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 ریفکدرباره مسئله ت /ین البانیناصرالد نظر

از استاد محمد  .قـ ھ١٤١٥سال  ین شمارهیه، در اولیدر مجله سلف
ل یز به تفصیشان نیر سؤال شد و ایفکت یفتنه یدرباره /ین البانیناصرالد

ز یو ناد شده از آن مجله یر به طرح سؤال و جواب یه در زکپاسخ دادند 
 م.ینکیاقدام می آن ترجمه

ه در صفوف مبارزات مردم کست یده نی: جناب استاد بر شما پوشسؤال
ردند و با کنفوذ  یادیگمراه ز یھاھا و گروهافغانستان در ھنگام جھاد، دسته

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

ردن سنت کھا زنده نآ یمان و به ادعاکر حایفکار، تکی آن افه از جملهک
به  ینون بعد از بازگشت جوانان سلفکباشد و ایی ترور مشده کتر

ن یاند، شروع به انتشار اار واقع شدهکر آن افیشان چون تحت تأثیکشورھا
م یااند و مطلع شدهش نمودهین جوانان در جوامع خویآراء و شبھات در ب

 یر رویفکی تدر مسأله یای طوالناز برادران مناقشه یکیو  یعالن جنابیب
ی آن محاوره و گفتگو، واضح ضبط نشده داده است؛ چون نوار ضبط شده

د و از خداوند یح دھین مسئله را توضیا هک میخواھمی یعالاست لذا از جناب
 د.یت فرمایھا را به شما عنان پاداشیه بھترکم یخواھیم

م به یان داریاد شده، بیی ه جواب استاد را در مورد مسئلهکقبل از آن
 م:یپردازیم از عبارات مھم موجود در آن یان بعضیب

ھای هیپا دیم و در جدیدر قد ییھاگروه است و یمیقد یار، فتنهیفکت .١
 اند.ش را بر آن اساس نھادهیفکری خو
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الله  یاخالص برا ید: اولید با ھم جمع نمایز را بایمسلمان دو چ .٢
 وست.یکت نیتبع یگریو د یتعال

و  ج ه بر راه و روش رسول اللهکن است یه ایی ناجعالمت فرقه .٣
 اصحابش باشند.

ی وهیبه شر ما انزل الله را یم به غکی حهی، آیثر احزاب جھادکا .٤
 نند.کیر میخوارج تفس

 ست.یز نیت و گناه، جایاب معصکار، به سبب ارتکر گناهیفکت .٥
 شدند. کھال ج خوارج به سبب مخالفت با اصحاب رسول الله .٦
مند و انتشار و قانون ید نگرش علمیت دعوت به تجدیه و تربیتصف .٧

ی اسالمی برآن ن مردم و بناکردن جامعهیمعارف صاف و خالص در ب
 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 یھا عقای که به طور مداوم از آنیباشند؛ تاجا
 م.ینکیسنت را مشاھده م

، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره جواب:

ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 

 أما بعد: أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.
ه کست بلیمان نکر تنھا مخصوص حایفکی ته مسئلهکن است یت ایواقع

عصر  یھااز فرقه یکیه ک یمیاست قد یاباشد. فتنهیز مین نیومکمح یبرا
مال تأسف به نام قرآن و سنت از ک. و با ١گذشته به نام خوارج آن را بنا نھاد

از  یاد شده است و بعضیاز آن  یاسالم یھانه فرقهینوشته شده در زم یھا تابکدر  -١
ه تا کباشد یه میه از آن جمله اباضکگر موجود ھستند ید ینون به اسامکھم اھا آن
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 یه به فھم و باور من علت آن به دو امر برمکقرآن و سنت خارج شدند 
ار یه بسکم است.) دوم: کن یشان در مسائل دعلم (فھم یمکگردد: اول: 

 یه اساس دعوت اسالمکرا  یھا قواعد شرعه آنکن است ید اباشیمھم م
 یھادام از افراد جماعتکه ھرک یزیاند. چردهکن کباشد، دریح میصح

 ج ه رسول اللهک ی)، از جماعتیدر صورت خروج از آن (قواعد شرع یانحراف
توان گفت یم یگردد. و در آن صورت حتیش نمود، خارج میآنھا را ستا

ه کدارد یان فرموده است و اعالم میه پروردگار بکاست  یصورتاز آن  خارج
ه کس از آن خارج شود با خدا و رسول به مخالفت برخواسته است؛ چنانکھر

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

ند و از کمخالفت  ار شد با رسول اللهکش آشیت برایه راه ھداکس پس از آنکھر«
رده، کخود را به آن سو  یرا به آنچه رو ید وینما یرویجز راه مؤمنان پ یراھ

خداوند متعال به  .»مینکاست، وارد ن سرانجام یه بدترکم و به جھنم یواگذار
ش را تنھا در مخالفت یاھل علم واضح است، عذاب خو یه براک یخاطر دالئل
از  یرویه عالوه بر مخالفت رسول پکن قرار نداده بلیبعد از تب ج رسول الله

 یاا مخالفت راه مؤمنان مسئلهیو  یرویر مؤمنان را افزوده است؛ چون پیغ

است  یبودند اما مدت زمان یه دعویش و فاقد ھر نوع روحیخو کن اواخر در الیھم
ه درست کاند ردهکد یھا و عقااز نوشته یرده و شروع به انتشار بعضکدوباره ظھور 

ه کنست یھا دارند اه با آنک یشد و تنھا فرقبایم میخوارج در قد ید فرقهیمطابق عقا
اند و ردهک یه نام دارد مخفیه تقکعه یات خاص شیازخصوص یکی یلهیخود را به وس

ق و یھا حقاه نامکد یدانیه شما مک یم در حالیستیه ما خوارج نکنند کیادعا م
ره را یبکن گناه یبکز به مانند خوارج مرتیھا ننیدھند چون ایر نمییم را تغیمفاھ

شوند  می افتیاز افراد  ی، بعضیاز جماعات اسالم ینون در بعضکدانند ھم ایافر مک
  اند.ردهکث مطرح یحق خود را به عنوان اھل قرآن و حد ،ه ھمراه با دعوتک
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ند نزد ک یرویس از راه مؤمنان پکجه ھریباشد؛ در نتیم یار مھم و جدیبس
ه کن وارد جھنم یپروردگار اھل نجات است و در صورت مخالفت با مؤمن

 یگروھھا ین مسئله باعث گمراھیگردد. ھمیاست، م یسرانجام بد
ھا خود را ملزم به گذشته و حال شده است؛ چون آن یدر عصرھا یاریبس

