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 ۳ـ  اسالم و شمشیر

 

 

ز فهم و ذهن و عقل و قدرت قبول آدمی باقی می گذارد که پس امراوده با مطالب و متون قرآن عظیم چنان تاثیری بر 

ن بوده آدرک مندرجات آیات، دیگر نمی توان گفتار و اعمال را خالف یافته هایی تننظم کرد که قرآن معلم و متذکر 

 است. 

رانی نو، ر توسل به ساخت آیات وحی و جعل قدارهای قرآنی، کپی کاران یهود را ریز بینی تقلید ناشدنی در تمام گفت

راشی تبه تفسیر و تاویل و روایت و حدیث و شخصیت  ناکام گذارد تا به جای آیه تراشی و سوره سازی های ناممکن،

رازند و موهوم زن و مرد و تاریخ نویسی های گوناگون برای دوران صدر اسالم بپردازند، پرچم مذاهب متعدد را براف

ه مخالف در نهایت به جای قرآن های ناهمآهنگ، معتقدان به مذاهب گوناگون را به پیش رانند، همبستگی اسالمی را ب

یشانی بر وانی های مذهبی و مبنذل بدل کنند تا دشمن ایمانی خود را نه مشرکین، که در نحوه آبریز وضو و هدایت پخ

ات و مهر و یا بدون مهر و ایستادن در صف نماز با دست های باز و بسته شناسایی و در غالب موارد نقل از روای

رعایت  و اخطارهای خداوند خطاب به پیامبر اعظم در باب احادیث را جایگزین اشارات قرآن کنیم. حال آن که هشدار

امر  های الزم در گذر از وظایف رسمی ابالغ بی اندازه صریح است و در مقاطعی تذکر می دهد که گزیده شدن برای

 .ابالغ یا هر رسالت دیگر به معنای جانشینی خداوند در ابراز نظر نیست

ار مورد نیاز خود به پیامبر، از صالبت ایات قران می کاهند و گاه به ینش و انتساب گفتگز حدیث نویسان، غالبا با

اسالم که در موارد گوناگون به مودت و برادری  . اینک پیروان دین روشنگرمخالفت با حساسیت های الهی بدل می کنند

از مسجد  ال بازگشت دوباره نماز گذاردعوت شده اند به چنان شکاف و شقاقی دچارند که در موارد رو به تزایدی احتم

شود. گذشته  به سرپناه خانه و عبور از آتش تفرقه ای، که معتقد به فرقه و مذهب دیگر برپا می کند کم تر و کم تر می

ر تعیین سعلت اصلی جدایی فرق را کارزاری می گویند که به دنبال درگذشت پیامبر بر از این ظواهر و اعمال، 

 .برپا بوده است کرمجانشینی رسول ا

)روم،  «.اند از کسانی نباشید که فرقه فرقه شدند، دین شان را پاره پاره کردند و هر گروه به داشته های خود دل خوش»

32) 

محل دقت و درس آموزی است که قران مقتدر، یعنی تنها منبع گفتارهای متین و موکد، مقدم بر دوران بعثت، از مقامات 

ش ناشدنی و حتی احترام عمومی نسبت به پیامبر خبر نمی دهد، رفع نیازهای جاری و گرایش احتماعی، ثروت شمار

تدریجی او به دین اسالم را عطیه الهی می گوید. پیامبر را در مقام و موقع ممتازی نمی نشاند، ریاست قبیله و قومی را 

، خلیفه نیست و قٍرآن، به شهرت امانت او به او نمی سپارد، با توان جسمی فراوان و بازوی جنگنده توصیف نمی کند

در تجارت اشاره ندارد و به تاکید یاد آور می شود که رسول، یکی از مردم عادی است که خواندن و نوشتن هم نمی 

داند و پیش از بعثت از هیچ بابتی صاحب آوازه و اعتبار و مالحظات خاص در حوزه زندگانی خود نبوده و پایه ای 
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ن که به هنگام ابالغ آیات، مورد استهزاء و آزار عوام و خواص است و جز خداوند معلم و مرشد و پشتیبان ندارد، آن چنا

و  ریافت، از او استقبال نکرده و شاعندارد که آیات قرآن را بر او وحی می فرستد تا به مردمی ابالغ کند که هنگام در

 .ساحر و دیوانه اش می خوانده اند

 .(99)مائده،  «.و خداوند از آشکار و نهان تان آگاه است رسول جز پیام رسانی وظیفه ندارد»

یزى چهمواره بر هر  است و خدا آخرین فرستاده خدا و خاتم پیامبران ردان شما نیستمحمد پدر هیچ یک از م»

 (40 احزاب) «.داناست

که بر او  آن گاه که به تعیین قرآن، رسول هللا کسی از میان مردم معمول و مامور ابالغ و انتشار عمومی ایاتی است

 ال آیات و ظهور پیام آور دیگر مسدود و وظایفوحی می شده و با این توجه که پس از رسول گرامی پنجره ارس

ی در جوامع پیامبری به پایان می رسد و دستورالعمل جدیدی برای تنظیم سالم امورات زندگانی و قرار ارسال قران دیگر

ل ا برای رسوانسانی صادر نیست، پس آشکار است که زمان حیات پیامبر نیز با اتمام ارسال ایات رو به پایان باشد، زیر

 .هللا مرتبه دیگری بیرون از وظیفه ابالغ اعالم نشده است

یازمند حضور نبدین ترتیب آن زمان که پیامبر مسئولیت اداره مادی امور شناخته و کسب و کار کالنی ندارد که ادامه آن 

ه که این توججانشیی از میان مردم معمول زمان ایشان باشد و ابواب رسالت نیز از جانب خداوند مسدود است و با 

ان ابالغ رسوالن هر یک با کارنامه تکلیفی و کتاب معینی از سوی خداوند مامور می شوند مسلم است که در شرایط پای

دگان دین اسالم و قران گفت و گوی کوشش برای یافتن جانشین موجه برای پیامبر تعویض صورت ارتباط خداوند و بن

که راه نمای بی بدیل بشر در هر  رآن استکتاب کامل ق تنها جانشین پیامبر، و مخالفت با ایات قرآن است. بنا بر این

 .شرایط زیستی و ایمانی است

 .انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون

 بخش سوم  ایانپ

 >>>ادامه دارد  <<<

 انجنیر ش.ساپی ـو ارسال اجمال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .تجلیل کردندرا  (غدیرخم)عید غدیردر ایران روزها دراین ]

 است. ثبت اطالعاتیعه چنین ویکی ش ۀدر شبک 

 : ریواقعه غد

[ ۱رد.]کبه طرف مکه حرکت  نهیانجام مناسک حج از مد یق همراه هزاران نفر برا۱۰سال  القعدهی)ص( در ذامبریپ }}

 [ ۲)ص( بود به حجة الوداع مشهور شد.] امبریحج پ نیسفر، آخر نیاز آنجا که ا

خم  ریالحجه به غدیذ ۱۸حرکت کرد، آنان  نهیاعمال حج به همراه مسلمانان به طرف مد انی)ص(، پس از پاامبریپ

 [۳]دند،یرس

خود،  نیش)ع( را به عنوان جانیشد و از جانب خداوند، به رسول خدا)ص( امر نمود تا عل )ص( نازلامبریبر پ لیجبرئ 

 [ ۴کند.] یبه مردم معرف

 [۵کرد.] یخود معرف نی)ع( را به عنوان جانشیرا گرد آورد و عل انیحاج زیرسول خدا)ص( ن
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https://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%87_%D8%B

A%D8%AF%DB%8C%D8%B1  ویکی شیعه 
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