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 :  جلسه اولخالصه 

روحیه اقتدارطلیب پیامرب اسالم در دین،  »  مبین بر اینکهدکرت عبدالکریم رسوش  بر خالف اداعی اخری    الف.

است شده  دمیده  پریوانش  و  شخصیت    «،کتاب  جتیل  از  نایش  اسالیم  علوم  و  تاریخ  در  رویکرد  این  غلبه 

 نبوده، بلکه نایش از دخالت »قدرت سیایس« در استحاهل موازین اجتمایع اسالم بوده است.   »اقتدارطلب« پیامرب

 «لوه ل دینه فاقتمن بد  »رسوش یکی از ادهل اقتدارطلیب پیامرب را دستور قتل افراد مرتد در روایت متواتر    ب.

متواتر شمرده نشده است! نهایتا نزد اهل سنت خرب در شیعه و سین  روایت مذکور هرگز  حال آن که  دانسته است.  

احدی به جرم    اوال در زمان پیامرب  :طرفانه تارییخ نشان یم دهد که واحِد صحیح پنداشته یم شد. حتقیقات ب 

جعیل است که یک قرن و نیم بعد از رحلت پیامرب ساخته ارتداد به قتل نرسیده است. ثانیا روایت مذکور از اخبار  

 شده است! 

اختصاص  در سریه ایشان  روشنفکر دیین برای اثبات اقتدارطلیب پیامرب    دیگر  شاهد سه  جلسه دوم به نقد  

با رعب یاری شده ام  ،  پاک کردن جزیرة العرب از مرشاکن  ،مأموریت جنگیدن برای مسلمان کردن مردم:  دارد 

 ! آمده ام ذبح کنم  و
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 مقدمه 

 کنم.  یم اشاره از باب مقدمه  کوتاه   هفت نکتهبه 

اول. روایات قتل مرتد را مردود شمرده    نکته  فقهای شیعه که  حممدجواد موسوی غروی    مرحوم از مجله 

شک. بلکه با تدبر و دقت  اخبار ضعاف وارده در قتل مرتد نه موجب علم است و نه ظن و  ( است:  ۱۲۸۲-۱۳۸۴)

اغیت چزیی که از این اخبار قلیله ضعاف .  معلوم یم گردد که این اخبار جمعوهل منحوهل خمالف کتاب عزیز است

خصوصا در مسائل مربوط به دماء و قتل نفس. آیا احتمال    ،حاصل یم شود ظن است که ظن هم حجت نیست

از حیث داللت نزی مبهم و خمالف کتاب است از مفرتیات  داده نیم شود که اخباری که سندا در اغیت ضعف و  

طور که گذشت  همان  (۱۳۷۷یهود باشد؟ )فقه استدالیل در مسائل خالیف: به ضمیمه مباحث مخس، رجم و ارتداد،  

حممد طالیب    از او  شیخ حممود شلتوت ب اعتباری اخبار آحاد در اجرای حدود، و دو دهه قبل  از وی  چند دهه قبل

 دن روایت قتل مرتد را ابراز کرده بودند.  جعیل بو

سه جلسه صحبت  )منهای مباحث یس جلسه مقدمایت(  درباره دین و قدرت    تا کنون  دکرت رسوش   نکته دوم.

وبسایت متمایل به )در زیتون  دقیقه، گزارش آن با این مشخصات    ۴۰، به مدت  ۱۳۹۹دی    ۶کرده است. جلسه اول  

دی    ۱۰،  عبدالکریم رسوش دین یک قدرت است،  گزارش از سخرناین عبدالکریم رسوش،  منترش شده:    (ایشان

منترش شد: گزارش یک نشست انتقادی  جا  همانبا این مشخصات    نزیلکمه. گزارش جلسه دوم و سوم    ۴۵۷۳،  ۱۳۹۹

. در این گزارش  لکمه  ۱۰۷۵۲،  ۱۳۹۹دی    ۲۶در نسبت دین و قدرت: حممد رسول اهلل: پیامرب رمحت یا اعرف مسلح،  

  ۲۱و سهم سخرناین نیم ساعیت جلسه سوم )  ،لکمه  ۱۰۸۲(  ۱۳۹۹دی    ۱۳سهم گزارش سخرناین یک ساعیت جلسه دوم )

لکمه است.    ۵۱۱۰لکمه و سخرناین سوم    ۷۳۶۸حال آن که منت پیاده شده سخرناین دوم    ،ستلکمه ا  ۴۱۵۳(  ۱۳۹۹دی  
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، این نسبت در مناسب برای انتشار ندیده است٪ سخرناین جلسه دوم خود را در گزارش  ۸۵یعین دکرت رسوش  

هایش است در چننی موضوع  ٪ است. کیس که اغلب آثارش منت ویراسته پیاده شده سخرناین ۱۸سخرناین سوم  

سخن گفته است. این نکته از مجله شواهد صفایت است که در جلسه    «شیوه اهل منرب»خطری و حسایس به  

صورت بندی منظم، و خطابه ای نامنسجم(  )پریشان و مشوش، فاقد هرگونه گذشته درباره این سخرنانیها گفتم  

اگر جز این بود چرا این حجم باالی سخرناین جلسه دوم حذف شده  و به مذاق دوست گرایم خوش نیامده است.  

 است؟! 

دین و    مروری بر نقد دکرت کدیور بر مقوهل دکرت رسوش نسبت به نقد من واکنش نشان داد: »  نکته سوم.

صمیمانه تشکر یم کنم. من نزی به  خردمندانه  از ورود مبارک ایشان در این مباحثه  (.  ۱۳۹۹دی    ۲۶قدرت«، زیتون،  

(. وقیت حبث  ۱۳۹۹دی    ۲۶«، ) پاسخ به نقد کتیب دکرت رسوش: ایضاح چالش اسالم و قدرت ایشان پاسخ دادم: »

که در وبسایت من موجود  ) ود. توصیه یم کنم هر دو نقد  مکتوب باشد گفتگو دقیق تر و شفاف تر پیش یم ر 

وبساییت که نقد دکرت رسوش را بر من منترش کرده در بازنرش پاسخ من به ایشان تا کنون   را مطالعه کنید.( است

 نیم افزایم.  چزیی  به پاسخم . (تعلل کرده است! 

اگم پنجم دکرت رسوش نقطه عطیف در فعایلتهای روشنفکری دیین است. اگرچه در حداقل سه    نکته چهارم.

اصالح »)عالوه بر    «اصالح دین»ایشان به    )رصاطهای مستقیم، بسط جتربه نبوی، و رؤیای رسوالنه(،  اگم قبیل

چرا که اسالم ستزیان،    نیست،  ایسخنان تازه   «پیامرب اقتدارطلب»( مبادرت کرده بود، اما نظریه  « معرفت دیین

مسترشقان الکسیک و بنیادگرایان افرایط مسلمان بر اساس اکرث قریب به اتفاق شواهدی که دکرت رسوش اخریا  

آن رصفا این است که این شواهد    ارائه کرده است، پیامرب را اقتدار طلب، مسلح و خشن معریف کرده بودند. تازیگِ

  خواهم پرداخت   «پیامرب اقتدارطلب»ز شده است. من در آینده به تبارشنایس  از زبان روشنفکر دیین ابرا   رویکرد و  
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. اما جرحیه دارشدن وجدان دیین مؤمنان از این روست که سخنان و قائالن قبیل آن و آثارشان را معریف یم کنم

جحاین در ایمان  ر هن، اسالم و پیامرب چآدشمن را از زبان دوست شنیده اند، و اینکه با چننی توصییف از خدا، قر

ا به  آینده  در  من  ماند؟  یم  بایق  آن  بقای  در  یا  ایشان  با  ی به  ایشان  امیدوارم  داد.  خواهم  پاسخ  پرسش سترب  ن 

حبث   ،اصیل  مقصودِ   ارچوب علیم را دنبال یم کنم.هچ  ،توضیحات بعدی خود رفع ابهام کند. من در این مباحث

اصیل حتری    هدفگرایم به عنوان شاهد حبثش آورده، یعین  درباره اموری است که دوست    خردمندانهمنصفانه و  

یض است. عهد مودت ما ادامه  تبیع و عر  ثانوی،  نقد دکرت رسوش  و  است،    « پیامرب تارییخ»حقیقت برای کشف  

 اختالف نظر بنیادی داریم.  در این اموِر اسایس هرچند  ،دارد 

تا به آیات، روایات و    ، دکرت رسوش هرگز منکر بُعد رمحاین خدا، قرآن، اسالم و پیامرب نیست  نکته پنجم. 

اقتدارطلب    ،شواهد این امر استناد شود. اداعی او این است که خدا و پیامرب برای جا انداخنت دینشان اسالم

اندن حق استفاده کرده اند.  برای به کریس نش  و قدرت   بوده اند و هر جا که مصلحت دانسته اند از حربه زور 

  جمازات اعدام برای مرتد، جنگیدن برای مسلمان کردن مردم، و اسالم آوردن برای گریز از شکنجه و عذاب 

این رویکرد اقتدارطلبانه را اکمال    -  که الکم حممد است  - از زمره این شواهد است. به نظر وی قرآن    اخروی

این قرائت  بر   -عنی اسالم است  به زعم وی  که    -همان علوم اسالیم( تایید یم کند. تاریخ اسالم و تفسری آن )

   ُمهر صحه یم گذارد.اقتدارطلبانه 

، کتب  تفسری قرآنالف. متون دیین موجود )از  »این نکته جلسه گذشته را تاکید یم کنم که    نکته ششم.

قدرت طلبانه دارند. ب. این متون از پیامرب  روایی، سریه پیامرب، فقه، الکم و عرفان( سمت و سویی سلطه گرایانه و  

، سلطه گر و همان اعرف مسلح را ارائه کرده اند. ج. عمل مسلمانان خصوصا زماین که  طلبنزی چهره ای اقتدار

  : اول حمل اختالف نظر من با دکرت رسوش در این سه امر است  «در قدرت بوده اند همنی گرایش را نشان یم دهد.
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نه اقتدارطلب. قرآن نزیهمنی    یم دانمتارییخ بوده است( پیامرب رمحت   )یعین کیس که در واقعِ من پیامرب تارییخ 

  ، ، برعکس کتاب صلحقرآن را کتاب اقتدارگرایی و سلطه طلیب نیم دانم  ثانیاچهره را از ایشان ترسیم کرده است.  

