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 کفارعواقب ناگوار دوستی با
 

أن محمددا  بددد   شهد، وأ ال هللا یخلق مایشاء ویختار، وأشهد أن آل إله إ لی الکفار ملا فیه من االرضارمن الرکون إ ناالحمد  هلل حذر 

 برار صلی هللا بلیه وبلی آله  وأصحابه  املهاجرین منهم واالنصار وسلم تسلیام  کثیرا. ورسوله سید ال 

اءيَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَتَِّخُذواْ ِبطَانَة  مِّن ُدونُِكْم الَ يَأْلُونَُكْم َخدَاال  َودُّواْ َما َبِنتُّْم قَ  اما بعد: قال هللا تعالی:} ََ ْْ ِِ الْدَ ِمدْن أَفْدَواِهِهْم  ْد بََد

ِِ إِن كُنتُْم تَْعِقلُونَ   (۱۱۱) آل بمران: {َوَما تُْخِفي ُصُدورُُهْم أَكََْبُ قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اآليَا

 دشمنی همرای کفار ودوستی همرای مسلامن تقَای ایامن است.

مسلامن دوستی داشته باشد؛ زیرا کفار در بدین این تقاضای ایامن است که مسلامن باید با کافر دشمنی  قلدی داشته باشد وهمرای 

 خود یکی بادیگری دوستها هستند ودشمنی آنان با مسلامنان حالت اصلی آنها است .

این صفت مومن است که همرای دیگر مومن هادوستی ومحدت کنندد وهمدرای کفداربرابر اسدت کده یهدودی باشدیانیدانی ویدا 

 مرشک ویا ملحد دشمنی کند .

 وستی کردن بملیست منافی ایامن به همرای کفار دشمنی کردن تقاضا وخواست ایامن است.همرای کفار د

نصوص رشبی در این مورد به رصاحت میگوید که مومنان درمیان خود دوستان یک دیگر اند وکفار در میان خود دوستان یدک 

 دیگر اند، کفار هیچ وقتی دوستان مسلامنان نخواهند شد.

 [موطأمتام کفار ملت واحد  استند .ِملٌَّة َواِحَدٌة( الُْكْفُر )المی میگوید:از همین جهت رشیعت اس

از روی نصوص اسالمی صف هر کس معلوم است؛ صف مسلامنان مستقل است وصف کفار نیز مستقل است، جامعه وهر صف 

 او دوستی مناسب نیست.از خود خصوصیاتی دارند، تا این حد که برادر نسدی اگر کافر باشد برادر گفته منی شود وبه 

اِن َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم فَأُْولَِكَ  يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَتَِّخُذوا آبَاءَكُْم َوإِْخَوانَُكْم أَْولِيَاَء إِْن اْستََحدُّوا الُْكْفَر َبََل اْْلِيَ  }:میفرمایدهللا تعالی 

 (۳۲)التوبة: ُهْم الظَّالُِموَن(
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ای کسانی ایامن آورد  اید پدران وبرادران خویش را دوست مگیرید اگر آنها کفر را بر ایامن ترجیح دهندد وهدرکس از - ترجمه:

 شام آنهارا دوست گیرد پس آنها ستم  کاران اند.

 است.در رشیعت اسالم معیار دوستی ایامن تعین شد  است نه دوستی  ونسب. دوستی بخاطر هللا ودشمنی بخاطر هللا جز ایامن 

.کسدیکه همدرای شخصدی یاکسدی دیگدر دوسدتی بْض استوار استی بر معیار دوستی برمحدت استوار است طوریکه معیار دشمن

میکند باید با او محدت داشته باشد ودر کارهابا او کمک کند  واگرمشکلی به او پیش میشود با وی همکاری کند. دوستی ومحدت 

 با کفار حرام ویک کشت نا روا است.

ن شک نیست که دوستی درمیان دو نفر، یا دو کشور یا دوجامعه برمحدت، رفاقت وهمکاری استوار است ودر بدین جداندین در ای

وخیرخواهی موجود میداشد، در رشیعت اسالمی این نوع دوستی بدا کفدار حدرام اسدت ودوسدتی کدردن باکفدار  همکاری،کمک

 بواقب خطرناک در قدال خود دارد.

