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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
 »  سعـيـدی ــ سعيد افـغــانی«امـيـن الـديــنداکتر الحاج 
  ٢٠١۶ جنوری ٠۴

  
 !اھانت وتوھين به دين مقدس اسالم

 

 بشريت از شر و فساد و رھنما برای انتخاب راه صالح وفالح و ئی را برای رھاهللا تعالی پيامبران و رسوالن خويش

خرين پيامبراسالم محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم  آانتخاب راه رسوالن و پيامبران الھی و درين سلسله انتخاب راه 

  .مبعوث کرده است

 حسنه توانست دين ۀــ رحمت برای عالميان با موعظ پيامبران و ازجمله آخرين پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم 

  . اسالم را به قلب ميليون ھای ميليون انسان داخل و مسلمانان صادق در خدمت اسالم قرار گيرند

اين وضعيت نه به تشدد و نه ھم به زور و نه ھم به اکراه و تباه کردن مردم و از اسالم دين رعب و ترس ساختن نمی شود 

  . تشدد و ارعاب تأثير معکوس خواھد داشت و داردو چنين برخورد

ۀ دين اسالم مانند دين انتخاب با فرستادن پيامبران و درين سلسله پيامبر آخرين يعنی محمد صلی هللا عليه وسلم  وسيلــ

ش ين دنيا  و ابتالء که آن ھم ضرورت بشر است برای انسانھای پيشکاليت از عمل کرد خويش دروانتخاب و قبول مسؤ

  . وتقديم شده است

اھانت به اديان  آسمانی وابراھيمی  و به علت ھر افراط و تفريط به نام دين به صورت قطع مبرر ندارد و خالف اصول 

  .زندگی باھمی، خالف قوانين نافذ، خالف عدالت و به صورت قطع خالف شرع محمدصلی هللا عليه وسلم است

نافذ کشور ما دولت جمھوری اسالمی افغانستان که قوانين آن استخراج شده مطابق به مندرجات قانون اساسی و قوانين 

  .شود  عليه دين اسالم مجاز نيست و جرم شمرده میئیند، نيز توھين و بدګواز اصول دينی ا

نسان لذا ايمان داشتن به خود ا.  هللا تعالی آگاه استاست و بر قلبھا اقرار به لسان وتصديق به قلب هاز  طرف ديگر عقيد

کند درين   را برای خود نگذاشته وشخص فتنه می اما اگر در جوامع اسالمی ازين مسأله فـتـنه ساخته و آن. تعلق دارد

   .کار تنويری و توضيحی برای فتنه گر درمقام اول قرار دارد. صورت بر حاکميت اسالمی است تا مانع فتنه شود

را بھانه قرار دادن برای اھانت  و دشنام  ط وتفريط در دنيای ما و آناستفادۀ سوء از وضع موجود و به بھانه ھای افرا

مخالفان اسالم اعم از  . بوده و نه اول بود و نه ھم آخر خواھد بود کدام بھانه، چال و فريب جديد ندادن به مقدسات دينی

تعليمات ۀ  ضديت ومخالفت ھممشركان، كافران، منافقان  و مرتدين با استفاده از تمام فرصت ھای ممکن و ناممکن  در
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کنند که به اين ترتيب ضرر به  زنند و گمان می و دساتيراسالمی و قوانين نافذ کشور ما دست به  اھانت وناسزا گفتن می

  . اسالم رسانيده خواھند توانست

ن تالش ھای  از حمايت از دين اسالم و اصول آن وعده داده شده و درين راستا چني،در نصوص شرعی دين مقدس اسالم

زند خارج از   را که به چنين اعمال و اقوال دست مییغير انسانی وخالف قوانين نافذ کشور را مردود شمرده و شخص

  .باشد اسالم دانسته و موجب نکوھش ونفرين می

را ھم سمانی و نادرست آن با تمام صراحت حتی دشنام دادن و استعمال کلمات رکيک را به اديان غير أدرقرآن عظيم الش