ِ و انتقام  خدای اسالم ارحم الرامحنی است و غضب، عذابثاثلا . رمحت و هدایت یم دانم وی در چهارچوب   اقیل 

در  )ص(  با توجه به حموریت حممد بن عبداهلل  .  (خدا و ش   ) ش    عنی حبِث باید تبینی شود، نه برعکس.    شرمحت

 متمرکز بر شناخت ما از پیامرب یم شود.   دین شنایس رسوش باتلبع حبث

دارطلیب که از دوران مکه به فکر  تکه بوده است؟ اق  «پیامرب تارییخ»نزاع اصیل در این است که    نکته هفتم.

  « مطالعه تارییخ»حذف خمالفان و وادار کردن آنها به تسلیم شدن بوده است؟ جنس حبث    ،به دست گرفنت قدرت 

اکر خواهند بود. بدییه است مرادم از مطالعه  کمک   نزی  «جامعه شنایس تارییخ»است. بیشک علوم وابسته از قبیل  

  مدرن  « روش انتقادی»ی نیست. بلکه به اکرگری )از علوم وابسته به فقه( م رجاللتارییخ اکتفا به روش سنیت ع

اداعی تواتر نبوده  حیت  . در مورد سریه پیامرب یا روایات نزی مقید به خرب واحد موثق یا  است  در لکیه مدارک تارییخ

را دوباره    خمیف مانده است  « ریمتخصص غ  منتقدانِ »از چشم بریخ  و  ام. این نکته که جلسه پیش تذکر دادم  

بار خرب حمفوف به قرائن مطمنئ عقیل و تارییخ است )اعم از روایات واحد و اعت  : »مبنای حمققانه  متذکر یم شوم

(. حجیت خرب که تعبدی و توقییف نیست، عقالیی است و سریه عقال در متون تارییخ  و غری آنها   متواتر سنیت

نقض را  آشک حتقیق تارییخ را   شناخته شده  راعیت دقیق مبنای فوق است.« بر این باورم که دکرت رسوش موازین

انتخاب کرده، در تفسری    یکرده، گزینیش شواهد عمل کرده و  اداعیی    یهاننها برخالف روش پدیدارشناسآرا 

در  این موارد بر ذمه من است و بر همیگ استدالل خواهم کرد.  استدالل بر  نادرست گرفته است.  اکمال  نتیجه ای  

  نمودم داعوی ایشان را در پنج مقدمه صورت بندی کردم و حبث را از شواهد مقدمه پنجم شوع  جلسه گذشته  

روحیه »اقتدارطلیب« از جانب پیامرب در دین، کتاب و پریوانش  مقدمه پنجم این بود:  مقدمه برسم. تا به نقد خودِ 

https://kadivar.com/category/6-courses/%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%d9%91/
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در هر خبش از    مباشند تا الکم ارباب فضل استقبال یم کنم. امیدوارم آن قدر صبور    از نقددمیده شده است.  

 عرایضم منعقد شد.  

 

 

 برای مسلمان کردن مردم  یدنجنگ مأموریت حبث اول. 

 . نقل ادع ۱.۱

اداع این است: پیامرب در روایت متواتری گفته است من مامور شده ام با مردم جبنگم تا به وحدانیت خدا  

شهادت دهند، در این صورت خونشان حمفوظ یم ماند. روشنفکر دیین در هر سه جلسه حبش این را شاهد آورده  

 است:   

ن تنها پیامرب اسالم بود که مامور به سیف گوید در میان پیامربا »ابن خدلون در مقدمه تاریخ خودش یم   الف.

دانیم  بود. یعین خداوند به او اجازه داده بود تا با شمشری دین خودش را پیش بربد. پیامربان دیگر تا حدی که ما یم 
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ق اتِل  
ُ
ن  أ

 
ِمر ُت أ

ُ
 نه زرتشت این اکر را کرد، نه عییس این اکره بود، نه مویس. ویل پیامرب اسالم رصحیا گفت که أ

خواهد دین را جا بندازد. اگر به زبان خوش آمدید که آمدید.  السیف بود. یعین با تکیه بر قدرت یم ال  اس  و نیب 

بینید پیامرب با مرشکنی اصال رس صلح  طور که یم های دیگر یم کنیم. شما همانوقت ما با شما معاملهناخوش آن 

 (  ۱۳۹۹دی  ۱۰دین یک قدرت است، : )جلسه اول  «ندارد.

دوا أن ال اهل  اال اهلُل یعین  ب. یت  ی شه    بگویند   تا   جبنگم  مردم  با   که  امشده   مامور من »اُِمرُت أن اُقاتِل الاس  ح 

  مصون   من  دست  از  دیگر بکنند  تسلیم  اظهار  لفظا   قدرکه  همنی  یعین.  معناست  همنی  به  اهلل،  اال  اهل  ال

ت و صحاحنی. یعین صحیح مسلم و صحیح خباری این  اس  سنت  اهل  روایات  متواترات  جزو این روایت .هستند

  شیخ  یعین است، شده وارد   قضا  از هم  در روایات شیعه. اند را آورده اند چند کتاب صحیح دیگر نزی این را آورده 

  جزو   و   آورده  حباراالنوار  در  جملیس   مرحوم  و   آورده  را   روایت   این  الرضا   اخبار  علوم  کتاب  در  صدوق

  حمدثان   و فقها  عموم قبول  و اذاعن  رواییت است که مورد توجه و  .نیست مرتوک هول وجم  جمعول مرتوک  روایات

گزارش یک نشست  )   «.اندداشته  قبول  را   آن  جملیس  و  صدوق  شیخ  مثل  بزریگ  حمدثان  هم  شیعه  در  و  بوده  سنت  اهل

 (  ۱۳۹۹دی  ۱۳ ؛ جلسه دوم،۱۳۹۹دی  ۲۶انتقادی در نسبت دین و قدرت، 

 رسشان  به  لشکریاین  بودند   نداده  زاکت  گرویه  یک  اینکه   اعتبار  به  خواست  یم  ابوبکر درست است که  »  ج.

ِمر ُت   که  کرد   استدالل  روایت  این  به  و  را   آنها   برساند  قتل  به  و  بفرستد
ُ
ن  »أ

 
قاتِل    أ

ُ
یت     ال  اس    أ ُدوا   ح  ه  ن  ی ش 

 
  إِال     إهِل    ال  أ

ن     اهلل   
 
ًدا  وأ اکه « من مامورم با مردم جبنگم تا آجنا که مردم بگویند ال اهل  ویُِقی  اهلل  ِ،  ر ُسوُل   حُم م   تُوا الز   یُؤ  اله  و  ُموا الص  

اال اهلل و اقامه نماز کنند و زاکت بدهند و چون این قوم زاکت نیم دهند پس من مامورم که با اینها مقاتله کنم و  

ا اشتباه یم خواین! ]چون[ این دو خبش آخری  به پیکر بروم. این را ابوبکر گفت و عمر در جوابش گفت روایت ر

ن ال إهِل  إاِل   اهلل  « 
 
ُدوا أ ه  یت   ی ش  قاتِل  ال  اس  ح 

ُ
ن أ

 
ِمر ُت أ

ُ
 اتفاقا .  شد   تمام و  را روایت نداشت. روایت همنی است که »أ
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م تا بگویند ال کن  مقاتله  مامورم  من  فرمود   پیامرب   و  هست  روایت  اینجایش  تا   گفت.  را   ابوبکر  کرد   تایید  عمر

اکه . ... این روایت مورد قبول ابوبکر و عمر و شیعیان و  تُوا الز   یُؤ  اله  و  اهل اال اهلل. ویل پیامرب نگفت ویُِقیُموا الص  

 ( ۱۳۹۹دی   ۲۱ پیشنی؛ جلسه سوم،)  «دیگران هم بود.

 . نقد ۱.۲

: هشتاد روز آخر زندیگ  آخرین روزهای پیامرب، خبش اول»برای خنستنی بار من درباره این روایت در سخرناین  

حبث کردم. اتفاقا دکرت رسوش در این جلسه حضور    (اکیلفرنیا سن حوزه    ،در بنیاد توحید  ۱۳۹۶  آبان  ۲۶)  «پیامرب

أال إين إنما أمرت أن أقاتل »  بال کرده بودم:داشت. حبث در خطبه ایام ترشیق پیامرب بود که من از تاریخ یعقویب دن

ال هلإ إال اهلل، وإين رسول اهلل، وإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق، وحسابهم ىلع  »الاس حیت یقولوا: 

بگویند خدایی جز  اند که با مردم نربد کنم تا  ترمجه: مرا فرموده  «اهلل، أال هل بلغت؟ قالوا: نعم! قال: امهلل اشهد. 

اهلل نیست و من رسول خدا هستم. اگر إقرار کردند خون و ماهلای خود جز به حق از من نگهداری کرده اند، و  

نکایت که در آن سخرناین  «  حساب ایشان بر خداوند است. آیا رسانیدم؟ گفتند: بله. گفت: خدایا شاهد باش.

 گفته بودم با اضافات اندیک نقل یم کنم.  

 خرب واحد . ۱.۲.۱

در    (۲۸۴متویف  ) امحد بن اسحاق یعقویب  را تنها دو نفر نقل کرده اند:  در ایام ترشیق    این فقره از خطبه پیامرب

در نیمه دوم قرن سوم و اوایل قرن چهارم یم زیسته  )که  و ىلع بن ابراهیم قیم صاحب تفسری قیم    یعقویب  تاریخ

از پیامرب   (نه به عنوان خطبه )ابلته  ه دو نفر دیگر هم این روایت را عاز علمای شی!  هر دو بدون سند  (، اما است

)ع(    از امام صادقعبید بن زرارة    ازدر کتاب املحاسن    (۲۸۰یا    ۲۷۴متویف  )نقل کرده اند: امحد بن اب عبداهلل بریق  

https://kadivar.com/16331/
https://kadivar.com/16331/
https://kadivar.com/16331/
https://kadivar.com/16331/
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الرضا  ۳۸۱- ۳۰۶و شیخ صدوق )  ،رسول اهلل )ص(  از از  ( در عیون اخبار    ، قال: قال الب )ع(عيل  به سند خود 

ابلته حممدباقر  .  وأمواهلم  دماؤهم  عيل   حرم   فقد   قالوها   فإذا  اهلل،  إال  هلإ   ال  یقولوا  حیت الاس  اقاتل أن امرت  :)ص(

ایت را از حماسن و عیون نقل کرده  رو این   - نیست شیعه در حدیث  اول دست منبع  که  –جملیس در حبار االنوار  

و )با   است، سند صدوق ضعیف و سند حماسن خمتلف فیه  ی غریمشهوردر شیعه خرب واحدمذکور  روایت  است.  

