سخنی با جناب نبی هیکل
دربارۀ
آیا مسلمانان و نامسلمانان بر اساس قرآن برادرند؟

در هفته های پسین دو نوشته ،یکی در مورد برابری زن و مرد در اسالم 1و دیگری ،دربارۀ برادری
مسلمانان و نامسلمانان در قرآن 2نوشتم که جناب هیکل مورد دوم را به فرنام «آیا مسلمانان و
نامسلمانان بر اساس قرآن برادرند؟» جالب دیده و دربارۀ نقد آن ،سخنی چند نوشته است.
خواهشمندم هرکسی که این نوشته ام را میخواند ،برای برداشت کلی از پرسمان ،اگر ممکن باشد ،دو
مقالۀ قبلی ام را که پیوند های آن را در پاورقی گذاشته ام بخواند و همچنان خوب است که انتقاد آقای
هیکل را که پیوندش در پانوشت گذاشته شده است بخواند.3

البته ،قابل قدر است که آقای هیکل در بارۀ نوشته ام اظهار نظر مثبت کرده و دیدگاه خویش را نوشته
اند .اما حیف است که به شکل مال ها و روشنفکران دینی به جای اصل موضوع به توجیه کردن ،کلی
گویی و حاشیه روی دست زده است ،ولی پاسخ روشن به سوال نداده است.
چنانچه می گوید« :آنچه را آقای عید محمد عزیز پور بنا نهاده در ذات خود سودمند و قابل تقدیر
است زیرا گامی است بسوی تفکر انتقادی ،در رابطه با مسایل اعتقادی و ارزشی».
البته ،بدون ترید از تمام خامه به دستان کشور تمنا می رود که فرهنگ انتقاد ،آزاداندیشی ،اندیشه
ورزی ،همدیگر پذیری و مدارای فکری و عقیدتی را نه تنها دفاع کنند ،بلکه چنین فرهنگ را ترویج
و تشویق کنند زیرا هدف نهای باید آزاداندیشی ،اندیشه ورزی ،همدیگر پذیری و مدارای فکری و
عقیدتی باشد .پذیرش اختالف در عقیده ما را به درست اندیشی کمک می کند و از کژاندیشی دور می
سازد.
این یک واقعیت عینی است که دین سالهاست مردم و کشور ما را تباه کرده است .هیچکس یارای
انتقاد از دین را ندارد .ولی ما باید دین را نقد کنیم .باید انتقاد از دین را رواج دهیم .از آنجاییکه دین
در همه امور زندگی ما مداخله می کند و مانند شمشیر داکلیموس باالی سر ما است ،ما نیز حق داریم
از آن انتقاد کنیم.
هرچه را که غیر منطقی است ،خردناپذیر ،دانش ناپذیر و غیراخالقی است باید برمال و آشکار کرد و
گفت.
یگانه چیزی که تمام مسلمانان به اصلیت آن توافق دارند ،قرآن است ،ما نیز هر عمل را با همین سند
مقایسه می کنیم .الزم است همه چیز را با سخنان هللا مقایسه کرد ،نه با سخنان مال .سخنان پسندیده
دیگران از جمله مالیان که سخنان هللا نیست .ما به اساس سخنان هللا ،کشته می شویم ،فراری می
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شویم ،مردم ما میمیرند و وطن ما ویران می شود .به اساس سخنان هللا ،باسوادان ،هنرمندان،
نویسندگان و روشنفکران ما تحقیر و توهین مشوند ،کشته و نابود می گردند .پس ،ما هم حق خود می
دانیم سخنان هللا را نقد می کنیم.
مال و آخوند و رهبران دینی به خاطر منفعت های دنیایی خود ،بسیاری چیز ها را از ما پنهان
