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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٠٤/١٠/٢٠٠٨          »سعيدی«امين الدين : نوشته 

 
  دين اسالم دين شمشير نيست

  کراه في دينال
  دين هيچکونه اکراه جاه ندارد) بول وانتخابق(در 

  
  .ايمان يک عقد، وپيمان والتزام قلبي ودروني است که انسان با اختيار خود  آن را مي پذيرد 

ار   باري را  قبول ندارد و بدين اساس دين مقدس اسالم  ايمان اج باعظمت ما انسان را آزاد گذاشته است تا با  پرورد
کسانيکه انتخاب کننده دين ناحق باشد آنرا کافر وکسانيکه قبول کننده دين حق باشد آنرا . تحقيق  دين را  انتخاب کند 

  .مؤ من مسمی  می کند 
  ٢٥٦: آيه ( ضع نموده است که پايه وبنياد اين قانون  در قانون را و دين مقدس اسالم برای  انتخاب دين  قاعده و

  :با ظرافت خاص بيان يافته است ) سوره بقره
       )اجبار واکراهی در( االيه »  ... ال اکراه فی الدين قد تبين الرشد من الغی« : پروردگار با عظمت ما می فرمايد 

  .و ضالل مشخص شده است نيست ، چراکه هدايت و کمال از گمراهی ) قبول دين (
  :  شان زول آيه  

وحی اين سوره زمان آغاز يافت . اين آيه  در سوره بقره  بوده وسوره بقره بعد از هجرت به مدينه آغاز گرديده است
  .که نظام اسالمی در حال شکل گيری  و استحکام بود 

 ، در مورد شخص  بنام   بنی سالم بن عوفله که اين سوره در باره مردی از اهل مدينه و از قبي: مفسرين  ميگويند 
که خودش مسلمان شده بود ، دو پسر داشت که  » حصين«: قصه  طوری است که: ، نازل شده است » حصين« 

  .نصرانی  بودند و تا هنوز بدين اسالم  مشرف  نشده بودند
آيا ميتوانيم آن  دو را ! سول اهللا اين مرد  داستان را بحضورمحمد صلی اهللا عليه و سلم  عر ض داشتند  که يا ر

در جواب ! چون آنان حاضر نيستند که غير  از نصرانيت دين ديگری را بپذيرند ؟. مجبور به قبولی دين اسالم کنم 
  .نازل شد »  ... ال اکره فی الدين« آيه شريفه 

 غالمی داشت  سياه  پوست  بنام  مردی از  انصار : همچنان برخی مفسرين  در  شان  نزول اين آيه  فرموده اند که 
بر پيامبر » ال اکراه فی الدين« در همين اثنا آيه . ميخواستند او را به  دين اسالم به زور  مجبور سازند » صبيح«

 و تمام مسلمانان  هدايت  داد شد  تا درپذيرش دين کوچکترين اجبار »صبيح« و به محمد صلی اهللا عليه وسلم نازل شد
  .که انسان ها از کمال اختيار و آزادی برخوردار  ميباشند : رمردم روا ندارند  و فرمود و اکرهی را ب

« :    همچنان  حضرت عمر رضی اهللا  عنه پيره زن نصرانی را به دين مقدس اسالم دعوت کرد ؛ او در جواب گفت 
ديک  شده است ؛ چرا در اخر يعنی من پير زن بزرکسالی  هستم  که مرگم نز» انا عجوز کبيرة والموت اقرب الی

؟ حضرت عمر رضی اهللا عنه بعد از استماع  صحبت  زن  او را بر ايمان  آوردن عمر خود  مذهبم  را  رها کنم 
ودر » يعنی، در دين  اجباری نيست » ال اکره فی الدين« : اجبار نه نمود ؛ بلکه اين آيه شريفه  را تالوت  نمود که 

