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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  "سعيد افغانی"الحاج داکتر امين سعيدی

  ٢٠٢١ چ مار٠۵

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 ۀترجمه و تفسير سور

ُالمدثر ِّ َّ ُ ْ- ٣ 
ُالمدثرۀ سور ِّ َّ ُ   . و دو رکوع می باشدت رای پنجاه وشش آينازل شده و دا در مکۀ مکرمه ْ

  

  :مرگ اسرافيل

  :علمای اسالم در اين مورد اختالف نظر دارند

تمام مالئکه و از جمله اسرافيل نيز :  اکثر اھل علم می گويند-١

مور مرگ وی می شود و بعد هللا أ ميرد و ملک الموت ممی

 و سپس ھمه را زنده می  متعال ملک الموت را نيز می ميراند

  .کند

بيان کرده اند که در قسمتی » صور«دليل خود را حديث طوالنی 

ثم يجیء ملک الموت إلی الجبار، ..«: از آن حديث چنين آمده

من : ول هللا وھو أعلميا رب، قد مات حملة العرش، فيق: فيقول

بقيت أنت يا رب، الحی الذی ال تموت، وبقی جبريل : بقی؟ فيقول

فليمت جبريل وميکائيل، : وميکائيل، وبقيت أنا، فيقول هللا

يا رب، تميت جبريل : فيموتان، وينطق هللا العرش فيقول

اسکت، فإنی کتبت الموت علی من تحت : وميکائيل؟ فيقول هللا له

: فمن بقی؟ فيقول: يا رب، مات جبريل وميکائيل، فيقول هللا وھو أعلم:  ملک الموت إلی الجبار فيقولعرشی، ثم يجیء

أنا الجبار، : ثم قال... أنت خلق من خلقی، خلقتک لما قد تری، مت: بقيت أنت الحی الذی ال تموت، وبقيت أنا، فيقول هللا

  .»..احد القھار الو: لمن الملک اليوم؟ ثم يرد علی نفسه: ثم ينادی

 حامالن عرش نيز مردند، هللا متعال ۀای پروردگارا، مالئک: سپس ملک الموت نزد خداوند آمده و می گويد«: يعنی

تو ای پروردگارا، کسی که زنده : چه کسی باقی مانده؟ ملک الموت می گويد: که بھتر می داند می فرمايد باوجود آن
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جبرئيل و ميکائيل نيز خواھند : کائيل و من نيز زنده مانده ايم، هللا می فرمايدگاه نمی ميرد، و جبرئيل و مي است و ھيچ

: می فرمايد) عرش(جبرئيل و ميکائيل نيز خواھند مرد؟ هللا به وی ! ای پروردگارا: مرد، عرش با هللا سخن می گويد

وت نزد هللا برمی گردد که زير عرش باشد فرض کرده ام، سپس ملک الم چرا که من مرگ را برای ھرآن! ساکت باش

پس : که خودش بھتر می داند می فرمايد جبرئيل و ميکائيل نيز مردند، هللا متعال با وجود آن! ای پروردگارا: و می گويد

هللا می ! گاه نخواھی مرد، و من نيز مانده ام شما زنده مانده ايد که ھيچ: چه کسی باقی مانده؟ ملک الموت می گويد

َلمن الملک اليوم«: سپس ندا می دھد! منم جبار: سپس هللا می فرمايد.. خلوقات منی، پس بميرتو يکی از م: فرمايد َْ َ ْ ْ ُْ ُ ِ ِّ« 

ِ الواحد القھار«:سپس خودش جواب می دھد) ؟  کيستِ  از آن یئامروز فرمانروا( َّ َ ْ ِْ ِ ِ َِ  .» قھار است ۀخداوند يگان ازآن «»َّ

- ٩/٢٩٢٨(» تفسيرش«وابن أبی حاتم در ) ٥٤ (»األھوال«ن أبی الدنيا در اب: حديث فوق در منابع زير وارد شده است