نگهمیدارند یا آن را نادرست و غلط بیان می کنند .چیزهای وجود دارد که ناپسند و غیر اخالقی است،
اما مال ها ،آخوند ها و رهبران دینی آن را توجیه غلط می کنند .ولی ما نباید تا ابد تنها «آمین»
بگوییم .دین و قرآن را نیز باید نقد کرد .اعتقاد به «معتقدات دینی و عنعنات پسندیده» نباید بهانۀ یی
باشد برای بستن دهان منتقدان و زدن و بستن و کشتن دیگران.
آزادی اندیشه و بیان حق طبیعی هر انسان است .ما هم انسانیم و آزادی بیان حق ماست .پذیرش حق
آزادی اندیشه و بیان باعث می شود که ما سخنان انتقادی عادت بگیریم و همدیگر را بپذیریم.
اما با وصف احترام به نوشته های آقای هیکل ،نوشته اش را بسیار مبهم ،فروبسته و نا روشن یافتم.
ایشان زیاد نوشتند اما به موضوع داخل نشدند و کوشیدند با جمله های که هیچ ربطی به موضوع
نداشت ،با کلی گویی از آن بگذرند؛ مانند انصاف و امانتداری به عنوان مشخصات یک نقد ،که
پرسش ما نیست.
همچنان با بیان چیز های معمولی جامه پوشان دینی ،مانند آشنایی داشتن با قرآن ،یا اینکه پیامبر تنها
برای ترسانیدن فرستاده شده است ،چیزیکه در عمل بعد از هجرت پیامبر چنین نبوده است .یا اینکه
احکام قرآنی قرینه دارند ،یعنی بدون قرینه تطبیق نمی شوند ،بازهم نادرست است .سپس می گوید که
دین حاکم (دین اسالم) تنها قرآن نیست ،باز هم نادرست ،زیرا بدون قرآن هیچ اسالمی هم وجود
نخواهد داشت .در حالیکه قرآن یگانه سندی است که همه مسلمانان آن را می پذیرند.
یا می گوید اینکه دین اسالم بر خالف تبعیض و خشونت است ،چیزی که باز هم نادرست است،
کشتار کافران از تبعیض و خشونت بدتر است ،چون آقای هیکل این را میداند ،اگر نمی دانید قرآن را
از اساس و بدون تعصب مطالعه کنید ،و یا اینکه جهاد را دین نهادینه نکرده است ،این هم نادرست
است.
یا ،می گوید که کلمه اخی(برادر) ریشه اش با  ۱۲شکل و  ۹۷مرتبه در قران ذکر شده است .اینکه
کلمه اخی با  ۱۲شکل و  ۹۷مرتبه در قران بیان گردید ،کدام درد را دوا کرده است .آیا با حلواحلوا
گفتن می شود دهن را شیرین کرد؟
حال اینکه ذکر اخی هیچ ربطی به کافران ندارد ،حتا هزار بار تکرار شده باشد ،باز هم هیچ.
باز می گوید ،کافر و مسلمان از نظر اسالمی فرزندان آدم و حوا اند یعنی دارای ریشه واحد اند.
می گویم مغالطه هم حدی دارد ،کمی انصاف هم خوب است .ده ها آیه روشن و واضح قرآن را قبول
ندارد که هللا کافران را نه تنها به کشتار ،حتا کافران را نجیس خطاب می کند ،اما آقای هیکل از پیش
خود نتیجه میگیرد که ما همه فرزندان آدم و حوا هستیم پس برادریم .در قرآن این سخن نیست .من
سخن قرآن را پرسیدم .من که نظر آقای هیکل را نپرسیدم .من سند از قرآن خواستم .در قرآن ،کافران
را هرگز برادر مسلمانان قرار نمی دهد.

