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 ��م ا� ا����ن ا����م

(آئين و  و كسي كه غير از« :فرمايد يپايان خداوندي را سزاست كه م ستايش بي
شود و او در آخرت از زمرة زيانكاران  گزيند، از او پذيرفته نميشريعت) اسالم، آئيني بر

 .)0F1(»خواهد بود
سوگند به كسي كه جان محمد در دست « :فرمايد و درود خداوند بر پيامبري كه مي

چه من مرا بشنود، و به آناوست هر كس از اين امت، يهودي باشد يا مسيحي اگر دعوت 
سوگند به كسي كه « :گويد . و مي»رد، از زمرة دوزخيان استيمام ايمان نياورد و ب آورده

كرديد و از  بود و شما مرا ترك مي جان محمد در دست اوست اگر موسي در ميان شما مي
و از ميان ها بهرة من هستيد  شديد، شما از ميان امت نموديد به شدت گمراه مي او پيروي مي

يكي از  - درود جاويدان و پايدار خدا بر او باد. -. »باشم پيامبران من بهرة شما مي
ها و در گفتگو با  اين است كه در رسانه ،نمايد ترين فجايعي كه اسالم را تهديد مي سخت

شود، و اصول اسالمي به  علما و متفكران، در مورد اصول اسالمي بحث و تبادل نظر مي
شوند، متأسفانه كساني كه خداوند از  اي ديگر رد مي شي برخي پذيرفته، و پارهصورت گزين

آنان عهد گرفته تا پيام الهي را به مردم برسانند، و اين وظيفه را بگونة شايسته انجام دهند، 
دهند. و سكوتي فراگير  ، و هيچ حركت و جنبشي از خود نشان نمينگشودهلب به سخن 

رز و نصيحت ست. تا آن جا كه عالم بيشتر از جاهل نيازمند اندبر علما و عقال حكمفرما
 است.

دهند.  شود و به خالف آن دعوت مي و كار به جايي رسيده كه كالم خداوند تحريف مي
اي ديگر  خوانند كه كلمه كافر را بايد تغيير داد و به جاي آن كلمه از آن جمله به اين فرا مي
فرد موحد و  ،رو سالم، اسالم است، و كفر، كفرست. از ايناند كه ا آورد. آنها فراموش كرده
زني به خاطر دنيا  اي ناآشنا مجبور است خود را پنهان كند. اگر چانه يكتاپرست چون بيگانه

                                           
ۡسَ�ِٰم دِينٗ ﴿ -1 ٱۡ�ِ  َ�ۡ َۡبَتِغ َ� َفلَن َوَمن ي ٱ�خِ ا   �ِ َو  ُه َوُه �َن ُ�ۡقَبَل ِمۡن ٱلَۡ�ِٰ�ِ  .]85عمران:  [آل ﴾٨َرةِ ِمَن 
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گفتند و جويندگان آن  بود صاحبان دنيا سخن مي و از دست رفتن متاعي از كاالهاي آن مي
از تودة مردم و عوام  بيشتر ما بسياري از اهل علمآوردند. متأسفانه در روزگار  فرياد بر مي

 ؛اند، به راستي كه امام احمد بن حنبل در اين باره چه زيبا گفته است الناس به دنيا چسبيده
 ».شود عالم هر چه بيشتر خودش را به دنيا نزديك كند بيشتر از خدا دور مي« :گويد او مي

  ؟چرا بايد سخن گفت

اگر خداوند از اهل علم اين پيمان را نگرفته بود، كه در مقابل  !سوگند به آفرينندة جهان
اعتنا نباشند، من هم  روي ستمگر سكوت نكنند و به گرسنگي و ضعف ستمديده بي زياده

كردم، هدف من دنيا نيست و دنيا برايم  كاري به كار كسي نداشته و در اين امر دخالت نمي
و قدرت و  هدد كس را كه بخواهد ياري ميهر دانيم كه خداوند رد. و همه ميارزشي ندا
 بخشد. عزت مي

علماي و حق را بگويند و آيين الهي را ياري نمايند. اما از  واستهوظيفه علماست كه بپاخ
گويند، سخن باطل را به زبان نياورند.  كه اگر سخن حق را نميرود  فعلي انتظار مي

يرد به موفقيت دست يافته و نيز اگر از گويند هر كس تحت حمايت قرار بگ ايم كه مي شنيده
سازش در آيد راحت و آسوده خواهد بود. ولي در حقيقت سازش علما در اين مورد  سرِ

نشيني آنها از بيان توحيد و فريبكاريشان نقطه تشابه  اي جز ذلت و ننگ ندارد، و عقب نتيجه
گترين مصلحت اين است كه ، علما بايد بدانند كه بزراسرائيل است. آري آنان با علماي بني

بزرگترين  ايستد درهم شكسته شود. و توحيد بايد هر آنچه را كه در برابر توحيد مي
مصلحتي است كه جهت تحقق آن بايد تالش كرد، و شرك بزرگترين خطر و فسادي است 

از روي ترس و هراس يا به علت تمايل به مصلحتي كه به  هكه بايد دفع گردد. و هر ك
گيري كند،  بزرگتر از توحيد است از ياري كردن توحيد عقب بنشيند و كناره خيال خودش

داند كه چه زمان بايد  سوگند به خدا كه چنين فردي قاطعيت و جديت را نشناخته و نمي
اقدام كرد و چه وقت دست نگاه داشت. پس كلمه توحيد قبل از وحدت كلمه و مقدم بر 
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ان مردمي كه شيطان را مالك كارهاي خود قرار داده و است. اما متاسفانه مصلحان در مي آن
هايشان تخم گذارده و جوجه  اند و اهريمن در دل در دام اهريمن بزرگ گرفتار آمده

گويد  نگرد و با زبانشان سخن مي پرورانده است و به آغوش آنها خزيده و با چشم آنها مي
اي  را تغيير دهند چيز تازهخواهند شريعت  ياوري جز خدا ندارند. ظهور كساني كه مي

شناسند بلكه همواره  نيست. ملحدان و منافقان و مشركان وقت و زمان مشخصي را نمي
كنند، و همچنين موحدان و يكتاپرستان همواره به كمين آنها  عرض اندام كرده و مي

 خيزد تا براي جلب رضايت كافر سخني را بگويد كه اند. اينكه فردي مسلمان بپا مي نشسته
و شكست رواني  زبان نياورده است بدترين نوع خودباختگيپيش از او هيچ مسلماني به 

است. و متاسفانه برخي از علما هم به خاطر جلب رضايت كافران و منافقان در اين راستا 
اند. شايد اين قضيه پيامد شكست رواني است كه يازده سپتامبر از خود به  قدم بر داشته

بينيم كه بعد از يازده سپتامبر بسياري از نويسندگان  ينجاست كه ميجاي گذاشته است. و ا
و به صورت گزينش برخي از مفاهيم را كه به گمان خود با آن  لب به سخن گشوده

پردازند، آنها به  دهند و به آن مي نمايند توضيح مي هاي اسالم را اظهار مي محاسن و خوبي
كفر  ،و جذاب نشان دهند. آنان نبرد حق و باطل خواهند سيماي اسالم را زيبا خيال خود مي

كنند و كار  جهاد با دشمنان خدا را كه از مفاهيم اصيل آيين الهي هستند پنهان مي ،و ايمان
شود. و كسي كه  شود و از كافر گفتن به كافر پرهيز مي به جايي رسيده كه اسالم نقض مي

طة ه عنوان فردي كه خود را در وركند ب از آبرو و عزت و سرزمين و جان خودش دفاع مي
 گردد. هالكت انداخته معرفي مي
بايد با نصاري دوستي و محبت  انمسلمان :گويند خوردگان مي بلكه برخي از شكست

ها الجزاير را اشغال كردند.  ورزند. ديروز و امروز چقدر شبيه يكديگرند، وقتي كه فرانسوي
ها توانستند علماي  كه فرانسوي نمودند لمانان چنان احساس شكست و ضعف ميمس

و كاري بوده ها مردود  مسلمين را بر آن دارند تا فتوايي صادر كنند كه جهاد عليه فرانسوي
ها را در  اندازد و بايد حكومت فرانسوي ت مياست كه انسان با آن خود را در ورطة هالك
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گيرند كه  نمياز وحي درس  ه،درك الجزاير پذيرفت. اگر اينهايي كه احساس شكست مي
گويد تغيير دادن حكم و دستور شرعي به خاطر جلب رضايت كافر يا منافقي ستم بر  مي

خود و سبب هالكت و نابودي امت است، از اين درس عبرت بگيرند كه بسياري از ما 
اند، و  هايشان را ضايع نموده هاي خود را پاره كرده و خود را خسته و پول ها حنجره مسلمان

ها بخواهند كه بياييم در كنار هم زندگي  اند، تا از آن ها رفته و زاري به سوي غربي با التماس
هاي صلح جهاني دست در دست هم  آميزي داشته باشيم و بياييم براي تحكيم پايه مسالمت

آن از اسالم به اي جز سركشي و استكبار غرب و نفرت بيشتر  دهيم، اما اين اقدام آنها نتيجه
 ست.بار نياورده ا

پس ما بايد با تمام افتخار و قدرت به دين اسالم چنگ بزنيم و شعار والء و براء 
(دوستي و دشمني براي خدا) را احيا نموده و بر پا داريم و شريعت و قانون خداوندي را 
حاكم كنيم و با دشمنان اسالم و مسلمين از قبيل كفار و منافقين دشمني بورزيم و ازآنها 

 شماري در اين خصوص وارد شده است.  نان كه آيات و احاديث بيچجوييم، بيزاري 

 اسالم دين فراگير

خواهيم به آن عمل كنيم  اسالم دين حق و عدالت و آييني فراگير است. پس وقتي مي
بايد به همة نصوص آن تمسك جوييم نه اينكه قسمتي از آن را اظهار و قسمتي را به خاطر 

نيم. اسالم به نرمي و مهرباني در جاي آن دعوت داده و به طمع يا مصلحتي دروغين پنهان ك
هم همين است. پس همان  صجهاد و درشتي در جاي آن فرا خوانده است. و سنت پيامبر

پيامبر رحمت و عفو و گذشت است، همان گونه پيامبر نبرد و مبارزه  صطور كه ايشان
را رها كنيم. بلكه آنچه بر ما الزم  نبايد چيزي را بپذيريم و چيزي ديگر ،رو باشد. از اين مي

و وظيفة ماست اين است كه از سنت و شيوة پيامبر در محبت ورزيدن و دشمني كردن 
پيروي كنيم. و به هنگام تعامل با دشمن وضعيت مسلمين را از نظر ضعف و قوت در نظر 

اقدام شود و ها توانايي و قدرت داشتند بالفاصله به جهاد عليه دشمن  بگيريم. اگر مسلمان
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در صورتي كه مسلمين ضعيف و ناتوان بودند با تمسك به آيات صبر، راه صبر و شكيبايي 
شود. به اضافه اينكه براي آمادگي و سامان يافتن قدرت مسلمين فعاليت  در پيش گرفته مي

ها با ذلت و خواري فقط تن به صبر و شكيبايي  شود و چنين نيست كه مسلمان و تالش مي
بلكه بايد براي توانمند شدن خود فعاليت نمايند. و آن وقت است كه به همه بدهند، 

جوانب شريعت عمل شده، و عمل به يك بخش بخشي ديگر را ملغي نكرده و به شريعت 
فاهيم آن پنهان شود آن كه مورد تحريف و تغيير قرار بگيرد يا برخي از م يبه طور كامل ب

 عمل شده است.

 انحراف از دين 

نازل شده كفر  ص از شيوه و برنامه اسالم منحرف شود و به آنچه بر محمد هر كس
كند و او خودش را در زمرة  ترين سطح نابودي و گمراهي سقوط مي بورزد به پايين

 تر است. لكه از حيوانات هم گمراهحيوانات قرار داده ب
ها كه در  تمدنكافران قريش توحيد را از بعضي از دعوتگران به تقريب اديان و گفتگوي 

 :به آنها گفت صبهتر فهميده بودند. وقتي محمد زنند، صر ما سنگ اسالم به سينه ميع
كند در  ي. آنها آن گونه كه خداوند از آنان حكايت م»شويد ال اله اال اهللا رستگار مي :بگوييد«

 پاسخ پيامبر چنين گفتند:

ٰذَ ﴿ �َ َّ ِ ِ  ۖ �ً ِِ ٰ ََ ا  ٗٗ ٰ ََ ِ ِ ََ َٗ ِ ِ� َل ٱ ََ ََ َ
ٞب َ َجا ٌء ُع  .]5[ص:  ﴾٥ا ََِ�ۡ
زند) چيز شگفتي  واقعاً اين (حرفي كه مي ] معبودان را يك معبود قرار داده است؟ آيا [همه«
 .»است

پذيرد.  كند و نمي كافران قريش دانستند كه كلمه توحيد هر معبودي غير از اهللا را نفي مي
به اسالم منتسب هستند و نداي هايي كه  بلكه برخي از ملحدان زمان ما توحيد را از اين

اند. پوتين رئيس جمهور روسيه وقتي در كشورش  دهند بهتر فهميده را سر مي تقرب اديان
هاي ديني همة اديان و  ما به آموزش و نشر كتاب« :گفت، گفت از آزادي مذهبي سخن مي
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ن توحيد دهيم، چو دهيم به جز توحيد، كه اجازه نشر و آموزش آن را نمي مذاهب اجازه مي
 . »پذيرد كند و مشاركت را نمي ها و مذاهب را ملغي اعالم مي غير از خودش ديگر انديشه

برخورد «ها يا تقارب اديان در دهة نود به صورت واكنشي به طرح  پديدة گفتگوي تمدن
نخست گروهي از نويسندگان غربي  كه صاموئيل هانتنگتون ارائه داد پديد آمد.» ها تمدن

هاي  ها زدند، و به دنبال آن برخي از فرزندان مسلمين كه بوق وي تمدنسخن از گفتگ
ها، و برابري اديان را  ها، و تقريب بين تمدن گفتگوي تمدن ةها بودند انديش تبليغاتي غربي

كه اهل كتاب همچون مسلمين به آفرينندة جهان ايمان دارند و كافر  :مطرح كردند، و گفتند
هايي براي پردازش به اين قضيه  نديشه و طرح، سمينارها و كنفرانسنيستند. و به دنبال اين ا

، و نمودند آن را به تروريسم توصيف ميو برگزار گرديد. و آنها گاهي اسالم را ستايش 
مهلك  طبق مصلحت و منافع خود اقداماتي چند جانبه و دو پهلو انجام دادند. و اينگونه سم

ها و آنها همه انسان هستيم و همه بايد براي  لمانخود را پخش كردند و گفتند كه ما مس
آباداني جهان بكوشيم، و در ذهن بسياري انديشة احترام به راي ديگران هر چه كه باشد، را 

هاي غربي را ميان مسلمين گسترش دادند تا به عنوان  جاي دادند. و مفاهيم و افكار و واژه
ح شوند. متاسفانه برخي از فرزندان ها و معيارهايي براي جوامع اسالمي مطر خواسته

هاي نيز در دام اينها افتادند. و دروازه آنچه را كه  از علما، و افراد عادي، و موسسهمسلمين 
نامند كامالً باز گشودند تا اينكه به بهانة مصلحت، كفر و انديشة برادري ميان  مصلحت مي

