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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 .آزاد ل
 ٢٠١٣ دسمبر ١٠

  

 ؟ عالمان دين،ۀدر حاشي

٣  
 اھیـباب تبـده اسـرآن شـه قـت کـسـريـدي

 اھیـتقوا شده بد خواھی و شيخی شده ش

 چه نخواھی خواھیبا حکم شريعت چه ب

  ھیــر الـخون می چکد از ابر  به شمشي

 

 در عر بستان قديم قبل از اسالم تقريباً آزادی انديشه  وجود داشت و مردم تعصب دينی و مذھبی نداشتند  و ھر کسی می

 .دتوانست دين خود را تبليغ نماي

ع  گرديد   و توسط  محمد و پيروانش  اعالم گرديد وجود آمد  فوراً ديگر اديان ممنوه وقتی که  دين اسالم توسط محمد ب

 سد  بايد به  قتل  بر،که ھر کسی که دينی به جز اسالم را تبليغ نمايد

 و بعد از پيدا نمودن  زيادی داشته است  يعنی محمد قبل از داشتن قدرت  در مکهتبليغ اسالم از مکه تا مدينه فرق ۀشيو

 ھبی بوده استينه  دو شخصيت متفاوت مذقدرت در مد

يغ به شکل مسالمت آميز  و صلح   يعنی تبل، در دعوت مردم به دين نو ظھورش را روش مسيحانءمحمد در مکه ابتدا 
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تجاوز . فت و اسير کشی را در پيش گر رھزنی،در پيش داشت اما در مدينه با کسب قدرت  روش قتل و تروررا يانه جو

 .ی ديگر انديشان  در چوکات جھاد  در آيات قرآن گنجانيده شدئ دارابه زنان اسير شده عادت  و چپاول اموال و

گويند آنچه او به آن  برخی از دين شناسان عقيده دارند محمد بعد از مھاجرت به مکه صدای خدا را نمی شنيده و می

 نين وانمود میشک داشته و يا چ که محمد در پيامبری خود بحث آيات شيطانی و اين(داده صدای شيطان بوده  گوش می

آورند که ساختار ادبی قرآن در آيات مدنی تغيير کرده و عملکرد  دليل می)  جداگانه در خدمت خواھم بودۀنموده با نوشت

 . ضد اخالق بوده استهمحمد و يارانش نيز ب

 مرگش جانشينانش بعد از. محمد در مدينه بسياری ازداستانھا و احکام يھوديان را به دين اسالم آورد و درج قرآن نمود 

 .فتندبردگی و زنان شان را به کنيزی گرھای ديگر مردمان اسير شده را به  با حمله  به سر زمين

بھتر است برويم . ام و تکرار آن موضوعات ضياع  وقت  خواھد بود  ين باره مفصالً نوشتهاام در ھای قبلی من در نوشته

ده  چطور توانسته  دوام بياورد و رمز موفقيت مولدين اين دين و ببينيم اين دينی  که با چنان وحشی  گری آغاز ش

اند  که  يکی    اسالم تحقيق نموده اند  به اين نتيجه رسيدهۀپيروانش در چه نھفته است علمای جامعه شناس چنانچه در  بار

نمودند و ھمچنان   گيری میز موفقيت اسالم آن بوده که شديداً از تبليغ اديان ديگر در جامعه  جلووترين  رم از اصلی

 .شد اسالم بی تأثير باشدربقاء و توانسته در  متوسل شدن به قتل ھای خشونت بار ديگر انديشان و مخالفان اسالم نمی

اسالمی  ۀ ن عقيداحبوس ساختن و اعدام نمودن  مخالفم، تبليغات وسيع عليه اديان و باور ھای ديگر  و تھمت نمودن 

ھای  آگين و کشنده رول داشته است  و از طرفی ھم زاد و ولد   اطفال در فاميل زھرۀ اين انديشۀعھمچنان در بسط و توس

 فت  را نبايد نا ديده گر،اند مسلمان که بايد و حتماً مسلمان بمانند  چون مسلمان زاده شده

شمار رفته و  به  جانبه ترين دين  کاملترين  و ھمه،ئی  برای تفھيم مردم که  دين اسالم آخرينتبليغ پيھم توأم با زور گو

ھا  بعداً به نام کفار  گشت  آن ھا  تبليغ می  و مسالمت با آنندشد  به نام اھل کتاب  ياد  میءپيروان ديگر اديان که در ابتدا

