


 

      تکفیرهایی که به صورت عموم در نصوص شرعی وارد شده اند، صحیح نیست که همواره بر اشخاصی که مرتکب آن کفننر شننده اننند
حمل شود و آنها را تکفیر نمود. چرا که امکان دارد مانعی از موانع تکفیر موجب شود که حکم تکفیر از او ساقط شود.

      مثل می گوییم : فلن عمل یا فلن سخن کفر است. این تکفیر عام نامیده می شود. از تکفیر عام چنین برداشت نمی شود کننه همیشننه
بتوان به صورت معین بگوییم: چون رضا چنین عمل یا سخنی را گفته کافر است. چرا که  امکان دارد رضا مننانعی از  موانننع  تکفیننر ( مثل

تاویل  یا اکراه) را داشته باشد و این موجب شود که او تکفیر نشود.

 دلیل صحت این قاعده:

نن         ممنا نللاَمي نبنا نن  نئ م ممْطط مه  مب لل مق مو مه  نر لك مأ لن  مم لل  نإ نه  نن ممنا نإاَمي ند  لع نمنط ب نلل  نبنا مر  مف 106:نحل ممنط ك

کسی که بعد از ایمانش به ال کافر شود (باز خواست می شود) مگر کسی که به زور (به کفر) واداشته شود در حالی که قلبش به ایمان آرام باشد.

همچنان که آنگاه که عمار بن یاسر توسط مشرکان مورد تعذیب و شکنجه شدید قرار گرفت، به پیامبر صلی ال علیه وسلم سننخنی زشننت
گفت و بتهای مشرکین را به نیکویی نام برد. این سخن زشت عمار به پیامبر و تمجید بتهای مشرکین بی شک کفر است اما چون مننانعی از

موانع تکفیر که همان اکراه را داشت، تکفیر نشد.

از موانع تکفیر می توان به این امور اشاره کرد:

- نرسیدن ادله شرعی به شخص
- تاویل یا برداشت اشتباه از نصوص شرعی

- تازه مسلمانی که آگاهی از دین ندارد
- زندگی کردن در منطقه ای دور افتاده که دسترسی به علم شرعی در آنجا ممکن نباشد

- اشتباه یا همان خطا
 - اجتهاد

- اکراه

نن ممنا نللاَمي نبنا نن  نئ م ممْطط مه  مب لل مق مو مه  نر لك مأ لن  مم لل  نإ نه  نن ممنا نإاَمي ند  لع نمنط ب نلل  نبنا مر  مف ممنط ك

الکفر العام ل یستلزم دائما کفر المعین ۱

 قاعده در تکفیــر۱۴مختـصر ۱



 

 این قاعده مربوط به گناهانی است که غیر از کفر وشرک اند. چرا که وعده ای که در مورد شرک و کفر بیان شده قطعا بر آنکس:۱نکته 
که بر شرک و کفر بمیرد تحقق می یابد :

 

نن         ممنا نللاَمي نبنا نن  نئ م ممْطط مه  مب لل مق مو مه  نر لك مأ لن  مم لل  نإ نه  نن ممنا نإاَمي ند  لع نمنط ب نلل  نبنا مر  مف ۴۸ نساء:                                                    ممنط ك

اا گناهی بزرگ بر بافته است. بی گمان ال این را که به او شرک آورده شود، نمی بخشد و غیر از آن را برای هر کس بخواهد می بخشد و هر کس که به خدا شرک ورزد، یقین

لل متعال بخاطر انجام آن ها وعده پاداش داده اند، قطعا پاداش آن ها تحقق می یابد.  اما وعده های عههذاب بههرای گناهههان       اعمالی که ا
( غیر از شرک و کفر اکبر) امید ببخشش در مورد  آن ها وجود دارد.

دلیل صحت این قاعده:

نن         ممنا نللاَمي نبنا نن  نئ م ممْطط مه  مب لل مق مو مه  نر لك مأ لن  مم لل  نإ نه  نن ممنا نإاَمي ند  لع نمنط ب نلل  نبنا مر  مف ۴۸ نساء:                                                    ممنط ك

اا گناهی بزرگ بر بافته است. بی گمان ال این را که به او شرک آورده شود، نمی بخشد و غیر از آن را برای هر کس بخواهد می بخشد و هر کس که به خدا شرک ورزد، یقین

۲۴۶۳السلسلة الصحیحة:                                                                                                                                                    

هر کس که  ال او را برای عمل نیکی که انجام داده وعده پاداش داده باشد، ال پاداش عملش را قطعا می دهد. و هر کس که  ال متعال برای عمل زشتی که انجام داده
وعده عذاب به او داده باشد، آن شخص (تحت مشییت ال است) یا عذاب داده می شود و یا بخشیده می شود.

عقوبت هایی که در نصوص شرعی در مورد گناهان (غیر از شرک) وارد شده است را به صورت عموم بیان می کنیههم و هرگههز آن :۲ نکته 
ها را بر شخص معینی اطل ق نمی کنیم چرا که امکان دارد موانعی موجب شود که شخص  گناهکار مورد این عقوبت ههها قههرار نگیههرد. از

موانع تعلق عقوبت ها بر شخص معین می توان موارد زیر را نام برد:
- حسنات

- بل و مصیبت وارد شده بر بنده
- توبه واستغفار

- شفاعت 
- اقامه حدود  بر فاعل گناهانی که موجب حد اند.

