
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آنانی نام برده شده که به خداوند )ج( تسلیم و نیکوکارند.

سورة حجرات آیت 9:

َو ِإْن طاِئَفتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنیَن اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْیَنُهما َفِإْن َبَغْت ِإْحداُهما     

َعَلى اْلُْخرى  َفقاِتُلوا اّلتي  َتْبغي  َحّتى َتفي َء ِإلى  َأْمِر اهلّلِ َفِإْن 

فاَءْت َفَأْصِلُحوا َبْیَنُهما ِباْلَعْدِل َو َأْقِسُطوا ِإّن اهلّلَ ُیِحبُّ اْلُمْقِسطیَن

ترجمه: و اگر دوطائفه از مومنان باهم در افتند میان آنها سازش دهید و اگر 
یکی از آنها بر دیگری تعدی کرد، پس به آنکه تعدی پیشه کرده است مبارزه 
کنید ) کار زار کنید ( تا آنکه به سوی امر الهی باز آید و اکر باز آمد، آنگاه میان 
آنان داد گرانه و منصفانه سازش دهید و به داد و انصاف بکوشید که خداوند داد 

گران را دوست دارد. 

در این آیت باز هم صحبت از مومنان بخداوند است، امت ها در سوال نیامده.

سورة حجراة آیه 1۰:

ِإّنَما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْیَن َأَخَوْیُکْم َو اّتُقوا اهلّلَ َلَعّلُکْم ُتْرَحُموَن

 ترجمه:  همانا مومنان برادرانند، پس بین برادران تان اصالحات و آشتی 
بر قرارسازید.

 

در اینجا مقصود از مومنان آن کسانی می باشد، که به خداوند )ج( و وحدانیت 
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او ایمان یا باور دارند .

در این آیت واژه مومن بازهم به یک ُامت خاص تخصیص داده نشده است، 
بلکه شامل ُامت ها می باشد: 

 َیا َأیُّها النَُّاس ِإنَّا َخَلْقَناُکْم ِمْن َذَکٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُکْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا  ِإنَّ 
َأْکَرَمُکْم  ِعْنَد اهللَّ َأْتَقاُکْم ِإنَّ اهللَّ َعِلیٌم َخِبیٌر

ترجمه: هان ای مردم همانا ماشما را از یک مرد و زن آفریده ایم و شمارا به 
هیأت و قبایلی در آورده ایم تا با یکدیگر ُانس بیابید بی گمان گرامی ترین شما در 

نزد خداوند)ج( پرهیز گار ترین شما است، که خداوند دانای آگاه است. 

عزیز ! دراین آیت، جهان بینی و نظر عام قرآن را به نیکی در می  خوانندهٔ 
یابید و میبینید که خطاب قرآن به مردمان دنیا می باشد و بدون تفریق ُامت ها، 

مرد و زن ها و پوست رنگ ها وهیچ تبعیضی در این آیت دیده نمی شود 

سوره آل عمران آیت 8۵:

َو َمْن َیْبَتِغ َغْیَر اْلِْسالِم دینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفي اْلِخَرِة  ِمَن اْلخاِسریَن

ترجمه: و هرکس که دینی غیر اسالم بر گزیند هرگز از او پذیرفته نمیشود 
و او در آخرت از زیانکاران است .

اسالم: یعنی تسلیم ُبودن به خداوند )ج( در این آیت منظور از دین غیر از 
اسالم دین غیر از تسلیم ُبودن به خداوند )ج( است .
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آیت 93 سوره نساء:

َتَعّمًدا َفَجَزآُؤُه َجَهّنُم َخاِلًدا ِفیَها َوَغِضَب اهللُّ َعَلْیِه َوَلَعَنُه َوَأَعّد  َوَمن َیْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ
َلُه َعَذاًبا َعِظیًما

ترجمه: و هر کس ُمومنی را عمدًا بکشد، جزای ُاو جهنم است که جاودانه در 
آن بماند و خداوند ) ج ( بر ُاو خشم گیرد و لعنتش کند و برای ُاو عذابی سنگین 

آماده سازد .                                                                  

در اینجا از کلمه ُمومن چنین نتیجه گرفته می شود که هرکس به خداوند )ج( 
باور داشته باشد، و از ُامت ها ذکری به میان نیامده .  یعنی هر کس شخصی را 
که به خداوند )ج( ایمان و باور داشته باشد، عمدًا بکشد، جزای ُاو جهنم است .                                                          

سوره بقره آیات 111 و 112:

َهاُتوْا  ُقْل  َأَماِنیُُّهْم  ِتْلَك  َنَصاَرى  َأْو  ُهوًدا  َكاَن  َمن  ِإاّل  اْلَجّنَة  َیْدُخَل  َلن  َوَقاُلوْا 
ُبْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقیَن ﴿111﴾َبَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلِلّ َوُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَد 

َرّبِه َواَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن  )112(

یا  یهودی  آنکه  مگر  رود  نمی  بهشت  به  هیچکس  هرگز  گفتند  و  ترجمه: 
مسیحی باشد . این از آرزو های آنان است، بگو اگر راست می گویید ُبرهانتان 
را بیاورید.  حق این است که هرکس روی دل بسوی خدا )ج( نهد ـ ) یعنی بخدا 
تسلیم باشد( و نیکو کار باشد پاداشش نزد پرورگارش محفوظ است و نه بیمی بر 

آنها است و نه اندوهگین می شوند

در این آیت بازهم مشاهده میکنیم که ُامت ها، کتله ها ، فرقه ها و ملت ها مورد 
سوال نبوده، بلکه هرکس که روی دلش بسوی خداوند )ج( بوده و به خداوند )ج( 
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تسلیم باشد، مورد پاداش حضرت خداوندی قرار میگرد .     

سورة بقره ـ ایت 62:

ِإّن اّلِذیَن آَمُنوْا َواّلِذیَن َهاُدوْا َوالّنَصاَرى َوالّصاِبِئیَن َمْن آَمَن ِباهلّلِ َواْلَیْوِم الِخِر 
َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرّبِهْم َواَل َخْوٌف َعَلْیِهْم َواَل ُهْم َیْحَزُنوَن      

وسعت نظر قرآن 

  خداوند )ج( در آیت ۶2 سورة بقره می فرماید: به تحقیق از مومنان و 
یهودیان و مسحیان و صا ئبین، کسانیکه به خداوند )ج( و روز باز پسین ایمان 
آورده و نیکو کاری کرده باشند . پاداش شان نزد پروردگار شان است و نه بیمی 
پیغمبر  بر آنهاست و نه اندوهگین می شوند . صائبین پیروان حضرت یحییٰ 
را میگویند . در این آیت شما مالحظه می فرمایید که قرآن به کدام پیمانه نظر 
وسیعی دارد و لطف پروردگار، رحمانیت و رحیم و رؤوف بودن وی را که 
شامل همه بندگان بال استثناء و بدون تبعیض ُامت ها می باشد بیان میکند .                           

یعنی  عالمیان  پروردگار  بنام  را  )ج(  خداوند  که  فاتحه  در سورهٔ  همچنان 
کننده همه  افاده  عالمیان،  واژه  که  بدانیم   باید  میکنیم،  یاد  پروردگار جهانیان 
مخلوقات از قبیل انسانها، بدون تبعیض سیاه و سفید مذاهب و ُامت ها، بها ـٔیم، 
ٔنات می باشد و  حشرات، نباتات، پرندگان، ثوابت، سیارات، سماوات و جمیع کاـ 
این خود یکی از مظاهر جهان بینی قرآن را به اثبات می رساند . خالصه اینکه 
در مورد، عظمت و سعت نظر، جامع بودن و معارف قرآن گفتنی های بی حد و 
حصر وجود دارد که در این مختصر گنجانیده شده نمی تواند، لهذا بر میگردیم 
به خود قرآنی که بدون هرگونه شک و تردید، کتابی است آسمانی و از جانب 
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خداوند )ج( برای فرستاده اش محمد ) ص ( پیامبر اسالم فرستاده شده است.

 

سورة بقره آیات 1 الیٰ ۵

الم 1 ذِلَک اْلِکتاُب ال َرْیَب فیِه ُهدًى ِلْلُمّتقیَن 2 اّلذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب َو ُیقیُموَن 
الّصالَة َو ِمّما َرَزْقناُهْم ُیْنِفُقوَن 3 َو اّلذیَن ُیْؤِمُنوَن ِبما ُأْنِزَل ِإَلْیَک َو ما ُأْنِزَل ِمْن 
َقْبِلَک َو ِباْلِخَرِة ُهْمُیوِقُنوَن ۴ ُأولِئَک َعلى  ُهدًى ِمْنَرّبِهْم َو ُأولِئَک ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ۵

ترجمه: الف، الم، میم، را                                                                        

این کتابی است که شک دران روانیست و رهنمای پرهیزگاران است . همان 
کسانی که به غیب ایمان دارند و نماز را بر پا میدارند و از آنچه برای شان 
روزی داده ایم، انفاق میکنند . و کسانیکه به آنچه برتو نازل شده است و آنچه 
پیش از تو فرستاده شده است، ایمان دارند و هم آنان به آخرت یقین دارند اینان به 

لطف پروردگارشان از هدایت بر خوردارند و هم اینانند که رستگارند. 

سورة الکافرون آیت 1 تا ۶

ِبسِم اهلّلِ الّرْحَمِن الّرِحیِم ُقْل َیَأیَها اْلكِفُرونَ )1( ال َأْعُبُد َما َتْعُبُدونَ )2( َو ال َأنُتْم 
َعِبُدوَن َما َأْعُبُد)3( َو ال َأَنا َعاِبٌد ّما َعَبدتمْ )4( َو ال َأنُتْم َعِبُدوَن َما َأْعُبُد)5( َلكْم 

ِدیُنُكْم َو لي ِدینِ )6(

که ترجمه آن به فارسی چنین است: بگو ) خطاب به حضرت محمد )ص( 
است ( ای کافران من معبود شما را نمی پرستم، و شما هم پرستنده گان معبود 
من نیستید، و من پرستنده معبود آنچه شما می پرستید نیستم و شما هم پرستند گان 

معبود من نیستید، شما را دین شما و مرا دین من .
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منتهای  گفته شده  معبود  مورد  عبادت  در  که بصورت مکرر  این سوره 
دیموکراسی اسالم را وانمود می سازد .