رقم " (البعث والنشور"و بيھقی در ) ٢١/٣٣١" (تفسيرش" و طبری در –)٨/٥٦(» ةإتحاف المھر «–وأبو يعلی) ٢٩٣١

لترغيب ضعيف ا. اما اين حديث ضعيف است و لذا محل اعتبار نيست). ٧/٢٥٦(» الدر المنثور«و سيوطی در ) ٥٩٣

  ).٩/٥٢٤(» تھذيب التھذيب«. حديث صور صحيح نيست: امام بخاری می گويد ).٢٢٢٤(والترھيب 

  .برخی از علماء می فرمايند که؛ اسرافيل و مالئکه حمل عرش نمی ميرند -٢

  .کدام از مالئکه نمی ميرند برخی می فرمايند؛ ھيچ -٣

َّأن النبی صلی هللا عليه «: ن عباس رضی هللا عنه روايت کرده اندو دليل خود را حديثی از شيخين ذکر کرده اند که از اب ِ َّ َّ َ

ُوسلم کان يقول ُ َ َ َأعوذ بعزتک، الذی ال إله إال أنت، الذی ال يموت، والجن واإلنس يموتون«: َ ُ ُ ُ َِ َ َ َُ ْ ِْ َ َُّ ِ ْ ُ ِ ِ ِ َِّ ََّ َُ ََّ ِ َِ َّ و مسلم ) ٧٣٨٣ (.»ُ

)٢٧١٧.(  

ُأعوذ بعزتک، الذی ال إله إال أنت، الذی ال يموت، والجن واإلنس «: پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمود: يعنی ْ ِْ َ َُّ ِ ْ ُ ُ َِ َ َِ ِ ِ َِّ ََّ َُ ََّ ِ َِ َّ ُ

َيموتون ُ ُ ھمان ذاتی که ھرگز . جز تو وجود ندارد، پناه می برمه ت که ھيچ معبودی ببه عزت!  يعنی پروردگارا.»َ

  .»ميرند ن و انسانھا میميرد ولی ج نمی

 و مفھوم حديث چنين می رساند که ھرآنچه غير جن و انسان باشد، نمی ميرند: سپس با استناد به اين حديث می گويند

  .مالئکه نيز نه جن ھستند و نه انسان پس آنھا نمی ميرند

ْکل شی «تخاطر وجود آيه برا اين استدالل ) ١٣/٣٧٠(» فتح الباری«حافظ ابن حجر در  َ ُّ ُء ھالک إال وجھهُ َ ْ َ َّ ِ ٌ ِ َ  نمی »ٍ

  .پذيرد

ٌفذلك يومئذ يوم عسير ِ ِ َِ ٌ ْ َْ ٍَ َ َ َ َ ﴿٩﴾  

  )٩(آن روز، روز سختی است 

ٌعسير« ِ   )قمر: فرقان و سورۀ: مالحظه شود سوره ھای ( سخت :»َ

  .يابد ّ تحقق می و امور بزرگی در اين روز  سخت ھولناک وخطرناکی استیًاين روز واقعا روز

َعلى الكا ْ َ ٍفرين غير يسيرَ ِ َِ ُ ْ َ َ ِ ﴿١٠﴾  

 )١٠(بر کافران آسان نيست 

  .رو می شونده در اين روز دفاتر حسابدھی باز می شود، و کفار به عذاب و مجازات سنگينی روب

 روز بر   آن  که است را فھميده   معنی  اين)  نيست  آسان بر کافران: (می فرمايد که از عبارت) رض(حضرت ابن عباس 

  .دانند  می را حجت»   خطاب دليل «  که  کسانی  برای  مستمسک است اين.   است  آسان مؤمنان

ًذرني ومن خلقت وحيدا ِ َِ َُ ْْ َ َ َ ْ َ ﴿١١﴾ 

 )١١(ام واگذار مرا با كسى كه تنھا آفريده
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ًخلقت وحيدا«از کلمه  ِ َ ُ ْ َ ه  امروزی کی فھميده می شود که در اين روز ھيچ چيزی به درد انسان نمی خورد، در دنيا»َ

