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و کسی که غیر از «فرماید:  پایان خداوندی را سزاست که می ستایش بی
شود و او در آخرت  (آئین و شریعت) اسالم، آئینی برگزیند، از او پذیرفته نمی

 .)١(»زیانکاران خواھد بود ۀاز زمر
سوگند به کسی که جان «فرماید:  و درود خداوند بر پیامبری که می

محمد در دست اوست ھر کس از این امت، یھودی باشد یا مسیحی اگر 
 ۀام ایمان نیاورد و بمیرد، از زمر دعوت مرا بشنود، و به آنچه من آورده

سوگند به کسی که جان محمد در دست «گوید:  . و می»دوزخیان است
ردید و از او ک بود و شما مرا ترک می اوست اگر موسی در میان شما می

من  ۀھا بھر شدید، شما از میان امت نمودید به شدت گمراه می پیروی می
درود جاویدان و پایدار  -. »باشم شما می ۀھستید و از میان پیامبران من بھر

نماید، این  ترین فجایعی که اسالم را تھدید می یکی از سخت -خدا بر او باد. 
اسالمی  ما و متفکران، در مورد اصولھا و در گفتگو با عل است که در رسانه

شود، و اصول اسالمی به صورت گزینشی برخی  بحث و تبادل نظر می
شوند، متأسفانه کسانی که خداوند از آنان عھد  ای دیگر رد می پذیرفته، و پاره
شایسته انجام  ۀالھی را به مردم برسانند، و این وظیفه را بگون گرفته تا پیام

نشان  شوده، و ھیچ حرکت و جنبشی از خوددھند، لب به سخن نگ
فرماست. تا آن جا که عالم  دھند. و سکوتی فراگیر بر علما و عقال حکم نمی

 بیشتر از جاھل نیازمند اندرز و نصیحت است.
شود و به خالف آن  و کار به جایی رسیده که کالم خداوند تحریف می

کلمه کافر را باید تغییر  خوانند که دھند. از آن جمله به این فرا می دعوت می

                                           
 ﴾٨٥ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �ِخَرةِ ٱدِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ�  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱيَبۡتَِغ َ�ۡ�َ  َوَمن﴿ -١
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اند که اسالم،  فراموش کرده ھا آنای دیگر آورد.  داد و به جای آن کلمه
رو، فرد موحد و یکتاپرست چون  اسالم است، و کفر، کفرست. از این

زنی به خاطر دنیا و  ای ناآشنا مجبور است خود را پنھان کند. اگر چانه بیگانه
گفتند و  بود صاحبان دنیا سخن می می از دست رفتن متاعی از کاالھای آن

آوردند. متأسفانه در روزگار ما بسیاری از اھل علم  جویندگان آن فریاد بر می
اند، به راستی که امام  مردم و عوام الناس به دنیا چسبیده ۀبیشتر از تود

ھرچه  عالم«گوید:  احمد بن حنبل در این باره چه زیبا گفته است؛ او می
 ».شود به دنیا نزدیک کند بیشتر از خدا دور میبیشتر خودش را 

 چرا باید سخن گفت؟ 

جھان! اگر خداوند از اھل علم این پیمان را نگرفته  ۀسوگند به آفرینند
روی ستمگر سکوت نکنند و به گرسنگی و ضعف  بود، که در مقابل زیاده

اعتنا نباشند، من ھم کاری به کار کسی نداشته و در این امر  ستمدیده بی
رد. و ھمه کردم، ھدف من دنیا نیست و دنیا برایم ارزشی ندا دخالت نمی

و قدرت و عزت  دھد کس را که بخواھد یاری میداوند ھردانیم که خ می
 بخشد. می

وظیفه علماست که بپاخواسته و حق را بگویند و آیین الھی را یاری 
گویند،  رود که اگر سخن حق را نمی نمایند. اما از علمای فعلی انتظار می
گویند ھر کس تحت حمایت  ایم که می سخن باطل را به زبان نیاورند. شنیده

ار بگیرد به موفقیت دست یافته و نیز اگر از سِر سازش در آید راحت و قر
ای جز  آسوده خواھد بود. ولی در حقیقت سازش علما در این مورد نتیجه

از بیان توحید و فریبکاریشان نقطه  ھا آننشینی  ذلت و ننگ ندارد، و عقب
که بزرگترین اسرائیل است. آری، علما باید بدانند  تشابه آنان با علمای بنی
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ایستد درھم  مصلحت این است که باید ھر آنچه را که در برابر توحید می
شکسته شود. و توحید بزرگترین مصلحتی است که جھت تحقق آن باید 

ھرکه  تالش کرد، و شرک بزرگترین خطر و فسادی است که باید دفع گردد. و
از روی ترس و ھراس یا به علت تمایل به مصلحتی که به خیال خودش 

گیری کند،  بزرگتر از توحید است از یاری کردن توحید عقب بنشیند و کناره
داند که  سوگند به خدا که چنین فردی قاطعیت و جّدیت را نشناخته و نمی

بل چه زمان باید اقدام کرد و چه وقت دست نگاه داشت. پس کلمه توحید ق
از وحدت کلمه و مقدم بر آن است. اما متاسفانه مصلحان در میان مردمی 
که شیطان را مالک کارھای خود قرار داده و در دام اھریمن بزرگ گرفتار 

ھایشان تخم گذارده و جوجه پرورانده است و به  اند و اھریمن در دل آمده
گوید  ن مینگرد و با زبانشان سخ می ھا آنخزیده و با چشم  ھا آنآغوش 

خواھند شریعت را تغییر دھند  یاوری جز خدا ندارند. ظھور کسانی که می
ای نیست. ملحدان و منافقان و مشرکان وقت و زمان مشخصی را  چیز تازه

کنند، و ھمچنین موحدان  شناسند بلکه ھمواره عرض اندام کرده و می نمی
ردی مسلمان بپا اند. اینکه ف نشسته ھا آنو یکتاپرستان ھمواره به کمین 

خیزد تا برای جلب رضایت کافر سخنی را بگوید که پیش از او ھیچ  می
مسلمانی به زبان نیاورده است بدترین نوع خودباختگی و شکست روانی 
است. و متاسفانه برخی از علما ھم به خاطر جلب رضایت کافران و منافقان 

شکست روانی است که  اند. شاید این قضیه پیامد در این راستا قدم بر داشته
بینیم که  یازده سپتامبر از خود به جای گذاشته است. و اینجاست که می

بعد از یازده سپتامبر بسیاری از نویسندگان لب به سخن گشوده و به صورت 
ھای  گزینش برخی از مفاھیم را که به گمان خود با آن محاسن و خوبی

به خیال  ھا آنپردازند،  آن می دھند و به نمایند توضیح می اسالم را اظھار می
خواھند سیمای اسالم را زیبا و جذاب نشان دھند. آنان نبرد حق و  خود می
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باطل، کفر و ایمان، جھاد با دشمنان خدا را که از مفاھیم اصیل آیین الھی 
شود و از  کنند و کار به جایی رسیده که اسالم نقض می ھستند پنھان می

شود. و کسی که از آبرو و عزت و سرزمین و  یکافر گفتن به کافر پرھیز م
ھالکت  ۀکند به عنوان فردی که خود را در ورط جان خودش دفاع می

 گردد. انداخته معرفی می
گویند: مسلمانان باید با نصاری  خوردگان می بلکه برخی از شکست

دوستی و محبت ورزند. دیروز و امروز چقدر شبیه یکدیگرند، وقتی که 
لجزایر را اشغال کردند. مسلمانان چنان احساس شکست و ھا ا فرانسوی

ھا توانستند علمای مسلمین را بر آن دارند  نمودند که فرانسوی ضعف می
ھا مردود بوده و کاری است  تا فتوایی صادر کنند که جھاد علیه فرانسوی

اندازد و باید حکومت  ھالکت می ۀکه انسان با آن خود را در ورط
که احساس شکست  ھایی اینالجزایر پذیرفت. اگر  ھا را در فرانسوی

گوید تغییر دادن حکم و دستور  گیرند که می کرده، از وحی درس نمی می
شرعی به خاطر جلب رضایت کافر یا منافقی ستم بر خود و سبب ھالکت و 

ھا  مسلمان نابودی امت است، از این درس عبرت بگیرند که بسیاری از ما
ھایشان را ضایع  ه کرده و خود را خسته و پولھای خود را پار حنجره
ھا بخواھند  اند، تا از آن ھا رفته اند، و با التماس و زاری به سوی غربی نموده

آمیزی داشته باشیم و بیاییم برای  که بیاییم در کنار ھم زندگی مسالمت
ھا  ھای صلح جھانی دست در دست ھم دھیم، اما این اقدام آن تحکیم پایه

جز سرکشی و استکبار غرب و نفرت بیشتر آن از اسالم به بار  ای نتیجه
 نیاورده است.

پس ما باید با تمام افتخار و قدرت به دین اسالم چنگ بزنیم و شعار والء 
و براء (دوستی و دشمنی برای خدا) را احیا نموده و بر پا داریم و شریعت و 

لمین از قبیل کفار و قانون خداوندی را حاکم کنیم و با دشمنان اسالم و مس
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بیزاری جوییم، چنان که آیات و احادیث  ھا آنمنافقین دشمنی بورزیم و از
 شماری در این خصوص وارد شده است.  بی

 اسالم دین فراگیر

خواھیم به  اسالم دین حق و عدالت و آیینی فراگیر است. پس وقتی می
آن  نصوص آن تمسک جوییم نه اینکه قسمتی از ۀآن عمل کنیم باید به ھم

اظھار و قسمتی را به خاطر طمع یا مصلحتی دروغین پنھان کنیم. اسالم  را 
به نرمی و مھربانی در جای آن دعوت داده و به جھاد و درشتی در جای آن 

ھم ھمین است. پس ھمان طور که  صفرا خوانده است. و سنت پیامبر
و و گذشت است، ھمان گونه پیامبر نبرد و پیامبر رحمت و عف صایشان

رو، نباید چیزی را بپذیریم و چیزی دیگر را رھا کنیم.  باشد. از این مبارزه می
پیامبر در  ۀماست این است که از سنت و شیو ۀبلکه آنچه بر ما الزم و وظیف

محبت ورزیدن و دشمنی کردن پیروی کنیم. و به ھنگام تعامل با دشمن 
ھا  مسلمان را از نظر ضعف و قوت در نظر بگیریم. اگروضعیت مسلمین 

توانایی و قدرت داشتند بالفاصله به جھاد علیه دشمن اقدام شود و در 
صورتی که مسلمین ضعیف و ناتوان بودند با تمسک به آیات صبر، راه صبر و 

شود. به اضافه اینکه برای آمادگی و سامان  شکیبایی در پیش گرفته می
ھا  مسلمان شود و چنین نیست که سلمین فعالیت و تالش مییافتن قدرت م

با ذلت و خواری فقط تن به صبر و شکیبایی بدھند، بلکه باید برای توانمند 
شدن خود فعالیت نمایند. و آن وقت است که به ھمه جوانب شریعت عمل 
شده، و عمل به یک بخش بخشی دیگر را ملغی نکرده و به شریعت به طور 

فاھیم آن پنھان مورد تحریف و تغییر قرار بگیرد یا برخی از مکه آن کامل بی
 شود عمل شده است.
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 انحراف از دین 

 صاسالم منحرف شود و به آنچه بر محمد ھر کس از شیوه و برنامه
کند و  ترین سطح نابودی و گمراھی سقوط می نازل شده کفر بورزد به پایین

 تر است. حیوانات قرار داده بلکه از حیوانات ھم گمراه ۀاو خودش را در زمر
کافران قریش توحید را از بعضی از دعوتگران به تقریب ادیان و گفتگوی 

زنند، بھتر فھمیده بودند.  ھا که در عصر ما سنگ اسالم به سینه می تمدن

». شوید رستگار می ال اله اال اهللابگویید: «گفت:  ھا آنبه  صوقتی محمد
کند در پاسخ پیامبر چنین  آن گونه که خداوند از آنان حکایت می ھا آن

َجَعَل ﴿ گفتند:
َ
ٌء ُعَجاٞب  �لَِهةَ ٱ أ  .]٥[ص:  ﴾٥إَِ�ٰٗها َ�ِٰحًد�ۖ إِنَّ َ�َٰذا لََ�ۡ

واقعًا این (حرفی که  معبود قرار داده است؟ یک] معبودان را  ا [ھمهیآ«
 .»زند) چیز شگفتی است می

کافران قریش دانستند که کلمه توحید ھر معبودی غیر از الله را نفی 
که  ھایی اینپذیرد. بلکه برخی از ملحدان زمان ما توحید را از  کند و نمی می

دھند بھتر  به اسالم منتسب ھستند و ندای تقرب ادیان را سر می
 اند. پوتین رئیس جمھور روسیه وقتی در کشورش از آزادی مذھبی فھمیده

ادیان و  ۀدینی ھمھای  کتاب ما به آموزش و نشر«گفت، گفت:  سخن می
 آن را  دھیم به جز توحید، که اجازه نشر و آموزش مذاھب اجازه می

ھا و مذاھب را ملغی  دھیم، چون توحید غیر از خودش دیگر اندیشه نمی
 ». پذیرد کند و مشارکت را نمی اعالم می
نود به صورت واکنشی به  ۀدیان در دھھا یا تقارب ا گفتگوی تمدن ۀپدید

که صاموئیل ھانتنگتون ارائه داد پدید آمد. نخست » ھا برخورد تمدن«طرح 
ھا زدند، و به دنبال آن  گروھی از نویسندگان غربی سخن از گفتگوی تمدن
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 ۀھا بودند اندیش ھای تبلیغاتی غربی برخی از فرزندان مسلمین که بوق
ھا، و برابری ادیان را مطرح کردند، و  ین تمدنھا، و تقریب ب گفتگوی تمدن

جھان ایمان دارند و  ۀگفتند: که اھل کتاب ھمچون مسلمین به آفرینند
ھایی برای  کافر نیستند. و به دنبال این اندیشه و طرح، سمینارھا و کنفرانس

 آن را  گاھی اسالم را ستایش و ھا آنپردازش به این قضیه برگزار گردید. و 
نمودند، و طبق مصلحت و منافع خود اقداماتی چند  سم توصیف میبه تروری