 .ياد شده و قتل آنان در قرآن گنجانيده شد

که  و زمانی.   و منتقد آن به مرگ محکوم است گونه انتقادی مبرا شناخته شدکه کالم خدا است  از ھر قرآن به نام اين

نوشت ساز باشد کار به ی اسالمی در جوامع بشری سرخواھد قانونمند گيرد  و می خود میه اسالم شکل سياسی را ب

 ؟؟!!شود به گردن زدن  که اعدام شخص مورد نظر تبديل می کشد  نه به شکل عادی آن يعنی اين وحشت  و قتال می

ين داشته و ان و ھدايات اسالمی ھمه به سود قدرت مندان است  فلھذا دولت ھای  بر  سر اقتدار  سعی برچون مبانی قرآ

ھای دينی و آميزش ھای اسالمی  به حد اکثر آن  گسترش داده شده  و با تبليغات ھمين چوکره ھای عرب   دارند تا مدرسه

 خلق  و مردم تبديل ۀ بھشتی  در ذھنيت عامۀی به يک آيندگردد  تا خوشبينی  و اميدوار ين میا سعی بر عالمان دين و

 ين زمينه رول  فعال  دارندار و مال ھا د ھاکه دولت!! شوند به يک مسلمان نا آگاه و مغرور 

 اسالم به ۀ  به موجود مطروحءسواد نگھداشته شده  مردم خوشبين به دين بوده  و به اتکا که در جوامع فقير و بی ينااز 

 تحقيق در مورد دين شان ندارند  و ھمچنان ممنوعيت ۀای  در بار عالقه،   زندگی  ابتدائی خود را گذشتانده»هللا«نام 

دم را به اسالم گرائی  بيشتر  مرۀحياب ھای غير اسالمی  روتشديد توسط مال ھا و عالمان دين  از خواندن و مطالعات ک

 .سازد قه مند میعال

 حزب اسالمی در دولت مزدور کرزی  ۀنام خرم نماينده ر زمانی که موجود عجيبی بخاطردارند ده ھموطنان عزيز ب

نمود به ھزاران جلد کتاب را محو ساخت  و دليلش ھم  اين بود که  به حيث وزير  اطالعات و فر ھنگ ايفای وظيفه می

 ی است که پايه ھايش به يک باد  میشد ؟؟ بلی اين دين اسالم چنين دين آن کتابھا باعث خرابی عقيده و ايمان مردم ما می

کند  شود و در دين اسالم شک پيدا می ھا اسالمی خراب می شکند و عقايد معتقد به آن با خواندن يک کتاب غير از کتاب

 می...  منطقی و،ھا ھم علمی  اين دين خيلی،ی ما علمای دينۀمودبه راستی که به فر. ت اين اسالم ؟ عجب دينی اس!!
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 !!ھا  بر آنباشد ؟؟ شرم

گردد  ھمانا  رفتن به   ما  به اسالم می،سواد نگھداشته  شد  خوش باور و بی،چيزی جالتر که سبب گرايش مردم عوام

؟  و !!!!حور ھای بھشتی  ھای سرد و مخصوصاً   سايه،يان مرغ بر، عسل،بھشت   و استفاده از نعمات مادی  مثل شير

 .اشدب ؟؟  می!!ھمچنان  برای تعدادی غلمان 

 !بر گرديم دو باره به اسالم خشونت آميز

گذشته  نيمه تمام شرح داده   کنم  موضوع سر بريدن در اسالم  در بخش فکر می: با کمال معذرت بايد عرض نمايم که 

 ين دين است  که با نوشتن صد ھا  کتاب و ھزارن مقاله نمیاکه آنقدر کشتار و جنايت در   با وجود اعتقاد به اين.شد

ين اتباط نقش دالالن دين و رقاص ھای شيوخ عرب بد نيست  کمی دررا به نمايش گذاشت  اما به ار وان شمه ای از آنت

 .داريمبمورد ھم دو باره صحبت 

 ابو ،»رده«پس از شکست اھل . تد شد  و شعری عليه خالد بن وليد و سپاھيانش گفت مر»عمر« در زمان »ابو شجره«

ينه آمد  شتر خود وقتی ابو شجره به مد: گويد  باره می يناطبری  در  . ينه آمد ان عمر به مده مسلمان شد و در زمشجر

 :داد  و گفت يظه بخوابانيد  و آنگاه سوی عمر آمد  ووقتی رسيد که از مال زکات به مستمندان می  بنی قرۀرا در محل

عمر . جره بن  عبدالعزی سلمی ابو ش:  ؟  گفت تو کيستی: عمر گفت .  منين به من نيز بده که محتاجم ؤای امير الم

