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َﻰ ﻛَﻠﻤﺔٍ ﺳﻮاء ﺑﻴﻨَﻨَﺎ وﺑﻴﻨَﻜُﻢ أَﻟﱠﺎ ﻧَﻌﺒـﺪ إِﻟﱠـﺎ اﻟﻠﱠــﻪ وﻟَـﺎ
»ﻗُﻞْ ﻳﺎ أَﻫﻞَ اﻟْﻜﺘَﺎبِ ﺗَﻌﺎﻟَﻮا إِﻟ ٰ
ﻧُﺸْﺮِك ﺑِﻪ ﺷَﻴﺌًﺎ وﻟَﺎ ﻳﺘﱠﺨﺬَ ﺑﻌﻀُﻨَﺎ ﺑﻌﻀًﺎ أَرﺑﺎﺑﺎ ﻣّﻦ دونِ اﻟﻠﱠـ ﻪ ﻓَﺈِن ﺗَﻮﻟﱠﻮا ﻓَﻘُﻮﻟُـﻮا اﺷْـﻬﺪوا
ﺑِﺄَﻧﱠﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮنَ«
»]اي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب[ﺑﮕـﻮ :اى اﻫـﻞ ﻛﺘـﺎب ،ﺑﻴﺎﻳﻴـﺪ از آن ﻛﻠﻤـﻪاى ﻛـﻪ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﻢ :آﻧﻜﻪ ﺟـﺰ ﺧـﺪاى را ﻧﭙﺮﺳـﺘﻴﻢ و ﻫـﻴﭻ ﭼﻴـﺰ را
ﺷﺮﻳﻚ او ﻧﺴﺎزﻳﻢ و ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را ﺳﻮاى ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺶ ﻧﮕﻴـﺮد.
اﮔﺮ آﻧﺎن روﻳﮕﺮدان ﺷﺪﻧﺪ ﺑﮕﻮ :ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ«.
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