جانبه و دو پھلو انجام دادند. و اینگونه سّم مھلک خود را پخش کردند و 
ھمه انسان ھستیم و ھمه باید برای آبادانی  ھا آنو ھا  مسلمان گفتند که ما

که ھرچه  احترام به رای دیگران ۀجھان بکوشیم، و در ذھن بسیاری اندیش
ھای غربی را میان مسلمین  باشد، را جای دادند. و مفاھیم و افکار و واژه

ھا و معیارھایی برای جوامع اسالمی  گسترش دادند تا به عنوان خواسته
مطرح شوند. متاسفانه برخی از فرزندان مسلمین از علما، و افراد عادی، و 

نامند  که مصلحت می افتادند. و دروازه آنچه راھا  این ھای نیز در دام موسسه
 برادری میان ۀمصلحت، کفر و اندیش ۀکامًال باز گشودند تا اینکه به بھان

ھا که بر آمده از  اولویت ۀو کافران وارد اذھان گردید. و با اندیشھا  مسلمان
ای که به خاطر  وضعیت مصلحت عمومی است حرکت کردند. اندیشه

ری و حکم نمودن که حق گذا دھد تا در قانون مصلحت به عقل اجازه می
بھتر بتوانند آنکه  خداوند است دخالت کند و به مخالفت برخیزد. و برای

اصول و احکام و قوانین اسالم را از واقعیت آن دور سازند و رنگ دیگری به 
 آنکه به تشریح آن بپردازند پناه بردند.  آن بدھند به کلیات بی

 
 



  وحدت کلمه بر اساس کلمه توحید   ٨

 

 هویت مسلمان

ھا آمده تا ھویت مسلمان را  ھا و روش رنامهاسالم با یک سری مفاھیم و ب
او را از دیگران متمایز و جدا نماید، و راه درست و گونه  این مشخص کند. و

رساند برای او معین و مشخص  شاھراه روشنی که او را به ساحل نجات می
 فرماید: گرداند. خداوند متعال می

ِ  قُۡل ﴿ ْ إَِ�  ۦَ�ِٰذه ۡدُعوٓا
َ
ِۚ ٱَسبِيِ�ٓ أ ۠ َوَمِن  �َّ نَا

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � [یوسف:  ﴾�ََّبَعِ�� ٱَ�َ

١٠٨[. 
گاھی و بیـنش بـه سـوی « بگو: این راه من است که من (مردمان را) با آ

 .»باشند) خوانم و پیروان من ھم (چنین می خدا می
بنابراین، نباید از ھیچ چیزی که متعلق به اخالق و زندگی امت مسلمان 

 ۀر شد. زندگی ما در پرتو رھنمودھای اسالم شیواست دست کشید و دو
مشخصی دارد که بر پایه یاور تسلیم شدن به خدا و بندگی کردن برای او، 
استوار است. اسالم مانند دیگر ادیان نیست، بلکه اسالم برای حفاظت دین و 
دنیا آمده، پس اسالم ھم به قضایای سیاسی و ھم به مسائل اجتماعی و ھم 

صادی پرداخته است. و نیز قضایای تربیتی و رفتاری را روشن به امور اقت
ھای کفرآمیز، و  نماید. اما قدرتمند بودن کافران و ضعف مسلمین و نظام می

اند، باعث  تحمیل کردهھا  مسلمان قوانین مخالف با دستور خدا که کافران بر
یر ای غ شده تا برخی از فرزندان مسلمین با کمال جسارت خواستار جامعه

 فرماید: اسالمی شوند. خداوند متعال می

فَُحۡ�َم ﴿
َ
ِ ُحۡكمٗ أ ۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ

َ
 ا لَِّقۡو�ٖ ٱلَۡ�ِٰهلِيَّةِ َ�ۡبُغوَنۚ َوَمۡن أ

 .]٥٠: ة[المائد ﴾٥٠يُوقُِنونَ 
آیا جویای حکم جاھلیت ھستند؟ چه کسی نیکوتر از خداوند، نزد اھل «
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 . »کند؟ تعیین، حکم می
ھا (یھود و نصارا) به  شکست کرده و حتی اگر غربیرو، احساس  از این

اشتباه خود پی ببرند و قوانین خود را تغییر دھند و قوانین دیگری را 
نیز به ھمراه آنان چنین ھا  مسلمان جایگزین قوانین فعلی خود نمایند،

نیز باری دیگر ھا  این ھا به قوانین اول خود برگردند. خواھند کرد. و اگر غربی
 ن قوانین روی خواھند آورد.به ھما

 حکم الهی

خداوند در دستور تغییر ناپذیر خویش چنین حکم نموده است که، ھر 
کس بر آیین اسالم نباشد کافر و سزاوار دوزخ است، و برای ھمیشه در آن 

اند و  ماند. این اساس توحید است و پیامبران به ھمین مبعوث شده می
اند، و بھشت و جھنم برای  نازل گشته ھا برای تاکید بر ھمین مطالب کتاب

ھمین آفریده شده است. و جھاد به ھمین ھدف مشروع گردیده، و ترازو بر 
ھمین اساس خواھد بود. و این اصل ثابتی است که مسلمانان در آن ھیچ 

پذیرد. ھر کس مردم را در  می آن را  اختالفی ندارند، و عالم و جاھلشان
بیندازد مسلمان نیست. چه رسد به اینکه با  مورد این اصل به شک و تردید

این اصل به شک و تردید  ۀآن مخالفت ورزد. ھر کسی که مردم را دربار
 ۀاندازد، اگر کسی چنین فردی را مسلمان بداند خودش به اتفاق ھم می

 اسالم خارج است. ۀمسلمین کافر و از دایر
د، با آنکه از تعجب است که باید چنین اصل واضح و روشنی را تبیین کر

باشد. قرآن و سنت بین مسلمانان و کفار فرق  مسلمات و اصول روشن می
گذارده و بیان داشته است که این امر یک اصطالح شرعی بوده و اختالف در 

ای  آن جایز نیست. و این را یکی از اصول قرار داده است. چون ھیچ سوره
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 ۀپس قرآن مصداق کلم اسالم و کفر بیان نشده باشد. ۀنیست که در آن قضی
(مسلمان) و (کافر) را بیان کرده، و مسلمان کسی است که فقط دین اسالم 

آورده پذیرفته و به عنوان دین انتخاب کرده باشد. و کافر  صرا که محمد
 کسی است که دینی غیر از اسالم را به عنوان دین برگزیده است.

 .]٨٥عمران:  [آل ﴾ُ�ۡقَبَل ِمۡنهُ ن ا فَلَ َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِينٗ ﴿
و کسی غیر از (آیین و شریعت) اسالم، آیینی برگزیند از او پذیرفته «
. و یکی از مفاھیم واضح و روشن این است که غیر مسلمان دارای »شود نمی

شود و وقتی بمیرد به جھنم  ھر دین و آیینی که باشد کافر شمرده می
 رانجام او بھشت است. رود و مسلمان وقتی بمیرد س می

پس اصل این است که ھر یک را با اسم او بنامیم، و کافر را نباید فقط 
(غیر مسلمان) بنامیم بلکه او به اضافه اینکه غیر مسلمان است کافر ھم 

ھایی که خداوند در کتاب خود و در سنت پیامبرش بیان داشته  ھست. با نام
 ردد. گ ھای روی زمین مشخص می فرق کامل انسان

ھر مفھوم و مسمایی مفاھیم و مسمیات دیگری متفرع  ۀو از دایر
شوند. پس کافر یا یھودی است یا مسیحی یا بودایی یا ھندو، و ھمه  می

کافرند دارای ھر فکری که باشند کمونیسم یا فراماسون، سکوالریزم، 
 روند. لیبرالیسم و امثال آن ھمه جزو کافران شمار می

و دیگران اصل و اساس عقیده و احکام ھا  لمانمس فرق گذاردن بین
اسالمی است و بین اسالم و کفر در وسط چیزی دیگر وجود ندارد، و 

 گوید: بنابراین خداوند متعال با تاکید بر این اصل می

 .]٦[کافرون:  ﴾٦لَُ�ۡم دِينُُ�ۡم َوِ�َ دِيِن ﴿
 . »آیین خودتان برای خودتان، و آیین خودم برای خودم«
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با کافران مگر به صورت مشخصی که در شریعت اسالمی بیان  پس ما
آنکه  شود مگر شده است توافقی نداریم. مسلمان و حقیقت آن مشخص نمی

شود که  حقیقت کافر روشن گردد. چون ھر چیزی زمانی مشخص می
 ۀکردن بر تود  خودش بیان و ضد آن نیز روشن گردد. پس به ھنگام حکم

لمانان و کافران، و جز این چیزی دیگر وجود شود که مس مردم گفته می
پشت پا زد. چون این حکم  آن را  توان ندارد. و این حکمی است که نمی

یعنی اسالم، و اسالم یعنی ھمین، و گروه سومی در دنیا غیر از آن وجود 
 فرماید: ندارد. خداوند متعال می

ِي َخلََقُ�ۡم فَِمنُ�ۡم َ�فِٞر َومِنُ�م مُّ ﴿  .]٢[التغابن:  ﴾ۡؤِمنٞ ُهَو ٱ�َّ
] از شما  افر و [گروھیک] از شما  د، آن گاه [گروھییه شما را آفرکاوست «

 .»اند مؤمن
اقامه نشده و آغشته به کفر  ھا آنھایی که در ظاھر حجت بر  حتی ملت

شوند. چون در ظاھر کارشان شبیه کفار است اما با  باشند کافر نامیده می
شود و سایر  گرفته نمیدستشان  از شان اموالشود و  کارزار نمی ھا آن

اقامه شود. به خالف  ھا آنحجت بر آنکه  گردد. تا ھایشان ھتک نمی حرمت
ھم اسمًا و ھم حکمًا  ھا آناقامه شده پس  ھا آنکافران خالصی که حجت بر 

کافر ھستند. بنابراین، خداوند کسی را که کار کفرآمیز انجام دھد و در 
ند کافر نامیده است، گرچه حجت و دلیل به او نرسیده کفر سقوط ک ۀورط

 فرماید: رو خداوند متعال می باشد. از این

َحٞد ﴿
َ
ِ �ۡن أ ٰ �َۡسَمَع َكَ�َٰم ٱ�َّ ِجۡرهُ َح�َّ

َ
: التوبة[ ﴾ّمَِن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� ٱۡستََجاَرَك فَأ

٦[. 
ده تا کالم (ای پیغمبر)، اگر یکی از مشرکان از تو پناه طلبید او را پناه «

کالم خدا را بشنود آنکه  . خداوند چنین فردی را قبل از»خدا را بشنود
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مشرک نامیده است، اما وی حکمًا کافر نیست. یعنی تا زمانی که کالم الھی 
 شود.  را نشنیده احکام کافر بر او اجرا نمی

خداوند برای شناخت دشمن از دوست و تشخیص حق و باطل به 
 فرماید: ن و روشنگری کرده است. خداوند متعال میھای مختلف تبی گونه

ۖ وَُهَو َخۡ�ُ ٱۡلَ�ِٰصلِ�َ ﴿  .]٥٧[األنعام:  ﴾َ�ُقصُّ ٱۡ�َقَّ
(حق از باطل)  ۀکند و او بھترین داوران و جداکنند خدا حق را بیان می«
 . »است

یعنی او بھتر از ھمه بیان نموده و فرق حق و باطل را مشخص کرده 
 فرماید: نگری و توضیح فرق حق و باطل این است که میاست. و علت روش

ُل ٱ�َ�ِٰت َولِتَۡستَبَِ� َسبِيُل ٱلُۡمۡجرِمَِ� ﴿  .]٥٥[األنعام:  ﴾٥٥َوَ�َ�ٰلَِك ُ�َفّصِ
 . »دھیم تا راه گناھکاران آشکار شود و این چنین آیات را توضیح می«

کردن اھل روشن بودن کفر و جنایت و واضح نمودن راه آن و مشخص 
آن مھم است. چون ایمان و خیر واضح و روشن است، و راه ایمان و اھل آن 

باشد، و ھرگاه راه ایمان با راھی دیگر آمیخته و درھم شود، و  مشخص می
حکم کرده ھا  این رھروان راه ایمان بازتاب خواھد داشت. خداوند به جملگی

 ناپذیر است. و حکم خداوند تبدیل

ِ إِِن ٱۡ�ُۡ�ُم ﴿  .]٥٧[األنعام:  ﴾إِ�َّ ِ�َّ
 .»فرمان جز در دست خدا نیست«

اگر گروھی اندک به اشتباه بروند و تعدادی خواری و ذلت را بپذیرند این 
 ھیچ تاثیری در قاطعیت دستور الھی ندارد.