ها كه بر آمده از وضعيت  ويتها و كافران وارد اذهان گرديد. و با انديشة اول مسلمان
اي كه به خاطر مصلحت به عقل اجازه  مصلحت عمومي است حركت كردند. انديشه

گذاري و حكم نمودن كه حق خداوند است دخالت كند و به مخالفت  دهد تا در قانون مي
برخيزد. و براي آن كه بهتر بتوانند اصول و احكام و قوانين اسالم را از واقعيت آن دور 

 آنكه به تشريح آن بپردازند پناه بردند.  ند و رنگ ديگري به آن بدهند به كليات بيساز
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 هويت مسلمان

ها آمده تا هويت مسلمان را مشخص كند.  ها و روش اسالم با يك سري مفاهيم و برنامه
و اين گونه او را از ديگران متمايز و جدا نمايد، و راه درست و شاهراه روشني كه او را به 

 :فرمايد رساند براي او معين و مشخص گرداند. خداوند متعال مي نجات مي ساحل

نِ قُۡل ﴿ ََ َب َّ ِن ٱ ََا  َوَم
َ

َ   ٍ �َ ِِ َ َ ٰ َ ََ   ِ ّّ َِ  ٱ إ ِ ۡدُعْوا
َ

َ ْ ِٓ بِِ َس ۦِس  ِٰذ  .]108[يوسف:  ﴾يَ�
ان خـوانم و پيـرو   بگو: اين راه من است كه من (مردمان را) با آگاهي و بينش به سوي خدا مي«

 .»باشند) من هم (چنين مي
نبايد از هيچ چيزي كه متعلق به اخالق و زندگي امت مسلمان است دست  ،بنابراين

كشيد و دور شد. زندگي ما در پرتو رهنمودهاي اسالم شيوة مشخصي دارد كه بر پايه ياور 
ست، تسليم شدن به خدا و بندگي كردن براي او، استوار است. اسالم مانند ديگر اديان ني

بلكه اسالم براي حفاظت دين و دنيا آمده، پس اسالم هم به قضاياي سياسي و هم به 
اجتماعي و هم به امور اقتصادي پرداخته است. و نيز قضاياي تربيتي و رفتاري را مسائل 
، و قوانين آميزهاي كفر . اما قدرتمند بودن كافران و ضعف مسلمين و نظامنمايد ميروشن 

اند، باعث شده تا برخي از  ها تحميل كرده دا كه كافران بر مسلمانمخالف با دستور خ
اي غير اسالمي شوند. خداوند متعال  فرزندان مسلمين با كمال جسارت خواستار جامعه

 :فرمايد مي

ُحۡ�َم ﴿ فَ
َ

مٗ َ ۡك ُِ  ِ ّّ ُن مَِن ٱ ََ ِۡ َ
ۡن َ ََ  َوَم و ُُ َِ َ�ۡب ِّ ِ ل ِٗ ٰ َٰ ۡل ّلَِقۡو�ٖ ٱ ََ  ا   .]50: ةد[المائ ﴾٥يُوقُِنو

چه كسي نيكوتر از خداوند، نزد اهل تعيين، حكم آيا جوياي حكم جاهليت هستند؟ «
 . »كند؟ مي

ها (يهود و نصارا) به اشتباه خود پي  و حتي اگر غربي كردهاحساس شكست  ،رو از اين
ببرند و قوانين خود را تغيير دهند و قوانين ديگري را جايگزين قوانين فعلي خود نمايند، 
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د. نها به قوانين اول خود برگرد ها نيز به همراه آنان چنين خواهند كرد. و اگر غربي مانمسل
 به همان قوانين روي خواهند آورد.اينها نيز باري ديگر 

 حكم الهي

خداوند در دستور تغيير ناپذير خويش چنين حكم نموده است كه، هر كس بر آيين 
ماند. اين اساس توحيد  ي هميشه در آن مياسالم نباشد كافر و سزاوار دوزخ است، و برا

ها براي تاكيد بر همين مطالب نازل  اند و كتاب است و پيامبران به همين مبعوث شده
اند، و بهشت و جهنم براي همين آفريده شده است. و جهاد به همين هدف مشروع  گشته

مانان در آن گرديده، و ترازو بر همين اساس خواهد بود. و اين اصل ثابتي است كه مسل
پذيرد. هر كس مردم را در مورد اين اصل  هيچ اختالفي ندارند، و عالم و جاهلشان آن را مي

به شك و ترديد بيندازد مسلمان نيست. چه رسد به اينكه با آن مخالفت ورزد. هر كسي كه 
 اندازد، اگر كسي چنين فردي را مسلمان بداند مردم را دربارة اين اصل به شك و ترديد مي

 كافر و از دايرة اسالم خارج است.خودش به اتفاق همة مسلمين 
نكه از مسلمات و آبا  ،تعجب است كه بايد چنين اصل واضح و روشني را تبيين كرد

ن و سنت بين مسلمانان و كفار فرق گذارده و بيان داشته است . قرآباشد مياصول روشن 
ايز نيست. و اين را يكي از اصول اختالف در آن ج وكه اين امر يك اصطالح شرعي بوده 

اي نيست كه در آن قضية اسالم و كفر بيان نشده باشد. پس  هيچ سوره نقرار داده است. چو
قرآن مصداق كلمة (مسلمان) و (كافر) را بيان كرده، و مسلمان كسي است كه فقط دين 

افر كسي آورده پذيرفته و به عنوان دين انتخاب كرده باشد. و ك صاسالم را كه محمد
 م را به عنوان دين برگزيده است.است كه ديني غير از اسال

ينٗ ﴿ ِٰم دِ ۡسَ� ۡ�َ ٱۡ�ِ َۡبَتِغ َ� ن ي ۡقَبَل ِمۡنهُ ا فَلَن َوَم  .]85عمران:  [آل ﴾ُ�
از  . و يكي»شود و كسي غير از (آيين و شريعت) اسالم، آييني برگزيند از او پذيرفته نمي«

داراي هر دين و آييني كه باشد كافر  غير مسلمان مفاهيم واضح و روشن اين است كه
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رود و مسلمان وقتي بميرد سرانجام او بهشت  شود و وقتي بميرد به جهنم مي شمرده مي
 است. 

پس اصل اين است كه هر يك را با اسم او بناميم، و كافر را نبايد فقط (غير مسلمان) 
هايي كه خداوند در  هم هست. با نام بناميم بلكه او به اضافه اينكه غير مسلمان است كافر

هاي روي زمين مشخص  كتاب خود و در سنت پيامبرش بيان داشته فرق كامل انسان
 گردد.  مي

شوند. پس كافر يا  هر مفهوم و مسمايي مفاهيم و مسميات ديگري متفرع مي دايرة و از
كه باشند يهودي است يا مسيحي يا بودايي يا هندو، و همه كافرند داراي هر فكري 

 روند. آن همه جزو كافران شمار ميكمونيسم يا فراماسون، سكوالريزم، ليبراليسم و امثال 
ها و ديگران اصل و اساس عقيده و احكام اسالمي است و بين  فرق گذاردن بين مسلمان

و بنابراين خداوند متعال با تاكيد بر اين  ،اسالم و كفر در وسط چيزي ديگر وجود ندارد
 :ويدگ اصل مي

ِن ﴿ يُنُ�ۡم َوِ�َ دِي  .]6[كافرون:  ﴾٦لَُ�ۡم دِ
 . »آيين خودتان براي خودتان، و آيين خودم براي خودم«

پس ما با كافران مگر به صورت مشخصي كه در شريعت اسالمي بيان شده است توافقي 
شود مگر آن كه حقيقت كافر روشن گردد.  نداريم. مسلمان و حقيقت آن مشخص نمي

شود كه خودش بيان و ضد آن نيز روشن گردد. پس به  مشخص مي يزي زمانچون هر چي
و كافران، و جز اين چيزي ديگر  نانشود كه مسلما كردن بر تودة مردم گفته مي  هنگام حكم

توان آن را پشت پا زد. چون اين حكم يعني  وجود ندارد. و اين حكمي است كه نمي
در دنيا غير از آن وجود ندارد. خداوند متعال اسالم، و اسالم يعني همين، و گروه سومي 

 :فرمايد مي

فِٞر َومِنُ�م ّمۡؤِمنٞ ﴿ ََ َِمنُ�ۡم  َخلََقُ�ۡم ف ي  ِ ّّ  .]2[التغابن:  ﴾ُهَو ٱ
 .»اند ] از شما مؤمن ] از شما كافر و [گروهى اوست كه شما را آفريد، آن گاه [گروهى«
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ه و آغشته به كفر باشند كافر ناميده بر آنها اقامه نشد حجتهايي كه در ظاهر  حتي ملت
شود و اموالشان از  شوند. چون در ظاهر كارشان شبيه كفار است اما با آنها كارزار نمي مي

گردد. تا آن كه حجت بر آنها اقامه  هايشان هتك نمي شود و ساير حرمت دستشان گرفته نمي
اً و هم حكماً ما هم اسشود. به خالف كافران خالصي كه حجت بر آنها اقامه شده پس آنه

طة كفر سقوط انجام دهد و در ور آميزخداوند كسي را كه كار كفر ،كافر هستند. بنابراين
رو خداوند متعال  حجت و دليل به او نرسيده باشد. از اين هگرچ كند كافر ناميده است،

 :فرمايد مي

﴿ ًٞ َِ َ
َ َۡ � ٰ َّ َِ ۡرۦُ  َِ

َ
ََ فََ ََ َجا ۡستَ ََ ٱ ِ ِ ِ ۡۡ ُۡم ِ ّمَِن ٱِ ّّ َ�َٰم ٱ ََ  ََ َم َۡ َ َ  .]6: التوبة[ ﴾ 

. »(اي پيغمبر)، اگر يكي از مشركان از تو پناه طلبيد او را پناه ده تا كالم خدا را بشنود«
خداوند چنين فردي را قبل از آن كه كالم خدا را بشنود مشرك ناميده است، اما وي حكماً 

 شود.  ه احكام كافر بر او اجرا نميكافر نيست. يعني تا زماني كه كالم الهي را نشنيد
هاي مختلف  خداوند براي شناخت دشمن از دوست و تشخيص حق و باطل به گونه

 :فرمايد تبين و روشنگري كرده است. خداوند متعال مي

﴿ ََ ِ ل ِِ ٰ ۡلَ� ۡ�ُ ٱ َّ  َوُهَو َخ َ ۡۡ ّّ ٱ ُق  .]57[األنعام:  ﴾َ�
 . »جدا كنندة (حق از باطل) است كند و او بهترين داوران و خدا حق را بيان مي«

يعني او بهتر از همه بيان نموده و فرق حق و باطل را مشخص كرده است. و علت 
 :فرمايد روشنگري و توضيح فرق حق و باطل اين است كه مي

﴿ ََ ۡجرِمِ بُِِل ٱُِۡم ََ َس ِ تَب َۡ َ لِت �َ�ِٰت َو ُل ٱ ِ ِّ َف َ�َِِٰك ُ� َِ  .]55[األنعام:  ﴾٥َو
 . »دهيم تا راه گناهكاران آشكار شود ن آيات را توضيح ميو اين چني«

روشن بودن كفر و جنايت و واضح نمودن راه آن و مشخص كردن اهل آن مهم است. 
گاه باشد، و هر مان و اهل آن مشخص ميچون ايمان و خير واضح و روشن است، و راه اي

يمان بازتاب خواهد داشت. راه ايمان با راهي ديگر آميخته و درهم شود، و رهروان راه ا
 ناپذير است. خداوند به جملگي اينها حكم كرده و حكم خداوند تبديل
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﴿ ِ ّ ِّ  ّّ ِ ۡ�ُم ِ ُ ۡۡ َِ ٱ ِ  .]57[األنعام:  ﴾ِ
 .»فرمان جز در دست خدا نيست«

يري ي اندك به اشتباه بروند و تعدادي خواري و ذلت را بپذيرند اين هيچ تاثاگر گروه
 لهي ندارد.در قاطعيت دستور ا

پذيرند كافر ناميده  را به عنوان دين نمي صخداوند همه آن كساني را كه دين محمد
 فرمايد: است. و او تعالي مي

﴿ َُ ّيَِن ُم ٱۡ�َ ُٗ َِ ِ َ
ۡ

تََ  ٰ َّ َِ  ََ َفّكِ ََ ُمن ِ ِ ِ ۡۡ ُۡم ِِ َوٱِ ٰ ََ ِك ۡهِل ٱلۡ
َ

إ مِۡن َ وا َفُر ََ َن  ي ِ ّّ ِن ٱ يَُ� َِۡم 
 .]1: البينة[ ﴾١

دارند تا دليل روشنى  گفتند:) دست از آيين خود برنمى از اهل كتاب و مشركان (مىكافران «

 . »براى آنها بيايد
 فرمايد: و مي

ۡم ﴿ �َِك ُه ٰ ََ وإ
ُ

َ  ْ ا َٗ ِِِ يَن  ِ ِِ ٰ ََ َم  ّن َٗ ََ  ِ ََ ِ� ََاَ ِ ِ ِ ۡۡ ُۡم ِِ َوٱِ ٰ ََ ِك ۡل ۡهِل ٱ
َ

إ ِمۡن َ وا َفُر ََ يَن  ِ ّّ َّ ٱ ِ ِ
 َِ�ِّ ََ ۡل ّ ٱ  .]6: لبينةا[ ﴾٦َُ

مسلماً كافران اهل كتاب و مشركان، جاودانه در ميان آتش دوزخ خواهند ماند! آنان بدون «
 .»ها هستند شك بدترين انسان

 :فرمايد و مي

ۡم ﴿ ُٗ َ ِ ُ ّّ فَِر ٱ ُۡ ّفاَٞ فَلَن َ� َُ إ َوُهۡم  تُوا ّم َما َُ  ِ ّّ بِِِل ٱ َس إ َعن  وا ًّ إ َوَو وا َفُر ََ يَن  ِ ّّ َّ ٱ ِ ِ٣﴾ 
 .]34[محمد: 

كساني كه كافر شده، مردمان را از راه خدا باز دارند و سپس در حالت كفر بميرند، هرگز «
 . »خداوند ايشان را نخواهد بخشيد

 :فرمايد و مي

﴿ ۡ ُم ٱِ ُٗ َ ِ َ َّ َبَ ًِ َما ت َۡ ََ ن   ََ ِم إ ٱِّرُسو ِ وََقّّقوا ّّ بِِِل ٱ َس ن  إ َع وا ًّ إ وََو وا َفُر ََ يَن  ِ ّّ َّ ٱ ِ ٰى ِ ًَ ُٗ
َقۡ�   َ ّّ إ ٱ وا ّ ُُ َ ي ن  مۡ  ٔٗ لَ ُٗ ۡعَ�ٰلَ

َ
ۡحبُِط َ ُِ  .]32[محمد:  ﴾٣ ا وََس
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دارند و بدنبال آن كه هدايت بر ايشان  شوند و مردم را از راه خدا باز مي كساني كه كافر مي«
پردازند، هرگز نه تنها كمترين زياني به خدا  آشكار شده با پيغمبر به مخالفت و دشمني مي

  .»گرداند سود مي رسانند، بلكه خدا كارهاي (نيك) ايشان را هم باطل و بي نمي
 :فرمايد و مي

ّفاَٞ ﴿ َُ إ وَُهۡم  تُوا إ َوَما وا َفُر ََ يَن  ِ ّّ َّ ٱ ِ ِض َذَهبٗ  ِ �
َ
ُء ٱۡ� ۡل هِم ّمِ ًِ َِ َ

ۡقَبَل ِمۡن َ ا َوَِوِ فَلَن ُ�
ِ�مٞ 

َ
ٌب َ َذا ۡم َع ُٗ َ �َِك ِ ٰ ََ وإ

ُ
ٰى َِهِسْ  َ ًَ َت ِۡ �َن وَ  ٱ ِ�ِٰ َّ م ّمِن  ُٗ َ  .]91عمران:  [آل ﴾٩َما ِ

بندند، اگر زمين پر از طال باشد و (بتواند  ورزند و با كفر از دنيا رخت بر مي كساني كه كفر مي«
براي باز خريد خود) آن را به عنوان فديه بپردازند هرگز از هيچ كدام از آنان پذيرفته نخواهد شد. 

