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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  »دی ـيـسع«  امين الدين داکتر:تتبع ونگارش 
 يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

  جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو
 ٢٠١١ اگست ٣٠

  
  

  

  

  نبـــــــــوت زن و  
٣  

  :اند  مخالفت   نبوت زن باى كه ئداليل علما

نى ى داده اند و داليل خويش را بر آيات ذيل قرآأ ومفسرين اسالم در مخالفت  به نبوت زن  رءتعدادى از علما

  .مستند  مى سازند 

 وماپيش  از تو  به رسالت  نفرستاديم  »«  وما  ارسلنا  من قبلك اال رجاال نو حى اليھم  من اھل  القرى  « -١

        )۴٣آيه : سوره نحل (» مگر مردانى را از  مردم  قريه  ھا كه به آنھا  وحى كرديم 

اگر خود نمى دانيد ،  » «   فاسألو ا  اھل الذكر ان كنتم ال تعلمونوما ارسلنا من قبلك إال رجاال نو حى اليھم «  ٢-   

  » از اھل  ذكر بپر سيد  كه ماپيش  از تو ، به رسالت  نفرستاديم مگر  مردانى را كه به آنھا  وحى مى فرستاديم 

  ) ۴٣آيه : سوه نحل (
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ماپيش  از تو ، « » ھل الذكر ان كنتم  ال تعلمون حى  اليھم  فاسأ لو ا  ا ارسلنا  من قبلك  اال رجاال  نوومــا «  ٣- 

» به رسالت نفرستاديم  مگر  مردانى  را كه به آنھا  وحى مى كرديم  واگر  خود  نمى دانيد از اھل  ذكر بپرسيد

  )٧: آيه : سوره انبيا (

  

      :  امام فخر رازى 

: نويسد مي٢٢۶صفحه  ١٨ و جلد ٣۶ه   صفح٢٠ و جلد ۴٣ صفحه ٨در جلد » الكبير« فخر رازى مفسر تفسير 

ه  رسالت  فرستاديم ، زيرا  خداى  متعال فرموده  ما قبل  از تو  مردان  را بيا ء نبود جز انب)  ع(مريم « 

  ».دوفرستادن جبرئيل  كرامتى  بر  مريم بو

  

   :ىئطباطبا

  :نويسد سيرالميزان  ميتف  ) ١۴۵    جلد   ١۵٠   -   ١۴٩(طباطبايى مفسر  تفسير  الميزان در صفحات 

پيامبر  نيست  لذا   در كالم  خداوند وحى ، منحصر  به وحى  . وحــــــى  بــــــر مادر  موسى  الھام قلبى  بود « 

زير  . اما وحى پيامبرى ،  زنان  از آن بى بھره  اند وبه آنان وحى  نمى شود .   عسل  ھم وحى شده استربه زنبو

  » ان را  به رسالت  فرستاديم خداوند  فرموده ما مرد

  

   :بيضاوى 

است  وبر  نويسد  كه اجماع  بر اين است كه خداوند  زنى را  به پيامبرى  نگرفته  مفسر تفسير  بيضاوى  مي

تفسير بيضاوى جلد اول  صفحه (. ورد  آ   استدالل مي»  وما  ارسلنا  من قبلك  اال  رجاال« : تگفتار خويش آي

١۵٩ ( 

 

  ؟رسيده اند  مقام رسالت وپيامبری  ن بهچرا زنان

  :ند ا بدين  باور ءرسيده اند  علمان  به مقام  رسالت  وپيامبری  ندر مورد اينکه چرا زنا

 و اين تفاوت ھا موجب شده است ی  است ، ئ ھاتفاوتی  دارا زن و مرد از لحاظ خصوصيات جسمى و روانى 

  .خاصى در زندگى و جامعه صالحيت داشته باشند ھاى  تا ھر يك از زن و مرد ، براى مأموريت

 اشتراک   در جنگ ھا  ضرورت  ايجاب  کند که  ممكن است . جامعه را به دست گيرد   پيامبر ، بايد رھبرى

اشتراک پيامبر  .  با دشمنان بجنگد مسلحانه گخاطر اعالی  کلمة هللا  ورساندن پيام آسمانی در جنه نمايد  وب

، ھمه اشتراک در مذاکرات  سخت ودشوار ،دھھا زخم كارى  شتنوبردا) احد(از جمله در غزوه سالم در غزوات ا

