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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  )سعيد افغانی(ين الدين سعيدیمالحاج داکتر ا

  ٢٠١۶ سپتمبر ١٣

  

  ٢١ -تفسير احمد
  ٣ -ترجمه و تفسير سورۀ البينه 

  :نواقض اسالم عبارتند از

  .وردن در عبادت خـدای يکتا و برای او شريک قائل شدن شـرک آ:اول

ُإن هللا ال يغفر أن يشرک به ويغفر  : خداوند می فرمايد ُ ُِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َِ ْ َ َ ّ َّ َما دون ذلک لمن يشاء ِ َ ََ َِ ِ َ َ خـداوند نمی بخشد ( ).١١۶ النساء ۀسور(ُ

   ).دآمرز که به او شرک آورده شود، و جز آن را برای ھرکس که بخواھد، می 

َمن يشرک با فقد حرم هللا عليه الجنة ومأواه النار وما  : ومی فرمايد َ َ ََ َ َُ َُّ َُّ ْ َ َ ََ َْ ِ َِ َ ُ ّ َّّ ْ ِ ْ ِ ْللظالمين من ْ ِ ِ ِ َِ ٍأنصار  َّ َ   ) ٧٢آيت  المائدة ۀسور(َ

است، و  ) دوزخ(آتش  بی گمان کسی که به خداوند شرک آورد، خداوند بھشت را بر او حرام می گرداند و جايگاھش  ( 

   ).ستمکاران ياورانی ندارند

ھمچنين نذر کردن و   شرک در عبادت خـداوند متعال دعا کردن مردگان و طلب مدد خواستن از آنھاست، و ۀو از جمل

   .ذبح و قربانی برای آنھاست

) سازد توجه او يعنی دعای خود را م( که بين خود و بين خدا واسطه قرار دھد و از آن واسطه چيزی بخواھد  کسی:دوم

   .است اجماع علماء و دانشمندان اسالم بر کفر آنان   و از او شفاعت بطلبد و بر او تـوکل کند، چنين اشخاصی

که مذھب آن  و يا اين که در کفر آن مشرکان شک و ترديد داشته باشد،  که مشرکان را کافر نداند، و يا اين  کسی:سـوم

   .مشرکان را صحيح بداند کافر است

است از   کاملتر و بھتر  که اعتقاد داشته باشد که ھدايت و دستورھای غير رسـول اکرم صلی هللا عليه وسلم   کسی:چھارم

صلی هللا عليه  که بگويد حکم و قضاوت غير رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم ، و يا اين ھدايت و دستورھای رسـول اکرم 

ْکه حکم و قضاوت طواغيت صلی هللا عليه وسلم ، مانند کسانی ر بھتر است از حکم و قضاوت پيامب   وسلم  قوانين ( ُ

   .می باشند را که غير شرعی باشد بر قوانين شرعی و دينی برتری می دھند و اينھا ھمه کافر  )کشوری رسمی 

ْحکم   و قضاوت و  برای امت اسالمی از ھدايت بشری صلی هللا عليه وسلم  که به چيزی از آنچه رسول هللا   کسی:پنجم ُ

دارد، باز ھم جزو کافران  که از آن نفرت  ُبه قرآن و سنت آورده، بغض ورزد، اگر چه به آن حکم عمل کند، در حالی

   .می باشد
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ُذلک بأنھم کرھوا ما أنزل هللا «  :خداوند متعال می فرمايد َّ َ ََ َ ََ ُ ِ َ ْ ُ َّ ِ ِ ْ فأحبط أعمالھمَ ُ َ َ ْ َ ََ َ ْ اين از آن است که (  ) .٩آيت  محمد ۀسور(» َ

   ).کرد آنان آنچه را که خدا نازل کرده است ناخوش داشتند، در نتيجه خداوند اعمالشان را تباه 

  صلی هللا عليه وسلم  رسـول هللا  که به چيزی از دين مبين اسالم مسخره و ريشخند کند، ھمان دينی که   ھر کسی:ششم

و کيفر آن، کافر شود، و  قاب ِ و عءب و نيکی و پاداش آن، و يا از جزارا از طرف باری تعالی آورده، و يا از ثوا آن