را به عنوان دین  صخداوند ھمه آن کسانی را که دین محمد
 فرماید: پذیرند کافر نامیده است. و او تعالی می نمی
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﴿ ٰ ۡهِل ٱلِۡكَ�ِٰب َوٱلُۡمۡ�ِ�َِ� ُمنَفّكَِ� َح�َّ
َ
ْ مِۡن أ ِيَن َ�َفُروا لَۡم يَُ�ِن ٱ�َّ

�َِيُهُم ٱۡ�َّيَِنُة 
ۡ
 .]١: البینة[ ﴾١تَأ

ود ن خییگفتند:) دست از آ ان (میکتاب و مشرکافران از اھل ک«
 . »دیایب ھا آنل روشنی برای یدارند تا دل برنمی

 فرماید: و می

ۡهِل ٱلِۡكَ�ِٰب َوٱلُۡمۡ�ِ�َِ� ِ� نَارِ َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن ﴿
َ
ْ ِمۡن أ ِيَن َ�َفُروا إِنَّ ٱ�َّ

َ�ِ�َّةِ 
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َ�ُّ ٱلۡ

ُ
 .]٦: البینة[ ﴾٦�ِيَهاۚٓ أ
جاودانه در میان آتش دوزخ مسلمًا کافران اھل کتاب و مشرکان، «

 .»ھا ھستند خواھند ماند! آنان بدون شک بدترین انسان
 فرماید: و می

ارٞ فَلَن َ�ۡغفَِر ﴿ ِ ُ�مَّ َماتُواْ َوُهۡم ُكفَّ واْ َعن َسبِيِل ٱ�َّ ِيَن َ�َفُرواْ َوَصدُّ إِنَّ ٱ�َّ
ُ لَُهۡم   .]٣٤[محمد:  ﴾٣٤ٱ�َّ

راه خدا باز دارند و سپس در حالت کسانی که کافر شده، مردمان را از «
 . »کفر بمیرند، ھرگز خداوند ایشان را نخواھد بخشید

 فرماید: و می

ْ ٱلرَُّسوَل ِمۢن َ�ۡعِد َما ﴿ ِ وََشآقُّوا ْ َعن َسبِيِل ٱ�َّ وا ْ َوَصدُّ ِيَن َ�َفُروا إِنَّ ٱ�َّ
َ َشۡ�  واْ ٱ�َّ َ لَُهُم ٱلُۡهَدٰى لَن يَُ�ُّ ۡعَ�ٰلَُهمۡ ا وََسيُ  ٔٗ تَبَ�َّ

َ
 .]٣٢[محمد:  ﴾٣٢ ۡحبُِط أ

آنکه  دارند و بدنبال شوند و مردم را از راه خدا باز می کسانی که کافر می«
پردازند، ھرگز  ھدایت بر ایشان آشکار شده با پیغمبر به مخالفت و دشمنی می

رسانند، بلکه خدا کارھای (نیک) ایشان را  نه تنھا کمترین زیانی به خدا نمی
  .»گرداند سود می ل و بیھم باط

 فرماید: و می
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ارٞ ﴿ ِيَن َ�َفُرواْ َوَماتُواْ وَُهۡم ُكفَّ �ِض  إِنَّ ٱ�َّ
َ
َحِدهِم ّمِۡلُء ٱۡ�

َ
فَلَن ُ�ۡقبََل ِمۡن أ

ِ�مٞ َذَهٗبا َولَوِ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
ِٰ�ِ�َن  ٱۡ�َتَدٰى بِهِۦٓۗ أ  ﴾٩١َوَما لَُهم ّمِن �َّ

 .]٩١عمران:  [آل
بندند، اگر زمین پر  ورزند و با کفر از دنیا رخت بر می کسانی که کفر می«

به عنوان فدیه بپردازند  آن را  از طال باشد و (بتواند برای باز خرید خود)
ھرگز از ھیچ کدام از آنان پذیرفته نخواھد شد. برای ایشان عذاب دردناکی 

 .»است و یاوری ندارند
 فرماید: و می

﴿ ِ نُفَسُ�ۡم إِذۡ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ۡقتُِ�ۡم أ ۡ�َ�ُ ِمن مَّ

َ
ِ أ يَن َ�َفُرواْ ُ�َناَدۡوَن لََمۡقُت ٱ�َّ

يَ�ِٰن َ�َتۡ�ُفُروَن   .]١٠[غافر:  ﴾١٠تُۡدَعۡوَن إَِ� ٱۡ�ِ
شوند که قطعًا خدا بیش از آنکه خودتان بر  یقینًا کافران صدا زده می«

وی ایمان فرا خویشتن خشمگینید بر شما خشمگین است، چرا که به س
 .»گرفتید شدید ولی راه کفر در پیش می خوانده می

، خیر و خوبی وغیره و خداوند بیان نموده که کافران از قبیل: اھل کتاب
 فرماید: را برای این امت دوست ندارند و می

َل ﴿ ن ُ�َ�َّ
َ
ۡهِل ٱلِۡكَ�ِٰب َوَ� ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� أ

َ
ْ مِۡن أ ِيَن َ�َفُروا ا يََودُّ ٱ�َّ  مَّ

ّ�ُِ�مۡ  َعلَۡيُ�م ّمِۡن َخۡ�ٖ   .]١٠٥: ة[البقر ﴾ّمِن رَّ
دارند خیر و برکتی از جانب  کافران اھل کتاب و مشرکان، دوست نمی«

 . »خدایتان بر شما نازل گردد
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 خواهیم ثابت کنیم آنچه می

نخست اینکه، از جمله اموری که مسلمانان بر آن اجماع نموده و از 
رود، این است که: روی  اعتقادی اسالم به شمار میضروریات دین، و اصل 

زمین ھیچ دین راستینی که در چھارچوب آن خداوند بندگی شود جز دین 
م را به عنوان آخرین دین و پایان اسالم باقی نمانده است. و خداوند اسال

 ھای الھی فرستاده است. بخش آیین

ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ مَِن ا فَلَن َوَمن يَبۡتَِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِينٗ ﴿
 .]٨٥عمران:  [آل ﴾٨٥ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن 

و کسی که غیر از (آیین و شریعت) اسالم، آیینی برگزیند از او پذیرفته «
 . »زیانکاران خواھد بود ۀشود و او در آخرت از زمر نمی

ایی که ھ و اینکه قرآن آخرین کتابی است که خداوند نازل فرموده و کتاب
اند از قبیل؛ تورات و انجیل، ھمه، بوسیله قرآن منسوخ  قبل از آن نازل شده

اند، و  دیگر دستخوش تحریف قرار گرفتهھای  کتاب اند. و ھمچنین گردیده
حال آنکه حفاظت از قرآن را خداوند خودش به عھده گرفته است. و این 

در قالب آن بتوان رو، ھیچ کتاب آسمانی که  فقط ویژگی قرآن است. از این
 فرماید: خدا را بندگی کرد جز قرآن باقی نمانده است. خداوند متعال می

قٗ ﴿ نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ُمَصّدِ
َ
َوُمَهۡيِمًنا ا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ ِمَن ٱۡلِكَ�ِٰب َوأ

ۖ َوَ�  ُ نَزَل ٱ�َّ
َ
ا َجآَءَك ِمَن ٱۡ�َقِّ َعلَۡيهِ� فَٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِمآ أ ۡهَوآَءُهۡم َ�مَّ

َ
 ﴾تَتَّبِۡع أ

 .]٤٨: ة[المائد
 کننده و بر تو (ای پیغمبر) کتاب را نازل کردیم که مالزم حق، و تصدیق«
(آسمانی) پیشین، و شاھد (بر صحت و سقم) و حافظ (اصول ھای  کتاب

ه است ست پس میان آنان بر طبق آنچه خدا بر تو نازل کردھا آنمسائل) 
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داوری کن و با پیروی از امیال و آرزوھای ایشان از حق و حقیقتی که برای 
 . »تو آمده است روی مگردان

 گوید: و در مورد خصوصیت قرآن می

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن ﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»باشیم یما خود قرآن را فرو فرستاده، و خود پاسدار آن م«

و پیرامون این که تورات و انجیل دستخوش تحریف قرار گرفته و کم و 
 فرماید: اند می زیاد شده

﴿ ۖ ُٰهۡم وََجَعۡلَنا قُلُوَ�ُهۡم َ�ِٰسَيٗة ٱۡلَ�َِم َعن ُ�َّرِفُوَن  فَبَِما َ�ۡقِضِهم ّمِيَ�َٰقُهۡم لََع�َّ
ْ َحّظٗ  َواِضعِهِۦ َو�َُسوا ْ مَّ ا ُذّكُِروا ِ ا ّمِمَّ ٰ َخآ�َِنةٖ ب لُِع َ�َ ّمِۡنُهۡم إِ�َّ  هۦِۚ َوَ� تََزاُل َ�طَّ

 .]١٣: ة[المائد ﴾قَلِيٗ� ّمِۡنُهمۡ 
م و یش دور ساختیرا از رحمت خو ھا آننی، کش مانیولی بخاطر پ«

ف یم سخنان (خدا) را از موردش تحرین نمودیآنان را سخت و سنگ ھای دل
ردند و ھر کگوشزد شده بود، فراموش  ھا آننند و بخشی از آنچه را به ک می

گاه می ھا آنانتی (تازه) از یزمان، از خ (که  می از آنانکشوی، مگر عده  آ
 . »خیانکار نیستند)

 فرماید: و می

ِ  فََوۡ�لٞ ﴿ يِۡديِهۡم ُ�مَّ َ�ُقولُوَن َ�َٰذا ِمۡن ِعنِد ٱ�َّ
َ
ِيَن يَۡ�ُتُبوَن ٱلِۡكَ�َٰب بِ� لِّ�َّ

ْ بِهِۦ َ�َمنٗ  وا يِۡديِهۡم َوَوۡ�لٞ   فََوۡ�لٞ ا قَلِيٗ�ۖ لِيَۡشَ�ُ
َ
ا َكَتَبۡت � َُّهم ّمِمَّ ا  ل َُّهم ّمِمَّ ل

 .]٧٩: ة[البقر ﴾٧٩ يَۡ�ِسُبونَ 
گویند:  نویسند و آنگاه می با دست خود می وای برای کسانی که کتاب را«

این (توراتی است که) از جانب خدا آمده است تا به بھای کمی آن (تحریف 
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نویسند! و  ھا) را بفروشند! وای بر آنان چه چیزھایی را با دست خود می شده
 . »آورند! به سبب آنچه به چنگ میشان  حال وای به

 فرماید: و می

لِۡسنََتُهم بِٱۡلِكَ�ِٰب ِ�َۡحَسُبوهُ َفرِ�قٗ �نَّ ِمۡنُهۡم لَ ﴿
َ
مَِن ٱلِۡكَ�ِٰب َوَما ا يَۡلوُۥَن �

ِ َو�َُقولُوَن  ِ َوَما ُهَو مِۡن ِعنِد ٱ�َّ ُهَو ِمَن ٱۡلِكَ�ِٰب َو�َُقولُوَن ُهَو ِمۡن ِعنِد ٱ�َّ
ِ ٱۡلَكِذَب وَُهۡم َ�ۡعلَُموَن   .]٧٨عمران:  [آل ﴾٧٨َ�َ ٱ�َّ

آنان کسانی ھستند که به ھنگام خواندن کتاب (خدا) زبان  و در میان«
کنند تا شما گمان برید (آنچه را که  دگرگون می آن را  پیچند و خود را می

خوانند) از کتاب (خدا) است! در حالی که از کتاب (خدا) نیست. و  می
گویند: آن از نزد خدا (نازل شده) است و با اینکه از سوی خدا نیامده  می

 . »گویند) دانند (که دروغ می میآنکه  بندند و حال و به خدا دروغ می است
گذشته چیز درست و صحیحی مانده باز ھم بوسیله ھای  کتاب و اگر در

بود راھی جز پیروی  زنده می ÷اسالم منسوخ گردیده است. و اگر موسی
ای در  را دید که صحیفه سوقتی عمر صنداشت. پیامبر صاز محمد

دست دارد که در آن قسمتی از تورات نوشته شده بود خشمگین شد و 
داری؟ آیا آیین شفاف و روشن برایتان  ای پسر خطاب، آیا تو شک«فرمود: 
بود جز اطاعت از من چیزی  ام؟ اگر برادرم موسی زنده می نیاورده

 ».توانست بکند نمی
ن حق بیرون رفتن از شریعت پس ھیچ کسی از اھل کتاب و دیگرا

اسالمی را ندارند. و ھر کسی از شریعت اسالمی بیرون رود کفر ورزیده و 
 سزاوار عذاب ھمیشگی است.

سوگند به «فرمود:  صدر صحیح مسلم روایت شده است که پیامبر
کسی که جان محمد در دست اوست، ھر کس از این امت یھودی باشد یا 
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ام ایمان نیاورد و بمیرد،  و به آنچه من آوردهمسیحی اگر دعوت مرا بشنود، 
امتی دارای  ھا آنپس وقتی در مورد اھل کتاب که ». دوزخیان است ۀاز زمر

کتاب ھستند دستور چنین است. دیگران به طریق اولی در صورت ایمان 
 نیاوردن به پیامبر سزاوار دوزخ خواھند شد.

که پیامبر ما  خواھیم ثابت کنیم این است و مطلبی دیگر که می
 فرماید: آخرین پیامبر است ھمان طور که خداوند متعال می صمحمد

دٌ ﴿ ا َ�َن ُ�َمَّ َحدٖ  مَّ
َ
ٓ أ بَا

َ
ِ وََخاَ�َم ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن  � رَُّسوَل ٱ�َّ

 .]٤٠[األحزاب:  ﴾نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ 
خدا و  ۀمحمد پدر (نسبی) ھیچ یک از مردان شما نبوده و بلکه فرستاد«

 .»آخرین پیغمبران است
ناسخ شریعت  صخداوند از ھمه پیامبران پیمان گرفته که بعثت محمد

شد آنان از  مبعوث می ھا آندر زمان ھر کدام از  صست. و اگر پیامبرھا آن
ھیچ کسی سزاوار اطاعت  صکردند. و بعد از پیامبر پیروی می صایشان

 نیست.
 فرماید: خداوند متعال می

﴿ 
َ
ُ ِميَ�َٰق ٱ�َّبِّ�ِ �ۡذ أ ٓ َءاتَۡيُتُ�م ّمِن كَِ�ٰبٖ  َۧخَذ ٱ�َّ وَِحۡكَمةٖ ُ�مَّ  َن لََما

ٞق لَِّما  َصّدِ ۡقَرۡرُ�ۡم َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل مُّ
َ
ۥۚ قَاَل َءأ نَُّه َمَعُ�ۡم َ�ُۡؤمُِنَّ بِهِۦ َوَ�َنُ�ُ

 ۚ ۡقَرۡرنَا
َ
ْ أ ٰ َ�ٰلُِ�ۡم إِۡ�ِي� قَالُٓوا َخۡذُ�ۡم َ�َ

َ
۠ َمَعُ�م ّمَِن َوأ نَا

َ
ْ َو� قَاَل فَٱۡشَهُدوا

ِٰهِديَن   .]٨١عمران:  [آل ﴾٨١ٱل�َّ
(به خاطر آورید) ھنگامی را که خداوند پیمان موکد از (یکایک) «

پیغمبران (و پیروان آنان) گرفت که چون کتاب و فرزانگی به شما دھم و 
ید، باید بدو پس از آن پیغمبری آید و آنچه را که با خود دارید تصدیق نما
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ایمان بیاورید و وی را یاری دھید. گفت: آیا (بدین موضوع) اقرار دارید و 
پیمان مرا بر این کارتان پذیرفتید؟ گفتند: اقرار داریم. گفت؛ پس گواه باشید 

 . »گواھانم ۀو من ھم با شما از زمر
یا بعد از  ص، اگر در زمان محمد÷پس پیامبران خدا؛ موسی و عیسی

تر  کردند. در حدیثی که پیش بودند باید بر طبق شریعت او حکم می او می
بود راھی جز اطاعت از  بیان شد آمده است که اگر برادرم موسی زنده می

 صکند پیرو محمد وقتی در آخر الزمان نزول می ÷من نداشت. و عیسی
 خواھد بود و طبق شریعت محمدی حکم خواھد کرد. 

