




الكفر حقيقته الشرعية 
وضوابطه املهمة

تأليف 
علي بن عبد العزيز الشبل

ترجمة
لقمان حكيم حكمت 

PASHTO
بشتو



م من قبل مركز أصول، ومجيع الصور املستخدمة يف  ُأعد هذا الكتاب وصمِّ
طباعة مسلم  لكل  يتيح  أصول  مركز  وإن  حقوقها،  املركز  يملك   التصميم 
 الكتاب ونرشه بأي وسيلة، برشط االلتزام باإلشارة إىل املصدر، وعدم التغيري
يف النص، ويف حالة الطباعة يويص املركز بااللتزام بمعايريه يف جودة الطباعة.
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د کفر رشيع حقيقت او مهم ضوابط

د ژباړن سريزه

احلمدهلل وحده، والصالة والسالم یلع من ال نيب بعده، وبعد: 
د تکفري مسئله نن سبا نهايت زيات اوج ته رسېدلې ده، دا مسئله نه 
جذبات غواړي او نه هم په جوش بنا ده، عليم مسله ده بايد په اساليم 

اصولو او صحيحو ديللونو ودانه کړی يش.
بندګان او ټوهل نړې چونکه د اهلل پاک ده، د بنده د تکفري حق هم د 
اهلل تعایل او د هغه رسول کريم ملسو هيلع هللا ىلص رسه دی، نه څوک د چا په خوهل اکفر 

کيږي او نه پرې مسلمانيږي.
تکفري رشوط لري، ضوابط او قانون لري، په دې خاطر چې د مسلمانانو 
ښپې پکې ونه ښوئيږي، دا رساهل که څه هم د حجم هل نګاه نه وړه ده 
خو ولې هل عليم انداز څخه ډکه ده، شايد هغه خلک چې د دې موضوع 

اړوند مهم نقاط غواړي په دې يې ټنډه خړوب يش.
په پای کې هل اهلل څخه سوال کوم چې زما دا عمل په خپل دربار کې 

قبول کړي، او په دنيا او اخرت کې راته پرې نېکې بدلې راکړي.
وصیل اهلل یلع نبيه حممد ویلع اهل و اصحابه امجعني 

لقمان حکيم حکمت
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د ليکوال سريزه

احلمداهلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 
هل  هادي  فال  يضلل  ومن  هل  مضل  فال  اهلل  يهديه  من  أعمانلا  سيئات 
وأشهد أن ال اهل اال اهلل وحده الرشيک هل، واشهد أن حممدا عبده ورسوهل، 

صيل اهلل عليه mویلع آهل وصحبه وسلم تسليما کثريا.
امابعد: 

دا څه لکمات دي چې ځېنو دوستانو يي په خرپنې او نرشو اشاعت وهڅولم، 
او  نفعه  ته  اوريدونکو  او  خرپونکو،  لوستونکو،  پرې  پاک  اهلل  شايد 
فائده ورسوي، دغه څو لکمات پداسې مهم او اړين ترينو خربو مشتمل دي 

چې ستونزومن اثر او سخت دريز مسلک او تګالره لري دغه لکمات د
دې  د  دي،  عبارت  څخه  ضوابط[  مهم  د  او  حقيقت  رشيع  کفر  ]د 
مسئيل پېژندل، د دې مسئلې خيال او مرااعت ساتل، په دې مسئله کې 

سوچ او فکر کول د مسلمان انسان الزيم اکر او واجيب دنده ده. 
وړاندې هل دې چې زه دغه مسئله په غور رسه وڅېړم ورڅخه خمکې د 
ايمان په هلکه خمترص او نلډ تمهيد ږدم چې د اهل السنت واجلماعت او 

د هغوی د خمالفينو په اند ايمان څه معین لري؟
السنت  اهل  د  کې  منت  په  الواسطيه(  )عقيدة  د   )1( تيميه  ابن  امام 
خپل نوم يې امحد د پالر نوم يې عبداحلليم او د نيکه نوم يې عبدالسالم دی، د دوشنبې په   )1(
ورځ د ربيع االول په لسم )۶۶۱ ه( کې پېدا او د )۶۷( اکلو په عمر کې په جېل کې وفات دی، 

په اوه لکنۍ کې د پالر په ملتيا دمشق ته د تتار هل کبله مهاجر شوی و؟
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د کفر رشيع حقيقت او مهم ضوابط

واجلماعت په اند د ايمان په هلکه داسې وايي: اهل السنت واجلماعت)1( 
د ايمان او د دين په نومونو کې د خوارجو)2( او د مرجئو)3( او جهميو)4(

و تر منځ دي.

 د اهل السنت واجلماعت په وړاندې ايمان د ژبې هل وينا )اقرار( او 
د بدين غړو )اراکنو او اعضاء( هل عمل او د زړه هل تصديق څخه عبارت 
دی، چې د اهلل پاک په اطاعت او پريوۍ زياتيږي، او هل اوامرو څخه په 

رسغړونه او د شيطان په پريوۍ کميږي.

 د خوارجو او معزتلو)5( په اند ايمان هل قول )وينا(، عمل، او اعتقاد څخه 
عبارت دی، چې هيڅ راز زيادت او کیم نه قبلوي، د هغه په نېز ايمان 

داسې جمموعه ده چې که يوه برخه يې زايله يش ټول ايمان هل منځه ځي. 
اهل سنت هغه چا ته ويیل يش چې د نبوي سنتو لکک پابند وي او پرې راټول وي، په عليم   )1(
او عقيدوي او په عميل حکيم اکرونو کې په سنت باور لري او اهل مجاعت ورته ځکه ويل 

کيږي چې ټول رسه په دغې عقېدې راټول دي.
خوارج هغه څوک دي چې د لوي ګناهونو مرتکب اکفر بويل، د ظلم او استبداد په ټولوااکنو   )2(
خروج روا ګڼي او عقيده لري چې د لوي ګناهونو مرتکبني به د همېشه لپاره په اور کې وي. 
مرجئه هغه خلک دي چې وايي: ګناه د انسان ايمان ته هېڅ رضر نه رسوي، دوی د تابعينو په   )3(
وخت کې ظهور وکړ او عقيدوي بدعتونه يې رشوع کړل، خپل منځ کې رسه ډېر ډلې ټپلې 
لري، مشهور يې غالة مرجئه دي چې وايي: ايمان يواځې د خالق پېژندل دي او بس او ځينې د 
عراق مرجئه دي چې وايي: ايمان د زړه تصديق ته ويل کيږي، ظاهري او باطين عملونه هل ايمان 
برخه نه بويل لکن د واجباتو په کولو او هل حرامو څخه په ژغورلو عقيده لری چې که څوک 

دغسې ونه کړي نو زسا رسه به مخ يش.
دوی هم د مرجئو يوه ډهل او په )ترمذ( چې د ايراين خراسان برخه ده پکې راښاکره شول، د   )4(

جهم بن صفوان پېرواکر دي او په افعال العباد کې جربيه دي.
معزتهل د واصل بن عطا پريواکر دي او معزتهل ورته ځکه ويیل يش چې د حس برصي  هل   )5(

حلقې څخه جال شول.
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د دغې عقيدې په بنا خوارج هم د غټې ګناه مرتکب دنيا کې په اکفر 
نوموي او په اخرت کې يي په جهنم کې په ابدي توګه د اوسېدو قايل دي.

همدا راز يې معزتهل هم په دنيا کې مؤمن نه بويل بلکې د دواړو مزنلونو 
)پړاو( تر منځ يي په يوه مزنهل کې بويل چې د ايمان هل دائرې څخه خارج 
او په کفر کې ال داخل نه دی، خو په اخرت کې يې په ابدي توګه په 
جهنم کې قائل دي، دوی هم په اخروي حکم کې د خوارجو رسه يو 

څېر دي.
 اما د اختالف بل اړخ مرجئه دي، دوی د ايمان او کفر په هلکه په 
خپل احنراف کې په درجو او مراتبو تقسيم شويدي چې په الندې توګه 

يي يادونه کېږي: 
دوی  دي،  عبارت  څخه  وو  جهميه  هل  چې  افراطيان:  او  غالت   1

ايمان يواځې د اهلل پاک پېژندګلو ده او بر عکس کفر  انګريي چې 
د اهلل پاک نه پيژندل دي.

ابليس او فرعون او نور هغه اکفران چې د اهلل پاک په وجود اقرار کوي او 
منکر نه دي، د دوی باطل بنسټ هل خمې سرت مؤمنان بلیل يش.

په امانياتو کې دا ډېر قبيحه مذهب او شنيع ترين اختيار دي، هېره دې 
نه وي چې دا نظريه د خالصو مرجئو مذهب او مسلک دی.

ايمان په هلکه داسې انګريوي چې  2 اشعريه او متلکمني)1(: دوی د 

اشعريه اساليم کاليم ډهل ده چې ابواحلسن اشعري ته يې نبست کيږي، هېره دې نه وي چې   )1(
اشعري د معزتلوو په ضد راپورته شوی و، د معزتلو او فالسفوو په ضد اشعريه په ډېرو عقيل او 
منطيق دالئلو ديلل بازي کوي او زيار بايس چې د ابن کالب په څېر ديين حقائق او اساليم 

عقيده په فلسيف دالئلو ثابته کړي.
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ايمان يواځې او خالص تصديق ته ويیل يش، بر عکس کفر تکذيب 
ته ويل کيږي او يا اشد تکذيب لکه حجود ته هم کفر ويل کيږي.

