 ‐ 371639ﻣﺧﻮاﻫﺪ اﺳﻼم ﺑﯿﺎورد ،اﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺗﺪ و ﻣﻠ ﯾﻤﯿﻦ و ﺳﺤﺮ و ﺟﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻮال

ﻣﻦ در ﯾ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺴﯿﺤ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم و ﺧﻮدم ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺤ ﺑﻮدم اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮی ﻃﻮﻻﻧ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﻣﻧﻮﯾﺴﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮم و ﻣﻦ ﮔﻮاﻫ ﻣدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﺰ اﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ اﻟﻪ اﺳﺖ و
اﺳﻼم ﻣﻦ ﻋﻠﻨ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻗﺴﻢ ﻣﺧﻮرم ﮐﻪ ﭘﺪرم ﻣﺮا از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻗﺒﻼ ﯾ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ
درس ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾ ﻗﺮآن داد اﻣﺎ ﭘﺪرم آن را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮوﻧﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ
آنﭼﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﯾﺮادﻫﺎﯾ وارد ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺗﺮﺳﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﻣﻦ
ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻠ ﯾﻤﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺤﺮ و ﺟﻦ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ رﺟﻢ ﻣﺮﺗﺪ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﯿﺴﺘﻢ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد
ﺣﺲ ﮐﻨﻢ دارم ﺧﻮدم را وارد اﻧﺪﯾﺸﻪ و دﯾﻨ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .وﻗﺘ از اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ آنﭼﻪ در اﺳﻼم آﻣﺪه ﺑﺪون ﻓﺮ ﮐﺮدن ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ رﻓﺘﺎر ﻣﮐﺮدم وﻗﺘ
ﻣﺴﯿﺤ ﺑﻮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﻓﺮ ﻣﮐﺮدم ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﻘﻠﻢ ﻣﺮا ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﻼم درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر
ﺣﻖ دارم درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺧ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﻫﺴﺖ اﻋﺘﺮاضﻫﺎﯾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﺮ و اﯾﻦ ﭼﻨﺪ اﻋﺘﺮاض اﻧﺪک
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد در ﻧﺎه اﺳﻼم ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﺘﻮارﺗﺎن ﺗﺒﺮﯾ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ و از اﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺮﯾﺪ و دﻟﺘﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و وارد
دﯾﻨﺶ ﺳﺎزد و وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن را از ﺷﻤﺎ دور ﺑﺮداﻧﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
دﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد ﺑﺮ او ﻻزم ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﭼﻪ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ـ اﻟﺒﺘﻪ
اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺣﻤﺖ آن را درک ﻧﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻀﺎﯾﺎﯾ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﺳﻼم ﻣﻄﺮح
ﻣﺳﺎزﻧﺪ ﺣﻤﺘﺶ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و دﻟﯿﻠﺶ واﺿﺢ و ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن راﻫ ﺟﺰ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ درﺳﺘ آن و ﻣﻮاﻓﻘﺘﺶ ﺑﺎ
ﺣﻤﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺗﻼش اﺳﻼم در راه آزادی ﺑﺮدﮔﺎن
از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ اﺣﺎم ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻠ ﯾﻤﯿﻦ اﺳﺖ .اﺳﻼم در ﺣﺎﻟ ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮدهداری اﻣﺮی ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮد
ﺣﺘ ﻧﺰد اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ آﺳﻤﺎﻧ) ﯾﻬﻮدﯾﺖ و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ(! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﻼم ﻗﻮاﻧﯿﻨ را ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ از ﺑﺮدﮔﺎن ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﻋﻤﻼ آزاد ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﻼم ﺑﻪ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدﮔﺎن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد و
اﺟﺮ ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺮار داد و آزادی ﺑﺮدﮔﺎن را ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ و ﻇﻬﺎر و ﺟﻤﺎع در روز رﻣﻀﺎن و ﮐﻔﺎرۀ
ﺷﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻗﺮار داد .ﺣﺘ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﺮدهداری وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم آزادی ﺑﺮده راﺣﺖﺗﺮ از روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻣﺎه ﭘ در ﭘ ﺑﻮد!