  .ورد آجا ه کند که اين رسالت را بايد مردان ب وھمه بر منطق اين امر غلبه می

 بصيرت ، وسعت ادراك، جسمى و علمىهسع، نياز به قدرت و است مسؤوليت، مشکل ترين مقام رسالت وپيامبری

فته گ ودر نھايت صبر جميل و اراده قوى و كافى و تأثيرگذار بدون تأثر و انفعال منفى دارد، وش سرشار ھ،عميق

ام توانيم که  می ء بر رسالت ر بناگزنان در پھلوی مسايل دي. وليت است و امتياز نيستؤ مسرسالت وپيامبری ،مق

  ی نمايند گقه رسيدد  به وظايف رسالت کما حنليت متعلق به آن  نمی توانومادری  ومسؤ

  : بدين باور اندءھمچنان علما
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 و رھبري جامعه، بيان حالل و حرام، واجب و  ي است،ئيك كار اجراو  تشريعي   يک امر پيامبري و رسالت 

از آن جايي كه ايفاي اين مسئوليت ھا تماس مستقيم و مداوم . مستحب، مكروه و مباح به عھدة پيامبر الھي مي باشد

ما أرسلنا : " فرمايد بنابر ھمين منطق است  که قرآن .  مرد گذاشته شده استۀ تحّمل اين وظيفه به عھدرا مي طلبد،

ھيچ كس را جز مردان به عنوان رسول نفرستاديم و به آن ) اي پيامبر(من قبلك إالّ رجاالً نوحي إليھم؛ قبل از تو 

ت برای يک مسلمان اطاعت  کامل  از حکم  ضحيات فوق در آنچه انتخاب  الھی اس در پھلوی  تو"وحي كرديم

 .ار  الزم  است گپرورد

  

   :علل تجديد پيامبران  وانبيا  

، به و ضاحت تام در خواھيم  يافت که نبوت يک گير د با دقت تام مورد تدقيق ومطالعه قرار ءر رسالت انبياگا 

  .جريان پيوسته است

ى  است  كه در تعليمات  وكتب ئتحريف  وتبديل ھاياى جديد، ـ يكى از علل تجديد رسالت  وظھور پيامبران  وانب

، صالحيت  خود را  براى ھدايت  مردم   داده است وبه ھمين  جھت آن  كتابھا  وتعليماتمقدس  پيامبران  رخ  مى

 يافته    تعليمات  تحريف ۀ  سنن  فراموش  شده  واصالح  كنندۀ كنندءغالبٱ پيامبران  احيا. از دست  مى داده اند

  .پيشينيان خود بودند

گذشته  از انبيائى كه صاحب  كتاب  وشريعت  وقانون نبودند  وتابع يك  پيغمبر  صاحب  كتاب   وشريعت  بوده 

اند، مانند  ھمه پيامبران بعد از ابراھيم  تا زمان موسى  وھمه پيامبران  بعد از موسى  تا عيسى، پيامبران  صاحب 

  .يد مى كردندأئ مقرارات  پيامبر  پيشين را  تقانون  وشريعت بيشتر 

ى پيامبران تنھا  معلول تغيير وتكامل  شرايط  پظھور پيارخين  اسالمی بدين باور وعقيده  اند  که   ومؤعلماء   

تحريف   يھا  ودـوبى نـو نيست ، بلكه بيشتر معلول  نا ئجديد  ورھنما زندگى ونيازمندى بشر به پيام  نو و

  .وتعليمات  آسمانى بوده است ى  كتب  وتبديلھا

  . ب آسمانى است كه در دست  بشر دست نخورده وبدون  تحريف  باقى مانده است اقرآن يگانه  كت

مطابق ھدايات قرآنى ، دين  از اول تا آخر جھان ، يكى بيش نيست  وھمه پيامبران بشر   را به  يك دين  دعوت 

شرع لكم  من الدين  ما وصى   «: است   اين مفھوم را چنين بيان داشته ) ورى  سوره  ش١٣آيه (كرده اند طوريكه  

خداوند  براى شما دينى  قرار  داد كه (»  به نوحا والذى  او حينا  اليك  وما  وصينا  به ابراھيم  وموسى  وعيسى

 . نيز توصيه  كرديمقبل به نوح  توصيه شده بود  واكنون  بر تو  وحى  كرديم  وبه ابراھيم وموسى  وعيسى 