په  او  وايي  ته  اقرار  او  وينا  ژبې  د  خالص  ايمان  دوی  کراميه)1(:   3

ګومان يې کفر د لکمې نه تلفظ ته ويل کېږي.
4 په مرجئو کې اخف ترينه طائفه فقهاء مرجئه يا )د عراق مرجئه 

دي( چې وايي: ايمان د ژبې تلفظ او د زړه تصديق ته ويل کېږي، د دوی 
نقص په دې کې څرګنديږي چې عمل د ايمان برخه )جزء( نه شمريي 

)يعنې عمل يې هل ايمان څخه ويستیل دی(.
په دې اساس چې ته هل خطا څخه سالم پاتې شې په تا الزم دي چې د 
ايمان په هلکه د اهل السنت و اجلماعت او د هغوی د خمالفينو تګالرې 
او ويناوې وپيژنې، تر څو په سمه توګه هل کجروۍ څخه قوال، عمال او 

قصدا روغ رمټ پاتې شې.

   

دوی د حممد بن کرام چې په )۲۵۵( کې وفات دی نسبت لري، په صفاتو کې مشبه او په ايمان کې   )1(
مرجئه دي، خپل منځ کې رسه نورې ګڼ شمېر ډلې ټپلې هم لري.
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د اهل السنت والجماعت او

د مخالفينو په نېز يې د کفر معنی

احلمدهلل دا حبث او څيړنه په اصل کې د )ايمان تعريف او اراکن، د ايمان 
زيادت او نقصان، د ايمان او اسالم رسه په خپل منځ  کې عالقه چې لکه 

رسه يو کېږي او لکه جال کېږي( د عليم حبث چنوړ دی.
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د موضوع اهميت

1 د کفر د بيانولو د موضوع اهميت د کفر څخه په ځان ژغورنه 

او ورڅخه په ځان لرې کولو کې پټ دی، کفر په دنيا او اخرت کې د 
انسان لپاره د بدخبتۍ او شقاوت نښه ده)1(.

ټولو  تر  او  ستونزې  زيانمنې  چې  ګناهونو  سرتو  هل  کفر  همداراز 
رسغړونو لوی او غټ اغېز لري شمريل کېږي.

ځان  لککه  په  ورڅخه  وګړي  پرست  اهلل  چې  ده  ستونزه  هغه  کفر 
ژغوري او ورڅخه ډېر ويريږي.

د کفر موضوع قراين اياتونو او نبوي حديثونو په ښه انداز کې څېړلې 
ده، د نمونې په توګه الندې اياتونه ديادونې وړ بولم: 

)أ( اهلل تعایل فرمايي:
اهلل پاک قران کريم کې فرمايي: )ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ(. ترمجه: زما د هدايت پريواکري   )1(

چې څوک کوي نه به بې الرې يش او نه به بدخبته وي. همدارنګه رب اکئنات فرمايي: )ۆئ  
ياد څخه مخ  او  دنيا کې چې څوک زما هل ذکر  په  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ(. ترمجه: 
واړوي نو ژوند به تنګ او نلډ وي - دا يې دنيوي عذاب شو او اخروي شقاوت يې اهلل داسې 

ٱ  ٻ   )ىئ  ی  ی      یی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ    جب   حب   خبمب    اشاره کړې ده: 
ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ      ٹ    ٹ(. او 

دقيامت په ورځ به يې ړوند راپاڅوو، هغه به وايي: ای زما ربه! ولې ړوند راپاڅولم او زه خو په 
سرتګو روغ وم، اهلل به ورته ووايي: تا زمونږ ايتونه هېر کړي و نن مونږ هم دررسه د هېر معامله 
وکړه، همدغه د هېر معامله مونږ د ټولو هغه خلکو رسه کوو چې زيایت يې کړی وي او د خپل 

رب په ايتونو يې ايمان نه وي راوړی او د اخرت عذاب ډېر سخت او دوامداره دی. )ژباړن(.
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)ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب( ]سورت مائده: ۵[

ژباړه: او هغه څوک چې په ايمان باندې کفر وکړي په حقيقت کې رسه 
د هغه ټول عملونه برباد شول، او په آخرت کې به هل زيانمنو څخه وي.

)ب( او اهلل تعايل فرمايي:
)چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  
گ   گ  گ    ڳ  ڳ( ]سورت نساء: ۱۳۶[

ايمان مو راوړی دی په اهلل پاک او د هغه په  ژباړه: ای هغه کسانو چې 
چې  کتاب  هغه  او  دی  کړی  نازل  يې  پري  چې  کتاب  هغه  په  او  رسول 
ورڅخه يې خمکې نازل کړی دی پرې ايمان راوړئ او څوک چې په اهلل 
پاک او د هغه په ماليکو او کتابونو او د اخرت په ورځ د کفر عقيده 

وسايت، يقينا دغه په لرې ګمراهۍ باندې ګمراه شو.

)ج( او اهلل تعایل فرمايي:
)ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ( ]سورت بقره: ۱۰۸[

ژباړه: او څوک چې هم کفر د ايمان په بدل کې واخيل، په حتقيق رسه چې 
هل د روستې الرې څخه بې الرې شو.

د  کفر  د  چې  دی  هم  دا  اهميت  موضوع  د  بيانولو  د  کفر  د   2

په ابدي توګه  په اخرت کې په جهنم کې  به  پايله  عقيدې ساتونکي 
په حصاريدو تماتمه يش، په دوامداره توګه به ورته د اور عذاب ورکړل 
کېدای يش، دغه تأبيدي ژوند اهلل پاک په قران کريم په دريو ځايونو 

کې ذکر کړی دي: 
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)أ( اهلل پاک فرمايي:
)ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ( ]سورت نساء: ۱۶۸[

ژباړه: يقينا هغه کسان چې کفر او ظلم يې کړی دی هېڅلکه به ورته 
اهلل پاک خبشش ونه کړي او نه به ورته سمه صحيح الره وښايي، مګر د 
جهنم الره چې دوی به بيا په جهنم کې هميشه وي، او دغه اهلل پاک ته 

ډيره اسانه ده.

)ب( او اهلل تعایل فرمايي:
)ٱ  ٻ    ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ     ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ   ڄ( ]سورت احزاب: ۶۳ - ۶۵[

ژباړه: خلک هل تا څخه د قيامت د ورځې اړوند پوښتنې کوي ورته ووايه 
يقينا د دغې ورځې اړوند معلومات اهلل پاک رسه دي، او ته څه پوهيږې 
کېدای يش د قيامت ورځ زياته نزدې وي، او يقينا اهلل پاک په اکفرانو لعنت 
کړی دی او د دوی لپاره يې جهنم تيار کړی دی، دوی به په جهنم کې په 
ابدي او دوامداره توګه وي او هېڅ راز اکرساز او مرستندويه به ونه ګوري.

)ج( او اهلل پاک فرمايي:
)ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ( ]سورت جن: ۲۳[

اختيار کړي،  امر څخه رسغړونه  پاک هل  او څوک چې هم د اهلل  ژباړه: 
يقينا چې د هغه لپاره به د جهنم اور وي او په ابدي توګه به هلته وي.

په جهنم کې دتل پاتې کېدو اړوند د ګدي د راوستو مشهور حديث په 
دې باب کې هم لوی ديلل دی.
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رسه هل دې چې د کفر په عقيدې ساتلو اهلل پاک سخرتين عذاب او 
رسمدي )هميشه( د جهنم زندګي ټالکې ده، خو ولې اهلل پاک د دغې 
عذاب ترڅنګ اکفرانو ته خپله غصه او نور سخت ترين عذابونه هم 
تيار کړي دي)1( چې د رسالې دا خمترص نمونه يې د توضيح او ذکر کولو 

اجازه نه ورکوي، زه هم يواځې د يو ايت په يادولو بسنه کوم: 

اهلل پاک فرمايي:

)ہ  ہ       ہ   ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   
ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ( ]سورت فاطر: ۳۶[

که څه هم په دې برخه ډېر قراين ايتونو غږيديل دي خو د فائدې لپاره به ترې نمونه د ياد وړ   )1(
وبولو، په دې چې خربه ډېره اوږده نه يش هل نبوي حديثونو څخه به رصف نظر شو، ځکه چې 

دا لويه موضوع ده.
۱-: )ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک( )سورت مائده: ۶۰(.

ترمجه: پېغمربه! ورته ووايه چې د زسا په اعتبار درته هل دې هم په بدترينه بدهل خرب نه درکوم، هغه 
څوک چې اهلل پرې لعنت ويیل وي او پرې غصه شوی وي، شادوګان او خزنيران او د طاغوت بنده 
ګان يې ترې جوړ کړي وي، دغه خلک د درجې په اعتبار هم بد دي او هل سمې صحيح الرې نه 

په کږه روان دي.
ڻۀ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   )ڳ    :-۲

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے( )سورت فتح: ۶(.
ترمجه: منافقانو سړو او ښځو او مرشاکنو سړو او ښځو ته به اهلل عذاب ورکړي چې پرې بدګمانه 
وو، په دوی دې دغه بدګماين راوګرځي، په دوی د اهلل غضب او لعنت دی او ډېر بد ځای يې ورهل 

تيار کړی دی. 
۳-: )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ( )سورت حنل: ۱۰۶(.
ترمجه: څوک چې هل ايمان وروسته په اهلل کفر وکړي مګر هغه څوک چې په زړه کې يې ايمان 

وي او د کفر لکمه جمبوراً ووايي هل دوی پرته په نورو د اهلل غضب، او د دوی لپاره لوی عذاب دی.
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ژباړه: او هغه کسان چې اکفران دي د هغوی لپاره به د جهنم اور وي په 
به ورڅخه عذاب سپک  نه  او  نه کېږي  پرېکړه  د مرګ  هلته  به  هغوی 

کړی يش مونږ هر يو اکفر ته دغسې بدهل ورکوو.