 است.  ترجیج تضعیف جنایش بر توثیق شیخ طویس( ضعیف

  و   حنبل، خباری، مسلم( )استاد امحد بن  ۲۳۵- ۱۵۹ابن اب شیبه، ابوبکر عبداهلل بن حممد )اما در اهل تسنن  

(، سنن  ۲۶۱(، صحیح مسلم )م۲۵۶(، صحیح خباری )م۲۴۱مسند امحد بن حنبل )م املصن ف،  در کتاب  ابن ماجه(،  

یعین همه صحاح ستة  (  ۳۰۳)م نسایئ  سنن الکربی    (،۲۷۹(، سنن ترمذی )م۲۷۵(، سنن ابن ماجه )م۲۷۵اب داود )م 

با اینکه  دانسته شده است.  مطابق موازین رجایل اهل سنت صحیح  ا  و سند بریخ از آنه  کرده اندنقل  این روایت را  

٪ از  ۸۰د این روایات بیش از بیست و پنج است اما تنها سه راوی آن را از پیامرب نقل کرده اند: بیش از  اتعد

یک منبع  ابوهریره، و اندیک به نقل از عبداهلل بن عمر و جابر. روایات منقول از هر یک از این سه راوی حیت در  

بسیار متفاوت است و اگیه طول روایت به دو برابر رسیده است و قیود متعددی به آن اضافه شده است. اگر به  

کوتاه ترین نقل هم اکتفا کنیم مطابق موازین رجال سنیت نهایتا این خرب واحد صحییح بیشرت نیست. بریخ بر  

(. اداعی تواتر جصاص قابل قبول نیست  ۳۷۰-۳۰۵جصاص )به عنوان مثال احکم القرآن    ،آن اداعی تواتر کرده اند

متواتر یعین خربی که در تمام طبقات روات خصوصا طبقه اول آن تواطؤ )تباین( بر کذب ممتنع باشد. به  زیرا  

چگونه یم توان اداعی تواتر را    ( است،با سوابق تاریک جعل حدیث)روایت سه نفر آن هم که اغلبش ابوهریره  

 پذیرفت؟
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فرایند تکامل( در مقاهل اسالم رضوری:  قابل ذکر است سید حسنی مدریس )صاحب کتاب مکتب در 

 حداقیل که یک مسلمان باید پذیرفته باشد 

Modarressi, Hossein, Essential Islam:The Minimum that a Muslim is required to Acknowledge, 

in Camilla Adang and others (editors), Accusations of Unbelief in Islam: A Diachronic 

Perspective on Takfir, Leiden: Brill, 2016, 393-412.  

با مقایسه اختالف جدی روایات آن حیت از مشهورترین راویش ابوهریره در مقابل اعتبار آن عالمت سوال 

 گذاشته و در صدور آن از پیامرب تردید کرده است.  

این روایت در اهل سنت خرب واحد صحیح و مشهور، و در شیعه خرب واحد ضعیف و غریمشهور   نتیجه:

 مسئله اعتقادی با خرب واحد ولو مستفیض قابل اثبات نیست.     است. اداعی تواتر آن مردود است.

 . معارض با حمکمات قرآن ۱.۲.۲

شده به این معین که با غریمسلمانان جبنگد تا با    «جهاد ابتدایی»فوق پیامرب ملکف و مامور به    روایتمطابق  

شهادت به وحدانیت خداوند و نبوت پیامرب اسالم مسلمان شوند و جان و مالشان حمفوظ بماند مگر مرتکب  

  روایت جریم شوند که حکمش با خداوند است و اگر قبول اسالم نکنند جان و مالشان هدر است. درباره این 

پیامرب طبق کدام آیه قرآن به جهاد ابتدایی با چننی معنایی )وادار کردن مردم به پرسشهای جدی مطرح است:  

قبول اسالم و خمری کردن آنها بنی قبول اسالم و مرگ( مامور شده است؟ با توجه به آیات متعدد آزادی در ایمان  

اردیبهشت  در اسالم و اسناد حقوق برشآزادی عقیده و مذهب  به خداوند )مقاهل   حق  ، بعدا در کتاب  ۱۳۸۰، 

نکه قرآن اهل کتاب را از  م با زور مورد قبول قرآن کریم است؟ با توجه به ایأ ( آیا چننی اسالم آوردن توالاس

شارحان  فوق به این تمایز مهم اشاره نشده است؟    روایت( چگونه در  ۲۹توبه  آیه جزیه،  غری ایشان جدا کرده )

https://kadivar.com/1056/
https://kadivar.com/1056/
https://kadivar.com/1056/
https://mkadivar.wpengine.com/wp-content/uploads/2008/09/Kadivar-Hagh-o-Nnas-Islam-and-Human-Rights.pdf
https://mkadivar.wpengine.com/wp-content/uploads/2008/09/Kadivar-Hagh-o-Nnas-Islam-and-Human-Rights.pdf
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روایت این امرت ان اقاتل را بر مرشکنی و بت پرستان منحرص دانسته اند، و اهل کتاب را از  اتفاق  به  روایات  

 شمول آن خارج دانسته اند. 

شان به اینکه قرآن مقاتله را جز با کساین که با مسلمانان وارد جنگ شده آنها را از خانه و اکشانه  عنایتبا  

ن ِدی اِرُکم   است: »آواره کرده باشند جتویز نکرده   ل م  ُُي رُِجوُکم ِم  یِن و  اتِلُوُکم  ِِف اِل  ین  ل م  ُيق  ِ ِن اَّلا ُه ع  اُكُم اللـا ن ه  الا ي 

ر  ن ت رب 
 
ِسُطوا إیِل  ِهم  أ ُتق  ه   إِنا  وُهم  و  ِسِطنی   حُیِبر  اللـا ا  ال ُمق  اُكمُ  إِنام  ن ه  هُ  ي  ِن  اللـا ین   ع  ِ یِن  ِِف  ق ات لُوُکم   اَّلا ر ُجوُکم اِل  خ 

 
ن  و أ   ِم 

ُروا  ِدی اِرُکم   اه  ى  و ظ  اِجُکم   ىلع   ر  ن إِخ 
 
او ُهم   أ ل م ن ت و  اُهم   و  ل ت و  ئِك   ي  ـى ول 

ُ
الُِمون   ف أ خدا شما را  »( ترمجه: ۹-۸)ممتحنه   «ُهُم الظا

از نییک کردن و راعیت عدالت نسبت به کساین که در راه دین با شما پیکر نکردند و از خانه و دیارتان بریون 

  نیه   کساین   با   رابطه  و  دوسیت  از  را   شما   تنها  پیشاگن را دوست دارد.کند؛ چرا که خداوند عدالت نراندند نیه نیم 

راندن شما کمک  کند که در امر دین با شما پیکر کردند و شما را از خانه هایتان بریون راندند یا به بریونیم 

 .« کردند و هر کس با آنان رابطه دوسیت داشته باشد ظالم و ستمگر است

فوق با قاعده قرآین مذکور سازاگر است؟ آیا سریه عمیل پیامرب )ص( مسلمان کردن اجباری    روایت چگونه  

آیا جهاد ابتدایی به معنای خمری کردن مردم بنی اسالم آوردن و مرگ، بعد از پیامرب به کدام دیلل؟  مردم بوده است؟  

 هم جماز است؟ 

مات قرآن کریم است. به این دیلل روایت  شط اعتبار روایت در سین و شیعه عدم تعارض با حمک  نتیجه:

مذکور فاقد اعتبار است و قابل انتساب به پیامرب نیست. این روایت یقینا فاقد شط الزایم یادشده است. ادهل این  

 خواهد آمد. به تفصیل امر مهم در جلسه بعد که برریس شواهد قرآین است 
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 . جهاد ابتدایی در فقه ۱.۳

نظر یم  است: جهاد به  فوق چننی  پرسشهای  پاسخ  در  فقیهان  و  نظر اغلب مفرسان، شارحان حدیث  رسد 

ابتدایی یعین جنگیدن برای گسرتش اسالم حکیم سازاگر با کتاب خدا و سنت پیامرب اوست و بعد از ایشان هم  

اخلامس: الفقه العام، ابلاب    به شط قدرت مسلمنی واجب است. )وهبة الزحییل، الفقه االسالیم وادتله، القسم

الرابع: اجلهاد و توابعه، الفصل االول: حکم اجلهاد و قواعده( نظر اغلب شیعه حمدویت جهاد به معین فوق به  

و ائمه )ع( بوده و در زمان غیبت قائل به تعطیل جهاد ابتدایی هستند. )بنگرید به حممد  )ص(  زمان حضور پیامرب  

شح شایع االسالم، کتاب اجلهاد، اشرتاط وجوب اجلهاد بوجود االمام )ع( او من  حسن جنیف، جواهر الالکم یف  

   نصبه( نظر بریخ فقیهان متأخر عدم تعطیل جهاد در زمان غیبت با اذن فقیه جامع شایط است.

