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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
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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  .آزاد ل
 ٢٠١٣ دسمبر ٢۴

 

 ؟؟ عالمان دين،ۀدر حاشي
۴ 

  

 تيره تر از ظلمت پست است ديريست که شب

 ف زنگی مست استـه کـت بـريعـير شـمشـش

 بر آن دست تو بسته ست کهشوم است طنابی 

 تـسته س نر،اسيری که نشسته ست! بر خيز 

 : نويسدن ھشام در سيره رسول هللا چنين میبا

حمد آنھا را بيرون مدينه نزد شتربان خود م. بحيره زار و بيمار نزد پيامبر آمده از او مساعدت خواستندۀ چند نفر از قبيل

 شتر بان را ،اين افراد پس از استفاده از شير شتر و آسوده شدن از رنج. د  يابناءستاد تا از شير شتر بنوشند و شففر

 دنبال آنه را ب) کرز بن جابر(سيد چنان به خشم آمد که بيدرنک کشته خار در چشمش فرو کردند چون خبر به پيامبر ر
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ه قطعه عرا قط ا و پاھای شانھ دست(که ھمه را اسير کردند و به حضور محمد آوردند او امر کرد   پس از آن.ستادھا فر 

اين روش ) ٢٠٠١ جون-٢٨٨۶٣نقل از کيھان چاپ لندن شماره( ھمه آنھا را کشتند و بعداً  )و چشمان شان را کور کنند

 .پيامبر اسالم بود

وادی القری ۀ به منطق) محمد بودۀ که برد(در رمضان سال ششم ھجری محمد گروھی را به رھبری زيد بن حارثه 

 مسلمانان که رخ دادھا  رو شده جنگی سختی  بين آنه  بنی فزاره رو بۀين وادی با طايفا سپاھيان اسالم در اين. ستادفر

گند خورد تا از بنی قزاره زيد بن حارثه سو. و فرار نموده خود را به مدينه رسانيد زخمی خود خورده و زيد   شکست

 او محمد پس از بھبودی زخمھای زيد)  ؟؟چه سوگند مھمی.(انتقام نگيرد از انجام روابط جنسی خود داری خواھد نمود

نام ام فرقه . دختر او را به اسارت گرفت  و »ام فر قه«اين بار او پيروز شد و . ستادرا دو باره به وادی القری فر

ام «داد که  راه زيد به قيس بن محسر دستور ۀدر ميان. ی داشتئبود و نزد اعراب مقام باال) فاطمه بنت ربيعه بن بدر(

او ھر يک از پا ھای .  را  که زن سالخورده ای بود به وحشيانه ترين شکل ممکن کشت»قهام فر«قيس .  را بکشد»قهفر

طنابی  به دو شتر سر کش بست و در دو جھت مخالف رھا کرد و پيره زن از وسط دريده شد ۀ سيلوه  را ب»ام فر قه«

تاريخ طبری جلد سوم  ) (  ننوشته اند»قهام فر« ۀاسالمی جرمی را در باررخين ؤبايد اضافه نمود که ھيچ کدام از م(

 .اند  اين واقعه را ھم نوشته٨٨ ص ٢ بن سعد جلدۀ المغازی و الطبقات الکبری نوشتۀ ترجم–البته واقدی ) ١١٣صفحه 

ه استناد و متی ازآنھا را  بقسقبلی ھای  طی نوشته ی و سر بريدن ھا در اسالم زياد است  و من قبالً ين واقعات آدمکشااز

 : بخش قبلیۀ نوشتۀبھتر است بر گرديم به ادام. ام و ھر قدر ھم بنويسم ھنوز  ھم کم خواھد بود مدارک تاريخی نوشته

 در لغت به معنی  باز گشت و رجوع چيزی به غير خود است و گاھی ھم به معنی شدن است در اصطالح تدادار  

ل  دين  يا نفی اصلی از اصوۀتقادی که در مسلمانی يا انکار يکی از اصول سه گان اعيعنی حالت جديد) ارتداد(

 بر گشت از دين به ،شت از ايمان به کفرگھای  ھمچون باز آنی  ارتداد در صورتدر مفھوم قر. ضروری دين رخ دھد

از جمله . وجود دارد  ارتدادتد وآن آياتی زيادی  به ارتباط مردر قر. کار رفته استه کفر و نيز باز گشت به گذشته ب

 عدم نصرت خداوند در ، زينت يافتن اعمال زشت فرد مرتد به دست شيطان،ضب و خشم خداوندغ. زيان در آخرت

 . شود فته نمیپذير  مرتد ۀھمچنان توب. مردم به مرتدۀ خدا و ماليکه و ھم لعنت ھدايت مر تد  و نيز