ِقل أبا وآياته  : دليلش قول تبارک و تعالی است که می فـرمايد ِ َِ َ ّ ِ َ ْ َورسوله کنتم تستھزؤون ُ ُ ِ ْ َْ َ ْ ُ ُ ِ ِ ُ َ َال تعتذروا قد کفرتم بعد )۶۵(َ ْ ْ َْ ُ َ ََ ْ َْ ُ ِ َ َ

ْإيمانکم ُ ِ َ ِ)۶۶(  ) .ايمانتان  راستی که پس از يشخند می کرديد؟ عذر نياوريد، بيا بخدا و آيات او و رسولش رآ: بگو) .(التوبة

   ).کفر پيشه کرديد

 آن برای ديگران و کسی که آن ِ سحر و جادوگری و آنچه شامل آن می شود از قبيل طردستی بين دوستان و جلب :ھفتم

ٍوما يعلمان من أحد  : تعالی است که می فرمايد ل تبارک و را انجام دھد، و يا از آن راضی شود کافر گردد و دليل قو َ ََ ْ ِ ِ َ َِّ ُ َ
َّحتی َيقوال إنما   َ َّ ِ َ ُ ْنحن فتنة فال تکفرَ ُْ ْ َ َ ََ َ ٌ ْ ِ نمی آموختند ) جادو(  به ھيچ کسی) آن دو فرشته(و(  ) .١٠٢آيت  ا البقرة  ۀسور(ُ

  ).کافر مشو) به کار گيری جادوبا (آموزنی ھستيم، پس  ) هيام(ما تنھا : که می گفتند مگر آن

: تعالی است که می فرمايد  ضد مسلمانان، و دليل آن قول باری هکـردن از مشرکان و ياری کردن آنان ب   پشتيبانی:ھشتم

ْومن يتولھم منکم فإنه منھم إن هللا ال يھ«  َ ََ َ َ َّ َّ ِ ِْ ُْ ُ ُْ ِ َّ َُ ِّ َّ َ َدی القوم َ ْ َ ْ َالظالمين ِ ِ ِ يھود و ( را و ھرکس از شما آنان( ). ١۵آيت  المائدةۀسور(»َّ

   ).خداوند گروه ستمکاران را ھدايت نمی کند دوست گيرد، براستی که خود از آنان است، بی گمان ) نصاری 

کافر   خارج شوند  صلی هللا عليه وسلم  از مردم می توانند از شريعت و دين محمد   که معتقد باشد که بعضی  کسی:نھم

   .می باشد

ِومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وھو فی اآل« : د تبارک و تعالی می فرمايدخـداون ِ َِ َ َُ ُ ُْ َ َ َ َْ َ َ ً ِ َ ْ ْ ِْ َ َِ ِخرة َ َمن الخاسرين َِ َِ ِ َِ  آل ۀسور(»  ْ

   ).است جز اسالم بجويد، ھرگز از او پذيرفته نمی شود و او در آخرت از زيانکاران   و ھرکس دينی( ) ٨۵: آيت عمران 

   . روی گردانی و اعراض نمودن از دين خدا و نياموختن اسالم و عمل نکردن به آن:دھم

َومن أظلم ممن ذکر بآيات ربه ثم أعرض عنھا إنا من المجرمين  : و دليل آن خداوند می فرمايد َ َِ ِ َّ ِ ِ َّ ِِ ْ ُ ُْ َّ ِ َ َ َ َ َ َْ ْ َْ َُ ُِّ ِ ِّ َ ْ َ َمنتقمون َ ُ ُِ  السجدة ۀسور(» َ

ما از  از کسی که به آيات پروردگارش پند يابد آنگاه از آن روی بگرداند، بی گمان و کيست ستمکارتر ( )  ٢٢آيت 

   ).گناھکاران انتقام خواھيم گرفت

انجام آن بترسد، ھيچ  که شوخی کنـد و يا از  که انسان جـدی باشـد و يا اين و در تمامی اين نواقض و مخالفتھا بين اين

   .نيست  که او راضی در حالی ی مجبور شود به انجام آن عمل که مکره يعن فرقی وجود ندارد، مگر کسی

   . اينھا از امور خطرناکی است که ممکن است مردم در آن واقع گردندۀو ھم

آن اجتناب و دوری  که در اين گناھان بيفتد و بايد از  پس بر مسلمان الزم است از آنھا بر حذر باشد و بترسد از اين