3  د کفر د موضوع د بيانولو بل اهميت دا هم دی چې کفر په دنيا 

ايمان  او احاکمو)1( کې چې د  په اسماؤ  په رابطه  انسان  او اخرت کې د 
مقابل قسم )نوعه( ده پيژندل دي، چې ايا دغه انسان مومن دی که اکفر؟ 
تر څو هل  پوهوو  پرې ځان  به  فهم  په  ملګرو  د  ملسو هيلع هللا ىلص  نيب کريم  د  لري خو  احاکم  او  اسماء  دين   )1(
 په مفهوم اسماء او احاکم ونه پېژنو نو  رشيعت څخه اکږه الړ نه شو. که د صحابه کرامو 
په څېر  مرجئو  د  او  شو  په جنګ ښکېل  واجلماعت رسه  السنت  اهل  د  به  په څېر  د خوارجو 
په  په ځای  او اصولو  اراکنو  ايمان د  ټپلو  باطلو ډلو  به د مرتدينو رسه روغه جوړه وکړو، دا چې 
ايمان هل حقيقت  يې  او حمدود کړی دی هل دې کبله  تعريف  په صحت  او  ثمراتو  او  کماالتو 
او ثمره يې بويل، هل دې  ايمان کمال  نه بويل بلکې د  ايمان اراکن  هم ويستیل دی چې اعمال د 
امله مرجئه د ايمان رسه د معصيت په زيان نه دي قايل او ټول خلک رسه يو څېر بويل خو ولې 
خوارج يې ضد د ايمان تبعيض نه قبلوي او وايي چې يا ټول شته کيږي او يا ټول هل منځه ځي. 
د اسماوو او احاکمو په مسئلو کې د کفر او ايمان پېژندل نهايت زيات اړين دي، ابن تيميه 
 وايي: د ايمان او کفر په څېر نور داسې نومونه نشته چې سعادت او شقاوت، مدح او ذم، 
ثواب او عقاب پسې تړل شوی وي. )جمموع الفتاوی: ۵۸/۱۳(. هل همدې کبله پکې خلک ډلې 
د  او جهميو  دمرجئو  او  دمذهب  سلفو  د  متاخرين  زياتره  وايي:    تيميه  ابن  دي،  ټپلې شوي 
نه کوي، هل دې کبله چې د دواړو اړخونو خربې رسه ګډې وډې شوي  توپري  اقوالو ترمنځ هېڅ 
.)۳۶۴/۷ الفتاوی:  )جمموع  باوروي...  عقيده  مرجئو  او  جهميو  د  کې  باطن  په  يې  زياتره   دي، 

د اسماوو په څېر د احاکمو )تفسيق، تبديع او تکفري( پېژندل هم رضوري دي، هل شارع پرته هېڅ 
چا ته جواز نشته چې څوک اکفر يا فاسق او يا بدعيت وبويل، ابن تيميه  وايي: هل دې المله اهل 
سنت او مجاعت خپل خمالفني اکفر نه بويل که څه هم ضد اړخ يې اکفر بويل، تکفري چونکه 
رشيع مسله ده انسان يې انتقامًا چا ته نه يش استعمالویل، لکه په تا څوک دروغ ووايي ته به پرې 
دروغ نه وايې ځکه چې دروغ ويل هغه حقوق دي چې اهلل حرام کړي دي، دا څېر يې د نورو 
تکفري هم حرام کړي دي ځکه چې دا يک يواځې د اهلل حق دی، او دمعني شخص تکفريول 
او قتلول د نبوي حجت پورې معلق دي، که يې خمالف وي اکفر دی خو که خمالفت يې نه وي 

ښوویل نو د جهل په صورت کې لکه هم څوک اکفر کېدای نه يش. )الرد یلع ابلکري: ۴۹۲/۲(.
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بيا په دغې نوم )اسالم يا کفر( باندې حکم مرتب کول چې ايا دغه 
انسان د جنت والو څخه دی او که د جهنم؟

که دا موضوع هل خپلې باريکتيا او جاللت هل بيان څخه بل هيڅ کوم 
اهميت ونه لري نو د اسماؤ او احاکمو )مومن يا اکفر( مسئله يې د اهميت 
لپاره اکيف ده، د دې رسه رسه ځېنې اسالم پوهانو په خپلو عليم يلکنو کې 
دې مسئلې ته اتلفات او کتنه کړې ده، او د ايمان په دواړو خواو )مرجئو 

او په معزتهل او خوارجو( يې په علمې انداز سخت ردونه کړي دي)1(.
هل همدې کبله شيخ االسالم ابن تيمية  په کيالنية کې د خپلې فتاوی په 
ضمن کې د کفر او تکفري او د هوی پرستۍ، د کفر او تکفري رسه عالقه، 

د کفر اسباب او دوايع)2(، او ورپکې د مبتدعينو د منهج بيان کې وايې: 
فصل: چې لکه هم درته دغه تېر شوي مسائل واضح شول په دې پوهه شه 
چې تکفري او تفسيق)3( د اسماؤ )مومن يا اکفر( او احاکمو )چې مومن دی 

که اکفر( هل مجلې څخه دي چې د اخروي وعد او وعيد پورې تړاو لري. 
په دنيوي ژوند کې د ديين دوستۍ او دښمنۍ، قتل، او عصمت پورې تړاو 
لري، په دې معین چې اهلل جل جالهل جنت د مسلمانانو لپاره حالل او 
په اکفرانو يې حرام کړی دی، او دغه په هر وخت او هر ځای هر اړخزيه 

احاکم دي.
د تکفري او تفسيق مسئله حیت چې لومړي علماء کرامو هم د مبتدعينو په نورو ګمراهيو   )1(
خمکې کړې او ښه څېړنه يې ورهل کړېده، حیت چې دا مسئله يې د په تقدير کې د جرب په 
عقيدې هم خمکې ګڼلې ده، تر دې د تکفري مسئله يې په توحيد االسماء والصفات کې هل 
تعطيل او او په قدر کې د جرب هل بدعت هم لومړی قابل غور ګڼلې ده، د امام خالل د )السنة( 
په نوم د امام امحد  څخه په روايتونو کې دا ټول هر څه ډېر په توګه واضحه دي. )يلکوال(

د کفر اسباب او دوايع څه یش دي؟  )2(
تعريف؟؟  )3(
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 د )ايمان، اسالم، احسان(   همدا راز ابن رجب احلنبيل)1( د جربيل 
دحديث په رشحه کې وايې: او دغه )د کفر او اسالم او نفاق( سرت او 
لوی مسائل دي ځکه چې اهلل جل جالهل پدغې نومونو پورې نيک خبيت 

او بدخبيت، د جنت او دوزخ مستحق ګرځيدل ټولې مسئلې تړيل دي.
لومړی هم د دې امت اختالف د ايمان او د کفر په مسمياتو کې واقع 
شوی دی، دغه اختالف لومړی خوارجو د صحابو په حق کې وکړ، چې 
ګناهګاران مؤمنان يې په بشپړه توګه د اسالم هل دائري څخه وويستل او 
اکفر يې وبلل، او په دنياوي احاکمو کې يې وررسه د کفارو په شان چلند 
روا وباهل، په خپل تکفري يې دهغوی وينه او مالونه يې ځان لپاره حتليل 

کړل. )الکيالنيه: ۴۶۸/۱۲( 
املزنتلني(  بني  )مزنلة  د  او  وکړ  اختالف  معزتلوو  وروسته  فتنې  دې  هل 
مقوهل يې راوړه، هل دې پړاو وروسته مرجئو غږ پورته کړ چې فاسق انسان 

پوره مسلمان او مؤمن دی.
د دغې فتنو دختمولو لپاره سمدسيت د امت علماوو خمکېنيو او ورستنيو 

يب شماره يلکنې او زيات تصنيفات ويللک.
دا هم د کفر او ايمان مهم اړخ دی چې روښانه يې په اهميت داللت کوي.
دې مسائلو ته کتنه، د دې مسائلو زدکړه، او په عليم بڼه يې په ښه توګه 
ادراک کول او په معلوم شخص د کفر، بدعت)2( او فسق فتوې ورکول، 
نوم يې حافظ زين ادلين عبدالرمحن د پالر نوم يې امحد او حسن ملیس دی او په ابن رجب   )1(

حنبيل شهرت لري، په )۷۳۶ه( کې پېدا او په )۷۹۵ه( کې وفات دی.
د بدعت لغوي تعريف )َبدََع( معین: هل کومې نمونې پرته يې اجياد کړ )اِْبَتدََع( معین: خپپل زيار   )2(
يې د نوي يش اجياد وکړ )ِبدٌَع او َبِدْيٌع( هغه یش چې هل نورو څخه لومړيتوب لري، په دی هلکه 
اهلل پاک فرمايي: )ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ(. ژباړه: ورته ووايه چې زه خو څه په اسماين استازو کې 
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ياد هغه په پوره ايمان او يا په جنتيتوب او دوزخيتوب ګوايه ورکول، چې 
قرآين يا دنبوي نص يې په هلکه نه وي غږېدیل، ځان ساتل د اهل السنت 

واجلماعت اصيل قاعده او د عقيدې بنسټ دی.

