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Abstract 
The prophets did not let up fulfilling the divine mission and benevolence for 
the people. However, some have spoken of betrayal based on a number of 
incorrect narrations about some prophets, such as David and the Holy 
Prophet. While they are immune from betrayal to God and people. In 
addition to the general rule of the Qur'an about the prophets being immune 
from betraying the people, this divine book mentions some prophets, such 
as Ishmael ibn Hezqil, Yusuf, Moses, and the Holy Prophet, who were 
immune from betraying the people. There is a doubt about the betrayal of 
the divine messengers, which is due to ignorance or ill will. In the current 
paper, the doubt of some prophets betraying the people has been examined 
and answered and their immunity from betraying the people has been 
proven and clarified. The prophets are far from the behaviors that the Holy 
Quran considers as betrayal of the people, such as misappropriation of 
people's property, desecration of honor, discovery, and disclosure of secrets, 
and negligence of the people. The prophets are immune from the behaviors 
that the Holy Quran considers as betrayal to the people, such as 
misappropriation of people's property, rape, discovery, and disclosure of 
secrets, and breaching people's promise. In this paper, which has been 
carried out in the form of doubt studies and through using library method 
and documentary analysis, while responding to two cases of doubt about 
Prophet David and the Holy Prophet's betrayal, it has been concluded that 
the prophets are immune from betraying the people. 
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  نقد شبهه خیانت برخی پیامبران به خلق

;محمد يزدی على
  2سيدعلى هاشمى    1

  21/05/1399: تاريخ پذيرش  19/03/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

گونه كوتاهى نداشتند؛ اما برخى با استناد بـه  هيچ برای مردمپيامبران در ايفای رسالت الهى و خيرخواهى 

سـخن از  9شماری از روايات ناصحيح دربـاره برخـى پيـامبران، ماننـد حضـرت داوود و پيـامبر اكـرم

افزون بر حكم كلى قـرآن . اند كه آنان از خيانت به خدا و مردم پيراسته درحالى ؛اند خيانت به ميان آورده

از برخـى پيـامبران ماننـد اسـماعيل بـن  اين كتـاب آسـمانى ز خيانت به مردم،درباره پيراستگى پيامبران ا

 دربـاره .كند كه از خيانت به مردم پيراسـته بودنـد نام ياد مى ا، ب9حزقيل، يوسف، موسى و پيامبر اكرم

در نوشـتار . ورزی اسـت است كه از سر ناآگـاهى يـا غـرض مطرح شده ای فرستادگان الهى شبهه خيانتِ 

شبهه خيانت به خلق كه به برخى پيامبران نسبت داده شـده، بررسـى و پاسـخ داده شـده اسـت و رو   پيش

پيامبران از رفتارهايى كه قرآن كـريم آنهـا را  .پيراستگى آنان از خيانت به مردم ثابت و روشن شده است

ار و خيانت به مردم شمرده از قبيل تصرف نـاروا در امـوال مـردم، هتـك نـاموس، كشـف و افشـای اسـر

ای و تحليلـى  پژوهشـى و بـه روش كتابخانـه در اين مقاله كـه بـا صـبغه شبهه. ندبه دوربدعهدی با مردم، 

شـده دربـاره حضـرت داوود و  مطـرح اسنادی انجام گرفته است، ضمن پاسخ به دو مورد از شبهه خيانتِ 

  .اند ، نتيجه گرفته شده است پيامبران از خيانت به مردم پيراسته9پيامبر اكرم

  ها كليدواژه

  .خيانت، وفای به عهد، شبهه، عصمت، پيامبران الهى

                                                            
  a.yazdi@isca.ac.ir  .يرانقم، ا ى،هنگ اسالمپژوهشكده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فر ياراستاد .1
ــوم و فرهنــگ اســالم .2 ــرآن پژوهشــگاه عل ــم، ا ى،پژوهشــگر پژوهشــكده فرهنــگ و معــارف ق ــرانق ) مســئول يســندهنو. (ي

hashemi.ali4@gmail.com   

،4(۲علوم قـرآن، مطالعات فصلنامه .به خلق يامبرانپ ىبرخ يانتنقد شبهه خ). 1399. (يدعلىس ى،و هاشم محمد؛ ىعل يزدی( ،
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  مقدمه

  در طـول . يكى از موضوعات چالشـى در علـم كـالم و تفسـير، عصـمت پيـامبران اسـت

  ها  تاريخ اسالم موضوع عصمت پيامبران مطرح بـوده و اختالفـى دربـاره آن، ميـان نحلـه

  شك پيـامبران از آغـاز نبـوت و رسـالت  بىولى  د؛های كالمى وجود داشته و دار و فرقه

   ؛تــا پايــان عمــر از عصــمت برخــوردار بودنــد و از گنــاه و اشــتباه و خطــا مصــون بودنــد

دار  خواهـد آن را خدشـه بنابراين شبهاتى كه مقام عصمت پيامبران را هدف گرفتـه و مى

ى كـه زيـرا بـا وجـود چنـين شـبهاتى، ذهـن كسـان ؛دنكند، بايد بررسى و پاسخ داده شو

شـود و بسـتر  پيـامبران منفـى مى در مـوردآگاهى به مسـائل كالمـى و تفسـيری ندارنـد، 

يكـى از شـبهاتى كـه عصـمت پيـامبران را مخـدوش . گـردد ای فـراهم مى گمراهى عده

در اين مقاله شـبهه خيانـت پيـامبران بـه خلـق . ند، خيانت آنان به خلق و خالق استك مى

  . شود پاسخ داده مى

  اسىشن مفهوم. 1

، ق1415فيروزآبـادی، (امانت  در موردنكردن  يعنى خيرخواهى» َخْون«خيانت مصدر از ريشه 

، 5تـا، ج طوسـى، بى(و امتناع از ادای حقى است كه ادای آن تضمين شـده اسـت  )209، ص4 ج

يكـى واژه . كار رفته كه به معنـای خيانـت اسـت دو واژه ديگر در قرآن كريم به. )105ص

َو ما كاَن لِنَبِى َأْن يغُل َو َمْن يغْلُْل يـأِْت بِمـا غَـل يـْوَم الْقِياَمـِة؛ و هـيچ « است در آيه »غلّ «

بـا آن خيـانتى كـه كـرده روز  ،پيامبرى را نرسد كـه خيانـت كنـد و هركـه خيانـت كنـد

كردن چيزی در چيز ديگر اسـت كـه  به معنای داخل» غلّ « .)161: عمـران آل(» رستاخيز بيايد

صـورت مرمـوز و مخفيانـه در امانـت  اگـر كسـى به. ايه دگرگونى و تحول در آن شودم

هرگونه خيـانتى را  ،صورت سلب كلى اين آيه به. تصرف كند، غلول كرده است و دخل

اسـت  »ختّـار«واژه  يندوم. )182-180ص، 16، ج1388جوادی آملـى، (كند  از هر پيامبری نفى مى

ِ « در آيه هاى ما را جز هر خائن عهدشكن و  نا ِإال كل َختاٍر كفُوٍر؛ و نشانهَو ما يْجَحُد بĤِيات

به معنای غدر و حيله است » ختر«از ريشه » ختّار«كلمه  .)32: لقمان(» كند ناسپاس انكار نمى

تـا،  طوسى، بى(خيانت در برابر امانتداری و وفای به عهد است . )274، صق1412راغب اصفهانى، (
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ايـن . )209، ص4 ، جق1415فيروزآبـادی، (گيرد  مورد عهد و امانت صورت مى و در )105، ص5ج

شدت نكـوهش شـده  های قرآنى و روايى به كه در آموزه استصفت، از رذايل اخالقى 

بنـابراين صـفت مقابـل  ؛)338، ص2، جق1407كلينـى،  ؛105: ؛ نسـاء58: ؛ انفـال107: نسـاء: ك.ر(است 

از امور فطری انسـانى كه ی به عهد و امانتداری است خيانت و غَْدر، صفت وفاو رذيلت 

رو در قبايل جاهلى پيش از اسالم نيـز نقـض عهـد و پيمـان قبيلگـى، خيانـت  ازاين است؛