 .»ت و ياوري ندارندبراي ايشان عذاب دردناكي اس
 :فرمايد و مي

﴿  َِِ ََ َعۡو ًۡ ُ ُ�ۡم ِِۡذ ت ََ ُف َ
َ

ۡقتُِ�ۡم َ ُ ِمن ّم ََ َۡ َ
َ ِ ّّ ۡقُت ٱ ََم ِ ََ إ ُ�َناَدۡو وا َفُر ََ َن  ي ِ ّّ َّ ٱ ِ ِ

 ََ و َتۡ�ُفُر َِ يَ�ِٰن   .]10[غافر:  ﴾١ٱۡ�ِ
ويشتن خشمگينيد بر شوند كه قطعاً خدا بيش از آنكه خودتان بر خ يقيناً كافران صدا زده مي«

 .»گرفتيد شديد ولي راه كفر در پيش مي شما خشمگين است، چرا كه به سوي ايمان فرا خوانده مي
و خداوند بيان نموده كه كافران از قبيل: اهل كتاب و غيره، خير و خوبي را براي اين 

 فرمايد: امت دوست ندارند و مي

ۡهلِ ﴿
َ

إ ِمۡن َ وا َفُر ََ َن  ي ِ ّّ يََوّد ٱ ۡ�ٖ  ّما  َخ ۡن  م ّمِ �ُ ِۡ ََ َعلَ ّ ََ �ُ َ
َ

َ ََ ِ ِ ِ ۡۡ ُۡم َّ ٱِ ِِ َو ٰ ََ ِك ۡل ّمِن  ٱ
ّ�ُِ�مۡ   .]105: ة[البقر ﴾َّ

دارند خير و بركتي از جانب خدايتان بر شما نازل  كافران اهل كتاب و مشركان، دوست نمي«
 . »گردد
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 خواهيم ثابت كنيم آنچه مي

بر آن اجماع نموده و از ضروريات دين، و  ناز جمله اموري كه مسلمانا ،نخست اينكه
روي زمين هيچ دين راستيني كه در  :اين است كه رود، به شمار مياصل اعتقادي اسالم 

چهارچوب آن خداوند بندگي شود جز دين اسالم باقي نمانده است. و خداوند اسالم را به 
 هاي الهي فرستاده است. بخش آيين عنوان آخرين دين و پايان

ن ﴿ َ�ِٰم دِينٗ َوَم ۡس َ�ۡ�َ ٱۡ�ِ َۡبَتِغ  �َن ا فَلَن ي ِ�ِٰ�َ ِ ِمَن ٱلۡ �ِخَرة ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� ٱ �ُ٨﴾ 
 .]85عمران:  [آل

شود و او در  و كسي كه غير از (آيين و شريعت) اسالم، آييني برگزيند از او پذيرفته نمي«
 . »آخرت از زمرة زيانكاران خواهد بود

هايي كه قبل از آن  ن كتابي است كه خداوند نازل فرموده و كتابو اينكه قرآن آخري
اند. و همچنين  بوسيله قرآن منسوخ گرديده ،همه ،تورات و انجيل ؛اند از قبيل نازل شده

اند، و حال آنكه حفاظت از قرآن را خداوند  هاي ديگر دستخوش تحريف قرار گرفته كتاب
 ، هيچ كتاب آسمانيرو ي قرآن است. از اينخودش به عهده گرفته است. و اين فقط ويژگ

كه در قالب آن بتوان خدا را بندگي كرد جز قرآن باقي نمانده است. خداوند متعال 
 :فرمايد مي

قٗ ﴿ ِ ًّ َِ ِ ُم َّ َ ۡۡ َِ َِٱ ٰ ََ ِك َك ٱلۡ ۡ�َِِ ْ ََزۡ�َا
َ

ِِ َوَ ٰ ََ ِك ِ ِمَن ٱلۡ يۡه ًَ َ َ ي َۡ ََ َِّما  هِ� ا ِ ِۡ ا َعلَ ِمن� ِۡ َٗ َوُم
 َ ُ�م َ ِۡ ٱ َِّ فَ َ ۡۡ ََ ِمَن ٱ َْء ا ََ ّما  ََ َْءُهۡم  ۡهَوا

َ
َ َۡ ِ َّتب ت  َّ ُ  َو ّّ ََ ٱ ََز

َ
َ ْ َِما م َ ُٗ  .]48: ة[المائد ﴾ۡيَن

هاي (آسماني)  كننده كتاب و بر تو (اي پيغمبر) كتاب را نازل كرديم كه مالزم حق، و تصديق«
ن آنان بر طبق آنچه پيشين، و شاهد (بر صحت و سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنهاست پس ميا

خدا بر تو نازل كرده است داوري كن و با پيروي از اميال و آرزوهاي ايشان از حق و حقيقتي كه 

  .»براي تو آمده است روي مگردان
 :گويد و در مورد خصوصيت قرآن مي
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﴿ ََ ٰفُِظو لََ� ۥ  َر �َّا َ�ُ َۡ ِ ّّ ُن ََّزۡ�َا ٱ ۡ َۡ  .]9[الحجر:  ﴾٩َِِّا 
 .»باشيم رآن را فرو فرستاده، و خود پاسدار آن ميما خود ق«

اند  و پيرامون اين كه تورات و انجيل دستخوش تحريف قرار گرفته و كم و زياد شده
 فرمايد: مي

﴿  َٗ َِ َِ ٰ ۡم َ� ُٗ �َ ۡلَنا قُلُو ََ ََ ۡم َو ُٗ ٰ َّ ََ لَ ۡم  ُٗ َٰق ََ ِ م ّمِ ِٗ ِِ ۡق َِما َ� ََ  فَب َِم َعن ّمَواِضَِهِس وَ ُ�َّرِفُو ََ ۡل إ ٱ وا َُ َ �
ّظٗ  إ َِ وا ُِر َّ ّما ُذ ْ�َِنَٖ ا ّمِ َخا  ٰ َ ََ  َُ ِ ل َّ ََ  َُ تََزا  َّ ّّ قَلِِٗ�  َِهِس  َو ِ ۡم ِ ُٗ ۡن مۡ ّمِ ُٗ ۡن  .]13: ة[المائد ﴾ ّمِ

شكنى، آنها را از رحمت خويش دور ساختيم و دلهاى آنان را سخت و  ولى بخاطر پيمان«
كنند و بخشى از آنچه را به آنها گوشزد  مىسنگين نموديم سخنان (خدا) را از موردش تحريف 

 شوى، مگر عده كمى از آنان شده بود، فراموش كردند و هر زمان، از خيانتى (تازه) از آنها آگاه مى

 . »(كه خيانكار نيستند)
 فرمايد: و مي

ۡ�لٞ ﴿ ا ِمۡن عِ  فََو َٰذ �َ ََ ُقوُِو ّم َ� َُ يِٗۡم  ًِ ۡ ي
َ

ََِ َِ ٰ ََ ََ ٱلِۡك يَن يَۡ�ُتُبو ِ ّّ ِ إ َِهِس لّ وا ِيَۡشَ�ُ ِ ل ّّ ًِ ٱ ن
َمنٗ  ۡ�لٞ ا قَلِِٗ�  ََ ۡ�لٞ   فََو يِٗۡم َوَو ًِ ۡ ي

َ
َ َتَبۡت  ََ ّما  م ّمِ ُٗ ّ ِ  ََ ُبو َِ ّما يَۡ� م ّمِ ُٗ ّ  .]79: ة[البقر ﴾٧ ِ

گويند: اين (توراتي است  نويسند و آنگاه مي واي براي كساني كه كتاب را با دست خود مي«
ها) را بفروشند! واي بر آنان چه  تا به بهاي كمي آن (تحريف شده كه) از جانب خدا آمده است

  .»آورند! نويسند! و واي به حالشان به سبب آنچه به چنگ مي چيزهايي را با دست خود مي
 فرمايد: و مي

قٗ ﴿ �ِ ََفر ۡم ل ُٗ َّ ِمۡن � ُ ُبوۦ ََ َۡح �ِ ِِ ٰ ََ ِك ِٱلۡ م َ ُٗ نََت َِ ۡ ِ
َ

َ  ََ يَۡلوُۥ ِِ َوَماا  ٰ ََ ِك ۡل ِِ  ِمَن ٱ ٰ ََ ِك َن ٱلۡ ُهَو ِم
 ََ لَُمو َۡ �َ ِذَب َوُهۡم  ِ ٱلَۡك ّّ َ ٱ ََ  ََ َ�ُقوُِو ِ َو ّّ ًِ ٱ ِ َوَما ُهَو ِمۡن ِعن ّّ ًِ ٱ ََ ُهَو ِمۡن ِعن ُقوُِو �َ َو

 .]78عمران:  [آل ﴾٧
پيچند و آن را  و در ميان آنان كساني هستند كه به هنگام خواندن كتاب (خدا) زبان خود را مي«
خوانند) از كتاب (خدا) است! در حالي كه از  كنند تا شما گمان بريد (آنچه را كه مي ون ميدگرگ
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گويند: آن از نزد خدا (نازل شده) است و با اينكه از سوي خدا نيامده  كتاب (خدا) نيست. و مي
 . »گويند) دانند (كه دروغ مي بندند و حال آن كه مي است و به خدا دروغ مي

اي گذشته چيز درست و صحيحي مانده باز هم بوسيله اسالم منسوخ ه و اگر در كتاب
نداشت.  صبود راهي جز پيروي از محمد زنده مي گرديده است. و اگر موسي

اي در دست دارد كه در آن قسمتي از تورات  را ديد كه صحيفه وقتي عمر  صپيامبر
اري؟ آيا آيين شفاف د اي پسر خطاب، آيا تو شك«نوشته شده بود خشمگين شد و فرمود: 

عت از من چيزي بود جز اطا ام؟ اگر برادرم موسي زنده مي و روشن برايتان نياورده
 ».توانست بكند نمي

پس هيچ كسي از اهل كتاب و ديگران حق بيرون رفتن از شريعت اسالمي را ندارند. و 
 رزيده و سزاوار عذاب هميشگي است.هر كسي از شريعت اسالمي بيرون رود كفر و

سوگند به كسي كه جان «فرمود:  صدر صحيح مسلم روايت شده است كه پيامبر
محمد در دست اوست، هر كس از اين امت يهودي باشد يا مسيحي اگر دعوت مرا بشنود، 

پس وقتي در مورد ». ام ايمان نياورد و بميرد، از زمرة دوزخيان است و به آنچه من آورده
هستند دستور چنين است. ديگران به طريق اولي در  اهل كتاب كه آنها امتي داراي كتاب

 ه پيامبر سزاوار دوزخ خواهند شد.صورت ايمان نياوردن ب
آخرين پيامبر  صخواهيم ثابت كنيم اين است كه پيامبر ما محمد و مطلبي ديگر كه مي

 فرمايد: است همان طور كه خداوند متعال مي

﴿ ًٌ ّم َ ُُ  ََ ََ ًٖ  ّما  َِ َ
َ ْ ََا

َ
َ  ِ َّ ن ّمِن  �ِٰ ََ لُِ�ۡم َو ا َم ٱ�ّبِّ�ِ ََ ََ ِ وََخا ّّ ََ ٱ [األحزاب:  ﴾نَ  َُّۧسو

40[. 
محمد پدر (نسبي) هيچ يك از مردان شما نبوده و بلكه فرستادة خدا و آخرين پيغمبران «
 .»است
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ناسخ شريعت آنهاست. و اگر  صخداوند از همه پيامبران پيمان گرفته كه بعثت محمد
كردند. و  پيروي مي صشد آنان از ايشان كدام از آنها مبعوث مي در زمان هر صپيامبر

 هيچ كسي سزاوار اطاعت نيست. صبعد از پيامبر
 فرمايد: خداوند متعال مي

ََ ٱ�ّبِّ�ِ ﴿ ٰ ََ ُ ِمِ ّّ َخَذ ٱ
َ

ِٖ  ۧ�ۡذ َ ٰ ََ ِ َۡيُتُ�م ّمِن َ ت َءا  ْ ََما ٖ  َن ِ َمَ ۡك ِِ َٞ  َو ََُسو ۡم  َُ اَْء ََ ّم  َُ

ِّمَ  ٞق ِ ِ ًّ َِ إ ا ّم ٰ َ�ٰلُِ�ۡم ِِۡ�ِي� قَاُِْوا َ ََ ۡم  َُ ۡذ َخ
َ

ۡم َوَ َُ َۡ ۡقَر
َ

َءَ  ََ ۥ  قَا َُّه ّ َِهِس َوَ�َنُ�ُ َُ ُ�ۡم َ�ُۡؤمِ ََ َم
يَن  ًِ ِٗ ٰ َّ م ّمَِن ٱل �ُ ََ ََا  َم

َ
إ َوَ وا ًُ َٗ ۡق ََ فَٱ ََا  قَا َۡ ۡقَر

َ
 .]81عمران:  [آل ﴾٨َ

د از (يكايك) پيغمبران (و پيروان آنان) (به خاطر آوريد) هنگامي را كه خداوند پيمان موك«
گرفت كه چون كتاب و فرزانگي به شما دهم و پس از آن پيغمبري آيد و آنچه را كه با خود داريد 
تصديق نمايد، بايد بدو ايمان بياوريد و وي را ياري دهيد. گفت: آيا (بدين موضوع) اقرار داريد و 

اقرار داريم. گفت؛ پس گواه باشيد و من هم با شما از  پيمان مرا بر اين كارتان پذيرفتيد؟ گفتند:

 . »زمرة گواهانم
بودند  يا بعد از او مي ص، اگر در زمان محمدإپس پيامبران خدا؛ موسي و عيسي 

تر بيان شد آمده است كه اگر  كردند. در حديثي كه پيش بايد بر طبق شريعت او حكم مي
وقتي در آخر  ز من نداشت. و عيسيبود راهي جز اطاعت ا برادرم موسي زنده مي

 خواهد بود و طبق شريعت محمدي حكم خواهد كرد.  صكند پيرو محمد الزمان نزول مي
 فرمايد: خداوند متعال مي

