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 دوری از فتنه کفر و تکفیر

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا وسيئات 

فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا أعاملنا من هيده اهللا 

 اما بعد: وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
از جوانان مسلمان را  یارین زمان منتشر گشته و بسیدر ا یی بزرگفتنه

ن یر است و بحث ما در ایفکن فتنه ھمان تیرده است، اکدر دام خود گرفتار 
ھا و از شورش یاریه سبب بسکن فتنه یشود از ایه چگونه مکاست 
مان کر حایفکافت؟ مخصوصًا تی ییباشد رھاین مین مسلمیھا در بیگرفتار

ر خود را یفکفر و تکد از یاست، لذا با کار خطرنایبس یامر یدر جوامع اسالم
 برحذر داشت.

امبران یه وارث پکھستند  ین و عالمانیسلف صالح ھمان اصحاب و تابع
فر و که ک یثیات و احادیفھم آ یر براین ناگزیباشند بنابرایخداوند متعال م

ر یفک، تیرا که به درستیھا مراجعه شود؛ زد به آنیدارند، بایان میر را بیفکت
 باشد.یحق خدا و رسولش م

ش یدر خو یدگرگون یکن خود برگردند و یه به دکرند یمسلمانان ناگز
آورند تا  یر و صالح رویو فساد برھانند و به خنند و خود را از شر کجاد یا

َ إِنَّ ﴿ د:یفرمایه مکی خداوند متعال باشند ن فرمودهیتحقق بخش ا َ�  ٱ�َّ
نُفِسِهۡمۗ 

َ
ْ َما بِأ وا ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ چ یخداوند سرنوشت ھ« ]١١[الرعد:  ﴾ُ�َغّ�ِ

 »ر ندھند.ییخودشان مربوط است، تغه آنچه را به کنیدھد تا ایر نمییرا تغ یقوم
نمودن  یاریشود و نصر و یز اصالح میم نکاگر امت اصالح گردد حا



 دوری از فتنه کفر و تکفیر    ٢

َها ﴿ د:یفرمایه مکابد چنانییز تحقق میپروردگار ن ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ إِن  ٱ�َّ َءاَمُنٓوا

واْ  َ تَنُ�ُ ۡقَداَمُ�مۡ  ٱ�َّ
َ
مان یه اک یسانک یا« ]٧[محمد:  ﴾٧يَنُ�ُۡ�ۡم َوُ�ثَّبِۡت أ

تان را استوار یھاند و قدمکیم یارید شما را یینما یارید اگر خداوند را یا آورده
 .»داردیم

ردن به کاز دعوت  یردن دولت اسالمکبرپا  یبر مسلمانان الزم است برا
ه دعوتش را که از مک ج د به محمدیار باکن یا ینند و براکد آغاز یتوح یسو

د در عبادت و یجا ماند و مردم را به توحدر آن زده سال تمامیرد و سکآغاز 
از جانب  یروزیپ یه حاصل آن عطاکرد، کدعوت نمود، اقتدا  کاز شر یدور

ه رسول کگونه بود. اگر مسلمانان آن یم اسالمیدولت عظ ییپروردگار و برپا
 ینھ کد دعوت و از شریند و به توحیرد، عمل نماکه آغاز کدر م ج الله

بخشد و یت میمکن حایدھد و در زمق مییھا را توفمتعال آننند، خداوند ک
ه خدای متعال در کگونه رد؛ ھمانکل خواھد یت تبدیشان را به امن ترس

ُ وََعَد ﴿ د:یفرمایه مکمش از آن خبر داده است چنانکات محیآ ِينَ  ٱ�َّ  ٱ�َّ
 ْ ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ َءاَمُنوا �ِض لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ�  ٱل�َّ

َ
 ٱۡسَتۡخلََف َكَما  ٱۡ�

ِينَ  ِيِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  ٱ�َّ َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد  ٱۡرتََ�ٰ  ٱ�َّ لَُهۡم َوَ�َُبّدِ
ۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ�  ۡمٗنا

َ
ۚ َوَمن َ�َفَر َ�ۡعدَ  ٔٗ َخۡوفِِهۡم أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ا

ُ
َ�ٰلَِك فَأ

مان آورده و عمل یه اکرا از شما  یسانکخداوند، « ]٥٥[النور:  ﴾٥٥ٱۡلَ�ِٰسُقونَ ُهُم 
ه کگونه ن خالفت دھد؛ ھمانیھا را در زمصالح انجام دھند وعده داده است آن

-یھستند، برا یه به آن راضکرا  ینید و دیھا را خالفت بخشگران قبل از آنید
ه مرا کنیشان مقدر دارد تا ایت را برایبعد از خوف و ترس، امن سر ویشان م

ی افر شود از جملهکس بعد از آن کقرار ندھند و ھر یکم شرینند و براکعبادت 
 .»فاسقانند
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ھا را ند و آنک کمکه اسالم و مسلمانان را کاز خداوند متعال خواھانم 
 د.یآنان دور نمار را از یفکفر و تکی شان برگرداند و فتنهنیبه د

 فرکمان و یشبهات ا
 .یو عمل یه عبارتند از: قولکباشد یم به دو شعبه میمان قابل تقسیا .١
ر یپذمیتقس یو عمل یی قولمان به دو شعبهیز ھمچون ایفر نک .٢

شان ه زوالکاست  یمان، شعباتیا یی قولباشد؛ از جمله شعبه یم
 یی عملدر شعبهز ین امر نیشود و ھمیمان را موجب میا ینابود

ه نبودنش کاست  یاز جمله آن، شعبات یعنیاست؛  یمان جاریا
و  ین قاعده در شعبات قولیمان است. ھمیا یباعث زوال و نابود

فر از کی لمهک یکه گفتن کگونه است ھمان یز جاریفر نک یفعل
از  یارکفر است به ھمان صورت انجام کار موجب یقصد و اخت یرو

فر کبت و اھانت به قرآن، موجب  ین سجده براچوھم یشعبات عمل
 ١است.

ن یمان توسط شخص، ایا یھااز شعبه یای دارا بودن شعبهالزمه .٣
 یھااز شعبه یام ھرچند واجد شعبهیه ما او را مؤمن بدانکست ین
فر ک یھااز شعبه یاب شعبهکمرت ین اگر فردیمان باشد و ھمچنیا

ب کرا مرت یفرکم ھرچند یافر بدانکه او را کست ین نیاش اشد الزمه
از اجزاء علم را داشته باشد او را  یجزئ یسکه اگر کشده است چنان

ه و یاو را فق کیمسائل فقه و پزش ینامند و از شناخت بعضیعالم نم
 خوانند.ینم کپزش

ست و در یمان خواندن، ممتنع نیمان را ایا یھااز شعبه یاشعبه .٤
د و گاھًا یفر و نفاق نامکشود آنھا را یم زیفر و نفاق نکمورد شعبات 

 ).۲۸ -۲۷کتاب الصالة، ابن القیم (ص:  -١
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ه رسول کگردد؛ چنانیاش اطالق مانجام آن بر فاعل و انجام دھنده

َالُة َ�َمْن تََرَ�َها َ�َقْد « د:یفرمایم ج الله ي بَيْنَنَا َوَ�يْنَُهْم الصَّ ِ
َّ

َعْهُد اذل
ْ
ال

است گران وجود دارد، نماز ین ما و دیه بک یمانیعھد و پ« ١»َ�َفرَ 

َمْن « د:یفرمایو م» افر شده است.کند ک کس آن را ترکپس ھر
رْشَكَ 

َ
ْو أ

َ
ِ َ�َقْد َ�َفَر أ ر خداوند قسم یس به غکھر« ٢»َحلََف بَِغْ�ِ ا�َّ

 .»شده است کا مشریافر کبخورد، 
فر از او صادر شود بطور مطلق مستحق کاز صفات  یس صفتکھر .٥

 یار حرامکب که مرتک یسکن صورت به یست و به ھمیافر نکاسم 
ه او ک یعمل فسق انجام داده و به درست یکشود او یشده، گفته م

د اسم یه نباکشود ھر چند ین عمل حرام فاسق میی ابه واسطه
ن عمل حرام را بارھا انجام یمھابا ا یه بکنیفاسق را بر او نھاد مگر ا

مردم را ه با زور مال ک یسکخوار و ار، دزد، شرابکدھد. به زنا
افر کمان دارد و او را یشود ھر چند ایرد، مؤمن گفته نمیگ یم

آن است.  یھاو شعبه یفرک یھاخصلت یخوانند گرچه دارا ینم
گونه فرند؛ ھمانک یھااز جمله شعبه یی گناھان و معاصچون ھمه

 ٣مانند.یا یھااز جمله شعبه یه اعمال و طاعات ھمگک
ا نماز ین یمان چون شھادتیا یھااز شعبه یاشعبه یه داراک یسک .٦

ه واضح و کن یات دیاز ضرور یکیار کی انباشد، چه بسا به واسطه
ار به که مورد انکاست  یشود و آن ھنگامیافر مکار است، کآش

 اند.حدیثی صحیح است، احمد و غیره روایت کرده -١
 حدیث صحیحی است، ترمذی آنرا روایت کرده است. -٢
 ).۲۴کتاب الصالة، ابن القیم (ص:  -٣
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 یضرورت معلوم باشد و بر آن اتمام حجت شده و شبھات احتمال
 ل گشته باشد.یزا

ت و یمان به وحدانیسبب ا نید: به ھمیگویم /یم جوزیابن ق .٧
است، فاقد  ج ر رسالت محمدکه منک یسک یبرا یت الله تعالیالوھ

خواند، نمازش یه بدون وضو نماز مک یسکاست و  یاھرگونه بھره
 ١باشد.یفاقد ھرگونه فائده م

و فجور و نفاق و  ید، تقویو توح کمان، شریفر و اک یگاھًا در فرد .٨
ن اصول اھل سنت است و یجمله بزرگترن از یشود و ایمان جمع میا

ھا مخالفت ه با آنیگران از اھل بدعت؛ مانند خوارج، معتزله و قدرید
 یشگیره از آتش و ھمیبکی نجات صاحبان گناه اند. مسئلهردهک

ه قرآن و سنت و فطرت و کاست  ین اصل مبتنیشان بر انبودن
 ٢ند.ینمایم ییاجماع اصحاب، ما را به آن راھنما

 فرکانواع 
 فر عمل.کفر جحد و عناد و کفر دو نوع است: ک

آن  ج داند رسول اللهیه مک یزیه انسان به چکن است یفر جحد اک .١
ز یافر باشد گرچه چک یچیار و سرپکان و ابالغ نموده، به قصد انیرا ب

ام پروردگار کا احیا افعال و یھا و صفات و ار مربوط به اسمکمورد ان
 مان است.یفر از ھر جھت ضد اکن نوع یباشد. ا

مان است و یه ضد اک یفرکم است: یفر عمل به دو بخش قابل تقسک .٢
 ست.یه ضد آن نک یفرک

 ).۳۵کتاب الصالة (ص:  -١
 به کتاب اصول التکفیر و ضوابطه مراجعه نمایید. -٢
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شتن کردن به قرآن، ک یاحترام یبت، ب ینوع اول آن؛ چون سجده برا
 مان است.یه ضد اکباشد امبر و ناسزا گفتن به او مییپ

ردن نماز به طور ک کتر عت اسالم ویر شریم به غکاما نوع دوم؛ چون ح
ه خدا و رسولش بر کست بعد از آنین نکباشد و ممیم یفر عملکقطع جزء 

افر کر ما انزل الله، یم به غکنمود پس حا یاند، از آن نففر نھادهکآن اسم 
آن  یافر است ولک ج ی رسول اللهی نماز به نص فرمودهنندهک کاست و تر

 باشد.یم یفر عملکه کست بلیفر اعتقاد نک
ه ک یسکخوار و از ار، دزد، شرابکمان را از زنایا ج رسول الله

مان یرده است و ھرگاه اک یست، نفیو ظلم او در امان ن یاش از تعد هیھمسا
ار و کفر جحد و انک یافر است ولکشود، آن فرد از جھت عمل  ینف یسکاز 

 « د:یفرمایم ج ه رسول اللهکاست چنان یاعتقاد از او منتف
َ

تَرِْجُعوا َ�ْعِدي  ال
اًرا يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب َ�ْعٍض  فر کگر به یشتن ھمدکبعد از من با « ١»ُكفَّ

ىَت اَكِهًنا « د:یفرماین میاست و ھمچن یفر عملکفر، کن یا» د.یبرنگرد
َ
َمْن أ

نِْزَل ىلَعَ ُ�َمَّ 
ُ
ًة يِف ُدبُرَِها َ�َقْد َ�َفَر بَِما أ

َ
ْو اْمَرأ

َ
قَُه أ ش یس پکھر« ٢»دٍ فََصدَّ

د به آنچه ینما یکینزد یا از عقب با زنیند کق یز تصدیرود و او را ن ییگوبیغ

ِخيِه يَا «د: یفرمایو م» افر است.کنازل شده  ج بر محمد
َ
إَِذا قَاَل الرَُّجُل ِأل

َحُدُهَما
َ
از  یکیافر، ک ید: ایبه برادرش بگو یھرگاه مرد« ٣»اَكفُِر َ�َقْد بَاَء بِِه أ

 .»افر خواھد شدکآن دو 

 متفق علیه. -١
 اند.احمد و غیره این حدیث را روایت کرده -٢
 متفق علیه. -٣

                                           



 ٧  دوری از فتنه کفر و تکفیر

است؛  یفر اعتقادکضد  یمان اعتقادیو ا یفر عملکضد  یمان عملیا
دارد؛ یم اعالن میردکان یفرموده آنچه را ما ب یکدر  ج رسول الله

ُ ُ�ْفرٌ « د:یفرما یم ُمْسِلِم فُُسوٌق َوقِتَاهلُ
ْ
ناسزا گفتن به مسلمان « ١»ِسَباُب ال

را  یکیشتن فرق گذاشته است کن ناسزا و یب» فر است.کشتنش کفسق و 
ده است یفر نامکرا  یگریشود و دیافر نمکی آن ه به واسطهکده یفسق نام

منظور  یفر اعتقادکاست و  یفر عملکشود مقصود از آن یو معلوم م
گونه گردد ھمانینم یلکن به طور یه باعث خروج از دک یزیباشد چ ینم
ن خارج یشان از داب گناهکی ارتبه واسطهخوار ار، دزد و شرابکه زناک

 شده است. یھا نفمان از آنیگردند ھر چند اسم اینم
ن افراد امت به یتره عالمکگونه ل سخن اصحاب است؛ ھمانین تفصیا

د ین مسائل را تنھا بایباشند؛ پس ایھا مفر و لوازم آنکتاب خدا، اسالم و ک
ن یاند به ھمردهکھا را فھم نمنظور آنن یافت نمود؛ اما متأخریھا دراز آن

 اند:م شدهیسبب به دو دسته تقس
ردند و کی اسالم خارج رهیره را از دایبکن گناھان یبکمرت یادسته .١

در آتش را صادر نمودند.  یم ماندگارکره حیبکبر صاحبان گناه 
 اند.)ھا ھمان خوارجنی(ا

امل خواندند. کره را مؤمنان یبکن گناھان یبکگر مرتید یادسته .٢
 ز مرجئه بودند.)یھا ننی(ا

رد ک ییانه راھنمایده و میخداوند متعال اھل سنت را به راه و روش برگز
ان است؛ آن راه وسط ین ادین مذاھب، چون اسالم در بیه در بک یزیچ

ه باعث ک یفرکان انواع یاھل سنت در ب یه علماکاست  یحیھمان توض
تر از آن نییفر است اما پاکه کنیا یعنیاند؛ ست دادهیمان نیا رهیخروج از دا

 متفق علیه. -١
                                           



 دوری از فتنه کفر و تکفیر    ٨

ه باعث ک ین شود؛ نفاق است اما نه آن نفاقیه باعث خروج از دک یفرک
ه باعث کاست  کیتر از حد آن شرنییاست اما پا کن گردد؛ شریخروج از د
ه کاست  یر از آن فسق و ظلمین است و فسق و ظلم است اما غیخروج از د

 ١شود.ین میباعث خروج از د

 ر یفکخن عالمان در مورد تس
فر ک«ھـ) آمده است: ٣٩٤(متوفای:  یمروز »م قدر الصالةیتعظ«در  .١

ه گفته کب پروردگار متعال و آنچه یذکار و تکدو نوع است: اول: ان
ق نمودن پروردگار و آنچه یردن و تصدکن ضد اقرار یاست. بنابرا

مان یه ضد اک یزیاست چ یفر عملکباشد. دوم: یفرموده است، م
ه ک یسکمان را از یا ج امبریه در آن پکرا  یتیا روایاست، آ یعمل

د؟ یادهیند، نشنکیم یست، نفیاش از ظلم او در امان نهیھمسا

 يُْؤِمُن « د:یفرما یم
َ

َمُن َجارُُه بََوائَِقهُ َمن ال
ْ
 يَأ

َ
ه ک یسک« ٢»ال

گفتند: پس » باشد.یست، مؤمن نمیاش از ظلم او در امان ن هیھمسا
وجود ندارد  یر از آن راھیافر باشد و غکد یست بایه مؤمن نک یسک

ه کاست  ین ھنگامیافر باشد و اکه او از جھت عمل کنیمگر ا
 اش عمًال از او در امان نباشد.هیھمسا

رش تنھا در که به اجماع ثابت است، منک یمکد: حیگویم کیسب .٢
ن یدر د یامر ضرور یکعنوان  ه آن مسئله بهکشود یافر مک یصورت

شود؛ مثًال یافر نمکرش کن صورت منیر ایشناخته شده باشد و در غ
سھم  یکه ارث دختر پسر ھمراه با دختر، از شش سھم کنیدر ا

ن یدر د یامر ضرور یک) به اجماع ثابت است و به عنوان ٦/١است (

 ).۵۵کتاب الصالة، ابن القیم (ص: -١
 متفق علیه. -٢

                                           



 ٩  دوری از فتنه کفر و تکفیر

ه کشود. آنچه یافر نمکرش کن منیست بنابرایمعلوم و مشخص ن
ه به ضرورت معلوم کاست  یزیشود در مورد چیافر مکرش کمن

ات و حج کای چون نماز، زیام شرعکباشد و آن تنھا در مورد اح
 یاتهکن نیباشد و ایم ج ب رسول اللهیذکار آن، تکی اناست و الزمه

 ١رد.کد بر آن تأمل یه باکاست 
مسائل د گفته است: یق العید: ابن دقیگویم یابن حجر عسقالن .٣

اوقات ھمراه اجماع به صورت نقل متواتر از  یمورد اجماع، بعض
ه به تواتر و کز ثابت است؛ مانند واجب بودن نماز ین ج رسول الله

 نندهکار کتنھا به اجماع ثابت است. ان یباشد؛ گاھیاجماع ثابت م
ار کان یشود ولیافر مکردن متواتر، کدر مورد اول به خاطر مخالفت 

شود. یافر نمکه تنھا به اجماع ثابت است، کمورد دوم  ننده درک
ر اجماع قول کردن منکر یفکد: در تیگویم یخ ما در شرح ترمذیش

ه واجب بودن کم ینک یزیار چکد به انیه آن را مقکن است یح ایصح
 ٢گانه به ضرورت ثابت است.پنج یز چون نمازھایآن چ

گاھی  یزید: بودن چیگویه میمیابن ت .٤ به ضرورت معلوم باشد (آ
 یاضاف یداشتن نسبت به چیزی که به ضرورت معلوم باشد) امر

دور از  یاا در منطقهیه تازه مسلمان شده و ک یسکن یاست بنابرا
را  یاچ مسئلهیھ یر از مسائل ضروریرده غکاھل علم، نشو و نما 

 یبرا ج ه رسول اللهکدانند یاز علما به ضرورت م یاریداند. بسینم
ه توسط عاقله یم به پرداخت دکرده و در قتل خطا حکسھو سجده 

 ).۲/۵۸۸سبکی ( -١
 ).۱۲/۲۱۰فتح الباری ( -٢

                                           



 دوری از فتنه کفر و تکفیر    ١٠

م نموده است و کرخوار حیی شفالت مادر بر بچهکو به  ١نموده
گاھند ول یه اھل علم به طور ضرورک یگریمسائل د ثر کا یبه آن آ

 ٢دانند.یمردم آن را نم
به  یمتواتر است و نزد قوم یزیچ ید: گاھیگو یتمیابن حجر ھ .٥

ن یست بنابرایگونه ننیگران ایش دیپ یضرورت معلوم است ول
شناسند در صورت یامر متواتر م یککه آن را به عنوان  یسانک
دانند به یه چون تواترش را نمینزد بق یشوند ول می افرکارش کان
ه به ضرورت ک یم مورد اجماع در صورتکشوند و حیافر نمکارش کان

) ارث دختر پسر ھمراه دختر ٦/١(دانسته نشود چون استحقاق 
 ٣شود.یافر نمکرش کبالفصل من

ر از آنچه خداوند یم به غکد: حین گوکیدر مدارج السال /میابن ق .٦
ت یبر بر حسب حال و وضعکفر اصغر و اکرده، شامل دو نوع کنازل 

ه خداوند در کم به آنچه کم است. اگر معتقد به واجب بودن حکحا
ن وصف به خاطر یفرموده، باشد و با ای مشخص نازل آن واقعه

خود را مستحق  یرده است ولکاز آن عدول  یان و نافرمانیعص
فر اصغر است. اما اگر معتقد کردن کم کن نوع حیداند، ایعقاب م
ه او کنیا ایست و یم به آنچه خداوند نازل فرموده واجب نکباشد ح

م کداند آن حن ھم بیقیار دارد و به طور یردن به آن اختکم کدر ح
بر شده و اگر نداند و دچار خطا شود کفر اکب کخداوند است، مرت

 است. یاران بر او جارکم خطاکشود و حیار محسوب مکخطا

 برند. مترجم کسانی که از او ارث می -١
 الشیطان.الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء  -٢
 فتح المبین شرح االربعین. -٣

                                           



 ١١  دوری از فتنه کفر و تکفیر

 ر یفکضوابط ت
 د:یگویم /هیمیخ االسالم ابن تیش
ان یم شدن علم به آثار رسالت، در مکبه خاطر غالب شدن جھل و  .١

درخواست دعا از مردگان اعم از د به خاطر ین، نبایاز متأخر یاریبس
 ج ه آنچه رسول اللهکنیر نمود تا ایفکھا را تاء و صالحان، آنیانب

 ١ن و روشن گردد.ییشان تبیآورده از آنچه مخالف با آن است، برا
ردن بر اساس وضع و حال افراد و اشخاص مختلف است؛ کر یفکت .٢