   

نوی استازی نه يم. او بدعت په دين کې هل بشپړېدو وروسته اضافه اکرۍ ته ويل کيږي.
)أَْبدََع، اِْبَتدََع، َتَبدََّع( معین: نوی اکر يې پېدا او اجياد کړ چې وړاندې يې هېڅ نمونه نه لرهل، 
په همدې هلکه اهلل پاک فرمايي: )گ    گ(. ژباړه: او دوی )ے  ے(. هل خپل ځا 
نه پېري ملنګي رشوع کړېوه )َبدَّع( معین: اکر يې بدعت ته منسوب کړ )اِْسَتْبدََع( د بداعتو 
هل مجلې څخه يې شمار کړ )َبِدْيٌع( معین: د تعجب او حېرانتيا وړ اکر او )َبِدْيٌع( د اهلل پاک 
نوم هم دی په دې معین چې اسمانونه او ځمکې يې هل هېڅ کومې نمونې پرته جوړ او پېدا 
کړي دي. د بدعت هل دغې ګردو لکماتو څخه جوته شوه چې د ]َبدََع[ ماده په دين کې د 

خواهشاتو څخه راپېدا نوي اکرونو ته ويل کيږي
هېره دې نه وي چې ]اِْبِتَداع[ د اهلل پاک هل پلوه هل عدم څخه وجود ته د شيانو راستو ته ويل 
کيږي، په دې معین چې د خملوقاتو او ګردو شيانو پېدا کول يواځې اهلل پاک کوي، خو د 
خملوق هل لورې ]اِْبِتَداع[ د اهلل پاک او د هغې د راستويل رسول په ضد د شيانو او عبادتونو 
رواجولو ته ويل کيږي، او دا د مذمت وړ دومره بد اکر دی چې پوره پرې تمامه ده. امام أبو 
شامه وايي: د بدعت او مبتدع نومونه يک او يواځې په مذماتو کې راځي، خو ولې په لغوي 

بڼه دواړه لکمې د مدح او مذمت دواړو معناګانو ته شمول لریل يش. 
د بدعت اصطاليح تعريف: امام جرجاين  وايي: بدعت په دين کې د هغې نوي رامنځ ته شوي اکر 
نوم دی چې هل صحابه کرامو  او تابعينو نه يې په صحت دروستوایل هېڅ اثر نه وي نقل شوی، 
او نه هم د کوم رشيع ديلل مقتضا او غوښتنه وي.ابن اعبدين د بدعت په تعريف کې وايي: بدعت 
ضد د شک او شبهې يا استحسان په بنسټ عليم يا عميل داسې نوی اکر رواجول چې ورته د قوي 
دين او نېغې الرې او په ديين احرتام قايل وي. شاطيب  د بدعت تعريف داسې کوي: دين او اسالم 
ته په ورته وايل کې د داسې الرې پېدا کول چې اغړه کېښودلو باندې پرې د اهلل پاک په عبادت کې 
مبالغه کول وي. په دې درېواړو تعريفونو کې واضح ترين او د مقصودونو په خورا بهرتينه طريقه 
واضحه کونکی تعريف د شاطيب  تعريف دی، يو خو دا چې تعريف دومره واضحه او څرګنده 
دی چې هل يوې خوا خو اسان فهمه دی، او هل بلې خوا پرې ټول احرتازات هل منځه بهر وځي. عز بن 

عبدالسالم  وايي: د داسې اکر کول چې د نيب ملسو هيلع هللا ىلص څخه يې ثبوت هېڅ صحت نه لري.
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د کفر لغوي معنی

وړاندې مو د کفر د سمې پيژندنې اړتيا او په مسلمانانو هل کفر څخه 
د ځان ساتلو او پر خپل ځان او دين د سالمتيا او بچ کېدو احتياط کول، 
د کفر د اعقبت او اجنام څخه ځان ساتل مو ذکر کړل، اوس بايد په دې 

هم پوهه شو د لغت هل خمې کفر څه شمېر معناګانې لري: 
1  پټوایل او پرده پويش

هل همدې کبله اهلل پاک جل جالهل زميندار او د هقانه طبقه خلک په 
کفارو نومويل دي.

اهلل پاک فرمايي:
)ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ( ]سورت حديد: ۲۰[

ترمجه: په شان د حال د فائده مند باران چې زميندار لره خوشحالوي بوټي 
د دغې باران، بيا وچ يش نو ته وينې هغې لره تک زيړ....

2  رد او انکار کول

اهلل پاک فرمايي:
)ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]سورت بقره: ۸۹[

ژباړه: پس هر لکه چې دوی ته هغه څه راغلل چې دوی پېژندل نو انکار 
يې ورنه وکړ، په اکفرانو دې د اهلل لعنت وي.
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يا لکه د نعمتونو هل شکر ويستو څخه انکار کول، لکه اهلل پاک فرمايي:
)ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ( ]سورت بقره: ۱۵۲[

ژباړه: پس تاسو ما ياد کړئ زه به تاسو ياده کړم، او زما احسان ومنئ او 
ناشکري مه کوئ.

3  بر اءت، بې زاري او انکار کول 

لکه اهلل پاک د اکفرانو په حال کې چې د قيامت په ورځ به د يو بل رسه 
جکړې کوي فرمايي:

)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ( ]سورت عنکبوت: ۲۵[

ژباړه: بيا به د قيامت په ورځ ستاسو ځينې هل ځينو نورو څخه انکار کوي 
او ځينې ستاسو به په نور ځينو لعنت وايي او ستاسو ځای به اور وي او 

ستاسو لپاره به هېڅ مدد ګار نه وي.
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د کفر شرعي معنی

په  او حديث  قران  د  معین  اصطاليح  او  د کفر خپله رشيع  اما   
نصوصو کې داسې وارده ده چې کفر د ايمان نشتوايل او ايمان د کفر 

نشتوايل ته يا په رشک او ردت کې واقع کېدلو ته کفر وايي.
ايمان او کفر په خپل منځ کې رسه د يو بل ضد دي، چې لکه هم په 
بشپړه توګه يو )ايمان يا کفر( حاصل يش دوهم هل منځه ځي، ولې که 

يو ناقص موجود يش نو ضد وررسه هم د نقص په اندازه موجوديږي.
سلفو  د  کې  رسم  او  فهم  علم،  خپل  په  چې  تيمية  ابن  االسالم  شيخ 
صاحلينو په منهج و، دا عقيدوي مسئله يې په خپلو بېالبېلو يلکنو کې 
په ځانکړې پاملرنې په پوره توګه واضحه کړې ده چې ځينې خربې 

يې زه په الندې توګه تاسو ته رانقلوم: 
د  وايي:  )۸۶/۲۰( کې  فتاوی  په خپيل    تيمية  ابن  االسالم  1  شيخ 

ويل  ته  موجودګۍ  عدم  او  نشتوايل  ايمان  د  کفر  اتفاق  په  مسلمانانو 
کيږي، که د ضد )ايمان( عقيده سايت او که نه يې سايت، تکلم پرې 

کوي او که نه خو د ايمان نشتوايل ته کفر ويل کيږي.
د اهل السنت واجلماعت چې ايمان ظاهري او باطين قول او عمل بويل په 
تېره مسئله کې د هغه چا رسه اختالف نه لري چې ايمان يواځې اعتقاد 
بويل لکه جهميه او زياتره اشاعره او يا يې هم يواځې د ژبې اقرار بويل 
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لکه کراميه او يا هم هغه څوک چې ايمان د زړه اعتقاد او د ژبې اقرار 
بويل، لکه فقهاء مرجئه او ځينې اشاعره، د مالکيانو جمتهدينو فقهاوو، 
شافعيان، حنبليان او اعم صوفيه، سيّن متلکمني او د خوارجو او معزتهل 
وو متلکمني ټول د اهل حديثو رسه په دې متفق دي چې په چا د رسالت 

حجت قائم يش او ايمان پرې ونه لري اکفر دی.
هېڅ فرق نشته که مکّذب اکفر وي او که شيک اکفر وي، معرض وي او 

که متکرّبه وي، مرتّدد وي او که بل څه وي.
شيخ االسالم ابن تيمية  څرګنده کړه چې کفر عقيدوي هم کېدای 

يش او غري عقيدوي هم کېدای يش)1(.
او  بلکې کفر د شک  نه دی  په تکذيب کې منحرص  يواځې  کفر 

شبهې د اعراض او استکبار او همدا راز د تردد هل الرې هم راځي)2(.
کفر درې بنسټزي ډولونه لري چې ګرد ډولونه يې په دې کې راټول دي:   )1(

لومړی: عقيدوي مکَفرات: دا هغه عقيده ده چې په ايماين اراکن يې تنقيص يش او ياهم د 
اساليم صحيحو معتقداتو رسه ضد د نور څه عقيده ولرل يش لکه: هل پروردګار نه انکار 
کول، يا يې کمايل صفتونه نه منل، يا د تثليث عقيده لرل، يا د پېغمربانو هل نبوت څخه 
انکار کول، يا د ايمان هل کوم رکن څخه انکار کول، جنت يا درزخ نه منل او نور هغه 

منصويص شيان چې په دين کې ثبوت شوی او انکار ترې کفر ګڼل کيږي.
دوهم: قويل مکفرات: لکه د کفر په عقيده اقرار کول، هل اساليم عقايدو څخه منکريدل، 

په دين پسې ملنډې او مسخرې کول.
دريم: عميل مکفرات: داسې اکرونه کول چې په کفر ښاکره ديلل وي، لکه د سپکې نظريې 
هل خمې قران کريم څريل، يا يې په ګندګۍ کې غورځول، بوتانو ته سجدې کول، په سينه صليب 

راځړول او داسې نور... )العقيدة االسالمية وأسسها: ۶۱۷( د عبدالرمحن حبنکة امليداين يلکنه. 
کفر څه شمېر ډولونه لري چې د دالئلو په شمول يې قابل ذکر بولو:   )2(

۱-: د تکذيب کفر: اهلل پاک فرمايي: )ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]العنکبوت: 68[. ژباړه: هل هغه چا نه بل لوی ظالم څوک 
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دی چې په اهلل دروغ وتړي او يا حق ته د دروغو نسبت وکړي، ايا په جهنم کې د اکفرانو 
لپاره ځای نشته؟

۲-: د انکار او لويې کفر: اهلل پاک د ابليس متعلق فرمايي: )ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ( ]ابلقرة: 34[. ژباړه: مونږ چې لکه مالئکو 
ته وويل چې ادم  ته سجده وکړئ، ټولو سجده وکړه خو ابليس سجده ونه کړه انکار 