سورة نساء آیت ۴۰

 ِإّن اهلّلَ ال َیْظِلُم ِمْثقاَل َذّرٍة َو ِإْن َتُک َحَسَنًة ُیضاِعْفها َو ُیْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجرًا 
َعظیمًا 

ترجمه: به تحقیق که خداوند )ج( به اندازهٔ ذره یی نیز ستم نمیکند و اگر حسنه 
یی باشد و از کسی سر بزند، به آن دوچندان پا داش میدهد و از پیشگاه خود به 

بندگان پاداش عظیم  می بخشد.

 سورة الرعد آیات 1 و 2:

ِبْسِم اهلّلِ الّرْحَمِن الّرِحیِم

َأْكَثَر الّناِس اَل  ِإَلْیَك ِمن ّرّبَك اْلَحقُّ َوَلِكّن  المر ِتْلَك آَیاُت اْلِكَتاِب َواّلِذَي ُأنِزَل 
ُیْؤِمُنوَن هللُّ اّلِذي َرَفَع الّسَماَواِت ِبَغْیِر َعَمٍد َتَرْوَنَها ُثّم اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش َوَسّخَر 
الّشْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َیْجِري َلَجٍل مَُّسمًّى ُیَدّبُر اَلْمَر ُیَفّصُل الَیاِت َلَعّلُكم ِبِلَقاء َرّبُكْم 

ُتوِقُنوَن

آیات کتاب آسمانی است و آنچه از پروردگار بر تو نازل شده است،  این 
راست و دُرست است ولی بیشترینهٔ مردم نمی گروند، خداوند )ج( کسی است که 
آسمانهارا بدون ستونهایی که آنها را به بینید بر افراشت، سپس بر عرش استیالء 
یافت و خورشید و ماه را رام کرده است، که هریک تا سرآمدی معین روان 
است، او کار و بار جهان را تدبیر میکند و آیات خویش را روشن بیان میدارد، 
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باشد که شما به لقای پروردگار تان یقین پیدا کنید.  

 سورة الرعد آیت 3

َوُهَو اّلِذي َمّد اَلْرَض َوَجَعَل ِفیَها َرَواِسَي َوَأْنَهاًرا َوِمن ُكّل الّثَمَراِت َجَعَل ِفیَها 
َزْوَجْیِن اْثَنْیِن ُیْغِشي الّلْیَل الّنَهاَر ِإّن ِفي َذِلَك َلَیاٍت ّلَقْوٍم َیَتَفّكُروَن

ترجمه: و او کسی است که زمین را گسترد و درآن کوه ها و رود های پدید 
آورد و درآن از هربار و بری زوجی دوگانه آفرید، شب به روز و روز را به 

شب می پوشاند، بی گمان درین، برای اندیشه وران مایه های عبرت است.

آیة 2۰8 سورة بقره

َیا َأیَُّها اّلِذیَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا ِفي الّسْلِم َكآّفًة َواَل َتّتِبُعوْا ُخُطَواِت الّشْیَطاِن ِإّنُه َلُكْم 
ِبیٌن  َعُدوٌّ مُّ

ترجمه: ای مؤمنان همگی از در ایمان و اطاعت ) اسالم ( در آ یید و از 
گامهای شیطان پیروی مکنید که اُو دشمن آشکار شما است .

 وقتی سخن از ایمان به میان می آید، باید دانست که ایمان شش رکن دارد                                                              

رکن اول ایمان مشترک:  زیر بنای اساسی و تهداب اصلی و اولی ایمان 
آنست که انسانها باور و اعتقاد به خداوند داشته باشند و باید بدانند که خداوند ) ج 

( واحد و جاودان است، مثل و مانند و همتا ندارد و خالق همه مخلوقات است.

رکن دوم ایمان مشترک: ایمان به پیغمبران است که از طرف خداوند )ج( بر 
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گزیده شده اند . آنها معصوم اند و برای رهنمایی انسانها فرستاده شده اند. 

 رکن سوم ایمان مشترک: ایمان به مالئک است که آنها بندگان و فرمان 
بردار خداوند ) ج ( اند، نه کفر می شناسند و نه ُعصیان و از همه انفعاالت 
نفسانی ُمبّراه می باشند.                                                                                        

رکن چهارم ایمان مشترک: اعتقاد و باور داشتن به کتب خداوندی است که 
خداوند )ج( آنرا بر انبیاء نازل فرموده و به اساس آن انبیاء، انسانهارا به شناختن 

خداوند و اعمال نیک هدایت میکند .                                       

رکن پنجم ایمان مشترک: باور داشتن به روز آخرت، دنیای دیگر و زنده 
شدن تمام مخلوقات پس از مرگ است .                                              

آن روز روز باز پرس اعمالی است که انسانها درین دنیا انجام داده اند.

خیر و شر است که خداوند  رکن ششم  ایمان مشترک: باور داشتن به اندازهٔ 
متعال بندگان خود را به تناسب آن مکافات و مجازات میدهد . 

در مورد عدالت، مساوات و احسان قرآن کریم چنین می فرماید:

سورة  مائده آیت 8            

َیا َأیَُّها اّلِذیَن آَمُنوْا ُكوُنوْا َقّواِمیَن هلِلّ ُشَهَداء ِباْلِقْسِط َواَل َیْجِرَمّنُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى 
َأاّل َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللّتْقَوى َواّتُقوْا اهلّل ِإّن اهلّل َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلون

ترجمه: یعنی ای مومنان در راه ) رضای ( خدا ) ج ( به داد بر خیزید و به 
عدل شهادت دهید و دشمنی تان با بعضی از مردم شمارا بران ندارد که بیداد 
کنیدـ  داد گری کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و به خداوند باور کنید که خداوند 
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)ج( به آنچه میکنید آگاه است .

همچنین در آیت 9۰ سورة نحل می فرماید: 

ِاّن اهلَل َیْأُمُر ِباْلَعْدِل و االِْْحساِن 

 یعنی خداوند )ج( به عدل و احسان امر می نماید 

در آیت 13۵ سورة نساء می فرماید 

}َیا َأیَُّها اّلِذیَن آَمُنوا ُکوُنوا َقّواِمیَن ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء هلِلِّ َوَلْو َعَلى َأْنُفِسُکْم

 َأِو اْلَواِلَدْیِن َواْلَْقَرِبیَن ِإْن َیُکْن َغِنیًّا َأْو َفِقیًرا َفاهلّلُ َأْوَلى ِبِهَما َفاَل َتّتِبُعوا اْلَهَوى َأْن 

َتْعِدُلوا َوِإْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفِإّن اهلّلَ َکاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیًرا{.

ترجمه: یعنی ای مومنان بر انصاف استوار باشید و گواهی دهندگان برای 
خدا، اگرچه به ضرر خود شما و یا به ضرر پدر و مادر و نزدیکان شما تمام 

شود.

پیغمبر خدا محمد )ص( نیز مساوی بودن همه امت را در برابر محاکم و 
عدالت توصیه می فرماید .

همچنین چهار نفر از یاران حضرت محمد )ص( که زمام خالفت را در اثر 
شورا بدست آوردند شعار آنها به پایه راستی و درستی، عدل و انصاف بود.

1 - حضرت ابوبکر صدیق )رض( که توسط اصحاب انتخاب گردید، در 
اولین بیانیه خود چنین بیان نمود:

زمام اختیار شمارا بدست گرفتم در صورتی که بهتر از شما نیستم  پس اگر 
به راه راست رفتم با من همراهی و یاری کنید و اگر به گمراهی گرا ییدم مرا 

به راه راست آورید.
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2 - به عین صورت حضرت عمر)رض( بعد از قبول خالفت چنین ابراز 
نمود، هرکس از شما در من رفتار کجی بیند، آن را به راه راست باز آرید. 
همزمان یک اعرابی برپا شده گفت اگر در تو کجی ببنیم با شمشیر خود آنرا 

راست خواهیم کرد. 

حضرت عمر )رض( به پاسخ گفت: خدا را سپاس گذارم که در مسلمانان 
کسی است که انحراف عمر را با شمشیر راست کند.

3 - به همین ترتیب حضرت عثمان )رض( که توسط اصحاب به خالفت 
رسید، ایشان در وقت آغاز کار گفت: امر من تابع رای و امر شما است. 

۴ - حضرت علی )رض( خلیفه چهارم در جواب صحابهٔ که به منزل او رفت 
و ایشانرا شایسته مقام خالفت وانمود کرد، چنین فرمود:

اگر خواسته باشید که من امیرالمومنین انتخاب شوم، نباید این امربه شکل 
خفیه انجام یابد، بلکه به مسجد رفته رضای کافهٔ مسلمانان گرفته شود. سپس بعد 

از اینکه انتخاب گردید گفت: 

اگر اخذ مشوره را خداوند )ج( به پیامبر خود واجب فرموده، بر دیگران به 
وجه اعلیٰ واجب خواهد بود. 

 سورة آل عمران آیة 7۰:

یا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْكُفُروَن ِبآَیاِت اهلّل َوَأنُتْم َتْشَهُدوَن ﴿7۰﴾

که ترجمه آن به زبان فارسی چنین است . ای اهل کتاب چرا آیات الهی را 
آگاهانه انکار میکنید.

در این آیت منظور از اهل کتاب یا صاحبان کتاب، ُامت های پیرو تورات، 
زبور، انجیل و قرآن، کتب آسمانی می باشد و خداوند )ج( که آنهارا مخاطب 
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قرار داده میفرماید که چرا آیات خداوند )ج( را می پوشانید و از آن انکار میکنید 
در حالیکه خود شما شاهد آنید . 

سورة آلعمران آیت 29

ُقْل ِإن ُتْخُفوْا َما ِفي ُصُدوِرُكْم َأْو ُتْبُدوُه َیْعَلْمُه اهللُّ َوَیْعَلُم َما ِفي الّسَماَواِت َوَما ِفي 
الْرِض َواهللُّ َعَلى ُكّل َشْيٍء َقِدیٌر

ترجمه آن چنین می باشد:                                                

 بگو ) ای پیغمبر ( اگر پنهان دارید آنچه که در دل های شما است یا آشکار 
سازید، خداوند )ج( آنرا میداند و هرآنچه در آسمانها و در زمین است خداوند 
)ج( به آن آگاه است بر همه چیز توانا است . این آیت واضحًا به ما می فهماند 
که آنچه در دل داریم، چه آشکار سازیم و چه کتمان نماییم، چه اظهار کنیم چه 

اظهار نکنیم، خداوند متعال از دل ما اگاه است .