باشد  ا گمراهیا جاھل و یا اھل بدعت و یار و که خطاکس کھر
م به کاش حالزمه یه حتکست بلیر شخص نیفکاش حتمًا ت الزمه

 ٢باشد.یز نمیان او نیفسق و عص
خواھد در راه مشروع محض گام بردارد، یه مک یسکاوقات  یبعض .٣

 یست؛ چون از لحاظ علمیمودن آن نیاز بدعت قادر به پ یبدون نوع
صل نشد ق مشروع قرار ندارد و ھرگاه نور صاف حایبر طر یو عمل
د در صورت اعراض، یست حاصل نگردیه صاف نک یه جز نورکچنان

راد ید به آن فرد اینبا یتیماند در چنان وضعیم یکیانسان در تار
ه ک یرد مگر در صورتک یه در آن ظلمت است، نھک یگرفت و از نور

 یاریو ظلمت در آن حاصل گردد. چون افراد بس یکیبدون تار ینور
اند و از نور خارج شده یلکاند، بطور دهیگز یدور یه از چنان وضعک
 یکیه در آن تارکده ید یه مردم را بر راھکداده  یرو ین ھنگامیا

مال حسنات و کدن به یس ناتوان از رسکو ھر… وجود داشته است
ه خداوند کباشد، معذور است؛ چنان یمعاص یا ناچار از انجام بعضی

 الرد علی البکری -١
 مجموع الفتاوی -٢

                                           



 دوری از فتنه کفر و تکفیر    ١٢

ْ فَ ﴿ د:یفرمایمتعال م َ  ٱ�َُّقوا ه کقدر آن« ]١٦[التغابن:  ﴾ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱ�َّ

َ� ﴿ د:یفرمایو م »د.ینکسب کپروردگار را  ید تقوایدر توان دار
ُ يَُ�ّلُِف  را جز  یچ فردیخداوند ھ« ]٢٨٦[البقرة:  ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها ٱ�َّ

ِينَ وَ ﴿ د:یفرمایو م »ند.کیف نمیلکاش تییی توانابه اندازه َءاَمُنواْ  ٱ�َّ
 ْ ٰلَِ�ٰتِ وََعِملُوا ۡصَ�ُٰب  ٱل�َّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ٓ أ َ� نَُ�ّلُِف َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها

ونَ  ٱۡ�َنَّةِ�  مان آورده و یه اک یسانک« ]٤٢[األعراف:  ﴾٤٢ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
ف یلکت ییی توانارا جز به اندازه یچ فردیعمل صالح انجام دادند، ما ھ

و  »ھا اصحاب بھشت ھستند و در آن جاودان خواھند ماند.م، آنینکینم
ه کقرار گرفته  یس در آن وارد شود بر عدالتکه ھرکاست  ین راھیا

 ١رده است.کزان نازل یتاب و مکش در یخداوند برا
 یدین نصوص وعین فرق نھاد. بنابراین مطلق و معیواجب است ب .٤

ه امامان در مورد کرا  یتاب و سنت وجود دارد و مواردکه در ک
ن ید به صورت مشخص و معیاند، نباردهکم کر و تفسق بر آن حیفکت

ه شروط آن، موجود و موانع از کنیرد مگر اک یجار یدر مورد فرد
 یچ فرقین اصول و فروع ھین مسائل بیشده باشد و در ا یآن منتف

 ٢وجود ندارد.
آورده  ج اللهه رسول کاست  یزیت در آن چیمان و ھدایعلم و ا .٥

ردن صفات ک یفر است پس نفکاست و خالف آن به طور مطلق، 
دن پروردگار در آخرت و یب نمودن دیذکفر است و تکپروردگار 

 مجموع الفتاوی. -١
 مصدر سابق. -٢

                                           



 ١٣  دوری از فتنه کفر و تکفیر

 یه با موسکنیالم پروردگار است و اکه قرآن کنیبودنش بر عرش و ا
 باشد.یفر مکد، یل برگزیم را به عنوان خلیسخن گفت و ابراھ

ا شھادت یافر است و که او کن یفرد مع یکردن در مورد کم کاما ح .٦
ن یل معیاج به دلیباشد، احتیو در آتش م یه او جھنمکنیدادن به ا

 یردن متوقف بر اثبات شروط و نفکم کح ین مواردیدارد و در چن
ر یفکن مسائل دانسته شد، تیه اک یباشد و ھنگامیردن موانع مک
م نمودن کھا و حاھلند و امثال آنه جک یسانکن از یردن افراد معک

ست مگر یز نیه اقدام به آن جاکاست  یفرشان، از جمله مسائلکبه 
شان یه براکھا اتمام حجت شود؛ چناندام از آنکه بر ھر کنیا

فر بودن کھا با رسوالن پروردگار مخالفند گرچه در ه آنکمعلوم شود 
ر یفکه تک یسانکن سخن در مورد یست و این کین مقاالت شیا

 ١است. یشوند، جارین میمع
ن مسئله یه با من مجالست دارند اک یسانکشه و ین حال من ھمیبا ا .٧

س از نسبت دادن فرد کشتر از ھریه بکاند افت داشتهیرا از من در
ه دانسته کنیام مگر اردهک یت نھیا معصیا فسق و یفر و کن به یمع

ه بعد از ک یاست طور ه فرد مورد نظر بر او اتمام حجت شدهکشود 
خواند و من به  یا عاصیق و یا تفسیر و یفکتوان تیآن مخالفش را م

ن یگذرد گرچه این امت میا یه خداوند از خطاھاکدانم یق میتحق
از  یارین امت در بسیباشد. سلف ا یا عملیو  یخطا در مسائل علم

از  یکیمشاھده نشد که  یگر اختالف داشتند ولین مسائل با ھمدیا
 بنامد. یا عاصیق کند و یا تفسیر و یفکرا ت یگریھا دآن

 مصدر سابق -١
                                           



 دوری از فتنه کفر و تکفیر    ١٤

از مردم چون اسحاق  یه بعضکاست  یزین خالف آن چیو ا .٨
ر یفکت»: «فرناکفر اال من کال ن«ه: کند یگویروانش میو پ ینییاسفرا

ردن حق کر یفکچون ت» ردند.کر یفکه ما را تک یسانکم مگر ینکینم
 یسکه حق خداوند متعال است. انسان حق ندارد کست بلیھا نآن
ه با ک یی فردد و با خانوادهیب نمایذکرده، تکب یذکه او را تک

را بر انجام عمل لواط  ید. اگر مردیرده، زنا نماکاش زنا خانواده
ردنش در صدد جبران کست با اجبار یز نیش جاینند براکمجبور 

امبر ما را ی، پیاگر نصارن حرام و حق خداوند است و ید چون ایبرآ
ه السالم را فحش یح علیه مسکست یز نیما جا یفحش دھند برا

ه کم یند ما حق ندارکر یفکر و عمر را تکابوب یرافض یکم و اگر یدھ
 ١م.ییر نمایفکرا ت یعل

 عت خداوند واجب است یردن شرکم کحا
عت غراء یت شریرده، صالحکم به آنچه خداوند نازل کواجب بودن ح

دو  یه حتکاست  یزیان، چکق دادنش در ھر زمان و میت تطبیاسالم و قابل
ه در موردش اختالف نظر داشته باشند و کشود یافت نمیمسلمان در جھان 

 ح ندارد.یاج به توضیه احتکواضح است  ین امر به قدریا
ن یت شرع و قوانیمکن امت اسالم و حایه بکاست  یسکتر از ھمه ظالم

ت بشر است، یو امن یدار سعادت و آرامش و رستگارھدهه عک یامکو اح
ی بشر و ن ساختهیقوان یند و مردم را ملزم به اجراکجاد یفاصله و ممانعت ا

عادالنه را از  یھاردند و روشکا یظلم را اح یھاد. نشانهینما یام جاھلکاح
ست ما را در نظر و استدالل از یت قادر نین جرم و جناین بردند اما ھرگز ایب

 )۵/۲۴۴منھاج السنة ( -١
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ت گناه آلود ین واقعیقواعد اھل علم و اصول اھل سنت خارج گرداند و وارد ا
 د.یبت بار نمایو مص

ار بزرگ است، امت اسالم ین و امانت بسیت سنگیه مسئولک یبه درست
از آن غصب  ییھانیع شده و سرزمیآن ضا یھاده و ثروتیدچار تفرقه گرد

از افراد امت  یاریشان جاھلند، بسنیقت دیافراد آن به حقده و اغلب یگرد
عت ملتزم یاز شر یزیه به چکز یھا ناند و آنت و آزار گشتهیدچار انواع اذ

رودار اختالفات احزاب مختلف یه در گکھستند  یباشند، افراد مستضعفیم
ات یاکبه ش یدگیه تنھا او مرجع رسکاند، پناه بر خدا دچار نزاع و تفرقه شده

 بندگان است.
ن مصائب و یی نجات از الهیمان و ترور مسئوالن وسکر حایفکا تیآ

رد و در کان یوه چه اندازه امت را دچار ضرر و زین شیھاست؟ ایگرفتار
 کعت و تمسیجاد نمود، جوانانش را از التزام به شرینش ممانعت ایمقابل د

 ور بازداشت.کط مذیجاد شده در شرایبه سنت به خاطر ترس و رعب ا
ا یم و بھره و ثمره اش چه بوده است؟ آیز را به امت تقدیار چه چکن یا
ن، رجعت به قھقرا، یجز ترس و وحشت، اضطراب، دلھره، نفرت از د یاثمره
س توسط یھا و مباح شدن اموال و نوامختن خونیھا، رشدن، فتنه یزندان

 إنا هللا و إنا اليه راجعون. گر در بر داشته است؟ید یزین چیظالم
ن یدن به ایفرو رفتند و شروع به دو یاسیس یرودارھایز در گیگران نید

ن یف قوانیعت خداوند را در ردیردند، با جسارت تمام شرکطرف و آن طرف 
ل دادند و بر سر کیتش یبشر قرار دادند. مجالس پارلمان یو جاھل یقرارداد

نمودند!!!  یریگ ید شروع به مناقشه و رأم قرار دھنکم خدا را حاکه حکنیا
برند، اگر آن یومت مکس حیرئ یروز شود آن را به سویت پیثرکپس اگر با ا

شود تا یشود و گرنه به پارلمان برگردانده مید مییه آن تأکند کد ییرا تأ
ت یثرکعت خداوند با ایه شرکھم  یشود. و زمان یریگ یدوباره بر سر آن رأ
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عت یشود، شر یندگان مساوینما یه رأک یا در حالتیشود و ید نمییآراء تأ
شود!! پروردگارا ما را ببخش. پروردگارا یو پشت سر انداخته م کپروردگار تر

 ما را ببخش.
ھرگز موفق  یشدند!! ولیه شده موفق مکبار ھم  یک یاش براک یا

ست و ین یعمل یی شرعوهیعت جز به شیق دادن شریشوند؛ چون تطب ینم
 یھا خود را در محظورات شرعه آنکن از آن جھت قابل بحث است یا
عت در تصادم یده و فروع شریاز امور با اصول عق یاریه در بسکاندازند  یم

 ندارد!!! یخواناست و ھم
اد نجات را ین، جاھالنه و بدون علم فریه در زمک یگرانیھا و دھا و آننیا

شان و دعوت نیر اساس دردن مسلمانان بکت یدھند، از تربیسر م
و آداب  یل اخالقین شدن به فضایام و مزکعمل به اح یشان به سو ردنک
ه ک یزیآورد، غافلند چیشان به ارمغان میت پروردگار را برایه رضاک ینید

ردن، که یاز تصف یھمگ یبخشد. آریشان را تحقق مادتیسعادت و س
مسلمانان به آن محتاجند؛ چون ز یش از ھر چیه پک یزیاند چاعراض نموده

رده است لذا کات مسلمانان را آلوده یالش حکدر تمام مظاھر و اش کشر
ناپسند و  یھاشان از انواع بدعتردنکه و برحذر یدعوت مسلمانان به تصف

 یردن تعصب حزبکل یو زا ین بردن جمود مذھبیو از ب یار باطل وارداتکاف
ن امت است یو تشطط و اختالف بز باعث تفرق یش از ھر چیه بک یزیچ
 ١دوار بود؟یھا امشود به آنیجا مکرد؛ اما یار قرار گکت ید در اولویبا

  یو اعتقاد یفر عملک
را  ینھند و ھر فردینم یفرق یو اعتقاد یفر عملکن یاز مردم ب یبعض
ن یافر خارج از دکند، کم کر از آنچه خداوند متعال نازل فرموده حیکه به غ

 ).۵اصول التکفیر و ضوابطه و شروطه، عنبری (ص:  -١
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 یلینون در صدد شرح تفصکه ھم اکباشد یح نمین نظر صحیا یول دانندیم
ن موضوع از یل ایه از نظرتان خواھد گذشت، تفصکگونه م، ھمانییآیآن برم

چون ابن عباس و  یھا افرادده است و آنیق سلف صالح امت به ما رسیطر
و  ین چون حسن بصریاز تابع یاز اصحاب و مردان بزرگ شابن مسعود

ن یه باعث خروج از دک یفر را به دو قسمت عملکه کباشند یم ینخع
 اند.ردهک یم بندین است، تقسیه موجب خروج از دک یشود و اعتقاد ینم

 ریفکسخنان اصحاب در مورد ت
نَزَل ﴿ د:یفرمایم یالله تعال

َ
ٓ أ ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
فَأ

نند کم نکرده حکه به آنچه خداوند نازل ک یسانک« ]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤ٱۡلَ�ٰفُِرونَ 
 .»افر ھستندک

ی مائده در مورد ی سورهات سه گانهین آید: ایگویم سبراء بن عازب  .١
ج یش آن را تخریح خویه مسلم در صحکافران نازل شده است ک

 ١»الفاسقون. الظاملون. الكافرون«:گانه عبارتند از ات سهیرده است. آک
 خواند.یگر ظالم و بار سوم فاسق میافر، بار دکھا را بار آن یکه ک

باشد چون یافران مکات در مورد ین آیه به طور مطلق اکگفته شده  .٢
ن یشود و بر ایافر نمکره یبکاب گناه کی ارتمسلمان به واسطه

 اند.ردهکم کح کاساس ابن عباس، قتاده و ضحا
ھود بصورت یات در مورد ین آیه اکباز ھم نقل شده  باز ابن عباس .٣

گر از سلف ید ین سخن را از جمعین ایخاص نازل شده است و ع
 اند.ردهکنقل 

 ۴۷،۴۵،۴۴مائده:  -١
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ردن به آنچه خداوند نازل کم کس حکگفته است: ھر بابن عباس .٤
 یس آن را عملکافر شده است و ھرکق یند به تحقکب یذکرده را تک

 سازد او ظالم و فاسق است.
ر و ین سخن تفسی) گفته است: ا١/٣٦٤ن (کیم در مدارج السالیابن ق .٥

 ل عموم اصحاب است.یتأو
ات به طور عام در مورد ین آیاند: اگفته یو ابن مسعود و حسن و نخع .٦

ر از آنچه خداوند یرد و به غیس رشوه بگکن امت ھریھود است و در ای
رده است. و گفته کافر شده و ظلم و فسق کند، کم کرده حکنازل 

به قصد جحد و  یه فردکشود ین میبر ا ن سخن حملیشده: ا
م به کت ندادن، حیا به خاطر اھمیا به حالل دانستن و یب و یذکت
ان داشته ین سخن را ابوسعود بید، اینما کر ما انزل الله را تریغ

 است.
ن یھود نازل شده است و در بیافران و کات در حق ین آیه: اکنیخالصه ا

ند، منطبق است؛ حال اگر کم نکسنت حه به قرآن و کس کمسلمانان بر ھر
تاب و کر یم به غکا حید و یار نماکا انیند و کب یذکم به قرآن و سنت را تکح

ه باعث خروج از ک یفر اعتقادکا اجازه دھد، دچار یسنت را حالل بداند و 
 یو رشوه آن را انجام دھد ول یاگر به خاطر ھو یباشد، شده است ولین مید

افر کب ظلم و فسق گشته است و کمرت ین فردیند، چنکم نکبدان ح
 شود. ینم

 و اسباب نزول  یبرط
َوَمن ﴿ ی مائدهی خداوند متعال در سورهر فرمودهیدر تفس یامام طبر

نَزَل 
َ
ٓ أ ُ لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
د: یفرمایم ]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤ٱۡلَ�ٰفُِرونَ فَأ

ات در مورد ین آید: ایگویه مکاست  یسکالم کن مورد ین سخن در ایبھتر
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ور کی مذهیتاب نازل شده است؛ چون شأن نزول قبل و بعد از آکفار اھل ک
ات در ین آیھا ھستند و اتاب است و مقصود از آن، ھمانکدر مورد اھل 

ھا باشد، ن چنانچه خبر از حال آنیھا آمده است؛ بنابرااق خبر آنیس
ی غهیاظھار دارد: خداوند متعال به ص یاندهیاگر گوتر است. حال ستهیشا

عت یر از شریه به غکرا  یسانکن تمام یان داشته است بنابرایعموم خبر را ب
؟ در یدھیص میشود پس چرا تو آن را تخصینند، شامل مکیم مکح

ھستند  یمکر حکه منکخبر داده  یجوابش گفته شده: خداوند متعال از قوم
 کی تره به واسطهکھا خبر داده م شده است و از آنکآن حه در قرآن به ک
افر ھستند و در مورد تمام کاند، ردهک که ترکم، بدان صورت کردن حک
م کار حکرده به قصد جحد و انکه به آنچه خداوند متعال نازل ک یسانک

 ین فردیگفته: چن به ابن عباسکن است چنانیم ھمکنند، حکینم
گاھی از نزول حکم خداوند متعال در ی؛ زافر به پروردگار استک را پس از آ

بعد از علم و  ج امبریار نبوت پکن ھمانند انیار نمودند و اککتابش، آن را ان
 ١باشد.یاطالع از نبوتش م

 رد کم نکآن حبه قر ینجاش
ز به یافران نکد: یگویم یه در مجموع الفتاویمیخ االسالم ابن تیش

به او برسد و  ج امبریفر دعوت پکدر دارال هک یسکباشند. ین صورت میھم
مان آورد و آن یند و به او و ھر آنچه بر او نازل شده، اکدا یبه رسالت او علم پ

گران انجام یو د یه نجاشکگونه ند آنکت یخدا را رعا یه بتواند تقواکمقدار 
ن نشد و به تمام کشان ممیردن به داراالسالم براکه ھجرت کدادند 

ن یت ھجرت و اظھار دیاسالم ھم ملتزم نشدند و سبب آن ممنوععت یشر

 به تفسیر طبری نگاه شود. -١
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ن یعت را به او آموزش دھد و با ایه تمام شرکش او نبود یھم پ یسکبود و 
ه مؤمن آل فرعون کگونه وصف باز ھم او مؤمن و از اھل بھشت است؛ ھمان

با اھل  ÷قیوسف صدیه کرد بلکیم یا زن فرعون ھم با قوم فرعون زندگی
ز مقدور نبود تمام یش نیرد و براکیم یافر بودند، معاشرت و زندگکه کمصر 
د و یھا را به توحآن یھا انجام دھد ولدانست با آنیه مکرا  ییزھایآن چ

 رد اما جوابش را ندادند.کمان دعوت یا
وسف خبر یه از کند کیخداوند متعال از زبان مؤمن آل فرعون بازگو م

ِ ﴿ د:یفرمایدھد و میم َ�َما زِۡ�ُۡم ِ�  ٱۡ�َّيَِ�ٰتِ َولََقۡد َجآَءُ�ۡم يُوُسُف ِمن َ�ۡبُل ب
ا َجآَءُ�م بِهِ  ٰٓ إَِذا َهلََك قُۡلُتۡم لَن َ�ۡبَعَث  ۦۖ َشّكٖ ّمِمَّ ُ َح�َّ ِ  ٱ�َّ  ۦِمۢن َ�ۡعِده

ش شما آمد و تا زمان وفات یار پکل آشیبا دال ÷وسفیقبًال « ]٣٤[غافر:  ﴾رَُسوٗ�ۚ 
د: ید سپس گفتید بودیو ترد کتان آورده بود، در شیشما در آنچه براشان یا

ز به ھمان صورت ین ینجاش »را مبعوث نفرموده است. یخداوند بعد از او رسول
 یداخل شدن به اسالم از و یبود اما قومش برا یھرچند پادشاه نصار

گاه ن خاطر آنیردند و تنھا چند نفر با او مسلمان شدند و به ھمکن یرویپ
نه بر یدر مد ج نبود تا بر او نماز بخواند پس رسول الله یسکه وفات نمود، ک

نماز خارج  یمحل برگزار یشان ھمراه مسلمانان به سویاو نماز خواند؛ ا
را به  یرده و خبر مرگ نجاشکش به صف یھا را پشت سر خوشدند و آن

ًخا لَُ�ْم « ھا داد و فرمود: آن
َ
قَْد َماَت َ�ُقوُموا فََصلُّوا من اهل احلبشة إِنَّ أ

» د.ید و بر او نماز بخوانیزیبرادر شما از اھل حبشه وفات نمود، برخ« »:َعلَيْهِ 
نتوانست انجام دھد،  یع اسالم را به خاطر عجز و ناتوانیاز شرا یاریبس

ی گانه و روزهپنج یت است نمازھایروا یه حتکرد بلکھجرت و جھاد و حج ن
ز پرداخت یرا ن یات شرعکآورد و ز ینتوانست به جا زیماه رمضان را ن
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ار کد و قومش او را انیگردینش میارھا باعث اعالن دکن یننمود؛ چون ا
 ند.کھا مخالفت توانست با آنینم یردند و در چنان وضعک یم

ھا به ن آنین نبود در بکش ممیه او براکم یدانیز بطور قطع میو ما ن
امبرش ینه بر پیه خداوند در مدکیند در حالکم کام قرآن حکی احلهیوس

ه خداوند کی آنچه لهیش او آمدند جز به وسیتاب پکه اگر اھل کواجب نمود 
از  یه در بعضکند و او را برحذر داشت کم نکھا حرده است، بر آنکنازل 

محصن،  یه حد زناکش قرار ندھند، چنانیعت او را در امتحان و آزمایشر
ن افراد ید و در قصاص بیت نمایه، جانب عدل را رعایدر دباشد و یرجم م

 نگذارد. یف و قدرتمند فرقیضع
ار کن یند؛ چون قومش در اکم که به قرآن حکمقدور نبود  ینجاش یبرا

 یکن یقضاوت ب یه مردکداد یم یار رویردند. چه بسکینم یارکاو را ھم
 یش خواھان اجرایگرفت و در نفس خویتاتار را به عھده م یکمسلمان و 

ه کبودند  یسانکن نبود و در آن حال کش ممیه عمل به آن براکبود  یعدالت
ادتر از حد یرا ز یچ فردیز ھیردند و خداوند متعال نکیاز آن ممانعت م

