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 ��م ا� ا����ن ا����م

النا ـمن سيئات اعمنحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور انفسنا واحلمدهللا 

له  كاهللا وحده الرشي اال اله نشهد ان اله فال هادی له ومن هيده اهللا فالمضل له ومن يضلل

 ونشهد ان حممداً عبده ورسوله.

 :اما بعد

﴿ ۗ َدٰى ِ ُهَو ٱلُۡه َّ َدى ٱ ّّ ُه ِ ۗ لُۡ  ن ۡۗ ّتَهُه َِ ََِم  ِّ َ ّ ّتٰ  َٰ َّ ٱرَّىَٰحٰى  �َ َُ ََ ٱۡدَُهو َّۡحَنٰ َٱۡ رَ�  �َ
ۗ َ�ۡعدَ  َٓءُه ۡهَوا

َ
ۡعَت أ ََ َّ رَِِِ� ٱ ِ ِم� َ�ِ�ّٖ  َ� َّ ََ ِمَ� ٱ َ ِۗ َم  ل ۡرعِۡت ََ مَِ� ٱ ََ َٓء   ِ ّّ ٍ�  ٱ َّ نَِص �َ١﴾ 

 .]120: ةالبقر[
يافته و  كه از آيين (تحريف يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر اين«

ها و  هاي نادرست) ايشان پيروي كني. بگو تنها هدايت الهي است. و اگر خواسته خواسته
، يقين اي (و با دريافت وحي الهي يافته آرزوهاي ايشان را پيروي كني، بعد از آنكه علم و آگاهي

است) هيچ سرپرست و ياوري از جانب خدا براي تو نخواهد بود (و  و اطمينان به تو دست داده

 ».خداوند تو را كمك و ياري نخواهد كرد)
به رهبري مسيحيان به كشور عزيز امروز كه كفار عالم، به خصوص يهود و نصاري 

افغانستان حمله آورده و اين كشور را كه از زمان ورود اسالم تا به حال مركز دين و 
اكبر بوده و شريعت غراء محمدي قانون اساسي آن بوده است به اشغال   ديانت و نداي اهللا

ر متجاوزان و باند، وظيفة امت اسالم به خصوص ملت غيور افغانستان در برا خود درآورده
 اشغالگران چيست؟

نند زيرا راه چهارمي وجود امت اسالمي و ملت افغان يكي از سه راه را بايد انتخاب ك
 ندارد.
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حاكميت اشغالگران و متجاوزان را تحمل كنند و گوش به فرمان آنها باشند و با  -1
عمل را رد آنها مساعدت و همكاري نمايند؛ كه خداوند متعال با صراحت و قاطعيت اين 

كند و رفته  كند و اين چنين مسلماناني را منافق و خارج شده از دين و مرتد معرفي مي مي
ت كفار به آنها سرايت شود و صفا خارج مي رفته دين و شريعت غراء محمدي از دستشان

 خواهد كرد.
سكوت مطلق اختيار كنند؛ يعني، با آنها همكاري نكنند و در مقابل آنها جهاد هم  -2

پذيرد  نكنند. اين افراد گرچه از گروه اول بهترند اما خداوند عمل اين افراد را هم نمي
سلم كفار با آنها كار دارند و زيرا اگرچه اين افراد كاري به كفار ندارند، اما به طور م

 حيا كنند. دين و بي غيرت و بي بيخواهند آنها و فرزندان آنها را مانند خود  مي
ود به مبارزه و مقابله با آنها به پاخيزند و اشغالگران و متجاوزان بر حسب طاقت خ -3

را از مرز و بوم كشورهاي اسالمي به خصوص افغانستان با ذلت و خواري بيرون كنند و 
شوند كه شهيد محسوب شده و  كشند كه غازي يا خود كشته مي  در اين راه يا آنها را مي

 هاست.در هر دو صورت جنت در انتظار آن
صورت اول و دوم، در شرع و عرف، براي مسلمانان قابل عمل نيست و آنها فقط 

 دارند كه به صورت سوم عمل كنند. اجازه
لذا، بر همة مسلمانان جهان به خصوص ملت افغانستان الزم و فرض است كه به 
ا مقابله با اشغالگران و كفار به پا خيزند تا دست اين چپاولگران و دشمنان خدا و رسول ر

 ديگر كشورهاي اسالمي كوتاه كنند.از كشور عزيز افغانستان و 
اند و هستند ليكن از  همگي دشمنان خدا و رسول و اسالم عزيز بوده ،كفار در حقيقت

ميان ايشان اين دو فرقه (يهود و نصاري) بزرگترين دشمنان اسالم از جانب خداوند معرفي 
اي مسلمانان غيرتمند كه به قرآن مجيد و  .ستا  اند كه قرآن مجيد گواه بر اين مدعي شده

اين دو  صاهللا بدانيد كه از عصر پيامبر اسالم محمد رسول ،عقيده داريد صاهللا سنت رسول
 اند. و قرآن مجيد داشته صعداوت و دشمني عميقي با اسالم و پيامبر اكرم ،ملعون ةفرق
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مي كنيم. هنگامي كه پيامبر  براي اثبات اين موضوع ما تنها با آيات قرآن مجيد استدالل
از مكة مكرمه هجرت كردند و در مدينة منوره اقامت نمودند، مخاطبان قرآن و  صاسالم

ها) قرار گرفتند. در حقيقت، آنها مطابق بشارت  ، يهود و نصاري (مسيحيصپيامبر اسالم
 بودند.  ص، منتظر بعثت پيامبر اسالم پيامبر خود به خصوص حضرت عيسي

گيري كرده بودند. يهوديان، نصاري را رد  ود و نصاري) در مقابل يكديگر جبههآنها (يه
كردند و در اين باره آيات تورات و انجيل را  كردند و نصاري ها ،يهوديان را رد مي مي

ها را مورد بررسي كردند؛ چنانكه قرآن مجيد اختالف شديد آن عليه همديگر تالوت مي
 است. قرار داده

رَِت ٱۡدَ ﴿ ءٖ َ�لَ  ۡ�َ ٰ ِت ٱرَّىَٰحٰى َ�َ ََ ۡۡ َ َُ ر ٖ  ُهو ء ۡ�َ ٰ َ�َ َُ ِت ٱۡدَُهو ََ ۡۡ َ رَِت ٱرَّىَٰحٰى ر  َ�لَ 
يَۡومَ   ۡۗ ُه َۡ ۡۡ َ ُۗ ب �ُۡ�َ ُ َّ �ََ  ۡۗ َ  لَۡولِِه ۡۡ َّ ِم و ُُ ۡعتَ ََ  َّ يَ�  ِ ّّ ََ لَ َ  ٱ ِ ٰل َٰ �َ ۗ َۗ ٰ َٰ �ِ َّ ٱرۡ ۡهتُو ََ  ۡۗ  َ�ُه

 ْ َ�نُوا   َُ �ِي  ِ ة َُ ٰ قَِ� ۡر َّ  ٱ ُِفو َهت ۡ�َ ِ  .]113: ةالبقر[ ﴾١�ِيه
گويند: مسيحيان داراي حق و حقيقتي نبودند و به چيزي بند نيستند و مسيحيان  يهوديان مي«

گويند: يهوديان داراي حق و حقيقت نبودند و به چيزي بند نيستند. در حالي كه هر دو  نيز، مي
جويند) و افراد  ي آسماني خويش استدالل ميها خوانند (و به گمان خود به كتاب دسته، كتاب مي

گويند. پس  خبرند) نيز، سخني همانند سخن آنان مي نادان (مشركان كه از تورات و انجيل بي

  ».خداوند در روز قيامت ميانشان درباره آنچه با يكديگر اختالف دارند، داوري خواهد كرد

 .هستند كه كتاب آسماني نداشتندسوادان عرب  بي ،دانند : مراد از كساني كه نمي توضيح
ان و مسيحيان است و در ميان يهودي تهمتديدند كه چه اندازه جدايي و دشمني و  مي وقتي

و  ها ديدند كه چندان فرقي با خرافات عرب هايي مي و افسانه  آنان را پايبند به خرافه
به خداي  ني رانمودند كه پسران يا دخترا و مشاهده مي آميزشان نداشت هاي شرك افسانه

اين قبيل  آورند، پس دختران خداوند به شمار مي دادند و آنها را پسران و متعال نسبت مي
گفتند: آنان داراي حق و حقيقتي  كردند و مي سيحيان دوري ميمشركان از دين يهوديان و م

 )القرآن اللظ(ترجمه في  .و بر چيزي بند نيستند نمي باشند
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به مدينة منوره و تشكيل حكومت اسالمي به  صناتفرمايي سرور كائ با تشريف
رهبري سيد االولين و اآلخرين و شكست مشركان در ميادين بدر و احد و با روزافزون 

هاي نبرد، يهود و نصاري به سرعت  شدن عزت و شوكت مهاجران و انصار در ميدان
اسالم   دند و عليهتغيير مسير دادند و در مقابل حاميان دين اسالم، جبهة متحدي تشكيل دا

هاي ماهرانة خويش را به كار گرفتند و هنگامي كه  و مسلمانان انواع و اقسام دسيسه
م هستند و سر به خاك ماليده اند و همه چيز تسليهاي شمع نبوت  احساس كردند پروانه

كنند، شيوة تبليغ خود را عوض كردند و مدعي شدند كه فقط يهود و  را قرباني مي
 شود. شوند و كس ديگري داخل نمي يبهشت منصاري وارد 

 فرمايد: مي چنانكه قرآن مجيد در اين باره

﴿ ۡۗ �ُ َۡ ٰ �َ ْ بُۡح ُّوا لُۡ  َه   ۗ ۡۗ ِِّيُه َم 
َ

ََ أ ۡ ِّت ََىَٰحٰىۗ  ۡ� ن
َ

ا أ َا و َّ ُه �َ  � ّّ َم ِ ن َة  ّۡ َ  ٱۡنَ َُ َۡد َ� ي ْ ر لُوا نِّ  َ�لَ 
ۗۡ َ�ِٰد�َِ�   .]111: ةالبقر[ ﴾١ُ�ُۡه

جز يهودي يا مسيحي هرگز كسي به بهشت درنيايد (اين سخن متكي به دليل : گويند«
 صباشد (از اينجاست كه پروردگار به پيغمبر نيست) و جز ادعاي عريض و طويل نمي

گوييد، دليل  آموزد كه ايشان را به مبارزه بخواند و از آنان دليل بخواهد) بگو: اگر راست مي مي

  ».خويش را بياوريد

اري وقتي كه ديدند، از اين روش حاميان دين اسالم و ناصران پيامبر يهود و نص
 صمتأثر نشدند و مانند گذشته در تحمل بار شريعت، همدوش پيامبر اسالم صاكرم

اند و مردمان روز به روز به پاكي و ايمان و اخالص مسلمانان مي گروند،  تر شده جدي
د و مدعي تقدس خود و آباء و اجداد كردن براي بقاء خويش، طريقة تبليغ خود را عوض 

 دارد: آنها را چنين بيان مي خويش شدند. قرآن مجيد اين ادعاي پوچ

﴿ ْ ُؤا ٰ ََ ۡ ب
َ

َ  �ُۡ ََ َُ َ�ٱرَّىَٰحٰى  رَِت ٱۡدَُهو ۗ� بَۡ   َ�لَ  ُِذنُو�ُِ� بُُ�ۗ ب ّذِ َع َُ  َۗ ِ ۥ  لُۡ  ََت ُؤهُ ٰ ّّ ِٰ
َ

ِ َ�أ َّ ٱ
 ٞ�ََ� نُهۗ 

َ
ََ  أ تََق   ََ  �ۡ ُّ ِ َّ � َُ ِ ٓءُ ۡغفُِح ل ََش  ُب َم� � ُ�َعّذِ ََش ُٓء َ�  .]18: ةالمائد[ ﴾�
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گويند كه ما پسران و عزيزان خداييم (خداوند متعال به رسول  يهوديان و مسيحيان مي«
گوييد) چرا شما را در برابر  فرمايد : كه شما به آنها بگوييد كه اگر شما راست مي مي صگرامي

ها هستيد كه خداوند آنان را  هايي مانند ساير انسان شما انساندهد؟ بلكه  گناهانتان عذاب مي

 ».دهد بخشد و هر كه را بخواهد عذاب مي آفريده است. خداوند هر كه را بخوابد مي
براي تسكين خود و  ،كردند مي احساس كوچكيعملي خود  و هنگامي كه از جهل و بي
يم، اما چون كرده از نظر عمل كوتاهي كردند كه اگرچه ما ا پيروانشان به اين شيوه تبليغ مي

گرديم و عذاب جهنم  گيريم و عفو مي مورد شفاعت آنها قرار مي ،ايم ايم و اوليا زاده پيامبر زاده
 ، چندخيلي مجرم و جنايتكارنداز ميان ما كساني كه البته  وجه، مس نخواهد كرد؛ما را به هيچ 

مدت ماندنشان در جهنم كم است. قرآن  اي نيست؛ چون مسأله ،روزي اگر وارد دوزخ شوند
 :ا را اين چنين بيان فرموده استمجيد اين ادعاي آنه

يّ مٗ ﴿
َ

َ  ٓ ّّ ِ َۡ  ٱرّ ُ  ن َّ َُ ََ رَ�   ْ ٗة  َ�لَ لُوا ََ ُد� دٗ  لُۡ     ّمۡع َ�ۡه  ِ َّ ِٱَۡد ٱ  ۡۗ َُ ۡذ َ ّّ َ
َ ُ َّ ََ ٱ ِ ت ا ََتَ� ُ�ۡ

 ِ َّ َّ َ�َ ٱ ُقولُو ََ ۡم 
َ

ۥٓ  أ ُ َده َّ  َ�ۡه و ُُ ۡعتَ ََ  َّ  .]80: ةالبقر[ ﴾٨َم  
گفتند: (هر چقدر گنهكار باشيم) آتش جز چند روز معدود به ما نخواهد رسيد. بگو: آيا از «

ايد)  نمايد (اطمينان يافته اش عمل نمي ايد (چون) خدا هرگز خالف وعده  جانب خدا پيمان گرفته
 ».هايي بيش نيست) خبريد (و دروغ يدهيد كه از آن ب يا اين كه چيزي به خدا نسبت مي

ايم و انبيا و اوليا از ما شفاعت  و اوليا زاده  و براي اين ادعاي آنها كه ما پيامبر زاده
و  48 دهند؛ خداوند در سورة بقره آية كنند و ما را از چنگال عذاب خدا نجات مي مي

 چنين جواب داده است: 122

﴿ ْ �ا ِيَ  ٱۡذُ�ُح ٰء ََ ۡۡ ِ ٓ ن ِِ ََ ٰ ََ �َ ُِ َ�ٰتَ ۡر ۗۡ َ�َ ٱ ۡتُهُ� َّ َ َ ِّّ َ
َ�َ ۡۗ ُت َٱتَۡيُ� ُۡ َع ِۡ َ

َ رِّتٓ  ِتَ ٱ َُ  ٤نِۡع
يَۡومٗ   ْ ُقوا َّ ۡفٖس َ�ٱ ِّ ۡفس  َٱ�  َِ   ِِ ۡ ََ  ّّ ٞ    ٔٗ َشۡ�     َشَ�َٰعة َه   ۡۡ ُ  ِم ََ ۡق َُ  َّ ۡد ٞ  َ� َه  َٱ ۡۡ ُذ ِم ََ يُۡؤ  َّ �َ  َّ �َ