نيزه ام را از گروه خالد سيراب کردم و اميدوارم که : دشمن خدا مگر تو ھمان نيستی  که در شعر خويش گفتی : گفت

يخت و از زد که او بگر اين بگفت و با تازيانه  به جان وی افتاد و بر سرش می. پس از آن عمر دراز داشته باشم 

 . عمر دور شد و بر شتر خود نشست و به سر زمين بنی سليم رفتدسترس 

 : نويسد بطه چنين میين راادکتر علی مير فطروس  در

پر ۀ ين دورادر. ت کوچک ترين  اعتراضی نداشت أن حکومت عمر آنچنان سخت و پر خشونت بود که کسی جردورا

که در  به طوری. ديد داشتند رواج فراوان داشت  ا ترآن  اعتراض و يکوب کسانی  که به اسالم و آيات قرشکنجه و سر

 .  قرآن کفر استۀاو معتقد بود که مجادله در بار. گو از تفسير قرآن نا روا بود  و زمان عمر  حتی گفت

ھای اسالمی عمر است  عمر در آموزش و تعليم قرآن  به اعراب  تلقين اجباری قرآن به مردم عادی و ساده دل از شيوه

فرستاد و اگر اعراب  که گاه گاھی  کسی را برای امتحان مردم می طوری. شين سختگيری فراوانی داشت صحرا ن

کرد  که گاھی مرد  ھا آنچنان خشونت می زد  و در زدن با آن عمر آنھا را می. دادند  يه نشين  امتحان خوب نمیباد

   .چادر نشين  زير شکنجه و شالق می مرد

 ، ابو عبيده ثقفی،ماندھی  سپاه معزول نمود و سعد بن ابی وقاص  خالد بن وليد را از فر،کرمر پس از جانشينی ابوبع

 عمر که ۀدر دور. مغيره بن شعبه و مقنی بن حارثه  و چند خونخوار و سنگدل ديگر را به رھبری سپاھيان خود گماشت

 ١۴دمشق در سال . ود را فتح نمودندھای ھمجوار خ شود  اسالم در شش سال سر زمين  فتوح اسالم ناميده میۀدور

فارس و مصر ،  ھجری١٩ ھجری  سوريه به شکل کامل در سال ١٧ اور  شليم در ، ھجری١۵ھجری انطاکيه در سال 

 .   لشکر اسالم فتح شدۀحمان ھجری با کشتار بير٢٠در سال 

 کنند ياد می ) فتوحات اسالم( نام ه می کامل اين ھمه وحشيگری ھا را  ب ما با بيشرعالمان دين

ران عمر  غارتگری  در دو؛خوانيم  کريم کشاورز میۀجميان قرن ھجدھم ترکتاب تاريخ ايران از دوران باستان تا پادر 

 و چپاول به نھايت رسيد  مسلمانان در کشور ھای مغلوب  بيش از ھمه به غنايم جنگی  عالقه داشتند  اين واقعيت را می

 خورند و اند می تا زنده) و بان رامغل(ھا را   مسلمانان آن. (يافت اند در  به عمر نسبت دادهرخينؤتوان از گفتار ذيل که م

 ماليمت با مردم ۀگز توصيعمر ھر) خورند ھا را که  تا زنده اند می ھا مرديم کودکان ما کودکان آن وقتيکه ما و آن

 .عادی شھر ھای فتح شده را  به لشکريان خود ننمود
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ھا دو باره فضای آرامش  ه از شرارت ھای محمد واطرافيانش به ستوه آمدند  خواستند با قلع و قمع آنوقتی که مردم مک

 .را در مکه به وجود بياورند

 گرديم به چند سال قبل بر می

دور گردانندگان اين دين  گرد ه  پرداخت تا ھمه ب باش و رھزننه رسيد به جمع آوری يک تعداد اويوقتی که محمد به مد

در . ی بسازند ئھاب چيزحه و شھرھای ديگر خود را صاه و با رھزنی و حمله بر قافله ھای تجارتی  تا مکه و مدينآمد

: دزدان وولگرد ھای مدينه مثل ،گان اين باند عبارت بودند از شمشيرکش ھاس اين گروه محمد  و بقيه گردانندأر

سعيد بن زيد  ،  سعد ابن آبی وقاص ،حمن بن عوفعبدالر. وام زبير بن ع، طلحه بن عبيد هللا، علی، عثمان،عمر. بکرابو