ممنا نظي مع ثمنا  نإث مرى  ند افطف مق مف نلل  نبنا لك  نر لش ماَمي لن  مم مو مء  مشنا ممنط اَمي نل مك  نل مذ من  مدو ممنا  مر  نف لغ ماَمي مو نه  نب رك  ماَميشط لن  مأ مر  نف لغ ماَمي مل  ملل  لن ا   نإ

إنجاز الوعد و إرجاء الوعید ۲

 قاعده در تکفیــر۱۴مختـصر ۲

ممنا نظي مع ثمنا  نإث مرى  ند افطف مق مف نلل  نبنا لك  نر لش ماَمي لن  مم مو مء  مشنا ممنط اَمي نل مك  نل مذ من  مدو ممنا  مر  نف لغ ماَمي مو نه  نب رك  ماَميشط لن  مأ مر  نف لغ ماَمي مل  ملل  لن ا   نإ

من وعده ال على عمل ثوابنا، فهو منجزه له،ومن وعده على عمل عقنابنا فهو فيه بنالخينار



ا عذاب می دهد، اما اگر شخص معینی خمر خورده باشد،  نمی توانیم بگوییم قطعاآنها ر که خمر بخورند ال  آنانیاینگونه نتیجه میگیریم:
عذاب داده می شود. چرا که امکان دارد یکی از موانع فوق الذکر مانع تحقق عذاب در مورد آن شخص شود.

 هر مانعی از موانع تکفیر شخص خاص، مانعی از موانع تحقق یافتن عذاب در مورد آن فرد است.  اما هر مانعی از  موانع تحقققق :۳ نکته 
عذاب در مورد شخص گناهکار، مانعی از موانع تکفیر نیست! جز توبه کردن.

 

       هر کس به کفر راضی باشد، یا آن را نیکو بشمارد و یا اینکه بدون هیچ اکراه و تقیه ای به آن اقرار کند، ظاهرا و باطنا کافر می شود.
اگر چه با زبان، خود را مسلمان بداند.

دلیل صحت این قاعده:

نن         ممنا نللاَمي نبنا نن  نئ م ممْطط مه  مب لل مق مو مه  نر لك مأ لن  مم لل  نإ نه  نن ممنا نإاَمي ند  لع نمنط ب نلل  نبنا مر  مف ممنط ك ۱۴۰ نساء:                                                       

اا (ال) در قرآن (این حکم) را بر شما نازل کرده که چون شنیدید (افرادی) به آیات ال کفر می ورزند و آن را به ریشخند می گیرند با آنان ننشینید تا به سخن و مسلم
اا شما (نیز) هم مانند آنها خواهید بود. همانا ال همه منافقان و کافران را در جهنم گرد می آورد. دیگری بپردازند (و اگر با آنان بنشیند) در این صورت قطع

۴۱۸/۵تفسیر القرطبي:                                                                                                                                                             

اا شما (نیز) مانند آنها خواهید بود) بر وجوب دوری گرفتن از اهل معصیت، زمانی که از آنان گناهی سر می زند، دلتلت می کند. چرا که هر کس از  (در این صورت قطع
ممآنان دوری نکند از عملشان راضی است، و رضایت از کفر همان کفر است. زیرا ال عز وجل می فرمایند: ( هه هل مث مم اا  مإاذ مم  هك نن ).مإ

قرینه هایی که دللت بر باور درونی می کنند:
        محل رضایت، قلب است. در نتیجه هیچ راهی برای اطل ع از آن نداریم مگر از طریق قرینه هایی که در اقوال و افعال شخص ظاهر

می گردد. پس هر کس یکی از این قرینه ها از او سر زند، دللت بر باطن او می کند:

الرضی بالکفر،کفر ۳

 قاعده در تکفیــر۱۴مختـصر ۳

لم  مه مع مم مدوا  مع لق مت مل  مف مهنا  نب مأ  ه سهط ماَميْسط مو مهنا  نب مر  ف ماَميْكط نلل  نت ا مسمط ماَمينا لع نم مس مذا  نإ لن  مأ نب  مسنا نْك لل نف ي ا لم  مْك لي مل مع مل  له مقدط ن مو
ععنا نمي مج مم  لن مه مج نف ي  من  نراَمي نف موالطْكنا من  نقي نف مننا مم لل مع ا نم مجنا ملل  لن ا نإ لم  مه مل لث نم عذا  نإ لم  مْك لن نإ نه  نر لي مغ ثث  نداَمي مح نف ي  مضوا  مخو ماَمي لسى      مح