که قائل به وجوب جهاد حیت در این زمان است و در    بزرگ معارص  به عنوان نمونه استدالل یکی از فقهای

کنم: »کساین که جنگ با آنها واجب است به سه گروه  دانسته اشاره یم ه چننی جهادی را بر پیامرب نزی روا یمنتیج

اگر   کرد،  دعوت  اسالم  و  توحید  به  باید  را  آنها  کتاب(  اهل  )غری  اکفران مرشک  اول  گروه  اند:  شده  تقسیم 

ه شده زمنی از لوث وجودشان پاک شود. در  نپذیرفتند قتال و جهاد با ایشان واجب است تا مسلمان شوند یا کشت

فلیقاتل ِف سبیل   این امر بنی قاطبه مسلمانان اختالیف نیست. دیلل آن آیات متعددی از قرآن کریم است از مجله

  خدا   راه  در  باید  اند،فروخته  آخرت   به   را   دنیا   زندیگ  که  کساین(  ۷۴  نساء) ون احلیاة النیا باآلخرةاهلل اَّلین یرشُ 

  برچیده   فتنه  تا   کنید،  پیکر  آنها   با   و(  ۳۹  االنفال) وقاتلوهم حیت ال تکون فتنة ویکون الین لکه هلل ؛پیکر کنند

  را   مؤمنان!  پیامرب  ای  (  ۶۵  االنفال )  ض املؤمننی ىلع القتالحر   باشد؛   خدا   خمصوص   همه (  پرستش  و )  دین   و  شود،

ا( وقیت ماه ۵)اتلوبة   رم فاقتلوا املرشکنی فإن انسلخ األشهر احل  كن؛   تشویق(  دشمن  با )  جنگ  به های حرام  ( )ام 

( و  ۳۶)اتلوبة   ة کما یقاتلونکم اکفةوقاتلوا املرشکنی اکف   پایان گرفت، مرشاکن را هر جا یافتید به قتل برسانید؛
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]دیلل    کنند. و )به هناگم نربد( با مرشاکن، دسته مجیع پیکر کنید، همان گونه که آنها دسته مجیع با شما پیکر یم 

روایات مأثوره است، که مستفاد از آنها این است که جهاد از اهم واجبات الیه است و قدر متیقن آنها   دوم[

 جهاد با مرشکنی است، )از مجله روایات باب اول از أبواب جهاد العدو کتاب اجلهاد وسایل الشیعة(.  

وس و صابئنی نزی به آنها ملحق یم شوند. جنگ  گروه دوم اکفران اهل کتاب یعین یهود و نصاری هستند. جم 

قاتلوا  .با آنها واجب است تا اسالم بیاورند، یا با ذلت جزیه برپدازند، بر این امر نزی کتاب و سنت داللت یم کند

أوتوا الکتاب  دینون دین احلق من اَّلین  م اهلل ورسوهل وال ی  مون ما حر  اَّلین ال یؤمنون باهلل وال بایلوم اآلخر وال حیر  

  ایمان  جزا   روز  به  نه   و  خدا، به   نه  که   کتاب   اهل  از کساین با (  ۲۹ اتلوبة) عطوا اجلزیة عن ید وهم صاغرونحیت یُ 

  که   زماین  تا   کنید  پیکر  پذیرند،یم   را   حق  آینی  نه  و  شمرند،یم   حرام   کرده  حتریم  رسولش  و  خدا   را   آچنه  نه   و  دارند،

« )سید ابوالقاسم موسوی خویئ،  ...خود برپدازند. گروه سوم بغات هستند.  دست  به  را   جزیه  تسلیم،  و  خضوع   با 

بر مطلوب داللت   حمرتم فقیه این یک از ادهل  هیچ   چاپ بیست و هشتم( ،۱۳۶۹منهاج الصاحلنی، کتاب اجلهاد، تری 

 در جلسه بعد به تفصیل به نقد این ادهل یم پردازم.   کند!نیم

 . جهاد فقط دفایع است ۱.۴

اثبات مداعی خمری کردن مردم بنی قبول اسالم و مرگ قابل انتساب به قرآن و پیامرب )ص( نیست، بلکه  

،  ۱۳۸۲نعمت اهلل صالیح جنف آبادی، جهاد در اسالم،  بنگرید به  کتاب و سنت بر خالف چننی مداعیی است. )

( در این زمینه به تفصیل و با جزئیات حبث خواهم کرد. جهاد در اسالم  ؟فصل اول: اصل جنگ است یا صلح

منحرص در جهاد دفایع است. از اقسام دفاع رفع قید و بند از مردم برای شنیدن آزادانه پیام اسالم است، اما در 

  تعرض است حیت اگر انتخابشان نادرست باشد. نهایت انتخاب با خود مردم است و جان و مال افراد مصون از  
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َّلا انتساب صدور آن به پیامرب نیازمند دیلل    ،روایت مذکور با سلیقه سیایس اموی و عبایس اکمال سازاگر است

 معترب است که در دست نیست. بر اساس موازین نقد تارییخ پذیرش این روایت مشلک است.     

آچنه در اداعی روشنفکر دیین در این زمینه قابل پذیرش است این است که أوال روایت مذکور در اهل سنت  

روایت پذیرفته شده و صحییح است. ثانیا انتساب آن به پیامرب در گرو عدم تعارض آن با حمکمات قرآن است.  

انه )ختیری بنی اسالم آوردن و مرگ یا پرداخت  ثاثلا جهاد ابتدایی حداقل در مورد پیامرب و ائمه به شیوه اقتدارگرای

جزیه( در فقه فریقنی، و حیت تفاسری قرآن غریقابل انکار است. ثاثلا انتساب جهاد ابتدایی با تفسری فوق )جهاد 

ابتدایی یعین مردم را به رضب شمشری مسلمان کردن. هر که تسلیم قدرت پیامرب نیم شد کشته یم شد( به قرآن،  

است    در گرو حبث قرآینمعارض حمکمات قرآن کریم است. امجال آن گذشت، و تفصیل آن  و اسالم    خدا، پیامرب

 انشاءاهلل.   ،که جلسه بعد عرضه خواهد شد
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 پاک کردن جزیرة العرب از مرشاکن حبث دوم. 

 . ادع  ۲.۱

یم خواسته جزیرة العرب را از لوث وجود مرشاکن پاک کند،   روشنفکر دیین حداقل دو بار اداع کرده که پیامرب

   توسط پریوانش عمیل شد.به وصیت ایشان اکری که 

»پیامرب با مرشکنی اصال رس صلح ندارد. با یهود و نصارا چرا. و از اول تا اخر دین ارصار داشتند که    الف.

مرشکنی باید از جزیره العرب بریون بروند. حیت در وصایای پیامرب در بسرت مرگ یکیش این بود که مرشکنی را 

اینجا نباید کس دیگری بماند و همنی اک العرب بریون کنید و  هم کردند. مگر اینکه اسالم  ]را[  ر  از جزیره 

  .های دیگری داشتند شود. یهود و نصارا حکم بیاورند در غری اینصورت باید همه بروند وگرنه خونشان رُيته یم 

 ( ۱۳۹۹دی  ۱۰)دین یک قدرت است،  

ودند؛  اما اینکه ... مرشکیین که پیامرب فرمودند از مکه اخراج شوند، افرادی بودند که نقض عهد کرده ب  ب.

نه اینطور نیست. آیات ابتدایی سوره توبه همنی را یم گوید که اینها اول شوع کردند به نقض عهد، ویل بعدا  

گریی یم شود که به طور اعم از امسال به بعد همه مرشاکن جنس هستند و حق نزدیک شدن به مسجد  نتیجه 

.  مرشکنی   برای  است ی اعم  د. این یک قاعده ندارند. این آن مرشکیین که نقض عهد کردند، نیستن]را[  احلرام  

.  ندارند  را   احلرام  بیت   به  شدن  نزدیک  و  مکه  به  ورود   حق  و  اندجنس   مرشکنی  که  اندپذیرفته   را   همنی  هم  فقها   همه

 عمرشان  اخر  تا [  ایشان]  پیامرب،  سریه   و  گویدیم  پیامرب  که  چنان  ویل  شد  اجنام  مرشکنی  با   جنیگ  که  است  درست  َّلا

ستور دادند که مرشکنی از مکه بریون بروند. ]پیامرب[ با همه بر رس مهر بودند، اال با مرشکنی. بله اگر  د  را   این 

 به  اصال   که آوردند تکلیفشان همان بود. ... مرشاکن  آوردند، حریف نبود. ویل وقیت اسالم نیم مرشکنی اسالم یم 
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از فتح مکه و دادن عفو  بریون یم   باید  و  نداشتند   العرب   جزیره   در  حیایت   حق  هیچ  آنها .  وجه  هیچ رفتند. بعد 

هایی که خود  ها که از پیامرب نقل شده، یعین جنگ ها خراب شد و حیت در بعیض از رسیهخانهعمویم به تدریج بت 

جا کشتند. اگر بیت در آن رفتند خانه به خانه مرشکنی را یم فرستادند، یمپیامرب حضور نداشته و فرماندهاین را یم 

)گزارش یک    شکستند. پس به طور ظاهری هم شک را از جزیره العرب پاک کردند.«ها را هم یم آن بتبود  

 ( ۱۳۹۹دی   ۲۱؛ جلسه سوم، ۱۳۹۹دی  ۲۶نشست انتقادی در نسبت دین و قدرت،  

اداعی رسوش این است که پیامرب اکری به مرشکنی خارج از جزیرة العرب نداشت، اما نسبت به مرشکنی  

راه سویم وجود ندارد. رسوش اداع کرده که اوال پیامرب در مورد   ،یا اسالم یا مرگ  :ب سختگری بود العر  ةجزیر 

پاکسازی جزیرة العرب از غریموحدان ارصار داشته است. ثانیا اداع کرده که آخرین وصیت پیامرب اخراج مرشاکن  

 ده است.    از جزیرة العرب بوده است. ثاثلا سریه عمیل پیامرب عدم حتمل مرشاکن بو

 . نقد ۲.۲

این داعوی قابل   زرسوش درست گفته است. اما هیچکدام ا  ،تلیق وجود دارد   ایندر اینکه در علوم اسالیم  

، یعین اوال مرشکنی جزیرة العرب با بسنت معاهده از  انتساب به پیامرب نیست و خالف مسلم قرآن هم هست

بنی اسالم و مرگ نبوده اند. ثانیا اینکه آخرین وصیت پیامرب حقویق مشابه اهل ذمه برخوردار بوده اند و خمری  

اخراج مرشکنی از جزیرة العرب بوده قابل اثبات نیست. ثاثلا سریه عمیل پیامرب مبارزه با متجاوزان اعم از مرشاکن  

 ذیم را حتمل یم کرده است.   د و اهل کتاِب و اهل کتاب بوده، اما مرشاکن معاه  

    . مرشاکن معاَهد۲.۲.۱
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اشتباه فاحش رسوش این است که اوال مرشکنی جزیرة العرب را با »اکفر حریب« معادل گرفته است، ثانیا 