در نظر آنان خيانت چنـدان نكوهيـده بـود كـه شـخص متصـف بـه آن، . آمد شمار مى به

؛ )196-176ص، صـ1378ايزوتسـو، : ك.ر(شد كـه همـه از او وحشـت داشـتند  اژدهايى تلقى مى

ورزيد، پرچمـى بـه نـام او  رو پيش از اسالم، هرگاه يكى از افراد قبيله خيانت مى ازهمين

همچنين اگر كسى به همسـايه خـود . افراختند تا مردم او را بشناسند در بازار َعكاظ برمى

فـى افروختند و با فرياد، وی را به مـردم معر كرد، در ايام حج در منا آتشى مى خيانت مى

ــْدر مى مى ــن آتــش را ناُرالغَ ــد و اي ــد  كردن هــای  آموزه. )403، ص4، جم1972جــواد، (خواندن

اسالمى، دو صفت وفا و خيانت را از قيدوبنـد و رنـگ مناسـبات قبيلگـى رهـا سـاخت و 

در حـوزه : فضيلت وفا در اسالم در دو جهت متمايز، اما كامًال وابسته به هم تعـالى يافـت

ارف در بين مؤمنان، و در قلمرو خاص دينِى ناظر به رابطه عمودی مناسبات اجتماعى متع

  .)196-176ص، ص1378ايزوتسو، : ك.ر(ميان انسان و خدا 

امانتداری و رعايت عهد، خواسته خداوند متعال از همه مؤمنـان اسـت و پيـامبران در 

َو َأْوفُـوا «درباره اين موضوع آيات فراوانى هسـت، ماننـد . رأس گروه مؤمنان قرار دارند

: اسـراء(» شـود بِالَْعْهِد ِإن الَْعْهَد كاَن َمْسُؤالً؛ و به پيمان وفا كنيد كه از پيمان بازخواست مى

  بـا [هـا و عهـد خـود  َو الذيَن ُهْم ِألَماناتِِهْم َو َعْهِدهِْم راُعـوَن؛ و آنـان كـه بـه امانـت«؛ )34

  َو الُْموفـُـوَن بَِعْهـِدهِْم ِإذا عاَهــُدوا؛ ووفـاداران بــه «؛ )32: معـارج(» پايبندنــد ]خـالق و مخلـوق

ِذی  فَـِإْن َأمِـنَ «؛ )177: بقـره(» گاه كه پيمان بندند پيمان خويش آن الـ بَعُْضـكْم بَعْضـاً فَلْيـَؤد

ُه؛ آن كس كه امينش شمرده َ َرب خود را ادا ) بدهى(بايد امانت  ،اند اْؤتُمَِن َأمانَتَه َو لْيتِق اّهللاٰ

وا «؛  )283: بقــره(» نمايــد و از خداونــد، پروردگــار خــود پــروا كنــد يــأُْمُركْم َأْن تـُـَؤد َ ِإن اّهللاٰ

هـا را بـه صـاحبانش رد  دهد كه امانت َأْهلِها؛ همانا خداوند به شما فرمان مى  اْألَماناِت ِإلى

   .)58: نساء(» كنيد
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  پيامدهای خيانت پيامبران. 2

قرآن كريم برخـى مصـاديق آن را بـازگو . تواند داشته باشد خيانت مصاديق متعددی مى

خيانـت كـه در  كرده است كه پيش از بيان پيامدهای خيانت، به چهار مـورد از مصـاديق

  .كنيم اشاره مى ،قرآن كريم آمده است

بودن تصرف نـاروا  آيات متعددی گويايى خيانت :تصرف ناروا در اموال مردم) الف

ُسوَل َو تَخُونُوا َأماناتِكْم «: در اموال مردم است، مانند َو الر َ يا َأيَها الذيَن آَمنُوا ال تَخُونُوا اّهللاٰ

به خدا و فرستاده ) با مخالفت احكام دين(ايد،  ؛ اى كسانى كه ايمان آوردهَو َأنْتُْم تَعْلَُمونَ 

 ؛خيانـت نكنيـد) هـاى خلقـى و خـالقى امانـت(هـاى خـود  او خيانت نورزيد و در امانت

* َويـٌل لِلُْمَطففـيَن « .)27: انفـال(» دانيد خيانت نزد شرع و وجدان قبيح است كه مى درحالى

اِس يْسـتَْوفُوَن  الذيَن ِإَذا اكتـالُوا َو ِإذا كـالُوُهْم َأْو َوَزنُـوُهْم يخِْسـُروَن؛ واى بـر * َعلَـى النـ

 نستانند و چـون بـراى آنـا ستانند به تمام مى آنان كه چون از مردم پيمانه مى ؛فروشان كم

  .)3-1: مطففين(» گذارند كم مى ،پيمانه يا وزن نمايند

قـرآن . م هتـك نـاموس آنـان اسـتدومين مصداق خيانت به مرد :هتك ناموس) ب

ى لَـْم َأُخنْـُه «: كند كريم در داستان حضرت يوسف به اين مطلب اشاره مى ذلِك لِيعْلََم َأنـ

َ ال يْهــدی كيــَد الْخــائِنيَن؛  ايــن ] يوســف در ادامــه ســخنان خــود گفــت[بِالْغَيــِب َو َأن اّهللاٰ

بداند كه من هرگـز ] يز مصرعز[براى آن است كه ) ها و پرسش آنها پيشنهاد احضار زن(

بـراى آن بـود ] اعتـراف مـن[اين ] و زن عزيز گفت[ام،  در غياب وى به او خيانت نكرده

ترديد  بر وى خيانت ننمودم و بى] وجو در مجلس پرس[بداند من در غيابش ] يوسف[كه 

  .)52: يوسف(» رساند خداوند نيرنگ خائنان را به هدف نمى

سومين مصداق خيانت به مردم، كشف اسرار ديگـران : كشف اسرار و افشای آن) ج

ـُدوُر؛ او چشـم«: و افشای آن است ـى الص
يـا (هـاى خيانتكـار  يعْلَُم خائِنََة اْألَْعيِن َو ما تُخْفِ

از (كننـد  ها پنهـان مـى و آنچه را كه سينه) ها را مانند نگاه در موارد ممنوعه خيانت چشم

ذيَن كفَـُروا «؛ )19: غـافر(» دانـد مـى) كفر و افكار حرام و صفات رذيلـه َمـثًَال لِلـ ُ َضـَرَب اّهللاٰ

اْمَرَأَت نُوحٍ َو اْمَرَأَت لُوٍط كانَتا تَْحَت َعبَْديِن مِْن عِباِدنا صالَِحيِن فَخانَتاُهما فَلَْم يغْنِيا َعنُْهما 
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اِخليَن؛ خداونـد بـراى اَر َمَع الدَشيئاً َو قيَل اْدُخَال الن ِ   انـد  كسـانى كـه كفـر ورزيـده مَِن اّهللاٰ

  دو بنـده صـالح از بنـدگان مـا ) زوجيـت(زن نوح و زن لـوط را مثـل زده كـه در تحـت 

از آن دو زن چيـزى از  نخيانت كردنـد و آنـا] به واسطه نفاق[بودند، پس به شوهرانشان 

گفتـه شـد وارد آتـش بـرزخ  نبـه آنـا] به محـض مـرگ[خدا را دفع نكردند و ] عذاب[

  . )10: تحريم(» شويد

چهارمين مصداق خيانت به مردم، نقض عهدهايى اسـت كـه بـا  :بدعهدی با مردم) د

ا تَخافَن مِْن قَْوٍم ِخيانًَة فَانْبِْذ ِإلَيِهْم َعلى«: ايم مردم بسته الْخـائِنين  َو ِإم ال يِحب َ ؛  َسواٍء ِإن اّهللاٰ

پـس  ،بـيم دارى] با هم معاهده داريد از آنان كه[شكنى گروهى  و اگر از خيانت و پيمان

و بـدون [بر مبنـاى تسـاوى و عـدالت بـه سـوى آنهـا بـيفكن ] نقض پيمان خود را[تو نيز 

البتـه . )58: انفـال(» كه همانـا خداونـد خـائنين را دوسـت نـدارد] اعالم، پيمان خود مشكن