ر یرده و در تفسکش بسنده یه بر عقل خوکه بلاز راه مؤمنان ندانست یرویپ
ار از راه و کن ینموده و با ا یرویش پیالت خویقرآن و سنت از آرزوھا و تما

َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل ﴿ ه:ین قسمت از آیاند. و اروش سلف صالح جدا گشته
 د قرار دادهکیث مورد تأیحد یکشتر از یدر ب ج رسول الله را ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ 
رد نه تنھا نزد کھا اشاره خواھم از آن یه به تعدادکث ین احادیاست. و ا

ی تهکھا شناخته شده است و نخواص بلکه نزد تمام مسلمانان مخصوصًا آن
تاب ک ن در فھمیه بر ضرورت ملتزم شدن به راه مؤمنکنست یھا امھم در آن

از خواص، جدا از  یاریه بسکاست  یاتهکن نینند و اکیو سنت داللت م
ز در آن دچار اشتباه ینند نکیه خود را منتسب به جھاد مک یجماعات

 ییاند اما اخالص به تنھاش صالح و اھل اخالصیھا در درون خواند. آن شده
ر از یه به غکباشد بلینم یافکنجات صاحبش نزد خداوند عزوجل  یبرا

د به یز بایرا ن ج رسول اللهو از یکن یروی، پیالله تعال یت برایاخالص در ن
 یه منھج زندگکند بلکیت نمیفاکآن اضافه نمود؛ تنھا اخالص در عمل 

ث معروف یاز احاد یکید سالم از ھرگونه انحراف باشد. از جمله یمسلمان با

قَِت « د:یفرمایم ج ث افتراق امت است. رسول اللهینه، حدین زمیدر ا اْ�رَتَ
َُهوُد ىلَعَ إِْحَدى وَ 

ْ
قَِت انلََّصارَى ىلَعَ اثْنَتَْ�ِ وََسبِْعَ� ايل َسبِْعَ� فِْرقًَة، َواْ�رَتَ

يِت ىلَعَ ثَالٍث وََسبِْعَ� فِْرقًَة َواِحَدٌة يِف  مَّ
ُ
َ�نَّ أ َْفرَتِ ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ تلَ ِ

َّ
فِْرقًَة، َواذل

َنَِّة، َواثْنَتَاِن وََسبُْعوَن يِف انلَّارِ 
ْ
؟ قَاَل:ِ�يَل: يَا رَُسوَل  .اجل ، َوَمْن ِ�َ ِ ََماَعةُ  ا�َّ

ْ
 .اجل

ت به یحیفرقه، مس یکھود به ھفتاد و ی« »:و� رواية: ما أنا عليه وأصحايب
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م شدند؛ قسم به ذاتی که نفسم در دست اوست امت یھفتاد و دو فرقه تقس
دسته ھمه وارد جھنم  یکشوند. جز یم میمن به ھفتاد و سه فرقه تقس

ھستند؟ فرمود:  یسانکرسول خدا آن گروه چه  یردند: اکشوند. عرض  یم
ه بر راه و روش من و کس کد: ھریفرمایگر مید یتیجماعت ھستند. و در روا

ر شد، که قبًال ذک یاهیقًا با آیرا دق ج جواب رسول الله» اصحابم باشد.

داخل  هک یسانک ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل ﴿ ه فرمود:کنم یبیموافق م
ث رسول ین حدیھستند. در ا ج باشند، اصحاب رسول اللهیه میدر عموم آ

تفا نفرموده، ھرچند کا» آنچه من بر آن ھستم»: «هیما انا عل«الله تنھا به 
است؛ اما  یافکرده باشد، کتاب و سنت را فھم کقتًا یه حقک یمسلمان یبرا

: دیفرمایمه ک یله تعالی الن فرمودهیا یبه خاطر تحقق عمل ج رسول الله

﴿ ِ م ینسبت به مؤمنان رئوف و رح« ]١٢٨[التوبة:  ﴾١٢٨َرُءوٞف رَِّحيمٞ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ ب
ش را نسبت به اصحابش به یو محبت خو یخواسته است مھربان .»است

ان دارد؛ یافته را بیه عالمت گروه نجات کن است یوضوح نشان دھد؛ و آن ا
ن یباشد، بنابرایم یاو و اصحابش بعد از وه قرار گرفتن بر راه و روش ک

و ناسخ و منسوخ و  یتاب و سنت تنھا به شناخت لغات عربکفھم  یبرا
آنچه  ید به سویه در ھر مسئله باکتفا کرد بلکد ایل نباین قبیمسائلی از ا

ه از آثار و کطور بر آن بودند مراجعه نمود؛ چون ھمان ج اصحاب رسول الله
تر و ھا در عبادت پروردگار متعال مخلصاست، آنشان روشن یزندگ
ه بدان کده یپسند یھاشتر و خصلتیتاب و سنت از ما بکشان نسبت به  فقه
ن یه به ایقًا شبیشتر بوده است. دقیھا بن بودند به نسبت ما در آنیمز

ه در کباشد ین میراشد یدر مورد خلفا ج ی رسول اللهث، فرمودهیحد

موعظة  جوعظنا رسول اهللا «ه فرمود: کت شده یه روایارسنن از عرباض بن س

ودّع فأوصنا يا  لَت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: كأهنا موعظة مُ جِ وَ
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وصيكم بالسمع والطاعة، وإن ويل عليكم عبد حبيش، وإنه من ا رسول اهللا! قال:

الراشدين من يعش منكم فسري اختالفاً كثرياً، فعليكم بسنتي، وسنة اخللفاء 

مان یبرا یحتیچنان نص ج سول اللهر« »...بعدي، عضوا عليها بالنواجذ
رسول  یم: ایردکان نمود؛ عرض یھا را گرھا را ترسان و چشمه قلبکرد ک

ن. فرمود: کن ما را سفارش یاست بنابرا یحت خداحافظیه نصکنیخدا مثل ا
شما را به عھده  یسرپرست یبرده حبش یکم ھرچند ینکیبه شما سفارش م

ند کن شما عمر طوالنی یس در بکد. ھرینک یرد، او را اطاعت و فرمانبریگ
بر شما الزم است به  یرد در چنان وقتکرا مشاھده خواھد  یادیاختالفات ز

د و ییجو کگر بعد از من تمستیت شده و ھداینان ھدایسنت من و جانش
است  یجواب سؤال قبلث ھمان ین حدیشاھد بر ا» د...یریم برگکآن را مح