 آياتی که در در تفسير و استخراج احکام آن.  حکم مرتد را داردق و زنديق مناف)سنی و شعيه(ھای اسالمی قَ در احکام فُ 

 . منافقان آمده است  بين علمای فقه شعيه و سنی اندک اختالفاتی ھم وجود داردۀ در  بارقرآن

 .که زيانکار خواھيد بود) نکنيد عقب نشينی( يعنی به پشت سر خود باز نگرديد : (٢١ مائده آيت ۀسور 

اند اطاعت کنيد شما را به عقب باز  افر شدهکايد اگر از کسانی که  ای کسانی که ايمان آورده : ١۴٩مران آيت  آل عۀسور

 .گردانند می

که قلب شان   اند  در حالی ھا که تحت فشار  واقع شده جز آنه کسانی که بعد از ايمان کافِر شوند ب ١٠۶ نحل آيت ۀسور 

ست و عذاب عظيمی در ھا د غضب خدا بر آن خود را برای پذيرش کفر گشوده انۀسينھا که  آرام و با ايمان است آری آن

 .انتظار شان است

اما در احاديث و سنت اسالمی مواردی وجود دارد . ر مورد شخص مرتد وجود ندارد حکم صريح و روشنی ددر قرآن 

  ) علمای دينی است... فعاليت و ۀنشاندھند. (و مرگ برای مرتد است ام د حکم اعۀکه بيان کنند

 ! بلی

 کافِر کند ويدا ميکند و يا به کفر گرايش پ  که پس از ايمان به اسالم از اسالم خروج پيدا میشود تد به کسی گفته میمر

يکی از اصول دين کفر  ھا  در صورت انکارر شکلی که باشد  از نظر جميع فقه ھاين ابراز کفر ممکن است ب. شود  می

 . کافِر استشود و شخص  شن میرو
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يابد و پس  بيت میشود و تر لد میين خانواده متواکسی که پدر و مادر او مسلمان ھستند و د ر : مرتد فطری : انواع مرتد 

 .يندگو شود او را مرتد فطری می پذيرد و بعد از اسالم خارج می از بلوغ دين اسالم را می

ين خانواده متولد اسی که پدر و مادر او مسلمان نيستند و در ک) از ابتکارات عالمان و متفکرين دين است. (تد ملیمر

 يندگو شود را مرتد ملی می پذيرد و بعد از اسالم خارج می شود و پس از بلوغ دين اسالم را می می

 حکم مرتد .تداد برای اين دو نوع مرتد و ھمچنين برای مرتد زن و مرد متفاوت استبر اساس سنت اسالمی حکم ار

 دعوت به ءاابتد. کم مرتد ملیح) ؟!!اما به نمايندگی خدا !! سنت است . (شود فته نمی او پذيرۀ و توبم استفطری اعدا

حکم مرتد زن چه مرتد فطری باشد چه مرتد .  اعدام استست و اگر توبه نکرده و فراھم کردن شرايط باز گشت اوتوب

حکم اعدام در  مورد (شود  نی میا و اگر توبه نکرد زنداز گشتن است دعوت به توبه و فراھم کردن شرايط بءملی ابتدا

دی را که از اسالم باز گردد بر کفر خود اسالم فر) ؟؟!! ترحم اسالم نسبت به زن  مظاھراز)(شود  مرتد زن صادر نمی

 تبليغ نان در بين مسلما،انعت و دشمنی با اسالم بر خيزدم کفر خود را آشکار کند به م،اصرار داشته باشد و توبه نکند

  میمرتد،  زدن به اسالم  و ايمان مسلمانان داشته باشد تبو سعی در ضر ھين کندعتقادات مسلمانان توبه ا. کند ءسو

 .داند ی میئسالمی اجرای اين حکم را واجب کفاو بر مسلمانان و حکومت ااند ا مستحق کشته شدن می دخواند و او ر

ست و نه راھی برای اجبار فرد بر  انه موجب سلب آزادی افراد در انتخاب دينتداد حکم ار: يند گو که می جالبتر  اين

 ؟؟؟؟!!! مسلمين ۀظ اسالم و جامعفکمی است در جھت نجات خود فرد و حاين حکم ح. مسلمان ماندن

 مگر نيست ؟؟. جالب است 

و ) مرتد شود (از اسالم بر گرددھر کس از مسلمانان : مود از امام صادق شنيدم که فر: عمار سا باطی گويد  : احاديث

 است و زنش برای  خون او مباحشنود ی محمد را انکار کند و به او نسبت دروغ دھد برای ھر کسی که میپيامبر