﴿ ِ ٮَٰ ََ ۡم ِ� ٱّ�ۡو ُه ًَ ا ِعن �� ۡكُتو ۥ َم وََُه ًُ ِ ََ ِي  ّّ ّ ٱ ِ َّ ُ
ََ ٱ�ِّ ّ ٱۡ� ََ ٱِّرُسو و َُ ِ َّتب ي يَن  ِ ّّ ٱ

 ِ�  .]157[األعراف:  ﴾ِلِ َوٱۡ�ِ
كنند از فرستادة (خدا محمد مصطفي) پيغمبر امي كه (خواندن و نوشتن  كساني كه پيروي مي«

 .»يابند داند و وصف او را) در تورات و انجيل نگاشته مي نمي
براي همه مردم مبعوث شده و رسالت او براي همه است، خداوند متعال  صمحمد

 فرمايد: مي
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ََۡسلۡ ﴿
َ

َ ْ َٗ َوَما ّّف ََ  ّّ ِ َٰك ِ �ٗ ّلِلّناِس  ََ يرٗ �َِش َِذ  .]28[سبأ:  ﴾�� َوَ
 .»دهنده باشي رسان و بيم ايم تا مژده ما تو را براي جملگي مردمان فرستاده«

 فرمايد: و مي

ا﴿ �َ ِِ�َ ُ�ۡم  ۡ�َِِ ِ ّّ َُ ٱ ََُسو  ِّّ ِ ا ٱ�ّاُس ِ َٗ �ّ
َ

َ  .]158[األعراف:  ﴾قُۡل َ�ٰ
 .»و: اي مردم! من فرستادة خدا به سوي جملگي شما هستم(اي پيغمبر!) بگ«

يكي از اصول بزرگ و مهم اسالم اين است كه بايد به كافر بودن يهوديان و مسيحيان و 
اند باور داشت و آنها را  (اسالم) نگرويده صپرستان و همه كساني كه به دين محمد بت

و پيامبرش و مومنان هستند، و آنها  كافر ناميد. و بايستي باور داشت كه آنان دشمنان خدا
 فرمايد: اند و در آن جاودانه خواهند بود. خداوند متعال مي بدترين مردم، و از زمرة دوزخيان

﴿ َُ ّيَِن ُم ٱۡ�َ ُٗ َِ ِ َ
ۡ

تََ  ٰ َّ َِ  ََ َفّكِ ََ ُمن ِ ِ ِ ۡۡ ُۡم ِِ َوٱِ ٰ ََ ِك ۡهِل ٱلۡ
َ

إ مِۡن َ وا َفُر ََ َن  ي ِ ّّ ِن ٱ يَُ� َِۡم 
 .]1: البينة[ ﴾١

دارند تا دليل روشنى  گفتند:) دست از آيين خود برنمى كافران از اهل كتاب و مشركان (مى«
 .»براى آنها بيايد

 فرمايد: و مي

ۡم ﴿ �َِك ُه ٰ ََ وإ
ُ

َ  ْ ا َٗ ِِِ يَن  ِ ِِ ٰ ََ َم  ّن َٗ ََ  ِ ََ ِ� ََاَ ِ ِ ِ ۡۡ ُۡم ِِ َوٱِ ٰ ََ ِك ۡل ۡهِل ٱ
َ

إ ِمۡن َ وا َفُر ََ يَن  ِ ّّ َّ ٱ ِ ِ
 َِ�ِّ ََ ۡل ّ ٱ  .]6: البينة[ ﴾٦ َُ

كافران اهل كتاب و مشركان جاودانه در ميان آتش دوزخ خواهند ماند: آنان بدون شك «
 .»ها هستند بدترين انسان

ه سوگند به كسي ك«فرمود:  صكند كه پيامبر ـ و مسلم در صحيح خود روايت مي
شنود و كس از اين امت يهودي باشد يا مسيحي اگر دعوت مرا بجانم در دست اوست، هر

 .»ام ايمان آورده باشد از دوزخيان است بميرد بدون آن كه به آنچه من آورده
را  صرو هر كس يهوديان و مسيحيان و همه كساني را كه شريعت محمد از اين

شود. چون آنچه را كه به صورت تواتر در كتاب و  اند كافر نداند، خودش كافر مي نپذيرفته
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تواند باشد نقض  ار نميالم را كه جز بر پايه آن استوسنت آمده تكذيب كرده و اصول اس
 كرده است.

دوم اينكه آنچه كه گذشت اصول و كليات اعتقادي اسالم هستند، پس دعوت دادن به 
شود،  آنچه كه (وحدت اديان) يا (تقارب بين اديان)، يا (در هم آميختن اديان) ناميده مي

شكند، و مسلمين را به ارتدادي  را در هم ميهاي آن  دعوتي كفرآميز است كه اسالم و پايه
خواند. و اين دعوت ريشه در ميان اهل كتاب دارد و خواسته آنهاست. خداوند  فراگير مي
 فرمايد: متعال مي

إ ﴿ وا َُ ٰ ۡستََ� َِ ٱ ِ ينُِ�ۡم ِ ۡم َعن دِ ُِ يَُرّدو  ٰ َّ َِ ٰتِلُوََُ�ۡم  َٰ ُ ي  ََ يََزاُِو  َّ  .]217: ة[البقر ﴾َو
  .»خواهند جنگيد تا در صورت توان شما را از آيينتان برگردانند پيوسته با شما«

 گويد: و مي

﴿ ََ و ُفُر تَۡ� إ َِۡو  َسَواْءٗ َوّدوا  ََ ُكوَُو تَ َِ إ  وا َفُر ََ َما  ََ
 .]89[النساء:  ﴾

اند و (در كفر با ايشان)  گونه كه خود كافر شده آنان دوست دارند كه شما كافر شويد همان«
 .»مساوي شويد
ها از چيره شدن بر جهان اسالم نااميد شدند و ديدند كه برخالف ساير  بيوقتي غر

اي  اند، امت اسالمي داراي عقيده هاي روي زمين كه در برابر آنها سر تسليم فرود آورده ملت
محكم و استوار است و همين عقيدة محكم و استوار اسالمي آنها را از رسيدن به اهداف 

هاي مسلمين كاري بس  لردند كه بيرون كشيدن اسالم از ددارد. و پي ب شومشان باز مي
 دشوار است.

ها و قوت اعتقادي مسلمين از بين برود، و در آنچه آنها  پس براي آن كه صالبت دل
دانند وقتي بين اسالم و كفر،  خواهند ذوب شود. نداي وحدت اديان را سر دادند. آنها مي مي

الت، فرقي نباشد، و سد تنفر مسلمين از كفار حق و باطل، معروف و منكر، و ظلم و عد
شكسته شود. آنگاه مفاهيمي از قبيل والء و براء (دوستي و دشمني) و جهاد و جنگيدن 
براي اعالي كلمه خدا، باقي نخواهند ماند. و اين آن چيزي است كه آنها از مسلمين 
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ثابت و ماندگار است  خواهند. بنابراين، از ترس عقيده والء و برا جهاد كه در شريعت مي
 فرمايد: دهند. و حال آن كه خداوند مي دعوت تقريب بين اديان را سر مي

ََُسوُ�ُ ﴿ ُ َو ّّ ََ ٱ ّر َِ ََ َما  َّ ُ�َّرُِمو �ِخرِ َو َِ ٱ ِٱۡ�َۡو َ َّ ِ َو ّّ ََ َِٱ يُۡؤِمُنو  َّ يَن  ِ ّّ إ ٱ َّ َ�ٰتِلُوا ۥ َو
 ِ ّّ ِ ِمَن ٱ َّ َ ۡۡ َن ٱ ي ََ دِ يُنو ًِ َ ًٖ ي َ ََ َعن ي �َ ۡز إ ٱۡ�ِ وا َُ َۡ �ُ ٰ َّ َِ  َِ ٰ ََ ِك إ ٱلۡ تُوا و

ُ
ََ  يَن َ و  ﴾٢َوُهۡم َ�ُُِٰر

 .]29: التوبة[
با كساني از اهل كتاب كه نه به خدا، و نه به روز جزا ايمان دارند و نه چيزي را كه خدا و «

ار و كارزار كنيد تا زماني پذيرند، پيك دانند و نه آئين حق را مي اند حرام مي اش تحريم كرده فرستاده
 . »پردازند نهند و يا اينكه) خاضعانه به اندازه توانايي جزيه را مي كه (اسالم را گردن مي

 فرمايد: و مي

﴿ َٗ ّّف ََ  ََ ِ ِ ِ ۡۡ ُۡم إ ٱِ َ�ٰتِلُوا َما  َو ََ  َٗ ّّف ََ ٰتِلُوََُ�ۡم  َٰ ُ َّ ٱ ي َ
إ َ ُمْوا ََ َوٱۡعلَ ِ ُۡمّتق ََ ٱِ َ َم : التوبة[ ﴾ّّ

36[. 
جنگند، و بدانيد كه (لطف و  با همه مشركان بجنگيد همان گونه كه آنان جملگي با شما مي«

 .»ياري) خدا با پرهيزگاران است
اگر مسلماني به وحدت يا تقريب بين اديان دعوت بدهد مرتد شده است، چون وحدت 

كتابهاي پيش از  اديان با اصول اعتقادي متضاد بوده و اين قضيه مسلم را كه قرآن ناسخ همه
دهد اين  كند. و كسي كه اين دعوت را مي خود (تورات و انجيل و غيره) است، تكذيب مي

انگارد و به  هاي پيش از خود را نسخ نموده، باطل و پوچ مي مسئله را كه اسالم همه آيين
 كفر و شرك ورزيدن به خدا راضي است. 

 ها  شبهات و روشنگري

ي از ملحداني كه به گمان خود، داراي عضاديان، و ب  ب بينگران به تقري برخي از دعوت
آنها در حقيقت در شمار ملحداني هستند كه كتاب و سنت را،  - هستند حسعه صدر و تسام

كنند، كه هيچ اثري بر مومن ندارد. اما از آن جا كه  شبهاتي را مطرح مي -انگارند ميدروغ 
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فهمند سرايت كند، بر  ب و سنت را خوب نمياي از مردم كه كتا ممكن است به اذهان پاره
 فع كنيم.آن شديم تا اين شبهات را د

 گويند، خداوند فرموده است: اول اينكه مي

َ�ِٰم دِينٗ ﴿ ۡس َ�ۡ�َ ٱۡ�ِ َۡبَتِغ  ي �َن ا فَلَن َوَمن  ِ�ِٰ�َ ِ ِمَن ٱلۡ �ِخَرة ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� ٱ �ُ٨﴾ 
 .]85عمران:  [آل

شود و او در  (آيين و شريعت) اسالم، آييني برگزيند، از او پذيرفته نميو كسي كه غير از «
 . »آخرت از زمرة زيانكاران خواهد بود

هر آييني كه باشد تسليم خدا گردد. بسياري از آنها در مورد  فرد برو اسالم يعني اينكه 
بان نياورده به ز آن را اند، كه هيچ مسلماني كلمة اسالم در اين آيه كريمه مطالبي نوشته

تسليم آفرينندة  ،اسالم دين خدا و دين كسي است كه خودش را همه تن :گويند است. مي
 جهان نمايد. گرچه كلمة اسالم در اينجا شامل مسلمين و پيروان رسالتي كه محمد پيامبر

شود، اما فقط منحصر به آنها نيست. همان طور كه در دو آيه قبل از اين  با خود آورده مي
 كه: بيان شده استآيه 

َطوٗۡ� ﴿ ِض  �
َ
ِٰت َوٱۡ� �َٰ�َ َّ ۡسلََم َمن ِ� ٱِ

َ
ۥْ َ ََ َوَ�ُ و ُُ ِ َ�ۡب ّّ ۡ�َ دِيِن ٱ َُ َِ َ

ۡرهٗ َ َِ ََ  َو و َُ ََ يُۡر  ِ ا �َ�ۡه
ۡسَ�ََِِٰل �سۡ  ٨ َم � َ�ٰهِِ َِۡ ِ ٰ َ ََ  ََ

َزِ
ُ

َ ْ َنا َوَما ِۡ ََ َعلَ
َزِ

ُ
َ ْ ِ َوَما ّّ ِٱ اَمّنا َ َء ُقوَب قُۡل  َۡ �َ ََ َو ٰ �َ

 ًٖ َِ َ
َ َ َۡ ََ َفّرُِق  �ُ َّ ِٗۡم  ِ �ّ َّ ََ ِمن  و ِّ ِ ّب َ ٰ َوٱ� وِ َ ُموَ ٰ وَِعي

ُ
َ ْ ِو َوَما ۡسَبا

َ
ۡم  َوٱۡ� ُٗ ۡن ۥ ّمِ ُۡن َ�ُ َۡ َو

 ََ ُِمو ل َۡ ينٗ  ٨ُم ِٰم دِ �َ ۡس ۡ�َ ٱۡ�ِ َۡبَتِغ َ� ِ ِمنَ ا فَلَن َوَمن ي �ِخَرة ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� ٱ �َن  ُ� ِ�ِٰ�َ  ﴾٨ٱلۡ
 .]85-83عمران:  [آل

ها و زمينند از روي  جويند (كه اسالم است)؟ ولي آنان كه در آسمان آيا جز دين خدا را مي«
شوند. بگو ايمان داريم به  اختيار يا از روي اجبار در برابر او تسليمند و به سوي او باز گردانده مي

عيل و اسحاق و يعقوب و اسباط (يعني فرزندان و خدا و بدان چه بر ما و بر ابراهيم و اسما
گانه يعقوب) نازل شده است، و بدان چه به موسي و عيسي و سائر پيغمبران از  نوادگان دوازده

سوي پروردگارشان داده شده است. ميان هيچ يك از پيغمبرانش (در ايمان بديشان) تفاوت 
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سليم اوييم. و كسي كه غير از (آيين و گذاريم و ما (بدين وسيله) خالصانه و خاشعانه ت نمي
شود، و او در آخرت از زمره زيانكاران خواهد  شريعت) اسالم، آييني بر گزيند، از او پذيرفته نمي

 . »بود
دارد كه اسالم و مسلمين فقط به طور انحصاري، بر  آيات متعددي بيان مي ،گويند و مي

 شود. اطالق نمي صپيروان محمد
 :فرمايد مانند اينكه خداوند مي

﴿ ََ ۡمُت َِِرّبِ ٱلَۡ�ٰلَِم ۡسلَ
َ

َ ََ ۡسلِۡم  قَا
َ

ۥْ َ ّ�ُه ََ ۥ  ُ�َ ََ ْ ََِِۡ�ِٰ�  ١ِِۡذ قَا ا َٗ ِ َ ٰ َّ ُقوُب  مُ  َۧوَو َۡ �َ ِ َو َنِِه َ
ُِمو ل َۡ َُتم ّم

َ
ّّ َوَ ِ ّن ِ َُ ُمو ََ يَن فََ�  ّيِ لَُ�ُم ٱ  ٰ َ ََ َ ٱۡو ّّ َّ ٱ ِ ِ ّ ِِ  .]132-131: ة[البقر ﴾١ََ َ�َٰب

آنگاه كه پروردگارش بدو گفت: (به يگانگي خدا اقرار كن و) تسليم (حق) شو. گفت: «
خالصانه تسليم پروردگار جهانيان گشتم. و ابراهيم فرزندان خود را به اين آيين سفارش كرد، و 