سپس او از آیۀ  ۲٠سورۀ توبه ،آیۀ  ٥٦سورۀ کهف ،و آیۀ  ۱۲٥سورۀ نحل برای اثبات برادری میان
کافر و مسلمان گواه می آورد .من درینجا متن فارسی آن را می نویسم .من عربی را در پانوشت
مقایسه کنید.
آیۀ  ٢٠سورۀ توبه :آنان که ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا به مال و جانشان
جهاد کردند آنها را نزد خدا مقام بلندتری است و آنان بالخصوص رستگاران و سعادتمندان دو
4
عالمند.
آیۀ  ٥٦سورۀ کهف :و ما رسوالن را جز برای بشارت (نیکان) و ترسانیدن (بدان) نمیفرستیم و
کافران با سخنان بیهوده باطل میخواهند جدل کرده و حق را پایمال کنند ،و آیات مرا و آنچه برای
5
تنبیه و انذارشان آمد به استهزاء گرفتند.
و آیۀ  ١٢٥سورۀ نحل( :ای رسول ما خلق را) به حکمت (و برهان) و موعظه نیکو به راه خدایت
دعوت کن و با بهترین طریق با اهل جدل مناظره کن (وظیفه تو بیش از این نیست) که البته خدای تو
6
(عاقبت حال) کسانی را که از راه او گمراه شده و آنان را که هدایت یافتهاند بهتر میداند.
این هم شد دلیل .در کدام یک ازین آیه های حرفی در بارۀ برادری مسلمانان با کافران ذکر شده است؟
در آیۀ  ۲٠سورۀ توبه هیچ سخنی از اخوت و برادری میان کافر و مسلمان نیست .حتا در آیه ،از
جهاد در راه خدا به مال و جانشان که همانا برای کشتار غیرمسلمانان است سخن می گوید .اگر آقای
هیکل بگوید که این جهاد نفس است ،مغالطه یی بیش نیست .زیرا ما این را در عمل می بینیم .آیۀ ٥٦
سورۀ کهف نیز چیزی از برادری میان کافران و مسلمانان نمی گوید .در آیۀ  ۱۲٥سورۀ نحل نیز
سخنی نیست.
نفهمیدم ذکر این آیه ها برای چه بود .اما نباید فراموش کرد که این آیه ها ،پس از حاکم شدن پیامبر در
مدینه و آمدن آیه های مدنی که حکم به جهاد ،قتل و کشتار داده است ،منسوخ شده اند .رفتار برادرانه
با کفار هیچوقت در قرآن ذکر نشده است.
خالصه آقای هیکل از هرچیزی می گوید به جز از اصل موضوع .سرانجام استدالل هایش را به پایان
میرساند و مرا با طالبان و داعشیان و دیگران مقایسه می کند که به کشتن و بستن و مسلمان ساختن
را از زمره احکام قرآن/الهی میدانند .چیزی که سخت مخالف آن هستم و از همین سبب ،این آیه ها
نقد می کنم.
آقای هیکل به جای اینکه این آیه ها و گوینده و آورندۀ این آیه ها را انتقاد کند ،از طالب و داعش انتقاد
می کند .علت را باید در اساس و بنیاد جست نه در معلول.
به قول سعدی :
خواجه در بند نقش ایوان است