را با تمام جزیرة العرب یکی گرفته است، حال آن که اکفر حریب    -که مرشکنی جماز به ورود آن نبوده اند    -حرم  

مسلمنی است، نه شک. مرشک یم تواند  اعم از اهل کتاب یا مرشک است و مالک آن جنگ طلیب و جتاوز به  

)یعین متجاوزی که جنگ علیه مسلمانان ک حریب  رشبا اکفر یا مفقط  باشد. پیامرب  یا غری این دو  د  حریب یا معاه  

! با مرشاکین غریحریب معاهده  « اقتدارطلیب»بوده نه    «دفاع مرشوع »یم جنگیده است. این جنگ  را آاغز کرده است(  

، با پرداخت جزیه از امنیت جاین و مایل  «با حفظ باور باطل خود »یم بسته است )پیمان عدم تعرض( و مرشاکن  

برخوردار یم شده اند. پیامرب هرگز مرشکنی غریحریب را خمری بنی اسالم و مرگ نکرد، بلکه با معاهده شک آنها  

 .  نمود نیت برخوردار را حتمل کرد، و آنها را از ام

مرشاکن از ورود به مسجد احلرام منع شده اند. بر اساس تعلیم نبوی این منع اوال به هر  در قرآن  به عالوه  

  حجاج   که  ای  منطقه  –حرم  به قلمرو  مسجدی ترسی داده شده است، ثانیا در جزیرة العرب هم این ممنوعیت  

گسرتش یافته است. این منطقه که    -   ه پوشیدن احرام هستندب  موظف  و  شوند   یم  حُمِرم   آن   در  احلرام   اهلل  بیت

 تا   ۶  مساحت آن به شعاع !ورود به آن برای مرشاکن مطلقا ممنوع است، یقینا تمام حجاز و جزیرة العرب نیست

در فقه  این منطقه کوچک کجا و تمام جزیرة العرب کجا؟!  فرسخ مربع.    ۱۶حدود  کیلومرتی مکه یم رسد،    ۲۱

 یس در اوایل جدل دوم کتاب مبسوط در این زمینه حبث کرده است.  شیعه شیخ طو

به نکات ارزنده ای اشاره کرده    «السریة البویة ىلع ضوء القرآن والسنةجدلی »  ۵هبة در جمموعه  حممد ابوش  

اوال   آزادانه مردماست.  انتخاب  ابتدایی رفع موانع برای  هرگز حتمیل دین و اسالم به رضب  و  ،  بوده  در جهاد 

در    د، عهد امانمعاه  مرشک    :با مرشاکن پیمان یم بست)ص(  پیامرب  ثانیا به ترصیح قرآن  شمشری نبوده است.  

ثاثلا به ترصیح وی بریخ از بزراگن اهل سنت از قبیل مالک و اوزایع و پریوانشان بر این رای  عقد ذمه.    کنار
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اویت با دیگر غریمسلمانان در ختیری بنی سه اگنه اسالم، جزیه و مرگ ندارند.  بوده اند که مرشکنی عرب هیچ تف

آنها هم به حدیث این امرت ان اقاتل احتجاج کرده اند، اما آن را منسوخ دانسته یا نسبت به اطراف سه اگنه  

 تصار دانسته اند.   خختیری در این حدیث اجیاز یا ا 

به رسمیت شناخته شده و  را  قرارداد با مرشکنی  کتاب خدا  د که  کمرتین آشنایئ با قرآن خاطرنشان یم ساز

مسلمان را متعهد به راعیت این قراردادها کرده است، به عنوان نمونه به آیات ابتدای سوره توبه توجه کنید. در  

 ِ ال ُمرش  ن   ِم  دترم  ه  ین  اع  ِ ر ُسوهِلِ إِیل  اَّلا ِه و  اللـا ن   ٌة ِم  اء  ب ر  )این، اعالم( بزیاری از    ( ۱ِکنی  )توبه  آیه خنست آمده است: 

اید. اما مرشکنی معاهد دو گونه بودند: گونه  سوی خدا و پیامرب او، به کساین از مرشاکن است که با آنها عهد بسته

ای که مفاد معاهده را راعیت کرده بودند، و گونه دوم آنها که معاهده را نقض کرده بودند. قرآن با رصاحت گونه 

ل م   از شمول برائت و مقاتله استثنا یم کند:  مرشکنی را  اول ی ئًا و  ِکنی  ُثما ل م  ی نُقُصوُکم  ش  ِ ن  ال ُمرش  دترم ِم  ه  ین  اع  ِ إاِلا اَّلا

تِِهم   ى ُمدا ُهم  إِیل  ه د  وا إیِل  ِهم  ع  تِمر
 
ًدا ف أ ح 

 
ل ی ُکم  أ اِهُروا ع  ه    إِنا  ُيظ  مگر کساین از مرشاکن که  ( »۴)توبه    ال ُمتاِقنی   حُیِبر   اللـا

با آنها عهد بستید، و چزیی از آن را در حق  شما فروگذار نکردند، و احدی را بر ضد  شما تقویت ننمودند؛ پیمان  

تشان حمرتم بشمرید؛ زیرا خداوند پرهزیاگران را دوست دارد.« مفاد آیه پنجم سوره توبه که به   آنها را تا پایان مد 

یقینا این  )ابلته در این خوف نامه! هرگز واژه سیف یعین شمشری استعمال نشده است!(  مشهور شده    «آیه شمشری»

توبه( نزی باید از دم تیغ گذرانیده شوند. من به تفصیل    ۴وفادار به معاهده )مفاد آیه    دِ نیست که مرشاکن معاه  

 .  آیة السیف در جلسه بعد حبث خواهم کرد به اصطالح درباره کژفهیم های 

اگر قرار بود همه مرشکنی جزیرة العرب بعد از انقضای ماههای حرام در صورت اسالم نیاوردن کشته شوند  

ُه چه معین دارد؟  )پناهندیگ(  پس استجاره   ب ِلغ 
 
ِه ُثما أ م  اللـا ع  الک   م  ى ی س  یتا ِجر ُه ح 

 
ار ك  ف أ ت ج  ِکنی  اس  ِ ن  ال ُمرش  ٌد ِم  ح 

 
إِن  أ و 

ن هُ  م 
 
أ ى  م  ع ل ُمون  )توبه  ذ  ٌم الا ي  ناُهم  ق و 

 
و اگر یکی از مرشاکن از تو پناهندیگ خبواهد، به او پناه ده تا سخن  ( »۶لِك  بِأ
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  این   از  آیا  خدا را بشنود )و در آن بیندیشد(. سپس او را به حمل امنش برسان، چرا که آنها گرویه ناآاگهند.« 

  تا   ۶ین برسان نه اینکه انها را بکش! مرشکنی در مکه بلکه حرم )شعاع  ایم  با   شان  خانه  به  را   آنها !  تر؟   آزادانه

با حفظ عقاید  »کیلومرتی مکه( جماز به اسکن نبودند. اما خارج از آن بعد از معاهده از حق اسکن و امنیت   ۲۱

سنت آنها  برخودار بوده اند. تفتیش خانه مرشکنی برای یافنت بت و شک   «مرشاکنه و داشنت بت در خانه هایشان

 خارج از حرم نیازمند ارائه دیلل معترب است.  

 . آخرین وصایای پیامرب و اخراج مرشکنی از جزیرة العرب؟ ۲.۲.۲

م و یط یک سخرناین که خوشبختانه آقای  ه اکرد حتقیق  اما در مورد آخرین وصایای پیامرب من در این زمینه  

آخرین روزهای پیامرب، خبش دوم: دو  :  مخودم را ارائه کرد دکرت رسوش هم در آن حضور داشت نتیجه حتقیقات  

یامرب »وصایای  پ( خالصه آن:  اولکند ی شمایل،  اکیلفرنیا   فرهنیگ  ، مرکز اسالیم ۱۳۹۶  آبان  ۲۷)   هفته آخر زندیگ پیامرب

 و غدیر خم اعالم کرد. آیا پیامرب در روزهای  الوداع در مسجد خیف، ِمینهای حجة عمویم« خود را در خطبه 

آخر حیاتش در مجع خانواده و صحابه نزدیکش »وصییت شفایه یا کتیب« نکرده است؟ به این پرسش دو پاسخ 

خواست کتبا وصیت کند اما    ربپیام  :پیامرب وصییت نکرده است! پاسخ دوم  :متفاوت داده شده است: پاسخ اول

  بریخ صحابه مانع شدند!

پیامرب نه دینار و درهیم، نه گوسفند و شرتی به ارث گذاشت،  » از اعیشه نقل شده کهدو نمونه از پاسخ اول: 

پرسد: آیا یا »طلحة بن ُمرصف از عبداهلل بن اب اویف یم   )صحیح مسلم و خباری(،  «چزیی وصیت کرد   و نه به

رسول خدا )ص( وصیت کرد؟ عبداهلل: نه. طلحة: پس ]وقیت پیامرب وصیت نکرده[ چرا وصیت بر مسلمانان 

یا چرا به وصیت کردن امر شده  )صحیح  عبداهلل: پیامرب به کتاب خدا وصیت کرد!«    ! اند؟ واجب شده است، 

https://kadivar.com/16443/
https://kadivar.com/16443/
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آید که عدم وصیت  املؤمننی اعیشه پیامرب وصیت نکرده است. از روایت دوم بریمروایت ام  به  مسلم و خباری(  

 پیامرب از همان آاغز برای مسلمانان مورد سوال بوده است. 

اند مستفیض و  روایایت که قضیه فوق را نقل کرده   پاسخ دوم: بریخ صحابه مانع وصیت کتیب پیامرب شدند! 