مديم آبايد ھميشه در فکر آن باشيم که روزی تنھا  اموال و فرزندانی در اطرف ما قرار دارند نبايد به آن مغرور شويم،

  . ما استۀرساند، ھمانا اعمال حسن خورد و برای ما فايده می وتنھا می رويم، يگانه چيزی که به درد ما می

  

  :١١:تشأن نزول آي

وليد بن مغيره خدمت رسول هللا صلی هللا عليه : روايت کرده است) رض(عباس  ـ حاکم به نوع صحيح از ابن ١١۴٩ 

اين . پرور قرآن دل او را نرم کرد که ندای روح  وسلم رسيد و آن بزرگوار برای او قرآن مجيد را تالوت کرد، مثل اين

برای : گفت. [ ثروت جمع کندخواھند که برای تو مال و ای عمو، قومت می: به نزد او آمد و گفت. خبر به ابوجھل رسيد

قريش خوب : ی او استفاده کنی، گفتئای تا از دارا برای اين که به تو ببخشند، چون نزد محمد رفته:] چه؟ ابوجھل گفت

پس در اين صورت در باره محمد سخنی بگو تا قومت مطمئن : ابوجھل گفت. ھا ھستم داند که من ثروتمندترين آن می

در بين شما کسی پيدا ! چه بگويم به خدا سوگند: وليد گفت.  ای و از او متنفر ھستی نپذيرفتهشود که تو سخنان او را 

نه ] شود اشعاری که روز نبرد در مقام مفاخرت گفته می[شود که به فنون شعر از من بيشتر آگاه باشد، نه به رجز  نمی

گفتار او ! به خدا قسم. ز انواع شعر شباھت نداردکدام ا سوگند به خدا سخنان محمد به ھيچ. به قصيده و نه به اشعار جن

رينی و حالوت خاصی برخوردار است کالمش بھجت آفرين و زيباست، اولش درخشان و آخرش فروزان است ياز ش

ی ئتا عيب او را نگو: ابوجھل گفت. آورد مدارج سخنش رفيع و باالتر از آن سخنی نيست و به ما دون خود شکست می

سخنان : ای تفکر گفت بعد از لحظه. مرا بگذار تا در اين مورد بينديشم: گفت. شوند اضی و خشنود نمیات از تو ر قبيله

پس خدای متعال در اين . آموزد گذارد و خود او اين جادو را از ديگری می ی است که بر ديگران اثر میئمحمد جادو

ًذرني ومن خلقت وحيدا «تآيخصوص  ِ َِ َُ ْْ َ َ َ ْ اسباب «واحدی در ( اين روايت به شرط بخاری صحيح اسناد.  را نازل کرد»َ

حاکم و ذھبی اين ...  به ھمين معنی روايت کرده اند١٩٩ و ١٩٨ / ٢» دالئل« و بيھقی در ۵٠۶ / ۵، حاکم ٨۴٢» نزول

 به ھمين ٢٠٠ / ٢» دالئل«آخرش را بيھقی در .  صحيح ھستندیھايش راو دانند راوی را به شرط بخاری صحيح می

 به ٣٣٨۴» تفسير قرآن«عبدالرزاق در . ايت کرده، اسنادش به خاطر جھالت محمد بن ابومحمد ضعيف استمعنی رو

 به ھمين معنی روايت کرده ٣۵۴١٩طبری . ی مجھول استئاين معنی روايت کرده اين مرسل و در اسنادش يک راو

 از ٣۵۴٢١طبری . ه است از ضحاک به قسم مرسل روايت کرد٣۵۴٢٣ از ابن زيد و طبری ٣۵۴٢۴طبری . است

 ١٢۵٠» کشاف«. اصل خبر با طرق و شواھدش صحيح است. قتاده به طور مختصر روايت کرده اين ھم مرسل است