 شوند  مبشره نيز ياد میۀنام عشره ھا ب و ابو عبيده بن جراح که اين

وحشی ترين اعمال  خاطر وحشيگری ھايش  زننده ترين وه سواد بوده و ب  آدم بی، قتال العربملقب به علی ين جملهااز

 داشت علی را می ھا ضرورت می  مثله نمودن انسان، پاره کردن،داد و ھر وقتی که محمد به سر بريدن را انجام می

 . گماشت تا آن کار ھا را انجام دھد

وانيان برای  استفاده از آب چاه ھای آنجا  که کار»بدر«نام ه  متجاوز با حمله بر کاروان تجاری در منطقه ای بۀاين دست

ً  تقرۀ آنھاين حملادر . ن کاروان صاحب طال و اموال فراوان شدند اقتل عام تجاران و محافظبودند با توقف نموده    يبا

نمودند شامل زنھا واطفال  ن  و يک تعداد مردمانی که با کاروان سفر میامحافظ،نھصد نفر افراد که مشتمل بر تا جران

دند و محمد برای آسودگی روحی دزدانش آيه ھای ھا را به کنيزی و بردگی بر قتل عام شدند و تعدادی از زنھا و بچه

يز ن اسيران و ک،کند تا حمالت و کشتار خود را شکل مقدس و آسمانی دھد  و ھمچنان اموال غارت نمودگی صادر می

 دارد ھا را منحيث غنيمت اعالم می

 ه به قصبات کوچک حمله می کئی را ھای کوچک دزد  ھا ينه گروهمحمد انجام داد اين بود که در مدابتکار ديگری که 

. نمودند ھمه را بگرد خود جمع نمود و لشکری از دزدان و رھزنان  تشکيل نمود نمودند و ازين راه امرار معاش می

  آن زمان بود حاال ديگر شکل ۀامعجھای پراگنده که زمانی خالف اخالق  اين دزدی ھا و غارتگری ھای افراد و گروه

ز تا روز به دور اين مرکزيت مقدس بود و شمشير کشان و دزدان گوشه و کنار مدينه ھم رووده قانونی و مقدس پيدا نم

 چون ھمان شغلی را که داشتند  به شکل فجيع تر آن يعنی قانونی و اخالقی و مقدس با شدت بيشتر عملی. شدند  مع میج

ھا وحشت  شد  مردم از آن تر می گروز بزرگ و بزره  ھا روز بگری اين وحشيۀدادند و چون داير  و دوام مینموده

 . غير ممکن شديباً ناميدند تقر اشتند  و مقاومت و مخالفت در مقابل اين وحشيھا و دزدان که جميعت خود را مسلمان مید

رين قدرت رھزنی تکه ھم پيمان شان گرديده بود بزرگسفيان گان مسلمان بعد از فتح مکه و ھمدستی ابواين جنايت پيش

 .ندوردوجود آه را ب

وچک و بعداً ھم به رد و ک بر قصبات خءبستان  ابتدا عرۀکم کمک محمد و دارو دسته اش به ھمه سوی شبه جزير

 مردمان مخالف خود را قتل عام می. تر و شھر  ھا حمالت وچپاول خود را ادامه و گسترش دادند گدھکده ھای بزر

 .حق محمد بودرا تاراح و يک پنجم اين چپاول ھا  نمودند و زندگی شان

دانستند تا به ھر سر زمينی که   خود میۀ گذاشت و مطابق اين کلمه وظيف»جھاد«محمد  نام اين ھمه تاراج و تھاجم را 

وقه در آينده ذ آۀشد  و برای تھي قه تمام میوقتی ھم اموال مسرو. اسير سازند ھا را  خواسته باشند حمله نموده و آن

 .افتاد جھادی ديگر الزم می

 کرام اسالمی کفر آمد بد نخواھد بود تا نظر گذرا به آنچه از ديدگاه محمد  و علمای.... ل که سخن از جھاد و کفر وحا

  .ندازيمشود بي گفته می
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 کافِر کيست ؟؟

بر مبنای نوشتار قرآنی و . … زنديق و ، منافق،مشرک، مرتد،  اھل کتاب، کافِر،درين مبحث سعی خواھيم نموددر بار

چون اين . م  صحبتی داشته باشي عالمان و پيشوايان دينيات احاديث و نظر،ای اھل سنت و تشيع از آيات قرآنھ برداشت

ين ار خصوصی داشته و چنان د سير ھای به مختلف تفھایين طرح در زمانه اسان عرب و اسالم از دنباله روان و پا بو