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺑﺮدهداری در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ آن را اﻟﻐﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﺮ اﺣﺎم و آداب در ﻣﻮرد ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﺎن را در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی آزاد ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ.
زدن و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺷﺮع اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮده ﻫﻤﺎن ﻏﺬاﯾ را ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺶ ﻣﺧﻮرد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ او ﻟﺒﺎس
ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از ﺗﻮاﻧﺶ ﺑﻪ او ﮐﺎر داده ﻧﺸﻮد ﺑﻠﻪ ﮐﻔﺎرۀ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮدهاش را زده آزادی او ﻗﺮار داده اﺳﺖ!
اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺠﺎل ذﮐﺮ ﻧﺼﻮص در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﮐﻤ از اﯾﻦ ﻧﺼﻮص را ﯾﺎدآور ﻣﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ اﺳﻼم ﺑﺮای آزادی ﺑﺮدﮔﺎن
و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی واﻻﯾﺶ ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮده ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﭘ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺑﺨﺎری ) (۶۷۱۵و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۵۰۹از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»آنﮐﻪ ﺑﺮدۀ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ را آزاد ﮐﻨﺪ اﻟﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن او ،ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن وی را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﺣﺘ ﺷﺮﻣﺎه در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮﻣﺎه«.
و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۶۵۷از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﻮد» :آنﮐﻪ ﺑﺮدهاش را ﺑﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﮐﻔﺎرۀ ﮐﺎرش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آزادش ﮐﻨﺪ«.
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و ﺗﺮﻣﺬی ) (۱۵۴۲از ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻘَﺮِن ﻣﺰﻧ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﯾﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺮادر ﺑﻮدﯾﻢ و ﯾ ﺧﺎدم )ﺑﺮده(
داﺷﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ ﯾ از ﻣﺎ او را ﮐﺘ زد »ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﺎ را اﻣﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ او را آزاد ﮐﻨﯿﻢ«.
و ﺑﺨﺎری ) (۳۰و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۶۶۱از ﻣﻌﺮور ﺑﻦ ﺳﻮﯾﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻮذر را در رﺑﺬه ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﻠﻪای ﺑﺮ ﺗﻦ
داﺷﺖ و ﻏﻼﻣﺶ ﻧﯿﺰ ﺣﻠﻪای ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ و ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻫﻢ دﺷﻨﺎم دادﯾﻢ و او را ﺑﺎ ﻣﺎدرش
ﻃﻌﻨﻪ زدم ،ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :آﯾﺎ او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺎدرش ﻃﻌﻨﻪ ﻣزﻧ؟ ﺗﻮ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘ ﮐﻪ در ﺗﻮ
ﺟﺎﻫﻠﯿﺘ ﻫﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺘﺰاران ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را زﯾﺮ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮادرش
زﯾﺮ دﺳﺖ او ﺑﻮد از ﻫﻤﺎنﮐﻪ ﻣﺧﻮرد ﺑﻪ او ﻏﺬا دﻫﺪ و از آنﭼﻪ ﻣﭘﻮﺷﺪ ﺑﺮ او ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾاش را
ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻠﯿﻒ ﻧﻨﯿﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻠﯿﻔﺸﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺧﻮد آﻧﺎن را ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ«.
ﻗﺒﻼ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن و ﻣﻨﺎﻗﺸﮥ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ از زﯾﺒﺎﯾﻫﺎی اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎرۀ ) ( 326235و ﺷﻤﺎرۀ ) ( 94840را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺳﻮم:

ﺣﻤﺖ از ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺣﺪ ارﺗﺪاد
اﻣﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮﺗﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ دال ﺑﺮ ﮐﻤﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺗﻼش آن در ﺣﻔﻆ دﯾﻦ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﺧﻮد آن ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ در ﭘ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻮی ارﺗﺪاد وﺳﻮﺳﻪ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮود و ﭼﻮن ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺟﺎﻣﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن
اﺳﺖ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮده اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣورزد و اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آن ﺷﺒﻬﻪ ﻣاﻧﺠﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ارﺗﺪاد ﺷ را در دل ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺿﻌﯿﻔ دارﻧﺪ ﻣاﻧﺪازد ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺮار ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺒﻮد ﻓﻼﻧ و ﻓﻼﻧ ﺗﺮﮐﺶ ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺎل آنﮐﻪ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ و ﮐﻔﺮ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﻤﭘﺴﻨﺪد ﺑﻠﻪ دﯾﻨﺸﺎن را ﺣﻔﻆ ﻣﮐﻨﺪ و آنﭼﻪ را ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺷ اﻓﺘﺎدن و ﺿﻌﯿﻒ
ﺷﺪن دﯾﻦﺷﺎن ﻣﺷﻮد از آﻧﺎن دور ﻣﺳﺎزد.