سورة الخالص

ِبْسِم اهلّلِ الّرْحَمِن الّرِحیِم

ُقْل ُهَو اهلّلُ َأَحٌد )1( اهلّلُ الّصَمُد )2( َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد )3( َوَلْم َیُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد )4

ترجمه:  بگو ) ای پیغمبر ( که او یعنی خداوند یگانه است خداوند )ج( بزرگ 
) بی نیاز (

است . نه فرزندی آرد و نه از کسی زاده شده است و هیچ کسی همتای او 
نیست.
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از این سورة که بنام سورة اخالص یاد میشود، به خوبی مطلب استنباط شده 
می تواند و وحدانیت خداوند )ج( را که مبرا از هرگونه تعلقات می باشد ثابت 

می سازد .

لهذا برخی از مسیحیان که حضرت عیسیٰ و یهودیان عزیر را فرزند خداوند 
می پندارند، مسلمًا به بی راهه رفته اند.

باید به آنها خاطر نشان ساخت که در هیچ یک از سوره های قرآن و در هیچ 
یک از آیات آن، همچنان در تورات و در هیچ یک از چهار انجیل، کتاب مقدسی 
که در جهان مشهور و موجود می باشد نیامده که خداوند متعال دران حضرت 

عیسیٰ را بجز از پیامبر خدا و بنی آدم چیز دیگری خطاب کرده باشد.

فرزند  نام  به  عیسیٰ  هم حضرت  تورات  مقدس  کتاب  در  بهمین صورت 
خداوند یاد نشده است. 1

قرآن عظیم اشان:

سورة نساء آیة 1۵7 -1۵8 

َوَقْوِلِهْم ِإّنا َقَتْلَنا اْلَمِسیَح ِعیَسى اْبَن َمْرَیَم َرُسوَل اهلّل َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلـِكن 
ُشّبَه َلُهْم َوِإّن اّلِذیَن اْخَتَلُفوْا ِفیِه َلِفي َشكٍّ ّمْنُه َما َلُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإاّل اّتَباَع الّظّن َوَما 

َقَتُلوُه َیِقیًنا 

 َبل ّرَفَعُه اهللُّ ِإَلْیِه َوَكاَن اهللُّ َعِزیًزاَحِكیًما

 ترجمه آن به فارسی چنین است:                                  

 و ادعای شان که ما، مسیح ابن مریم، پیامبر خدا را کشته ایم حال آنکه نه 

تورات باب ۱۴ آیة ۶-۵   1
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اورا کشتند و نه بر دار کردند، بلکه حقیقت امر بر آنها مشتبه شد و کسانی که در 
این امر اختالف کردند، ازان در شک اند و به آن علمی ندارند، بلکه پیروی از 
حدس و گمان میکنند، به یقین او را نه کشته اند،بلکه خداوند ) ج ( ُاورا به سوی 

خویش برکشید و خداوند )ج( پیروز مند فرزانه است.

به نام پسر مریم و فرستنده و پیامبر خداوند  دراین آیة که حضرت عیسیٰ 
یاد شده است، بیشتر درک میکنم که خداوند متعال طوریکه در سورة اخالص 
خواندیم، واحد و الشریک است، نه از او کسی تولد گردیده و نه خودش مولود 
کسی است .   و اما ُعزیر یا عزرا به کسر ) ع ( که معنی یاری و امداد را میدهد  
کاهن و رهبر عبریان و کاتب دین یهود که در دربار ایران صاحب جا و مقام و 
معاصر اردشیر دراز دست هخامنشی بود و در سال ۴۰۵ قمری به سرکردگی و 
پیشوای عدهٔ بسیاری از اسیران یهود که از باُبل به اورشلیم باز می گشتند و تعداد 
شان در حدود 177۵ تن می رسید، برگزیده شد و در اورشلیم، به اصالح دین 
و تالوت متون مقدس اشتغال داشت و همچنین به نوشتن تاریخ و کتاب معروف 
) عزرا ( و قسمتی از ) نحمیا ( سر گرم بود، بعضی گویند همه ُکتب عهد عتیق 

را وی جمع آوری و تدوین کرده است . 

عزرا در نویسندگی مهارت داشت و در آ یین یهود اصالحاتی کرده است 
و کنیسه های تاسیس نموده است. مسلمانان او را به نام ُعزیر خوانند و یکی از 
انبیای بنی اسرائیل شمارند . نحمیا یکی از زعما و بزرگان قوم یهود و به قول 
دیگر از پیامبران بنی اسرائیل بود که در بابل هنگامیکه یهودیان اسیر بودند 
متولد شد و در حدود سال ۴۴۴ قمری، اجازه گرفت که به اورشلیم رود و با 

عزرا در بنای آنجا کمک کند .
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فصل دوم

حضرت محمد مصطفی )ص(            

 تا اینجا از آیات مبارکهٔ، قرآنی که برای پیغمبر آخرالزمان نازل شده است، 
یک اندازه به شخصیت واالی حضرت محمد)ص( معرفت کامل حاصل گردید.

آن حضرت که  اکنون می پردازیم به ذکر مختصر سوانح و اوصاف ستودهٔ 
خداوند )ج( برای ایشان ارزانی فرموده است:

اسم: محمد بن عبداهلل                                                            

حضرت محمد در تورات و برخی کتب دیگر آسمانی » احمد « نامیده شده 
است .

نام گذاری فرزندش  از  آمنه دختر وهب، مادر حضرت محمد )ص( پس 
توسط عبدالمطلب به محمد، وی را احمد نامیده بود .                             

 کنیه حضرت محمد )ص(:                                                          

ابولقاسم و ابو ابراهیم                                                               

القاب حضرت محمد )ص(: 

رسول اهلل، نبی اهلل، مصطفی، محمودو هجده لقب پاکیزه دیگر می باشد که 
در این  رساله بنابر طوالت کالم از ذکر آن خود داری گردیده است. 

منصب حضرت محمد )ص(: 
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آخرین پیامبر الهی، بنیان گذار حکومت اسالمی و نخستین معصوم در دین 
ُمبین اسالم .

تاریخ والدت

به روایت فرقه شیعه مذهب روز جمعه 17 ربیع االول و به عقیده علمای 
فرقه سنی مذهب، دوشنبه 12 ربیع االول عام الفیل برابر به سال ۵7۰ میالدی 

می باشد. 

محل تولد: مکه معظمه در سرزمین حجاز ) عربستان سعودی کنونی ( پدر 
حضرت محمد )ص( عبداهلل بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف بود و مادر 

حضرت محمد )ص( آمنه دختر وهب بن عبدالمناف نام داشت .2

این بانوی جلیل القدر دوسال و چهار ماه و به روایت دیگر شش سال بعد از 
والدت حضرت محمد )ص( وفات نمود .

چون پدر حضرت محمد ابن عبداهلل، دوماه و به روایت دیگر هفت ماه پیش 
از والدت فرزندش وفات نموده بود کفالت آن حضرت را، جدش عبدالمطلب به 
عهده گرفت و در اول به نوبیه ) آزاد شده ابو لهب ( سپرد تا او را شیر بدهد و 
از او نگهداری کند، اما پس از مدتی وی را به حلیمه دختر عبداهلل بن حارث 

سعدیه، واگذار نمود .

آن حضرت بود، اما مدت پنج سال برای او مادری کرد. حلیمه گرچه دایهٔ 

2 - عامل الفیل سالی را گویند که در آن سال ابرهه با چندین هزار مرد جنگی از یمن 
خدا ) کعبه ( را ویران سازد، ولی با تهاجم پرندگانی به نام  به مکه یورش آورد، تا خانهٔ 

ابابیل مواجه شد و با عساکر خود به هالکت رسید .
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مدت رسالت و زمامداری حضرت محمد )ص(:

حضرت محمد )ص( از 27 رجب سال چهلم عام الفیل برابر به ۶1۰ میالدی 
که در سن چهل سالگی به رسالت مبعوث گردیده بود، تا 28 صفر سال یازدهم 

هجری که رحلت فرمود، مدت 23 سال عهده دار امر رسالت و نبوت بود. 

زمامداری  و  زعامت  امر  سال  ده  مدت  رسالت،  بر  عالوه  حضرت  آن 
مسلمانان را پس از مهاجرت به مدینه بر عهده داشت .

حضرت محمد )ص( یازده بار ازدواج نموده و اولین همسر او خدیجه بود و 
این بانوی بزرگ آن حضرت را در راه اظهار رسالتش بسیار یاری نموده است .

پسران آن حضرت:

 1 - قاسم که پیش از بعثت پیامبر اکرم متولد گردیده و از این لحاظ پیامبر )ص( 
را ابولقاسم نامیدند.

 2 - عبداهلل، این پسر چون پس از بعثت به دنیا آمده بود وی را ) طیب ( و ) طاهر 
( میگفتند .

 3 ـ ابراهیم، او در اواخر سال هشتم هجری متولد شد ودر ماه رجب سال دهم 
هجری وفات نمود .

 عبداهلل و قاسم از خدیجه کبری و ابراهیم از ماریه قبطیه به دنیا آمده بودند و هر 
سه آنها در سنین کودکی از دنیا رفتند .

دختران آن حضرت:

1 ـ زینب  2 رقیه 3 ُام گلثوم ۴ فاطمه زهرا دختران پیامبر اسالم ) ص ( همگی 
از حضرت خدیجه متولد گردیده اند و تمام فرزندان رسول خدا ) ص ( جز فاطمه 

زهرا پیش از رحلت آن حضرت از دنیا رفته بودند.
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 آغاز بعثت حضرت محمد ) ص ( 
محمد امین ) ص ( قبل از شب 27 رجب در غار ُحرا به عبادت خداوند و 
راز و نیاز با آفریننده جهان می پرداخت و در عالم خواب، رویاهای  میدید، 
راستین و برابر با عالم واقع . روح بزرگش برای پذیریش وحی کم کم آماده می 

شد.

وحی مأمور شد آیاتی از قرآن را برای  درآن شب بزرگ جبرائیل فرشتهٔ 
محمد ) ص ( بخواند و او را به مقام پیامبری مفتخر سازد .