ه در ک ییارھاکاز  یز به خاطر بعضیند و عمر بن عبدالعزکیف نمیلکت ییتوانا
ه ک ییو آزار قرار گرفت تا جا یبرپا نمودن عدالت بود، مورد تعد یراستا

 ردند.کگفته شد به خاطر آن مسمومش 
ع اسالم یو امثال او سعادتمند در بھشت پروردگارند گرچه از شرا ینجاش

فرمان دادند  یامکآنچه را قادر به انجامش نبودند، ملزم نشدند و تنھا به اح
ھا را جزو نین خاطر خداوند ایردن به آن بودند. به ھمکم که قادر به حک

ۡهِل ﴿ د:یفرمایه مکتاب به حساب آورده است؛ چنانکاھل 
َ
�نَّ ِمۡن أ

ِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِ لََمن يُۡؤِمُن ب ِ َ�  ٱ�َّ نزَِل إَِ�ِۡهۡم َ�ِٰشعَِ� ِ�َّ
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�ُۡ�ۡم َوَما

ُ
ٓ أ َوَما

وَن � ِ َ�ِٰت �َۡشَ�ُ ۡجرُُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡمۗ إِنَّ  ٱ�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم أ

ُ
َ َ�َمٗنا قَلِيً�ۚ أ َ�ِ�ُع  ٱ�َّ



 دوری از فتنه کفر و تکفیر    ٢٢

ه به خدا و آنچه بر کھستند  یسانکتاب کاز اھل « ]١٩٩[آل عمران:  ﴾١٩٩َسابِ ٱۡ�ِ 
ات یخداست و آ یشان برامان آورده و خشوعیشما و خودشان نازل شده، ا

با خداست به  یسانکن یفروشند، اجر و پاداش چنینم کاند یپروردگار را به بھا
از افراد  یبعض »ند.کیم یدگیھا رسع به حسابیار سریه پروردگار بسک یدرست

ه از جابر و ابن کاند چناندانسته یه را در مورد نجاشین آیسلف شأن نزول ا
گر چون حسن و قتاده ید یت است و بعضینه رواین زمیدر ا شعباس

 و ھمراھانش نازل شده است. یمورد نجاشند در یگو یم
ه به یاطاعت شده تنھا پروردگار است و لفظ آ ین مقصود اصحاب بود ولیا

 ١رود.یار نمکن به یفرد مع یکصورت جمع و در مورد 

 تاب و سنت کم در کح یمعن
 د:یفرما یم خداوند متعالباشد.یت مکیتصرف و خواستن و مال یبه معن .١

ۚ َ�ٰلَِك  ٱۡ�ُۡ�مُ إِِن ﴿ ٓ إِيَّاهُ ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا
َ
َمَر �

َ
ِ أ  ﴾ٱۡلَقّيِمُ  ٱّ�ِينُ إِ�َّ ِ�َّ

م تنھا از آن خداست و دستور داده است جز او را کح« ]٤٠[یوسف: 
 .»ن استیم تنھا اکن استوار و محید و دینپرست

م و تصرف و که حکگفته است: خداوند متعال خبر داده  /ریثکابن أ. 
از آن خداوند متعال است و تمام بندگانش را دستور  یھمگ کاراده و مل

 یعنی ﴾ٱۡلَقّيِمُ  ٱّ�ِينُ َ�ٰلَِك ﴿ د:یفرماینند. سپس مکه جز او را عبادت نکداده 
-ید پروردگار و اخالص در عمل شما را به آن دعوت میه از توحک یزیآن چ

ه خداوند به آن دستور داده و حجت را به کاست  یمین مستقینم ھمان دک

  )۱۹/۲۱۷مجموع الفتاوی (ج:  -١
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ه آن را دوست دارد و کاست  یل و برھانیرده است و دلکی آن تمام لهیوس
 ١پسندد.یم

ِ  ٱۡ�ُۡ�مُ إِِن ﴿ ی:هیر آیدر تفس یانکامام شوب.   یعنید: یفرمایم ﴾إِ�َّ ِ�َّ
ه شما را کم تنھا از آن پروردگار است؛ چون اوست کردن حکدر عبادت 

ش یخو یل و برھان به عنوان معبود برایه بدون دلکرا  ییھان بتیده و ایآفر
 ٢باشند.یز مخلوق خداوند مید نیامقرر داشته

ِ�َۡحُ�َم ﴿ د:یفرمایخداوند متعال م باشد.یم ج امبریم پکح یبه معن .٢
َرٮَٰك  ٱ�َّاِس َ�ۡ�َ 

َ
ُ بَِمآ أ خداوند ن مردم به آنچه یتا ب« ]١٠٥[النساء:  ﴾ٱ�َّ

د: یگویه مین آیر ایدر تفس /ریثکابن  .»ینکم کبه تو ارائه نموده، ح
ه کند یگویه مین آیاز عالمان علم اصول، تعدادی با استناد به ا

د و از ام سلمه از یم نماکشود به اجتھاد خود حیز مین ج رسول الله
را  یافراد مخاصم یه: صداکن ثابت است یحیدر صح ج رسول الله

ھا از منزل خارج شد و آن ید لذا به سویاش شنجلو در حجره

نَا �رََشٌ َو�ِنَّ : «فرمود
َ
قيِْض  ماإِ�ََّما أ

َ
ْن بأ

َ
ْسَمُع َولََعلَّ َ�ْعَضُ�ْم أ

َ
ا أ نَْحٍو ِممَّ

ُ حِبَقِّ ُمْسِلٍم 
َ

ُ َ�َمْن قََضيُْت هل
َ

قيِْضَ هل
َ
ِتِه ِمْن َ�ْعٍض فَأ ََن حِبُجَّ

ْ
حل

َ
يَُ�وَن أ

إِ 
ْو يََذرَْهافَ

َ
َها أ

ْ
يَْحِمل

ْ
گاه باش« :٣»�ََّما ِ�َ قِْطَعٌة ِمْن انلَّاِر فَل ه من کد یآ

 یکید ینم شاکیشنوم، قضاوت میه مکگونه ھستم و آن یتنھا بشر
سخنورتر باشد و  یگریردن و بحث نمودن از دکاز شما در استدالل 

ن اگر قضاوت به ینم بنابراکمن ھم به نفع او بر حسب ظاھر قضاوت 

 )۴۹۶، ص:۲تفسیر ابن کثیر (ج:  -١
 )۲۷، ص: ۳فتح القدیر (ج:  -٢
 متفق علیه -٣

                                           



 دوری از فتنه کفر و تکفیر    ٢٤

از  یانفع او صورت گرفت و حق برادرش به او داده شد آن قطعه
 .»دیا رھا نمایرد یآتش جھنم است آن را بگ

 سبه سعد بن معاذ ج رسول الله ردن اصحاب است.کم کح یبه معن .٣
ِ « گفت: ھا به ھمان در مورد آن«: ١»لََقْد َحَكْمَت ِ�يِهْم حِبُْ�ِم ا�َّ

 .»یخداوند بود، فرمان دادم که حک یزیچ
 

 نیدنندگان کبدعت و فساد
شود، اتفاق یم میه بدعت به دو قسمت تقسکن مورد یاھل سنت در ا

شود و صاحبش را از اسالم یفر مکه باعث کاست  ینظر دارند. اول بدعت
 شود.یافر نمکه به موجب آن صاحبش کاست  یند. دوم بدعتکیخارج م

با ھم  یند، فرقکیع میه قانون تشرک یسکگذار است با ه بدعتک یسک
ز صادق ین یگریھا گفته شود در مورد داز آن یکیندارند؛ ھرچه در مورد 

ه فساد را سه دسته و کان داشته است یبا بیچه ز یالعز حنف یاست. ابن اب
  ه فرمود:کند کینقل م کند و از ابن مبارینمایگروه وارد اجتماع م

 الـــــدين اال امللـــــوك و هـــــل افســـــد
 

 و االحبــــــــار ســــــــوء و رهباهنــــــــا 
 

 شاندند؟کیفاسد و راھبان به فساد م ین را جز پادشاھان و علمایا دیآ
عت یظالمانه، متعرض شر یھااستیی سلهیپادشاھان ظالم به وس .١

 پردازند.یم یگردند و با آن به دشمنیم
ل یتحل ه متضمنک یباطل یھااسیز توسط نظرات و قیفاسد ن یعلما .٢

ردن مباح پروردگار و معتبر کحرام خداوند و رسولش است، حرام 
نمودن  یه خداوند آن را از اعتبار انداخته و ملغک یزیدانستن چ

 اند.شیخین آن را روایت کرده -١
                                           



 ٢٥  دوری از فتنه کفر و تکفیر

 یزیه از نظر پروردگار قابل اعتبار است، مطلق دانستن چک یزیچ
ھا نید نمودن مطلقات و امثال اید کرده و مقیه خداوند آن را مقک
 عت اسالم است.یه خارج از شرک

ھا، حاالت، ی ذوقلهیاند. به وسه ھمان جاھالن اھل تصوفکراھبان  .٣
مان و شرع یق ای، متعرض حقایطانیات باطل شیشفکالت و یتخ
ه خداوند به آن کاست  ینیع دیھا متضمن تشرار آنکشوند و یم

ه خداوند بر زبان رسولش آن کاست  ینیردن دکاجازه نداده و باطل 
مان با خدعه و یق ایردن حقاکن معارضه یموده و ھمچنع نیرا تشر

 باشد.ینفس م یھایمندو بھره یطانیش یھارنگین
است را انتخاب ی، س  استین و سیپادشاھان در صورت تعارض دأ. 

 نند.ک یم
 دھند.یح میعالمان فاسد در صورت تعارض عقل و نقل، عقل را ترجب. 
شان با ظاھر اتیشفکو صاحبان ذوق و حال ھنگام تعارض ذوق و ج. 

ز یسلف ن یم: علمایگویمن ھم م ١نند.یگزیشف را بر مکشرع، ذوق و 
 نند.کیح داده و انتخاب میاست ترجیشف و سکشرع را بر عقل و 

 است کرام خداوند، شرردن حکحالل 
ْ ﴿ د:یفرمایخداوند متعال م َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ

َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
أ

 ِ ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ  ٱۡ�نَ  ٱلَۡمِسيحَ وَ  ٱ�َّ ْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ َمۡرَ�َم َوَما

ا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  رب  ل بهیش را تبدیعالمان و زاھدان خو« ]٣١[التوبة:  ﴾٣١َ�مَّ
ه ک یه جز پرستش معبود واحدک یم را، در حالیح پسر مرین مسیردند و ھمچنک

و منزه است از  کھا دستور داده نشده بودند، پاست به آنین یجز او معبود به حق

 .۲۰۴شرح عقیده طحاویه  ١
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ه ین آید: خداوند در ایگوید قطب میس »دھند.یقرار م یکش شریآنچه برا
ھا عت از آنیافت شریدر فر را به صرفکم کح یی بعدهیرا و در آ کم شرکح

ن امر یرده است و اکھا صادر ه آنیشان بر علنمودن یرویردن و پکو اطاعت 
ست تا انجام یافک ییبدون در نظر گرفتن اعتقاد و شناخت و به تنھا

ی رهیه انسان را از داک یزیند چک کرا دچار شر ییارھاکن یی چن دھنده
گرداند. ھرگاه مردم از یوارد مافران کفر و کی مان خارج و به جرگهیا

ه ک ییزھایردند ھمان چک یرویپ یعت الله تعالیر از شریغ ینیعت و قوانیشر
ز یھا نه در مورد آنکح است یار رفته، صحکب یھود و نصاریدر مورد 

اند و به خداوند متعال کمان باشند، مشریا یاستعمال شود و ھر اندازه مدع
ھا ن بشر به آنیردن از قوانک یرویه صرف پن صفت بیمان ندارند؛ چون ایا

 یرویه پکند کیز ثابت میھا نار از جانب آنکگردد و عدم انیملحق م
شود و قادر به یھا وارد مه بر آنکاست  یراھکشان به خاطر اجبار و اردنک

ھا را بر ھا و تھمت زدنن دروغ تراشیست این نکستند؛ چون ممیدفع آن ن
 ١(جمله مفھوم نیست).خداوند ببندند 

داند و یفر مکردن را موجب ک یرویه مطلق پکد یردن سکر ین تفسیا
ه ین آیاز ا ج ه رسول اللهک یرید، با تفسینمایراه و اجبار را استثناء مکتنھا ا

ت یپسر حاتم روا یگران از عدیو د یه ترمذکجا د، مخالف است آنینمایم
از  یبیه صلک یدم در حالیرس ج اللهد: به خدمت رسول یگویه مکنند کیم

ن بت را از خود دور یا یعد یطال به گردن داشتم، خطاب به من فرمود: ا

ْ ﴿ ه را قرائت نمود:ین آیی برائت اگاه از سورهن و آنک َُذٓوا ۡحَبارَُهۡم  ٱ�َّ
َ
أ

ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن 
َ
ِ َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ َما إِ�َُّهْم لَْم يَُ�ونُوا « فرمود: گاهآن ﴾ٱ�َّ

َ
أ

ُموا َعلَيِْهْم  َحلُّوا لَُهْم َشيْئًا اْستََحلُّوُه َو�َِذا َحرَّ
َ
َ�ْعبُُدوَ�ُهْم َولَِكنَُّهْم اَكنُوا إَِذا أ

 .۳/۱۶۴۲ظالل القرآن  -١
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ُموهُ  را  یزیه چک یه ھنگامکردند بلکیھا را عبادت نمآن«»: َشيْئًا َحرَّ
شان حرام یرا برا یزیچردند، آن را حالل و ھرگاه کیشان حالل م یبرا
ان روشن سبب یبا ب ج رسول الله» دانستند.ینمودند، آن را حرام م یم

از  یه خالک یدارد طوریان میھا را با پروردگار متعال ب قرار دادن آن یکشر
ھا معتقد به حالل بودن حرام ه آنکنیاست و آن ا یدگیھرگونه شبھه و پوش

ب یذکی آن، جحد و ته الزمهک یزیچ م حالل پروردگار بودندیخدا و تحر

اَكنُوا إَِذا « ث مورد نظر فرمود:یدر حد ج ه رسول اللهکگونه است ھمان
َحلُّوا لَُهْم َشيْئًا اْستََحلُّوهُ 

َ
 .»أ

ه پروردگار کست یدارد، نید قطب اعالم میه سکگونه ت آنیپس واقع
ع از احبار و راھبان و اطاعت ین و شرایافت قوانیمتعال تنھا به خاطر در

صادر نموده است. و در  کم شرکھا حه آنیشان، علنمودن یرویردن و پک
ه نظر او کگاه گردد؛ آنیز مسئله روشن میفه وارد است نیه از حذک یتیروا

شان نماز و روزه برپا یھا برادند، گفت: آنیه پرسین آیرا در مورد ا
ز حالل یھا نردند، آنکیشان حالل میرا برا یزیه اگر چکداشتند بل ینم
رده بود کھا حالل ه خداوند متعال بر آنکرا  یزیدانستند و ھرگاه چیم

ت یرش ربوبین پذیدانستند و ایز آن را حرام میھا نردند، آنکیم میتحر
ه ھست، معتقد کگونه اگر مردم به حالل و حرام خداوند ھمان ١ھاست. آن

ردن حرام به خاطر کم حالل و حالل یپرستان امور در تحراز سر یباشند ول
ق یند اگر چه مجبور ھم نباشند، به تحقینما یرویپ یو ھوس و نافرمان یھو
ه احبار و راھبان ک یسانکد: یگویه میمیخ االسالم ابن تیشوند. شیافر نمک

ردن حرامش کم حالل خداوند و حالل یاند و در تحرش قرار دادهیرا رب خو
 باشند:ینند، دو قسم مکیم یرویھا پآن از

 تفسیر طبری. -١
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ن خداوند را با حالل نمودن حرامش و یھا ده آنکدانند یی اول مدسته
ار اقدام و کن یش در ایاز بزرگان خو یرویاند و به پر دادهییم حاللش تغیتحر

امبران به مخالفت یله با پین وسیدانند بدین میبه آن ھم معتقدند و ھمچن
نند کشان نماز نخوانند و سجده نیفر است، ھرچند براکن یا اند؛برخاسته

س کاند، پس ھرقرار داده کخداوند متعال و رسولش آن را به عنوان شر ...و
 شده است. کبدان معتقد باشد دچار شر

ھستند که به حالل و حرام خداوند و رسولش  یسانکی دوم دسته
ه کگونه نند ھمانکیم یرویپ ھااز آن یت و نافرمانیمعتقدند و تنھا در معص

در ھمان  یند ولینمایاقدام م یاز معاص یاز مسلمانان به انجام بعض یبعض
گونه افراد ھمچون اھل نیم اکار ھم واقفند؛ حکحال به گناه بودن آن 

 ینیومکم خداوند متعال در مورد محکل حین شرح و تفصیا ١ت است.یمعص
حرام نمودن حاللش از سرپرستان ردن حرام خداوند و که در حالل کاست 
نند و آنچه را خداوند نازل و رسولش به آن دستور داده، بر کیم یرویامور پ

ه ک یمانکبه حا یچ ارتباطیی مورد بحث ھهیاند. اما آم ننمودهکخود حا
 ح داده شده است.یاند ندارد و قبًال در مورد آنھا توضر دادهیین خدا را تغید

ن یاز د یلکافر شده و بطور کن یومکنادر گاھًا مح یھااز حالت یدر بعض
ه کاست  یر شوند و آن ھنگامیفکمان تکه حاکنیشدند بدون ایخارج م

ماند لذا یده میحق بر او پوش یم مجتھد و ملتزم به شرع اسالم است ولکحا
شود و یافر نمکن مورد ید در اینمایم حالل میل حرام و تحریاقدام به تحل

 ینیومکگردد اما اگر مح نمی ب شده، مؤاخذهکه مرتک یاشتباھبه خاطر 
گاھانه و بعد از روشن شدن حق و اقامه ردن حرام و کی حجت به حالل آ

-یافر مکند، ینما یرویم معتقد باشند و از او پکم حالل توسط آن حایتحر

 ).۶۷کتاب االیمان (ص:  -١
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ه حالل خدا را حرام کس کد: آن یگویم /هیمیخ االسالم ابن تیش ١شوند.
ار کن یخدا را حالل نموده است اگر مجتھد باشد و ھدفش در او حرام 

ده مانده و در یدر واقع حق بر او پوش یباشد ول ج ردن از رسول اللهک یرویپ
به  ین فردیپروردگار را در نظر گرفته است، چن یز تقوایحد توان ن

ه با که به خاطر اجتھادش کرد بلیگیش مورد مؤاخذه قرار نمیی خطا واسطه
 یسکاگر  یدارد ولیافت میز دریرده، پاداش نکپروردگارش را اطاعت آن 

ار خطا و کعرضه داشته، آن  ج ه رسول اللهکعت اسالم یبداند با توجه به شر
 ج ند و از فرموده رسول اللهک یرویبه آن معتقد و از او پ یاشتباه است ول

و مذموم  ه خداوند آن را ناپسندک کرا از آن شر یاد، بھرهیاعراض نما
ن یش ایخو یگرداند مخصوصًا اگر به خاطر ھوایب خود میدانسته نص

داند آن امر مخالفت با رسول یرا انجام داده باشد و ھرچند م یرویپ
و صاحبش  کشر یارکن یند؛ چنک یاریبا دست و زبان او را  یخداست ول

 ٢مستحق عذاب و عقوبت است.