او تکرب يې وکړ او د اکفرانو هل مجلې څخه شو.
۳-: د شک کفر -چې د پېغمربانو يا اسماين کتابونو په صدق کې شيک وي- اهلل پاک فرمايي: 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ( ]الکهف: 35-38[. ژباړه: خپل باغ ته په 
داسې حالت کې ننوت چې د ځان رسه ظالم و، او ويويل: ګومان نه کوم که باغ مې برباد 
يش او ګومان مې هم نه يش که قيامت رايش، خو که بيا هم رب ته مې ورشم هل دې څخه 
به وررسه مزيد ډېر څه ووينم )واخلم(، ملګري يې ورته وويل چې ايا تا په هغه ذات کفر 
وکړ چې هل خاورې څخه، بيا يې هل نطفې څخه راپيدا کړې او سم دم انسان يې درنه جوړ 

کړ؟ زما رب خو اهلل دی زه وررسه هېڅ یش نه رشيکوم.
۴-: د اعراض کفر: چې نه دين زده کوی اونه يې اوري اونه يې چا ته ښايي، اهلل پاک فرمايي: 
)ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ( ]األحقاف: 3[. ژباړه: او هغه خلک چې په څه ورته وېره 

ورکړی يش کفر کوي او اعراض ترې کوي.
۵-: د نفاق کفر: هل دې څخه اعتقادي کفر مراد دی چې په زړه يې کفر او په خوهل 
ۈ(  ۈ      ۆ   ۆ      ۇ   ۇ   ڭ          ڭ   ڭ   ڭ      )ۓ   فرمایي:  پاک  اهلل  وي،  اسالم  يې 
]املنافقون: 3[. ژباړه: دا ځکه چې دوی ايمان راوړ او بېرته يې کفر وکړ، په زړونو يې 

مهر ولګېد دوی بييخ نه پوهيږي.
۶-: د کنځلو او ملنډو کفر: لکه څوک د اهلل پسې -نعوذ باهلل- يا پېغمرب پسې يا د دين 

بلې شعېرې پسې ملنډې وويه يا ورته کنځل وکړي، اهلل پاک فرمايي: )ڍ  ڌ   
گ   گ   گ   کک   ک    ک   ڑ    ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ( ]سورت توبه: 

۶۵-۶۶[. ژباړه: که پوښته ترې وکړې نو درته وايي به: مونږ خو ټوکې ټاکلې کولې، ورته 
ووايه چې ايا تاسو په اهلل او د هغه په ايتونو او رسول باندې ټوکې ټاکلې کوئ؟ بانې مه 
کوئ تاسو هل ايمان راوړو وروسته بېرته اکفران شوي ياست، که ستاسو هل ځينو درګزري 

وکړو نو نور ته به مو هرومرو عذاب په دې ورکړو چې جمرمان دي. 
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2  ابن القيم  چې د شيخ االسالم ابن تيميه پياوړي شاګرد دی په 

خپل کتاب )الصالة: ۵۳( کې وايي: کفر او ايمان رسه په خپل منځ کې 
ضد دي، که يو په اکمله توګه هل منځه والړ يش پرځای يې بل بايق پاتې 

يش.
3  شيخ االسالم ابن تيمية  په خپل کتاب درء اتلعارض ) ۲۴۲/۱( 

د  وايي: چې که چا  په اصولو کې رداً  په نزي د تکفري  کې د متلکمينو 
عقل ضد اکر وکړ اکفر شو، بلکې کفر د نيب ملسو هيلع هللا ىلص په خپلو ويناګانو کې 
تکذيبولو ته ويل کيږي، هل پېروۍ څخه يې په ځان ژغورنه کې که څه 
هم يې په تصديق عقيده ولري لکه فرعون او يهود او د هغوی په څېر نور 
خلک، نو څرګنده شوه چې کفر لکه تکذيب وي او لکه هل تکذيب 

پرته بل ډول هم کېدای يش.

تر دي چې د نيب ملسو هيلع هللا ىلص هل پريوۍ څخه ځان رابندول هم کفر دی، اګر که 
۷-: د بغض کفر: چې څوک د اهلل د دين څه یش مبغوض وګڼي، اهلل پاک فرمايي: )ې  
ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ( ]سورت حممد: ۹[. ژباړه: دا ځکه چې دوی هغه څه بد 

وګڼل چې اهلل رانازل کړي وي نو عملونه يې برباد شول.
۸-: د اکفرانو رسه مواالت کول: خو مواالت دوه ډوهل لري: 

۱ - غري کفري مواالت. ۲ -کفري مواالت.
انسان پرې نه اکفر کيږي لکه د خپل هېواد اکفر  غري کفري مواالت حرام دي خو 
ايمان  انسان  د  رسه  دې  په  کول  تعصب  لپاره  ټپلو  ډلو  د  يا  کول،  تعصب  لپاره  سړي 

کميږي خو اکفر کيږي پرې نه.
اوپه کفري مواالتو انسان اکفر کيږي -نعوذ باهلل- لکه د اکفرانو رسه رښتيا د زړه هل 
تله مينه لرل او د هغوي دين خوښول، په مسلمانانو يې بريايل غوښتل او داسې نور، اهلل 
پاک فرمايي: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( 
]املائدة: 51[ ژباړه: ای مومنانو! يهوديان او نرصانيان په دوستانې رسه مه نيسئ، دوی رسه 
خپل منځ کې د يو بل دوستان دي، که ستاسو څخه وررسه چا مينه ولرهل نو په يقني رسه 

د هغوی هل مجلې څخه به وي.
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تکذيب وررسه نه وي، ځکه چې فرعون د مویس عليه الصالة والسالم 
صداقت پېژنده لکه اهلل رب العاملني د هغوی په هلکه فرمايي: 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ( 
]سورت نمل: ۱۴[

ژباړه: په ډېر او تکرب فرعون د مویس  د حقانيت نه انکار وکړ، او زړونو 
او نفسونو يې حقانيت تاييده و، وګوره چې د ورانکارو اجنام څنګه وي؟

همدا راز اهلل پاک د سورت ارساء په اخر کې فرمايي:
)ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ    

ائ  ەئ( ]سورت ارساء: ۱۰۲[
ژباړه: او وويل مویس  يقينا ته پوهيږي چې نه دي نازل کړي دا ايتونه مګر 
رب دا اسمانونو او ځمکو، ديللونه دي د راښاکره کولو دتوحيد، او زما په تا 

د تباه کړی شوي ګومان دی.

همداراز يهود او اهل کتابو د نيب ملسو هيلع هللا ىلص صدق و صداقت پېژنده حیت چې د 
خپلو اوالدونو څخه يي هم زيات پېژنده، لکه اهلل تعایل فرمايي:

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ( ]سورت بقره: ۱۴۶[

ژباړه: هغه کسان چې مونږ ورته کتاب ورکړی دی هغوی دا پېغمرب داسې 
او بېشکه يوه ډهل هل دوی څخه  پيژين  بال بچ  پېژين لکه څنګه چې خپل 

خاخما حق پټوي او ښه پوهيږي.

نو کفر چې څرنګه تکذيب کېدای يش دغه ډول د استکبار، د شک، 
د نفاق او د اعراض هل الرې هم راځي. 
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 کيالين په لومړيو )۳۳۵/۱۲(  4  همدا راز شيخ االسالم ابن تيمية 

کې وايي: 
کفر په اهلل پاک او د هغه په رسول نه ايمان لرلو ته ويل کيږي، که د 
ايمان نه لرلو رسه تکذيب وي او که نه وي، يا شک او ريب وي او که نه 
وي او يا ورڅخه حسداً او تکرباً اعراض وکړي، يا د نيب ملسو هيلع هللا ىلص هل پريوۍ 

پرته د هوا پرستۍ اتباع وکړي، دې ټولو ته کفر ويیل يش.
ټولو سرت اکفر دی خو اکفر چې کفر يې  تر  که څه هم درغجن اکفر 
تکذييب يا حسدي وي، د دې برسېره يې په رسوالنو او اسماين استازو 
تصديق يقيين وي هم اکفر دی، ټول ميک سورتونه دغيس اکفرانو خلکو 

ته په خطاب بوخت دي. 
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د کفر د مختلفو انواعو په هکله مهمې قاعدې

د قليب، قويل او عميل کفر هل ډولونو څخه خمکې دا قاعده چې د ګڼ 
شمېر نورو قواعدو او ضوابطو بنسټزيه قاعده ده يېژندل يې زيات اړين 
دي په دې قاعده عليم عبور لرل د اهل السنت و اجلماعت د کفر او 
تکفري په موضوع کې د ښه علم لرلو بنسټزي المل دی، د اهل السنت 

واجلماعت قواعد په همدغې قاعدې والړې دي: 
1  کفر اصطاليح او خالص رشيع حکم دی چې مرجع يې د اهلل 

پاک جل جالهل کتاب او د نيب ملسو هيلع هللا ىلص صحيح ثابت سنت دي، هېڅلکه يې 
بنسټ هوا پرسيت او په چا بدګماين، سوء فهم او سوء ظن نه دی.