الیامن بِز خود را در  دوستی با کفار جستجو میکنند در حالیکه بِز از آن پروردگار واز رسدول هللا بعَی مسلامنان ضعیف ا

 (۱املنافقون: ) }يَْعلَُمونَ  ال الُْمنَاِفِقيَ  َولَِكنَّ  َولِلُْمؤِْمِنيَ  َولِرَُسولِهِ  الِْعزَّةُ  َوهلِلَِّ { .صلی هللا بلیه وسلم ومسلامنان است

 از آن هللا ورسول او ومومنان است ولی منافقان منی دانند. در حالیکه بِز- ترجمه:

 دوستی با کفار بواقب ذیل را درقدال خود دارد:

 افتیدن در لجن زار نفاق: -1

ر صدر اسالم مسلامنان روابط ودوستی شان بااهل ایامن بود   وبا کفار  هیچ نوع رابطه  دوستی  نداشتند بلکه بدا کفدار دشدمنی د

، جا ، مقام ومنصب طوریکده  هللا  شدید داشنت، منافقان بودند که باکفار  رابطه  دوستی قائم می کردند آنهم بخاطر کسب  بِز

ِ الُْمنَاِفِقَي ِبأَنَّ لَُهْم َبَذاب ا أَلِيام  )تعالی میفرماید:} دوَن ِبندَدُهُم الِْعدزََّة ( الَِّذيَن يَتَِّخُذوَن الَْكاِفِريَن أَْولِيَاء ِمن ُدوِن الُْمؤْمِ 131برَشِّ ُْ ِنَي أَيَدْتَ

ا{النساء: ) ِ َجِميع   (131فَِإنَّ الِعزََّة هلِله

منافقان را مژد  د  به اینکه آنهارا بذاب درناکی است؛ آنانی اند که جز مومنان کافران را دوست برمی گزینند، آیا از نزد - ترجمه:

  است.آنها بِز میخواهند؟پس یقینا  بِز همه گی از آن هللا

موقفی برسد یقینا   او که درنقش قدم منافقین  روان شود وبا کفار دوستی ورابطه قائم کند تا از این طریق به مقام و پس هرکسی 

همکاری میکنند؛ وکردار ابو کفار کشتارمسلامنهاباودر  دوستی میکنندمانند بعَی کشورهای اسالمی که باکفارقلدا  منافق است، 

به سوی مکه معظمه رهنامئی میکرد، وقتیکه ابورغال مردارشد مردم قَباورا سنگ باران ابرهه راندکه لشکر رغال را انجام میده

  .کردند

 انحراف از رشیعت غرای محمدی: -2

دوستی با کفار چه به شکل انفرادی  باشد ویا به سطح  کشورها، مسلامنان را از آئین اسالم منحرف میکندد چدرا کده کفدار تنهابده 

نفس روابط اکتفاء منی کنند بلکه آنها از ایدن طریدق اهدداف شدوم خدود را در زیدر ندام حقدوو برشد، حقدوو زن، آزادی بیدان 

را بنام کمک به کشورهای اسالمی سالمی تطدیق میکنند وبرای ترویج آن مصارف گزاف ودیموکراسی  دربین مسلامنان وجوامع ا

 برضه میکنند. 

طوریکه میدینیم در اکرثکشورهای اسالمی نظام دیموکراسی  را ازطریق دوستی رایدج کدردن ورفدنت بسدوی دیموکراسدی انحدراف 

یارویاوری  چیگردند وبرای نجاِ  ازبذاب الهی هیرصیح ازرشیعت اسالم است ودر آن صوِر مسلامن مستحق بذاب  الهی م
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َولَن تَرََْض َبنَ  الْيَُهوُد َوالَ النََّصاَرى از برای او منی باشد. هللا تعالی خطاب به پیامَب که درواقع  هشدار برای امت است میفرماید:}

ِ ُهَو الُْهَدى َولَِئِ  ِ ِمدن َوِي  َوالَ نَِصد{ { َحتَّى تَتَِّدَع ِملَّتَُهْم قُْل إِنَّ ُهَدى هللاه البقـر:: اتَّدَْعَت أَْهَواءُهم بَْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََ  ِمَن هللاه

(021) 

 بگو:هدایت، تنها هددایت الهدی اسدت ویهود ونصارا هرگز از تو خوشنود منیشوند تاآنکه آئین  ایشان را پیروی کنی،- ترجمه:

 آمد، ارزوهای آنان را پیروی کنی، برای نجاِ تو از بذاب الهی هیچ یاوری نیست. بعدازآنکه  به تو بلمواگر 

 کفار:اب نکردن برائت -3

ندد مسدلامنان بایدد از کفدار ا کی دوستی کنند وبا کدی برائدت کنوبراء است که مسلامنان ب والاز مسائل مهم در اسالم مسكله یکی 

سیاسی، اقتصادی ویا اجتامبدی نیسدت بلکده  دشمنی کفار بامسلامنان  موضوع  د چرا که نبشمول یهود ونصارا برائت)بیزاری(کن