 ستحق خداوند متعال ا یگذارع و قانونیتشر
ْ لَُهم ّمَِن ﴿ د:یفرمایخداوند متعال م ْ َ�َُعوا ُٰٓؤا ۡم لَُهۡم ُ�ََ�

َ
َما لَۡم  ٱّ�ِينِ أ

َذۢن بِهِ 
ۡ
ۚ يَأ ُ ٰلِِم�َ لَُقِ�َ بَۡيَنُهۡمۗ �نَّ  ٱۡلَفۡصلِ َولَۡوَ� َ�َِمُة  ٱ�َّ لَُهۡم َعَذاٌب  ٱل�َّ

ِ�مٞ 
َ
ن به آنچه الله یه در دکاند قرار داده یانیکخود شر یا برایآ«]٢١[الشوری:  ﴾٢١أ

 یشان داورانیر عذاب نبود میم تأخکنند و اگر حکیع میاجازه نداده است، تشر
 .»باشدیم کدردنا ین عذابیظالم یشد و برایم

 .۱۰۹الحکم بغیر ما انزل الله للعنبری ص ١
 کتاب االیمان. -٢
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ردن حق خالص پروردگار متعال است و کع یه تشرکرساند یه مین آیا
ه کاند پنداشته یبعض ١است. کد، مشریاز آن با او نزاع نما یس در موردکھر

ر آنچه یه به غک یسکرا بر ھر کم مشرکتوان حیم ییل و جدایبدون تفص
ند: یگویز میگر نید یرد و بعضکند، صادر کیم مکرده حکخداوند نازل 

م، بدون اختالف و نزاع ینکینون ما در موردش بحث مکه ھم اک یصورت
ن صورت ارئه یرا ھم تنھا به ال آن یبر است و دلکا کشر یھااز صورت یکی

بطور مطلق حق خالص پروردگار متعال  یگذارع و قانونیه تشرکدھند یم
ه کاست؛ چنان کند، مشرکاز آن با او نزاع  یزیس در چکاست و ھر

ُ « د:یفرما یم َذْن بِِه ا�َّ
ْ
يِن َما لَْم يَأ َ�ُء رَشَُعوا لَُهْم ِمَن ادلِّ ْم لَُهْم رُشَ

َ
 یا برایآ« »أ

ع ین به آنچه الله اجازه نداده است تشریه در دکاند قرار داده یانیکخود شر
  ٢»نند.ک یم

ع و یتشر -میح دادیتاب توضکه در اول کگونه ھمان-درست است 
ه بصورت کنیحق خالص پروردگار متعال است اما در مورد ا یگذارقانون

ست و یست نباشد، در کرد مشرکم کس بر خالف ما انزل الله حکمطلق ھر
ن صورت با اصول اھل سنت و جماعت ین امر بدیسوگند به پروردگار، ا

م و آنچه قبًال در یاح دادهیه بارھا توضکگونه ندارد و ھمان یھمخوان

ْ ﴿ اتیحات آیتوض َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٱ�َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ أ  ]٣١[التوبة: ﴾ٱ�َّ

نَزَل ﴿ یهیو آ
َ
ٓ أ ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
 ﴾٤٤ٱۡلَ�ِٰفُرونَ فَأ

 م.ینکید مکیز بر آن تأیجا ننین آن است و در ایم، مبیگفت ]٤٤[المائدة:
ه ین آیر از بدعت و بدعت گذاران، از ایتحذ یھاتابکاز مصنفان  یبعض

به آن  یه ھمگکگونه ھمانرده کش استفاده یخو یبه عنوان شاھد بر ادعا

 ).۳۸-۳۷حکم الله و ما ینافیه (ص:  -١
 ).۴۷تحکیم الشریة وصلته باصل الدین (ص:  -٢
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اند، اھل تاب نوشتهکوھش مبتدعه که در نک یسانک یاند ولاستناد نموده
اند ردهکع اھل بدعت نیر جمیفکم به تکھا حاند و آنعلم و فھم راسخ بوده

ه گذشت، بدعت را به دو کگونه ل داده و ھمانیش را تفصیه سخن خوکبل
ه یان دو نظریر و بکه به ذین آیا اند. مفسران در موردردهکم یبخش تقس

اند، ردهکه معاصران برداشت کھا آنچه را دام از آنکچیھ یاند ولپرداخته
به خداوند  کی شربه مسئله یچ ارتباطیند و آن دو نظر ھینماید نمییتأ

ه ین آیاء در اکد: احتمال دارد منظور از شریگویه میمتعال ندارد. ابن عط
افران معاصر کر در (لھم) به یاز گذشتگان باشد و ضمن و اغواگران یاطیش

ن و اغواگران گذشته باشند یاطیه شکاء کآن شر یعنیگردد؛ یبرم ج محمد
ی آن را ه خداوند اجازهکرا  یزیچ ج افران معاصر رسول اللهکآن  یبرا

 یفر و اغواگرکدر  کجا اشترانین در ایاند؛ بنابراع نمودهیرده، تشرکصادر ن
 ست.یمقصود ن یبه الله تعال کاست و شر

ن یھا باشند؛ بدھا و صنماء، بتکه منظور از شرکن است یگر ایاحتمال د
-خداوند قرار داده یکت شریھا را در الوھدارند و آن ییھاا بتیه آک یمعن

شان افران معاصر و پدرانکر در (شرعوا) به ھمان ین برگشت ضمیاند؟، بنابرا
اند، قرار داده یکه شرک ییھابت یر در (لھم) برایگردد و ضمیبرم
ه خداوند کرا  یزھایھا چھا و صنمبت یافران براکآن  یعنیگردد؛  یبرم

 اند.ردهکع یمتعال به آن اجازه نداده، تشر
 ثابت نمودند و بصورت راه و رسم درآوردند. یعنیشرعوا: 

ز در آن یاعتقادات نره است و یام و سکعادات، اح یجا به معننین در اید
ھا اند. در اعتقادات، بترا قرار داده ینیھا قوانآن یداخل است چون در تمام

ردند و در کیشان مھا، عبادتبه آن یکیدند و به قصد نزدیپرستیرا م
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رده بودند. و (اذن) در کھا وضع را در رابطه با آن یامکز احین یمسائل عمل
  ١باشد.یامر و دستور م یه به معنین آیا

 ه دو نظر وجود دارد: یح آیه در توضکن است یی آن اخالصه
در اغوا و  ییاکشر ج امبریافران معاصر پکآن  یا برایه: آکنیاول ا

ه کرا  یزیاند، وجود دارد تا چه گذشتهکاز پدران و اجدادشان  یگمراھ
آن  یعنیرده باشد (کع یشان تشریخداوند به آن دستور نداده است، برا

 .ن)ین معاصریا یگذشتگان برا
شان از یه براکدارند  ییھاافران معاصر بتکن یا ایه: آکنیدوم ا

رده کع یست، تشرین یه خداوند به آن راضکرا  ییزھایام چکاعتقادات و اح
 ٢باشند.

 ر یفکز از تیاط و پرهیاحت
و مان به خدا یه اک یمسلمان ید: برایگویل الجرار میدر س یانکامام شو

ند مگر کفر صادر کم کح یه مسلمانیست علیسته نیروز آخرت دارد، شا
تر از روز روشن در دست داشته باشد چون در واضح یل و برھانیه دلکنیا

ت است یاز اصحاب صادر شده، روا یق جماعتیه از طرک یحیث صحیاحاد

ِخيِه يَا اَكفُِر َ�َقْد بَاءَ « فرمود: ج ه رسول اللهک
َ
َحُدُهَما َمْن قَاَل ِأل

َ
و�  »بَِها أ

ِ «لفظ آخر يف الصحيح� وغ�ها  ْو قَاَل َعُدوَّ ا�َّ
َ
ُ�ْفِر أ

ْ
َمْن َداَع رَُجًال بِال

 َحاَر َعلَيْهِ 
َّ

؛ به »افرک یا«د: یس به برادرش بگوکھر« :٣»َولَيَْس َكَذلَِك إِال
ه کن آمده یحیگر در صحیو در لفظ د» گرددیھا برماز آن یکیق به یتحق

 المحرر الوجیز. -١
 اصول و ضوابط التکفیر. -٢
 متفق علیه. -٣
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ن نباشد، به یدشمن خدا و او چن ید: ایا بگویافر بخواند کرا  یس نفرکھر«
نه وارد است ین زمیث و آنچه در این احادیدر ا» گردد.ینده برمیگو

 ر وجود دارد.یفکل در تیعدم تعج ین منع و موعظه برایبزرگتر

ِ ﴿ د:یفرمایخداوند متعال م َح ب ن َ�َ ه نسبت ک یسک« ﴾َصۡدٗر� ٱۡلُ�ۡفرِ مَّ
ردن کدا یپ ینان قلبیپس اطم »فر شرح صدر داشته باشد و دلخوش باشد.کبه 

ن یتحقق آن الزم است؛ بنابرا یفر و آرام گرفتن نفس به آن براکنسبت به 
ست خصوصًا ھمراه با ین یافکفر کتحقق  یبرا یسکدر  کد شریصرف عقا

 یکر شدن قه و راه اسالم جاھل باشد. صادیآن نسبت به مخالفتش با طر
ن اسالم را ندارد و یی آن قصد خروج از ده به واسطهک یسکاز  یفرکعمل 

باشد و باز ھم یست، معتبر نمیه به آن معتقد نک یفرکی لمهک یکا گفتن ی
 یردن براکدارد در مورد سجده » حدائق االزھار«تاب که بر ک یامام در رد

د نمود، اگر یننده مقکت سجده ید آن را به قصد و نید: بایگویر خداوند میغ
ند کیش سجده میه براکباشد  یسک یت و پروردگاریت او از سجده، ربوبین

شود اما اگر یم کقائل شده و مشر یکپروردگار عالم شر ین سجده برایبا ا
 یاریبس ین مسئله برایه اکگونه نداشته باشد، ھمان یگریم قصد دیجز تعظ

ه به قصد کدھد یم یشوند، رویوارد مه بر پادشاھان عجم ک یسانکاز 
ه ک یسانکی ست و ھمهیفر نکار موجب کن یبوسند، این را میم زمیتعظ

 یزیبه طور قطع، چ یسکر یفکه تکدانند یھستند، م ینیعالم به مسائل د
نش را به خطر اندازد، نسبت یس دکھا دچار لغزشند و ھره در آن قدمکاست 

 ١.ت شده استیب جناکبه خود مرت
 
 

 )۵۸۰سیل الجرار (ص:  -١
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 م و فسقفر، ظلک
ی ه در مرتبهکت یبر معص یفر، ظلم و فسق ھمگکم که یقبًال گفت

ه باعث خارج شدن ک یفرکن بر یشوند و ھمچنیفرند، اطالق مکتر از  نییپا
 یفر به معنکه در آن ک یروند. از جمله مواردیار مکز بین است نیاز د
شان یاز ا یه زنکباشد آن ھنگام یم ج ی رسول اللهت است، فرمودهیمعص

د: یگو می ست؟ در جوابیثر اھل عذاب زنانند، چکه اکنیپرسد: سبب ایم

 یھا روفر آنکار به سبب کن یا« :١»ان ذلك واقع �سبب �فرهن«
ھا نسبت به ه آنکن است یند: علتش ایفرمایر آن میپس در تفس» دھد. یم

 نند.کیفران نعمت مکشان شوھران
باشد، ین میخارج شدن از د یفر به معنکه در آن ک یموارد از جمله

َها ﴿ باشد:یافرون مکی ی خداوند در سورهفرموده ُّ�
َ
� َ�ٓ  ١ٱۡلَ�ٰفُِرونَ قُۡل َ�ٰٓ

ۡ�ُبُد َما َ�ۡعُبُدونَ 
َ
ه شما کافران آنچه را ک یبگو ا« ]٢-١[الکافرون:  ﴾٢أ
ار کفر بک یبه معن ه ظلمک ین موردیو ھمچن »نم.کید، عبادت نمیپرست یم

َوَ� تَۡدُع ِمن ﴿ د:یفرمایه مکباشد؛ چنانیونس میسوره  ١٠٦ی هیرفته در آ
ِ ُدوِن  َكۖ فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن  ٱ�َّ ٰلِِم�َ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ  ﴾١٠٦ٱل�َّ

ه در کن کدرخواست مست یه قادر به نفع و ضرر نک یر الله تعالیاز غ« ]١٠٦[یونس: 

إِنَّ ﴿ د:یفرماین میو ھمچن »شد. یی ظالمان خواھصورت اقدام به آن از جمله
ۡكَ  و  »است. یمیظلم عظ که شرک یبراست« ]١٣[لقمان:  ﴾١٣لَُظۡلٌم َعِظيمٞ  ٱلّ�ِ

ی خداوند متعال ت است فرمودهیمعص یه در آن ظلم به معنک یباز مورد

اند اما لفظ روایت این روایت را بخاری و مسلم و بسیاری از اصحاب سنن روایت کرده -١
اضافی است ھرچند که ھمان معنا را » ان ذلک واقع بسبب«و  »بکفرھن«این است: 

 رساند. (مصحح)می
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َۡفِسهِ ﴿ د:یفرمایه مکاست  ۡقَتِصدٞ  ۦفَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ  یبعض« ]٣٢[فاطر: ﴾َوِمۡنُهم مُّ
 یو مورد» روند.انهیم یاند و بعضردهکه به خود ظلم کھستند  یسانکھا از آن
-یه خداوند متعال مکه است ین آیفر است، اک یه در آن فسق به معنکھم 

ا ﴿ د:یفرما مَّ
َ
ِينَ َوأ َوٮُٰهُم  ٱ�َّ

ۡ
ْ َ�َمأ ۖ فََسُقوا ْ ِمۡنَهآ  ٱ�َّاُر ن َ�ۡرُُجوا

َ
ْ أ َراُدٓوا

َ
ٓ أ ُ�ََّما

ْ �ِيَها ِ�يُدوا
ُ
شان آتش است؛ گاهیه فاسق شدند جاک یسانک« ]٢٠[السجدة:  ﴾أ

 یو بعض »گردانند.یجا برمھا را به ھمانھرگاه بخواھند از آن خارج شوند آن
ه خداوند متعال در مورد کاست چنانت یمعص یز فسق به معنیھا نوقت

َوَ� َ�ۡقَبلُواْ لَُهۡم ﴿ د:یفرمایتھمت زدند، م لقهیی صدشهیه به عاک یسانک
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 

ُ
بَٗد�ۚ َوأ

َ
ھا شھادت را گر از آنید« ]٤[النور:  ﴾٤ٱۡلَ�ِٰسُقونَ َشَ�َٰدةً �

ه کن است یار اکو از جمله موارد ظاھر و آش .»اندھا فاسق شدهد چون آنیرینپذ
شود و فرموده خداوند متعال ما  نمی نیقذف و بھتان باعث خارج شدن از د

ِينَ إِنَّ ﴿ د:یفرمایه مکند چنانکیم ییرا بر آن راھنما ِ  ٱ�َّ ۡفِك َجآُءو ب  ٱۡ�ِ
از  ین بھتان را نسبت دادند، جماعتیه اک یسانک« ]١١[النور:  ﴾ُعۡصَبةٞ ّمِنُ�مۚۡ 

ت است، یمعص یه در آن فسق به معنک یاز جمله موارد »شما بودند.
 د:یفرمایه مکباشد ید بن عقبه میی خداوند متعال در مورد ولفرموده

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنََبإٖ َ�َتبَيَُّنٓوا  یا« ]٦[الحجرات:  ﴾َءاَمُنٓوا

ق یتان آورد در مورد آن تحقیبرا یخبر ید اگر فاسقیامان آوردهیه اک یسانک
ه یت موضوع آیه گذشت، اعتبار به عموم لفظ است خصوصکو چنان »د.ینک

ردن به آنچه کم کس از حکگردد پس ھریص نمی، باعث تخصیدر مورد نفر
د و از ملتزم یعت خداوند است به قصد معارضه و مخالفت امتناع نمایشر

خارج  یمعن یفاسق است و ھمگ افر، ظالم وکند، ک یشدن به آن خوددار
و آرزو باشد  یردنش به خاطر ھوک یاگر خوددار یباشد ولین میشدن از د
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باعث  ین فردیفر، ظلم و فسق چنکآن ھم معتقد باشد،  یو به قبح و زشت
م شده، در که آنچه باعث امتناع از حکنیگردد مگر این نمیخروج از د

ه الزم است کند کامتناع  یاعتقاده از کنیمان شرط باشد؛ مانند ایصحت ا
ار کر شد، آشکه ذکات مورد بحث چنانین مسائل در آیبه آن معتقد باشد و ا

 ١است. و الله اعلم.

 مان و سرپرستان امور کحا یامام احمد برا یدعا
گر یفه و دیخل ید: امام احمد برایگویم یخ االسالم در مجموع الفتاویش

شان درخواست یرد و براکیرده بودند، دعا مکه او را زده و حبس ک یسانک
رده و به کنمود و آنچه در حق او انجام داده و نسبت به او ظلم یمغفرت م

ارھا مانع از کن یرده بودند، انجام اکفر است، دعوت که ک یاعتقاد یسو
ھا ه اگر آنک ید؛ در حالیھا نگردحالل دانستن دعا و مغفرت در حق آن

ست و یشان درست نید شده بودند، طلب بخشش برانسبت به اسالم مرت
 باشد.یتاب و سنت و اجماع نادرست مکم کافران به حک یاستغفار برا

ه کنقل شده است  ییزھاید: گاھًا از امام احمد چیگویخ االسالم میش
دو  یاھرگاه از او در مورد مسئله ید ولینمایم ینیر قوم معیفکداللت بر ت

د آن را یا باینمود  یق و بررسید در مورد آن تحقیباشد بات وجود داشته یروا
رده باشد به کر یفکرا ت ینیه اگر فرد معکل داد و شرح نمود، چنانیتفص

 یسکباشد و اگر یبودن موانع آن در او م یر و منتفیفکط تیخاطر وجود شرا
ر در او یفکه شروط تکن است یر ننموده، به خاطر ایفکن تیرا به صورت مع

ه به صورت کاست  ین در حالیباشد و اینم یز منتفیست و موانع آن نین
 ر نموده است.یفکعموم قول به ت

 اضواء البیان، شنقیطی. -١
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م در جامعه دعا که حایه علکد یدیرا د ید: ھرگاه مردیگویم یامام بربھار
م جامعه کحا یه او براکد یدیاست و ھرگاه د یه او اھل ھوکند بدان کیم

 ١است.ه او اھل سنت کند بدان کیدعا م

 مان کحا اقسام
افرند؟ و کنند، کیم مکعت اسالم حیر از شریه به غک یمانکا حایسؤال: آ

َوَمن ﴿ :ی پروردگار متعالن فرمودهیم در مورد ایھا را مسلمان بداناگر آن
نَزَل 

َ
ٓ أ ُ لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
چه  ]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤ٱۡلَ�ٰفُِرونَ فَأ

 د؟ییگو یم
 ینند داراکیم مکعت اسالم حیر از شریه به غک یمانکجواب: حا

ند. کیھا فرق مم آنکشان حه بر حسب اعتقادات و اعمالکھستند  یاقسام
عت اسالم بھتر بداند، یند و آن را از شرکم کن اسالم حیر از دیس به غکھر

به  یسکن صورت اگر یافر است و به ھمک ین فردیی مسلمانان چننزد ھمه
ز بداند ید و آن را جایم نماکعت خداوند حیشر یبشر به جا ین قراردادیقوان

شود؛ چون یافر مکعت اسالم را بھتر بداند، یردن به شرکم کھر چند ح
عت یر از شریه به غک یحرام خداوند را حالل نموده است اما در صورت

 ید دشمنا وجویافت رشوه یا دریردن از ھواھا و ک یرویخداوند به خاطر پ
ه او پروردگار متعال کداند یند و در ھمان حال ھم مکم کح یسکن او و یب

ن یداند چنیعت خداوند را ھم واجب میردن شرکم کت نموده و حیرا معص
ن عملش ھم یره شده است و ھمچنیبکب گناه کت و مرتیاھل معص یفرد

ه از ابن کگونه گردد؛ ھمانیان میفر، ظلم و فسق اصغر بکبه عنوان 

 شرح السنة، بربھاری. -١
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ه نزد اھل علم معروفند، کاز سلف صالح  یو از طاووس و جماعت بعباس
 ١نقل شده است.

  ین وضعیس قوانیم تدرکح
ر از ین غیعت و قوانیبه حرام بودن شر یسانکد: اگر یگویخ ابن باز میش

ا در صدد یمال دن ین حال به خاطر ھواھا و دوستیاسالم معتقد باشند و با ا
ن یند، چنیردن برآکم کح یآن برا یعھده گرفتن سرپرستس و به یتدر

فر و ظلم و فسق کھا افراد دچار ان آنیفاسقند و در م کبدون ش یسانک
ی اسالم رهیھا، اصغر و باعث خروج از دافر و ظلم و فسق آنکشوند اما  یم

ه حافظ کگونه ان اھل علم مشھور است و ھمانین سخن در میگردد و اینم
اند، سخن ابن عباس، طاوس، عطا، گران گفتهیو د ی، قرطبیر، بغویثکابن 

در  /میآن را ھم ابن ق یاز سلف و خلف است و معنا یمجاھد و جمع

 ان داشته است.یب ةتاب الصالک
س آن را به یتدر یا سرپرستیس کند و ین را تدریآن قوان یسکاما اگر 

عت اسالم را یچه شر ردن به آن را ھم حالل بداند حالکم کرد و حیعھده گ
بر کفر اکن دچار یت آن معتقد نباشد، به اجماع مسلمیا به افضلیبھتر بداند 

عت یه مخالف شرک ینیبا حالل دانستن قوان ین فردیشده است؛ چون چن
و واضح به عنوان حرام از نظر  یه به صورت ضرورکرا  یزیخداوند است، چ

ه کاست  یسکم او چون کحن ین شناخته شده، حالل دانسته است بنابراید
ن حالل دانستن، خدا یل را حالل بداند و با این قبیاز ا ییزھایزنا، شراب و چ
اسالم  یرده است و علماکتاب و سنت مخالفت کب و با یذکو رسولش را ت

ه ک ییزھایا حالل او را از آن چیه حرام خداوند را حالل بداند ک یسکفر کبر 

 )۴۱۶، ص: ۴مجموع الفتاوی، الشیخ ابن باز (ج:  -١
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رده و اتفاق کاند، حرام بداند، اجماع شده ن شناختهیبه ضرورت به عنوان د
مذاھب چھارگانه را در باب ارتداد،  ینیس سخنان عالمان دکاند. و ھرنموده

 شود.یار مکش واضح و آشیم، برایردکان یه بک یزیند چکمطالعه 
د: جزء قسم چھارم از نواقض اسالم یگویرامون بحث از نواقض اسالم میپ

ت یامبر از ھدایر پیت غیو ھدا ییباشد راھنماس معتقد کھر«ه: کاست 
م و دستور اوست ھمچون کگران بھتر از حیم دکا حیتر است املکامبر یپ
-یافر مکدھند،  یل و برتریم او تفضکھا را بر حم طاغوتکه حک یسانک

اند، از ردهکه انسانھا وضع ک ینیھا و قوانه نظامکس معتقد باشد کھر» شود.
ح یھا صحردن به آنکم که حکنیا ایو  یا با آن مساوی عت اسالم برتریشر

ق ندارد یت تطبیه معتقد باشد نظام اسالم در قرن حاضر قابلکنیا ایاست و 
ه منحصر به رابطه انسان با کنیا ایمسلمانان است  یا سبب عقب افتادگی

را داشته  یر شئونات زندگیه حق دخالت در ساکنیباشد بدون ایپروردگار م
س که ھرکر است کنه قابل ذین زمین در ایشود. و ھمچنیافر مکباشد، 

ار کا رجم زنایم خداوند در قطع دست سارق کح یه اجراکمعتقد باشد 
م کگر حیه معامالت و حدود و مسائل دکنیا ایست یمتناسب با عصر حاضر ن

م کت حیافضلز بداند ھر چند معتقد به یعت اسالم را جایر شریردن به غک
ه خداوند کرا  یزیار چکن یشود، چون با ایافر مکز نباشد، یر اسالم نیغ

س کز به اجماع ثابت است، مباح نموده است و ھریحرام نموده و حرمت آن ن
ه جزء کز معلوم است یرده و به ضرورت نکه خداوند حرام کرا  یزیز چین

ر یردن به غکم کو ح ی، رباخواریخوارردن، شرابکباشد؛ مانند زناین مید
 ١شود.یافر مکعت اسالم را مباح بداند به اجماع مسلمانان یشر

 ).۳۳۰ -۲/۳۲۶، ۱/۱۳۷مجموع فتاوی و مقاالت متنوعة ( -١
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ی اسالم، استاد عالمه نندهکدیه االمام، تجدینظرات محدث زمان، فق
ام؛ نه مشھور است و من از آن سود بردهین زمیدر ا /ین آلبانیناصرالد

ن جزا و پاداش یبھتررده که به اسالم و مسلمانان ک یخداوند به خاطر خدمت
 ١د.یت فرمایرا به او عنا

 نین قوانیم وضع و تدوکح
ه ک یسک«د: یگوی) م٢/٢٦٨(» دیقول المف«در  /نیمیخ ابن عثیش

ه ک ینین قوانیدر ھمان حال اقدام به تدو یداند ولیم خداوند را مکح
ل یاقدام به تبد ین فردید، چنینمایعت پروردگار است، میمخالف با شر

افر کنموده است لذا او  ین وضعین قوانیی الهیخداوند به وس عتیشر
 ین خدا روین از دین قوانیی اه به واسطهکن است یل آن ایباشد؛ دل یم

عت پروردگار یبشر بھتر از شر ین را براین قوانیه اکنیبرنتافته جز به خاطر ا
ن یه اکن است یم، مقصودمان اینکیفر آن مکه قول به ک یداند و ھنگامیم
 انجامد.یفر مکار به ک

