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 فردی به منحرص و متنوع مطالب ارایۀ از است عبارت دارید رو پیش ا�که جزوه
 رشایط در آٓن به �فنت دست معموىل فرد �ک �رای که موضوع �ک مجمو�ۀ از

 است. دشوار �ادی

 اسالم در که میخورمي �ر اساىس موضو�ات قلمرو و تعل�ت مبراتب این�ا در
 هستند. امهیت �ا�ز

 ش�نا�نت به میتواند اجامىل نوش�تۀ ا�ن دارد ارتباط مسلام�ن � که �ىس �رای
 خشص معارف تعمیق. به مهچنني و �رده مكک مسلامن �ک اعتقادی حمتوای
 شود. واقع مو�ر اسالم به �سبت

 مورد مرجعی عنوان به مه و شود مطالعه میتواند مه خمترص نوش�تۀ ا�ن طبیعتاً 
 گريد.* قرار �ژوهش

 مهوطن خواهر ، �رادر ، ز�ن فارىس عز�ز دوست

  � سالم:

 به را دشوار اكر است شده نزد�ک خود انهتای به خواند می قرآٓن مس�یحی �ک �رمجۀ
 اطمینان را خود مس�یحی خواهران و �رادران انتشار از �س که �ردمي آٓ�از امید ا�ن

 اند. �رده انت�اب را درس�ىت راه که خبش�مي

 و اصالح در وسواس و دقّت � دارم انتظار گرامی ز�ن فارىس � حمرتم مهوطن شام از
 دارید. مبذول را خود �اىل �ش�تاكر و مهت نوش�ته ا�ن تعدیل

 ذ�ر معداً  آٓهنا صف�ات ، آٓمده کتاب آٓخر در که ما�ذی و منابع که است توضیح به الزم
 �ا�گز�ن �دیدی های شامره و خورده مهبم صف�ات شامرهء ، �اپ هنگام به نگردیده
 �د � دس�توری اشاكالت ای پاره و امالىئ �لط چند جبز التوصیف �ىل ، شد خواهند

 است �رمجه اكر در اساىس اصل که ادىب امانتداری چهارچوب از � ام �رده سعی ممکن
 رمحت �رتوی به امید � ، کمن ر�ایت چهارچوب ا�ن در را صداقت و نکرده �دول
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 ، اصىل �س�ۀ � انطباق و و�راس�تاری ، تصحیح راس�تای در شام تالش �رای �داوندی
 کمن. می آٓرزو را مس�یح �یىس �ر�ت و فیض

 �الصانه های درود �

 آٓمني �ش�ید. هبروز و شاد

   بطرس . م. م
 

 سایۀ در که است �ری �ر و آٓمزي مَودت فضای اجياد ا�ر ا�ن انتشار و �رمجه از هدف
 رو�اىن رشد به مقدس) (کتاب عبارهتای و قرآٓىن دا�ش و معلومات به ا�اكء � بتوان آٓن

 رسانمي. �ری ز�ن فارىس مس�یحیان

ٓ  را خود مسلامن �رادران که است �اطر ا�ن به نه کتاب ا�ن انتشار از هدف  �اطر زردهآ
 نه و است گروه ا�ن قرآٓىن معرفت توسعۀ و آٓگاهی سطح ارتقاء غرض �رعکس بلکه ، سازمي

  : �افظ قول به و آٓهنا رجناندن

  ما طریقت در که �ش�مي خوش و �ش�مي مالمت و کنمي وفا

 ! رجنیدن است اكفری
 واقعی چهرۀ معرىف ای�ر  ��ارمي ، اند �رده اجياد �ان در تندرو ب�ران که ای آٓشفته فضای در

  میگوید: که جوئمي تأٔىس س�پهری سهراب �د زنده غزل ا�ن به مسلامن �ک

 من! جسادۀ دشت ، نور ُمهرم ، چشمه �امنازم ، رسخ گل �ک ام قب� ، مسلاممن من

 از س�نگ ، طیف دارد جر�ن ، نور دارد جر�ن منازم در ، میگريم ها پنجره طپش � وضو من
 �د که خوامن می وقىت را منازم من ، است شده متبلور منازم ذرات مهۀ ، تپیداس منازم �شت
 من ، خوامن می �لف �حرام �کبرية پیی را منازم من ، رسو گ�س�تۀ رس �شد گفته را اذا�ش
  جسادۀ دشت نور ُمهرم ، چشمه �امنازم ، رسخ گل �گ ام قب� ، مسلاممن
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 من!

 

 فقط که شده سعی خوانندگان بني در فکری �شتت اجياد از ا�رتاز �رای نوش�ته ا�ن در
 اس�تفاده ای مقشه الهیی �دی ش�یخ �اج فقید دا�شمند ا�ر �رمي قرآٓن تفسري و �رمجه از

 شود.

 � ممکن �دّ  � شده �وشش ُمفَرط رمسیتِ  از آٓکنده فضاىئ از �رهزي و تفنن �رای مضناً 
 �ر چسپ دل شام �رای را مطالعۀ فضای (خودماىن) های املثل رضب و اشعار آٓوردن
 سازمي.

 و و�ّدت زمینۀ جزوه ا�ن انتشار که هستمي مطمنئ ، �داوند بیکران رمحت به امید �
      ! (آٓمني)  �رد. خواهد اجياد ز��ن فارىس اج�ع در را مهدىل

   بطرس . م. م
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 پیشگفتار

 

 : قرآٓن تفسري و *�رمجه

 هس�مت مس�یحی �ک که من دیدگأٔه از

 : �ژوهش هدف

 و منوده درک آٓمده قرآٓن در آٓموزشهائیکه و ر�دادها و ها خشصیت که است ا�ن هدف
 گردانمي. ممکن را آٓهنا به دسرتىس

 : که است گروههاىئ آٓن �رای آٓموزش ا�ن ارائۀ از هدف

 �زه که است مسلام�ىن � و بوده قرآٓن خواندن *�المقندبه
 اند. آٓورده اميان مس�یحیت به

 افزا�ش به رو امروزه جوامع از �س�یاری در قرآٓن فراگريی و زشآٓمو  به �القه
 ، کنند احساس قرآٓن خواندن هبنگام است ممکن مردم از ای �ده وىل است
 درک قابل �ري آٓن منت و نبوده خوردار �ر مطالب ا�س�ام از کتاب ا�ن شاید
 مندرج مطالب درک �رای مسا�دت و مكک نیازمند �ده ا�ن ایرنو از ، است

 از و �فته آٓگاهی قرآٓن مطالب ش�نا�نت و درک از � نیازمندند آٓهنا هستند. آٓنقر 
 آٓش�نا مس�یحیت دیدگاه �اطر هبمني نکنند. خورد �ر مشلكی به رهگذر ا�ن

 رابطه از قرآٓن تعالمي و وقایع ، ها خشصیت � را شام که است ما وظیفه سازمي.
 �ادی اكمالً  و روشن وندپی �ک قرآٓن � اند گرویده مس�یحیت � که مسلام�ىن

 خود منجی بعنوان را مس�یح �یىس شاید شده مس�یحی �زه گروه ا�ن نیست.
 درگمند رس هنوز وىل �ش�ند شده متنّعم مس�یح خبش جنات تعالمي از و پذ�رفته

 کنند. �رخورد چگونه محمد و قرآٓن �مسأٔ� �
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 است نىتس  ارتباط �ک قرآٓن � مس�یحیت به گرویده �زه گروه ا�ن ارتباط
 شود) بدر �ان � و آٓمده شري � معروف بقول که (آٓموزىش

 خورد �ر قرآٓن � مس�یحیت نظر نقطه از � کنند منی جرٔآت هیچگاه گروه ا�ن
 �ر و نبوده ای ساده اكر گروه ا�ن �رای اسالم و قرآٓن گذاردن کنار ز�را ، کنند

 �زه �ک .بعنوان میشود �بوحمسوب �ک �را�شان قرآٓن و اسالم � نظری خورد
 بعنوان را قرآٓن که ميکن جرٔآت ��س�ىت می �ر خنس�تني �رای ، شده مس�یحی

 به مؤ�ری مكک شک بدون �ژوهش ا�ن دهمي. قرار سؤال مورد �دا �م
 کنند. جورد �ر ای ر�شه فوق مسأٔ� � � �رد خواهد �دید اميانداران

 به و داش�ته مسلام�ن از �س�یاری � ای دوس�تانۀ ارتباط مس�یحی �ک بعنوان من
 � د�گران که است کننده �امید س�یار�  من �رای ایرنو از میگذارمي. ا�رتام آٓ�ن

 ارتباط و �رده مح� اسالم به شده مغرور خبود ، مطالعاىت �ژوهش ا�ن خواندن
 کنند. قطع مسلام�ن � را خود آٓمزي حمبت

 

 ۱۹۹۵ ل.م.عبداّ� 
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 مقدمه
 د�گری �رداشت مضناً  است، شده اس�تخراج قرائت مبعنای ) القرآٓن ( عرىب لكمه از قرآٓن ر�شه
 آٓوری مجع نتی�ه در که است اخباری و ا�ادیث به رجعت هامن قرآٓن گوید: می که دارد وجود
 ۲۲ تقریباً  طول در اخبار و ا�ادیث ا�ن است. فهم قابل آٓن خواندن که شد کتاىب به تبدیل
 دسرتس در سپس و گردیده تدو�ن و آٓوری مجع محمد فوت از �س و �رد پیدا توسعه سال

 است آٓن از فرا�ر بلکه نبوده معموىل کتاب �ک فقط قرآٓن بنا�را�ن است. گرفته قرار آٓن پريوان
 �ز�ن را قرآٓن �ید که دارند عقیده �س�یاری است، شده نوش�ته عرىب �ز�ن اصیل شلكی � که

 شود. عیان هبرت آٓن حقیقت � خواند عرىب

 � اشعاری قالب در �ردیدی، �ريقابل فصاحت و بالغت � قرآٓن از تو�یی قابل خبش واقع در
 و ا�س�هتا، و ه�اها آٓن در که است آٓمیخته شعر ُرسا�ش هرن به و شده رسود قافیۀ و وزن

 شود. می ر�ایت عرىب شعرِ  موزون آٓهنگهای رضب

 اشا�ه �رای کنند. می قرائت آٓن درست شلك به را قرآٓن که دارند وجود قار�ىن مرص در امروز
 از قرآٓن قرائت پخش دارد. وجود زنده قرائت از �ري د�گری راههای ش�یوا �م ا�ن �روجي و

 �زار و �و�ه در که دارند وجود نوارهاىئ مضناً  است. راجي ای ش�یوه زیونتلو� و رادیو طریق
 کنند. می پخش را قرآٓن آٓوای

 �ربئیل توسط بتدرجي محمد، بعثت از بعد و ) و� نزول رشوع ( ماكشفه رشوع زمان از قرآٓن
 هاىئ سوره گريد می �رعهده محمد که مأٔموریىت بنا�ر و شود می ابالغ او به رسوده بصورت
 .) م است. نزوىل شأٔن دارای ای آٓیه هر ( .مريس�ید مسعش به مأٔموریت آٓن � مناسب

 میشنیدند که �ساىن و �رد می �زگو را آٓهنا او رس�ید، می محمد به �دیدی های سوره زمانیکه
 سفید س�نگهای و اس�تخواهنا �ر � خرما درختان پوست چرم؛ �ر را ها شنیده � میکردند �وشش

 بود. شده ابالغ های سوره گرفنت قرار �رتیب و �اجباىئ �ظر خود محمد خشص کنند. نو�س �ز

 منابع از قرآٓن �رتیب بد�ن و �ردند می �ر از را قرآٓن که بودند �ساىن شده، نقل فر�ای �ر �الوه
 قرآٓن آٓوری مجع منابع �س است، آٓمده در مدوىن بصورت سپس و شده گرفته مذ�ور مأٔ�ذ و

 گريد. می در�ر نزي را قرآٓن �افظان شده، نوش�ته ایه پاره �که �ر �الوه
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 �رمجه اگر شده، ابالغ عرىب �ز�ن و محمد به �ربئیل از فضیح نظمی �ش�یوۀ قرآٓن آٓجنائیکه از
 صورت اسالم اصول اساس �ر آٓن �رمجه اگر بلکه دهد منی دست از را خود مفهوم �هنا نه شود

 هنچنان و مانده �ىق خنورده دست آٓن حمتواىئ گوهر نداده، دست از را خود اصىل فرم �گريد،
 بود. خواهد درک قابل

 �لیفه زمان در محمد مرگ از بعد سال ۲ بالفاص� مکتوب قرآٓن اّولني آٓوری ومجع تدو�ن اكر
 صورت داشت �م حتبیت زید�ن که قرآٓن �افظان از �کی توسط و ) ابو�کر ( مسلمني اّول

 میشد. خوانده "اوراق" که گرفت

 داشت �م حفیصه که محمد های بیوه از �کی بعهده "ارواق" ا�ن مراقبت و نگهداری ۀوظیف
 شد. حمّول

 خوانده عر�س�تان جز�رۀ ش�به در عرىب متفاوت گو�ش هفت � قرآٓن قرائِت  �روجي، ابتدای در
 عرص در اّما پذ�رد. صورت ��زيی تغیريات آٓن مجالت در که شد �عث مهني و شود می

 به ع�ن شود. تدو�ن رمسی �شلكی قرآٓن � آٓمد ِبعمل �ّدی �وشش ) �نع ( سوم �لیفه
 و سعد�ن زبري، �ن عبداّ�  بنا�ای د�گر نفر سه هبمراه بود حتبیت زید�ن هامن که اول نو�س�ندۀ

 منایند. تدو�ن و آٓوری رامجع قرآٓن � داد مأٔموریت حشام �ن �ارث �ن عبداّ�  و قّاص

 معیارهای از هائیکه قرآٓن سا�ر � داد دس�تور ع�ن پذ�رفت، �امته رمسی قرآٓن اكرتدو�ن زمانیکه
 قرآٓنیکه �هنا که شود می گفته اما شوند، سوزانده و آٓوری مجع بودند شده منحرف خود اصىل

 خشونت معل ا�ن شد. می نگهداری حفیصه نزد که بود "اوراىق" هامن �شد سوزانده
 شود. واقع �ردید مورد آٓن بودن اكمل و گريد قرار حبث عموضو  ع�ن رمسی قرآٓن که شد آٓمزي�عث

 : است ز�ر �رشح شده اس�تفاده مقدمه نوشنت �رای که منابعی

Sidan 1979 GEBERS /  , Hjärp 21-56             زندگی ش�یوۀ و اسالم مکتب -
AWE 

 � ۲۵ صف�ات ۱۹۱۰  �اپ Pfander �حیه مذهىب �امعۀ نوش�تۀ , اميان مزيان -
۲۶۱ 
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 میخواند. قرآٓن مس�یحی *�ک
 هستند. متفاوت �کد�گر � ها سوره بندی فصل نظر از که شده اس�تفاده قرآٓىن منابع از کتاب ا�ن در

 دومني �رمجه ا�ر  اولني منبع اصىل �رمجه شده، قرآٓن مقدس ( نوش�تۀ عبداّ�  یوسف �ىل ) و است.

 ۲:۲۱ � ۲:۲۳ مثالً  است متفاوت ها �رمجه ا�ن در ها سوره بندی تقس�مي شد، گفته هامنطور�که   
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 �داوند �اودان �م مبثابۀ *قرآٓن
 پیش و ازل ازروز قرآٓن آٓموزد. می اسالم سنت است. �داوند اكمل و ابدی �م که است مدعی قرآٓن

 �داوند فرش�تۀ توسط �رخي از مقطعی در و است داش�ته وجود او نزد بیافریند را �ان �داوند آٓنکه از
 و اسالم مکتب ( منبع: شد. �زل محمد به حرف به حرف و لكمه به لكمه رسوده، شلك هب (�ربئیل)

  توسط که است زندگی ش�یوۀ۳۸Hjärpe,AWE/ GEBERGS � ۳۶و۱۵ صف�ات و شده نوش�ته
 ). اند گرفته قرار اس�تفاده مورد

 است آٓسامن در قرآٓن اصىل �س�ۀ -۱
 » دارد. وجود ما نزد آٓن  اصىل اصىل �ۀ�س که است ای مرتبه بلند  کتاب قرآٓن هام� که «

 ) ۳ آٓیۀ الزخُرف ۴۳ سورۀ (

 

 تفسري:

 �اطر�شان بدینوس�ی� و میدارد حمفوظ آٓسامن در  خود نزد را اصىل �س�ۀ �داوند قرآٓن نظر طبق
 نزي قرآٓن خود و است اصىل �س�ۀ از ) کپیه ( �رداری گرته دارمي دسرتىس آٓن به ما که قرآٓىن که میسازد
 است. داش�ته قرار �داوند نزد ازل روز از که است اصىل �س�ۀ از نوش�ىت رو که است مدعی

 دهد تغیري � �رده �ئید را قدميی کتاهبای است جماز �داوند -۲
 و دهد تغیري � کند �ئید خواهد می که شلكی هبر �داوند که کند می اجياب زمان از مقطع هر در«....
 » دارد. قرار او نزد اصىل های ش�تهنو  متام که است �داىئ او هام�

 )۳۹-۳۸ آٓ�ت الّر�د ۱۳ (سورۀ

 :تفسري

 �کذیب � �ئید دارند و� منشاء که را قدمي های نوش�ته و �کتاهبا دارد اختیار �داوند که گوید می قرآٓن
 اوست. نزد ها نوش�ته و کتاب اصىل های �س�ه ز�را کند

 ندارند را قرآٓن به زدن دست حق ) جنس ( �پاک اش�اص -۳
 به پأاكن دست جز که شود می مواظبت آٓن از خبوىب که است �زرگوار و سودمند های نوش�ته قرآٓن «

  )۷۸ -۷۶ آٓ�ت الواقعه ۵۶ سورۀ (   » نرسد. کتاب ا�ن

 تفسري:
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 و ظاهر �سانیکه اما �زند. دست آٓن به نباید است �پاک که �ىس �س �داست �م قرآٓن آٓجنائیکه از
 �تقوی �ید مسلامن �ک که است آٓنرو از کنند؛ ملس و گرفته بدست آٓنرا که جمازند است پاک �طنشان

 �شد. پاکدامن و متزي �ید خبواند و �گريد بدست را قرآٓن خواهد می �ىس اگر �س کند. ملس آٓنرا وضو و

 گريی: نتی�ه

 و� منبع که داشت عقیده نزي محمد است، اساىس و بنیادی د�ن �ک اسالم که دارند عقیده مسلام�ن
  دارد. �ذر �ر پیشني آٓسامىن �کتاهبای خمالفت از را قرآٓن � ساخته ُملزم را او

( Hjärpe,AWE/GEBERGS    مکتب اسالم و ش�یوۀ زندگی صف�ۀ ۱۸ �اپ ۱۹۷۹ نوش�تۀ )  

 و ُمدرن است کتاىب و داش�ته قرار �داوند نزد ازل روز از که اصل از است نوش�ىت رو حقیقت در قرآٓن
 شود. می حمسوب �داوند �اودان که است ایرنو از و داش�ته د�گر آٓسامىن کتاهبای در ر�شه که �زه

 قرآٓن بودن الهیی اثبات *دالئل
 مجع �اطر آٓ�نرا و خبش�یده اطمینان مردم به که بود ا�ن زندگیش طی او مغَ  و مهَ  و محمد �وشش بیشرت�ن

 بتدرجي خواند می قرآٓن �ىس وقىت اوست. �انب از ای نوش�ته نزي قرآٓن و است �دا فرس�تادۀ او که کند
 که �گوید خود خماطبني به دارد قصد که است دالئىل و �راهني از مشحون و مملّو کتاب ا�ن که میابد در

 است. شده ابالغ محمد به عرىب ز�ن به که است �داوند �اوداىن �م قرآٓن

 کند می مطابقت خود از پیش های ماكشفه � قرآٓن -۱
 شاهدی پیشني کتاهبای و نوش�ته ا�ن آٓ� آٓوری، منی �داوند طرف از ای �شانه چرا : گویند می آٓهنا «

 ) ۱۳۳ آٓیۀ طه  ۲۰  سورۀ ( » نیست؟ آٓن �ر دال

 تفسري:

 *(کتاب یعىن خود از �شرت کتاهبای که شده ارائه مومنان �رای دالئىل قرآٓن در وقت به وقت و �ا به �ا
 تورات ۲و۱ کتاهبای از داس�تاهناىئ مکرراً  قرآٓن کند. می �ئید آٓمده اوند�د طرف از که را مقدس)

 فقط که گوید، می �ز را مقدس کتاب های نوش�ته از هاىئ پاره کند.مضناً  می تعریف �دوج) (پیدا�ش،
 نوشنت اكر است؟ �داوند معجزه ا�ن واقعاً  آٓ� شوند می منحرص ای �راکنده های �که و �م چند به

 گرفته را مقدس کتاب از های �که محمد اگر بنا�را�ن �فت، �امته قرآٓن از قبل سال ۵۰۰ مقدس کتاب
 بدانمي مطلقی معجزۀ را قرآٓن توانمي می زماىن د�گر طرف از است. معجزه کتا�ش که گفت توان منی �شد,
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 �لريمغ و نداش�ته را مقدس کتاب حاك�هتای دسرتىس گونه هیچ اماكن که کند �بت توا�ست می محمد که
 است. داشت عرضه خود خماطبني به را قرآٓن ا�ن،

 �ید گرامی خوانندگان اطالع مزید �رای �دید. عهد و عتیق عهد مجمو�ه از است عبارت مقدس *کتاب
 ا�ن موسومند، موىس های کتاب به که عتیق عهد اول کتاب پنج از است عبارت تورات که کمن اضافه
 مرتمج.) – �ش�ند می تثنیه و ا�داد الو�ن، خروج، (پیدا�ش، شامل ها کتاب

 جتارىت های گاروان � سالگی ۱۲ � ۹ س�نني در �ر اولني �رای محمد که گویند می مبا اسالمی منابع
  کند، می مالقات مس�یحیاىن سفر ا�ن در داش�ته، سوریه به سفری

 به را خود شدید �القه دوشو  می آٓش�نا هيود�ىن و مس�یحیان � سوریه به بد�ش سفر در دانمي می حىت
 �م »حبريا« که شود من آٓش�نا نرصاىن مس�یحی �ک � سپس دارد. می ا�راز آٓهنا ش�ناخت و الهیی معارف
 .)۸ تفسري ۷ صف�ه مقدس قرآٓن ( گذراند می او � را اوقاىت و است داش�ته

 داشتند. وجود هيودی قوم سه مدینه در �ردند، می زندگی مس�یحیان مه و هيود�ن مه محمد خوش و حول
 داش�ند. را خود  های اسقف که �ردند می زندگی محمد � مهزمان بودند مس�یحی که عرب بَدَوی اقوام از

 می مکه در که یا �بشه اكرمبزدان و �ردگان بني در بودند. مس�یحی بیش و مك جنران شهر مجعیت مهۀ
  ۱۹۷۹ �اپ ۳۲ و ۳۱ صف�ات زندگی ش�یوه و اسالم مکتب ( داشتند وجود نزي مس�یحیاىن ز�ستند

 ) GEBER / AWE / Hjärpe   نوش�تۀ 

 �ىل یوسف نوش�تۀ مقدس قرآٓن ( قول طبق بود محمد زن �دجيه معوی �رس که مس�یحی نوفل �ن ورقا
 �انب از را محمد رسالت خود معوی د�رت هبمراه که بود �ىس اولني ) دوم و ىس تفسري دمه صف�ه

 و هيود�ن � � داشت را آٓن اماكن محمد بنا�را�ن آٓوردند. اميان او های گفته به  و پذ�رفتند �داوند
 گريد. فرا را مقدس* *کتاب داس�تاهنای و حاك�هتا آٓهنا طریق از و کند معارشت خود معارص مس�یحیان

 معارف ش�ناخت پیی در سالگی ۱۲ � ۹ س�نني از که بوده مذهىب خشىص محمد که دانمي می مهچنني
 بعثتش به که ) ماكشفه **( اولني �س است، گذرانیده می تعمق و گرفنت روزه به را خود اوقات الهیی،

 است. داش�ته معارشت مس�یحیان و هيودهيا � مهچنان او که دهد می شهر قرآٓن اجنامید,

 می اميان �دید د�ن به و �رگش�ته خود د�ن از هيودی و مس�یحی ای �ده آٓ�از هامن در دانمي می مضناً 
 مجع گردمه روز روش�نای در � مشع نور جوار در محمد مهراه به ش�بانه شده مسلامن �زه هیئت ا�ن آٓورند.

 کتاب تعالمي افراد ا�ن از او که نیست تعجب �ای هیچ بنا�را�ن �ردند، می گزار �ر �لسه  و شدند می
 شده گرفته مقدس کتاب از قرآٓن مطالب �ر� دانمي می مضناً  �شد. آٓموخته را ا�شحاك�هت و مقدس
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 دهان به دهان و شفاهی بطور توا�س�ته می �سادگی که هستند موضو�اىت دس�ته از مطالب ا�ن است.
 از مطالب ا�ن که شود می �زگو مقدس کتاب از مطالىب قرآٓن در ای و�ژه خبشهای در شوند. �زگو
 و اخبار در موضو�ات ا�ن بیشرت�ن اند. شده منحرف و افتاده دور کتاب ا�ن اصىل اریمعی و اصول

 دارند، ش�باهت گونه خیال �ردازهيای افسانه نوعی به شک ىب که است آٓمده مس�یحیت و هيود ا�ادیث
 نبودند� قادر خود اش�اص ا�ن بطور�که شده، گرفته مس�یحی و هيودی �دان اش�اص از اطا�ات ا�ن

 در مشگل ا�ن امروزه دهند.حىت �شخیص آٓمزي تومه های افسانه و ا�ادیث از را مقدس کتاب حقایق
 می  گروهها ا�ن اینکه �لريمغ و �اپ صنعت �رشفت �لريمغ دارد، وجود مس�یحیان از هاىئ گروه بني

 نوش�ته و اه افسانه به این�ال � کنند مراجعه مستند کتاهبای به و خبوانند �راحىت را مقدس کتاب توانند
 شوند. می متوسل آٓمزي تومه های

 است. و� �م مرتادف *ماكشفه

 عهد و شده �شکیل خبش ۳۹ از عتیق عهد است؛ �دید عهد و عتیق عهد مجمو�ۀ ( مقدس *کتاب
 .) م است. قسمت ۲۷ �دید

 اس�تفاده مقدس کتاب عبارت از عتیق عهد و �دید عهد مجمو�ه جبای شده �وشش نوش�ته ا�ن **در
 د.شو 

 آٓورند می اميان اسالم به و شده مرتد هيود�ن -۲
 در شوید. اكفر آٓن � شام و �شد �دا �انب از اگر  اند�ش�ند! می �ه �گو ُمنکران به ما؛ رسول ای «

 �داوند البته آٓورد؛ می اميان و دهد می شهادت قرآٓن مرتبه و شأٔن �ر ارسائیل بىن از فرزندی که صورىت
 .) ۱۰ آٓیۀ �حقاف ۴۶ سورۀ( »کند. منی  هدایت را پیشگان س�مت

 تفسري:

 اقلیت در �ده آٓوردند.ا�ن اميان اسالم به و گش�ته �ر خود د�ن از هيود�ن از قلیىل �دۀ محمد زمان در
 �ان و آٓمدند در اسالم � خمالفت به مدینه در و ماندند �ر�ا پا خود �رد�ن مهچنان هيود�ن اکرث و بودند
 شدند. جمبور ) تبعید ( ب� �رک به بیشامری عهدۀ و هنادند اكر ا�ن رس �ر خود

  شده �زل عرىب به قرآٓن -۳
 می �شارت آٓن آٓمدن به �شني انبیأٔ  کُتب مضناً  شده. �زل فصیح عرىب به �داوند طرف از قرآٓن ا�ن و «

 �ري �ارجیان به راآٓن اگر نداشتند؟ آٓگاهی آٓن از پیش انبیاء کُتب از ارسئیل بىن قوم �ُلامیِ  مگر آٓ� دهند.
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 »آٓوردند؟ منی اميان آٓ�ن �رد، می قرائت آٓنرا خودشان �ز�ن رسول و �رس�تادمي می د�گری ز�ن به عرب
 ) ۱۹۹ � ۱۹۲ آٓ�ت الشهراء ۲۶ سورۀ (

 تفسري:

 به قرآٓن زمانیکه است. �داوند �م که داند می حممكی دلیل آٓنرا و �� می خود بودن عرىب به قرآٓن«
 عرىب به �دید عهد نه و عتیق عهد نه بود. �شده �رمجه عرىب به هنوز مقدس کتاب شود؛ می گفته عرىب
 اّما خواندند می �ار� ز�هنای به بلکه عرىب به نه را مقدس کتاب مس�یحیان و هيود�ن نداشت. وجود
 اصىل کتاب وىل داشت مقدس کتاب به ش�باهتای که بود مس�یحیان و هيود�ن دست در هاىئ نوش�ته

 نبود؛ دسرتس در عرىب ز�ن به حقیقی کتاب چون است. �رده می استناد ها نوش�ته ا�ن به محمد و نبود
 کند می استناد آٓهنا به محمد که را منابعی که کنند �بت � بود مشلك العاده فوق مس�یحیان و هيود �رای
 گو�د محمد به را  مطلىب �ىس اگر و است شده منحرف کتاب معرفىت اصول از و نبوده مقدس کتاب

 کنند! می تعریف و جعل را حقایق ا�هنا ببیند: گفت می خود خماطبان به او �رد می

 بیاورد قرآٓن چون ا�ری نیست قادر هیچکس -۴
 نزي آٓهنا گویند می راست اگر �س است، �رداخته خود نزد را قرآٓن و گفته شعر که گویند می او به �«

 ) ۳۴-۳۳ آٓ�ت الّطور ۵۲ ره(سو  »آٓورند. ىب قرآٓن مهجون �می

 تفسري:

 خمالفان به ��ار او و است ساختگی و بوده آٓوردی در من قرآٓ�ش که شود می مّهتم �ر �لىن �ه هر محمد
 �رده مطرح را موضو�اىت چنني بتواند که دهند ارائه ای  نوش�ته مهچون میتوانند ا�ر �رد می توصیه خود

 ۲۳و � ۲۱ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ به کنید (رجوع نبودند، او اجنامش به قادر د�گران که مطلىب �شد،
 زمان هامن در ز�را دهند ارائه منسجم ز�ىن و ش�یوا �نظمی ای نوش�ته آٓ�ن که نبود آٓن محمد منظور البته

   هاموردی و مهپایه شهر رسا�ش در که �ردند می زندگی مکه در قیس امرال نظري توا� هاىئ رساینده
  نداشتند.

(St Clair Tisdall, T & T Clark 1901,S 9)                                          منابع اسالمی 

 می �ر مس�یح الهیات اكرش�ناسان عهدۀ از فقط که بود طلبیده را موضوعی چون بود؛ محمد � حق بنا�را�ن
 رفت می یقني به قریب لاح� آٓجنائیکه از عرب! شهرای نه بودند آٓش�نا مقدس کتاب � زمان آٓن در آٓمد
 �رۀ در ژرىف ش�ناخت چنان آٓن ز�ستند می مکه در که عرب شعرای و رسایندگان از �ک هیچ که
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 در مدعی خشص هیچ بنا�را�ن �ش�ند، نداش�ته بود آٓمده مس�یحیان و هيود�ن آٓسامىن کتاهبا در که  مطالىب
 کند. وجود ا�راز تواست منی محمد مقابل

 �رخوردار نظريی ىب پختگی و ا�س�ام از قرآٓىن نظم که کنند, می اشاره موضوع نا� به ا�لب مسلام�ن
 کتاب به تبدیل قرآٓن � شده �عث که رفته اكر به آٓن مجالت ساخت در معىن �ر های واژه و بوده

 قرآٓىن نظم که گویند می و خمالفند نظر ا�ن � عرب شعر و ز�ن ش�ناسان اكر از �ر� اما شود، وزیىن
 منظوم هایِ  نوش�ته در توان می را آٓن از ش�یوا�ر و هبرت حىت و نیست نظري ىب شود می اد�ا که نآٓ�نا
 است. شده رسوده احلر�ری توسط که املقامات �  املالقات اشعار نظري �رد: پیدا قرآٓن از �ر کُهن

( pfander        مزيان     اميان       �امعه     مذهىب      �حیۀ ) 

 است محمد زهمعج قرآٓن -۵
 معجزه که �گو آٓهنا به فرس�تد، منی فرو ) ای معجزه ( ای �شانه تو �دای چرا که �رس�ند می تو از آٓهنا «

 هشدار �داىي طرف از شام به من ام، آٓمده �داوند پیام ارسال �رای فقط من و است �داوند نزد فقط
 العنکبوت ۲۹ (سوره » است. معجزه هامن که فرس�مت می را قرآٓن �س کند منی کفایت را آٓهنا اگر میدمه
 .)۵۱-۵۰ آٓ�ت

 تفسري:

 قبول �دا رسول بعنوان را تو ما ما خواهی می اگر که گویند می محمد به خماطبان قرآٓن، از خبشهاىي در 
 شامرد! می محمد معجزه را �دا �م  مکرراً  قرآٓن و دهی �شان ای معجزه �ید �ش�مي داش�ته

 گريی: نتی�ه

 اوایل وقىت اما �شد داش�ته امروز�ن خماطب �ر کننده قانع ا�ری تواند منی شده ارائه دالئل از هیچکدام
 از �ک هیچ ) است معجزه کتاب ا�ن که ( شد مطرح قرآٓن طرف از د�اوی ا�ن میالدی هفمت قرن

 بودند قلیىل �ده فقط ز�را کنند مقاومت اس�تدالل ا�ن مقابل در نبودند قادر عر�س�تان جز�ره ش�به ساکنان
 بودند! �رب � مقدس کتاب حقیقت از که

 کند می مطابقت خود از بیشرت های ماكشفه � *
 قرآٓن است. شده حتریف و بوده ساختگی مقدس کتاب که آٓموزد می که است �م اسالم در مطلب ا�ن

 به تبدیل آٓنرا و �رده دست مقدس کتاب های نوش�ته به که خواند می کتاب اهل را مس�یحیان و هيودهيا
 انتفاع حیّض از را کتاب ا�ن که ها�ست �ردازی دروغ و حقایق از ای مجمو�ه که اند �رده ای ملغمه
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 گرفته صورت زماىن �ه حتریف ا�ن که گريد می شلك ما ذهن در سؤآىل الفور ىف بنا�را�ن ساخته،  �اری
 مقدس) کتاب( عتیق عهد و ید�د عهد یعىن را سابق کُُتب که سازد می �شان �اطر قرآٓن است؟سپس

 محمد عرص در مس�یحیان و هيود نزد که اند هاىئ نوش�ته هامن ها ماكشفه � کُُتب ا�ن کند، می �یید را
 اند. داش�ته وجود

 ۱- قرآٓن نوش�ته های بیشرت خود را �یید می کند    
 تصدیق را ا�شان ) تورات ( کتاب وجود�که � آٓمد آٓهنا �رای �دا نزد از قرآٓن آٓسامىن کتاب چون و « 

 ) . ۸۳ آٓیه البقره ۲ سورۀ ( » �رد. می

 تفسري:

 می  موضوع ا�ن به بقره سورۀ ۸۳ آٓیه این�ا گوید می خسن قرآٓن در مس�یحیان و هيودهيا در�ره محمد
 از که را ) �دید عهد و عتیق عهد ( قدميی های نوش�ته قرآٓن که است معتقد محمد اینکه اّول �ردازد،
 و هيودهيا نزد ها نوش�ته ا�ن که بود واقف خود محمد آٓنکه د�گر و کند می تصدیق اند آٓمده ند�داو  طرف

 اند. داش�ته وجود اسالم ظهور ابتدای یعىن میالدی هفمت قرن آٓ�از مس�یحیان

 اند بوده �رب ىب قرآٓن آٓمدن از که کنند می جتاهل کتاب اهل -۲
 گروهی میداد؛ گواهی آٓسامىن کتب �راس�ىت که شد فرس�تاده ا�شان به �دا �انب از پیامربی چون و «
  » دانند. منی هیچ کتاب آٓن از گوىي انداخته رس �شت را �دا کتاب ) کتاب اهل ( از

 ) .۱۰۱ آٓیه البقره ۲ سورۀ (

 تفسري:

 و هيود ( کتاب اهل بنا�را�ن شامرد می مسیت �ر را سابق آٓسامىن کتاهبای که میداند س�ندی را قرآٓن محمد
 محمد صورتیکه در است، شده فرس�تاده �دا �انب از که بدانند کتاىب را قرآٓن ��س�ىت می نزي ) مس�یحی
 به راجع مقدس کتاب در که �ربی از گویند می و زده جتاهل به را خود کتاب اهل که اینست نظرش

 هستند. اطالع ىب آٓمده قرآٓن

 خواندند می را مقدس کتاب محمد زمان در مس�یحیان و هيودهيا -۳
 دعوای ا�ن �ر مس�یحیان و ندارند ای هبره حق از مس�یحیان و ماست � حق که گویند می هيودهيا «

 » خوانند. می کتاب �ک گروه دو هر صورتیکه در گوید؛ می �حق

              .)۱۰۷ آٓیه البقره ۲ سورۀ (
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 تفسري:

 میدا�ست مضن در و ارندد مقدس کتاب تفسري در اختالفاىت مس�یحیان و هيودهيا که بود �رده پیی محمد
 * فعل �رمجۀ مثال �رای خوانند؛ می مقدس کتاب دو هر و هستند کتاب �ک پريو گروه دو هر که

 میشده تالوت میالدی هفمت قرن ابتدای در مقدس کتاب که است آٓن از �اىك ) خواندن ( مبعنای یَتلُون
 م. است. شده گرفته تالوت واژه از ) یَتلُونَ  ( * است.