هغه څوک چې اهلل پاک او د هغه رسول ملسو هيلع هللا ىلص عيناً يا جنساً يا وصفاً اکفر 
بويل وي د هغوی تکفري الزيم او فريض اکر دی، ورنه هغه څوک چې 
پرې يې کفر نه وي کړی بايد ورته اکفر ونه ويل يش، د رشيع رصيح 
او صحيح استناد پرته د هيڅ چا په توان کې دا نشته چې ابتدءاً چاته 

اکفر ووايي.
 د هغو هل مجلې څخه چې ورته په وحيي دالئلو کې د تعيني په شلک 

اکفر وييل شوي دي، ابليس، فرعون او ابوهلب دي.
د  او  پاک  اهلل  جنس  هغوی  د  چې  څخه  مجلې  هل  اکفرانو  هغه  د    
هغه رسول ملسو هيلع هللا ىلص اکفر بلیل دی ټول مرشاکن، جنس يهودان، جنس نصاری، 

جنس جموسيان، او د دوی په شان داسې نور....
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 او د هغو هل مجلې څخه چې وصفا اکفر بلل شوي دي په الندې توګه 
دي: 

ټوقه  يا  مسخرې  پسې  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  هغه  د  او  کتاب  هغه  د  او  پاک  اهلل 
کونکی، د اهلل پاک جل جالهل نازل شوي حکم پرته په بل څه فيصله 

کونکی)1(، ساحر، اکهن، د علم غيب دعوه کوونکی او داسې نور..
2  کفر لکه د ايمان په څېر شاخونه او څانګې لري، لکه صحيحينو 

کې د ابوهريرة  څخه روايت دی چې نيب ملسو هيلع هللا ىلص فرمايي: »ااِلْيَماُن بِْضٌع 
َذی َعِن الّطِرْيِق، َو 

َ
ْدنَاَها اَِماَطُة األ

َ
َ االَ اهلُل َو أ

َ
ْوُل الَ اهِل

َ
ْعالََها ق

َ
َو َسْبُعْوَن ُشْعَبًة أ

ََياُء ُشْعَبٌة ِمَن ااِلْيَمانِ«. مرجع؟؟؟ الْ

ژباړه: ايمان څه د پاسه اويا څانګې او شاخونه لري، لوړه او بهرتينه څانګه 
 اهلُل« په لکمې تلفظ کول دي. او ادین ترينه څانګه ورپکې 

ّ
َ ااِل

َ
يې د »الَ اهِل

د الرې څخه د زيانمنو شيانو لرې کول دي، او حيا د ايمان هل څانګو څخه 
يوه څانګه ده.

ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  چې  راځي  کې  روايت  بل  په  مسلم  او  خباري  د  راز  همدا 
فرمايي: »ااِلْيَماُن بِْضٌع وِسّتْوَن ُشْعَبًة«.

ژباړه: رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرمايي: ايمان څه د پاسه شپېته څانګې دی.
 لکه د ايمان په شان کفر هم راز راز او بيال بېلې څانګې لري چې 
بايد خرب ياست چې که څوک په غري اهلل فيصله وکړي او عقيده يې دا وي چې دتله داسې   )1(
قانون رائج دی نو د عبداهلل بن عباس  په تفسري دا ورکوټی کفر دی، لويه ګناه ده ايمان 
ترې خطره پېښېدای يش خو هل دين څخه پرې انسان نه وځي، او که په غري اهلل رسه فيصلې 
قران  په  اوسمهال  يا  ده،  ښه  ډېره  فيصله  دې  په  څخه  قران  هل  چې  و  معتقد  دې  د  باوجود 
فيصلې کول مناسب نه دي، يا قران د دې وخت رسه هېڅ سمون نه خوري نو بيا پرې -نعوذ 

باهلل- انسان هل اسالم څخه ووځي او اکفر کيږي، اهلل دې زمونږ د ايمانونو حفاظت وکړي.
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قاعده او ضابط يې داده چې اهلل جل جالهل ورته په خپل کتاب يا نيب 
ملسو هيلع هللا ىلص ورته په خپلو مبارکو ويناګانو کې کفر ويیل وي، په داسې  کريم 

حال کې بل هېڅ چا ورته کفر نه وي وييل.
 په خپل کتاب )الصالة: ۵۳، ۵۴( کې  هل همدې کبله امام ابن القيم 

يليلک دي: 
فصل: ا يمان او کفر پېژندلو بنسټ په دې مسئلو پوهه لرل دي، که 
ايمان او کفر په ښه توګه ويېژندل يش دايمان ثبوت او نيف په ښته توګه 
پېژندل کيږي، ځکه چې کفر او ايمان رسه په خپل منځ کې ضد دي، 

چې يو هم پوره هل منځه والړ يش بل يې ځاي لکک نيویل وي.
دا چې ايمان بنسټ او څانګې هم لري او هره څانګه په ايمان نومویل يش، 

ملونځ هم د ايمان څانګه ده، روژه، حج، او زاکة هم د ايمان څانګې دي.
همداراز باطين اعمال لکه حياء، تولک، د اهلل پاک جل جالهل څخه ويره 
لرل او ورته په هر څه کې رجوع کول هم د ايمان څانګې دي، تر دې 
چې دڅانګو پای کې د الرې څخه د زيانمنو شيانو لرې کولو باندې 
تمامې يش، ځکه چې دا هم د ايمان څانګه ده، بلکې هل رشوع څخه 
تر ختمېدو ټولې د ايمان څانګې او بېال بېل شاخونه دي، دومره ده چې 
دځېنو څانګو په زوال د ايمان زوال راتلیل يش لکه د شهادت څانګه، 
او داسې څانګې پکې هم شته چې په پريښودلو يې د ايمان زوال نه 
يش کېدی لکه په الره کې د زيان رسونکو شيانو پريښودل او هغه نه 

لرې کول.
هېره دې نه وي چې د دواړو تر منځ نورې څانګې هم شته چې خپل منځ 
کې رسه پياوړی د شهادت څانګې پورې تړاو لري او هل نورو څانګو نه 
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ورته نسبتاً نزدې دي، او ځېنې څانګې يې د الرې د رضرناکو شيانو په 
لري کولو پورې تعلق او تړاو لري او ورته نسبتا هل نورو څخه نزدې دي.
لکه  لري،  څانګې  کورنۍ  زياتې  او  بنسټ  د  هم  په څېر کفر  تېر  د 
څنګه چې د ايمان څانګې رصيح ايمان و، دا راز د کفر څانګې هم 
رصيح کفر دي، حيا د ايمان څانګه ده، بالعکس يب حيايي د کفر 
څانګه ده، رښتيا ويل د ايمان څانګه ده بالعکس دروغ ويل د کفر 
بالعکس  خو  دي  څانګې  ايمان  د  حج،  زاکة،  روژه،  ملونځ،  ده،  څانګه 
نبوي  او  رايلږيل کتاب  پاک  اهلل  د  يې د کفر څانګې دي،  پريښودل 
سنتو باندې پرېکړه ايمان دی خو ولې بالعکس پرېکړه پرې نه کول 

کفر دی.
يوه څانګه  ايمان هل څانګو څخه  د  اطاعت  او  پريوي  لکه څنګه چې 
ده، دا راز تمامې رسغړونې او ګرد ګناهونه هم د کفر هل څانګو څخه 

څانګې دي.
د ايمان څانګې په دوه ډوهل دي: 

 قويل ايمان.

 فعيل ايمان.
همدا راز کفر هم دوه څانګې لري: 

 قويل کفر.

 فعيل کفر.
لکه څنګه چې د قويل ايمان هل څانګو څخه داسې څانګې شته چې په 
زوال رسه يې د ايمان زوال منځ ته راځي، همدغه شان د فعيل ايمان په 
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ايمان زوال  د  په زوال رسه يې  څانګو کې هم داسې څانګې شته چې 
موجوديږي. 

همدغه شان د کفر څانګې هم واخله چې کفر پري موجوديږي.
لکه څنګه چې اختياراً د کفر لکمه ويل کفر دی او د کفر څانګه 
ده، دغه شان په فعيل کفر هم سړی اکفر کېږي لکه بوتانو ته سجده 
نورې  بنسټزي کفر دی چې  دا  او  قران کريم بې عزيت کول،  د  کول، 

څانګې هم لري.
خو ولې دتله بل اصل هم شته هغه دا چې ايمان هل عمل او قول څخه 

ترکيب شوی دی او قول په دوه قسمه دی: 
 د زړه وېناه، چې مضبوطه عقيده لرل دي.

 د خولې وېناه، چې د اسالم په لکمې تلفظ کول دي.
همدا راز عمل هم په دوه قسمه دی: 

 د زړه عمل چې نيت او اخالص دی.
 د اندامونو عمل.

 توګه هل منځه والړ يش نو ايمان په هر اړه 
ّ

چې لکه هم دا څلور واړه په لک
خزيه توګه هل منځه والړ يش او هيڅ ترې پاتې نيش.

او چې لکه د زړه تصديق هل منځه والړ يش نو د ايمان بايق جزئيات هېڅ 
فائده نه ورکوي ځکه چې د عقيدې مضبوطوايل او نفعه رسولو لپاره د 

زړه تصديق رشط دی. 
خو که د زړه عمل په هراړخزيه توګه زايله يش او تصديق قليب پاتې يش، 
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دتله اهل السنت واجلماعت او مرجئه رسه عقيدوي معرکه او اختالف 
لري

اهل السنت رسه يوه خوهل دي چې په زړه تصديق نه کول ايمان د زوال 
رسه مخ کوي، او يوازې د زړه تصديق د زړه عمل پرته په نفعه تماميدای 

نه يش چې حمبت او انقياد دی.
لکه څنګه چې ابليس، فرعون او د هغه قوم، يهود او مرشاکن د نيب ملسو هيلع هللا ىلص 
په تصديق قائل وو، او حیت رساً او جهراً به يې پرې اقرار کوو او دا به يې 
ويل چې نه دروغ وايي او نه ساحر دی، خو مونږه يې هيڅ لکه پريوۍ ته 

اغړه نشو کېښودیل او نه ورباندې ايمان راوړیل شو.
لکه چې ايمان د زړه د عمل د زوال رسه زوال خوري نو دا هم نا اشنا 
ده چې ايمان د جوارحو لوی اعمالو رسه زوال وخوري، باخلصوص هغه 
عمل چې د زړه نه يې وررسه حمبت او انقياد نه وي او داسې عمل د عدم 

تصديق لوی المل دی، لکه لږ خمکې تريشول.
 ځکه چې د جوارحو د رسغړونې نه د زړه رسغړونه منځ ته راځي.