دشمنی  بقید   وی است وکفار همیشه تالش می کنند تا مسدلامنان را  از دیدن وبقیدد  شدان منحدرف کنندد طوریکده هللا تعدالی 

ْن ِبنِد أَنُفِسِهم مِّ  }میفرماید: ا مِّ ارا  َحَسد  ْن أَْهِل الِْكتَاِب لَْو يَرُدُّونَُكم مِّن بَْعِد إِيَانُِكْم كُفَّ َ لَُهدُم الَْحدقُّ فَداْبُفواْ َودَّ كَِثٌ{ مِّ ن بَْعِد َمدا تَدَديَّ

ء   َ َبََل كُلِّ ََشْ ُ ِبأَْمرِِه إِنَّ هللاه  (101قَِديٌر{الدقرة: )َواْصَفُحواْ َحتَّى يَأِِْتَ هللاه

بسیاری از اهل  کتاب دوست دارند که شامرا بعد از ایامن آوردن تان کافر گردانند، به سدب حسدیکه ناشی از نفسدهای - ترجمه:

گردانید تا آن وقتیکه هللا فرمدان خدود را صدادر کندد، وی پس گذشت کنید ور ایشان است، بعد ازآنکه  حق برای آنها روشن شد،

 ه هللا برهرچیز تواناست.شکی نیست  ک

َن الَِّذيَن أُوتُواْ الِْكتَداَب يَدرُدُّوكُم بَْعدَد إِيَدانُِكْم در آیه دیگری میفرماید:} ا مِّ كَداِفِريَن{آل بمدران: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنَُواْ إِن تُِطيُعواْ فَِريق 

(100) 

 کفر بازمیگردانند.به داز ایامن تان شام را ای مومنان اگرشام گروهی از اهل کتاب را اطابت کنید،بع- ترجمه:

ينَ خداوند در آیه ای میفرماید:}  (141{آل بمران: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنَُواْ إِن تُِطيُعواْ الَِّذيَن كََفُرواْ يَرُدُّوكُْم َبََل أَْبَقاِبُكْم فَتَنَقلِدُواْ َخاِِسِ

 کنید، شامرا به سوی کفربرمیگردانند،پس زیانکار میگردید.ای مومنان!اگر کافران را فرمان برداری  -ترجمه:

ِ  َودُّواْ لَْو تَْكُفُروَن كاََم كََفُرواْ فَتَُكونُوَن َسَواء فاَلَ تَتَِّخُذواْ ِمنُْهْم أَْولِيَاء َحتََّى يَُهاِجُرواْ ِف در جای دیگری هللا تعالی میفرماید:} َسِديِل هللاه

ُوُهْم َوالَ تَتَِّخُذواْ ِمنُْهْم َولِيًّا َوالَ نَِص{ ا{النساء: )فَِإن تََولَّْواْ فَُخُذوهُ   (11ْم َواقْتُلُوُهْم َحيُْث َوَجدمتَّ

ه در را  آنکدید،پس از ایشان دوست نگیرید مگر شوید، تا با یکدیگر مساوی گر دارند که شام هم مانند آنهاکافر  دوست- ترجمه:

(ر هللا هجِر کنند، پس اگر آنهایدار ویداوری د وآندان را هرجایابیدد بکشدید واز وی گردانندد، آنهدارا اسدیربگیری)از اسالم وهجِر

 .مگیرید

َبْن أَِِب نَُخيْلََة الْدََجِِلِّ قَاَل: قَاَل َجِريدٌر: أَتَيْدُت النَِّدديَّ َصدَلَّ هللُا ورسول هللا صلی هللا بلیه وسلم  دربار  برائت  از مرشکین میفرماید:)

، فَأَنَْت أَْبلَُم، قَدَبلَيِْه َوَسلََّم  ، ابُْسْط يََدَك َحتَّى أُبَايَِعَ ، َواْشََتِْط َبَِلَّ ِ َ، »اَل: َوُهَو يُدَايُِع، فَُقلُْت: يَا رَُسوَل هللاَّ أُبَايُِعدَ  َبدََل أَْن تَْعدُدَد هللاَّ

كَاَة، َوتُنَاِصَح الُْمْسلِِمَي، َوتَُفاِرَو  اَلَة، َوتُْؤِِتَ الزَّ  (روا  النسائیالُْمرْشِكِيَ  َوتُِقيَم الصَّ

گفدتم در حالیکده اوبدا پیامَببلیده السدالم بیعدت از ابی نخیله بجلی  وقتی که به نزد رسول هللا صلی هللا بلیه وسلم  آمدم - ترجمه:

مدن  رمود:بهفمیکرد وگفتم یارسول هللا دست خود راباز کن تا با تو بیعت کنم وباالیم رشط بگذار، رسول هللا صلی هللا بلیه وسلم 

بدادِ کن، مناز را برپابدار وزکاِ مالت را اداء کن وبرای مسلامنان خیرخواهی کن واز مرشدکین را بیعت کن به رشط اینکه  هللا 

 جدا شو.