 فرماید: ال میخداوند متع

ِي َ�ُِدونَُهۥ َمۡكُتوً�ا ِعنَدُهۡم ِ� ﴿ َّ ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلرَُّسوَل ٱ�َِّ�َّ ٱۡ� ٱ�َّ

ِ�يلِ   .]١٥٧[األعراف:  ﴾ٱ�َّۡوَرٮٰةِ َوٱۡ�ِ
(خدا محمد مصطفی) پیغمبر  ۀکنند از فرستاد کسانی که پیروی می«

وصف او را) در تورات و انجیل نگاشته داند و  امی که (خواندن و نوشتن نمی
 .»یابند می

برای ھمه مردم مبعوث شده و رسالت او برای ھمه است،  صمحمد
 فرماید: خداوند متعال می

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّةٗ ﴿
َ
 .]٢٨[سبأ:  ﴾� َونَِذيٗر��َِش�ٗ ّلِلنَّاِس  َوَمآ أ

دھنده  سان و بیمر ایم تا مژده ما تو را برای جملگی مردمان فرستاده«
 .»باشی

 فرماید: و می

ِ إَِ�ُۡ�ۡم َ�ِيًعا﴿ َها ٱ�َّاُس إِّ�ِ رَُسوُل ٱ�َّ ُّ�
َ
�  .]١٥٨[األعراف:  ﴾قُۡل َ�ٰٓ
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خدا به سوی جملگی شما  ۀ(ای پیغمبر!) بگو: ای مردم! من فرستاد«
 .»ھستم

 یکی از اصول بزرگ و مھم اسالم این است که باید به کافر بودن یھودیان
(اسالم)  صپرستان و ھمه کسانی که به دین محمد و مسیحیان و بت

را کافر نامید. و بایستی باور داشت که آنان  ھا آناند باور داشت و  نگرویده
 ۀبدترین مردم، و از زمر ھا آندشمنان خدا و پیامبرش و مومنان ھستند، و 

 رماید:ف اند و در آن جاودانه خواھند بود. خداوند متعال می دوزخیان

﴿ ٰ ۡهِل ٱلِۡكَ�ِٰب َوٱلُۡمۡ�ِ�َِ� ُمنَفّكَِ� َح�َّ
َ
ْ مِۡن أ ِيَن َ�َفُروا لَۡم يَُ�ِن ٱ�َّ

�َِيُهُم ٱۡ�َّيَِنُة 
ۡ
 .]١: البینة[ ﴾١تَأ

ن خود ییگفتند:) دست از آ ان (میکتاب و مشرکافران از اھل ک«
 .»دیایب ھا آنل روشنی برای یدارند تا دل برنمی

 فرماید: و می

ۡهِل ٱلِۡكَ�ِٰب َوٱلُۡمۡ�ِ�َِ� ِ� نَارِ َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن ﴿
َ
ْ ِمۡن أ ِيَن َ�َفُروا إِنَّ ٱ�َّ

َ�ِ�َّةِ 
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َ�ُّ ٱلۡ

ُ
 .]٦: البینة[ ﴾٦�ِيَهاۚٓ أ
کافران اھل کتاب و مشرکان جاودانه در میان آتش دوزخ خواھند ماند: «

 .»تندھا ھس آنان بدون شک بدترین انسان
سوگند «فرمود:  صکند که پیامبر ـ و مسلم در صحیح خود روایت می

به کسی که جانم در دست اوست، ھرکس از این امت یھودی باشد یا 
ام ایمان  به آنچه من آوردهآنکه  مسیحی اگر دعوت مرا بشنود و بمیرد بدون

 .»آورده باشد از دوزخیان است
ھمه کسانی را که شریعت رو ھر کس یھودیان و مسیحیان و  از این

شود. چون آنچه را که  اند کافر نداند، خودش کافر می را نپذیرفته صمحمد
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به صورت تواتر در کتاب و سنت آمده تکذیب کرده و اصول اسالم را که جز 
 تواند باشد نقض کرده است. بر پایه آن استوار نمی

د، پس دوم اینکه آنچه که گذشت اصول و کلیات اعتقادی اسالم ھستن
دعوت دادن به آنچه که (وحدت ادیان) یا (تقارب بین ادیان)، یا (در ھم 

آن  ھای شود، دعوتی کفرآمیز است که اسالم و پایه آمیختن ادیان) نامیده می
خواند. و این دعوت  شکند، و مسلمین را به ارتدادی فراگیر می در ھم می را 

خداوند متعال  ست.ھا آنریشه در میان اھل کتاب دارد و خواسته 
 فرماید: می

﴿ ْ ٰ يَُردُّوُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن ٱۡسَتَ�ُٰعوا  ﴾َوَ� يََزالُوَن يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ
 .]٢١٧:ة[البقر
پیوسته با شما خواھند جنگید تا در صورت توان شما را از آیینتان «

 . »برگردانند
 گوید: و می

واْ لَۡو تَۡ�ُفُروَن ﴿  .]٨٩[النساء:  ﴾َ�َفُرواْ َ�تَُكونُوَن َسَوآءٗ َكَما َودُّ
اند و  گونه که خود کافر شده آنان دوست دارند که شما کافر شوید ھمان«

 .»(در کفر با ایشان) مساوی شوید
ھا از چیره شدن بر جھان اسالم ناامید شدند و دیدند که  وقتی غربی

تسلیم فرود سر  ھا آنھای روی زمین که در برابر  برخالف سایر ملت
 ۀای محکم و استوار است و ھمین عقید اند، امت اسالمی دارای عقیده آورده

دارد. و  را از رسیدن به اھداف شومشان باز می ھا آنمحکم و استوار اسالمی 
ھای مسلمین کاری بس دشوار  پی بردند که بیرون کشیدن اسالم از دل

 است.
لمین از بین برود، و در ھا و قوت اعتقادی مس صالبت دلآنکه  پس برای
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 ھا آنخواھند ذوب شود. ندای وحدت ادیان را سر دادند.  می ھا آنآنچه 
دانند وقتی بین اسالم و کفر، حق و باطل، معروف و منکر، و ظلم و  می

عدالت، فرقی نباشد، و سد تنفر مسلمین از کفار شکسته شود. آنگاه 
و جھاد و جنگیدن برای  مفاھیمی از قبیل والء و براء (دوستی و دشمنی)

از  ھا آناعالی کلمه خدا، باقی نخواھند ماند. و این آن چیزی است که 
خواھند. بنابراین، از ترس عقیده والء و برا جھاد که در شریعت  مسلمین می

آنکه  دھند. و حال ثابت و ماندگار است دعوت تقریب بین ادیان را سر می
 فرماید: خداوند می

﴿ ِ ُ َ�ٰتِلُواْ ٱ�َّ ِ َوَ� بِٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوَ� ُ�َّرُِموَن َما َحرََّم ٱ�َّ يَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ
ۡز�ََة  ٰ ُ�ۡعُطواْ ٱۡ�ِ وتُواْ ٱۡلِكَ�َٰب َح�َّ

ُ
ِيَن أ َورَُسوُ�ُۥ َوَ� يَِديُنوَن دِيَن ٱۡ�َّقِ ِمَن ٱ�َّ

 .]٢٩: التوبة[ ﴾٢٩وَُهۡم َ�ٰغُِروَن  َعن يَدٖ 
با کسانی از اھل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان دارند و نه «

دانند و نه آئین حق  اند حرام می اش تحریم کرده چیزی را که خدا و فرستاده
نھند و یا  پذیرند، پیکار و کارزار کنید تا زمانی که (اسالم را گردن می را می

 . »پردازند اینکه) خاضعانه به اندازه توانایی جزیه را می
 فرماید: و می

ْ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َكآفَّةٗ ﴿ ۚ َكَما  َوَ�ٰتِلُوا نَّ ٱ يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َكآفَّٗة
َ
ْ أ َ َمَع َوٱۡعلَُمٓوا َّ�

 .]٣٦: التوبة[ ﴾ٱلُۡمتَّقِ�َ 
جنگند،  با ھمه مشرکان بجنگید ھمان گونه که آنان جملگی با شما می«

 .»ھیزگاران استو بدانید که (لطف و یاری) خدا با پر
اگر مسلمانی به وحدت یا تقریب بین ادیان دعوت بدھد مرتد شده است، 
چون وحدت ادیان با اصول اعتقادی متضاد بوده و این قضیه مسلم را که 

) است، وغیره پیش از خود (تورات و انجیلھای  کتاب قرآن ناسخ ھمه
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ا که اسالم دھد این مسئله ر کند. و کسی که این دعوت را می تکذیب می
انگارد و به کفر و  ھای پیش از خود را نسخ نموده، باطل و پوچ می ھمه آیین

 شرک ورزیدن به خدا راضی است. 

 ها  شبهات و روشنگری

ادیان، و بعضی از ملحدانی که به   گران به تقریب بین برخی از دعوت
در حقیقت در شمار  ھا آن -گمان خود، دارای سعه صدر و تسامح ھستند 

شبھاتی را مطرح  -انگارند ملحدانی ھستند که کتاب و سنت را، دروغ می
کنند، که ھیچ اثری بر مومن ندارد. اما از آن جا که ممکن است به اذھان  می
فھمند سرایت کند، بر آن  ای از مردم که کتاب و سنت را خوب نمی پاره

 فع کنیم.شدیم تا این شبھات را د
 گویند، خداوند فرموده است: می اول اینکه

ٱ�ِخَرةِ مَِن  ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� ا فَلَن َوَمن يَبۡتَِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِينٗ ﴿
 .]٨٥عمران:  [آل ﴾٨٥ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ 

و کسی که غیر از (آیین و شریعت) اسالم، آیینی برگزیند، از او پذیرفته «
 . »نکاران خواھد بودزیا ۀشود و او در آخرت از زمر نمی

و اسالم یعنی اینکه فرد بر ھر آیینی که باشد تسلیم خدا گردد. بسیاری 
اند، که ھیچ  اسالم در این آیه کریمه مطالبی نوشته ۀدر مورد کلم ھا آناز 

گویند: اسالم دین خدا و دین  به زبان نیاورده است. می آن را  مسلمانی
 ۀجھان نماید. گرچه کلم ۀآفرینندکسی است که خودش را ھمه تن، تسلیم 

با  ص اسالم در اینجا شامل مسلمین و پیروان رسالتی که محمد پیامبر
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نیست. ھمان طور که در دو  ھا آنشود، اما فقط منحصر به  خود آورده می
 آیه قبل از این آیه بیان شده است که:

ۡسلََم َمن ِ� ﴿
َ
ۥٓ أ ِ َ�ۡبُغوَن َوَ�ُ َ�َغۡ�َ دِيِن ٱ�َّ

َ
�ِض َطوٗۡ�  أ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  َوَ�ۡرٗها ٱلسَّ

ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم  ٨٣�َ�ۡهِ يُرَۡجُعوَن  نزَِل َ�َ
ُ
ٓ أ نزَِل َعلَۡيَنا َوَما

ُ
ٓ أ ِ َوَما قُۡل َءاَمنَّا بِٱ�َّ

وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوٱ�َّبِيُّ 
ُ
ۡسَباِط َوَمآ أ

َ
وَن مِن �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َحدٖ 
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم  ٨٤َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن ّمِۡنُهۡم  رَّ

 .]٨٥-٨٣عمران:  [آل ﴾٨٥ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمَن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�َن ا فَلَن دِينٗ 
ھا  است)؟ ولی آنان که در آسمانجویند (که اسالم  آیا جز دین خدا را می«

و زمینند از روی اختیار یا از روی اجبار در برابر او تسلیمند و به سوی او باز 
شوند. بگو ایمان داریم به خدا و بدان چه بر ما و بر ابراھیم و  گردانده می

گانه  اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (یعنی فرزندان و نوادگان دوازده
شده است، و بدان چه به موسی و عیسی و سائر پیغمبران از یعقوب) نازل 

سوی پروردگارشان داده شده است. میان ھیچ یک از پیغمبرانش (در ایمان 
گذاریم و ما (بدین وسیله) خالصانه و خاشعانه تسلیم  بدیشان) تفاوت نمی

فته اوییم. و کسی که غیر از (آیین و شریعت) اسالم، آیینی بر گزیند، از او پذیر
 . »شود، و او در آخرت از زمره زیانکاران خواھد بود نمی

دارد که اسالم و مسلمین فقط به  گویند، آیات متعددی بیان می و می
 شود. اطالق نمی صطور انحصاری، بر پیروان محمد

 فرماید: مانند اینکه خداوند می

ۡسلَۡمُت لَِرّبِ ﴿
َ
ۡسلِۡمۖ قَاَل أ

َ
ۥٓ أ ٰ بَِهآ إِبَۡ�ِٰ�  ١٣١ٱۡلَ�ٰلَِمَ� إِۡذ قَاَل َ�ُۥ َر�ُُّه  مُ  َۧووَ�َّ

نُتم 
َ
َ ٱۡصَطَ�ٰ لَُ�ُم ٱّ�ِيَن فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ بَنِيهِ َو�َۡعُقوُب َ�ٰبَِ�َّ إِنَّ ٱ�َّ

ۡسلُِموَن   .]١٣٢-١٣١: ة[البقر ﴾١٣٢مُّ
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آنگاه که پروردگارش بدو گفت: (به یگانگی خدا اقرار کن و) تسلیم «
شو. گفت: خالصانه تسلیم پروردگار جھانیان گشتم. و ابراھیم  (حق)