ون كسـى كـه شود؛ چ نوعى خيانت در امانت خدا قلمداد مى ها به خيانت در امانت انسان

َو «: فرمايـد قرآن كريم چنين مى. به مردم خيانت كند، رضايت خدا را از كف داده است

ما كاَن لِنَبِى َأْن يغُل َو َمْن يغْلُْل يأِْت بِما غَل يْوَم الْقِياَمِة ثُم تَُوفى كـل نَفْـٍس مـا كَسـبَْت َو 

بـه امـت [نسزد كه ] يع آسمانى و عقل سليماز نظر شرا[؛ و هيچ پيامبرى را  ُهْم ال يْظلَُمون

در روز قيامـت همـراه  ،نـدكخيانت كند و هر كس خيانـت ] خود در اموال غنائم و غيره

سپس به هر نفسى در برابر آنچه به دسـت آورده جـزاى كامـل  ؛آنچه خيانت كرده بيايد

  . )161: عمران آل(» داده شود و به آنان ستم نرود و از حقّشان كم نگردد

ذيَن ءاَمنـوا ال تَخونُـوا اّهللاٰ (انفـال  27 نزول آيه  در شأن خيانـت در اسـرار )يـا اَيَهـا الـ ،

، 4، ج1372طبرسـى، (خداپرستان و غنائم جنگى با خيانت بـه خـدا برابـر دانسـته شـده اسـت 

نيـز  9گونـه كـه خيانـت بـه پيـامبر اعظـم همان ؛)475، ص5، جق1420؛ فخرالدين رازی، 824ص

َ مِْن قَبُْل فََأْمكَن مِنُْهْم َو « :شود دا قلمداد مىخيانت به خ َو ِإْن يريُدوا ِخيانَتَك فَقَْد خانُوا اّهللاٰ

ُ َعليٌم َحكيم بـا فديـه آزاد شـوند و [ ،بخواهند به تو خيانـت كننـد] اين اسيران[؛ و اگر  اّهللاٰ

ت كردنـد بـه خـدا نيـز پـيش از ايـن خيانـ] جنگ ديگرى برپا نمايند، نخستين بار نيست

بر آنهـا مسـلط كـرد و خداونـد دانـا و بـا حكمـت ] تو را[پس او ) خيانت كفر و جنگ(

  .)71: انفال( »است
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باشند و پيـروی از آنـان موجـب  ند مىندواهستند كه محبوب خد ىهاي پيامبران انسان

َ فَـا« :كننده محبوب خداونـد شـود پيروی شود شخصِ  مى وَن اّهللاٰ بِعُونىقُـْل ِإْن كنْـتُْم تُِحبـت  

پس پيروى از من كنيد تا خدا نيز شما را  ،داريد اگر خدا را دوست مى: ؛ بگو يْحبِبْكُم اّهللاٰ 

از پيامدهای خيانت اين است كه خداونـد شـخص خـائن را  .)31: عمران آل(» دوست بدارد

َ ال يِحب الْخائِنيَن؛ همانا خداوند خائنين را دوس« :دارد دوست نمى ؛ )58: انفال( »ت نداردإِن اّهللاٰ

  .بنابراين خيانت با مقام نبوت سازگاری ندارد

در گـرو اعتمـاد  ،پذيرش هدايت. ده استفرستاخداوند پيامبران را برای هدايت بشر 

بنـابراين خيانـت  ؛شـود موجب سلب اعتماد ديگـران مى خيانت. به سخنان پيامبران است

  .پيامبران با رسالت هدايتى آنان ناسازگار است

افزون بر اينها، يكـى از شـرايط پيـامبران، داشـتن عصـمت اسـت و خيانـت بـا شـرط 

برخـى پيـامبران مطـرح  دربارهپس الزم است شبهه وجود خيانت كه ؛ سازد عصمت نمى

ت مربوط به خيانت پيامبران در اين مقاله به دو مورد از شبها. شده است، پاسخ داده شود

  . شود به خلق پاسخ داده مى

  شبهه خيانت پيامبران به خلق. 3

مطـرح  9ود و پيامبر اكـرموحضرت دا در موردای كه  پيش از بررسى و پاسخ دو شبهه

يـاد كـرده و بـه امانتـداری و  ننـام از آنـا اكـه قـرآن بـرا پيامبرانى  از شده است، برخى

  .كنيم ذكر مى هردكخلق تصريح  در برابرشان پايبندی آنان به تعهدات

اسماعيل بـن حزقيـل كـه مقـام نبـوت و رسـالت  : 7حزقيل  بن  سماعيلاحضرت . 1

ای كه خداوند به وی صفت  گونه هايش پايبند بود، به شدت به تعهدات و وعده داشت، به

ُه كـانَ «: داده است» صادق الوعد« ـ صـاِدَق الَْوْعـِد َو كـاَن  َو اذْكْر فِى الْكتاِب ِإْسـماعيَل ِإن

اسـماعيل را يـاد كـن، كـه او بـه وعـده خـود سـخت ) قرآن(َرُسوالً نَبِيا؛ و در اين كتاب 

   1.)54: مريم(» وفادار و دارای رسالت و نبوت بود

                                                            
  .دهد كه آن اسماعيل غير از اسماعيل بن ابراهيم است بين ابراهيم و اسماعيل، نشان مى 7ذكر داستان موسى. 1
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را در كارهای خدماتى منـزل  7قرآن كريم حضرت يوسف :7حضرت يوسف. 2

َ ال يْهدی كيَد ذلِك لِيعْ «: كند عزيز مصر امانتدار معرفى مى لََم َأنى لَْم َأُخنُْه بِالْغَيِب َو َأن اّهللاٰ

 )نشـدن از زنـدان درخواست من و بيرون( اين:] يوسف به آن يار زندانى گفت[الْخائِنين؛ 

ام و خداونـد نيرنـگ  بداند كه من در نهان بـه او خيانـت نكـرده] عزيز[براى آن است تا 

همچنين وی را در امور مالى  ؛)52: يوسف( )رساند مقصد نمىبه (كند  خائنان را رهبرى نمى

تو امروز بـه : قاَل ِإنك الْيْوَم لََدينا َمكيٌن َأميٌن؛ گفت«: كند كشور مصر امانتدار معرفى مى

  . )54: يوسف(» نزد ما ارجمند و امينى

را در چند مـورد امـين معـرف  7قرآن كريم حضرت موسى :7حضرت موسى. 3

؛ )29-27: قصـص: ك.ر(در عمل به قراردادهای اجاره و ازدواج پيش از نبوت  يكى :كند مى

قالَْت ِإْحداُهما يـا َأبَـِت اْسـتَأْجِْرُه ِإن َخيـَر «: روابط با جنس مخالف پيش از نبوت در دوم

زيـرا  ؛اى پدر، او را استخدام كـن: َمِن اْستَأَْجْرَت الْقَِوی اْألَميُن؛ يكى از آن دو زن گفت

حضـرت  .)26: قصـص(» نيرومند باامانت است) اين مرد(رين كسى كه استخدامش كنى بهت

پرسـيد از  ،بودن توصـيف كـرده بـود را به امين 7شعيب از دخترش كه حضرت موسى

به من فرمود از پشت سـر مـن حركـت كـن مـا قـومى : كجا دانستى او امين است؟ گفت

؛ سـوم آن )123، ص4 ، جق1415ى، عروسـى حـويز(كنيم  هستيم كـه پشـت سـر زنـان نگـاه نمـى

وا ِإلَى «: اسرائيل، پيامبری امين و قابل اعتماد بود حضرت پس از نبوت، در اداره بنى َأْن َأد

ِ ِإنى لَكْم َرُسوٌل َأميٌن؛  را بـه مـن ) بنى اسرائيل ستمديده(كه بندگان خدا  ]فتگ[عِباَد اّهللاٰ

   .)18: دخان(» نماى امي بازدهيد، همانا من براى شما فرستاده

در نگـاه دوسـت و دشـمن، اهـل خيانـت و فريـب  9؛ پيامبر اكرم9پيامبر اكرم. 4

حاكم روم در توضيحى كه از ابوسفيان دربـاره مشخصـات آن حضـرت خواسـت، . نبود

 بـن  عثمـان. )354، ص11، جق1414شـمس شـامى، (بودن آن حضرت نشـنيد  پاسخى جز امانتدار