سن محمد ) ص  ( در آن هنگام چهل سال بود . در سکوت و تنهایی توجه 
خاص به خالق یگانه جهان، جبرائیل  از محمد خواست این آیات را بخواند:

َوَربَُّك  اْقَرْأ  َعَلٍق}2{  ِمْن  اْلِنَساَن  َخَلَق  َخَلَق}1{  اّلِذي  َرّبَك  ِباْسِم  اْقَرْأ   {
اْلَْكَرُم}3{ اّلِذي َعّلَم ِباْلَقَلِم}4{  َعّلَم اْلِنَساَن َما َلْم َیْعَلْم}5{     

ترجمه: بخوان به نام پرور دگارت که آفرید .او انسانرا از خون بسته آفرید . 
بخوان به نام پروردگارت که گرامی تر و بزرگتر است .

 خداییکه نوشتن با قلم را به بندگان آموخت، به انسان آموخت آنچه را که 
نمیدانست.

حضرت محمد از آنجا که ُامی و درس نخوانده بود گفت: 

من توانایی خواندن ندارم فرشته ُاورا سخت فشرد و از او خواست که همان 
سوم محمد ) ص ( احساس  آیات را بخواند ولی همان جواب راشنید، در دفعهٔ 

کرد، می تواند لوحی را که در دست جبرئیل است، بخواند . 

خالصه این آیات سر آغاز مأ موریت بسیار توان فرسا و مشکلش بود .
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معراج حضرت محمد ) ص ( 

پیش از هجرت به مدینه که در ماه ربیع االول سال سیزدهم بعثت اتفاق افتاد، 
دو واقعه در زندگی محمد ) ص ( پدید آمد، یکی معراج است که به امر خداوند 
بهمراه جبرائیل امین انجام یافت و دوم سیر دادن حضرت محمد در یک شب از 

مسجد حرام تا مسجد اقصیٰ .

آیت 1 سورة اسرا  

ُسْبَحاَن اّلِذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْیاًل ّمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اَلْقَصى اّلِذي 
َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَیُه ِمْن آَیاِتَنا ِإّنُه ُهَو الّسِمیُع الَبِصیُر ﴿1﴾

ترجمه: پاک است کسی که بنده اش را شبی از مسجد حرام تا مسجد اقصیٰ 
که پیرامونش را برکت بخشیده ایم سیر داد . تا به  او نمونه های از آیات خویش، 

نشان دهیم، به تحقیق او ) خداوند ج ( شنوا و بیننده است 

اصحاب و یا ران حضرت محمد ) ص ( 

معظمه و چه در مدینه دارای اصحاب و  پیامبر اسالم ) ص ( چه در مکـهٔ 
یاران با وفایی بود که برخی از آنان پیش از آن حضرت و برخی دیگر پس از 
ایشان از دنیا رفتند و تعداد آنان به هزاران نفر میرسید . ما در اینجا چهار یار 
از صحابه را که بعد از رحلت حضرت محمد ) ص ( زمام خالفت اسالم را به 

عهده داشتند نام می بریم .                         

 1 حضرت ابوبکر، 2 حضرت عثمان 3 حضرت عمر ۴ حضرت علی .               
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این چهار یار کبار بعد از رحلت حضرت محمد ) ص ( که هر کدام به نوبهٔ 
اسالم انتخاب شدند، خط مشی خالفت خود را با اساس مساوات و  خود، خلیفهٔ 

دیموکراسی اسالم و شورا پایه گذاری نمودند .

تاریخ رحلت حضرت محمد ) ص ( 

محمد ) ص ( روز دوشنبه دوازدهم ربیع االول سال یازدهم هجری به سن 
۶3 سالگی در شهر مدینه، سر زمین حجاز ) عربستان سعودی ( از این دنیا 
رحلت نموده و در آن جا به خاک سپرده شد که اکنون به نام مسجد نبی یاد می 

شود.

)   اصالح آن الین  (     

 محمد ) ص ( در دوره جوانی و نو جوانی

بهترین  دارای  نو جوانی خود  و  آوان جوانی  در   ) ) ص  محمد  حضرت 
نظر  از  داشت.  بین طبقات مختلف مردمان وجود  در  که  بود  ها ی   ویژگی 
اندیشمندی و خرد مندی و دقت نظر و ُعمق بصیرت در سطح باالیی قرار داشتند  
و از ژرف نگری، زیرکی و استقالل نگری و شناخت درست هدف و وسیله بر 
خوردار بودند. با استمداد از سکوت های طوالنی خویش، با تأمالت طوالنی و 
تفکر عمیق و پرداختن به ژرفنای حقایق نایل می شدند، در پرتو خرد سرشار 
و فطرت بی آالیش خویش، به مطالعه منشور طوالنی و پردامنه زندگی بشر و 
امور اجتماعی، اوضاع و احوال مردم می پرداختند، خرافات را به خوبی باز 
می شناختند و از آنها فاصله میگرفتند، و با بصیرت کامل در کار خویش و در 
کار دیگران به همزیستی با همنواعان ادامه میدادند. اگر راه و رسم نیکویی را 
مشاهده میکردند، درآن شرکت می جستند در غیر آن صورت به همان زاویه 
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عزلتی که برای خویش اختیار کرده ُبودند، باز می گشتند . حضرت محمد ) ص( 
خویش از جهت خصلت های پسندیده، اخالق کریمه، جوانمردی،  در خانوادهٔ 
بشری ممتاز بودند و از این  راستگویی و امانتدارای و غیره صفات برجسته ٔ 
لحاظ اقارب و خویشاوندان، همه به او لقب امین داده بودند، بی بی خدیجه همسر 
محمد ) ص ( میگفت: محمد ) ص ( رنج کسب و کار را بر خویشتن تحمل می 
نمودند به در ماندگان و بی نوایان رسیدگی، از مهمانان پذیرایی و در راه حق و 

فضیلت همیاری و همکاری میکردند.

) از خورشید نبوت: ترجمه فارسی اّلرحیق المختوم ( ) بر گردان: دکتور 
محمد علی لسانی فشارکی ( تا اینجا که گفته آمد، راجع به حضرت محمد )ص(  
اندازه  یک  اسالم،  دانشمندان  های  گفته  و  قرآنی  آیات  از  وی  نامه  زندگی  و 
معلومات مثمر و سود مندی بدست آمد، که ایشان دارای یک شخصیت کامال 
ً مجزأ پیامبر بر حق، و خاتم النبین و برای بشریت یک موجود عام المنفعه و 
موهبت خداوندی بوده است  .  حاال بیایید از کتاب مقدس انجیل و یک عده از نخبه 
گان بیگانه، در باره قرآن و شخصیت واال و مطهر حضرت محمد ) ص ( ابن 

عبداهلل ) ص ( بخوانیم و بشنویم و نظریات آنها را بدانیم: 
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انجیل برنابا 

یوسف ملقب به برنابا ویا بر ناس یک نام سترگ در فرهنگ مسیحی بشمار 
رفته و بر نابا به معنی فرزند نصیحت و مسیحیت آمده است . موصوف یکی از 
ارکان اصلی دعوت مسیحیت نخستین بشمار رفته و مورد احترام همه مسیحیان 

دنیا است . برنابا یکی از یاران حضرت مسیح می باشد. 

تمام  و  باشد  می  مرقس  به  معروف  انجیل  که صاحب    ) mark (  مرقس
مسیحیان به کتابش اعتماد دارند . برادر زاده برنابا می باشد .                                          

  در انجیل و خصوصًا در کتاب ) اعمال رسوالن ( از برنابا ذکر فراوانی 
رفته  انجیل برنابا تا سال 32۵ میالدی در کلیساهای اسکندریه مورد پذیرش بود 
و  قرا ئت می شد. در سال 32۵ شورای نیسن انعقاد یافت و فرمان داد که همه 
انجیلهای که بزبان عبری می باشد، باید نابود شود .                                             

انجیل برنابا در فصل سی و ششم خود میگوید:                                     

به جز رسول اهلل دیگر همه پیامبران آمدند، زیرا خداوند ) ج ( می خواهد تا 
من راه را برایش هموار سازم

All the prophets are come except the Messenger of God 
who shall come after me, because so God wills, and that I 
may,  prefer  his way  .   )  4  ( 

در فصل ۴3 آمده است: برایتان میگویم که پیامبران دیگر، نشانه رحمت 
خدا تنها برای یک ملت بوده اند و از همین لحاظ پیام شان از مرزهای مردمی 
که بسوی آنها فرستاده شده بود تجاوز نمیکرد . اما وقتی که رسول اهلل می آید، 
خداوند ) ج ( برایش چیزی را میدهد که حیثیت ُمهر دستش را دارد . پس ُاو برای 
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آن ملت هاییکه عقائد او را می پذیرند رهایی و رحمت را به ارمغان می آورد .  
برای مقابله با ستم پیشگان با قوت و قدرت عمل میکند و پرستش ُبت ها را از 

میان بر می دارد تا شیطان را نفرین کند .

 Chapter 43  

Truly I say to you, that every prophet when he is come has 
borne to one nation only the mark of the mercy of God. And 
so their words were not extended save to that people to which 
they were sent. But the Messenger of God, when he shall 
come, God shall give to him as it were the seal of his hand, 
insomuch that he shall carry salvation and mercy to all the 
nations of the world that shall receive his doctrine. He shall 
come with power upon the ungodly, and shall destroy idolatry, 
insomuch that he shall make Satan confounded; ) 5 (

در فصل سی و نهم انجیل آمده است:

زمانیکه آدم بر سر پاهای خود ایستاد . مشاهده نمود که در هوا نوشته ای 
چون آفتاب می درخشد که میگوید ) ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل (

Chapter 39  

 "Adam, having sprung upon his feet, saw in the air a wri-
ting that shone like the sun;, which said: "There is only one 
God, and Muhammad is the Messenger of God."                                                                        
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آدم در برابر خداوند ) ج ( تضرع نموده گفت:

خداوندا ! این سخنان بر ناخنهای انگشتانم بنویس . خداوند بر انگشتان شصت 
ُاو این نوشته را گذاشت . در شصت دست راست ُاو نگاشته شد که ) ال اله اال اهلل( 
و در ناخن شصت چب ُاو نوشته  شد ) محمد رسول اهلل ( سپس آدم این کلمات را 
نخست با مهربانی پدرانه ای بوسیده و در چشمان خویش مالیده و گفت ) مبارک 

باد روزیکه ُاو به دنیا می آید ( 

Adam besought God, saying: "Lord, grant me this writing 
upon the nails of the fingers of my hands." Then God gave to 
the first man upon his thumbs that writing; upon the thumb-nail 
of the right hand it said: "There is only one   God;," and upon 
the thumb-nail of the left it said: "Muhammad is Messenger 
;of God." Then with fatherly affection the first man kissed 
those words, and rubbed his eyes, and said: "Blessed be that 
day when you shall come to the world."