او نیز چنین کرد.  ۀفرزندان خود را به این آیین سفارش کرد، و یعقوب (نو
ھر کدام به فرزندان خویش گفتند): ای فرزندان من! خداوند، آیین 
(توحیدی اسالم) را برای شما برگزیده است. پس جز به مسلمانی نمیرید. آیا 

گامی که مرگ یعقوب فرا رسید، شما حاضر بودید؟ آن ھنگامی که به ھن
پرستید؟ گفتند: خدای تو،  فرزندان خود گفت: پس از من چه چیز را می

خدای پدرانت ابراھیم و اسماعیل و اسحاق را که خداوند یگانه است و ما 
 .»تسلیم او ھستیم

 فرماید: و می

ا َما َ�َن إِبَۡ�ٰهِيُم َ�ُهودِيّٗ ﴿ ا�ِّيٗ ۡسلِٗما َوَما َ�َن َوَ�ِٰ�ن َ�َن َحنِيفٗ ا َوَ� نَۡ�َ ا مُّ
 .]٦٧عمران:  [آل ﴾٦٧�َِ� ِمَن ٱلُۡمۡ�ِ 

ابراھیم نه یھودی بود و نه مسیحی، بلکه حقگرا و فرمانبردار (فرمان) «
 .»مشرکان نبود ۀخدا بود، و از زمر

َحسَّ ِعيَ�ٰ مِۡنُهُم ﴿
َ
ٓ أ ا ِۖ قَاَل ٱۡلُ�ۡفَر فَلَمَّ نَصارِٓي إَِ� ٱ�َّ

َ
قَاَل َمۡن أ

نَّا ُمۡسلُِموَن 
َ
ِ َوٱۡشَهۡد بِ� ِ َءاَمنَّا بِٱ�َّ نَصاُر ٱ�َّ

َ
 .]٥٢ عمران: [آل ﴾٥٢ٱۡ�ََوارِ�ُّوَن َ�ُۡن أ

ھنگامی که عیسی به کفرشان پی برد، گفت: کیست که یاور من به «
ایم؛ و  خدائیم: به او ایمان آوردهسوی خدا گردد؟ حواریون گفتند: ما یاوران 

 .»(تو نیز) گواه باش که ما مخلص و فرمانبردار ھستیم
 فرماید: و می

وَۡحۡيُت إَِ� ٱۡ�ََوارِّ�ِ ﴿
َ
ْ  نَ  ۧ�ۡذ أ ْ ِ� َو�ِرَُسوِ� قَالُوٓا ۡن َءاِمُنوا

َ
َءاَمنَّا َوٱۡشَهۡد  أ

َنا ُمۡسلُِموَن  َّ�
َ
 .]١١١: ة[المائد ﴾١١١بِ�
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ان ساز) آنگاه را که به حواریون الھام کردم که به من و و (خاطرنش«
من (عیسی) ایمان بیاورید. (آنان پذیرفتند و) گفتند: ایمان آوردایم  ۀفرستاد

 . »و (پروردگارا!) گواه باش که ما مخلص و فرمانبردار ھستیم
ھا پیش از پیامبر  شود که قرن گویند: مسلمان شامل اقوامی می می

 دارند. ان که آیات مذکور بیان میچناند.  زیسته می

 پاسخ به این شبهه 

 ۀاز دین تحریف نشد صیھودیان و مسیحیانی که قبل از آمدن محمد
شوند. اما  اند، مسلمان نامیده می پیروی کرده  ی علھما السالمموسی و عیس

وجودی ندارند، و ھمچنین وجود چنان کسانی امکان ندارد.  ھا آنامروز 
اند.  مسیحیان کالم خدا را تحریف کرده و به او شرک ورزیده چون یھودیان و

علھما  و برای ھیچ کس ممکن نیست که به قوانینی که موسی و عیسی
اند عمل نماید. زیرا تورات  در قالب تورات و انجیل از سوی خدا آورده السالم

اند، و این یک امر قطعی و  و انجیل طبق صریح کتاب و سنت تحریف شده
 ست. و ھر کس در آن تردید افکنی نماید کافر است. مسلم ا

گویند: عزیر پسر خداست؛ مسیحیان قایل به تثلیث  یھودیان می
گونه که ابن حزم در  به اتفاق مسلمین کافرند. ھمانھا  این باشند، پس می

گوید: علماء بر کافر نامیدن یھودیان و  می» ۱۱۹مراتب االجماع ص «کتاب 
 اند.  اختالف نموده ھا آن، و در شرک نامیدن مسیحیان اتفاق کرده

ھر کس بر این باور باشد که گروھی از یھودیان و مسیحیان بر آیین 
بر آیین تحریف شده  ھا آناند و فقط برخی از  تحریف نشده باقی مانده

ھستند. او این را که شریعت محمدی ناسخ ادیان پیش از خودست، تکذیب 
 کرده است. 
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اسالمی به جز آیین محمدی وجود ندارد، و ھر کس باید دانست که 
بگوید که در این زمان یھودیان و مسیحیان بر آیینی ھستند که موسی و 

اند. چنین فردی باید بداند که فراگیر  به آن دعوت داده علھما السالم عیسی
بودن رسالت و ناسخ بودن آن، و نصوص قرآن و سنت را که تحریف شدن 

کاری به اتفاق ھمه کند، تکذیب کرده، و چنین  تورات و انجیل را ثابت می
 کفر است.

َ ُهَو ٱلَۡمِسيُح ٱ﴿ ْ إِنَّ ٱ�َّ ِيَن قَالُوٓا ۡ�ُن َمۡرَ�َمۖ َوقَاَل ٱلَۡمِسيُح لََقۡد َ�َفَر ٱ�َّ
 ُ ِ َ�َقۡد َحرََّم ٱ�َّ َ َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۖ إِنَُّهۥ َمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ ٰٓءِيَل ٱۡ�بُُدواْ ٱ�َّ َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ�

نَصارٖ 
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ َوٮُٰه ٱ�َّاُرۖ َوَما لِل�َّ

ۡ
 .]٧٢: ة[المائد ﴾٧٢ َعلَۡيهِ ٱۡ�َنََّة َوَمأ

گویند: خدا ھمان مسیح پسر مریم  ن، کافرند کسانی که میگما بی«
است. (در صورتی که خود) عیسی گفته است: ای بنی اسرائیل! خدای یگانه 

گمان ھر کس انبازی  را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شما است. بی
برای خدا قرار دھد، خدا بھشت را بر او حرام کرده است. (و ھرگز به بھشت 

نھد) و جایگاه او (آتش) دوزخ است. و ستمکاران یار و یاوری  نمیگام 
 .»ندارند

ِۖ َ�ٰلَِك ﴿ ِ َوقَالَِت ٱ�ََّ�َٰرى ٱلَۡمِسيُح ٱۡ�ُن ٱ�َّ َوقَالَِت ٱۡ�َُهوُد ُعَزۡ�ٌر ٱۡ�ُن ٱ�َّ
ۡفَ�ٰهِِهۡمۖ يَُ�ِٰ� 

َ
ۚ َ�َٰتلَ  ُٔ قَۡولُُهم بِأ ْ ِمن َ�ۡبُل ِيَن َ�َفُروا ٰ هُ وَن قَۡوَل ٱ�َّ َّ�

َ
� ۖ ُ ُم ٱ�َّ

 .]٣٠: التوبة[ ﴾٣٠يُۡؤفَُكونَ 
گویند: مسیح پسر  گویند: عزیر پسر خدا است و ترسایان می یھودیان می«

گویند، (این گفتار) آنان به گفتار  خدا است. این سخنی است که آنان به زبان می
شبیه است. خداوند کافران را نفرین و نابود کند چگونه (از  ھا آنکافران پیش از 

  .»شوند؟! گردند و) بازداشته می حق با وجود این ھمه روشنی بدور می
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علما و  ھا آنآمیز یھودیان و مسیحیان این است که  و یکی از کارھای کفر
 اند: َدیر نشینان خود را به خدایی گرفته

ۡحَبارَُهۡم وَ ﴿
َ
ْ أ َُذٓوا ۡرَ�ا�ٗ ٱ�َّ

َ
ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡ�َن َمۡرَ�َم َوَمآ ا ّمِن ُدوِن ٱرُۡهَ�َٰنُهۡم أ َّ�

ْ إَِ�ٰهٗ  ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓوا ِمُرٓوا
ُ
ا �ُۡ�ُِ�وَن ا َ�ِٰحٗد�ۖ أ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َ�مَّ َّ�٣١﴾ 
 .]٣١: التوبة[

رسایان خود را ھم به یھودیان و ترسایان عالوه بر خدا، علماء دینی و پا«
اند (ترسایان افزون بر آن) مسیح پسر مریم را نیز خدا  خدائی گرفته

شمارند. بدیشان دستور داده شده که: تنھا خدای یگانه را بپرستند و  می
ورزی و چیزھایی است  بس، جز خدا معبودی نیست و او پاک و منزه از شرک

 .»دھند را انباز قرار می ھا آنکه ایشان 
تا بعثت  ÷م بر ھمه یکتاپرستان و موحدان از زمان نوحاسال

ھای گذشته منسوخ  ھمه شریعت صشود. و با محمد اطالق می صمحمد
اند. ھر کس با این امر مخالفت نماید مسلمان نیست. چون او کلی  گردیده

بودن رسالت پیامبر و ختم نبوت او، و وجوب پیروی از یکی از اصول اسالم 
 کند. را انکار و تکذیب میماند،  که بدون آن اسالمی نمی

ٱ�ِخَرةِ مَِن  ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� فَلَن ا َوَمن يَبۡتَِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِينٗ ﴿
 .]٨٥عمران:  [آل ﴾٨٥ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ 

و کسی که غیر از (آیین و شریعت) اسالم، آیینی بر گزیند، از او پذیرفته «
 .»زیانکاران خواھد بود ۀشود، و او در آخرت از زمر نمی

ان زیرا تنھا دین حق اسالم است، نه دیگر ادی صبعد از بعثت محمد
به طور قطع بیان داشته که ھر کس به او ایمان نیاورده و از  صپیامبر اکرم

دوزخیان است. خواه اھل کتاب باشد، خواه کسی  ۀاو پیروی نکند، از زمر
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ھر «فرمود:  صکند که پیامبر روایت می سدیگر باشد. مسلم از ابو ھریره
اگر بمیرد و به کس خبر رسالت مرا بشنود، چه یھودی باشد چه مسیحی، 

 . »ام ایمان نیاورده باشد، از اھل دوزخ است آنچه من با آن مبعوث شده
را به عنوان  صاین حدیث کافر و جھنمی بودن کسی را که دین محمد

دارد. و اولین کسانی که این حدیث آنان را  اعالم می  پذیرد، قاطعانه  دین نمی
 شود یھود و نصارا ھستند. شامل می

فرمان داده است. و  صپیروی از راه پیامبرش، محمدخداوند به 
 فرماید: می

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمۡستَقِيمٗ ﴿
َ
َق بُِ�ۡم َعن ا فَٱتَّبِ َوأ ُبَل َ�تََفرَّ ۖ َوَ� تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ ُعوهُ

ٮُٰ�م بِهِۦ لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن   .]١٥٣[األنعام:  ﴾١٥٣َسبِيلِهۦِۚ َ�ٰلُِ�ۡم َوصَّ
ام) راه مستقیم من  برایتان ترسیم و بیان کرده آن را  ه مناین راه (ک«

ام)  ھای (باطلی که شما را از آن نھی کرده است. از آن پیروی کنید و از راه
 . »سازد پیروی نکنید که شما را از راه خدا (منحرف و) پراکنده می

و ھر کس که با او مخالفت ورزد به جھنم تھدید شده است، در صحیح 
امت من وارد بھشت  ۀھم«فرمود:  صروایت شده که پیامبربخاری 

ورزد؟ فرمود:  شوند، مگر کسی که اباء ورزد. گفته شد: چه کسی اباء می می
گردد و ھر کس از من نافرمانی  ھر کس از من اطاعت کند وارد بھشت می

 . »کند، اباء ورزیده است
یعت، آورده است. و شر صپس اسالم فقط ھمان چیزی است که محمد

 فرماید: الھی که می ۀاسالم را به ھمین تفسیر کرده است، و فرمود

َبَعنِ ﴿ ِ َوَمِن ٱ�َّ ۡسلَۡمُت وَۡجِ�َ ِ�َّ
َ
وَك َ�ُقۡل أ  .]٢٠عمران:  [آل ﴾فَإِۡن َحآجُّ
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پس اگر با تو به ستیز پرداختند. بگو: من و کسانی که از من پیروی «
 .»ایم و رو بدو نموده ایم اند، خویشتن را تسلیم خدا کرده کرده

به ھمین مطلب اشاره دارد، و منظور از اسالم در اینجا و در دیگر آیات، 
بر آن است. و این اسم (اسالم) شامل  صآیینی است که پیامبر ما محمد

ھیچ کس دیگر در زمان او و بعد از او نخواھد شد، مگر کسانی که از او 
گونه تفسیر شده است. از ابن  ناند. و در حدیث نیز اسالم ھمی پیروی کرده

، پیامبر خدا را از اسالم پرسید. ÷روایت شده که جبرئیل سعمر
در پاسخ فرمود: اسالم یعنی اینکه گواھی بدھی که ھیچ معبود  صایشان

پیامبر خداست، و نماز را بر  صبه حقی جز الله نیست. و اینکه محمد
رمضان را روزه بگیری، و اگر توانایی   پاداری، و زکات را بپردازی، و ماه

 داشتی به حج خانه خدا بروی.
به ھمه مردم اختصاص دارد، و ناسخ ھمه ادیان پیش  صشریعت محمد

از خود است. در قرآن و سنت نصوص متواتری در بیان تحریف شدن تورات 
د شده است. و ھر کس این مطلب را تکذیب کند به اتفاق ھمه و انجیل وار

 ۀنیست از زمر صکسی دیگر را که بر آیین محمدھرکه  کافر است. و
ھمه این نصوص را مسلمین قرار بدھد، یا کافری را کافر نداند، در حقیقت 

