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لطفا ً در افاده ھا احتياط كنيد!
چون اراده کردن جدی به کفر ھم کفر است!
اگر يک نفر شخص مسلمان با خود بگويد که من می خواھم کافر شوم شخص متذکره در حين ادای ھمين کلمه کافر می
گردد .
به طور مثال شخصی مسلمان با خود بگويد) :در آينده و يا ھم بزودی کافر می شوم() ،بزودی از اسالم خارج می
شوم() ،من مرتد شدم() ،من از اسالم بيرون آمدم() ،اگر فالن چيز روی دھد ويا ھم فالن کار به ذوق و مراد من عملی
نگردد ،من نيز کافر خواھم شد(؛ و يا امثال اين الفاظ را با خود بگويد ،بدون توجه به نيت قلبی اش که آن قصد قلبي بين
بنده و ﷲ تعالی  ،اما در ظاھر امر در دنيا ھمان لحظه کافر خواھد شد ،زيرا داشتن جزم و عدم ترديد بر اسالم شرط
است.
نبايد فراموش کرد که ترديد و دودلی بر ايمان بر ﷲ تعالی کفر می باشد.
عالم شھير جھان امام نووی در روضة الطالبين می فرمايد » :تصميم بر کفر در آينده ،ھمان لحظه کفر است ،و
ھمينطور ترديد داشتن و دو دل بودن در اين که کافر شود يا خير ،اينھم ھمان لحظه موجب کفر است و ھمچنين اگر آن
را به امری در آينده معلق گرداند ،مثالً بگويد  :اگر اموالم يا فرزندم تلف شود من نيز يھودی يا نصرانی خواھم شد )با
اين سخن نيز ھمان لحظه کافر می شود( .و نيز راضی شدن به کفر موجب کفر است ،حتی اگر کافری از او بخواھد که
قصد اسالم آوردن دارد و کلمۀ توحيد را برايش تلقين کند اما او آن را انجام ندھد و يا به وی اشاره کند که مسلمان نشود،
اينھم کفر است ،يا اگر مسلمانی بگويد مرتد شده او کافر است« )تفصيل بيشتر را می توان در روضة الطالبين )(۶۵/١٠
مطالعه فرمائيد .
ھمچنان در کتاب دائرة المعارف فقھی آمده » :فقھاء گفتند که اگر شخص مسلمانی تصميم به کافر شدن گيرد ،يا در
وحدانيت )خداوند( يا نبوت يا بعثت شک کند و يا نيت بريدن از اسالم کند ،يا متردد باشد که آيا کافر بشود يا خير ،يا
تصميم بگيرد که فردا يا در آينده کافر می شود ،در ھمان لحظه از اسالم خارج شده و مرتد است ،زيرا داشتن شک
مناقض عزم و اراده بر اسالم است« )الموسوعة الفقھية ).(٣٠٧ /۴٢
اء اگرخدا ناخواسته ھمچو الفاظ از انسان صادر گردد ،بال درنگ توبه نموده و شھادتين را بر زبان خويش جاری
بن ً
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سازد تا دوباره وارد اسالم شود ُ َ ».
محمداً عبده ورسوله « ونبايد فراموش کرد که نه
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تنھا جاری ساختن شھادتين باعث داخل شدن مجدد وی به اسالم می گردد و بعد از آن بايستی به مقتضای شھادتين نيز
عمل کند از قبيل عمل به ارکان ايمان و اسالم.
پروردگار مارا گمراه نكن بعد ازاين كه ھدايت شديم .آمين
تتبع ونگارش :
الحاج داکترامين الدين » سعيدی – سعيد افغانی «
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