 
4 

بعَی مردم وکشورهای ضعیف االیامن اینگونه بقید  دارند که اگرما باکفار دوستی نکنیم مشکالِ اقتصادی ما زیاد میشود 

 ِفيِهمْ  يَُسارُِبونَ  َمرٌَض  قُلُوِبِهمْ  ِف  الَِّذينَ  فَََتَى}: ان رسول هللا صلی هللا بلیه وسلم منافقین این سخن را میگفتندطوریکه درزم

وا َما َبََل  فَيُْصِدُحوا ِبنِْد ِ  أَْمر ِمنْ  أَوْ  ِبالَْفتْحِ  يَأِِْتَ  أَنْ  هللاَُّ  فََعَس  َدائِرَةٌ  تُِصيدَنَا أَنْ  نَْخَش  يَُقولُونَ   (25)املائدة:  }نَاِدِميَ  أَنُْفِسِهمْ  ِف  أََِسُّ

پس میدینی آنانی را که در دلهایشان بیامری است دردوستی آنها سعی میورزند میگویند میَتسیم  از اینکه به ما بالئی - ترجمه:

 پنهان داشته اند پشیامن گردند.برسد پس امید است هللا پیروزی یا حاثه دیگری را از نزد خود بیاورد پس آنها از انچه دردل 

 فاسد شدن عقائد مسلمین: -4

دوستی باکفار بقائد مسلامنان را فاسد میکند چرا که کفار در فاسد کردن بقائد مسلمین تالش میکنند تا نظریداِ الحدادی را بده 

 .دریغ منی کنند آنها القاء کنند وبه شهوتهای محرمه  آنهارا مدتالء کنند واز هیچ نوع فساد دربار  مسلامنان

 مسلامنان مورد تهاجم فرهنگی کفار قرار میگیرند: ،به اثر دوستی کشورهای اسالمی با کفار -5

 مسلامنان مورد تهاجم فرهنگی کفار قرار میگیرند بنام دوستی، منونه های تهاجم فرهنگی کفار باالی کشور های اسالمی:

 تحت تأثیر تبلیغات کفار آمدن: 

فی ندارند، واز طرف دیگر کفدار کسانی صوِر میگیردکه آنها در اسالم معلوماِ کا باکفار توسطاکرث اوقاِ دوستی 

بوام مسلامنان  ،جهت کسانی که در اسالم معلوماِ کافی وجامع ندارندم تدلیْاِ زهرآگین میکنند، از این ضد اسال بر 

 .دنمیگیر انان شکار تدلیْاِ سوء کفار قرار ونوجو 

 :نرشوپخش مسیحیت 

نام دوستی مسلامنان را به مسیحیت دبوِ میکنند که درنتیجده آن، مسدلامنان بدوام  تحتدر جوامع اسالمی کفار در 

 ونوجوانان شکار دبوِ بیسویت میشوند.

 :گسرتش فساد اخالقی 

وفسداد اخالقدی را  کفار بخاطر ترویج فساد اخالقی پروگرامهای زیادی دارند ومیخواهند در جوامدع اسدالمی فحشدا، 

رایج کنند که جلو این یورش را گرفنت کار دشوار است؛ چرا که در معاهداِ دوستی این موضدوباِ جداگزین کدرد  

 میشود.

 :ارائه الگو های وارداتی برای مضمحل منودن جوانان مسلامن 

منحیدث الگدو این در حالیست که قرآن کریم برای مامسلامنان پیامَببلیه الصالة والسالم وبرنامده هدای زنددگی وی را 

َ َوالْيَْوَم اآْلِخَر َوذَكََرهللاََّ معرفی میکند: ِ أُْسَوٌة َحَسنٌَة لَِّمن كَاَن يَرُْجو هللاَّ   ( 11كَِث{ ا{االحزاب: ) } لََقْد كَاَن لَُكْم ِف رَُسوِل هللاَّ

کسدیکه ثدواب ورحمدت هللا وروز  حقا که برای شام در زندگی وشیو  رفتار وگفتار فرستاد  هللا ِسمشق نیکو است بدرای- ترجمه:

 0آخِر را امید وار باشدو هللا را  بسیار یاد کند.