 ۡۗ َّ  ُه �  .]48-47 :ةالبقر[ ﴾٤ يَُۡ�ُ
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اسرائيل، به ياد آوريد نعمت مرا كه بر شما ارزاني داشتم و اين كه من شما را (از  اي بني«
هاي گوناگون) بر جهانيان برتري دادم و بترسيد از روزي (كه در آن به حساب  نظر نعمت

شود) و از دست كسي براي ديگر كاري ساخته نيست و از او ميانجيگري  همگان رسيدگي مي
خيزد  شود وكسي به ياري كسي برنمي و جايگزين قبول نمي غرامتدد و از كسي گر پذيرفته نمي

 ».توانند به همديگر كمك كنند نميو 

برند تا مؤمنان و حاميان  ها را بكار مي خالصة كالم اين كه اين همه ترفندها و نيرنگ
ن مجيد دين مبين اسالم را منحرف كنند و مانند خود به كفر و شرك مبتال گردانند و قرآ

 فرمايد: اهداف شوم آنها را در سورة بقره چنين بيان مي
﴿ ٞ �ِ ۡ�َ َّ دٗ  َ� ََ َٰ ا  ّف  ا �ُ ۡۗ �ُِٰۡ ََ ِي ِد ن ۗ ّمِ�  َ�ۡع �نَُ� َّ ِۗ لَۡو يَُح ٰ َٰ �ِ ۡهِ  ٱرۡ

َ
ا ّمِۡ� ِٱِۡد ّمِۡ� أ

ّتٰ  َٰ  ْ وا ُُ َف ۡۡ ْ َ�ٱ ُفوا �ۡ�َ ّق  َ َ َۡ ُۗ ٱ َّ�َ لَُه ِد َم  ََّ ِهۗ ّمِ�  َ�ۡع َِ ُف ن
َ

ِ أ
ّ�ُ ٰ َ�َ َ َّ ّّ ٱ ِ حِهِۗٓۗ ن َۡ َ

ِم ُ ب َّ ِ َ ٱ
ۡ

يَم  
ءٖ  يحٞ  َ�ۡ  .]109: ةالبقر[ ﴾١ لَِد
بسياري از اهل كتاب از روي رشك و حسد كه در وجودشان ريشه دوانده است، آرزو «

دارند كه اگر بشود شما را بعد از پذيرش ايمان به جانب كفر باز گردانند و به حال سابقي كه 
اند و آسماني بودنش برايشان كامالً  داشتيد؛ با اين كه حقانيت اسالم و درستي راهي كه برگزيده

پوشي كنيد تا خدا فرمان دهد (كه در برابرشان  روشن گشته است. پس گذشت نماييد و چشم
 ».گمان خداوند بر هر چيزي توانا است چه كار كنيد) بي

اري) قصد كافر كردن شما را دارند و شما اي مسلمانان جهان، اهل كتاب (يهود و نص
كنيد كه براي رفع احتياجات شما كوشش و تالش مي كنند و چيزهايي را به  تصور مي

دهند بلكه به يقين بدانيد كه آنها آرزو دارند در عوض اين چيزها،  عنوان هديه به شما مي
تقدان به روز قيامت، ايمان و غيرت و حيا را از شما بگيرند. پس اي مسلمانان جهان و مع

دنياي پست و ذليل را در مقابل آخرت باقي و دائم عوض نكنيد و فريب كفار به 
غيرت را نخوريد و به هشدار قرآن مجيد توجه  حيا و بي هاي بي خصوص آمريكايي

هاي  بفرماييد كه چه زيبا تعبير كرده است كه بسياري از يهود و نصاري كه داراي كتاب
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وست دارند شما را كافر كنند، لذا مواظب باشيد زيرا با وجود اين كه آسماني هستند، د
اند؛ ليكن شما با داشتن قرآن مجيد كه  هاي آسماني به دست دارند، كافر شده كتاب
ترين كتاب رب العالمين است، مانند آنها راه كفار را پيش نگيريد؛ بلكه به مقابله و  كامل

 ا به شما سرايت نكند.تا كفر آنه مبارزه با آنها برخيزند
هايي كه يهود و نصاري عليه دين اسالم و پيامبر  با وجود اين همه ترفندها و نيرنگ

خواستند نهضت اسالمي را كه سرور كائنات، آن را  گرفتند و مي به كار مي صاكرم 
براي تمام عالم، مبعوث  صكرد، منحرف كنند و از آن جا كه پيامبر اسالم رهبري مي
اي كه شده است،  در اين فكر و تالش بود كه يهود و نصاري را به هر شيوهشده بود، 

خشنود و راضي گرداند تا به واسطة آنها، دين مبين اسالم را به گوشه و كنار دنيا منتشر 
كند. ليكن خداوند متعال كه داناي سرّ و نهان است از درون آنها اطالع كامل داشت كه 

تذكر أكيد  صشود. لذا به پيامبر اسالم آنها يافت نمياي طلب هدايت و حقيقت در  ذره
خواهيد يهود و نصاري را به هر قيمت كه شده است، راضي گردانيد؛ ليكن  داد كه شما مي

 كه شما از دين آنها تبعيت كنيد.آنها به هيچ عنوان از شما راضي نخواهند شد؛ مگر اين 
 فرموده است:بقره چنين بيان  اين مطلب را قرآن مجيد در سورة

﴿ ۗ َدٰى ِ ُهَو ٱلُۡه َّ َدى ٱ ّّ ُه ِ ۗ لُۡ  ن ۡۗ ّتَهُه َِ ََِم  ِّ َ ّ ّتٰ  َٰ َّ ٱرَّىَٰحٰى  �َ َُ ََ ٱۡدَُهو َّۡحَنٰ َٱۡ رَ�  �َ
ِ ِم� َ�ِ�ّٖ  َّ ََ ِمَ� ٱ َ ِۗ َم  ل ۡرعِۡت ََ مَِ� ٱ ََ َٓء   ِ ّّ َٓءُهۗ َ�ۡعَد ٱ ۡهَوا

َ
ۡعَت أ ََ َّ رَِِِ� ٱ �َ  ٍ� َّ نَِص �َ ١﴾ 

 .]120: ةالبقر[
يافته و  يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر اين كه از آيين (تحريف«

ها و  هاي نادرست) ايشان پيروي كني. بگو: تنها هدايت الهي است. و اگر خواسته خواسته
وحي الهي، يقين اي (و با دريافت  يافته آرزوهاي ايشان را پيروي كني، بعد از آنكه علم و آگاهي

و اطمينان به تو دست داده است) هيچ سرپرست و ياوري از جانب خدا براي تو نخواهد بود (و 

 ».خداوند تو را كمك و ياري نخواهد كرد)
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 اي مسلمانان جهان و به خصوص ملت غيور افغانستان، خداوند متعال به شما
گرامي شما راضي و  وجه از شما و رسول كند كه يهود و نصاري به هيچ نصيحت مي

 حرف آنها را اتباع و پيروي كنيد.خشنود نخواهند شد، مگر اين كه شما آيين من
گذرد و با وجود اين كه آيين  امروز كه هزار و چهارصد سال از ظهور اسالم مي
بند و باري است،  حيايي و بي منحرف يهود و نصاري شامل عرياني و برهنگي و بي

شوند و به بازسازي افغانستان و ديگر  ه آنها از شما خشنود ميكنيد ك چگونه شما فكر مي
و حجاب اسالمي را پردازند؟ در حالي كه شما عفت و پاكدامني  كشورهاي اسالمي مي

 كنيد. رعايت مي
اي مسلمانان غيرتمند و باحيا، آيا تحمل داريد كه خداي ناكرده دختران و زنان شما 

عريان و ولگرد باشند. هرگز غيرت اسالمي و ديني  مثل دختران و زنان آمريكايي لخت و
كنيد كه  دهد كه آيين منحرف آنها را بپذيريد. پس چطور تصور مي شما به شما اجازه نمي

 كنند. هرگز هرگز! آنها با وجود ايمان و غيرت اسالمي شما، برايتان آباداني مي
و غيرت و حياي اسالمي اين تصور خام را از سرتان بيرون كنيد و در فكر بقاي ايمان 

خود باشيد؛ قبل از اين كه لباس اسالمي شما را از تنتان بيرون كنند و لباس منحط 
آمريكايي و شيطاني را به تن ملت شريف و غيور شما كنند و به هشدارهاي شريعت غراء 
محمدي و قرآن مجيد توجه داشته باشيد. خداوند متعال بارها به مسلمانان جهان تذكر 

د كه از ياري و همكاري يهود و نصاري پرهيز كنيد، چون كه آنها با همديگر يار و ده مي
كنند و اگر با آنها ياري و همكاري و محبت كرديد،  ياورند و هرگز به شما محبت نمي

خود به ما چنين خطاب بدانيد كه از زمرة آنان هستيد؛ چنانكه خداوند متعال در كالم 
 فرمايد: مي

َه  ٱ﴿ َّ َ
َ ٰ ُٓء َ�ۡعٖض� َٓ ۡ�ِدَ 

َ
ۗۡ أ ُه َُ ۘ َ�ۡع َٓء ۡ�ِدَ 

َ
ََ َ�ٱرَّىَٰحٰى أ ْ ٱۡدَُهو ُذ�ا ِذ ّه ََ  َّ  ْ وا ُۡ اَم َء يَ�  ِ َ�َم�  ّّ

ّّ ٱ ِ ۗ ن ۡۗ ُه ۡۡ ۗۡ ََنِنُّهۥ ِم �ُۡ ۗ ّمِ َهَولُّه ََ �َ ُِ ِ ٰت َّ ر َقۡوَم ٱ ِد  ٱرۡ ۡه ََ  َّ  َ  .]51: ةالمائد[ ﴾٥َّ
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ن را به دوستي نگيريد (به طريق اولي آنها را به سرپرستي اي مؤمنان، يهوديان و مسيحيا«
نپذيريد) ايشان برخي دوست بعضي ديگرند (در دشمني با شما يكسان و برابرند) هر كس از 

گمان او از جملة ايشان به شمار  شما با ايشان دوستي ورزد (و آنان را به سرپرستي بپذيرد) بي

 ».كند را هدايت نمي رود و بدون شك خداوند افراد ستمگر مي
شوند، در صف آنها قرار  آية مذكور كساني را كه با يهود و نصاري يار و همكار مي

دهد كه حتي اگر شما به آنها محبت كنيد و سرپرستي آنها را  دهد و به آنها هشدار مي مي
بپذيريد، آنها با شما دوست نخواهند شد؛ چون كه آنها با همديگر دوست هستند نه با 

اند و پيامبر گرامي شما را  و آنها بسيار ظالمند چون در حق پروردگارتان خيانت كرده شما
ان كتاب رب العالمين به عنوان رسول قبول ندارند و كتاب اهللا (قرآن) را به عنو

 پذيرند. نمي
 بابنابراين، اگر شما واقعاً ايمان به پروردگار و رسولش و كتابش داريد، نبايد كه 

زيرا در غير اين  محبتي داشته باشيدآنها كاري و همفكري كنيد و به دشمنان او هم
آييد و خداوند  گيريد و شما هم مثل آنها ظالم به شمار مي صورت در ليست آنها قرار مي

رساند. اگر گفته شود كه ما  ظالمان را هرگز به منزل مقصود؛ يعني، بهشت برين نمي
عت و پيروي كنيم و با آنها يار و همكار باشيم، اي جز اين كه از يهود و نصاري اطا چاره

نداريم زيرا در صورت عدم همكاري ما با آنها، آنان بر مسلمانان غلبه خواهند كرد و 
سورة مائده، اين شبهة  52مسلمانان از آنها شكست خواهند خورد. خداوند متعال در آية 

نند، در حقيقت ايمان در آنها را خوب جواب داده است زيرا كساني كه چنين تصور مي ك
قلوب آنها نفوذ نكرده است بلكه درون آنها دچار مرض نفاق و شك و ترديد و در واقع 
آنها منتظر شكست مؤمنانند. اين اميد هميشه وجود دارد كه خداوند متعال دروازة فتح و 

منان بر آنچه در فكر خود دارند كه مؤ افراد مريضپيروزي را براي مؤمنان بگشايد و اين 
شود، پشيمان و خاسر خواهند  خورند و راه فسق و فجور براي آنان باز مي شكست مي
 فرمايد: چنين بيان ميگونه كه خداوند متعال اين مطلب را در قرآن مجيد  گشت. همان
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�ِِهۗ ّمَحٞض ﴿ ِِ لُتُو يَ�  ِ ّّ ى ٱ َ ََ �َ  َّ حُِٱو ٰ�َُ�  ََ   َۡ ََ ُِصي ّ ّ
َ

ٰ أ ََ ۡ ََ  َّ ُقولُو ََ  ۡۗ ٞ  �ِيِه ٓ�َِحة َ�َعَ�  ا
حٖ ٱ َۡ َ

ۡ� أ
َ

ِح أ َفۡه ِ�رۡ ِ َ ب
ۡ

يَم  ّ
َ

ُ أ ۡ� ِٱۡ َّ َ� ّمِ ِٰدِم �َ ۡۗ ِه َِ ُف ن
َ

ٓ أ ِِ  ْ �ا ّ ََ َ
ٓ أ ٰ َم  َ�َ ْ وا ُُ ِ ۡصَ َ�يُ هِۗ   ﴾٥ِد

 .]52: ةالمائد[
بيني كساني را كه بيماري (ضعف، شك و نفاق) به دل دارند (در دوستي و ياري  مي«

ترسيم كه روزگار برگردد و  گويند : مي گيرند و مي بر يكديگر سبقت مييهوديان و مسيحيان) 
باليي بر سر ما آيد (و به كمك ايشان نيازمند شويم) اميد است كه خداوند فتح را پيش آورد يا 
از جانب خود كاري كند (دشمنان اسالم را نابود و منافقان را رسوا نمايد) و اين دسته از آنچه 

 ».اند، پشيمان گردند (و بر ضعف و شك و نفاق خود افسوس خورند) هدر دل پنهان داشت

كه محبت و معاشرت با اي مسلمانان، آية شريفه به صراحت بر اين مطلب داللت دارد 
ر مقام و وجهة اجتماعي، نفاق است و در ايمان چنين افرادي مسيحيان و كفار به خاط

در رديف منافقان حساب كرده است. شك و ترديد وجود دارد و خداوند متعال آنها را 
 نساء آشكارا بيان فرموده است: سورة 139و  138تعالي اين مطلب را در آية   اهللا

ُا  ﴿ ِد
َ

ا  أ اب َذ ۗۡ َٱ ّّ لَُه َ
ِقَِ� بِم ٰف ََ ُُ ۡ ِ ٱل ِ�َّ�١  ِّ � َُ ۡ�ِدَ َٓء ِم� 

َ
�َ� أ َ�ٰفِحِ َّ ٱرۡ ُذ� ِذ ّه ََ يَ�  ِ ّّ ٱ

 َّ َهُغو َۡ َ ي
َ

َ   �َِ ۡؤِمۡ ُُ ۡ َ�ِيعٗ  ٱل  ِ ّ َِ ةَ  ِّ ۡرعِ ّّ ٱ ِ ةَ ََن ِّ ِ رۡع ُۗ ٱ َدُه  .]139-138النساء: [ ﴾١  ِٱۡ
به منافقان مژده بده كه عذاب دردناكي دارند. اين منافقان كساني هستند كه كافران را به «

جويند (چنين چيزي  گيرند. آيا عزت را در نزد كافران مي جاي مؤمنان به سرپرستي و دوستي مي
است) چرا كه عزت و شوكت جملگي از آن خداست و هر كه از خدا عزت جويد،  محال