دھند یب میی آن معذور است؛ مثًال او را فرنندهکاوقات وضع  یاما بعض
ه جزء مصالح کنیا ایست ین قانون مخالف اسالم نیند: ایگویه مکچنان

ه اسالم آن را به مردم واگذار کاست  یا از جمله مسائلیباشد یمرسله م
 رده است.ک

ه کشوند یافت می -اندھرچند دچار خطا شده- ینیاز عالمان د یبعض
ه اسالم در کاست  یدارند: مسائل معامالت جامعه از جمله مواردیاظھار م

جامعه  یه در ھر زمان بسته به نوع مصالح اقتصادکندارد بل یچ دخالتیآن ھ
-اتیا وضع مالیربا  یھاکجاد بانیا ینون مقتضکھم ا یباشد؛ وقتیمرتبط م

 کیآن ش یندارد. در خطا یالکچ اشیھ یزین چیبر مردم است، چن ییھا

 نوار کاست فتنة التکفیر. -١
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ر یگذرد در غیشان مه مجتھد باشند خداوند از گناھانک یست در صورتین
ه ک ییزھایدارند. از جمله چ یش رویرا پ یمیھا خطر عظن صورت آنیا

ه مربوط به که اسالم آمده تا عبادات را کن است یست، ایدر آن ن کیش
ن یی بجاد رابطهیه اکن انسان و پروردگار است و معامالت را یی برابطه

عت از ھر جھت یند و شرکم یره است، تنظیاح، ارث و غکھا، نمانیمردم در پ

ۡ�َمۡلُت لَُ�ۡم دِيَنُ�مۡ  ٱۡ�َۡومَ ﴿ د:یفرمایه مکامل است. چنانک
َ
 ]٣[المائدة:  ﴾أ

 .»ردمکامل کتان یتان را برانیامروز د«

 نیمیر نزد ابن عثیفکت شروط
ار حق خدا و رسولش کن یه اکم بلیگران را نداریق دیر و تفسیفکما حق ت

تاب و سنت کد آن را به یه باکاست  یام شرعکباشد و از جمله احیم
ق را جھت ثبوت آن انجام داد و یت تحقین واجب است نھایبرگرداند؛ بنابرا

فر و فسق آن کتاب و سنت بر که کنیرد جز اکق نیا تفسیر یفکرا ت یسک
 د.یداللت نما

الظاھر عادل است و  یه او علکن است یاصل در مورد مسلمانان ا
ل نگردد به یزا یل شرعیدل یه به اقتضاک یمسلمان و عادل بودن او تا زمان

نمود؛  یفر و فسقش سھل انگارکد در مورد یاست و نبا یش باقیقوت خو
 است:دًا ممنوع یل شدیچون به دو دل

م و ھم در کنسبت دادن تھمت دروغ به خداوند متعال ھم در ح .١
ه او را بدان ملقب ک یه او به خاطر صفتیم علکه حک یسکمورد 

 شود.یم، صادر میگردانیم
گرداند سالم باشد یه او را به آن ملقب مک یاگر برادرش از آن نسبت .٢

ح مسلم از عبدالله بن یگردد. در صحیخودش به آن دچار م

َر الرَُّجُل « ه فرمود:کت است یروا ج از رسول الله بعمر إَِذا َ�فَّ



 دوری از فتنه کفر و تکفیر    ٤٢

َحُدُهَما
َ
َخاُه َ�َقْد بَاَء بَِها أ

َ
ند، کر یفکھرگاه شخصی برادرش را ت«: ١»أ

ردن کم کن الزم است قبل از حیبنابرا» گردد.یاز آن دو برم یکیبه 
 به دو مسئله توجه نمود: یسکفر و فسق کبه 

اند، ق شدهیر و تفسیفکه موجب تک یل آن قول و عملیه: دلکنیاول ا
 تاب و سنت باشد.کمستند به 
ن، یی معنندهکا عمل ینده و یم بر گوکردن آن حکه: منطبق کنیدوم ا

شدن موانع آن در حق آن  یق و منتفیا تفسیر یفکاج به تحقق شروط تیاحت
 فرد مشخص باشد.

ه از او کباشد  یالم به مخالفته عکن است یھا ان آن شرطیتراز جمله مھم
ه خداوند متعال کا فاسق شود؛ چنانیافر و کده او یواقع شده و باعث گرد

َ َ�ُ  ٱلرَُّسوَل َوَمن �َُشاقِِق ﴿ د:یفرمایم َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ  ٱلُۡهَدىٰ ِمۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
ِ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َسبِيِل  ٰ َونُۡصلِهِ  ۦنَُوّ�ِ  ]١١٥[النساء:  ﴾١١٥َجَهنََّمۖ َوَسآَءۡت َمِصً�ا ۦَما تََو�َّ

ر یت با رسول خدا مخالف نمود و راه غیس بعد از روشن شدن حق و ھداکو ھر«
قرار داده و سرانجام  ید او را در ھمان جھت انتخابیبرگز یرویپ یمؤمنان را برا

ُ َوَما َ�َن ﴿ د:یفرمایو م »است. یه سرانجام بدکرد کم یوارد جھنمش خواھ  ٱ�َّ
ا َ�تَُّقوَنۚ إِنَّ  َ لَُهم مَّ ٰ يُبَّ�ِ َ ِ�ُِضلَّ قَۡوَمۢ� َ�ۡعَد إِۡذ َهَدٮُٰهۡم َح�َّ ٍء  ٱ�َّ بُِ�ّلِ َ�ۡ

گرداند تا                       یرا گمراه نم یچ قومیت، ھیخداوند بعد از ھدا« ]١١٥[التوبة:  ﴾١١٥َعلِيمٌ 
خداوند نسبت به  یه به درستکشان معلوم دارد یبراه باعث تقواست کرا  یزیچ

ی نندهکب یذکاند: تن سبب اھل علم گفتهیبه ھم .»عالم است یزیھر چ

 روایت کرده است.مسلم  -١
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ه ک یگردد تا زمانیر نمیفکه تازه مسلمان شده باشد، تک یفرائض ھنگام
 ١ش معلوم شود.یبرا

 ر نزد طحان یفکی تهمشخص
را مورد خطاب  یقاض »البناء یاالسالم ف یھد« استکطحان در نوار 

 یتکبعد از مرگش در او بر ج د رسول اللهییاگر بگو«د: یگویدھد و میقرار م
 .»نکد یات را تجددهین عقید بنابرایاافر شدهکست، ین

ن یفرد مع یکه ک یر مسلمان مخصوصًا ھنگامیفکم: تیگویمن ھم م
خاطر آن مخاطب ر نموده و به که طحان ذک یست و موردیز نیباشد، جا

ی ندهیاز علما، گو یچ فردیند در صورت صحت ھم ھکیر میفکش را تیخو

ِخيِه « د:یفرمایم ج رده است. رسول اللهکر نیفکرا ت ین سخنیچن
َ
َمْن قَاَل ِأل

َحُدُهَما
َ
ق یافر به تحقک ید ایس به برادرش بگوکھر« :٢»يَا اَكفُِر َ�َقْد بَاَء بَِها أ

ِخيِه يَا اَكفُِر َمن «د: یفرماین میو ھمچن» گردد.یھا برماز آن یکیبه 
َ
قَاَل ِأل

 رََجَعْت َعلَيْهِ 
َّ

َحُدُهَما إِْن اَكَن َكَما قَاَل َو�ِال
َ
س به کھر«: ٣»َ�َقْد بَاَء بَِها أ

افر بود کگردد اگر مخاطب یاز آن دو برم یکیافر به ک ید: ایبرادرش بگو
اش ندهین صورت به گویر ایو در غ شودیه گفته شده، واقع مکگونه ھمان

 »گردد.یبرم
 یھااز نشانه یزیاند در ظاھر چه سخنانش را مردود داشتهک یسانک

ه در نوارش کرا  یھا سخنان قاضد آنیست و شایر شدن در او موجود نیفکت
خ خالد درھم، یه جناب شکده باشند آن ھنگام یند نشنکیبحث م کاز تبر

 ).۸۷قواعد المثلی، شیخ ابن عثیمین (ص: -١
 بخاری آن را روایت کرده است. -٢
 متفق علیه. -٣
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 یدارد. جناب قاضیان میش را بیند و خطاکیم قطر سخنانش را رد یقاض
 به من گفت: یتلفن

 ١ر نموده است.یفکطحان مرا ت .١
 طحان در مورد استاد عبدالله السبت گفته: مانند سگ ھار است. .٢
 یکه قبًال او را مدح نموده بود، گفته است او ک یخ آلبانیدر مورد ش .٣

 است. یمرد ھوس
راند و ینامفھوم بر زبان م د: سخنانیگویخ ابن باز میدر مورد ش .٤

 المش باطل است.ک
 : آلوده است.دیگویس انصار السنة میرئ یالفقھدر مورد حامد  .٥
تش باعث فتنه و انحراف کد: حریگوینو میل زیو در مورد محمد جم .٦

 ت الحرام است.یدر ب
ر کر قابل ذیات زکبرد نیار مکه در نوارش به ک یاز جمله سخنان زشت

 است:
 را به دو درھم بخرد دو لعنت بر او باد. یروزنامه اس کھر .١
 شود.یاش نمه وارد خانهکداشته باشد مالئ یار زنکس خدمتکھر .٢

اس باطل از جانب ین قیرده است.) و اکاس یر قی(آن را بر تصو
 طحان است.

سال عبادت است. طحان  یکردن به صورت امام احمد معادل کنگاه  .٣

 « د:یفرمایه در آن مکنموده است  نقل ج را از رسول الله یثیحد
َ

ال
ى َمْن َرآِ� 

َ
ْو َرأ

َ
ه مرا ک یآتش به مسلمان« »:َ�َمسُّ انلَّاُر ُمْسِلًما َرآِ� أ

ث ین حدیم: ایگویم» رساند.ینم یبیده، آسیی مرا دنندهیا بیده ید
را  یگریث دیباشد. باز حدیح نمیز صحیآن ن یف است و معنایضع

 کالم قاضی تمام شد. -١
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من « دارد:یان میح است، بیر صحیر و غکمنش یف و معنایه ضعک
را  یدامنکس زن پاکھر« »:قذف امرأة �صنة حبط عمله مائة اعم

ه عمل ک یدر حال» شود.یصد سالش نابود میکتھمت زند عمل 
ی نهیدر زم یثیند. حدکینابود نم کانسان را جز ارتداد و شر

به ثبوت دامن کزن پا یکی بھتان زدن به عمل به واسطه ینابود
صد سال شده باشد اما یکر که در آن ذکنیده است مخصوصًا اینرس
 باشد.یره میبکار گناه کن یه اکن است یح ایصح

 ر یفکی تفتنه
 ریفکت یمسئله یدرباره /یلبانآن یناصرالد نظر

.ق از استاد محمد ـھ١٤١٥ :ن شماره سالیه، در اولیسلف یدر مجله
ل یز به تفصیشان نیر سؤال شد و ایفکت یفتنه یدرباره /ین البانیناصرالد

ز یاد شده از آن مجله و نیر به طرح سؤال و جواب یه در زکپاسخ دادند 
 :مینکیآن اقدام م یترجمه

ه در صفوف مبارزات مردم کست یده نیسؤال: جناب استاد بر شما پوش
ردند و با کنفوذ  یادیگمراه ز یھاھا و گروهدسته ،افغانستان در ھنگام جھاد

ه خارج از منھج کارشان کمال تأسف آنچه در توان داشتند در انتشار افک
جا مشغول جھاد بودند، ه در آنکن جوانان ما یسلف صالح بود در ب

زنده  ،ھاآن یمان و به ادعاکر حایفکار، تکآن اف یه از جملهکدند؛ یوشک
 یجوانان سلف نون بعد از بازگشتکباشد و ایترور م یشده کردن سنت ترک

شروع به انتشار  ،اندار واقع شدهکر آن افیشان چون تحت تأثیبه کشورھا
م یااند و مطلع شدهش نمودهین جوانان در جوامع خوین آراء و شبھات در بیا
 یر رویفکت یدر مسأله یطوالن ایمناقشه ،از برادران یکیو  ین جناب عالیب

بط نشده است ضداده است، چون نوار ضبط شده آن محاوره و گفتگو واضح 
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د و از خداوند یح دھین مسئله را توضیه اکم یخواھمی یعاللذا از جناب
 د.یت فرمایھا را به شما عنان پاداشیه بھترکم یخواھیممتعال 

م به یان داریاد شده، بی یه جواب استاد را در مورد مسئلهکقبل از آن
 م:یپردازیاز عبارات مھم موجود در آن م یان بعضیب

ھای هیپا ،دیم و جدیدر قد ییھااست و گروه یمیقد یار، فتنهیفکت .١
 اند.آن اساس نھاده ش را بریفکری خو

الله  یاخالص برا :ید: اولید با ھم جمع نمایز را بایمسلمان دو چ .٢
 وست.یکت نیتبع :یگریو د یتعال

و  ج رسول اللهه بر راه و روش کن است یه ایناج یعالمت فرقه .٣
 اصحابش باشند.

 یوهیر ما انزل الله را به شیم به غکح یهیآ یثر احزاب جھادکا .٤
 نند.کیر میخوارج تفس

 ست.یز نیت و گناه، جایاب معصکار به سبب ارتکهار گنیفکت .٥
 شدند. کھال ج رسول اللهخوارج به سبب مخالفت با اصحاب  .٦
انتشار  ،مندو قانون ید نگرش علمیدعوت به تجد ،تیه و تربیتصف .٧

 اسالمی بر یبناکردن جامعه ن مردم ویمعارف صاف و خالص در ب
 آن مبناست.

 یھاتیرغم فعالیقرن عل یکدر مدت  یثر افراد جماعات اسالمکا .٨
د یز مفیخود ن یبرا یاند حتمتعدد نتوانسته یھایع و گرفتاریوس

د و اعمال خالف قرآن و سنت یمداوم عقاکه به طور  ییجا تا باشند؛
 ١م.ینکیھا مشاھده مرا از آن

 د:ینماید مییرا تأ ین البانیناصرالد /جناب ابن باز

 جناب جمیل زینو تنھا خالصه بحث البانی را در اینجا ذکر کرده است. مترجم. -١
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 یز بن باز در مورد نظرات البانیخ عبدالعزینظر ش
ن یبه دنبال انتشار نظرات محمدناصرالد /ز بن بازیخ عبدالعزیجناب ش

 ١٥١١ :ة شمارهیالدعوة السعود یمجلهر در یفکته یقض یدرباره یالبان
 راد نموده است.ید آن اییر در تأیشرح ز را به یاتکن ـھ١٤١٦ یاالول یجماد

 احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وأصحابه ومن اهتد

 هبداه أما بعد:
، خداوند او را موفق بدارد ین البانید جناب ناصرالدیم و مفکجواب محاز 

ر یه به غک یسکردن کر یفکتمطلع شدم مبنی بر  المسلمون یروزنامهدر 
ل و شرح و آن را یبدون تفص ، حکم کندردهکه خداوند متعال نازل کآنچه 

موده ین را پیشان راه مؤمنیافتم. ایه به حق اصابت شده، کقدر گران یالمک
ست یز نیش جایحق ندارد و برا یچ فردیه ھکو در آن روشن نموده است 

به صرف عمل و رده کر از آنچه خداوند نازل یم به غکرا به خاطر ح یسکه ک
ند کر یفکداند، تیھم آن را حالل م ا قلباً یه آکنیردن به آن بدون اطالع از اک

 وارد شده، گران از سلف امتیو د بو در آن به آنچه از ابن عباس
: اتیر آیتفسر یشان در جوابش زیآنچه ا کرده است. و بدون شکاستفاده 

نَزَل ﴿
َ
ٓ أ ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
 .]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤ٱۡلَ�ٰفُِرونَ فَأ

نَزَل ﴿
َ
ٓ أ ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
ٰلُِمونَ فَأ  .]٤٥[المائدة:  ﴾٤٥ٱل�َّ

نَزَل ﴿
َ
ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
ان یب ]٤٧[المائدة:  ﴾٤٧ٱۡلَ�ِٰسُقونَ فَأ

بر و اصغر قابل کفر به دو نوع اکه کح داده است یحق است و توض ،داشته
م یبر و اصغر تقسکز به دو نوع ایه ظلم و فسق نکگونه م است ھمانیتقس

گر یو د یردن و ربا خوارکر از اسالم را چون زنا یم به غکس حکرند و ھریپذ
ق او به یبه تحق ؛ل گرفته، حالل بداندکمش اجماع شیه بر تحرک ییھاحرام

بدون  یسکاگر  یبر مبتال گشته است ولکبر و فسق اکبر، ظلم اکفر اک
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ز ین ظلم و فسقش نیفرش اصغر و ھمچنکآن را انجام دھد  یاستحالل قلب
 :دیفرمایم ث ابن مسعودیدر حد ج رسول اللهه کاصغر خواھد بود. چنان

ُ ُ�ْفرٌ « ُمْسِلِم فُُسوٌق َوقِتَاهلُ
ْ
ناسزا گفتن به مسلمان فسق و « :١»ِسبَاُب ال

فر اصغر کن فرموده قصدش فسق و یدر ا ج رسول الله» فر است.کشتنش ک
ر و ناپسند آن را به صورت مطلق کن عمل منیبوده است و به خاطر تنفر از ا

اثْنَتَاِن يِف « د:یفرمایم یگریث دیه در حدکگونه ان فرموده است. ھمانیب
َميِِّت 

ْ
ْعُن يِف النََّسِب َوانلِّيَاَحُة ىلَعَ ال ز در یدو چ« :٢»انلَّاِس ُهَما بِِهْم ُ�ْفٌر الطَّ

در نسب  :شوندیفر مکآن دچار  یه به واسطهکان مردم وجود دارد یم
ن یو ھمچن» نمودن. یمرده نوحه خوان یردن و براکب وارد یگران عید

اًرا يرَْضُِب َ�ْعُضُ�ْم ِرقَاَب َ�ْعٍض « د:یفرما یم  تَرِْجُعوا َ�ْعِدي ُكفَّ
َ

بعد از « :٣»ال
 اد است.ینه زین زمیث در ایو احاد» د.یفر برنگردکگر به یشتن ھمدکمن با 

د یق نمایه در امورات تحقکبر ھر مسلمان و خصوصًا اھل علم الزم است 
ند و از راه کم کح ،امتتاب و سنت و راه و روش سلف کو با اطالع از 

برند، یار مکل به یام را به صورت مطلق و بدون تفصکه احک یسانک کخطرنا
ه بطور مفصل و به منظور روشن نمودن کزد و بر اھل علم واجب است یبپرھ

دعوت  یالله تعال یبه سو ،تاب و سنتکشان از لیمسائل اسالم ھمراه دال
ق یر تشویه به خیو توص یرخواھیو استقامت در آن و خ یدارید و بر پانینما
ام اسالم است، که مخالف احکھا را از ھر آنچه د و در ھمان حال آننینما

ن و یراشد یو خلفا ج رسول اللهار بر راه و روش کن یترسانده و با ا
ده و عمًال از ھر آنچه مخالف اسالم است یقرار گرفته، به حق گرو شاصحاب

 متفق علیه -١
 مسلم آن را روایت کرده است. -٢
 متفق علیه. -٣
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م یقرآن خواھ ھایهن آموزیا یگاه شاھد تحقق بخشده است آنبر حذر مان

ن َدَ�ٓ إَِ� ﴿ :بود ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ِ َوَمۡن أ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن  ٱ�َّ

 یه به سوکاست  یوتر از فردیکن یسکگفتار چه « ]٣٣[فصلت:  ﴾٣٣ٱلُۡمۡسلِِم�َ 
 .»ه من مسلمانمک ید بدرستیگویدھد و میانجام مرده و عمل صالح کالله دعوت 

﴿ ِ ْ إَِ�  ۦقُۡل َ�ِٰذه ۡدُعٓوا
َ
ِۚ َسبِيِ�ٓ أ ۠ َوَمِن  ٱ�َّ نَا

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َبَعِ�� َ�َ ِ َوُسۡبَ�َٰن  ٱ�َّ  ٱ�َّ

۠ ِمَن  نَا
َ
گاھانه خودم و یبگو ا« ]١٠٨[یوسف:  ﴾١٠٨ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َوَمآ � ن راه من است آ

ن کیو منزه است و من از مشر کم و خداوند پاینکیالله دعوت م یسو روانم بهیپ

ِ  ٱۡدعُ ﴿ »ستم.ین ِ  ٱۡ�ََسَنةِ�  ٱلَۡموِۡعَظةِ وَ  ٱۡ�ِۡكَمةِ إَِ�ٰ َسبِيِل َرّ�َِك ب  ٱلَِّ� َوَ�ِٰدلُۡهم ب
ۡحَسُنۚ 

َ
ن و کپروردگارت دعوت  یو به سویکمت و پند نکبا ح« ]١٢٥[النحل:  ﴾ِ�َ أ
 .»ھا مجادله نماده با آنیپسند یوهیبا ش

 مانکه حایام علیات قخطر
در مورد روابط متقابل با  /نیمیاستاد محمد بن صالح العث .١

رند یگیه قرار مک یاز مردم در ھر مجلس ید: بعضیگویمان مکحا
آنان  یھاو خطاھا و ظلم یومتکالت حکشروع به بحث مسائل و مش

ھا و یر خوبکاز ذی مشغول شدن به آن، نند و به واسطهکیم
ان ین راه و بیمودن ای، پکند و بدون شینمایھا اعراض ممحاسن آن

ه کند بلکینم کمک یو دفع ظلم یلکھا نه تنھا به حل مشیبد
 یمان و عدم اجراکش بال و موجب بغض و نفرت از حایباعث افزا

رد، کارھا آنھا را اطاعت که واجب است در آن نوع ک یدستورات
گر مردم گاھی یمان ھمانند دکه حاکم یندار کششود. ما  یم

آدم در  یی بننند و ھمهکیشده و گاھًا اشتباه م یب بدکمرت
-یه توبه مکھستند  یسانکھا ن آنیمعرض اشتباه قرار دارند و بھتر
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ه در کست یز نیبر ما ھم جا کگردند و بدون شینند و از آن باز مک
ه کم بلینکوت کشود، سیم ه دچار خطا و اشتباهک یمقابل ھر انسان

تاب و کخداوند و  یم برایه در توان دارک ییبر ما واجب است تا جا
م و یرخواه و ناصح باشیرسولش و امام مسلمانان و عموم مردم خ

ه ھرگاه کن است ین است آنچه بر ما واجب است، ایه چنکحال 
 یتبکا یو  یم به طور شفاھیردکم جامعه مشاھده کرا از حا ییخطا