 یش فرموده ولیبه سنت خو کق به تمسیامتش را تشو ج ه رسول اللهک
ز به آن ین را نیراشد یه سنت خلفاکرده بلکش بسنده نیتنھا به سنت خو

فھم اعتقادات و عبادات و اخالق و راه و  یم برایرید؛ چون ما ناگزیافزایم
م، ییمسائل مراجعه نما نیا یش در تمامیمان به سلف صالح خویروش زندگ

ن ین ندارد؛ به ھمیجز ا یه شدن، راھیناج یل به فرقهیتحقق نجات و تبد
شدند چون  ید دچار گمراھیم و جدیدر قد یاسالم یھاه گروهکخاطر است 

اند؛ ردهکن توجه نیراشد یث سنت خلفایر شد و حدکه قبٌال ذک یاهیبه آ
ب خدا و سنت رسول و منھج سلف تاکشان از ه گذشتگانکن ھمچنانیبنابرا

توان یم ی آن راعی بود لذا نمونهیز طبیھا نصالح منحرف گشتند انحراف آن
 د مشاھده کرد.یم و جدین خوارج قدیدر ب

ه خداوند متعال که است ین آیر در زمان ما حول محور ایفکاصل ت

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

ُ
 ﴾٤٤ٱۡلَ�ِٰفُرونَ فَأ

َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ ﴿ ه است:رار شدکز تیگر نیصورت د به دو ]٤٤[المائدة: 
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نَزَل 
َ
ُ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
ٰلُِمونَ فَأ نَزَل ﴿ ]٤٥[المائدة:  ﴾٤٥ٱل�َّ

َ
َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ

 ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ
ُ
رده که به آنچه الله نازل ک یسانک« ]٤٧[المائدة:  ﴾٤٧ٱۡلَ�ِٰسُقونَ فَأ
 .»افر، ظالم و فاسقندکنند، کم نکاست ح
اند ردهکار رفته، توجه نکھا بفر در آنکه لفظ ک یھا حداقل به نصوصآن
ن خارج یه انسان را از دک یفرک یی فوق به معنهیفر را در آکن لفظ یبنابرا

ھود و ین از کیبا مشر یفرکن ین چنیبکن مرتیاند و بردهک یند معنکیم
ه ک یاند؛ در صورتننھاده یگر خارج از اسالم فرقیان دیو صاحبان اد ینصار
ن یھا ان مورد اختصاص ندارد؛ آنیتاب و سنت تنھا به اکفر در زبان کلفظ 

نند. در دو کیق میباشند تطبیم یه از آن برک یاریفھم خطا را بر افراد بس
ه اگر ک ین معنیت را دارد؛ به این وضعیز ھمیگر، ظالم و فاسق نیفظ دل

ست و ین برگشته و مرتد نیاز د یا فسق شود به معنیمتصف به ظلم  یفرد
 ین تنوع در معنیگونه است. انیز ایفر نکت متصف به یبه ھمان صورت وضع

 یه به زبان عربک یه ھم لغت عرب و ھم شرعکاست  یزیلفظ واحد چ یک
 یه متصدک یسانکی ن بر ھمهیند. بنابراکینازل گشته به آن داللت م

تاب و کد عالم به یوم باکا محیم کن ھستند؛ چه حایم بر مسلمکصدور ح
ھا ه فھم قرآن و سنت و ھر آنچه به آنکسنت و منھج سلف صالح باشد 

سر یمربوط است، بدون فھم لغت عرب و آداب مربوط به آن مقدور و م
 ست.ین

در شناخت لغت، از جمله  یاستکو  یمکر صورت احساس ھرگونه د
رد، بازگشت به فھم عالمان کخواھد  کمکآن مسئله  که او را در درک یزیچ

 اند، بھتر است. ر شھادت داده شدهیه به خک یقبل از خود، خصوصًا سه قرن

نَزَل ﴿ هیفر مطرح شده در آکمنظور از 
َ
ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٱ�َّ

ُ
فَأ

ن و یردن باعث خروج از دکم نکا به اسالم حی؟ آستیچ ﴾٤٤ٱۡلَ�ٰفُِرونَ ُهُم 
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 موجب ارتداد است؟
ه کاست  یفر عملکدارد؛ چون آن  یشتریاز به دقت بیه نین آیفھم ا

فھم آن، عالم امت  یشود. براین میام دکاح یانجام آن باعث خروج از بعض
شان از ید؛ چون اینمایم یاری، ما را بو مفسر قرآن، عبدالله بن عباس

ه جزو ک یسانکن به جز یی مسلمه به اعتراف ھمهکاست  یجمله اصحاب
را  یزیه آن چکنیر ھست. مثل ایباشند، امام اھل تفسیگمراه م یھاگروه

ه در کز خورده است ینم در آن زمان به گوش او یشنوینون مکه ما ھم اک
دند. یفھمیه را بر اساس ظاھرش میل، آیه بدون تفصکبودند  یجا مردمانآن

 ،إنه ليس كفراً ينقل عن امللةو ليس الكفر الذي تذهبون إليه« ند:یفرمایشان میا

اند و ردهک کھا دره آنکست ین یفرکفر ھمان کن یا« »:هو كفر دون كفر
ی ه در مرتبهکاست  یفرکه کسالم گردد بله باعث خروج از اکست ین یفرک
 .»فر (خروج از اسالم) قرار داردکتر از نییپا

ن یرالمؤمنیه امیه علک ییھاد منظورش (ابن عباس) خوارج باشد؛ آنیشا
ن بود یام نمودند و از اطاعتش خارج شدند. از جمله عواقب آن ایق سیعل
ن کیه با مشرکردند کرفتار  یھا طورخته شد و با آنیه خون مسلمانان رک
ی مفسر لهین جواب مختصر و روشن به وسیرا نداشتند. ا ین رفتاریز چنین

ست با توجه به نصوص وارده ین نکه ممک یزیه بود؛ چین آیقرآن در مورد ا
ه کفر در نصوص متعدد وارد شده است کی لمهکرد. کر از آن را فھم یغ

ث معروف در یاز آن جمله حد هکتوان آن را مترادف خروج دانست ینم
 د:یفرمایم ج ه رسول اللهکباشد یم سن از عبدالله بن مسعودیحیصح

ُ ُ�ْفرٌ « ُمْسِلِم فُُسوٌق َوقِتَاهلُ
ْ
ناسزا گفتن به مسلمان، فسق و « »:ِسبَاِب ال

ه خروج از کت است یجا معصنیمطرح شده در ا فرک» فر است.کشتنش ک
به اعتبار فصاحت در سخن و  ج رسول الله است، اما یبرداراطاعت و فرمان
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ُمْسِلِم فُُسوٌق « :ردن، آن را فرموده استکبه قصد مبالغه در منع 
ْ
ِسبَاِب ال