ى كه پس از فتح مكه، كليد را در اختيار آن حضرت نهاد، از طلحه كليددار كعبه، هنگام 

آن حضرت چيزی جز امانتداری نديد و با آنكه عباس عموی پيامبر تمايل داشـت كليـد 

وا اْألَماناِت ِإلى«را تصاحب كند، كليددار رسمى كعبه عمل به آيه  يأُْمُركْم َأْن تَُؤد َ   ِإن اّهللاٰ

 )58: نسـاء(» ها را به صاحبانش رد كنيد دهد كه امانت شما فرمان مى َأْهلِها؛ همانا خداوند به
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، ق1423بلخـى، (شاهد بود و كليدی را كه امانت داده بود، پس گرفت  9را از رسول خدا

عسـكری، (عفـان   بن  سرح پسرخاله و برادر شيری عثمان عبداّهللاٰ بن سعد بن ابى. )381، ص1 ج

او را  9پس از ارتدادش به تمسخر وحى رو آورده بود و پيامبر اعظم )180، ص2، جق1410

د كه حتى در صورت پناهندگى به كعبه نيز بايد كشته كرمهدورالدم اعالم كرد و تأكيد 

حاضـر شـده بـود تـا حضـرت از خـونش  9او با وساطت عثمان نزد رسـول خـدا. شود

يكى از آنان پـيش از لغـو  حضرت در جمع يارانش بود و انتظار آن داشت كه .درگذرد

ولى كسى متوجه خواسته  ؛بودن او همانجا حكم صادرشده را اجرا كند حكم مهدورالدم

اما اصحاب را مالمت كرد كـه  ؛وساطت عثمان را پذيرفت 9رسول خدا. حضرت نشد

آنان گفتنـد بايـد بـا اشـاره چشـم خواسـته خـود را بـه مـا مـى  .چرا اقدامى انجام ندادند

هيچ پيامبری اين اختيار را ندارد كه نگاه خائنانـه داشـته باشـد : ضرت فرمودفهمانديد، ح

  . )281–280ص، ص8، ج1387امينى، (

  وِرّیاابه سردارش  7توهم خیانت داوود. ١- ٣

است  7هايى آمده كه تهمت به داوود در كتاب مقدس يهوديان و مسيحيان گزارش

اين خيانت جنسى . كند وِريّا معرفى مىاو آن حضرت را خائن به ناموس افسر خود به نام 

آن افسـر  فرستادنو باردارساختن او و  ،وِريّا يكى از افسران مؤمن و مجاهدازنا با همسر (

شـدن او بـه دسـت دشـمن و  سـازی بـرای كشته به مناطقى پرخطر در ميدان نبـرد و زمينه

 7داوود ، تهمتـى اسـت كـه بـه حضـرت)ازدواج با آن زن پس از شهادت افسر فداكار

دانسـتند و نبـوت آن  اسـرائيل مى زده شده و يهوديان كه داوود و سـليمان را دو شـاه بنى

، 11جدوم اشـموئيل، (انـد  ند، آن را در عهـد عتيـق خـود ثبـت كردهتبزرگواران را قبول نداش

اند كه پيامبر آن زمان به نـام  را به اين صورت آورده 7در ادامه، توبه داوود .)27 - 2صص

در  ،آمد و گفـت دو مـرد كـه يكـى ثروتمنـد بـود و ديگـری فقيـر 7نزد داوود» ناثان«

كـه از آن ماننـد فرزنـدان خـود مراقبـت  داشـتشهری بودند و مرد فقير يـك گوسـفند 

ند و هنگـام نوشـا آب مى آنداد و در ظـرف خـود بـه  مـى آنكرد، از غذای خود بـه  مى

مهمـانى بـرای مـرد ثروتمنـد آمـد و او بـا آنكـه گـاو و  .شـد جـدا نمى آنخواب نيـز از 
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گوسفندان فراوانى داشت، دلش راضى نشد مهمانش را با اموال خود پذيرايى كنـد و بـا 

داوود خشـمگين شـد و چنـين داوری كـرد . گوسفند مرد فقير از مهمانش پذيرايى كرد

گاه  آن. شود و چهار برابر گوسفند مرد فقير را به او برگردانندكه آن مرد ثروتمند كشته 

داوود توبـه كـرد و  .خدای اسرائيل گفته است تو همان مرد هسـتى: ناثان به داوود گفت

ها از پيروان عهد  اين تهمت. )14–1 ، صـص12جدوم اشموئيل، (خدای تعالى توبه او را پذيرفت 

مقاتـل از . های تاريخى و تفسيری آنان راه يافـت عتيق به مسلمانان منتقل شد و در كتاب

را  7مفسران برجسته قرن دوم هجری با اندكى تعديل در داستان كتـاب مقـدس، داوود

شـدن زمينـه  وِريّا برای فراهماازبين رفتن  چرانى به ناموس ديگران و تمايل به تا مرز چشم

 مجمع البیاندر تفسير . )640-639صص، 3 ، جق1423  بلخى،(ازدواج با همسر او پيش برده است 

  . )735، ص8 ، ج1372طبرسى، ( سوره ص به موضوع ازدواج داوود اشاره شده است 25ذيل آيه 

 25تـا  21تـوهم ارتبـاط آيـات  ،آنچه لغزش اين گروه از مسلمانان را در پى داشـت

؛ 155، ص3ج، ق1423  بلخى،: ك.ر(وِريّا است ابا همسر  7با داستان ازدواج داوود» ص«سوره 

ــرى، 385، ص8، جق1404ســيوطى،  ــن حمــوش، 184، ص21، جق1412؛ طب ؛ 6232، ص10، جم2011؛ مكــى ب

محتوای آن آيـات . دنكه آن آيات به اين ماجرا نظر ندار ؛ درحالى)74، ص1، ج1386اثيـر،  ابن

به تو  گاه كه از ديواِر بلند خانه داوود باال رفتند، گران، آن آيا خبِر آن ستيزه«: چنين است

گفتند نترس، ما دو  ،رسيده است؟ وقتى كه بر داوود وارد شدند و او از آنان بيمناك شد

اند؛ ميـان مـا بـه  گروهيم كه با يكديگر نزاع داريم؛ برخى از ما بر برخى ديگر ستم كرده

ايـن : يكـى از آنـان گفـت. حق داورى كن و ستم روا مدار و ما را به راه عدل راه نمـاى

ميش دارد و من يك ميش دارم؛ او گفته است كه بايد سرپرسـتى  99ت كه برادر من اس

يقين برادرت با  به: داوود گفت. آن را به من واگذارى و در گفتار بر من چيره شده است

هاى خـود بـر تـو سـتم كـرده اسـت و  ساختن آن با ميش درخواست ميش تو براى همراه

كننـد، مگـر  بـه يكـديگر سـتم مى ،آميزند بسيارى از شريكان كه اموال خود را به هم مى

داوود . اند و اينان هم بسيار اندك هستند كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده

سـبب   ايم و او بـه گونه داورى كرد، ولى دريافت كـه مـا او را بـدين وسـيله آزمـوده اين

بـه  پس از پروردگـارش آمـرزش خواسـت و ؛شتاب در قضاوت دچار لغزش شده است
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پس ما آن لغزش را بر او بخشيديم و قطعـاً او را . ركوع درآمد و به درگاه خدا توبه كرد

  .»اى بلند است و بازگشتى نيكو خواهد داشت نزد ما مرتبه

گوسـفند در منـافع تنهـا گوسـفند بـرادرش  99 ظاهر اين داستان كه از طمع صـاحِب 

فراوانى است و طمع به همسر سخن گفته است، شباهت به كسى دارد كه دارای همسران 

دو ماجرا سبب شده است برخى برای فهم  اين شباهت ظاهریِ . شخص ديگر كرده است

های عهد عتيق كمك بگيرند و پيش از آنكه مشكل را حل كننـد، آن  آيه از همان افسانه

را پــس از برشــمردن برخــى  7داســتان داوری داوود» ص«ســوره . تر ســازند را پيچيــده