 شد می داده تعلمي مس�یحیان توسط و شده قرائت مقدس کتاب-۴
  » آٓموزند. می بد�گران را حقیقت ا�ن کتاب در ) مس�یحی و هيود ( کتاب اهل �لامی شام چنانکه «

 ) .۷۳ آٓیه ِمعران ال ۳ سورۀ (

 تفسري:

 او است گفته آٓهنا به �یىس که گفتند می مس�یحیان �ر� ز�را بود �راحت و �خش�نود موضوعی از محمد
 � حق �ت هبر ( نیامده مقدس کتاب در مطلب ا�ن که �رد می �شان �اطر محمد و را اّ�  نه بپرستند را
 که دارد �ا �س خوانند می مقدس کتاب مس�یحیان آٓجناییکه از میکرد: گو�د �اطر هبمني و ) بود او
  �ش�ند! خوردار �ر �ری غىن معلومات از

 شوند متوسل کتاب به که شود می توصیه مس�یحیان و هيودهيا به -۵
 اميان شده فرس�تاده �داوند طرف از که آٓ�ه و اجنیل به آٓهنا � �گو دارند ) آٓسامىن ( کتب که آٓهنا به «

 ) .۷۲ آٓیه املائده ۵ سورۀ ( » شد. خنواهد �ری آٓهنا به نیاورند

 تفسري:

 بعنوان را او نه و دارند قبول را قرآٓن هن کتاب اهل که بیند می اینکه از شود می �راحت دو�ره محمد
 هيودهيا به �س �رده تصدیق را مقدس کتاب قرآٓن که است مطمنئ او که آٓجناىي از پذ�رند می �دا رسول

 دسرتىس قابل و موثق کتاب اگر بنا�را�ن شوند متوسل مقدس کتاب به که شود می توصیه مس�یحیان و
 وجود معترب مقدس کتاب محمد زمان در �ردید ىب ( شد. یم مشرده معىن ىب او توصیۀ �ا نداشت وجود
 ) م است. بوده ممکن آٓن به دسرتىس و داش�ته

 کنند سؤال کتاب اهل از که شود می توصیه خماطبان به -۶
 کتاهبای که �ساىن از �س داری �ردیدی ) قرآٓن ( شود می �زل بتو که آٓ�ه در�ره اگر ) محمد ( ای «

 و شده �بت تو �ر ) قرآٓن ( کتاب ا�ن حقانیت � �ن �رسش اند خوانده را ) لاجنی و تورات ( پیشني
 ) .۹۴ آٓیه یو�س ۱۰ سورۀ ( » شود. زائل �ردیدت
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 تفسري:

   یعىن اند خوانده را کتاب قبالً  که کنند سوال �ساىن از که شود می توصیه ) قرآٓن ( خماطبان � محمد به
 �شد، شده حتریف مقدس کتاب اگر است. شده تصدیق آٓ�ن توسط قرآٓن پیام ز�ر ) کتاب اهل (

 �رد. استناد توان منی جعىل کتاب به ز�را است معىن ىب اكمالً  محمد توصّیۀ

 گريی: نتی�ه

 کتاهبای قرآٓن که سازد می �شان �اطر محمد که است آٓن منا�نگر اكىف بقدر اندک آٓیۀ چند مهني وجود
 � او که است �اطر بد�ن �س کند می �یید را ) �دید عهد و عتیق عهد *( مقدس کتاب یعىن قدمي

 به مضن در و شوند متوسل مقدس کتاب به که کند می توصیه مس�یحیان و هيودهيا به آٓشاكر اطمیناىن
 ) مس�یحیان و هيودهيا ( کتاب اهل از دارند قرآٓن به راجع �ردیدی اگر که کند می سفارش خود خماطبني

 تصدیق اند داش�ته وجود محمد زمان در که را پیشني های نوش�ته قرآٓن که دیدمي مهچنني ما کنند! سؤال
 داده تعلمي و گرفته قرار �ژوهش مورد و شده خوانده مس�یحیان و هيودهيا توسط ها نوش�ته ا�ن �رد، می
 می را مقدس کتاب ) کتاب ( اهل که وجودی � بپذ�رد، که است دشوار محمد �رای شدند. می

 کنند. می خودداری �دا کتاب عنوان به قرآٓىن و �دا رسول عنوان به او رفنتپذ� از وىل ش�ناختند
 جعل مورد مقدس کتاب موقعی �ه که کند می آٓشاكر را �رسش ا�ن به پاخس بودن �مفهوم ز�ر توضی�ات

 است: گرفته قرار

 مه و ودهياهي به مه قرآٓن ز�را �شد گرفته صورت قرآٓن آٓمدن از قبل تواند منی حتریف و دس�تربد ا�ن _
 کند می سفارش خود خماطبان به مضن در و شوند متوسل مقدس کتاب به که کند می توصیه مس�یحیان

 �س شود؛ طرف �ر دارند �ردیدی اگر � �رده مراجعه کتاب اهل به دارند قرآٓن به راجع سؤاىل اگر که
 است! داش�ته وجود معتربی مقدس کتاب محمد زمان در که گرفت نتی�ه �ید

     اجنیل �س�ه ۴۰۰۰ �دود ز�را �شد شده واقع قرآٓن آٓمدن از بعد تواند منی حتریف و دس�تربد نا� _
 �ر محمد از قبل �زمان آٓهنا نوشنت �رخي که داش�ته وجود زمان آٓن در دستنوش�ته بصورت ) �دید عهد (

  : به کنید رجوع گردد می

MC.DOWEl               شاهد قطعی حقوىق در چهارچوب �اد مس�یح نوش�تۀ ) 

 ). ۴۶ صف�ۀ ۱۹۷۲ �اپ
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 کتاب اولني حمتوی و ساختار که اینست آٓن و القولند متفق موضوع �ک در انتقادی های نوش�ته مجمو�ۀ
 در دارمي اختیار در امروزه که آٓن آٓخر�ن � داش�ته وجود میالدی هفمت قرن اوائل که مکتوب مقدس
 ندارند! �کد�گر � تفاوىت حمتوا و معىن

 دارد کتاب اهل به مثبىت نظر *قرآٓن
 و مس�یحیان یعىن کتاب اهل به �سبت مثبت موضعی محمد که شدمي متّو�ه پیشني سورهای بیشرت در

 تصدیق مورد را مقدس کتاب قرآٓن که بود معتقد او ز�را است طبیعی �س�یار ا�ن و کند می اختاذ هيودهيا
 اهل به و گرفته متفاوت موضعی و داده رای تغیري قرآٓن اظهارات ا�ن از �س �ر اولّني  ست،ا داده قرار

 بعنوان محمد پذ�رفنت از مس�یحیان و هيودهيا اتفاق به قریب اکرثیت که است موقعی کند می مح� کتاب
 اهل به �سبت منفی � مثبت موضعی قرآٓن آٓمده �دید وضعیىت بنا�ر �س زنند می رس�ز �دا رسول
 گريد. می کتاب

 است آٓن از مراقبت و نگهداری آٓهنا وظیفه و شد �زل آٓسامىن کتاىب هيود قوم به-۱
 کتاب بدان هستند امر �سلمي که پیغمرباىن � فرس�تادمي است روش�ناىي هدایت آٓن در که را تورات ما «
  » هستند. �دا بکتا احاكم نگهداری مامور که �املاىن و �داش�ناسان ز�را کنند امر هيود�ن �ر

 ) .۴۴ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ (

 تقسري:

 و روشن قوانني که ) تثنیۀ ؛ ا�داد ؛ الو�ن ؛ خروج ؛ پیدا�ش ( موىس کتاهبای یعىن تورات به قرآٓن
 قرآٓن گفته اساس �ر که است ای کننده هدایت اصول گريندۀ �ر در که کند می استناد �داست ُمّرصح

 اصول ا�ن و اند �رده استناد * تورات * به پیشرت رسوالن که است اصل مهني �ر �داست، �انب از
 �املان به کتاب ا�ن در مضن در است، هيود�ن �رای هاىئ دس�تورالعمل �دا کتاب در شده آٓوری مجع
 منایند. مراقبت و نگهداری آٓن از و �رده حمك تورات اساس �ر که شود می اشاره �سوادان و هيود د�ن

 شوند متوسل کتاب که شود می یهتوص  هيودها به-۲
 آٓسامىن کتاب به که آٓ�ن است؛ هبرت آٓخرت ابدی مزنل که بدانید و بیاموزند است کتاب در آٓ�ه ...و «

 » کنمي. منی ضایع را آٓ�ن اجر ما که بپاداشتند مناز و شدند می متوسل

 ) .۱۶۸-۱۶۹ �عراف ۷ سورۀ (

 تفسري:
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 به دارند بپا مناز و شوند متوسل عتیق عهد یعىن خود کتاب به اگر که دهد می اطمینان هيودهيا به قرآٓن
 وىل است حصیح کتاب اساس که بود ا�ن بود واقف آٓن به محمد که مطلىب آٓمد خواهند �ئل ابدی زندگی

 �ردند. منی زندگی مقدس کتاب طبق ز�دی �دۀ

 اطالق نزي موىس کتاهبای �همجمو  ا�ن به که عتیق عهد اول خبش ۵ از است عبارت تورات از منظور *
 ) تثنیه ؛ ا�داد ؛ الو�ن ؛ خروج ؛ پیدا�ش ( از عبارتند موىس کتاب ۵ شود می

 برتس�ند داوری از نیست الزم مس�یحیان و هيودهيا-۳
 روز و خبدا که �رس�تان س�تاره و مس�یحی و هيودی از امع ) اسالم به ( آٓورندگان اميان از �س هر البته «

 » آٓمد. خنواهد آٓهنا �ر اندوهی و نرتس�ند هرگز شوند اكر نیکو و آٓورده اميان جزا

 ) .۷۳ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ (

 تفسري:

 نباید و روند می هبشت به هستند پایبند خود اميان به که مس�یحیاىن و هيودهيا شود می گفته آٓیه ا�ن در
 که شود می گفته بعدی های آٓیه در که شود می رشوع آٓجنا از مشلك �ش�ند! هراسان جزا روز از

 اميان �دا رسول بعنوان محمد به و �دا �م بعنوان قرآٓن به خود کتاب �ر �الوه �ید مس�یحیان و هيودهيا
 آٓ�ت النّساء ۴ سورۀ ،۳۱/۲۹ آٓ�ت معران ال ۳ سورۀ ،۴۱/۳۸-۴۰ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ ( آٓورند
 ۶۱ سورۀ ،۴۰ آٓیۀ اب�حز  ۳۳ سورۀ ،۱۵۶/۱۵۷ آٓ�ت �عراف ۷ سورۀ ،۱۵-۱۴۹/۱۵۱-۱۵۰

 ) قرآٓن! دو هر در ۶ آٓیۀ الّصف

 آٓیند می حبساب هيود�ن و مس�یحیان مسلام�ن، مهردیف �رس�تان س�تاره که است شگفىت �ای مضن در
 خود های بُت عبادت به نوا� هامن در محمد عرص در و بوده �رست بت �رس�تان س�تاره �الیکه در

 بودند. مشغول

 بودند ُم�لص و �الص داراناميان از مس�یح حّواریون-۴
 �دا� آٓوردمي، اميان گفتند آٓوردند؛ اميان من رسول من به که �ردمي و� حواریون به که هنگامی و�د�ن «

 ) .۱۱۱ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ ( »توامي. امر �سلمي ما که �ش گواه

 

 تفسري:
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 ( ُم�لصند و �الص ومنانم ) رسوالن ( مس�یح �یىس حواریون که دارد ��ید و ورزد می ارصار قرآٓن
 ) کنید. مراجعه ۴۵/۵۲ آٓ�ت معران ال ۳ سورۀ به توانید می بیشرت اطالع �رای

 رشح را مس�یح �یىس وحوش حول ماجراهای و نوشتند را اجنیل که بودند رسوالن ا�ن که گفت �ید
 بودند، مرگش از �س او جمّدد ظهور �ر شاهداىن و مس�یح مرگ �ر �ظر ای زنده گواهان آٓهنا دادند،

 آٓیند. می حساب به قدمي ُرم امپراتوری در مس�یحی اميان گسرتش و �شارت مس�ئول آٓهنا مضناً 

     �ید نزي به ا�ن نکته اشاره �رد، اسالم می گوید کتاب مقدس مورد دس�تربد واقع شده و حتریف �رده   
Hjärpe,AWE/GEBERS    است ( مکتب اسالم و ش�یوۀ زندگی نوش�تۀ    

 ). ۱۷ صف�ۀ ۱۹۷۹ �اپ

 �ناور قلمرو در وس�یع سطح آٓسامن در که اجنیىل �رد، توجیه را موضوع ا�ن نظری بطور توان می چطور
 �لیه اسالم طرف از اهتام ا�ن وقىت �شد، شده واقع حتریف و جعل مورد بود شده پخش ُرم امپراطوری

 و چطور زماىن، �ه که شود می مطرح ذهن در سو�ىت بالفاص� گريد می صورت مقدس کتاب
 است. گرفته صورت جعلییات ا�ن دالیىل �ه به بنا و مقدس کتاب خبشهای از کدامیک

 شوند می داده �رجیح اكفران به مس�یح پريوان-۵
 آٓزاد آٓ�ن از �را و �رم �ال خود نزد آٓسامن به و �رده قبض را تو روح من �یىس! ای فرمود، �داوند �س «

 » رس�تا�زيند. روز منکر که دمه �ر�ری اكفران �ر را پريوانت و سازم

 ) .۴۸ آٓیۀ معران ال ۳ سورۀ (

 تفسري:

 مس�یح �یىس پريوان شأٔن که است �الب �س�یار اّما داد، خواهمي رشح مفصل بعداً  مس�یح مرگ در�رۀ
 شود. می داده �رجیح اكفران �ر آٓهنا وضعیت و شده ارز�ىب مناسب و مثبت چنني ا�ن قرآٓن در

 ی:گري نتی�ه

 از گريی موضع ا�ن طبیعاً  مرياند، خسن مس�یحیان و هيودهيا به راجع مثبت و گرم اوقات ای پاره در قرآٓن
 است. داش�ته مقدس کتاب به محمد که گريد می �شأٔت دیدگاهی

 �س�یاری در و نداش�ته مس�یحیان و هيودهيا به مثبىت نظر ها زمینه متام در قرآٓن که گفت �ید متأٔسفانه
 که منطقه مس�یحیان و هيودهيا از گروه ا�ن �لیه و دارد می ا�راز کتاب اهل به �سبت منفی نظری موارد
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 را قرآٓن نه و پذ�رفتند می �دا رسول بعنوان را محمد نه آٓهنا ز�را گريد می منفی موضعی هستند محمد معارص
 داشتند. قبول �دا کتاب عنوان به

 شود می منحرف مقدس کتاب از *قرآٓن
 �ادت  مقدس کتاب مطالعۀ به که �ىس اّما است �رده تصدیق را سابق کُُتب قرآٓن که است مدعی محمد
 ای جس�ته �ر بطور که دارند وجود قرآٓن ا�ادیث در ای و�ژه جزئیات که شود می متّو�ه رسیع دارد

 اشاره الفاخت مورد جزئیات و موارد ا�ن متام به توان منی طبیعتاً  من اند، شده منحرف مقدس کتاب
  چشم به مقدس کتاب در آٓهنا از �شاىن و ا�ر که کمن می اکتفا متضاد مورد چند به �هنا جعالتاٌ  بلکه کمن،
 خوامه آٓهنا به ای �داگانه مباحث در است آٓمده مس�یح �یىس تعالمي به راجع آٓ�ه قرآٓن در خورد. منی

  گردآٓوری مقدس کتاب در تقوميی منظ و �رخي حسب �ر که آٓورم می مثالهاىي این�ا در من �رداخت،
 هستند. اختالف مورد موضو�ات که اند شده

 �غ و * قا�ن * ، هابیل-۱
 �شان قابیل به اینکه �رای ) کند گود ( �کند را زمني خود چنگال � که فرس�تاد را �غی �داوند و «

 جسد � �مغ ا�ن از �اجز�ر آٓ� من �ر وای گفت او �س�پارد، �اک به را �رادرش جسد چگونه که دهد
 » شد. �ش��ن خود �ردۀ از خست و �س�پارم �اک به را �رادرم

 ) .۳۴ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ (

 تفسري:

 �شده آٓورده > �غ < از ای لكمه حىت ) ۱-۱۶ :۴ پیدا�ش ( مقدس کتاب قابیل و هابیل داس�تان در
 �شف ا�ن به محمد ��ا از �س�پارد! خباک را هابیل خود �رادر جسد � کند می مكک قابیل به چگونه که

 ��س�ىت نیست. معلوم بدرس�ىت دهد می �شان قابیل به را هابیل �ا�س�پاری به حنوۀ �غ که آٓمده �ئل
 دارد �ا این�ا در �شد، آٓورده بعدی های ماكشفه در �داوند شاید را جزئیات ا�ن مرشوح که گفت
 حّوا و آٓدم قصۀ در که دارد وجود هيودی های افسانه رد �غ داس�تان جزئیات که سازمي �شان �اطر

 دارند. شهرت الیازر اكهن های افسانه به داس�تاهنا ا�ن است. آٓمده قرآٓن قابیل و هابیل و

 ( منابع اسالمی نوش�تۀ   st Clair-T&T Clar  �اپ ۱۹۰۱ صف�ۀ ۱۵. )     
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 فرعون و لوط ، نوح مهرسان-۲
 و جست بزياری اكفرش شوهر از که هنگامی آٓورد، می مثال را فرعون مهرس مومنان �رای �دا �ز و «

 در �رامي ای �انه تو گذش�مت، در او دنیوی عزت و فرعون از من » �داوند ای « �رالها �رد، عرض
 » ساز. آٓزاد �ردارش و فرعون از مرا و �ن بنا هبشت

 ) .۱۰-۱۱ آٓ�ت التحرمي ۶۶ سورۀ (

 تفسري:

 فرعون مهرس از � بد زن �ک از ای منونه بعنوان نوح زن به راجع مقدس کتاب در که �است ا�ن مسأٔ�
 است. نرفته ای اشاره خوب �نوی �ک از ای منونه بعنوان

 * ا�راهمي پدر-۳
 ) .۷۴ آٓیۀ �نعام ۶ سورۀ ( ....» آٓزر خود پدر به ا�راهمي وقىت وجود ا�ن � «

 تفسري:

 آٓزر، نه و است » تريا « �رخي ا�راهمي پدر �م ) ۲۶ آٓیۀ ۱۱ �ب پیدا�ش عتیق: عهد ( مقدس کتاب در
 �رد. نظر رصف توان منی فاحش تفاوت ا�ن � آٓهنم �زرگ اشتباه ا�ن از که

 که بوده ا�راهمي معوی �م آٓزر که کمن اضافه �ید �رمجه اكر در داری امانت حسن ر�ایت �رای *این�انب
 پدر را خود مرىب و معو ا�راهمي گو� رفته، اشاره آٓن به ) مقیشی الهیی �دی مرحوم ( قرآٓن �رمجۀ در

 م. است. �رد می خطاب

 زند می �ز رس ها بت �رستیدن از ا�راهمي-۴
 می �دا �م به که �یست ا�ر ىب ها بت و روح ىب های جمسمه ا�ن گفت قومش و پدر به سپس «

 ) .۵۲ آٓیۀ �نبیا ۲۱ سورۀ ( » �رستید؟

 تفسري:

 ۲۱ سورۀ * در داس�تاهنا ا�ن حمتوای دارد، وجود ا�راهمي در�رۀ داس�تاهنای قرآٓن از ز�دی خبشهای در
 داده، روی معارصینش و ا�راهمي بني که است طوالىن گفتگوهای �اوی ۷۴-۵۱/۷۵-۵۲ آٓ�ت ا�ٓنبیا

 بت �لیه ىلدالئ و کند می موعظه �گانه �دای نفع به او نیست ای العاده فوق مطلب �ت هر به که
 آٓورده معل به خود معارص�ن � ا�راهمي که �داىل و گفتگوها ا�ن حمتوای تقد�ر هبر کند، می ارائه �رس�ىت
 خورد. منی �شم مباحثات ا�ن از لكمه �ک حىت مقدس کتاب در وىل است قبول مورد و بوده درست



32 

  

 

 که ) / ( موّرب خطّ  �المت اً � شده اس�تفاده قرآٓىن دو از کتاب ا�ن در آٓجنائیکه از است ذ�ر *شا�ن
 است.* قرآٓن آٓ�ت دو هر به استناد �شانگر آٓمده آٓ�ت بني

 سوزان �ورۀ و ا�راهمي-۵
 » بیندازید. آٓن در را او و �سازید آٓ�ش از ای �وره �س گفتند آٓهنا «

 ) .۹۷ آٓیۀ الصافّات ۳۷ سورۀ (

 تفسري:

 بت چگونه که بینمي می داس�تاهنا ا�ن در دارد، وجود ا�راهمي در�رۀ داس�تاهتاىئ قرآٓن متعدد خبشهای در
 را او اش توحیدی تعل�ت خباطر و شوند می خشمگني �رس�ىت بت  رد در دالئلش و ا�راهمي به �رس�تان

 می گدازان ای �وره �رس�تان بت چطور که بینمي می خبشها از ای پاره در دهند، می قرار غضب مورد
 روا�ت ا�ن دهد، می جنات سوزان آٓ�ش آٓن از را او �داوند اما افکنند می آٓن در را ا�راهمي و سازند
 )۳ دانیال (فصل عتیق عهد در که میاندازد داس�تاىن بیاد را ما و رس�ند می نظر به آٓمزي �لو قدری قرآٓن

 دهد. می جنات آٓ�ش �ورۀ از را عبدبغر و میشک، شدرک، �داوند داس�تان ا�ن در دارد، وجود

 ندارد، وجود سوزان �ورۀ در ا�راهمي اندا�نت به راجع �می حىت مقدس کتاب در که این�است مسأٔ�
  دارد: وجود داس�تان ا�ن > ر�ه میدارش < هيودی کتاب در وىل

 ( منابع اسالمی نوش�تۀ   St Clair-Tisdall,T&T Clark �اپ ۱۹۰۱ صف�ۀ ۱۶. ) 

 آٓن داس�تاهنای و مقدس کتاب به راجع درس�ىت ش�ناخت محمد اینکه از شود می متأٔ�ر آٓدمی که این�است
 است! داده منی �شخیص را کتاب ا�ن از �ارج ساختگی داس�تاهنای � آٓنرا حاك�هتای فرق و نداش�ته

  �عبه و ا�راهمي-۶
 و متزي کنندگان طواف �رای و �ن آٓماده �رستش �رای ) �عبه ( مرا �انۀ که �ردمي و� ا�راهمي به و «

 ) .۲۶ آٓیۀ احلج ۲۲ سورۀ ( » ..... نگهدار پاکزيه

 تفسري:

 می ا�راهمي به �رستش �رای مقدس ماكىن بعنوان دارد قرار مّکه در که را �عبه �داوند قرآٓن روا�ت طبق
 و هست مقدس تابک  در نه آٓن در�رۀ داس�تاىن و کند منی �ئید را خسنان ا�ن موثقی منبع هیچگونه دهد

 است. بوده مّکه در موقع آٓن ا�راهمي که کند تصدیق که دارد وجود ا�ادیث د�گر در نه
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طبق اسالم ا�راهمي به مهراه �رسش اسامعیل �هبۀ اصىل را ساخته اند، البته می دانمي که �عبه حمل ُمقّدس 
و �رستشگاه س�تاره �رس�تان بوده است �ر اساس کتاب: ( مکتب اسالم و ش�یوۀ زندگی نوش�تۀ   

    Hjärpe,AWE\GEBERS �اپ۱۹۷۹ صف�ۀ ۳۰ ). 

 گش�ته بدورش مرامس هنگام به مسلام�ن و ) جحر�اّسود ( دارد قرار �عبه وسط در که س�یاه س�نگ آٓن
 می تأٔیید بعداً  را ها آٓئني و مناسک ا�ن واسالم داش�ته وجود �ر بیش مرامس، سا�ر و بوس�ند می آٓنرا و

 چهار و �کسال از س� اما شود می واقع اورشلمي �سوی مسلام�ن قبلۀ �ت اسالم ظهور اوائل در کند،
 �ت تغیري مّکه طرف به �عبه سوی به و شده عوض قب� مست گذرد می مدینه به محمد جهرت از که ماه
 تفسري مقدس قرآٓن ( به کنید: رجوع مهچنني )، ۱۳۶-۱۴۲/۱۳۹-۱۴۳ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ ( دهد می

 ) �ىل نوش�تۀ ۱۴۱

 ) ابوطیفار مهرس ( *زلی�ا* و یوسف-۷
 و بیاراست را جملس �رد، دعوت آٓ�ن از و فرس�تاد شنید را مرص ز�ن مالمت )* زلی�ا (* او وچون «
 به یوسف � �رد تقاضا و داد اكردی �ک هر بدست و گسرتد گاهی �کیه و �لش را �ک هر ا�رتام �

 و �ردند س�تا�ش را او شدند �ريان او جامل در دیدند را یوسف مرصی ز�ن چون شود، وارد جملس
 شکوه � فرش�ته �ک جز �زيی بلکه نیست ا�سان �ک ا�ن ا� تبارک گفتند و �ریدند را خود ایدس�هت

 ). ۳۱ آٓیۀ یوسف ۱۲ (سورۀ »�شد. می

 تفسري:

 را یوسف فوطیفار زن که دارد وجود حاكیىت مقدس کتاب در ) زلی�ا ( فوطیفار زن و یوسف در�رۀ
 به راجع در ای لكمه حىت اما ) .۲۰-۱ آٓ�ت ۳۹ �ب پیدا�ش عتیق: عهد ( است. �رده می وسوسه
 زلی�ا که �شده موضوع ا�ن به ای اشاره �وچکرت�ن و نرفته خسىن مرصی ز�ن دعوت و زلی�ا آٓراىئ جملس

 جامل دیدن � ز�ن و خواند می فرا جملس به را یوسف سپس و دهد می اكردی ز�ن از کدام هر به
 مهبسرت وسوسۀ در اینکه �رای آٓهنا � �رند می را خود ستد و �ش�یده فر�د شده بیخود خود از یوسف
 �ُرند. می شدن مهبوت فرط از را خود دست �اً  اند آٓمده گرفتار جامل نیکو یوسف � شدن

 اینکه خباطر و است �شده �رده زلی�ا از �می شده �رمجه �انب ا�ن توسط که کتاىب اصىل منت *در
 ام.م. آٓورده معداً  را زلی�ا �م شود اقعو  حمرتم ز��ن فارىس ذهن ملکۀ مطلب

 آٓید می در فرعون خواندگی فرزند به موىس-۸
 �رای که است ممکن است، من دیدۀ نور و �شاط مایۀ که �ش�ید می را �ودک ا�ن گفت فرعون زن و «
 ). ۸ آٓیۀ الِقصص ۲۸ سورۀ ( »گزینمي... �ر خواندگی فرزند به را او اینکه � �شد سودمند ما
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 :تفسري

 �رورش آٓجنا در شده مس�تقر فرعون مزنل در موىس چگونه که گردد می معطوف موضوعی به قرآٓن نظر
 مقدس کتاب و قرآٓن بني اختالف مورد نکتۀ اما کند می تطبیق مقدس کتاب حاكیت � این�ا � که میابد

 کتاب در وىل پذ�رد می خواندگی فرزند به را موىس که است فرعون مهرس ا�ن قرآٓن در که است آٓن
 گرفته آٓب از را او که است فرعون د�رت ا�ن ) موىس تو� ،۱۰ آٓیۀ ۲ �ب خروج عتیق: عهد ( مقدس

 کند. می قبول خواندگی فرزند به و

 جعیب سفری در غریبه و ش�ناس � خشىص � موىس مهراهی-۹
 طلب در معر سالها � �رمس ) در� دو فاصل �د ( البحر�ن مجمع به � ندارم �ر طلب از دست گفت و «

 ). ۵۹ آٓیۀ الکهف ۱۸ سورۀ ( » �گذرامن.

 تفسري:

 خشص � جعیب سفری در موىس که خوانمي می ) ۸۱-۸۲ /۵۹-۶۰ آٓ�ت الکهف ۱۸  سورۀ در (
 جعیب ( حمريالعقوىل اكرهای به دست دارد ماموریت �دا �انب از که �ش�ناس مرد شده، مهراه ای غریبه

 تعمري را دیواری آٓن از �س و میکشد را جواىن سپس کند، می غرق ىت�ش� �کبار زند، می ) غریب و
 و صرب از تو که گوید می او به �ش�ناس خشص کند، می ا�رتاض او اعامل به موىس که وقىت کند، می

 سفر داس�تان است، هنفته حمكىت اكرها ا�ن در ای هبره ىب مسائل ا�ن فهم و درک �رای اكىف ظرفیت
 در اساىس و پایه ا�ر، هیچگونه زند می اعامل آٓن به دست که غریب و جعیب صخش ا�ن مهراه به موىس
 زاست. تومه های �ردازی افسانه شبیه بیشرت و نداش�ته مقدس کتاب

 ساحرا�ش و فرعون حمرض در هارون و موىس-۱۰
 را شام پای و دست من �ری آٓموزد می �ادو و ِحسر شام به که شامست اس�تاد است معلوم او ....... «

 ) .۷۴ آٓیۀ طه ۲۰ سورۀ ( » آٓو�زم. می خرما خنلۀ به و میربم

 تفسري:

 ساحری قدرت از �ر�ر �داوند قدرت که بودند شده معتقد فرعون �ر در �ادوگران و ساحران
 که �شد می صلیب به را آٓهنا و �رید خواهد را پا�شان و دست که کند می هتدید فرعون �س آٓهناست،

 ُسنت قدمي مرص زمان در  است: ذ�ر شا�ن نیست، عبارت ا�ن از ا�ری ) خروج عتیق: عهد ( در
 ىب موضوع ا�ن از آٓشاكراً  محمد خشص و نداش�ته ای سابقه معالً  �ش�یدن صلیب به و �ریدن پا و دست
 هتدید را اسالم خمالفان � بوده آٓن ) �ریدن پا و دست ( قانون ا�ن طرح از او قصد اما است. اطالع
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 فرمایید! مراجعه )۳۳-۳۷ آٓ�ت املائده ۵ (سورۀ به بیشرت اطالع �رای ( دهد! �یفر را آٓهنا سپس و �رده
( 

 ماهان و فرعون-۱۱
  » شوم آٓگاه موىس �دای به و �مب راه آٓسامن درهای به شاید � �ساز مرتبه بلند قرصی �رامي هامان ای «

 )* ۳۶-۳۷ آٓ�ت املومن ۴۰ سورۀ ( *قافري

 تفسري:

 بتواند � سازد به خراش آٓسامن قرصی �را�ش دهد می دس�تور او به فرعون که است �ىس �ه هامان ا�ن
 آٓید می فرعون مهراه به قرآٓن در مکرراً  خمتلف های مناسبت به هامان �م �بد؟ دست موىس �دای به
    تصور محمد رسد می نظر به است �ىس �ه هامان که آٓورد می پیش خواننده �رای را �رداشت ا�ن و

 حصبىت ) خروج ( یقعت  عهد کتاب در است، بوده فرعون وز�ر خنست � اعظم مشاور او که �رده می
 در �رعکس خورد، مىن چشم به مورد ا�ن در او دس�تور از ای �شانه و �شده فرعون بلند قرص از

 بوده شاه خشا�ر ) وز�ر خنست ( اعظم مشاور که رود می خسن هامان �م به خشىص از مقدس کتاب
 روایت در را افراد نقش دمحم آٓ� که: آٓید می پیش سواىل این�ا در )، ۳ �ب اسرت عتیق: عهد ( است،

 است؟ نداده تغیري خمتلف های

 اشاره قافري سورۀ به   ) هامان و فرعون ( 11 عنوان خواند، می قرآٓن مس�یحی �ک کتاب اصل در-۱*
 ».م« �فمت. املومن سورۀ در این�انب و نداشت وجود »مقیشی الهیی« قرآٓن در سورهای چنني که شده

 افکند می ارسائیل بىن �ر را خود یۀسا و �زيد می �ر فضا در �وه-۱۲
 » افتاد. خواهد فرو آٓهنا �ر پنداشتند که انگیختمي �ر آٓهنا فراز �ر ا�ر ای قطعه مانند را طور �وه آٓنگاه «

 ). ۱۷۰ آٓیۀ �عراف ۷ سورۀ (

 تفسري:

 خود �ای از �وه �س گرفتند، قرار سینا �وه کناره ارسائیل بىن فرزندان و موىس که وقىت گوید می قرآٓن
 گرفت، خود پناه در را ارسائیل بىن ای گسرتده سقف چون و آٓمد در حر�ت به فضا در و �ر�است

 زند رسمی هراىت تظا �داوند از )، ۱۹ � ۱۶ آٓ�ت ۱۹ �ب خروج، عتیق: عهد ( مقدس کتاب بنا�ر
 انگیخته �ر �وه اینکه وىل دهد، می �شان را خود زلز� و �یب صدای و طوفان و دود صورت به که

 ندارد. وجود مواردی چنني ) خروج کتاب: ( در و است �درست آٓید در حر�ت به فضا در و شده
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 * ) سامری ( ۲ * السامری گوسا� و هارون ، موىس-۱۳
 گوسا� طریق هبامن و �رد گمراه را آٓهنا سامری و �ردمي آٓزما�ش را قومت تو، غیبت در گفت او �س «

 ( را او �داوند و است گوسا� مهني موىس �دای و شام �دای که گفتند �شپريوا و ساخت طال از ای
 ). ۹۰ آٓیۀ طه ۲۰ سورۀ ( »�رده. فراموش ) را موىس

 تفسري:

 عهد ( است آٓمده آٓن تفصیالت و رشح � مقدس کتاب در طالىئ گوسالۀ و هارون و موىس داس�تان
 بىن قوم خواست در به بنا هارون که بینمي می روش�ىن به �س�یار ) ۱-۳۵ آٓ�ت ۳۲ �ب خروج، عتیق:

 است �داىئ هامن ا�ن ارسائیل! بىن ای گوید: می و سازد می طال از ای گوسا� خود دس�تان � ارسائیل
 �سبت سامری خشص به طالىئ گوسالۀ سا�نت معل قرآٓن در اما �رد خواهد �ارج مرص از را شام که

      شود می مشرده گناه به هارون خشصیت رهگذر در و کند می گمراه را ارسائیل بىن قوم که شده داده
 وقىت سپس افتد، می سامری گردن به تقصريات که ایرنوست از و » ۹۷/۹۷ آٓ�ت طه ۲۰ سورۀ
 به در� به را �ا�سرتش و سوزانده را گوسا� � دهد می دس�تور سامری به آٓید می ز�ر به �وه از موىس
 ر�زد.

 و �رده او از �می �هيوده محمد آٓ� نیست؟ او از �ربی ) خروج ( ق:عتی عهد در که کیست سامری ا�ن
 است؟ �فته �اىل اصطالح به

 و شده واقع هارون و موىس داس�تان از دور�ر �س�یار آٓمده ) خروج ( مقدس کتاب در که السامری �م
 به آٓید می مقدس کتاب در که طالىئ گوسالۀ داس�تان � ) السامری ( �رخيی ارتباط که گفت توان می

 واژه اما دورند. �کد�گر از �س�یار وقوع زمان نظر از که گردد، می �ز مس�یح تو� از قبل سال ۹۳۲
 شاه زمانیکه گردد، می �ز سل�ن شاه عرص به شود می رائني سام آٓن �رمجۀ که است عرىب السامری

 شود می تقس�مي ا�لت بدو وا حکومت قلمرو ) مس�یح میالد از قبل سال ۹۳۲( مريد می سل�ن
 مس�یح توّ�  از قبل سال ۸۵۷ که است شهری آٓن و گريد می �م » سامر� « شامىل حکومت پایتخت

 است داش�ته وجود هارون و موىس ماجرای از بعد قرهنا �م ا�ن گفت توان می و شده گذارده بنیان
 Libris) صف�ۀ ۱۹۸۶ �اپ نوش�تۀ: دسمق کتاب رنگارنگ حقایق به شود رجوع بیشرت اطالع �رای 

۲۷۲ .( 

 دو که اوست واقع و دارد �م » �ربعام « �شیند می پادشاهی به که سل�ن شامىل قلمرو حمكران اولني
 مرص از  را شام قوم که است ارسائیل �دای ا�ن ببینید: گوید، می و سازد می را طالىئ گوسالۀ پیکرۀ
 ). ۲۵-۳۱ آٓ�ت ۱۲ �ب پادشاهان اّول ( �ش�ید. خواهد بريون
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 به قرهنا از �س را لكامت مهني نزي محمد �رده اكر به قرآٓن از پیش سال صدها هارون را لكامىت هامن درست
 مه در را طالىئ های گوسا� ماجرای محمد که نیست صورت ا�ن به قضییه آٓ� گذارد. می سامری ز�ن

 مردمان دارند؟ زماىن تفاوت �کد�گر � هناقر  وقوع �رخي حیث از ماجرا دو ا�ن وجود�که � �رده؟ سازی
 میالد از قبل ها سامار�ن ) samariena(۷۲۲ سال در آٓهنا شامىل قلمرو که بودند زمیىن رس اصىل

 ماجرای از �س سالها ر�داد ا�ن شدند، �رده اسارت به و شده شکس�ته درمه آٓشور حکومت توسط
 �رده آٓمزيش مردمان د�گر � بودند مانده �ىق منطقه آٓن در ئیکه ها ارسائیىل افتد می اتفاق طالىئ گوسالۀ

 که است ممکن �ري �س شد، می گفته » سامر�هنا « آٓهنا به که دادند �شکیل را �دیدی مجعیىت �ر�یب و
 �ش�ند. ساخته را طالىئ گوسالۀ اصىل های سامر�ن

 �رد یم بیضا عصاوید پیش سامری        آٓجنا �رد می که �لق و شعبده مهه آٓن -۲*

 مس�یحی و هيودی �هن های افسانه � قرآٓن از �ردید ىب که �رده اشاره سامری به بیت ا�ن در »�افظ«
 ». مرتمج «است. �رده اقتباس

  ��ره ماری و مرمي -۱۴
 خو�ش قدىس روح آٓن در آٓنگاه و داشتمي مطهر و پاک را او رمح که را معران دخت مرمي آٓر �د و «

 ۶۶ سورۀ ( » �رد. تصدیق اميان کامل � را او آٓسامىن کتب و خود �روردگار لكامت مرمي که بدمیدمي
 ).۱۲ آٓیۀ التحرمي

 » داش�ىت. بداكر پدری نه و بود �صاحل پدری را تو هارون خواهر مرمي ای «

 ). ۲۸ آٓیۀ مرمي ۱۹ سورۀ (

 تفسري:

 و �شده آٓورده مطلىب چنني ) �دید عهد ( اجنیل در وىل دارد �م معران مرمي پدر که گوید می قرآٓن
 دارد �ا نیست، معلوم �رده پیدا را معران ا�ن محمد ��ا از است، نیامده �شد معران که مرمي پدر از �می
 است. رفته اكر به وىسم خواهر مري�م مه و ماری �ای به مه که است عرىب �می مرمي که شود گفته
 « هارون و موىس خواهر �م که شود می معلوم ) ۳ آٓیۀ ۶ �ب توارخي اول عتیق: عهد در ( در اما

 رسد می نظر به و نیست » معران « به ش�باهت ىب که شود می �میده معران آٓهنا پدر و است » مري�م
  آٓ�ت مرمي ۱۹ سورۀ ( یعىن قرآٓن از د�گری خبش در است، �رده اشتباه مه � را امس دو ا�ن محمد که

 عصمت مردم چگونه و آٓورد می بدنیا را » �یىس « خود فرزند مرمي چگونه که شود می گفته ) ۲۹/۲۸
 خود مادر بودن ��ره و پاىك به که است نوزاد ا�ن و دهند می قرار سوال مورد را ��ره مرمي پاىك و
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 مرمي و افتاده اشتباه به و �رده عوض را اش�اص اسامی محمد که شود می دیده دو�ره دهد، می شهادت
 مزي�س�ته ��ره مرمي از قبل سال هزار از پیش و ) است هارون و موىس ( خواهر که » مري�م « � را

 ). ۲۰ آٓیۀ ۱۵ �ب خروج عتیق: عهد ( است. �رده عوض و آٓمیخته مه در

  گیدون و » شائول « �لوت-۱۵
 آٓن از که هر کند آٓزما�ش آٓىب هنر به را شام �دا هام� گفت خود س�پاه به �ش�ید لشکر �لوت وقىت �س «

 از نگريد بیش کفی � نیاشامد هیچ آٓنکه هر و رود منی �شامر من آٓئني مه و نبوده من از بیأٓشامد �س�یار
 ). ۲۵۰ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ ( » است. من آٓئني مه و بوده من

 تفسري:

 گرفته قرار �رىس مورد ) ۲۸۴ تفسري �ىل نوش�تۀ مقدس قرآٓن ( در پادشاه شائولِ  � �لوت هویت
 و ندارد وجود گريند می قرار آٓزما�ش مورد س�پاهیا�ش و �لوت اینکه از خسىن مقدس کتاب در است.

 می واقع آٓزما�ش مورد س�پاهیا�ش و گیدون )، ۶-۴ آٓ�ت ۷ �ب داوران عتیق: عهد ( در عکس �ر
 �رده معرىف عوىض قرآٓن در را اش�اص اسامی و وقایع �رخي محمد که وئمي�گ �ید مه این�ا در شوند،
 است.