ندان من! خداوند، آيين يعقوب (نوة او نيز چنين كرد. هر كدام به فرزندان خويش گفتند): اي فرز
(توحيدي اسالم) را براي شما برگزيده است. پس جز به مسلماني نميريد. آيا هنگامي كه مرگ 
يعقوب فرا رسيد، شما حاضر بوديد؟ آن هنگامي كه به فرزندان خود گفت: پس از من چه چيز را 

كه خداوند يگانه  پرستيد؟ گفتند: خداي تو، خداي پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را مي

 .»است و ما تسليم او هستيم
 فرمايد: و مي

﴿ ّٗ ِي ود ُٗ ََ ََِِۡ�ٰهُِِم َ� ََ ِّٗ َما  ِ ا� َ�ََۡ َّ فٗ ا ا َو نِِ َِ  ََ ََ ِٰ�ن  ََ ِمٗ َو ل َۡ ِ ا ّم ۡۡ ُۡم ََ ِمَن ٱِ ََ ََ ا َوَما  ِ ِ
 .]67عمران:  [آل ﴾٦

(فرمان) خدا بود، و از زمرة  ابراهيم نه يهودي بود و نه مسيحي، بلكه حقگرا و فرمانبردار«

 .»مشركان نبود

ُم ﴿ ُٗ َّ ِعيَ ٰ ِمۡن َِ َ
َ ْ ّما َُ فَلَ ا َِ َ

َ
ُۡن َ َۡ  ََ ِّ�و َواَ َ ۡۡ ََ ٱ ِ  قَا ّّ َِ  ٱ اَِْي ِ َِ َ

َ
ََ َمۡن َ ۡفَر قَا ٱلُۡ�

 ََ ُِمو ل َۡ َّا ُم
َ

ََِ ًۡ َٗ ۡق ِ َوٱ ّّ ِٱ اَمّنا َ َء  ِ ّّ  .]52عمران:  [آل ﴾٥ٱ
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سي به كفرشان پي برد، گفت: كيست كه ياور من به سوي خدا گردد؟ هنگامي كه عي«
ايم؛ و (تو نيز) گواه باش كه ما مخلص و  حواريون گفتند: ما ياوران خدائيم: به او ايمان آورده

 .»فرمانبردار هستيم
 فرمايد: و مي

َواَِّ�ِ ﴿ َ ۡۡ َِ  ٱ ُت ِ ِۡ َِ ۡو
َ

�ِرَُسوِ�  نَ  ۧ�ۡذ َ إ ِ� َو اِمُنوا َء  َۡ َ
إ َ ََ  قَاُِْوا ُِمو ل َۡ ّ�َنا ُم

َ
َِ َ ًۡ َٗ ۡق اَمّنا َوٱ َء

 .]111: ة[المائد ﴾١
 

و (خاطرنشان ساز) آنگاه را كه به حواريون الهام كردم كه به من و فرستادة من «
(عيسي) ايمان بياوريد. (آنان پذيرفتند و) گفتند: ايمان آوردايم و (پروردگارا!) گواه باش كه 

 . »ر هستيمما مخلص و فرمانبردا
ان كه اند. چن زيسته ها پيش از پيامبر مي شود كه قرن گويند: مسلمان شامل اقوامي مي مي

 دارند. آيات مذكور بيان مي

 پاسخ به اين شبهه 

از دين تحريف نشدة موسي و  صيهوديان و مسيحياني كه قبل از آمدن محمد
آنها وجودي ندارند، و  شوند. اما امروز اند، مسلمان ناميده مي پيروي كرده إعيسي

همچنين وجود چنان كساني امكان ندارد. چون يهوديان و مسيحيان كالم خدا را تحريف 
اند. و براي هيچ كس ممكن نيست كه به قوانيني كه موسي و  كرده و به او شرك ورزيده

اند عمل نمايد. زيرا تورات و  در قالب تورات و انجيل از سوي خدا آورده إعيسي
اند، و اين يك امر قطعي و مسلم است. و هر  ق صريح كتاب و سنت تحريف شدهانجيل طب

 كس در آن ترديد افكني نمايد كافر است. 
باشند، پس اينها به  گويند: عزير پسر خداست؛ مسيحيان قايل به تثليث مي يهوديان مي

گويد:  مي» 119مراتب االجماع ص «گونه كه ابن حزم در كتاب  اتفاق مسلمين كافرند. همان
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علماء بر كافر ناميدن يهوديان و مسيحيان اتفاق كرده، و در شرك ناميدن آنها اختالف 
 اند.  نموده

هر كس بر اين باور باشد كه گروهي از يهوديان و مسيحيان بر آيين تحريف نشده باقي 
اند و فقط برخي از آنها بر آيين تحريف شده هستند. او اين را كه شريعت محمدي  مانده

 ناسخ اديان پيش از خودست، تكذيب كرده است. 
بايد دانست كه اسالمي به جز آيين محمدي وجود ندارد، و هر كس بگويد كه در اين 

اند.  به آن دعوت داده إزمان يهوديان و مسيحيان بر آييني هستند كه موسي و عيسي
قرآن و سنت را چنين فردي بايد بداند كه فراگير بودن رسالت و ناسخ بودن آن، و نصوص 

كاري به اتفاق كند، تكذيب كرده، و چنين  كه تحريف شدن تورات و انجيل را ثابت مي
 همه كفر است.

ِيَل ﴿ ٰء ََ ْ ِِۡس ِِ ُُ َ�َٰب ِ َِ َۡم ََ ٱِ َم  َوقَا �َ ُن َمۡر َۡ ُُ ٱ ِ َِ َۡم َ ُهَو ٱِ ّّ َّ ٱ ِ إ ِ يَن قَاُِْوا ِ ّّ َفَر ٱ ََ  ًۡ لََق
 ََ ّ�ِ َو ََ  َ ّّ إ ٱ وا ًُ ُب َۡ َُ  َوَما ٱ ٮُٰه ٱ�ّا َو

ۡ
ََ َوَمَ ّن ِ ٱۡ�َ ه ِۡ ُ َعلَ ّّ ََ ٱ ّر َِ  ًۡ َق َِ  ِ ّّ ِٱ َ َۡ ِ ۡۡ ُ َ ن  ۥ َم ّ�ُ�ۡم  َُِِّه

 ٖ اَ َِ َ
َ

ََ ِمۡن َ ِِم ٰل َّ  .]72: ة[المائد ﴾٧ ِِل
گويند: خدا همان مسيح پسر مريم است. (در صورتي كه خود)  گمان، كافرند كساني كه مي بي«

ت: اي بني اسرائيل! خداي يگانه را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما است. عيسي گفته اس
گمان هر كس انبازي براي خدا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام كرده است. (و هرگز به  بي

 .»نهد) و جايگاه او (آتش) دوزخ است. و ستمكاران يار و ياوري ندارند بهشت گام نمي

﴿ ُٗ لَِت ٱۡ�َ ِٗۡم  َوقَا ِ ٰه ۡفَ�
َ

َِ م َ ُٗ ُ َِك قَۡوِ ِٰ�َ  ِ ّّ ُن ٱ َۡ ُُ ٱ ِ َِ َۡم َٰرى ٱِ ََ ّ لَِت ٱ� ِ َوقَا ّّ ُن ٱ َۡ ۡ�ٌر ٱ وُد ُعَز
ََ  ُٔ يَُ�ِٰ�  يُۡؤفَُكو  ٰ ّّ َ

َ  ُ ّّ ُم ٱ ُٗ إ ِمن َبۡبُل  َ�َٰتلَ وا َفُر ََ يَن  ِ ّّ ََ ٱ ََ قَۡو  .]30: التوبة[ ﴾٣و
گويند: مسيح پسر خدا است. اين  ت و ترسايان ميگويند: عزير پسر خدا اس يهوديان مي«

گويند، (اين گفتار) آنان به گفتار كافران پيش از آنها شبيه است.  سخني است كه آنان به زبان مي
گردند و)  خداوند كافران را نفرين و نابود كند چگونه (از حق با وجود اين همه روشني بدور مي

  .»شوند؟! بازداشته مي
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آميز يهوديان و مسيحيان اين است كه آنها علما و دير نشينان خود  اي كفرو يكي از كاره
 اند: را به خدايي گرفته

﴿ َٗ َ�ا َۡ َ
ۡم َ ُٗ َُۡهَ�َٰن ََُهۡم َو َبا ِۡ َ

إ َ ُذْوا َ َّ َِ ٱٱ ن ُدو ّّ ا ّمِ ِ إ ِ ْوا ِمُر
ُ

َ ْ َ�َم َوَما َن َمۡر َۡ َُ ٱ ِ َِ َۡم ِ َوٱِ ّّ

 ٗٗ ٰ ََ ِ إ ِ ْوا ًُ ُب َۡ َ�ِ ًٗ ِِ ٰ ََ ْ ۖ  ا  ّّ ََ و ُِ
ِ ۡۡ ُ َ ّما  ََ َ�َٰنُهۥ  ُسۡب ُهَو    ّّ ِ َٰه ِ ََ ِ  .]31: التوبة[ ﴾٣ ِ

اند  يهوديان و ترسايان عالوه بر خدا، علماء ديني و پارسايان خود را هم به خدائي گرفته«
شمارند. بديشان دستور داده شده كه: تنها  (ترسايان افزون بر آن) مسيح پسر مريم را نيز خدا مي

ورزي و چيزهايي  ه را بپرستند و بس، جز خدا معبودي نيست و او پاك و منزه از شركخداي يگان

 .»دهند است كه ايشان آنها را انباز قرار مي
اطالق  صتا بعثت محمد اسالم بر همه يكتاپرستان و موحدان از زمان نوح

ر اند. هر كس با اين ام هاي گذشته منسوخ گرديده همه شريعت صشود. و با محمد مي
مخالفت نمايد مسلمان نيست. چون او كلي بودن رسالت پيامبر و ختم نبوت او، و وجوب 

 كند. را انكار و تكذيب ميماند،  پيروي از يكي از اصول اسالم كه بدون آن اسالمي نمي

ِٰم دِينٗ ﴿ ۡسَ� ۡ�َ ٱۡ�ِ �َ ِغ  َۡبَت ن ي ن َوَم ٰ ا فَلَ �َ ِ مَِن ٱلۡ �ِخَرة ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ� ٱ َن ُ� � ِ�ِ٨﴾ 
 .]85عمران:  [آل

شود، و او در  و كسي كه غير از (آيين و شريعت) اسالم، آييني بر گزيند، از او پذيرفته نمي«

 .»آخرت از زمرة زيانكاران خواهد بود
 صتنها دين حق اسالم است، نه ديگر اديان زيرا پيامبر اكرم صبعد از بعثت محمد

ه او ايمان نياورده و از او پيروي نكند، از زمرة به طور قطع بيان داشته كه هر كس ب
روايت  دوزخيان است. خواه اهل كتاب باشد، خواه كسي ديگر باشد. مسلم از ابو هريره 

هر كس خبر رسالت مرا بشنود، چه يهودي باشد چه مسيحي، «فرمود:  صكند كه پيامبر مي
 . »ده باشد، از اهل دوزخ استام ايمان نياور اگر بميرد و به آنچه من با آن مبعوث شده
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پذيرد،   را به عنوان دين نمي صاين حديث كافر و جهنمي بودن كسي را كه دين محمد
شود يهود و نصارا  شامل ميدارد. و اولين كساني كه اين حديث آنان را  اعالم مي  قاطعانه
 هستند.

 يد:فرما فرمان داده است. و مي صخداوند به پيروي از راه پيامبرش، محمد

مٗ ﴿ قِِ َت َۡ ا ِوَ�ِٰ� ُم َّ َ�َٰذ َ
ِ َوَ تّب َٱ بِِلِهِس  َ�ٰلُِ�ۡم ا ف َس ن  ُِ�ۡم َع َفّرَق َ تَ َِ ُبَل  َّ إ ٱِ وا َُ ِ َّتب َّ ت وۦُ  َو َُ

 ََ ُقو ّت ََ ّلُ�ۡم  ََ لَ م َِهِس   .]153[األنعام:  ﴾١َوّو�ُٰ�
ن است. از آن پيروي كنيد و ام) راه مستقيم م اين راه (كه من آن را برايتان ترسيم و بيان كرده«
ام) پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا (منحرف و)  هاي (باطلي كه شما را از آن نهي كرده از راه

 . »سازد پراكنده مي
و هر كس كه با او مخالفت ورزد به جهنم تهديد شده است، در صحيح بخاري روايت 

ند، مگر كسي كه اباء ورزد. شو همة امت من وارد بهشت مي«فرمود:  صشده كه پيامبر
گردد و  ورزد؟ فرمود: هر كس از من اطاعت كند وارد بهشت مي گفته شد: چه كسي اباء مي

 . »هر كس از من نافرماني كند، اباء ورزيده است
آورده است. و شريعت، اسالم را به  صپس اسالم فقط همان چيزي است كه محمد

 فرمايد: ميهمين تفسير كرده است، و فرمودة الهي كه 

نِ ﴿ ََ َب َّ ِن ٱ ِ َوَم ّ ِّ  َ َِ َۡ ۡمُت َو ۡسلَ
َ

ُقۡل َ َِ  ََ و َّ ْ ا َِ  َۡ ِ  .]20عمران:  [آل ﴾فَۡ
اند، خويشتن را  پس اگر با تو به ستيز پرداختند. بگو: من و كساني كه از من پيروي كرده«

 .»ايم ايم و رو بدو نموده تسليم خدا كرده
از اسالم در اينجا و در ديگر آيات، آييني است كه به همين مطلب اشاره دارد، و منظور 

بر آن است. و اين اسم (اسالم) شامل هيچ كس ديگر در زمان او و بعد  صپيامبر ما محمد
گونه  اند. و در حديث نيز اسالم همين از او نخواهد شد، مگر كساني كه از او پيروي كرده

پيامبر خدا را از اسالم پرسيد.  ،روايت شده كه جبرئيل تفسير شده است. از ابن عمر
در پاسخ فرمود: اسالم يعني اينكه گواهي بدهي كه هيچ معبود به حقي جز اهللا  صايشان
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  پيامبر خداست، و نماز را بر پاداري، و زكات را بپردازي، و ماه صنيست. و اينكه محمد
 رمضان را روزه بگيري، و اگر توانايي داشتي به حج خانه خدا بروي.

به همه مردم اختصاص دارد، و ناسخ همه اديان پيش از خود است.  صت محمدشريع
در قرآن و سنت نصوص متواتري در بيان تحريف شدن تورات و انجيل وارد شده است. و 
هر كس اين مطلب را تكذيب كند به اتفاق همه كافر است. و هر كه كسي ديگر را كه بر 

همه هد، يا كافري را كافر نداند، در حقيقت نيست از زمرة مسلمين قرار بد صآيين محمد
 اين نصوص را تكذيب كرده است.