در فصل چهل و یکم آن حکایت برآمدن آدم از جنت چنین بیان شده است:

Chapter 41 

God hid himself [from Adam and Eve], and the angel 
Michael drove them forth from paradise. Then, Adam, turning 
around, saw written above the gate, There is only one God, 
and Muhammad is Messenger of God. 

 یعنی  : 
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 خداوند خود را از نظر پنهان داشت و فرشته میکایل آنها را از بهشت بیرون 
راند. هنگامیکه آدم بر می گشت متوجه شد که در باالی دروازه ) دروازه بهشت( 

نوشته شده است که:

 ) ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل (

 در فصل چهل و چهارم انجیل برنابا حضرت مسیح اینطور می فرماید  : 

Chapter 44
O blessed time, when he shall come to the world! Believe 

me that I have seen him and have done, him reverence, even 
as every prophet has seen him: seeing that of his spirit God 
gives to them prophecy. And when I saw him my soul was 
filled with consolation, saying: „O Muhammad;, God be with  
you, and may he make me worthy to untie, your shoelatchet;, 

) 9 ( یعنی: چقدر خجسته است زمانیکه ُاو به این دنیا می آید . 

سخنم را بپذیرید که من بسان دیگر پیامبران او را دیدم و در برابرش عرض 
احترام نمودم . خداوند از روح خویش برای آنها نبوت بخشیده است وقتی که من 
او را مشاهده کردم ، روح من سرشار از تسلیت شده و گفتم : ای محمد خداوند 

آن بداند تا بند کفش هایت را باز نمایم  یارت باد و خداوند مرا شایستهٔ 

 )  کتاب مقدس عهد جدید صفحه 32۶ (
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عقا ئد بیگانگان در باره شخصیت واال و مطهر

 حضرت محمد ابن عبداهلل)ص(  

 ) John Davenport  (  1 - جان دیونپورت 

در پیشگفتار کتاب خود تحت عنوان » پوزش از تقصیر به پیشگاه محمد)ص( 
محمد)ص(  به حضرت  راجع  که  ریسرجی  و  پژوهش  نویسد:  می  قرآن«  و 
تاکنون صورت گرفته خیلی کوچک است، ولی با آنهم سعی بعمل آمده است، 
با صداقت و عالقه مندی تمام دامان پاک تاریخ زندگی حضرت محمد)ص( از 
افتراهای ناجوان مردانه و لکه های تهمت ها و بهتانهای غیر منصفانه تنزیه و 

و تطهیر کرد .  

 )  Lord Headley  (  2 - لورد هدلی 

حضرت  رجحان  و  فضلیت  مورد  در  تا  آمد  بعمل  تقاضا  من  از  میگوید 
بنویسم . من با  محمد)ص ( بر دیگران و از احوال و سیرة ُاو مختصرًا رسالهٔ 
قبول این خواهش، پس از تحقیقات زیاد ُمعتقد شدم که حضرت محمد ) ص ( 
دروغ گو و مدعی نبوده، بلکه بدون تردید از جانب خداوند ) ج ( برسالت مبعوث 
گردیده و این رسالت مصدق احکام تورات و مکمل انجیل کتاب حضرت مسیح 

می باشد .  

 3 - نالیبری دانشمند ایتالوی میگوید: البته تردیدی نیست که در قرون وسطی 
دروغهای در باره حضرت محمد ) ص ( دین و دیانت او میگفتند ولی رفته رفته 
این دروغها در گذشت زمان خیلی ها کم شده و عوام الناس می خواهند حقایق 
تاریخ را در باره حضرت محمد ) ص ( و دین اسالم بدانند. امروز اکثریت 
دانشمندان خاورشناس پیامبری حضرت محمد ) ص ( را تصدیق و تائید میکنند، 
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معترفند که او خاتم پیامبران می باشد.

 ۴ - حضرت محمد ) ص ( اولین پیامبری است که گفتار ها و وصایای او 
بعد از رحلتش جمع آوری و تدوین شده است .

رسالت محمد ) ص ( دستور ثابت و مبرهنی است برای جهانهیان، آنچه را 
که پیامبر اسالم با خود آورده ویا بیان کرده، بافهم امروزی مطابقت دارد.

 ۵ - شبلی ثمیلی:

که از جمله بزرگان مادیون محسوب میگردد، در وصف و تعریف محمد)ص( 
آن چنین می باشد . محمد ) ص ( مرد عاقل  سروده های دارد که متن ترجمهٔ 
و سیاس بود، در جنگها همیشه پیروز و با بالغت و فصاحت قرآن بر افکار 
و عقول مردم نفوذ کرده و به موفقیت رسیده است . باید اعتراف کرد که چنین 
قهرمانی در میان تمام قهرمانان جهان نه در گذشته و جود داشته، نه در حال 

حاضر موجود است و نه در آینده و جود خواهد داشت.

 )  Henri de Castries  (  ۶ - هانری دی کاستری 

 دی کاستری مینگارد قرآن کتابی است که به افکار و عقائد انسانها نفوذ  
کرده واقعیت ها و حقایق آن دلها را تحت نفوذ معنویت خود در آورده است. این 
کتاب برهان واضح بر تأ ئید پیامبری اوست و رسالت جهانی محمد ) ص ( را 

تصدیق میکند .                                                              

   )  Will Durant  (  7 ـ  ویل دورانت 

دورانت معتقد و معترف بر این است که حضرت محمد ) ص ( از بزرگترین 
بزرگان تاریخ بشر میباشد . ُاو توانست سطح معنویات و اخالق قومی راکه در 
صحرای بایر و هوای گرم زندگی میکردند، ار تقاء دهد . محمد از همه مصلحان 
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بیشتر ُموفق بود . ادیان یهودی و مسحیی دین قدیم عربستان بود، ولی محمد)ص( 
دین روشن و قدرتمند با معنویاتی را که بر اساس شجاعت و مناعت قومی بود، 
پدید آورد و توانست طی یک نسل در یک صد معرکه پیروز شده و در مدت یک 

قرن سبب به وجود آوردن یک امپراتوری بزرگ شود.

   )  Alphonse de Lamartine  (  8 ـ ال مارتین 

المارتین میگوید من محمد ) ص ( را مافوق بشر و مادون خدا حساب میکنم، 
لهذا بدون شک ُاو پیامبر و فرستاده خدا است .                        

: )  Marco PoloMerchant  (    9 ـ مارکوپولو 

 محمد شخصی بود که با فقیر و ثروتمند رفتار مساویانه داشت، لذا شکی و 
جود ندارد که او پیامبر بزرگ و فرستاده خداوند ) ج ( برای بشر بود 

   )  Ernest Renan  (  1۰ ـ آرنست رینان

گرامی ترین  پیامبر اسالم از جمله شریفترین مردمان عرب و از زمرهٔ   
بندگان خدا بود که به پیامبری و خاتمیت مقام رفیع یافت . زبان و لغتش واسطه 
یی شد که بهترین شرأیع را در بر داشته باشد و یقین است که این شریعت تا دنیا 
باقی است، بر پا خواهد ماند، زیرا پیغمبری بعد از این پیغمبر نیست و هم چنین 

دینی بعد از این دین نخواهد آمد .

برنارد شا  ) George Bernard Shaw ( میگوید:

من عقیدهٔ راسخ دارم که اگر امروز شخصی مانند محمد ) ص ( فرمانروای 
عالم باشد، یقینًا خرد و بزرگ مطیع  او خواهد بود صلح و سالمت در جهان 

حکمفرما خواهد شد.                                    

نوابغ قرن گذشته مانند کارل الیل، گیوته و گیبوم مقام وقیمت اصلی اسالم 
را درک کرده بودند و همین درک آنها بود که تحول بزرگی در افکار و عقول 
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به و جود آمد و حسن نظر آنها قهرًا بسوی اسالم معطوف شد و آثار فراوان 
اروپا  بیستم  قرن  در   . بظهور رسید  ُاروپا  تمدن  تاریخ  در  ازآن  درخشانی  و 
خود نسبت به دین  قدمی فراتر گذاشت، طوریکه قریب است به مهر و عالقـه ٔ 
محمد)ص( علنًا اقرار نمایند . احتمال قوی میرود که در قرون آینده گامهای 
سریعتری در این مورد برداشته شود و به نظر میرسد که مشکالت و دشواری 
های جهان حل خواهد شد و سعادت بشر میسر نخواهد گشت مگر از طریق 
اسالم و شرع محمدی و باید پیشگویی مرا بخاطر سپرد که اسالم در آینده دین 

جهانی خواهد بود . 

 )  Henry of Lausanne  (   :11 ـ لوزان کشیش فرانسوی 

بعثت  با  کرد،  حساب  حریت  منادی  اولین  توان  می  را  محمد  حضرت 
محمد)ص( بت ها در هم شکست و بتخانه ها از بین رفت و پرده های جهالت 
ستاره  چون   ) ) ص  محمد  پرتو  و  شد  پاره  اعراب  چشم  برابر  در  واوهام  
درخشان از ُافق تیره جزیره العرب نور افشانی کرد . می توان گفت که نور و 
فروغ حکمت قرآن بود که از طرف خدا فرستاده شده و محمد ) ص ( به پیشوا 
و رهنمای بشر برگزیده شد . لذا محمد ) ص ( از بر گزیدگان خدا و کسی است 
تمام نمای تجلیات خداوندی بود و قادر به هرگونه معجزات و کشف  که آیینهٔ 

کرامت است.  

داکتر جرینه مسلمان فرانسوی: 

من همه آیات قرآن را که در باره علوم طبیعی و طبی نوشته شده بود مطالعه 
کردم، برایم یقین حاصل شد که محمد ) ص ( پیش از هزار سال بدون داشتن 
معلم بشری حق را بیان نموده است، لهذا اگر عالمی آیات مربوط به علم را بی 

غرضانه در قرآن مطالعه کند، بدون تردید مانند من، مسلمان خواهد شد . 