  حکمي سل�ن-۱۶
 هر از و آٓموخته مر�ان ز�ن را ما » �داوند « که گفت مردم به شد داود ملک وارث که سل�ن و «

 از سل�ن نس�پاهیا و متعال! �داوند از آٓشاكر است خبششی و فضل حقیقتاً  ا�ن �ردند، عطا نعمت گونه
 وادی به اینکه...... � آٓمدند �ارض راك�ش در خود روسای فرمان حتت مر�ان و جن و ا�س گروه

 به موران ای گفت �رد مشاهده را آٓ�ن عظمي س�پاه و بدید سل�ن �الل چون موردی رس�ید، مورچگان
 مور�ه خسنان از سل�ن و » کنند. پاميال را شام س�پاهیا�ش و سل�ن مبادا شوید، اندر خود های �انه

 گفت.... و زد تعجب از لبخندی

 این�ا من ا�ازه به آٓهنا آٓنکه از پیش را بلقیس ختت کدامیک گفت و �رد حضار به رو سل�ن آٓنگاه «
 � �رخیا �ن اصف ( بود دا� الهیی کتاب �مل به که آٓنکس آٓورد؟....و خواهید شود من امر �سلمي بیایند
 ) �رد �ارض هام� و ( آٓوردم این�ا به را ختت زىن مه �ر چشم آٓنکه از پیش من گفت ) سل�ن � خرض
  » �رد...... مشاهده خود نزد شده داده �ا را ختت سل�ن چون

 ). ۴۰-۳۸ آٓ�ت ا�منل ۲۷ سورۀ (
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 �رد مشاهده را �وشک چون وی شو دا�ل قرص ا�ن ساحت در اینک که گفتند را بلقیس آٓنگاه و «
  » صاف. آٓ�گینۀ از است قرصی ا�ن گرفت �ر پا ساق از �امه و است آٓىب ۀجلّ  که پنداشت

 ). ۴۴ آٓیۀ ا�منل ۲۷ سورۀ (

 تفسري:

 اول ( کنید رجوع است آٓمده مقدس کتاب در چند روایىت قرصش و حکمي سل�ن �ال وصف در
 ! ) ۱۱ آٓیۀ ۱ �ب پادشاهان

 بیان �وری قابل �ري و شگفت ای �گونه را سل�ن �ال رشح که ا�منل بنام است ای سوره قرآٓن در اما
 �رای شود، منی دیده مقدس کتاب در اوصاف ا�ن از ا�ری که است آٓورده حمريالعقول مثالهاىئ و �رده

 به مقدس کتاب وىل داش�ته وجود قرآٓن در که میأٓرمي ز�ر در مثالهاىي انگزي شگفت حاك�هتای ا�ن رشح
 کنمي: می مراجعه ز�ر�ن آٓ�ت » ا�منل سورۀ « به دنش روشن �رای نیست. آٓن از ا�ری و�ه هیچ

 ). ۱۶ آٓیۀ ( �زند حرف تواند می �رندگان � سل�ن _

 ). ۱۷ آٓیۀ ( هستند �رندگان و جن و ا�س شامل سل�ن س�پاهیان _

 ).۱۹-۱۸ آٓ�ت ( شود می مطلع آٓهنا خسن حفوای از سل�ن و مزينند حرف مه � مورچگان _

 به س�با زمني �ررس او �سلط و شکوهش � ختت و ملکۀ اوصاف از دارد �م دُهدهُ  که ای �رنده _
 ). ۲۶-۲۰ آٓ�ت ( گوید. می سل�ن

 مالقات را سل�ن � گريد می تصممي رساجنام ملکه و �رد می س�با ملکه �رای سل�ن از پیامی ُهدُهد _
 ). ۳۷-۲۷ آٓ�ت ( کند.

 قادر شام از کدامیک �رسد، می خود در�ر�ن از ل�نس �رسد، اورشلمي به س�با ملکۀ آٓنکه از _قبل
 در هبمزدن چشم �ک در و �رده �ادو را او ختت اورشلمي، به ) مين ( س�با از او آٓمدن از پیش است
 ). ۴۰-۳۸ آٓ�ت ( کند. �ارض این�ا

 � کنند آٓراىئ حصنه طوری �ادی �ري صورىت به را س�با ملکه ختت که دهد می فرمان سپس _سل�ن
 ). ۴۲-۴۱ آٓ�ت ( دهد. قرار آٓزما�ش مورد را ملکه طریق ا�ن از بتواند � مباند ش�ناس را او �رای

 �اطر هبمني گرفته آٓب را قرص کف که میکند مشاهده شود می وارد سل�ن قرص به س�با ملکۀ وقىت _
 میگوید: او به و میدود �لو به ش�تاب � سل�ن �س افتد، می بريون او ساق و میکشد �ال را خود دامن
 ). ۴۴ آٓیۀ ( است شده پوش�یده شیشه از قرص



40 

  

 

در قرآٓن آٓ�ىت را دیدمي که �رندگان خسنگو، مور�ه ها، ختت �رنده و قرص شیشه ای که شبیه آٓب است 
خسن رفته، در کتاب مقدس اینگونه مثالها و افسانه ها وجود ندارد و �ر عکس اگر به * کتاب هيودی 

رس نوشت ِاسرت که �رمجۀ آٓرامی * عهد عتیق است و مرجع کتاب ( منابع اسالمی نوش�تۀ �اپ ۱۹۰۱ 
  ST Clair-Tisdall T&T clarkصف�ۀ ۲۴ )                  

 

 محمد گو� داده، قرار خود اكر مأٔ�ذ و منبع را هيودی اه افسانه قرآٓن که بینمي می کنمي، مراجعه شده واقع
 �کبار محمد که است اكمًالمشخص نیست، مقدس کتاب در مثالها ا�ن از ای �شانه و ا�ر که نبوده متّو�ه
 و حضور که نبوده آٓگاه و �رده استناد هيودی غریب و جعیب های افسانه به و افتاده اشتباه به د�گر
 و است رنگ ىب اكمالً  مقدس کتاب در آٓهنا جزئیات رشح و تفصیالت چنني � جعیب روا�ت ا�ن وجود
 است. آٓورده در حتر�ر �رش�ته قرآٓن در را آٓهنا �س نبوده مطلع داس�تاهنا اصىل منابع از محمد چون

 (* II Targum of the Book of Ester ) که این�انب آٓنرا به عنوان رسنوشت اسرت به ز�ن     

 م ام. �رده �رمجه آٓرامی

 »!ذوالقرنني « �بري اسکندر-۱۷
 خواهمي تذ�ر �شام را او حاكیت �زودی من که ده پاخس کنند، می سوال ذوالقرنني از رسول ای تو از «

 ). ۸۲ آٓیه الکهف ۱۸ سورۀ ( » داد.

 تفسري:

 شود می اطالق �ىس به عرىب ز�ن به واقع در کیست؟ شده �رده خسن او از قرآٓن در که  ذوالقرنني ا�ن
 ) م داش�ته. رس �ر فاق دو �هی اح�الً  *( �شد. شاخ دو صاحب که

 شامرۀ نوشت پیی در است. آٓمده رش� آٓن وصف در ۱۰۱-۱۰۱/۸۲-۸۳ آٓ�ت الکهف ۱۸ سورۀ در
 عنوان به را �بري اسکندر اسالم �ان متامی که خوانمي می ۷۳۸ صف�ۀ در �ىل نوش�تۀ مقدس قرآٓن ۶

 خشصاً  « که: سازد می �شان �اطر ۷۴۰ صف�ۀ در ) �ىل ( نو�س�نده مهني سپس ش�ناس�ند می ذوالقرنني
 »است �بري اسکندر هامن ذوالقرنني ا�ن که ندارم شکی هیچ

 عنوان به قرآٓن در نبوده بیش �رس�ىت بت خود که �بري اسکندر که شود می ساز مسأٔ� آٓجنا از مطلب
 ) ۹۷-۹۳-۹۸/۸۵-۹۵-۸۶ تآٓ� الکهف ۱۸ سورۀ ( شود می معرىف منونه �رس�ىت �دا
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 که نداش�ته آٓگاهی امر ا�ن به محمد است: ا�ن �ش�مي داش�ته توانمي می ها آٓیه ا�ن از که ای ساده �رداشت
 �داوند به که مّو�د رسداری عنوان به او از قرآٓن در سبب هبمني بوده، �رس�ىت بت اسکندر مسلک

 است. گفته خسن داش�ته اميان �گانه

 ز�ّر�! و ��ره مرمي -۱۸ 
 »�بد. �ربیت �الل و شکوه در که داد ا�ازه و گامشت �ر او نگهباىن و کفالت به را ز�ّر� �س «

 ). ۳۷ آٓیۀ معران ال ۳ سورۀ (

 تفسري:

�ر اساس گفتۀ قرآٓن ز�ّر� « پدر حيىي تعمید دهنده » ماموریت می �بد � رس �رس�ىت و �رورش مرمي 
��ره را به عهده �گريد، از ا�ن مو ضوع حىت لكمه ای در کتاب مقدس نیامده البته در �ک کتاب ساختگی 
مس�یحی که بعرىب است، روایىت وجود دارد بنام ( داس�تان پري مقدس جنار ما که از آٓن به عنوان مرجع   

  History of our holy Father the aged, the carpenter  قابل استنادی اس�تفاده شده است: 

 منابع اسالمی:       (   ST. Clair Tisdall T&Clark  1901 s 53�اپ ۱۹۰۱ صف�ۀ ۵۳ )

 مس�یحی ساختگی داس�تاهنای و حقیقی های نوش�ته تفاوت محمد بینمي می ز�را شومي می متاسف دو�ره
 است. داده منی �شخیص را مقدس کتاب از �ارج

   

   شد الل ز�ّر� -۱۹
 اما نگوىئ، خسن مردم � روز سه که است ا�ن �شانه فرمود فرما، مقرر ای �شانه �دا� گفت او �س «
 ). ۴۱ آٓیۀ معران ال ۳ سورۀ ( »�ش. �دا � پیوس�ته رمز �

 تفسري:

 ای �شانه او به شد، خواهد �رسی صاحب اینکه از کند، می خواست در �داوند از ز�ّر� قرآٓن طبق
 اما دهد، می دست از را خود م�لكّ  قدرت روز ش�بانه سه مدت به که شود می آٓن �شانه کند، پدیدار

 از �لكّم قدرت اميا�ش ىب �اطر به ز�ّر� که است آٓمده ) ۲۰ � ۱۸ آٓ�ت اول �ب ( لوقا اجنیل در
 زمانیکه � ماه ۹ مدت به او ) ۶۴-۵۹ آٓ�ت اول �ب ( لوقا اجنیل مطابق شود. می الل و داده دست
 از محمد �ر چندمني �رای که بینمي می دو�ره دهد! می دست از را خود �لكّم قدرت شود می متوّ�  حيىي

 است. داده دست از دارد وجود مقدس کتاب در که را آٓن دقیق جزئیات و گرفته فاص� روا�ت حمتوای
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   آٓورد! می بدنیا را �یىس مرمي -۲۰
 از و رفت خرماىئ درخت شاخ �ر رس�ید فرا او زائیدن که آٓنگاه �ش�ید، جباىئ را خود �ام� مرمي �س «

 » بود. شده فراموش �لكی �مم �امل صف�ۀ از و بودم مرده اكش ای گفت، خود � اندوه و حزن شدت

 ). ۲۳-۲۲ آٓ�ت مرمي ۱۹ سورۀ (

 تفسري:

 که شود می گفته دارد داللت درخت شا�ۀ پناه در مس�یح �یىس تو� �ال �رشح که مرمي ۱۹ سورۀ در
 پاىك و عصمت از و گشوده خسن به لب بالفاص� شده متو� �زه نوزاد �یىس، آٓمدن دنیا به حمض به

 بیگانه یلاجن  متون رشح در که است خوردار �ر جزئیاىت از سوره ا�ن مضمون کند، می دفاع خود مادر
 �گذرمي که ا�هنا از ». ۲و۱ �هبای لوقا اجنیل و اول �ب مىت اجنیل « ندارد ِاعراب از حمىل و بوده

 به ش�باهت ىب که مس�یحی �هن روا�ت �س�ۀ از آٓمده �یىس تو� مورد در مرمي سورۀ در که داس�تاىن
  ( داس�تان « کند می استناد آٓن هب قرآٓن که کتاهبا مهني از �کی شده، �رداری گرته نیستند اجنیل روا�ت

 Infancy The of Gospel The ( که است موسوم بنام نوش�ته ا�ن که » است �فته تو� نوزاد 
 .است گرفته قرار قرآٓن استناد مرجع

( The source of islam,st clair-Tisdall,1901 s 58 ) 

 که بینمي می دو�ره گشاید. می خسن به لب �فته تو� �زه نوزاد که شود می آٓوری �د داس�تان ا�ن در
 است. ش�ناخته منی  �ز حقیقی مقدس کتاب روا�ت اصل از را ربط ىب ساختگی داس�تاهنای متا�ز محمد

   داده �شارت را محمد نبّوت �یىس -۲۱
 آٓید می است  امحد  من اجنیل در �مش که �زرگواری رسول من از بعد که دمه می مژده را شام نزي و «
 ). ۶  آٓیۀ الصف ۶۱ سورۀ ( »سازد. روشن حمكت و �اىل قرآٓ�ش و

 تفسري:

 نبّوىت اجنیل در است محمد �مش که رسوىل آٓمدن از مس�یحیان ما آٓ� که کنند می سوال ا�لب مسلامن
 که گفت �ید » هستند ر�شه �ک عرىب ز�ن در محمد و  امحد « امي؟ نگرفته �ربی و نکرده در�فت

 نکرده بیىن پیش و �شده متذ�ر لكمه �ک حىت اجنیل در او آٓمدن و محمد رسالت مورد در مس�یح �یىس
 القدس روح او خودِ  از بعد که میکند بیىن پیش و داده �شارت مس�یح �یىس گفت �ید البته است.
-۴ آٓ�ت ۱۶ یوحنای و ۲۶ آٓیۀ ۱۵ �ب مهچنني و ۵۲-۱۵ آٓ�ت ۱۴ �ب یوحنا اجنیل « آٓمد. خواهد
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 * پنطیاكست * روز در حواریون �ر القدس روح بود �رده بیىن پیش مس�یح �یىس که هامنطور ». ۱۵
 ». ۴-۱ آٓ�ت ۲ �ب مهچنني و ۸-۴ آٓ�ت ۱ �ب رسوالن اعامل رسالۀ « فرمود. ا�الل نزول

 نزي پن�امه عهد به که است، مس�یح شدن زنده و مرگ از �س هفته هفت پنطیاكست از *منظور
 است.م* موسوم

  است ا�سان �ک فقط �یىس-۲۲
 ). ۷۹ آٓیه املائده ۵ سورۀ ( » نبود. بیش پیامربی مرمي �رس �یىس «

 د�گر، �دای و مادرم و من که گفىت مردم به تو آٓ� گفت مرمي �ن �یىس به �دا که آٓنگاه �ن �د و «
 » گومي. حق بنا خسن چنني که نرسد را مرا هرگز �دا� گفت �یىس کنید، اختیار �امل �دای سوای

 ). ۱۱۶ آٓیه املائده ۵ سورۀ (

 » �رستیدم. می را او من اّول بود فرزندی را �داوند اگر �گو: رسول ای «

 ). ۸۱ آٓیه الزخرف ۴۳ سورۀ (

 او تایمه  و مثل هیچکس و �ىس فرزند او و اوست فرزند �ىس نه �اودان، �دای آٓن �داوندا «
 ). ۴-۲ آٓ�ت ُ�الص االَ  ۱۱۲ سورۀ ( » نیست.

 تفسري:

 قرآٓن مهچنني نیست، پیش ا�ساىن فقط و شود می متوّ�  ��ره �ک از مسلامً  �یىس گوید: می چنني قرآٓن
 ا�ن ُمنکر قرآٓن مهچنني منود، مت�ّىل  مس�یح در را خو�شنت �داوند که میشود ا�ن ُمنکر اساىس طور به

 ،�داست �رس �یىس که دهد می شهادت ا�ن �ر اجنیل آٓجنائیکه از اما �داست! �رس �یىس که است
 شود! می �رداشت سوء د�ار �ن و اساس از پاک و شده ُمنکر را اجنیل مسمل حقیقت ا�ن محمد �س

  است. فهمیده اشتباه اكمالً 

 وجود هدخوا مىن و بوده جسامىن و » الفظىي حتت « قرائت �ک �یىس ماجرای از اسالم �رداشت
 می جمبور صورت ا�ن در و �داست، �رس او که کند اقرار امر ا�ن به بپذ�ردو آٓشاكراً  مس�یح رو�اىن

 شده فرزندی مقاربت ا�ن نتی�ه و داش�ته فزي�کی نزد�کی �یىس مادر � �داوند که کند ا�رتاف � شود
 دارد. �م �یىس که
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 تّصور اینگونه محمد ز�را شود، می نفی قرآٓن در *) �کتا �داوند گونۀ سه َاشاكل *( تثلیت مسالۀ مهچنني
 که هستند �داگانه �دای سه القدس روح و �رس و پدر �رستند، می را �دا سه مس�یحیان که کند می
 )! �رس و پدر ا�سانند.( آٓهنا �ی دو

 انگلیىس واژۀ  Trinity The  اینکه از است عبارت کنمي، می �رمجه گانگی سه � تثلیت را آٓن ما 
   روح و �رس پدر هامن که سازد، می ظاهر را خود شلك سه در و�دت و �گانگی �ني در �داوند

 (Complex)رضب �اصل که است، مر�ب وجودی �داوند که معتقدمي مس�یحیان ما است. القدس 
 �ک د�داون گانۀ سه اشاكل از کدام هر که کنمي تصور اگر و کند می مس�تفاد معىن در را ۱×۱×۱=۱

 خواهد ۱×۱×۱=۳ �داوند سه مجع نتی�ه امي، افتاده اشتباه در شوند می حمسوب �دا و مس�تقل �دای
 م. ! آٓمني است، �طل که شد

 است! منرده هرگز �یىس -۲۳
 امر ولکن �ش�یدند بدار نه و �شتند را او نه صورتیکه در نکشتمي را �دا رسول �یىس و�ه هیچ به ما «
 نگفتند خسىت �ردید و شک روی از داشتند، اظهار خمتلف عقاید او در�رۀ که �هام و شد مشتبه آٓهنا به
 را مس�یح که بدانید ) مومنان ( شام یقني بطور و رفتند می خود گامن پیی از آٓنکه جز نبودند آٓن به �امل و

 از مهه اكرش و مقتدر وجود ملک مهۀ �ر �دا پیوس�ته و �رد �ال خود �سوی را او �دا بلکه نکشتند
 ). ۱۵۶ آٓیۀ النساء ۴ سورۀ (   » است. حمكت روی

 تفسري:

 رس به بیشرت اطالع �رای ( کند می اناكر را مس�یح مرگ و است �یىس �ش�یدن صلیب به ُمنکر قرآٓن
 فرمائید. مراجعه است منوده هرگز �یىس عنوان قرآٓن در �یىس �ا�گاه* فصل

  �هف احصاب-۲۴
 تو �رالها �ردند، مسالت �دا درگاه از و شدند �هنان �وه �ار در دمشن بمي از �هف جوا�ن آٓن آٓنگاه «

 ). ۸ آٓیۀ الکهف ۱۸ سورۀ ( » فرما. عطا مرمحىت خود �اص لطف به ما حق

 به آٓ�نرا خس�تگی رفع �رای را ما و بودند خواب در آٓنکه �ال و پنداش�ىت بیدار را » �هف احصاب « آٓ�ن
   » داشت. �ار در �ر گسرتده دس�هتاىئ اآٓهن سگ و گرداندمي می چپ و راست �لوی

 ). ۲۴ آٓیۀ الکهف ۱۸ سورۀ (

 تفسري:
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 در سال س�یصد از بیش اندىك که خوانمي می مرداىن در�رۀ ۲۵-۲۶/۸-۹ آٓ�ت الکهف ۱۸ سورۀ در 
 فراغ �  آٓ�ن بوده �ار خفتگانِ  مراقب �داوند که بینمي می داس�تان ا�ن در مريوند، فرو خبواب �ار �ک
 والىنط خواب ا�ن از �س است. مواظب و �شس�ته �ار در �ر سگی چون روند فرومی خواب در �ل
 در اما اند خوابیده را ش�ىب � ساعت چند �هنا که کنند می تصور و �زيند می �ر آٓهنا » سال س�یصد «

 در است؟ آٓمده ��ا از ختیىل داس�تان ا�ن است این�ا سوال اند. بوده خواب در سال ۳۰۹ آٓهنا واقع �امل
Of Gorge  « اءُشهد داس�تان کتاب در و است، مس�یحی قدميی داس�تان که ِافسوس های افسانه

 Tours « توسط التني ز�ن به که  Martyrs of story داس�تان ا�ن بینمي می آٓمده، در حتر�ر رش�تۀ به 
 بیشرت اطالع Clark T & Tisdall-St.Clair �رای است، شده واقع استناد مورد اسالمی روا�ت در
 متو�ه محمد گو� است جعیب .) منود مراجعه ۴۸ صف�ۀ ۱۹۰۱  �اپ نوش�تۀ اسالمی (منابع به: توان می

 درست او که آٓن �مرت میجوید، تأٔىس آٓن به وجود ا�ن � نیست، بیش ای افسانه حاكیت ا�ن که نیست
 �ره ا�ن در قدری � �شده �ارض حىت و نو�سد می آٓمده افسانه در که را �ار درون خواب سال ۳۰۹

 دهد! ختفیف

 گريی: نتی�ه

 به کند، می مشاهده را ها خشصیت و چهره �ردن عوض و داس�تاهنا جعل احنرافات، مهه ا�ن ا�سان وقىت
 های نوش�ته از �ارج که �رده اس�تخراج منابعی از را قرآٓن در مندرج مطالب محمد که رسد می نتی�ه ا�ن

 � مقدس کتاب حقیقی موضو�ات بني خود که �رده ا�ذ مس�یحیاىن و هيودهيا از � و بوده مقدس کتاب
 �رای که است روشن اكمالً  اند. نبوده قائل تفاوىت آٓمده ها افسانه و اساطري در مه را داس�تاهنا مش�ىت

 گذش�ته در هامنطور�که بربد. پیی مقدس های نوش�ته متعلقات و واقعی موجودیت به � بوده مشگل محمد
 اآٓهن � و داش�ته مطابقت پیشني های ماكشفه � قرآٓن که میداشت اظهار �اطر اطمینان � او دیدمي
 است. موافق

 به رسوده بصورت �ربئیل طرف از و بوده �دا �م قرآٓن که است مدعی اسالم تفضیالت ا�ن متام �
 به نقطه را خود مطالب که کند بیان قرآٓن اگر است. �داوند نقص و عیب ىب �م و شده �زل محمد
 بد�ن �س رفت، خواهد بني از و شده ُمضَم�ل اسالم �ردید ىب گرفته، ا�ساىن منابع از مو به مو و نقطه

 کند. گريی �لو اسالم مکتب فروپاىش از � شامرد می و� �م را خود گفتار که است �اطر

 اند �رده جعل را مقدس کتاب هيود�ن و مس�یحیان *
 مقدس کتاب از ناكت و موارد �س�یاری در قرآٓن که در�بمي � نیست دشوار ز�د دیدمي که هامنطور
 قرآٓن و مقدس کتاب آٓ� که است ا�ن گريد می شلك ذهن در الفور ىف که سواىل است. شده منحرف
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 مه � موارد ای پاره در �ه اگر گویند منی را حقیقت �ک دو هر و نبوده وا�د کتاب �ک اصل در
 دارند. تفاوت

 و است ّ� ا رسول او آٓ� که گرفت می در قرآٓن و محمد به راجع هاىئ حبث مدینه و مّکه در اوقات �ر�
 عهد ( را گذش�ته های ماكشفه قرآٓن که ورزید می ارصار محمد دیدمي چنانکه �داست! �م قرآٓن آٓ�

 خباطر مهچنني کند. می تصدیق و داش�ته قبول اند شده �زل �داوند �انب از که را ) �دید عهد عتیق
 و داشتند. قبول �دا پیغمرب وانعن به را محمد نه مس�یحیان و هيودهيا اتفاق به قریب اکرثیت که آٓورمي می
 خمالفان به و می�زيد �ر جوىئ �اره به محمد معضل ا�ن �لّ  �رای پذ�رفتند، می و� �م مبثابه را قرآٓن نه

 کند! می وارد گو�گوىن اهتامات خود فکری

  دارند مقدس کتاب به راجع گو�گوىن نظرات کتاب اهل-۱
 آٓن در �بند هدایت آٓن � آٓنکه مردم �ای به مردم آٓنگاه و فرس�تادمي موىس �ر را تورات کتاب ما و «

 ). ۱۱۲ آٓیۀ ُهود ۱۱ سورۀ ( » �ردند... اختالف

 می کتاب اهل متّو�ۀ را خود انتقاد بلکه ندارد، پیشني های نوش�ته به انتقادی هیچگونه آٓیه ا�ن در محمد
 �ر بطور تو�ه �الب انتقاد ا�ن د،دارن مکتوهبا به �سبت خمتلفی تفاسري آٓهنا که است معتقد ز�را کند

 به قرآٓن که موضوعی گفت �ید کنمي ر�ایت را �م صدق خبواهمي اگر دهد، می �شان را خود ای جس�ته
 و ها نوش�ته به �سبت گو�گوىن تفسريات امروزه حىت مس�یحیان و هيودهيا است حصیح دارد اشاره آٓن

 دارند. �کد�گر خود به راجع

  اند گردانده �ر را مقدس ابکت آٓگاهانه مس�یحیان ۲
 خوانده پیش از آٓ�ه � دهند، می تبدیل و تغیري را آٓسامىن کتاب خواندن کتاب اهل از �ر� هام� و «

 �انب از آٓ�ت آٓن گوئید و بود خنواهد کتاب از شده حتریف آٓن هرگز و دارند حمسوب �دا کتاب از اند
 خود حتریف ( دانند می آٓنکه و �داست �لیه و نبوده �دا �انب از صورتیکه در شده �زل �دا

 حمكت و کتاب او به و گزیند �ر رسالت به را �رشی هیچ �دا بندند، می دروغ �دا به ) آٓهناست
 ۷۳-۷۲ آٓ�ت ِمعران ال ۳ سورۀ ( » بپرستند. �دا �ای به مرا �گوید مردم به که نرسد را او و خبشد

.( 

 تفسري:

 عقیده �و�ک گروه ا�ن است، مس�یحیان از �وچکی گروه �لیه او ۀخطاب و محمد خسن روی آٓ�ت ا�ن در
 به هرگز �یىس که دانمي می خود ما بپرستند �دا �ای به را او که است گفته مردم به �یىس که داشتند
 مطالىب مس�یحی �و�ک گروه �ک اگر است نکرده ای توصیه چنني مقدس کتاب در خود خماطبان
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 ا�ن توسط آٓگاهانه مقدس کتاب �گوید که است محمد جبانب حق اكمالً  شد،� �رده بیان آٓمزي اشتباه چنني
 مس�یحیان از �وچکی گروه �سوی اهتام انگشت که بینمي می دو�ره این�ا در است. شده حتریف گروه
 مقدس! کتاب خود نه رود می اشاره

  کنند می جعل �دا �م هيودهيا-۳
 پایبند �هنا و نپندارند خود آٓرزوی و آٓمال جز را تورات د،ندانن نوشنت و خواندن که هيود قوم بعىض *«

 متعال �دای به و نوشتند �زيی خود پیش در �سانیکه �ر وای �س خو�ش�ند، پندارهای و خیاالت
 * ). ۷۳ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ ( »بفروش�ند. اندک هبای به � دهند �سبت

 تفسري:

 گوید: می او کند می معطوف بودند سا�ن دینهم در که هيودی �و�ک گروه �ک به را خود تو�ه محمد 
 وجود از ما فهمند، منی را مقدس های نوش�ته که دارد وجود گروه ا�ن بني بیسوادی و مطلع � اش�اص
 میان در که دارد وجود آٓن اماكن واقعاً  اما ندارمي، اطالعی ز�ستند می مدینه در که بیسوادی هيودهيای

 آٓنرا هیچگاه و نبوده مطلع �دا �م از که داش�ته وجود بیسواد تعدادی اند بوده مدینه در که گروه ا�ن
 �دیده را �دا �م که کند می مهتم مسأٔ� ا�ن به را هيودهيا از گروه ا�ن محمد سپس اند، منیکرده مطالعه
 به که �ده مهني که است شگفىت �عث جویند، می توسل خود ساختگی های نوش�ته دست به و گرفته
 به جمهول خشىص را او و داده قرار اهتام مورد مشابه ای گونه به را خود شوند می مهتم �دا �م جعل
 آٓورند. می شامر

 عقیده او « هستند فروش و عرضه �رای ارزاىن اكالهای ها نوش�ته دست ا�ن گوید: می محمد سپس
 می مهتم خمالفا�ش طتوس صورت هبمني نزي محمد و » م اند. �رده �ز فروىش د�ن داكن هيودهيا داشت،

 شود!

 مح� آٓهنا به محمد که �بمي دست کتاب آٓن از هاىئ خبش به توا�ستمي می ما اگر که بود می �الب �س�یار
 متون �رمجۀ ها نوش�ته ا�ن که دارد اماكن �س�یار البته اند، جعىل ها نوش�ته ا�ن که است مدعی و �رده

 که �شد هاىئ نوش�ته هامن است ممکن حىت و شده نوش�ته عرىب ز�ن به خشىص توسط که �شد تورات
 متاسفانه شود. می منحرف مقدس کتاب اصول از آٓهنا به توسل � و داده قرار استناد مورد را آٓهنا قرآٓن
 اند، �رده می زندگی مدینه در که هيود مردم از �ر� چنا�ه که کنمي اکتفا موضوع ا�ن به این�ا در

 و�ه هیچ به آٓهنا معل �ش�ند زده دست عتیق عهد از خبشی شنتبنو  خود رس و شده خطا ا�ن مر�کب
 نیست. دفاع قابل و نبوده حصیح
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  دهد می رای تغیري کتا�ش در �داوند-۴
 قرار ) مادر ( اصىل کتاب او نزد و کند می اثبات خبواهد را �ه هر و حمو خواهد را �ه هر �دا «

 ). ۳۹ آٓیۀ الر�د ۱۳ سورۀ ( » دارد.

 تفسري:

 می تصدیق و �ئید � و داده تغیري خبواهد را �م �ای هر �داوند که است جعیب و �رجس�ته ای نکته 
 که گفت خواهد محمد کنمي مقا�سه قرآٓن � را  مقدس کتاب اگر ماست! مد�ای دلیل خود ا�ن و کند

 احنراف لّت� �س گذارد می جبا�ش د�گری �م و �رده بني از خبواهد که را �م ��ای هر �داوند
 �ر مس�یح �یىس که بینمي می اجنیل در عکس �ر کند، توجیه آٓیه ا�ن � تواند می را مقدس کتاب از خود

 میورزد. ارصار آٓن بودن �پذ�ر تغیري و �دا �م صدق

 �ک در حىت تورات که نیست معىن بدان ا�ن اما است: آٓمده چنني ۱۷ آٓیه ۱۶ �ب لوقا اجنیل *در
 در مهچنني است، پایدار و �بت آٓسامن و زمني مهچون بلکه �شد، داده دست از را خود اعتبار جزء

 خواهد �ىق مهیشه من خسنان اّما رفت، خواهند بني از زمني و آٓسامن خوانمي: می ۳۳ آٓیه ۲۱ �ب لوقای
 * ماند.

 است. شده اس�تخراج تفسريی �رمجۀ مقدس کتاب از لوقا اجنیل آٓ�ت *رشح

  کند می �ا�گز�ن را هبرتی های سوره و �رده �سخ را قدمي های سوره �داوند -۵
 » بیاورمي. آٓنرا مانند � هبرت و سازمي مرتوک آٓنرا حمك � کنمي �سخ را قرآٓن آٓ�ت �ه هر «

 ). ۱۰۰ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ (

 یم هبرت �دا صورتیکه در آٓورمي د�گر آٓیىت آٓن جبای �رده �سخ مصلحت راه از را آٓیىت گاه هر ما و «
 » فهمند. منی آٓهنا اکرث بلکه نه، �ىف می شعر تو گویند می داند،

 ). ۱۰۳ آٓیۀ النَ�ل ۱۶ سورۀ (

 تفسري:

 اند، افتاده فراموىش بوتۀ در و شده منسوخ که شود می گفته هاىئ آٓیه به راجع قرآٓن از خبش ا�ن در
 �رند می پیی موضوع ا�ن به محمد خمالفان اند، شده عوض بتدرجي قرآٓن های سوره که رسد می بنظر چنني

 و دجلوىئ پیی در بیند می �مطمنئ را فضا محمد �فد، می شعر خود ماكشفات در او که گویند می و
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 �ر�مه او �انب از و بوده �دا طرف از تبدیالت و تغیريات ا�ن گوید: می و آٓمده �ر مسلام�ن �سىل
ٓ  می پدید ها سوره در که تغیرياىت �رای و است شده ر�زی  �رد! می �اكر را » �خس « واژه وردآ

 �ا�گز�ن که دارند وجود آٓیه ۲۲۵ مجمو�اً  موسومند �ُلامء به که اسالمی �لوم دا�شمندان آٓرای اساس �ر
 اند. شده د�گر های آٓیه

(*Balance Of Truth, Pfander,  The Religious Tract Society, 1901, s 57 *) 

  �حیۀ مذهىب �امعۀ نوش�تۀ اميان، مزيان بعنوان را �رانزت درون مضمون این�انب قبل صف�ات در

 Pfander �رمجه �رده ام.   

 گريی: نتی�ه

 �س�یار او عکس �ر �شد �رده مح� مقدس کتاب خود به محمد که شود منی دیده قرآٓن ��ای هیچ در
 وجود کتاب اهل �ر پیش های مکتوب که گوید: می قرآٓن کند می خورد �ر موضوع � مدارانه �اقل
 و هيودهيا اما است �رده تصدیق ) و� �م ( را اس�بق *ماكشفات* قرآٓن که است مدعی او دارد.

 ساخته خود نزد و �رده خود رای به تفسري �رگردانده، را مقدس کتاب که کند می مهتم را حمىل مس�یحیان
 �ا زماىن اند �رده حتریف را مقدس کتاب مس�یحیان و ودهياهي آٓ� که موضوع ا�ن طرح اند، �رداخته و

 دنیای در قرآٓن های �س�ه محمد فوت از �س �و�هی زمان از بعد بالفاص� که گريد می قوام و افتاده
 نتی�ه کنند، مطابقت مقدس کتاب � را قرآٓن � �بند می اماكن مس�یحیان و شوند می منترش مس�یحیت

 و موارد از �س�یاری در قرآٓن که رس�یده نتی�ه ا�ن به مس�یحیت دنیای ه،ک شود می آٓن مقا�سه ا�ن
 مقدس کتاب �هنا نه که گفت �ید حقیقت در است، شده منحرف مقدس کتاب اصول از موضو�ات

 بود! �رده حتریف را مقدس کتاب که بود قرآٓن ا�ن عکس �ر بلکه بود �شده دس�تاكری مس�یحیان توسط

 قرآٓن اساس ا�ن �ر و کند می تصدیق و �ئید را مقدس کتاب که گفت: یم محمد قرآٓن نزول اثنای در
 کتاب « چون دارند می اظهار مسلام�ن قرآٓن نزول �امتۀ از �س اما است. حقیقی و بوده معترب کتاىب

 �شد. راس�تني کتاىب تواند منی خود �س کند منی �ئید را قرآٓن » مقدس

  قرآٓن در �یىس *�ا�گاه
 کنند می سوال �ريت � مس�یحیان ما از و دارند اميان مس�یح �یىس به آٓهنا که گویند می ا�لب مسملام�ن

 مبا موضوع � آٓورده بعمل �ژوهشی � بود خواهد �الب �س�یار رو ا�ن از ندارمي، اميان محمد به ما چرا که
 است. �رخوردار �ا�گاهی و س�یادت �ه از قرآٓن در مس�یح �یىس که شود تفهمي
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 خود به » مس�یح �یىس « به مسلام�ن و مس�یحیان اعتقاد و �ور بني ُمَسمل و نندهک  تعني اختالف
 لكی بطور او توّ�  از منظور و شود؟ می متو� ای ��ره از چرا کیست او گردد، می �ر مس�یح خشصیت

 است؟ بوده �ه

  شود می متو� ��ره مرمي از �یىس-۱
 آٓیت و معجز فرزندش � را او و دمیدمي خود روح از و داشتمي پاکزيه را رمحش که را مرمي �ن �د و « 

 ). ۹۱ آٓیۀ �نبیاء ۲۱ سورۀ ( » دادمي. قرار �امل اهل �رای �زرگ

 تفسري:

 شود می �ام� �دا روح طریق از ��ره مرمي گوید: می و کند می تصدیق را ��ره مرمي زائیدن حنوۀ قرآٓن
   �ان. متام �رای است معجزه �شان ا�ن و

  شود می مرمي مادرش و نوزاد حمافظ ای تپه-۲
 که بلندی رسزمني به را دو هر و گردانیدمي �زرگ معجزه و آٓیت �لق �ر مادرش � را مرمي �رس ما و «

 ). ۵۲ آٓیۀ املومنون ۲۳ سورۀ ( » دادمي. مزنل بود سار چشمه و مهرار ماكىن آٓجنا

 تفسري:

 مس�تقىل ماكن �داوند �رد، می رجعت دو�ره ��س�ىت یم مرمي �یىس، آٓوردن بدنیا و محل وضع از �س
 ظاهری پدر ( یوسف رسنوشت از حصنه ا�ن در اّما گريد می نظر در او �رای روان آٓب چشمۀ و تپه �

 نیست. ا�ری قرآٓن در ) �یىس

  �داست روح و �م �یىس-۳
 از رو� و الهیی لكمۀ و �داست رسول او که گفت �شاید ا�ن جزء مرمي �ن �یىس مس�یح، حق در «

 هبرت �شوید، قائل تثلیث به و آٓرید اميان فرس�تادگا�ش و �دا به �س فرس�تاد، مرمي که است الوهیت �امل
 و آٓسامن در �ه هر �شد فرزندی او آٓنکه از �ر مزنه �دا نیست، �داىئ �کتا �دای جزء که است،

  » است. اكىف مل�ا موجودات مهه نگهباىن به �هناىئ �دا و اوست ملک مهه است زمني

 ). ۱۷۱ آٓیۀ النّساء ۴ سورۀ (

 تفسري:

 معجزۀ �شان که دارد خود زهدان در را �دا روح و �دا �امل �یىس که بینمي می قرآٓن آٓیۀ ا�ن در
 �ید تأٔ  ندهد، قرار تعبري سوء مورد را �یىس در�رۀ قرآٓن تعل�ت �ىس اینکه �رای اما است، �روردگار
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 بودند، شده فرس�تاده �داوند �انب از که رسوالن د�گر و محمد چون است رسوىل �هنا �یىس که میورزد
 �رسی صاحب �داوند که گوید می و �رد می مح� مس�یحیت تثلیت به آٓیه ا�ن در و اثناء مهني در

 نیست.

 است! شده �لق آٓدم شبیه �یىس ۴
 �اک از را او �داوند هک است ابوالبرش آٓدم �لقت مانند �داوند امر به �یىس �لقت َمثل هام� «

 » گردید. چنان هامندم �ش کامل �دّ  به �رشی گفت �اک آٓن به سپس �ساخت،

 ). ۵۲ آٓیۀ ِمعران ال ۳ سورۀ (

 تفسري:

 می �ام� �دا روح طریق از مرمي که ا�ن از اسالم است. ا�سان �ک فقط �یىس که آٓموزد می قرآٓن
 شده آٓفریده ابوالبرش آٓدم شبیه �یىس که کند می س�نده�  نکته ا�ن به فقط و گريد منی ای نتی�ه هیچ شود

 است.

  قرآٓن در �یىس معجزات-۵
 جمسمۀ ِگل از که است ا�ن معجزه آٓن و ام آٓورده معجزی �دا طرف از و آٓمي می شام �سوی من «...