   .ورزد

  

   :سمانی آتن قوانين بشری بر قوانين بھتر دانس مقدم و

اين موضوع دانيم که درتوضيح  در مخالفت و نواقض چھارم برخی  از مسائل را مورد بحث قرار داديم ولی بھتر می

   :فزايم ياضافات ذيل را نيز ب

 بشر است ۀترا اختراع کرده اند و ساخ که  اعتقاد داشته باشد که قوانين وضعی و رسمی کشور که مردم آن ھرشخصی

   .ازقوانين الھی وآسمانی  بھتر است
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   .که بگويد دستور اسالم برای قرن بيستم غير قابل قبول است يا اين

ماندگی مسلمانان در قرن  سبب خسارت و عدم پيشرفت، و سبب عقب ) دين اسالم(  که بگويد شريعت الھی و يا اين

   .بيستم شده است

شؤون زندگی ندارد، پس   و ھيچ ربطی در ساير  اسطه و رابطه ای است بين خدا و بندهکه بگويد دين اسـالم فقط و يا اين

   .که اين اعتقاد را داشته باشد نيز کافر است کسی

دانسته است، و کسی  را حالل  را حـرام کرده، او آن طور اجماع مسلمانان خداوند آنه زيرا با اين عمل و اعتقاد آنچه ب

مانند زناکاری و شرابخواری و رباخواری و  ام دانسته و حرمت آن واضح و آشکار باشد، چيزی از آنچه خداوند حر

  )عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز(  .)اجماع مسلمانان کافر است به غير از شريعت الھی آن شخص ه قضاوت و حکم ب

  . بنابراين کسی که مرتکب يکی از موارد فوق شود کافر می گردد

يد رعايت شود و آن اينست که اگر کسی مرتکب اعمال نواقض اسالم شود نبايد بالفاصله وی را  مھمی باۀالبته نکت

 زد، در آن تعجيل شود و دست به تکفير مردم تکفير نمود بلکه خود تکفير نمودن دارای قواعد و ضوابطی است که نبايد

  :ر خواھيم پرداختدر زير به بررسی شرايط تکفي

و  اسالم را از وی سلب نمود که از اسالمش يقين حاصل شد با شک نمی توان  رد و شخصیر نبايد عجله کبرای تکفي

   :باشد که در ذيل به بررسی آن می پردازيم ر پديد آمده باشند و موانع آن برطرف شده الزمست شروط تکفي

سی امر نشده که در مورد ک وظيفه مسلمان اين است که ديگران را با بصيرت و آگاھی به سوی خداوند دعوت کند، و به 

به مقتضيات آن عمل کند در ظاھر به اسالم و مسلمان  نھانی ھای مردم حکم کند پس ھرکس شھادتين را با زبان بگويد و 

 اسالم خارج کند جايز نيست او را ۀيا عملی را انجام نداده که او را از داير بودنش حکم می شود و مادامی که حرفی 

  .  سخن داليل واضحی از قرآن و سنت وجود دارد و سلف صالح اين امت بر آن اجماع کرده اند  تکفير کنيم و بر اين

َأيما :* از ابن عمر رضی هللا عنھما روايت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد     -١ ُّ ْامرئ قال ألخيه يا کافر فقد  َ َ َ َُ ِ ِ ِ َِ َ ََ ٍ ِ ْ
ِباء بھا أحدھما إن کان کما قال وإال رجعت عليه ْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ َِ ََ َ ََ َ ْ ُ ُ َ  به يکی از ًبرادرش بگويد ای کافر قطعا اين کلمه ھرگاه شخصی به «* ِ

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

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

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

تھديد شده است واز اين  دت  کفر را بر برادر مسلمانش بدون دليل اطالق کند به شۀدر اين آيات و احاديث کسی که کلم

  .  استًکه برهللا بدون علم سخن بگويد به شديدا برحذر شده

  

   :بعضی از اقوال سلف در مورد دوری از تکفير

فاسق کردن حق هللا و  ھمانا قبول کردن، حرام کردن ، پاداش و عذاب و تکفير و «:  هللا می گويدةامام احمد حنبل رحم

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

  .»  حرام بدانند و آن چه خدا و رسولش خبر داده اند تصديق کنند بپذيرند و آن چه که خدا و رسولش حرام کرده اند 