 تکذیب کرده است.
چون  نیاز بدانیم، ھا بی آیین ۀخود را از ھم صپس باید با شریعت محمد

ھاست. و برای آن  ناسخ ھمه ادیان و پایان بخش ھمه آیین صآیین محمد
 صآمده تا ھمه بشریت را متحد و یکپارچه نماید. نسائی و دیگران از پیامبر

ای از تورات را در دست عمر بن خطاب  ورقه صاند که ایشان روایت کرده
 آن را  من روید ای پسر خطاب؟! آیا به سوی نادانی می« دید، پس فرمود:

ام، اگر موسی زنده بود و شما از او پیروی  برایتان روشن و صاف آورده
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. و در روایتی دیگر آمده »شدید نمودید گمراه می کردید، و مرا رھا می می
. عمر گفت: »بود راھی جز اطاعت از من نداشت اگر موسی زنده می « است:

به  صدین، و به محمد به الله به عنوان پروردگار، و به اسالم به عنوان«
 ».عنوان پیامبر راضی ھستم

نازل کرده باشد، و حق با آن  آن را  پس دین صحیح و درستی که خدا
آن پیشرفت نماید و خوشبخت  ۀحاکم و باطل نابود شود، و انسانیت بوسیل

گردد، و زمین به صورت شایسته و پسندیده آباد گردد، غیر از آیینی که 
ھی است، باقی بخش ادیان ال ارش آورده و پایاناز جانب پروردگ صمحمد

 نمانده است.
از تحریف و دگرگونی مصون است، زیرا از سوی خداوند  صآیین محمد

باشد. و قرآن از سوی خدا آمده و به او بر  برای ھمیشه مورد حفاظت می
 فرماید: گردد، خداوند متعال می می

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا﴿  .]٩[الحجر:  ﴾٩َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن  إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»باشیم ایم و خود ما پاسدار آن می ما خود قرآن را فرستاده«

ھای آسمانی  ھایی است که آیین و مطالب قرآن اساس ھمه حقیقت
. ھمان طور که ھاست کتاباند، و قرآن در بر گیرنده ھمه  گذشته آورده

 فرماید: خداوند متعال می

نَزۡ�َآ ﴿
َ
قٗ َوأ َوُمَهۡيِمًنا ا لَِّما َ�ۡ�َ يََديۡهِ مَِن ٱلِۡكَ�ِٰب إَِ�َۡك ٱلِۡكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ُمَصّدِ

ا َجآَءَك ِمَن ٱۡ�َقِّ  ۡهَوآَءُهۡم َ�مَّ
َ
ۖ َوَ� تَتَّبِۡع أ ُ نَزَل ٱ�َّ

َ
 ﴾َعلَۡيهِ� فَٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِمآ أ

 .]٤٨: ة[المائد
 زل کردیم که مالزم حق، و مصدقو بر تو (ای پیغمبر) کتاب را نا«
پیشین و شاھد (بر صحت و سقم) و حافظ (اصول مسائل) ھای  کتاب

ست. پس میان آنان بر آنچه خدا بر تو نازل کرده است، داوری کن و ھا آن
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بخاطر پیروی از امیال و آرزوھای ایشان، از حق و حقیقتی که برای تو آمده 
 .»است، روی مگردان

بشنود، باید از  آن را  برای ھمه مردم است و ھر کس صشریعت محمد
آن پیروی کند، و ھر کس از آن اطاعت نکند ھیچ رنگ و بویی از اسالم 

 فرماید: ندارد. خداوند متعال می

رَۡسۡلَ�َٰك إِ�َّ َكآفَّةٗ ﴿
َ
ٓ أ ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� �َِش�ٗ ّلِلنَّاِس  َوَما

َ
� َونَِذيٗر� َوَ�ِٰ�نَّ أ

 .]٢٨[سبأ:  ﴾٢٨ َ�ۡعلَُمونَ 
دھنده  رسان و بیم ایم تا مژده ما تو را برای جملگی مردمان فرستاده«

 .»خبرند باشی، ولیکن اکثر مردم بی
و دین او را شنید و به آن ایمان نیاورد کافر  صپس ھر کس خبر محمد

سوگند «فرمود:  صاست به دلیل حدیثی که مسلم روایت نموده که پیامبر
مد در دست اوست. ھر کس از این امت، یھودی باشد یا به کسی که جان مح

ام، ایمان نیاورد و بمیرد،  مسیحی اگر دعوت مرا بشنود و به آنچه من آورده
 .»دوزخیان است ۀاز زمر

و دینش، و اینکه  صمنظور از شنیدن در اینجا این است که ذکر محمد
ای برسد که اگر  پیامبری است که به او وحی شده، به او به گونه صمحمد

 مه حجت و روشن شدن راه کافی است.فھمد. و این برای اقا بخواھد می
خداوند با اسالم ھمه ادیان را به پایان رسانده و جایی برای پیروی از 

ا توان براساس باورھا و رفتار گذشتگان اھل کتاب ی دیگر ادیان نیست. و نمی
 کسانی دیگر خدا را بندگی کرد. 

 فرماید: خداوند متعال می
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دٌ ﴿ ا َ�َن ُ�َمَّ َحدٖ  مَّ
َ
ٓ أ بَا

َ
ِ وََخاَ�َم ّمِن رَِّجالُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن  � رَُّسوَل ٱ�َّ

 .]٤٠[األحزاب:  ﴾نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ 
خدا و  ۀمحمد پدر (نسبی) ھیچ یک از مردان شما نبوده و بلکه فرستاد«

 .»آخرین پیغمبران است
پس خداوند اسالم را تنھا دین مورد قبول خویش اعالم داشته، و ھیچ 

 فرماید: پذیرد. او تعالی می دین دیگری را از کسی نمی

ِ ٱۡ�ِۡسَ�ٰمُ  إِنَّ ٱّ�ِينَ ﴿  .]١٩عمران:  [آل ﴾ِعنَد ٱ�َّ
 .»گمان دین (حق و پسندیده) در پیشگاه خدا اسالم است بی«

کفر ورزیده و از  بنابراین، ھر کس بر طبق دینی دیگر خدا را بندگی کند،
 زیانکاران است.

 فرماید: خداوند متعال می

ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� ٱ�ِخَرةِ مَِن ا فَلَن َوَمن يَبۡتَِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِينٗ ﴿
 .]٨٥عمران:  [آل ﴾٨٥ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن 

و شریعت) اسالم آیینی برگزیند، از او پذیرفته و کسی که غیر از (آیین «
 .»زیانکاران خواھد بود ۀشود و او در آخرت از زمر نمی

خداوند پیامبر اسالم و امتش را در روز قیامت گواه بر اعمال منکران قرار 
 فرماید: داده است. چنان که می

﴿ ْ َُكونُوا ٗة وََسٗطا ّ�ِ مَّ
ُ
آَء َ�َ ٱ�َّاِس َوَ�ُ�وَن ُشَهدَ َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

 .]١٤٣: ة[البقر ﴾اٱلرَُّسوُل َعلَۡيُ�ۡم َشهِيدٗ 
ایم، تا گواھانی بر مردم باشید، و  روی کرده گمان شما را ملت میانه و بی«

 .»پیغمبر (نیز) بر شما گواه باشد
 فرماید: و می
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ِۢ �َِشِهيٖد ﴿ ة مَّ
ُ
ِ أ

ُؤَ�ٓءِ َشِهيدٗ وَِجۡئَنا فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُ�ّ ٰٓ�َ ٰ  ﴾٤١ا بَِك َ�َ
 .]٤١[النساء: 

(ای محمد! حال اینان) چگونه خواھد بود بدانگاه که از ھر ملتی گواھی «
یعنی تو بر ھمه  »بیاوریم و تو را (نیز به عنوان) شاھدی بر اینان بیاوریم؟

 .»اند گواه ھستی کسانی که بعد از تو آمده

 شبهه دوم:

باشند و به یک حقیقت بر  مه از جانب خدا میگویند: ادیان ھ می
گردند، و ھر یک از ما بخشی از حقیقت را به ھمراه داریم، و ھمه ما در  می

ی ما جای دارد. زیرا  گیریم، و بھشت خدا برای ھمه زمین خدا جای می
 فرماید: خداوند متعال می

ْ َوٱ�ََّ�ٰ ﴿ ِيَن َهاُدوا ْ َوٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا ِٰ� إِنَّ ٱ�َّ ِ  �َ  َِٔرٰى َوٱل�َّ َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ وََعِمَل َ�ٰلِحٗ 

َ
ا فَلَُهۡم أ

 .]٦٢: ة[البقر ﴾٦٢ُهۡم َ�َۡزنُوَن 
به ھرکه  پرستان، کسانی که ایمان آوردند و یھودیان، مسیحیان، ستاره«

روز قیامت ایمان داشته و کردار نیک انجام داده باشد، چنین افرادی  خدا و
پاداششان در پیشگاه خدا محفوظ بوده و ترسی بر آنان نیست و غم و 

 .»اندوھی بدیشان دست نخواھد داد
 فرماید: و می

﴿ �ِٰ ِيَن َهاُدواْ َوٱل�َّ ِيَن َءاَمنُواْ َوٱ�َّ ِ َوٱۡ�َۡوِم وَن َوٱ�ََّ�َٰرٰى َمۡن ءَ  ُٔ إِنَّ ٱ�َّ اَمَن بِٱ�َّ
 .]٦٩: ة[المائد ﴾٦٩ا فََ� َخوٌۡف َعلَۡيهِۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن ٱ�ِخرِ وََعِمَل َ�ٰلِحٗ 
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ه به خداوند و روز کس کان، ھر یحیان و صابئان و مسیھودیمؤمنان و «
ست و نه یمی بر آنان نیچ بیسته انجام دھد، ھیار شاکمان آورد و یامت ایق

 . »ن شوندیآنان اندوھگ

 پاسخ به این شبهه 

ھای آسمانی مانند یھودیت و  منظور از این آیات، آن دسته از پیروان آیین
اند.  ھمان ادیان وفات یافتهبر  صمسیحیت ھستند، که قبل از بعثت محمد

آیین الھی را آنکه  کس با ایمان بوده و کارھای شایسته انجام داده، بدونو ھر
باشد، ترس و ھراسی از عذاب دوزخ و غم و اندوھی بر عمر تحریف کرده 

 مین اشکالی ندارد.سپری شده ندارد. و این به اجماع مسل
ر ائمه تفسیر مانند مجاھد و سدی و سایر مفسرین آیه را اینگونه تفسی

 اند. کرده و بر ھمین حمل نموده
بخشی از کتاب  ۀشود تا بوسیل استنباط مفھومی دیگر از آیه باعث می

د، و بسیاری از نصوص آن الھی بخشی دیگر رد شود و احکام آن باطل گرد
 نقض شود.

آنچه در این آیات بیان شده، مانند نماز خواندن برخی از اصحاب به سوی 
المقدس به سوی  قبل از تغییر قبله از بیت ھا آنالمقدس است.  بیت
رو بعضی  کشته شدند. از این صھای پیامبر الحرام، در بعضی از جنگ بیت

پذیرد یا  را می ھا آنکردند که آیا خداوند عبادت  ترس می  از اصحاب احساس
 رود؟ آنگاه خداوند آیه نازل فرمود: نه؟ آیا عملشان به ھدر می

ُ ِ�ُِضيَع إِيَ�َٰنُ�مۡ ﴿  .]١٤٣: ة[البقر ﴾َوَما َ�َن ٱ�َّ
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نی نماز شما به ھدر نرفته و . یع»گرداند و خدا ایمان شما را ضایع نمی«
 .»ضایع نشده است

، شانزده یا صکند که پیامبر بخاری از ابی اسحاق بن براء روایت می
دوست داشت که  صالمقدس نماز خواند، و ایشان ھفده ماه به سوی بیت

الحرام باشد، تا اینکه قبله تغییر یافت، و اولین نمازی  اش به سوی بیت قبله
سجد الحرام خواند نماز عصر بود. از گروھی که با او که پیامبر به سوی م

رفت از کنار مردمانی  نماز خوانده بودند، مردی بیرون رفت، در راھی که می
گذشت که در مسجدی مشغول نماز بودند. او گفت: سوگند به خدا که با 

ھمان طور که در رکوع بودند به  ھا آنام.  پیامبر به سوی مکه نماز خوانده
ه دور زدند. افرادی از مسلمین قبل از تغییر قبله کشته شده سوی کعب

چه بگوییم. پس خداوند آیه نازل  ھا آندانستیم که در مورد  بودند، ما نمی
 فرمود:

َ بِٱ�َّاِس لََرُءوٞف ﴿ ُ ِ�ُِضيَع إِيَ�ٰنَُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ : ة[البقر ﴾رَِّحيمٞ  َوَما َ�َن ٱ�َّ

١٤٣[. 
گمان خدا نسبت به مردم بس  گرداند، بی ضایع نمی و خدا ایمان شما را«

 .»رؤف و مھربان است
مسلم این حدیث را از طریقی دیگر روایت کرده است. بنابراین، عمل 

آن که منسوخ گردد، اطاعت و مایه  کردن به حکم شرعی منسوخ قبل از
تقرب به خداوند است. و بعد از منسوخ شدن عمل کردن به آن مخالفت و 

 ز خداست. ابن جریر طبری در تفسیر خود، ذیل آیه:دوری ا

﴿ ْ ِيَن َهاُدوا ِيَن َءاَمُنواْ َوٱ�َّ  .]٦٢: ة[البقر ﴾إِنَّ ٱ�َّ
  .»کسانی که ایمان داشتند و یھودیان ...«
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به روایت از حجاج، و او از ابن جریج و او از مجاھد، بیان داشته که 
 شان اعمالدر مورد مسیحیان و آنچه از  صاز پیامبر سسلمان فارسی

. سلمان »اند بر آیین اسالم نبوده ھا آن«دیده بود پرسید، پیامبر فرمود: 
 صگوید: زمین به رویم تاریک گشت. آنگاه این آیه نازل شد، پس پیامبر می