 امر به جزام به مبتال�ن و مادرزاد �ور و گردد مرغی �دا به � بدمم قدىس نفس آٓن �ر و ساخته مرغی
 ).۴۳ آٓیۀ معران ۳ سورۀ ( »کمن.... زنده �دا امر به را مردگان و دمه شفا �دا

 تفسري:

قرآٓن �اطر �شان می سازد که از �یىس معجزاىت روی داده، منهتا � مكک و ا�ازۀ �داوند! در کتاب 
مقدس مطلىب در�رۀ مرغ گىل واحیای آٓن توسط �یىس نیامده اما در کتاب افسانه های مس�یحیت و 

تعالمي او که مرجعی �رای منابع اسالمی ش�ناخته شده است ا�ن داس�تان وجود دارد که �یىس مرغ گىل را 
(The Souurce Of Islam, St Clair, T&TClark, 1901,s57 منابع اسالمی ) !زنده می کند   

 شد �زل �یىس به �دا طرف از اجنیل -۶
ٓ  کتاب او به و فرس�تادمي را مرمي �ن �یىس سپس و «  ۵۷ احلدید سورۀ ( » �ردمي. عطا را اجنیل سامىنآ

 ). ۲۷ آٓیۀ

 تفسري:
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 اجنیل واژۀ قرآٓن است، شده اعطاء �یىس به �داوند طرف از که کند می اشاره » اجنیل ال « به قرآٓن
 سوره بصورت که است کتاىب اجنیل که کنند می �رداشت چنني مسلام�ن و آٓورد می مفرد بصورت را

 مسلام�ن به ما اگر است. شده ابالغ محمد به شعر بصورت قرآٓن مهچنانکه شده �زل �یىس به هاىئ
 توسط ساده و روان �شلكی و حاكالت و متثیالت قالب در و گو�گون صورت چهار به اجنیل که �گوئمي

 دلیل اجنیل چهار ا�ن وجود �الباً  و مريوند، فرو تعجب در آٓهنا است، شده نوش�ته مس�یح �یىس رسوالن
 و جعل مس�یحیان توسط � رفته بني از » اجنیل ال « اصىل اجنیل که کنند �ور آٓهنا که شود می آٓن �ر

 است. گردیده حتریف

  است نزائیده را �ىس هرگز �داوند-۷
 زائیده �ىس از و نزائیده را �ىس که است �اودان و ابدی �داوند هامن آٓن و است �کی �دا �گو «

 ). ۴-۱ آٓ�ت َاال�الص ۱۱۲ سورۀ ( » نیست. او شبیه �ىس و �شده

 تفسري:

 بودن �کتا ا�ن است �کی �داوند گوید: می که است قرآٓن ّ�م آٓموزشهای از �کی بیانگر سوره ا�ن
 ( تثلیث تفکر نوع هر آٓن در که شود می �میده » توحید *« که بوده اسالم د�ن اصول از �داوند
 به است، شلك سه در �داوند بودن �گانه جتّىل  که  ) القدس روح و �رس پدر، �دا: گانۀ سه �ر�یب
 �داوند که کند می بیان یقني و قطع بطور قرآٓن گريد، می قرار تعارض در توحید � و شده رد شّدت

 متام. نقطه ) مكرت لكمه �ک نه و بیشرت لكمه �ک نه ( است. نرائیده فرزندی هیچگاه

 ندارد. مانندی و رش�ک و است �کی �داوند که است: معىن بد�ن اسالم در توحید اصل

  ندارد �رسی �داوند-۸
  » بودم. من �رستید می را که �ىس اولني بود �رسی را �داوند اگر �گو «

 ). ۸۱ آٓیۀ الزخرف ۴۳ سورۀ (

 تفسري:

 اگر که گوید می رو ا�ن از و کند می رد را است �رسی صاحب �داوند که را تفّکر ش�یوۀ ا�ن محمد
 را �دا �رس موجودیّ�ت قرآٓن بینمي می �س بودم من �رستید می را او که �ىس اولني بود �رسی را �داوند

 کند. می اناكر
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 شود می منکر را تثلیث �یىس-۹
 سوای د�گر �دای و مادرم و من که گفىت مردم به تو آٓ� گفت مرمي �ن �یىس به �دا آٓنگاه �ن �د و «

     » �مش. گفته بناحق خسىن چنني که مرا نرسد هرگز مزنهی تو گفت �یىس و کنید اختیار �امل �دای
 ). ۱۱۶ آٓیه املائده ۵ سورۀ (

 تفسري:

 و مقدس کتاب �رای اعتقاد ا�ن آٓمده، ��ا از است هنفته آٓیه ا�ن در که شود می زده شگفت آٓدمی
 مادرش و خود � که کند توصیه مردم به �داوند �رستش جبای �یىس که است بیگانه مس�یحیت اعتقاد

 �رده معرىف �دا روح �ای به را �یىس مرمي خشصیت محمد که بینمي می آٓیه ا�ن در مضناً  بپرستند، را
 اند�ش�یده؟ می چگونه محمد نیست است معلوم این�ا در است.

 و مرمي �بلوهای و جمسمه رو�روی چگونه که �رده می مشاهده خود زمان در را مس�یحیاىن او اح�الً 
 اشتباه به خصوص ا�ن در محمد �ردند، می آٓمرزش طلب و �رده س�تا�ش را اآٓهن و زدند می زانو نوزادش

 می را نوزادش و مرمي بلکه نبوده معتقد وا�د �داوند به مس�یحیان که کند می تصور چنني و افتد می
 عکس �ر �رستند! می را نوزادش و مرمي بلکه نبوده معتقد وا�د �داوند به پندار ا�ن عکس �ر �رستند!

  آٓموزد: می مقدس کتاب رپندا ا�ن

 تعمید غسل القدس روح و �رس و پدر امس به را ا�شان و سازید من شاگرد را قو�ا متام و �روید �س _
 ». ۲۰-۱۹ آٓ�ت ۲۸ �ب مىت اجنیل « دهید

 وا�د. خشصیىت در است حقیقی ا�سان و حقیقی �دای مس�یح �یىس _

 ». ۱۴و۱ آٓ�ت ۱ �ب یوحنا اجنیل «

 فزي�کی. نه رو�اىن است موضوعی دا� �رس مفهوم _

 ». ۱۱-۶ آٓ�ت ۱۴ �ب و ۱۸ آٓیۀ ۱ �ب یوحنا اجنیل «

 است منرده هرگز �یىس-۱۰
 را او نه و �شتند را او نه صورتیکه در �شتمي را �دا رسول مرمي �ن �یىس ما گفتند که ایرنو از مه و «

 روی از داشتند اظهار خمتلف عقاید او در�رۀ که هام� و شد مشتبه آٓهنا به امر لکن و �ش�یدند بدار
 مقتدر �دا پیوس�ته و �رد �ال خود �سوی را او اینکه جز نبودند آٓن به �اِلم و �گفتند خسىن �ردید و شک

 » است. حمكت روی از مهه اكرش و
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 ). ۱۸۵-۱۵۷ آٓ�ت الِنّساء ۴ سورۀ (

 تفسري:

 عهد «   در حىت ما گريد، می قرار دسمق کتاب روی در رو آٓشاكر تضادی در قرآٓن واقهاً  این�ا در
 خباطر او که گویند می و داده گواهی او مرارت و رجن و مس�یح آٓمدن به انبیاء که بینمي می » عتیق

 » ۵۳ �ب اشعیاء عتیق: عهد « ُمرد. خواهد ا�سان گناهان

 و مس�یح رجن چگونگی و �ردازد می موضوع ا�ن توصیف به » �دید عهد « اجنیل ای معده خبشهای در
 دهد. می قرار �ررىس مورد را او �ش�یدن صلیب به سپس

 �یىس شدن �ش�یده صلیب به شاهدان مقدس، کتاب در چگونه که بینمي می » �دید عهد « اجنیل در
 ا�ن خباطر مس�یح رسوالن متامی تقریباً  دهند، می شهادت او دو�رۀ قیام به سپس داده موثق گواهی

 دهند! یم دست از را خود �ان شهادهتا

 �رد، اختاذ توان می خمتلفی تفاسري آٓهنا که دارند وجود گو�گوىن امارات و ها اشاره نزي قرآٓن از آٓ�ىت در
 مشرتىك نظر مس�یح شدن �ش�یده بصلیب اناكر در قرآٓن مفرس�ن و مرتمجني اتفاق به قریب اکرثیت اما

 از قبل �الیکه در ،» شد �ش�یده صلیب به او که �ردند تصور مردم « گویند می آٓ�ت ا�ن دارند،
 یعىن شود می مصلوب او جبای د�گری خشص و �شد می �ال خود نزد به را او �داوند شدن، مصلوب
 اشتباه به �یىس مادر مرمي حىت و حواریون که شود می �عث اوست هامن و شده دس�تگري بدىل خشىص
 ». �ردند تصور العني رای به آٓهنا « است. شده مصلوب �یىس که کنند �ور و افتاده

 خیاالت و تصورات در �یىس که �رداشت ا�ن اّما نیست معلوم آٓورده را �رداشت ا�ن محمد ��ا از
 نور �شمکش به ها *(گنوستیک گرفته ها *گنوستیک از محمد که است در�فىت از �اىك میشود مصلوب

 ). بودند معتقد دو ا�ن حکومت و س�یادت و ظلمت و

 یو�ىن هلنیسم ایدئولوژی آٓمزيۀ و التقات � دوره آٓن مس�یحیان اعتقادی �رداشت نهام نگرش ش�یوۀ ا�ن
 بودند معتقد ظلمت و نور حکومت به ها* *گنوستیک     است! �شانده تصور ا�ن به را محمد که است

 انا�س بدن مثالً  � ماده �الیکه در است نور منبع از منبعث ا�سان روان و روح گفتند می مثال بعنوان و
 �دای توسط روش�ناىئ �ان که داشتند عقیده مهچنني آٓهنا گريد، می �شأٔت » ظلمت « �ر�کی منبع از

 ا�ن به سپس آٓهنا آٓید، می پلیدی و پلش�ىت �دای از ماده و ظلمت �ان �الیکه در شده، ساخته نیکی
 منشاء وا وجود بلکه نبوده ا�سان چون فزي�کی بدىن صاحب مس�یح �یىس که شدند �ش�یده احنراف

 ای �ّده است مرده روش�ناىئ �گوئمي که اینست مثل بود، خواهد �ميعىن او مرگ بنا�را�ن است روش�ناىئ
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 مصلوب که �ردند می زندگی اسکندریه شهر در میالدی ۱۴۰ � ۱۲۰ سالهای در *گنوستیکها* مهني از
 معروف "Basilides" ها �س�یلیدس بنام گروه ا�ن دا�ستند می اساس و پایه ىب را مس�یح �یىس شدن
 که »   �رس دید، را مردم گمراهی �شان و �م ىب و ازىل �دای آٓن ...چون گفتند: می چنني و بودند
 از دارند نوئوس خود ارشدNous �ور او به که را آٓ�ىن � فرس�تاد آٓ�ن راه�ىئ �رای است مس�یح هامن
 دهد، جنات دنیاىئ قُدرهتای و �ل

"Arkontenas"آٓنگاه �یىس مس�یح �ر مردم آٓر�ون  

"Simon Fro m Cyrene" ظاهر میشود و معجزات خود را آٓشاكر می سازد، سپس س�ميون �رانه 

 می مصلوب اشتباه و تدبريی ىب ا�ر در » س�ميون « او �کشد بدوش را �یىس صلیب � شود می جمبور
        ظاهر س�ميون شامیل و شلك در �یىس سپس است �یىس هامن او که کنند تصور مردم � شود
 « ئوسن  از که بود رو�اىن و نوراىن ای چهره او خندد، می حصنه ا�ن به و ا�س�تاده ای گوشه شود، می

 مردم چون زد، می پوزخند �الیق بالهت به اینور از و بود �رده در�فت را خود قدرت » ازىل �دای
 اوهام در جامعت روی ا�ن از کند، خمفی مردم َانظار از را خود بود توا�س�ته او و دیدند منی را او آٓر�ونت
  ....... بود س�ميون هامن او �الیکه در شده �ش�یده صلیب به که دیدند می را مس�یح ظاهراً  افتادند،

(Jesus Till Mother Teresa,Tergel,Verbum,1973,S 29) 

            های *گنوستیک از را مس�یح شدن �ش�یده بصلیب داس�تان محمد که شود می معلوم این�ا در
 تناقص در اساساً  که آٓورد می خصوص ا�ن در آٓ�ىت آٓشاكر و ُمتقن بصورىت و است گرفته » آٓر�ونىت «

                          کريد. می قرار » �دید عهد « اجنیل � رودررو و آٓشاكر

 م. دانند. می �نس �ک از را روح و نور بوده معتقد روان ماندگاری و روح اصالت به ها **گنوستیک

 است؟ مرده �یىس مهه ا�ن �لريمغ آٓ� -۱۱
 ). ۲۴۰ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ ( » مباند. زنده ز��شان و مبريند شام بني از مرداىن «

 ترصف مرا روح چون بودم، آٓهنا میان در که مادامی بودم اعامل �ظر و گواه مردم آٓن �ر خود من«...
 ). ۱۱۷ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ ( » بودی. آٓهنا �ظر و نگهبان خود �ردی

 » �ردم. �ال خود نزد آٓسامن به و �رده قبض را تو روح من �یىس ای «

 ). ۵۵ آٓیۀ رانِمع  ۳ سورۀ (
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 �ر آٓخرت زندگی �رای روز�که و روم �ان از روز�که آٓمدم، بدنیا روزی �د من �ر حق سالم و «
 ). ۳۴ آٓیۀ مرمي ۱۹ سورۀ ( » شوم. انگیخته

 تفسري:

واژۀ عرىب یَُتَوفُونَ  به معنای مردگان است .. « از میان مردگان » طبق ( سورۀ ۲ البقره آٓ�ت 
۲۴۱/۲۴۰ ) ا�ن واژه مصداق مردن است مضناً  مهني آٓ�ت از ز�ىن خسن می گوید که شوهرا�شان در 

گذش�ته اند. در مضن بنیان واژۀ فوق �رای مرگ مس�یح در قرآٓن ظاهر می شود که ر�شه در هامن وفات 
و فوت دارد، در سورۀ ال ِمعران آٓ�ت ۵۵/۴۸ نزي واژۀ « ُمتََوفّیک » آٓمده است که طبق لغتنامۀ    
 مدرن نوش�تۀ ها�س ِور  "Hans Wehr"لكمۀ متوفاً  مرتادف مرحوم � فوت شده �رمجه شده و حىت  

 دس�هتایت.... در مرا ۱۱۷/۱۱۷ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ در

 لكمه ای اس�تفاده شده است که از هامن ر�شۀ "متوىف"و"تََوفّیىن" که به معنای مردن است اس�تخراج

  در �یىس وجود�که � رود می �اكر مس�یح �رای نمرد لَفظ مهني قرآٓن در شود، می

 "سورۀ ۵ املائده آٓیه ۱۱۷ ..... می گوید: مرا احماء �ردی مرا مرياندی "

 �یسای ۳۳/۳۴ آٓ�ت مرمي ۱۹ سورۀ در �ه اگر و » مقیشی الهیی تفسري �ردی ترصف مرا روح «
 مثل شدن �رانگیخته و مرگ ،زندگی ( گوید می خسن �اىك �رۀ ا�ن روی �ر خود �م روز سه از نوزاد
 ۴ سورۀ به که قرآٓن ُمتنفذ و معترب ُمرتمجني و ُمفرس�ن عقاید اساس �ر مهچنني و ) مردم د�گر سا�ر

 پندار در بلکه شود می مصلوب نه و مميريد نه �یىس اند �رده استناد روش�ىن به ۱۵۶/۱۵۷ آٓ�ت النّساء
 نوزاد �یىس ز�ن از او   » �ىل « شده پذ�رفته رمسی قرآٓن طبق شد، متصّور اینگونه ظاهر صورت و

 دو�ره است: �رتیب بد�ن که میدهد بدست سنىت ای �رمجه او رس�تا�زي و آٓىت مرگ لكمۀ به راجع
 د�گران چون سپس و مريد می مردمان سا�ر شبیه او �س گردد، می �ز حبّیات مس�یح �یىس روزی

 او است، بفرد منحرص موردی مس�یح �یىس گذشت رس اجنیل، طبق �ر اّما *   شد. خواهد �رانگیخته
 شده پیش و �س مجالت اندىك �رمجه در * کند. می قیام سپس و گردد می مصلوب شود، می متوّ� 

  م است.

  دهد می �شارت را محمد نبّوت �یىس -۱۲
 �املی ""قرآٓ�ش و بیاید است امحد �مش که �زرگواری رسول من از بعد که دمه می مژده را شام نزي و «
 ( معجزات ا�ن گفتند آٓمد �لق �سوی معجزات و آٓ�ت � رسول آٓن چون و سازد روشن حمكت بنور را

 ). ۶ آٓیۀ الّصف ۶۱ سورۀ ( » است. آٓشاكر ِحسری ) وی قرآٓن
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 تفسري:

 کند، می توجیه اس�تدالل دو ا�ن � را مس�یح �یىس آٓمدن و �رده �کیه �م �رهان دو به قرآٓن آٓیه، ا�ن در
 مورد را موىس کتاهبای یعىن سابق های ماكشفه محمد چون � که است آٓمده مس�یح �یىس آٓنکه اول

 از که بوده عرىب امحد و محمد های �م اصوالً  دهد �شارت را محمد رسالت آٓنکه دوم دهد، قرار تصدیق
 �شارىت اجنیل در آٓ�مگر که کنند می سوال مس�یحیان ما از مسلام�ن اغب شوند، می مش�تق ر�شه �ک
 وجود اجنیل در خصوص ا�ن در نقىل و �شانه �وچکرت�ن حىت گفت �ید متاسفانه نیامده؟ نبّوت �رای

 حواریون نزد پنطیاكست زرو در القدس روح از بعد که کند می بیىن پیش مس�یح �یىس بلکه ندارد،
 و ۱۵-۴ آٓ�ت ۱۶ �ب و ۲۶ آٓیۀ ۱۵ �ب و ۲۵-۱۵ آٓ�ت ۱۴ �ب یوحنا اجنیل ( شد. خواهد ظاهر
 روز در بود داده قول مس�یح �یىس مهچنانکه القدس روح و ). ۸-۴ آٓ�ت ۱ �ب رسوالن اعامل رسالۀ

 ). ۴-۱ آٓ�ت ۲ �ب رسوالن اعامل رسالۀ ( شد ظاهر حواریون به پنطیاكست

 گريی: نتی�ه

 وجود ا�ن � ندارد وجود » �دید عهد « اجنیل در کند می عنوان قرآٓن که مواردی متامی تقریباً  �ه اگر
 اجنیل که او کتاب �یىس،  معجزاِت  �روز مرمي، زائیدن کند. می مطابقت اجنیل � آٓن مطالب از �ر�
 » �دید عهد « اجنیل که هستند مثالهاىئ مج� از �داست فرس�تادۀ و مس�یح او آٓنکه و شود می �میده
 است! منطبق

 �ر�ن �ّدی مج� از اند. شده منحرف » �دید عهد « اجنیل اصول از که دارد وجود قرآٓن در مواردی اما
 وجودی �لّت اناكر و او شدن مصلوب اناكر مس�یح، �یىس بودن �داىئ اناكر منونه، �رای قرآٓن احنراف
 او شدن �ش�یده صلیب به و مس�یح �یىس ظهور حمكت صورت هبر اسالم است. مس�یح �یىس ظهور

 شفاعت و رس�تگاری مبرش و خبش جنات �ک را او و کند می رد را ا�ساهنا گناهان آٓمرزش منظور به
 عنوان به فقط انبیاء سا�ر و محمد و موىس مهچون او بلکه آٓورد منی حساب به �دا و ا�سان بني کننده
 ر�نیّت به اعتقاد بدون مس�یحیت که شود می ساز مسأٔ� آٓجنا از وضوعم شود، می پنداش�ته �دا رسول
 مقرر او در �داوند جتىل طرف از گناهان آٓمرزش �رای که او شدن مصلوب حمكت و مس�یح �یىس
 اما شد. خواهد اعتبار ىب مه اجنیل و گش�ته هتیی خود سودمندی از شده، �اىل حمتوی از است شده

 شد. گفته که است هامن مس�یح �یىس به راجع قرآٓن پیام و �رداشت

 قرآٓن در محمد *�ا�گاه
 شود: می منحرص ز�ر موارد به اسالمی اميان
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 ) اّ�  رسول محمّدٍ  و �اّ�  الا� ( است او رسول محمد و ندارد وجود اّ�  جزء �داىئ هیچ _

 و آٓمد خنواهد رسوىل او از �س است. انبیاء �امت و نبّوت خمت او بلکه نبوده �دا رسول �هنا محمد _
 شد. خنواهد ظاهر ای ماكشفه

 است. آٓمده رویدادها ا�ن شامر گاه هبمراه محمد زندگی ر�دادهای از �ر� ز�ر عناو�ن در

 گوید. می حیات بدرود عبداّ�  پدرش تو� از قبل شود، می متو� محمد میالدی، ۵۷۰ 

 پدر عبداملطلب و دهد می دست از سالگی شش سن در را آٓمنه خود مادر محمد میالدی، ۵۷۶
 شود. می او رس�رس�ىت دار عهده معو�ش ابوطالب سپس گريد، می عهده به را او رس�رس�ىت امر �زرگش

 بني او که رسد می بنظر کند، می سفر سوریه به اكرواىن مهراه �ر اولني �رای محمد میالدی،  ۵۷۹
 شود. می آٓش�نا کتاب اهل � �ر خنس�تني �رای سفر ا�ن در و است سالگی ۱۲ � ۹ س�نني

 و آٓید می در او �دمت به مّکه �رومتند ز�ن از �کی �دجيه اكرواندار عنوان به محمد میالدی، ۵۹۳
 می آٓش�نا » حبريه « بنام مس�یحی راهبه �ک � و داده �شان متایل سوریه کتاب اهل � مبعارشت سپس
 دارد. سن سال ۲۳ محمد موقع ا�ن در شود

 ازدواج �دجيه � سپس و شده مذهىب طلبۀ �ک به تبدیل او سالگی، ۲۵ سن در محمد میالدی، ۵۹۵
 در آٓمزيی ا�رتام موقعیت از محمد ازدواج ا�ن از �س داش�ته، سن سال ۴۰ زمان آٓن در �دجيه کند، می

 در �هناىئ به و �رداخته داری روزه و زهد به محمد سالها ا�ن �الل در شود. می �رخوردار مکه مراجعۀ
 چرا مثالً  که شود، می مطرح �را�ش سو�ىت اند�شده، �رس�ىت �کتا به او رود، می فرو معیق تفکرات
 اّ�  ا�ن و است نکرده مالقات هرگز را او چرا و داده دست از شده می �میده *عبداّ�* که را پدرش

 دهد* می معىن اّ�  �دمتگزار عبداّ�  * کیست؟

 است، دار روزه و بوده پارساىئ و زهد �ال در حراء �ار در مّکه �ارج او �الیکه در میالدی، ۶۱۰
 ،» خبوان « ِاقرَاء �گوید: که واهدخ می �ر سه او از و گرفته آٓغوش در را او �ربئیل که کند می حس

 �یب �س�یار او �رای و� ا�ن گوئمي، می و� �م آٓنرا ما که شود می حمسوب او ماكشفۀ اولني ا�ن
 لرزد، می کند، می �زگو را �ال رشح �دجيه مهرسش �رای و رود می �انه به �رساند، می را او و بوده

 بوده �دا �انب از و� ا�ن آٓ� که شود می �ردید ارد� رفته، فرو �ر�کی در کند می رسما احساس
 که » نوفل �ن ورقا « خود معوی �رس مهراه به و دهد می د�اری را او مهرسش �دجيه اما نه! � است

 شده مبعوث و انت�اب پیامربی به �داوند طرف از او که کنند می جماب را ُمّرَدد محمدِ  است مس�یحی
 قرار اس�تقبال مورد او تعل�ت وىل �ردازد می خود رسالت �رش و تبلیغ هب محمد ماجرا ا�ن از �س است،
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 اولني از �س � �شد می طول سال سه شود، می موا�ه مّکه �امعۀ شدید مقاومت � بلکه نگرفته
 آٓشاكر او به را خود ماكشفات د�گر �ر ساده ای گونه به و بتدرجي شده، ظاهر او �ر که ای ماكشفه
 سازند.

 به جمبور ای �ده گريند، می قرار پیگرد و تعقیب مورد مّکه مسلام�ن �و�ک گروه اولني دی،میال  ۶۱۶
 میگر�زند. ) کنوىن اتیوپیی ( �بشه به و شده فرار

 تقومي مبداء عبارىت به � شده حمسوب عطف نقطۀ مسلام�ن » شامر گاه « در سال ا�ن میالدی، ۶۲۲
 آٓ�از مّکه در که مسلام�ن فشار و پیگرد بعلت که تاس سال ا�ن در شود. می حمسوب جهری سال

 که است �رتیب بد�ن و کنند، می �اجرت قدمي » یرثِب  « � امروزی مدینۀ به آٓ�ن از نفر ۱۵۰ شده،
 او و �رده اس�تقبال محمد رسالت از مدینه مردم از �س�یاری گريد، می قرار مسلام�ن تقومي مبداء سال ا�ن
 پای �ای مدینه در او مهراه مسلام�ن و محمد آٓنکه از �س پذ�رند، می » اّ�  رسول « عنوان به را

 مورد را ُمسلّح جتاری اكرواهنای آٓهنا آٓورند، می روی *�ار�گرانه* های جنگ * به �بند می مس�تحمكی
  دهند. می قرار جهوم مورد را بدوی طوایف داده قرار تعدی

 به اسالم صدر �ار�گرانۀ های جهوم ا�ن از رشیعىت �ىل دکرت شادروان ش�ناىس اسالم کتاب در ( *
 ). م . است چر�کی های جنگ ش�یوۀ هامن رشیعىت دکرت �زمع که شود می �رده �م » رسیه « عنوان

 مهني به منسوب نزي محمد خشص خود و داش�ته عهده به را مّکه رهربی که قر�ش طایفۀ بیشرت مهه از و
 اش قبی� و محمد بني مناز�ه و دعوا مهچنان الجرم و شود می عواق چپاول و دس�تربد مورد است طایفه

 �بد. می گسرتش اسالم �رتیب بد�ن و مانده �ىق الین�ل

 اینکه از �س محمد پذ�رند، منی �دا پیغمرب عنوان به را محمد رسالت مدینه هيود�نِ  اتفاق به قریب اکرثیت
 �زل آٓ�ىت او به �س ا�ن از دهد، می روش تغیري �گهان به گذرد می مدینه در اقامتش از سال دو فقط
 جهری سوم اسالم در سپس دهد تغیري مّکه مست به اورشلمي از را مسلمني قبیلۀ �ت که شود می

 کند، می اخراج سوریه به مدینه از دارند �م قینقاع بىن که را هيود قوم اولني میالدی، ۶۲۴ � مطابق
 است » النّضري بىن « که هيود قوم طایفۀ د�گر » میالدی ۲۵۶ « � مصادف جهری چهارم سال در

 و شود می مصادره اموالشان و گردیده جمبور » اجباری �وچ « ب� �رک به و شده واقع غََضب مورد
 �روا�ر�ن مورد شوند می خوانده » قریظه بىن « که هيودی قوم آٓخر�ن �رند. می بدر سامل �ان گونه بد�ن

 فرزندان و ز�ن و ) شوند می زده گردن ( شده �ش�ته قوم ا�ن مردان از نفر ۶۰۰ گرفته قرار تعد�ت
 شوند. می �ُرده �َردگی آٓهنا
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        مهۀ شود می �سلمي �ّدی مقاومت بدون کند می مح� مّکه به مرد هزار ده � محمد میالدی، ۶۳۰
 به سفر در که قدميی مذهىب مرامس از �س�یاری اما گردند می مهندم و شده شکس�ته �عبه �انۀ های بت
 �امك عنوان ب او موقعیت و گرفته قرار محمد تصدیق و امضاء مورد شد می ر�ایت ا�ن از پیش �عبه

 شود. می تثبیت العرب جز�رة بالمنازع

 شود. می سپرده �اک به مدینه در و کند می فوت محمد میالدی، ۶۳۲

 در فراواىن مطالب کنمي، مراجعه قرآٓن به دمحم شگفت خشصیت و چهره �ر معیق ش�نا�نت �رای ما اگر
 دهمي قرار ش�ناىس مورد اكمالً  آٓن جزئیات � را مرد ا�ن س��ی بتوانمي اینکه �رای �س بینمي، منی کتاب ا�ن

 کنند. می محمد �ردار و گفتار �ر داللت که کنمي مراجعه ) ها سنت ( ا�ادیث به جمبورمي آٓنگاه

 کنند اطاعت محمد و �دا از �ید مسلام�ن-۱
 » �ردمي. می اطاعت را رسول و �دا ما اكش ای گویند �گردد، مهی آٓ�ش �ر صورهتا�شان روز آٓن در «

 ). ۶۶ آٓیۀ �حزاب ۳۳ سورۀ (

 آٓمده �ئل �زرگ روزی و �ري سعادت به البته کند، اطاعت را �دا رسول و �دا که هر و «.....
 ). ۷۱  آٓیۀ �حزاب ۳۳ سورۀ ( »است.

 تفسري:

 اطاعت مه را محمد یعىن او رسول �ید بلکه شود منی منحرص �دا به فقط مسلام�ن اطاعت اسالم در
 رسول از و �داوند که کند می توصیه مسلام�ن به و �رده اشاره نکته ا�ن به قرآٓن �س�یاری موارد در �رد،

 کنید، راجعهم ) ۵۳_۵۴/۵۰_۵۱ آٓ�ت النّور ۲۴ سورۀ ( به بیشرت اطالع �رای کنید اطاعت او
 شگفت دهد می گونه �دا و مقتدر خشصیىت محمد به اسالمی ا�ادیث اینکه از غرب مردم از �س�یاری

 گواهی او زندگی خمتلف های موقعیت و ها عرصه در محمد اعامل و خسنان از ا�ادیث ا�ن شوند، می زده
 روشن آٓجنا از قرآٓن � ادیثا� ارتباط گویند، می » سنت « را محمد �ردار و اقوال مسلام�ن دهند. می
 اطاعت محمد از که کند می گو�د مسلام�ن به مّکرر دفعات به و خمتلف موارد در قرآٓن که شود می

 و مّو�ه اكمالً  محمد اقتدار و شده جس�ته �ر آٓهنا به مراجعه امهیت و ا�ادیث �ا�گاه که این�است کنند،
 گردد. می فهم قابل

 نبیاست � �امت محمد-۲
 » نبیاست. � �امت و �دا رسول او نیست شام مردان از �ک هیچ پدر دمحم «

 ) ۴۰ آٓیۀ �حزاب ۳۳ سورۀ (
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 تفسري:

 �دا رسول آٓخر�ن محمد که اینست معنای به این�ا در » انبیاء �رافراش�ته � پیامربان ُمَصّدق « اصطالح
 آٓخر�ن قرآٓن اسالم اساس �ر که است رو مهني از و �بد می �امته پیامربان نبّوت او آٓمدن � و بوده

 شود. می حمسوب �داوند ) ماكشفه ( کتاب

 �ساخت ظاهر معجزاىت محمد –۳
 ای �گو آٓوردند، اميان آٓن به بیاید آٓیىت اگر البته که �ردند �د قسم سوگند �ر�ن خست به �دا به و «

 آٓهنا که شوید می مطمنئ اناكفر  ا�ن گفتۀ به مومنان شام و منیدانید شام و �داست طرف از آٓ�ت پیامرب
 » آٓورند. منی اميان هرگز آٓید آٓیىت اگر که معاندند مردم هامن

 ). ۱۰۹ آٓیۀ �نعام ۶ سورۀ (

 تفسري:

 محمد و رود می �س�یار خسن مورد ا�ن در قرآٓن در و منیشود صادر معجزاىت محمد از که است آٓن حقیقت
 �داوند معجزۀ که کند می اشاره » قرآٓن « به راوانف دفعات به وىل کند منی �هنان هیچگاه را حقیقت ا�ن

 است.

 است محمد معجزه قرآٓن – ۴
 من �داست، نزد آٓ�ت �گو �شد، ظاهر �دا �انب از معجزاىت و آٓ�ت او به چرا گویند می هنوز «

 نکرد کفایت معجزه را اینان آٓ� ندارم، ای وظیفه �دا از �لق �رساندن جزء هس�مت، دهنده هشدار رسول
-۴۹ العنکبوت ۲۹ سورۀ ( » �ردی. تالوت آٓهنا �ر تو و فرس�تادمي تو �ر ما را �زرگ کتاب چنني که

۵۰.( 

 تفسري:

 �داست. معجزۀ خود قرآٓن وىل نداده �روز معجزاىت محمد که ورزد می ارصار نکته ا�ن �ر قرآٓن

 �رد مشاهده را �ربئیل دو�ر محمد -۵
 نزد�ک آٓنگاه بود کامل ا�الی افق در رسول آٓن و �رد ه�لو  اكمل صورت به که مقتدری فرش�تۀ هامن «

 » شد. آٓن از نزد�کرت � کامن دو بقدر او � و آٓمد

 ). ۹-۶ آٓ�ت النجم ۵۳ سورۀ (

 تفسري:
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 تفسري �ىل نوش�تۀ مقدس قرآٓن « اساس �ر است. �ربئیل » ُمقَرب « فرش�ته به راجع قرآٓن آٓ�ت ا�ن 
 به �کبار کند، می مشاهده خمتلف موقعیت دو در را » ئیل�رب  « �داوند فرش�تۀ محمد ۵۰۹۲  شامرۀ
 است اورشلمي معبد به مکه از محمد سفر دوم مرتبۀ و رسالتش رشوع و نبّوت به شدن �رانگیخته موقع
 از بعدی عنوان به ) م. مس�د�قىص! به مس�داحلرام از معراج ( است. مهراه او از گرفنت فاص� � که

 شود! هتو� نزي فصل سفر مهني

 » معراج « اورشلمي به محمد ش�بانۀ سفر -۶
 را پريامو�ش که مس�د�قىص به مس�داحلرام از را خود بندۀ ش�ىب که �داىئ است مزنه و پاک «

   » بیناست. �داوند که مناید او به را خود آٓ�ت  �م و داد سري و ساخت نعمت �ر و مبارک

 ). اول آٓیۀ �رسا ۱۷ سورۀ (

 تفسري:

 می �رواز اورشلمي معبد به گرفته قرار مکه در که �عبه از ش�ىب محمد که گوید می ما به آٓیه ا�ن در قرآٓن
 �ا�شه بنام محمد ز�ن از �کی از » احساق ا�ن « اسالمی ُم�ّد�ن از �کی های نوش�ته اساس �ر کند

 صورت رو�اىن معراج فقط « ماند �ای به مکه در محمد جسم معراج شب در میکند: نقل چنني
 اورشلمي معبد به ملکوىت سفر و سري ا�ن در محمد اینکه به راجع جزئیاىت رشح قرآٓن در اما » م پذ�رفت.

 مشخص لكّی طور به و ندارد وجود مطلىب است شده می دیده چگونه معبد اینکه و �رده مشاهده �ه
 « دیوار �هنا مثال �رای آٓن های خرابه جزء اورشلمي معبد از روزگار آٓن در که بوده مطلع محمد آٓ� نیست

 نه؟ � مانده �ای به » ندبه

 گوید: می داس�تاهنا از �کی است، �فته اختصاص محمد معراج به خمتلفی های خبش مسلام�ن ا�ادیِث  در
 شود! می سوار �ُراق بنام حیواىن ُگردۀ �ر �ربئیل مقرب فرش�تۀ مهراه به محمد سفر ا�ن در

 در محمد که رفته ای اشاره موضوع ا�ن به » هشام ا�ن سريت « کتاب زا احساق ا�ن ا�ادیث از �کی در
 اّ�  �رستش به و �رده مالقات را آٓهنا اورشلمي معبد در �رخورد �یىس و موىس و ا�راهمي به سفر ا�ن

 آٓید، منی مبیان » مس�د�قىص « اورشلمي معبد بودن خمروبه از ذ�ری �دیث ا�ن در مناید، می دعوت
 است! نداش�ته وجود میالدی ۶۰۰ سال در معبد ا�ن آٓ�ر از ا�ری واقع در هک گفت �ید

 استناد آٓن به املصاحب مشاكت کتاب در است معروف » قتاده « �دیث بنام که ا�ادیث از �کی در
 می ز�رت را خمتلف پیامربان و �رده س�یاحت و سري آٓسامن هفت در �ُراق و �ربئیل هبمراه محمد شده

 �ا�گاه مثال �رای و کند می مالقات را مس�یح �یىس و دهنده تعمید حيىي دوم آٓسامن در بطور�که کنند،
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 که آٓیند می فرود �غی به �ربئیل و محمد سفر ادامه در داد، قرار » ا�الء عرش « هفمت آٓسامن در ا�راهمي
  اسالمی: منابع ( �ردازند می �گردش آٓهنا �غ ا�ن در و است �ر�ن هبشت هامن

The Sources Of Islam,St Clair-Tisdall,T&T Clark,1901,s76-78  

 زندگی: ش�یوۀ و اسالم مکتب مهچنني، و

 ( Islam 1ära och livsmönster,Hjärpe,AWE\GEBERS,1979,s44  

 است جعىل پیغمربی که شود می مهتم محمد-۷
 �زرگی شاعر دمحم بىل است، اساس ىب خیاىل و خواب قرآٓن خسن که گفتند �دان مردم ا�ن ولیک «

 » بیاورد. ما �رای ای معجزه و آٓیت گذش�ته پیامربان مانند گرنه و �فته فرا خود را لكامت ا�ن که است

 ). ۵ آٓیۀ �نبیاء ۲۱ سورۀ (

 تفسري:

 �رداختۀ و ساخته قرآٓن که کنند می مهتم را محمد مردم آٓن در که است خرواری منونۀ از مش�ىت آٓیه ا�ن 
 در ها منونه ا�ن از بیاورد، ای معجزه گذش�ته انبیای چون دارند انتظار او از مردم مهچنني اوست، خود
 شود. می دیده وفور به قرآٓن

  شود می مهتم پیامربان سا�ر مانند محمد-۸
 » است. دیوانه � ساحر او گفتند » �کذیب را او « آٓنکه جزء نیامد پیشني ملهتای �ر رسوىل هیچ مه «

 ). ۵۲ آٓیۀ اّ��رات ۵۱ سورۀ (

 تفسري:

 می مهتم خود معارص�ن طرف از گذش�ته پیامربان چطور که کند می اشاره حقیقی به آٓیه ا�ن در محمد
 می �شان مظلوم را خود خمالفان، مقابل در و آٓورده در نيپیش پیامربان �رنگ را خود محمد این�ا شدند،

 دهد می هشدار خود خمالفني به او ندارد، را او � خمالفت �رای �ىس رسد، می قدرت به وقىت اما دهد
 رس�ید. خواهند جمازات به کنند، مقاومت اگر که

 کند ازدواج متعدد مهرسان � � �فت ا�ازه محمد -۹
 نصیب غنميت به �داوند که را کنزياىن و �ردمي �الل �رتو �ردی ادا را �رشان که را ىنز� ما پیامرب ای «
 وطن از تو � که �ا� د�رت و داىئ د�رت و معه د�رتان و معو د�رتان نزي و شد تو ملک و �رد تو

 حشناك به مه رسول و ببخش�ند ِمهر و رشط ىب رسول به را خود که ای مومنه ز�ن نزي و �ردند جهرت
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 « را مومنان ملکی کنزيان و عقدی ز�ن حمك � که مومنان دون است خمصوص حمك ا�ن که �شد مایل
 تو وجود �ر که بود سبب بد�ن و �ردمي �الل تو �ر که را مهه ز�ن ا�ن �ردمي بیان خود �مل به » بیشرت

 » است. ر�س�یا مغفرت و رمحت بندگان �ر را �دا و نباشد زمحىت و خرج هیچ نگاه امر در

 ). ۵۰ آٓیۀ �حزاب ۳۳ سورۀ (

 تفسري:

 محمد آٓجنائیکه از اما کنند اختیار مهرس چهار وا�د آٓن در که شدند ُمِحق و �فته ا�ازه �ادی مسلام�ن
 خصوص ا�ن در و �رده ازدواج متعدد مهرسان � �فت ا�ازه و  خمتارگریده رفت می شامر به �دا رسول

 مبثابه شدند، می �رده اسارت به جنگی غنامئ عنوان به که ز�ىن اسد.�ش�ن مسیت به را مرزی و �دّ 
 طبق شدند می آٓهنا مالک ازدواج �رشیفات ر�ایت بدون آٓهنا صاحبان و آٓمدند می شامر به حّرىب ارسای

 که میدانمي خود ما ( آٓمدند می شامر به ملکی کنزيان زهنا ا�ن ) ۵۰\۵۰ �حزاب ۳۳ سورۀ ( مزبور آٓیۀ
 دسرتس در قرآٓن تفسري �راساس و ) امي داش�ته مقرر کنزيا�شان  و مهرسان و آٓهنا �رای را �زيی �ه

  شوند. می حمسوب �رده ز�ن هامن آٓهنا غر�هيا

 تصاحب �ر دال » است مالک آٓهنا راست دست آٓ�ه معنای به « یَمیُنَک  ماَملََکت قرآٓىن اصالح اما و
 های آٓیه در �ردن خود مال و تصاحب اصطالح ا�ن ،است مسلام�ن توسط کنزيان و ز�ن مالکیت و

 که کنند می جنگی غنامئ مالکیت �ر داللت و دارند وجود جزئیات رشح � و مشخص بطور قرآٓن د�گر
 حقیقت در آٓمدند می بدست جنگ در که ز�ن ا�ن شوند، می آٓهنا بالمنازع مالک بالفاص� مسلام�ن

 محمد خمالفان انتظار در آٓمزيی رسوا و تلخ رسنوشت واقع در .شدند می مسلامن مردان کنزيان به تبدیل
 می در کنزيی به و رفته اسارت به ر��شان خوردند، می شکست مسلام�ن س�پاه توسط اگر چون بود

 آٓمدند.