  )  Max Müller  (   :13 ـ ماکس، خاور شناس آلمانی



    ص. )  42   (

آن مرد عربی با همت عالی و با در نظر گرفتن خطر قیام کرد و قوم بت 
و  یهودیت  اشتباهات  و  واداشت  واحد  خدای  پرستش  به  را  مشرک  و  پرست 
عیسویت را در یافت . پس کافی نیست که او را تنها در قطار مردان بزرگ 
تاریخ قرار دهیم، بلکه سزاوار است که به نبوت و پیغمبری او نیز اعتراف کنیم .

 )  Thomas Carlyle  (  :1۴ ـ توماس کارل الیل 

او  قلب  بر  غیب  عالم  حقایق  از  که  است  انعکاسی   ) ) ص  محمد  کلمات 
منعکس گردیده و هر مجهول در نظر  او مکشوف است . کلمات حکیمانه او 

وحی آسمانی است . 

محمد ) ص ( شخص جاه طلب و طالب حکومت دنیوی نبود و رسالت او  
آسمانی و حق است . خداوند ملت فقیر و صحرا نشین را با هدایات پیغمبر اسالم 
از ظلمت به نور آورد . شعاع اسالم در دنیا منتشر شده، حکام اسالمی در هند 
و اندلس حکومت میکردند و اسالم به نصف جهان استیال یافت و این عظمت 
در اثر همان ایمان و ایقان بود که در موسس این دین در اول امر دیده شده بود. 

گوستا و گیولوم    )  Gustave Guillaume (  دانشمند معروف فرانسوی: 

من کسی را به بدعت و عمل منفور دعوة نمیکنم، بلکه دعوت من به آن دین 
عربی استوار است که خداوند ) ج ( به رسول خود محمد ) ص ( فرستاد . او 
موفق شد قبایل پراگنده را زیر لوای واحد جمع کند و آنها را متوجه عبادت خالق 

یکتا بسازد .

این پیامبری است که از حیث حسب و نسب پیشوای بهترین دوره بشر می 
باشد .                                                                                                          

پس سزاوار است که رسالت ُاو پذیرفته شود . دعوت ُاو به معرفت به خالق 
متعال، تشویق به امور خوب و نهی از کار های زشت است و این دینی است که 

من جمیع مسیحیان را بسوی آن دعوت میکنم . 
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کفر 

کلمه کفر در لغت معانی و تعبیر های مختلفی دارد . مانند: نا سپاسی کردن، 
کفران نعمت کردن، بی دین بودن، نمک ناشناسی نعمت دیگران .  دیگر اینکه 

ریشه کلمه کفر » کفر « به معنی ) ستر ( و پوشاندن است .  

قرآن کسانی را که ُمنکر دین اند، کافر میگوید به دلیل اینکه یک حقیقتی را 
که برای آنها روشن و مبرهن است می پوشانند . این گفته که اگر هرکس مسلمان 
نباشد، کافر است، هم درست نیست . زیرا به اصطالح قرآن ُکفر یعنی انکار 
و پوشانیدن است و کافر برکسانی اطالق می شود که در مقابل فرستادگان حق 
و آوردندگان دین خدا، جبهه گرفته اند و عکس العمل مخالف نشان داده اند و 
موضع منفی دارند . کلمه کفر که ریشه اصلی آن َکَفر است گاهی رتبه قدسیت 
پیدا میکند و در جبهه گیری مقابل باطل بکار برده می شود . چناچه در آیت 
الکرسی می خوانیم اکراهی در دین نیست، رشد و هدایت از گمراهی آشکار 
شده است، هرکس که کافر به طاغوت گردد، یعنی طاغوت را نفی کند و به خدا 
ایمان آورد، آن کس به دستگیر محکم مستحکم گردیده است. از این آیت نتیجه 
چنین گرفته می شود که هر مومنی باید کافر هم باشد، یعنی به حق که ایمان دارد 
بایستی در مقابل باطل موضع بگیرد و آنرا نفی ُکند و یا واضع تر بگوییم، که 
تنها ایمان به اهلل کافی نیست بلکه نفی طاغوت بایستی در کنار آن قرار گیرد .                                              

پس کافر معنی مشرک و الحاد را که بخدا شریک گرفتن یا از خداوند ) ج ( 
انکار کردن است، نمیدهد و طوریکه قبالً  ذکر کردیم کفر معنی چشم پوشی از 
حقیقتی می باشد که خود او را میداند. خوش بختانه مطالب باال در مورد حکم 
ُکفر را که خدمت خوانندگان به عرض رسانیدیم رساله یی به عنوان همزیستی با 
اهل کتاب اثر دوستان محترم استاد عبداهلل سمندر غوریانی و دوکتور محمد فرید 

یونس که تازه به دست بنده رسیده است، تا ئید میکند. 
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فصل سوم

اسالم

اسالم از واژه سلم گرفته شده و معنی تسلیم شدن و به اختیار کسی در  کلمهٔ 
آمدن را افاده میکند. مسلم و یا مسلمان کسی را گویند که به خداوند ) ج ( تسلیم 
شده باشد. این امر شامل حال جمیع انسانها و بندگان می باشد و همه ُامت ها را 

احتوا میکند.

دین اسالم یکی از ادیان سماوی و توحیدی و از جملهٔ ادیان ابراهیمی به شمار 
میرود، یهودیت و عیسویت نیز از ادیان سماوی و توحیدی و دین ابراهیمی می 
باشد. قرآن به پیروان این دو دین آخرالذکر صاحبان کتاب خطاب میکند. دین 
اسالم، دین مسیحیت و دین یهودیت، هر سه دین، یکتا پرستی را توصیه میکند و 
از این لحاظ آنهارا دین توحیدی میگویند . دیگر اینکه صاحبان یا ) اهل ( کتاب 
از سالله حضرت اسحق و حضرت محمد ) ص ( از نسل حضرت اسماعیل و 
هر دو پسران حضرت ابراهیم ) ع ( بودند. لهذا این ادیان سه گانه به نام ادیان 
تورات برای حضرت موسی  . چون کتاب مقدس  یاد می شود  نیز  ابراهیمی 
علیه اسالم و کتاب مقدس انجیل برای حضرت عیسی )ع( و کتاب قرآن مجید 
 برای حضرت محمد ) ص ( نازل گردید، پس این سه دین بنام ادیان آسمانی یاد 

می شود.

 قرآن سورة غافر آیة ۵3، سورة کهف آیت 1۰۶، سورة ما ـٔده آیة ۴۶ قرآن 
و دین اسالم این دو طایفه را که اهل کتاب اند و به وحدانیت معتقد اند کافر با اهلل 

و مشرک خطاب نمیکند . 
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 راجع به کلمه کفر و معانی آن در این رساله قبالً  توضیح داده ایم و در اینجا 
ذکر مکرر آن ایجاب نمیکند .                                             

اسالم در مورد انسانها بدون در نظر گرفتن ملیت ها، نژاد ها، ادیان، رنگ 
و پوستها و مکتب ها، علی السویه قضاوت دارد و هر انسانی را که به دنیا می 
آید و از هر پدر و مادری که باشد فطرتًا یک انسان شریف میداند که خداوند توام 
با خلقتش یک روح ملکوتی را به وی اعطا فرموده است  .                                                        

) و نفخت فیه من روحی ( از همین رو اسالم به تأسی از قرآن  با اهل کتاب 
که هر دو طایفه خداوند را به وحدانیت می شناسند، رویه نیکو دارد . 

سورة عنکبوت آیة ۴۶: 

َواَل ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإاّل ِباّلِتي ِهَي َأْحَسُن ِإاّل اّلِذیَن َظَلُموا ِمْنُهْم َوُقوُلوا آَمّنا 
ِباّلِذي ُأنِزَل ِإَلْیَنا َوُأنِزَل ِإَلْیُكْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن 

ترجمه: و با اهل کتاب جز به شیوه یی که نیکوتر است مجادله نکنید، مگر با 
ستمگران آنها و بگویید به آنچه برما و بر شما نازل شده است ایمان آورده ایم و 
خدای ما و خدای شما یکی است و ما همه تسلیم و فرمان بردار ُاوییم.                                                                                 

دیدگاه اسالم خیلی ها وسیع بوده و به همه جهانیان خوش بین می باشد و 
بی گمان عقیده دارد، که هرکس اگر از فکر و عقل خود کار بگیرد به مدارج 
عالیتر انسانی میرسد .   البته یک عده از مسلمانان و اهل کتاب در باره اسالم 
تنگ نظرانه و عقبگرا قضاوت دارند، این امر مربوط می شود به آن نفس و 
غرایز امارّه که در همه انسانها موجود است و آنها این غرایز را مهار کرده 
نمی توانند، این طایفه فکر و عقل راکه مانند نور در وجود هر انسان می باشد، 
آنها می شود  به فراموشی سپرده  در یک مسیر دیگری که موجب گمراهی 
روانند . ولی انسانها ییکه به حکم قرآن از تعقل و تفکر کار میگیرند قادر به 
این اند که این غرایز را مهار نمایند از غرایز حسنه شان که موجب رستگاری 
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آنها میگرده، استفاده نموده و پیوسته در راه پرورش این غرایز کوشان اند . 
دین اسالم در اساس، غیر از قید بندگی حق به قید دیگری نمی باشد، ولی نظر 
بعضی از افراد مسلمان و برخی از فرقه های بیگانه که فهم آنها از درک معانی 
 و فلسفه کتاب اصلی مسلمانان، یعنی قرآن که درآن جای هیچگونه شک و تردید 
نمی باشد، کوتاه بوده و انها را تنها از دیدگاه ماده به قضاوت میگیرند و از 
دیگری که بسیار قابل اهمیت است،  روحانیت انسان چشم می پوشند .  و نکتـهٔ 
بعضی از مسلمانان هم در تفسیر قرآن انظار متفاوتی دارند، بعضی به زعم خود 
و برخی دیگر بزعم خود وبه پیروی از بیگانه گان ازآن بهره بر داری میکنند .