در نتیجه دوستی با کفار رضایت به کفر کافران مبیان می آید ودر دلهای مسدلامنان در رابطده بده کفدر کدافران رضایت به کفر: -۶

 شک وتردد پیدا میشود واین یک موضوع خطرناک است.

مردم در دوستی با کفار بِز وقوِ خود را جستجو میکنند در حالیکه بدِز وذلدت بده )دسدت  :ازکفارجستجوکردن عزت  -۷

 بالکیف(خداوند است وجستجوی بِز از دست کفار صفت منافقین است.
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ِ الُْمنَاِفِقَي ِبأَنَّ لَُهْم َبَذابا  أَلِيام . الَِّذيَن يَتَِّخُذوَن الَْكاِفِريَن أَْولِيَاَء  ِ َجِميعدا  }برَشِّ دوَن ِبنْدَدُهُم الِْعدزََّة فَدِإنَّ الِْعدزََّة هلِلَّ ُْ  ِمْن ُدوِن الُْمؤِْمِنَي أَيَدْتَ

 (۱۲۱النساء: )}

منافقان را مژد  د  به اینکه آنهارا بذاب درناکی است؛ آنانی اند که جز مومنان کافران را دوست برمی گزینند، آیا از نزد  -ترجمه:

  قینا  بِز همه گی از آن هللا است.آنها بِز میخواهند؟پس ی

 فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتْاَء العدزة بنددهم، هدم الذالء الِقدالء( :درتفسیر این آیت میگویداما ابن جریر طَبي 

 طَبیتفسیر 

 کسانی که کفار را دوست گرفتند بخاطر طلب بِز از نزد ایشان اینهامردمان ذلیل وخوار اند.-ترجمه:

ما درتاریخ معارص افْانستان به چشم خود دیدیم که کسانیکه با کفار رفاقت ودوستی کردند واز دست آنها بِز وقدوِ خدود را 

 یا کشته شد  اند ویاهم  از وطن تدعید شدند ویا در میدان خالی رها کرد  شد  اند. آنها  از طرف باداران خودجستجو کردند 

 را خودشان نشاند  خود چه کردند؛ نورمحمدترکی را توسط حفیظ هللا امین کشتند وحفیظ هللامادیدیم که روسها با غالمان دست 

غالمان خود را درمیدان رها کردند وخودشان از میدان پای خود را سدک کردند حاالغالمان امریکا در کشور  کشتند.امریکائی ها

ن همین تجربده را در ویتندام تکدرار کردندد، ایدن اسدت نتیجده امریکائی ها بیهای بیگانه به ذلت زندگی شداروزی را میگذرانند.

  .وبواقب دوستی با کفار

همچنان ازبواقب دوستی باکفار یکی این است که امروز افراد تربیه شد   دست خود را بنام قطعاِ صفری درجنگ اوکدراین بده 

 صفت اجیر میفرستند.

ومحدت به آنها در اموراِ دینی کمک وهمکاری به میان می آید که :در نتیجه  دوستی ورفاقت با کفار از اسالم خارج شدن -۸

 به اثرآن مسلامن از اسالم خارج میشود.

ء   :}الَّ يَتَِّخِذ الُْمؤِْمنُوَن الَْكاِفِريَن أَْولِيَاء ِمن ُدْوِن الُْمؤِْمِنَي َوَمن يَْفَعْل َذلَِ  فَلَيَْس ِمدَن هللاهِ میفرمایدهللا جل جالله  إاِلَّ أَن تَتَُّقدواْ ِف ََشْ

ِ الَْمِص{ُ  ُ نَْفَسُه َوإََِل هللاه ُركُُم هللاه  (۳۱) :آل بمران }ِمنُْهْم تَُقاة  َويَُحذِّ

مومنان نداید جزمومنان کافران را دوست انتخاب کنندوهرکس چنین کند پس او با هللا هیچ رابطه ای ندارد مگدر آنکده از - ترجمه:

 کافران تظاهر کندوهللا شامرا از بقاب  خود برحذر میدارد وبه سوی هللا است بازگشت.آنها بَتسد وبه دوستی با 

درتفسیر این آیت میگوید: کسیکه کفار را با دوستی ورفاقت بگیرد وباآنها در اموراِ دین کمدک وهمکداری کندد و  طَبی امام

اند چرا که اینها به این کدار خدود   خداوند بیزارت؛ واینها از طدقه مردم بیزار اس بلیه مسلامنها ازآنهاکمک بخواهد هللا تعالی از این

وبده زبدان بدا آنهدا  از اسالم مرتد شد  اند الدته از این حکم مستثناء است کسانی که بخاطر دفع رشکفار با آنها روابط ظاهری دارند

یشان کمک منی کنند وبه بلیده مسدلامنها بدا اظهار رفاقت میکنند ولی در قلدهای  خود ازآنها نفِر شدید دارند وبا آنها در کارها

 طَبی[ تفسیر .] آنها رفاقت منی کنند
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 در فتنه ها واقع شدن: -9

در نتیجه دوستی با کفار، ابتامدوباور به بقاید، فرهنگ وارزشهای آنان به میان می آیدکه سدب زوال ایامن مسلامن میگردد ودر 

 بقید  اسالمی مسلامن فتنه ایجاد میشود.