  . منع نموده و حتی مسلمانان را از استعمال کلمات رکيک در حق اديان باطل نيز برحذر ميدارند

و التسبوا الذين يدعون من «: فرمايد ن مانند دين عادل و در ھمه مراحل عادل چنين میأهللا تعالی در قرآن عظيم الش

 ۀسور( »ھم ثم الی ربھم مرجعھم فيبنھم بما كانوا يعملوندون هللا فيسبوا هللا عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عمل

از روی ظلم و جھل خدا را دشنام ) نيز(مبادا آنھا  معبود كسانی را كه غير خدا را می خوانند دشنام ندھيد )١٠٨.انعام

 را از آنچه دھند، اين چنين برای ھر امتی عملشان را زينت داديم سپس بازگشت آنھا به سوی پروردگارشان است و آنھا

  ) .و پاداش و كيفر می دھد(عمل می كردند آگاه می سازد 

آنھا نيز به مقدسات راستين شما نيز اھانت وتوھين :  اين ممانعت اينست که مبادا اين عمل باعث شود کهۀحکمت وفلسف

  . نمايند

 به اجماع اھل علم کفر اکبر  اسالم  دين مقدساھانت وتوھين به ًچنانچه قبال اشاره کرديم : در تعليمات دين مقدس اسالم

  .  اسالم خارج می کندۀاست، و انسان را از داير

 شھادتين بر زبان آرد، اگر توبه ًتوبه کند و مجدداکه بنا بر نادانی و ھر علت ديگر چنين کاری را بکند بايد  مسلمانی

  . گردد  قرار گرفته، مجازات مییئاز جانب حاکميت اسالمی مورد پيگرد عدلی وقضاعنوان حد ارتداد ه نکند ب

لعنت «: طور مثال  بگويد ه  به دين اھانت نکند، ولی  دين شخص مسلمان معينی را دشنام دھد، بًولی اگر کسی مستقيما

الفاظ، و شخص مورد دشنام واقع شده مسلمان باشد، در و يا امثال اين » لعنت بر دين پدر و مادرت«يا » بر دينت

بعضی از اھل علم احتمالی .  استی کفرۀ ادای کلمــآنصورت ظاھر کالمش اينست که دين را دشنام داده و لذا اين نيز 

شخص بلکه تدين و کيفيت دينداری ) نه دين اسالم(متخلف ممکن است منظور : که را در اين بين روا دانستند و آن اين

اگر قرائن بر اين احتمال (، پس در اين ھنگام متفاوت شودرداشت باز قرائن محيط ين صورت ممکن ادر. ش باشدمخاطب

  . توبه کندکفری ۀ  از تکرار اين کلمـشخص دشنام دھنده تعزير و تنبيه می شود، ولی در ھرحال بايد) داللت کند

نظر دارند که ھرکسی امت اسالم يا دين مسلمين را دشنام دھد کافر فقھاء اتفاق « : در کتاب دائرة المعارف فقھی آمده

  :می گردد، اما اگر دين مسلمانی را دشنام دھد

دشنام  که دين يک فرد مسلمان را اھانت و در اين ھيچ جای شک نيست شخصی: گويند پيروان مذھب  امام ابو حنيفه می

بيح قر ھدف شخص در اين دشنام واھانت از اخالق بد و رفتار ولی اگ) »الفصولينجامع «کتاب . (دھد ، کافر است می

ويل محتمل است، پس نبايد برشخص متذکره حکم تکفير أآن شخص مسلمان باشد نه دين مسلمان، در اين صورت ت

  ).٢۴/١٣٩(» الموسوعة الفقھية«: تفصيل موضوع ( » صادر کردد 

  :  هللا می گويد ةشيخ عليش مالکی رحم

را اھانت ودشنام دھد وھدف آن  شريعت مطھر و احکامی باشد که هللا ) اسالم(يا مذھب ) اسالم(ا ملت کسی که دين ي«