  .) به تخريج محقق٢٢٩٣» فتح بغوی«و

، ٢٩تفسير طبری، ھمان منبع، ج . (ابن جرير و ابن ابوحاتم نيز از طريق ديگر به ھمين معنی روايت کرده اند - ١١۵٠

تفسير و بيان کلمات قرآن کريم تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف و اسباب نزول تأليف عالمه جالل الدين .) (١۵٢ص 

  )سيوطی

ًوجعلت له ماال ممدودا ُ ْ َ ًَ ُ َ ُ ْ َ َ َ ﴿١٢﴾  

 )١٢(ى بسيار فروان بخشيدمئو به او دارا

ًممدودا« ُ ْ  .فراوان.  زياد:»َ

ًوبنين شھودا  َُ ُ ِ َ َ ﴿١٣﴾  

 )١٣] (دمت دادمبه خ[و فرزندانی آماده 
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 داشتن تعدادی زيادی از  و لذت ھا وليد بن مغيره ھميشه از امکانات زياد و خوبی برخوردار بود، از جمله از نعمت

، مؤرخين می نويسند که وليد بن ندمکرمه زندگی به سر می بردۀ ش بود، که ھميشه با وی و در کنارش در مکفرزندان

 ايمان   از فرزندان وی ھريک بنام ھای خالد، عمار و ھاشم  تن  و سه ن پسر بودند شاۀ داشت که ھمرزندف  مغيره سيزده

  .آوردند 

ًومھدت له تمھيدا ِ ْ َ ُ َ ُ ْ َّ َ َ ﴿١۴﴾  

  )١۴(و برای اووسائل زندگی را از ھر نظر آماده ساختم 

ًتمھيدا« ِ ْ   آمادگی »َ

د بلکه زندگی مادی آن در سطح خوبی درآن که در فوق متذکر شديم، نه تنھا داری پسران زياد بو وليد بن مغيره طوری

  .وقت قرار داشت، در بين قريش صاحب اختيارات ونفوذ قومی بود ودر نھايت رھبر و زعيم بی مثل ومانند بود

َثم يطمع أن أزيد ِ َ َْ ُ َ ْ َُ َّ ﴿١۵﴾ 

  )١۵! (باز ھم از من طمع دارد که بر او بيفزايم) با اين حال(

در اختيارداشت، ھيچ وقت  که ی سرسام آورۀ مال و سرماي،از جمله رياست قوم، اوالدوليد بن مغيره با ھمه امکاناتی 

 آورد وبا تمام عناد ودشمنی از قبولی اسالم و ادای تکاليف شرعی اباء یجاه نعمت الھی را بحاضر نشد که شکر

  .ورزيد

ًكال إنه كان آلياتنا عنيدا َ َِ ِ َِ َ َ َُ َّ ِ َّ ﴿١۶﴾  

 )١۶. (ورزيد  مقابل آيات ما دشمنی میھرگز چنين نخواھد شد، زيرا او در

  . کافر شد، قرآنی و وحی که بر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نازل شده بود با آياتدشمنی خويش با وليد بن مغيره 

که حق را شناختند ولی از روی عناد و دشمنی  گرفته شده است؛ يعنى كافران با در نظر داشت اين» عناد«از » عنيد«

  .گرديند حاضر به پذيرش واقعيت و حقيقت نوع کردند وبه لجاجت شر

ش حيث عادته  و آن ب بار مرض عناد و لجاجت در انسان مستقر شود که يک به يک واقعيت بايد اعتراف کرد، زمانی

نبايد فراموش کرد .  نمايدرسد که حتی، آيات الھى را نيز تكذيب مى مبدل گردد، منفی گرای و دشمنی اش به حدی می

 . سبب زوال نعمت الھی می گردد مرض عناد و لجاجتکه

ًسأرھقه صعودا ُ َُ َُ ِ ْ ُ ﴿١٧﴾  

  ) ١٧. ( کنم  سخت مجبور میۀبه زودی او را به باال رفتن بر گردن) بلکه(

ِأرھق«  يعنی ) نباشد  وی  در توان  آن  برداشت  شود که  تحميل  چيز سنگينی انسان  برکه مشقت و سختی، ھمچنان اين (»ُ