  .زور واکراه امکان  ندارد بر پذيرش  ايمان  حقيقت
  

دين مقدس  اسالم  ارتباط ايمان را با اعضای  ظاهری نداسته ، بلکه ايمان  وعدم ايمان را از اموری  قرار داده است 
:        طوريکه خداوند متعال ميفرمايد. که ارتباط  اساسی به خواست خود انسان و ميل  و رضايت درونی  او دارد 

از سوی پروردگار تان ) همان چيزی است که( حق : بکو (» م فمن شا ءفليؤمن ومن شا ءفليکفروقل الحق من ربک« 
ايمان ) بدان(پس هرکس که ميخواهد ) ومن آن را با خود آورده ام و برنامه من وهمه مؤمنان است(است ) آمده( 

  ) ٢٩ : الکهف( .) کافر شود ) بدان( بياورد وهرکس می خواهد 
 محمد صلی اهللا عليه وسلم را به اين  حقيقت  متوجه ساخته است که بر تو فقط  تبليغ  دعوت  واجب قرآن  عظيم الشان

       »   افأ نت تکره الناس حتی يکونو ا مؤمنين « .است  و تو نميتوانی بر مردم  به گرويدن  به اسالم  اجبار کنی 
اين کار نه ( مان  را مجبور سازی که ايمان بياورند ؟ می خواهی  مرد ) !ای پيغمبر( آيا تو «  ) ٩٩آيه : يونس ( 

  :الغاشيه ( و باز در سوره  ). صحيح و نه سودمند است و نه از  دست تو ساخته است 
  ) تو بر آنان چيره ومسلط نيستی (  » لست عليهم بمسيطر« :   ميفرمايد ٢٢: آيه 
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فان اعرضوا فمأ ارسالنک عليهم حفيظآ إن عليک « : ايد   ميفرم٤٨: همچنان قرآن عظيم الشان در سوره الشوری آيه 
چرا که ما تو را  ) باک مدار  وغمگين مشو ( روی گردان شدند ) مشرگان از پذيرش دعوت تو ( اگر ( » إال البالغ

  .بر تو پيام باشد وبس . به عنوان مراقب  و مواظب ايشان نفرستاديم 
پس هر کس   » « فمن شاء اتخذ الی ربه سبيال« : ميفرمايد  ) ١٩: آيه سوره مزمل ( همچنان قرآن  عظيم الشان در

  » راهی  به سوی پروردگارش اتخاذ نمايد ) ميتواند ( که بخواهد 
 انا هديناه السبيل « . بر اختيار وآزادی انسان در انتخاب کفر و ايمان استدليل  » من شا ء« در اين آيه متبرکه جمله 

) مخالفت کند و (، يا ) وپذيرا شود ( ما راه  را به انسان  نشان داديم ، خواه شکر گذار باشد »  « إما شاکرا وإما کفورا
  » . کفران نمايد 

در آيات متذکره  راه حق  و باطل از يکديگر  مشخص  شده است  و انتخاب  هريک  به دست  خو د انسان است ، او 
ن راه  را که بخواهد انتخاب کند ، لکن اگر راه حق و حققيت را مجبور نيست  و در عمل ميتواند  هر کدام  از اي

انتخاب کرد ، به جنت و سعادت ابدی  دست می يابد  و اگر راه  باطل  را انتخاب کرد ، به عذاب دردناک ، و جهنم و 
  .بدبختی عظيمی گرفتار خواهد شد 

  
الم بر اساس  رضايت قلبی و آموزش  محض  اسآيه تاکيد نموده است که  ) ١٢٠( قرآن عظيم الشان در بيش از 

انتشار يافته است و بعد  از عرضه شدن  اسالم  بر مردم ،  بر ای آنها  صالحيت عام تام داده شده است تا در پذيرش 
بنابر  همين  منطق بزرگ انسانی است که پيامبرمحمد صلی اهللا عليه و سلم  بعد از فتح مکه   . و رد دين  آزاد باشند

برويد ، شما آزاديد و بعد از اين فتح عظيم :  » اذهبوا  فأ نتم الطلقا ء«:  مکه را به حال خود  رها کرد  و فرمود اهل
  .و سرنوشت  ساز  بر آنا ن، کسی را به  اسالم مجبور نکرد