 ».كامياب شود و هر كس از غير خدا عزت طلبد، ذليل گردد
اي مؤمنان، به اين فرمودة خداوند توجه كنيد. خداوند متعال صفتي را براي منافقان 

شود و  ازل نميبيان كرده است كه در اين برهه از زمان كه وحي جديدي از آسمان ن
سازد تا فريب  دروازة وحي بسته شده است، منافقان را براي مؤمنين معرفي و مشخص مي

 دارند، نخورند. كه ادعاي اسالم منافقان را
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دارد، كساني كه با كفار و مسيحيان و يهوديان يار و  خداوند متعال به صراحت بيان مي
(چوكيهمكارند تا از اين راه به 

0F

د، منافقند. در حقيقت آنها عزت چوكي و رياست برسن )1
كفار داده نشده است و  به عزتيگونه  كنند. در حالي كه هيچ و رياست را از كفار طلب مي

اند. عزت و ذلت از آن يزدان  و مورد خشم و غضب خداوند قرار گرفته هستند  آنها ذليل
 ذليل است.  ،ذلت بدهدرا پاك است. او هر كس را عزت بدهد، عزيز است و هر كس 

خواهند در  لذا كساني كه امروز عزت را از همكاري با بوش و بلر و شارون مي
حقيقت در دنيا و آخرت ذليل خواهند شد، مگر اين كه توبه كنند و از همكاري گذشته 

كنندگان باز است. همچنين در ادامة آيات  خود پشيمان شوند زيرا دروازة توبه براي توبه
فرمايد كه غير از  خداوند متعال خطاب به مؤمنان مي 145و  144آية قبلي، سورة نساء ، 

 كفار را دوست و سرپرست نگيرند: مؤمنان،

يَ� ﴿ ِ ّّ َه  ٱ َّ َ
َ ٰ َٓ ْ َعتُوا ۡ ََ  ّ

َ
َّ أ ُد� �ِ ُّح

َ
ۡؤِمَِۡ�  َ ُُ ۡ ِّ ٱل � َُ َٓء مِ�  ۡ�ِدَ 

َ
�َ� أ ٰفِحِ ْ ٱرَۡ� ُذ�ا ّهِذ ََ  َّ  ْ وا ُۡ اَم َء

تۡ  ُۡ  ۡۗ ِ َٱتَۡيُ� ّ َِ ٗۡ ٰ ۡا  َ� ِۡ ّّ  ١  ّمَ ِ ا ن �ا ۗۡ نَِص َد لَُه ِ
ََ رَ�  �َ ِ َفِ  ِمَ� ٱرّ   ۡۡ َ ۡۡ َِ ٱ  ۡ ّّ ِِ ٱ ٰفِقَِ�  ََ ُُ ۡ ٱل

 .]145-144النساء: [ ﴾١
خواهيد  مگر مي ؛نگيريد يكافران را به جاي مؤمنان به دوست د،اي اي كساني كه ايمان آورده«

گمان  كه شما هم از گروه منافقانيد) بي (بر اين ؟دهيد حجت و برهان آشكاري عليه خود به خدا
ترين مكان آن هستند و هرگز ياوري براي آنان نخواهي يافت (تا  منافقان در اعماق دوزخ و در پايين
 ».به فريادشان برسد و آنان را برهاند)

دهد كه كفار را دوست و  اي مؤمنان، خداوند متعال در آيات شريفه به شما تذكر مي
رپرست خود قرار ندهد، چنانچه شما كفار را يار خود قرار داديد، اين كار شما سندي س

واهند دانست كه شما معتبر براي نفاقتان قرار خواهد گرفت؛ آنگاه مؤمنان واقعي هم، خ
 منافق هستيد.

                                           
 محافظ و پاسبان .(مصحح) ،قراول خانه ،نشيمنگاه مرتفع و كرسي و سكو -1



 دشمني يهود و نصاري با اسالم                                    14

 

لذا كساني كه اكنون با بوش و بلر و شارون همكار و همفكرند و مؤمنان را تعقيب 
فاق آنها هيچ شك و ترديدي مطابق آيات الهي وجود ندارد و خداوند متعال كنند، در ن مي

اعماق جهنم را سرانجام آنان قرار داده است. چنين منافقاني به اسالم و مسلمانان خنجر 
اند زيرا به نام ايمان و اسالم با كفار كه دشمن ايمان و اسالم  تري نسبت به كفار زده محكم

اند؛ مگر كساني كه توبه كنند و از عمل  و همفكري داشته و خدا و رسولند، همكاري
زشت خود كه همكاري و همفكري با كفار است، باز گردند و خود را به صفوف مؤمنان 
برسانند و عليه كفار بجنگند. پس خداوند متعال براي چنين تائبين و مؤمنيني، اجر عظيم 

 فرموده است: 146 ء آيةعنايت خواهد كرد؛ چنانكه خداوند متعال در سورة نسا

ۡؤمِ ﴿ ُُ ۡ َم ٱل ََ َم ِ ِ ٰ ََ �ْ
ُ

ِ ََم ّ َِ  ۡۗ ُه َۡ ِي َ ْ ُصوا تَ َۡ َ
ِ َ�أ َّ ْ بِ� وا ُُ ۡ�َهَص ْ َ�ٱ وا ُُ تَ ۡۡ َ

ْ َ�أ َّ بُوا يَ�  ِ ّّ ّّ ٱ ِ َِۡ�  ن
 ُٗ ا َٱِظي حا َۡ َ

َِ� أ ۡؤمِۡ ُُ ۡ ُ ٱل َّ ِِ ٱ يُۡؤ  ََ ۡو َۡ  .]146النساء: [ ﴾١  َ�
توبه كنند و برگردند و به اصالح (اعمال و نيات خود) بپردازند  مگر كساني (از ايشان) كه«

و به خدا متوسل شوند و آيين خويش را خالصانه از آن خدا كنند (و فقط و فقط او را بپرستند و 
به فرياد خوانند و خالق و رازق دانند) پس آنان در زمرة مؤمنان خواهند بود (و پاداش مؤمنان را 

 .»د به مؤمنان پاداش بزرگي خواهد داد)خواهند داشت و خداون

هاي خداوند  ملت شريف افغانستان، به خطاب به خصوصاي مسلمانان جهان و 
يهود و  به خصوصو متعال توجه بفرماييد كه از دوستي و همكاري و همفكري كفار 

ايد، حتي خداوند متعال كساني را كه با كفار همكار  نصاري چه ضرر بزرگي متحمل شده
شوند، در ليست آنها قرار داده است و حكم نفاق آنها را صادر  اند يا مي فكر شدهو هم

خواهد  فرموده است اما از جايي كه اهللا تعالي، ارحم الراحمين و غفور و رحيم است، نمي
 :بندگانش را از دربارش براند؛ لذا با مژدة

 ﴿ ِ ْ ب وا ُُ َص ۡ�َه ْ َ�ٱ وا ُُ تَ ۡۡ َ
ْ َ�أ َّ بُوا يَ�  ِ ّّ ّّ ٱ ِ ِ ن َّ  .]146النساء: [ ﴾�

ايد اگر شما از  ايشان را نوازش داده است كه اي بندگان من، كه فريب كفار را خورده
العالمين باز گرديد و از  دوستي و همكاري و همفكري كفار توبه كنيد و به سوي رب
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فسادي كه تا به حال بر اثر همكاري با كفار به وجود آمده بود، باز آييد و به اصالح 
مفاسد قيام كنيد و دين را براي خداوند متعال خالص گردانيد؛ يعني، گوش به فرمان او 

پذيرد و شما را در  باشيد، دروازة وسيع ارحم الراحمين باز است و توبة شما را مي
 فرمايد. ؤمنان اجر عظيم عنايت ميدهد و خداوند به م فهرست مؤمنان قرار مي

ايد و با  ايد و اغفال شده ياطين انس و جن را خوردهاي مسلمانان، اگر تا كنون فريب ش
ايد  ها همفكر و همكار بوده هاي زمان همچون بلر و شارون و منافقان و كمونيست فرعون

العالمين نااميد نشويد؛ باز گرديد و به اصالح مفاسد جامعه  هاي وسيع رب از رحمت
دهيد و به فرمان خالق و هاي زمان ادامه ن بپردازيد و به همكاري و همفكري طاغوت

كند كه  مالك خويش گوش فرادهيد كه به من و شما با لطف و احسان خويش خطاب مي
دانيد، دشمنان من و دشمنان خود  ايد و خود را مؤمن مي اي كساني كه اظهار ايمان كرده

 را (يهود و نصاري و ديگر كفار) دوست و سرپرست قرار ندهيد. چنانكه در سورة مباركة
 حنه فرموده است:ممت

﴿ َ ِ َ�ل ة َّ َو َُ ۡ ِ�ل ۗ ب ِه َّ نَِدۡ ُقو ُّتۡ َٓء  ۡ�ِدَ 
َ

ۗۡ أ ُُ ُدّ� ُدّ�ِ  �ََٱ ْ َٱ ُذ�ا ِذ ّه ََ  َّ  ْ وا ُۡ َءاَم يَ�  ِ ّّ َه  ٱ َّ َ
َ ٰ ۡد َٓ

قِّ  َ َۡ ۗ ّمَِ� ٱ ُُ ََ َٓء   َُ ِ ْ ب �ا َفُح  .]1: ممتحنةـال[ ﴾َُ
د را دوست قرار ندهيد و با آنها ايد، دشمنان مرا و دشمنان خو اي كساني كه ايمان آورده«

اند كه نزد شما آمده است (يعني، قرآن مجيد و  دوستي نكنيد چون كه آنها منكر حق و حقيقت
 .»پيامبر اسالم)

 شماستداريد كه خداوند متعال رب و مالك و خالق و رازق  اي كساني كه اظهار مي
كالم به عنوان و قرآن را  صاهللا رسولبه عنوان را  صتوجه داشته باشيد كه شما محمد

 .ايد اهللا پذيرفته
لذا دشمنان اهللا و دشمنان خود را هرگز دوست و ولي نگيريد. اين از لطف و احسان 

كند و از محبت كردن  العالمين است كه دشمنان مسلمانان را دشمنان خود معرفي مي ب ر
ست. در واقع همة كند. همكاري و همفكري با كفار دليل محبت به آنها به آنها منع مي
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العالمين مأموريت دارند كه با دشمنان خداوند متعال و  مسلمانان جهان از طرف رب
دشمنان خود نبرد كنند و با آنها به جنگ پردازند به خصوص هنگامي كه آنها مهاجم و 

 العالمين است: باشند. ارشاد رب اشغالگر

ةٗ ﴿ َّ َِ� َ�ف ِ ِ�ۡ ُُ ۡ ْ ٱل ٰهِتُوا ََ �َ   َُ �َ ٰ ٗة  يَُ� َّ ۗۡ َ�ف ّّ ٱ هِتُونَُ� َ
ْ أ ٓوا ُُ ِ�َ َ�ٱۡٱتَ ّهق ُُ ۡ َ َمَم ٱل : التوبة[ ﴾َّ

36[. 
خدا با  بدانيد كه و همگي با مشركان بجنگيد چنانكه آنان همگي با شما مي جنگند و«

 .»پرهيزگاران است

امروز ما مسلمانان جهان شاهديم كه تمام كفار به خصوص يهود و نصاري براي نابود 
العالمين  اند؛ پس مسلمانان جهان اگر ايمان به فرمان رب دن آيين اسالم بسيج شدهكر

دارند، الزم و فرض است كه در برابر آنها بسيج شوند و فرمان خداوند متعال را اطاعت 
كنند. در  كنند و بدانند كه نصرت خداوند متعال با كساني است كه از فرمان او اطاعت مي

مسلمانان، هر زمان كه يهود و نصاري با شعار مذهبي يا ديني با سالة  1400طول تاريخ 
اند، لذا آنها به اين  مسلمانان جنگيدند، ضربات بسيار كاري و محكمي از مسلمانان خورده

اند كه اگر بر مسلمانان حمله  فكر افتادند و در قوانين خود اين امر را تصويب كرده
هاي ديگري بجنگند  ار صورت گيرد بلكه با عنوانشود، نبايد با نام دين و مذهب اين ك مي

جنگند و به  . چنانكه در اين برهه از زمان، به مسلمانان لقب تروريسم داده و با آنها مي
بهانة سركوبي تروريسم، مسلمانان واقعي را در گوشه و كنار دنيا به خاك و خون 

ي و ظاهر فريبندة كفار كشند. لذا بر مسلمانان الزم و ضروري است كه از چرب زبان مي
فريب نخورند بلكه مطابق فرمان خداوند متعال به جنگ با كفار و مشركان به خصوص 

هاي عظيم خداوند متعال گردانند. در  يهود و نصاري به پا خيزند و خود را مستحق انعام
 د متعال چنين ارشاد فرموده است:، سورة توبه خداون 29آية 
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﴿ َّ يَ�  ِ ّّ ْ ٱ ٰهِتُوا ََ  َّ ۥ َ� وُ�ُ ُۡ  َ �َ ُ َّ ّحَم ٱ َٰ َّ َم   و َُ ِ َّ ُ�َّح حِ َ� َِ ِ ِ�ۡدَۡوِم ٱ َّ ب �َ ِ َّ َّ بِ� و ُۡ يُۡؤِم
َدٖ  َ�َة َٱ� ي ِۡ ْ ٱۡنِ ۡعُطوا َُ ّتٰ  َٰ  َۗ ٰ َٰ �ِ ْ ٱرۡ ُّوا �

ُ
َ� أ ي ِ ّّ ّقِ ِمَ� ٱ َ َۡ َ� ٱ ي َِ َّ و ُۡ ي َّ  يَِد � ۗۡ َ�ٰغُِح  ﴾٢�َُه

 .]29: التوبة[
آورند و ايمان ندارند به روز قيامت و حرام  كساني كه به خداي يكتا ايمان نميبجنگيد با «
گيرند دين حق (اسالم را كه ناسخ  اند و نمي دانند آنچه خدا و پيامبرش آن را حرام كرده  نمي

است (يهود و نصاري) تا اين   از كساني كه به آنها كتاب آسماني داده شده اديان ديگر است)را
شود تا هر ساله به دست خود به  زيه (جزيه و خراجي كه براي آنان تعيين ميكه بدهند ج

حكومت اسالمي بپردازند) در حالي كه آنان ذليل هستند(يعني، به حالت فروتني و اطاعت يا 

  ».ذلت و خواري و اطاعت از احكام اسالم بايد اين كار را انجام دهند)
د داريد، فرمان خداوند متعال را اطاعت اي مسلمانان جهان، اگر ايمان به قرآن مجي
 كنيد و به مقابله با يهود و نصاري به پا خيزيد. 