  گردن نهادن به قانون کفار: -44

درنتیجه دوستی با کفار حالتی به مسلامنان پیش میشود که بعَی مسائل وقَایای خود را جهت حل وفصل به قوانین کفری پیش 

کنند وبه قانون کفری گردن نهند وبه قوانین کفری بمل کنند، درحالیکه گردن نهادن به قوانین کفری گنا  بزرگ است.چنانچه هللا 

ُ فَأُولَِكَ  ُهُم الَْكاِفُرونَ  نْ َومَ }:الی میفرمایدتع  ( ۴۴)املائدة: }لَْم يَْحُكْم مِبَا أَنْزََل هللاَّ

 وهرکسی مطابق آنچه هللا جل جالله فروفرستاد  است داوری نکند  پس آنها کافران اند. -ترجمه:

 ازدیاد اعتامد به کفار: -44

دین آنها زیاد میشود،که در بعَی اوقاِ مسدلامنهارا بده کمدک خواسدنت از آنهدا وادار در نتیجه دوستی با کفار باور وابتامد به 

 میسازد؛ زیاد دید  شد  است که در معاهد  های دوستی کافر دراموراِ داخلی مسلامنها به حیث مسكول مقرر شد  است.

 اقب خطرناکی دیگری هم درقدال دارد.در اموراِ داخلی مسلامنها  بالو  به کشف اِسار ورازهای مسلامنان  بو تقرر کافر 

وکفار همیشه در مقابل مسلامن دسائس وپالنها میسازند.در آیه ذیل از نیاِ بدکفار وپالنهای شوم انها بده بلیده مسدلامنان بحدث 

دوا َبلَديُْكُم الَنَاِمد َها أَنْتُْم أُوالِء تُِحدُّونَُهْم َوال يُِحدُّونَُكْم َوتُؤِْمنُوَن ِبالِْكتَاِب كُلِِّه َوإَِذا}:شد  است َُّ َل ِمدَن لَُقوكُْم قَالُوا آَمنَّا َوإَِذا َخلَدْوا َب

يِْظ قُْل ُموتُوا َْ ُدورِ الْ ِِ الصُّ َ َبلِيٌم ِبَذا يِْظُكْم إِنَّ هللاَّ َْ  (۱۱۱)آل بمران:آل بمران: {ِب

شامرا دوست منی دارند شام به همه کتابها ایامن داریدداما آنهدا  ام آنهارا دوست میدارید اما آنهاآگا  باشید ای مردم ش- ترجمه:

به بزرگَتین کتاب ایامن ندارندوهنگامیکه باشام روبرو شوند گویند ایامن آوردیم  وهنگامیکه تنها شوند از شددِ خشدم برشدام 

 است. رید هللا به رازهای سینه ها دانا؛ بگوبه خشم خویش مبیانگشتان رامیگزند

دوستی آشکارهمرای کفار سددب دوسدتی پنهدانی )بطاندة(بابث میگدردد کده هللا تعدالی از آن  پنهانی همرای کفار:دوستی  -4۱

ِِ  :}يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذوا ِبطَانَة  ِمْن ُدونُِكْم ال يَأْلُونَُكْم َخدَاال  َودُّوا َمدا َبِندتُّْم قَددْ مومنان را منع کرد  است وفرمود  است بَدَد

ِِ إِْن كُنْتُْم تَْعِقلُونَ  اُء ِمْن أَفَْواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُصُدورُُهْم أَكََْبُ قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اآليا ََ ْْ  ۱۱۱آل بمران:  }الْدَ

 ای مومنان از غیرخودتان محرم اِسار برنگزینید که آنها در شأن شام ازهیچ نوع فسادی دریغ منی کنندد، رندج ومشدقت -ترجمه:

شامرا دوست میدارند واز دهن های آنها دشمنی آشکار گردید  اسدت وآنچده را درسدینه هایشدان پنهدان میدارندد بدزرگَت اسدت، 

 باقل هستید.دشمن جدا میسازد بیان کردیم اگر  دوست را ازکه مانشانه های را 

 هپنهانی با کفار، یهود وسائر صاحدان بقائدد باطلددر این آیت هللا تعالی مسلامنان را ازدوستی های :میگویدامام قرطدی رحمه هللا 

 الجامع لحكام القرآنمنع کرد  است.