که حکم آن به قرآن و  ت از آيات و احاديث و کالم سلف صالح برای ما روشن می شود که تکفير از احکام شرعی اس

ھمين است و جايز نيست برای کسی با اجتھاد و يا  سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم برمی گردد و منھج سلف صالح نيز 

  .… کسی را تکفير نمايد ظن و گمان خود يا تنھا به حکم عقل خود 
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قرآن و سنت سخن نگويد  ھی و دليل از بر مسلمان واجب است که در اين مورد بدون علم و آگا:  سخن اين که ۀخالص

بزرگترين امور دين است و در اين مورد ھمانند ساير   اسالم از ۀزيرا که وارد کردن و يا خارج کردن کسی از داير

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

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

  

   :ضوابط تکفير

ضوابط حکم تکفير را  بعد از آن که داليلی از تحريم تکفير مسلمان را بدون برھان و دليل واضح بيان کرديم حال بايد 

  :  مھم و اساسی را بدانيمۀدر اين مورد بايد دو قاعد . بدانيم

خاطر وجود موانع و  کفر است اما به ) قرآن و سنت( يا عملی را انجام داده که طبق نصوصکسی که قول:  اولۀقاعد

  .  منتفی بودن شروط آن، حکم تکفير وی صادر نمی گردد 

 حجت و بر ۀاز اقام به ھمين خاطر به مجرد اين که از شخص مسلمانی قول يا عملی کفر آميز صادر شود مگر بعد 

  . خارج نمی شود  اسالم ۀ وی صادر نمی گردد و او از دايرطرف نمودن شبھه حکم تکفير

 حجت و برطرف ۀبدون اقام اھل بدعت از جمله خوارج ، روافض ، قدريه و جھميه با اين قاعده مخالفت کرده اند و آنان 

  .  ی کنندانجام قول يا عمل کفر آميزی تکفير م نمودن شبھه افراد را تکفير می نمايند بلکه مخالفانشان را بدون 

کفر اصغر و   :  نوع است   اسالم خارج نمی کند زيرا کفر دو ۀ ھر گناھی که کفر ناميده شود آدمی را از داير: دومۀقاعد

 اسالم خارج نمی کند ھمان طور ۀشخص را از داير کفر اکبر ؛ لذا بعضی از گناھان کفر ناميده می شوند در عين حال 

ِاثنتان فی الناس ھما بھم کفر الطعن فی النسب والنياحة علی الميت«:آمده است ليه وسلم  پيامبر صلی هللا عۀکه در فرمود ِ ِ ِِّ َ َْ َّ َْ َ ُ َ َ َِّ َ َّ ُ َُّ ُْ ٌ ْ ْ ِ ِ ِِ َ َ «

و جماعت  اھل سنت   .» بين مردم وجود دارد که کفر می باشند طعنه زدن در نسب و نوحه خوانی بر مرده دو کار در «

  .دون يا کفر اصغر می باشند  اسالم خارج نمی کند بلکه کفر ۀکبيره انسان  را از دايراجماع کرده اند که اين دو گناه 

 ذکر ءتکفير را که علما بعد از اين دو قاعده و داليلی که در مورد آن ھا ذکر شد حال شايسته است که شروط و موانع 

  .  بشناسيم،کرده اند

  

  : شروط و موانع تکفير

موارد زير خالصه می  و سنت و تبعيت از اقوال سلف در می يابيم که شروط تکفير در  با بررسی و تحقيق در قرآن  

  :  گردد

  .  از او قول و عمل کفر آميزی ظاھر شود ھرچند که ادعای اسالم را داشته باشد  -  ١ 

 اھل علم و رأی است، از به او حجت و دليلی در تبيين حق و از بين رفتن شبھه رسيده باشد؛ و اين حجت و دليل اگر   -  ٢ 

  .  نزدش ثابت باشد

  .  بالغ و عاقل باشد  -  ٣ 

  . به سبب تازه مسلمان بودنش معذور نباشد  .  ۴ 

  .  مجبور نشده باشد  -  ۵ 

  .به سبب زندگی در صحرا که از علم و اھل علم دور است، جاھل نباشد  -  ۶ 

  

  :مـوانع حکم تکفير



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  :  مقابل اين شروط موانع تکفير قرار دارند که عبارتند ازحال که شروط تکفير را دانستيم در