و با آنها قتال (جنگ) كنيد به خصوص در اين زمان كه آنها بر خاك عزيز افغانستان، 
 اند. آورده دراند و آن را به اشغال خود  عراق و فلسطين هجوم برده

 فرمايد: هود و نصاري را بيان مياليل قتال با يخداوند متعال در اين آية شريفه، د
به آنچه بر محمد  ،يعني ؛آنها به خداوند و روز رستاخيز (قيامت) ايمان ندارند -1

و معاد (قيامت) را چنانكه حق ايمان به آن است،  نازل شده است، ايمان ندارند صاهللا رسول
 ل ندارند.قبو

دانند مانند  ت، حرام نميام قرار داده اسش حرا آنچه خداوند متعال و رسول گرامي -2
حجابي كه همة اينها از ديدگاه شريعت غراء (روشن)  شراب، زنا، گوشت خوك، عرياني و بي

 باشد. مطلق است و مستحق قتال مي هستند و كسي كه اينها را حالل بداند كافر  محمدي حرام
و زناكاري و  نوشي در عصر حاضر، كفار دنيا به خصوص يهود و نصاري، شراب

دانند و در اين فكرند كه اين فرهنگ منحرف خود را در ميان  زادگي را حرام نمي حرام
گذرند؛ به طور  مسلمانان هم، رواج دهند. آنها از كنار اينگونه مسايل بسيار سرسري مي
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شود  كند و اين خبر در تمام عالم منتشر مي  مثال: رئيس جمهور آمريكا (كلينتون) زنا مي
كند و توجهي به  بينيم كه كفر جهاني بسيار سرسري از كنار اين موضوع گذر مي مي اما

كند و به يك مالمت جزيي اكتفا مي كنند. در حالي كه اين عمل از  اين مسأله نمي
ترين فرد در حكومت اسالمي پذيرفته نيست، چه رسد به رئيس حكومت در  پايين

 .نگسار است؛ و جزاي چنين افرادي سشريعت غراء محمدي
ايدز را بر آنها  :جملهاز  يهاي گوناگون بند و باري و زنا خداوند متعال مرض  بر اثر اين بي

ملت افغانستان  هخواهند اين عذاب الهي را ب مسلط نموده است و آنها با ورود به افغانستان مي
 د). انها را به زودي زود به آنها بچشاعمال زشت آن يمنتقل كنند (خداوند متعال جزا

پس اي مسلمانان غيور جهان و مسلمانان افغانستان، به پا خيزيد و جلوي اين سيل 
حيايي را بگيريد و يقين بدانيد اگر شما به مقابله و نبرد عليه كفر جهاني  كفر و الحاد و بي

به پا نخيزيد و با آنها جهاد و قتال نكنيد. آنها لباس زنان شما را مانند زنان خود بيرون 
عفتي و فحشا را در ميان  هند آورد و عفت و حيا را از مسلمانان خواهند گرفت و بيخوا

 عفتي عدم ايمان و كفر است.  مسلمانان پخش خواهند كرد كه نتيجة بي
كدام بدون ديگري  فرمودند كه حيا و ايمان قرين همديگرند و هيچ صپيامبر اسالم

بندد  و اگر ايمان برود، حيا هم رخت برمي رود ماند. اگر حيا برود، ايمان هم مي باقي نمي
 شود.  حيايي و زناكاري مي نوشي موجب بي رود و شراب و از بين مي

خبر، فرهنگ منحط خود را در افغانستان عرضه  هاي از خدا بي امروز كه آمريكايي
نمودند، بر شما مسلمانان غيور فرض است كه در مقابل آنها بسيج شويد و آنها را مجبور 

خبر بسيج شديد و جهاد  هاي از خدا بي گونه كه در برابر روس بازگشت كنيد. همان به
شديد و به عنوان  مبارز شناختههاي جهان و مسلمانان، مجاهد و  كرديد و در دنيا نزد ملت

(جرثومة باكه ملت غيور افغانستان معروف گشتيد. اكنون زمان آن رسيده است 
1F

كفر  )1

                                           
 خاكي كه باد آن را مي برد. ،ه اي درختگون ،اصل و بن هر چيزي -1
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تا خداوند متعال به دست  مللي؛يعني، آمريكا به نبرد برخيزيدال جهاني و مستكبران بين
ها و  پوزة برادرانش؛ يعني، روس شما مستضعفان، پوزة آنها را به خاك بمالد؛ چنانكه

 هد افغانستان به خاك ماليده است.ها را به دست شما ملت مجا انگليسي
نشيني كرديد،  ا كفار عقببدانيد اي مسلمانان جهان و افغانستان، اگر از جهاد و قتال ب

كند و در دنيا و آخرت  خداوند در دنيا و آخرت جامة ذلت و خواري را بر تن شما مي
كنيد. بزرگترين ضرر شما در دنيا و آخرت، كفر آنهاست كه در ميان شما و  ضرر مي

شود و خداوند متعال به ما هشدار داده است كه اگر از  هاي آيندة شما پخش مي نسل
متعلقان  اگرباشيد و فرموده است:  هاي خداوند متعال  ت كشيديد، منتظر عذابجهاد دس

و  نداركفر را دوست د كه) شما؛ يعني، پدران و مادران (فرزندان و همسران و اقوام
در راه خدا منع  هاي شيك، شما را از جهاد همچنين اموال و دارايي و تجارت و ساختمان

هاي  دنيا و آخرت باشيد و خداوند متعال هرگز قوم هاي گوناگون در كند، منتظر عذاب
رساند. چنانكه خداوند اين مطلب را در سورة توبه چنين بيان  ظالم را به مقصد نمي

  است: فرموده

امَ ﴿ َء يَ�  ِ ّّ َه  ٱ َّ َ
َ ٰ ۡر�ُ َٓ ْ ٱ وا َّ َُ هَ ۡۡ ِّ ٱ ِ َٓء ن ۡ�ِدَ 

َ
ۗۡ أ ٰنَُ� ََ َۡ ۗۡ خ ُُ ابَ َٓء َء  ْ ُذٓ�ا ّهِذ ََ  َّ  ْ وا ۡفَح َ�َ ُۡ

 َّ و ُُ ِ ٰت َّ ر ُۗ ٱ ََ ُه ِ ِ ٰ ََ �ْ
ُ

ۗۡ ََم َهَولُّهۗ ّمُِۡ� ََ ِٰ�� َ�َم�  ََ ي ٖ  ٢ٱۡيِ َه َ َِ وِ�ِۗ َ� ُۡ  َ �َ ِ َّ َ� ٱ ۗ ّمِ ِِ  نَِدُۡ�
ِ َ ٱ

ۡ
يَم ّتٰ  َٰ  ْ ّ�ُصوا َ ََ َِيتِهِۗ َ� َۡ �َِ ق َِ ٰ ۡرَ� ِد  ٱرَۡقۡوَم ٱ ۡه ََ  َّ  ُ َّ ِۗۗ َ�ٱ حِه َۡ َ

ُ بِم  .]24-23: لتوبةا[ ﴾٢َّ
كنيد)اگر پدران و اجداد و برادرانتان كفر را  ايد (و ادعاي ايمان مي اي كساني كه ايمان آورده«

از شما مسلمانان كه با آنان دوستي  كساني دارند، به دوستي نگيريد و در مقابل ايمان محبوب مي
گر پدران و پسران و برادران كنند، ايشانند ستمگران (كه دوستي را در غير محل آن قرار دادند). ا

و زنان و خاندان شما و اموالي كه گرد آورده ايد و تجارتي كه از كسادش بيمناكيد و سراهايي را 
كه خوش مي داريد نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راه وي دوست داشتني تر است پس 

 ».فاسقان را راهنمايي نمي كند منتظر باشيد تا خدا فرمانش را (به اجرا در) آورد و خداوند گروه
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اي مسلمانان جهان، اين تهديد بزرگي از طرف پروردگار زمين و آسمان و اختياردار 
هاي ابدي آخرت را به  آنچه شما در اختيار داريد، است؛ پس توجه داشته باشيد كه نعمت

و اوالد  خاطر كسي يا چيزي از كاالهاي دنيا از دست ندهيد. و اگر به فرض آباء و اجداد
و پرچمي و كمونيست يا  خلقيشما، كفر جهاني و نظام كفري را دوست دارند؛يعني، 

و ملحدند، هرگز آنها را دوست قرار ندهيد بلكه به مقابله با آنها به پا خيزيد و  اي شعله
هاي كفار را منتشر كنند و همچنين برادران و همسران و افراد قبيله و   نگذاريد كه انديشه

هاي شيك كه مورد پسندتان هستند، شما را از  ها و ساختمان اموال و تجارتخانه غيره و
خداوند كريم و رسول گرامي اش؛ يعني، اطاعت اهللا و رسول و جهاد در راه او منع نكنند. 
اگر محبت اين اشياء شما را از جهاد در راه خدا منع كند، پس منتظر عذاب الهي باشيد و 

رساند  روند، هرگز به مقصد نمي را كه از زير طاعت او بيرون مي هايي خداوند متعال ملت
شوند؛ اينان هستند كه خداوند متعال در  به عذاب دائمي گرفتار مي مسير خودبلكه در 

 فرمايد: مي حقشان

﴿ ُ�ِ َ ُُ ۡ ُّ ٱل ا َ�ۡ ََ ُهَو ٱۡ�ُ ِ َحةَ  َ�ٰل َِ ِ َي  َ�ٱ ِۡ ّّ ِ�َ ٱ  .]11الحج: [ ﴾ََ
  ».اين است همان ضرر و نقصان آشكار وآخرت ضرر كردند اينها در دنيا و «

العالمين توجه داشته باشند و توقع خير و نيكي و بازسازي  مؤمنان بايد به تذكرات رب
 خصوص يهود و نصاري نداشته باشند.را از كفار به 

 چه زيبا فرموده است: 217 خداوند در سورة بقره آية

يَُ�ٰهِتُونَ�ُ ﴿  َّ الُو َِ َ ي  َّ َٱ� َ�  ۡۗ َۡ مُِۡ� َِد ْ  َ�َم� يَۡحّ َ�ُٰعوا هَ ۡۡ ِّ ٱ ِ ۗۡ ن يُِۡ� ۗۡ َٱ� َِ ُِ � َّ يَُح ّتٰ  َٰ  ۡۗ
َ�َِحٞ  ۡت َ�ُهَو  ُُ َ�َي يِۡهِۗ  َِ  ََ ِ ِ ٰ ََ �ْ

ُ
ُۗ ٱرّ  ِ� ََم ٰ ََ ۡۡ َ

ََ أ ِ ِ ٰ ََ �ْ
ُ

َحةِ� َ�أ َِ ِ َي  َ�ٱ ِۡ ّّ ِِ ٱ  ۡۗ ٰتُُه ََ ۡٱ
َ

ََِطۡت أ َٰ
 َّ � ُ�ِٰ �ِيَه  َ�  ۡۗ  .]217: ةالبقر[ ﴾ُه

مشركان دائماً با شما خواهند جنگيد تا اگر بتوانند شما را از دينتان برگردانند و هر كس از «
شما از آيين خود برگردد و در حال كفر بميرد، چنين كساني اعمالشان در دنيا و آخرت بر باد 

 ».مانند باشند و در آن هميشگي مي رود و ايشان ياران آتش جهنم مي مي
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دهد كه كفار عالم به ويژه  ه به ما مسلمانان جهان به صراحت تذكر مياين آية شريف
جنگند تا اين كه شما را از آيين بر حق اسالم (اگر توان  يهود و نصاري با شما پيوسته مي

آن را داشته باشند) برگردانند. البته هر كس از شما از دين بر حق اسالم خارج گردد و به 
همين حال بميرد و توبه نصيب او نشود براي هميشه در جهنم آيين باطل آنها درآيد و در 

ماند. لذا اي مسلمانان جهان، يهود و نصاري دشمن ايمان و آيين شما هستند و دين و  مي
پسندند و تا شما را (نعوذباهللا) مرتد نكنند و  آيين اسالمي و شعائر مذهبي شما را نمي

ا راضي و خشنود نخواهند شد. لذا اي آيين منحط خود را به شما منتقل نكنند از شم
مسلمانان جهان و به خصوص ملت مؤمن و شريف و غيور افغانستان، اكنون كه كفر 

تاز جهان، به افغانستان هجوم آورده است و هدفش فقط مرتد  جهاني و مستكبر و يكه 
هاي ديگر  كردن مسلمانان و به خصوص ملت غيور و مجاهد افغانستان است و اكثر ملت

اند، همفكر و همكار آنها نباشيد تاريخ و عزت  غيرت كرده را مانند خود عريان و بي
هاي زورگو و مستكبر دنيا  جهاني خود را (كه ملت افغان زير سلطة هيچ قدرتي از قدرت

كند) با جهاد و پيكار با جنايتكاران و خونخواران  رود و گردن را جلوي آنها خم نمي نمي
اي و  هاي خوشه روزگار كه هزاران طفل و پير و جوان را زير بمبآمريكايي و ستمگران 

ها و نويدهاي الهي كه براي مجاهدان في  اند، تكرار كنيد و به مژده چند تني خرد كرده
باشيد و براي برافراشتن پرچم اسالم و   اهللا وعده داده است، يقين و باور داشته سبيل

و قرآن  صبرد با دشمنان خدا و رسول خداحاكميت حدود و مقررات الهي به جهاد و ن
هاي متعددي از قرآن مجيد كه در بارة جهاد و  مجيد به پا خيزيد و خود را مصداق آيه

 قرار دهيد. مجاهدان نازل شده است،  فضيلت

ي�َ ﴿ ِ ّّ ْ َ�ٱ وا ُۡ اَم َء يَ�  ِ ّّ ّّ ٱ ِ يَحۡ  ن  ََ ِ ِ ٰ ََ �ْ
ُ

ِ أ َّ َِيِ  ٱ َۡ  ِِ  ْ ُد�ا َٰه َٰ �َ ْ �ا ُح ََ ِ  َه  َّ ََت ٱ ۡۡ  َ َّ و َُ
 ٞ ُفو  �َ ُ َّ ۗٞ  َ�ٱ ي ِٰ  .]218: ةالبقر[ ﴾٢ّ 

كنند آنها به  اند و كساني كه در راه خدا هجرت و جهاد مي يقيناً آناني كه ايمان آورده«
  ».هاي وسيع اهللا اميدوارند و خداوند متعال نسبت به آنان بخشنده و مهربان است رحمت
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هاي آسماني مثل تورات و انجيل و قرآن مجيد وعدة  كتاب همچنين خداوند متعال در
 است. بهشت را به مجاهدان داده

﴿ ِ َّ َِيِ  ٱ َۡ  ِِ  َّ يَُ�ٰهِتُو َة   ّۡ ُۗ ٱۡنَ ّّ لَُه َ
ٰلَُهۗ بِم ََ ۡم

َ
ۗۡ َ�أ ُه ََ نُف

َ
َِ� أ ۡؤمِۡ ُُ ۡ ٰى مَِ� ٱل َ ََ َ ٱۡش َّ ّّ ٱ ِ  ن

ا َٱتَيۡ  دا َّ  �َۡٱ ۡقَهتُو �ُ �َ َّ ۡقُهتُو قّٗ َ�َي َٰ  ِ ِِ ه      ِ َّ هِۗ ِمَ� ٱ ِد ٰ بَِعۡه ََ �ۡ
َ

� َ�َمۡ� أ ِّ ا ُقۡحَء يِ  َ�ٱرۡ ِِ ٰٰةِ َ�ٱۡيِ ۡوَ  ّّ ٱ
 ُۗ ۡرَعِظي ُز ٱ َفۡو ُهَو ٱرۡ  ََ ِ ِۗ  َ�َ�ٰل ۡعُهۗ بِه ََ ِ  بَ  ّّ ُۗ ٱ ََِۡيعُِ� ْ ب �ا ُ�َِۡ َه ۡۡ �  .]111: التوبة[ ﴾١ََ

است كه در عوض به آنها بهشت برين را  يقيناً خداوند متعال خريدار جان و مال مؤمنان«
كنند (با دشمنان خداوند متعال)  عنايت بفرمايد در حالي كه مؤمنان در راه خداوند متعال قتال مي

شوند. خداوند متعال در تورات و انجيل و قرآن وعدة حق  كشند آنها را و كشته مي پس مي
) چه كسي بيشتر از خداوند متعال فرمايد فرموده است (كه آنها را در بهشت برين داخل مي