تباطی  دنباله روان شيخک ھای ه و بسيار موضوعات ارين بارادارند که  دلخواه خود شان است و در موارد صحبت می

 .شوند عربی  و دکانداران دينی و تاجر پيشه به دو نوع تقسيم می

يکی گروھی که تنھا به آيات قرآن متکی بوده و ھمه استدالالت خود  را  مبنی بر ھدايت و آيات قرآن ميدانند يعنی فقط 

 .و فقط قرآن

  .خواھند در ھر موردی به اساس ھدايات و رھنمود ھای قرآنی و حديث صحبت دارند میروه دومی کسانی ھستند  که گ 

توانند بر داشت دلخواه و آزادی عمل را بخود دھند فلھذا اگر اين دو گروه بخواھند در  چون با گفتن احاديث متنوع می

ھا کاری  ت آن اختالفاۀه مادر بارالبت. گيری خواھند داشت  موضوعی مشخصی صحبت دارند دو نوع تحليل و نتيجهۀبار

کنند و قرآن را قانون اساسی بشريت  باس بوده و از اسالم دفاع میھا سر و ته يک کر و صورت آننداريم چون در ھر د

دانند فقط يکی به اساس ھدايات قرآنی و ديگری قرآن و احاديث محمد  قلمداد نموده و رھکشای تمام مشکالت مردم می

 و صحابه

 .فتن امر و نھی بدون اعتراضيعنی پذير) تسليم و امتثال( عنی ھای لغات عربی  به م  در کتاباسالم: اسالميوناز ديد 

 .شيدن و سر پوش گذاشتن و سر چپه کردنپو : عبارت است از کفر

 خدا داده را نعمات. دا بودن باشد مثالً منکر وجود خ کافِر در قطب مخالف اسالم قرار دارد و معانی مختلفی را دارا می

 به کسی  مرتديند که در وجود خدا شريک قايل شوند و به کسی گو مشرکفتن و شکر نکردن به آن نعمات وناديده گر

يند که ظاھر و باطن او  کسی را گو منافقو  اسالمی او را طرد نموده باشدۀجامعاز دين بر گشته و شود که  اطالق می

 .در قبول اسالم با ھم فرق داشته باشد

 :ين بارهای از آيات قرآنی و نظر پيروان آن درئھا رويم به تحليل برای درک بھتر و بيشتر اين موضوعات می

ست ندارند که از جانب پروردگار تان خير و برکتی بر شما  کافران از اھل کتاب و مشرکان دو :١٠۵ بقره آيت ۀسور

دھد و خداوند دارای فضل بزرگ  د اختصاص میکه خداوند رحمت خود را به ھرکس بخواھ در حالی. نازل گردد 

 .است

  کفر جحود بر پنج قسم است يکیآن کفر در قر: گويد از امام صادق از اقسام کفر در قرآن سؤال کردم گفتند  راوی می 

اما کفر جحود يعنی انکار ربوبيت . که خودش بر دو قسم است و کفر به سبب ترک امر خدا و کفر بيزاری و کفر نعمت 

فت قسم ديگر از کفر جحود انکار معريد پروردگاری نيست و بھشت و جھنمی ھم نيست و اما که شخص بگو خدا و اين

 کفر نعمت است و آن –قسم سوم از کفر … کند  داند  خدا حق است او را انکار می خدا است و آن در حاليست که می

دگار من است تا مرا بيازمايد روراز فضل و احسان پکه اين : کند سخن خداوند است که از حضرت سليمان حکايت می

کند و ھر کس نا  اری میز سپاسگاری کند  به سود خودزکس که سپاس گ ھر؟ و.ارم يا بنده ای نا سپاسم زکه آيا سپاسگ

رم از کفر ترک آنچه خدا قسم  چھا… م بی نياز و کريم است دگارزيرا پرور) رساند زيانی به خدا نمی(سپاسی  ورزد 

کند از قول   کفر بيزاری است و آن سخن خداوند است که حکايت می–و قسم پنجم از کفر …  باشد  امر کرده می

ه  ايمان بر شما کافريم و ميان ما و شما دشمنی و کينه ھميشگی پديدار شده است تا آن زمان که به خدای يگان: ابراھيم که

 در دنيای امروز خيلی زياد استر فپس اگر دقت بفرمائيد بعضی از اقسام ک. آوريد 

 بسياری از اھل کتاب از روی حسدی که در وجود شان است که شما را – ١٠٩ بقره آيت ۀ سور–راجع به اھل کتاب 
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فو کنيد و در گذريد ھا رو شن شده است پس شما ع که حق برای آن بعد از ايمان تان به حال کفر باز گردانند  پس از آن