 در مورد یاران تو نازل شده است. سلمان را فراخواند و فرمود: این آیه
ھر کس بر دین عیسی مرده است و بر آیین «: فرمود صسپس پیامبر

خبر دعوت مرا بشنود، او بر خیر است، و کسی آنکه  اسالم مرده باشد قبل از
تردید ھالک شده  که امروز خبر رسالت مرا شنید، و به من ایمان نیاورد، بی

 .»است
اسالم به روی ھمه اھل  ۀو آیه معنی دیگری ھم دارد، و آن اینکه درواز

ایمان بیاورند، حتی اگر عرب  صز است، تا بیایند و به دعوت محمدزمین با
نباشند، زیرا آخرین دین، دینی جھانی است، و به یک نژاد و قبیله و قوم 

اسرائیل فقط برای  دانیم که پیامبران بنی اختصاص ندارد. و ھمه می
اند. و رسالت ھیچ کدام از آنان متوجه  ھای خودشان مبعوث شده ملت

نبوده است. پس آیه این اشکال را که  ھا آنی غیر از ملت و امت مردمان
نماید و حل  شریعت محمدی برای ھمه مردم است برای اھل کتاب رقم می

 کند. می
پرستان و مسیحیان  بینیم که خداوند نجات یھودیان و ستاره بنابراین، می

ای را فقط مشروط به ایمان آوردن به خدا و روز قیامت، و انجام کارھ
 فرماید: شایسته کرده است، نه چیزی دیگر. خداوند می

﴿ �ِٰ ْ َوٱ�ََّ�َٰرٰى َوٱل�َّ ِيَن َهاُدوا ْ َوٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا ِ  �َ  ِٔإِنَّ ٱ�َّ َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ وََعِمَل َ�ٰلِحٗ 

َ
َوَ� ا فَلَُهۡم أ

 .]٦٢: ة[البقر ﴾٦٢ُهۡم َ�َۡزنُوَن 
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ھرکه  پرستان، کسانی که ایمان آوردند و یھودیان، و مسیحیان، و ستاره«
به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد، چنین افرادی پاداششان در پیشگاه 

 . »خدا محفوظ بوده و ترسی بر آنان نیست
انسان آنکه  د بود مگرو ایمان آوردن به خدا و روز قیامت درست نخواھ

پیامبران ایمان داشته باشد. و این مطلب در آیات ذیل به وضوح  ۀبه ھم
 نمایان است.

ِيَن يَۡ�ُفُروَن ﴿ ِ َورُُسلِهِۦ إِنَّ ٱ�َّ ن ُ�َفّرِقُواْ َ�ۡ�َ ٱ�َّ
َ
ِ َورُُسلِهِۦ َوُ�رِ�ُدوَن أ بِٱ�َّ

ن َ�تَِّخُذواْ  َونَۡ�ُفُر بَِبۡعٖض  َوَ�ُقولُوَن نُۡؤمُِن بَِبۡعٖض 
َ
َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيً� َوُ�رِ�ُدوَن أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلَۡ�ٰفُِروَن َحقّٗ  ١٥٠
ُ
ۡ�َتۡدنَا أ

َ
ۚ َوأ ِهيلِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذابٗ ا [النساء:  ﴾١٥١ا نٗ ا مُّ

١٥١-١٥٠[. 
خواھند میان خدا و  کسانی که به خدا و پیغمبرانش ایمان ندارند و می«

بیندازند (و بگویند که به خدا ایمان داریم، ولی به پیغمبرانش جدایی 
گویند که به برخی از پیغمبران ایمان داریم و  پیغمبران ایمان نداریم) و می

خواھند میان آن (کفر و ایمان) راھی  به برخی دیگر ایمان نداریم، و می
گمان جملگی آنان کافرند، و ما برای کافران عذاب  برگزینند. بی

 .»ایم ای فراھم آورده کننده خوار

نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَركٞ ﴿
َ
ِي َ�ۡ�َ  َوَ�َٰذا كَِ�ٌٰب أ ُق ٱ�َّ َصّدِ مَّ ٱلُۡقَرٰى مُّ

ُ
يََديۡهِ َوِ�ُنِذَر أ

ٰ َصَ�تِِهۡم ُ�َافُِظوَن  ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱ�ِخَرةِ يُۡؤِمُنوَن بِهِۦۖ َوُهۡم َ�َ َوَمۡن َحۡولََهاۚ َوٱ�َّ
 .]٩٢[األنعام:  ﴾٩٢

ایم، پر خیر و برکت  فرو فرستاده آن را  این (قرآن) کتابی است که ما«
(آسمانی) است که پیش از آن نازل ھای  کتاب ھمه ۀاست، تصدیق کنند

ایم) تا با آن (اھل) مکه و کسان دور و بر آن  اند. (آن را فرو فرستاده شده
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ه آخرت مردم جھان) را (از خشم خدا) بترسانی. کسانی که ب ۀ(یعنی ھم
 .»ورزند ایمان دارند، بدان (قرآن) ایمان آورده، بر نماز خود محافظت می

و خداوند به طور قطع بیان داشته که رحمت الھی فقط کسانی را در بر 
 اند. ایمان آورده و از او پیروی کرده صگیرد که به محمد می

ۖ َورَۡ�َِ� ﴿ َشآُء
َ
ِصيُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
� قَاَل َعَذاِ�ٓ أ ءٖ ۡ�ُتُبهَ  وَِسَعۡت ُ�َّ َ�ۡ

َ
ا فََسأ

ِيَن ُهم � َكٰوةَ َوٱ�َّ ِيَن َ�تَُّقوَن َوُ�ۡؤتُوَن ٱلزَّ ِيَن يَتَّبُِعوَن  ١٥٦َ�ٰتَِنا يُۡؤِمُنوَن لِ�َّ ٱ�َّ
ِي َ�ُِدونَُهۥ َمۡكتُوً�ا ِعنَدُهۡم ِ� ٱ�َّۡوَرٮٰةِ َوٱۡ�ِ  َّ ٱ�َّ ِ�ّ

ُ
ِ�يِل ٱلرَُّسوَل ٱ�َِّ�َّ ٱۡ�

ّيَِ�ِٰت َو�َُحّرُِم َعلَۡيِهُم  ُمرُُهم بِٱلَۡمۡعُروِف َوَ�ۡنَهٮُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكرِ َوُ�ِحلُّ لَُهُم ٱلطَّ
ۡ
يَأ

ِيَن َءاَمُنواْ بِهِۦ  ۡغَ�َٰل ٱلَِّ� َ�نَۡت َعلَۡيِهۡمۚ فَٱ�َّ
َ
�َِث َوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم َوٱۡ� ٱۡ�ََ�ٰٓ

و ُروهُ َونََ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن وََعزَّ
ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
ِٓي أ َبُعواْ ٱ�ُّوَر ٱ�َّ  ﴾١٥٧هُ َوٱ�َّ

 .]١٥٧-١٥٦[األعراف: 
رسانم، و رحمت من ھمه  گفت: عذاب خود را به ھر کس که بخواھم می«

گردد، اما در آن  چیز را در بر گرفته (و در این جھان شامل کافر و مومن می
ای کسانی مقرر خواھم داشت که پرھیزگاری کنند و زکات بر آن را  جھان)

(خدا محمد مصطفی)  ۀبدھند و به آیات ایمان بیاورند. کسانی که از فرستاد
داند و وصف او را) در تورات و انجیل  پیغمبر امی که (خواندن و نوشتن نمی

دھد و از  کنند. او آنان را به کار نیک دستور می یابند، پیروی می نگاشته می
ھا را بر آنان  ھا را بر ایشان حالل نموده و ناپاک دارد، و پاکیزه کار زشت باز می

اندازد و بند و زنجیر را از (دست و پا و گردن) ایشان  میسازد و فرو  حرام می
دارد. پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کرده و وی را  بر می

 . »گمان رستگارند یاری دھند، و از نوری که بر او نازل شده پیروی کنند بی
گویند که خداوند  این آیاتی که بعضی از اھل کتاب با تمسک به آن می

آیاتی  ۀرا بیان داشته، از جمل ھا آنرا تایید نموده و نجات و ایمن بودن  ھا آن
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ھستند که خداوند در آن از گذشتگان اھل کتاب خبر داده که به بخشی از 
شی که به آن ورزند، و بخ آورند و به بخشی دیگر کفر می کتاب ایمان می

دگرگون  آن را  کنند و معنی و مقصد تحریف می آن را  آورند ایمان می
سازند. در قرآن و سنت ھر یھودی و مسیحی که مورد ستایش قرار  می

گرفته بعد از مسلمان شدن آنان بوده است. اما بعضی از ھواپرستان و کج 
 ھا آن ۀم وارونفھ ھای بیمار و خواھند که قرآن را طبق عقل اندیشان از ما می

 بخوانیم و بفھمیم.
ھا و بنابراین، در قرآن ھیچ تناقض و تضادی وجود ندارد، بلکه این دل

ست که دچار تضاد و تناقض گردیده است. آیا مگر خداوند ھا آندرک و فھم 
 نگفته است:

 .]٨٥عمران:  [آل ﴾ُ�ۡقَبَل ِمۡنهُ ا فَلَن َوَمن يَۡبَتِغ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِۡسَ�ِٰم دِينٗ ﴿
و کسی که غیر از (آیین و شریعت) اسالم آیینی را بر گزیند، از او «

 .»شود پذیرفته نمی
 آیا مگر خدا به ما دستور نداده که نمازگزار در ھر رکعت بگوید:

آّلِ�َ ﴿  .]٧: الفاتحة[ ﴾َ�ۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَ� ٱلضَّ
راه گمراھان و سرگشتگان  ای، و نه نه راه آنان که بر ایشان خشم گرفته«

(که یھودیان مورد خشم خدا واقع شده و مسیحیان نیز گمراه قلمداد 
 .»شوند) می

سوگند به کسی «گوید:  که این آیه بر او نازل شده است می صو محمد
که جان محمد در دست اوست ھر کس از این امت یھودی باشد یا مسیحی، 

 ۀام ایمان نیاورد و بمیرد، از زمر هاگر دعوت مرا بشنود، و به آنچه من آورد
سوگند به کسی که جان محمد در دست «گوید:  . و می»دوزخیان است

کردید و از او  بود، و شما مرا ترک می اوست اگر موسی در میان شما می
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من  ۀھا بھر شدید. شما از میان امت نمودید به شدت گمراه می پیروی می
ھای  . و صابئی»باشم شما می ۀھستید و از میان پیامبران من بھر

را  ھا آنپرستان) مذکور در آیه اھل کتاب آسمانی نیستند، پس چرا  (ستاره
گویید  در کنار یھود و نصارا ذکر نموده است، و اگر آیه ھمان طور که شما می

 گردند. ھا ترس و ھراسی ندارند و اندوھگین نمی معنی شود، چگونه صابئی

 .]٦٢: ة[البقر ﴾َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُونَ  َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهمۡ ﴿
 .»ترسی بر آنان نیست و غم و اندوھی بدیشان دست نخواھد داد«

 آن را  پس باید قرآن به طور فراگیر و کلی مورد مطالعه قرار دھیم و
 بخش بخش نکنیم. 

 فرماید: در فرموده الھی بیندیشید که می

ِيَن هَ ﴿ ْ َوٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا ِٰ� إِنَّ ٱ�َّ ْ َوٱ�ََّ�َٰرٰى َوٱل�َّ ِ  �َ  ِٔاُدوا َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ وََعِمَل َ�ٰلِحٗ 

َ
ا فَلَُهۡم أ

 .]٦٢: ة[البقر ﴾٦٢ُهۡم َ�َۡزنُوَن 
ھرکه  پرستان، ستارهکسانی که ایمان آوردند و یھودیان و مسیحیان، و «

به خدا و روز قیامت ایمان داشته و کردار نیک انجام داده باشد، چنین 
افرادی پاداششان در پیشگاه خدا محفوظ بوده و ترسی بر آنان نیست و غم 

 .»و اندوھی بدیشان دست نخواھد داد
بینیم که شرط ایمان داشتن به خدا و روز  اگر در این آیه فکر کنیم می

مومن ھستند.  ھا آنمعنی ندارد. چون ھا  مسلمان ای مومنان یعنیقیامت بر
اند، و بدون ایمان داشتن به خدا و روز قیامت  و در اول آیه ذکر شده

پرستانی  را مومن نامید. برعکس یھودیان و مسیحیان و ستاره ھا آنتوان  نمی
به خاطر عدم ایمان به  ھا آناند پس  ایمان نیاورده صکه به محمد

شامل » ترسی ندارند«شوند. اگر این نوید که  مومن شمرده نمی صدمحم
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و مسلمین فرقی نداشتند، و  ھا آنشد،  پرستان می یھود و مسیحیان و ستاره
پاداش خود را  ھا آنبه اسالم واجب نبود چون روز قیامت  ھا آندعوت دادن 

 باشند. و از عذاب الھی ایمن می به طور کامل دریافت داشته
دھد،  را به اسالم دعوت می ھا آنشماری ھست که  تی که آیات بیدر صور

 اھل کتاب را به اسالم دعوت دھد. معاذ را به یمن فرستاد تا صو پیامبر
این ذھنیت که یھودیان و مسیحیان با مسلمین فرقی ندارند و ھمه بر 
حق ھستند یعنی متھم کردن قرآن به تناقض و تضاد و اگر چنین مفھومی 

 فرماید: چه کسانی می ۀبود پس خداوند دربار درست می

َ ُهَو ٱلَۡمِسيُح ٱۡ�ُن َمۡرَ�َمۖ َوقَاَل ٱلَۡمِسيُح ﴿ ْ إِنَّ ٱ�َّ ِيَن قَالُوٓا لََقۡد َ�َفَر ٱ�َّ
ِ َ�َقۡد َحرََّم  َ َرّ�ِ َوَر�َُّ�ۡمۖ إِنَُّهۥ َمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ ٰٓءِيَل ٱۡ�بُُدواْ ٱ�َّ ُ َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ� ٱ�َّ

نَصارٖ 
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ َوٮُٰه ٱ�َّاُرۖ َوَما لِل�َّ