رشح ُمَفَصل ا�ن واقهیت در مجمو�ۀ ا�ادیث که توسط ُم�َدث البیضاوی نوش�ته شده مرشو�اً  مکتوب    
    Blance Of Truth,The religious Tract.Society,1901, S328   :است.        مزيان اميان 

 محمد �رای ازدواج شدن ممنوع-۱۰
 به ز�ن ا�ن �ردن ُمبدل نه و نیست �الل تو �ر زن هیچ عقد نه د�گر » ز�ن « ا�ن از بعد رسول ای «

 و شوی مالک که کنزيی مگر آٓید زیبا نظر در �س�یار و آٓىئ شگفت به او زیباىئ از چند هر د�گر زن
 » است. نگهبان و مراقب �زي هر �ر �داوند

 ). ۵۲ آٓیۀ �حزاب ۳۳ سورۀ (
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 تفسري:

 محمد زمانیکه درست و اسالمی جهری هفمت سال � مصادف میالدی ۶۲۹ سال ازدواج شدن ممنوع ا�ن
 مجمو�اً  او البته ( ودهب زن ۹ صاحب محمد موقع آٓن شود، می ابالغ او به گذش�ته می معرش از سال ۵۹
  از ) اند بوده او » ُمتعه « صیغه در د�گر زن ۲ �الوۀ به کند می اختیار خود معر طول در زن ۱۱

 از متعددی زهنای � بوده آٓزاد آٓسودگی و �ل فَراغ � محمد که رفت طفره توان منی حقیقت ا�ن افشای
 کنزي آٓن منونۀ �رده، می اس�تفاده سوء خود موقعیت از محمد واقع در کند، اختیار خود کنزيان میان

 �ىل نوش�تۀ مقدس قرآٓن ( : به شود رجوع آٓید، می در او صیغۀ به بعداً  که است » ماری « او مس�یحی
        ) ۳۷۵۴تفسري

  (The Holi Quran, Ali not 3754 )  

 

 کند معل نوبت از �ارج � میابد ا�ازه محمد -۱۱
 از آٓنرا مه و بپذ�ر خبود خواهی را که هر و داری موخر نوبتش را ز�نت از �ک هر رسول ای تو «

 هبرت ) ز�ن �ر بودن مطلق خمتار ا�ن ( نیست �ىك تو �ر �ز خواندی �ر به  ش اگر راندی خود
 عطا را ا�شان آٓ�ه به بلکه �شد حمزون نباید هیچیک هرگز و آٓهناست دیدۀ روش�ىن و دل شادماىن

 ). ۵۱ آٓیۀ �حزاب ۳۳ سورۀ ( د�ش خش�نود مهیشه �ردی

 تفسري:

 وجود �رضایىت و شاكیت و گالیه محمد ز�ن میان در که شود می اس�تنباط چنني آٓیه ا�ن بیان ش�یوۀ از
 گ� �عث �ردن معل نوبت از �ارج ا�ن �رده، منی ر�ایت را آٓ�ن به رجوع نوبت محمد ز�را است، داش�ته

 ای ساده بصورت را اكر �ارۀ اّ�  محمد، شدن �الص و ُمعَضل ا�ن �ل �رای و بود شده زهنا شاكیت و
 قرار �ئید مورد صورت ا�ن به محمد �ردن معل نوبت از �ارج و کند می ا�الم او به و� طریق از و

 گريد. می

 ) م. خوابد می دارد متایل که کدام هر نزد او (

 کند �دول خود خست قرارهای و قول از � �فت ا�ازه محمد-۱۲
 در سازی، خش�نود را ز�نت � �ردی حرام فرمود، �الل تو �ر �دا که آٓنرا �ه �رای گرامی پیغمرب ای «

 کفاره به را خود سوگندهای که شام �رای �رد حمك �دا است، �ر�ن و آٓمرزنده �داوند صورتیکه
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 �لق امور و حمكت به دا� �امل �زي مهه �ر او مه و است �فذ حمكش و بندگان شام موالی او نگشائید
 ). ۲_۱ آٓ�ت التحرمي ۶۶ سورۀ (  » است. آٓگاه

 تفسري:

 و زا حمنت �را�ش قرارها و قول ا�ن واجرای داده قولهاىئ خود ر�ن به محمد که است اشاكر اكمالً 
 از ای آٓیه به توسل � د�گر بیان به کند می �ل را خود مشگل ای آٓیه بوس�یلۀ �س شود، می س�نگني

 میشکند. را آٓهنا و �رده �دول آٓفر�ن مشلك قرارهای و قول

 کند می ازدواج خود خواندۀ �رس ُمَطلقۀِ  مهرس � محمد-۱۳
 به ) �ارث زید�ن ( آٓزادی نعمت تواش و خبش�یده اسالم نعمت �دا�ش که �س آٓن به تو چون و «

 �هنان لد در آٓ�ه و مده طالقش و برتس �دا از و توست مهرس که نگهدار را زىن �رو گفىت نصیحت
 �س برتىس بود �اوار�ر �دا و �رس�یدی �لق رسز�ش و خمالفت از تو و ساخت آٓشاكر �دا میداش�ىت

 » آٓوردمي. در تو بناكح را او داد طالقش و گرفت دل اكم زن آٓن از زید چون » غرض بد�ن « مه ما

 ). ۳۷ آٓیۀ �حزاب ۳۳ سورۀ (

 تفسري:

 ( البیضاوی یعىن است ُمَ�َدث د�گری و قرآٓن رتمجم �کی که مشهور خشصیت دو های نوش�ته �راساس
 �رس �رای زینب وقىت ) ۳۷ آٓیۀ �حزاب ۳۳ سورۀ تفسري ( اجلالالن و ). ۱۲۹ صف�ۀ دوم ��

 می آٓشاكر مهه �ر موضوع ا�ن میگريد، بدل را او ِمهر محمد شود می عقد �ارث زید�ن یعىن محمد، خواندۀ
 به محمد آٓورد، می پیش مشلك و شود می �ّدی موضوع وقىت است. �س�ته زینب به دل محمد که شود
 نگه خود پیش را مهرسش برتسد �داوند از که کند می نصیحت و �رده توصیه خود خواندۀ �رس زید

 می قرار خطاب مورد را محمد �داوند اثنا ا�ن در دهد، طالق را زن که دهد می �رجیح زید اما دارد،
 ) ۳۳۱ صف�ۀ اميان مزيان ( کنید: رجوع کند، ازدواج خود خواندۀ �رس مطلقۀ زن � � دهد

 ( Balance Of Truth, Pfander, The Religious Tract Society, 1910, s331 ) 

 ا�ن از میگزیند، �ر خود مهرسی به را زىن آٓمزي تناقض و جن�اىل فضاىئ در محمد که نبود �ر اولني ا�ن
 د�رت املومنني ام به ملقب « * �ا�شه * بنام سالهای ۷ د�رت � او دارد، وجود د�گری منونۀ �گذرمي که

 ۱۰_۹ سن به وقىت و کند می ازدواج » م. است محمد ر�لت از �س مسلمني اول �لیفۀ ابو�کر،
 کتاب سوم �� در هشام ا�ن چون �ساىن بلکه گوئمي منی ما ایرنا شود، می مهبسرت او � مريسد سالگی

 صف�ات خود کتاب دوم �� در اطهر ا�ن و ۹۴ صف�ۀ » محمد یزندگ – النىب سريت « خود
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 ( به: شود رجوع مضناً  اند داده رشح بتفصیل ۲۷۲،۲۶۲ صف�ات در املصاحب مش�ت و ۱۱۸و۱۱۷
  ) ۳۲۹ صف�ۀ اميان مزيان

( Of Truth, Pfander, Balance      Religious Tract Society, 1910, s 329 )  

  چیىن خسن و غیبت �لت به طالق به هتدید -۱۴
 از را محمد �داوند �رد، افشا را خسن آٓن زن آٓن و گفت �راز خسىن خود ز�ن از بعىض � پیغمرب وقىت «

 ). ۳ آٓیۀ التحرمي ۶۶ سورۀ (  » ساخت. آٓگاه چیىن خسن ا�ن

 ( » کند. مهبسرت او � جبایتان شام از هبرت ز�ن �دا داد، طالق را شام پیغمرب اگر که است امید «
 ). ۵ آٓیۀ التحرمي ۶۶ سورۀ

 تفسري:

 می تعریف مردم �رای را حاكیىت و �رمیدارد �رده رازی �ر�ن �زه از محمد ز�ن از �کی که است آٓشاكر
 است محمد به راجع که چیىن خسن و حاكیت ا�ن به � بودند �المقند کثريی �دۀ که رسد می بنظر و کند

 ا�ن �رای را آٓهنا و �گو خود ز�ن به گوید: می و آٓید می در خسن به دمحم � �داوند اما �س�پارند، گوش
 آٓهنا به و �رد می �اكر مهرسان �لیه د�گری هتدید هللا مضناً  �ن هتدید طالق به ) چیىن خسن ( معل

 �رد. خواهد پیش�هناد هبرتی ز�ن محمد به نباش�ند خود گفتار و رفتار مواظب اگر که دهد می اخطار

 شود داده �ر�ت شام به � �زنید حرف آٓرام و آٓهس�ته صدای � -۱۵
 که آٓ�ن و �گوئید خسن ادب � پیغمرب � مهیشه و نگوئید خسن بلند صدای � پیامربان � اميان اهل ای «

 �رای �دا را دلها�شان حقیقت در که هستند آٓهنا گویند، می خسن آٓرام و آٓهس�ته صدای � �دا رسول نزد
 آٓ�ت احلجرات ۴۹ سورۀ ( » است. فرموده نصیحت عظمي اجرا و آٓمرزش آٓ�ن �ر ده،آٓزمو  تقوا رفیع مقام

۲_۳ .( 

 تفسري:

 را او آٓزردگی موجبات و مزيده حرف متعارف �ري و بلند صدای � محمد � افراد �ر� مريسد نظر به
 می حصبت محمد � �کسانیکه و �رده �زل آٓ�ىت و آٓید می او مكک به هللا این�ا در اند، آٓورده می فرامه
 �ري در کنند اختالط او � رسول صدای از آٓرامرت و آٓورده پائني را خود �نگ � کند می سفارش کنند

 شد. خنواهد داده پاداىش آٓهنا به و �شده واقع قبول مورد اشان توبه اینصورت،
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 مباند محمد نزد طوالىن مدت �بد منی ا�ازه �ىس -۱۶
 سفرۀ �ر و دهد اذن آٓنکه مگر �شوید دا�ل پیغمرب های �انه �ر آٓوردید اميان �دا به �سانیکه ای «

 که بیائید اید شده دعوت که موقعی بلکه آٓمده وقت از زود�ر نباید مه �امل آٓن در کند دعوت طعامش
 جخلىت حق اظهار از شام �ر را �دا وىل دارد منی اظهار رشم از شام به او و دهد می آٓزار را پیامرب اكر ا�ن

 ). ۵۳ آٓیۀ �حزاب ۳۳ سورۀ ( » ست.نی 

 تفسري:

 که �ساىن خصوص به شده، می آٓزرده مزنلش به افراد وشد آٓمد از محمد که است آٓشاكر و واضع اكمالً 
 بّعلت محمد چون و ) م کند. دعوت را آٓهنا محمد � شود �ارض �ذا � ( �ردند می درنگ مدىت و آٓمدند می

 به مگر �شوند دا�ل که کند می منع را محمد �انۀ مراجعني آٓ�ىت ۀ�سین رد دست توا�ست منی حضور رشم
 ! صاحب�انه ا�ازۀ و اذن

 شدند جمبور تبعید به مدینه از که هيودی اقوام -۱۷
 منی گامن مسلام�ن شام هرگز و �رده بريون د�رشان از را مهگی �ر اولني �رای را کتاب اهل اكفران «

 ). 2 آٓیۀ احلرش 59 سورۀ ( »روند..... ونبري  رسول امر به آٓهنا که �ردید

 آٓ�ش �ذاب �ال هبر منود، می تنبیه را آٓهنا آٓن از �ر خست منیکرد، وطن �الی حمك آٓهنا �ر �دا اگر و «
 خست رسول و �دا � آٓ�ن که بود ا�ن �رای وطن از آٓهنا آٓوارگی ا�ن بود، خواهد آٓهنا �ر آٓخرت در دوزخ

 ) 4 _3 آٓ�ت احلرش 59 سورۀ ( » �ردند. می خمالفت

 تفسري:

 چهارم سال در شد می خوانده » النّضري بىن « که هيودی �رومتند �س�یار قوم آٓوارگی و تبعید ا�ن در 
 سامل �ال اینکه از هيودی قوم ا�ن گفت �ید شود، می اخراج مدینه از میالدی 626 � مصادف جهری

 رس �ر آٓ�ه ز�را �شد، �رده احساس سهادمتند ار  خود میبا�س�ىت بود �شده واقع تنبیه مورد و �رده بدر
 پنجم سال در اسالمی منابع اساس �ر بود، متفاوت �س�یار آٓمد » قریظه بىن « یعىن هيود قوم آٓخر�ن
 آٓمدند، در اسارت به مهگی آٓهنا �وداكن و ز�ن شده، زده گردن قوم ا�ن مردان از نفر 700 � 600 جهری
 صف�ات واقدی املقاىض کتاب مهچنني و 148 و 75 صف�ات دوم شخب الرسول سريت ( به: کنید رجوع
  اميان: مزيان 126 و 125

( Balance Of Truth, pfander, The Religious Tract Society, 1910, s332-333 ) 

  زندگی: ش�یوۀ و اسالم مهچنني و
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( Islsam lära och livsmönster, Hjärpe , AWE\GEBERS, 1979, s53 ) 

 شود می هيودهيا از شده مصادره غنامئ گري تصممي و مس�ئول محمد -۱۸
 برتس�ید �دا از و جوئید دوری کند می منع را شام آٓ�ه از و �گريید دهد می شام به �دا رسول آٓ�ه از «
 ). 7 آٓیۀ احلرش 59 سورۀ ( » است. خستگري شام تنبیه در �داوند که

 تفسري:

 �ارج در میوه درختان � و جماور هاىئ �انه � آٓ�د و ُمشجر مزارعی مالک النّضري بىن هيودی �رومتند قوم
 مصادره �انواده و خود بنفع را آٓهنا مزر�ۀ قوم ا�ن اخراج از �س محمد داشت �م فدک که بودند مدینه از
   �روت ا�ن صاحب محمد �رد. می بدر سامل �ان و شده اخراج مدینه از قبی� ا�ن عوض در کند، می
 �دیىث طبق �ر ابو�کر اول �لیفۀ اما رسد، می فاطمه د�رتش به فدک مزر�ۀ او فوت از �س شود، می
 فرزند به �دیث طبق گوید: می و �رده منع فدک مزر�ۀ متلّک از را فاطمه بود شنیده خود فقط که

 به و شده صاحب را فدک مزر�ۀ ابو�کر و شده حمروم ارث از فاطمه ایرنو از رسد، منی ارىث پیغمرب
 و مناز�ه موضوع سالها � بود شده �ارت ممتّول قومی از که مزر�ۀ ا�ن وىل آٓورد می در خود متلّک

 شود. می واقع مسلام�ن ای عشريه و ای طایفه دعواهای

 ). ۵۲۹ _۵۱۷ صف�ات ۱۹۷۸ �اپ قرآٓن �رس�یل �رخي رضا_ البال�ۀ هتج ( به: کنید رجوع

( Nahjul Balagagh, Reza, Tarike Tarsile Qur an Inc, 1978 s 517—529 ) 

 �رد خواهد مصادره خود بنفع را » النّضري بىن « طایفۀ از غنامئ معدۀ قسمت که بود �رده فرض چنني محمد
 که سهمی و حصه از مسلام�ن سا�ر �ید آٓن طبق �ر که فرس�تاد دس�تورالعمىل اّ�  که بود �اطر هبمني و
 در �داوند چون نداشت مثری شاكیت و �� �ش�ند، خش�نود و اىضر  بودند داش�ته در�فت غنامئ از

 ). م است. فر�د نرسد جباىئ البته آٓ�ه ( است. خستگري �راضیان تنبیه

 گريی: نتی�ه

 محمد چگونه که اینست آٓن و �رد پوىش چشم مطلىب وجود از توان منی تفصیالت و رشح ا�هنمه از �س
 ا�ن به دهمي می قرار �ررىس مورد را قرآٓن آٓ�ت وقىت کند! می اس�تفاده سوء خود جس�تۀ �ر موقعیت از

 درست و محمد خشىص مسائل �لّ  �رای آٓن آٓ�ت و ماكشفات از ای معده های خبش که رس�مي می نتی�ه
 است. بوده امتیازی در�فت و گرفنت قصدش � است �زيی نیازمند او که اند شده �زل زماىن در

 �رد �ور توان می خسىت به بنا�را�ن کنند، می محمد خشىص مش�ت �لّ  �ر داللت تآٓ� ا�ن آٓجنائیکه از
 اند! داش�ته وجود کند �لق را �ان �داوند آٓنکه از پیش ازل روز از � و بوده �اوداىن آٓ�ت ا�ن که
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 تصو�ر الجرم که بود شده تنظمي جبارانه چنان داش�ته، خود ز�ن � محمد که ای ظاملانه و جعیب مناس�بات
 �مید! می �دا رسول را خود که دهد می بدست مردی از ای العاده �ارق

 اسالم! در اميان اساس و *پایه
 سارند، می م��ز تعالمي د�گر از را خود �رجس�تگی و امهیت که دارد وجود ای معده تعالمي قرآٓن در

 هامن که اند �رده عرضه را مکتىب و آٓمده در ای شده بندی طبقه صورت به ا�رياً  تعالمي، ا�ن طبیعتاً 
 تعا�ميی به و �رده رها را آٓموزشها ا�ن از خبشی ا�التاً  اكری �ره چند از اجتناب منظور به است، اسالم

 قرآٓن در که میپردازمي �می تعالمي ذ�ر به مهچنني �شد، جمهز آٓهنا به �ید مومن مسلامن �ک که میپردازم
 )! �اّ�  الاّ�  ( ندارد وجود هللا جزء �داىئ هیچ مثال عنوان به اند �رجس�ته

 اميانداری. تعل�ت مراتب -۱
 »آٓورند. اميان پیامربان و آٓسامىن فرش�تگان و قیامت روز و �امل �دای به که است �ىس نیکواكر لکن«.....

 ). ۱۷۲ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ (

 تفسري:

 دارد. وجود رآٓنق در اميانداری مراتب عنوان ۶ از اصىل منونۀ ۵ آٓیه ا�ن در

 » �گانه �دای �هنا « هللا -۱

 ها. جن و » مرتبه دون « اسفل فرش�تگان و ) �ربئیل و میاكئیل ( مقرب فرش�تگان – فرش�تگان -۲

 معروفند موىس کتاب ۵ �م به که تثنیه و ا�داد الو�ن، خروج، پیدا�ش، ( تورات آٓسامىن، کتاهبای -۳
 که است �ور �را�ن قرآٓن البته قرآٓن، و اجنیل – ) است داود ایرسوده هامن که مزامري، ( � زبور – )

 و هستند ها �ردازی دروغ و حقایق ش�به از مشحون ای ملغمه و اند شده جعل اجنیل و زبور تورات،
 است. حقیقی کتاىب که است قرآٓن فقط ا�ن

 رساجنام و د�گر تعدادی �الوۀ به دارد وجود مقدس کتاب در که پیامرباىن متامی به اعتقاد -پیامربان -۴
 �نبیا. �امت عنوان به محمد

 تقد�ر این�ا در را آٓن ما که است شده نوش�ته و مقرر پیش از �داوند طرف از آٓ�ه – مکتوب تقد�ر -۵
 ىب ازىلّ  قسمت چو                                  �افظ: بقول ( کنمي می �رمجه رسنوشت و قسمت �

 ). م مگري. خرده رضاست بوفق نه اندىك گر           �ردند ما حضور
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 حسا�شان به اند داده اجنام بندگان که نکوهیدای � خوب اعامل اساس �ر ) قیامت روز ( معاد -۶
 شد. خواهد تعیني بود�شان �منی � هبش�ىت و شده رس�یدگی

 توحید موضوع -۲
 هیچکس نه و است �ىس فرزند نه و دارد فرزندی نه است �اوداىن و �کتاست �دای �گو رسول ای «

 ). ۴ _۱ آٓ�ت اَالُ�الص ۱۱۲ سورۀ ( » اوست. مهتای

 تفسري:

 و است �کی �داوند اینکه ندارد، وجود قرآٓن در توحید عنوان از �ر �رجس�ته و �مرت تعلميی هیچ
 اسالم در گناهان �زرگرت�ن از » ّ� اَالا الاّ�  « است اسالم د�ن اراكن از �کی ندارد، مانندی و رش�ک

 رش�ک �دا �رای و اند�ش�ند می گونه ا�ن �سانیکه شومي، قائل رش�کی �کتا �داوند �رای که است ا�ن
 مکتب شود می گفته » ِرشک « گناه ا�ن به ار�اكب اسالم در ) م شوند. می �میده ُمرشک �راش�ند می

  زندگی: ش�یوۀ و اسالم

( Islam lära och livsmönster , Hjärpe, AWE/GEBERS, 1979, s 11 ) 

 رشک مس�یح تعالمي        اسالم    نظر    از    که    کنمي     اشاره    نکته    ا�ن     به     �ید ،
 ُمرشک معتقدند » القدس روح و �رس ، پدر �دا: گانۀ سه �ر�یب « تثلیث به �سانیکه و است گونه

 گريد! می قرار تضاد در داند می �کی فقط را �دا که اسالم تعالمي � ز�را شوند، می حمسوب

 ندارد �رسی �داوند-۳
  » دارد. خود اقتدار در رش�کی نه و فرزندی نه که را �داىي س�تا�ش �گو «

 ). ۱۱۱ آٓیۀ َاالَرسی ۱۷ سورۀ (

 تفسري:

 » مادر « مرمي -پدر صورت به مس�یحیت تثلیث قرآٓن در دارد، �رسی �داوند که است ا�ن ُمنکر قرآٓن
 �رداش�ىت قرآٓن در �رس پیدا�ش چگونگی به �سبت نگرش ش�یوۀ ا�ن است، آٓمده » �رس « �یىس و

 رو�اىن! �رداشت �ک نه است فزي�کی

 هللا �رای نیکو �م ۹۹ -۴
 ر�ن� و خبش�نده و است �امل آٓشاكر و هنان دا�ی که نیست �داىئ او از �ري که �کتا �دای اوست «

آال�ش، و نقص هر از پاک �امل، مقتدر سلطان نیست، �داىئ او از �ري که �کتاىئ �دای اوست است،  آ
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 و �ان آٓورندۀ پدید �امل، آٓفریدگار مهۀ �ر قاهر و �الب خبش، اميىن �شا�ست، و عیب هر از مزنه
 » حکمي! و مقتدر �دای �کتا، آٓفریدگار اوست است، نیکو ��ای را او �لقها، صورت نگارندۀ �انیان،

 ). ۲۴-۲۲ آٓ�ت احلرش ۵۹ سورۀ (

 تفسري:

 بواقع دارد وجود قرآٓن در که عناویىن و اسامی ا�ن متامی که شومي می متّو�ه مس�یحی �ک مبثابۀ ما
 که هستند نیکوىئ القاب ا�هنا حقیقت در هست نزي مقدس کتاب در اساساً  که �داست ��ای شا�س�ته

 است، » عشق « هامن نربده �می آٓن از قرآٓن که امسی �هنا است شده �رده �م آٓهنا از مقدس کتاب در
 « عبارت در اسامی مجمو�ۀ ا�ن مقدس کتاب در که هستند توصیفی القاب اند آٓمده قرآٓن در که ��ا ا�ن

 است. �داوند �رای فراگري �می عشق د�گر عبارىت به است شده توصیف » عشق

 �ر نیکوست ��ای شا�س�ته او ) احلُس�ىن سامء االَ  َ�ُ  ( ��است �ر�ن ا�ىل » شا�س�تۀ « او اصطالح
 که ۳۳×۳=۹۹ و دارد �ر در را ۳×۱۱=۳۳ �اصل که آٓمده قرآٓن در ۳×۱۱×۳ رضب �دول اساس
 و اسالم مکتب کتاب به �دا نیک ��ای به دسرتىس �رای است. �داوند خمتص نیکوی �م ۹۹ شامل
 زندگی: ش�یوۀ

(Islam Lära och livsmönster, Härpe, AWE/GEBERS, 1979, S 14 ) 

 فرمائید. مراجعه

 گريی: نتی�ه

 و پایه ) معاد و تقد�ر پیامربان، آٓسامىن، کتاب فرش�تگان، هللا، ( عنوان ۶ ا�ن شد گفته قبالً  که هامنطور
 فصل در که شود می گفته » د�ن « آٓن به که میدهند �شکیل اسالم مکتب در را اميانداری تعالمي اساس
 داد. خوامه رشح بعدی

 » د�ن اصىل س�توهنای « اسالم د�ن پنجگانۀ های *پایه
 معىل را خود اميان و اعتقاد مسلام�ن که خواهد می �دا چگونه که دهند می �شان پنجگانه س�توهنای ا�ن

 رابطۀ �ک طارتبا ا�ن البته است، �داوند و مسلامن خشص بني رابطۀ آٓن احاكم و اسالم واقع در سازند،
 � آٓورد جبا است �رده تعیني �داوند که اقواىل و احاكم �ید مومن خشص آٓن در که است مرشوط
 سازد. آٓورده �ر را او �ا�ات عوض در �داوند

 است: �رتیب به اسالم پنجگانۀ س�توهنای
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 شهادت -۱

 لكمه شلك ا�ن زا حمرتم نو�س�نده بود، شا�س�ته و کند می مس�تفاد هبرت را معنا شهادتني مجع و�ه «
 » �رد. می اس�تفاده

 ). ۱۵۸ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ ( » �کتاست �دای شام �دای و «

 تفسري:

 دهد: شهادت موارد ا�ن به �رتیب به �ید مسلامن �ک

 َانَ  َاشهدُ  و اَالاّ�  اَالاّ�  َاشهدُ  ( �داست. رسول محمد و است هللا او و دارد وجود �دا �ک �هنا -۱
 و دقیق بطور قرآٓن منت در » شهادتني « ا�ن که است آٓن است جعیب که موضوعی ) رسوالّ�  محمدً 

 ادای مضن در » یومیّه « گانه پنج منازهای اقامۀ هبنگام و مسا�د از صورتیکه در است، نیامده منظم
 شوند! می ذ�ر فوق عبارات اقامه و اذان

 » روزانه « یومیّه منازهای -۲
 » شب. �ر�کی سا�ات در نزي و دارید بپا ) ظهر و صبح ( طرف دو در را مناز و «

 ). ۱۱۴ آٓیۀ هود ۱۱ سورۀ (

 �ال در نه کنید، می �ه و گوئید می �ه بدانید نیائید، مناز به مس�ىت �ال � هرگز اميان اهل ای «
 ) ۹ آٓیۀ امجلعه ۶۲ سورۀ (   . »  ) شوهر و زن نزد�کی ( جنابت � و مسافرت

 تفسري:

 مناز �ر ۵ �ید مسلامن �ک که کند ا�ن �ر داللت که ندارد وجود ای آٓیۀ قرآٓن ��ای هیچ در لهبر�ا
 رجوع ندارد وجود ۱۱۴/۱۱۶ آٓ�ت هود سورۀ در حىت قضیه ا�ن که �رد اشاره �ید دارد، بپا روزانه
 ) ۱۶۱۷ و ۱۶۱۶ تفسريهای �ىل نوش�تۀ مقدس (قرآٓن کنید:

 ( The Holy Qran Ali, not 1616,1617 ). مضناً  �ید اضافه �رد، قبل از مناز میبا�س�ىت وضو 

 مهچنني منود، ا�رتاز مناز بپاداشنت از قبل ا�لكی مرشو�ت نوش�یدن از و داست بپا اقامه و اذان و گرفت
 آٓدینه هامن که مسلامن تعطیل و مقدس روز که بوده مجعه ظهر مناز هامن مناز �مرت�ن که داد تذ�ر �ید

 شود. می �رگذار است
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 روزه. -۳
 ماه از �ري روزها آٓن �شارۀ �شد مسافر � مریض شام از �س هر و دارید روزه معني �شامر روزهاىئ«.....

 فقري که آٓنقدر دهند صدقه عوض در میدارند بپا مشقت و زمحت به را روزه �سانیکه و دارد روزه رمضان
 ). ۱۸۳ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ ( » شود. سري گرس�نه

 تفسري:

 غروب هنگام و شده رشوع خورش�ید طلوع ابتدای از روزه است، مسلمني داری روزه ماه رمضان ماه
 دیىن اسالم اصوالً  کند، �رهزي لكی بطور آٓشامیدن و خوردن از �ید دار روزه خشص میابد، پا�ن آٓفتاب
 آٓن در که یداندم  عبادی معىل مبثابه را روزه مسلامن �ک میدهد �شکیل نیک اعامل آٓنرا اساس که است
 آٓید. �ئل هبشت پاداش به آٓن ازای در مسلامن خشص که شود می تالش

 ذاكت. -۴
 به را مردم که شام چگونه کنید، �رستش را حق �رس�تان �دا � و بدهید ذاكت و دارید بپا مناز «

 ). ۴۰ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ (   » دهید. می فرمان نیکواكری

 گرویدن تبلیغ و �روجي ( قلوب �لیف �رای �اجزان، فقريان، است امور اینگونه �رای ذاكت مرصف «
 در و ماندگان راه در )، هللا سبیل ىف ( �دا راه در قرضداران، بندگان، آٓزادگی )، اسالم به بیگانگان

 ). ۶۰ آٓیۀ التّوبه ۹ سورۀ ( » صدقات. ُمتصد�ن آٓخر

 تفسري:

 دینای در ز�را شوند می �شویق مس�متند افراد به صدقه دادن به مسلام�ن قرآٓن آٓ�ت از �س�یاری در
 که شده �عث دادن صدقه به �شویق مهني �شد، داش�ته وجود نباید فقريی هیچ ) دارالسالم ( اسالم

 مهه از �ش�ند. داش�ته وجود وفور �دِّ  به �سبتاً  گدا�ن و مس�متندان مسلامن �شورهای از �س�یاری در
 قرار ارتداد خطر در که گريد می تعلق آٓهناىئ به ذاكت � دقه*ص دادن که است ا�ن �ر انگزي شگفت
 رصف �دا راه « در مهچنني ذاكت ). د�ن �ردن عوض ارتداد= ( اند، گرویده اسالم به �زه � داش�ته

 در ای �گونه � و بوده مشغول د�ن تبلیغ و �روجي معر به که گريد می قرار �ساىن اختیار در � ،» شده
 اند! گرفته قرار ماسال مصاحل �دمت

  . م . �زدی فر� ) کند می گدا تولید ا�ران ملّت           کند می بال رفع صدقه � *(

 جح سفر -۵
 ). ۱۹۲ آٓیۀ بقره ۲ سورۀ ( » رسانید. پا�ن به �دا �رای را جح اعامل مهۀ «
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 تفسري:

 معر طول در شده که مه ر�کبا �رای است، میّرس  اماك�ت �را�ش چنا�ه است واجب مسلامن فرد �رهر
 به مسلام�ن امروزه که مرامسی شومي، متذ�ر �ید آٓورد. �ا به را جح مرامس و �رده سفر مّکه به خود

  �رس�تان س�تاره که است آٓئیىن هامن تقلید واقع در دهند. می اجنام جح فریضیۀ اعامل عنوان

 ( sabaeiska relionen ) در دوران پیش از اسالم اجنام می داند اجرای مرامس را محمد �س از فتح

 اميان، مزيان به: کنید رجوع کند، می تصدیق و �رده امضاء مّکه

Balance of Truth,  Pfander, The Religious Tract Society, 1910, s 296 

 و است مّدت �و�ه جح هامن ُمعره جح داد! پاک او سفر ا�ن در که گريد می صورت منظور بد�ن جح سفر
 الزم کند می عزميت مّکه به معره جح نیت به که خشىص که اینست آٓهنا متا�ز و�ه دارد تفاوت واجب جح �

 دهد. اجنام را واجب جح مرامس و آٓداب متام نیست

 گريی: نتی�ه

 عنوان به را پنجگانه اعامل مسلامن است، اس�توار نیک اعامل و اميان اساس �ر که است دیىن اسالم
 که �شد امیدوار به �ید کند معل است �س�ته �دا � که قراردادهاىئ و قول و رشائط � د�ن اساس
 ارزاىن او به را خود بیدریغ لطف و �رده داوری شفقت و رمح � داوری روز در او حق در �داوند
 که احاكمی و آٓئیهنا متامی عهدۀ از نتواند مسلامن خشص اگر اما �رد، خواهد او نصیب را هبشت و داش�ته
 �ر دس�تان در امور ا�ن متام اما شد، خواهد �منی و �رده سقوط دوزخ به �رآٓید، است �رده تعیني اسالم
 �ه و بوده هبش�ىت �ىس �ه کند می مشخص که اوست و داش�ته قرار �گانه �دای و �ر �ر و قدرت
 را مسلمني شفاعت و �رده معل شفیع صورت به و است �ظر محمد حمرش روز البته است، �منی �ىس

 می وجود ا�ن � �شد، نکرده معل واجبات و احاكم متام به که مسلامىن اگر حىت بنا�را�ن �رد! خواهد
 شد! خواهد هبشت وارد و شده �الش شامل �روردگار لطف که �شد امیدوار مهچنان تواند

 ) شفقت و رمح – �ذاب و حمکومیت ( خبشش و *حمکومیت
 منرده هرگز مس�یح �یىس قرآٓن اساس �ر آٓجنائیکه از است یداور قرآٓن موضو�ات �ر�ن �رجس�ته از �کی

 �ساخته مهوار را رس�تگاری راه و نبخش�یده را ما گناهان او که شود می اس�تنباط چنني �س است
 مس�یحیت در آٓن مرتادف هست اسالم که خبششی و داوری و کتاب و حساب مفهوم �س است،
 کنند. می �دا �کد�گر از را خود را » �دید عهد « اجنیل و قرآٓن این�ا در ندارد، وجود
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 نو�س�ند می را ا�سان اعامل فرش�ته دو -۱
 » اند. �شس�ته مراقب به چپ و راست مست از رش و �ري نگارش مامور » فرش�ته « َملَک و چون «

 ). ۱۶ آٓیۀ قاف ۵۰ سورۀ (

 راست شانه �ر آٓهنا از �کی کنند می نظارت را ا�ساهنا اعامل مراقب، فرش�تۀ دو مهراه اسالم، نظر �را�ر
 و است آٓدمی نکوهیدۀ �ردار مراقب گرفته قرار چپ شانۀ �ر که د�گری و نیک اعامل �ظر و �شس�ته

 �ظر و �ارض فرش�ته دو آٓن دهد می ارائه را خود اعامل �مۀ ا�سان وقىت ) احلساب یوم ( جزاء روز در
 کفۀ اگر شده، س�نجیده �رازو کفۀ در بد و خوب اعامل دهند، می گواهی خوب و بد اعامل از و بوده

 قرار آٓن در ا�سان گناهان که چپ کفۀ صورتیکه در و رود می هبشت به خشص �شد س�نگني راست
 او فیض و رمحت و » اّ�  « ارادۀ حصنه ا�ن در البته رفت خواهد �من به خشص �شد، �ر ش�نگني دارد

 جزاء روز در محمد مضناً  �رد، خواهد وریدا شفقت و خبشش � مسلام�ن � و شده مسلمني �ال شامل
 دا�ل بیشرتی مسلام�ن � کند می �وشش و �رده پیدا حضور مسلام�ن نفع به کننده شفاعت عنوان به

 شوند. هبشت

 شود می نوش�ته �رش اعامل متام -۲
 » است. نگاش�ته �زرگ و �و�ک امر هر و شد ثبت کتب در �ردند که معىل هر و«

 ). ۵۳-۵۲ تآٓ� الَقمر سورۀ (

 تفسري:

 �شس�ته آٓدمی شانۀ �ر که هاىئ فرش�ته و شده نوش�ته بد و نیک اعامل متامی که دهند می �شان آٓ�ت ا�ن 
 نگارند! می را او بد و نیک اعامل متامی اند

 است شده زجنري خود حمتوم تقد�ر به ا�سان – ۳
 او مهیشگی قر�ن و مالزم که ( تميساخ  گردن طوق را ا�ساىن هر بد و نیک اعامل نتی�ۀ و ُمقدرات ما «

 �ز چنان �مه آٓن �الیکه در و آٓرمي بريون او �ر ) اوست اعامل �مۀ ( که کتاىب قیامت روز و �شد
 ). ۱۴ آٓیۀ اُالرسی ۱۷ سورۀ (   » کند. مالحظه مرتبه �ک آٓنرا اوراق مهۀ که �شد

 تفسري:

 ) داوری ( قیامت روز و او گردن به است طوىق داده اجنام آٓ�ه ندارد، �الىص خود تقد�ر از هیچکس
 بود. خواهد کننده تعیني لو� است زجنري گرد�ش به که لوح ا�ن
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 کند می تعیني را بودن �منی � هبش�ىت �رازو -۴
 و بود خواهد خو�ش زندگی و آٓسا�ش هبشت در �شد وزىن حق مزيان در را �س هر معل آٓنرو �س «

 و �رد خواهی تصور را ها خسىت چگونه و است �من قعر در اهش�ا�گ �شد وزن س�بک �س هر معل
 ). ۱۱-۶ آٓ�ت القار�ه ۱۰۱ سورۀ (  » است. گدازنده و سوزنده آٓ�ش هبامن

 تفسري:

 اعامل س�بکی و س�نگیىن به �سبت و گريد می قرار �رازو کفۀ دو در ا�ساهنا اعامل ) داوری ( قیامت روز
 �رد. خواهند سقوط دوزخ به � و گرفت خواهند �ای هبشت در � ا�ساهنا رش، و �ّري 

 شد خواهند هالک مهه شود حمكفرما الهیی �دل �شد قرار اگر -۵
 لطف راه از و گذاشت خنواهد زمني در ای جنبنده �شد انتقام �لق س�متگری و ظمل از �دا اگر و «

 خنواهد موخر و ُمقدم حلظه �ک د�گر رس�ید آٓهنا به ا�ل که آٓنگاه وىل معیىن زمان � افکند می بتأٔ�ري
 ). ۶۳ آٓیۀ الن�ل ۱۶ سورۀ ( » شد.