  .آن چه موجب کفر قولی يا عملی می گردد در او ظاھر نشود  -  ١ 

در قلبش ، يا جھل نسبت  بر او حجت دليل اقامه نشده باشد حال يا فقط به خاطر عدم بلوغش و يا به سبب داشتن شبھه   -  ٢ 

  . المیبه آن به علت دوری از بالد اس

  .بچه، ديوانه يا پيری نباشد که نمی داند چه می گويد  -  ٣ 

که بر او دليل و حجت  جھل به آن چه که نسبت به آن حجت اقامه می شود مانند اين که کسی از اھل علم يافت نشود   -  ۴ 

زه مسلمان شده و احکام زندگی کرده يا تا اقامه کند يا اين که نسبت به کفرش معذور باشد مانند کسی که در صحرا 

  .شرعی را نمی داند

ْإال من « :مجبور شدن به قول يا عملی کفر آميز؛ ھمان طور که خداوند متعال می فرمايد  -  ۵  َ َّ ِأکره وقلبه مطمئن باإليمان ِ ِ َِ َ ٌَّ ِ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ ُ «

  .   »است جز کسی که مجبور شده در حالی که قلبش با ايمان آرام و مطمئن «

مسلمانی واجب است   آن را بيان کرده اند پس بر ھر ء بعضی از قواعد و شروط و موانع تکفير بود که علمااين موارد

 مسلمانان بدون ۀمردم در مورد حکم در بار به خاطر سرعت گرفتن بيشتر . که آن ھا را رعايت و بر آن ھا توقف کند

 يا به سبب داشتن شبھه و ضعف و سستی در قلب ھايشان ءاز علما علم، فتنه بزرگی حال به سبب جھل و يا دوری آن ھا 

  . به وجود آمده است

و پيروی از ) و سنت قرآن  (  راه نجات از اين فتنه بزرگ بازگشت به کتاب و سنت و متمسک شدن به ريسمان خداوند 

   . علمای ربانی سلف و مصلحان ھدايت گر است

: ی را وضع کردندئھا واليان امر بعد از ايشان سنت  عليه وسلم و رسول هللا صلی هللا«:عمر بن عبدالعزيز می گويد 

دين خداست ؛ برای کسی جايز نيست که آن  متمسک شدن به آن، تصديق کتاب خدا، کامل شدن اطاعت خدا و قوتی بر 

 و ھرکس به  آن ھا ھدايت شود، او ھدايت يافته استۀھرکس به وسيل را تغيير دھد و رأيی مخالف آن ھا داشته باشد 

کند، ياری شده است و ھرکس مخالف آن باشد و از راه غير مؤمنان تبعيت کند خداوند از او   آن ھا طلب ياری ۀوسيل

   .»روی گردان شده و او را وارد جھنم می کند که بد سرانجامی است 

  .صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

 

  :فھرست مطالب

  معلومات مؤجز  

   ٔه بينه فضيلت سور

   سوره  یمحتوا

  اسباب نزول  

  ترجمه و تفسير

ِخير البرية «  َّ ِ َ َْ ْ     در احاديثی نبوی» َ

  خشيت چيست؟  

  عبادت هللا از روی محبت وخوف  

  فرق بين کافر ومشرک  

  نواقض اسالم   
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   بعضی از اقوال سلف در مورد دوری از تکفير

   ضوابط تکفير 

    شروط و موانع تکفير

     م تکفيرموانع حک

  

  :خذ عمدهآمنابع و م

ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه از أت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

  عبد الکريم ارشد فاريابی

 ف مخلص ھرویوعبدالرؤ:  نوشته-ر انوار القرآن  تفسي-

 يروز ھرویفيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم ف- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

   تفسير پرتوی از قران-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

  انیھ مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصف-

  جلوه ھای از اسرار قرآن حکمتيار-

   عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پورلف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع ؤن  مآ تفسير معارف القر-

 ) ھـ١٣٨٧متوفی سال ( تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب -

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

  )ی افغانستانتی از علماأھي: شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم :ليف أت( تفسير کابلی -

   صحيح مسلم -

   صحيح البخاری-

  

  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر  الحاج :ارشتتبع ونگ

 ٢٠١۶ اگست ١٣

 

 
 