صورت مطلق  کافر است، و اگر دشنام خود را آشکار کند پس ه متعال برای بندگانش تشريع کرده، است، اين شخص ب

  .شته شود کر آن بايد عنوان مرتد از او طلب توبه می شود، اگر توبه کرد خيلی خوب در غيه ب
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و دينداری او باشد، اين به معنای دشنام دادن مسلمان است و به اجتھاد ) دشنام داده شده(ِو اگر قصد او احوال شخص 

حکم قصد ) از علماء( و فرق بين اين دو قصد با اقرار يا قرائن مشخص می شود، ھرچند بعضی  حاکم تنبيه خواھد شد

اگر تارک نماز به کسی که به وی می گويد نماز : گفتند » ارتداد« در مبحث  ًستند، مثالدوم را ھم مثل قصد اول دان

اگر با گفتن اين سخن قصد اين را داشته که نماز ! ھرگاه به بھشت داخل شدی در را پشت سرت ببند: بخوان بگويد 

ثيری برايش ندارد أت) نی نماز ناصح اويع( و اگر قصد داشته که نماز او  ثيری در دين ندارد، پس به اتفاق مرتد شدهأت

فتح العلی المالک فی «.»چرا که وی را از فحشاء و منکرات بازنداشته در آنصورت در ارتداد او دو قول وارد شده است

  ).٢/٣۴۶(» الفتوی علی مذھب اإلمام مالک

ه دشنام دين مسلمانی در حکم البته اين احتمال که ذکر کردند ممکن است بسيار نادر روی دھد، اما اصل بر آنست ک

 هللا در جای ديگری از کتابش سخنی از ةدشنام اسالم است، و برای نادر بودن ھمين احتمال است که شيخ عليش رحم

مردی دين : ال می شودؤکه از ايشان س اين احتمال نکرده و دشنام دھنده به مذھب مسلمان را کفر دانسته است، چنان

آيا مرتد می .. .نفرين به مذھبت : مينطور مذھب ديگری را لعن کرده و به ديگری می گويد  و ھ فردی را لعن می کند

  شود؟

  الحمد  والصالة والسالم علی سيدنا محمد رسول هللا، آری با اين سخن مرتد می شوند،« : جناب ايشان پاسخ می دھند

  ).٢/٣۵۵(» لعلی المالکفتح ا» «..مستحق کشتن ھستند، ) فقھاء(اگر توبه نکنند به اتفاق 

وند انشاء  چه دين را دشنام دھد يا شخص را  توبه نصوح است، کسی که توبه کند خدا– دشنام دھنده ۀدر ھر حال کفار

کسی : که از امام نووی می پرسند ديب ھم ھست، چنانأ توبه اش پذيراست، اما دشنام دھنده مستحق تعزير و تهللا تعالی 

  و يا امثال اين الفاظ قبيح چه چيزی بر او واجب است و آيا گناھکار است؟! يا ای خوک! ای سگ: که به مسلمانی بگويد

، ھم گناھکار است و ھم تعزير می شود، و بايد توبه کند«: جواب فرمودند صفحه  » فتاوی النووی» « وهللا اعلم. الحمد 

)٢٢۴.(  

  

  :يادداشت 

جزاء ھای حدودی شروط آن به صورت دقيق در قرآن از جانب . ندجزاء ھا دراسالم يکی حدود  و ديگرتعزيرات ا

اما تعزيرات به حسب لزوم ديد . شارع که درشرع اسالم هللا تعالی است تشريع،  تشريح و محدود شده و مشخص اند

  پايان.   گيرد شرع غرای محمدی صورت می حاکم به صورت متناسب در چوکات قوانين نافذ و

  

  :تتبع ونگارش 

 »  سعـيـدی ــ سعيد افـغــانی«امـيـن الـديــنداکتر اج الح

  مسؤول  مرکز کلتوری د حــق الره ــ  جـرمـنی مـديـــر مرکز  مطـالعات  سـتراتيژيک افـغان و

  

 

 

 
 