اي كه شما آن را انجام  هاي خود عمل كند؟ پس خوشحال شويد به معامله تواند به وعده مي

  ».ايد و اين است كاميابي بزرگي داده
اي مسلمانان جهان، به اين تجارت عظيم توجه داشته باشيد كه خالق و مالك هر 

ه خريدار جان و مال آنهاست تا در عوض آن دهد ك چيزي، به مجاهدان نويد و مژده مي
بهشت برين را بدهد؛ در حالي كه در حقيقت، جان و مال از اوست، اما او با لطف و 

فرمايد. چه احساني مي  احسان، ذات اقدسش را مشتري و مجاهدان را بايع معرفي مي
لون تصوير عملي خريد اهللا فيقتلون و يقت تواند باالتر از اين باشد؟ با بيان يقاتلون في سبيل

كنند در  و فروش را بيان فرموده است. كساني كه در راه خدا با دشمنان خدا قتال مي
ل مؤمنان حقيقت فروشندة جان و مال خود هستند و خداوند متعال خريدار جان و ما

 است در مقابل جنت برين.
شوند يا غازي كه در هر دو  شهيد مي مجاهدان در راه خدا از دو حال خالي نيستند: يا

 غفرت ذنوب به آنها داده شده است.صورت، مژدة بهشت و م
 بيان فرموده است: 195عمران، آية  چنانكه خداوند متعال اين مطلب را در سورة آل
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﴿ ْ وا َُ حِ َۡ ُ
ْ َ�أ �ا ُح ََ يَ� َه  ِ ّّ �ََ ِ ْ َ�لُه َٰهتُوا ََ َِيِ� َ� َۡ  ِِ  ْ �ُذ�ا

ُ
ۗۡ َ�أ ِ ٰحِه ََ ۗۡ مِ� َِ ُه ۡۡ �َ  ّّ ّفَِح َُ ُ َۡ  ْ تُوا

 ِ�ّ ٰٖت  َٔ َۡ َّ ََ  ۡۗ ُه ّۡ تَ َِ َۡ ُ َۡ �َ ۡۗ ِِّه هَِه     حِ  ِم� َ�ۡ ۡ ثََوابٗ ََ نَۡ�ُٰح 
َ ۡۡ ۡ� ِٱِۡد ٱٱ ُ�   ّمِ َۡ ُٰ ُۥ  َده ُ ِٱۡ َّ ِ  َ�ٱ َّ

ِب  َِ�ِٰد  ١ٱََّوا ِِ ٱۡ�  ْ �ا َفُح َُ يَ�  ِ ّّ ُۗ ٱ َقّت ََ  ََ ّ ُغّحن ََ ٰمٞ  ١َّ  َٰ �ِۡئَس تِيٞ  لَ  َم �َ  ُۗ ّۡ َه ََ  ۡۗ ُٰٰه �َ
ۡ

ّۗ َمم ُم
 َُ َه  ُِ ۡ  .]197-195عمران:  آل[ ﴾١ٱل

شدند و  هايشان رانده شدند و در راه من اذيت و آزار آنان كه هجرت كردند و از خانه«
كنم  بخشم و آنها را به بهشت داخل مي جنگيدند و كشته شدند، به تحقيق كه گناهانشان را مي

ويبارها در زير (درختان) آن روان است اين پاداش از سوي خداوند است (به بهشتي كه ج

 ».ايشان) و پاداش نيكو تنها نزد خداست
رفت و آمد (پيروزمندانه، اشتغال به كسب و تجارت و به سر بردن در ناز و نعمت) 

سپس به دنبال اين نعمت و  .كافران در شهرها تو را نفريبد كه اين متاع ناچيزي است
 .ن دوزخ است و چه بد جايگاهي است!قدرت ناچيز ظاهري، جايگاهشا

اي مسلمانان جهان، بكوشيد تا مصداق اين آيات شريفه گرديد. خداوند متعال در اين 
آية شريفه به كساني كه بعد از ايمان داراي پنج صفت باشند، وعدة مغفرت و بهشت را به 

واهد كه مورد عفو قرار گيرد و در خ صورت مؤكد داده است؛ زيرا هر فرد مؤمن مي
فرمايند: كساني كه بعد از ايمان داراي اين  بهشت برين داخل شود. خداوند متعال مي

خورم كه آنها را عفو كنم و در بهشت برين كه  صفات پنجگانه باشند به وحدانيتم قسم مي
 شنودي من است، آنها را داخل كنم.مورد رضايت و خ

 ر است، هجرت كند.در خطاز محلي كه دين او  -1
 به خاطر اسالم و دين اخراج شوند.از شهر و ديار خود  -2
 و آزار بينند و آن را تحمل كنند.در راه خدا اذيت  -3
 جهاد كنند و كفار حربي را بكشند.در راه خدا  -4
 شهيد شوند. در راه خدا جان خود را فدا كرده و -5

 وده است:ارشاد فرم 174 همچنين در سورة نساء آية
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﴿ ِ َّ َِيِ  ٱ َۡ  ِِ يَُ�ٰهِۡ    � � َ�َم ِ َحة َِ ِ�ِ َي  ب ِۡ ّّ َيٰوةَ ٱ َ َۡ َّ ٱ � ُ�َۡ� ِيَ�  ّّ ِ ٱ َّ َِيِ  ٱ َۡ  ِِ  ََۡتُيَ�ٰهِۡ  
 ُٗ ا َٱِظي حا َۡ َ

ِ أ ََ نُۡؤَِيه ۡو ََ َ َ ۡۗ ِ ۡغت ََ  �ۡ
َ

ۡقَهۡ  أ  .]74النساء: [ ﴾٧  َ�ُي
فروشند (و فاني را با باقي  دنيا را به آخرت ميبايد كساني در راه خدا بجنگند كه زندگي «

كنند) و هر كس در راه خدا بجنگد و كشته شود يا اين كه پيروز گردد (در هر دو  معاوضه مي

 ».دهيم صورت در آخرت) پاداش بزرگي به او مي
اهللا را متذكر  شود، قيد في سبيل خداوند در هر جا كه نام جنگ و جهاد برده مي

شناسد، جنگي  اسالم جنگي را كه غير از اين هدف باشد به رسميت نمي شود چرا كه مي
كه براي غنيمت و غلبه و قدرت يا براي مجد و عظمت شخصي يا نژادي باشد، قبول 

جنگد. اسالم براي غلبه يافتن بر  ندارد. اسالم براي تسلط و چيرگي بر سرزمين نمي
تا مانند مستكبران مواد خام كارخانه  جنگد پردازد. اسالم نمي ساكنان محلي به جنگ نمي

يا در  اي صنعتي خود را تأمين كند و بازارهايي را براي كاالهاي توليدي خود بيايد ه
گذاري، جا و مكاني پيدا كند. اسالم هرگز  ها براي سرمايه ها و شبه مستعمره مستعمره

ولت و جنگد تا كسب عظمت و قدرت براي كسي، خانداني، طبقه و نژادي، د نمي
جنگد، براي  يا ملتي بكند بلكه اسالم تنها و تنها به خاطر رضاي خداوند مي كشوري

برافراشتن فرمان الهي در زمين، براي استقرار برنامه و برپايي و اجراي عدالت مطلق 
اي كه دارد، آزاد است و اسالم به  خداوند سبحان در ميان مردمان و هر كس در عقيده

تواند دربارة اسالم  شود و در فضاي آرام حكومت اسالمي مي مياجبار به او تحميل ن
تحقيق كند و پذيراي آن شود. هنگامي كه يك مسلمان بيرون مي رود تا در راه خدا 
بجنگد و هدفش حاكم كردن قانون خداوند در زمين باشد، سپس در چنين جنگي كشته 

 شهدا قرار خواهد گرفت.در جايگاه آفرين  شود، شهيد خواهد بود و در پيشگاه جهان
شود و  اما اگر مسلماني براي هدف ديگري جز اين هدف بيرون رود، شهيد گفته نمي

چشم به راه پاداش خود از پيشگاه خداوند نباشد بلكه چشم به راه دريافت پاداش از نزد 
كسي باشد كه به خاطر مرام و مقصد او بيرون آمده است و جنگيده و جان داده است 
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بندند زيرا اين افراد را خداوند  ه چنين فردي را شهيد بنامند بر خداوند دروغ ميكساني ك
 اند بلكه به خاطر خواهش نفس شناسد و آنها به خاطر خدا جان نداده به عنوان شهيد نمي

 اند. اند و جان داده خود جنگيده
خريداري  فروشند تا با آن آخرت را پس بايد كساني در راه خدا بجنگند كه دنيا را مي

كنند و در اين صورت است كه رحمت و نعمت بزرگي از جانب خداوند به ايشان تعلق 
گيرد خواه در راه خدا كشته يا پيروز شده باشند هر دو گروه مورد عنايت كريمانة   مي

 شوند. ش بزرگ ايزد سبحان نايل ميگيرند و به پادا يزدان قرار مي

﴿ ِ َّ َِيِ  ٱ َۡ  ِِ يَُ�ٰهِۡ    � ُٗ َ�َم ا َٱِظي حا َۡ َ
ِ أ َِيه ََ نُۡؤ ۡو ََ َ َ ۡۗ ِ ۡغت ََ  �ۡ

َ
ۡقَهۡ  أ َ�يُ  .]74النساء: [ ﴾  

هر كس در راه خدا بجنگد و كشته شود يا اين كه پيروز گردد، پاداش بزرگي به او خواهيم «

 ».داد
پردازد  هايي مي خداوند متعال در قرآن مجيد با اين برنامه به باال بردن مقام چنين انسان

ن را به نعمت و رحمت خداوند اميدوار مي كند و در هر صورت (شهيد شدن و و آنا
نمايد و  هايشان را مايل به الطاف يزدان و فضل بيكران خداي مهربان مي غازي شدن) دل

كاهد و عشق به غنيمت را نيز، در دل آنها  هاي وارسته را از كشته شدن مي بيم اين انسان
آموزد كه زنده ماندن يا غنيمت بردن در مقايسه با  شان ميگرداند و به اي كم و ناچيز مي

فضل عظيم و لطف عمومي خداوند ارزش و بهايي ندارد. از سوي ديگر، قرآن مجيد با 
اين بيان، مؤمنان را از معامله اي زيانبار گريزان مي كند زيرا آخرت را به دنيا فروختن 

را به دنيا بدهند و توسط دنيا آخرت  ناپذيري دارد و اگر آنان آخرت ضرر و زيان جبران
اند؛ چه غنيمت به دست آورده باشند چه نياورده باشند؛  را نخرند، معاملة زيانباري كرده

ضرر و زيان آشكاري است. دنيا در برابر آخرت چيست؟ دنيا كجا و آخرت كجا؟ آيا 
مگر نه اين  اندك نيست؟ اموال و دارايي را به غنيمت بردن در برابر فضل و رحمت خدا

 ي است و هم در برگيرندة غير آن؟!است كه رحمت و فضل يزدان، هم شامل داراي
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توجه  ،كه خالق و مالك هر چيز است وردگارتانرپبه تذكرات  ،اي مسلمانان جهان
فريب كاالهاي دنيا را نخوريد و به  نشان ندهيد.غفلت نكنيد و خود را نادان  .بفرماييد

مبين اسالم را نفروشيد. ايمان خودتان را به خاطر پست و مقامي كه دين  ،خاطر كاالي دنيا
عوض نكنيد. بلكه با دشمنان خدا و رسول پيكار كنيد و آنها را از  ،توقع آن را از كفار داريد

جهاد بيرون  ه نيرويهاي ملعون ب سرزمين قرآن مجيد و سرزمين مسلمانان مانند روس
به هرگز  ،كنند شعائر اسالمي را تمسخر و استهزاء ميدين اسالم و  كهبرانيد و آنها را 

 فرمايد: كفار را خداوند بيان مي. علت عدم محبت و دوستي با ي نگيريددوست

﴿ ٗ� ُِ ۗۡ ُه �َُۡ ِي َ ْ ُذ�ا َ ّّ يَ� ٱ ِ ّّ ْ ٱ ُذ�ا ِذ ّه ََ  َّ  ْ وا ُۡ اَم َء يَ�  ِ ّّ َه  ٱ َّ َ
َ ٰ َٓ َٗ رَعِ �َ � ْ ُّوا �

ُ
َ� أ ي ِ ّّ َ� ٱ   ّمِ

 َۗ ٰ َٰ �ِ ۡر َِ� ٱ َ نِّ ُ�ُۡهۗ ّمۡؤِمۡ َّ ْ ٱ ُقوا َّ َٓء  َ�ٱ ۡ�ِدَ 
َ

ّف َ  أ ۗۡ َ�ٱرُۡ� تُِ� َۡ ََ ٱلّصتَٰوةِ  ٥ِم� َ� ِ ۗۡ ن ُه َۡ ََ ا نَ  خذَ
 ٗ� ُِ ُذ�َه  ُه َ ّّ َٗ ٱ رَعِ هُ � َ� ِّ َ

ََ بَِ ِ ٞ    َ�ٰل َّ  ۗۡ لَۡوم قِتُو ۡع ََ  .]58-57: ةالمائد[ ﴾٥ّّ 
اب و كافران به دوستي نگيريد كه دين شما را مسخره اي مؤمنان، كساني را از اهل كت«

گيرند. از خداوند بترسيد (و دشمنان آيين خود را دوست و يار خود  كنند و به بازي مي مي
گوييد و مردمان را به  ندانيد) اگر از مؤمنان (راستين و واقعي) هستيد . آنان هنگامي كه اذان مي

خندند و  دهند و (به آن مي اش قرار مي گيرند و بازيچه ه ميخوانيد، نماز را به باد مسخر نماز مي
شعوري هستند  هاي نفهم و بي كنند) اين كارشان بدان خاطر است كه ايشان انسان تمسخرش مي

 ».كنند) شناسند و هدف و حكمت نماز را درك نمي (گمراهي را از هدايت نمي
ند. مسلماني كه صاحب عزت و شورا را مي يتحميباشرايط فعلي، هر مسلمان باغيرت و 

به آيينش توهين و به عبادتش اهانت شود و نمازش  وقتي كرامت در نزد پروردگار است
مورد تحقير قرار گيرد و ايستادن او در پيشگاه خالقش به استهزاء و تمسخر گرفته شود و 

 وستيد با اهانت كنندگان طرحچگونه امكان دارد  ،شوخي اين و آن گردد ةبازيچه و ماي
ايمان و كم خردند و به چنين اعمال  بين كساني كه ايمان دارند و كساني كه بيدوستي  بريزد؟

گيرد و  تمسخر نمي كسي كه عقل سالم داشته باشد، دين خدا را به ! زنند زشتي دست مي
 دهد. ن را مورد استهزاء قرار نميمعتقدان به يزدا عبادت



 27 اسالمدشمني يهود و نصاري با 

 

ت صحيح قرار مي گيرد، در يكايك اشيا زيرا عقل، زماني كه سالم است و در جه
بيند؛ اما  دارد و مي ها و اشاراتي از ايمان به خداوند را دريافت مي پيرامون خود، الهام

ها  گيرد، چنين الهام راهه را پيش  هنگامي كه عقل تباه گردد و مختل و منحرف شود و بي
شود و به هم  كل هستي تباه مي بيند؛ زيرا در اين هنگام روابط ميان او و و اشاراتي را نمي

خورد در حالي كه سراسر هستي بيانگر وجود خداوندگار جهان است، آن خداوندي  مي
 ستش و بزرگداشت است.كه سزاوار پر