در نتیجه دوستی باکفار مسلامن را وادار میسازد که برای کفار دباواسدتْفار طلدب مغفرت خواسنت از هللا تعالی برای کفار: – 41

هارا احَتام وتعظیم منایند که این کارهداحرام وبده شدأن وحیثیدت کند، نام والقاب آنهارا برای خود واوالد خود انتخاب منایند وآن
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} َمدا كَداَن لِلنَِّدديِّ َوالَّدِذيَن آَمنُدوا أَْن مسلامن مناسب نیست، هللا تعالی مومنان را ازخواسنت مْفِر برای کفار منع مندود  میفرمایدد:

ِفُروا لِلُْمرْشِكَِي َولَْو كَانُوا أُوِي قُْرََب ِمنْ  ْْ َ لَُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب الَْجِحيِم { التوبة:  يَْستَ  ۱۱۲بَْعِد َما تَدَيَّ

پیْمَبومومنان را مناسب نیست که برای مرشکین مْفِر بخواهند اگر چه نزدیکان آنهاباشند بعداز آنکه برای آنها روشن - ترجمه:

 شد که مرشکان از اهل دوزخ اند.

شامل قطع دوستی مسلامن با کفار درزندگی وبعد از مرگ است؛ از همدین جهدت بدرای مفرسین کرام میفرمایند:)این آیه رشیف 

 الجامع لحكام القرآن مومنان جائز نیست که برای مرشکین مْفِر ودبا طلب منایند برای مرشکین مْفِر خواسنت جواز ندارد(.

ان خود را با کفدار مشدابه میکنندد ومانندد آنهدا که کسیکه با کفار دوستی میکند به مرور زم :نتیجه دوستی با کفار این است -41

آنها صحدت میکند واز بنعناِ ورسوماِ آنها متابعت وپیروی میکند که به اثر این کارها شخصیت وهویدت مانند لداس میپوشد و 

 مسلامن از بین میرود.

 سنن أَب داود ) َمْن تََشدََّه ِبَقْوم  فَُهَو ِمنُْهْم(. :میفرمایدرسول هللا صلی هللا بلیه وسلم 

 کسیکه خود را به یک قومی مشابه کرد از جمله آنها است.ترجمه:

ْ{ِنَا، اَل تََشدَُّهوا ِبداليَُهوِد َواَل ِبالنََّصداَرى، فَدِإنَّ تَْسدلِيَم اليَُهدوِد اْلَِشد) :درحدیث دیگری آمد  است َْ ارَُة ِبالََصداِبعِ، لَيَْس ِمنَّا َمْن تََشدََّه ِب

( سنن الَتمذيَوتَْسلِيَم   النََّصاَرى اْلَِشارَُة ِبالَكُفِّ

خود را مشابه میکند، خود را با یهود ونصارا مشابه نسازید چدرا کده سدالم دادن جمله ما کسیکه با غیر مسلامنان نیست از  -ترجمه:

 .است یهود اشار  به انگشت واز نصارا اشار  به کف دست

آنهاهم هجِر کند  وممکن است که بدون رضوِر در وطن آنها اقامت را اختیار کسیکه با کفار دوستی میکند شاید به وطن -4۵

:) أَنَا بَِرىٌء ِمْن كُلِّ ُمْسلِم  يُِقيُم بَْيَ کند در حالیکه مسلامنها از این چنین کارهامنع شد  اند، رسول هللا صلی هللا بلیه وسلم میفرماید

 ذیأَظُْهِر الُْمرْشِكَِي(. سنن أَب داود، الَتم

 من بیزار هستم از هر مسلامنیکه در میان مرشکین زندگی میکند . -ترجمه:

نتیجه دوستی با کفار، در ابیاد ومراسم دینی آنها سهم میگیرند، در حالیکه سهم گرفنت در ابیاد ومراسم دینی وملدی آنهدا در  -4۶

کدرام میگویندد مدراد از  بعَی از مفرسین يَْشَهُدوَن الزُّوَر { .} َوالَِّذيَن اَل :کار مخالف رشیعت است در آیه ذیل چنین آمد  است

 حاتم[ أِب ابن تفس{ ].کفار استزور ابیاد 

نتیجه وبواقب دوستی با کفار این است که مسلامن از ترقی ومتدن آنها متأثر میشود واز متددن آنهدا صدفت میکندوکوشدش  -4۷