پيامبران  از آدم  تا خاتم   انبيا ء انسانھا را  بدان دعوت  مى كرده      قرآن در ھمه جا نام اين دين را  كه 

  .  مى نامد» اسالم«اند 

علماء ومفسران علل ظھور پيامبران پياپی  ومتوقف شدن ھمه آنھا بعد از ظھور خاتم االنبياء محمد صلی 

  : را چنين خالصه وفور لبندی  نموده انـــدهللا عليه وسلم

  

   :اوالً 

ـــذشته  به علت عدم بلوغ فکری قادر به حفظ  کتاب آسمانی خود نبودند ، معموآل کتاب ھای گانسانھای 

يت آسمانی اد اين ھدش از اين رو الزم  می. مآل  از بين می رفترفت ويا کاگآسمانی مورد  تحريف قرار می 
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  نزول قرآن  يعنی چھارده  قرن قبل، مقارن  است  با  دوره ای که بشريت  دوران  کودکی تجديد شود، زمان

لذا آخرين   نور . مواريث دينی خويش را حفظ  نمايندنمايد  وتوانمندی  آنرا می يابد که  خويش را سپری  می

 ، آنرا نه تنھا   حفظ ت  ھر آيام نزولگمسلمانان به ھن. ن ماندواز تحريف مص) نأقرآن عظيم الش(وکتاب  آسمانی 

  .نوشتند  وامکان ھر نوع تحريف از بين می رفت ند، بلکه آنرا  میددا وآنرا  سينه به سينه انتقال  می

  :ثانيآ 

ر خود ، بشريت به واسطه عدم بلوغ قادر نبود که نقشه وپالن کلی را  برای مسيدر دوره ھای قبل

ی ئمر حله به مرحله رھنمای  خويش را  ادامه  دھد ، بلکه الزم بود گ زندی آن نقشه ئدريافت  کند ، تا با رھنما

وار اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم گشود ورھنمايانی ھميشه  اورا ھمراھی کنند ،  ولی آغاز رسالت  پيامبر بزر

. ت کندويش را در يافی خگرام  وبرنامه  کلی زندگواز آن به بعد ، انسان  اين رشد  را پيدا  کرد که  بتواند پرو

  .ی ھای  مر حله  به مرحله متوقف شد ئبدين اساس  دريافت  رھنما

نی را در بر ر  آسماگتوانيم  که قرآن کتابی است که روح ھمه  تعليمات  کتب دي فته میگر گديتوبه عبار

ين مطلب را با  انعام اۀسور) ١١۵ : (آيتر  درآن را ندارد طوريکه خود قرآن در ي تغيوکسی توان. دارد 

  :صراحت خاص بيان داشته ميفرمايد

ارت کامل  گپيام حقيقی ، واقعی  وموزون پرورد( » وتمت کلمة ربک صدقآ وعدآل ال مبدل لکلماته« 

  .)  ی تغيير  دادن آنھا نيستئشت ، کسی را تواناگ

  :مده است  آ  المائده  ۀ  سور٣ : تھمچنان در آي

امروز کامل کردم برای شما دين « »  ْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلِْسالََم ِديًنااْلَيْوَم أَْكَمْلُت َلكُ   « 

  » .شما را و تکميل کردم بر شما نعمت خود را و اختيار کردم اسالم را دين شما

ه تواند ب ی خويش را میگدايات آن زندرفت که با تطبيق  ھگ با نزول قرآن قانون  جامع در تصرف بشر قرار اءً بن

  .شتگوعامل تجديد  نبوت ھا  نيز منتفی . سوی ترقی وتعالی  سوق  واداره  نمايد ه طور منظم ب

ً ثالث    :ا

،  در عصر  خاتميت  که عصر علم  است با پيروی از پيامبر يامبران  تبليغی بودند نه تشريعیغالب  پيامبران، پ

يافت  که با  معرفت به اصول کلی  اسالم وشناخت   امت  توانمندی آنرا در،ه وسلماسالم محمد صلی هللا علي

  .شرايط زمان  ومکان ، آن کليات را با مقتضيات زمان  ومکان تطبيق دھند وحکم الھی را استنباط  نمايند

  :توانم فته میگدر نتيجه  

ً يده اند ، اين مکتب  تدريج  پيامبران حامل  يک پيام بودند ودر يک  مکتب تربيه د   بر حسب  استعداد  جامعه ا