 برگ درختان سبز در نظر هوشيار
 

 هر ورقش دفتريست معرفت كردگار 
 

كند  را درك ميعقل، زماني كه سالم و راست رو باشد، شكوه پرستش پروردگار جهان 
برد و ديگر پرستش او را به بازي و شوخي  و به بزرگي و وااليي پرستش وي پي مي

 دارد. را روا نمي گيرد و تمسخر و استهزاء نمي
زد  ها كه قرآن يادآور مي شود، زماني از يهود سر مي سازي اين نوع تمسخرها و بازيچه

از بررسي تاريخ زندگي پيامبر شد، اما  نازل مي صكه قرآن بر قلب مبارك آن حضرت
خداوند  شويم كه چنين كارهاي زشتي از مسيحيان سرزده باشد. متوجه نمي صاكرم

بيني و برنامه و اساس زندگي دائمي آنان را  سبحان براي گروه مسلمانان، قاعدة جهان
ي ها داند كه در آينده براي نسل كند. خداوند متعال بهتر مي ريزي و بنيانگذاري مي طرح

بينيم  ايم و مي اكنون ما مسلمانان ديده بعدي از مسلمانان چه اتفاقاتي رخ خواهد داد، هم
توزان، بر گروه مسلمانان در طول تاريخ دور و دراز ديروز و  كه دشمنان اين دين و كينه

گويند ما مسيحي هستيم و تعدادشان هم از يهوديان و  امروز از سوي كساني كه مي
دهد. اين مسيحيان مانند همان  ، چه جناياتي رخ داده است و رخ ميمشركان بيشتر است

اند و دام حيله و نيرنگ بر سر راه آن  يهوديان صدر اسالم، كمر دشمني با اسالم را بسته
اند. از  هاي پياپي در كمين اسالم نشسته و در انديشة نابودي آن بوده اند و قرن گسترده

 صو حتي زمان حضرت رسول اكرم اروقو عمر ف زمان سيدنا ابوبكر صديق
اند و آتش جنگ هميشه مابين اين  هاي تمام عياري را با اسالم آغاز كرده مسيحيان جنگ
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هاي صليبي ميان  ور و فروزان بوده است. تا جايي كه جنگ دو گروه حق و باطل شعله
كه در آن اي  مسلمانان و مسيحيان درگرفت. بعد از آن، قضية شرق به ميان آمد و قضيه

هاي مسيحي گرد يكديگر جمع شدند و متحد گشتند تا بساط خالفت   تمام حكومت
اي از تاريخ بسپارند تا اين كه به نام استعمار و  اسالمي را برچينند و آن را به گوشه

آباداني بر كشورهاي اسالمي چيره شدند. آن استعماري كه مسيحيت خود را در درون 
پريد و بر  بودن اين استعمار عيان بود كه گه گاه از زبانشان مي كرد، اما مسيحي پنهان مي

گشت. بعد از استعمار، سر و كلة تبشير و تبليغ مسيحيت پيدا شد  رخسارشان نمايان مي
 شد. را آماده كرد و با آن همدستكه براي استعمار شرايط 

ور در بعد از ضعف كشورهاي اسالمي در زمينة امور نظامي و تسليحاتي و همينط
تازند و  زمينة تقوا و خداترسي، هر چند صباحي شاهديم كه بر كشورهاي اسالمي مي

ها از طرف مشركان بر سربازان  كشند. عموم اين جنگ مسلمانان را به خاك و خون مي
ها، يهوديان و مسيحيان شركت دارند و  گيرد كه در همة جنگ واقعي اين دين صورت مي

 فشارند. عي دست يكديگر را ميواق براي مقابله با مؤمنان
العالمين نازل شده است تا قانون اساسي هر مسلمان تا روز قيامت  قرآن از جانب رب

كند و  ريزي مي بيني، عقيده و ايدئولوژي ملت مسلمان را پايه باشد. كتابي كه اساس جهان
 سازد. ظام اجتماعي اين ملت را ميدر عين حال ن

دهد  هاي مسلمانان را در آينده به آنها مي اهداف و برنامهخداوند متعال در قرآن مجيد 
 آموزد. اي آن را نيز، به آنها ميو طرح و نقشة اجر

آموزد كه دوستي ايشان جز با خدا و  اين همان كتابي است كه به ملت مسلمان مي
دهد كه با يهود و نصاري و كافران  و مؤمنان نباشد. به آنها تعليم مي صرسول خدا

متعددي  دارد و براي اين امر در جاهاي نكنند. اين مطلب را قاطعانه بيان ميدوستي 
 شود. مؤمنان را متذكر مي
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دهد كه در برابر يهود و نصاري از رفتاري كه با  اين آيين به پيروان خود دستور مي
خلق و خوي اسالمي منافات دارد، اجتناب كنند؛ اما مواالت (دوستي) و همكاري ميان 

تواند وجود داشته باشد؛ زيرا همياري در زندگي مسلمان در  و اهل كتاب نمي مسلمانان
دين و جهاد براي برپايي برنامة دين و استوار داشتن نظام اسالمي، در زندگي مردمان 

گردد؟ اين  است. پس چگونه همياري در اين امر ميان مسلمانان و غير مسلمان برقرار مي
پذيرد. و  وجه نمي انگاري و سستي را به هيچ هلمسأله بسيار جدي و مهم است و س

خداوند متعال بارها خطاب به مؤمنان فرموده است كه مسألة مواالت و همكاري با كفار 
 كند. ن، شما را از اسالم خارج ميانگاري در آ را جدي بگيريد زيرا سهل

و از  فرمايد كه با اهل كتاب روبرو شود خطاب مي صخداوند متعال به پيامبر اكرم
آنها بپرسد كه چه چيزي را در مؤمنان و مسلمانان ناپسند مي بينيد كه اينگونه كمر به 

هاي آسماني و  ايد؟ آيا ايمان آنها به خدا و كتاب عداوت و دشمني با مسلمانان بسته
پيامبران الهي سبب اين عداوت شده است؟ شكي نيست كه مومن بودن مسلمانان سبب 

آيند.  ت زيرا اهل كتاب بيشترشان فاسق و خارج از دين به شمار مينارضايتي آنها شده اس
آور است، اما پرده از سبب اصلي اين  اين رويارويي با وجود اين كه براي اهل كتاب شرم

 دارد. وت و جدايي برميعدا

﴿ ٓ ِ َ�َم  َّ ّۡ  بِ� اَم ّۡ َء َ
ٓ أ ّّ ِ ٓ ن  ّۡ َّ ِم و ُُ ِ َّۡق ِۗ َهۡ   ٰ َٰ �ِ ۡهَ  ٱرۡ

َ
م ٰ َٓ ُ   لُۡ   َۡ نَِِ  ِم� َ�

ُ
ٓ أ َۡ  َ�َم  نَِِ  نَِدۡ

ُ
أ

 َّ ُقو َِ ٰ �َ ۡۗ ُِ َ�َ ُۡ َ
ّّ أ َ

�َِ�ّٖ  ٥َ�أ ِئُُ�ۗ  َّ َ ن
ُ

َ َ�ةا  لُۡ  َهۡ   و ُۡ ََ َم ِ ُ  ّمِ� َ�ٰل َّ ُه ٱ َۡ ّرَع ِ  َم�  َّ َد ٱ ِٱۡ
  َِ رّ�ُٰغو َد ٱ ََ ِ�َح �ََ� َۡ ز ةَ َ�ٱۡ�َ ََ قَِح ُۗ ٱرۡ ُه ۡۡ َعَ  ِم ََ �َ ِ َۗ َٱتَۡيه َِ ََ �َ  ّٞ�َ  ََ ِ ِ ٰ ََ �ْ

ُ
ِٗ  أ َٱ� ّمَ�   ّ ََ َ

  َ�أ
وَ  َِيِ  َۡ َّ ٓءِ ٱل  .]60-59: ةالمائد[ ﴾٦ا

 ايم جز اين مگر ما چه كرده ؟ديگير آيا بر ما خورده (عيب) مي ،بگو : اي اهل كتاب ،اي پيغمبر«
ناشي از عدم اين كار شما  ؛ايمان داريم ،كه به خداوند و به چيزي كه بر ما و بر شما نازل شده است

آيا  :ن خاطر است كه بيشتر شما فاسق (و خارج از شريعت الهي) هستيد. بگويايمان است و هم بد
گيرد) دارد؟ (اين  شما را باخبر كنم از چيزي كه پاداش بهتري (نسبت به آن چيزي كه بر ماخورده مي



 دشمني يهود و نصاري با اسالم                                    30

 

دور كرده است و بر د ند آنان را نفرين و از رحمت خوكردار شما است) شما كساني هستيد كه خداو
ساخته است (و كساني را  هايي ها و خوك )و از آنها ميمونايشان خشم گرفته (با مسخ قلوبشان

 ».اند پديدار نموده است) كه شيطان را پرستيده
تر و  آنان (از هر كس ديگري) موقعيت و منزلتشان بدتر و از نظر طريقه منحرف

آموزد تا آن را از اهل كتاب بپرسد، از  لش ميترند. اين پرسش كه خداوند به رسو گمراه
يك سو، بيان افكار و مقاصدشان است و براي اثبات چيزي است كه در عمل از ايشان 

گيري در برابر  برداري از حقيقت اهدافي است كه آنان را به جبهه سر زده است و پرده
است كه آنها را به از سوي ديگر، اين پرسش انكاري دارد. و  مسلمانان و نمازشان وامي

. عالوه بر اين، چنين پرسشي به مسلمانان آگاهي داند دارد را پست مي اين عمل وامي
سازد. در حقيقت، اهل كتاب در  بخشد و ايشان را از دوستي با قوم يهود گريزان مي مي

گرفتند و امروزه از پيشاهنگان جنبش  انتقام نمي صاز پيامبر خدا صزمان رسول اكرم
گيرند مگر به خاطر اين كه مسلمانان  هاي مؤمنان انتقام نمي و از پيشقدمان گروهاسالمي 

هاي  به خداوند ايمان دارند و قرآن بر ايشان نازل گشته است در حالي كه قرآن، كتاب
 شته نازل شده است، تصديق مي كند.هاي گذ آسماني را كه بر پيامبران و امت

د زيرا ايشان مسلمانند و آنها يهودي و مسيحي ورزن اهل كتاب با مسلمانان دشمني مي
هستند و هم به اين علت كه اهل كتاب خارج از آيين خدا هستند و از چيزهايي كه خدا 
بر ايشان نازل كرده است، منحرفند. نشانة خروجشان از آن چيزهايي كه بر آنان نازل شده 

هاي  كنندة كتاب ه تصديقاست، اين است كه به آخرين رسول ايمان ندارند، آن رسالتي ك
امبران را بزرگ و شريف آسماني پيشين و پيامبران راستين گذشته است و جملگي پي

 شمارد. مي
ور و  جنگند و اين جنگ كوركورانه و نابرابر را هميشه شعله اهل كتاب با مسلمانان مي

 1400شود و نخواهد شد در طول  دارند. آن جنگي كه هرگز خاموش نمي فروزان نگه مي
سال داغي آن فروكش نكرده است و كاهشي به خود نديده است. از زماني كه مسلمانان 
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اساس و بنياد حكومت  صاز مكة معظمه به مدينة منوره هجرت نمودند و پيامبر اكرم
اي شدند و هستي مستقلي به  ريزي نمود و مسلمانان داراي هويت جداگانه اسالمي را پايه

 در تحت نظام و برنامة الهي بود. قلي كهدست آوردند، آن هستي مست
تازند و آتش اين جنگ خانمان سوز را هميشه  اهل كتاب بر مسلمانان سخت مي

دارند؛ بدان سبب كه مسلمانان، مسلمانند. و ايشان آتش جنگ را خاموش  فروزان نگه مي
شوند چون اهل  گردانند مگر اين كه مسلمانان از آيينشان برگردند و (العياذ باهللا) مرتد نمي

اند و به اين علت  كتاب اكثرشان خارج از دين هستند و از صراط مستقيم به بيراهه افتاده
 دارند. هد و راستين را دوست نميمسلمانان متع

اي ديگر به فرستادة  تري در سوره خداوند سبحان، اين حقيقت را به شكل قاطعانه
 فرمايد: گوشزد مي صخود، حضرت محمد

َّحۡ ﴿ رَ�  �َ ۡۗ ّتَهُه َِ َِم  َ ِّ َ ّتٰ ّ َٰ َّ ٱرَّىَٰحٰى  �َ َُ ََ ٱۡدَُهو  .]120: ةالبقر[ ﴾َنٰ َٱۡ
يهوديان و مسيحيان هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر اين كه از آيين (تحريف شده و «

  ».هاي نادرست) آنها پيروي كني (ترجمه فارسي في ظالل القرآن) خواسته
ه خصوص ملت غيور افغانستان، هرگز خيال نكنيد كه لذا اي مسلمانان جهان و ب

ها به خصوص آمريكا، خيرخواه شما هستند و كشور عزيز افغانستان را بازسازي  غربي
كنند. از آيات ملكوتي قرآن مجيد هويداست كه اهل كتاب به هيچ عنوان از شما  مي

يف شدة آنها مسلمانان خشنود و راضي نخواهند شد، تا زماني كه شما از آيين تحر
اطاعت و پيروي كنيد و در عصر حاضر كه آيين منحط يهود و نصاري، الحاد و عرياني و 

پرستي شده است، اي متبعان شريعت غراء محمدي، آيا  بازي و سگ عفتي و همجنس بي
پذير است كه از آيين منحط آنها اطاعت و پيروي كنيد؟ در حالي كه  براي شما امكان

ا دستور ترك مواالت (محبت و همكاري) را در قرآن مجيد داده خداوند متعال به شم
است و به شما هشدار داده است كه اگر از آيين آنها اطاعت كرديد، در دو جهان خاسر 

 رسيد.  رگز به رستگاري و خير نميگرديد و ه مي
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اند كه  امروزه ، يهوديان و مسيحيان آنقدر به انحطاط و پستي و افت اخالقي دچار شده
كنند، جايز و مباح  بازي تعبير مي نكاح مرد با مرد و زن با زن را كه از آن به همجنس

دهند و از  بازي را حيوانات هم انجام نمي دانند؛ در حالي كه اين عمل زشت همجنس مي
آن بيزارند. انحطاط آنها به جايي رسيده است كه كشيش آنها، زني را به عقد سگي در مي 

كند. آنها به تمامي از زيربار اطاعت از  ساني مقاربت و نزديكي ميآورد و يك سگ با ان
شريعت و آييني كه از جانب خداوند بر آنها نازل شده است، گريزانند. با وجود اين، همة 

اي دارند و بايد جهان به تمدن (پيش پا افتاده) آنان  كنند كه تمدن پيشرفته آنها گمان مي
كنند و  هاي كفري و شركي خويش شب و روز تالش مي اقتدا كند و براي اجراي برنامه
كنند. در حالي كه احكم الحاكمين در قرآن مجيد، سورة بينه  خود را به جهانيان معرفي مي

 ين جرثومه جهان معرفي كرده است.آنها را شرورترين و بدتر

ِِ نَ ﴿  �َِِ ِ�ۡ ُُ ۡ ِۗ َ�ٱل ٰ َٰ �ِ ۡر ۡهِ  ٱ
َ

ْ ِمۡ� أ �ا َفُح َُ يَ�  ِ ّّ ّّ ٱ ِ ۗۡ ن ُه  ََ ِ ِ ٰ ََ �ْ
ُ

ٓ  أ �ِيَه  يَ�  ِ�ِٰ�َ  َۗ ّۡ َه ََ  ِ  
ِّ�ةِ  ََ ۡر  .]6: البينة[ ﴾٦َ�ّ ٱ

اند از اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان) و مشركان جهان، در  يقيناً كساني كه كفر ورزيده«
  ».آتش جهنم براي هميشه قرار خواهند گرفت و آنها بدترين و شرورترين مخلوق هستند