ويل که زړه کې د احاکمو پريوي منیل وی او ورته منقاد شوی وی نو ټولو 
جوارحو به يې پريوي په ځان منیل وی او ورته به منقاد شوی وی، خو د 
انقياد او پريوۍ څخه رسغړونه دا معین ورکوي چې زړه پرې تصديق نه 

کوي، او حاالنکه د زړه تصديق د ايمان حقيقت دی.
ويل ايمان يواځې تصديق نه دی لکه خمکې يي په هلکه بيان تېر شو.

بلکې ايمان د تصديق رسه رسه په خپل څنګ کې انقياد او پريوي هم 
نيويل دي.
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او  همدا راز هدايت يواځې د حق پيژندل نه دي بلکې د حق پېژندل 
وررسه په څنګ کې پريوي کول او غوښتنو ته يي بليک ويل هدايت دی.

که څوک د هدايت پېژندګلو پسې وي او خپله پکې متابعت نه وي، 
دې ته پوره هدايت نه ويل کيي، لکه څنګه د ايمان نه لرلو رسه تصديق 
ته پوره تصديق نه ويل کيږي، ورنه هل پوروايل پرته هدايت ته هدايت او 

تصديق ويیل يش خو ناقص.
د دې بنسټ پوره زده کړه او خيال ساتنه ستا فرض دي.
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نيوکه او خبرداری

لکه څنګه چې کفر په خپل ذات کې ګڼ شمري څانګې لري نو بېرته په 
خپل منځ کې تفاوت او توپريونه هم لري، هغه داسې چې کفر درجات 
نه بلکې دراکت لري، چې هل مجيل څخه يي يو غټ کفر دی، لکه د اهلل 
جل جالهل او د هغه رسول يا کتاب ته سپکې سپورې ويل، او بل وړویک 
کفر دی، لکه د مسلمان قتل يا ورته ګنځاوې کول، همدا راز په مړي 

باندې چغې سورې وهل.
لوی کفر رسه بېرته په خپل منځ کې زيات توپريونه لري، خو د کفر 
او وړویک( هم په خپل منځ کې مرتبې لري ځېنې  دواړه اړخونه )غټ 

مراتب يې هل نورو ځېنو نه زيات ستونزمن او سخت اغېز لري.
هل همدې کبله شيخ االسالم ابن تيمية  په خپلې فتاوی )۸۱/۲۰( کې 

وايي: 
کفر هم په خپل منځ کې هل يو بل څخه سخرتين مقامات لري، هغه 
اکفر چې اسالم ته د دروغو نسبت کوي هل هغه اکفر څخه سخت دی 
چې اسالم درواغ نه ګڼي ځکه چې لومړین اکفر د ايمان د پرېښودو رسه 
په څنګ کې د بل منيه عنه )د منعه کړی شوي يش( ارتکاب هم وکړ 

چې تکذيب دی.
او هغه اکفر چې د کفر او تکذيب رسه د اهلل پاک او د هغه د رسول 
ملسو هيلع هللا ىلص او مؤمنانو بندګانو په خالف په خپل الس يا ژبه د مبارزې عميل 
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اقدام وکړي، دا اکفر نسبتاً هغه اکفر ته سخت دی چې يواځې په کفر 
او تکذيب يې بسنه کړې ده.

او که څوک د کفر د اختيارولو ترڅنګ قتل، زنا، غال، جنګ، او جدل 
هم اختيار کړي نو دا بييخ اشد ترين جرم )کفر( دی. 

کفر په دوه ډوهل دی: 
1  چې سړی ورباندې د اساليم دائرې څخه وځي او وررسه نيک 

او صالح عملونه هم ختميږي، او د جهنم په اور کې به په ابدي توګه 
تعذيبيږي.

څښنت ته يې په اعمو نيکو عملونو هم خبشش نه کيږي، او د ايمان نوم 
ترې هم په هر اړخزيه توګه لري کېږي، لکه سحر کول، اهلل پاک او د 
هغه رسول او کتاب ته ګنځاوې کول، يا يي هل دين څخه اعراض کول، 

داسې نور....
2  ورکوټی کفر چې سړی د اسالم هل دائرې څخه نه وبايس او نه 

نيک عملونه بربادوي، او نه په ابدي توګه د جهنم په اور کې حصارول 
کوي، خو دومره ده چې ګناهګار د اهلل د مشيئت او ارادې الندې وي، 
که اهلل پاک وغواړي نو ورته خبشش به وکړي يا به ورته عذاب ورکړي، 
د  ارتکاب  په  د دې ډول کفر  لرې کېږي،  نه  ترې  نوم  ايمان  د  خو 
ايمان د کمال رس ضد دی، او رشيع حکم يې هم د لويو ګناهونو حکم 
دی، لکه په مړي چغې وهل، مسلمان ته ګنځل کول، د مسلمان وژل، 

په نسبونو کې طعن لګول.
يي  بل  او  يو يي غټ  دی،  ډوهل  دوه  په  هم  فسق  ظلم،  راز رشک،  همدا 
وړویک دی دين او اسالم ته منسوب علماء په دې خربو ډېر ښه پوهيږي، 
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زه ګمان نه کوم چې دې خربې ته به څوک د شک په سرتګه ګوري او يا 
به ورڅخه انکار کوي.

او د دې خربې په تاييد کې مو د امام ابن القيم  قول د هغه هل کتاب 
)الصالة( څخه خمکې نقاًل ذکر کړ.

4  غټ کفر او غټ رشک دواړه رسه په خپل منځ کې د عموم او 

خصوص عالقه لري چې هر رشک کفر دی خو ولې هر کفر رشک 
نه دی.

د اهلل پاک پرته دبل چا په نوم نذرونياز او منښتې منل، ورڅخه د عبادت 
په توګه وېره ساتل لوی رشک دی، خو ولې غټ کفر هم دی، انسان 
ورباندې د اساليم دائرې څخه بهر وځي، او دغه عمل په هر اړخزيه 

توګه د ايمان ضد او منايف عمل دی.
خو ولې اهلل، د هغه رسول ته، د هغه دين ته کنځل کول اوورته په سپکه 
کتل، يا د قران بې حرميت کول يا دېته ورته نور د کفر اعمال کول لوی 
کفر دی چې سړی پرې هل اسالم نه وځي، خو ولې په ديين احاکمو کې 

ورته رشک نه ويل کيږي.
او  )قران  مصدرونو  معتربو  په  رشيعت  اساليم  د  لکمه  کفر  د    ٥

حديث( کې په دوه ډوهل استعمال شوېده: 
 چې )الف الم( ورباندې داخل شوی وي چې مقصد او مراد ترې 
معهود کفر او يا په کفر کې مستغرق مراد وي، او دا د کفر هغه 

ډول دی چې هل اسالم څخه ويستل کوي.
او هل ختصيص درېواړو څخه جمرد   چې هل )الف الم(، هل اضافت 
ذکر شوی وي، په دې صورت کې ورته کفر اکرب نه يش ويل کېدای، 
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نه  څخه  اسالم  د  انسان  چې  کيږي  ويل  اصغر  کفر  ورته  بلکې 
وبايس.

لکه څنګه فرق چې د )کفر( خپل منځ کې لری دغه څېر د )کفر 
پروت دی، دې  توپري  پيمانه  غټه  په  هم  )مطلق کفر( کې  او  مطلق( 
)مطلق  د  او  مطلق(  )ايمان  د  کې  حبث  لسم  په  خمکې  مو  ته  مسئلې 

ايمان( کې اشاره کړې ده.
 په خپل کتاب )اقتضاء الرصاط  همدغې مسئلې ته امام ابن تيمية 

املستقيم: ۲۳۷/۱ - ۲۳۸( کې دا معین تاييد کړې ده، هغه وايي: 
امام مسلم( رمحه اهلل )په خپل صحيح کې د اعمش په روايت هل ابوصالح 

نه هغه هل ابوهريرة  څخه روايت کوي چې رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرمايي:
»اثنتان يف انلاس هما بهم کفر«.

ژباړه: دوه شيان دي چې وجود يي په خلکو کې کفر دی.
په حالت کې کفر  په خلکو کې د وجود  يعنې دغه دواړه خصلتونه 
دی، نو ذاتا دغه دواړه خصلتونه په دې معین کفر دی چې د کفارو 
اکرونه دي، او دواړه خصلتونه په خلکو کې شته، خو معین دا نه شوه 
چې په هر چا کې که د کفر دغه خويونه شتون ولري نو مطلق اکفر به 

وي او د کفر حقيقت پرې قائم شو.
پوره مؤمن هم نيش جوړې دی چې ورپکې  انسان  نو همدغه شان هغه 
فقط د ايمان يو خصلت موجود يش تر څو پرې د ايمان حقيقت قايم نه يش.
توپري  او  فرق  پيمانه  پدغه  منځ  تر  لفظونو  )الکفر(  او  ) کفر(  د  نو 

موجود دی.
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لکه نيب ملسو هيلع هللا ىلص فرمايي: »ليس بني العبد والکفر والرشک اال ترک الصالة«.
ژباړه: د انسان او د کفر او رشک تر منځ د ملونځ پريښودلو پرته بل توپري 

او فرق نشته.

همداراز د ايمان مطلق او مطلق ايمان، يا د کفر مطلق او مطلق کفر 
تر منځ سرت توپري شته، لکه نيب ملسو هيلع هللا ىلص فرمايي: »ال ترجعوا بعدي کفارا يرضب 

بعضکم رقاب بعض«.

ژباړه: هل ما څخه وروسته کفار مه جوړيږئ چې ځېنې د نوروځېنو څټونه 
او رسونه ويه.

نو معلومه  تفسري دی،  لپاره  )کفارا(  د  )يرضب بعضکم رقاب بعض( 
شوه چې قاتل ته مقيداً اکفر ويل کېدای يش خو ولې په اسم مطلق کې 

نه داخليږي.
لکه اهلل پاک فرمايي:

)ٹ  ٹ  ڤ   ڤ( ]سورت طارق: ۶[

ژباړه: پيداشوی دی انسان هل ټوپ وهونکو اوبو نه.