  .کنم  می  و سنگينی سخت گير عذاب دی او را درزوب

ُصعود«    باال رفتن  او به  که  است  در دوزخ  از آتش صعود کوھی«: است که  آمده  شريف در حديث، ھا سختيھا، گردنه (»َ

  خود را  دست شود و چون  می  ذوب گذارد، دستش  می  خود را بر آن  دست چون شود پس  می  ساخته  مکلف بر آن

 را   آن شود اما وقتی  می ذوب گذارد، پايش   می  را بر آن  پايش گردد و چون  خود بر می  حال  به دارد، دستش برمی

  )عبدالرؤوف مخلص الھروی، سوره مدثر: تفسير انوار القران(. »گردد  خود باز می  حال دارد، به برمی

َإنه فكر وقدر ََّ َ َ َّ َ ُ َّ ِ ﴿١٨﴾  

  )١٨. (انديشه کرد و مطلب را آماده ساخت) با قرآنبرای مبارزه (ھمانا او 

َقدر« َّ   .ريزی کرد طرح. پيش چشم داشت.  تعيين کرد:»َ

  . و رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را به سحر و ساحری متھم نمود يعنی او مفکوره و طرح بدی را مطرح کرد
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َفقتل كيف قدر َّ َ َ ْ َ َ ِ ُ َ ﴿١٩﴾ 

  )١٩(پس مرگ بر او باد، چگونه سنجيد؟

َقدر«ھدف از  َّ   .به معناى مقايسه ميان قرآن با سحر و شعر و كھانت است» تقدير «،»َ

َقتل«  ۀقرآن عظيم الشأن در مورد كفر و دروغ ازكلم ِ ، سورۀ ١٧ تآي(که در  عمل آورده است؛ طوریه  استفاده ب»ُ

ُقتل اإلنسان ما أكفره«می فرمايد ) عبس َ َ ْ َ ُ ْ ِ ْ َ ِ  تآي(ھمچنان در . ورزد كه تا اين حد كفر مى) انبى ايم(مرگ به انسان که  (»ُ

َقتل الخراصون«: ی خاصی می فرمايدئبا زيبا)  ذرياتۀ، سور١٠ ُ َّ َ ْ َ ِ   . که دروغ می بندند  مرگ بر کسانی»ُ

َثم قتل كيف قدر َّ َ َ ْ َ َ ِ ُ َّ ُ ﴿٢٠﴾  

  )٢٠(باز ھم مرگ بر او باد، چگونه سنجيد؟

  اين.   ھرچه بيشتر و مؤکدتر است  بر وی  نفرين کند که  می  امر داللت  اين مبارکه تذکر رفته است برتکه در اين آي»  ثم«

 .  است  مضاعف  عذاب  برای  و سزاوار بودنش  وی  جرم نمودن  بزرگ   برای تعابير ھمه

َثم نظر َ َ َّ ُ ﴿٢١﴾  

 )٢١( سپس بازنگريست

 . تھمت ببنددباز  آن   در حقانيت  کند و چگونه  را دفع  چيز قرآن  کدامين  به که

َثم عبس وبسر َ َ َ ََ َ َّ ُ ﴿٢٢﴾  

  )٢٢. (سپس رو ترش نمود و چھره در ھم كشيد

َعبس« َ   .»چھره درھم کشيد «»َ

َبسر« َ   . بزند  طعن  را با آن  تا قرآن  نيافت  چيزی  چرا که.»أخم کرد، روی ترش کرد «»َ

َثم أدبر واستكبر َ َ َْ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ﴿٢٣﴾  

  )٢٣(. باز پشت گردانيد و تکبر کرد

  . حقانيت قرآن اباء ورزيد  به  نھادن از گردن» و تکبر کرد «  و ايمان از حق

شمار رفته و دارای آثار و عواقب شوم و بدی می باشد، که ھمواره ه  بزرگترين رذائل اخالقی بۀانکار از حق از جمل