وه در ین شین راه از بھتریم و در ایشان برسانیسئله را به اطالع ام
ھا را انذار شان را شرح و سپس آنیم و خطاینکان حق استفاده یب
شان واجب است به ردستانیھا در حق زه بر آنکرا  یزیرده و چک

ھا اقدام ت و به رفع ظلم از آنیشان را رعام تا مصالحیر دھکا تذآنه
ر کھا را تذثابت است آن ج ه از رسول اللهکی آنچه لهیوسنند و به ک

يِت َشيْئًا فََشقَّ « د:یفرمایم؛ چنانچه میدھ مَّ
ُ
ْمِر أ

َ
اللَُّهمَّ َمْن َوِ�َ ِمْن أ

را در  یزیچ یس سرپرستکا ھریبار خدا«: ١»َعلَيِْهْم فَاْشُقْق َعلَيْهِ 
د، تو ھم بر ینمایم یریگھا سخترد و بر آنیگیامت من به عھده م

ُ َرِ�يًَّة َ�ُموُت «د: یفرمایو م» ر.یاو سخت گ ِ�يِه ا�َّ َما ِمْن َ�بٍْد �َْسرَتْ
َنَّةَ 

ْ
ُ َعلَيِْه اجل َم ا�َّ  َحرَّ

َّ
 یاھر بنده« :٢»يَْوَم َ�ُموُت وَُهَو اَغشٌّ لَِرِ�يَِّتِه إِال

 ردیمیه مک یسپارد، روزیرا به او م یجماعت یه خداوند سرپرستک
رده باشد خداوند بھشت کردستانش ظلم یه نسبت به زک یدر صورت

ی لهیوعظ و اندرز به وس یرایپس اگر پذ» گرداند.یرا بر او حرام م
در او ننمود به  یریث شد، ھدف متحقق گشته و اگر تأثیقرآن و حد

جھت اصالح مسئوالن  یومتکارات حیباالتر از او مراجعه تا از اخت

 مسلم روایت کرده است. -١
 مسلم روایت کرده است. -٢
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ش یی خوفهیر، ما به وظید و در صورت عدم تأثینماردست استفاده یز
ه از او کماند ین میت حال به رب العالمیاکم و تنھا شیاردهکعمل 

 شان را اصالح گرداند.م حال مسلمانان و رھبرانیخواھ یم
در مورد حقوق سرپرستان امور بر ملت  /نیمیخ عثیسپس ش .٢

ن یر مردم اد: از جمله حقوق سرپرستان بیگویند و مکیبحث م
ه ک یشان را در صورتشان را بشنوند و دستوراته سخنانکاست 

ه در صورت مخالفت دستورات کسازند  یعت نباشد عملیمخالف شر
ه رسول کنمود؛ چنان یرویھا اطاعت و پد از آنیعت نبایھا با شرآن

َاِلِق « د:یفرمایم ج الله
ْ
 َطاَعَة لَِمْخلُوٍق يِف َمْعِصيَِة اخل

َ
در «»: ال

ن از یھمچن» رد.کاطاعت  ید از مخلوقیخداوند متعال نبا ینافرمان
ه خداوند به کسرپرستان امور  یبرھای اطاعت و فرمانجمله نشانه

ومت که حک یه بر اساس آن انتظاماتکن است یآن دستور داده ا
ه در کند کد در صورت عدم مخالفت شرع بدان عمل ینمایجاد میا
ارش پاداش کن صورت از خدا و رسولش اطاعت و به خاطر انجام یا
ه کد گفت یمان باکردستان بر حایرد اما در مورد حقوق زیگیم

ار مھم است. منظور و مقصود از یار بزرگ و مسئله بسیت بسیمسئول
ه منظور برداشتن کست بلی، گسترش سلطه و قدرت نفوذ نیسرپرست

خداوند و  کمکن مردم به یق ببرپاداشتن ح یبزرگ برا یتیمسئول
 ١باشد.یمردم م یاین و دنیاصالح د

 یا بدون ضوابط شرعیشود: آیخ صالح فوزان سؤال میاز جناب ش .٣
م کز است؟ منھج و روش ما در تعامل با حایمان جاکه حایام علیق

 د چگونه باشد؟یر مسلمان بایمسلمان و غ

 من رسالة حقوق الراعی و الرعیة ١
                                           



 دوری از فتنه کفر و تکفیر    ٥٢

ردن کدن و اطاعت یشنم مسلمان، کجواب: راه و روش ما در تعامل با حا

َها ﴿ د:یفرمایه خداوند متعال مکاست چنان ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ َءاَمُنٓوا  ٱ�َّ

 ْ ِطيُعوا
َ
ْوِ�  ٱلرَُّسوَل َوأ

ُ
ۡمرِ َوأ

َ
وهُ إَِ�  ٱۡ� ءٖ فَُردُّ ِ ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ  ٱ�َّ

ِ  ٱلرَُّسولِ وَ  ِ إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب ۡحسَ  ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ
َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 ﴾٥٩تَأ

د از الله، رسول و صاحبان امر اطاعت یامان آوردهیه اک یسانک یا« ]٥٩[النساء: 
د؛ اگر به ید آن را به خدا و رسولش بازگردانیدچار اختالف شد یزید اگر در چینک

و رسول  »ن سرانجام است.یار خوب و بھترکن ید. ایمان داریامت ایخدا و روز ق

اَعِة َو�ِْن َ�بًْدا َحبَِشيًّا « د:یفرمایم ج الله ْمِع َوالطَّ ِ َوالسَّ وِصيُ�ْم بِتَْقَوى ا�َّ
ُ
أ

إِنَُّه َمْن يَِعْش ِمنُْ�ْم َ�ْعِدي فََسَ�َى اْخِتَالفًا َكِثً�ا َ�َعلَيُْ�ْم �ُِسنَّيِت وَُسنَِّة 
فَ

ُلََفاِء 
ْ
 اعاخل

ْ
اِشِدينَ ل دن و یپروردگار و شن یشما را به تقوا«: ١»َمْهِديَِّ� الرَّ

نم. کیه میحبشی سرپرست شما باشد، توص یردن ھر چند غالمکاطاعت 
را مشاھده خواھد  یادیگردد اختالفات ز یش طوالنیس از شما زندگکھر
افته یت ینان ھدایرد در آن حال بر شما الزم است به سنت من و جانشک

ی قبل مطابقت هیث از ھر جھت با آین حدیا» د.ییجو کاز من) تمس (بعد

َطاَعِ� َوَمْن َعىَص « د:یفرمایم دارد. و باز رسول الله
َ
ِمَ� َ�َقْد أ

َ ْ
َطاَع األ

َ
َمْن أ

ِمَ� َ�َقْد َعَصاِ� 
َ ْ
ند کش را اطاعت یی خوم جامعهکر و حایس امکھر«: ٢»األ

ت و ید مرا معصینما یچیاو سرپس از دستورات کرده و ھرکمرا اطاعت 
ق به اطاعت و یه مردم را تشوکنه ین زمیث در ایاحاد» رده استک ینافرمان

اْسَمْع « د:یفرمایم ج امبریه از آن جمله پکارند ید، بسینمایم یبرفرمان

 صحیح است، ابوداود روایت کرده است. -١
 متفق علیه. -٢
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ِطعْ 
َ
ِخَذ َمالَُك  َوأ

ُ
ن ھرچند پشتت را کبشنو و اطاعت «: ١»َو�ِْن رُضَِب َظْهُرَك َوأ

و اطاعت  ین در بندگیسرپرست امور مسلم» الت را گرفته باشد.زده و م
ت یش واجب است و در صورت دستور دادن به گناه و معصیخداوند، فرمانبر

ر ینمود فقط در غ یخداوند او را اطاعت و فرمانبر ید در گناه و نافرمانینبا
با  یستیدر مورد تعامل و ھمز یباشد ولیز میش جایت، فرمانبریموارد معص

 ییه تواناک یند. در صورتکیط و احوال مختلف فرق میافر در شراکم کحا
ردنش و کدن با او و سرنگون ین مسلمانان باشد و قدرت جنگیدر ب یافک

ھا واجب و اقدام بر آن یارکن یمسلمان را داشته باشند چن یکردن کم کحا
 ییم توانادر صورت عد یباشد ولیل الله میسب یجزو جھاد ف ین امریبه چن

افر و ظالم شوند کم که متعرض حاکست یافر درست نکم کحذف حا یبرا
گردد. ین برمیگونه اقدامات به خود مسلماز آن یچون ضرر و فساد ناش

ت در یمکه حاک یرد در حالک یه زندگکزده سال در میس ج رسول الله
او ز با یاز اصحاب ن یه در ھمان زمان جماعتک یفار بود، در حالکدست 

ه کت ننمودند بلیمکسب حاکدر جھت  یافران اقدام عملکه یعل یبودند ول
دن یز منع شده بودند و دستور جنگیھا ندن با آنیط از جنگیدر آن مح یحت

ل دولت اقدام کیھجرت نمود و به تش ج ه رسول اللهک یصادر نشد تا زمان
ن یداشتند و ا افران راکمقابله با  ییه تواناکان نھاد یرا بن یرد و جماعتک

 باشد.یمنھج اسالم م
آن  ینابود ییافران باشند و تواناکت یمکپس ھرگاه مسلمانان تحت حا

 کش تمسیبه اسالم و اعتقادات خو یتین وضعیم را نداشتند در چنکحا
ند؛ چون ضرر آن به خودشان ینمایز میافران پرھکبا  یریند و از درگیجو یم

 مسلم. به روایت -١
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داشتند در  ییگردد. و ھرگاه توانا می وتگردد و موجب انسداد راه دعیبرم
 ١نند.ک می و شناخته شده جھاد یراه خداوند متعال بر اساس ضوابط شرع

مان که بر مسلمانان در رابطه با حاکن در مورد آنچه یخ ابن جبریش .٤
مان مسلمان کد: ھرچند حایگویواجب است، م یجامعه اسالم

امرشان بر مردم شان و اطاعت المکدن یب ظلم ھم شوند شنکمرت
 یکیر و نیحت کرد، به خیھا را نصد آنیواجب است و متقابًال با

 یردن براکبرحذر داشت و در دعوت  یو از شر و بد ییراھنما
ر کاز من یو اطاعت امر خداوند متعال و امر به معروف و نھ یفرمانبر

را دوست داشته باشد  یر و خوبینمود و خ یاریو  کمکھا را د آنیبا
شان را یھایند و خوبکر دعا یشان در راه خیداریاصالح و پا یراو ب

با  یکیھا را از عذاب پروردگار بترساند و به نزدد و آنیاظھار نما
 ید و برایشان نمادگان و اھل علم و فضل و صالح، دعوتیبرگز

ھا را از اشرار و رخواه باشد و آنیپروردگار و امام مسلمانان ناصح و خ
اند و ردهکر را به تن یه لباس خک یاھل بدعت و فاسقان ن ویمنافق

دار باشد، برحذر دارد. خالصه دوستیگرگ م یھاشان دلیھادل
 ٢ننده از آن باشد.کر یر و راھنما به آن و مبغض شر و تحذیخ

 ٣امر واجب است یول اطاعت

ومت کن مردم و حیی بی رابطههیاز جمله مسائل مورد بحث، قض سؤال:
ه ک یمعتقدند در صورت یآن است. جناب استاد، بعض یضوابط شرعو 
ھا ه آنیام علیره شوند خروج و قیبکت و گناھان یب معصکمان مرتکحا

 مراجعات فی فقه الواقع السیاسی والفکری علی ضوء الکتاب والسنة. -١
 انتشارات شیخ عبدالله بن جبرین. -٢
 شده است. مترجم. /ت از جناب ابن بازاین سؤاال -٣
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ار کن یر دادنش تالش شود ھرچند اییتغ یگردد و الزم است برایواجب م
ه کرا  یادهین در بر داشته باشد و مسائل عدیمسلم یز برایرا ن ییھاانیز

و  ین مورد رأینون به آن مبتال است، موجب شود. در اکاسالم ھم اجھان 
 ست؟یچ یعالنظر جناب

 میجواب: بسم الله الرحمن الرح

من  أصحابه و عىل آله و عىل رسول اهللا و صيل اهللا ورب العاملني احلمد هللا 

 :أما بعداهتد هبداه 

َها ﴿ د:یفرمایخداوند متعال م ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ َءاَمُنٓوا ِطيُعواْ  ٱ�َّ

َ
َوأ

ْوِ�  ٱلرَُّسوَل 
ُ
ۡمرِ َوأ

َ
وهُ إَِ�  ٱۡ� ءٖ فَُردُّ ِ ِمنُ�ۡمۖ َفإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ إِن  ٱلرَُّسولِ وَ  ٱ�َّ
 ِ ِ ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب ۡحسَ  ٱ�ِخرِ�  ٱۡ�َۡومِ وَ  ٱ�َّ

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 ]٥٩[النساء:  ﴾٥٩تَأ

د و اگر ینکد از خداوند، رسول و صاحبان امر اطاعت یامان آوردهیه اک یسانک یا«
د آن را به خدا و یمان داریامت اید اگر به خداوند و روز قیردکاختالف  یزیدر چ

 .»ر استین تفسیوتریکن بھتر و نید ایرسولش بازگردان
 ینیو عالمان دمان که حاکه، اطاعت صاحبان امر ین آیبر اساس ا
ن اطاعت را یز لزوم این ج ح رسول اللهیگردد و سنت صحیھستند، ثابت م

 گردد.ین فرض بودن، به معروف برمیه اکن نموده و اعالم فرموده ییتب
رده و اطاعت صاحبان امر را به کرا روشن  ین معنینصوص سنت ا

ا در ه بر مسلمان اطاعت صاحبان امر رکد نموده است چنانیمعروف مق
نموده  ینھ یت و نافرمانیواجب و در معص یی شرعدهیمعروف و امور پسند

ت و گناه دستور دھد از او اطاعت و یبه معص یمکن اگر حایاست. بنابرا
ه او واجب یام علیشود اما تنھا به سبب آن، خروج و قینم یبردارفرمان

 َمْن َوِ�َ َعلَيِْه َواٍل فََرآُه «د: یفرما می هکگردد. چنانینم
َ

ال
َ
يِت َشيْئًا ِمْن أ

ْ
يَأ

َ�نَّ يًَدا ِمْن َطاَعةٍ  ِ�ْ�َ 
َ

ِ َوال يِت ِمْن َمْعِصيَِة ا�َّ
ْ
يَْكَرهْ َما يَأ

ْ
ِ فَل َمْن وَ  َمْعِصيَِة ا�َّ
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ََماَعَة َ�َماَت َماَت ِميتًَة 
ْ
اَعِة َوفَاَرَق اجل د یگاه باشآ: «١»َجاِهِليَّةً َخَرَج ِمْن الطَّ

رد آن را ناپسند بداند اما به کمشاھده  یم اسالمکرا از حا یتیس معصکھر
م کس از اطاعت حاکنگرداند چون ھر یم روکسبب آن از اطاعت آن حا

ت یگرداند و از جماعت مسلمانان جدا گردد به مرگ جاھل یرو یاسالم

َمْرِء « د:یفرمایم ج رسول الله» مرده است.
ْ
َحبَّ ىلَعَ ال

َ
اَعُة ِ�يَما أ ْمُع َوالطَّ السَّ

ْن يُْؤَمَر بَِمْعِصيَة
َ
 أ

َّ
ِمَر بَِمْعِصيَة اهللا َوَ�ِرَه إِال

ُ
إِْن أ

 َطاَعةَ  اهللا فَ
َ

 »:فََال َسْمَع َوال
م کپسندد، حرف حایپسندد و نمیه در آنچه مکواجب است  یبر ھر فرد«

دستور  یت و گناھیمعصه او را به کنیند مگر اکرا بشنود و اطاعت  یاسالم
ه ک یھنگام» ند.کده گرفته و اطاعت نید آن را نشنیه در آن صورت باکدھد 

از  یه بعضکرد کومت خواھند کبر شما ح یسانکفرمود:  ج رسول الله
-ید. صحابیدانیرا ناپسند م یبعض ید ولیپسندیشان را شناخته و ممسائل

د؟ یدھیم یبه ما چه دستور یرسول خدا در چنان وضع ید: ایپرس یا

د یھا را بپردازحقوق آن« »:ادوا ايلهم حقهم و اسألوا اهللا اذلي ل�م« فرمود:
 .»دینکه نفع خودتان در آن است، درخواست ک یزیو از خداوند چ

مان که با حاکم یمان بستیپ ج د: ما با رسول اللهیگویم سعباده
م یی، نزاع ننمایو گرفتار ی، شادیش و سختیو صاحبان امر در آسا یاسالم

ِ ِ�يِه بُْرَهانٌ « فرمود: ج امبریو پ ْن تََرْوا ُ�ْفًرا بََواًحا ِعنَْدُ�ْم ِمْن ا�َّ
َ
 أ

َّ
: ٢»إِال

ه بر آن از کد یردکھا مشاھده را از آن یارکفر آشکه ک یصورت تنھا در«
 یریه نزاع و درگکرساند ین میو ا» د.یم داشته باشکل محیجانب خداوند دل

ه ک یست و تنھا در صورتیھا درست نه آنیردن علکام یمان و قکبا حا

 مسلم به روایت -١
 بخاری و مسلم. به روایت -٢
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د از یتوانید، شده باشند؛ میدار یه بر آن مستند شرعک یارکفر آشکب کمرت
ردن کام ین از قیا ید. و براینکام یھا قه آنیکرده و عل یچیشان سرپاطاعت

و به موجب گردد یجاد میا یمیرا به سبب آن فساد و شر عظیشده؛ ز ینھ
رساندن  یاریع و منع ظالم و یضا یاریرود و حقوق بسین میت از بیآن امن

ام یجه قیدر نت یلکشود و به طور یھا ناامن من شده و راهکبه مظلوم نامم
اب کدر صورت ارت یگردد. ولیبرپا م یم و فساد بزرگیمان، شر عظکه حایعل
 یالکاش ییصورت قدرت و تواناھا در ه آنیام علیمان، قکار توسط حاکفر آشک

ام یه مالحظه شد خروج و قک یا در صورتیو  ییه در صورت عدم تواناکندارد 
د ینبا یت مصالح عمومیخواھد شد بخاطر رعا یموجب شر و فساد بزرگتر

 ام نمود.یق
ه: کن است یوجود دارد ا یه بر آن اجماع شرعک یی شرعقاعده یک

ل یشود زایم یشتریموجب شر و فساد به ک یزید شر و فساد را با چینبا
ه بتواند آن را حذف ک یزیی چلهیرا به وس یه واجب است شر و بدکرد بلک
ن بردن شر و ین از بین برد و به اجماع مسلمیف دھد، از بیا حداقل تخفیو 
 یباشد. در صورتیشتر است، نادرست میه موجب فساد بک یزیبه چ یبد
ند و کشده، حذف  یارکفر آشکب که مرتکرا  یومتکبخواھد ح یه جماعتک

 کیومت صالح و پاکانجام آن را ھم داشته باشد و بتواند ح یالزم برا ییتوانا
و ظلم  یشتر و رواج ناامنیتحقق آن موجب فساد ب ید ولین آن نمایگزیرا جا

گر شود، درست یھا و مصائب دیگناھان و گرفتاریشتن بکبر مردم و 
ده و معروف اطاعت و ید و در امورات پسندیصبر نماه واجب است کست؛ بلین

ر یحت و دعوت به خیمان را نصکشود و صاحبان امر و حا یبردارفرمان
ن ھمان یوشد و اکر، بیش خیر و افزایثکو ت یردن شر و بدکم کد و در ینما

موده شود چون موجب حفظ مصالح یه واجب است پکاست  یراه درست
ت را ین امنیگردد و ھمچنیر میش خیو افزا ل شریمسلمانان و تقل یعموم
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د. ینمایشتر محفاظت میب یحفظ و مسلمانان را از در افتادن به شر و بد
 م.یت ھستیق و ھدایاز خداوند متعال خواھان توف یھمگ یبرا

از اصول اھل سنت و  ین سخن، اصلیه اکم یدانی، میپدر گرام سؤال:
 یسانکباشد اما متأسفانه از فرزندان اھل سنت و جماعت یجماعت م
گردد و یم ین باعث ذلت و خواریه اکن برداشت را دارند یھستند ا

ل جوانان را دعوت ین دلیآورد و به ھمیزان و ترسو بار میصاحبش را گر
ر وضع موجود بر اقدامات ییش را جھت تغیعمل خو یه بناکند ینمایم

 ست؟ یقرار دھند. نظر شما چرانه و خشن یگسخت
ه کرساند یاست و م یم فھمکی و نشانه نادرست ین سخنیجواب: ا

ده است و تنھا یرده و نفھمکن کسته است سنت را دریه شاکگونه آن نده،یگو
ه کھا را واداشته رات، آنکن بردن منیاز ب یبرا یی جنگهیاحساسات و روح

ه خوارج و معتزله دچار آن شدند. کگونه دچار مخالفت با شرع شوند ھمان
جا ی باطل در انداخت تا آنھا را به جرگهردن حق و دفاع از آن، آنک یاری
م کاب گناه، حکا به خاطر ارتیر و یفک، مسلمانان را تیه به خاطر معاصک

ی ردند. خوارج به واسطهکشه صادر یھم یشان را برابودن یجھنم
شه یھم یار براکه گناهکردند و معتقد بودند کر یفکمسلمانان را ت ،تیمعص

انه در یده را دارند اما به حالت مین عقیز ھمیماند و معتزله نیدر جھنم م
باطلند و  یھا ھمگنی. اردندکم کن) حین المنزلتیفر (منزلة بکمان و ین ایب

ار تا کند: گناهیگویه مکباشند یه اھل سنت بر آن مکاست  یزیحق آن چ
افر کاب آن کی ارتبه حالل بودن گناھش معتقد نباشد به واسطه هک یزمان

ن یچن یشود ولیافر نمکنمود و شراب خورد،  یشود پس اگر زنا و دزدینم
 یه حد بر او جارکاست  یف است و فاسقیضع یمانیا یدارا یارکفرد گناه

افر کی انجام آن ت را حالل نداند، به واسطهیکه معص یشود و تا زمانیم
م کند، باطل است و حیگوینه مین زمیشود و ھر آنچه خوارج در اینم
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ل ین دلیباشد و به ھمیز نادرست و باطل میر مردم نیفکشان به تردنک

ِْسَالِم  انهم« د:یفرمایدر موردشان م ج رسول اللهه کاست 
ْ

َ�ْمُرقُوَن ِمْن اإل
 َ�ُعوُدوَن 

َ
ْهَل ايله ُ�مَّ ال

َ
ْوثَانِ َ�ْقتُلُوَن أ

َ ْ
ْهَل األ

َ
ِْسَالِم َوَ�َدُعوَن أ

ْ
ھا از آن« »:اإل

جنگند یگردند با اھل اسالم میش برنمیشوند سپس به سویاسالم خارج م
ز ین حال و وضع خوارج است و علت آن نیا» نند.کیپرستان را رھا مو بت