نياز بدانيم، چون آيين  ها بي خود را از همة آيين صپس بايد با شريعت محمد
هاست. و براي آن آمده تا همه بشريت  ناسخ همه اديان و پايان بخش همه آيين صمحمد

 صاند كه ايشان روايت كرده صز پيامبررا متحد و يكپارچه نمايد. نسائي و ديگران ا
رويد  آيا به سوي ناداني مي«اي از تورات را در دست عمر بن خطاب ديد، پس فرمود:  ورقه

ام، اگر موسي زنده بود و شما از او  اي پسر خطاب؟! من آن را برايتان روشن و صاف آورده
اگر « وايتي ديگر آمده است: . و در ر»شديد نموديد گمراه مي كرديد، و مرا رها مي پيروي مي

به اهللا به عنوان پروردگار، «. عمر گفت: »بود راهي جز اطاعت از من نداشت موسي زنده مي
 ».به عنوان پيامبر راضي هستم صو به اسالم به عنوان دين، و به محمد

پس دين صحيح و درستي كه خدا آن را نازل كرده باشد، و حق با آن حاكم و باطل 
و انسانيت بوسيلة آن پيشرفت نمايد و خوشبخت گردد، و زمين به صورت نابود شود، 

از جانب پروردگارش آورده و  صشايسته و پسنديده آباد گردد، غير از آييني كه محمد
 هي است، باقي نمانده است.بخش اديان ال پايان

از تحريف و دگرگوني مصون است، زيرا از سوي خداوند براي هميشه  صآيين محمد
گردد، خداوند متعال  باشد. و قرآن از سوي خدا آمده و به او بر مي حفاظت مي مورد

 فرمايد: مي
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﴿ ََ ٰفُِظو لََ� ۥ  َر �َّا َ�ُ َۡ ِ ّّ ُن ََّزۡ�َا ٱ ۡ َۡ  .]9[الحجر:  ﴾٩َِِّا 
 .»باشيم ايم و خود ما پاسدار آن مي ما خود قرآن را فرستاده«

اند، و  هاي آسماني گذشته آورده كه آيين هايي است و مطالب قرآن اساس همه حقيقت
 فرمايد: قرآن در بر گيرنده همه كتابهاست. همان طور كه خداوند متعال مي

قٗ ﴿ ِ ًّ َِ ِ ُم َّ َ ۡۡ ِٱ َ َِ ٰ ََ ِك َك ٱلۡ ۡ�َِِ ْ ََزۡ�َا
َ

ِِ َوَ ٰ ََ ِ مَِن ٱلِۡك يۡه ًَ َ َ ي َۡ ََ َِّما  ُ�م ا ِ ِۡ ٱ هِ� فَ ِۡ َعلَ ا  ِمن� ِۡ َٗ َوُم
َ

َ
َ ْ َِما م َ ُٗ َۡيَن َ َِّ َ ۡۡ ََ ِمَن ٱ اَْء ََ ّما  ََ َْءُهۡم  ۡهَوا

َ
َ َۡ ِ َتّب ت  َّ ُ  َو ّّ ََ ٱ  .]48: ة[المائد ﴾َز

هاي پيشين و شاهد  و بر تو (اي پيغمبر) كتاب را نازل كرديم كه مالزم حق، و مصدق كتاب«
 (بر صحت و سقم) و حافظ (اصول مسائل) آنهاست. پس ميان آنان بر آنچه خدا بر تو نازل كرده
است، داوري كن و بخاطر پيروي از اميال و آرزوهاي ايشان، از حق و حقيقتي كه براي تو آمده 

 .»است، روي مگردان
براي همه مردم است و هر كس آن را بشنود، بايد از آن پيروي كند،  صشريعت محمد

 فرمايد: و هر كس از آن اطاعت نكند هيچ رنگ و بويي از اسالم ندارد. خداوند متعال مي

﴿ َٗ ّّف ََ  ّّ ِ َٰك ِ ََ ََۡسۡل
َ

َ ْ �ٗ ّلِلّناِس  َوَما َِذيرٗ �َِش ََ � َوَ ُمو لَ َۡ �َ َّ َ ٱ�ّاِس  ََ َۡ َ
ِٰ�ّن َ ََ  ﴾٢� َو

 .]28[سبأ: 
دهنده باشي، وليكن اكثر مردم  رسان و بيم ايم تا مژده ما تو را براي جملگي مردمان فرستاده«

 .»خبرند بي
را شنيد و به آن ايمان نياورد كافر است به دليل  و دين او صپس هر كس خبر محمد

سوگند به كسي كه جان محمد در «فرمود:  صحديثي كه مسلم روايت نموده كه پيامبر
دست اوست. هر كس از اين امت، يهودي باشد يا مسيحي اگر دعوت مرا بشنود و به آنچه 

 .»ام، ايمان نياورد و بميرد، از زمرة دوزخيان است من آورده
 صو دينش، و اينكه محمد صظور از شنيدن در اينجا اين است كه ذكر محمدمن

فهمد. و اين  اي برسد كه اگر بخواهد مي پيامبري است كه به او وحي شده، به او به گونه
 مه حجت و روشن شدن راه كافي است.براي اقا
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اديان نيست.  خداوند با اسالم همه اديان را به پايان رسانده و جايي براي پيروي از ديگر
 توان براساس باورها و رفتار گذشتگان اهل كتاب يا كساني ديگر خدا را بندگي كرد.  و نمي

 فرمايد: خداوند متعال مي

﴿ ًٌ ّم َ ُُ  ََ ََ ًٖ  ّما  َِ َ
َ ْ ََا

َ
ن  َ �ِٰ ََ لُِ�ۡم َو ا ََ ِ َّ َم ٱ�ّبِّ�ِ ّمِن  ََ ِ وََخا ّّ ََ ٱ [األحزاب:  ﴾نَ  َُّۧسو

40[. 
) هيچ يك از مردان شما نبوده و بلكه فرستادة خدا و آخرين پيغمبران محمد پدر (نسبي«

 .»است
پس خداوند اسالم را تنها دين مورد قبول خويش اعالم داشته، و هيچ دين ديگري را از 

 فرمايد: پذيرد. او تعالي مي كسي نمي

ينَ ﴿ ّيِ َّ ٱ ِ َ�ٰمُ  ِ ۡس ِ ٱۡ�ِ ّّ ًَ ٱ  .]19عمران:  [آل ﴾ِعن
 .»(حق و پسنديده) در پيشگاه خدا اسالم استگمان دين  بي«

كفر ورزيده و از زيانكاران  بنابراين، هر كس بر طبق ديني ديگر خدا را بندگي كند،
 است.

 فرمايد: خداوند متعال مي

َ�ِٰم دِينٗ ﴿ ۡس َ�ۡ�َ ٱۡ�ِ َۡبَتِغ  ي �َن ا فَلَن َوَمن  ِ�ِٰ�َ ِ ِمَن ٱلۡ �ِخَرة ۡقَبَل ِمۡنُه وَُهَو ِ� ٱ �ُ٨﴾ 
 .]85عمران:  [آل

شود و او در  و كسي كه غير از (آيين و شريعت) اسالم آييني برگزيند، از او پذيرفته نمي«
 .»آخرت از زمرة زيانكاران خواهد بود

خداوند پيامبر اسالم و امتش را در روز قيامت گواه بر اعمال منكران قرار داده است. 
 فرمايد: چنان كه مي

﴿ ٰ ََ ۡل ََ ََ َ�َِِٰك  َِ َٗ َو ّم
ُ

َٗ  ُ�ۡم َ إ وََس ُكوَُوا َ ُ�ۡم ا ّ�ِ ِۡ َُ َعلَ ََ ٱِّرُسو َ�ُ�و َ ٱ�ّاِس َو ََ َْء  ا ًَ َٗ ُق
 ًٗ ِ ِٗ  .]143: ة[البقر ﴾اَق
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ايم، تا گواهاني بر مردم باشيد، و پيغمبر (نيز) بر شما  روي كرده گمان شما را ملت ميانه و بي«
 .»گواه باشد
 فرمايد: و مي

ۡئَنا﴿ َِ َف َِِذا  ِۡ َك ًٖ  فَ ِ ِٗ َِش �  ِ ّمَ
ُ

َ ِ
ّ ُّ ًٗ  ِمن  ِ ِٗ َق ْءِ  َّ ُؤ ٰ�َ ٰ َ ََ ۡئَنا ََِك  َِ  .]41[النساء:  ﴾٤ا َو

(اي محمد! حال اينان) چگونه خواهد بود بدانگاه كه از هر ملتي گواهي بياوريم و تو را (نيز «
 .»گواه هستي اند يعني تو بر همه كساني كه بعد از تو آمده »به عنوان) شاهدي بر اينان بياوريم؟

 شبهه دوم:

گردند، و هر يك از  باشند و به يك حقيقت بر مي گويند: اديان همه از جانب خدا مي مي
گيريم، و بهشت  ما بخشي از حقيقت را به همراه داريم، و همه ما در زمين خدا جاي مي

 فرمايد: ي ما جاي دارد. زيرا خداوند متعال مي خدا براي همه

ءَ ﴿ َن  ي ِ ّّ َّ ٱ ِ ِ �ِٰ َّ ل َٰرٰى َوٱ ََ ّ إ َوٱ� يَن َهاُدوا ِ ّّ إ َوٱ �ِخرِ  ََ  ِٔاَمُنوا َِ ٱ ِ َوٱۡ�َۡو ّّ ِٱ اَمَن َ َء َمۡن 
ِحٗ  ِمَل َ�ٰل ََ وََع َزَُو َّ ُهۡم َ�ۡ ۡم َو ِٗ ِۡ َّ َخۡوٌف َعلَ ِٗۡم َو ِ �ّ ََ  ًَ ۡم ِعن رُُه َۡ َ

ۡم َ ُٗ  .]62: ة[البقر ﴾٦ا فَلَ
پرستان، هر كه به خدا و روز قيامت ايمان  ان، مسيحيان، ستارهكساني كه ايمان آوردند و يهودي«

داشته و كردار نيك انجام داده باشد، چنين افرادي پاداششان در پيشگاه خدا محفوظ بوده و ترسي 

 .»بر آنان نيست و غم و اندوهي بديشان دست نخواهد داد
 فرمايد: و مي

يَن َهاُدو﴿ ِ ّّ إ َوٱ اَمُنوا َء يَن  ِ ّّ َّ ٱ ِ ِ �ِٰ َّ ل إ َوٱ �ِخرِ  ُٔ ا َِ ٱ ِ َوٱۡ�َۡو ّّ اَمَن َِٱ َٰرٰى َمۡن َء ََ ّ ََ َوٱ� و
ِحٗ  ِمَل َ�ٰل ََ وََع َزَُو َّ ُهۡم َ�ۡ ۡم َو ِٗ ِۡ َخوٌۡف َعلَ  .]69: ة[المائد ﴾٦ا فََ� 

مؤمنان و يهوديان و صابئان و مسيحيان، هر كس كه به خداوند و روز قيامت ايمان آورد و «

 . »انجام دهد، هيچ بيمى بر آنان نيست و نه آنان اندوهگين شوند كار شايسته
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 پاسخ به اين شبهه 

هاي آسماني مانند يهوديت و مسيحيت  منظور از اين آيات، آن دسته از پيروان آيين
كس با ايمان بوده و اند. و هر همان اديان وفات يافتهبر  صهستند، كه قبل از بعثت محمد

اده، بدون آن كه آيين الهي را تحريف كرده باشد، ترس و هراسي از كارهاي شايسته انجام د
مين اشكالي عذاب دوزخ و غم و اندوهي بر عمر سپري شده ندارد. و اين به اجماع مسل

 ندارد.
ر كرده و بر همين ائمه تفسير مانند مجاهد و سدي و ساير مفسرين آيه را اينگونه تفسي

 اند. حمل نموده
شود تا بوسيلة بخشي از كتاب الهي بخشي ديگر  ر از آيه باعث مياستنباط مفهومي ديگ

 د، و بسياري از نصوص آن نقض شود.رد شود و احكام آن باطل گرد
المقدس  آنچه در اين آيات بيان شده، مانند نماز خواندن برخي از اصحاب به سوي بيت

هاي  ر بعضي از جنگالحرام، د المقدس به سوي بيت است. آنها قبل از تغيير قبله از بيت
كردند كه آيا خداوند  ترس مي  رو بعضي از اصحاب احساس كشته شدند. از اين صپيامبر

 رود؟ آنگاه خداوند آيه نازل فرمود: پذيرد يا نه؟ آيا عملشان به هدر مي عبادت آنها را مي

ِيَ�َٰنُ�مۡ ﴿ ِ ََ ِ ِِ ُ�ِ ُ ّّ ََ ٱ ََ  .]143: ة[البقر ﴾َوَما 
 .». يعني نماز شما به هدر نرفته و ضايع نشده است»گرداند را ضايع نمي و خدا ايمان شما«

، شانزده يا هفده ماه به سوي صكند كه پيامبر بخاري از ابي اسحاق بن براء روايت مي
الحرام باشد،  اش به سوي بيت دوست داشت كه قبله صالمقدس نماز خواند، و ايشان بيت

نمازي كه پيامبر به سوي مسجد الحرام خواند نماز عصر تا اينكه قبله تغيير يافت، و اولين 
رفت از كنار  بود. از گروهي كه با او نماز خوانده بودند، مردي بيرون رفت، در راهي كه مي

مردماني گذشت كه در مسجدي مشغول نماز بودند. او گفت: سوگند به خدا كه با پيامبر به 
ر ركوع بودند به سوي كعبه دور زدند. ام. آنها همان طور كه د سوي مكه نماز خوانده
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دانستيم كه در مورد آنها چه  افرادي از مسلمين قبل از تغيير قبله كشته شده بودند، ما نمي
 بگوييم. پس خداوند آيه نازل فرمود:

ِٱ�ّاِس ََِرُءوٞف ﴿ َ َ ّّ َّ ٱ ِ ِيَ�َٰنُ�ۡم  ِ ِ ََ ِ ِِ ُ�ِ ُ ّّ ََ ٱ ََ مٞ  َوَما  ِ ِِ  .]143: ة[البقر ﴾َّ
گمان خدا نسبت به مردم بس رؤف و مهربان  گرداند، بي و خدا ايمان شما را ضايع نمي«

 .»است
مسلم اين حديث را از طريقي ديگر روايت كرده است. بنابراين، عمل كردن به حكم 
شرعي منسوخ قبل ازآن كه منسوخ گردد، اطاعت و مايه تقرب به خداوند است. و بعد از 

به آن مخالفت و دوري از خداست. ابن جرير طبري در تفسير منسوخ شدن عمل كردن 
 خود، ذيل آيه:

إ ﴿ يَن َهاُدوا ِ ّّ إ َوٱ اَمُنوا َء يَن  ِ ّّ َّ ٱ ِ  .]62: ة[البقر ﴾ِ
  .»كساني كه ايمان داشتند و يهوديان ...«

 به روايت از حجاج، و او از ابن جريج و او از مجاهد، بيان داشته كه سلمان فارسي
آنها بر «در مورد مسيحيان و آنچه از اعمالشان ديده بود پرسيد، پيامبر فرمود:  صراز پيامب

گويد: زمين به رويم تاريك گشت. آنگاه اين آيه نازل شد،  . سلمان مي»اند آيين اسالم نبوده
 در مورد ياران تو نازل شده است. سلمان را فراخواند و فرمود: اين آيه صپس پيامبر

هر كس بر دين عيسي مرده است و بر آيين اسالم مرده باشد «: فرمود صسپس پيامبر
قبل از آن كه خبر دعوت مرا بشنود، او بر خير است، و كسي كه امروز خبر رسالت مرا 

 .»ترديد هالك شده است شنيد، و به من ايمان نياورد، بي
از است، و آيه معني ديگري هم دارد، و آن اينكه دروازة اسالم به روي همه اهل زمين ب

ايمان بياورند، حتي اگر عرب نباشند، زيرا آخرين دين،  صتا بيايند و به دعوت محمد
دانيم كه پيامبران  ديني جهاني است، و به يك نژاد و قبيله و قوم اختصاص ندارد. و همه مي

اند. و رسالت هيچ كدام از آنان متوجه  هاي خودشان مبعوث شده اسرائيل فقط براي ملت بني
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ني غير از ملت و امت آنها نبوده است. پس آيه اين اشكال را كه شريعت محمدي مردما
 كند. مينمايد و حل  براي همه مردم است براي اهل كتاب رقم مي

پرستان و مسيحيان را فقط مشروط  بينيم كه خداوند نجات يهوديان و ستاره بنابراين، مي
اي شايسته كرده است، نه چيزي ديگر. به ايمان آوردن به خدا و روز قيامت، و انجام كاره

 فرمايد: خداوند مي

﴿ �ِٰ َّ ل َٰرٰى َوٱ ََ ّ إ َوٱ� يَن َهاُدوا ِ ّّ إ َوٱ اَمُنوا َء يَن  ِ ّّ َّ ٱ ِ �ِخرِ  ََ  ِِٔ َِ ٱ ِ َوٱۡ�َۡو ّّ ِٱ اَمَن َ َء َمۡن 
ِحٗ  ِمَل َ�ٰل ۡم وََع ِٗ ِۡ َّ َخۡوٌف َعلَ ِٗۡم َو ِ �ّ ََ  ًَ ۡم ِعن رُُه َۡ َ

ۡم َ ُٗ ََ ا فَلَ َزَُو َّ ُهۡم َ�ۡ  .]62: ة[البقر ﴾٦َو
پرستان، هر كه به خدا و روز قيامت  كساني كه ايمان آوردند و يهوديان، و مسيحيان، و ستاره«

 . »ايمان داشته باشد، چنين افرادي پاداششان در پيشگاه خدا محفوظ بوده و ترسي بر آنان نيست
هد بود مگر آن كه انسان به همة و ايمان آوردن به خدا و روز قيامت درست نخوا

 پيامبران ايمان داشته باشد. و اين مطلب در آيات ذيل به وضوح نمايان است.