نو دتله اهلل پاک د مين نطفې ته اوبه وويل خو ولې په اسم مطلق کې نه 
دي داخلې.

لکه اهلل پاک چې فرمايي:
)ې  ى  ى   ائ( ]سورت نساء: 43[

ژباړه: که مو اوبه مينده نکړې نو تيمم ووهئ.

٦  اهل السنت واجلماعت د تکفري مسئله لويه مسئله بويل او ورڅخه 
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ډډه کوي، د چا د تکفريولو او نه تکفريولو حق يواځې او يواځې اهلل 
پاک او د هغه رسول ملسو هيلع هللا ىلص ته سپاري.

د اهل السنة واجلماعت هېڅ چا ته تر هغه اکفر نه وايي تر څو اهلل پاک او 
د هغه رسول په اکفر نه وي نومويل.

 په خپل د عقيدې کتاب کې چې  امام( طحاوي  په همدغه خاطر 
خلکو ته ډېر مقبول دی وايي: 

)مونږاهل القبله د ګناه په ارتکاب تر هغه اکفر نه بولو تر څو يي حالهل 
نه وي ګڼلې، او دا هم نه وايو چې د ايمان رسه ګناه کول زيان نلري(.

همدا راز امام ابن تيمية  هم په خپل کتاب )العقيدة الواسطية( کې وايي: 
فصل: د اهل السنة واجلماعت هل اصولو څخه دا هم دي چې ايمان قول 
او عمل دی، دزړه او ژبې ويناه ده، او دزړه او ژيب او جوارحو عمل دی، 
ايمان په طاعت او پريوۍ کولو زياتيږي خو په نافرمانۍ او رسغړونو رسه 
کميږي، او اهل السنة واجلماعت د دې رسه رسه اهل القبلة د کبائرو په 
ارتکاب اکفر نه بويل، لکه څنګه چې يې خوارج اکفر بويل، بلکې د 

ګناهونو رسه رسه د ايماين ورورولۍ ثابت وي
او  تورونو  هل  لپاره  هميشه  طبقه خلک  پرست  هوا  او  بدعتيان  ويل  خو 

ننګونو پرته خپل ګرد خمالفني تکفريوي.
هل همدې کبله امام ابن تيمية  په خپلۍ فتاوی کې وايي: 

هل ديلل پرته هيڅ چا ته د دې حق حاصل نه دی چې د مسلمانانو څخه 
د چا په تکفري قايل يش، ولو که غلط او خطا شوي هم وي، د چا ايمان 
چې په يقني ثابت وي زوال يې هيڅلکه په شک نه يش راتلیل، بليک ايماين 



47

د کفر رشيع حقيقت او مهم ضوابط

زوال يې هله راځي چې په کفر کې يې هېڅ شک پاتې نه يش او تر 
څنګ پرې اساليم حجت قائم يش.

فصل: د دې قول قائل تکفريول په هغه اصل بناء دي چې تنبيه ورکول 
په  نه ترشيح  د  قول  د  ته اکفرول  بدعتيانو  اړين دي، هل دې کبله  پرې 

سبب د امت علماء رسه خپپل منځ کې بېالبېل اقوال لري.
لکه څنګه چې همدغه اختالف د خمکين او اوسين علماوو په دې کې 
هم واقع شوی دی چې ايا د کبريې مرتکب ته مؤمن ويیل يش او که نه؟

د  ممثلة  جهمية،  قدرية،  روافض،  خوارج،  لکه  بدعتيان  زياتره  ويل  خو 
داسې عقيدو معتقد دي چې رسارس ګمرايه ده، که څه هم هغوی يې 

حق بويل او ټول خپل خمالفني اکفر بويل.
د دوی د اهل کتابو رسه قوي او پياوړی مشابهت په دې کې لري چې په 
کفر کوي او د خلکو رسه ظلم کوي، او دوی هم چې په خربه يې رس 

خالص نه يش سمدسيت يې قائل اکفر بويل.
السنت  داهل  چې  دي  خلک  هغه  نور  کې  مقابل  په  خلکو  دې  د 
پېژين خو  يا يې ځېنې برخه  پېژين،  نه  په الئقه توګه  واجلماعت عقيده 
او حديث ضد  د قران  نه هم  او  نا خربه وي،  نه يې  بلې برخې  ولې هل 
تقبيح  يې  نه  او  کوي،  وار  زسا  بدعتيان  نه  او  کوي،  خمنيوی  بدعتونو 
بيانوي، شايد ددوی په ديين امورو کې خربې اترې کول پسند نه بويل، 
او په پوره توګه يې مذمت بيانوي، په داسې درځونو کې د قران او حديث 
د مدلوالتو او د بدعتتيانو هوا پرستو د اقوالو ترمنځ هېڅ توپېر نه کوي، 
او يا يې دا درېځ وي چې د هر چا بايد عقيدوي احرتام ويش، لکه څنګه 
چې علماء په ډېرو هغه مسائلو کې چې اجتهاد پکې روا وي د جمتهد د 
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خطا قول احرتام هم سايت، دا عقيده د زياتره مرجئو او ځېنې فقهاوو ده، 
دا صوفيانو او فالسفوو عقيده ده.

لکه د لومړی عقيدې اثرات چې په هواپرستو متلکمينو کې هم يلدل کيږي، 
هېره دې نه وي چې دواړه خواوې د قران او حديث څخه د راخستل شوې 

عقيدې څخه منحرف او خارجې دي. )الکيالنيه: ۴۶۶/۱۲(.
مقصد دا دی چې متبدعني که څه هم يو هل بل څخه په اصولو او منهج 

کې رسه توپري خوري خو په ادین خمالفت خپل خمالف تکفريوي.
برعکس اهل السنت واجلماعت د خپل خمالف په تکفريولو کې زيات 
اختياط کوي، ځکه چې تکفري رشيع حکم او د اهلل او د هغه د رسول 

ملسو هيلع هللا ىلص حق دی او دنيوي او اخروي ستونزمنه پايله هم لري.
هل دې کبله اهل السنت واجلماعت په هغه اقوالو کې چې کفر ترې 
رصيح  داسې  څخه  قائل  هل  يې  څو  تر  کوي  نه  بسنه  يواځې  الزميږي 

کفر صادر يش چې شک او شبهه پکې نه وي.
او نه هم اهل السنت واجلماعت د يو چا په تکفريولو کې په شکونو 
شبهاتو، او نه هم په هواپرستۍ باور لري، بلکې اهل السنت واجلماعت 
په داسې مواردو کې په ښاکره او څرګندو ديللونو باور لري چې د اهلل 

پاک هل پلوه پکې حکم رایلغ وي.
٧  اهل السنت واحلماعت د کفر مطلق او د کفر معني ترمنځ توپري 

کوي، په غري معينينو باندې اهل السنت واجلماعت د کفر اکرب مطلقه 
عقيده لري، خو ولې په معني باندې د کفر په حکم کولو کې اهل 
السنت واجلماعت رشوط او ضوابط لري، هل ډېر احتياط او ديانت نه اکر 

اخيل، ځکه هغوی وايي: 
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په معني باندې کفر په خپله واقع کيږي، په معني د کفر اکرب واقع 
کېدل هله سم دي چې حجت پرې په صحيح توګه واقع يش، ټول شکونه 

او شبهات ترې پورته يش.
دې مسئلې ته زياته پاملرنه په جند کې د دعوت رهربانو شيخ حممد بن 
عبدالوهاب  او د هغه واړه چبو او شاګردانو کړې ده، هغوی دا مسئله 
په ډېره ښه توګه واضحه کړېده او په تفصييل انداز يې بيان کړې ده، چې 
دومره وضاحت به شايد نور چا نه وي کړی، که دتله يې دعوتې څېرې 

راغونډې کړو وخت به ډېر ونييس. 
دتله يوې مسئلې ته بيداري په الزيم توګه پکار ده، او هغه دا ده: هغه 
کفر چې ورباندې انسان هل اساليم دائرې څخه وځي او ورڅخه ردت 
الزميږي، درې مراحل لري چې يو هل بل څخه توپري خوري او هغه دادي: 
 هل رشيع داليلو څخه معلومول چې د دغې جرم ارتکاب کفر 

اکرب دی.
 د جرم مرتکب ته د ټولو صحيح رشطونو په موجوديت او د کفر په 
ټولو موانعو د عدميت او نشتوايل په مهال اکفر ويل چې دغه اکر په اصل 

کې د رشيع قاضيانو مهم او دنده ده.
 د مرګ څخه وروسته د جرم مرتکب اړوند په په دوزيخ توب لکک 
حکمونه  دکفر  پرې  کې  احاکمو  دنياوي  په  هم  څه  که  ودرېدل،  نه 

جاري کېدای شول.
واهلل اعلم
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پای

زه هم په پای کې د دې مسئلې په رابطه ټولو ورونو او طالب علمانو ته 
په دې ټينګار کول غواړم چې دې مسئله کې هل زياتې پاملرنې څخه 
اکر واخيل، او دا مسئله د اهل السنت و اجلماعت د غښتيل علماوو او 
حمقيقينو هل يلکنو او ويناګانو څخه د هغوی هل رسچينو او مأخذونو په 
شمول واخيل، چې خپله هم په يک  رسه بېالبېلې نظريې ونه لري، او د 
اهل السنت واجلماعت د منهج او الرې نه پکې هېڅ شذوذ او خمالفت 

نه وي.
اهلل پاک دي ټولو مسلمانانو ته د دې مسئيل په اړوند د امادګۍ وسع او 
د  د سمې صحيح سيده الرې  ته  پاک دي هغوی  اهلل  او  توان ورکړي، 

هدايت توفيق ورکړي.
وصیل اهلل یلع حممد و اهل وصحبه وسلم تسليما کثريا
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