:  منکرين حق می فرمايدکه قرآن عظيم الشأن خطاب به مورد نھی و نکوھش دين مبين اسالم قرار گرفته است؛ طوری

ُيا أھل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تكتمون الحق و أنتم« ُْ َ ََ ََّ ََّ َْ ْ ْ ْ َْ َُ ِ ِْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َتعلمون ْ ُ َ ْ ! اى اھل كتاب.) (٧١تآي: سورۀ آل عمران(» َ

  .) داريد كنيد وآن را پنھان مي ُحق را به باطل مشتبه مي  آگاھيد، كه به حقايق و واقعيات چرا در حالي

دادند و پيامبر صلی هللا  ھا و حقايق الھی، آنھا را اموری موھوم جلوه می کافران متعصب برای گريز از پذيرفتن واقعيت

 .کردند عليه وسلم را متھم به سحر و جادو می

ُفقال إن ھذا إال سحر يؤثر  َُ َْ ٌ ْ ِ َّ ِ َِ َ ْ َ َ ﴿٢۴﴾  

  )٢۴.(ت شده چيزی نيستی که از جادوگران پيشين حکايئاين قرآن جز جادو: پس گفت

َيؤثر«  .»شود، آموخته شده نقل می «»ُ

رساند که قرآن عظيم الشأن با اين فصاحت و بالغت و با اين اعجازی که دارد،   مبارکه میتقابل تذکز است فحوی آي

  .ّحتى در نظر كافران، كالمى پر جاذبه و سحرآميز است

هللا صلی هللا عليه وسلم دارای فضايل بزرگی اخالقی می باشد رساند که رسول  ھمچنان اين اتھامات يک واقعيت را می

 جز از اينه  بند به ايشان نسبت می دادات يابندب ضعفی ۀکه کفار نتوانستد در زندگی پيامبرصلی هللا عليه وسلم ھيچ نقط

  .که او را متھم به لقب سحر کردند
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ِإن ھذا إال قول البشر َُ َ ْ ْ َ َّ ِ َِ َ ْ ﴿٢۵﴾  

 )٢۵!) (نه گفتار خداوند(ت اين فقط سخن انسان اس

مردم سخت به اموری چون جادوگری و سحر معتقد بودند، از اين رو، بھترين در زمان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

راه برای نشان دادن عدم حقانيت دعوت و اقدامات و معجزات انبيا، نسبت دادن سحر به آنان بود تا مردم کار پيامبران 

ی را مانند افعی و يا ئ را زنده گردانند، مريض را شفا دھند، عصا ایهتوانند مرد ن بدانند که میرا ھمچون کار ساحرا

  .مار جلوه دھند و يا به قدرت سحر الفاظ، مدعی آوردن کتاب از سوی هللا تعالی باشند

 نسبت داده  پيامبرانۀوضاحت مالحظه می شود که کافران و منکران نبوت، سحر و ساحری را به ھمه از آيات قرآنی ب

  .اند

  ! محترمۀخوانند

به  ھر کس از بندگانش را که خود بخواھد و صالح بداند وقبل از ھمه بايد گفت که مقام نبوت ھديه و بخشش الھی است 

نبوت منصبی نيست که بتوان از راه تالش و کوشش بدان دست يافت، مقامی نيست که از کانال . ارزانی می فرمايدوی 

که يادآور شديم ھمانا فضل ورحمت  ورد، بلکه تنھا وسيله و عامل نيل به آن طوریآدست ه  بران عبادت و زھد زياد آ

ِيختص برحمته من يشاء وٱ ذو ٱلفضل ٱلعظيم«الھی است و بس  ِِ ِ َِ َ َ ََ ُ ُ َّ َ ُۚ ٓ َ َ َ ِ ُّ کافران و مشرکان دوست .()١٠٥: البقرة ۀسور (»َ

که  که خداوند به ھرکسی دد و به شما دست دھد، در حالیندارند که خير و برکتی از جانب خدايتان بر شما نازل گر