خانه از پایبند ویران است
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امر کشتن ،بستن و مسلمان ساختن را قرآن میدهد ولی آقای هیکل طالب و داعش و بوکوحرام و غیره
را مالمت می کند.
چرا میخواهید این احکام قرآن را پنهان کنید؟ آیا از وجود چنین آیه ها می شرمید که قابل شرمیدن هم
هست؟ چرا به جای اینکه از طالب و داعش و دیگران انتقاد می کنید ،از احکام دین خویش انتقاد نمی
کنید؟ و آن را هنوز هم نیک ،پسندیده و بسنده می دانید؟ چرا چارۀ دیگری نمی سنجید که دین مسألۀ
خصوصی باشد ،نه مداخله کننده در همه امور؟
شما که خود را روشنفکر می گویید و مقاله های فلسفی می نویسید .داعش و طالب و غیره تنها احکام
قرآن را تطبیق می کنند .چرا به چشم مردم خاک می پاشید و این احکام را ماله کشی کرده و مومنان
را به دنبال نخود سیاه روان می کنید؟ آیا جرأت گفتن و نوشتن ندارید؟ آیا می ترسید؟ یا اینکه تمنای
بهشت و حورها و غلمان های بهشتی مانع از آن می شود؟ کجا شد مسوولیت نویسندگی و روشنگری
شما؟
من از آقای هیکل می پرسم:
آقای هیکل پرسش بسیار واضح و روشن است و آن این است که آیا مسلمانان و نامسلمانان بر اساس
قرآن برادرند؟ آیا شما می توانید در میان  ۱۱٤سوره و میان کم و بیش  ٦۲٣٦آیۀ قرآن ،یک آیه برایم
نشان دهید که در آن گفته شده باشد که مسلمانان و غیر مسلمانان برادر هم هستند؟
اگر جواب شما مثبت است ،پس شاهد واضح و گواهی روشن از خود قرآن بیاورید .اگر ندارید حد اقل
نادرست سخن نگویید و ماله کشی هم نکیند.
پاسخ به این پرسش یا آری است یا نه .من با پژوهشی که درین زمینه کرده ام ،دریافتم که پاسخ به آن
نه است ،یعنی منفی است .مسلمانان و نامسلمانان بر اساس قرآن هیچوقت برادر نیستند .درهیچ آیۀ
قرآن نیافتم که در آنجا نوشته باشد که مسلمانان و نامسلمانان بر اساس قرآن باهم برادرند.
من این موضوع را برای آن نوشتم که آنچه مال ها و سوداگران دینی برای ما پنهان می کنند ،ما باید
آشکار بسازیم ،جوانان باید بدانند .ما باید آن را به روشن اندیشان خود ،نشان دهیم و بگوییم که آن
قانون که  ۱٤٠٠سال پیش برای آن زمان نوشته شده است ،نباید برای ما هنوز هم قانون باشد .زیرا
که در واقعیت عینی مطابقت ندارد .افزون بر آن ،هللا از یکسو خود را رحمان و رحیم می نامد و از
سوی دیگر خود برخالف این گفته اش ،مسلمانان را به کشتار غیرمسلمانان به بدترین صورت حکم
می کند که در زیر آیات دیگر را هم بخوانید .باید خرد و منطق خویش را نیز به کار انداخت.
البته ،ما:
من ،احمد ،محمود ،هیکل و غیره و غیره همه انسان هستیم و به گفتۀ سعدی اعضای یکدیگر هستیم.
ما عاطفۀ انسانی داریم ،رحم و مهربانی داریم و از درد و رنج همنوع خود رنج می بریم .ما از
هنجارهای اخالقی پیروی می کنیم.
ما نمی گوییم مثلن که چون «ایوان»« ،ریچارد»« ،سینگ» و «هوگو» کافر هستند یا کافر شده اند
کشته شوند .زیرا در نزد ما که انسان های عادی وعاقل و بااخالق هستیم ،رحم و عطوفت بخشش و
مهربانی وجود دارد.