به قول یک شاعر عربی زبان:                                              

           جمیع العلم فی القرآن الکن                  تفاصر عنه افهام الٍّرجال 

یعنی: تمام علوم در قرآن موجود است ولی فهم مردم از درک کردن آن کوتاه 
است . این طایفه را می توان چنین تعریف نمود که آنها مطلقًا تحت تاثیر ظواهر 
دنیایی رفته و زندگی انسانها را ازان زاویه می پندارند . پس به این ترتیب و به 
نظر مولف برای رفع اختالفات نظر و جلوگیری از گمراه شدن و یا در تاریکی 
ماندن ُامت ها، ایجاب میکند، یک بار دیگر همه علمای جّید اسالم، مفتی های 
ممالک اسالمی، دانشمندان جهان از قبیل مستشرقین، که در اصل اسالم شناسان 
می باشند، اجماع نمایند و جهانیانیکه در مورد قرآن تحقیق و پژوهش نموده 
اند. آنانیکه در مورد سایر ادیان و دین اسالم، بدون داشتن تعصب و خود بینی 
قضاوت داشته باشند، نمایندهٔ ملل متحد، نمایندهٔ حقوق بشر، نمایندهٔ حقوق زن و 
مرد و خالصه نمایندهٔ همه مردمانیکه در این راستا زحمت کشیده اند، مطالعاتی 
را انجام داده اند، اندیشیده اند، تفکر، تعمق و تعقل نموده اند، در یک گردهم آیی 
بین المللی جلساتی را دایر سازند، مباحثاتی با همدیگر نمایند و در نتیجه اجتهادی 
را به میان آوردند و راه را برای ُامت ها هموار تر سازند . چنانیکه یک عده 
از علمای حقانی و واقعی برای جلوگیری از رخنه اندازی در عقیده مسلمانان 



قرآن ـ محمد و اسالم      ص. )  47   (

جهان و باور کردن برخی از نظریات، مانند این نظریه که حلول خداوند ) ج ( 
در وجود بعضی از اشخاس مقدس می باشد و غیره که شدیدًا باعث ایجاد خطر 
دو اندازیها در ایمان و اعتقادات دینی می باشد، پهلوی همدیگر نشستند و بعد 
تمام تصمیم گرفتند و اجتهاد نمودند و خلفای آن زمانرا از قرن  از غور و مداقهٔ 
دوم تا قرن چهارم ملتفت این امر نمودند، و به معاونت آنها اول امام ابوحنیفه 
متوفی سال ) 1۵۰ ( و امام مالک متوفی سال ) 2۶9 ( قرن دوم و امام شافعی 
و امام احمد حنبل در قرن سوم و اجتهادات قیمت  داری به عمل آوردند و در 
ظرف دوصد سال نشان دادند که می توان در فروعات و در تعبیر و تفسیر 
ُحکم از اجتهاد کار گرفته، در اموری که مخالف امر صریح خدا و رسول نباشد 
اختالفات داشته باشند و به این طریق دروازهٔ اجتهاد را گشودند و برای ما خلف 
خود و آیندگان نیز ممثل شدند، تا با نگهداشت اساسات در همه امور از اجتهاد 
کار بگیرند . همچنین دست آورد دانشمندان و علمای واپسین در مورد احیاء و 
شیخ محمد عبده، داکتر اقبال  اجتهادی به گونهٔ  زنده نگه داشتن اراده و مفکورهٔ 
الهوری، رشید رضا و ابو االعلی مودودی و یک عدهٔ دیگر می توان دلیل اثبات 

این مدعا شود . 

بهمین صورت درمورد تدوین ) احادیث صحیح ( به منظور جلوگیری از 
روی کار آمدن احادیث جعلی توجه علمای دینی به سوی علم حدیث معطوف 
گردید و کارهای در خور تقدیر را در زمینه انجام دادند و محدثین وارد و آگاه 

نقش مهم خود را در این راه ایفانمودند .

 یک تعداد علما و متفکرین اسالمی در یک و نیم قرن آخر، زمانیکه در 
قرن 19 قدرتهای استعماری می خواستند تمام ممالک اسالمی را تحت سلطهٔ 
خود قرار دهند اعمال نفوذ نمایند و از آنها استفاده جویی کنند و با الثر بعضی 
از ممالک اسالمی از نظام سیاسی غرب به تقلید پرداختند در این عمل موجب 
تضعیف ُامت مسلمان گردید، دست به کار شدند و با درک مزایای تمدن غرب، 
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در تمام شـٔون اسالمی از قبیل مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با حفظ روحیهٔ 
اسالمی و عنعنات مکتب اسالمی به فکر اتحاد معنوی اجتماعی و سیاسی دوبارهٔ 
مسلمین افتاده و جنبش های فکری و سیاسی را به میان آوردند، و جهت رهنمایی  
مسلمانان تأ لیفات مثمری نمودند . بطور مثال در مصر نظریهٔ پان اسالمیزم سید 
جماالدین افغانی و مقاالت و آثار شیخ محمد عبده در قرن 19 و 2۰ آثار رشید 
رضا، استقالل کامل مصر را سرعت بخشید و بعد از آن حسن بنا بنیان اخوان 
المسلمین را گذاشت و در نیم قاره هند نظریات و آثار سر سید احمد و بعد تر ازان 
سید امیر علی درنیم اول قرن بیست و ابول االعلی مودودی، جلب نظر و لزوم 

تدقیق فرهنگ غرب و جامعیت دین اسالم را تأ ئید نمود . 

الف شیخ محمد عبده ) متوفی 19۰۵ ( برنامه اصالحات را کاملتر تنظیم و 
تحت چهار عنوان آنرا برسی می نماید .

 در این راه البته از اصول تدقیق انتقادی غربی کار میگرد و از قبول مفهوم 
محتویات غرب پهلوتهی نمیکند و به تفسیر قرآن و تطبیق آن در بعضی از مساـٔل 

همت می گمارد:  

1- تصفیه تأثیرات انحرافی که در اسالم واردشده است از قبیل انحرافاتی که 
در حیات دینی مردم پیداء شده، مانند مبالغه در گرایش به اشخاص مقدس و ذوق 

خاص در ظهور معجزات و کرامات .

 2- وارد آوردن اصالحات در طرز تعلیمات عالی اسالمی: در اینجا بین 
فکر و عقائد دینی و ذهنیت علوم طبیعی مبارزه را الزم نمیداند.  

 3 ـ سعی برای تجدید مطالعات اسالمی بر اساس ایجابات عقل و مرجح 
دانستن عقل برعنعنه 

 ۴ - دفاع از اسالم در برابر تأ ثیرات و نفوذ غرب که می خواهد در اسالم 
رخنه وارد کند .



قرآن ـ محمد و اسالم      ص. )  49   (

با در نظر گرفتن  ـ رشید رضا متوفی ) 1937 ( جنبش اسالمی را   ب 
کارهای ُفقهای بزرگ قرن 3 و ۴ هجری بنیان گذاری می نماید و فکر میکند که 
نجات ُامت اسالمی احیای مجدد خالفت است که در عین حال بر دساتیر عنعنوی 

و عصری هر دو بنا یافته باشد.                                     

ج ـ حسن بنا در مارچ ) 1928 ( با شش تن از پیروان خود جمعیت اخوان 
المسلمین را تأسیس نمود و عقیده دارد اخوان المسلمین هم یک جنبش سلفی 
است که اصالحات مذهبی را در نظر دارد، هم یک اعتقاد اسالمی سنتی را 
احتوا میکند . هم یک واقعیت تصوفی می باشد، هم یک نظام سیاسی و هم یک 
کلوپ ورزشی و هم انجمن علمی و فرهنگی است، هم یک شرکت اقتصادی و 
هم  دکتورین اجتماعی می باشد.  نامبرده سخت بر جامع بودن قرآن معتقد است.

هند از تمدن غرب ستایش میکند و به این قناعت  سر سید احمد در نیم قارهٔ 
میرسد که تسلط برتانیه در هند استحکام یافتنی است و باید از موقع استفاده شود و 
در بلند بردن سطع دانش مسلمانان هند هرچه ممکن بیشتر توجه الزمه معطوف 
گردد .  در مسائل دینی نامبرده هم تحلیالت عقلی را ترجیح میدهد و به این نتیجه 
میرسد که قرآن کریم باید بصورت رمزی تفسیر گردد، و در کتاب خود به عنوان 
) طرح های اصالحات سیاسی  حقوقی و اجتماعی در امپراتوری عثمانی و 
سائر ممالک اسالمی ( این نکته را تائید می نماید که پیامبر اسالم قواعد اجتماعی 
» متحجر « را هرگز امالء ننموده، بلکه باب وسیعی را بهر نوع اصالحات 
اخالقی و سیاسی باز گذاشته است و در بارهٔ و حدت دنیای اسالم محتاط به نظر 

می رسد و آنرا بیشتر به مفهوم یک و حدت ذهنی تلقی می نماید .

 د ـ سید امیر علی متوفی ) 1928 ( خود را از هیجانات سیاسی ُدور نگه 
به  فلسفی می پردازد و در کتاب موسوم  به مسایل فکری و  بیشتر  میدارد و 
»حیات و تعلیم محمد ) ص ( یا معنی اسالم « در پهلوی سائر مسائل میگوید:                                                                                 
اسالم دینی است که یک اساس محکم را برای مبادی اخالق میگذارد و معیار 
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صحیح تکالیف اجتماعی و وظائف در برابر بشریت می باشد و مارا پیش از 
پیش به تکامل علیا قریب می سازد و با بلند ترین انکشافات موافق است و نباید 

تنها در ساحهٔ حدود تفسیرات سابق باقی بماند  .

هه ـ داکتر محمد اقبال: 

متوفی 1938 میالدی در حالیکه در فلسفهٔ غربی مطالعهٔ عمیق نموده، سعی 
میکند تعلیم قرآنی را با اصطالحات فالسفه جدید تعبیر نماید و ثابت سازد که 
اسالم دین بشریت بوده است، بنابر آن پیشرفت های در علوم طبیعی، عمل احیای 

فکر دینی را در اسالم الزمی می شمارد . 

چنانچه در کتاب » احیای فکر دینی در اسالم « که شش خطابهٔ داکتر اقبال را 
در یک جلد جمع نموده است می گوید » مسلمان عصر حاضر باید بدون اینکه 
با گذشتهٔ خود قطع رابطه نماید، سیستم اسالم را با فکر دقیق رسیدگی کنند و تنها 
راهی که در زمینه بروی ما گشوده است، این است که با معارف جدید تماس 

عمیق گرفته و تعلیمات اسالم را در پرتو این علوم ارزیابی کنیم. «

در موضوع فکر جدید با اسالم چنین می رساند:

آینه این سرعت عجیبی است که اسالم  دوران نوین هر  جالب ترین پدیدهٔ 
معنًا در حرکت به سوی غرب گرفته است . این حرکت از هیچ جهتی بد نیست، 
زیرا فرهنگ غربی از لحاظ فکری و عقلی نمودار تکاُملی از ُمهمترین مورد و 
اشکال فرهنگ اسالم است . بنابران با بیدار شدن مجدد اسالم ضرورت داریم که 
روح مستقلی در آنچه ُاروپا فکر کرده و به نتایجی که رسیده، رسیدگی نماییم و 
از راهی که طی نموده استفاده کنیم و در صورت لزوم مسئله تجدید فکر فقاهتی 

در اسالم را مورد بحث قرار دهیم .