 ست ازیسته نیجوانان شا ین برایباشد. بنابرایشان میافراط، جھل و گمراھ
ه که واجب است بر راه اھل سنت و جماعت کنند بلکد یخوارج و معتزله تقل

ه کطور نند؛ ھمانکت کاست، باشند و بر آن حر یل شرعیدال یمقتض
ند و به خاطر یرده آن را قبول و بر آن توقف نماکان ینصوص وارد شده ب

ھا آن ه برکنند بلکام یه امراء قید علیت و گناھان واقع شده نبایاب معصکارت
ھا را گر آنید ۀمانکیح یھاا راهیی نامه و گفتگو و لهیواجب است به وس

ه موفق ک ینند تا زمانکھا مجادله و با آنیکند و به صورت نیحت نماینص
ابد. نصوص وارد شده از یش یافزا یکیر و نیف و خیتخف یند و شر و بدوش

فَبَِما رَۡ�َٖة ﴿ د:یفرمایباشد. خداوند متعال مین گونه میز بدین ج رسول الله
ِ ّمَِن  ا َغلِيَظ  ٱ�َّ ْ َ�  ٱۡلَقۡلبِ ِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ وا [آل  ﴾ِمۡن َحۡولَِك  نَفضُّ

ه اگر ک یخو ھستشان نرمیی رحمت پروردگارت نسبت به ابه واسطه« ]١٥٩عمران: 
بر افراد شجاع و  »شدند.ینده مکاز اطرافت پرا یدل بودخو و سنگدرشت
ه به خاطر خداوند به کت الزم است یھدا یگران به سوو دعوت یحماس

ھا را آن یت و سرپرستیه خداوند والکرا  یسانکحدود شرع ملتزم باشند و 
ز مورد یمت آمکند و حیو خوشا کبا و سخنان پایالم زکرده با کبه او واگذار 

 یش و شر و بدیافزا یکیو ن ریه خکنینند تا اکحت یخطاب قرار دھند و نص
ی وهیشان به شاد شوند و در دعوتیالله ز یگران به سوابد و دعوتیل یتقل

و شدت  یریه در آن سختگکی یھاوهیو و احسن شادمان باشند و از شیکن
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و  کگوناگون و پا یھاوهیمان را به شکنند و حاکز یعمل وجود دارد، پرھ
 ندینماھا دعا آن یپشت سرشان برا نند وک یرخواھیحت و خیده، نصیپسند

ند کشان کمکر یار خکت و موفق بدارد تا بر انجام یھا را ھداه خداوند آنک
ن صورت از یی حق آنھا را موفق بدارد و بدت و اقامهیگناه و معص کو بر تر

ت و آنھا را یه صاحبان امر را ھداکد یخداوند بخواھد و به درگاھش تضرع نما
باطل و برپا داشتن حق به  کد و عالوه بر آن بر ترینما کمکبر انجام حق 

 ید برادران حماسین بایند. ھمچنک یاریو  کمکھا را و آنیکن یھاوهیش
ار ک یه در دعوت، بناکر دھد کھا را تذند و آنکحت و موعظه یش را نصیخو
و شدت  یریو قرار دھند و از سختگیکن یھاش را بر اسلوب و روشیخو

 یشود و شر و بدیر فراوان مین عمل، خیه با اکزند یبپرھ ارکعمل در 
ت بدارد و یر ھدایانجام خ یه اگر خداوند صاحبان امر را براکابد ییل میتقل

 و خواھد شد.یکن یق استقامت دھد سرانجام ھمگیبر آن توف
ھا ھا و گروهتکاز حر یام جماعتیردن و قکه خروج ک یدر صورت سؤال:

ه در آن کس کا ھریم و کاران آن حاکشتن ھمکن امر یا ایم آیبدان یرا شرع
ره را یو غ یتیامن یروھایس و نیباشد چون پلیار مکومت مشغول به کح

 ند؟ کیه میتوج
 ز است: یومت تنھا با دو شرط جاکه حیام علیه قک جواب: من قبًال گفتم

شده باشد و بر آن  یارکفر آشکب کم مرتکه: آن حاکن است یشرط اول ا
 از جانب شرع موجود باشد. یل قاطعیدل

ه ک یم موجود باشد طورکن بردن حایه: قدرت از بکن است یشرط دوم ا
ردن کام ین صورت قیر ایه در غکبر آن مترتب نگردد.  یترشر و فساد بزرگ

 ست.یز نیجا
 ه درکافران که تجاوز و ظلم به کنند کیاز جوانان گمان م یبعض سؤال:

فر، ک یھادولت یندگان و سفرایا نماینند و کیم یزندگ یاسالم کممال
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 یشان را در صورتردنکشتن و نابود ک ین سبب بعضیمشروع است و به ھم
 دانند؟یز و حالل میر و ناپسند شوند جاکب امورات منکه مرتک

شور کت از طرف دولت وارد یه با اجازه و امنک یافرکشتن ک جواب:
شوند  یب گناھکه مرتک یسانکشتن کن یست و ھمچنیز نیشود، جا یاسالم

ھا را به د آنیه باکست بلیز نیھا جاردن به آنک یباشد و تعدیز نامشروع مین
 ند.کم کعت حید شرین مسائل بایحواله نمود و در مورد ا یم شرعکمحا

 موجود نبودند؟ یم شرعکاگر محا سؤال:
رھبران و  .ردکحت ید نصیفقط با یم شرعکجواب: در صورت نبود محا

نمود تا  یارکھا ھمق و با آنیر تشویحت و به خید نصیسرپرستان امور را با
و دست به ضرب و شتم زدن و  یم گردد و از اقدام عملکشرع خداوند حا

-یه شرع مکجا د با سرپرستان امور تا آنیه باکنمود بل ید خودداریقتل با
م گردد. کن بندگانش حایه شرع خداوند در بکنینمود تا ا یارکپسندد، ھم

رات به کردن منکار کب و انیق و ترغیحت، تشوین صورت تنھا نصیر ایدر غ
 د:یفرما می ه خداوند متعالکده بر او واجب است چنانیی پسندوهیش

ْ فَ ﴿ َ  ٱ�َُّقوا خدا  ید تقوایھر اندازه در توان دار« ]١٦[التغابن:  ﴾ٱۡسَتَطۡعُتمۡ َما  ٱ�َّ
ره شر و یشتن و غکبا دست و زدن و  یچون اقدامات عمل »د.یداشته باش

ن ین مسائل را آزموده باشد ایس اکآورد. ھریتر را به دنبال مفساد بزرگ
گاه خواھد شد اما آزمودن را باز آزمودن کیم کموارد را در ند و به آن آ

 خطاست.
ر و تحول ییجاد تغیا یلکر و به طور کاز من یا امر به معروف و نھیسؤال: آ

امر  یی وله مشروط به وجود اجازهکنیا ایاست  ی، حق ھمگیعمل
 باشد؟ می رده،کن ییه او تعک یا فردیمسلمانان و 

 د:یفرما یی ھمه است؛ رسول الله مفهیرات و اصالحات وظییجواب: تغ

إِْن لَمْ «
ُْه ِ�يَِدهِ فَ يَُغ�ِّ

ْ
ى ِمنُْ�ْم ُمنَْكًرا فَل

َ
إِْن لَْم �َْستَِطْع  َمْن َرأ

�َْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَ
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يَمانِ  ِ
ْ

ْضَعُف اإل
َ
ِبِه وََذلَِك أ

ْ
د آن را با یرا د یرکاز شما من سکھر: «١»فَِبَقل

ن صورت با قلب از آن اعالم یر ایر دھد اگر نتوانست با زبان در غییدست تغ
با  یملر عییاما تغ» مان است.یی ان درجهیترفیه آن ضعکند ک یزاریب

را به دنبال نداشته  یترد ھمراه با قدرت باشد و شر و فساد بزرگیدست با
ند؛ کتواند اقدام یر با دست را دارد مییت تغیه صالحک ییباشد؛ در جاھا

ه ک یارگاه اختصاصک یکا یار و کمثال در خانه در مورد فرزندان، زن، خدمت
جھت اصالح، دست به نانش کارکاو قائلند. در مورد  یرا برا یچنان حق

ت او یه در صالحکرا  یزین صورت چیر ایدر غ یبزند ول یاقدامات عمل
دھد؛ چون موجب فساد یدر موردش انجام نم یچ اقدام عملیست ھین
ن او و دولت بھم یی با رابطهین او و مردم و یخواھد شد و ب یشتریب
د در یزبانش بان صورت با یه در اکشود یجاد میا یترخورد و شر بزرگ یم

ست یز نیار جاکن یاز خدا بترس ا یفالن ید: اید؛ مثًال بگویر برآییصدد تغ
ش اثبات یبرا یل شرعیار بر شما واجب است و با دالکن یه حرام است و اکبل
ذ آن است؛ یه قادر به تنفکار برد کب ییرا تنھا در جا یاقدام عمل ید. ولینک

ا در یت او ھستند و یتحت وال هک یسانکه در خانه و در مورد کچنان
آن را بر عھده دارد، در  یشان سمت سرپرستیه اکامر به معروف  یھا ئتیھ

 یه مورد رضاک یی شرعوهیموجود و به ھمان ش یھاییچارچوب توانا
 د.یافزایھم بر آن ن یزید و چیباشد، اقدام نمایپروردگار م
 یروھایرا نسبت به ن یشکنند حق تمرد و سرکیر مکف یبعض سؤال:

نظارت بر عبور  یھا را براآن یی اسالمم جامعهکه حاک ییروھایو ن یانتظام
 نیھمار گمارده است، دارند و به کب ...ت ویو حفظ امن کا گمریو مرور و 

 مسلم. به روایت -١
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اند ھا بر اساس شرع بنا نھاده نشدهه آنکدارند یان میگونه بنیل آن را ایدل
 ست ؟ینظر شما چ
ام و یه خروج و قکر شد کنادرست و باطل است قبًال ذ یسخنن یجواب: ا

 یه فاقد ھرگونه امور ناپسندک یه در مسائلکست بلیز نیجا یاقدامات عمل
 یمصالح عموم یومت براکن نھادھا را حیاست، سمع و طاعت الزم است. و ا

ن یرد؛ چون اکد اطاعت یبا ین مواردیرده است و در چنکجاد یمسلمانان ا
ه به مسلمانان نفع کاست  یادهیاز جمله مسائل معروف و پسندارھا ک
ه کرا  ییھااتیه مالکر است چنانکه ناپسند و منک یرساند. اما در مسائل یم
د و یان نھیدولت در م یھا را با رؤساد آنید نادرست است باینکیر مکف

و د ینکدعوت  یخداوند و مصالح عموم یت تقوایحت و به رعایھا را نص آن
ختن خون، عقاب یشتن و رکای چون زدن، ید از اقدامات عملیار باکن یدر ا

اج به یار احتکن ید چون ایز نمائیپرھ یو زجر بدون حجت و برھان شرع
ه یحت و توجیی، نصیومت دارد و در صورت عدم تواناکقدرت و سلطه و ح

دارد به ومت که قدرت و حک یید در جایرا تنھا با یاست و اقدامات عمل یافک
 ردستان انجام دھد.یت مصالح زیمنظور رعا

صاحبان امر ممانعت  یردن براکه از دعا کھستند  یسانک: والس
 نند؟ک یم

 یردن براکرت است؛ چون دعا یی جھل و عدم بصار نشانهکن یج: ا
است و از جمله  ین عبادات و بندگیترسرپرستان امور از جمله بزرگ

ه خبر ک یھنگام ج باشد. رسول اللهیخدا و بندگانش م یحت براینص

ِت « رد و فرمود:کش دعا یدوس را به او دادند برا ینافرمان
ْ
اللَُّهمَّ اْهِد َدوًْسا َوأ

 .١»بِِهمْ 

 ».خدایا! دوس را ھدایت کن و مشرف به اسالم گردان«متفق علیه.  -١
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تر ستهیم شاکن رابطه حایھاست و در ایکیمردم جزو ن یردن براکدعا 
ن یگردد. بنابرایردن است چون اصالحش موجب اصالح امت مکدعا  یبرا
ق و یح، درخواست توفین نصاین دعاھاست و از جمله مھمتریجمله مھمتراز 

ه از شر نفس و کصاحبان امر است  یپروردگار برا یاریو  کمکطلب 
 نان فاسد محفوظ بمانند.یھمنش

سان کی وقت و فهیخل ید: امام احمد برایگوینو میل زیمحمد جم
شان از خداوند طلب یارده و برکردند، دعا ک یه او را زدند و زندانک یگرید

 ١مغفرت نموده است.

 ریفکبزرگ در ت یاه لغزش
چ یه ھکاست  ین معنیی ال اله اال الله بدلمهکند: یگویه مک یگروھ

استحقاق  یچ فردیه جز الله ھکنیا ایبحق جز الله وجود ندارد  ۀاطاعت شد
ر خداوند را اطاعت یس غکشان ھرن به زعم و گمانیاطاعت را ندارد بنابرا

 یر است: زمانکی ذبندهیه زکدارند  یتیاکن گروه حیافر شده است اکند ک
ردن کو استقالل و خارج  یپارچه خواھان آزادیکه مردم ھندوستان ک

با  ین و مذھبیچ حزب و گروه و دیشور خود بودند و ھکس از یاستعمار انگل
ن راه بودند، یدر ا یارکفداثار و یار مخالف نبود و حاضر به ھر نوع اکن یا

 ین جھاد ھمگانیت مردم در اکن مشاریاز مسلمانان در مقابل ا یبعض
تر بود، یھا قولیی دلھا از ھمهه نزد آنک یلیار به دلکن یستادند و در ایا

ن یگفتند: مردم به خاطر خضوع در مقابل قوانیجستند و میاستناد م
و اطاعت را بدون  ین فرمانبراند؛ چوشده کس دچار شریانگل یومتکح
ن یو مفھوم ال اله اال الله ا یدانستند و گمان داشتند که معنیعبادت م کش

فات یز تألین رابطه نیجز الله وجود ندارد و در ا یاچ اطاعت شدهیه ھکاست 

 ).۱۲/۴۸۹نگاه کنید به مجموع الفتاوی، ابن تیمیه ( -١
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مان، یه خداوند به خاطر اک یه مسلمانانین اساس علیھم دارند. و بر ا یادیز
ه کردند و حال آنکفر صادر کم کم نموده بود حیرکداشته و تھا را محترم آن

ه کرد؛ چنانیپذیھا مه آن را از آنکمش اظھار نموده کتاب محکخداوند در 

ُ َوَ�ََب ﴿ د:یفرمایم ِيَن َءاَمُنواْ  ٱ�َّ َت َمَثٗ� ّلِ�َّ
َ
 ٱبۡنِ فِرَۡعۡوَن إِۡذ قَالَۡت َرّبِ  ٱۡمَرأ

 ٱۡلَقۡومِ َوَ�ِِّ� ِمَن  ۦَوَ�ِِّ� ِمن فِرَۡعۡوَن وََ�َملِهِ  ٱۡ�َنَّةِ ِ� ِعنَدَك بَۡيٗتا ِ� 
ٰلِِم�َ  مؤمنان مثال زده است  یخداوند زن فرعون را برا« ]١١[التحریم:  ﴾١١ٱل�َّ

ن و مرا کش در بھشت بنا یدر نزد خو یمن منزل یه گفت: پروردگارا براک یھنگام
 .»اران برھانکاز چنگ فرعون و ظلمش و از گروه ستم

ن یش از فرعون و قوانیخو یھمسر فرعون در زندگ کبدون ش
رغم آن، خداوند او را به عنوان مثل یعل یرده است ولکاش اطاعت  یومتکح

 یریگف و سھلین تخفیدارد. خداوند را بر ایان میمؤمنان ب یو نمونه برا
از  ÷وسفیه خداوند در مورد کآنچه را  یھمگ یم. براینمائیش میستا

دارد، معروف و شناخته یان میفر بکت کیت تحت مالیردن مسئولکقبول 
از  یجمع ج ه رسول اللهکدانند یم یه ھمگکگونه شده است؛ ھمان

ه ک یت و امان به حبشه فرستاد در حالیردن امنکدا یاصحاب را به قصد پ
شود،  یبر ضد نجاش یانقالب یدگرگون یکه منجر به ک یجا اقدامھا در آنآن

 ردند.ک ینان و آرامش شروع به زندگیه با حالت اطمکننمودند بل
ھا دستور به عبادت ه در آنکرا  یاتیآ یھا معانن اساس آنیو بر ا

اند؛ ردهکف یرده است، تحرک یر او نھیپروردگار داده و از عبادت غ
ر یومت غکن حیاز قوان یه طاغوت را به اطاعت و فرمانبرکطور  ھمان

ن است ین بر آن اتفاق دارند ایه مفسرکردند ھر چند آنچه کر یتفس مسلمان
و عبادت معبودان باطل است. پس  یه مقصود از عبادت طاغوت بندگک

ن خدا از آن یه دک یزیھاست چھا غلو و افراط از جانب آنن گمانیی اھمه
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ه در مصر و کر و ھجرت ھستند یفکن گروه ھمان جماعت تیاست. ا یبر
 ١ظاھر شدند. یاسالم یشورھاکی هیبق

 ست یز الله نج یمکحا
 یاچ اطاعت شدهیھ یه ال اله اال الله را به معنکر ین تفسیبه ھم یکنزد

د قطب یه سکاست  یزیان شد، چیجز الله وجود ندارد و خطا و اشتباه آن ب
د: یگویه مکچنان ٢ان داشته است.یب »قیالطر یمعالم ف« تابشکدر 

پندارند، داخل در یش خود را مسلمان میو گمان خو ه به زعمک یجوامع
ن یا ین جوامعیشان در چنھستند و علت داخل شدن یمجتمعات جاھل

را  یه شعائر عبادکنیا ای ٣ر خداوند باشندیت غیه معتقد به الوھکست ین
ن به یه متدکه بدان سبب است کدھند؛ بلیر پروردگار انجام میغ یبرا

ھر چند به  یستند آرین یات و زندگیدر نظام حت پروردگار واحد یعبود

 عمر ملیباری.، شیخ »الخالف االساسی«ی نگاه کنید به رساله -١
 ھای راه ترجمه شده است. مترجم این کتاب به اسم چراغی بر فراز راه و نشانه -٢
بعضی از علما بر آن تعلیق نھاده و گفته اند: بعضی از این مجتمعات بر بعضی از  -٣

دانند و در جھان ھا غیب میکه معتقدند آناند چنانمردمان صفات الوھیت نھاده
کنند به ھمین سبب شعائر عبادتی را ھا را برطرف میکنند؛ سختیتصرف می

ھا را به فریاد ھا آنھا و گرفتاریکه در سختیدھند چنانشان انجام می برای
ھا نیز ترسند، از آنگونه که از خدا میکنند ھمانھا طلب دعا میخوانند و از آن می

دور قبورشان طواف کنند، به ھا توکل میھا امید و به آنخوف دارند و به آن
شان را تعظیم و اعیاد و مراسم جشن و شادی خویش را برای آن نمایند و گورھای می

شان نذر و گیرند؛ برایشان تصمیم به سفر میدارند و به قصد زیارتھا برپا می ضریح
ھای دیگر را نیز سید قطب از آورند؛ ھمه این شرکیات و نمونهقربانی به جای می

آورد شرکیاتی که ناقض توحید و منافی معنی ال اله اال الله باشد به حساب نمیجمله 
ولی ما پیروان سلف صالح تنھا کسانی را که بر آنھا اتمام حجت شده باشد را تکفیر 

 کنیم. مؤلفمی
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ت یت الوھین خصوصیترستند، مھمیجز الله معتقد ن یچ احدیت ھیالوھ
اند و نیر الله متدیت غیمکاند؛ به حا قرار داده یگرید یپروردگار را برا

ش را از آن ید خویھا و عادات و تقالو ارزش یزندگ یھا نظامات و برنامه
مان که خداوند متعال در مورد حاک یدارند در حالیافت میت دریمکحا

نَزَل ﴿ د:یفرما یم
َ
ٓ أ ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
 ﴾٤٤ٱۡلَ�ِٰفُرونَ فَأ

ه کگونه ھمان »افر است.کند کم نکعت خداوند حیس به شرکھر« ]٤٤[المائدة: 
فر و الحاد کو  کرا به شر یھود و نصاریه، ین آیپروردگار متعال قبل از ا

ل به یش را تبدیھا عالمان و عابدان خوه آنکد یفرمایند و مکیف میتوص
 یی زندگھا برنامهه آنکن تنھا به آن سبب بود یش نمودند و ایپروردگار خو

پندارند یه خود را مسلمان مک یسانکه کھا گرفتند حال آنش را از آنیخو
 کشر یھود و نصارینند و پرورگار متعال آن را از کیار را مکن یز ھمین
ش یل به رب کرده و برایم را تبدیپسر مر یسیه عکگونه داند؛ ھمان یم

ن مثل یردند پس اکل شده و جز الله به پرستش او اقدام یت قایی الوھمرتبه
ن الله و از یت پروردگار واحد و از دیخارج شدن از عبود یعنیآن است؛ 

 باشد.یه ال اله اال الله مشھادت دادن ب

 د قطبیر سخنان سب یمالحظات
د: یگویق میالطر یه در معالم فکچنان یردن جوامع اسالمکر یفکت .١

ز به جوامع یش مسلمانند نیه به گمان خوک یرًا آن جوامعیاخ«
ه کنیبعد از ا یر جوامع اسالمیفکم: تیگویم» اند.ل شدهیتبد یجاھل

داشته است و ملحق نمودنش به  یگرامھا را خداوند متعال آن
 ست.یاند درست نردهکرش نیه ھنوز اسالم را پذک یجوامع جاھل

َقِّ «د: یفرمایم ج رسول اللهأ. 
ْ
يِت ُ�َقاتِلُوَن ىلَعَ احل مَّ

ُ
 تََزاُل َطائَِفٌة ِمْن أ

َ
ال

ُل ِعيىَس اْ�ُن َمْرَ�َم  ِ�ْ
ِقيَاَمِة قَاَل َ�يَ

ْ
 يَْوِم ال

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم َظاِهِر�َن إِىل َص�َّ ا�َّ
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َمَراُء تَْ�ِرَمَة 
ُ
 إِنَّ َ�ْعَضُ�ْم ىلَعَ َ�ْعٍض أ

َ
َا َ�يَُقوُل ال

َ
ِم�ُُهْم َ�َعاَل َصلِّ نل

َ
َ�يَُقوُل أ

ةَ  مَّ
ُ ْ
ِ َهِذهِ األ جنگند و تا یاز امت من به خاطر حق م یشه گروھیھم«: ١»ا�َّ

رشان به او یم فرود آمد امیمر پسر یسیه عکگاه روزند و آنیامت پیروز ق
د: یگوین امت میاحترام گرفتن از ا ین. براکمان امامت یا و براید: بیگویم
 .»دیر داریر شما خودتان امیخ

ْهلَُكُهمْ «د: یفرمایم ج رسول اللهب. 
َ
: ٢»إَِذا قَاَل الرَُّجُل َهلََك انلَّاُس َ�ُهَو أ

شده  کشتر ھالیشدند؛ او خود از ھمه ب کد: مردم ھالیبگو یسکھرگاه «
ب مردم یشه عیھم یسک ین است وقتیآن ا ید: معنیگویم یخطاب» است.