قبولی دين اسالم مجبور در تاريخ اسالم اتفاق  نيفتاده  که مسلمانان حتی  يک نفر  مسيحی  يا يهودی به جبر وزور به 
  . کرده باشد

  
دين اسالم يگانه دينی است که آزادی واقعی  از قيد اسارت وبندگی ، را برای  انسان  به ارمغان آورده است ، اساست  
اين آزادی همه انواع از استبداد وخود کامگی را در هم  شکسته وبسياری  از قيد وبند هايی که در  جهان متمدن  

  . دارد آنرا  از پای بشر  باز نموده است امروز وجود
پروردگار ما پيامبر اسالم را مبعوث  ساخت تا مردم را  از تمام  قيد و بندهايی که آنان را اسير  خود ساخته  بود 
رهايی بخشد و تمام غل وزنجير های استبداد ، هوا پرستی ، بندگی شکم و شهوت ،  و ثروت ، مقام  و قدرت طلبی  

  .  بين برده ،  و بشر را بسوی  آزادی  و اقعی  هدايت و رهبری  نمود را  از 
  

  .تقسيمبندی نموده اند) زادی تشريعی تکويني وآآزادی ( بدو دسته  علما ومفسرين دين مقدس اسالم آزادے را 
و انسان . دارد  بدين معنی و مفهوم است که درنظام آفرينش، انتخاب راه وعقيده جبر و اجبار و جود نازادی تکوينی

  .به حسب خلقت اش موجودی  دارای شعور  واراده  بوده ، در انجام و ترک فعل و انتخاب  و اختيار خود  آزاد است
 ، هيچ کس حق استعالء و برتری بر ديگری را ندارد ،  و هيچ کس حق ندارد ديگری را غالم  آزادی  تشريعیودر

و را مالک شود  و خواسته ها و يا عقيده خويش را برخالف  ميل  و وبرده و مطيع  خود بسازد و اراده وعمل  ا
رغبت او بر  او تحميل  کند ، زيرا در نظام  تشريع همه افراد  جامعه بدون استثنا ء از حقوق مساوی برخوردارند و 

  . هيچ کسی  حق  مزيت   وبرتری  را نسبت  به ديگری  ندارد
ريعی تکاليف  و قوانين شرعی  متوجه انسان است  و انسان  در برابر  اين قوانين ولی بايد تذکر داد  که در آزادی  تش

اين بدين معنی است که در آزادی  تشريعی  آزادی نامحدود نيست ، بلکه  انسان موظف است  در مسير . مسؤل است 
 خروج از بندگی خدا وخروج وسر پيچی از آن ، خروج از بندگی الهی است ؛ کهقانون  شرعی  و الهی  حرکت کند 

کسيکه از حدود الهی  تجاوز و سر پيچی کند به خود  ( »  من يتعد  حدود  اهللا  فقد ظلم  نفسه« . ظلم به خويشتن است 
   )١آيه : طالق ) ( ظلم را روا  داشته است 

مانی کند ،  به هر کس که خدا ورسولش  را نافر) ٣٦:احزاب( » ومن يعص اهللا  و رسوله فقد ضل  ضال ال مبينا « 
  » گمراهی  اشکاری  گرفتار شده است 

بنآ از نظر اسالم آزادی  که خارج  از مسير  حق و صراط المستقيم  الهی  باشد  آزادی نيست ؛ بلکه قيد  و بندی به 
  هوای  ظاهر آزادی است ، که دين اسالم بسياری  از انسانهای  به ظاهر  آزاد را برده  ميشمارد ؛ بردگانی  که اسير