َو اذْكْر « :رت آورده است، مانند قدرتمندی و توجه مكرر به خدای تعالىفضايل آن حض

اٌب؛ و بنده ما، داوود نيرومند را ياد كن كه او بسـى بازگردنـده  ُه َأو َعبَْدنا داُوَد َذا اْألَيِد ِإن

نيـز بـه  را هـا و پرنـدگان ای كـه كوه گونـه تسـبيح در صـبح و شـام به ؛)17: ص(» به ما بود

ا َسـخْرنَا الْجِبـاَل َمَعـُه يَسـبْحَن بِالَْعِشـى َو « :كرد با خود در تسبيح خدا وادار مىهمراهى  ِإن

» كردند ها را رام ساختيم كه شبانگاه و بامداد همراه با او تسبيح مى اْإلِْشراِق؛ همانا ما كوه

َو َشَدْدنا ُملْكُه َو آتَينـاُه « :برخورداری از سلطنت پايدار، حكمت و داوری نهايى ؛)18: ص(

دانـش و ( اش را اسـتوار كـرديم و او را حكمـت الِْحكَمَة َو فَْصـَل الِْخطـاِب؛ و پادشـاهى

. )20: ص(» داديـم ]كه ميان حق و باطل جدا كند[و گفتار روشن و پاكيزه  )كردار درست

ده اسـت، اين فضايل هيچ تناسبى با حركت نادرستى كه بـه آن حضـرت نسـبت داده شـ

ای و  ل حاشـيهئتوانـد بـر مسـا ندارد؛ پس آياتى كـه بعـد از ذكـر آن فضـايل آمـده، نمى

  . وِريّا منطبق باشداای ازدواج داوود با همسر  افسانه

وِريّـا بـا همسـر او ازدواج كـرد و بـا ايـن حركـت بـر اپس از شـهادت  7بله داوود

يگران به آن حضرت اقتدا كننـد بودن ازدواج با زنان بيوه خط بطالن كشيد تا د نكوهيده

هـای حكومـت دينـى داوود، فاقـد سرپرسـت شـده  و اين قشر عظيم جامعه كه در بحران

هايشان يافتند،  هايى شنوا برای افسانه سازان كه گوش بودند، كمتر آسيب ببينند؛ اما شايعه

نقـش های خود چنان آميختند كه نـه تنهـا  اين حركت مبارك را با دروغ ،ها ساخته قصه

. تبديل كردنـد 7ای برای كوبيدن داوود ش را از آن گرفتند، بلكه آن را به حربها اصلى

پيش از اسالم در دوره جاهليت . نيز رخ داد 9شبيه اين ازدواج، در زندگى رسول اكرم
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 رفت يـا زنِ  رو اگر پسرخوانده از دنيا مى ازاين ؛دانستند ى مىتنپسرخوانده را همانند پسر 

آن حضرت مأموريت داشـت . دانستند داد، ازداوج با او را ممنوع مى ق مىخودش را طال

همسـرش ) پسرخوانده رسول اكـرم(رو پس از اينكه زيد  اين سنت غلط را بكوبد؛ ازاين

برخى در برابر ايـن رفتـار رسـول اكـرم، . زينب را طالق داد، پيامبر با زينب ازدواج كرد

  .)37: احزاب: ك.ر(سخنان ناروايى مطرح كردند 

های بسـيار زشـتى كـه بـه حضـرت  سـرايى عهـد عتيـق و نسـبت نظـر از افسانه  صرف

وِريّا اتوان گفت در آيات قرآن به حادثه ازدواج داوود با همسر  داده است، مى 7داوود

ای وجود نـدارد و داسـتانى كـه منشـأ ايـن تـوهم شـده اسـت، ارتبـاطى بـه ازدواج  اشاره

فصـل «ای كه سـخن آن حضـرت  گونه به 7ه داوودآموختن قضاوت ب. ندارد 7داوود

باشد، تمرين الزم داشته است و خدای تعالى زمينه آن را بـا حضـور غيرعـادی » الخطاب

پـس از شـتابزدگى در  7شاكيان و بـرانگيختن اضـطراب در او فـراهم سـاخت و داوود

خداونـد  از نخواستن از مدعى و نشنيدن كالم منكر، خود را خطاكار يافـت و قضاوت و بيّنه

اما  ؛كار گرفته شده بود خواست آن خطا را ناديده بگيرد؛ خطايى كه در شيوه قضاوت به

دو . جـاری نسـاخته بـود 7همان قضاوت عجوالنه نيز چيزی جز حقيقت به زبـان داوود

متخاصم كه با طرفداران خود در وقـت اختصاصـى عبـادت بـدون همـاهنگى قبلـى نـزد 

و نقش دو متخاصم را تمثل كرده باشند يا انسان بوده و بـرای داوود آمدند، فرشته باشند 

  نزاع واقعى نزد آن حضرت آمده باشند، تفاوتى در نتيجه كار ندارد؛ زيرا درنهايت زمينه

را در قضـاوت  7و داوود شـتتنبه آن حضرت فراهم شد و اين حادثه اثر خـود را گذا

كـه  آمدند برای قضاوت 7اوودداستان دو متخاصمى كه نزد حضرت د. تر كرد آبديده

چه بـا  - 7دهد محور آزمايش داوود سوره ص آمده است، نشان مى 26و  25در آيات 

كيفيـت قضـاوت بـوده و ارتبـاطى بـه زنـدگى  –حضور متخاصـم واقعـى و چـه تمثلـى 

وگرنــه بايــد در ادامــه داســتان بــه تــالش داوود بــرای  ،شخصــى حضــرت نداشــته اســت

  .كرد كرد و خالفت در قضاوت را مطرح نمى شاره مىكردن تعداد همسرانش ا كم

، اصـل 7شده از امام رضا در سخن نقل. مطرح بوده است :اين شبهه از زمان ائمه

مسـلمانان،  نظـرانِ  مأمون صـاحب: گويد ابوصلت هروی مى. شبهه و پاسخ آن آمده است
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 سى الرضا گردمو  بن  ى، مجوس و صابئى و ديگران را برای مناظره با علىمسيح، یيهود

جهـم نـزد حضـرت   بـن  محمد  بن  در اين جلسه، على. آورد و امام بر همه آنان چيره شد

. يـديگو شما كه به عصمت پيامبران اعتقاد داريد، درباره اين آيات چـه مى: آمد و گفت

گاه برخى آياتى كه درظاهر با عصمت پيامبران سازگاری ندارد، مطـرح كـرد و امـام  آن

. اسـتيكى از آن موارد، آيات سوره ص بـود كـه دربـاره حضـرت داوود  .پاسخ فرمود

گوينـد؟  كسان شما دربـاره داوود چـه مى: جهم فرمود  بن  محمد  بن  به على 7امام رضا

صـورت  گويند هنگامى كه داوود در محراب مشغول نماز بـود، شـيطان به مى: وی گفت

ا قطع كرد و به دنبال گـرفتن پرنـده داوود نمازش ر. اى برايش مجسم شد زيباترين پرنده

پرنده به بام پريد، باز دنبـالش بـاالى  .پرنده به حياط پريد و داوود آن را دنبال كرد. افتاد

داوود دنبالش بدان خانـه سـر كشـيد و زن . پرنده در خانه اوريا پسر حنان پريد. بام رفت

داوود كـه اوريـا را بـه . اوريا مشغول شستن خودش بود و داوود او را ديد و عاشقش شد

اوريا به ميدان . بفرست  جبهه جنگ فرستاده بود، به فرمانده جبهه نوشت اوريا را به ميدان

دوباره نوشت كه او را جلـو تـابوت . رفت و بر مشركان پيروز شد و بر داوود ناگوار آمد

  . اين دفعه اوريا كشته شد و داوود زنش را تزويج كرد. به جنگ بفرست

ا ِإلَيِه راجِعُونَ « :دست به پيشانى زد و فرمود 7امام رضا ِ َو ِإن ا ِهللاّٰ شـما بـه يكـى از  .»ِإن

اى رفـت، دل بـه  اعتنـايى كـرد، دنبـال پرنـده پيغمبران خدا نسبت داديد كه به نمازش بى