ۡ
ِيَن قَالُوٓاْ لََّقۡد �َ  ٧٢ َعلَۡيهِ ٱۡ�َنََّة َوَمأ َفَر ٱ�َّ

 � َ ثَالُِث ثََ�َٰثةٖ ْ  إِنَّ ٱ�َّ ٓ إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۚ �ن لَّۡم يَنَتُهوا ا َ�ُقولُوَن َوَما مِۡن إَِ�ٍٰه إِ�َّ َ�مَّ
نَّ ٱ ِ�ٌم َ�ََمسَّ

َ
ِيَن َ�َفُرواْ ِمۡنُهۡم َعَذاٌب أ  .]٧٣-٧٢: ة[المائد ﴾٧٣�َّ

گویند: خدا ھمان مسیح پسر مریم  گمان کسانی کافر شدند که می بی«
اسرائیل، خدای یگانه را بپرستید که  است. (زیرا) عیسی گفته است: ای بنی
قرار  گمان ھر کس انبازی برای خدا پروردگار من و پروردگار شما است. بی

دھد، خدا بھشت را بر او حرام کرده و جایگاه او آتش (دوزخ) است، و 
گویند: خداوند یکی از  گمان کسانی که می ستمکاران یار و یاوری ندارند. بی

سه خدا است! کافر شدند (در صورتی که) معبودی جز معبود یگانه وجود 
عذاب دردناکی گویند دست نکشند به کافران آنان  ندارد و اگر از آنچه می

 . »خواھد رسید
را به اسالم  ھا آنچرا پیامبر به قیصر و مقوقس و دیگران پیام فرستاد و 

 گفت که اگر دعوت او را نپذیرند، گناھکار خواھند شد؟! ھا آندعوت داد و به 
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را  ÷مسیحیان به معبود حقیقی ایمان ندارند، بلکه به جای خدا عیسی
در حقیقت مشرکانی ھستند، که  ھا آن. پس دانند پروردگار و خدای خود می
ھا و پیروان  ھا و برھمن کنند. آنگونه که بودایی غیر از الله را پرستش می

پرستند و به روز قیامت آن  کونفوشیوس در چین، معبودانی غیر از الله را می
آورند. بلکه مسیحیان به روزی ایمان  گوید ایمان نمی گونه که اسالم می

نشیند تا مردم را بازخواست کند. و نیز  آن روز مسیح می دارند، که در
گوید ایمان ندارند. و خداوند  مسیحیان به بھشتی که قرآن از آن سخن می

رساند و  ای نمی فایده ھا آنکفر است و به  ھا آن ۀخبر داده که این عقید
فرموده که مسیحیان به خدا و روز قیامت ایمان ندارند. ھمانگونه که 

 اید:فرم می

﴿ ُ ِ َوَ� بِٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوَ� ُ�َّرُِموَن َما َحرََّم ٱ�َّ ِيَن َ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ َ�ٰتِلُواْ ٱ�َّ
ۡز�ََة  ٰ ُ�ۡعُطواْ ٱۡ�ِ وتُواْ ٱۡلِكَ�َٰب َح�َّ

ُ
ِيَن أ َورَُسوُ�ُۥ َوَ� يَِديُنوَن دِيَن ٱۡ�َّقِ ِمَن ٱ�َّ

 .]٢٩: التوبة[ ﴾٢٩ وَُهۡم َ�ٰغُِرونَ  َعن يَدٖ 
با کسانی از اھل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان دارند، و نه «

دانند، و  اند حرام می اش تحریم کرده چیزی را که خدا (در قرآن) و فرستاده
پذیرند، پیکار و کارزار کنید تا زمانی که خاضعانه، جزیه را  نه آیین حق را می

 .»پردازند می
و به اجماع ھمه علمای این آیه درباره یھودیان و مسیحیان است. پس 

را در اینجا به ایمان نداشتن به خدا و روز قیامت  ھا آنچگونه خداوند 
 .گوید که به خدا و روز قیامت ایمان دارند! کند و آن جا می توصیف می

 از ایمان فرموده است: ھا آنسپس خداوند با بیان دور بودن 

ْ َولَۡو ﴿ َقۡوا ۡهَل ٱلِۡكَ�ِٰب َءاَمُنواْ َوٱ�َّ
َ
نَّ أ

َ
 .]٦٥: ة[المائد ﴾أ

 . »کردند آوردند و تقوا پیشه می اگر اھل کتاب ایمان می«
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کوشند،  باید دانست که ھواپرستان و به خصوص مسیحیان به شدت می
سواد و نادان ھستند را  تا از این آیات سوء استفاده کرده و مسلمانانی که بی

دھد  ده و در این وھم بیندازند که قرآن از نجات مسیحیان خبر میفریب دا
کند. اما ھرگز چنین نیست.  ستاید و به مومن بودنشان اقرار می را می ھا آنو 

و نه راه » وال الضالني«خواند که  چون مسلمان در ھر رکعت نماز می

 .روایت شده است صگمراھان، و در حدیث صحیح از پیامبر
 ھا آنیھودیان کسانی ھستند که خداوند بر «فرمودند:  صکه ایشان

. و کلمات »)ضالون) و نصاری گمراه ھستند (مغضوب عليهمخشم گرفته (
کند که منظور ایشان ھستند.  پایانی سوره فاتحه به یھود و نصارا اشاره می

در این مورد در بین مفسرین اختالفی «گوید:  ابن ابی حاتم در تفسیرش می
 . »نیست

بنابراین، دعوت دادن به وحدت کلمه و یکپارچگی براساس چیزھایی 
دیگر غیر از اسالم و کلمه توحید و کنار گذاشتن نصوص قرآن و سنت کفر و 

 آن را  به این راضی بوده و بدان تشویق نماید وھرکه  ارتداد از دین است. و
مرتد و  خوب بداند با توجه به دالیل موجود در قرآن و سنت و اجماع قطعاً 

رو، دعوت دادن به وحدت با کفار جایز نیست، و راضی  کافر است. از این
بودن به این دعوت ھم روا نباشد. و باید با این دعوت مخالفت کرد و از آن 

 بر حذر داشت.مردم را 
و به اجماع ھمه علماء برای مسلمان جایز نیست که کلیسایی بسازد، یا 

و انجیل را چاپ و نشر کند. و باید اھل کتاب و  به آن توجه نماید. و یا تورات
دیگر کفار با نرمی و خوبی به اسالم دعوت داده شوند، خداوند متعال 

 فرماید: می

ۡحَسنُ ﴿
َ
ۡهَل ٱلِۡكَ�ِٰب إِ�َّ بِٱلَِّ� ِ�َ أ

َ
 .]٤٦[العنکبوت:  ﴾َوَ� تَُ�ِٰدلُٓواْ أ
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 . »مکنیدبا اھل کتاب جز به نیکوترین شیوه، بحث و گفتگو «
اقامه شده تا ھر  ھا آنھا به سوی نور بیرون بیایند، و حجت بر  تا از تاریکی

از روی  شود کس زنده است از روی دلیل زنده باشد و ھر کس که ھالک می
 روشنی و دلیل ھالک گردد.

 فرماید: خداوند متعال می

ْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ ﴿ ۡهَل ٱلِۡكَ�ِٰب َ�َعالَۡوا
َ
أ ِۢ  قُۡل َ�ٰٓ �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ  َسَوآء

َ
بَۡيَنَنا َو�َۡيَنُ�ۡم �

َ َوَ� �ُۡ�َِك بِهِۦ َشۡ�  ۡرَ�ا�ٗ ا َوَ� َ�تَِّخَذ  ٔٗ ٱ�َّ
َ
ِۚ فَإِن ا ّمِن ُدوَ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ ِن ٱ�َّ

نَّا ُمۡسلُِموَن 
َ
 .]٦٤عمران:  [آل ﴾٦٤تََولَّۡواْ َ�ُقولُواْ ٱۡشَهُدواْ بِ�

ای که میان ما و شما  ید به سوی سخن دادگرانهبگو: ای اھل کتاب، بیای«
مشترک است که جز خداوند یگانه را نپرستیم، و چیزی را شریک او نکنیم، 
و برخی از ما برخی دیگر را، بجای خداوند یگانه، به خدایی برنگزیند. پس ھر 

 .»گاه سر بر تابند، بگوئید گواه باشید که ما فرمانبردار ھستیم
خواھند، و راضی کردن  کتاب، و تن دادن به آنچه می اما گفتگو با اھل

ای سترگ است که  ، و بر آوردن اھدافشان، منکری بس بزرگ و فتنهھا آن
 فرماید: گرداند. خداوند متعال می امت را در دینش دچار فتنه می

ُ إَِ�َۡك ﴿ نَزَل ٱ�َّ
َ
ن َ�ۡفتُِنوَك َ�ۢن َ�ۡعِض َمآ أ

َ
 .]٤٩: ة[المائد ﴾َوٱۡحَذرُۡهۡم أ

و از آنان بر حذر باش که تو را از برخی چیزھایی که خدا بر تو نازل «
 .»کرده است بدور و منحرف نکنند

ھمچنین باید احکام روابط مسلمین و کفار روشن شوند، روشن نبودن 
این احکام و دوری کردن از فھم و ذھنیت شرعی در تعامل با اتفاقات، و 

شده تا برخی از مسلمین احساس وجود نقص و خلل در این باب باعث 
شکست نمایند و در سخن و عمل پیرو و فرمانبردار و تسلیم غرب شوند. و 

نماید. پس باید از  این فرآیند نسلی شکست خورده از مسلمین را فراھم می
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گاه بود و بعد از در نظر گرفتن وضعیت و درک آن، راه ھا  مسلمان شریعت آ
کفار در پیش بگیرند، و احکام را بر پایه آن  روشنی را در برخورد و تعامل با

پیامبر  ۀپیاده نمایند. و باید دانست که دیدار و گفتگو با کفار باید به شیو
به ھنگام فرستادن نامه برای ھرقل (پادشاه روم) سخن  صباشد که پیامبر

 را با این آیه آغاز کرد:

ْ إَِ�ٰ َ�ِمَ ﴿ ۡهَل ٱلِۡكَ�ِٰب َ�َعالَۡوا
َ
أ ِۢ  ةٖ قُۡل َ�ٰٓ �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ  َسَوآء

َ
بَۡيَنَنا َو�َۡيَنُ�ۡم �

َ َوَ� �ُۡ�َِك بِهِۦ َشۡ�  ۡرَ�ا�ٗ ا َوَ� َ�تَِّخَذ  ٔٗ ٱ�َّ
َ
ِۚ فَإِن ا ّمِن ُدوَ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ ِن ٱ�َّ

نَّا ُمۡسلُِموَن 
َ
 .]٦٤عمران:  [آل ﴾٦٤تََولَّۡواْ َ�ُقولُواْ ٱۡشَهُدواْ بِ�

ای که میان ما و شما  کتاب، بیائید به سوی سخن دادگرانه بگو: ای اھل«
مشترک است که جز خدای یگانه را نپرستیم، و چیزی را شریک او نکنیم، و 
برخی از ما برخی دیگر را، به جای خداوند یگانه، به خدائی برنگزیند. پس ھر 

 .»گاه سر بر تابند، بگوئید، گواه باشید که ما فرمانبردار ھستیم
ھر گاه با دشمن خود از «فرمود:  صحضرت آن میدان جنگ و در

را به سه چیز دعوت بده، ھر کدام را که قبول  ھا آنمشرکان روبرو شدی 
بخواه که از دیار  ھا آندست بردار سپس از  ھا آنبپذیر و از  ھا آنکردند، از 

بگو: اگر چنین کنند از ھمان  ھا آنخود به سرزمین مھاجران بیایند، و به 
 ۀحقوقی که مھاجران برخوردارند، برخوردار خواھند شد و آنچه بر ذم

ھم خواھد بود، اگر از آمدن به سرزمین مھاجرین اباء  ھا آنمھاجران است بر 
نشین خواھند  چون مسلمانان بادیه ھا آنخبر ده که  ھا آنورزیدند، پس به 

اجرا  ھا آنشود، بر  بود که آن دستور خدا که بر دیگر مومنان اجرا می
به ھمراه مسلمین آنکه  گردد. و در غنیمت سھمی نخواھند داشت. مگر نمی

جزیه بخواه. اگر پذیرفتند قبول کن و با  ھا آنجھاد کنند. اگر نپذیرفتند از 
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کارزار مکن. اگر از دادن جزیه سرباز زدند، از خدا بخواه تا تو را علیه  ھا آن
 ». یاری کند و با آنان بجنگ ھا آن

شیوه دیدار و گفتگوی مسلمان با کافران است که شریعت تجویز  این
ھایی به صورت موقت  نماید، و غیر از این چیزی دیگر نیست. گاھی پیمان می

شود، و براساس آن پیمان جان و مال کافران  بین مسلمین و کفار بسته می
مار ھا به ش گیرد، و آنگاه تعدی بر کافران از بزرگترین ستم مصون قرار می

ھر کس «روایت شده که فرمود:  صرود؛ در حدیث صحیح از پیامبر می
فردی را که با مسلمین عھد و پیمان دارد به قتل برساند، بوی بھشت را 

 .»نخواھد یافت
پس نه عقیده و نه قانون و نه وحدت ملی و نه نژاد و نه دردھا و نه 

شوند. و  ھا آنتوانند مایه پیوند و یکپارچگی ما با  ھا ھیچ کدام نمی آرمان
ھیچ جایی برای نزدیک شدن نیست. یا ایمان یا کفر، راھی دیگر نیست. و 

حق و نبرد و کشمکش بین ایمان، کفر ھمیشگی است و ادامه دارد نبرد 
، و از زمان نافرمانی ابلیس و سرباز زدن او از اطاعت ÷باطل از زمان آدم

پروردگار جھانیان آغاز شده و این نبرد و کشمکش میان شیطان و فرزندان و 
 پیروانش و بین امت اسالمی ادامه دارد. 

ھا فرق کنند. و راه  ھا و نام حقیقت این نبرد ھمین است، اگر چه واژه
 گی ھمین است و راه کفر ھمان.زند اسالم در

 عبدالعزیز الطریفی
 ۱۵/۶/۱۴۲۶الریاض 

 