اما کشتن کافران در قرآن را که جناب هیکل از آن دفاع می کند ،بارها و بارها در آیه های مختلف
تکرار شده است ،توجیه پذیر نیست .برادر بودن مسلمانان و نامسلمانان یک بار هم ذکر نشده است.
اگر من اشتباه می کنم شما برایم پیدا کنید.
من این آیه ها را نقد می کنم .من باور ندارم که چنین کتابی از سوی آفریدگار جهان باشد .چهل سال
است که کشور ما به ویرانه تبدیل شده است ،چهل سال است که مردم با به نام جهاد ،کشتار می شوند.
مالها و حامیان شان به نام دین گلوی مردم را گرفته اند و بیچارگی ،فقر ،ویرانی و تباهی بیداد می
کند ،باز هم جناب هیکل تیشۀ مالها را به دست خود دسته می کند و همان چیزی را می گوید که مال
ها می گویند.
حتا بدتر از آن :اگرطالب آشکار می گوید که این احکام احکام دین ماست و ما آن را تطبیق می کنیم،
آقای هیکل این احکام دین را پنهان می کند .او میداند که این احکام بسیار غیر عادالنه ،غیر اخالقی،
غیر منطقی و خردستیزانه است ،پس او از آن منکر می شود و به جای نقد آن به کمک این آیات می
شتابد و آن را با مبهم گوی و مغالطه می کوشد خردپذیر ،عالی ،کامل و بی تقصیر جلوه دهد.
اما من این احکام را برای تان بیان می کنم .این آیه ها آنقدر واضح و به زبان ساده بیان شده است که
هرکس میداند این آیه ها چه میگویند .این آیه ها زمان و مکان ندارند .ساده و واضح برای قتل و
کشتار غیر مسلمانان است .درینجا ذره یی از رفتار برادرانه پیدا نمی کنید .آیا کشتار کفار ،رفتار
برادرانه با آنان هست؟
وقتی که ما کسی را برادر می گوییم ،منظور ما این است که ما با آن کس یا کسان برادرانه رفتار می
کنیم ،بدی نمی کنیم و زیان و ضرری جسمی و مالی به برادر خود نمی رسانیم .باهم زندگی مسالمت
آمیز می کنیم .نه اینکه هزار بار «أخ» (برادر) بگوییم و سپس به کشتار شان حکم کنیم.
کمترین معیار رفتار برادری این است ما برادر خود را به نام جهاد نمی کوشیم ،ملک و دارای او را
به زور تصاحب نمی شویم ،با او خشونت و دشمنی نمی کنیم .او را نجیس و پلید نمی گوییم .اما هللا با
آیات که ارسال کرده است ،تمام این معیار ها را زیر پا گذاشته است.
درین آیات آنقدر نفرت و کینه وجود دارد که هر عاقلی خواهد گفت ای هللا اگر از کافران اینقدر نفرت
و کینه داری ،چرا آنان را بیافریدی .نمی آفریدی بهتر بود ،ازینکه آنان را بیافرینی و سپس به دست
جهادگران بی سواد خود به قتل برسانی .آیا توان هدایت کافران را نداری که گروهی آدم بیسواد و
خردباخته را برای کشتار آنان تشویق و تحریک می کنی؟
در ادامه ،آیاتی دیگری دربارۀ قتل ،کشتار و خشونت و تبعیض نامسلمانان برای آگهی آقای هیکل نقل
می کنم تا بدانید که بر مبنای همین آیات است که وطن ما به گورستان مردم ما و به جوالنگاه دهشت
افگنی جهادی ها تبدیل شده است .مردم ما روی صلح و آسایش را ندیده اند .به مکتب ها ،دانشگاها،
آموزشگاهها ،شفاخانه ها حمله می شود ،هست و بود ما در آتش جنگ نابود می شود .مردم ما کشته
میشوند .اطفال ما از کودکی شستشوی مغزی می شوند ،تفکر و اندیشۀ آزاد وجود ندارد .هزاران
مدرسه دینی به جای مکتب برای شستشوی مغزی فعال است .دانشمندان ،آزاداندیشان ،آموزگاران،
فعاالن مدنی و فرهنگی ما نابود می شوند.
بازهم آقای هیکل به این آیات مانند مال ها سرپوش میگذارد .آقای هیکل می داند که این آیات خرد،
منطق و اخالق نیکی انسان را جریحه دارد میسازد .اما او به کمک آیات هللا می شتابد تا آن را
خردپذیر و منطقی جلوه دهد .او به جای اینکه این آیات را نقد کند ،اعمال طالب و داعش را نقد می