پرتعداد است.   اثبات یم مراجعه  بسیار  پنجشنبه  به معتربترین منابع اقدم اهل سنت  کند که پیامرب در آخرین 

حیاتش زماین که دیگر توان راه رفنت یا نشسنت نداشته و در بسرت بیماری افتاده بود )چهار روز قبل از وفات، روز  

  تا وصییت بنویسد که با خواهد قلم و دوات بیاورند  وفات پیامرب باالمجاع دوشنبه بوده است( از اطرافیانش یم 

در اینکه پیامرب هشیار است یا در اثر بیماری  )عمر بن خطاب( عمل آن مردم هرگز گمراه نشوند. بریخ صحابه 

تردید کردند. اینکه پیامرب ممکن است هذیان بگوید مورد اعرتاض بسیاری از حارضان قرار    !گوید هذیان یم 

کرد در حمرض  ادب اقتضا یم که   به مشاجره پرداختند. در حایل  گرفت. صحابه موافق و خمالف در اطراف پیامرب 

خواست نزاع را ترک کنند و از اتاق بریون  )ص(  . پیامرب  ندرسول خدا نزاع نکنند خصوصا که ایشان بیمار بود 

 بروند. بنابراین با اقدام آن صحابه و همراهانش عمال إراده پیامرب برای وصیِت مکتوب عمیل نشد.  

روایات گفته شده که در وقت مرگ، پیامرب شفاها به سه امر وصیت کرد: یکی اینکه مرشاکن از  در این  

های نمایندیگ اجازه ورود دهید آن چنان که در زمان ایشان اجازه جزیرة العرب بریون رانده شوند. دوم به هیات 

اموش کرده یا عمدا بر زبان نرانده  شد. اما وصیت سوم که ظاهرا مهمرتین وصایای سه اگنه بوده، راوی فرداده یم 

این روایات اشاره یم کنم:    است! به هر حال وصیت سوم پیامرب به کتب حدیث راه نیافته است. از  به یکی 

جزیهم واویص عند موته بثالث:
ُ
. ونسیت اثلاثلة  أخرجوا املرشکنی من جزیرة العرب، وأجزیوا الوف د بنحو ما کنت أ

»پیامرب در زمان مرگش به سه امر وصیت کرد: مرشاکن را از جزیرة العرب بریون  ” )کتاب جهاد صحیح خباری(  
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گوید[ سویم را دادم. ]راوی یم های نمایندیگ اجازه ورود دهید آن چنان که من به آنها اجازه یم برانید. به هیات

   فراموش کردم.«

ع وصییت کرده باشد حمل تردید جدی  نقد و برریس: اوال اینکه پیامرب غری از وصایای عمومیش در حجة الودا

است. احادیث صحیحه متعددی در منابع اهل سنت منکر چننی وصییت هستند. ثانیا احادیث مستفییض در اهل  

سنت درخواست پیامرب برای وصیت کتیب آمده است که با تردید بریخ صحابه در مزیان هشیاری پیامرب منتیف  

ایه پیامرب بر سه امر )که مورد آخر فراموش شده یا ذکر نشده( داللت  شد. ثاثلا روایات كم تعدادتری وصیت شف

د، اویلنش اخراج مرشکنی از جزیرة العرب است. سند بریخ از این روایات در منابع اهل سنت معترب است  ن یم ک

خامسا مستدرک.  حبار االنوار و  وسائل،  وایف،    یافت نشد،در منابع شییع این روایت  )خرب واحد صحیح(. رابعا  

تنها حمفوف به قرائن مطمئنه نیست، بلکه مطابق سلیقه قدرت مسلط نزی بوده است، َّلا قابل   این روایت نه 

 ، بلکه معارض با آیات متعدد معاهده با مرشکنی است.  ندارد پذیرش نیست. به عالوه نه تنها هیچ مؤیدی از قران  

ثبات شود متعلق حکم حکومیت پیامرب است نه حکم شیع دائیم. اما اگر این حدیث اعتبار و صدورش ا

تمام حبث در صدور آن است. این حدیث خمالف قرآن و سریه قطیع پیامرب است و انتساب آن به پیامرب پذیرفته  

د  هیچ فریق نداشته است. مرشکنی معاه  ذیم  د با اهل کتاب  پیامرب با مرشکنی عهد یم بسته و مرشک معاه    . نیست

ن با آهرگز به اسالم آوردن یا اخراج از جزیرة العرب جمبور نشدند. ابلته اگر کیس بگوید همه آیات یلربال قر 

آیات  ! آیا رسوش به نسخ  نسخ شده اند، در این صورت مشیلک برای پذیرش این حدیث بایق نیم ماند   «آیة السیف»

      پیامرب و قرآن رایه جز این ندارد! اثبات اقتدارگرایی  توسط آیة السیف متوسل شده است؟یلربال 
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 آمده ام ذبح کنم  وحبث سوم. با رعب یاری شده ام  

 . ادع ۳.۱

است که پیامرب گفته با رعب یاری شده ام و آمده ام رس خمالفانم را    گفتهحبثش  رسوش در جلسه اول و دوم 

 ذبح کنم یا برُبم.  

ها و دو گروه هم بودند یکی که ابوجهل خییل مسخره  ابن هشام نوشته است که پیامرب آمد نزدیک این »  الف.

اشاریم  ابوجهل کرد و فقط  به  پیامرب یک ناگه غضبنایک  این مرشکنی.  ه به گردن کرد. یعین  کرد، یکی هم لک 

گذارم، فکر نکنید که اینجا من را تنها و مظلوم گری آوردید. ابلته ]پیامرب[ این  تان نیمتان کنم رس به تن پیدای 

شود. دوم هم اینکه نزدیک آن مجع آمد و این مجله را گفت: »أما  لکمات را نگفت ویل خوب واضح تر از این نیم 

جئتکم باَّلبح« قسم به خدایی که مرا آفریده من با ذبح آمدم. یعین به من پیغام داده  لقد   بیده حممد   واَّلی نفس 

ام بریخ نوشته که رس برُِب. ابلته این روایت رواییت ست که از طرق دیگری هم این روایت نقل شده و اخریا دیده 

ما نقل شده است و من  خواند ااند که این روایت ضعیف است و با چزیهای دیگری که پیامرب گفته است نیم 
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که مقبول بوده است. تمام حرف من این است که در بنی  کنم و این دارم این منقوالت را برای شما عرض یم 

ام  مسلمنی مقبول بوده است که پیامربی بیاید که با سیف و ذبح و قدرت نظرش را جا بیاندازد و بگوید من آمده 

دارم. به زبان خوش اگر نشد به زبان ناخوش. ...  را از پیش پا بریم یک اکری بکنم در این اعلم و مزامحان خودم 

کنم که من با شمشری آمدم و من شویخ ندارم با کیس و  ایستم و پیشاپیش هم اعالم یم در مقابل دیگران یم 

و   ،د کرد و از همان مکه هم این راه را در پیش گرفته بوبدانید با چه کیس طرف هستید. و این را پنهان هم نیم

ام که این  گذارم و این دین هم که آوردم شویخ ندارم و آمده بدانید قدرت دست من بیاید رس به تن شما بایق نیم

 ( ۱۳۹۹دی  ۱۰، دین یک قدرت است، جلسه اول)  .را حتکیم کند 

یعین چنان  ،ساختخواست بسازد با کمال اقتدار یم این جهاین را که به الگوی اندیشه خود یم ]پیامرب[ » ب.

نبود که واپس بنشیند و در مقابل مشالکت عقب نشیین بکند و مقاومت نکند، به هیچ وجه، اهل مقاومت  

گفت که من با تکیه برشمشری عالوه بر تکیه بر سخن و منطق  بود، اهل ایستادیگ بود و نیب بالسیف بود یعین یم 

ه اشاره کردم گفت: ائتکم باَّلبح. گفت من آماده  با تکیه بر شمشری، من امر خود را پیش خواهم برد. چنان ک

)گزارش یک نشست انتقادی در نسبت   «گذارم.الزم باشد رسبربم و جبنگم و اکرخود را فرونیم   ام که حیت اگر

 ( ۱۳۹۹دی  ۱۳وم، د؛ جلسه ۱۳۹۹دی   ۲۶دین و قدرت، 

به من داده یکی»  ج. پیامرب گفتند که چند چزی خدا  »أعطیت جوامع اللکم،    مگر در روایات نیست که 

اللکم«   أعطیت جوامع   « و یکی هم  افتاده  دهلا  با رعب نرصت شدم، یعین ترس من در  بالرعب« من  ونرصت 

زنم خییل پرمغز و پرمعناست و این را  خداوند به من آموخته است که سخنان جامع بگویم یعین حرفهایی که یم 

یعین من با رعیب که در دهلا افتاده این رعب را مردم شب    دانست و دیگری نرص بالرعب،یکی ازعطایای الیه یم 

ترسند، نه رفتار پیامرب و موضع گرییش و جدی بودنش  خوابیدند و صبح بلند شوند و ببینند که از پیامرب یم نیم
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  جلسه )  « توانند به راحیت طرف بشوند.کردند  که با این شخص نیم اینها را به رعب افکنده بود. یعین احساس یم 

 ( !« نیامده استگزارش یک نشست انتقادی در نسبت دین و قدرت این خبش در » ،۱۳۹۹دی   ۱۳وم، د

خمالفانش نقشه یم کشید: آمده    در عبارات فوق رسوش اداع کرد که أوال پیامرب از اول اکر در مکه برای رسِ 

مده تا با زور دینش را جا بیندازد.  آام تا رستان را برُبم، ثانیا او عالوه بر منطق دست به شمشری بود: نیب بالسیف،  

 .   و حساب یم بردند یم ترسیدند  ایشانمردم از   و ثاثلا رعب و وحشت از او در دهلا افتاده بود 

م! ۳.۲  . آمده ام رس بربر

( این عبارت به  ۲۷۵ص  ۲ج)   ، دالیل البوة بیهیق (۴۱۷ص  ۱ج )، سریه حلبیة  (۲۹۰ص   ۱ج) ه ابن هشام،  سریدر  

أ تسمعون یا معرش قریش أما و اَّلي نفس حممد  پیامرب نسبت داده شده که در مکه اوایل دعوتش گفته است: »

للکمتهباَّلبح جئتکم لقد بیده فارتعبوا  به  ،  قسم  شنوید؟  قریش یم  )ای مجاعت  به دست  «  که جان حممد  آن 

ث عِ ( نزی آمده »بُ ۴۰۷، و  ۴۰۵،  ۳۹۵ص   ۴اوست، آمده ام تا رس برُبم، پس از او ترسیدند(. در مسند امحد بن حنبل )ج