﴿ ََ و ُفُر يَۡ� يَن  ِ ّّ َّ ٱ ِ ََ َُۡؤمُِن ِ ُقوُِو �َ َُُسلِهِس َو ِ َو ّّ َ ٱ َۡ ََ إ  َفّرِقُوا �ُ َ
َ

َ ََ و ًُ � ُ�رِ َُُسلِهِس َو ِ َو ّّ ِٱ َ
ٖض  َۡ َۡ  ََِب ُفُر ََِب إ  ٖض َوََۡ� ُذوا ِخ َ َ�ّت

َ
َ ََ و ًُ � ُ�رِ بِِ�� َو َس َ َ�َِِٰك  َۡ ََ١  ََ َ�ٰفُِرو ُم ٱلۡ �َِك ُه ٰ ََ وإ

ُ
َ

قّٗ  ََا َِ ًۡ َت َۡ َ
َٗ ا  َوَ ا ِ�َن َعَذ ٰفِر �َ ِِِۡل ِٗ  .]151-150[النساء:  ﴾١ا نٗ ا ّم

خواهند ميان خدا و پيغمبرانش جدايي  كساني كه به خدا و پيغمبرانش ايمان ندارند و مي«
گويند كه به برخي  ندازند (و بگويند كه به خدا ايمان داريم، ولي به پيغمبران ايمان نداريم) و ميبي

خواهند ميان آن (كفر و ايمان) راهي  از پيغمبران ايمان داريم و به برخي ديگر ايمان نداريم، و مي
 .»ايم فراهم آورده اي كننده گمان جملگي آنان كافرند، و ما براي كافران عذاب خوار برگزينند. بي

﴿ َٞ ََ ُٰه ُمَبا ََ ۡل ََز
َ

َ ٌِ ٰ ََ ِ َٰذا َ َ  َوَ� َۡ ََ ِي  ّّ ُق ٱ ِ ًّ َِ ا  ّم َٗ َ ۡوِ َِ ُقَرٰى َوَمۡن  َّ ٱلۡ ُ
َ ََ ِذ ِ َوِ�ُن يۡه ًَ َ ي

 ََ ۡم ُ�َافُِظو ِٗ ِ ت ٰ َوَ� َ ََ ََ َِهِس  َوُهۡم  يُۡؤِمنُو  ِ �ِخَرة ََ َِٱ يُۡؤِمُنو يَن  ِ ّّ  .]92[األنعام:  ﴾٩َوٱ
ايم، پر خير و بركت است، تصديق كنندة همه  اين (قرآن) كتابي است كه ما آن را فرو فرستاده«
ايم) تا با آن (اهل) مكه  اند. (آن را فرو فرستاده هاي (آسماني) است كه پيش از آن نازل شده كتاب
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خرت و كسان دور و بر آن (يعني همة مردم جهان) را (از خشم خدا) بترساني. كساني كه به آ
 .»ورزند ايمان دارند، بدان (قرآن) ايمان آورده، بر نماز خود محافظت مي

گيرد كه به  و خداوند به طور قطع بيان داشته كه رحمت الهي فقط كساني را در بر مي
 اند. ايمان آورده و از او پيروي كرده صمحمد

ۡت ﴿ ََ َِ وَِس َ�ََۡ ُْء  َو َقا
َ

ۡن َ ُِ َِهِس َم ِوِ
ُ

اِ�ْ َ َذ ََ َع �  قَا ءٖ ۡ�َ ّ ُّ  َٗ ُتُب َۡ َ
َ ََ َ ََ ف يَن َ�ّتُقو ِ ّّ ِ ا ِ

يَن ُهم � ِ ّّ ٰوةَ َوٱ ََ ََ ٱِّز تُو ُ�ۡؤ ََ َو يُۡؤِمُنو ِي  ١َ�ٰتَِنا  ّّ ّ ٱ ِ َّ ُ
ََ ٱ�ِّ ّ ٱۡ� ََ ٱِّرُسو و َُ ِ يَن يَتّب ِ ّّ ٱ

ِ�ِِل  ٮَِٰ َوٱۡ�ِ ََ ۡم ِ� ٱّ�ۡو ُه ًَ ا ِعن �� ۡكُتو وََُهۥ َم ًُ ِ َكرِ ََ ُۡمن ۡم َعِن ٱِ ُٗ ٰ � َٗ َ�ۡن وِف َو ُر َۡ َۡم ِٱِ ُمُرُهم َ
ۡ

يََ
 َ َ ََ  َِ

َ�َٰل ٱلّ ۡۡ َ
ُهۡم َوٱۡ� ۡم ِِۡ�َ ُٗ ۡن ََ  َُ َِ �َ ََ َو ِ � ٰ�َ َ َۡ ُم ٱ ِٗ ِۡ َُ َعلَ َحّرِ َِ�ِٰت َو�ُ ِّ َّ ُم ٱل ُٗ َ ِحّل ِ �ُ ۡت َو

 َّ ُ َوٱ وۦ ُ َوَََ�ُ وۦ َُ إ َِهِس وََعّز اَمُنوا َء يَن  ِ ّّ ۡم  فَٱ ِٗ ِۡ ُهُم َعلَ �َِك  ٰ ََ وإ
ُ

ۥْ َ ُه ََ ََ َم
َزِ

ُ
ِْي َ ّّ ََ ٱ إ ٱ�ّو وا َُ َب

 ََ ُِحو ۡفل ُۡم  .]157-156[األعراف:  ﴾١ٱِ
رسانم، و رحمت من همه چيز را در بر  گفت: عذاب خود را به هر كس كه بخواهم مي«

مقرر  گردد، اما در آن جهان) آن را براي كساني گرفته (و در اين جهان شامل كافر و مومن مي
خواهم داشت كه پرهيزگاري كنند و زكات بدهند و به آيات ايمان بياورند. كساني كه از فرستادة 

داند و وصف او را) در تورات و  (خدا محمد مصطفي) پيغمبر امي كه (خواندن و نوشتن نمي
شت باز دهد و از كار ز كنند. او آنان را به كار نيك دستور مي يابند، پيروي مي انجيل نگاشته مي

اندازد و  سازد و فرو مي ها را بر آنان حرام مي ها را بر ايشان حالل نموده و ناپاك دارد، و پاكيزه مي
دارد. پس كساني كه به او ايمان بياورند و از او  بند و زنجير را از (دست و پا و گردن) ايشان بر مي

 . »گمان رستگارند پيروي كنند بيحمايت كرده و وي را ياري دهند، و از نوري كه بر او نازل شده 
گويند كه خداوند آنها را تاييد  اين آياتي كه بعضي از اهل كتاب با تمسك به آن مي

نموده و نجات و ايمن بودن آنها را بيان داشته، از جملة آياتي هستند كه خداوند در آن از 
بخشي ديگر كفر  آورند و به گذشتگان اهل كتاب خبر داده كه به بخشي از كتاب ايمان مي

كنند و معني و مقصد آن را  آورند آن را تحريف مي ورزند، و بخشي كه به آن ايمان مي مي
سازند. در قرآن و سنت هر يهودي و مسيحي كه مورد ستايش قرار گرفته بعد  دگرگون مي
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خواهند كه  از مسلمان شدن آنان بوده است. اما بعضي از هواپرستان و كج انديشان از ما مي
 م وارونة آنها بخوانيم و بفهميم.هاي بيمار و فه قرآن را طبق عقل

بنابراين، در قرآن هيچ تناقض و تضادي وجود ندارد، بلكه اين دلها و درك و فهم 
 آنهاست كه دچار تضاد و تناقض گرديده است. آيا مگر خداوند نگفته است:

ينٗ ﴿ ِٰم دِ ۡسَ� ۡ�َ ٱۡ�ِ َۡبَتِغ َ� ن ي ۡقبَ ا فَلَن َوَم  .]85عمران:  [آل ﴾َل ِمۡنهُ ُ�
 .»شود و كسي كه غير از (آيين و شريعت) اسالم آييني را بر گزيند، از او پذيرفته نمي«

 آيا مگر خدا به ما دستور نداده كه نمازگزار در هر ركعت بگويد:

﴿ ََ ِ ّل ّ ِّ َّ ٱِ ۡم َو ِٗ ِۡ وِب َعلَ ُِ ُۡ َۡم ِ ٱِ  .]7: الفاحتة[ ﴾َ�ۡ�
اي، و نه راه گمراهان و سرگشتگان (كه يهوديان مورد  يشان خشم گرفتهنه راه آنان كه بر ا«

 .»شوند) خشم خدا واقع شده و مسيحيان نيز گمراه قلمداد مي
سوگند به كسي كه جان محمد «گويد:  كه اين آيه بر او نازل شده است مي صو محمد

شنود، و به در دست اوست هر كس از اين امت يهودي باشد يا مسيحي، اگر دعوت مرا ب
سوگند به «گويد:  . و مي»ام ايمان نياورد و بميرد، از زمرة دوزخيان است آنچه من آورده

بود، و شما مرا ترك  كسي كه جان محمد در دست اوست اگر موسي در ميان شما مي
ها بهرة من  شديد. شما از ميان امت نموديد به شدت گمراه مي كرديد و از او پيروي مي مي

پرستان) مذكور در آيه  هاي (ستاره . و صابئي»باشم ميان پيامبران من بهرة شما مي هستيد و از
اهل كتاب آسماني نيستند، پس چرا آنها را در كنار يهود و نصارا ذكر نموده است، و اگر آيه 

ها ترس و هراسي ندارند و  گوييد معني شود، چگونه صابئي همان طور كه شما مي
 گردند. اندوهگين نمي

ََ وَ ﴿ ۡم َ�َۡزَُو َّ ُه ۡم َو ِٗ ِۡ َخوٌۡف َعلَ  َّ
 .]62: ة[البقر ﴾

 .»ترسي بر آنان نيست و غم و اندوهي بديشان دست نخواهد داد«
 پس بايد قرآن به طور فراگير و كلي مورد مطالعه قرار دهيم و آن را بخش بخش نكنيم. 

 فرمايد: در فرموده الهي بينديشيد كه مي
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امَ ﴿ َء يَن  ِ ّّ َّ ٱ ِ ِ �ِٰ َّ ل َٰرٰى َوٱ ََ ّ إ َوٱ� يَن َهاُدوا ِ ّّ إ َوٱ �ِخرِ  ََ  ُِٔنوا َِ ٱ ِ َوٱۡ�َۡو ّّ ِٱ اَمَن َ َء َمۡن 
ِحٗ  ِمَل َ�ٰل ََ وََع َزَُو َّ ُهۡم َ�ۡ ۡم َو ِٗ ِۡ َّ َخۡوٌف َعلَ ِٗۡم َو ِ �ّ ََ  ًَ ۡم ِعن رُُه َۡ َ

ۡم َ ُٗ  .]62: ة[البقر ﴾٦ا فَلَ
پرستان، هر كه به خدا و روز قيامت  و مسيحيان، و ستارهكساني كه ايمان آوردند و يهوديان «

ايمان داشته و كردار نيك انجام داده باشد، چنين افرادي پاداششان در پيشگاه خدا محفوظ بوده و 
 .»ترسي بر آنان نيست و غم و اندوهي بديشان دست نخواهد داد

و روز قيامت براي بينيم كه شرط ايمان داشتن به خدا  اگر در اين آيه فكر كنيم مي
اند، و  مومنان يعني مسلمانها معني ندارد. چون آنها مومن هستند. و در اول آيه ذكر شده

توان آنها را مومن ناميد. برعكس يهوديان و  بدون ايمان داشتن به خدا و روز قيامت نمي
مان به اند پس آنها به خاطر عدم اي ايمان نياورده صپرستاني كه به محمد مسيحيان و ستاره

شامل يهود و مسيحيان » ترسي ندارند«شوند. اگر اين نويد كه  مومن شمرده نمي صمحمد
شد، آنها و مسلمين فرقي نداشتند، و دعوت دادن آنها به اسالم واجب  پرستان مي و ستاره

و از عذاب الهي ايمن  نبود چون روز قيامت آنها پاداش خود را به طور كامل دريافت داشته
 باشند. مي

 صدهد، و پيامبر شماري هست كه آنها را به اسالم دعوت مي در صورتي كه آيات بي
 اهل كتاب را به اسالم دعوت دهد. معاذ را به يمن فرستاد تا

اين ذهنيت كه يهوديان و مسيحيان با مسلمين فرقي ندارند و همه بر حق هستند يعني 
بود پس خداوند دربارة  رست ميمتهم كردن قرآن به تناقض و تضاد و اگر چنين مفهومي د

 فرمايد: چه كساني مي

ِيَل ﴿ ٰء ََ ْ ِِۡس ِِ ُُ َ�َٰب ِ َِ َۡم ََ ٱِ َم  َوقَا �َ ُن َمۡر َۡ ُُ ٱ ِ َِ َۡم َ ُهَو ٱِ ّّ َّ ٱ ِ إ ِ يَن قَاُِْوا ِ ّّ َفَر ٱ ََ  ًۡ لََق
 ََ ّر َِ  ًۡ َق َِ  ِ ّّ ِٱ َ َۡ ِ ۡۡ ُ َ ن  ۥ َم ّ�ُ�ۡم  َُِِّه ََ ّ�ِ َو ََ  َ ّّ إ ٱ وا ًُ ُب َۡ َُ  َوَما  ٱ ٮُٰه ٱ�ّا َو