ُ ُ�ْفرٌ 
ُ

ِسَباِب « ثین حدین است بخش اول از اکا ممیگر آید . از طرف»َوقِتَاهل
ُمْسِلِم فُُسوٌق 

ْ
 :دیفرمایه مکور کی مذهیفسق در قسمت سوم آ یرا به معن »ال

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

ُ
رار ق ]٤٧[المائدة:  ﴾٤٧ٱۡلَ�ِٰسُقونَ فَأ

 داد؟
ه باعث خروج کاست  یفرکف یه گاھًا فسق ھم ردکد گفت: یدر جواب با

ه مقصود از آن خروج از کاست  یفرکف یگردد و گاھًا ھم ردیاز اسالم م
ه مفسر قرآن فرموده است کدھد یرا م یباشد و ھمان معنین نمیی درهیدا

 یفر گاھکه کند کید میین مسئله را تأیث ایباشد. حدیفر مکفر دون کو آن 
ه خداوند متعال در کن است یز ایل آن نیگردد. دلین نمیباعث خروج از د

 یقیرغم قتل مؤمنان حقیبرد و علینام م یو ظالم یم از گروه باغیرکقرآن 
فر قاتل کث اشاره به یه حدک یند در حالکیفر در موردشان صادر نمکم کح

فر کفر دون کگفته،  بگونه ابن عباسه ھمانکرساند ین میدارد و ا

ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ �ن َطآ�َِفَتاِن ِمَن ﴿ د:یفرمایم یاست. الله تعال ۡصلُِحواْ  ٱۡ�َتَتلُوا
َ
فَأ

ۡخَرىٰ بَۡيَنُهَماۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ 
ُ
ۡمرِ  ٱلَِّ� َفَ�ٰتِلُواْ  ٱۡ�

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ َ�ۡبِ� َح�َّ

 ِ  ینشان صلح و آشتیدند بیاگر دو طائفه از مؤمنان با ھم جنگ« ]٩[الحجرات:  ﴾ٱ�َّ
ده تا به یم روا دارد با آن جنگظل یگریه دیبر عل یکیه ک ید. در صورتینکبرپا 

 .»م خداوند متعال بازگرددکح
فر ک، ظلم، فسق و یارش تعدکشد کرا ب یگریمسلمان د یاگر مسلمان

شود و یفر مکب که انسان گاه عمًال مرتکاست  ین بدان معنیاست؛ اما ا
ن مسئله را یل ایه شرح و تفصکگردد یم یفر اعتقادکب کز مرتین یگاھ

ار که یم جوزیان داشته و بعد از او شاگردش ابن قیبه حق ب /خ االسالمیش
ه کن بحث را یاز ا ین دو نفر دور خاصیه اکرده است. کاستادش را دنبال 
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دار آن، مفسر قرآن ابن ه پرچمکاند ر است، آماده نمودهیم پذیفر تقسکدر آن 
 ی جامع و مختصر است.لمهکان آن یبا ب بعباس

ه انتظار آن را ھم ک ییر، مسلمان از جایتفس نیبدون در نظر گرفتن ا
ه بفھمد، از جماعت مسلمان خارج کنیشود و بدون ایندارد دچار فتنه م

شان در حال حاضر دچار روانیم و پیه خوارج در قدک یزیگردد. ھمان چیم

اب کنظور ارتم »وقتاهل �فر...« ج ی رسول اللهاند. پس فرمودهآن شده
ار ینه بسین زمیث در ایست. و احادین باشد، نیاز ده باعث خروج ک یفرک
ی هیه نزد آک ییھااست بر آن یث حجت قاطعین احادیاد است. تمام ایز

ث ین حدیند. و حال ھمینمایر میتفس یفر اعتقادکسابق توقف و آن را به 
برادر  یه اگر مسلمانکنیاست بر ا یل قاطعیاست چون دل یافکما  یبرا

 یباشد. ولینم یفر اعتقادکاست و  یفر عملکشد عملش کمسلمانش را ب
مان و کفر را مطلقًا بر حاکم کھا حم آنیبرگرد یریفکاگر به نظر جماعت ت

ق ینند. و به طرکینند، اطالق مکیم یھا زندگت آنیه تحت والک یسانک
 یومتکف حیه تحت امر و مأمور انجام وظاک یسانکآن را در مورد  یاول

ب کھا مرته آنکن است یز ھمیھا نه آنیند و توجینمایھستند، اعمال م
ه سؤال ک یاند، از جمله مسائلافر شدهک ی آنھستند و به واسطه یگناھان

ر یفکافراد جماعِت ت یه از بعضکبود  یااد آن انداخت، مسئلهیننده مرا به ک
مان کاز حا یشما بعضھا گفتم: دم. به آنید، شنیشان فرماتیه خداوند ھداک

ی بان، مؤذن و خدمهید اما چرا امامان مساجد، سخنرانان، خطیردکر یفکرا ت
 د؟ یر نمودیفکھا را تدر دانشگاه ین علوم شرعید و مدرسیمساجد، اسات

ر یه به غکبودند  یمانکم حاکبه ح یھا راضدر جواب گفتند: چون آن
 ردند.کیم مکعت حیشر

(عمل به  یفر عملک ین حالتیباشد در چن یت قلبیگفتم: اگر آن رضا
عت یر شریبه غ یمکشود و ھر حایم یفر اعتقادکل به یر ما انزل الله) تبدیغ
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ن دوران بداند و معتقد باشد یا یسته برایق و شایم را الکند و آن حکم کح
 یفرکچنان  کست بدون شیسته نیردن به قرآن و سنت شاکم کح

باشد به  یھم به آن راض یسکست؛ و اگر ین یفر عملکاست و  یاعتقاد
ه ھر کنید به اینکم کد حیتوانیگردد. شما نمیملحق م یمکن حایچن
افر است کد، یم نماکام حکشتر آن احیا به بیز یفرآمک ین غربیبه قوان یمکحا

ن یم به اکه حکن باشد یه از او سؤال شود و جوابش اک یمگر در صورت
ز یم به اسالم جاکعصر حاضر الزم ھستند و ح ین حق است و برایقوان

م به که حکن است یھا اد جواب آنیید بگویتوانید نمینکست. اگر سؤال ین
بدون  یه در صورت تحقق چنان جوابکست؛ یسته نیق و شایعت امروز الیشر
ن یم در بینکمان نزول کافرند و اگر از مرتبه حاکھا و گمان آن کش