انسانی عرضه شده است تا بدانجا که بشريت رسيد به حدی که آن مکتب  به صورت کامل وجامع عرضه شد 

   . وضرورت  تجديد نبوت نيز از بين رفت. وچون بدين نقطه  رسيد نبوت  پايان  يافت

   

   :مــــريــــــــم 

 كه   حامله  شد طفل خويش را كه یمادر  مريم در حال.   مادر  عيسى مسيح است مريم دختر عمران

، او مد دختر بود كه از ديدن آن، بى  نھايت  متاثر شدآكه  طفل بــــــه دنيا  دربطن  داشت نذر كرد ، ولـــى زماني

ش  داعى اجل را لبيك   والدت  پدر مريم قبل از .خواست كه خداوند  برايش پسر عطافرمايد در فكر پسر بود ومي
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ورد آيد  مادرش  بنابر  وصيتى كه كرده بود دختر را گرفته  به مسجد مى آدنيا مى ه كه مريم ب زماني. گفته بود

كفالت  مريم  با ھم  دھد ، كاھنان  در مورد ھنان مسجد كه يكى از آنان  زكريا  نام داشت  تحويل  ميواو را به  كا

نام ه زند ، قرعه  باندييد تا در بين خودقرعه بآعمل مى ه بحث مزيد فيصله ب و ند ، بعد ازجربا مشاجره  مى پرداز

بعد از مرحله بلوغ  زكريا  حجابى بين . گردد  بلوغ ميۀحل  واو عھده دار  تكفل مريم تا مركند زكريا اصابت مي

ز  گردد  وھيچ كسى به ج بادت ميمريم  وكاھنان   برقرار  مى نمايد  ومريم  در داخل  آن حجاب  مشغول ع

كه  زكريا وارد  محل  محراب   مريم مى شد ، رزقى   را  گويند ھر زماني مي. زكريا با او رفت وامد نمى كند

  : در يكى از  روز ھا  از مريم پرسيد . نزد او مى يافت 

 بخواھد  روزى بيشمار  عطا مي،  وخدا به ھر كس  كه گفت  از نزد  خداوند :   مى آيد اين رزق از كجا نزد تو

كلما دخل عليھا زكريا المحراب وجد عند ھا  رزقا قال يا مريم انى ،  لك ھذا  قالت  ھو من  عند هللا  «.  كند 

  ) ٣٧: آل عمران (»     يرزق من يشا ء بغير حساب

ه  به او ود و ملكى  از مالئك، محدث ومرتبط  با مالئكه  ب ، طاھره بود ، اصطفا ء شده  بود صديقه بود)  ع(مريم 

  .ء  وتطھير  كرده گفت كه خدا تورا  اصطفا

، آل عمران(ۀ  خداوند پاك در سور . آيات  خدا براى  ھمه عالميان بوديكى از  مريم از جمله زنان  قانتين  بود و

  : فرمايد  مي)  ۴۴ و ۴٢: تآي

لى نسا ء العالمين يا مريم اقنتى لربك واسجدي واذقالت المالئكة يامريم ان هللا اصطفاك وطھرك واصطفاك ع«

  اى مريم ، خداوند  تو را بر گزيده وپاك ساخته  وتو را: وھنگامى را فرشتگان گفتند( »   واركعى مع الراكعين

بعد  (. اى مريم ، عبادت  خدا كن  وسجده  كن  وباركوع  كنندگان  راكع  باش . بر زنان  جھان بر ترى داده است

كه يكى (روح را    قرار گرفت ، خداوند متعال   ) محراب(رسد  ودر حجاب    بلوغ ميۀكه  مريم  به مرحلاز اين

 نزد او فرستاد  وروح  به شكل بشرى تمام عيار در برابر مريم مجسم شد وبه او )از فر شتگان  بزرگ خدا است

 اذن  او پسرى به وى  اعطا ه  تا بهگفت كه فرستاده اى است از نزد  معبودش ، وپروردگارش وى را فرستاد

، پسرى بدون پدر ، و او  را بشارت  داد  به اينكه  بــه زودى  از پسرش  معجزات  عجيبى  ظھور خواھد نمايد

  : كرد  

: گفتندوھنگامى كه فرشتگان   « »  المال ئكة يا مريم ان هللا يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح اذ قالت   «  

» ند  تو را  به كلمه  اى  از جانب   خود كه نامش  مسيح ، عيسى بن مريم است مـژده مى دھد اى  مريم  خداو