نفس گشته آند  و طعم شيرين  آزادی واقعی  را که در پرتو بندگی احکام الهی وسنت پيامبر اسالم  حاصل ميگردد 
  .نچشيده اند
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دين اسالم دين موعظه حسنه است و اين دين به پيروان خويش هدايت  ميفرمايد تا در نشر و تبليغ دين خط مشی  
 واز جبر س حکمت ، گفتار نيک  و کردار  نيک مردم را  به دين اسالم جلبحکيمانه  را تعقيب نمايند و بر اسا

: النحل (  »أدع إلی سبيل  ربک با لحکمة  والوعظة الحسنه وجادلهم بالتی هن أحسن« . واکراه جلوگيری  بعمل آرند 
ه  پروردکارت فراخوان  و مردمان  را با سخنان استوار و به  و اندرزهای  نيکو  و زيبا  به را:  ای پيامبر«  )١٢٥

  » با ايشان با شيوه  هر نيکو  تر گفتگو کن 
  

که پيامبر  اسالم  در اولين  قانون  مدينه ، بعد از هجرت  قيد کرد  که يهوديها  و : بنابر همين سياست الهی است 
  .شان اعتراف کردوبه حق آنان  در ماندن  به دين. مسلمانان  باهم مشترک زندگی آرام  را تشکيل  می دهند 

. دين مقدس اسالم خود را حافظ و نگهبان اديان  آسمانی  دانسته  و وظيفه  خود ميداند که با دفاع  از اين اديان برخيزد
زير  تضعيف  اديان  گذشته  موجب  تضعيف  دين مقدس اسالم  و تضعيف اسالم موجب وهن  وسستی  سائر اديان 

مهمترين  دليل ،  بر سالت  حضرت  موسی عليه السالم و حضرت  عيسی  عليه اسالم ،  . را در پی خواهد داشت 
ودت   « .شه  در اصالت  اسالم ،  موجب  خدشعه  در حقانيت آنان  خواهد بودداسالم  بوده وهست وهر گونه  خ

وست دارند  تا گروهی از اهل  کتاب ،  د(  » طائفة من اهل الکتاب لو يضلونکم ومايضلون اال انفسهم وما يشعرون
  . )  شما  را گمراه کنند در حالی  که جز خود شان  را گمره  نمی کنند

زندگی مسيحيها ، کليسا ها  « :مسيحيهای ساکن  بيت  المقدس را امان داد گفت خليفه دوم اسالم ) رض (حضرت عمر 
  ».م کاری  مجبور  نمی گرددوصليبهای  آنان  در امان هستند  به هيچ کس به سبب دينش ضرر نمی رسد وبر انجا

  
برخی از حلقات  مذهبی تالش ها و مجاهدات  خويش را در : ولی  باتأسف بايد گفت که در جهان امروزی ما  

، و به براه انداختن تبليغات حتی برقرآن عظيم الشان و پيامبر اسالم تضعيف  دين مقدس اسالم براه انداخته اند
 نيز رحم نه نموده و بطور تمسخر آميز به چاپ کاريکاتور های  رسول مقبول حضرت محمد صلی اهللا عليه و سلم 

و به تاديه پول  و امتيازات مادی  تالش ميورزند تا مسلمانان  را بخصو ص مسلمانان  .  بشريت مبادرت ورزيدند
  . ب و جذب ، نمايند کشور های فقير  اسالمی  از جمله در کشورعزيز ما افغانستان  مسلمانان را به دين نصرانی جل

ولی آنان با اين عمل خويش ، خود آگاه به خود و اديان آسمانی و ابراهيمی  ضربه می زنند  زيرا تضعيف  اسالم ، به 
عنوان دينی واقعی و حقيقی   که انسان را به  سوی خالق  مدبر و حکيم  دعوت می کند ، تضعيف همه  اديان 

 .ابراهيمی  بشمار خواهد رفت 
 

به اين عمل گمراه کننده بجز اينکه  خود  و نفس های  » وما يضلون  اال انفسهم و مايشعرون«  يقين داريم به جز  ما
  .  خويش  را  فريب  دهند  نتيجه و ثمره ديگری را بدست  نخواهند آورد 

  
  ختم
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