-ه آنکنیگران ھستند و چگونه به مجرد ایان و دن، عالمان و صالحیومکمح
-فر نمودهکوم به کنند، آنان را محکیم یمان زندگکومت آن حاکھا تحت ح

مان کومت ھمان حاکھا تحت حز بسان آنیه خود شما نک ید در حالیا
د! یخوانیرده و مرتد مکافر اعالن کھا را ه شما آنکد حال آنینکیم یزندگ

م کردن حکرده واجب است اما مخالفت کنازل  یتعال م به آنچه اللهکح
م ارتداد صادر که بر عامل آن حکست یبه مجرد عمل، مستلزم آن ن یشرع

 شود.
ن است یند، اکیھا را روشن مآن یه خطا و گمراھک یاز جمله مناقشات

سازد یم ین را بر زبان جاریه شھادتک یھا گفتم: چگونه بر مسلمانه به آنک
ه کاست ( یافکبار  یکا تنھا ید؟ آینکیم ارتداد صادر مکخواند، حیو نماز م

ه از کد یه واجب است او اعالم نماکنیا ایم شود؟) کر ما انزل الله حیبه غ
من  یباشند، ول می ھا در جواب ھمچنان سرگردانن برگشته است؟ اما آنید

ی برنامهند و کیم مکه به شرع حک یبزنم، قاض یشان مثلیمجبور شدم برا
م کمورد بر خالف شرع ح یکگونه است اما در نیو عادت او ھم یارک



 فتنه تکفیر    ١٢

ا او در یند. آکیدھد و مظلوم را محروم میحق را به ظالم م یعنید ینما یم
شان یم صادر ننموده است؟ اکرده حکنازل  ن مورد بر خالف آنچه خداوندیا

افر که مرتد و کد ییگویا در موردش میرده است، آکم کر ما انزل الله حیبه غ
چه؟ گفتند: چون  یشود. گفتم: برایافر نمکر. یشده است؟ جواب دادند: خ

 یکبار از او صادر شده است. گفتم: سخن شما درست، اگر  یکار تنھا کن یا
د یگر صادر نمایم خالف شرع در مورد دکح یکا یگر از او صادر شود یبار د

شان مقدور است، یچھارم ھم در مورد اشود؟ احتمال بار سوم و  می افرکا یآ
تعداد  ید برایتوان نمی شود؟ شمایافر مکا ید؟ آییگویدر مورش چه م

زان ید حد و مینمایند و در آن با شرع مخالفت مکیه صادر مک یامکاح
ی شما، مسئله روشن است هین نظریس اکد اما در مورد عیقرار دھ یمعلوم

آن  یه وکد ینکاول شما اطالع حاصل  بار یم براکاگر در ھمان صدور ح
ح و نادرست یرا قب یم شرعکداند و حیو میکعت را نیر شریم به غکمورد ح

د یینمایم ارتداد را در موردش صادر مکشما ح ین وضعیشمارد در چنیم
ھا فقره در موضوعات متعدد بر خالف شرع ن حالت اگر در دهیر ایاما در غ

م کد چرا بر خالف شرع خدا حیه گوک یانندهکند و در جواب سؤال کم کح
 ین حالیه رشوه گرفتم در چنکنیا ایدم یش ترسید: بر نفس خوی؟ گویردک

ه شما را از نھان درون کنید مگر اییفر بر او صادر نماکم کد حیتوانینم
گاه سازد و بگویخو دانم؛ او مرتد شده و یز نمیعت را جایم به شرکد حیش آ

ز به مانند فسق و فجور قابل یفر نکه کنیی سخن اافر است. خالصهک
ند تمامًا به کین خارج میه انسان را از دک یفر و فسق و ظلمکم است، یتقس

 یه در ھنگام انجامش قلبًا آن را حالل دانسته باشد ولکگردد  ین اصل برمیا
ه کاست  یشود ھنگامیه باعث ارتداد نمک یحالت یعنیدر مورد خالف آن 

ن زمان یه در اک یداند و تمام گناھانیز میخود جا یعمًال آن را برافقط 
اند بدون ردهکخود حالل  یدھند و در عمل برایعمًال مردم آن را انجام م
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طور است و نیشان ھممکه قلبًا معتقد به حالل بودن آن باشند، حکنیا
باشد (و ی... مھا ربا، زنا، شراب و ی آنه از جملهکاند شده یفر عملکدچار 

 یسکست به صرف انجام گناه یز نین جایگردند). بنابرایاز اسالم خارج نم
ما روشن  یاند براھا پنھان داشتهنهیه آنچه در سکنیرد مگر اکر یفکرا ت

ه ک یرده حرام ندانند، در صورتکه خداوند حرام کنمونه آنچه را  یگردد. برا
افر و کھا را ما روشن گردد آن یاند برارده و آنچه پنھان داشتهکن یھا چنآن

 یبرا یمان روشن نگردد راھیه براک یم و اما در صورتیدان یمرتد م
ه کم. چنانینکر یفکرا به ناحق ت یم مسلمانید بترسیم و بایرشان نداریفکت

ِخيِه يَا اَكفُِر َ�َقْد بَاَء بَِها « د:یفرمایم ج رسول الله
َ
َحُدُهَماإَِذا قَاَل الرَُّجُل ِأل

َ
 »:أ

از آن دو مستحق آن خواھد  یکیافر ک ید ایبه برادرش بگو یاگر مسلمان«
 یت آن صحابیاکن مناسبت حیارند به ھمینه بسین زمیث در ایاحاد» شد.

ر یز کمرد مشر ینم. وقتکیتان نقل مید را براین جنگکیاز مشر یکیه با ک
قرار گرفت، گفت: اشھد ان ال اله اال الله.  یر آن مرد صحابیضربات شمش

خبر به رسول  یشت؛ وقتکت نداد و او را یبه سخنش اھم یمرد صحاب یول
 یگفت: ا ید، به شدت آن عمل را ناپسند دانست. آن صحابیرس ج الله

در  ج شتن بر زبان راند. رسول اللهکن سخن را از ترس یرسول خدا ا

ن یبنابرا» ؟!یافتکقلبش را ش ایآ: «١»به؟!هّال شققت عن قل« جوابش فرمود:
ه در ارتباط با دل است و ما ھم قادر کبه عمل ندارد بل یارتباط یفر اعتقادک

-نیم مگر ایستیره نیار، رباخوار و غکبه اطالع از درون فاسق، فاجر، دزد، زنا
د ما ھم یاگر عمًال با شرع مخالفت نما یه آنچه در دل دارد بر زبان راند. ولک
. و تا یاب فسق و فجور شدهکم تو با شرع خدا مخالفت نموده و مرتییگویم