جهم عرض كـرد   بن  محمد  بن  على. گناهى را فراهم كرد هرزگى داد و وسيله كشتن بى

داوود گمان بـرد كـه خـدا ! واى بر تو: اّهللاٰ پس خطاى او چه بود؟ امام فرمود يا ابن رسول

خدا دو فرشته فرستاد تا از ديوار محرابش بـاال آمدنـد و . خلقى داناتر از او نيافريده است

گفتند يكى از ما بر ديگرى ستم كرده است، به حق ميان ما حكم كن و ما را به راه حـق 

مـيش  99اين برادر مـن . گونه مطرح كردند خودشان را اين سپس داستان. راهنمايى كن

بـرادری (عليـه  داوود بـر مدعى. گويد آن يكى را نيز به من بده مى. دارد و من يك ميش

شتاب كرد و گفت او به تـو سـتم كـرده كـه يـك مـيش تـو را نيـز ) ميش داشت 99كه 

كـه در جـوابش چـه عليه نيز نگفـت  خواسته است و از مدعى شاهد نخواست و به مدعى

مگـر قـرآن را . گوييـد نه در آنچه شـما مى بود پس خطای داوود در حكمش. گويى مى
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ا َجَعلْناك َخليفًَة فِـى اْألَْرِض فَـاْحكْم «: فرمايد نخواندی كه خداى عز و جل مى يا داُوُد ِإن

بِِع الَْهوى ِ ِإن   بَيَن الناِس َو ال تَت ِ لَُهـْم  فَيِضـلك َعـْن َسـبيِل اّهللاٰ ذيَن يِضـلوَن َعـْن َسـبيِل اّهللاٰ الـ

قـرار  ]خـود[َعذاٌب َشديٌد بِما نَُسوا يْوَم الِْحساِب؛ اى داوود ما تو را در روى زمين خليفـه 

پس ميان مردم به حق داورى كن و از هواى نفس پيـروى مكـن كـه تـو را از راه  ؛داديم

را عـذابى سـخت  نآنـا ،شـوند گمراه مـى كسانى كه از راه خدا مسلّماً  .خدا گمراه سازد

   .»)26: ص(است در برابر آنكه روز حساب را فراموش كردند 

  اّهللاٰ پس داستان او با اوريا چه بود؟  يا ابن رسول: جهم گفت  بن  محمد  بن  على

مـرد يـا كشـته  در زمـان داوود هنگـامى كـه شـوهر زنـى مى: فرمود 7حضرت رضا

اول كسى كه خدا برايش مباح كـرد پـس از قتـل . كرد نمىشد، ديگر آن زن ازدواج  مى

داوود بود و اين امـر بـر اوريـا سـخت و نـاگوار آمـد  ،كند، با آن زن ازدواج زنى شوهرِ 

  .)92-91ص، ص1362صدوق، (

بـه افسـر رشـيد و فـداكارش  7اين است كـه خيانـت داوود ،حاصل آنچه گفته شد

و تطبيـق داسـتان داوری آن حضـرت بـين صـاحبان  اسـت اوريّا تـوهمى نادرسـت بـوده

  .گوسفند كم و زياد، ربطى به ماجرای ازدواج حضرت با همسر اوريّا ندارد

  در عهد با کافران 9توهم خیانت پیامبر اعظم. ٢- ٣

  :گويد مىنقد قرآن دكتر سها در كتاب 

رای بسـت و بـ بـس مى های قدرتمند كفار يا اهل كتاب قرارداد آتش محمد با گروه

رفت و پس از تسليم يا نابودی آنان به سـراغ  تر مى های ضعيف جنگ به سراغ گروه

ای قرارداد آنان را لغـو و بـه آنـان  گشت و با كمترين بهانه اقوام طرف قرارداد برمى

زيـر  ۀچنانچـه در آيـ ؛اين مطلب را محمد در قرآن هم آورده است. كرد تجاوز مى

ا تَخ«: كنيد مشاهده مى مِْن قَْوٍم ِخيانًَة فَانْبِْذ ِإلَيِهْم َعلـىَو ِإم افَن   ال يِحـب َ َسـواٍء ِإن اّهللاٰ

حتى بـا تـرس از شكسـتن  ای مثالً  ترين بهانه بنابراين با كوچك ؛)58: انفال( »الْخائِنينَ 

بـس را نقـض و بـه كفـار  توانند قـرارداد آتش قرارداد از طرف مقابل، مسلمانان مى

در بـازار،  .قينقاع قرارداد ترك مخاصمه داشت محمد با يهود بنى الً مث... حمله كنند
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يك فرد مسلمان  .شدن آلت تناسلى زنى مسلمان شد زرگری يهودی موجب آشكار

 .شدن آلت تناسلى زنى كشـت خاطر آشكار  دقت كنيد انسانى را به. زرگر را كشت

را بهانه قـرار داد و محمد همين واقعه  .سپس چند يهودی آن مسلمان قاتل را كشتند

سـپس تصـميم گرفـت تـا  .قينقاع حمله كرد و كشتار كرد تا پيروز شـد بنى  به طايفه

همه را قتل عام كند و با اصرار بيش از حد عبداّهللاٰ بن ابى قبول كرد كـه آنـان همـه 

، 1393دكتـر سـها، (چيز و سرزمين خود را به مسلمانان بدهند و مدينه را تـرك كننـد 

  .)682 – 681صص

زيــرا او و  ؛نيســت نقــد قــرآنكــردن نويســنده  مجــاببــه ايــن شــبهه  هــدف از پاســخ

اين خصلت كسانى است كـه از . اند منظور دريافت پاسخ ننوشته همكارانش كتابشان را به

اين گروه اگر پاسخى دريافت كنند آن را تنها . كردن ندارند اعتراض هدفى جز اعتراض

به گفته همـان . ای جديد برای اعتراض در آن بيابند كنند كه بهانه به اين هدف مطالعه مى

نويسنده، او يك محقق است و در همان مدارس دينى كه علمای بزرگ اسالمى از آنان 

ها سال و تا آنجا ادامـه داده اسـت  ا دهها درس خوانده است، مطالعاتش ر اند، سال برآمده

 هنظر شد ر علوم اسالمى مثل تفسير، حديث، تاريخ اسالم، فقه و فلسفه صاحببيشتكه در 

ای  امـا بهـره ؛)3، ص1393دكتر سها، (و مدتى طوالنى مدرس بعضى علوم اسالمى بوده است 

ن كنـد كـه كه نصيب خود كرده، اين است كه تمام عمر خود و همكـارانش را وقـف آ

 9بگردد و ايرادی موجود يا موهوم بيابد و آن را حربه خود در هجـوم بـه پيـامبر اكـرم

ای كه برای ورود  شود تنها انگيزه دانسته مى ،يابد از آثاری كه به نام او نشر مى. قرار دهد

يـا   اگـر در نقـل غـزوه. های اعتـراض بـوده اسـت به مدارس دينى داشـته، كشـف زمينـه

ای، روايات گوناگونى وجود داشـته باشـد، آن قـول بـرای ايـن فـرد و  حادثهسخنرانى يا 

همكارانش جذاب و قابل پيگيری است كه بتوانند از آن چماقى برای تهـاجم بـه اسـالم، 

روسـت كـه قـرآن گـاهى تـرجيح داده اسـت در برابـر  ازاين. بلكه اديان آسمانى بسازند

بسنده كند و بـا ايـن روش بـه مخاطبـان خـود  گونه افراد، به نقل شبهه آنان های اين شبهه

–7: فرقان: ك.ر(افكنى است، بدون آنكه منتظر پاسخ باشند  بفهماند كه كار اين گروه شبهه

رود، بررسى درستى يا نادرستى اطالعاتى اسـت  بنابراين انتظاری كه از اين پاسخ مى ؛)11
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بـا بررسـى سـه نكتـه روشـن . اند، تا حقيقت برای طالبان آن روشـن گـردد كه ارائه داده

ای كـه بـرای پيـامبر  آورده، نـه در اصـل شـيوه نقـد قـرآنخواهد شد كه آنچـه نويسـنده 