باَّلبح« )برای رس بریدن مبعوث شده است(. شارحان حدیث نوشته اند که این تهدید به کشنت »کفار حریب«  

لمانان با آنها وارد جنگ یم شدند، نه اکفراین که اکری به اکر مسلمانان است، یعین اکفراین که به قصد کشنت مس

، متوجه فعل  هنداشتند و داشتند زندیگ خودشان را یم کردند. تهدید متوجه خمالفان به دیلل عقاید و دینشان نبود 

ی عقالیی و حقویق  بود. دفاع مرشوع امر   «دفاع مرشوع ». در حقیقت تهدید پیامرب به  ه استجتاوز و قتال آنها بود 

پیامرب در عمل نزی هرگز جز به جنگ کفار حریب نرفت و هرگز رس هر خمالیف    اقتدارگرایی ندارد.است و ربطی به  

   را نرُبید. 
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« یا »بدانید قدرت دست من بیاید  !پیامربی بیاید که با سیف و ذبح و قدرت نظرش را جا بیاندازد َّلا اینکه »

من امر خود را پیش خواهم برد. من آماده ام که حیت اگر الزم باشد رسبرُبم و  « یا »!گذارم نیم رس به تن شما بایق  

دفاع  »  )بر فرض صدور روایت(از ذبح  ایشان    دور است. مرادمنتسب به پیامرب  « چقدر از زمینه عبارت  !جبنگم

هر یا  در جنیگ بود که خمالفان مسلحش به او حتمیل یم کردند، نه اینکه هر که به او ایمان نیاورد،    «مرشوع 

چقدر سخیف و ب پایه است چننی نسبیت به پیامرب دادن. این چهره  بدون جمامله  خمالیف رس بریده خواهد شد.  

 به پیامرب نسبت داده است؟!    (Charlie Hebdo)همان پیامربی نیست که اکریکاتور جمله فرانسوی شاریل إبدو  

« دانسته است. ملحمة  مة لح  نب الم  »یکی از اسماء پیامرب را    االنوار  حباردر  جملیس  حممدباقر  در متون شییع  

و نوشته است به این دیلل به این نام نامیده شده زیرا برای ذبح )رس بریدن( مبعوث شده است. سپس    ، یعین جنگ

قسم به آن که  . )باَّلبح جئتکم لقد واَّلي نفس حممد بیدهعبارت مذکور را در زمینه ای دیگر نقل کرده است:  

کشف الغمة یف    جملیس کتابمنبع    (۱۱۶ص  ۱۶جان حممد به دست اوست، آمده ام تا رس برُبم(. )حبار االنوار ج

( است. اربیل این اسماء را از منابع اهل سنت )مسند امحد  ۶۹۲-۶۲۵( ىلع بن عییس اربیل )۱۴ص  ۱عرفة االئمة )ج  م

بنابراین در هیچ منبع شییع این اسایم    !بن حنبل، طبقات ابن سعد، و انساب االشاف بالذری( نقل کرده است 

 به پیامرب نسبت داده نشده است. 

در منابع اهل سنت نزی این نسبتها سند معتربی ندارند و در هیچیک از صحاح ستة نقل نشده اند. نقل آنها  

در کتب سریه نزی در حد خرب واحدی است که قرینه مطمئین بر صحت آن در دست نیست. بر فرض صدور هم  

ربطی به  هیچ  قابل تطبیق نیست که جز تهدید به مقابله در دفاع مرشوع داللت نیم کند و    «کفار حریب»بر    جز

  ندارد.     « اداعییاقتدارگرایی»
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 . نرص بالرعب ۳.۳

رواییت از پیامرب در جوامع سین و شیعه نقل شده است: به من پنج چزی اعطا شده که پیامربان قبیل اعطا نشده  

عب یاری شده ام، غنیمت بر من حالل شده است،  اگه و طاهر قرار داده شده است. به رُ برای من زمنی سجده بود:  

ابن    لکمات جامع عطا شده و حق شفاعت داده شده است. در شیعه شیخ صدوق آن را در سه کتابش ازبه من  

يل االرض مسجدا وطهورا،  اعطیت مخسا لم یعطها أحد قبيل : جعلت  نقل کرده است:  )ص(    از پیامربعباس  

  ١ج    ،علل الرشائع  ؛٥١ونرصت بالرعب واحل يل املغنم واعطیت جوامع اللکم، واعطیت الشفاعة )معاین االخبار،  

 سند این حدیث ضعیف است و در کتب اربعه شیعه نقل نشده است.    .(١٤٠ص  ١ج  ،اخلصال  ؛١٢٢ص 

هنا أحٌد ِمن األنبیاء انصاری از پیامرب نقل شده است: »  جابر بن عبداهللدر اهل سنت از   عِطیُت مخًسا لم یُعط 
ُ
أ

،   قبيل: نرُِصُت بالرعب مسریة  شهر، وُجِعل ت يل األرُض مسجًدا وطهوًرا، فأیما  ت ه الصالُة فلیُصلِّ رجٍل ِمن أميت أدرک 

املغانمُ  ِحلات يل 
ُ
ِلا ألحٍد قبيل، وأ عِطیُت  ولم حت 

ُ
  الاس   إیل  وبُِعثُت   خاصًة،  قومه  إیل  یُبع ُث   البر   واکن ،الشفاعة    وأ

ةً  در روایت خباری اوال ترتیب این پنج امر با روایت صدوق فرق یم    ( ۵۲۱،  ۳۱۲،  ۴۳۸،  ۳۳۵خباری،  .« )صحیح  اعما

از فاصله مقید شده است. یعین در دل دشمنان در مواجهه با پیامرب    فاصله  مدت یک ماه  هعب بکند، ثانیا نرص بالرُ 

 این آیه قرآن قابل ذکر است: باره در این عب القا یم شد و یم ترسیدند. یک ماه مسافت رُ 

ن ُي  رُجُ 
 
ن نتُم  أ ا ظ  ِ م  ِل احل  رش  وا

 
ِل ال ِکت اِب ِمن ِدی ارِِهم  أِل ه 

 
ُروا ِمن  أ ف  ین  ك  ِ ج  اَّلا ر  خ 

 
ي أ ِ تُُهم   ُهو  اَّلا انِع  ناُهم ما

 
نروا أ وا و ظ 

ی ُث ل م  حی  ت ِسبُوا  حُ  ت اُهُم اهللاُ ِمن  ح 
 
ن  اهللاِ ف أ ف  ِِف قُلُوبِِهُم الررع ب  ُصوُنُهم مِّ ق ذ  ِمننِی     و  ی ِدي ال ُمؤ 

 
ی ِدیِهم  و أ

 
ُُي ِربُون  ُبیُوت ُهم بِأ

ارِ  ب ص 
وِِل األ  

ُ
ت رِبُوا ی ا أ   سته د   تبعید   خنستنی   ايبر  را نضری(    بين )  ب کتا   هل ا  اناکفر  که   آن   ست او»(  ۲،  احلرش)  ف اع 

  م   هم  نشا د خو  و  ند،رو  ونبری[    ساينآ  ینا  به]  که  ید د کر  نيم  نگما   شما .  ندرا  ون بری  نهایشا   خانه  از  مجيع
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  نها آ  بر  ندد کر  نيم  رتصو  که  جايي  آن  از  اخد  ما ا  ست،ا خد[    خشم ]   از  ن شا ارنگهد  نهایشا   قلعه  که   شتنداپند

  یم   انیرو  را  د خو ى ها  خانه  نمومنا  ستد  به و  د خو ستد  به  که  انچند ، ختاندا حشتو  ن هلایشا د  در و  مددرآ

ىلِك  !  ت بصری  نصاحبا   اى   بگریید  ت عرب  پس.  ندد کر ناُهم    ذ 
 
اقروا   بِأ ُ   اهللا    ش  ر ُسوهل  ن  و  م  اقِّ   و  ِدیدُ   اهللا    ف إِنا   اهللا    یُش  اِب   ش    ال ِعق 

  ند ابد]  فتد،درا  اخد  با   کس  هر  و  ند،د فتا ا  در  سولشر  و  اخد  با   نها آ  که  د بو  آن  ايبر[    طنو   يجال ]  ینا(  ۴)حرش  

 حدیث فوق بر فرض صدور و صحت سند یم تواند سازاگر با آیه فوق باشد.   «. ستا  کیفر  سخت  اخد[   که

ن  ل ُکم   جنگ بدر:  قرآن کریم در آیات ذیل از نرصت الیه مومننی در جنگها سخن گفته است، از مجله   ق د  اک 

ت ا آی ٌة ِِف فِئ   ِ اتل  ق  اتُِل   فِئ ةٌ  ت نی  ِبیلِ   ِِف   ُتق  هِ   س  ر ىى   اللـا خ 
ُ
ٌة   و أ فِر  ِ   اک  ي  ال ع نی 

 
ث ل ی ِهم  ر أ ن ُهم ِم  و  هُ  ی ر  اللـا یِ دُ   و  ِِه   یُؤ  ن  بِن رص  اءُ   م   إِنا  ی ش 

ىلِك    ِِف  ةً   ذ  وِِل   ل ِعرب  
ُ ارِ   أِل  ب ص 

»در دو گرویه که )در میدان جنگ بدر،( با هم رو به رو شدند، نشانه    (۱۳آل عمران  )   األ  

کرد؛ و مجع دیگری که اکفر بود، )در راه شیطان و  )و درس عربیت( برای شما بود: یک گروه، در راه خدا نربد یم 

د اعمیل برای  دیدند. )و این خوبت،( در حایل که آنها )گروه مؤمنان( را با چشم خود، دو برابر آچنه بودند، یم 

کند. در این،  وحشت و شکست آنها شد.( و خداوند، هر کس را خبواهد )و شایسته بداند(، با یاری خود، تأیید یم 

نرصت الیه در جنگ  به  آل عمران نزی آمده است.  سوره    ۱۲۳عربیت است برای بینایان!« نرصت جنگ بدر در آیه  

 سوره توبه اشاره شده است.    ۲۵حننی در آیه  

هُ نرصت الیه خاص پیامرب در این آیه قابل مشاهده است:    اما  ب ك  اللـا س  ُعوك  ف إِنا ح  ن ُي  د 
 
إِن یُِریُدوا أ   ُهو   و 

ي  ِ ك    اَّلا یاد 
 
ِِه   أ ِمِننی    بِن رص  بِال ُمؤ    کیس   همان   او   است؛   اکیف  تو   برای   خدا   دهند،   فریب   را   تو   خبواهند  »اگر  ( ۶۲)انفال   و 

با وحشت انداخنت در دل  الیه  ی خود و مؤمنان، تقویت کرد.« چه اشکیل دارد که این یاری  یار  با   را،  تو  که  است

 دشمنان در زمان جنگ باشد؟
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به این معین نیست    «عبرُ لنرص با ثانیا »غریقابل انکار است.  و مؤمننی  پیامرب    ت الیهنرص در قرآن کریم  اوال  

که پیامرب موجود وحشتنایک باشد و معارصان وی از او یم ترسیدند و از او واهمه داشتند. بلکه بر فرض صحت  

 پیامرب ندارد.    «ارطلیبد اقت»در زمان مقاتله با ایشان است. این معین تالزیم با متجاوز روایت خوف دشمنان 

 

 

 نتیجه گریی 

را اثبات    ایشاناقتدارطلیب    سه اگنه در سریه پیامربآیا شواهد نوبت پاسخ به پرسش اصیل حبث است:  اکنون  

 یم کند؟ با چه رویش؟ با کدام دیلل؟  

مور شده ام تا با مردم جبنگم تا به وحدانیت خدا شهادت دهند، در  أم»از پیامرب  منقول  حدیث  رسوش    الف.