ا ِمنُْهْم زَْهدرََة الَْحيَداِة ر این بار  میفرمایدمیکند که در نقش قدم آنها روان شود؛ هللا تعالی د نَّ َبيْنَيَْ  إََِل َما َمتَّْعنَا ِبِه أَْزَواج  :} َواَل مَتُدَّ

نْيَا لِنَْفِتنَُهْم ِفيِه َوِرزُْو َربَِّ  َخْ{ٌ َوأَبَْقى {   ۱۲۱طه : الدُّ

را بده آن بهرمندد سداخته ایدم، نعمدت هدای زیندت  دوچشم خود را مدوز به سوی نعمت هایکه ما گرو  های از کدافران -ترجمه:

 زندگانی دنیا است تا ایشان را بیازمائیم  وروزی پروردگاِر  بهَت وپایند  تر است.
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مراد از این آیت این نیست که مسلامنها در بخش اقتصادی ونظامی قوِ وترقی نداشته باشند؛ بلکه این وظیفه مسلامنها است که 

موارد پیش قدم باشند وکفار در بقب مسدلامنان بایدد روان باشدند طوریکده در صددر اسدالم جهدان کفدر بده باید از کفار در این 

 مسلامنها محتاج بودند.

 آنها است .وتاریخ  یکی از بواقب دوستی با کفار بمل کردن به تقویم -4۸

پیدایش حرضِ بیسی بلیه السالم وغیدر  بمل کردن به تقویم آنها بابث میگردد که روزهای ملی  ودینی آنهاتجلیل شود؛ مانند 

 بخاطر بمل نکردن به تقویم وتاریخ آنها تاریخ وتقویم اسالمی مبیان آمد  است.

شدد  قدوانین رشبدی  نشدیناست که قوانین وضعی جورشد  کفاربه جهان اسدالم آمدد  جانتیجه وبواقب دوستی با کفار این  -49

 است.

 نین کفری حاکم است که با قوانین رشبی در تَاد است.در رشائط فعلی در متام جهان اسالم قوا

 دوستی با کفار در کشور های اسالمی نصاب تعلیم وتربیه را زیان مند میکند ودر جوامع اسالمی تقلید کفار رایج میشود. -۱4

 م کامل وپور  دارد.درمتام کشور های اسالمی سیستم تعلیم وتربیه از کفار کاپی شد  است در حالیکه اسالم در این بار  نظا

 جائزاست:تعامل ظاهری با کفار 

 تعامل با کفار به معنی دوستی نیست .

 نصوص دینی در این مورد داللت میکندکه باکفار تعامل کردن جواز دارد وتعامل با کفار معنی دوستی ندارد.

هللا صلی هللا بلیه وسلم  بددهللا ابن اریقط را تعامل با کفار در امور دنیوی مثل خرید وفروش، اجار  دادن وبه اجار  گرفنت.رسول 

 به صفت رهنامبرای خودگرفت .

همچنان رسول هللا صلی هللا بلیه وسلم زر  خود را نزد یهودی گرو گذاشت، همدین گونده دالئدل بدی شدامری موجدود اسدت کده 

 .همرای کفار معامله کردن جائز است

 منود  ایامن بیاورند.آنها اثر اخالو اسالمی بر  ز دارد بخاطریکهوهمچنان با کفار رفتار نیک جوا

 کند.ند تا اورا به سوی کعده رهنامئی ابرهه فرستاد   وشخصی را به نام ابورغال، همرا

د را فرسدتاد تدا امدوال رسید که مکانی میان طائف ومکه است فرماندهی ازفرماندهان خو «مْمس»وقتی که ابرهه به موضعی به نام 

 آوری منود  با خود بَبد.)قریش(راگرد تهامه يعني

ابورغال در)مْمس(فوِ شد بعد از وفاِ آن، مردمان برب قَب اورا سنگ باران کردند، درمْمس قَب او هست که مدردم اورا بده 

 )الس{ة الندوية البن هشام(سنگ میزنند.

اسالمی دفاع منی کنند بلکه بدرای بیگانده هدا که خود آنها ازاسالم وازمقدساِ هرزمانه اشخاص وافرادی  مانند ابورغال هست در 

وقوِ های طاغوتی شیطانی رهنامئی میکنند ونقش رهنامرا اداء میکنند وبه خانه خود آنهارا می آورند، این اشخاص باید بدانند 

 که ِسنوشت آنان هم مانند ابورغال میداشد که بعد ازمرگ قَبآنان را سنگ باران میکنند.

 

 السالم علیکم ورحمت هللا وبرکاته 

 