  . بيان كرده حقيقت دارد و نه بر مثالى كه آورده، منطبق است 9اكرم

تاريخ زندگانى آن حضرت نشان نداده  :9بررسى تاريخ زندگانى پيامبر اكرم) الف

بـس بـا قدرتمنـدان، روی آورده  تر به قـرارداد آتش يفهای ضع كه برای سركوب گروه

به  نقد قرآن -يا بهتر بگوييم نويسندگان  -برای مثال در همان داستانى كه نويسنده  ؛باشد

اين محاصره و تبعيد كه به غلط نام . اند، خبری از اين شيوه در كار نيست آن اشاره كرده

، 2، ج1386اثيـر،  ابن(ز احـد اتفـاق افتـاد اند، پس از جنـگ بـدر و پـيش ا جنگ بر آن نهاده

. يعنى بين دو نبرد بزرگ با قدرتمندترين مخالفان اسالم كه مشركان مكه بودنـد ؛)137ص

آن بـوده كـه در شـبهه  9های رسـول خـدا بستن نها و پيما بس اگر قاعده كلى در آتش

های داخلى  بست تا گروهك بس مى اند، بايد آن حضرت با مشركان قرارداد آتش آورده

قينقاع را از پا درآورد كه درنتيجه بتواند با فراغـت بـال و زمينـه آمـاده بـه  مانند يهود بنى

بسـت، بـدون  های كوچـك پيمـان  كه نخست بـا قـدرت درحالى ؛جنگ با مشركان رود

 9پيامبر اعظـم. آنكه با قدرتى بزرگ، همچون مشركان مكه قرارداد صلحى بسته باشد

مدينه و هنگامى كه با اوس و خزرج قرارداد نوشـت، از يهوديـانى در ورود به  ابتدایدر 

هـر «: نامـه آمـده اسـت در آن پيمان. آن قرارداد ياد كرد كه نام و آوازه چندانى نداشتند

يهـود هنگـام ... شود و با ديگر مسلمانان مسـاوی اسـت يهودی از ما پيروی كند ياری مى

عوف و بندگانشان با مسلمانان در  يهود بنى. ردازندپ جنگ همراه مسلمانان هزينه جنگى را مى

 ،اما هركه ستم كنـد ؛ند، يهوديان دين خود را دارند و مسلمانان دين خود راا حكم يك ملت

حـارث،  نجـار، بنى بـرای يهوديـان بنى. اش را بـه هالكـت خواهـد انـداخت خود و خـانواده

شـطيبه  آينـد و بنـى شمار مى به ثعلبه ثعلبه، َجفْنه كه از بنى اوس، بنى َجشم، بنى ساعده، بنى بنى

نامـه از  در ايـن پيمـان .)501، ص1، ج1383هشـام،  ابن(» ...عـوف ثابـت اسـت همان حقـوق بنى

عالمه سيدجعفر مرتضى مقصود از آنـان . ى ياد شده است كه از نژاد عرب بودنديهوديان

يعقوبى نيز در  .)255، ص4، جق1426عاملى، (اند  قبايل انصار بوده وداند كه جز را يهوديانى مى

همسـايگى بـا يهـود،  سـبب  داند كـه بـه تاريخ خود آنان را گروهى از اوس و خزرج مى
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نضـير،  بـا سـه قبيلـه بنى 9رسـول خـدا .)310، ص1تـا، ج عقوبى، بىي(آيين يهود را برگزيدند 

قَينُقاع قرارداد مستقلى را امضا كرد كه براساس آن، يهود نبايد عليه پيامبر  قريظه و بنى بنى

يا يكى از يارانش به زبان، دست، اسلحه، مركب، نه در پنهانى و نه آشكارا، نـه  9اكرم

در ادامه آن . و خداوند را بر اين پيمان گواه قرار داد در شب و نه روز اقدامى انجام دهد

تواند خون  پس اگر يهود اين تعهدات را ناديده بگيرد، رسول خدا مى«: پيمان آمده است

خطـب، اُحيى بـن . »ايشان را بريزد، زن و فرزندانشان را اسير و اموالشان را غنيمت بگيرد

قريظه و ُمَخيريـق، مسـئول پيمـان  مان بنىكعب بن اسد، مسئول پي ،نضير مسئول پيمان بنى

 نقـد قـرآنای كـه نويسـنده  بنابراين قاعـده ؛)260، ص1م، ج1998احمدی ميانجى، (قينقاع بود  بنى

كم بـر ايـن برهـه از تـاريخ زنـدگانى آن  يـا دسـت 9بيان كرده بر زندگانى رسول خدا

  .ای ديگر ارائه نكرده است حضرت منطبق نيست و ناقد يادشده نمونه

داستانى كه در آن كتاب آمده است  :نقد قرآنشده در كتاب  بررسى داستان نقل) ب

گرچـه ظـاهر عبـارت برخـى راويـان مـاجرا  .قينقاع نبوده اسـت نيز عامل اصلى تبعيد بنى

های ديگری كه به اين قسـمت  گرفتن نقل ، ولى ناديده)128، ص7، جتـا بىبيهقى، (همين است 

. سـتا گرفتن از آن خطا ند، تحقيق را ناقص كرده و نتيجه قطعىا از تاريخ مدينه پرداخته

ای  گونـه به يك نقل اكتفا كرده اسـت و آن را به فقطهای مختلف  نويسنده بين تمام نقل

قينقـاع از مسـلمات تـاريخ  بـا بنى 9مطرح كرده كه گويا تأثير آن در رويـارويى پيـامبر

است، بدون آنكه به اختالف نظر مورخان در اسباب محاصره و تبعيـد ايـن قـوم يهـودی 

قينقـاع را برخاسـته از حركـت ناپسـند يكـى از افـراد آن قبيلـه  وی تبعيـد بنى. اشاره كند

هـای او را بـه هـم گـره زده بـود و  لباس ،داند كه بـرای كشـف عـورت زن مسـلمانى مى

در واكـنش بـه ايـن  .مسلمانى كه شاهد ماجرا بود تـاب نيـاورده و آن يهـودی را كشـت

مد ايـن گسـتاخى آن اقينقاع، آن مسلمان را كشتند و پي خشونت، چند تن از يهوديان بنى

  . قينقاع و تبعيد آنان انجاميد شد كه مسلمانان برآشفتند و كار به محاصره قلعه بنى

سوی آن   دهد دليل اصلى لشكركشى مسلمانان به مى های تاريخى نشان بررسى كتاب

قبيله، حوادث مقطعى و احساسى نظير آنچـه بـر سـر آن زن و مـرد مسـلمان آمـد، نبـوده 

امـا در  ؛)256، ص6، ج1386اسـماعيلى، (نظر دارند   مورخان در عهدشكنى آن قوم اتفاق. است
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در . اند مشتركى متمركز نشـده ن را شكستند، بر نقطهانابيان كاری كه با آن، عهد با مسلم

. يك احتمال، آنان زمانى نقض عهد كردند كـه پيـروزی اسـالم در نبـرد بـدر را ديدنـد

عموم كسانى كه زمان عهدشـكنى يهـود را همزمـان بـا خبـر پيـروزی مسـلمانان در بـدر 

ولـى  ؛انـد دانند، حركت خاصى را كه نشانه عملى برای عهدشكنى باشد، نقـل نكرده مى

اند كه يهوديـان را در بـازار قينقـاع  را روايت كرده 9وری و جدی پيامبر اكرمهشدار ف

پيش از آنكه ماننـد آنچـه بـر سـر  ،گرد آورد و از آنان دعوت كرد كه اسالم را بپذيرند

اگـر بـا مـا جنگـى  .دانست قريش جنگيدن نمى: آنان گفتند. قريش آمد به آنان نيز برسد

، 2، جق1410سجسـتانى، (ای  همـاوردی ماننـد مـا نداشـته داشته باشى، خواهى دانست تاكنون

اين عهدشـكنى  .)142تـا، ص عبدالبر، بى ، ابن256، ص7تا، ج حجر، بى ؛ ابن183، ص9تا، ج ؛ بيهقى، بى33ص