  .).دھد، و هللا تعالی دارای فضل و بخشش بزرگ است بخواھد رحمت خويش را اختصاص می

که شايستگی حمل  کسانی(است و ھيچ احدی جز کسانی که پروردگار خود اراده کند » انتخاب و اختيار«بنابراين نبوت 

 عظيم دست يابد، زيرا نبوت تکليفی بزرگ و باری ۀتواند به اين مرتب ، نمی)اشته باشنداين امانت و بار سنگين را د

که خداوند متعال خطاب به  را ندارند چنان  شايستگی و توان حمل آن»أولوالعزم«سنگين است جز مردان با ھمت و 

ًإنا سنلقي عليك قوال ثقيال«: پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َّ ما سخن سنگينی را بر تو . (]٥: المزمل ۀسور (»ِ

  .).نازل خواھيم کرد

ھمچنان قابل تذکر است که نبوت مقام و منصب ارثی نيست که به وراثت از پدر به پسر برسد، پادشاھی و ملوکيت 

که خداوند که يادآور شديم اختيار و انتخاب است،  نيست که از راه غلبه و استيالء بدان دست يافت، بلکه ھمانطوری

نمايد و   ترين بندگان خود را مأمور حمل اين رسالت می گمارد و برجسته متعال بھترين مخلوقات خود را به اين مقام می

ُٱ «: که می فرمايد طوری. دھد ھا قرار می وليت خطيررا بر دوش آنؤگزيند واين مس ھا برمی ھا را از ميان انسان آن َّ

ِيصطفي من ٱلملئكة ِ ِ َِ َٰ َ َ َ ِ رسال ومن ٱلناس إن ٱ سميع بصير َ ِ َِ َُۢ ُ َُ ََّ َّ ِ ۚ َِّ آورانی  خداوند از ميان فرشتگان پيام) (٧٥: الحجسوره  (»٧٥َ

چرا که خداوند شنوا و ) گزيند  عيسی و محمد را برمی موسی،(ھا پيغمبرانی ھمچون  گزيند و ھم از ميان انسان را برمی

  .).بينا است

َإن ٱ«: وباز می فرمايد َّ َّ َ ٱصطفى ءادم ونوحا وءال إبرھيم وءال عمرن على ٱلعلمينِ َ َ َِ ِ َِ َٰ ٰ َٰ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َِ ُ ٓ ٰ َ خداوند ) (٣٣: آل عمرانسورۀ  (»َ

 .).آدم و نوح و خاندان ابراھيم و خاندان عمران را از ميان جھانيان برگزيد

چيزی ديگر چون وسلم خرده گرفتند و ه مشرکين و کفار قريش بر رسالت محمد صلی هللا عليبنابر ھمين منطق است که 

  .کردندبه سحر، کھانت و جنون يافتند اورا متھم ن

ٌولو نزلنا عليک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأيديھم لقال الذين کفروا إن ھذا إال سحر «: قرآن عظيم الشأن می فرمايد ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َِ َ َ َْ ْ َ َ َُ ُ َُ َْ َّ َ ََ َ َ َْ ٍِ َِ َ َ ً ََ َّ ْ َ

ِمب ھای  را با دست  بر تو نازل کنيم، و عالوه بر ديدن و خواندن آن ایه روی صفح ایهاگر ما نام) (٧/سورۀ انعام (»ٌين؛ُّ

  ).اين، چيزی جز يک سحر آشکار نيست:گويند خود لمس کنند باز کافران می
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 او در ۀارق العاد معجزات غير قابل انکار و نفوذ خۀنسبت دادن سحر به پيامبر صلی هللا عليه وسلم به خاطر مشاھد

خالف سنتھاى خرافى و افکار منحطى که جزء مسلمات آن افکار بود، و نسبت دادن کذب به او به خاطر اين بود که 

  . ضد آن سخن مى گفت و دعوى رسالت از سوى الھی داشت همحيط محسوب مى شد قيام کرد و ب

  دادامه دار

 