امام اول علی  )۶فروغ کافی ج (گيرد   وفات میۀشود و زنش عد شود و مالش بين ورثه تقسيم می ھميشه از او جدا می

و ھر کس بر فطرت زنم   من گردن او را میتد شوده و بعد مرمانان به فطرت به دنيا آمدھر کس از مسل: گفتشيعيان 

 ٣من اليحصره الغفيه ج  (زنم   گردن اورا میفتاگر نپذير) شود رھا می(دھم اگر توبه گرد تولد نيافته او را تو به می

زن اگر از  :د گوي ھمچنان علی میو )  ؟؟ھا داشت اين جناب علی شوق و ذوق عجيبی بر گردن زدن انسان( )١۵٢ص

 )اب و ھمان جلدتھمان ک(شود ولی حبس ابد دارد  اسالم بر گردد و مرتد شود کشته نمی

 :يکی از احکام اسالمی که ريشه در سنت اسالمی متکی بر آيات قرآنی دارد چنين است : تداد در اسالمحکم ار

فتار شده و زير فشار و شکنجه از اسالم بيزاری جويند  دشمنان گری که در دستئآنھا. اند مرتدان به دو دسته تسيم شده 

  قيه گويندت واقع خواھند شد اين کار را ولی قلب شان از ايمان ماالمال باشد مورد عفو

فتار غضب خدا و گذارند گر  خود را کنار میۀافرادی که دل خود را به روی کفر و بی ايمانی می گشايند و عقيد-٢

 .شوند یعذاب عظيم وی م

کم مرتد را دارد  که ح) را ظاھر کند و کفر را پنھان سازديعنی کسی که اسالم  ( زنديقدر فقه اھل سنت گفته شده که

 مجازات او شديد تر از مجازات مرتد است

ھا به پشت سر خود باز گشتند  ھدايت برای آن) راه(بی گمان کسانی که بعد از روشن شدن  :  محمدۀ سور٢۵ نآي 

  .  فريبشان دادبا آرزو ھای دراز (ھا بياراست  و  برای آن) اعمال زشت شان را(ان شيط) د شدندومرت(

ھا  و مجازات معين شده از  تد و عواقب جرم و گناھش نشده است  بلکه تمام تحليلدر قرآن در ھيچ آيتی  صحبت از مر

 .دانند  میءفته است و ايشان با تھمت بستن به قرآن چنين احکامی ر ا مرعی االجراپذيرطريق عالمان دين صورت 

 .شرک در لغت و در عقايد اسالمی به شر يک قايل شدن برای خداوند است : شرک

الشرک به معنای دام و ريسمانی است که صيد در آن گير می افتد و ھمچنين بايد . ی بند کفش است نبه مع) الشرک (ۀکلم
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 .فتاری  در بند غير خدايعنی گر) شرک( شت  که نظر به روايات اسالميون  خاطر داه ب

حيد قرار دارد و مفھوم آن اعتقاد در دين اسالم شرک در برابر تو.  عربی است و به معنی شريک بودن استۀشرک کلم

 . شودنی در قرآن آمده استشرک تنھا گناه نا بخ. داشتن به چند خدائی است  و يا شريک قرار دادن برای خدا است 

 شرک جلی و شرک خفی: شرک ھم به دو نوع است 

به طور خالصه شرک جلی عبارت است از ھمسان خداوند را اعتقاد داشتن و معتقد به رب االنواع بود ن است و شرک 

 .ستش شان استمداد از موجود قابل پرۀخفی ادام

 .را دارند ون  نظرات و استدالالت خود شان شرک ھا فرقه ھای مختلف اسالميۀالبته در مورد ھم

به اين مفھوم که توحيد اعتقاد به وحدت و يگانگی خداست  و شرک انکار . حيد قرار داردوتمفھوم شرک در مقابل 

 وحدت و يگانگی است

 . یئاند خدکيبی دانستن خدا  و دوم معتقد بودن به چکه تر يکی اين: دو مفھوم استه شرک ذاتی که ب : اقسام شرک

که  اشاعره چنين اعتقادی داشتند مبنی بر اين(با ذات خدا مغايرت دارد  ھوم که صفات خدافبه اين م: دوم شرک صفاتی 

: که شوند و سوم اين ھا  مشرک محسوب می که از نگاه مسلمين آن) يزی است و صفات خداوند چيزی ديگرذات خدا چ(

 .ک در ربوبيت و شرک در طاعت شر،مثل شرک در عبادت: شرک  فعلی  و افعالی 

مان دام شان تحت  سيطره و اراده و فراعتقاد به دو و يا چند خالق مستقل است که ھيچ ک:  ھارم شرک در خالقيت چ