ای هرچند  رفت حادثه ولى هرلحظه بيم آن مى ؛واكنش فوری مسلمانان را در پى نداشت

يهوديان بكشاند؛ زيرا عهدی بين آنـان بـاقى كوچك كار را به درگيری بين مسلمانان و 

  . نمانده بود كه صلح پايداری را تضمين كند

حادثه اهانت به زن مسلمان كه در شبهه يادشده محور اصلى عهدشكنى معرفى شده، 

زيرا زمانى انجام گرفت كه عهدی بـاقى  ؛درحقيقت نقشى در شكستن عهد نداشته است

قينقاع در قلعه خود سنگر گرفتنـد  ه بود كه يهوديان بنىآری پس از اين حادث. نمانده بود

سـه مـاه ( )176، ص1، جق1405واقدی، (در نيمه شوال سال دوم . و كار به محاصره آنان كشيد

هاى ايشان را محاصره  قلعه 9پيامبر اكرم) پس از تغيير قبله و اندكى پس از پيروزى بدر

ون كمترين درگيری تسليم شدند و فرمـان روز محاصره بد پانزدهقينقاع پس از  بنى. كرد

القری، بـه  نشين وادی ای كوتاه در مناطق يهودی كوچ از مدينه را پذيرفتند و پس از وقفه

  . )180، ص1، جق1405؛ واقدی، 141تا، ص عبدالبر، بى ابن(در شام رفتند » اذرعات«

داســتان  ای را پــيش از نويســنده آيــه :نقــد قــرآنبررســى مســتند قرآنــى نويســنده ) ج

ای حتى با ترس از شكستن  ترين بهانه قينقاع آورده و نتيجه گرفته است كه با كوچك بنى

بس را نقـض و بـه كفـار حملـه  توانند قرارداد آتش قرارداد از طرف مقابل، مسلمانان مى

ا تَخافَن مِْن قَـْوٍم ِخيانَـًة فَانْبِـْذ ِإلَـيِهْم َعلـى«: آن آيه چنين است. كنند ال   َو ِإم َ َسـواٍء ِإن اّهللاٰ

 ]از آنان كه با هم معاهده داريـد[شكنى گروهى  يِحب الْخائِنيَن؛ و اگر از خيانت و پيمان
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بر مبناى تساوى و عدالت به سوى آنها بيفكن  ]نقض پيمان خود را[ پس تو نيز ،بيم دارى

  . )58: انفال(» كه همانا خداوند خائنين را دوست ندارد ،]و بدون اعالم، پيمان خود مشكن[

مفاد آيه اين نيست كه به مجرد هرگونه ترسى از خيانت دشمنان، بايد عهد با آنان را 

  : نقض كرد و به آنان حمله كرد، بلكه چند نكته در آيه قابل توجه است

ا تَخافَن «نون تأكيد ثقيله در ) الف يد ترس جدی و شـديدی از دهد كه با نشان مى» ِإم

  خيانت دشمن برای رهبر جامعه اسالمى پديد آمده باشد؛ 

گويای آن است كه رهبر مسلمانان در صورت ترس شديد از » فَانْبِْذ ِإلَيِهمْ «فرمان ) ب

خيانت حق ندارد عهدنامه را نقض كند و به دشمن حمله كند، بلكه بايد به دشمن اعـالم 

بايـد دشـمن » َسـواءٍ   َعلـى«فسخ شده است و به شهادت قيـد  و ىكند كه عهد با شما ملغ

آنان بايد از الغای عهـد . همان احساسى را درباره آن عهد داشته باشد كه مسلمانان دارند

اگـر پـيش از اعـالم فسـخ . باخبر شوند و بدانند كه مسلمانان در برابر آنان تعهدی ندارند

الف آن قرارداد باشد، مسلمانان نيز خائن عهد، حركتى از مسلمانان مشاهده شود كه برخ

َ ال يِحـب الْخـائِنينَ « .خواهند بود و خدای تعالى با هيچ خائنى سر دوسـتى نـدارد . »ِإن اّهللاٰ

جانب انصاف را رعايت كرده بودنـد،  نقد قرآناگر دكتر سها و يارانش در تأليف كتاب 

ای قرارداد آنان را لغو و  ا كمترين بهانهب« 9اين استنباط را از آيه نداشتند كه پيامبر اكرم

هـر قـراردادی كـه بـين دو طـرف بسـته  .)682ص: 1393دكتـر سـها، (» كـرد به آنان تجاوز مى

 .تواند آن را فسـخ كنـد دو طرف حق فسخ آن باقى است و مى شود، همواره برای هر مى

فسـخ آن آگـاه تنها چيزی كه الزام اخالقى دارد، اين است كـه بايـد طـرف مقابـل را از 

هر كشوری حق دارد بـه . سازد و پيش از آگاهى او كاری برخالف آن عهد انجام ندهد

المللى ملحق شود و در صورتى كه آن را به صالح كشـورش ندانسـت، از آن  پيمانى بين

پيمانان اعالم كند و بدون اين اعالم، كاری  پيمان خارج شود و خروج خود را به تمام هم

عهـدهای . ماجرای برائت از مشركين نيز بر همـين اسـاس بـود. ام ندهدخالف پيمان انج

دار الغا نشد و عهدهايى كه بدون تعيين مدت، بين مسلمانان و مشـركان بسـته شـده  مدت

ابالغ شد و چهار ماه به آنان فرصت داده شد  االغا شد و به تمام مشركان در من بود، رسماً 

قينقـاع سـه  گونه كه به يهوديان بنى همان ؛)5-1: توبه :ك.ر(برای خود راه ديگری پيدا كنند 
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كسـانى كـه بـه فسـخ عهـد در . روز مهلت داده شد كارهای خروج خود را سامان دهنـد

وفــايى دشــمن اعتــراض دارنــد، اگــر ببيننــد دشــمنان بــرای  شــديد از بى تــرسصــورت 

كننـد  شوند، سنگربندی كرده و نيـروی كـافى بـه مرزهـا گسـيل مى عهدشكنى آماده مى

ای كه هر لحظه اراده كنند، بتوانند بخالف عهد خود عمل كـرده و حملـه كننـد،  گونه به

دهند همچنان به عهد خود وفادار بمانند و فقط خود را در وضع ناامن قرار  آيا ترجيح مى

كسانى كه نخسـت پيمـان ؟ دهند و سعى خواهند كرد حالت امنيت دشمن را به هم نزنند 

تازند و برخـى  بر آنان مى ،ه كه اعتماد مسلمانان را به خود جلب كردندگا بندند و آن مى

رسانند، نبايد در امان كامل بمانند تا هرگـاه  و به شهادت مى كنند مىمسلمانان را غافلگير 

  .و خود در پناه پيمان پيشين، آسوده زندگى كنند ،ای وارد ساخته ، ضربهكنند مىاراده 

  گيری نتيجه

قرآن كريم ضمن بيان مصاديقى از خيانت به مردم، پيامبران الهى را از خيانـت بـه . 1

  . مردم پيراسته است

وجود خيانت در پيامبران، نه تنها با عصمت پيامبران و مقام نبوت تنافى دارد، بلكه . 2

انـدازد و ديگـر هـيچ اعتمـادی بـه سـخنان آنـان حاصـل  آنان را از چشم مردم مى

  . آنان لغو خواهد بود فرستادندرنتيجه  ؛شود نمى

با وجود داليل عقلى و نقلـى بـر عصـمت پيـامبران و پيراسـتگى آنـان از خيانـت، . 3

  . خواهد بود پايه ای و بى نسبت خيانت به برخى پيامبران، براساس مطالب افسانه

شبهه خيانت حضـرت داوود بـه همسـر يكـى از فرمانـدهانش، نـه از سـند محكـم . 4

آياتى از سـوره . باشد ى برخوردار است و نه با آيات قرآن كريم سازگار مىتاريخ

 اسـتص كه برای اثبات اين شبهه به آنها استناد شده است، صرف يك مشـابهت 

  . شده بر اين موضوع وجود ندارد گونه داللتى در آيات ياده و هيچ

كـافران مطـرح هـا بـا  پيمان درای كه برای اثبات شبهه خيانت حضرت رسـول  آيه. 5

شده و موضوع تاريخى برای آن آورده شده، نادرست است؛ زيـرا نـه آيـه چنـين 

    .استده مستند شداللتى دارد و نه موضوع تاريخى ذكر
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