کند ،حال آن که طالب و داعش همان را انجام میدهند که برای شان ،ازعرش بلند یا آسمان هفتم از
سوی هللا حکم شده است.

این هم تعداد دیگری آیات.
بفرمایید:
متن عربی هر آیه را در پاورق بخوانید.
سوره البقره آیه :١۹۳
بکشید آنها را تا فساد در جهان از بین برود و دین خدا حاکم شود.

7

سوره بقره آیه ٢١٦
جهاد در راه خدا ،بر شما مقرر شده ،در حالي كه برایتان ناخوشایند است .چه بسا چیزي را خوش
نداشته باشید ،حال آنكه خیر شما در آن است .و یا چیزي را دوست داشته باشید ،حال آنكه شر شما در
8
آن است .و خدا ميداند ،و شما نميدانید.
سوره االنفال آیه ١٢
و آنگاه را که پروردگارت به فرشتگان وحی کرد :من با شمایم .شما مومنان را به پایداری وادارید.
9
من در دلهای کافران بیم خواهم افکند .بر گردنهایشان بزنید و انگشتانشان را قطع کنید.
آیۀ  ١١١سورۀ توبه
خداوند جان و مال مؤمنان را در ازاء بهشت از آنان خریده است ،همان کسانى که در راه خدا کارزار
مىکنند و مىکشند و کشته مىشوند ،این وعده به راستى و درستى در تورات و انجیل و قرآن بر عهده
اوست ،و کیست از خداوند وفادارتر به پیمانش؟ پس به داد و ستدى که به آن دست زدهاید ،شادمان
10
باشید ،و این همان رستگارى بزرگ است.
سوره توبه آیه :٢۹
با کسانى از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمىآورند و چیزهایى را که خدا و پیامبرش
حرام کرده است بر خود حرام نمىکنند و دین حق را نمىپذیرند جنگ کنید ،تا آنگاه که به دست خود
11
درعین مذلت جزیه بدهند.
سوره توبه آیه :۵
علَي َّ
کونَ فِ ْت َنةٌ َو َی ُ
َ 7و قا ِتلُو ُه ْم َحتَّي ال تَ ُ
کونَ ال ِّدِی ُن ِ َّ ِ
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ّلِل َفإِ ِن ا ْنتَ َه ْوا َفال ُ
عدْوانَ ِإالَّ َ
َّللا َی ْعلَ ُم َو أ َ ْنت ُ ْم ال
عسى أ َ ْن تُحِ بُّوا َ
عسى أ َ ْن تَ ْك َرهُوا َ
شیْئا ً َو ه َُو َخی ٌْر لَ ُك ْم َو َ
علَ ْی ُك ُم ْالقِتا ُل َو ه َُو ُك ْرهٌ لَ ُك ْم َو َ
ِب َ
ُ 8كت َ
شیْئا ً َو ه َُو ش ٌَّر لَ ُك ْم َو َّ ُ
تَ ْعلَ ُمونَ .
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عل ْی ِه َحقا فِي الت ْوراةِ َو
َّللا فَ َیقتلونَ َو یُقتَلونَ َوعْدا َ
س ُه ْم َو أ ْموال ُه ْم ِبأ َّن ل ُه ُم ال َجنة یُقا ِتلونَ في َ
َّللا اشتَري مِ نَ ال ُمؤْ مِ نینَ أنف َ
إِ َّن َّ َ
ْ
ْ
ْ
َّ
َ
َّللا فَا ْستَ ْبش ُِروا ِب َب ْی ِع ُ
آن َو َم ْن أ ْوفي ِبعَ ْه ِد ِه مِ نَ َّ ِ
ک ه َُو الف َْو ُز العَظی ُم.
ک ُم الذي با َی ْعت ُ ْم ِب ِه َو ذ ِل َ
ِْ
اْل ْنجی ِل َو القُ ْر ِ
سولُهُ َو ال َیدینُونَ دینَ ْال َح ِِّ
 11قا ِتلُوا الَّذینَ ال یُؤْ مِ نُونَ ِب َّ ِ
ِتاب
اّلِل َو ال ِب ْال َی ْو ِم ْاْلخِ ِر َو ال یُ َح ِ ِّر ُمونَ ما َح َّر َم َُّ
َّللا َو َر ُ
ق مِ نَ الَّذینَ أُوتُوا ْالک َ
َحتَّي یُ ْع ُ
ع ْن َی ٍد َو هُ ْم صاغ ُِرونَ 29
طوا ْال ِج ْز َیةَ َ

های حرام سپری شد  ،مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به
پس چون ماه ِ
محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و
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زکات دادند ،راه برایشان گشاده گردانید ،زیرا خدا آمرزنده مهربان است.
سوره توبه آیه ۳۹
با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که خدا و پیامبرش
حرام کرده است بر خود حرام نمیکنند و دین حق را نمیپذیرند جنگ کنید ،تا آنگاه که به دست خود در
13
عین مذلت جزیه بدهند.
سوره توبه آیه ١٢۳
ای کسانیکه ایمان آورده اید ،کافرانی که نزد شمایند را بکشید! تا در شما درشتی و شدت را بیابند .و
14
بدانید که خداوند با پرهیزکاران است!
سوره محمد آیه ٤
چون با کافران روبرو شدید ،گردنشان را بزنید .و چون آنها را سخت فرو فکندید ،اسیرشان کنید و
سخت ببندید .آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه .تا آنگاه که جنگ به پایان آید .و این است حکم خدا.
و اگر خدا میخواست از آنان انتقام میگرفت ،ولی خواست تا شمارا به یکدیگر بیازماید .و آنان که در
راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل نمیکند.15