 .صادر نمايد ھمانا خداوند بر ھر چيزی توانا است) ھا برای جھاد با آن( را تا خداوند فرمان خويش

خوانند آنھا به   آن است میۀرا چنانکه شايست ايم آن ھا داده به آن) آسمانی تورات(تاب  کسانی که ک-  ١٢١ آيت  بقرهۀسور

 آن کافِر شوند  پس بی گمان ايشان زيان کارانند

ساند که قوم يھود ر ود اگر به کتاب خود کافِر شوند نه به قرآن ؟؟ و اين آيت چنين میھيبرداشت من چنين است که قوم 

 .اگر به کتاب خود کافِر نشوند مشکلی نيست

ديگر  ھا کافر شويد و مساوی يک ست دارند که شما ھم مانند آنھا دو آن (٨٩ آيت ء نساۀ سورراجع به مرتد و منافقان 

ھا که از ھجرت سرباز  ولی آن. که در راه خدا مھاجرت کنند  انتخاب نکنيد  مگر اينستھا دو ين از آناگرديد بنا بر

ای  (٧١ انعام آيت ۀدر سور) ا بيابيد اسير کنيد يا به قتل برسانيدنھا را ھر جآـ ) شما ادامه دھندو به اقدام عليه (زنند 

که   و نه زيانی و باز گشت به عقب کنيم بعد از آنپيغمبر بگو آيا چيزی غير از خدا بخوانيم که نه سودی به حال ما دارد

که  کرده و سر گردان مانده در حالی خداوند ما را ھدايت کرده ھمانند کسی که بر اثر وسوسه ھای شياطين راه را گم

 !سوی ما بياه کنند  که ب ارد که او را به سوی ھدايت دعوت میيارانی  د

ما به خدا و آنچه : يدگوئ کتاب را نه تصديق کنيد و نه تکذيب کنيد و ب اھل: محمد کفت –صحيح بخاری  ۴۴٨۵حديث 

 .بر ما نازل شده ايمان آورديم

 ؟؟!!ھا حکم صادر نمود  توان به قتل آن درين صورت يھود و نصاری کافِر نيستند و نمی

اسير شان کنيد و   فگنديدو چون آنھا را سخت فرو گردنشان را بزنيد رو شديده چون باکا فران رو ب ۴ محمد آيت ۀسور

خواست   و اگر خدا می. که جنگ به پايان آيد  و اين است حکم خدا سخت ببنديد آنگاه يا به منت آزاد کنيد يا به فديه تا آن

را   که در راه خدا کشته شده اند اعمال شانیديگر بيازمايد و آنان فت  ولی خواست تا شما را به يکگر از آنان انتقام می

 .کند میباطل ن

  در اسالم دو نوع جنگ .يعنی ھمان سر  بريدن. کافران حکم خدا است  گردن زدن فته شده که گدرين آيت به صراحت 

 مسلمانان به ۀکه جھاد  ابتدائی عبارت است از حمل. باشد  يکی آن جھاد ابتدائی و ديگرش جھاد دفاعی می. ود داردجو

 .ھای ديگر کشور ھا و سر زمين

 .يند که اين آيت برای کسانی است که با مسلمانان در حال جنگ ھستندگو اسالم و عالمان دين میرھبران    

به اين مفھوم که اگر لشکر مسلمانھا  . يعنی ھر کسی در ھر صورتی که با مسلمان در حالت جنگ باشد کافر حربی است

اورند و برای حفظ عنعنات  و باور ھای غرض مسلمان ساختن مردم به محلی حمله نمايند طرف وآن ديگران اسالم ني

 باشند ھا کافِر حربی می خود با نيرو ھای اسالمی بجنگند آن

منان را به ؤمن با شمايم شما م: شتگان وحی کردو آنگاه را که پروردگارت به فر : ١٢آيت ) غنايم جنگی( انفال ۀسور

 .را قطع کنيد شتان شانگانو نھای شان بزنيد  گردبر. پايداری وادريد من در دلھای کافران بيم خواھم افگند 

خاستند و ھر که با خدا و پيامبرش مخالفت ورزد بداند که ا با خدا و پيامبرش به مخالفت برزير – ١٣ انفال آيت ۀسور

 .عقوبت خدا سخت است

 اين دليل  است از طرف خدا برای گردن زدن کافران

 ادامه دارد

 

 