فر به او کار نشود، تا از نسبت دادن کما آش یاز اعتقادش برا یزیچ یزمان

 .سدیث أسامة بن زیحد ازومسلم  یبخاربه روایت  -١
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فر در موردش کار بردن الفاظ ارتداد و کم از بیش خداوند معذور باشیپ
آمد وآن  م معروف اسالم خواھدکن مرحله حیم و بعد از اینکیم یخوددار

ن ید و ایشکر دھد و دچار ارتداد گردد او را بیینش را تغیس دکه ھرکنیا

شه به یھم من »من بدل دينه فاقتلوه« :است ج ھمان فرموده رسول الله
ند، گفته ام: شما یگویمان سخن مکر حایفکی تهیی قضه دربارهک یسانک
ھستند، در صورت افر کنند، کیومت مکه بر شما حک یمانکد، حاییگویم

را بر  ید حدود شرعیشود و بایردنشان واجب مکر یفکن ادعا، تیصحت ا
مان کحا یه تمامکم یم شما شوینون ما تسلکنمود. اگر ھم ا یھا جار آن

 یعت را در موردشان عملیم شرکتواند حیم یسکافرند چه ک یجوامع اسالم
اند و ما متأسفانه ردهکمسلمانان را اشغال  یھانیه سرزمک یافرانکسازد؟ 

م، ما و شما با آن یھود مواجه ھستیی لهین به وسین فلسطیبا اشغال سرزم
ه ک یمانکه شما با حاکنیم تا ایم انجام دھیاز توانستهیگران چه چاشغال

د و به ینکینم کن جھت را ترید؟ چرا شما ایافرند انجام دھکد یگمان دار
اصحابش را  ج ه بر اساس آن رسول اللهکد یورزیمبادرت نم یانیس بنیتأس
 یزیردند چکافتند و نشو و نما یھا رشد رد و بر آن اساس و نظام آنکت یترب
م. ھر یآوریان میل از آن سخن به مین قبیشتر مناسبات از ایه ما در بک

م اسالم نه تنھا در کبازگرداندن ح یقتًا براید حقیاز مسلمانان با یجماعت
ی الله ه فرمودهکنیوشد تا اکن بیه در تمام زمکبل یاسالم یھانیسرزم

ِيٓ ُهَو ﴿ د:یفرمایه مکابد. چنانیتحقق  یتعال رَۡسَل رَُسوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ِ  ۥأ َودِيِن  ٱلُۡهَدىٰ ب

 یسکاو« ]٩[الصف:  ﴾٩ٱلُۡمۡ�ُِ�ونَ َولَۡو َكرِهَ  ۦُ�ِّهِ  ٱّ�ِينِ َ�َ  ۥِ�ُۡظِهَرهُ  ٱۡ�َقِّ 
 ین حق فرستاد تا آن را بر تمامیت مردم و ابالغ دیھدا یه رسولش را براکاست 

ث یاز احاد یدر بعض »ن آن را ناپسند دانند.کیان غالب گرداند ھرچند مشریاد
ه کنیا یرد و براکدا خواھد یتحقق پ یه بزودین آیه اکح آمده یصح
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ه یا راه آن اعالن انقالب علیمسلمانان بتوانند آن را دوباره تحقق بدھند آ
چ یافرند سپس ھکشان مرتد شده و یه به ظن و گمان اکاست  یمانکحا
 یاست؟ ب ین چه منھجیتوانند بعد از آن اعالن انجام دھند؟ ایرا نم یارک

از آن سخن گفته و در ھر  ج ه رسول اللهکح ھمان است یگمان راه صح

وخري اهلدي هدي حممد صىل اهللا « ادآور شده است.یخطبه اصحابش را به آن 

 »عليه وسلم
ی ه به بازگشت و اقامهک یسانکی خاص و عام و ھمه یبر ھر مسلمان

رد، کشروع  ج ه رسول اللهکجا ورزند الزم است از ھمانیعت اھتمام میشر
 ی ساده ازآن ناملمهکه ما به عنوان دو ک است یزیند و آن ھمان چیآغاز نما

نندگان که آن غلو کم یدانیرا م یقتیة). چون ما حقیة وتربیم (تصفیبر می
ت موجود در مورد یاند. واقعا خود را به غفلت زدهیاند از آن غافل یافراط

را بدنبال خود نداشته  یچ عملیه ھکمان است کر حایفکھا فقط اعالن تآن
ن فاقد یمسلم یبرا یداشته جز فتنه، بال و گرفتار یامدیاست و اگر ھم پ

شروع  کیھا از حرم مر فتنهیاخ یھان سالیبوده است، در ا یگریارمغان د
از مسلمانان  یاریختن خون به ناحق بسیی مصر و قتل سادات و رو به فتنه
ه و باز ھم در یرًا در سورید و اخیاز ھمان فتنه بود انجام یه ناشکمعصوم 

از  یاریبه خاطر مخالفت با بس یر و... ھمگیانات تأسف بار الجزایمصر و جر
 ج ی رسول اللهن فرموده دربارهیھا ان آنیو مھمتر رفتینصوص، تحقق پذ

َْوَم « است: َ َوايلْ َِّمن اَكَن يَرُْجو ا�َّ ْسَوٌة َحَسنٌَة ل
ُ
ِ أ لََقْد اَكَن لَُ�ْم يِف رَُسوِل ا�َّ

َ َكِثً�ا ِخَر وََذَكَر ا�َّ
ْ

ه به ک یسانکشما و  یبرا ج در وجود رسول الله« »:اآل
و وجود یکن ینند الگوھاکاد یار یدوار باشند و الله را بسیخدا و روز آخرت ام

شتار کا از یم آین به پا داریم خدا را در زمکم حیخواھیه مک یھنگام» دارد.
ه رسول ک یزیا به ھمان چیم ینکم، شروع یم انجام دھیتوانیه نمکمان کحا
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 جواب واضح است: کم؟ بدون شیار شوکبدان آغاز نمود دست به  ج الله

ْسَوٌة َحَسَنةٌ «
ُ
ِ أ ز آغاز یبه چه چ ج رسول الله »...لََقْد اَكَن لَُ�ْم يِف رَُسوِل ا�َّ

ه استعداد که گمان داشت ک یردن افرادکه او با دعوت کد یدانینمود؟ م
 یی نبورهیه در سکگونه رد. پس ھمانکردن حق را دارند آغاز کقبول 