« را در اهل سنت متواتر ودر شیعه هم روایت غری مرتوک  خواهم بود   این صورت جان و مالشان  نزد من حمرتم 

 .     که از مدارک حمکم »اقتدارطلیب« پیامرب حمسوب یم شود   غریجمعویل دانسته است
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به معنای و ثانیا جهاد ابتدایی    ،اوال حمرتم نبودن جان و مال غریمسلمانان استمذکور  این معنای حدیث  .  ۱.۱

 وردن با شمشری است.  آ اسالم و مرگ یا اسالم خمری کردن مردم بنی 

صدوق با    یون سند و در حماسن بریق و عیون اخبار الرضا داین حدیث در تاریخ یعقویب و تفسری قیم ب .  ۱.۲

به، مسند امحد بن  یسند ضعیف روایت شده است. در مهمرتین کتب اقدم اهل سنت یعین در مصنف ابن اب ش 

از ابوهریره،   غلبروایت مستفیض جممواع از سه راوي از پیامرب نقل شده است: ىلع االاین  و صحاح ستهحنبل، 

اداع  اگهو   و جابر. علریغم  بن عمر  از سو  یاز عبداهلل  است. مسئله  تواتر  این روایت خرب واحد  ی جصاص 

 اعتقادی با خرب واحد ولو مستفیض قابل اثبات نیست.   

فار حريب کتنها با    فریضه جهاد  . در قرآنعارض استتمات کتاب مکروایت با حمداللت  فارغ از سند،    .۱.۳

ده اند و به دشمنان  انریون نرنشده اند و آنها را از رسزمینهایشان ب  گاست نه اکفراین که با مسلمانان وارد جن

مات قرآن ب اعتبار است و قابل انتساب به پیامرب  ک مسلمانان یاری نرسانده اند. َّلا روایت به دیلل تعارض با حم

 بنی اسالم و مرگ نبوده است.  غریمسلمانانخمری کردن هرگز نیست. عالوه بر آن سریه پیامرب هم 

است. از اقسام دفاع رفع قید و بند از مردم برای شنیدن آزادانه    جهاد در اسالم منحرص در جهاد دفایع.  ۱.۴

پیام اسالم است، اما در نهایت انتخاب با خود مردم است و جان و مال افراد مصون از تعرض است حیت اگر  

 انتخابشان نادرست باشد.  

اوال پیامرب در مورد پاکسازی جزیرة العرب از غریموحدان ارصار داشته است. ثانیا اداع   پنداشتهرسوش    ب.

پیامرب عدم حتمل   ثاثلا سریه عمیل  است.  بوده  العرب  از جزیرة  اخراج مرشاکن  پیامرب  آخرین وصیت  که  کرده 

 بوده است. این منطقه مرشاکن 
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رسوش درست گفته است. اما هیچکدام از این داعوی    در اینکه در علوم اسالیم چننی تلیق وجود دارد،   .۲.۱ 

قابل انتساب به پیامرب نیست و خالف مسلم قرآن هم هست، یعین اوال مرشکنی جزیرة العرب با بسنت معاهده  

از حقویق مشابه اهل ذمه برخوردار بوده اند و خمری بنی اسالم و مرگ نبوده اند. ثانیا اینکه آخرین وصیت پیامرب  

کنی از جزیرة العرب بوده قابل اثبات نیست. ثاثلا سریه عمیل پیامرب مبارزه با متجاوزان اعم از مرشاکن  اخراج مرش

 د و اهل کتاب ذیم را حتمل یم کرده است.  و اهل کتاب بوده، اما مرشاکن معاه  

است،    دانستهاشتباه فاحش رسوش این است که اوال مرشکنی جزیرة العرب را با »اکفر حریب« معادل  .  ۲.۲

را با تمام جزیرة العرب یکی    -  (کیلومرتی مکه   ۲۱  تا   ۶  شعاع)که مرشکنی جماز به ورود آن نبوده اند    -ثانیا حرم  

ک حریب یم جنگیده است.  رش این منطقه کوچک کجا و تمام جزیرة العرب کجا؟! پیامرب با اکفر یا م  .گرفته است

اکین غریحریب معاهده یم بسته است )پیمان عدم تعرض( و  بوده نه اقتدارطلیب! با مرش  « دفاع مرشوع »این جنگ  

 ، با پرداخت جزیه از امنیت جاین و مایل برخوردار یم شده اند.  «با حفظ باور باطل خود »مرشاکن 

اوال اینکه پیامرب غری از وصایای عمومیش در حجة الوداع وصییت کرده باشد حمل تردید جدی است.  .  ۲.۳

منابع اهل سنت منکر چننی وصییت هستند. ثانیا احادیث مستفییض در اهل سنت  احادیث صحیحه متعددی در  

درخواست پیامرب برای وصیت کتیب آمده است که با تردید بریخ صحابه در مزیان هشیاری پیامرب منتیف  مبین بر  

نشده( داللت  شد. ثاثلا روایات كم تعدادتری وصیت شفایه پیامرب بر سه امر )که مورد آخر فراموش شده یا ذکر  

یم کند، اویلنش اخراج مرشکنی از جزیرة العرب است. سند بریخ از این روایات در منابع اهل سنت معترب است  

خامسا این روایت نه تنها حمفوف به قرائن    یم شود.)خرب واحد صحیح(. رابعا در منابع شییع این روایت یافت ن

ده است، َّلا قابل پذیرش نیست. به عالوه نه تنها هیچ  مطمئنه نیست، بلکه مطابق سلیقه قدرت مسلط نزی بو
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د هرگز به اسالم  دارد ن نآمؤیدی از قر ، بلکه معارض با آیات متعدد معاهده با مرشکنی است. مرشکنی معاه 

 آوردن یا اخراج از جزیرة العرب جمبور نشدند.  

ش نقشه یم کشید: آمده ام تا رستان  رسوش اداع کرد که أوال پیامرب از اول اکر در مکه برای رِس خمالفان  ج.

تا با زور دینش را جا بیندازد.    بود   بود: نیب بالسیف، آمده هم  دست به شمشری    ،را برُبم، ثانیا او عالوه بر منطق

 ثاثلا رعب و وحشت از او در دهلا افتاده بود و مردم از او یم ترسیدند.   

نقل کرده اند، اما شارحان پیامرب از اوائل دوران مکه  « را جئتکم باَّلبح»سریه عبارت  ناگر چه صاحبا . ۳.۱

تهدید به کشنتِ  این  اند که  نوشته  بوده  »کفار حریب«    حدیث  است، یعین اکفراین که به قصد کشنت  در جنگ 

مسلمانان با آنها وارد جنگ یم شدند، نه اکفراین که اکری به اکر مسلمانان نداشتند و داشتند زندیگ خودشان را  

رند و یم کردند. در هیچ منبع شییع این امر نقل نشده است. در منابع اهل سنت نزی این نسبتها سند معتربی ندا

در هیچیک از صحاح ستة نقل نشده اند. نقل آنها در کتب سریه نزی در حد خرب واحدی است که قرینه مطمئین  

قابل تطبیق نیست که جز تهدید به مقابله    «کفار حریب»بر صحت آن در دست نیست. بر فرض صدور هم جز بر  

 ارد.  ند «اقتدارگرایی»ربطی به هیچ داللت نیم کند و  «دفاع مرشوع »در 

چزی به من اعطا شده که به دیگر    پنج نقل شده که    از پیامرب  در حدییث منقول در منابع سین و شیعه.  ۳.۲

و در اهل سنت خرب    ،در شیعه خرب واحد ضعیفاین روایت  عب.  پیامربان اعطا نشده است: از مجله نرص بالرُ 

در زمان   متجاوز پیامرب  با وحشت انداخنت در دل دشمنان  الیه   واحد صحیح است. چه اشکیل دارد که یاری 

عب به این معین نیست  در قرآن کریم نرصت الیه پیامرب و مؤمننی غریقابل انکار است. نرص بالرُ جنگ باشد؟
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یم ترسیدند و از او واهمه داشتند. بلکه بر فرض صحت    یشاناو معارصان وی از    ودهکه پیامرب موجود وحشتنایک ب

 پیامرب ندارد.   «ارطلیبد اقت»در زمان مقاتله با ایشان است. این معین تالزیم با متجاوز خوف دشمنان  ،روایت

ادهل وی بر این داعوی ناتمام و روش وی    ،شاهد اداعیی رسوش بر اقتدارطلیب پیامرب خمدوش سه  در نتیجه هر  

 رویکرد انتقادی در مطالعات تارییخ است.    خالف

حبث جلسه بعد متمرکز بر نقد داعوی قرآین رسوش بر اقتدارطلیب خدا، قران، پیامرب و اسالم خواهد بود.  

    انشاءاهلل.  

 واحلمدهلل رب  العاملنی 
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