داکتر اقبال در شش خطابهٔ خود قرار ذیل اظهار نظر می نماید: 
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در خطابه اول علم و تجربهٔ دینی را بررسی میکند .                           

در خطابهٔ دوم معیار فلسفی آزمایش های مذهبی را ارایه میکند .            

سوم موضوع خدا و نماز را شرح میدهد .                                    در خطابهٔ 

  در خطابهٔ چهارم خودی انسان و آزادی جاودانی را بسط میدهد  و در خطابهٔ 
ششم عالمهٔ  اما در خطابهٔ  تدقیق روح فرهنگ اسالم می پردازد، و  به  پنجم 
مذکور از موضوع حرکت در بنای اسالم ار تباط مستقیم با اجتهاد و اجماع ُامت 
آن بپردازیم:                                            که موضوع بحث ما است، می خواهیم به تفصیل خالصهٔ 

 داکتر اقبال در این خطابه اوال ً اصل و ریشه حیات بشری را ُروحانی و 
معنوی می پندارد و از نظر فرهنگ اسالم، اساس و حدت جهانی را در اصل 
توحید میداند و این مبنأ را ابدی میگوید که خود به ذریعهٔ تنوع و تغییر نمایان می 
سازد . بنابران هر جامعه در حیات خود باید ابدیت را با تغییر هم آهنگ سازد 
. چرا اگر تغییر پذیری را در ابدیت هیچ راهی نباشد، جامعه باید راکد و بی 
حرکت پنداشته شود . بناًء اجتهاد را اصل  حرکت در بنای اسالم دانسته چنین 
میگوید » بسیار تاسف آور است که بدین اصل حیات بخش هیچگاه اجازه داده 

نشده که آزادانه در بین  مسلمین به کار ُافتد . «                    

 بنابران به سلسلهٔ اجماع به حیث یکی از منابع سه گانه قانون اسالم ارج زیاد 
قائل است و ابراز عقیده می نماید که این مسـٔله یعنی اجماع شاید مهمترین فکر 
قضایی در اسالم است که بنابر مصالح سیاسی ُامرا، زعما و اشخاص با نفوذ 
صاحب غرض بزودی متروک و در ورطه ٔ غفلت قرار داده شده است مگر فشار 
قدرتهای نو و تجربیات سیاسی ملل غربی فکر اسالم را در حال حاضر متوجه 
موصوف  ارزش و امکانات فکر اجماع نموده است . ازینجا است که عالمهٔ 
تحقیق بخشیدن مسـٔله اجماع را با به میان آمدن مجلس قانون گذاری تنها طریقی 
میداند که توسط آن قدرت اجتهادی از دست یک  فرد معین گرفته شده و به یک 
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مجلس واگذار شده است . اصالت فکر داکتر اقبال تکان دهنده رکود و جمودی 
می باشد که از قرون متمادی دامنگیر فکر اسالم شده بود، پندارهای داکتر اقبال 
بشریت روحانی و معنوی می باشد و  در مورد شناخت نامبرده از اینکه ریشهٔ 
یک سلسله تعلیمات دیگر که باعث تکامل جامعه شده می تواند، در اثر معروف 

وی به نام ) رموز بی خودی ( تفصیل داده شده است .

 و ـ شوکت علی و محمد علی: 

این دو برادر، صاحب نظر دیگری است که در حیات سیاسی مسلمین هند 
نقشی دارند . سهم گیری هر دو برادر خصوصًا سهم محمد علی در تفکر عصری 
اسالمی حائز اهمیت است . نامبرده در خطابهٔ خود که در 192۰ میالدی در بارهٔ 
تنظیم مجدد عالم اسالم ایراد میکند، خاصیت عالم شمول اسالم را خاطر نشان 
می سازد و از تضامن بشری دفاع می نماید، چنین میگوید: » اسالم سرحد های 
جغرافیایی و نژادی که ُاروپای عصر جدید، آنرا به میان آورده و مانع آزادی 
هم پیوندی بشری است، نمی شناسد . اسالم ملی گرا  روابط اجتماعی و توسعهٔ 

نیست، بلکه باالتر ازآن قرار دارد.«

 در فرجام یکبار دیگر به صراحت تمام متذکر می شویم که اسالم بهمه ادیان 
احترام داشته و هرگز یک دین خشونت نبوده است .

به این اساس آرزومندیم، روزی برسد که همهٔ ادیان، تنگ نظری های مذهبی 
و هر گونه تعصبات بی مورد را، از خود دور ساخته از راه صلح و صفا و 
دیا لوگ بسیار صمیمی، همه اختالفات ذات  خوشبینی به همدیگر در یک   
البینی را که موجب برهم زدن صلح جهانی می شود، تصفیه نمایند، بشر به حکم 
فطرت آرزو مند صلح و همزیستی سالم باهم نوع خود می باشد، مشروط بر 
اینکه هر یک، سعی ورزد نفس امّاره و پهلوی شیطانی را که موجب گمراهی و 
بدبختی های انسان است، مهار نماید و بر همه آمال ناپسند و ناجائز، غالب آید و 
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از نفس لوامه  که سبب رستگاری بنی آدم است و از پهلوی رحمانی و روحانیت 
خود کار بگیرد . 

در این صورت ایجاب میکند، علمای واقعی اسالم پیوسته با کشیش ها و 
روحانیون کلیسا ها و معابد هر فرقه در تماس آمده و روی وحدت و اتحاد نظر، 
اختالفات  انسانی،  و  گفتمان سالم  دارند، در یک  که در غایه، هدف مشترک 
نظر ُخرد و ریزه را، با حوصله مندی تمام و قدرت استدالل و اعتماد کامل به 

همدیگر، از میان بردارند . 

 اکنون که ما در قرن بیست و یک زندگی میکنیم و بشر دوره های تاریک 
انکشافات   و  اختراعات  با  گذاشته،  خوبی پشت سر  اندازهٔ  تا یک  را  جاهلیت 
محیّرالعقول و به میان آوردن تکنالوجی جدید در هر رشتهٔ حیاتی، می توان گفت 
که انسان دارد آهسته آهسته  راه مدارج عالیهٔ تکامل را می پیماید، دیگر شایسته  
نخواهد بود که توان این را نداشته باشد، تا به این همه جنگ و جدال های مذهبی 
که امروز در جهان موجود است و در اول موجب نزاع فرد با فرد و بعدًا فرقه 
با فرقه، قبیله با قبیله آغاز یافته و بالخره منجر به جنگ یک کشور با کشور 
دیگر و یک اقلیم با اقلیم دیگر میگردد و در نتیجه اسباب انهدام بشر و بشریت را 
فراهم می سازد، خاتمه بدهد و در راه به حقیقت رسیدن که در آغاز این رساله 
در مورد آن صحبت کردیم، بدوًا به مفاهیم کتب آسمانی متوجه گردیده، به نظارهٔ 
طبیعت و کشف اسرار و رموز آن سعی و تالش بیشتر نمایند .  همه میدانیم که 
این جنگ و جدال دولت ها امروز از جنگ ها و تعصبات مذهبی شروع  همهٔ 
گردیده و فضای صلح و آرامش جهانی را که مأمول و آرزوی اولین بشر می 
باشد، مکدر ساخته و سرنوشت میلونها انسانها به مرگ و میلونها انسان دیگر به 

یأس معیوبیت ابدی، می انجامد .                      

انسان  اگر ما پیوسته به مادیون بیندشیم و انسانها را از دیدگاه آنانیکه جامعهٔ 
را مربوط به وضع تولید و و ابزار تولید میدانند، تعریف نمائم و یا از نظر نا 
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ُامید کننده و یاس آور نیچه و شوپنهاور و پیروان آنها که میگویند:  بشر موجودی 
است غیر قابل اصالح، به نسل انسان نگاه ُکنیم مسلمًا اشتباه کرده ایم . ولی 
اگر به نظریه قرآن و سائرکتب آسمانی در مورد انسان، مطالعاتی داشته باشیم، 
واضحًا می بینیم و میدانیم که منظور از مأموریت پیامبران بطور کلی، اصالح 
جامه انسانی بوده و اگر آنها به طبیعت بشری آنچنان بد بین می بودند، مکتب 

اصالحی را نمی آوردند . 

قرآن مجید نظام خلقت را نظام خیر میداند، و با وجودیکه  و جود خیر و شر 
را در عالم تأ  ئید میکند، لیکن به تقدم خیر بر شر و تقدم حق بر باطل قا ئل بوده 
و میگوید در طول تاریخ حق و با طل و جود داشته و این نزاع ناشی از طبیعت 
بشر است، زیرا بشر موجودی است دو طبیعتی و دو سرشتی، که ما قبالً  در 
مورد این اصل صحبت کرده ایم.  حاال اگر همه انسانها و یا حداقل برخی بیشتر 
آنها در برابر همدگر از وجدان شریف و روح ملکوتی که خداوند به آنها تو ام با 
خلقت، اعطا فرموده، کار بگیرند و بهمین ترتیب ملت ها و قدرتها آالت و افزار 
جنگی را  بزمین گذارند، غریزهٔ حرص کشور ستانی و کشور گشایی شانرا زیر 
پا نمایند و به انسان بودن درونی خود و دیگران متوجه گردند . آنوقت می توان 
گفت که بشریت به سعادت جاودانی و صلح و سالمت همگانی نایل گردیده است، 
در غیر آن نسل انسان در انحطاط مطلق قرار داشته و اگر قدرتها روزی دست 
به سالح ذروی بزنند و اینهمه نزاع و جنگها با الخره به یک پیکار اتومی انجام 

یابد، دیگر زنده جانی بر روی کره زمین وجود نخواهد داشت .

    خدایا تو آن ُکن که پایان کار      تو خوشنود باشی و ما رستگار

 خالد صدیق چرخی  

 کالی فورنیا ـ آرنج کونتی     

 2 جوالی 2۰13   
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