 یالتکھا و مشیگفتند؛ به دنبال گرفتار یکدعوت را لب یمعروف است افراد
و سپس دوم  یه با آن روبه رو شدند، دستور به ھجرت اولکن در میه مسلمک

ھا قرار داد پس نه منوره را وطن آنیه خداوند عزوجل مدکجا داده شد تا آن
فار و کبا  ج الله بخش رسول یو آزاد یدفاع یھاو جنگ یومت اسالمکح
شان با ردنکم مردم و آشنا ید از تعلین ما ھم بایابراد. بنیھود آغاز گردی

ه ھست ک یفرق یرد ولکآغاز  ج ه رسول اللهکگونه م ھمانینکاسالم آغاز 
م چون اسالم با ینکبسنده  ید فقط به دعوت اسالمیه ما نباکن است یا

 یه سبب نابودک ییزھایخته شده است چیست آمیه جزو آن نک ییزھایچ
ه کان واجب است یل بر داعین دلیآن است به ھم یداریو ب یمبارزات اسالم

ده، یوارد آن گرد یگانه است ولیی اسالم از ھر آنچه با آن بهیاوًال: با تصف
ت جوانان مسلمان بر یه به تربیًا: ھمزمان با آن تصفینند. ثانکت را آغاز کحر

ی مطالعهه ما به ک ینند. وقتکش اقدام یآال یو ب کاساس آن اسالم پا
م ینگریاند، مل گرفتهکقرن از زمان ش یکه در طول ک یاسالم یھاجماعت

ھا یغات و گرفتاریرغم آن ھمه ادعا و تبلیه علکم یابییھا را ماز آن یاریبس
ن یگناھان به استناد ھمیختن خون بیو ر یومت اسالمکح ییبه قصد برپا

شه یاند. ھمش نگرفتهیار خوکاز  یاجهیاند و نتنبرده یاچ بھرهیھا ھزهیانگ
م و به یادهیھا دبا آن را از آن یتاب و سنت و اعمال منافکد خالف یما عقا

ه گفت: دولت کنم کیگران را نقل ماز دعوت یکین مناسبت سخن یھم
گردد. من یتان برپا منیجه در سرزمید در نتیتان برپا داریھااسالم را در دل

ش تحقق یخو یم و در زندگیه آن را الزم بدارکدوست دارم از اتباع آن باشم 
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تاب و سنت کش را بر اساس یی خودهیم؛ چون مسلمان ھر وقت عقیببخش
ح عبادت و اخالق و رفتارش یپشت سر آن به تصح کند بدون شکح یتصح

ش یآال یو ب کی پالمهکمال تأسف آن مردمان به آن کند. اما با کیاقدام م
ل کیتش یغات و ادعایتنھا به تبل یچ اقدام اساسیردند و بدون ھکعمل ن

اد پرداختند و قول شاعر در موردشان صادق یبه داد و فر یومت اسالمکح
 د:یگو می هکاست 

 النجـــاة ومل تســـلك مســـالكهاترجـــو 
 

 إن الســــفينة ال جتــــري عــــىل اليــــبس 
 

ه کد ھمانا یراھش وارد شو ه ازکنید بدون ایابیه نجات کد یخواھیم
 ابد.ییان نمیجر کیبر خش یشتک

آن سؤال وجود داشته  یبرا یافکان داشتم جواب یه درآنچه بکدوارم یام
 باشد.

 واهللا املستعان.



 

 

 یندر مورد نظرات البا /بن باز زیخ عبدالعزینظر ش

ن یبه دنبال انتشار نظرات محمد ناصرالد /ز بن بازیخ عبدالعزیجناب ش
 یجماد ١٥١١: ة شمارهیدر مجله الدعوة السعودر یفکه تیی قضدرباره یالبان
 راد نموده است.ید آن اییر در تأیرا به شرح ز یاتکھـ ن١٤١٦ یاالول

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

 :هبداه أما بعد
، خداوند او را موفق ین البانیه جناب ناصرالدک یدیم و مفکاز جواب مح

ر آنچه یه به غک یسکردن کر یفکنه تیه در روزنامه المسلمون در زمکبدارد 
رده بود، مطلع کل و شرح منتشر یرده بدون تفصکه خداوند متعال نازل ک

شان راه یافتم. ایه به حق اصابت شده، کقدر گران یالمکن را شدم و آ
حق ندارد و  یچ فردیه ھکموده و در آن روشن نموده است ین را پیمؤمن

ر از آنچه خداوند نازل یم به غکرا به خاطر ح یسکه کست یز نیش جایبرا
ا قلبًا ھم آن را یه آکنیردن به آن بدون اطالع از اکرده به صرف عمل ک

گران از یو د بند و در آن از آنچه از ابن عباسکر یفکداند، تیم حالل
شان در یآنچه ا کرده است. و بدون شکسلف امت نقل شده، استفاده 

نَزَل ﴿ اتیر آیر تفسیجوابش ز
َ
ٓ أ ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
فَأ

نَزَل ﴿ ]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤ٱۡلَ�ٰفُِرونَ 
َ
ٓ أ ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
فَأ

ٰلُِمونَ  نَزَل ﴿ ]٤٥[المائدة:  ﴾٤٥ٱل�َّ
َ
ٓ أ ُ َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ٱ�َّ

ُ
فَأ

ه کح داده است ی، حق است و توضان داشتهیب ]٤٧[المائدة:  ﴾٤٧ٱۡلَ�ِٰسُقونَ 
ز یه ظلم و فسق نکگونه م است ھمانیبل تقسبر و اصغر قاکفر به دو نوع اک
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ر از اسالم را چون یم به غکس حکرند و ھریم پذیبر و اصغر تقسکبه دو نوع ا
ل گرفته، کمش اجماع شیه بر تحرک ییھاگر حرامیو د یردن و ربا خوارکزنا 

بر مبتال گشته کبر و فسق اکبر، ظلم اکفر اکق او به یحالل بداند به تحق
فرش اصغر و کآن را انجام دھد،  یبدون استحالل قلب یسکاگر  یاست ول

در  ج ه رسول اللهکز اصغر خواھد بود. چنانین ظلم و فسقش نیھمچن

 »:سباب املسلم فسوق وقتاهل �فر« د:یفرمایم سث ابن مسعودیحد
در  ج جناب رسول الله» فر است.کشتنش کبه مسلمان فسق و  ییناسزاگو«
ن عمل یفر اصغر بوده است و به خاطر تنفر از اکن فرموده قصدش فسق و یا