از ﺳﻮی دﯾﺮ اﮔﺮ ﻣﺮﺗﺪ را رﻫﺎ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و ارﺗﺪاد را آزاد ﻣﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻼم اﺳﻼم ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﭙﺲ ﮐﻔﺮ ﺑﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﺳﻮده ﺧﺎﻃﺮ اﻟﺤﺎد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻠﻪ ﺑﻮﯾﻨﺪ اﺳﻼم ﻣﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺴﺎﺧﺖ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ در ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻣﺮدم ﺷ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﻓﻄﺮتﻫﺎ را آﻟﻮده ﺳﺎزﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺑﺮﺧ از
ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻪ ﺣﺪ ﻣﺮﺗﺪ در آن اﺟﺮا ﻧﻤﺷﻮد رخ ﻣدﻫﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﻔﺮ ﻣﺷﻮد ﮐﻤ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺷﺮ را
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ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ) ( 20327را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﭼﻬﺎرم:

ﺳﺤﺮ و ﺟﻦ و ﻣﺲ )ﺟﻦ زدﮔ (ﻫﻤﻪ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻊ ﻣﺷﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺎر ﻧﯿﺴﺖ
اﻣﺎ ﺳﺤﺮ و ﺟﻦ و ﻣﺲ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ اﻣﺖﻫﺎ و ادﯾﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﺮفاﻧﺪ و در ﯾﻬﻮدﯾﺖ و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺖ و دﯾﺮ ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺶﻫﺎی ﻧﺼﺮاﻧ و راﻫﺒﺎن آﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺎدهروی ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ
و ﺧﯿﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺎن روی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ واﻗﻌ ﮐﻪ ﻧﻤﺷﻮد اﻧﺎرش
ﮐﺮد و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺖ اﻣﺎن داﺷﺖ و در ﻣﺠﻠﺴ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﯾ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺮوع ﯾﺎ ﺟﻦزده رﻗﯿﮥ ﺷﺮﻋ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺷﻮد
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨ ﺧﻮاﻫ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺑﺮ زﺑﺎن ﯾ زن ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷ ﻧﻤﮐﻨ ﺳﺨﻦﮔﻮ ﯾ ﻣﺮد اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺷﺨﺺ ﺑﻪ زﺑﺎﻧ ﺟﺰ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﺑﻮﯾﺪ ﺣﺎل آنﮐﻪ ﯾ ﮐﻠﻤﻪ از آن زﺑﺎن ﻧﻤﻓﻬﻤﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺟﻨ] از زﺑﺎن ﺷﺨﺺ ﺟﻦ زده[
درﺑﺎرۀ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و زﺑﺎن و دﯾﻦ ﺧﻮدش و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ دﯾﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
را رد ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وارد ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ درون اﻧﺴﺎن و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ او را ﺑﻌﯿﺪ ﻧﻤداﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎ ﻧﺺ ﺻﺤﯿﺢ را
ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ دارﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻪ اﻧﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ و از ﻧﺰدﯾ
دﯾﺪهاﯾﻢ.
ﮔﻤﺎن ﻧﻤﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺮ ﻣﻼﺋﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻼﺋﻪ را ﻫﻢ ﻧﻤﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻠﻪ در ﭘﯿﺮوی از ﺳﺨﻦ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ ﺑﻪ
وﺟﻮدﺷﺎن اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ.