 تفسري:

 کنند می زندگی » �اىك �رۀ « مسکون ارض روی �ر هنوز مردم که �داست شفقت و رمح بعلت فقط
 خباطر را ا�ساىن هر �داوند �شد قرار اگر داشت، خنواهد وجود ای جنبنده صورت ا�ن �ري در

 مقدس کتاب تعبري مشابه قران آٓیۀ ا�ن شد، می �رافکنده ا�ن از پیش �سانا �سل کند، جمازات گناها�ش
 ا�ن از و �رد می ارث به اولّیۀ پدر آٓدم از طبیعی بطور را گناه به ار�اكب ذات ا�سان چگونه که است

 شود! می گناه مر�کب ا�سان که روست

 اساس �ر دهد، می بدست هگنا به راجع متفاوت �س�یار تعبريی مقدس کتاب به مقا�سه در قرآٓن اما
 تعالمي صورتیکه در کند، می گناه که است �لّت بد�ن و آٓفریده ضعیف را ا�سان �داوند قرآٓن آٓموزش

 به حوا و آٓدم یعىن خو�ش اولّیۀ وا��ن از را گناه خصیصۀ ما که دهد می �شان ما به خبوىب مقدس کتاب
 �ر خواهد می �دا « بینمي: می چنني کنمي، عهمراج ۲۸/۳۲ آٓ�ت النّساء ۴ سورۀ به اگر امي �رده ارث
 و حق راه از شام که خواهند می شهوت پريو و هوس�باز مردم و فرماید آٓمرزش و �رمحت �زگشت شام

 ضعیف ا�سان �ه کند آٓسان شام �ر را اكر خواهد می �دا گردید. منحرف و دور �س�یار �دا رمحت
 »). است. شده �لق
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 است ��س�ند معل ده �را�ر نیک اكر �ک وزن -۶
 اكر آٓن بقدر جز کند زشت اكر �س هر بود، خواهد پاداش آٓن از �را�ر ده �ر او کند نیکو اكر �س هر «

 ). ۱۶۱ آٓیۀ اَالنعام ۶ سورۀ ( » �شود. جمازات زشت

 تفسري:

 شود می �لَ  چنني ا�ساىن ُمعَضل ا�ن ثواب، � دارد گناه به گرا�ش و است ز�ناكر و اكر خطا ا�سان
 و دهد اجنام نیک اكر �ک آٓدم اگر د�گر بیاىن به خورد، می خط زشت اكر ده خوب اكر �ک �را�ر هک

 که کند می آٓوری �د اسالم مضناً  است، صفر اعاملش �راز�مۀ شود مر�کب زشت اكر ده عوض در
 یشرتب  مبراتب معموىل نیِک  اكرهای از ثوا�شان داری روزه و جح سفر نظري �س�ندیده اكرهای از بعىض
 از که �ىس « گوید، می اجنیل �م �ه شود می سوا �کد�گر از مقدس کتاب و قرآٓن راه این�ا از است.

 ای �زه اكمالً  زندگی او نیست قبىل ا�سان د�گر او شود می �دیدی خشص به تبدیل گردد می مس�یح آٓن
 او پريوان عنوان به ما � شتگذا گناه ىب مس�یح دوش �ر را ما گناهان �ر �داوند ز�را است، �رده آٓ�از را

 ). ۲۱ -۱۷ آٓ�ت ۵ �ب قرنتیان دوم رسالۀ ( » شومي. �ادل و نیکو �داست �س�ند مورد که آٓنطور

 ). است گشوده توبه راه ( خبشد می کند �زگشت �سو�ش که را �ىس �دا -۷
 ببخش را آٓهنا �روردگارا ببخش، رمحت و �مل � �ميودند را تو رضای راه و �رده توبه که آٓ�ن گناهان«.....

 »گردان...... واصل فرمودی و�ده که �دىن هبشت در را آٓهنا تو �روردگارا دار، حمفوظ دوزخ �ذاب از و

 ). ۸-۷ آٓ�ت املومن ۴۰ سورۀ (

 تفسري:

 داوری روز محمد � دارند انتظار آٓهنا ذ�ر � مسلمني که هستند اذاكری و ها اس�تغاثه از هاىئ منونه ا�هنا
 �رای رمحت و خبشش از قرآٓن کند، مغفرت و گذشت طلب �داوند از و �رده شفاعت آٓهنا �رای

  منیدهد! مطمئىن و موثق قول اما گوید می خسن گردند می �ز �دا جبانب �سانیکه

 �رس از مس�یح �یىس �شد، داش�ته وجود میبا�س�ىت مه مقدس کتاب در آٓ�ت ا�ن شبیه رسد می نظر به
 �داوند از و �رداش�ته دست خود پیشني �ردار از آٓورده، اميان �داوند به که مرياند خسن ای گمشده
 ). ۲۳-۱۱ آٓ�ت ۱۵ �ب لوقا اجنیل ( کند می خبشا�ش طلب

 پذ�ری مس�ئولیت هامن خود پیشینۀ از شدن رو�گردان و آٓوردن اميان مقدس کتاب �رداشت اساس �ر
 اميان �ه به ا�سان آٓنکه اّول �ست، دو آٓنقر  و اجنیل های گفته تفاوت اما است. �داوند مقابل در

 مقدس کتاب طبق کند، می معل چگونه �داوند اميان، ا�ن مقابل در است آٓن دوم مطلب و بیاورد
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 ا�ن � �داوند خرد، می �ان به را دنیا متام معصیت و گناهان �ر مس�یح شدن مصلوب طریق از �داوند
 و رمحت ا�ن کند، می مهوار اميانداران �رای را توبه و جنات مسري و خبشاید می را ا�ساهنا گناهان مهۀ اكر

 را جنات و توبه راه کند می اعطاء ا�سان به مس�یح مرگ طریق از را گناهان خبشش که �داوندی فیض
 ندارد! وجود ابداً  اسالم در میدهد، �شکیل را مس�یحیت اميان اساس که گشوده �ز

 �رد خواهد ماالمال را �من �داوند -۸
 محىت و حق و�دۀ ولیکن مريسانمي هدایتش کامل به را نفىس هر خواستمي می ازىل مشیت � اگر و«......

 ). ۱۳ آٓیۀ الس�ده ۳۲ سورۀ ( » سازم. �ر ا�س و جن از را دوزخ که است من

 تفسري:

 �ر ا�س و جن از را مهه « تفسري و تعبري �رای شد، خواهد ) ا�سان ( ا�س و جن از �ر �من قرآٓن طبق
 �رد. �مل و درنگ قدری �ید » سازم می

 نیست �ربی خبشش از �من در -9
 دادخواهی و فر�درس کنند بیتاىب فر�د اگر و دارند آٓ�ش در �ای کنند حتمل و صرب اگر اینک «

 ). 23 آٓیۀ فّصلت 41 (سورۀ  » �فت. خنواهند

 تفسري:

 سورۀ به کنید رجوع ندارد، وجود افتاده زخدو  به که �ىس �رای خبشش و رمح گونه هیچ قرآٓن اساس �ر
 که اوست انتظار در آٓ�ش �ذاب نکند اطاعت را او رسول و �دا �ىس اگر 23/24 آٓ�ت اجلّن 72

 دارد! وجود دامئی عقوبت و �ذاب و�دۀ مقدس کتاب در حىت البته است، دامئی �ذاىب

 گريی: نتی�ه

 حرضت که �اطر بدان نه است ضعیف که شود یم گناه مر�کب �اطر بدان ا�سان قرآٓن روا�ت �را�ر
 قرآٓن تعالمي طبق �ر است، �رده ارث به خو�ش پدر از را خصلت ا�ن الجرم او و شده گناه مر�کب آٓدم

 های �سل متام گناهان � �داوند که ندارد اعتناىئ ابداً  موضوع ا�ن به و �شده زاده گناهاكر ذا�ً  ا�سان ،
 �داوند مهچنانکه رسولش و �دا از � دارد آٓنرا قابلیت ا�سان گوید می هبلک است گرفته بدوش را ا�سان
 سازد! مهوار خود �رای را هبشت راه و شده سعادمتند طریق ا�ن از و �رده اطاعت دارد انتظار

 اعامل �رتیب به را داوری ا�ن اساس دارد، وجود » داوری « روزی به راجع فراواىن خسنان قرآٓن در
 �داوند کند خبشش طلب و آٓورده روی �داوند به ا�سان اگر کند، می تعیني سانا�  ��س�ند و نیک
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 و نبوده حمتی قوىل خبشش و رس�تگاری ا�ن اما خبش�ید، خواهد خواهد می خود که طوری را او گناهان
 �شد! مطمنئ آٓن از تواند منی ا�سان

 دهد می و�ده گناهاكر ا�سان به دهد، می اع�دی قابل قول ا�سان به �داوند مقدس کتاب اساس �ر اما
  ) رو� مه و جسمی مه ( است مرگ گناه عقوبت و است حمتی او مرگ که

 ) 23 آٓیۀ 6 �ب رومیان رسالۀ ( : به کنید رجوع

   عشق سانا�  به �ال �ني در و �ر�است پا مقدس کتاب در خود �م و قول به �داوند آٓجنائیکه از
 �ان به فدآاكری � را ما جمازات و گناهان �ر �را�گان و خود لطف به مس�یح �یىس �س ورزد، می

 ما جمازات � فرس�تاد را مس�یح �یىس �داوند است! آٓورده ارمغان به ا�سان �رای را رس�تگاری و خریده
 و خبشش به �ید اندارانامي بنا�را�ن �رگرداند، ما از را �دا غضب و قهر عوض در و شده متحّمل را

 اما است، خریده �ان به و �رداش�ته میان از را ما گناهان متام مس�یح ز�را �ش�ند، مطمنئ �داوند عنایت
 است. منسوخ اكمالً  و نداش�ته وجود قضیه ا�ن اسالم در

 دوزخ و *هبشت
 در �الل �ر �ای ا�ن هویت و شود، می اطالق » ملکوت « شکوه �ر ماكن ا�ن به مقدس کتاب در

 رود می خسن �الىل و شکوه �ر ماكن از کتاب دو هر در منا�ند، می را خود » هبشت « واژۀ � قرآٓن
 رس�ید! خواهند آٓن به مرگ از �س داران اميان که

 �داوند عرش پريامون هبشت-1
 حق س�تا�ش و �سبیح به عرش�ند پريوان که آٓ�ن و گرفته بدوش را �دا عظمت � عرش که فرش�تگاىن «
 » گريند. می پاداش و کنند می توبه و دارند اميان �دا به خود مه شغولندم 

 ). 7 آٓیۀ املومن 40 سورۀ **(

 و نداشت وجود آٓمده اصىل منت در که » قافري « بنام سورهای مقشی الهیی نوش�تۀ قرآٓن تفسري در **(
 ). م س�پاس. � �فمت آٓنرا املومنون سورۀ در این�انب

 تفسري:

 فرا را �داوند اطراف اميانداران که آٓید می مشابه خسىن مه قرآٓن در مقدس کتاب خسن مانند به درست 
 دوش به را �داوند عظمت � عرش که هستند �ساىن آٓهنا و کنند می س�تا�ش و �سبیح را او و گرفته
 است. سوال �ای شد خواهد �ه �ر�ن ُ�� ا�ن در آٓهنا رسنوشت آٓ� اما اند، گرفته
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 عفیف ایزو� �رای هبشت -۲
 » شوید. وارد مهرسانتان مهراه شادی و سعادت � �اوید هبشت در «

 ). ۷۰ آٓیۀ الزخرف ۴۳ سورۀ (

 تفسري:

 �ه ز�ن ا�ن که نیست معلوم درس�ىت به اما شوند، می دا�ل هبشت به گرفته را خود ز�ن دست مردها
 ز�را دهند، می دست از معالً  را خود مردان هبش�ىت موقعیت ا�ن در هنگامیکه ! داشت خواهند �اىل
 است. شده داده و�ده آٓهنا مهرسان به روىئ زیبا ز�ن

 است نواز چشم زیبا�هيای از آٓکنده فضاىئ هبشت -۳
 و زنند دور طهور رشاب و طعام انواع از مملو بلور�ن های �وزه و زر�ن های اكسه مومنان آٓن هر و «

  » �شد. �یا �ت و ذوق را چشمها و است شهوت میل آٓن �ر را نفوس �ه هر آٓجنا در

 ). ۷۱ آٓیۀ الزخرف ۴۳ سورۀ (

 تفسري:

 نوازش �ت و ذوق شدت از را مهاچش  �ائیکه �شد می تصو�ر به دلکش و زیبا �غی را هبشت قرآٓن
 آٓن و دارد وجود خصوص ا�ن در مشلكی اما است اكجموىئ و ّ�ت متتع، ماكن قرآٓن در هبشت دهد. می
 اوج و ّ�ت هنایت � شده �ش�یده سازی صف�ه به �لوشده گرفتار قدری این�ا محمد که است ا�ن

 به بیشرت اطالع �رای ممنوعند، اكمالً  ما �اىك ۀ�ر عرصۀ که �هتاىئ دهد، ارائه قرآٓىن هبشت از را اكجموىئ
 مراجعه ۳۹-۳۸/۱۱-۱۱ آٓ�ت الواقعه ۵۶ سورۀ و ۴۷-۴۹/۴۱-۴۲ آٓ�ت الّصافات ۳۷ *سورۀ
 شده استناد قرآٓىن منبع دو به اصىل منت در که است آٓن �شانگر / موّرب خطوط �المت  *( فرمائید.
 ) م است.

 دارند وجود هبشت در ردانم �رای ) ��ره زیبای ز�ن ( حوران-۴
 کدامني منريسد آٓهنا به جن و ا�س اىل هیچکس دست که است حیاىئ � زیبای ز�ن ها هبشت آٓن در «

 ). ۵۷-۵۶ آٓ�ت الّرمحن ۵۵ سورۀ (    » دانید. می دروغ را �دایتان نعمهتای

 را �دایتان اینعمهت کدامني ا�س و جن اىل �س�یارند جامل و  حسن � ز�ن نیکو ها هبشت آٓن در «
 کدامني ا�س و جن � دارند وجود چشم س�یاه زیباروی ز�ن ها هبشت آٓن در پندارید می دروغ

 راحت های رفه �ر و �ش�ینید می مفرح فرشهای �ر آٓجنا در پندارید می دروغ را �دایتان نعمهتای
 ). ۷۷-۷۰ آٓ�ت الّرمحن ۵۵ سورۀ (     » کنید. می اسرتاحت
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 تفسري:

 محمد گفتۀ طبق و » حوران « موجودند هبشت در کرثت به چشم س�یاه روی زیبا ز�ن قرآٓن گفتۀ طبق
 است. هبش�ىت ُمومنِ  مردانِ  �نىس نیازهای ارضای ��ره ز�نِ  ا�ن وظائف

 و بوده ممنوع اكمالً  زمني �رۀ �روی �نىس گس�یختۀ لگام ضیافت ا�ن داشنت پائ �ر که است آٓن جعب
 است. ازجم قرآٓىن هبشت �نۀ در فقط

 ازدواج قوانني به وقىت دارد، قرار ��ا هبشت ا�ن در زن �ا�گاه که �رد سوال خود از �ید این�ا در
 » ُمتعه « ای صیغه ز�ن دلبخواه تعداد به و دامئی مهرس ۴ مردان �رای که بینمي می کنمي، دقت اسالمی

 بنا�را�ن کند. ازدواج ندبتوا خواست می که زن تعداد هر � � �فت ا�ازه محمد خشص خود است، فرامه
 که �رد توّ�ه �ید �شد، �رده جمسم هبشت از را فریبنده تصو�ر ا�ن محمد که نیست شگفىت �ای هیچ

 می ما به مس�یح �یىس عکس �ر و نداش�ته مقدس کتاب در �ا�گاهی اندک �نىس ّ�ات اینگونه توجیه
 بلکه کند، می اختیار مهرسی زىن نه و دگزین می �ر مهرسی به را زىن مردی نه رس�تا�زي در : که آٓموزد

 ). ۳۰ آٓیۀ ۲۲�ب مىت اجنیل ( بود خواهند آٓسامن در فرش�تگان چون مهه

 است �ا�ز هبشت در رشاب آٓشامیدن -۵
 ابدی شادماىن نعمت ا�ن �ر �اقالن و اند �رده ُمهر ُمشک به که بنوشانند �ر رسب �ب رشاب و «

 ). ۲۶-۲۵ آٓ�ت املطفّفني ۸۳ سورۀ (     » �کوش�ند. رغبت و شوق � �ید

 تفسري:

 و چگونگی و شده داده رشاب آٓشامیدن و�دۀ هبشت در مومنان به قرآٓن آٓ�ت از ز�دی های خبش در
 آٓن روا�ت �ر بنا ( شد خنواهند مست نوش�ندگان که است ا�ن آٓن و است آٓمده نزي آٓن خبشی ا�ر �یفیت
 وضوح به وىل است ممنوع مطلقاً  رشاب نوش�یدن اسالم در اما ) م انگوری. نه و است طهوری رشاب

 است. �ادی و �شده حترمي آٓن نوش�یدن قرآٓىن هبشتِ  در که بینمي می

 است ساکنا�ش انتظار در ابدی �ذاب که �ائیست دوزخ -۶
 رسد آٓب ای قطره آٓجنا در هرگز و �ش�ند �ذاب قرهنا آٓن در که است اكران بد انتظار در دوزخ هام� «
 » است. �من غّساق و جحمي که سوزان و پلید آٓىب مگر یاشامندن  رشاب و

 ). ۲۵-۲۱ آٓ�ت الَنباء ۷۸ سورۀ (

 تفسري:
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 قابل �ري های شکن�ه آٓن در که است سوزان �من اند نکرده توبه که بداكراىن �ا�گاه قرآٓن طبق �ر 
 و هللا گفتۀ به اینکه از و شده �ش��ن شوند می وارد آٓن در وقىت فاسقان و آٓهناست انتظار در تصور
 آٓ�ت اجلّن ۷۲ به است هبرت بیشرت اطالع �رای شد، خواهند �دم اند نکرده معل محمد او رسول

 آٓهناست، انتظار در آٓ�ش اند، نکرده اطاعت را او رسول و �دا امر �سانیکه کنمي: مراجعه ۲۳/۲۴
 داشت! خواهد ادامه ابد � که ای شکن�ه

 دوزخ �ذای -۷
 در گداخته مس چون شمكها�شان در �ذا آٓن است، بداكران �ذای و قوت �من زقوم تدرخ هام� «

 » است. جوشان آٓ�ش �روی آٓب آٓ�سانکه جوشد می آٓ�ش

 ). ۴۶-۴۳ آٓ�ت اّ��ان ۴۴ سورۀ (

 تفسري:

 تصو�ری هیچ شود می �ش�یده تصو�ر به قرآٓن در وحشتناک ای شکن�ه چون �من �ذای حىت
 به �رشحيی قابل �ري های حصنه قرآٓن این�ا در جبوشد شمك در که نیست گدازاىن مس از وحشتناکرت

 دهد. می خود خماطب دست

 جوشان آٓب و گداخته آٓ�ش -۸
   رسشان �ر جوشان آٓب آٓن از �س افکنید، دوزخ میان را بداكران �گريید رس�ید! قهر خطاب «

 ). ۴۸-۴۷ آٓ�ت اّ��ان سورۀ (      » فرور�زید.

 تفسري:

 ابتدا کند، می �رشحي ممکن اصطال�ات �ر�ن جبّارانه و �ر�ن �موِحش و ِ�ّدت و شّدت � را دوزخ قرآٓن
 مري�زند. رسش �ر جوشان آٓب سپس و شده افکنده دوزخ به بداكر خشص

 شوند می �ش��ن محمد رسولش و �دا به �سبت �فرماىن از دوزخیان -۹
 » �ردمي. می اطاعت را رسول و محمد که اكش ای گویند و گردد مهی آٓ�ش �ر صورهتا�شان روز آٓن در «

 ). ۶۶ آٓیۀ اَالحزاب ۳۳ سورۀ (

 تفسري:

 آٓ�ش سوی به صور�شان که وقىت کنند منی قبول �دا رسول عنوان به را محمد �سانیکه گوید، می قرآٓن
 شد. خواهند �ش��ن خود گفتار و �ردار از گردد می �من
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 گريی: نتی�ه

 در مسلام�ن �رای محمد �ردازد، می �من و هبشت رشح به تفصیالت � و آٓشاكر و واحض صورىت به قرآٓن
 �دا�ش و او به �سانیکه �رای �الیکه در گوید می خسن هبش�ىت های �ت از و میدهد �شان سزب �غ

 دهد! می �شان آٓن �ذاب و �من از را تصاو�ر �ر�ن ظاملانه نیاورند اميان

 قرآٓن ا�اكی و قوت نقطۀ دارد! وجود هبشت و دوزخ �رشحي در �شاهبات �ر� قرآٓن و مقدس کتاب در
 حضور » ملکوت « به راجع مقدس کتاب تعالمي ثقل مرکز �الیکه در است آٓن �ائذ هبشت رشح در

 ا�سان مقدس کتاب اساس �ر دارد، هبمراه را ماكن آٓن قداست و �الل و شکوه که است �دا نزد�ک
 آٓسامىن ملکوت  تعریف جوهر و مایه �ُن که سارند می ِقداستو  شکوه از مشرتىك فصل �داوند کنار در
 منا�ش به مقدس کتاب را د�گری و قرآٓن را �کی که تصو�ر دو ا�ن تفاوت بنا�را�ن دهد، می �شکیل را

 مريسد. بنظر منطقی که گريد می �شأٔت مس�یحیت و اسالمی اميان چگونگی و حنوۀ از گذارند می

 می حاكیت ا�سان � او اشرتاک و او در گزیدن س�نکی و مومن ِص خش � �داوند نزد�کی مس�یحیت در
 �س�یار اسالم سنت در رابطه ا�ن عکس �ر است، زند فر و پدر آٓمزي حمبت رابطۀ مهچون که کند

 �رد. حفظ او از گرفنت فاص� � را �داوند به ا�رتام ��س�ىت می و بوده آٓور هراس

 و شود می نزد�ک ما به مس�یح �یىس طریق از د�داون که است آٓن مس�یحیت اميان مرکز و قلب
 که هامنطور دارد می ارزاىن مبا مس�یح �یىس خود �رس �ردن قر�ىن طریق از را خود رمحت و خبشش
 ا�ر در اما بودید دور �دا از زماىن گر�ه هستید مس�یح �یىس آٓن از اکنون اما « گوید: می رسول پولس
 آٓیۀ ۲ �ب افسس�یان رسالۀ (  » اید. شده نزد�ک �دا به اکنون �رد شام �رای خود خون � مس�یح اكر�که

 مس�یح �یىس به آٓنکه رشط به گزیند سکىن ما در که دهد می ا�ازه خود روح به �داوند مضناً  ). ۱۳
 خواهمي نزد�ک �داوند به بیاورمي اميان مس�یح �یىس به ما وقىت است روشن اكمالً  �ش�مي! داش�ته اميان
 مساعی اشرتک مه � �داوند و ا�سان آٓن در که  که: هبش�ىت موجودیت نزد�کی و تقارب ا�ن در و شد

 است. منطقی اكمالً  �ش�ند داش�ته

 اهبامات و فرش�تگان ها، *جن
قرآٓن تصو�ری از موجوداىت ماورالطبیعه �شان می دهد، ا�ن نوع صورت �ردازی راجع به ا�ن موجودات 

در کتاب مقدس وجود ندارد. در کتاب مقدس فرش�تگان به مأٔموریت می روند اما در قرآٓن موجوداىت 
بنام اجنه « جن ها » ا�راز موجودیت می کنند که در کتاب مقدس وجود داش�ته و ا�ری از آٓ�ر آٓهنا     

 نیست �ر عکس در ا�ن کتاب رش�ر  « Demons    » فعال بوده و حضوری �ر جس�ته دارند.
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 خوب های جن به آٓهنا بطور�که کند می بندی دس�ته را ها جن که است آٓن قرآٓن در مطلب �ر�ن جعیب
 ها جن ا�ن �امیانه اسالم � مردمی اسالم اعتقادی متون در که روست ا�ن از شوند، می تقس�مي بد و

 به بیشرت �ژوهش و مطالعه �رای کنند، می وجود اظهار �مرىئ عنارصی صورت به وس�یعی سطح در
 مونراش ا�شاراىت ماسک نوش�تۀ ۱۹۸۹ �اپ اسالم �مرىئ چهرۀ ( کتاب به که کمن می توصیه شام

 فرمائید: مراجعه

The Unseen Face Of islam, Musk, Monrach Publication 1989. 

 اند شده �لق آٓ�ش از ها جن -۱
 ). ۲۷ آٓیۀ احلجر ۱۵ سورۀ ( » �ردمي. �لق گدازنده آٓ�ش از را ها جن طایفۀ و «

 تفسري:

 اند، شده �لق گدازان آٓ�ش � گدازه از ) رو� ( معنوی موجودات ا�ن که گوید می مورد ا�ن در قرآٓن
 دهد: می رشح صورت بد�ن �ىل یوسف عبدهللا مضناً 

 های گونه ها جن قرآٓن، و ا�ادیث �را�ر هستند، غیىب قدرهتای زمرۀ از و بوده �مرىئ موجودات ا�ن
 در رس�تگارند و بوده مومن آٓهنا از ای �ده اند! آٓ�شی وىل داش�ته ا�سان شبیه صورىت که هستند ای زنده

 آٓهنا که گوید می اكمل وثوق و اطمینان � اسالم آٓجنائیکه � گمراهند! و بوده اعتقاد ىب ای دس�ته �الیکه
 های اراده از هاىئ توده و داش�ته حضور بلکه نبوده رو� و غیىب قدرهتای زمرۀ از فقط » ها جن «

 مراجعه ز�ر مرجع به بیشرت اطالع �رای آٓیند. حساب به و شده �رده شان�م  خواهند می ایرنو از آٓزادند،
 شود:

.( The Holy Qran, not 929   ۹۲۹ قرآٓن مقدس نوش�تۀ �ىل تفسري ) 

 صاحلند و اكمل ها جن از �ر�-۲
 خمتلف و متفرق �س�یار مه � اعامل و عقیده �الف �ر �ر� و داشتمي اكر نیکو و صاحل را �ر� هام� «

 ). ۱۱ آٓیۀ اجلّن ۷۲ سورۀ (    » هستند.

 تفسري:

 ) ها جن ( آٓهنا از �ر� که گوید می خسن آٓن از و آٓورد می ) ما ( مجع صورت به را ها جن آٓیۀ ا�ن
 به راجع خواهند می که است �ساىن �رای توصیف ا�ن رش�رند زمرۀ از د�گر �ر� و بوده صاحل و اكمل
 بدانند! بیشرت موجودات ا�ن
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 کنند می موعظه د�گران �رای و �رده توبه ها جن از ��ر -۳
 کنند، قرآٓن آٓ�ت اس��ع � گردانیدمي متّو�ه را جنیان ار چند تىن که را وقىت آٓور �د ما رسول ای «

 قومشان سوی به و آٓوردند اميان شد متام قرائت چون دهید، فرا گوش گفتند رس�یدند رسول نزد جون
 شده �زل موىس از �س که شنیدمي را کتاىب آٓ�ت ما طایفه، ای گفتند ردیدند،گ �ز هدایت و تبلیغ �رای

 را �لق و �رد می تصدیق �راس�ىت بود او مقابل در که را اجنیل تورات آٓسامىن کتب �الیکه در است
 او به و کنید ا�ابت را �دا دعوت مه شام طایفه، ای فرمود می هدایت راست طریق و حق �سوی

 ). ۳۰-۲۸ آٓ�ت اَالحقاف ۴۶ سورۀ (   » درگذرد. شام گناهان از � آٓورید اميان

 تفسري:

 که آٓموزد می ما به قرآٓن تعالمي رش�رند، آٓهنا اتفاق به قریب اکرثیت که گوید، می ها جن در�رۀ آٓیۀ ا�ن
 که است ا�ن آٓن و آٓید می در اجرا به من فرمان ا�ن »! شد خواهد ماالمال ا�سان و ها جن از �من
 )، قرآٓىن! منبع دو هر در ۱۳ آٓیۀ الّس�ده ۳۲ سورۀ ( �رد خوامه �ر آٓدمیان و جن از قطع بطور را �من

 شود. می فرامه �من سوخت �رای اضاىف مادۀ ها جن پیکر از بنا�را�ن

 کنند می جسده آٓدم مقابل در فرش�تگان مهۀ ش�یطان جبز-۶
 » ورزید. امتناع که ش�یطان جز �ردند جسده مهه کنید جسده آٓدم به گفتمي را فرش�تگان هنگامیکه «

 ). ۱۱۶ آٓیۀ طه ۲۰ سورۀ (

 تفسري:

 مقابل در گفت خود فرش�تگان ب�م �داوند که شود می �کرار آٓیۀ ا�ن قرآٓن از ای معده های قسمت در
 جعیىب آٓیۀ نکرد. اطاعت ورزیده، امتناع اكر ا�ن از که ابلیس جز به بودند فرمان مهه و کنند جسده آٓدم

 به �ردن س�تا�ش معنای به بیرش و داش�ته زدن زانو از �سبت �ری وز�ن �س�یار �ر جسده واژۀ ز�را ستا
 رود. می اكر

  عرىب انگلیىس_ �دید لغتنامۀ طبق

Hans Wehr Dictionary Of Modem Written Arabic  

 �ر  شدن ولو � و سائیدن �زمني پیشاىن بوىس، آٓس�تان � و �رستیدن و س�تا�ش معنای به جسده واژۀ
 متام به �داوند آٓدم �لقت از �س قرآٓن روایت طبق است، �ردن س�تا�ش �ال هامن در و شمك روی

 آٓفریده �زه موجود س�تا�ش در ) هللا ( کنند، س�تا�ش را او و افتاده جسده به � دهد می دس�تور مال�ک
 ). م ... اخلالقني احسنَ  هللا تبارک (...و گوید: می خود شده
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 گناه �س زند، می �ز رس ایناكر از بوده مال�ک جزء خود که ابلیس که است انگزي شگفت �س�یار
 است. هللا امر از �فرماىن هام� آٓن �لت که شود می رشوع موقع هامن از ) ش�یطان ( ابلیس

 ودمقص شاید       آٓ�دم خراب د�ر ا�ن در آٓورد آٓدم           بود �امي �ّر�ن فردوس و بودم َملَک من (
 می اخراج �ّر�ن فردوس از رسپی�ی ا�ن مقابل در که است ش�یطان فرماىن � به اشاره بیت ا�ن از �افظ
 و �دالت رساندن اجنام به وظیفۀ که هستند فرمانربداری و صاحل عنارص مال�ک مجلۀ قرآٓن در ) م شود.
 و �ربئیل موسومند، قربم فرش�تگان به که فرش�تگاىن مضناً  دارد، عهده به را الهیی رمحت و فیض توزیع

 است. شده �رده �م آٓهنا از ۹۲/۹۸ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ در که اند، زمره آٓن از میاكئیل

 مشغولند رشارت تعلمي به ماروت و هاروت های فرش�ته-۷
 و ) خواندند می �ادوگری و افسون به ( سل�ن ملک در ش�یطان و دیو که را خسناىن �ردند پريوی و «

 دو آٓ�ه و دادند �د �ادوگری مردم به و شدند اكفر مهه دیوان ولیکن نگشت اكفر �دا هب سل�ن هرگز
 می او به آٓنکه مگر آٓموختند منی �زيی �ىس به و است، شده ظاهر �بل در ماروت و هاروت فرش�ته
 یم �د افکند �داىئ شوهر و زن میان که �زيی مردم به و شوی اكفر مبادا است فتنه ما اكر که گفتند
 ). ۹۶ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ (   » دادند.

 تفسري:

 از � ش�یاطینند زمرۀ از ) ماروت و هاروت ( موجود دو ا�ن آٓ� که نیست معلوم اكمل بطور این�ا در
 و هاروت فرش�تگان از خود بنوبۀ که بوده مشغول ساحری و �ادوگری به ش�یاطني هستند، فرش�تگان

 به قبل از شوند مشغول رشارت تعلمي و فریب و اغوا به که آٓن زا قبل فرش�تگان ا�ن اند، آٓموخته ماروت
 گردند! اكفر و شده وسوسه مبادا است ا�الل و فتنه شان وظیفه که داده هشدار مردم

 گريند می قرار پیگرد مورد آٓسامىن های شهاب توسط رش�ر ارواح-۸
 � داشتمي حمفوظ را مرگش ش�یطان �سلط از و آٓراستمي ها س�تاره �زینت را آٓسامن �ر�ن نزد�ک ما «

 و �رانندشان قهر به مه شوند رانده قهر به طرف هر از و �ش�نوند �ال �امل خسنان و و� از هیچ ش�یاطني
 �ر�ید ) �ال �امل �رب از خواهد چون ش�یاطني از ( �ىس آٓنکه جزء شوند گرفتار قیامت دامئ �ذاب به مه
 ) ۱۰-۶ آٓ�ت الصافات ۳۷ سورۀ (   » کند. تعقیب فروزان شهاب تري را او مه

 تفسري:

 وىل �گريند �ربی کرب�ىئ ختتگاه و �ال �امل از که آٓنند پیی در رش�ر ارواح و ش�یاطني که است آٓن جعیب
 گاهی رش�ر ارواح ا�ن از �ر� که است آٓن �مرت مهه از و شوند می متوقف ها فروزه س�نگ توسط
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 در ا�سان این�ا گريند، می قرار تعقیب مورد آٓسامىن ایشهاهب مهني توسط وىل میکنند در�فت ای لكمه
 �ل  است. داش�ته �ان تببیني و ش�ناىس �هيان از اعو�اىب �ر در�فت �ه محمد که رود می فرو شگفىت
 اخلالق!

 فرمود عطا اهرميىن قدرىت سل�ن به �داوند-۹
 » مه. ش�یاطني و دیو و شود روان خبواهد ��ا هر امرش به � �ردمي او فرمان ُمّسَخر را �د و «

 ). ۳۶-۳۵ آٓ�ت صاد سورۀ (

 تفسري:

 و �د �ر سل�ن آٓیند، می در سل�ن �سلط در موجوداىت و ها پدیده که کنمي می مشاهده خبش ا�ن در
باء سورۀ و ۱۱ آٓیۀ النّمل سورۀ طبق و ) ش�یاطني ( است مسلّط رش�ر ارواح -۱۳/۱۱-۱۲ آٓ�ت الس�ّ

 او �رای آٓهنا دارد، خود فرماندهی حتت را ا�سان و مر�ان و ش�یاطني و ها جن از لشکری سل�ن ،۱۲
 39 آٓیۀ النّمل سورۀ در کنند، می بنا خوخضانه و تصاو�ر و قرص د�گر ای �ّده و سازند می زره و مششري

 می آٓرزو او وقىت و آٓید می سل�ن �ری به دیوهاست زمرۀ از که ِعفریت � ها جن از �کی خوانمي می
 تواند، می را اكر ا�ن که کند می اد�ا ِعفریت شود، آٓورده حکومتش قلمرواىئ به س�با ملکه حتت که کند
 است. اع�د قابل و بوده قوی او که کند می اضافه و دهد، اجنام زند مه �ر چشم سل�ن اینکه از قبل

.( The holy Quran,not 3274 ) 3274 در قرآٓن مقدس نوش�ته �ىل تفسري 

 بالخره است! مشهور صنعتاكری دا�ش به و بوده گر حی� که است مقتدر جىن عفریت خوانمي: می  
 های جن مه و کند اس�تفاده رشور و اكره بد های جن از توا�س�ته می مه سل�ن قرآٓن، روا�ت طبق

 اند. بوده او �سلط در صاحل و درس�تاكر

 است �ز » قدر « شب در آٓسامن -۱۰
 �زل �لق نوشت رس و الهیی دس�تور و فرمان هر از �داوند اذن به ارواح و فرش�تگان شب ا�ن در «

 ). 4-3 آٓیۀ القدر سورۀ ( » گرداند.