كند، در حالي كه خودشان را شريف  ل، آنها را شر البريه معرفي ميخداوند متعا
 اند.  دانند و با كلمات كفرآميزشان مورد غضب و مقت خداوند متعال قرار گرفته مي

از اين كه حضرت عيسي بن مريم عليه الصلوه و السالم را و حضرت عزيز عليه 
كنند، مورد لعنت خداوند  رفي ميالصلوه و السالم را فرزند خداوند سبحانه و تعالي مع

اند و خداوند متعال فرموده است كه آنها به زبان پاك انبيايي مثل  تعالي قرار گرفته
اند، لذا هر كس به آنها  لعنت و نفرين شده صو عيسي بن مريم و خاتم النبين داود

ر خواهند نفرين خداوند قرا مودت و مواالت و محبت داشته باشد، آنها نيز، مورد لعنت و
 گرفت.
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﴿  َُ ِ ََ ب ِ َۗ  َ�ٰل ۡح�َ ََ َ� ٱبِۡ�  ََ �َِٱۡ ا�ُۥ ََ  ِّ  ََ ِ ٰ ل ِيَ  َ�َ ٰء ََ ۡۡ ِ ٓ ن ِِ َ ْ ِم�  ب �ا َفُح َُ يَ�  ِ ّّ رُعَِ� ٱ
 َّ ُد� ۡعَه ََ ْ ّ�َ�نُواْ  َصوا َ�حٖ  ٧َٱ َّ َٱ� ّمۡ َۡ َهۡو ََِ ي  َّ  ْ َّ �َ  َ�نُوا ۡفَعتُو ََ  ْ ُ  َ�ِۡئَس َم  َ�نُوا َ  ٧َعتُوه َحٰى ّ

 ٗ�ِ ۡ�َ ۡۗ ُه ۡۡ َِ � ّمِ �َ ۡۗ ُ َٱتَۡيهِ َّ ََ ٱ ِذ َۡ  ّ
َ

ۗۡ أ ُه َُ ُف ن
َ

ۗۡ أ ّدَمۡت لَُه ْ  َ�ِۡئَس َم  لَ �ا َفُح َُ يَ�  ِ ّّ َّ ٱ ّرۡو َهَو ََ
 َّ � ُ�ِٰ �َ  ۡۗ ُه ِب  َذا ۡرَع َُذ� ٨ٱ ّّ ِ َم  ٱ ه نَِِ  نَِدۡ

ُ
ٓ أ ِ َ�َم  ّ ِِ ّ ِ َ�ٱر َّ �ِ َّ ب و ُۡ يُۡؤِم  ْ ۡ�ِدَ َٓء َ�لَۡو َ�نُوا

َ
ۗۡ أ ُه

 ٗ�ِ ۡ�َ �ّ�ِٰ ََ �َ َّ ُقو َِ ٰ �َ ۡۗ ُه ۡۡ  .]81-78: ةالمائد[ ﴾٨� ّمِ
اند. اين بدان  لعنت و نفرين شده پسر مريم  و عيسي اسرائيل بر زبان داود كافران بني«

كردند و در (ظلم و فساد از حد  خاطر بود كه آنان پيوسته (از فرمان خدا) سركشي مي
كشيدند و همديگر را از  دادند، دست نمي از اعمال زشتي كه انجام مي گذشتند) آنان مي

 ».كردند دادند و چه كار بدي مي كردند و پند نمي ها نهي نمي زشتكاري
ين كردند و بد شدند و گروهي هم سكوت مي اي مرتكب منكرات مي (چرا كه دسته
 گشتند.) وسيله مجرم مي

پذيرند و با مشركان براي نبرد با  را به دوستي ميبيني كه كافران  بسياري از آنان را مي
شوند و با اين كار زشت چه توشة بدي براي آخرت خود  مسلمانان همدست مي

ماندن در عذاب دوزخ   اي كه موجب خشم خدا و جاودانه فرستند. توشه پيشاپيش مي
ت، ايمان است. اگر آنان به خدا و پيغمبر اسالم و آنچه بر او (از قرآن) نازل شده اس

گرفتند اما بسياري از  آوردند (به سبب ايمان راستين) هرگز كافران را به دوستي نمي مي
 آنان فاسق و از دين خارج هستند. 

اسرائيل از لحاظ كفر و معصيت و لعنت  گردد كه تاريخ بني : پس روشن مي حيتوض
 اند، روانه شده دار و ديرينه است و پيغمبرانشان كه براي هدايت و نجات ايشان ريشه

اند و با تضرع از  سرانجام به نفرين كردن و دور داشتن ايشان از رهنمود يزدان پرداخته
شان نمايد. خداوند نيز،  بهره اند كه لعنتشان كند و از رحمت خويش بي خداوند طلبيده

اسرائيل خشم و لعنت نوشته و الزم  دعاي ايشان را شنيده و پذيرفته است و بر بني
هويداست كه كساني كه به  81ده است (ترجمه و تفسير في ظالل القرآن). از آية گردان
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يهود و نصاري محبت و مواالت دارند از گروه فاسقان؛ يعني، خارج شدگان از فرمان 
آيند و مانند يهود و نصاري تحت خشم و غضب خداوند  خداوند سبحان به شمار مي

 ند.ا ن و نفرين انبيا قرار گرفتهمتعال و لع
لذا بر تمام مسلمانان الزم است كه از يهوديان و مسيحيان فاصله بگيرند و خود را 

 قرار ندهند. ‡انبيا  مستحق لعنت و نفرين خداوند و
كنند، هدفشان اينست كه مردم را از راه خدا منع  يهود و نصاري از آنچه انفاق مي
 بيان فرموده است: انفال چنين سورة 36كنند، اين مطلب را قرآن مجيد در آية 

﴿ َّ ُقو فِ يُۡ  ْ �ا َفُح َُ يَ�  ِ ّّ ّّ ٱ ِ ُّ ن َُّ�و  ّۗ َه  ُم َِ ُِقو ُۡۡف ََ ََ  ِ َّ َِيِ  ٱ َۡ ْ َٱ�  ّد�ا ُص ۗۡ ِدَ ٰلَُه ََ ۡم
َ

أ
ةٗ  َ�ۡ َٰ  ۡۗ َّ مُ  َٱتَۡيِه � ُ�َ ۡ�ُ َۗ ّۡ َه ََ  ٰ ََ ِ ْ ن ٓ�ا َفُح َُ يَ�  ِ ّّ ۗ َ�ٱ َّ و َُ ۡغتَ َُ  .]36األنفال: [ ﴾٣ّۗ 

كنند تا مردم را از راه خدا مانع شوند. اين انفاق آنها برايشان  ل خويش را انفاق ميكفار اموا«
شود سپس در دنيا مغلوب و در آخرت به طرف جهنم محشور  حتماً سبب حسرت مي

 ».شوند مي
گرداند كه آنها به دنبال  خداوند متعال هدف انفاق كفار را در دنيا مشخص مي

هستند. لذا بر هر مسلمان و مؤمن متعهدي الزم و  جلوگيري از راه خداوند متعال
ضروري است كه ايمان و اسالم خويش را با دنياي پست، معامله و معاوضه نكند و 
بهشت جاودان را به دنياي حقير و ناچيز نفروشند بلكه گرسنگي و فشار اقتصادي را 

را تحمل  و ياران باوفايش مشكالت مالي صتحمل كنند؛ همانطور كه پيامبر اسالم
كردند و ايمان خويش را حفاظت نمودند و آن هدية الهي را به ما انتقال دادند. لذا بر ما 
مسلمانان الزم است مانند پيامبر گرامي اسالم، فقر و گرسنگي را تحمل كنيم و ايمان و 
اسالم را به متاع دنيا نفروشيم. خداوند متعال در قرآن مجيد فرموده است كه اگر كفار را 

 شويد. كنند و در دو جهان خاسر مي طاعت كرديد شما را مرتد و كافر ميا

﴿ ِ�ِٰ�َ  ْ وا َُ ِ َقت َ�َهۡ  ۡۗ ۡٱَ�َُِٰ�
َ

ٰ أ َ�َ ۡۗ ُِ � َّ يَُح  ْ �ا َفُح َُ يَ�  ِ ّّ ْ ٱ ْ نِّ ُِّطيُعوا وٓا ُۡ اَم َء يَ�  ِ ّّ َه  ٱ َّ َ
َ ٰ َٓ َ�� 

 .]149عمران:  آل[ ﴾١
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كنند و شما به  شما را مرتد و كافر مي ،ر را اطاعت كنيداگر كفا ،ايد ايمان آورده اي كساني كه«
 ».شويد گرديد و در نتيجه براي هميشه خاسر مي حالت اول برمي

اي مسلمانان جهان، خداوند متعال به شما دستور داده است براي دفع فتنة يهود و 
 كه همكار شويد.نصاري با آنها قتال كنيد نه اين 

﴿ َّ ّتٰ  َٰ  ۡۗ ٰهِتُوُه ََ �َ ٞ ة َۡ َّ َِۡه َُّ�و ۥ    ُّه ُُ  �ُ ي ِ ّّ َّ ٱ َ�ُ�و �َ  َُ ِ َ ب َّ ّّ ٱ ِ ْ ََن ِّ ٱنَهَهۡوا ِ ِ  ََن ّ َِ
 ٞ َِص� َّ ب تُو َُ ۡع  .]39األنفال: [ ﴾٣ ََ

قتال كنيد با كفار تا فتنة كفر و شرك رفع شود و دين به خداوند متعال اختصاص پيدا كند؛ «
هان تحقق پيدا كند. اگر دست از كفر كشيدند، يعني، حدود و مقررات خداوند متعال در ج

  ».خداوند متعال از اعمال آنها خبر دارد
خداوند متعال فرموده است كه شما با كفار قتال كنيد، خداوند  14در سورة توبه، آية 

كشد و شما را بر آنها  دهد و آنان را به ذلت مي آنها را به دست شما مظلومان عذاب مي
 فرمايد: ن شفا عنايت ميقلوب مؤمنادهد و به  نصرت مي

ُد�َ  لَۡو�ٖ ﴿ ُۡ  َِ َۡش � �َ ۡۗ ۗۡ َٱتَۡيِه ُُ ۡ�ُۡ�َ �َ ۡۗ ِ ِِه ۡذ ُ��َ ۡۗ يُ� يِۡد
َ

ُ بَِ َّ ُۗ ٱ ۡ�ُه ّذِ َع َُ  ۡۗ ٰهِتُوُه ََ 
ۗ   ١ۡؤِمَِۡ� مّ  ِ�ي َٰ   ۗ ُ َٱتِي َّ ۗ َ�ٱ ُٓء ََش  ٰ َم� � َ�َ ُ َّ َ�ُهوُب ٱ �َ ۗ ۡۗ �ِِه َ�ۡيَ  لُتُو  ۡۗ ِ ۡذه : التوبة[ ﴾١ َ��ُ

14-15[. 
 و آنها را بهدهد  خداوند متعال آنها را به دست شما عذاب مي نين، با كفار قتال كنيد؛اي مؤم«

فرمايد (به خاطر تعذيب آنها و نصرت شما)  كشد و شما را در مقابل آنها نصرت مي ذلت مي
كند (چون كه قدرت  ع مين را دفافرمايد و غم و اندوه قلوب مؤمن هاي شما را شفا عنايت مي قلب

كند و خداوند متعال دانا  ايمان نصيب مي ،كنند) و هر كسي را كه او بخواهد مقابله را با شما پيدا نمي

 ».و حكيم است
چون كه خداوند متعال دانا و حكيم است و شما نادانيد بايد از او اطاعت كنيد و 

ت برسيد. او به شما دستور به سعادت دنيا و آخر كالت جهاد را تحمل بفرماييد تامش
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كنند و  نمي دهد كه با ائمه (امامان و سران) كفر بجنگيد زيرا آنها عهد و پيمان را رعايت مي
 د كرد.نشما را نخواه ، به هيچ عنوان مالحظةكردند اگر بر شما غلبه

ۗۡ خّ ﴿ يُِۡ� َِ ِِ  ْ وا ُۡ ۗۡ َ�َطَع ِ ِده َ�ۡه ِد  ُهۗ ّمِ�  َ�ۡع َۡ ٰ ََ ۡ ي
َ

َ ْ وٓا ُۡ ٓ  نَّ� َّ  ۡۗ ُه ِّ ِ ِ ن ۡفح ۡرُ� َة ٱ ُّ ِ �
َ

ْ أ َََ�ٰهِتُٓوا
 َّ َنَهُهو ۗۡ ي رََعّتُه  ۡۗ َٰ� لَُه ََ ۡ ي

َ
َّ لَۡومٗ  ١َ َُّ�ٰهِتُو  َّ َ

َ ۡۗ ُه َۡ ٰ ََ ۡ ي
َ

َ ْ وٓا ُۡ وِ  �َُهۗ   نَّ� ُۡ ِِ ٱلّح َحا َۡ ِ ْ �ِن وا ُّ َ�َه
 ۡ َّ  ّ

َ
ّق أ َٰ َ

ُ أ َّ �َ َ  ۡۗ ُه َِ َشۡو ۡ َّ َ
َ  � ّحٍ� ََ   َ�ّ

َ
ۗۡ أ ُِ ُء� ََد َِ� ب  .]13-12التوبة: [ ﴾١َشۡوهُ نِّ ُ�ُۡهۗ ّمۡؤِمۡ

 ةبا ائم ،اگر عهدهاي خود را شكستند و دين شما را مورد طعن قرار دادند. پس اي مسلمانان«
از كفر و شرك  كنند تا رعايت نمي كفر قتال كنيد (و آنها را گردن بزنيد) چون هيچ عهد و پيماني را

تصميم  اند و ي خود را شكستهها كنيد با قومي كه عهدها و پيمان ميدست بكشند. آيا شما قتال ن
را اخراج كنند (يعني شريعت غراء محمدي را از ميان ملت اخراج  صاهللا اند كه رسول گرفته

ترسيد در حالي كه  اند، آيا شما از آنها مي ظالمانه جنگ را شروع كرده در حالي كه آنها؟ كنند) مي
ر است كه از او بترسيد (گوش به فرمان او باشيد) اگر واقعاً مؤمن تسزاوارخداوند متعال 

 ».هستيد

دهد كه ائمة  اي مسلمانان جهان، خداوند متعال در اين آيات شريفه به شما دستور مي
كفر را گردن بزنيد چون آنها در صورت قدرت يافتن بر شما هيچ رحمي ندارند اگر آنها 

هاي پاك پيامبر را از جامعة شما خارج كنند و شما را  خواهند كه آيين اسالم و سنت نمي
از طريقة آن رسول گرامي منحرف سازند پس چرا جنگ را با شما بدون هيچ دليلي آغاز 

اند. از آنها نترسيد و آنها را اطاعت نكنيد و از زير  اند و آن را بر شما تحميل نموده كرده
آنها نترسيد. خداوند متعال سزاوارتر است  بار طاعت آنها بيرون آييد و از تجهيزات نظامي

كه از او بترسيد و گوش به فرمان خداي متعال باشيد، اگر واقعاً ايمان به قدرت او داريد؟ 
 دست مظلوم شما آنها را عذاب دهد.تواند شما را عليه آنها نصرت و به  او مي