چند آیت هم از اینکه هللا وعده پاداش اخروی برای کشتار غیرمسلمانان میدهند:
سوره نساء آیه ٧٤
آنها كه زندگي دنیا را به آخرت فروخته اند باید در راه خدا پیكار كنند ،و آن كس كه در راه خدا پیكار
16
كند و كشته شود یا پیروز گردد پاداش بزرگي به او خواهیم داد.
سوره نساء آیات ۹٥
افراد با ایماني كه بدون بیماري و ناراحتي از جهاد باز نشستند یا مجاهداني كه در راه خدا با مال و
جان خود جهاد كردند یكسان نیستند ،خداوند مجاهداني را كه با مال و جان خود جهاد نمودند بر

سلَ َخ ْاأل َ ْش ُه ُر ْال ُح ُر ُم فَا ْقتُلُوا ْال ُم ْش ِرکینَ َحی ُ
ص ٍد فَإِ ْن تابُوا َو أَقا ُموا
ْث َو َج ْدت ُ ُموهُ ْم َو ُخذُوهُ ْم َو احْ ُ
 12فَإِذَا ا ْن َ
ص ُروهُ ْم َو ا ْقعُدُوا لَ ُه ْم ُک َّل َم ْر َ
صالة َ َو آت َُوا َّ
ور َرحی ٌم
َّللا َ
ال َّ
غفُ ٌ
الزکاة َ فَ َخلُّوا َ
سبیلَ ُه ْم إِ َّن َّ َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
ْ
 13قَا ِتلُواْ الَّذِینَ الَ یُؤْ مِ نُونَ ِب ِّ ِ
َاب َحتَّى
َّللا َو َر ُ
ق مِ نَ الذِینَ أوتُوا ال ِكت َ
اّلِل َوالَ ِبال َی ْو ِم اْلخِ ِر َوالَ یُ َح ِ ِّر ُمونَ َما َح َّر َم ِّ ُ
سولهُ َوالَ َیدِینُونَ دِینَ ال َح ِّ ِ
یُ ْع ُ
صاغ ُِرونَ .
طواْ ْال ِج ْز َیةَ َ
عن َی ٍد َوهُ ْم َ
ار َو ِل َی ِجدُواْ فِی ُك ْم غ ِْل َ
َّللا َم َع ْال ُمتَّقِینَ .
َ 14یا أ َ ُّی َها الَّذِینَ آ َمنُواْ قَا ِتلُواْ الَّذِینَ َیلُو َن ُكم ِ ِّمنَ ْال ُكفَّ ِ
ظةً َوا ْعلَ ُمواْ أ َ َّن ِّ َ
ب َحتَّى إِذَا أ َ ْثخَنت ُ ُموهُ ْم فَ ُ
ارهَا ذَلِكَ َولَ ْو
ب ِ ِّ
الرقَا ِ
شدُّوا ْال َوثَاقَ فَإِ َّما َم ًّنا َب ْع ُد َوإِ َّما فِدَاء َحتَّى تَ َ
ض ْر َ
 15فَإِذا لَقِیت ُ ُم الَّذِینَ َكف َُروا فَ َ
ض َع ْال َح ْربُ أ َ ْوزَ َ
س ِبی ِل َّ ِ
ُض َّل أ َ ْع َمالَ ُه ْم.
ض ُكم ِب َب ْع ٍ
َّللا فَلَن ی ِ
ص َر مِ ْن ُه ْم َولَكِن ِلِّ َی ْبلُ َو َب ْع َ
ض َوالَّذِینَ قُ ِتلُوا فِي َ
َّللا َالنتَ َ
َیشَاء َّ ُ
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ْ
عظِ یماً.
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س ِبی ِل َّ
س ِبی ِل َّ
ف نؤْ تِی ِه أجْ را َ
َّللا فیُقت أ ْو َیغلِبْ ف َ
َّللا الذِینَ َیش ُرونَ ال َحیاة َ الدنیا ِباْلخِ َرةِ َو َمن یُقا ِت فِي َ
 16فَ ْلیُقا ِت فِي َ
س ْو َ