 تفسري:

 ا�ن در که دارند عقیده و بوده معتقد ) احیاء شب _ القدر لیلتة ( قدر شب به �ادی بطور مسلام�ن
 � 25 ،23 شب ا�ن منود، �زل او به را قرآٓن آٓ�ت و ساخته ظاهر محمد به را خود �ربئیل که بود شب
 ا�ن در گشاید، می �و�ه ای حلظه �رای را آٓسامن �داوند که است شب ا�ن در است، رمضان ماه 27
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 حسری مبارک �ه ( �افظ: قول به گرفت خواهد قرار �داوند پذ�رش مورد د�اها متام که است هنگام
 ). م دادند. �رامت �زه ا�ن که قدر شب آٓن       ش�ىب فرخنده �ه و بود

 �اطر بد�ن �شده واقع مهگان توافق مورد نوراىن شب ا�ن �رای مشخىص شب هنوز داد تذ�ر �ید
 شاید شوند، مشغول اس�تغاثه و د�ا به رمضان ماه در متعددی ش�هبای � که دهند می �رجیح مسلام�ن

 .گردد مس�ت�اب آٓهنا د�اهای و شده مصادف القدر لی� � ش�هبا ا�ن از ش�ىب

 گريی: نتی�ه

 رازی و رمز �ر تفصیالت و رشح از لرب�ز و مشحون قرآٓن از ای معده های خبش دیدمي که هامنطور
 خراىف اعتقادات زمرۀ از ها جن به اعتقاد نوع ا�ن است. ش�یاطني و ها جن �م به موجوداىت به راجع

 سوره در دارند! وجود رش�ر �م به ای و�ژه عنوان حتت عنارصی مقدس کتاب در عوض در است،
 �ذر �ر �زی شعبده و �ادوگری های پدیده از را مسلام�ن که دارند وجود آٓ�ىت الناس و الفلق های

 در ها پدیده ا�ن توضیح �رند، پناه �دا به آٓهنا وجود رشّ  از �ید مسلام�ن که دهند می هشدار و داش�ته
 است. �ادی موضوعی اسالم �ان

 دکرت Musk عقیده دارد که طرح ا�ن آٓ�ت در قرآٓن �ب تومه را �رای قبول خرافات و �ادوگری به 

Musk خصوص در اسالم �امیانه گشوده است، �رای اطالع بیشرت به چهرۀ �مرىئ اسالم نوش�تۀ 

  فرمائید: مراجعه مونراش انتشاراىت

( The Unseen Face Of Islam, Musk, Monarch Publication,1989, s 224 ) 

 د�ا *
 ظاهراً  که است ممکن �ه اگر کنند، می تلقی مقدس جنگ � مرتادف را �اد غرب مردم از �س�یاری

 شود می مش�تق جماهدت فعل ر�شۀ از که �اد لكمۀ حقیقت در اما شود مس�تفاد �اد از معنا ا�ن
 ِ�دّ  ودن،من تالش �ردن، مهت �رد، اختاذ آٓن از را معاىن ا�ن توان می و داش�ته �ر را �ری گسرتده معنای

  و�ر ها�س نوش�تۀ عرىب انگلیىس �مۀ واژۀ �را�ر دادن، اجنام اكری اضافه و �ر مشقت اكر �ردن، �د و

( The Hans Wher, Dicitionary of Modern Written Arabic )   

 » العاده فوق تقالی و تالش « �م: �ک در یعىن منود در�فت را معىن ا�ن توان می �اد لكمۀ از
 دهد. می بدست را �فت �ز رت�نهب
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 خود رٔآی به تفسري را �اد �رسانند، �انیان گوش به را صدا�شان آٓنکه �رای بنیادگرا گروهای د�گر اما
 اصل شش به آٓنرا و اضافه پنجگانه اصول به �ید که دانند می اسالم اساىس های پایه از آٓنرا و �رده

 دانند می جنگی فریضۀ �ک ای �گونه آٓنرا و داش�ته الفظی تحت تقىل �ک �اد از گروها ا�ن داد. ارتقاء
 می » رو�اىن �الص جنگ « نوعی را �اد ما�س دکرت اما کند، پريوی آٓن از �ید واقعی مسلامن که

 می �بند منی �ر و نداش�ته قبول �اد �رای را تفسري ا�ن �سانیکه و مذهىب بنیادگران متاسفانه داند،
 مادی، �اد ا�ن �لیه �ید قرآٓن و سنت طبق �ر که است رو�اىن جماهدت هامن نه مقدس �اد گویند:

 پذ�رفته آٓنرا �ید که است ای مسل�انه جنگ هامن بلکه �بند. دست آٓن به اهرميىن قدرهتای و نفسانیات
                          �رد: مراجعه منبع من ا�ن به توان می دقیقرت �ویل و تفسري �رای داشت، حلاظ و

آلود خشم اعتقاد    ۱۸۵ صف�ۀ ۱۹۹۲ �اپ مونراش انتشارات ماسک دکرت نوش�تۀ آ

( Passionate Believing, Musk, Monarch Publication,1992, s 185 )     

 قرآٓن مفاهمي به         رس�یدن    �رای    رو�اىن       تالىش که را » اکرب �اد « آٓهنا (
 انقالىب اسالم روحیۀ � که شامرند می گرا�نه اصالح و مأٓ�نه لیربال �رداشت نوعی و کنند می رد است

  ). م دارد. منافات

 نظر ملحوظ آٓید می ز�ر در صورتیکه به �اد مورد در را قرآٓن های �رداشت ما اگر که است �الب
 دهمي. قرار

 �دا راه در �اد -۱
 �دا نزد آٓهنا �ردند، �اد �ان و مال به دا� راه در و گزیدند جهرت وطن از و آٓوردند اميان که آٓ�ن «

 ). ۲۰ آٓیۀ ۹ التوبه سورۀ ( » رس�تگارند. آٓ�ن و است بلندی و مقام

 تفسري:

 منا�ن روش�ىن به �داست راه در گذش�تگی خود از و فدآاكری که را �اد گسرتدۀ معنای قرآٓن آٓیۀ ا�ن
 فدآاكری �دا راه در و گذشنت مال و �ان از معىن به که بوده �داوند راه در �اد هامن که سازد، می

 فرد �رای را �ت�ر  �ري و سعادت و رس�تگاری معل ا�ن اجنام که ) هللا سبیل ىف و�ادة ( است �ردن
  دارد. هبمراه مسلامن
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 مقدس جنگ-۲
 را س�متاكران �دا که نباش�ید س�متاكر ولیکن کنید �اد �زيند �ر جنگ به شام � که آٓ�ن � �دا راه در «

 آٓواره را شام آٓ�ن چنانکه �رانید د�رشان و شهر از و �کش�ید �فتید را مرشاكن �ا هر ندارد، دوست
   » اكفران... �یفر است ا�ن �رسانید، قتل به را آٓهنا استرو صورت ا�ن در �ردند،

 ). ۱۹۱-۱۹۰ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ (

 تفسري:

 که زمان آٓن ز�را دهد می منا�ش �ادی بطوری را خود حضور قرآٓن در �دا �رای جنگ اصطالح
 ُم�اهدت اسالم گسرتش قصد به و گرفته نريو تدرجياً  بودند شده جمبور مدینه به تبعید به مسلام�ن

 کنید رجوع بود خواهد اسالم گسرتش آٓن از مقصود که است مقدس جنگی خود بنوبۀ جنگ ا�ن منودند!
 : زندگی ش�یوۀ و اسالم مکتب کتاب به

( Islam Lära och Livsmönster,). ( Hjärpe,AWE/GEBERS, 1979, s 50 ) 

 و نکرده دس�ىت پیش جنگ، در که میدهد تذ�ر مسلام�ن به قرآٓن که دیدمي البقره سورۀ ۱۹۰ آٓیۀ در
 اسالم دمشنان بودند، گرفته قرار اسالم مقابل در �سانیکه امر واقعیت در اما نباش�ند. مح� کنندۀ رشوع

 �یفر و پادافره ز�را �کش�ند،... را آٓهنا که داشتند معىل الزتام مسلام�ن و شدند می حمسوب هللا رسول و
 در چنان آٓن آٓ�ن هستند، مردم گمراهی پیی در آٓ�ن که �ت آٓن از �شد، می بد�ر مرگ از آٓهنا معل
 و بوده صاحل معىل افراد ا�ن �شنت است، �ر شدید مه مرگ از آٓهنا جمازات که مردمند �ردن منحرف پیی

 ساخت. خواهد مهوار مسلام�ن �رای را رس�تگاری راه آٓهنا احماء

 شدند می �ش�ته نبودند اسالم پذ�رفنت به �ارض که �رس�تان بت -۳
 دیدید �ا هر را مرشکني آٓنگاه گذرند در ) رجب و حمرم ذحي�ه، ذیقعده، ( حرام ماهای که آٓن از �س «
 رشک از چنا�ه �ش�ید آٓهنا مكني در سو هر از و کنید حمارصه و �رده دس�تگري را آٓهنا و رسانید قتل به

 و آٓمرزنده �داوند که ردارید� دست آٓهنا از �س دادند ذاكت و داشتند پا به اسالم مناز و �رده توبه
 ). ۵ آٓیۀ التوبه ۹ سورۀ ( » است. �ر�ن

 تفسري:

 مشرده مغتمن را موقعیت محمد �س رس�یدند اکرثیت به خود نوا� در مجعیت و �ده نظر از مسلام�ن وقىت
 اسالم به که میافتند جنات �ساىن فقط �رد، حمکوم و هتدید قتل به را مرشاكن و �رس�تان بت و

 یدند.میگرو
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 جنگید �ید مسلام�ن �ري � -۴
 و �دا از را آٓ�ه و است نیاورده قیامت روز و �دا به اميان که کتاب اهل از هرکه � اميان اهل ای «

 ذلت � که آٓنگاه � کنید اكرزار گراید منی » اسالم آٓئني « حق د�ن به و منیدانند حرام �رده حرام رسولش
 ). ۲۹ آٓیۀ التوبه ۹ سورۀ ( دهند جزیه اسالم به تواضع و

 تفسري:

 جمازات � اسالم پذ�رفنت و توبه بني مرشاكن داشت بیان رصاحت به سوره مهني در محمد ا�ن از �ر پیش
 یعىن آٓهنا بینمي می نگرمي، می کتاب اهل رسنوشت به که وقىت کنند. انت�اب توانند می را �کی مرگ
 ( دهند ادامه خود حیات به اسالمی �امعۀ در �اىص رشایط اساس �ر �ید مس�یحیان و ها هيودی
 � آٓورند، اميان اسالم به � جنگید آٓهنا � �ید صورت ا�ن �ري در ) است دارالسالم هامن اسالمی �امعۀ
 بود. خواهند » َجزیه « خشىص و�ژۀ مالیات دادن به جمبور آٓهنا اینکه

 شود می �ش�ته �اد در که است �ىس انتظار در هبشت -۵
 حمشور �دا سوی به و پیوس�ته ا�زدی رمحت به که ندارید مغ شوید �ش�ته � مبريید �دا راه در گرا «

 » آٓمد. خواهید گرد �دا نزد در شوید �ش�ته � مبريید اگر �س شد، خواهید

آل سورۀ (  ). ۱۵۲-۱۵۱ آٓ�ت معران ۳ آ

 تفسري:

 �سانیکه صورت: ا�ن به خورد، یم چشم به دهد می مسلام�ن به �دا که واحضی �س�یار قولهای قرآٓن در
 �داوند مبريند �اد در که آٓهناىئ گوید می اسالم شد، خواهند حمشور �دا نزد شوند �ش�ته �دا راه در
 بود! خواهد شده تضمني هبشت در آٓ�ن �ا�گاه و خبش�یده را آٓهنا گناهان متام

 شوند می حمکوم �من به �رسو رس�زان -۶
 آٓورده روی �دا خشم طرف به �گرخيت و �رده آٓهنا به �شت جنگ) (در قیامت روز آٓن در که هر و «
 ). ۱۶ آٓیۀ �نفال ۸ سورۀ ( » بود. خواهد مزنل بد�ر�ن که دوزخ �ا�گاهش و

 تفسري:

 مطمنئ ��س�ىت می کنند می فرار جنگ از �رس �اطر به �سانیکه � و �رده امتناع جنگ از �سانیکه
 از و هراس�یده که بود خواهد �ساىن انتظار در فر�ام ا�ن مضناً  گزید، خواهند سکىن �من در که �ش�ند
 میورزند. خودداری اكفران � جنگ در رش�ت
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  جنگی غنامئ -۷
 ) �نفال ۸ سورۀ ( » �د. شام گوارای خبورید، بیابید غنميت هر�ه از اکنون �س «

 تفسري:

 به فریبنده و �ذاب موضوعی خوردند می شکست که دمشناىن �لیه جنگی معلیات اسالم س�پاهیان �رای
 را �وداكن و ز�ن بلکه �فت منی �امته وسائل و اس�باب به فقط جنگی غنامئ موضوع است، مريفته شامر

 در جنگی مردان ) ُمتعه ( صیغهء در ز�ن آٓمدند، می در �ردگی به آٓهنا که طوری به میگرفت �ر در نزي
 حق آٓن به مسلامن مردان که است زىن چهار تعداد �ر مضاعف ا�هنا و شدند، می �رده کنزيی به و آٓمده

 ) ۵۰/۵۰ آٓ�ت �حزاب ۳۳ سورۀ ( : به کنید نگاه اند. داش�ته

 جنگی غنامئ از محمد سهم -۸
 �دا �اص آٓن از ) پنجم �ک ( آٓن مخس رس�ید فایده غنميت از شام به �ه هر که بدانید مومنان ای و «
 ). ۴۲ آٓیۀ �نفال ۸ سورۀ ( » است. ماندگان راه در و یت�ن و خو�شان و رسول و

 تفسري:

 �رساند. خود خمتلف نیازهای و نزد�اكن مرصف به � �رده تصاحب را غنامئ پنجم �ک که داش�ته حق محمد

 گريی: نتی�ه

 به واژه ا�ن که �بد می در سو �ک از کند، می �ژوهشی قرآٓن در �رداخته، » �اد « به ا�سان که وقىت
 نظامی معلیات به ار�اكب هامن آٓن �اص معىن د�گر سوی از و داش�ته ای گسرتده معىن �ه م�ا طور
 هر محمد که نیست شکی موضوع ا�ن در شود. می �رده اكر به خمالفان �لیه مقدس جنگ �م به که است

 شّدت خود خمالفان �لیه اندازه هبامن خبشد می اس�تحاكم را خود موقعیت و س�یاىس وضعیت بیشرت �ه
 طعم ��س�ىت می خمالفان مهۀ » �اد ا�ن « در که است آٓن معنای به ا�ن دهد! می �شان بیشرتی معل

 �ش�ند! را شکست

 �هنا آٓورند، روی اسالم به و �رده توبه اینکه � شوند �ن ر�شه لكی طور به �ید � �رس�تان بت و مرشاكن
 مالیات ازای در که بودند مس�یحیاىن و هياهيود هامن واقع در شدند می واقع حتّمل مورد که هاىئ گروه
 دهند. ادامه زندگی به اسالمی �امعۀ در نوعی به توا�ستند می و �فته مصونیت �رداختند می که ای و�ژه
 �سانیکه و کند رش�ت اسالم خمالفان �لیه مقدس جنگ در که بود واجب ای فریضه مسلامن مرد هر �ر
 در رش�ت از که �ىس و شد می داده هبشت در شده تضمني هی�ا�گا و�دۀ شدند می �ش�ته راه ا�ن در
 آٓید! می شامر به قطعی دوز� ورزید می امتناع مقدس �اد ا�ن



94 

  

 

 اسالم خمالفان *
 خود جس�تگی �ر د�گران به �سبت �رد�ری و حتّمل مناد آٓن در که است دیىن غر�هيا �رای اسالم اصوالً 

 و اراده طبق ( شدن �سلمي آٓن معنای که کنند می استناد ماسال واژۀ خود به غر�هيا دهد. می �شان را
     صفاست، و صلح معنای به و بوده ر�شه مه » سالم « � که اسالم واژۀ است. ) الهیی مشیت
 مداراگرا و �رد�ر و مشرده �ساهل و �سامح از �ر دیىن را اسالم د�ن � دهد می غر�هيا به ای انگزيه

 مداراگر و جو صلح دیىن ابتدا در که گذارند می انگشت اسالم اولیۀ عیتوض  به آٓهنا مضن در بدانند،
 ال ( گوید: می که جویند می متسک قرآٓن از ای آٓیه به و گذاش�ته فرا�ر مه ا�ن از را پا آٓهنا است، بوده
 �اطر مهني به نیست. اجباری د�ن به گرویدن یعىن ) ۲۵۶/۲۵۷ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ – ا��ن ىف ا�راه
 کنمي! مطالعه و پیگريی قرآٓن در را اسالم خمالفان وضعیت � است �الب ر�س�یا

 اسالم خمالفان �رای وحشتناک جمازات -۱
 نباشد ا�ن جزء �وش�ند فساد به زمني روی در و �زيند �ر جنگ به رسول و �دا � که آٓ�ن �یفر هام� «
 پای � چپ پای و راست دست ( بربند �الف به را پا�شان و دست و �ش�ند بدار و �ش�ته را آٓهنا که

 دنیوی �ذاب خواری و ذلت ا�ن کنند، دور صاحلان رسزمني از منوده تبعید � ) چپ دست و راست
 ) ۳۳ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ ( » بود. خواهند ُمَعذب عظمي �ذاىب به �ز آٓخرت در اما و است آٓهنا

 تفسري:

 �س�یار موقعیت آٓجنا در او خمالفان نتی�ه در ،میافت گسرتش مدینه در محمد س�یاىس قدرت آٓجنائیکه از
 گردن مدینه در نفر ۶۰۰ قریب میالدی، ۶۲۷ � مصادف جهری پنجم سال در �ردند! پیدا خطر�ىك

 النّضري بىن قوم که هيود�ن از د�گر ای دس�ته بودند، قریظه بىن قبیلۀ مردان از �ده ا�ن شوند می زده
 مدینه از ) اجباری تبعید ( ب� نفی به میالدی ۶۲۶ سال ا�ر�ر  جهری چهارم سال در شدند می �مه

 مضناً  فرمائید. مراجعه ۴-۴/۲-۲ آٓ�ت احلرش ۵۹ سورۀ به توانید می بیشرت اطالع �رای شدند. حمکوم
 کتاب مهچنني و ۱۴۸ و ۷۵ صف�ات دوم  خبش هشام ا�ن رسول » سرية « محمد زندگی کتاب در

 هيودی قبائل به �سبت مسلام�ن خشونت به راجع ای نوش�ته ۶۱۲ و ۱۲۵ صف�ات  واقدی املقاىض
 ) ۳۳۳-۳۳۲ صف�ۀ اميان مزيان ( کتاب: در است ذ�ر شا�ن دارد، وجود مدینه سا�ن

( Balance of The Truth,  Pfander,  The Religious Tract Society, 1910,   s 332-
333 ) 

 دارد. وجود خصوص ا�ن در مطالىب
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 �رای خبششی و رمح هیچ که شود می داده �شان رصاحت به آٓمد �ال در که ۳۳ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ در
 �ای به خشن و ظاملانه ای گونه به فقط آٓهنا �ید بلکه است �شده گرفته نظر در اسالم خمالفان

 �س�یار و تو�ه �الب شوند! �ش�ته �ید و بوده اَالرض ىف مفسد مصداق آٓهنا چون �رس�ند، اعاملشان
 در شود، می اعامل و بوده معمول اسالم دنیای در هنوز ها جمازات نوع ا�ن که بدانمي که است رزمشندا

 �ر خشونت طریق ا�ن به اسالمی حکومت س�یاىس خمالفان زمرۀ از �س�یاری افراد انقالب از �س ا�ران
 مرگ به سالمیا ا�ران در که است خمالف گروههای �رز منونۀ هبائیت فرقۀ اعضای اند، شده ا�دام
 اند! شده حمکوم

 �ىس وقىت است، اسالم س�یاىس خمالفان انتظار در که است خسىت �س�یار داوری �شانگر املائده سورۀ
 �رۀ روی �ر فساد گسرتش �قل و بوده اَالرض ىف مفسد که است آٓن معنای به شود می �میده مفسد
 عنقریب مرگ اهتام ا�ن جمازات که شود می خوانده رسول و �دا حمارب �ت مهني به است، �اىك
 است. مرسوم و معمول امروزی ا�ران در که است

 شوند می �ارج د�ن از که است �ساىن انتظار در جمازات -۲
 و دنیا در اش�اىص چنني اعامل و مبريد � �شد کفر �ال در و گردد �ر خود د�ن از که هر �س ..... « 

 » بود. خواهند معذب مهیشه آٓن در و ند�من  اهل آٓ�ن گردد، �طل و ضایع آٓخرت

 ) ۲۱۴ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ (

 تفسري:

 ارتداد � شده �ارج د�ن از که است �ىس انتظار در دوزخ که دهد می رشح واحض ای گونه به قرآٓن
 ارتداد و خروج اسالمی قوانني طبق که شده خوانده » مرتد « شود می �ارج اسالم از که �ىس جوید

 اطالع �رای آٓهناست انتظار در مرگ جمازات شوند معل ا�ن مر�کب که �ساىن و بوده ممنوع د�ن از
 اسالمی کنگرۀ ۱۱۲ صف�ۀ قالواش امحد دکرت نوش�تۀ اسالم د�ن جزوۀ ( به: کنید رجوع �ر �امعه
 ) ۱۹۵۷ سال در منعقد

( The Religion Of Islam, Dr, Ahmad Galwash, Islamic Congress, 1975, s112 ) 

 منظور گردد می �ر د�ن از که �ىس �رای جمازاىت قرآٓن در که ا�ن وجود � آٓید، می پیش سواىل این�ا رد
 شود؟ می حمکوم مرگ به رشیعت طبق مرتد خشص چرا �س �شده حلاظ و
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 در مرگ جمازات رشعی مکتوب ا�ن طبق که است شده قول نقل محمد از مس�تق�ً  که است �دیىث �لت
 صورت به سپس و شده منتج قرآٓن از و محمد معىل سنت از که رشیعت در است، مرتد خشص انتظار
 است. مرگ مرتد خشص �ای است: آٓمده شود، می منا�ن �دیث

آ�ِ  و �َلَیه هللا صىل هللا رسول محمد از است، منقول رشح بد�ن عفان �ن ع�ن از گرفته �ر �دیىث  َسملَ  و آ
 » رشط: سه به مگر نر�زید را مسلامن خون « گفت: چنني که شنیدم

 شود! س�نگسار �ید کند » ز� « که �ىس _

 �شد! �ش�ته را د�گری سبىب بدون که �ىس _

   ... �شد �رگش�ته د�ن از و شده مرتد که �ىس _

 ). ۲۵۳۳ شامرۀ �دیث جماح، قزویىن �زید �ن محمد عبداّ�  �ن �افظ نوش�تۀ ُسَنن، (

 معاند � فقمنا خشص �ا�س�پاری حترمي و �کفري -۳
 و �دا به آٓهنا که ا�ست نه د�ا به آٓهنا جنازۀ �ر و �شده �ارض منافق آٓن میت مناز به هرگز د�گر «

 ). ۸۵ آٓیۀ التّوبه ۹ سورۀ ( » شدند. اكفر رسولش

 تفسري:

 مزار �ر � ندارند ا�ازه مسلام�ن و شده ختفیف و �کفري آٓهنا معاند، � منافق خشص مرگ از بعد حىت
 گزار �ر مرامس و خوانده فاحته اسالمی جوامع سنت طبق او �رای و شده �ارض اسالم لفخما خشص

 است، مسلامن فرد اج�عی وظیفۀ �ک مرامس در حضور صورت ا�ن �ري در کنند، عزاداری و �رده
 بودند. ورزیده کفر و شده منکر را او رسول و �دا آٓهنا که بود ا�ن امر ا�ن �لت

 فرمان � خشص �رای �من -۴
 خواهد �ذاب ابد � آٓن در که است دوزخ آٓ�ش او �یفر البته کند او رسول و �دا �فرماىن که هر و «

 ). ۲۴ آٓیۀ اجلن ۷۲ سورۀ (  » �ش�ید.

 تفسري:

 �رای دارد، �ر در را دوزخ قطعی جمازات آٓمدِ  پیی و بوده خطر�ک محمد از نکردن اطاعت که بینمي می
 فرمائید. مراجعه ۸۰/۸۱ آٓ�ت التوبه ۹ سورۀ به اطالع مزید
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 ندارد وجود مرتد خشص �رای پناهی و امان هیچ -۵
 خواهد معذب درد�ک �ذاب به را آٓهنا آٓخرت و دنیا در �دا گردانند، �ر �دا از روی اگر و ...... «

 » �فت. خنواهند �ری و دوس�تدار نفر �ک زمني روی مهۀ در د�گر و فرمود

 ). ۷۴ آٓیۀ التوبه ۹ سورۀ (

 تفسري:

 موضوع ا�ن از اكمالً  میبا�س�ىت مرتد خشص مهچنني دارد، پیی در دوزخ جمازات آٓنکه �ر �الوه ارتداد
 مرتد خشص حقیقت در یعىن آٓمد، خنواهد او �ری و مكک به اسالمی �امعۀ در �ىس که �شد مطمنئ

 گريد. می قرار ��کوت و حترمي مورد سو مهه از

 و خرسا�نیا « معروف: قول به و گرفته قرار دنیوی حترمي معرض در مه و اخروی �ذاب مورد مه (
 » م. شد. خواهد ا�ٓخره

 کنند انت�اب را مرگ � بپذ�رند را اسالم �ید � �رس�تان بت و مرشاكن -۶
 ��ا هر را مرشکني آٓنگاه گذشت، در ) رجب و حمرم ذحي�ه، ذیقعده، ( حرام ماههای آٓنکه از �س «

 از چنانکه �ش�ید آٓهنا مكني در سو هر از و کنید حمارصه و �رده دس�تگري را آٓهنا و �رسانید قتل به �بید
 و آٓمرزنده �دا که بدارید دست آٓهنا از �س دادند ذاكت و داشتند پا به اسالم مناز و �رده توبه رشک
 ). ۵ آٓیۀ التوبه ۹ سورۀ (    » است. �ر�ن

 تفسري:

   را آٓهنا محمد �ردند می پافشاری خود آٓئني در و آٓورده روی ىت�رس� بت و ورزیدن رشک به که �ساىن
 د�ن از که بود آٓن ماند می آٓهنا �رای که شا�ىس �هنا �رد می صادر را آٓهنا قتل دس�تور بلکه خبش�ید منی

 رشک از ۵ آٓیۀ التوبه ۹ سورۀ در وىل آٓمده �رس�ىت بت اصىل منت در ( شوند. مسلامن و �رگش�ته خود
 ) م. ام. �رده مرا�ات �رمجه در �انب ا�ن که شده گفته خسن

 گريی: نتی�ه

 شده جمبور � ندارد وجود اسالم خمالفان �رای اجباری هیچ ۲۵۶/۲۵۷ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ اساس �ر
 اس�توار و �ا �ر پا ��س�ىت می قول ا�ن که رسد می نظر به ) اّ��ن ىف �راهَ  ا �ٓ  ( آٓورند اميان اسالم به و

 و �ب اسالم فکری الفانخم مقابل در و �رده �دول خود قرار و قول از محمد چندی از �س اما �شد
 و نبوده مدارا و �سامح د�ن اسالم شد گفته قبالً  که آٓ�ه �الف �ر بینمي می دهد! می دست از را حتّمل
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 به را آٓهنا و داده دست از کنند می رد را قرآٓن و محمد که خود عقیدىت خمالفان مقابل در را اختیار عنان
 کند. می هتدید مرگ جمازات

 در طوالىن های زمان طی خشن های قضاوت و داوری گونه ا�ن که دهد می شان�  �رخي متاسفانه
 شفقىت و رمح اجنیل گفتۀ �الف �ر خود خمالفان مقابل در مس�یحیان و داش�ته رواج مه مس�یحیت دنیای
 عهد ( مقدس اجنیل در که است آٓن در مس�یحیت و اسالم بني مشخص تفاوت اما دادند! منی �شان
 توصیه هیچگاه را خود فکری خمالفان �لیه خشونت به �زیدن دست مس�یح �یىس هک بینمي می ) �دید

 حمّبت آٓ�ن به �رده، خورشفتاری متنفرند، شام از که خود دمشنان � حىت که کند می ��ید بلکه نکرده،
 مبثل قاب�م شام خواهند، می ذلیل و خوار را شام و �رده لعنت را شام آٓهنا �ه کنید، آٓهنا نثار �ر�ت و منوده

 ). ۲۸-۲۷ آٓ�ت ۶ �ب لوقا: اجنیل ( کنید د�ا آٓهنا �رای بلکه نکرده

 مرد و زن بني �ساوی *
 در که دارد آٓن �ر داللت که متفاوت س��ىئ دهد، می �شان خود از دگرگون ای چهره اسالم غرب در
 ز�ر و بوده دآٓزا اسالم مکتب در زن که طوری به است، قرار �ر مرد و زن بني �ساوی مکتب ا�ن

 خواهمي آٓن به این�ا در که است؟ کدام زن از قرآٓن متصّور واقعیت اما نیست، مرد خوار و دست
 �رداخت.

 دارد �ر�ری زن به بیشرت » ای در�ه « قدری مرد -۱
 » دا�ست. امور مهۀ به و توا� �زي هر �ر �دا و بود خواهد �ر�ری و افزوىن ز�ن �ر را مردان لیکن «

 ). ۲۲۸ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ (

 تفسري:

 آٓ�ت در اما دارند، �ر�ری و فضیلت ز�ن �ر مردان مواردی در که گوید منی دقیق و روشن قرآٓن آٓیۀ ا�ن
 اكىف این�ا در دارند. ز�ن �ر مردان امتیازاىت و حماسن کدام که کند می معلوم روش�ىن به قرآٓن د�گر،
 �ر�رند. و اش�تهد تفوق ز�ن �ر مردان قرآٓن در که بدانمي است

 است مرد �ک �را�ر زن دو شهادت -۲
 راىض طرفني را که هر زن دو و مرد �ن �ک نیاید، مرد دو اگر و آٓرید گواهی مردان از �ن دو و «

 ). ۲۸۲ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ (  » شود.

 تفسري:
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 است، مرد �ک �را�ر دادگاه در زن دو شهادت که دهد می دس�تورالعمل واحض و روشن �س�یار قرآٓن
 است آٓیه ا�ن مطابق دهد، می �شان وضوح به زن به را مرد �ر�ری و تفوق که است آٓ�ىت از �کی ا�ن
 رشیعت � اسالمی قوانني �م به است شده اختاذ قرآٓن یعىن آٓن اصىل شارع از که اسالم قضاىئ قوانني که
 را احجاف ا�ن امروزه حىت و گذارده حصه مردانه �ر�ری ا�ن به و (  اند گذاش�ته دادرىس عرصۀ به پا

 �ژوهشی اسالم، در جزاء قوانني به: بیشرت اطالع �رای )، م دهند. می قرار �ئید و گواهی مورد
 کنید. مراجعه ۱۲۵ صف�ۀ ۱۹۸۲ �اپ اطمینان آٓمر�اكىئ انتشارات  .Awa-El S  محمد نوش�تۀ تطبیقی

 Awa,-El S. Muhammed study, Comperative A law: Islamic in Punishment (
) 125 s 1982, Publication, Trust American 

 �رند می ارث �رس �ک مزيان به د�رت دو -۳
 » است. نصف ز�ن �رکۀ از مردان سهم و است آٓگاه �لق مصاحل به و دا� �زي هر به �داوند ز�را

 ). ۱۱ آٓیۀ ا�ّساء ۴ سورۀ (

 تفسري:

 و �اندان قوام و دوام �عث �رسان آٓجنائیکه از دارد، طبیعی �لىت قرآٓىن آٓیۀ ا�ن تبیني و توجیه
 خوردگی سال وقت به �رسان �رسد، ارث آٓهنا به د�رتان سهم �را�ر دو �ید �س شوند می خو�شاوندان

 شوهر د�رتان �الیکه در �رداخت خواهند آٓهنا از مراقبت و دس�تگريی به و رس�یده آٓهنا بداد وا�ینشان
 به و داش�ته وجود هنوز اسالمی �شورهای در واقعیت ا�ن هستند، خود �انوادۀ و گیزند پیی و �رده

 اوالد �را�ر دو �رکه ما از ذ�ور فرزندان سهم که طوری به شود می ر�ایت اسالمی توارث قانون صورت
 میشود. گرفته نظر در مونث

 ز�ن تنبه -۴
 جوئید دوری شان خوا�گاه از و دهید پند را آٓهنا تخنس �ید �مينا�ید آٓهنا �فرماىن و خمالفت از زمانیکه «

 ). ۳۸ آٓیۀ النّساء ۴ سورۀ ( » کنید. تنبیه زدن به را آٓهنا �فرماىن صورت در

 تفسري:

 کند! تنبیه را �مرتب و �فرمان زن تواند می مرد چگونه که میدهد �شان وضوح به قرآٓن آٓیۀ، ا�ن در
 دهد، قرار بدىن تنبیه مورد را زن و گرفته اكر به را خود قدرت تواند می مرد که است آٓن آٓور شگفت

 که است نگفته را زدن � تنبیه چگونگی و آٓمده قرآٓن در �زنید را آٓهنا معىن به » اَرضَُهبوىن « اصطالح
 ز�ن در » آٓرامی ىب « مرتادف که » Lightly « انگلیىس اصطالح �زنید، » آٓرامی به « را آٓهنا مثالً 
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 مرشو�اً  ز�ن تنبیه و زدن حق از مردها آٓیه ا�ن هبانۀ به �س نگردیده ملحوظ آٓیه نا� در است عرىب
 اس�تاندارد A کتاب قالواش امحد نوش�تۀ اسالم د�ن ( جزوۀ به بیشرت اطالع �رای شوند، می �رخوردار

  فرمائید: مراجعه ۱۱۳ و ۱۱۲ صف�ات ۱۹۵۷ سال  در شده منعقد کنگرۀ

 Islamic Galwash, A. Dr.Ahmed Book, Standard  A Islam: of Religion The (
) 113-112 s 1957,  Congress, 

 منود �نىس تصاحب �زور توان می را �دمتاكر ز�ن -۵
 �س هر که کنید، می وادار �روا �ر �رباً  دنیا مال طمع �رای زهنار مایلند عفت به که خود کنزياكن و «...
  سورۀ (        » است. �ر�ن و آٓمرزنده بودند جمبور که آٓهنا حق در �داوند کند، ز� به ا�راه را آٓهنا
 ). ۳۳ آٓیۀ النّور ۲۴

 تفسري:

 اند شده �نىس اس�تفادۀ سوء به وادار و شده ظمل آٓهنا به که �دمتاكری ز�ن به �سبت ابتدا مزبور آٓیۀ
 اینگونه �رای حقیقت رد آٓیه ادامۀ اما کند! می خورد �ر احتیاط � مبانند پاک و عفیف خواهند می وىل
 اند شده �نىس متتع به جمبور که بی�ارۀ ز�ن ا�ن �ر �داوند گوید می قرآٓن ز�را است اكبوس ش�به ز�ن

 اند. شده واقع عنف به جتاوز مورد آٓهنا ز�را است �ر�ن و آٓمرزنده

 �ش�ند داش�ته زن چهار توانند می مردها -۶
  » چهار... و سه � دو است مناسب و نیکو را شام که ید،آٓور در خود ناكح به را ز�ن آٓنکه �س ... «

 ). ۳ آٓیۀ النّساء ۴ سورۀ (

 تفسري:

 مسلام�ن مجعیت اکرثیت از که اسالمی �شورهای از �س�یاری در هنوز زو�ات تعّدد امتیاز ا�ن 
 اجراست! قابل اسالمی قانون صورت به �رخوردارند

 شوند �دا خود ز�ن از توانند می مردها -۷
 ). ۱ آٓیۀ الطالق ۶۵ سورۀ ( » دهید... طالق را ز�ن خواهی می گاه هر گرامی پیغمرب ای «

                کنید... دعوی اقامۀ �دا �رای و گريید گواهی �ادل مسلامن مرد دو آٓهنا طالق نزي و «....
 ). ۲ آٓیۀ الطالق ۶۵ سورۀ (

 تفسري:
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 زن است قادر �هناىئ به و طرفه �ک مسلامن مرد هک است آٓن لكی قا�دۀ اس�تثناها، �ر� از گذش�ته
 سال منعقدۀ کنگرۀ قالواش امحد دکرت ( جزوۀ به کنید رجوع دهد، طالق رشعی قوانني طبق را خود

 ). ۶۷ صف�ۀ ۱۹۵۷

( The Religion Of Islam: A Standard book, Dr.Ahmed A. Galwash, Islamic 
Congress, 1957 s 67 ) 

 زن به �ر سه )، آٓیه �را�ر ( مرد �ادل شاهد دو حضور در دهد طالق را خود زن ددار  قصد که مردی
 دادم! طالق را تو من  گوید: می و �رده روی خود

 حمّرز زن طالق اظهارات، ا�ن از �س ) م است. �ىش مهین�ا از طالقه سه �امیانۀ اصطالح شاید (
 به را زن هامن تواند منی دو�ره دهد می طالق را خود زن که مردی است، �الب است، قطعی و بوده
 ذ�ر شا�ن کند! ازدواج د�گری مرد � مطلقه زن یعىن �گريد » ُمَ�لّل *« آٓنکه مگر آٓورد در خود عقد

 را اماكن ا�ن مسلامن مرد �الیکه در کند ازدواج مسلامن �ري مرد � ندارد ا�ازه مسلامن زن که است
 نوش�تۀ ا��ر فوق کتاب به بیشرت اطالع �رای آٓورد، در خود بعقد ار  کتاب اهل مسلامن �ري زن که دارد
 فرمائید. مراجعه ۶۹ صف�ۀ قالواش امحد

 مرتمج. نیست. اصىل منت در ُم�لّل اصطالح *

 دارند وجود مردان �رای ��ره ز�ن هبشت در -۸
 اناكر را �دایتان نعمهتای کدامني وا�س جن � �س�یارند، جامل و حسن � ز�ن نیکو ها هبشت آٓن در «

 می اناكر را �دایتان نعمت کدامني وا�س جن � مس�تورند، خود رسا�ردۀ در که حوراىن کنید، می
 نعمهتای کدامني وا�س جن � است، نرس�یده ز�ن بدان هیچکس دست شوهران از پیش که کنید

        » کدامني...؟ اند، زده کیه�  زیبا و سزب های رف �ر حوران �الیکه در کنید می اناكر را �دایتان
 ). ۷۷-۷۰ آٓ�ت الّرمحن ۵۵ سورۀ (

 تفسري:

 هبشت در گن�د منی تصور در زیبائیشان که ز�ن از �وری قابل �ري و بیشامر تعداد بینمي می که هامنطور
 را مردها �نىس های خواهش و حواجئ � هستند آٓن �ر ز�ن ا�ن » قرآٓن « محمد گفتۀ طبق دارند! حضور

  ندارد! وجود مرد و زن بني حقوىق �ساوی هبشت در حىت بینمي می کنند، آٓورده �ر

 گريی: نتی�ه
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 وجود قرآٓن حیث از مرد و زن بني مساواىت که دارند آٓن �ر داللت اكىف قدر به آٓوردمي که مثالهاىئ
 �ایب در قرآٓن ت،�سی ای هبره آٓن از را ز�ن که مندند هبره حقوىق و امتیازات از مردها بلکه نداش�ته

 �ر�رند. و بوده مرّجع ) ای در�ه ( قدری ز�ن �ر مردان که دارد می   بیان امر

 پایان....
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 ادىب *منابع
 است شده استناد آٓهنا به کتاب ا�ن در که متوىن و منابع *

 .۱۹۷۹ �اپ اس�تکهمل   ,Widstrand & Wahlström Zetterland   قرآٓن

Bentwood Corporation, Ali, Quran. Holy The ۱۹۸۹ �اپ �ىل نوش�تۀ مقدس قرآٓن. 