ر كشور عزيز امروز همة جهانيان شاهدند كه مسيحيان آمريكايي بدون هيچ دليلي ب
اند و  اند و هزاران طفل، زن، پير و جوان را به خاك و خون كشيده افغانستان يورش آورده

اند و اهداف  به نام دموكراسي براي رسيدن به اهداف شوم خود حكومتي تشكيل داده
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خواهند  دهند و مي حيايي خويش را انتشار مي شوم كفري و شركي و عرياني و بي
خواري،  ي را مبدل به فرهنگ منحط خويش گردانند و شرابهاي پاك اسالم سنت

خواري را در ميان ملت مسلمان رايج كنند و سرمايه هاي گرانبهاي  رباخواري، خوك
عفتي و عرياني  گيرند و در عوض، كفر و بي ايمان و عفت و پاكدامني را از مسلمانان مي

شان نرساند. در حقيقت اين هجوم كنند. خداوند متعال آنها را به اهداف شوم را منتشر مي
ها، امتحان خداوندي است چنانكه در  كفار بدون هيچ مدركي به بهانة سركوبي تروريست

 به اين مطلب چنين بيان شده است:از سورة تو 16آية 

ّهذِ ﴿ ََ  ۡۗ َ ۗۡ َ�ل ْ مُِۡ� ُد�ا َٰه َٰ يَ�  ِ ّّ ُ ٱ َّ ِۗ ٱ ۡعتَ ََ   ُّ َ ْ َ�ل وا ُِ َ َۡ َُ  ّ
َ

ۗۡ أ ُه َۡ َِ َٰ ۡم 
َ

ِ أ َّ ِّ ٱ � َُ  � ْ مِ ُذ�ا
َجٗة   ۡؤِمَِۡ� َ�ِد ُُ ۡ َّ ٱل وِ�ِۗ َ� ُۡ  َ َّ �َ  َّ تُو َُ ۡع ََ   َُ ِ ُِ�  ب َ ََ  ُ َّ  .]16: التوبة[ ﴾١َ�ٱ

كنيد كه بدون اين كه خداوند متعال مجاهدان را  اي مسلمانان جهان، شما تصور مي
منان را (از منافقين) مشخص كند و بدون اين كه مخلصان و محبان خدا و رسول و مؤ

شويد و هيچ بار تكليف و زحمت شرعي بر شما نيست. اين تصور را  ممتاز كند، رها مي
شويد. خداوند متعال گرچه اطالع كامل از شما دارد  نداشته باشيد كه بدون امتحان رها مي

خواهد كه با دستور جهاد، مسلمانان واقعي را كه به جاي خدا و رسول و  او مي ليكن
جنگند  دهند و با دشمنان خدا و رسول مي ؤمنان، ديگران را همكار و دوست قرار نميم

به جهانيان معرفي نمايد و به دشمنان خود اتمام حجت كند. لذا اي مسلمانان افغانستان، 
روسفيد به محضر عدل الهي حاضر شويد،  خواهيد فرداي قيامت سرافراز و  اگر مي

ي مقبول درگاه او گرديد و هرگز به خاطر دالر و ديگر بكوشيد تا در اين امتحان اله
احتياجات خود در برابر كفار به خصوص آمريكاي جهانخوار تسليم نشويد بلكه 

ها پيكار كرديد و خداوند عظمت آنها را توسط شما از هم  گونه كه در برابر روس همان
غان ، در مقابل اين كفر پاشاند و شما به عنوان ملت مجاهد در عالم شناخته شديد، ملت اف

خورده نيز، كمر همت ببنديد و ترس و واهمه را از دل بيرون كنيد و  توز و قسم كينه
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تاريخ درخشان گذشته خود را عليه جهانخواران آمريكا تكرار كنيد و نترسيد كه خداوند 
 است: متعال به مؤمنان وعدة نصرت داده

ثَ ﴿ �ُ �َ ۡۗ ُُ يَُۡ�ۡ  َ َّ ْ ٱ �ا ُ�َُّۡ ۗۡ نِّ  اَمُ� َد لۡ
َ

ِۡت أ  .]7محمد: [ ﴾َّ
متعال حتماً شما را نصرت خواهد داد و  خداوند ،كنيد اگر شما دين خدا را پيروز

نماها  گرداند و از همكاري تعدادي از مسلمان هاي شما را در برابر دشمن مضبوط مي قدم
ئن هايي در كه با كفار رابطه دارند، مرعوب و متأثر نشويد زيرا در طول تاريخ چنين خا

كردند. چنانكه در زمان هجوم ارتش  اند كه به نفع كفار كار مي صفوف مسلمانان بوده
ها  سرخ شوروي تعدادي از منافقان مسلمان نما با وجود خواندن كلمة طيبه با روس

همكار و همفكر بودند ليكن مجاهدان فريب آنها را نخوردند بلكه با ادامة جهاد در آخر 
كه بر كفار و همكاران آنها غلبه كنند. همكاري و همفكري با كفار از امر موفق شدند 

صفات منافقان است كه در قرآن مجيد بيان شده است، چنانكه اين مطلب در آيات 
 مكتوب شده روشن گشت. 

و در صفات مؤمنان واقعي و مخلص آمده است كه به دشمنان و مخالفان خدا و 
ن خدا و رسول، خويشاوندان درجه يك آنها باشند، رسول محبت ندارند، حتي اگر مخالفا

چنانكه اين مطلب را قرآن مجيد در سورة مجادله بيان كرده است و از اين نوع مسلمانان 
ياد كرده است و اعالن فرموده است كه خداوند از آنها خشنود است » اهللا حزب«با عنوان 

ا در بهشت برين داخل تعال آنها راند و خداوند م نيز، از خداوند متعال راضي شده و آنها
 فرمايد: مي

ۥ َ�لَۡو َ�نُوٓ ﴿ وَ�ُ ُۡ  َ �َ َ َّ َّ ٱ ٓ  َٰ َّ َمۡ�  � َّ ٓ حِ يَُوا َِ ِ ِ َ�ٱۡدَۡوِم ٱ َّ �ِ َّ ب و ُۡ ُد لَۡوٗم  يُۡؤِم ِ
ََ  ّّ ْ ا

 ََ ِ ِ ٰ ََ �ْ
ُ

ۗۡ  أ ُه ََ �َ ۡ� َٱِش
َ

ۗۡ أ ُه َِ ٰ ََ َۡ ِ ۡ� ن
َ

ۗۡ أ َٓءُه  َۡ �ۡ
َ

َ �ۡ
َ

ۗۡ أ َٓءُه ابَ  �ٖح  َء َّدُهۗ بُِح ي
َ

َ�َ �َٰ ََ ي ُۗ ٱۡيِ �ِِه ِِ لُتُو  َۗ َ�َه
 ۡۡ �َ  ْ وا َُ  َ �َ ۡۗ ُه ۡۡ �َ  ُ َّ �ِيَه    َِنَ ٱ يَ�  ِ�ِٰ َۡ�ُٰح َ� ن

َ ۡۡ هَِه  ٱ حِ  ِم� َ�ۡ ۡ ََ ٰٖت  َّ ََ  ۡۗ تُُه َِ ُ�ۡد ُه  َ� ۡۡ ُه  ّمِ
 ِ ۡفت ُُ ۡ ُۗ ٱل ِ ُه َّ َب ٱ ِۡ ِٰ  ّّ ِ ٓ ن َّ َ

َ   ِ َّ ُب ٱ ِۡ ِٰ  ََ ِ ِ ٰ ََ �ْ
ُ

َّ أ و  .]22: مجادلةـال[ ﴾٢ُُ
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يابي كه ايمان به خداوند و روز قيامت داشته باشند و با مخالفان خدا و رسول  قومي را نمي«
گرامي اش مخالفت كنند؛ حتي اگر آنها (مخالفان) پدران و فرزندان و برادران و خويشاوندان 

بشان نوشته است و آنها مويد به روح اند كه خداوند متعال ايمان را در قلو آنها باشند. اينها كساني
فرمايد كه از زير آنها نهرها جاري است و براي هميشه در  قدسند ـ آنها را در بهشت داخل مي

اند آنها در  مانند خداوند متعال از آنها راضي شده است و آنها نيز، از خداوند متعال راضي آن مي

 ».اهللا براي هميشه رستگارند اهللا هستند. توجه داشته باشيد كه حزب حقيقت حزب
صفات مؤمنين واقعي در اين آية شريفه بيان شده است كه با مخالفان خدا و رسول 
گرامي اش هرگز محبت و مودت ندارند، حتي اگر مخالفان خدا و رسول، خويشاوندان 
درجه يك آنها باشند. پس اي كساني كه به خداوند متعال و رسول گرامي او محبت داريد 

كنيد و  ان داريد كه بعد از مرگ با خداوند متعال و رسول گرامي اش مالقات ميو ايم
كند، با دشمنان و مخالفان و منكران قرآن مجيد،  خداوند شما را از اعمالتان خبر مي

محبت و همكاري و همفكري نداشته باشيد و از همكاري و همفكري با آنها اجتناب 
باشند و با شما نسبت پدري و فرزندي و برادري ورزيد حتي اگر آنها خويشاوندان شما 

داشته باشند چرا كه همكاري و همفكري و محبت با مخالفان خدا و رسول گرامي اش 
و مشرك و منافقي، جهنم كشاند و سرانجام هر كافر  شما را به كفر و شرك و نفاق مي

 ابدي است.
ار و ملحدان و منافقان روسفيد باشيد با كف خواهيد كه در آخرت سرافراز و  اگر مي

قطع رابطه كنيد؛ مانند اصحاب رسول گرامي كه با مخالفان خدا و رسولش در ميدان بدر 
و احد به مبارزه پرداختند. اگرچه آنها از نظر نسب با همديگر خويشاوند بودند امروز كه 

اي خود براي نابودي آيين اسالم مصمم  كفر جهاني با همة تجهيزات نظامي و رسانه
است، بر مسلمانان جهان الزم است بلكه فرض عين است كه عليه آنها قيام كنند و از 

العالمين باشند كه  تجهيزات آنها خوف و هراسي نداشته باشند و گوش به فرمان رب



 دشمني يهود و نصاري با اسالم                                    40

 

فرموده است: اي مسلمانان، در طلب و تعقيب كفار سست نباشيد؛ اگر چه شما از آنها 
 اند.  ما ضربه خوردهايد، آنها نيز، از ش ضربه خورده

هاي آن را داريد  د اميد جنت و نعمتناما تفاوت شما و آنها در اين است كه شما از خداو
 از حكمت خالي نيست.  ايد هم، هايي كه خورده در حالي كه آنها اين اميد را ندارند و ضربه

 داند. از شما ميهاي آن را بهتر  خداوند عليم و حكيم، حكمت

﴿ ْ وا ُۡ َِّه  َّ َّ ِمَ� ِِ  َ� و َُ َّۡح �َ  َّ و ُُ َ ل
ۡ

ََّ   َُ �َ َّ و ُُ َ ل
ۡ

يََ  ۡۗ ُه ِّ ِ َّ ََن و ُُ َ ل
ۡ

ََّ  ْ َُّ�ونُوا َقۡوِم� نِّ  ٓءِ ٱرۡ ٱبۡهَِغ 
ُا   ِ�ي َٰ ُا   ُ َٱتِي َّ َّ ٱ ََ �َ ۗ َّ و َُ يَۡح  َّ ِ َم   َّ  .]104النساء: [ ﴾١ٱ

كوشند از همه سو بر شما  اند و مي در جستجوي قوم (كافراني كه اعالن جنگ با شما نموده«
بتازند) سستي نكنيد (و پيوسته در كمين ايشان باشيد و با آنان مبارزه كنيد) اگر (از جنگ و 

برند (اما فرق شما و ايشان در  كشند و رنج مي كشيد، آنان هم مثل شما درد مي جراحات) درد مي

  ».به آن اميد و طلب ندارند طلبيد كه آنها اين است كه) شما چيزي از خداوند اميد داريد و مي

(كه آن رضاي اهللا و بهشت جاويدان است) و خداوند آگاه (از اعمال شما و اعمال 
دهد.) آخرين  آنان است)و حكيم است (جزاي اعمالتان را به هر يك از شما و ايشان مي

 آمده است كه اي مؤمنان، 5فرمان خداوند متعال به امت مسلمان در سورة براءت در آية 
در هر كجا كه مشركان محارب (كساني كه با شما در جنگند) را يافتيد آنها را گردن بزنيد 
و دستگير كرده و اسير كنيد و آنها را به محاصره درآوريد و براي پايين آوردن شوكت 
كفر و شرك در هر كمينگاهي براي آنها كمين كنيد تا اين كه آنها تسليم شوند و دست از 

اش با جان و مال حاضر  در مسير اطاعت خدا و رسول گرامي و كفر و شرك بكشند
 اوند متعال بخشنده و مهربان است.شوند. پس راه آنها را در دنيا باز كنيد چون خد

﴿ ۡۗ �ُه ُ�ُ ٰۡ ۗۡ َ�ٱ ُذ�ُه َُ �َ ۡۗ وُه ُُ َّ د ََ �َ ُُ ۡي َٰ  �َِ ِ ِ�ۡ ُُ ۡ ْ ٱل َ�ۡ�ُهتُوا ُحُم َ ُ َۡ ۡشُهُح ٱ
َ ۡۡ ََ ٱ َ ت ََ س ََنَِذا ٱ

ٖد� َ�ٱۡ�عُ  َۡ ۡح ََ  ّ�ُ ۡۗ ْ لَُه ّصتَٰوةَ  ُد�ا ْ ٱل وا َُ لَ 
َ

ْ َ�أ َّ بُوا ْ  ََنِّ  َُّوا ا ٞ  َ�َء َ َ�ُفو  َّ ّّ ٱ ِ ۗۡ  ن َِيتَُه َۡ  ْ َذّتوا َ�ٰوةَ ََ ِّ  ٱل
 ٞۗ ي ِٰ  .]5: التوبة[ ﴾٥ّ 
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هاي حرام، گردن بزنيد مشركان (محاربين) را در هر كجاي دنيا كه يافتيد  بعد از گذشت ماه«
دستگير كنيد آنها را و در محاصرة خويش درآوريد (و براي نابودي شوكت كفر و  و اسير و

شرك) در هر كمينگاه، كمين كنيد پس اگر آنها از كفر و شرك باز گردند و نماز را اقامه كنند و 
زكات را اداء نمايند (از خداوند و رسول گراميش با جان و مال اطاعت كنند)، راه آنها را در دنيا 

  ».نيد چون كه خداوند متعال بخشنده و مهربان استباز ك

اين آية شريفه در اصطالح مفسران به آية سيف و قتال معروف است و ناسخ آياتي 
 ي و مدارا با كفار داده شده است.است كه در آنها دستور نرم

علی  اهللا تعالی صلیمني وـوانا ان احلمداهللا رب العالآخر دعمبني وـماعلينا اال البالغ الو

 صحبه امجعني.خري خلقه حممد واله و

ن، علما و طالب علوم ديني كه اين ان و خواهران مسلمان اعم از محصال(از كليه برادر
از شود كه مطالب اين كتاب را در مجامع عمومي  رساله به دست آنها رسيده است، تقاضا مي

و غير مساجد بخوانند تا  ن در مساجداناجمله در جمع خانواده، دوستان، اقوام و عموم مسلم
جهاد سهمي گرفته باشند و اميد است كه خداوند  ، در راه احيا فريضةبدين وسيله آنها نيز

 ).اهللا قرار دهد سبيل  متعال آنها را در ليست مجاهدين في
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