 کد: مردم فاسدند و ھالیگویند و مکیاد میھا را آن یھایرد و بدیگیرا م
 یعنیشده است؛  کشتر ھالیاو خودش از ھمه ب ین حالیاند در چنشده

ردن کان یگران و بیردن دکوب یمع ه در اثرک یحالش به سبب گناھ
شود، از ھمه بدتر است و چه بسا عاقبت دچار یشان به آن دچار میھا یبد

در شرح مسلم  یامام نوو ٣گران بداند.یبر شود و خود را بھتر از دکعجب و ت
(باب  رده است.کبند به آن اشاره  یکفھرست، به صورت  یم بندیدر تقس

 الناس) کمن قول: ھل یالنھ

َفَر رَُجًال ُمْسِلًما فَإِْن «د: یفرمایم ج رسول اللهج. 
ْ
�

َ
َما رَُجٍل ُمْسِلٍم أ ُّ�

َ
�

اَكِفرُ 
ْ
 اَكَن ُهَو ال

َّ
گر را یمسلمان د یک یھرگاه مرد مسلمان: «٤»اَكَن اَكفًِرا َو�ِال

در صورت خالف آن،  یبوده است ول یافر بود، سخن درستکند اگر کر یفکت

ْ ﴿ د:یفرمایز میو پروردگار متعال ن .»شود یافر مکخودش  َكثِٗ�� ّمَِن  ٱۡجَتنُِبوا

 مسلم. به روایت -١
 به روایت مسلم. -٢
 .۴/۱۳۲معالم السنن  -٣
 رواه بخاری. -٤
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نِّ  نِّ إِنَّ َ�ۡعَض  ٱلظَّ د ینک یھا خوددارگمان یاریاز بس« ]١٢[الحجرات:  ﴾إِثۡمٞ  ٱلظَّ
 .»ھا گناھنداز گمان یه بعضک

َذُب «د: یفرمایم ج رسول اللهد. 
ْ
�

َ
نَّ أ إِنَّ الظَّ

نَّ فَ َِديِث إِيَّاُ�ْم َوالظَّ
ْ
: ١»احل

 .»ھاستالمکن یگوتره ظن و گمان دروغکد یزیزنھار از ظن و گمان بپرھ«
ن مجتمعات به یا«د: یگو می قیالطر یتاب معالم فکد قطب در یس .٢

و  ینیر دیر الله باشند و شعایت غیه معتقد به الوھکنیخاطر ا
ی ن ورطهیدھند، در ایر خداوند متعال قرار میغ یرا برا یعبادت
 کیشان به شریه اکرساند ین سخن میم: ایگویم» اندفتادهین یجاھل

چون کند؛ ھمشورھا موجود است توجه نمیکثر کنون در اکه ھم اک
ند و کن استمداد یه از حسک یسکاء مانند یردن از اولکدرخواست 

ند و کقبرھا نذر  ید و براینب طواف نماین و زیبه دور قبر حس
ب ھستند و در جھان تصرف دارند و یعالم به غاء یه اولکمعتقد باشد 

ر یغ یه براک یگریادرسند و عبادات دیھا و فرھا ابدال و قطبآن
د ینمایر میبر تعبکا که اسالم از آن به شرک یزیست چیز نیخدا جا

ه از آن کداند و بر او واجب بود یالنار م یو صاحبش را مخلد ف
امبران از آن برحذر داشته اند؛ و یپ یداشت چون ھمگیبرحذر م

 ینونکی منتشر شده کد اھتمام دارد و از شریم به توحیرکقرآن 
ه در ک یزیدارد، چیر خدا برحذر میردن از غکمخصوصًا دعا 

ِعبَاَدةُ « د:یفرمایموردش م
ْ
اَعُء ُهَو ال ردن ھمان عبادت ک دعا: «٢»ادلُّ

ِ َوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿ د:یفرمایو خداوند متعال م» است. َما َ�  ٱ�َّ
َكۖ فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن  ٰلِِم�َ يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ  ]١٠٦[یونس:  ﴾١٠٦ٱل�َّ

 متفق علیه. -١
 روایت ترمذی. به -٢
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را که نه به تو نفع  یزیر از خدا چیو نخوان غ« ن):کین: المشری(الظالم
) یخواندر خدا را یغ یعنی( ین کار را کردیبخشد و نه ضرر، پس اگر ا

 .»ین ھنگام از ستمگرانیپس محققا تو در ا
ن جوامع یا«د: یگویم »قیالطر یمعالم ف«د قطب در یسپس س .٣

ر الله یت غیمکه به حاکنیل ای) به دلیجوامع اسالم یعنی(
 د:یفرمایو خداوند م ...اندیاند، داخل در مجتمعات جاھل نیمتد

نَزَل ﴿
َ
ٓ أ ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
[المائدة:  ﴾٤٤ٱۡلَ�ِٰفُرونَ فَأ

را  یه جوامع اسالمکن سخن یی اندهیاش گوک ی: امیگویم ]٤٤
رد کیه مراجعه مین آیر ھمیر زیثکر ابن ید، به تفسینمایر میفکت

ح ین مسئله را بطور مفصل و جالب و سودمند توضیه اکجا آن
 د:یگویه مکدھد چنان یم

عت یس به شرکد: ھریگویه مین آیح ایه در توضکند کینقل م یسداز أ. 
گاھانه ظلم ید ینما کند و عمدًا آن را ترکم نکاسالم ح ی ند از جملهکا آ

رده عمدًا کس آنچه را خداوند نازل کد: ھریگویافران است و ابن عباس مک
سپس  ١ند ظالم و فاسق است.کاگر به آن اقرار  یافر است ولکد، یب نمایذکت

تاب را کم نازل شده در که حک یسکا یتاب باشد که اھل یآ یه معنکنیدر ا
 ند.یگزید، برمیب نمایذکار و تکان

ھا تابکه و که به خدا و مالئک یسکابن طاوس گفته است: به مانند ب. 
 ست.یده، نیفر ورزکامبرانش یو پ

 به روایت ابن جریر -١
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 یفرکر از آن یفر است اما غکه گفت: آن کند کیاز عطا نقل م یثورج. 
فر و که باعث ک ین شود؛ ظلم است اما نه آن ظلمیه موجب خروج از دک
 ١بر است.کتر از فسق انییگردد و فسق پا ینیدیب

نَزَل ﴿ یهیز در مورد آیع نکیود. 
َ
ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
فَأ

ه باعث خارج کست ین یفرکد: منظور یگویم ]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤ٱۡلَ�ٰفُِرونَ 
 ن گردد.یشدن از د

ه منظور آن کند کیه نقل مین آیو طاوس از ابن عباس در مورد اھـ. 
 ٢اند.ردهکھا برداشت ه آنکست ین یفرک

ن یح ایی توضنهین در زمیه از اصحاب و تابعکن اقوال یحال با توجه به ا
 یر جوامع اسالمیفکو تر آن ید قطب در تفسیس ید، خطایان گردیه بیآ

 یھان جماعتیب کو مھل کن اقدام خطرنایمتأسفانه ا یگردد ولیمعلوم م
 م.ینما می ت رایھا درخواست ھداخود و آن یمنتشر شده است. برا یاسالم

 ٣هین آیحمد قطب در مورد ار میتفس

ه مردم کگاه د: آنیگویتابش موسوم به ال اله اال الله مکمحمد قطب در 
نند نظر شما در کیم مکر ما انزل الله حیھا به غیابن عباس گفتند: اموبه 

ر از یاست غ یفرکه: کست؟ آن نظر مشھورش را ارائه داد یھا چمورد آن
د و موجب خارج یشناسیه شما مک یفرکمنظور از آن ھمان  یعنیفر، ک

 ….ستیگردد، ن می نیشدن از د

 به روایت ابن جریر -١
 )۶۱، ص: ۲ابن کثیر (ج:  -٢
 باشد. مترجم.ی مائده منظور میسوره ۴۴ی آیه -٣
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الم در مورد کن نقل یحت اردم و از صکصحبت  یبا محمد قطب تلفنأ. 
 یان ننمود، به او گفتم طبریشان مرجع آن را بیا یدم ولیھا از او پرسیامو

 رده اند.کر نکص را ذین تخصیر ایثکو ابن 
ه به یص آیه تخصکدم یمراجعه و در آنجا د یر طبریسپس به تفسب. 

در ن نظرات یترستهید: شایفرمایه مکح داده است چنانیتاب را ترجکاھل 
افران که در مورد ین آیند: ایگویه مکاست  یسانکش من نظر ین مورد پیا

ھا نازل شده است ه در مورد آنیتاب نازل شده است چون قبل و بعد آکاھل 
د:خداوند متعال خبر را به یگویسپس م ١باشد.یھا مز آنیو مقصود از آن ن

م پروردگار در کر حکه منکان داشته است یب یصورت عام در مورد قوم
ه به خاطر کھا خبر داده ند و از آنینمایب میذکتابش ھستند و آن را تک
باشند و به یافر مکھا داشتند، ه ھمانک یم خداوند به قصدکردن حک کتر

ب یذکعت خداوند را تیردن به شرکم که حک یسانکم تمام کھمان صورت ح
ه که بعد از آنکنیا فر است؛ به خاطرکه ابن عباس گفته، کنند، چنانکیم
ن یب نموده و ایذکتابش را دانسته است، تکی خداوند در م نازل شدهکح

 ٢باشد. می ار نبوت رسول خدا بعد از نبوتشکدرست مانند ان
 ر است:کر قابل ذیه گذشت موارد زک یر طبریاز تفس

ه کاست  یسانکتاب نازل شده است و شامل تمام که در مورد اھل یآ
ن است که یباشند و مفھوم آن ایتابش مکم خداوند در کح رکعالمانه من

نسبت به آن عالم  ید ولیم نماکرده حکر از آنچه خداوند نازل یس به غکھر
شود یافر نمکند، کب نیذکرده تکه خداوند نازل کا آنچه را ینباشد و 

نَزَل ﴿ د:یفرمایه مک چنان
َ
ٓ أ ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
فَأ

 ) تحقیق محمود شاکر.۱۰/۳۵۸( -١
 ) تحقیق محمود شاکر.۱۰/۲۵۸طبری ( -٢
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افر کند کم نکرده، حکس به آنچه خداوند نازل کھر« ]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤ٱۡلَ�ٰفُِرونَ 

نَزَل ﴿ .»است
َ
ٓ أ ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
ٰلُِمونَ فَأ [المائدة:  ﴾٤٥ٱل�َّ

َوَمن لَّۡم ﴿ .»ند، ظالم استکم نکرده حکس به آنچه خداوند نازل کھر« ]٤٥
نَزَل 

َ
ُ َ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
س به آنچه کھر« ]٤٧[المائدة:  ﴾٤٧ٱۡلَ�ِٰسُقونَ فَأ

ب یذکات، تین آیافران در اکپس  »ند، فاسق است.کم نکرده حکخداوند نازل 
 نند.کیب نمیذکه آن را تکھستند  یسانکنندگانند و ظالمان و فاسقان ک

 ر یفکاز اخالق اهل ت ییها نمونه
ب در عمان مھمان بودم ھمراه او به یان خطیشوایاز پ یکینزد  .١

مان کحا یل و برھان شرعیجمعه رفتم در سخنانش بدون دل
ر نمود ھنگام مراجعه به منزل، پدرزنش به من یفکمسلمان را ت

به چشم زنش زده و چشم  یخور یان چاکخ با استیگفت، جناب ش
خ گفتم: یشده است. به جناب ش یچار نارحتجه آن دیدخترم در نت

ردن به آنچه خداوند کم نکش به خاطر حیمان را به زعم خوکشما حا
ق یه خودتان در منزل از تطبک ید در حالینکیر میفکرده تکنازل 

إَِذا « د:یفرمایم ج د چون رسول اللهیدادنش در مورد اھلت ناتوان
َحُدُ�ْم َخاِدَمهُ 

َ
وَْجهَ  رَضََب أ

ْ
يَتََجنَّْب ال

ْ
از شما  یکیھرگاه : «١»فَل

 یرد و جوابکوت کس» زد.یارش را زد از زدن به صورتش بپرھکخدمت
ز نباشد چگونه زدن به صورت یزدن به صورت خادم جا ینداشت. وقت

در صورت قرار دارند  ینیھمسر درست است؛ چون گوش و چشم و ب
 شوند.یی زدن متأثر ملهیه به وسکھستند  یھا از جمله حواسو آن

 متفق علیه -١
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رد کبا حاضران را آغاز  یرین مرد به مسجد آمد و مناقشه و درگیھم .٢
رد و کش را بلند ید قطب نمود و صدایر سیفکھا را متھم به تو آن

 یر نمود و در مورد بزرگان معروف به صالح و تقویفکمان را تکحا
رحمھم  -نیمیو ابن عث ین البانیز بن باز و ناصر الدیچون عبدالعز

ه ک یزمان یرد. ولکراد گرفتن یشروع به طعنه زدن و ا -یالله تعال
را مشخص  یسکدم، ید قطب پرسیی سنندهکر یفکدر مورد شخص ت

م کگاه به او گفتم: شما حد. آنیذب و دروغ او معلوم گردکرد لذا کن
م به کید چون لقمان حیت احترام مسجد انجام ندادیخدا را در رعا

نَ�َر  ٱۡغُضۡض وَ ﴿ د:یگو می فرزندش
َ
ۡصَ�ٰتِ ِمن َصۡوتَِكۚ إِنَّ أ

َ
 ٱۡ�

 یه به درستکن نگھدار ییت را پایصدا« ]١٩[لقمان:  ﴾١٩ٱۡ�َِم�ِ لََصۡوُت 
ت را بلند یه شما صداکو حال آن .»االغ است ین صداھا صدایناپسندتر

ناھنجارتان  یھا را با صداھا و خفتههید و حاضران و ھمسایردک
ردن که در بلند کد بلیدیشکد و نه تنھا از آن دست نیردکنارحت 

 د.یدیوشکتان یصدا
ردم خواستم در مسجد کمسلمان سفر  یعرب یشورھاکاز  یکیبه  .٣

نماز مغرب به  یوضو گرفتن و آماده شدن برا ینماز بخوانم؛ برا
جا بسته است مدت ه آنکدم یو وضوخانه رفتم؛ د ییشومحل دست

ھا جھت گرفتن وضو هیاز ھمسا یکیگاه به آنمنتظر ماندم  یادیز
سبب بسته شدن محل شست و شو و وضوخانه  یردم؛ وقتکمراجعه 
افر کمان را کجا حاه مسئول آنکدم، در جواب گفتند: یرا پرس

ی انهیحقوق ماھ ید ولیآین خاطر به مسجد نمیداند به ھم یم
داند. یز نمیمان را جاکردن حاکرد؛ چون اطاعت یگیش را میخو

چون به  یرد ولیگیانه را میحقوق ماھ یریفکن تیم: ایگویم
ار را کن یتواند ایش حرام است؛ او میند براکیاش عمل نمفهیوظ
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فه گردد و در خدمت مسجد یآن وظ یگر متصدینفر د یکند تا کرھا 
 باشد.

از حاضران  یکیردم؛ کیحاضران صحبت م یبودم و برا یدر منزل .٤
و اعراض نمودن از پرداخت  یومتکدن اموال حیدزد ایرد: آکسؤال 

ست چون اموال یح نیباشد؟ جواب دادم: صحیح میات صحیمال
 ی مردم است.ومت، اموال ھمهکح

ار کستگاه اتوبوس یننده در اکن سؤال یگر از حاضران گفت: اید یکی .٥
پردازد؛ چون معتقد است یه حمل و نقل را نمیراکند و کیم
ر یفکمان را تکن، حاکین مسیم: ایگویاشد. مبیافر مکومت کح
ت کداند شریه مک ین را نپردازد در حالیی ماشهیراکند تا ک یم

 یومتکاست و ح یند، خصوصکیار مکه او در آن ک یحمل و نقل
 باشد.ینم

آنچه صالح و سعادت  یی مسلمانان را براه ھمهکخواھم یاز خداوند م
شان را به ھم یھاگرداند و دل ییراھنماشان در آن است، ا و آخرتیدن

ھا ر را از آنیفکفر و تکی ه فتنهکند و از پروردگار متعال خواھانم ک یکنزد
ھا ه به آنکای را یاریو  کمکشان برگرداند تا آن نیھا را به ددور دارد و آن

ا َعلَۡيَنا نَۡ�ُ ﴿ وعده فرموده، تحقق بخشد  ]٤٧[الروم:  ﴾٤٧ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�َن َحقًّ
 .»مؤمنان بر ما واجب است کمک«

 وصيل اهللا عيل حممد و آله و سلم

 ذر داشتن به خاطر جهلع
ٰٓءِيَل ﴿ د:یفرمایخداوند متعال م ٰ قَۡوٖ�  ٱۡ�َۡحرَ َوَ�َٰوۡزنَا بِبَِ�ٓ إِۡسَ� َ�َ ْ تَۡوا

َ
فَ�

ْ َ�ُٰموَ�  َُّهۡمۚ قَالُوا ۡصَناٖ� ل
َ
ٰٓ أ ۚ قَاَل  ٱۡجَعلَ�ۡعُكُفوَن َ�َ ٓ إَِ�ٰٗها َكَما لَُهۡم َءالَِهةٞ َا َّ�
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م به یا عبور دادیل را از دریاسرائ یبن« ]١٣٨[األعراف:  ﴾١٣٨إِنَُّ�ۡم قَۡومٞ َ�َۡهلُونَ 
 یموس یه داشتند، نشسته بودند. گفتند: اک یه در اطراف بتکدند یرس یقوم
ه ک یداد: شما به درستھا دارند، جواب ه آنکگونه قرار بده ھمان یما معبود یبرا

 .»دیجاھل و نادان یقوم

ل در مورد یاسرائ یبن کل بر شیار دلکن ید: ایگویم /یبغو .١
ه کن است یآن ا یه تنھا معنکت پروردگار متعال نبود بلیوحدان

م یی تعظلهیم و به وسینکم یمان قرار بده تا او را تعظیرا برا یزیچ
ار به کن یردند اکیم و گمان میشو یکآن، به خداوند نزد

شان ت جھلیی نھان نشانهیرساند و ایب نمیشان آسیدار نید
 باشد. یم

ن است: یی آن چنه خالصهکد: یگوین مورد سخنی میدر ا یطبر .٢
 یم ولیا گذراندیل را از دریاسرائ یھا و معجزات، بنبعد از آن نشانه

نار کاز رد؛ کھا را منع ننھا، آز و نشانهیل عبرت انگیآن ھمه وسا
 یدند و زمانیپرستیگاو بود م یکه به صورت کرا  یگذشتند بت یقوم

ھا مشتبه گشت دند امر بر آنیرا بر آن صورت د یی سامره گوسالهک
مان یرا برا یبت یموس یردند ھمان گاو است. گفتند: اکو گمان 
 یارکن ین قوم چنیه اکگونه م ھمانینکاو عبادت  یه براکقرار بده 

 کقوم شما نسبت به در یھا گفت: ابه آن ینند. موسکیرا م
ت حق پروردگار بر شما یه رعاک ید در حالیعظمت پروردگار جاھل

ز یجا یجز الله تعال یزیچ چید عبادت ھیدانیالزم است و شما نم
 ست.ین

علم و جھل به  یمکد: به خاطر غالب شدن جھل و یگویه میمیابن ت .٣
شان به خاطر طلب و ردنکر یفکت نیشتر متأخریآثار رسالت در ب
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ه رسول کرا  یزیه آن چکنیست تا ایز نیدرخواست از مردگان جا
 ١شان معلوم شود.یآورده با آنچه مخالف آن است، برا ج الله

 ر یفکخالصه بحث ت
حق  یچ مسلمانیھ یعنیباشد؛ یم ج ر حق خدا و رسولشیفکت .١

فر که موجب ک یمورده آن کنیند مگر اکر یفکرا ت یندارد مسلمان
ه سلف کگونه ھمان ج ح از رسول اللهیث صحیاست، در قرآن و احاد
ھا اند، موجود باشد چون آنردهکن آن را فھم یصالح از اصحاب و تابع

 ترند.گران عالمینسبت به فھم قرآن و سنت از د
 م به دو نوع است:یفر قابل تقسک .٢
ی اسالم خارج رهیاز داه صاحبش را کاست  یزیو آن چ یفر اعتقادکأ. 

 یزمان فعل یم خداوند براکمعتقد است ح یه فردکنیگرداند؛ مانند ایم
ه کا معتقد است یت دارد اما ناقص است و یه صالحکنیا ایت ندارد یصالح

ا قصاص یار کردن زناکا رجم یردن دست دزد کچون قطع  یامکدر آن اح
ن صورت اگر ی. و به ھمردن با چھار زن موجب ظلم استکا ازدواج ینفس 

ه معروف و شناخته کمان یاز موارد ا یکیا یان اسالم کاز ار یزیبه چ یسک
 شود.یافر مکد، یباشد استھزاء نمایشده م

ر از آنچه یبه خاطر شھوات نفس به غ یسکه کنیمانند ا یفر عملکب. 
ارمند کا صرف یار را به خاطر رشوه کن یا ایند کم کخداوند نازل فرموده، ح

م که حک یدر صورت یبائر شده است ولکاز  یکیب کبودن انجام دھد، مرت
ی اسالم خارج رهیار از داکن یخدا را حق و انجام آن را واجب بداند با ا

سالت و کنماز به خاطر  کتر یفر عملکن از جمله یگردد و ھمچن ینم

 الرد علی البکری -١
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ی هه به فرض بودنش معتقد باشد. و ھمکاست  ین در حالیاست و ا یسست
ا باعث خارج یه آکنیدر مورد ا یدانند ولیره میبکعلما به اتفاق آن را گناه 

 اند.گر اختالف نمودهیا نه با ھمدین خواھد شد یشدن از د

 وصيل اهللا عيل نبينا حممد وعيل آله وصحبه وسلم
 د.ییمان مراجعه نمایت ایبرای ارتباط با مترجم به سا
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