 صف�ه: و شامره حسب �ر تفاسري

 ص ۸ تفسري

 ص ۳۲ تفسري

 ص ۱۴۱ تفسري

 ص ۲۸۴ تفسري

 ص ۷۴۰ و ۷۳۸ تفسري

 ص ۵۰۹۲ تفسري

 ص ۳۷۵۴ تفسري

 ص ۱۶۱۷ و ۱۶۱۶ تفسري

 ص ۹۲۹ تفسري

 ص ۳۲۷۴ تفسري

 .Örebro Libris/Efs 1988        ) ۱۹۸۱ �دید عهد و ۱۹۱۷ قدمي عهد ( مقدس، کتاب

  ۱۹۰۱ �اپ اسالمی منابع 

 Edinburg,1901 Clark, T&T Clait_Tisdall, St Islam. of Sources The 

 Eliazer Rabbi Pirke                                                    الیازر اكهن های افسانه

 Rabbah Midrash                                                                  ر� میدارش

 Esther of Book the of Targum II                                     آٓرامی �ز�ن اسرت رسنوشت

 Carpenret het Aged, the Father holy our of History  جنارص پري ما، مقدس پدر داس�تان
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 Infancy of Gospel The                                                    نوزاد در�رۀ اجنیل تعالمي

 Tours of Gregory Martyrs, of Story                                             شهدا داس�تان

Israelite the Thomas of Gospel The                                          توماس اجنیىل تعالمي
       

 Masabih al Miskat                                                                  املصاحب مش�ت

London Society, Tract Religious The Pfander, Truth, Of Balance      اميان مزيان
1910 

 s , 2 not Baidawi, Al 129                                            ۱۲۹ ص ،۲ تفسري البیضاوی

 av komentar jalalan Al 33:37                            ۳۷ آٓیۀ �حزاب سورۀ تفسري اجلالالن

            Vol Hisham, Ibn 3                                                    سوم �� هشام ا�ن
                        

 vol Athir, Ibn 2                                                                 دوم �� اطهر، ا�ن

 Masabih al Miskat                                                                املصباح مش�ت

 Part Rasul, Al Sirat 2                                                     دوم خبش الرسول، سريت

              مس�یح �اد چوب چهار در حقوىق قاطع مدرک

 Inc, Christ Crusadefor Campus A Demands That Verdic.McDowell,Evidence
1979 

 Libris.Örebro Färg. I Bibelfakta 1986                                    اجنیل رنگارنگ حقایق

Verbum, Tergel. Theresa. Mother Till Jesus Fran      �رزا مادر به مس�یح �یسای از
 1973 

Arabic Written Modern Of Dictionary Wehr Hans The                و�ر مدرن لغتنامۀ
Inc.1976 Inc, Servince Language okenSp 
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Quran Tarsile Tarike Reze, Balagha, Nahjul             قرآٓن �رس�یل �رخي رضا البال�ۀ هنج
 1984 York New Inc 

 Publication Monarch Musk. Islam, Of Face Unseen The  موسک اسالم، �مرىئ چهرۀ

آلود، خشم اعتقاد  Monarch Musk eving,Beli Pasionate                             موسک آ
         1989 Wells. Publication.Turnbrige 

 Congress, Islamic Galwash. Islam. of Religon The 1957                   اسالم د�ن    

 ۲۵۳۳ شامرۀ �دیث جماء �ن القزویىن �زید �ن محمد عبداّ�  �ن �افظ نوش�تۀ سنن 

 Maja Iba Qazwini-Al Yazid Bin Muhammad Abdallah Ibn Hafith ,Susun
2533 Hadith 

Trust American Awa-El Law. In Punishment        ) تعز�رات ( اسالم در جزاء قوانني
1982. Indianapolis Publication, 

 زندگی* ش�یوۀ و اسالم مکتب صف�ۀ واقدی املقاىض کتاب *

1972 Stockholm Wiskeke. & Härpe.Almqvist Mönster, Livs och lära Islam 

 

 قرآٓىن *آٓ�ت
 �رمجه در چون و هستند آٓ�ت شامرۀ گو�ی ا�داد است. آٓمده موضوع مناسبت به آٓ�ىت فهرست ا�ن در
 و قرآٓن مأٔ�ذ منا�نگر �رانزتها است. گردیده ذ�ر منابع ا�ن آٓ�ت الزاماً  شده اس�تفاده قرآٓىن مرجع دو از

 است. �شده �رده �می آٓهنا از تفاسري در که هستند مقدس کتاب

 است. قرآٓىن مرجع دو به استناد �شانگر آٓمده آٓ�ت بني که » \ «  موّرب خط �المت است ذ�ر شا�ن
 ! م

 �داوند �اودان �م مثابه به *آٓ�ت
 ۴ \ ۳ آٓ�ت الزخرف ۴۳ سوزۀ -۱

 ۳۹-۳۸ آٓ�ت َالّر�د ۳۱ سورۀ -۲
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  ۷۸-۷۶\ ۷۹-۷۶ آٓ�ت هالواقع ۵۶ سورۀ -۳

 قرآٓن بودن الهیی اثبات *دالئل
 ۱۳۳ آٓیۀ طه ۲۰ سورۀ -۱

 ۱۰ آٓیۀ سوره مهني ۹ آٓیۀ اَالحقاف ۴۶ سورۀ -۲

 ۱۹۹-۱۹۵ آٓ�ت سوره مهني ۱۹۲ آٓیۀ الشعرا ۲۶ سورۀ -۳

  ۲۳ \ ۲۱ آٓ�ت البقره سورۀ و ۳۴-۳۳ آٓ�ت الّطور ۵۲ سورۀ -۴

 ۵۰-۴۹ آٓ�ت سوره مهني و ۵۱-۵۰ آٓ�ت العنکبوت ۲۹ سورۀ -۵

 کند می مطابقت خود از پیش های ماكشفه *�
 ۸۳ آٓیۀ سوره مهني و ۸۹ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ -۱

 ۱۰۱ آٓیۀ سوره مهني ۹۵ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ -۲

 ۱۰۷ آٓیۀ سوره مهني ۱۱۳ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ -۳

  ۷۳ آٓیۀ سوره مهني آٓیۀ معران ال ۳ سورۀ -۴

 ۷۲ آٓیۀ سوره مهني ۶۸ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ -۵

 ۹۴ آٓیۀ یو�س ۱۰ سورۀ -۶

 دارد کتاب اهل به مثبىت نظر *قرآٓن
  ۴۸\۴۴ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ -۱

 ۱۶۹-۱۶۸ \ ۱۷۰-۱۶۹ آٓیۀ اَالعراف ۷ سورۀ -۲

آل ۳ سورۀ ،۳۸ \ ۴۱-۴۰ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ ( ۷۳ \ ۶۹ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ -۳  آٓ�ت معران آ
  آٓ�ت اَالعراف ۷ سورۀ ،۱۵۰-۱۴۹ و ۱۵۱-۱۵۰ آٓ�ت النساء ۴ آٓ�ت النساء ۴ سورۀ ،۲۹\۳۱

 ) ۶ آٓیۀ الّصف ۶۱ سورۀ ،۴۰ آٓیۀ اَالحزاب ۳۳ سورۀ ،۱۵۷\۱۵۶

آل ۳ سورۀ ( ۱۱۱ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ-۴  ) ۴۵ \ ۵۲ آٓیۀ معران آ

آل ۳ سورۀ -۵   ۴۸ \ ۵۵ آٓیۀ معران آ
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 شود می منحرف مقدس کتاب تعالمي از *قرآٓن
 ) ۱۶-۱ آٓ�ت ۴ �ب پیدا�ش عتیق، عهد ( ۳۴ \ ۳۱  آٓیۀ املائده ۵ سورۀ -۱

 ۱۱-۱۰ آٓ�ت التحرمي ۶۶ سورۀ -۲

 ) ۲۶ آٓیۀ ۱۱ �ب پیدا�ش عتیق، عهد ( ۷۴ آٓیۀ اَالنعام ۶ سورۀ -۳

 ) ۷۴-۵۲ \ ۷۵-۵۱ آٓ�ت اَالنبیاء ۲۱ سورۀ ( ۵۳ \ ۵۲ آٓیۀ اَالنبیاء ۲۱ سورۀ -۴

 ) ۳ �ب دانیال ( ۹۵ \ ۹۷ آٓیۀ الّصافات ۳۷ سورۀ -۵

 ) ۱۳۹-۱۳۶ \ ۱۴۳-۱۴۲ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ ( ۲۷ \ ۲۶ آٓیۀ احلج سورۀ -۶

 ) ۲۰-۱ آٓ�ت ۳۹ �ب پیدا�ش عتیق، عهد ( ۳۱ آٓیۀ یوسف ۱۲ سورۀ -۷

 ) ۱۰ آٓیۀ ۲ �ب خروج عتیق، عهد ( ۸ \ ۹ آٓیۀ القّصص ۲۸ سورۀ -۸

 ) ۸۱-۵۹ \ ۸۲-۶۰ آٓ�ت سوره مهني ( ۵۹ \ ۶۰ آٓ�ت الکهف ۱۸ سورۀ -۹

 ) ۳۵ \ ۳۳ آٓ�ت املائده ۵ سورۀ مهچنني و خروج: عتیق، عهد ( ۷۴ \ ۷۱ آٓ�ت طه ۲۰ سورۀ -۱۰

 ) ۱ آٓیۀ ۳ �ب اسرت عتیق: عهد ( ۳۹-۳۸ \ ۳۷-۳۶ آٓ�ت » قفري « املومن ۴۰ سورۀ -۱۱

 ) ۱۹-۱۶ آٓ�ت ۱۹ �ب خروج عتیق، عهد ( ۱۷۰ \ ۱۷۱ آٓ�ت اَالعراف ۷ سورۀ -۱۲

 ۲۰ سورۀ ؛ ) ۳۵-۱ آٓ�ت ۳۲ �ب خروج عتیق، عهد ( ۸۷-۹۰ \ ۸۸-۸۷ آٓ�ت طه ۲۰ سورۀ -۱۳
 ) ۳۱-۲۵ آٓ�ت ۱۲ �ب پادشاهان اول عتیق عهد ( مهچنني و ؛۹۷ آٓیۀ طه

 آٓیۀ ۶ �ب توارخي اول عتیق، عهد ( ۲۹ \ ۲۸ آٓ�ت مرمي ۱۹ سورۀ و ۱۲ آٓیۀ التحرمي ۶۶ سورۀ-۱۴
 ) ۲۰ آٓیۀ ۱۵ �ب خروج مهچنني و ۳

 ) ۶-۴ آٓ�ت ۷ �ب داوران عتیق، عهد ( ۲۵۰ \ ۲۴۹ آٓ�ت لبقرها ۲ سورۀ -۱۵

 ۲۷ سورۀ وایضاً  ؛۱۱-۱ آٓ�ت ۱ �ب پادشاهان اول ( ۴۰-۳۸ ،۱۹-۱۶ آٓ�ت النّمل ۲۷ سورۀ -۱۶
 ) ۴۴-۱۶ آٓ�ت النّمل

 آٓ�ت سوره مهني و ،۱۰۱-۸۲ \ ۱۰۱-۸۳ آٓ�ت وایضاً  ( ۸۲ \ ۸۳ آٓ�ت الکهف ۱۸ سورۀ -۱۷
۸۶،۹۵،۹۸ \ ،۹۷۸۵،۹۳ ( 
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آل ۳ سورۀ -۱۸  ۳۲ \ ۳۷ آٓ�ت معران آ

آل ۳ سورۀ -۱۹  �ب مهني و ۲۰-۱۸ آٓ�ت ۱ �ب لوقا اجنیل �دید عهد ( ۳۶ \ ۴۱ آٓ�ت معران آ
 ) ۶۴-۵۹ آٓ�ت

 ۲-۱ های �ب لوقا اجنیل مهچنني ،۱ �ب مىت اجنیل �دید عهد ( ۲۳-۲۲ آٓ�ت مرمي ۱۹ سورۀ -۲۰
( 

 و ؛۲۶ آٓیۀ ۱۵ �ب و ؛ ۲۶-۱۵ آٓ�ت ۱۴ �ب یوحنا اجنیل ید�د عهد ( ۶ آٓیۀ الّصف ۶۱ سورۀ -۲۱
 ) ۴-۱ آٓ�ت ۲ �ب و ؛۸-۴ آٓ�ت ۱ �ب رسوالن اعامل و ؛۱۵-۵ آٓ�ت ۱۶ �ب

 و ۸۱ آٓیۀ الزخرف ۴۳۲ سورۀ :۱۱۶ ،۷۹ \ ۱۱۶ آٓ�ت سوره مهني و ۷۵ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ-۲۲
 ) ۴-۲ آٓ�ت اَال�الص ۱۱۲ سورۀ

 ۱۵۶ \ ۱۵۸-۱۵۷ آٓ�ت النّساء ۴ سورۀ -۲۳

  ۲۴ ، ۱۷ و ۸ آٓ�ت ایضاً  و ۲۵ ، ۹ آٓ�ت الکهف ۱۸ سورۀ -۲۴

 اند �رده جعل را مقدس کتاب هيود�ن و *مس�یحیان
 ۱۱۰ آٓیۀ هود ۱۱ سورۀ -۱

آل ۳ سورۀ -۲  ۷۳-۷۲ \ ۷۹-۷۸ آٓ�ت معران آ

 ۷۳ \ ۷۹-۷۸ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ -۳

 ) ۳۳ آٓیۀ ۲۱ �ب اجنیل مهني ؛۱۷ آٓیۀ ۱۶ �ب لوقا اجنیل �دید عهد ( ۳۹ آٓیۀ الّر�د ۱۳ سورۀ -۴

 ۱۰۳ \ ۱۰۱ آٓ�ت الن�ل ۱۶ سورۀ و ۱۰۰ \ ۱۰۶ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ -۵

  قرآٓن در �یىس *�ا�گاه
 ۹۱ آٓیۀ اَالنبیا ۲۱ سورۀ -۱

  ۵۲ \ ۵۰ آٓ�ت املومنون ۲۳ سورۀ -۲

 ۱۶۹ \ ۱۷۱ آٓ�ت النّساء ۴ سورۀ -۳

 ۵۲ \ ۵۹ آٓ�ت ِمعران ال ۳ سورۀ -۴
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 ۴۳ \ ۴۹ آٓ�ت معران ال ۳ سورۀ -۵

 ۲۷ آٓیۀ احلدید ۵۷ سورۀ -۶

 ۴-۱ آٓ�ت اِالُ�الص ۱۱۲ سورۀ -۷

 ۸۱ آٓیۀ الزخُرف ۴۳ سورۀ -۸

 آٓ�ت ۱ �ب یوحنا اجنیل ؛ ۲۰-۱۹ آٓ�ت ۲۸ �ب مىت اجنیل �دید عهد ( ۱۱۶ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ -۹
 ) ۱۱-۶ آٓ�ت ۱۴ �ب و ۱۸ آٓیۀ ۱ �ب ؛۱۴ ،۱

 ) ۵۳ �ب اشعیاء عتیق، عهد ( ۱۵۶ \ ۱۵۸-۱۵۷ آٓ�ت نّساءال  ۴ سورۀ -۱۰

 \ ۵۵ آٓ�ت معران ال ۳ سورۀ ،۱۱۷ آٓیۀ املائده ۵ سورۀ ،۲۴۱ \ ۲۴۰ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ -۱۱
 ) ۱۵۶ \ ۱۵۷ آٓ�ت النساء ۴ سورۀ ( ۳۴ \ ۳۳ آٓ�ت مرمي ۱۹ سورۀ ،۴۸

 آٓیۀ �ب اجنیل مهني ؛۲۶-۱۵ تآٓ� ۱۴ �ب یوحنا اجنیل �دید عهد ( ۶ آٓیۀ الصف ۶۱ سورۀ -۱۲
  ۴-۱ آٓ�ت ۲ �ب ؛۸-۴ آٓ�ت ۱ �ب رسوالل اعامل ؛ ۱۵-۵ آٓ�ت ۱۶ �ب ؛۲۶

  قرآٓن در محمد *�ا�گاه
 ) ۵۳-۵۰ \ ۵۴-۵۱ آٓ�ت النّور سورۀ ( ۷۱ ،۶۶ آٓ�ت احلزاب ۳۳ سورۀ -۱

 ۴۰ آٓیۀ احلزاب ۳۳ سورۀ -۲

 ۱۰۹ آٓیۀ اَالنعام ۶ سورۀ -۳

ٓ  العنکبوت ۲۹ سورۀ -۴  ۵۰-۴۹ \ ۵۱-۵۰ �تآ

 ۳۱ ،۷-۹ آٓ�ت النجم ۵۳ سورۀ -۵

 ۱ آٓیۀ اِالرسآٔ  ۱۷ سورۀ -۶

 ۵ آٓیۀ اَالنبیاء ۲۱ سورۀ -۷

 ۵۲ آٓیۀ اّ�ار�ت ۵۱ سورۀ -۸

 ۴۹ \ ۵۰ آٓ�ت اَالحزاب ۳۳ سورۀ -۹

 ۵۲ آٓیۀ اَالحزاب ۳۳ سورۀ -۱۰
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 ۵۱ آٓیۀ اَالحزاب ۳۳ سورۀ -۱۱

 ۲-۱ آٓ�ت التحرمي ۶۶ سورۀ -۱۲

 ۳۷ آٓیۀ اَالحزاب ۳۳ سورۀ -۱۳

 ۵ ، ۳ آٓ�ت التحرمي ۶۶ سورۀ -۱۴

 ۳-۲ آٓ�ت احلُجرات ۴۹ سورۀ -۱۵

 ۵۳ آٓیۀ اَالحزاب ۳۳ سورۀ -۱۶

 ۴-۲ آٓ�ت احلرش ۵۹ سورۀ -۱۷

 ۷ آٓیۀ احلرش ۵۹ سورۀ -۱۸

 اسالم در اميان اساس و پایه *
 ۱۷۲ \ ۱۷۷ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ -۱

 ۴-۲ آٓ�ت َاِالُ�الص ۱۱۲ سورۀ -۲

 ۱۱۱ آٓیۀ َاُالَرسآٔ  ۱۷ ورۀس -۳

 ۴۲-۲۲ آٓ�ت احلرش ۵۹ سورۀ -۴

 ) اسالم د�ن س�توهنای ( اسالم در پنجگانه های پایه *
 ۱۶۳ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ -۱

 ۹ آٓیۀ امجلعه ۶۲ سورۀ و ۴۶ \ ۴۳ آٓ�ت النّساء ۴ سورۀ .۱۱۶ \ ۱۱۴ آٓ�ت هود ۱۱ سورۀ -۲

 ۱۸۳ \ ۱۸۷ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ -۳

 ۶۰ آٓیۀ التّوبه ۹ سورۀ .۴۰ \ ۴۳ آٓ�ت رهالبق ۲ سورۀ -۴

 ۱۹۲ \ ۱۹۶ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ -۵

 ) شفقت و رمح �ذاب، و حمکومیت ( خبشش و *حمکومیت
 ۱۶ \ ۱۷ آٓ�ت ق ۵۰ سورۀ -۱
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 ۵۳-۵۲ آٓیۀ القمر ۵۴ سورۀ -۲

 ۱۴ \ ۱۳ آٓ�ت اُالَرسآٔ  ۱۷ سورۀ -۳

 ۸-۵ \ ۱۰-۶ آٓ�ت الُقار�ه ۱۰۱ سورۀ -۴

 ) ۳۲ \ ۲۸-۲۷ آٓ�ت النّساء ۴ سورۀ ( ۶۳ \ ۶۱ آٓ�ت لالن� ۱۶ سورۀ -۵

 ) ۲۱-۱۷ آٓ�ت ۵ �ب قرنتیان دوم رسالۀ �دید، عهد ( ۱۶۱ \ ۱۶۰ آٓ�ت اَالنعام ۶ سورۀ -۶

 ) ۲۳-۱۱ آٓ�ت ۵ �ب لوقا اجنیل ( ۸-۷ آٓ�ت املومن ۴۰ سورۀ -۷

 ۱۳ آٓیۀ الّس�ده ۳۲ سورۀ -۸

 ۲۳ \ ۲۴ آٓ�ت فّصلت ۴۱ سورۀ -۹

 ) ۲۳ آٓیۀ ۶ �ب رومیان رسالۀ �دید: عهد ( گريی: نتی�ه

 دوزخ و *هبشت
 ۷ آٓیۀ املومن ۴۰ سورۀ -۱

  ۷۰ آٓیۀ الزخُرف ۴۳ سورۀ -۲

 الواقعه ۵۶ سورۀ و ۴۷-۴۱ \ ۴۹-۴۲ آٓ�ت الّصافات ۳۷ سورۀ ( ۷۱ آٓیۀ الزخُرف ۴۳ سورۀ -۳
 ) ۳۹-۱۱ \ ۳۸-۱۱ آٓ�ت

 ) ۳۰ آٓیۀ ۲۲ �ب مىت اجنیل ( ۷۷-۷۰ ،۵۷-۵۶ آٓ�ت الّرمحن ۵۵ سورۀ -۴

  ۲۶-۲۵ آٓ�ت املطفّفني ۸۳ سورۀ -۵

 ) ۲۴ \ ۲۳ آٓ�ت اجلّن ۷۲ سورۀ ( ۲۵-۲۱ آٓ�ت النباء ۷۸ سورۀ -۶

 ۴۶-۴۳ آٓ�ت اّ��ان ۴۴ سورۀ -۷

 ۴۸-۴۷ آٓ�ت اّ��ان ۴۴ سورۀ -۸

 ۶۶ آٓیۀ اَالحزاب ۳۳ سورۀ -۹

 ) ۱۳ آٓیۀ ۲ �ب افسس�یان رسالۀ ( گريی: نتی�ه

  اهبامات و فرش�تگان ها، *جن
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 ۲۷ آٓیۀ َاحلِجر ۱۵ سورۀ -۱

 ۱۱ آٓیۀ اجلّن ۷۲ سورۀ -۲

 ۳۰-۲۸ \ ۳۱-۲۹ آٓ�ت اَالحقاف ۴۶ سورۀ -۳

 ۱ آٓیۀ اجلّن ۷۲ سورۀ -۴

 ) ۱۳ آٓیۀ الّس�ده ۳۲ سورۀ ( ۱۵ آٓیۀ اجلّن ۷۲ سورۀ -۵

 ) ۹۲ \ ۹۸ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ ( ۱۱۵ \ ۱۱۶ آٓ�ت طه ۲۰ سورۀ -۶

  ۹۶ \ ۱۰۲ آٓ�ت قرهالب ۲ سورۀ -۷

  ۱۰-۶ آٓ�ت الّصافات ۳۷ سورۀ -۸

باء ۳۴ سورۀ ،۱۷ آٓیۀ ا�منّل ۲۷ سورۀ ( ۳۶-۳۵ \ ۳۷-۳۶ آٓ�ت ص ۳۸ سورۀ -۹ -۱۲ آٓ�ت الس�ّ
 ۳۹ آٓیۀ النّمل ۲۷ سورۀ ،۱۱-۱۲ \ ۱۳

 ۴-۳ آٓ�ت القدر ۹۷ سورۀ -۱۰

  الّناس ۱۱۴ سورۀ و الُفلق ۱۱۳ سوره گريی: نتی�ه

  *�اد
 ۲۰ آٓیۀ التّوبه ۹ سورۀ -۱ 

 ۱۸۷-۱۸۶ \ ۱۹۱-۱۹۰ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ -۲

 ۵ آٓیۀ التّوبه ۹ سورۀ -۳

 ۲۹ آٓیۀ التّوبه ۹ سورۀ -۴

 ۱۵۲-۱۵۱ \ ۱۵۸-۱۵۷ آٓ�ت معران ال ۳ سورۀ -۵

 ۱۶ آٓیۀ اَالنفال ۸ سورۀ -۶

  ) ۵۰ آٓیۀ اَالحزاب ۳۳ سورۀ ( ۷۰ \ ۶۹ آٓ�ت اَالنفال ۸ سورۀ -۷

 ۴۲ \ ۴۱ آٓ�ت اَالنفال -۸

 اسالم *خمالفان
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 ۲۵۷ \ ۲۵۶ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ ! مقدمه

 ) ۴-۲ آٓ�ت احلرش ۵۹ سورۀ ( ۳۷ \ ۳۳ آٓ�ت املائده ۵ سورۀ -۱

 ۲۱۴ \ ۲۱۷ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ -۲

 ۸۵ \ ۸۴ آٓ�ت التّوبه ۹ سورۀ -۳

 ) ۸۱ \ ۸۰ آٓ�ت التّوبه ۹ سورۀ ( ۲۴ \ ۲۳ آٓ�ت اجلّن ۷۲ سورۀ -۴

 ۷۵ \ ۷۴ آٓ�ت التّوبه ۹ سورۀ -۵

 ۵ آٓیۀ التّوبه ۹ سورۀ -۶

 ) ۲۸-۲۷ آٓ�ت ۶ �ب لوقا اجنیل : ۲۵۷ \ ۲۵۶ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ ( گريی: نتی�ه

  مرد و زن بني *�ساوی
 ۲۲۸ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ -۱

 ۲۸۲ آٓیۀ البقره ۲ سورۀ -۲

 ۱۲ \ ۱۱ آٓ�ت النّساء ۴ سورۀ -۳

 ۳۸ \ ۳۴ آٓ�ت النّساء ۴ سورۀ -۴

 ۳۳ آٓیۀ النّور ۲۴ سورۀ -۵

 ۳ آٓیۀ النّساء ۴ سورۀ -۶

 ۲-۱ آٓ�ت الّطالق ۶۵ سورۀ -۷

 ۷۷-۷۰ آٓ�ت الّرمحن ۵۵ سورۀ -۸
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 قرآٓن! بندی تقس�مي اساس �ر قرآٓىن های سوره
 از پريوی به لیست ا�ن است! شده آٓورده موضوع حسب �ر قرآٓن های سوره اسامی از خبشی این�ا

 �رمجۀ دو از ما دانمي می چنا�ه شده نوش�ته سوره به سوره آٓن سّور های شامره و قرآٓن خود بندی تقس�مي
 آٓهنا به لیست در شده مراجعه آٓهنا به �رمجه دو ا�ن در که هاىئ آٓیه شامرۀ و امي �رده اس�تفاده قرآٓىن منابع

 از �کرار �دم منظور به �ش�ند، داش�ته مطابقت مه � قرآٓن دو در ها آٓیه شامرۀ چنا�ه گردیده، استناد
 که هاىئ شامره است، رفته اكر به لیست در �رمجه دو صورت ا�ن �ري در شود می اس�تفاده �رمجه �ک
 عنایت مطلب عنوان به دوم شامرۀ و موضوع حسب �ر کتاب صف�ۀ به اوىل اند گرفته قرار �رانزت در

 دارند.

 ( ۴۰ \ ۴۳ البقره )، ۳ – ص ( ۳۸ \ ۴۱-۴۰ البقره )، ۴ – ص ( ۲۱ \ ۲۳ آٓ�ت البقره ۲ سورۀ
 ( ۹۲ \ ۹۸ البقره )، ۱ – ص ( ۸۳ \ ۸۹ البقره )، ۳ – ص ( ۷۳ \ ۷۹-۷۸ البقره )، ۴ – ص
 ( ۱۰۰ \ ۱۰۶ البقره )، ۷ – ص ( ۹۶ \ ۱۰۲ البقره )، ۲ – ص ( ۹۵ \ ۱۰۱ البقره )، ۶ – ص
 البقره )، ۶ – ص ( ۱۳۹-۱۳۶ \ ۱۴۳-۱۴۲ البقره )، ۳ – ص ( ۱۰۷ \ ۱۱۳ البقره )، ۵ – ص

 )، ۳ – ص ( ۱۸۳ \ ۱۸۷ البقره )، ۱ – ص ( ۱۷۲ \ ۱۷۷ البقره )، ۱ – ص ( ۱۵۸ \ ۱۶۳
 \ ۲۱۷ البقره )، ۵ – ص ( ۱۹۲ \ ۱۹۶ البقره )، ۲ – ص ( ۱۸۷ -۱۸۶ \ ۱۹۱-۱۹۰ البقره
 \ ۲۴۹ البقره )، ۱۱ – ص ( ۲۴۱ \ ۲۴۰ البقره )، ۱ – ص ( ۲۲۸ البقره )، ۲ – ص ( ۲۱۴
 ص ( ۲۸۲ البقره )، گريی نتی�ه – ص مقدمه، – ص ( ۲۵۷ \ ۲۵۶ البقره ،) ۱۵ – ص ( ۲۵۰

– ۲ .( 

 ۴۱ معران ال )، ۱۸ – ص ( ۳۲ \ ۳۷ معران ال )، ۳ – ص ( ۲۹ \ ۳۱ آٓ�ت معران ال ۳ سورۀ
 ال )، ۴ – ص ( ۴۵ \ ۵۲ معران ال )، ۵ – ص ( ۴۳ \ ۴۹ معران ال )، ۱۹ – ص ( ۳۶ \

 \ ۷۹-۷۸ معران ال )، ۴ – ص ( ۵۲ \ ۵۹ معران ال )، ۱۱ – ص ۵ – ص ( ۴۸ \ ۵۵ معران
 ص ( ۱۵۳-۱۵۲ \ ۱۵۸-۱۵۷ معران ال )، ۴ – ص ( ۷۳ \ ۷۹ معران ال )، ۲ – ص ( ۷۲-۷۳
– ۵ .( 

 )، ۵ – ص ( ۲۸ \ ۲۷ النّساء ) ۳ – ص ( ۱۲ \ ۱۱ النّساء )، ۶ – ص ( ۳ آٓیۀ النّساء ۴ سورۀ
 ( ۱۵۰-۱۴۹\ ۱۵۱-۱۵۰ النّساء )، ۲ – ص ( ۴۶ \ ۴۳ النّساء )، ۴ – ص ( ۳۸ \ ۳۴ النّساء

 10 – ص و 23 – ص ( 156 \ 158-157 النّساء )، 11 – ص ( 156 \ 157 النّساء )، ۳ – ص
 ). 3 – ص ( 169 \ 171 النّساء )،
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 \ 44 املائده )، 1 – ص و 10 – ص ( 33 \ 37 املائده )، 1 – ص ( 34 \ 31 آٓ�ت املائده 5 سورۀ
 ص ( 79 \ 75 املائده )، 3 – ص ( 73 \ 69 املائده )، 5 – ص ( 72 \ 68 املائده )، 1 – ص ( 48
 11 – ص ( 117 املائده )، 9 – ص و 22 – ص ( 116 املائده )، 4 – ص ( 111 املائده )، 22 –
.( 

 ). 6 – ص ( 161 \ 160 َاالنعام )، 3 – ص ( 109 َاالنعام )، 3 – ص ( 74 آٓیۀ 6 َاالنعام سورۀ

 )، 2 – ص ( 169-168 \ 170-169 َاالعراف )، 3 – ص ( 156 \ 157 آٓ�ت َاالعراف 7 سورۀ
 ). 12 – ص ( 170 \ 171 َاالعراف

 ). 7 – ص ( 70 \ 69 َاالنفال )، 8 – ص ( 42 \ 41 َاالنفال )، 6 – ص ( 16 آٓیۀ َاالنفال 8 سورۀ

 )، 4 – ص ( 29 التّوبه ) 1 – ص ( 20 التّوبه )، 6 – ص و 3 – ص ( 5 آٓیۀ التّوبه 9 سورۀ     
 ( 81 \ 80  التّوبه )، 5 – ص ( 75 \ 74 التّوبه )، 3 – ص ( 85-84 التّوبه )، 4 – ص ( 60 التّوبه
 ). 5 – ص

 ). 6 – ص ( 94 آٓیۀ 10 یو�س 10 سورۀ

 ). 2 – ص ( 116 \ 114 هود )، 1 – ص ( 112 \ 110 آٓیۀ هود 11 سورۀ

 .) 7 – ص ( 31 آٓیۀ یوسف ال 12 سورۀ

 ). 4 – ص ( 39 الّر�د )، 2 – ص ( 39-38 آٓ�ت الّر�د 13 سورۀ

 ). 1 – ص ( 27 آٓیۀ َاِحلجر 15 سورۀ

 ). 5 – ص ( 103 \ 101 الن�ل )، 5 – ص ( 63 \ 61 آٓ�ت الن�ل 16 سورۀ

 ). 3 – ص ( 111 َاالرساء )، 3 – ص ( 14 \ 13 َاالرساء )، 6 – ص ( 1 آٓیۀ َاُالَرساء 17 سورۀ

 )، 9 – ص ( 59 \ 60 الکهف )، 24 – ص ( 24 ، 17 ، 8 \ 25 ، 18 ، 9 آٓیۀ لَکهفا 18 سورۀ
 101-82 \ 101-83 الکهف )، 17 – ص ( 82 \ 83 الکهف )، 9 – ص ( 81-59 \ 82-60 الکهف

 ). 17 – ص ( 97 ، 93 ، 85 \ 98 ، 95 ، 86 الکهف )، 17 – ص (

 1 – ص ( 34 \ 33 مرمي )، 14 – ص ( 29 \ 28 مرمي )، 20 – ص ( 23-22 آٓ�ت مرمي 19 سورۀ
.( 
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 ( 97 طه )، 13 – ص ( 90 ، 87 \ 88-87 ، 85 طه )، 10 – ص ( 74 \ 71 آٓ�ت طه 20 سورۀ
 ). 1 – ص ( 133 طه )، 6 – ص ( 115 \ 116 طه )، 13 – ص

 – ص ( 53 \ 52 َاالنبیاء )، 4 – ص ( 74-52 \ 75-51 َاالنبیاء )، 7 – ص ( 5 آٓیۀ َاالنبیاء 21 سورۀ
 ). 1 – ص ( 91 َاالنبیاء )، 4

 ). 6 – ص ( 27 \ 26 آٓیۀ احلج 22 سورۀ

 ). 2 – ص ( 52 \ 50 آٓ�ت املومنون 23 سورۀ

 ). 1 – ص ( 53-50 \ 54-51 النّور )، 5 – ص ( 33 آٓیۀ النّور 24 سورۀ

 ). 3 – ص ( 199-195 ، 192 آٓ�ت الُشعراء 26 سورۀ

 17 النّمل )، 16 – ص ( 44-16 النّمل )، 16 – ص ( 44 ، 40-38 ، 19-16 آٓ�ت النّمل 27 سورۀ
 ). 9 – ص ( 39 النّمل )، 9 – ص (

 ). 8 – ص ( 8 \ 9 آٓیۀ القّصص 28 سورۀ

 ). 5 – ص ، 5 – ص ( 50-49 \ 51-50 آٓیۀ العنکبوت 29 سورۀ

 ). 5 – ص ، 8 – ص ( 13 آٓیۀ الّس�ده 32 سورۀ

 ( 49 \ 50 َاالحزاب )، 2 – ص 3 – ص ( 40 َاالحزاب ،) 13 – ص ( 37 آٓیۀ َاالحزاب 33 سورۀ
 ص ( 53 َاالحزاب )، 10 – ص ( 52 َاالحزاب )، 11 – ص ( 51 َاالحزاب )، 7 – ص ، 9 – ص
 ). 1 – ص ( 71 َاالحزاب )، 9 – ص ، 1 – ص ( 66 َاالحزاب )، 16 –

باء 34 سورۀ   ). 9 – ص ( 13-11 \ 13-12 آٓ�ت َالنس�ّ

 \ 97 الّصافات )، 3 – ص ( 47-41 \ 49-42 الّصافات )، 8 – ص ( 10-6 آٓ�ت اتالّصاف 37 سورۀ
 ). 5 – ص ( 95

 ). 9 – ص ( 36-35 \ 37-36 آٓ�ت ص 38 سورۀ

 11 – ص ( 39-38 \ 37-36 الُمومن )، 7 – ص ( 8-7 الُمومن )، 1 – ص ( 7 آٓیۀ الُمومن 40 سورۀ
.( 

 ). 9 – ص ( 23 \ 24 آٓ�ت فّصلت 41 سورۀ
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 )، 3 – ص ( 71 الزخُرف )، 2 – ص ( 70 الزخُرف )، 1 – ص ( 3 \ 4 آٓیۀ الزخُرف 43 رۀسو 
  ). 8 – ص ، 22 – ص ( 81 الزخُرف

 ). 8 – ص ( 48-47 اّ��ان )، 7 – ص ( 46-43 آٓ�ت اّ��ان 44 سورۀ

 ). 3 – ص ( 30-28 \ 31-29 َاالحقاف )، 2 – ص ( 9-10 آٓ�ت َاالحقاف 46 سورۀ

 ). 15 – ص ( 3-2 آٓ�ت جراتاحل 49 سورۀ

 ). 1 – ص ( 16-17 آٓ�ت ق 50 سورۀ

 ). 8 – ص ( 52 آٓیۀ اّ�ار�ت 51 سورۀ

 ). 4 – ص ( 34-33 آٓ�ت الّطور 52 سورۀ

 ). 5 – ص ( 13 ، 9-7 آٓ�ت النجم 53 سورۀ

 ). 2 – ص ( 53-52 آٓ�ت القمر 54 سورۀ

 ). 8 – ص ، 4 – ص ( 77-70 الرمحن )، 4 – ص ( 57-56 آٓ�ت الرمحن 55 سورۀ

 ). 3 – ص ( 78-76 \ 79-77 الواقعه )، 3 – ص ( 39-11 \ 38-11 آٓ�ت الواقعه 56 سورۀ

 ). 6 – ص ( 27 آٓیۀ احلدید 57 سورۀ

 ص ( 24-22 احلرش )، 18 – ص ( 7 احلرش )، 1 – ص ، 17 – ص ( 4-2 آٓ�ت احلرش 59 سورۀ
– 4 .( 

 ). 12 – ص ، 21 – ص ، 3 – ص ( 6 آٓیۀ الّصف 61 سورۀ

 ). 2 – ص ( 9 آٓیۀ امجلعه 62 سورۀ

 ). 7 – ص ( 2-1 آٓ�ت الّطالق 65 سورۀ

 2 – ص ( 11-10 التحرمي )، 14 – ص ( 5-3 التحرمي )، 12 – ص ( 2-1 آٓ�ت التحرمي 66 سورۀ
 ). 14 – ص ( 12 التحرمي )،

 ص ( 24-23 اجلّن )، 5 – ص ( 15 اجلّن )، 2 – ص ( 11 اجلّن )، 4 – ص ( 1 آٓیۀ اجلّن 72 سورۀ
 ). 4 – ص ، 6 – ص ، 9 – ص ، 9 –

 ). 6 – ص ( 25-21 آٓ�ت َالنباء سورۀ
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 ). 5 – ص ( 26-25 آٓ�ت املطففني 83 سورۀ

 ). 10 – ص ( 4-3 آٓ�ت القدر 97 سورۀ

 ). 4 – ص ( 8-5 \ 11-6 آٓ�ت القار�ه 101 سورۀ

 ). 22 – ص ( 4-2 َاال�الص )، 2 – ص ، 7 – ص ( 4-1 آٓ�ت َاال�الص 11 سورۀ

 ). گريی نتی�ه – ص ( َالفلق 113 سورۀ

 ). گريی نتی�ه – ص ( النّاس 114 سورۀ

 

  مقدس کتاب آٓ�ت*
 اول �دد است، شده مراجعه مطالب تفسري در که هستند هاىئ آٓیه هامن آٓمده، فهرست ا�ن در که آٓ�ىت

 را مطلب عنوان شامره دوم �دد که�الی در دارد،        حسب �ر صف�ه شامرۀ از �رانزتها در موجود
 دهد. می �شان

 عتیق عهد
 3 – ص ( 26 آٓیۀ 11 �ب پیدا�ش )، 1 – ص ( 16-1 آٓ�ت 4 �ب پیدا�ش )، 1 – ص ( پیدا�ش

 ). 7 – ص ( 20-1 آٓ�ت 39 �ب پیدا�ش )،

        20 آٓیۀ 15 �ب خروج )،  8 – ص ( 10 آٓیۀ 2 �ب خروج )، 10 – ص ، 1 – ص ( خروج
 13 – ص ( 35-1 آٓ�ت 32 �ب خروج )، 12 – ص ( 19-16 آٓ�ت 19 �ب خروج )، 14 – ص (
.( 

 ). 15 – ص ( 6-4 آٓ�ت 7 �ب داوران

 ). 13 – ص ( 25 آٓ�ت 12 �ب پادشاهان اول )، 16 – ص ( 11-1 های �ب پادشاهان اول

 ). 14 – ص ( 3 آٓیۀ 6 �ب توارخي اول

 ). 11 – ص ( 1 آٓیۀ 3 �ب ِاسرت

 ). 10 – ص ( 53 �ب شهیاءا

 ). 5 – ص ( 3 �ب دانیال
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  �دید عهد
 ص ( 20-19 آٓ�ت 28 �ب مىت )، 4 – ص ( 30 آٓیۀ 22 �ب مىت )، 20 – ص ( 1 �ب مىت اجنیل

– 9 .( 

 6 �ب لوقا )، 19 – ص ( 64-59 ، 20-18 آٓ�ت 1 �ب لوقا )، 20 – ص ( 2-1 �هبای لوقا اجنیل
 ( 17 آٓیۀ 16 �ب لوقا )، 5 – ص ( 32-11 آٓ�ت 15 �ب لوقا )، گريی ی�هنت  – ص ( 28-27 آٓ�ت
 ). 4 – ص ( 33 آٓیۀ 21 �ب لوقا )، 4 – ص

 یوحنا )، 9 – ص ( 11-6 آٓ�ت 14 �ب یوحنا )، 9 – ص ( 18 ، 14 ، 1 آٓ�ت 1 �ب یوحنا اجنیل
 )، 12 – ص ، 21 – ص ( 26 آٓیۀ 15 �ب یوحنا )، 12 – ص ، 21 – ص ( 26-15 آٓ�ت 14 �ب

 ). 12 – ص ، 21 – ص ( 15-5 آٓ�ت 16 �ب یوحنا

 – ص ( 4-1 آٓ�ت 2 �ب رسوالن اعامل )، 12 – ص ، 21 – ص ( 8-4 آٓ�ت 1 �ب رسوالن اعامل
 ). 12 – ص ، 21

 ). گريی نتی�ه – ص ( 23 آٓیۀ 6 �ب رومیان رسالۀ

 ). 4 – ص ( 21-17 آٓ�ت 5 �ب قرنتیان دوم رسالۀ

 ). گريی نتی�ه – ص ( 13 آٓیۀ 2 �ب افسس�یان رسالۀ
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