قاعدان برتري بخشیده و به هر یك از این دو دسته (به نسبت اعمال نیكشان) خداوند وعده پاداش نیك
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داده و مجاهدان را بر قاعدان برتري و پاداش عظیمي بخشیده است.
سوره صف آیات  ١٠تا ١٢
اي كساني كه ایمان آوردهاید آیا شما را به تجارتي كنم كه از عذاب از عذاب دردناك شما را رهائي
ميبخشد؟!؛ به خدا و رسول او ایمان بیاورید ،و در راه خداوند با اموال و جانهایتان جهاد كنید ،این
براي شما از هر چیز بهتر است بدانید .؛ اگر این كار كنید گناهانتان را ميبخشد و شما را در باغهائي
از بهشت داخل ميكند كه نهرها از زیر درختانش جاري است ،و در مسكنهاي پاكیزه در بهشت
18
جاویدان جاي ميدهد و این پیروزي عظیمي است.
این آیات مسلمانان را از جهاد نکردن می ترسانند.
سوره توبه آیه 38
اي كساني كه ایمان آوردهاید چرا هنگامي كه به شما گفته ميشود به سوي جهاد در راه خدا حركت
كنید سنگیني بر زمین ميكنید (و سستي به خرج ميدهید) آیا به زندگي دنیا به جاي آخرت راضي
19
شدهاید! با اینكه متاع زندگي دنیا در برابر آخرت چیز كمي بیش نیست!

عملکرد این آیایه ها را با منطق ،دانش خویش ،عقل سلیم و اخالق اجتماعی بسنجید .قضاوت بر شما

عزیزپور
تاریخ  ٢١نوامبر ٢٠٢١

س ِبی ِل َّ ِ
َّللا ْال ُمجا ِهدِینَ ِبأ َ ْموا ِل ِه ْم َو
 17ال َی ْستَ ِوي ْالقا ِعدُونَ مِ نَ ْال ُمؤْ مِ نِینَ َ
َّللا ِبأ َ ْموا ِل ِه ْم َو أ َ ْنفُ ِس ِه ْم فَ َّ
غی ُْر أُولِي الض ََّر ِر َو ْال ُمجا ِهدُونَ فِي َ
ض َل َّ ُ
عظِ یما ً.
َّللا ْال ُحسْنى َو فَ َّ
علَى ْالقا ِعدِینَ أَجْ را ً َ
َّللا ْال ُمجا ِهدِینَ َ
علَى ْالقا ِعدِینَ د ََر َجةً َو ُكالًّ َو َ
أ َ ْنفُ ِس ِه ْم َ
ض َل َّ ُ
ع َد َّ ُ
س ِبی ِل َّ ِ
ب أَل ٍِیم؛ تُؤْ مِ ُنونَ ِب َّ ِ
َّللا ِبأ َ ْموا ِل ُك ْم َو أ َ ْنفُ ِس ُك ْم
اّلِل َو َر ُ
عذا ٍ
ِجارةٍ ت ُ ْن ِجی ُك ْم مِ ْن َ
 18یا أ َ ُّی َها الَّذِینَ آ َم ُنوا َهلْ أ َ ُدلُّ ُك ْم َ
سو ِل ِه َو تُجا ِهدُونَ فِي َ
على ت َ
هار َو َمساكِنَ َ
عد ٍْن ذلِكَ ْالفَ ْو ُز
ذ ِل ُك ْم َخی ٌْر لَ ُك ْم ِإ ْن ُك ْنت ُ ْم تَ ْعلَ ُمونَ ؛ َی ْغف ِْر لَ ُك ْم ذُنُو َب ُك ْم َو یُ ْدخِ ْل ُك ْم َج َّنا ٍ
ط ِِّی َبةً فِي َج َّنا ِ
ت تَجْ ِري مِ ْن تَحْ ِت َها األ َ ْْ ْن ُ
ت َ
ْالعَظِ ی ُم.
ضیت ُ ْم ِب ْال َحیاةِ ال ُّد ْنیا مِ نَ ْ
س ِبی ِل َّ ِ
اْلخِ َرةِ فَما َمتاعُ ْال َحیاةِ
َّللا اثَّاقَ ْلت ُ ْم إِلَى األ َ ْْ ْر ِ
ض أ َ َر ِ
 19یا أ َ ُّی َها الَّذِینَ آ َمنُوا ما لَ ُك ْم إِذا قِی َل لَ ُك ُم ا ْنف ُِروا فِي َ
ال ُّد ْنیا فِي ْ
اْلخِ َرةِ إِالَّ قَلِیلٌ.