ۡ
ََ َوَمَ ّن ِ ٱۡ�َ ه ِۡ ُ َعلَ ّّ ٱ

 ٖ اَ َِ َ
َ

ََ ِمۡن َ ِِم ٰل َّ ََ  ٧ ِِل  ًۡ َق � لّ ََ�َٰثَٖ ث  َُ ِ ثَال  َ ّّ َّ ٱ ِ إ ِ يَن قَاُِْوا ِ ّّ ًٞ   َفَر ٱ ِِ ٰ ََ  ٞ ٰه ََ ِ ِ ْ ّّ ِ ٰه  ِ ََ ِ ۡن ِ َوَما ِم
إ  وا ُٗ َنَت ّلۡم ي نّ �َ  َّ ََم �َ ََ ّما َ�ُقوُِو ِ�ٌم  ََ

َ
ٌب َ َذا ۡم َع ُٗ إ ِمۡن وا َفُر ََ يَن  ِ ّّ  .]73-72: ة[المائد ﴾٧ٱ
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گويند: خدا همان مسيح پسر مريم است. (زيرا) عيسي گفته  گمان كساني كافر شدند كه مي بي«
گمان هر  اسرائيل، خداي يگانه را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شما است. بي است: اي بني

دا قرار دهد، خدا بهشت را بر او حرام كرده و جايگاه او آتش (دوزخ) است، و كس انبازي براي خ
گويند: خداوند يكي از سه خدا است! كافر  گمان كساني كه مي ستمكاران يار و ياوري ندارند. بي

گويند دست نكشند  شدند (در صورتي كه) معبودي جز معبود يگانه وجود ندارد و اگر از آنچه مي

 . »ن عذاب دردناكي خواهد رسيدبه كافران آنا
چرا پيامبر به قيصر و مقوقس و ديگران پيام فرستاد و آنها را به اسالم دعوت داد و به 

 .آنها گفت كه اگر دعوت او را نپذيرند، گناهكار خواهند شد؟!
را پروردگار و  مسيحيان به معبود حقيقي ايمان ندارند، بلكه به جاي خدا عيسي

د. پس آنها در حقيقت مشركاني هستند، كه غير از اهللا را پرستش دانن خداي خود مي
ها و پيروان كونفوشيوس در چين، معبوداني غير از  ها و برهمن كنند. آنگونه كه بودايي مي

آورند. بلكه مسيحيان  گويد ايمان نمي پرستند و به روز قيامت آن گونه كه اسالم مي اهللا را مي
نشيند تا مردم را بازخواست كند. و نيز  آن روز مسيح مي به روزي ايمان دارند، كه در

گويد ايمان ندارند. و خداوند خبر داده كه اين  مسيحيان به بهشتي كه قرآن از آن سخن مي
رساند و فرموده كه مسيحيان به خدا و روز  اي نمي عقيدة آنها كفر است و به آنها فايده
 د:فرماي قيامت ايمان ندارند. همانگونه كه مي

ََُسوُ�ُ ﴿ ُ َو ّّ ََ ٱ ّر َِ ََ َما  َّ ُ�َّرُِمو �ِخرِ َو َِ ٱ ِٱۡ�َۡو َ َّ ِ َو ّّ ََ َِٱ يُۡؤِمُنو  َّ يَن  ِ ّّ إ ٱ َّ َ�ٰتِلُوا ۥ َو
 ًٖ َ ََ َعن ي �َ ۡز إ ٱۡ�ِ وا َُ َۡ �ُ ٰ َّ َِ  َِ ٰ ََ ِك إ ٱلۡ تُوا و

ُ
َن َ ي ِ ّّ ِ ِمَن ٱ َّ َ ۡۡ َن ٱ ي ََ دِ يُنو ًِ َ ََ  ي و  ﴾٢َوُهۡم َ�ُُِٰر

 .]29: التوبة[
با كساني از اهل كتاب كه نه به خدا، و نه به روز جزا ايمان دارند، و نه چيزي را كه خدا (در «

پذيرند، پيكار و كارزار كنيد  دانند، و نه آيين حق را مي اند حرام مي اش تحريم كرده قرآن) و فرستاده

 .»پردازند تا زماني كه خاضعانه، جزيه را مي
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مه علماي اين آيه درباره يهوديان و مسيحيان است. پس چگونه خداوند و به اجماع ه
گويد كه  كند و آن جا مي آنها را در اينجا به ايمان نداشتن به خدا و روز قيامت توصيف مي

 .به خدا و روز قيامت ايمان دارند!
 سپس خداوند با بيان دور بودن آنها از ايمان فرموده است:

ۡهَل ٱ﴿
َ

َ َّ َ
إ َوَِۡو َ َقۡوا َّ إ َوٱ اَمُنوا َء  ِِ ٰ ََ ِك  .]65: ة[المائد ﴾ۡل

 . »كردند آوردند و تقوا پيشه مي اگر اهل كتاب ايمان مي«
كوشند، تا از اين آيات  بايد دانست كه هواپرستان و به خصوص مسيحيان به شدت مي

م سواد و نادان هستند را فريب داده و در اين وه سوء استفاده كرده و مسلماناني كه بي
ستايد و به مومن بودنشان  دهد و آنها را مي بيندازند كه قرآن از نجات مسيحيان خبر مي

و ال «خواند كه  كند. اما هرگز چنين نيست. چون مسلمان در هر ركعت نماز مي اقرار مي
 .روايت شده است صو نه راه گمراهان، و در حديث صحيح از پيامبر» الضالين

ن كساني هستند كه خداوند بر آنها خشم گرفته يهوديا«فرمودند:  صكه ايشان
. و كلمات پاياني سوره فاتحه به يهود و »(مغضوب عليهم) و نصاري گمراه هستند (ضالون)

در اين «گويد:  كند كه منظور ايشان هستند. ابن ابي حاتم در تفسيرش مي نصارا اشاره مي
 . »مورد در بين مفسرين اختالفي نيست

ن به وحدت كلمه و يكپارچگي براساس چيزهايي ديگر غير از بنابراين، دعوت داد
اسالم و كلمه توحيد و كنار گذاشتن نصوص قرآن و سنت كفر و ارتداد از دين است. و هر 
كه به اين راضي بوده و بدان تشويق نمايد و آن را خوب بداند با توجه به داليل موجود در 

رو، دعوت دادن به وحدت با كفار  از اين قرآن و سنت و اجماع قطعاً مرتد و كافر است.
جايز نيست، و راضي بودن به اين دعوت هم روا نباشد. و بايد با اين دعوت مخالفت كرد 

 بر حذر داشت.و از آن مردم را 
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و به اجماع همه علماء براي مسلمان جايز نيست كه كليسايي بسازد، يا به آن توجه 
نشر كند. و بايد اهل كتاب و ديگر كفار با نرمي و نمايد. و يا تورات و انجيل را چاپ و 

 فرمايد: خوبي به اسالم دعوت داده شوند، خداوند متعال مي

نُ ﴿ ََ ِۡ َ
َ َ�ِ َِ ّل ِٱ َ ّّ ِ ِ ِِ ٰ ََ ِك ۡهَل ٱلۡ

َ
إ َ ُِْوا ًِ ٰ َٰ ُ َّ ت  .]46[العنكبوت:  ﴾َو

 . »با اهل كتاب جز به نيكوترين شيوه، بحث و گفتگو مكنيد«
ها به سوي نور بيرون بيايند، و حجت بر آنها اقامه شده تا هر كس زنده  تا از تاريكي

از روي روشني و دليل هالك  شود است از روي دليل زنده باشد و هر كس كه هالك مي
 گردد.

 فرمايد: خداوند متعال مي

َِمَٖ ﴿ �َ ٰ َِ إ ِ اَِۡوا ََ ََ  ِِ ٰ ََ ِك ۡهَل ٱلۡ
َ

َ ِ  قُۡل َ�ٰ ۡيَن�ُ  َسَواْء �َ َۡيَنَنا َو َ ََ ِ ۡۡ ُ �  َّ َ َو ّّ ّّ ٱ ِ ِ ًَ ُب َۡ �َ  ّّ َ
َ ۡم 

َقۡ�  ِخَذ  ٔٗ َِهِس  َّ َ�ّت َٗ ا َو َ�ا َۡ َ
ا َ �ِ َۡ ََ نَا  ُِ َۡ ن ُدوََ َّا ا ّمِ

َ
إ ََِ وا ًُ َٗ ۡق إ ٱ ُقوُِوا َِ إ  ّلۡوا تََو ِ  فََِۡ  ّّ َِ ٱ

 ََ ُِمو ل َۡ  .]64عمران:  [آل ﴾٦ُم
اي كه ميان ما و شما مشترك است كه جز  بگو: اي اهل كتاب، بياييد به سوي سخن دادگرانه«

خداوند يگانه را نپرستيم، و چيزي را شريك او نكنيم، و برخي از ما برخي ديگر را، بجاي خداوند 
 .»يگانه، به خدايي برنگزيند. پس هر گاه سر بر تابند، بگوئيد گواه باشيد كه ما فرمانبردار هستيم

خواهند، و راضي كردن آنها، و بر آوردن  ه مياما گفتگو با اهل كتاب، و تن دادن به آنچ
اي سترگ است كه امت را در دينش دچار فتنه  اهدافشان، منكري بس بزرگ و فتنه

 فرمايد: گرداند. خداوند متعال مي مي

َك ﴿ ۡ�َِِ ُ ّّ ََ ٱ ََز
َ

َ ْ ِض َما َۡ ََ ن   ََ  ََ ۡفتُِنو �َ َ
َ

ۡم َ َُۡه َذ ِۡ  .]49: ة[المائد ﴾َوٱ
اش كه تو را از برخي چيزهايي كه خدا بر تو نازل كرده است بدور و و از آنان بر حذر ب«

 .»منحرف نكنند
همچنين بايد احكام روابط مسلمين و كفار روشن شوند، روشن نبودن اين احكام و 
دوري كردن از فهم و ذهنيت شرعي در تعامل با اتفاقات، و وجود نقص و خلل در اين 
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ساس شكست نمايند و در سخن و عمل پيرو و باب باعث شده تا برخي از مسلمين اح
فرمانبردار و تسليم غرب شوند. و اين فرآيند نسلي شكست خورده از مسلمين را فراهم 

ها بعد از در نظر گرفتن وضعيت و درك  نمايد. پس بايد از شريعت آگاه بود و مسلمان مي
حكام را بر پايه آن پياده آن، راه روشني را در برخورد و تعامل با كفار در پيش بگيرند، و ا

به  صنمايند. و بايد دانست كه ديدار و گفتگو با كفار بايد به شيوة پيامبر باشد كه پيامبر
 هنگام فرستادن نامه براي هرقل (پادشاه روم) سخن را با اين آيه آغاز كرد:

َِمَٖ ﴿ �َ ٰ َِ إ ِ اَِۡوا ََ ََ  ِِ ٰ ََ ِك ۡهَل ٱلۡ
َ

َ ِ  قُۡل َ�ٰ َۡيَنَنا  َسَواْء َ ََ ِ ۡۡ ُ �  َّ َ َو ّّ ّّ ٱ ِ ِ ًَ ُب َۡ �َ  ّّ َ
َ ۡيَنُ�ۡم  �َ َو

َقۡ�  ِخَذ  ٔٗ َِهِس  َّ َ�ّت َٗ ا َو َ�ا َۡ َ
ا َ �ِ َۡ ََ نَا  ُِ َۡ ن ُدوََ َّا ا ّمِ

َ
إ ََِ وا ًُ َٗ ۡق إ ٱ ُقوُِوا َِ إ  ّلۡوا تََو ِ  فََِۡ  ّّ َِ ٱ

 ََ ُِمو ل َۡ  .]64عمران:  [آل ﴾٦ُم
اي كه ميان ما و شما مشترك است كه جز  دادگرانه بگو: اي اهل كتاب، بيائيد به سوي سخن«

خداي يگانه را نپرستيم، و چيزي را شريك او نكنيم، و برخي از ما برخي ديگر را، به جاي 
خداوند يگانه، به خدائي برنگزيند. پس هر گاه سر بر تابند، بگوئيد، گواه باشيد كه ما فرمانبردار 

 .»هستيم
هر گاه با دشمن خود از مشركان روبرو «د: فرمو صو در ميدان جنگ آن حضرت

شدي آنها را به سه چيز دعوت بده، هر كدام را كه قبول كردند، از آنها بپذير و از آنها 
دست بردار سپس از آنها بخواه كه از ديار خود به سرزمين مهاجران بيايند، و به آنها بگو: 

برخوردار خواهند شد و آنچه بر اگر چنين كنند از همان حقوقي كه مهاجران برخوردارند، 
ذمة مهاجران است بر آنها هم خواهد بود، اگر از آمدن به سرزمين مهاجرين اباء ورزيدند، 

نشين خواهند بود كه آن دستور خدا كه بر  پس به آنها خبر ده كه آنها چون مسلمانان باديه
ي نخواهند داشت. مگر گردد. و در غنيمت سهم شود، بر آنها اجرا نمي ديگر مومنان اجرا مي

آن كه به همراه مسلمين جهاد كنند. اگر نپذيرفتند از آنها جزيه بخواه. اگر پذيرفتند قبول كن 
و با آنها كارزار مكن. اگر از دادن جزيه سرباز زدند، از خدا بخواه تا تو را عليه آنها ياري 

 ». كند و با آنان بجنگ
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نمايد، و غير از  ان است كه شريعت تجويز مياين شيوه ديدار و گفتگوي مسلمان با كافر
هايي به صورت موقت بين مسلمين و كفار بسته  اين چيزي ديگر نيست. گاهي پيمان

گيرد، و آنگاه تعدي بر  شود، و براساس آن پيمان جان و مال كافران مصون قرار مي مي
روايت شده كه  صرود؛ در حديث صحيح از پيامبر ها به شمار مي كافران از بزرگترين ستم

هر كس فردي را كه با مسلمين عهد و پيمان دارد به قتل برساند، بوي بهشت را «فرمود: 
 .»نخواهد يافت

ها هيچ كدام  پس نه عقيده و نه قانون و نه وحدت ملي و نه نژاد و نه دردها و نه آرمان
ديك شدن نيست. توانند مايه پيوند و يكپارچگي ما با آنها شوند. و هيچ جايي براي نز نمي

يا ايمان يا كفر، راهي ديگر نيست. و نبرد و كشمكش بين ايمان، كفر هميشگي است و 
، و از زمان نافرماني ابليس و سرباز زدن او از ادامه دارد نبرد حق و باطل از زمان آدم

اطاعت پروردگار جهانيان آغاز شده و اين نبرد و كشمكش ميان شيطان و فرزندان و 
 بين امت اسالمي ادامه دارد.  پيروانش و

زندگي  ها فرق كنند. و راه اسالم در ها و نام حقيقت اين نبرد همين است، اگر چه واژه
 همين است و راه كفر همان.

 عبدالعزيز الطريفي
 15/6/1426الرياض 
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