 .ديگری نباشد

وع ياد نمود   نام پيروان رب النه توان ا زآنھا ب پنجم مثالً بشر برای ھر چيزی بک نوع رب  قايل بوده که در مجموع  می

 ھا و  غيره ستش بتگر و عبادت به آن شرک است مثل پرستش از چيزی و يا موجودی ديپر: رک در عبادت ش

 .ھا کاری نداريم در مورد شرک و مشرکان بين اھل سنت و اھل تشيع اختالفاتی است که با آن

 )ستاره پرستان( ثابئان ند و نصاری وبدرستی کسانی که ايمان آورده اند و کسانی که يھودی شد  :۶٢ بقره آيت ۀسور

و نه . نزد پرور دگار شان است آنان که به خدا و روز قيامت ايمان آوردند و کار ھای شايسته انجام دھند  پاداش شان 

 سی  بر آنان خواھد بود و نه غمگين خواھند شدتر

کنيم که  وارد می) سوزان(شی ھا را در آت ودی آنزه بی گمان کسانی که به آيات ما کفر ورزيدند ب : ۵۶آيت ء نساۀسور

حقا که خداوند .  عذاب را بچشند  )طعم(ای ديگری به جايش قرار دھيم تا يان گردد پوست ھھرچه پوست شان بر

 ؟ !!)بان استچقدر مھرد اين خدای معرفی نمودگی محم( توانمند حکيم است

ر کس  ھرا برای بخشد و غير از آن بی گمان خداوند اين را که به او شرک آورده شود نمی: ۴٨ آيتء نساۀسور

 گناھی  بزرگ بر يافته است و ھر کس که به خدا شرک ورزد يقيناً . بخشد  بخواھد می

معبود : ئيم کسانی که شرک ورزيده اند  می گوھا را گرد آورديم  سپس به  آنۀ و روزی که ھم– ٢٢ انعام آيت ۀسور

 تند ؟ھا را  شريک خدا می پنداشتيد کجا ھس ی که آنئھا

ن و مشخص نکردی ؟  آخر چرا  خودت يشان تعي  ؟ مگر خودت چنين سر نوشتی را برایئیماچرا اين ھمه زور آز

 زنی ؟؟ بعداً اورا طعنه می. ای داشته باشد  داری که کی چه نوع انديشه چنين معين می

 گند که ما مشرک نبوديم سوخداوند پروردگارمانبه : يند اسخ و عذر شان جزاين نباشد که گوآنگاه پ - ٢٣آيت 

ی ھا را آفريده است و از رو آن) خداوند(که  ی از جن قرار دادند  در حالیئبرای خدا شريکھا) مشرکان( و – ١٠٠آيت 

 .کنند اوند منزه و بر تر است  ازآنچه توصيف می خدا پسران و دخترانی ساختند  خد برایانید نا

 و از سال بعد نبايد به مسجدالحرام  نزديک کان نجسند مشرن آورده ايد اينای کسانی که ايما : (٢٨به آيت التوۀسور

) .کيم استجتان خواھد کرد  زيرا خدا دانا و نياز  اگر بخواھد  به فضل خوش بیسيد خداتر شوند و اگر از بينوائی می
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ی را که خدا و ئد  و چيز ھاکسانی را از اھل کتاب که به خدا و روز قيامت  ايمان نمی آورن : (٢٩ التوبه آيت ۀسور

دست خود در عين ه  تا آنکاه که ب بکشيدکنند و دين حق را نمی پذيرند پيغمبرش  حرام کرده است بر خود حرام نمی

مايد؟؟ اھل کتاب  ھمان اوامر خودش را فر که خدای بزرگ چنين می تعجب بر انگيز است  اين ). بدھنديه جزمذلت 

را حرام کردند و ھر چه حالل ھدايت  ھمان کتاب نموده اند ھر چه حرام پنداشتی آنھا ھم آناند و پيروی از   کردهءاجرا

دانی که  مطابق  خوانی می ئی ؟؟ اگر آنھا را اھل کتاب میگو را حالل حساب کردند پس اکنون چرا چنين می دادی آن

 داری ؟؟؟ نھا را اھل کتاب حساب میاگر به روز قيامت و خدا ايمان نمی آورند چرا آ. کتاب خود حرکت نموده اند

ر گرديد پس با ھيچ روند  شما نيز کافر شويد تا براب ست دارند ھمچنان که خود به راه کفر میدو : (٨٩ آيتء النساۀسور