ﭘﻨﺠﻢ:
آﯾﺎ ﻋﻘﻞ اﺟﺎزه دارد ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾ از اﺣﺎم ﺷﺮﻋ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺎﻧﻊ ﻧﯿﺴﺖ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ؟
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ :ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺑﺮﺧ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﺳﻼم آﻣﺪه اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﯿﺪ… اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺘ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ:
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ﻋﻘﻠﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم درﺳﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ،اﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻘﻞ ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرﺳﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ وﺣ ﺷﻮد ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ درﺳﺘاش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و
دﯾﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد درﺑﺎرۀ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗ ﮐﻪ در ﺷﺮع آﻣﺪه اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘ ﺷﺮع ﻣﻌﺘﺮف اﺳﺖ و داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر
در ﺷﺮع آﻣﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ دﭼﺎر ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﯾﺮا ﻋﻘﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﻼم اﻟﻪ و وﺣ اوﺳﺖ و اﯾﻦﮐﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ و داﻧﺎﺗﺮ و ﺣﯿﻢﺗﺮ اﺳﺖ
و اﯾﻦﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨ ﻫﻤﮥ اﺣﺎﻣ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺸﺮوع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺣﻖ
اﺳﺖ و ﻋﺪل اﺳﺖ و رﺣﻤﺖ و ﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ آﯾﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﺮ ﺣﻤ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻋﺘﺮاض
ﮐﻨﺪ؟ و ﻣﺪﻋ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﯾﺮاد وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ در ﺧﻮد ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﺎ ﺣﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ؟
و اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻢ اﻟﻪ اﺳﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﭘ ﺣﻤﺖ ﺷﺮع از
آن ﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮع ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﺪﺑﺮ ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﻟﻪ داﻧﺎﺗﺮ و ﺣﯿﻢﺗﺮ و ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ
اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﻤ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ دﯾﺮ ﺣﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ.
و اﯾﻦ را ﺑﺪان ای ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ را ﺑﺮای دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮ از اﺳﻼم و ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و او
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎت را ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ و ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ را ﺑﻮ و اﺳﻼم ﺑﯿﺎور و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﻫﺮ ﺷﺒﻬﻪای ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا ﻣﻄﺮح ﻣﺷﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﻮد را دارد زﯾﺮا اﯾﻦ از ﺳﻮی اﻟﻪ ﺣﯿﻢ و ﻋﻠﯿﻢ اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻦ آنﮐﻪ :اﮔﺮ ﺑﻪ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎوری ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮاﻫ آورد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ از اﺣﺎم او
ﺧﺎﻟ از ﻋﺪل و ﺣﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
و اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ اﯾﻤﺎن آوردی و ﮔﻨﺎﻫ ﮐﺮدی و اﻣﺮی از اواﻣﺮ اﻟﻬ را ـ ﺑﺪون اﻧﺎر آن ـ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادی ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺧﯿﻠ ﺑﻬﺘﺮ از
ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮش ﻣﯿﻨﺪاز ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻤداﻧ اﺟﻞ ﮐ ﻓﺮا ﻣرﺳﺪ و ﻣﺮدم را ﻣﺑﯿﻨ ﮐﻪ ﯾ ﺑﻪ ﯾ ﮐﻢ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﯾ

6/5

ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری و دﯾﺮی ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﮥ دﯾﺮ.
و اﯾﻦ اﺷﺎل ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺳﻼم ﺧﻮد را ﻣﺨﻔ ﮐﻨ و ﺑﻪ ﻗﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻓﺮاﯾﺾ را اﻧﺠﺎم دﻫ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ ) ( 175339و ) ( 100627و ) ( 188856و ) ( 165426را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
از اﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ راﺿ ﺷﻮد و ﻗﻠﺒﺘﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد واردﺗﺎن ﺳﺎزد و ﻧﻌﻤﺘﺶ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻓﺮدوس اﻋﻠ را ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﮔﺮداﻧﺪ.
اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ زودی اﺳﻼم آوردن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺸﺎرت دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻌﺎدت و ﺷﺎدی ﻣﺎﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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