نيز به مريم  خبر داد  كه خداوند  متعال  بـه زودى  پسرش را به روح القدس  و)   سوره آل عمران۴۵ : تآي(

 آل  عمران ،  ۀ سور(. خواھد  بود موزد  وبه عنوان رسولى آكتاب  وحكمت  وتورات  وانجيلش  مى  يد نموده ، أئت

وھمچنين   فرشتگان  با مريم سخن  مى گفتند    )   تحريم ۀ  سور٩١ تء  آي  انبياۀ   سور۴۴  الى  ٣۵ : تاز آي

وسخنان  مريم  را ھم  مى شنيدند  بلكه مشاھدة  گفتار را با شھود مى آميختند ، ھم مريم  آنھا  را مى ديد  وھم  

  .  مريم  داردۀينھا  تعبيرات بلندى است  كه  قرآن در بارريم  قرار  مى گرفتند ، ا مرآى مآنھا   

  :ن درمورد مقام واالى  مريم  مى فرمايد أطوريكه قرآن عظيم الش 

واذ قالت المالئكة  يا مريم ان هللا اصطفاك وطھرك واصطفاك  على نسا ء العالمين يا مريم اقتني لربك «  

اى مريم ، : وھنگامى را كه  فرشتگان  گفتند «  )   ۴۴  و ۴٢: آل عمران (»   لراكعينواسجدي واركعي مع ا

اى مريم ، عبادت  خداكن  . بر زنان  جھان  برترى  داده  استخداوند  تو را بر گزيده وپاك  ساخته  وتو را  

  »  وسجده  كن  وبا ركوع كنندگان  راكع باش 
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  : ســـــاره  

، كه  از جانب پروردگار ھدايت در  سنين  تقريبٱ  ھفتاد سالگى  بوديه السالم  در حضرت  ابراھيم  عل 

بدين اساس  ھمسر خويش  ساره ، پسر  وبرادر زاده  .   ھجرت نمايد)  بابل( يافت كرد  تا از ديار  بت پرستان

ت وبه منطقه خــــويش  حضرت لوط عليه السالم  وبرخى از پيروان خويش را با خودھمراه ساخت ، گرف

 اولين فردى  بود كه بر ابراھيم »بتوايل بن ناھور«ساره بنت  . كه در ملك  جزيره بود ، مھاجرت  كرد »حران«

ى در ئ  از مقام واال)ع (    ساره از جمله زنان مبارزى  است كه در  تـــــــاريـــــخ انبيا .وردآعليه السالم  ايمان 

  . ميباشد نشر وتبليغ توحيد ، بر خورد دار

  :نويسند رخين  ميؤم 

 وبا ديگر آن  كاكاى  )  ع (ى داشت كه با يكى از آن پدر  ابراھيم  ئ پيامبر دختر دوگانه »  ال حج«  

بدين معنى كه ساره ھم .   ديگرى  تولد يافت  از يك خواھر  وساره از خواھر) ع   (ھيمابرا. ابراھيم  ازدواج كرد

البته  مادر  ساره  پيش  از   ازدواج با كاكاى  ابراھيم با  . رفت شمار  ميه   ابرھيم بدختر خاله  وھم دختر كاكاى

  .لسالم   متولد گرديده بودكه از آن  لوط عليه ا برادر  ابراھيم به نام  ھامام  ازدواج كرده بود

  از طرف لوط  حضرت  ابراھيم  بود ،  وساره  وۀ بدين اساس  لوط  ھم برادر زاده  وھم پسر  خال

    . ،  خواھر  وبرادر بودندمادر

قبل   ) ٢٨۵۵( به زمين ،  مطابق  با  ) ع (بعد از ھبوط آدم  )  ٣٣۶١(رخين تولد  ساره را  در سال ؤم

      .)۵٨ صفحه ۵رياحين الشريعه ،  ذبيح هللا محالتى ، جلد (. از ھجرت نبوى  نوشته اند

ه   ثروت سار. رفت شمار ميه ن  جنت با از حوري ند حوري زيبا ترين  زنان بود ومانۀساره  از جمل

، رمه ھاى گوسفند دارائئ  وچراگاه ھا ى ين ثروت شامل  زمين  ھاى زراعتى ، باغ ھاا. زيادى  در اختيار داشت