ه در کگونه ان فرموده است. ھمانیر و ناپسند آن را به صورت مطلق بکمن

اثنتان يف انلاس هما بهما �فر: الطعن يف «د: یمافریم یگریث دیحد
ه به کان مردم وجود دارد یز در میچ دو: «١»النسب وانلياحة ىلع امليت

 یردن و براکب وارد یگران عیشوند، در نسب دیمفر کی آن دچار واسطه

ال ترجعوا بعدي كفاراً « د:یفرما می نیو ھمچن» نمودن. یمرده نوحه خوان
گردن  ید تا بعضیافر نشوکاز من  بعد: «٢»يرضب بعض�م رقاب بعض

 اد است.ینه زین زمیث در ایو احاد» د.یشکگر را بیگر را بزند و ھمدید یبعض
د یق نمایه در امورات تحقکبر ھر مسلمان و خصوصًا اھل علم الزم است 

ند و از راه کم کتاب و سنت و راه و روش سلف امت حکو با اطالع از 
برند،  می ارکل به یام را به صورت مطلق و بدون تفصکه احک یسانک کخطرنا

بطور مفصل و به  یالله تعال یبه سو هکزد و بر اھل علم واجب است یبپرھ
تاب و سنت، دعوت کشان از لیمنظور روشن نمودن مسائل اسالم ھمراه دال

 .مسلم به روایت -١
 .سریث جریحد ازومسلم  یبخار به روایت -٢
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ق یر تشویه به خیو توص یرخواھیو استقامت در آن و خ یدارید و بر پاینما
ام اسالم است، که مخالف احکھا را از ھر آنچه د و در ھمان حال آنینما

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

قرآن  یھاین آموزگاریبر حذر مانده است آنگاه شاھد تحقق بخش شدن ا

ن َدَ�ٓ إَِ� ﴿ د.م بویخواھ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ِ َوَمۡن أ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ�  ٱ�َّ

ه به کاست  یوتر از فردیکن یسکگفتار چه « ]٣٣[فصلت:  ﴾٣٣ٱلُۡمۡسلِِم�َ ِمَن 
ه من ک ید بدرستیگویدھد و میرده و عمل صالح انجام مکالله دعوت  یسو

ِ ﴿ »مسلمانم. ْ إَِ�  ۦقُۡل َ�ِٰذه ۡدُعٓوا
َ
ِۚ َسبِيِ�ٓ أ نَ  ٱ�َّ

َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � ۠ َوَمِن َ�َ  ٱ�ََّبَعِ�� ا

ِ وَُسۡبَ�َٰن  ۠ ِمَن  ٱ�َّ نَا
َ
� ٓ ن راه من است یبگو ا« ]١٠٨[یوسف:  ﴾١٠٨ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َوَما

گاھانه خودم و پ و منزه است و  کم و خداوند پاینکیالله دعوت م یروانم به سویآ

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

َ
 یو به سویکمت و پند نکبا ح« ]١٢٥[النحل:  ﴾ِ�َ أ

 ج و رسول الله »ھا مجادله نما.ده با آنیی پسندوهین و با شکپروردگارت دعوت 
 یکیس به نکھر« »:من دل ىلع خ� فله مثل أجر فاعله« د:یفرمایم

: دیفرمایو م» ی آن دارد.بمانند پاداش انجام دھنده یپاداشند ک ییراھنما

من داع إىل هدى اكن هل من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص ذلك من «
أجورهم شيئاً، ومن داع إىل ضاللة اكن عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال 

ت فرا خواند به یس مردم را به ھداکھر«: ١»ينقص ذلك من آثامهم شيئاً 
ار از کن یشود و در ایدھد پاداش داده میه آن را انجام مک یسکمانند 

 .به روایت مسلم در صحیحش -١
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دعوت  یس به گمراھکس ھرکگردد و بر عیم نمک یزیپاداش عامالن چ
فرشان کیه از کنیار خواھد بود بدون اکی آن، گناهنندهکد به مانند عملینما

را به  یروزیبر پرچم پیی خه در غزوهک یھنگام ج رسول الله .»م شودک

ادعهم إىل اإلسالم وأخربهم بما �ب « د:یفرمایدھد، میم سیدست عل
عليهم من حق اهللا فيه، فوا� لنئ يهدي اهللا بك رجًال واحداً خٌ� لك من 

ه کھا را نسبت به آنچه ن و آنکرا به اسالم دعوت  ھاآن: «١»محر انلعم
گاه یخداوند بر ا ی لهیاگر بوس یالله تعالن. سوگند به کشان واجب نموده، آ

 .»بھتر است یت از شتران سرخ مویند براکت یرا ھدا یتو خداوند فرد
د الله و مسلمان شدن یه ماند و مردم را به توحکسال در م ١٣ ج رسول الله

ه خداوند به کنیو دعوت نمود تا ایکن یھاوهیمت، صبر و شکحت، حیبا نص
جسته بود،  یشیشان پیسعادت بر اه کرا  یسانکشان و اصحابش یی اواسطه

 یالله تعال یردند، دعوت به سوکنه ھجرت یمد یرد و سپس به سوکت یھدا
و یکی نو مباحثه یو، صبر و بردباریکمت و پند نکبا ح شرا ھمراه اصحابش

 ج د. رسول اللهیع گردیفار تشرکه یر علیه جھاد با شمشکنیادامه داد تا ا
احسن به پا داشتند و سرانجام خداوند آنان را آن را به طور ش ھمراه اصحاب

ن یشان مقرر داشت و ھمچنیو بر ایکد و عاقبت نید و منصور گردانیمؤ
ه بر راه و کدھد یقرار م یسانکی و را سرنوشت ھمهیکو سرانجام ن یروزیپ

 ند.یامت عمل نمایھا تا روز قروش آن
مان را از ینین ده ما و برادراکم یینما می از خداوند متعال درخواست

ق دعوت به یمان توفی برادرانار آنان قرار دھد و به ما و ھمهکویکروان نیپ
گاھ یسو ب گرداند تا یو عمل صالح و صبر نمودن بر حق را نص یالله و آ

 بر صحت این حدیث، اتفاق است. -١
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تنھا او سرپرست و توانا  یه براستکم یه پروردگار سبحان را مالقات نمائکنیا
 ار است.کن یبر ا

 .يوم الدين آله واصحابه ومن تبعهم باحسان اىلنبينا حممد و وصىل اهللا عىل
 برای ارتباط با مترجم به سایت ایمان مراجعه نمایید.


	فهرست مطالب
	نظر ناصرالدین البانی/ درباره مسئله تکفیر
	نظر شیخ عبدالعزیز بن باز/ در مورد نظرات البانی

