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  » سعيد افغانی –سعيدی « امين الدين داکترالحاج 
  ٢٠١۶ جنوری ١١

  
 عجله و شتابزدگی

 !در تکفير اشخاص حرام است
 

 بيند و بر قلبھا هللا تعالی می  شرع ظاھر را.  شخص ديگر نبايد عجله نمايدشخص مسلمان برای اصدار  حکم تکفير بر

 .گاه استآ

ه ب. با اين كار نمی توان دين ما را در قلبھا داخل كرد. ازدين رحمت و رھنما نبايد دين ارعاب و ارھاب و ترس ساخت

  .باشد   کبيره میان گناھۀعكس سبب نفرت و طغيان شده و اين کار از جمل

و الزمست شروط تکفير پديد آمده  که از اسالمش يقين حاصل شده با شک نمی توان اسالم را از وی سلب نمود صیشخ

 مسلمان اين است که ديگران را با ۀوظيف : باشند و موانع آن برطرف شده باشد که در ذيل به بررسی آن می پردازيم

و به کسی امر نشده که در مورد نھانی ھای مردم و ما فی   بصيرت و آگاھی به سوی هللا تعالی ودين اسالم دعوت کند

    .جزذات پروردگار کسی ديگری اطالع ندارد ه از نھان وضمير وقلوب انسانھا ب. ضمير شان حکم غيابی صادرکند

آن عمل و به مقتضيات » اشھد ان ال هللا اال هللا و اشھد ان محمدا عبده ورسوله«پس ھرکس که شھادتين را با زبان بگويد 

 اسالم ۀ مادامی که حرفی يا عملی را انجام نداده که او را از داير،کند در ظاھر به اسالم و مسلمان بودنش حکم می شود

 ين صورت ھم اجرای عمل كفري ممكن قصدي و ممكن از ناداني باشد كه بايد از طرف مرجع ذیادر. خارج کند

اين . سان و با عجله حكم به تكفير كردآالزم صورت گيرد تا ساده، صالح اسالمي در مورد  تحقيق الزم و كار تنويري 

 جايز نيست در چنين حالت حكم تکفير  .نه درايت، نه فھم درست و نه به مصلحت و نه ھم مطابق مطالبات شرع است

الح اين امت ن و سنت نبوی صلی هللا عليه وسلم ھدايات روشن در زمينه وجود دارند و سلف صأدر قرآن عظيم الش. کنيم

   : بر آن اجماع کرده اند

ْأيما امرئ قال ألخيه يا کافر فقد  «:از ابن عمر رضی هللا عنھما روايت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد  -١ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ َ ََ ٍَ ِ ْ َ ُّ

ِباء بھا أحدھما إن کان کما قال وإال رجعت عليه ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ َِ ََ َ ََ َ ْ ُ ُ َ ً به برادرش بگويد ای کافر قطعا اين کلمه به يکی از ھرگاه شخصی( » ِ

  .)آن دو برمی گردد اگر آن گونه که گفت، باشد، کافر است و گرنه اين کلمه به خود گوينده آن برمی گردد

ْمن « :از ابوذر رضی هللا عنه روايت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد  -٢ ِدعا رجال بالکفر أو قال عدو هللا َ َّ َّ ُ َ َ ََ ََ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِ ً ُ
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ِوليس کذلک إال حار عليه ِْ َْ َ ََ َ َ َ ََّ ِ َ که (ھرکس به شخصی برچسب کفر بزند يا به او بگويد ای دشمن هللا و او آن گونه نباشد » «َ

  .»جز اين نيست که اين کلمه به خود او برمی گردد) او می گويد

 کفر را بر برادر مسلمانش بدون دليل اطالق کند ۀورديم کسی که کلمآعمل  ه وری بآآن ياد  که در فوق از یدر احاديث

   .ًبه شدت تھديد شده است و از اين که بر هللا بدون علم سخن بگويد   شديدا برحذر شده است

  :  هللا می گويدةامام احمد حنبل رحم

 حق هللا و رسولش است و کسی حق چنين ؛فاسق کردنھمانا قبول کردن، حرام کردن ، پاداش و عذاب و تکفير و «

حکمی را ندارد و بر مردم واجب است که آن چه هللا و رسولش واجب کرده اند ، بپذيرند و آن چه که هللا و رسولش 

  .» تصديق کنند،حرام کرده اند حرام بدانند و آن چه هللا و رسولش خبر داده اند

 را یين رھنمودبرای ما چن:  بدان اشاره شد ًانبوی و کالم سلف صالح که مختصرن و احاديث أن عظيم الشآاز آيات قر 

  :دھد دست میه ب

که اصدار حکم  تکفير از احکام شرعی بوده  که حکم آن به قرآن و سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم برمی گردد و منھج 

 گمان يا تنھا به حکم عقل خود کسی را تکفير سلف صالح نيز ھمين است و جايز نيست برای کسی با اجتھاد و يا ظن و

  .يمئنما

بر مسلمان واجب است که در اين مورد بدون علم و آگاھی و دليل از قرآن و سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سخن  

نند  اسالم از بزرگترين امور دين است و در اين مورد ھماۀنگويد زيرا که وارد کردن و يا خارج کردن کسی از داير

ساير موارد دين، هللا و رسول برای ما کافی است پس در کل حکم در اين مورد از آشکارترين احکام دين است و بر ما 

  .واجب است که از هللا و رسولش پيروی کنيم و از بدعت گذاری دوری گزينيم 

را بنا دادن  نآ و گمان متزلزل ي اسالم بر كسی ادعای بدون شواھد غير قابل انكار مثبته كردن و به ظنئدر سيستم جزا

   .ن دوري جويدآگردد که مسلمان بايد از  مستحق جزای حد قذف مي

ال و جواب را در مورد خواھد داشت و ما درين عصر ؤدرين ميان زنده كردن گذشته كه شخص مرده و هللا تعالی س

اب عمل نا جايز را به علت عدم درك  شخص برای ما معلوم نيست و يا ارتككه مختومن گذشته سازيم آخود را قاضي 

 . اجتناب كردًان بايد جدآدرست فھم اسالمي كرده باشد و ما مستقيم به تكفير كس برويم امر مجاز شرعي نيست و از 

  وهللا اعلم بالصواب

 

 :تتبع ونگارش 

 » سعيد افغانی–سعيدی «مين الدين اداکترالحاج 

  جرمنی – کلتوری د حق الره مرکز لومدير مطالعات ستراتيژيک افغان ومسؤ

 

 
 