   .  اين ثروت خويش را در تصرف  شوھر خويش  حضرت  ابراھيم عليه السالم   گذاشتۀھم.  شود وسيعيى   مي

  

  :رى  ساره فداركا

  .گرد ، اوالد نداشت  ش  از يكصد سالگى ھم  تجاوز مي تا  ھنگام  پيرى كه سن) عليه السلم (ابراھيم  

 را در اختيار  ھمسرش خويش  نام  ھاجره داشت كنيز خويش  ب)  ع (ساره  با وفادارى كه به ابراھيم   

ه   ب)  ع(اره اين پيشنھاد ودرخواست را  به  ابراھيم ، خود سبه  روايتى . دنيا  بياورده  بویگذاشت  تا  طفل از 

  . ورد آعمل 

ودر نتيجه  اسماعيل   وبه روايت ديگر اين در خواست  ابراھيم بود  كه ساره بدان  موافقت  خويش را ابراز داشت

ساره   .شدردگار  شامل  حال خود ساره ھم شت  كه لطف پروولى ديرى نگذ. مد آدنيا ه  از بطن  ھاجر  ب)   ع(

  :روزى از روز ھا  به حضرت ابراھيم  گفت    )١٨(بعد تولد اسماعيل از بطن ھاجر 

 چراغ اميد  در درونم  روشن  شده وبه اين باور ھستم كه صاحب  طفل مي ، نگو  كه من پير وناتوان  شده ام

خواھم   از تو مي. رطرف كندتواند  اين نقص را ب اگرچه  ناتوانم ، ولى قدرت پروردگار  با عظمت مي. گردم 

پروردگارا حـاجت  ساره را  : گفت ابراھيم پذيرفت  وبه درگاه  پروردگار دست دعا را بلند كرد و. برايم دعاكنى

  .ورده  بساز آبــر
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ى  بر حضرت ئوفرشتگان  به شكل  انسانھا .  ورده  ومـورد استجابت قــرار گرفت آ حضرت ابراھيم بـــر ی دعا

ن  بشارت را  ساره ھم  به گوش ھاى خويش  شنيد؛  واي. وارد شدند وابراھيم را به فرزندى  بشارت دادندابراھيم  

اسمش  اسحاق است وچراغ  فروزان  پيامبرى  در خاندان  ابراھيم : حتى  نام فرزندنش  را به زبان آوردند وگفتند

ساره  فرياد . ود  يعقوب را نيز بشارت دادندبشارت  فرشتگان  وج. به بركت  او تا مدتى  روشن  خواھند ماند

پيرى  خواھم  آيا  در : شتگان  مى دويد  و با خود مى گفتكشيد در حاليكه مى خنديد  وبا ناباورى  به ميان  فر

  :به او گفتند ! ورى است  آ، در  حاليكه  شوھرم  پير  است ؟ اين چيزى  تعجب زائيد

خدا ستودنى وبزرگوار  !  رحمت  وبركت خداوند بر شما اھل اين خانه  باد  آيا از  قدرت  خدا تعجب  مى كنى ؟

  ) . اين حقيقت را مطرح كرده است٣٠ -  ٢٨آيات  :  ھودۀسور(. است

وبشر وه بغالم عليم فأقبلت امراته     ... « . نيز تذكر  رفته است ) ذاريات ( ھمچنان مفھوم اين داستان در سوره     

 -  ۶٩ذاريات ، آيات (»  ا  وقالت  عجوز عقيم قالوا كذلك قال  ربك  انه  ھو الحكيم  العليمفى صرة فصكت  وجھھ

  سالگى بود كه خداوند اسحاق را ٩٠  سالگى  وساره  در سن  ١٢٠  در سن  ) ع (وبدين ترتيب ابراھيم    ) ٧٣

   .به آنان  اعطا كرد

  شيخ  ) ع( ابراھيم  .شود  د كه با فرشتگان  ھم كالم ميتوحيد ومعرفت  رسيده بو  از ايمان  وایساره به درجه 

رود كه  زوجه وشريك زندگى اش دوشا دوش با وى  شمار ميه ء  وپيامبر  بزرگ دعوت  به يكتا پرستى  باالنبيا

  .در اين مبارزه  شركت ورزيده است

    سالگى  به حق ١٢٠ سال  حيات  داشت ودر سن  ٣٠ساره بعد از والدت فرزند خويش اسحاق  مدت  

  .  رسيد

    ادامه دارد

  