ھا را بيابيد بگيريد  جا که آنستی مکنيد تا آنگاه که در راه خدا مھاجرت کنند  و اگر سر باز زدند  در ھر يک از آنان دو

کنند تا به خدا نزديک شوند ؟؟؟   به کجا مھاجرت می) .ھا را به دوستی و ياری بر مگزينيد  و ھيچ يک از آن بکشيدو

؟؟ !!اگر منظورت اين باشد که با محمد مھاجرت کنند پس نبايد از آنھا منحيث اھل کتاب ياد نمائی ؟؟ فقط بگو کافران 

   اسير شان کنيدھا را سخت فرو فگنديد  و چون آندنشان را بزنيدد گررو شديه  با کافران رو بچون (۴ محمد آيت ۀسور

 و اگر خدا می. تا آنگاه که جنگ به پايان آيد  و اين است حکم خدا. و سخت ببندبد آنگاه يا به منت آزاد کنيد يا به فديه

اند  اعمال   در راه خدا کشته شدهکه ديگر بيازمايد و آنان فت  ولی خواست تا شما را يه يکگر خواست از آنان انتقام می

 .)کند شان را با طل نمی

 تعرض خود دادند تا ازبايد به مسلمانان جزيه م)  جان و مال شان در پناه اسالم استکافرانی بودند که  (کافران ذمی

 . ون باشندمسلمانھا و جھاديون مص

برای مسلمانان در حقيقت جنگ ) مشير ھاستدر ھای بھشت زير سايه   ش(خوانيم که محمد گفت  در نھج الفصاحه می

 . مردم دنيا به ھر قيمتی که شده بايد به اسالم تسليم شوندۀ اصلی است و ھمۀبرای تحميل عقيده  ھميشه يک وظيف

 ١٢٣ توبه آيت ۀ سور١٢انفال آيتۀ  سور۴محمد آيت ۀ سور ھدايت داده شده است  مثالً در ضحاً آن وايدن در قرسر بر

 صيه نگرديده است مردمان  مستقيماً توۀجر دادن و شکنجزاما !!  ديگرھا آيت  دهو

  گردن زدن را بار می آورد  و ۀ قرن است  که جزئی ترين خالف رفتاری از قوانين بدوی اسالم  نتيج١۴نزديک به 

 .دھند  تعقل در اساسات دين را به کسی نمیۀھمين عالمان دين اجاز

فھميم  آن چيزی ھم نمیخاطر ھمين دين که از ه ان و دل اين  را دوست داريم و بما مسلمانان خوش باور  که از ج

 او اجداد خود را تا حد ءھر چه آدمکش و جنايت کار بود و قاتالن آبا. دھيم بانی بوده و جان خود را ھم میحاضر به قر

يت گنبد ھا ساخته و در وران بشرای آن جنايتکاران و خونخنام فاتحين اسالم  احترام داريم و بر قبر ھه ستش  بپر

تعظيم و ارادت به در نمائيم  و افتخارانه سر  اقتصادی بر قبر آنھا رفته و طلب کمک می، سياسی،شرايط بد اجتماعی

کسی به اين ارادتمندی ھای . اما کسی به ما توجه عميق انسانی ندارد.ين می آوريم ئه جنايت کار عرب است  پاچبار ھر 

 .دانند  و اگر ھم است  قابل قدر نمیما متوجه نيست

 پس ما چه نوع ملتی ھستيم ؟؟

  ما که شاھد کشتار بی باکانه  و،تيبکه به ما توجھی ندارند  به ھر ترين که بزرگان اين دين ابد بختی باالتر از

چپاولگری ھای  شکنجه ھا  و ،کشتار غارت و ،وحشيگری ھای دنباله روان شان بوديم و ديديم که تجاوز ھای ناموسی

تحمل نموديم کسی نپرسيد و توجھی نکرد که ، بانه بوده آين مرزو بوم به چه اندازه غارتگرانه و چنگيز ماھا در  آن

دين شان بوده  و ما ملت مظلوم کرد تمام اين جنايتکاران برداشتی از   و عملءکه  اجرا ول کيست ؟؟ برای اينؤمس

 ؟؟!!چرا؟ به خاطر جفنگ ھای عالمان دين . ايم  بانی خوش باوری ھای خود بودهقر

بخشم  و در بخش بعدی  از فعاليت  ام  اين بخش را خاتمه می  آن دانشمندگرانمايه که اسمش را فرامو ش نمودهۀبه گفت
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 ھای خيلی نادر و چشمگير عالمان دين بحث را ادامه خواھيم داد 

                            .م نه آنگونه که ھستندھا را آنگونه که دوست داريم ببيني دوست داريم واقعيت
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