لم مه مل لث نم عا  نإذ لم  مْك لن نإ لن ) ( منل رر ،  ممنطْك لم  مه لن نم مر  مه مظ مذا  نإ نص ي  معنا نب الطم صنا مأصط نب  مننا نس لج نب ا مجو مو ملى  مع مذا  مه نب لل  مد مف
لل مج مو له  مع ملل  مل ا مقنا رر ،  لف مك نر  لف مْك لل نبنا مضنا  رر مهمط ، وال ل نفعط م ي  نض مقدط د مهمط ف لب نن س لم).ممنط لمط اَمينَتْجط مه مل لث نم عا  نإذ لم  مْك لن نإ ) :



قرینه های لفظی: 
ی اعتقاد شخص است. چرا که خود شششخص        این قرینه ها که بر زبان جاری می شوند از شدیدترین انواع قرائنی است که تعبیر کننده

بدون هیچ اکراهی با زبان، اقرار به رضایت درونی خود می کند.  الفاظی که بر زبان جاری می شوند یا کفر صریح اند و یا الفششاظی محتمششل
(دو پهلو)اند. الفاظ صریح همانند این است که خود فرد به ال و رسولش دشنام دهد. چنین شخصی ظاهرا و باطنا کافر است.

       اما الفاظی وجود دارند که صریح نیستند و نیاز دارند که از نیت شخص گوینده آگاهی پیدا کنیم. در این صورت تا زمان  تبیین  نیششت
فرد، حکمی صادر نمی شود.

قرینه های فعلی:
- استهزاء به دین، اگر چه فقط شوخی باشد

- اظهار کفر بدون هیچ اکراه یا تقیه ای
 - اطاعت از مشرکین در آنچه که کفر است

 

      هر مانعی از موانع تکفیر، مانعی از موانع تحقق وعده وعذاب نسبت به شخص معین است. اما هششر مششانعی از موانششع تحقششق  وعیششد  و
عذاب نسبت به آن فرد، مانعی از موانع تکفیر نیست.

ی کفار همانند عمار بن یاسر مرتکب  کفششر شششود،   بششه       اکراه یا همان اجبار، مانعی از موانع تکفیر است. یعنی اگر کسی تحت شکنجه
دلیل اینکه این امر زیر شکنجه (اکراه واجبار) انجام شده است، تکفیر نمی شود. همچنین اگر شخصی تحت شکنجه مرتکب معصیت شود،
این مانع موجب می شود که وعده عذاب از او ساقط شود. همانند شخص روزه داری که به زور مجبور به افطار در ظهر رمضان می شود.

دلیل صحت قسمت اول این قاعده:

نن         ممنا نللاَمي نبنا نن  مم لل  نإ نه  نن ممنا نإاَمي ند  لع نمنن ب نلل  نبنا مر  مف ممنن ن وسلم     ال رسول                                                             علیه لل ا صلی

ال به خاطر من از خطا و فراموشی امتم و آن چه بر آن ها زور و اجبار شود، گذشت کرده است.

ت، ن اس          اما عکس این امر صحت ندارد. یعنی مثل : حسنات که مانعی از موانع تحقق یافتن وعید و عذاب در  مورد  شخص  معی
موجب عدم تکفیر شخصی که مرتکب کفر می شود نمی شود. 

عع من موانع لحوق الوعيد بالمعين، وليس كل مانع         كل مانع من موانع التكفير مان
ععا من موانع التكفير ۴ من موانع لحوق الوعيد بالمعين مان

 قاعده در تکفیــر۱۴مختـصر ۴

نه لي مل مع ههاوا  نر لك هت لس ممنا ا مو من ،  ينا ننيْسن موال مأ  مط نت ي النل لم هأ لن  مع نل ي  مز  مو مجنا مت ملل  لن ا نإ



دلیل صحت قسمت دوم این قاعده:

نن         ممْننن ِنا لل  نإ نه  نن من ِنا نإمي ند  عع نمْنن ن نلل  نن ِنا مر  مف ممْنن ن ۶۵زمر:                                    

اا اعمالت (تباه و) نابود می شود، و از زیان کاران خواهی بود. اگر شرک آوری ،  یقین

ا ه   ب ود،  بلک اقط ش رک س ل ش         همانطور که می بینیم اعمال صالح یا همان حسنات مانع این نشده است که تکفیر از شخص فاع
وجود شرک حسنات آن شخص نابود می شود. چرا؟ زیرا حسنات ( از موانع تحقق یافتن وعید و عذاب )  از موانع تکفیر نیست.

من ِنا     نمْنن ن نلل  نن ِنا مر  مف ممْنن ن ۱۱۴هود:                                      

بی شک نیکی ها، بدی ها را از بین می برند.     

بدی هایی که غیر از شرک و کفر باشند!

 

–       بر مردم بر اساس آنچه که از ایمان و کفر اظهار می کنند، حکم صادر می کنیم. یعنی اگر کسی از او کفر صادر شد     بدون   مممانع
شرعی (موانع تکفیر) معتبر- حکم به کفر او می کنیم. و اگر ایمان را اظهار کرد حکم به اسلم او می کنیم بدون آنکه  در پی باور قلممبی او

باشیم. مگر اینکه از او کفر صادر شود بدون هیچ مانع شرعی.

دلیل صحت این قاعده:

مه و نر عن أأ عْن  مم لل  نإ نه  نن من ِنا نإمي ند  عع نمْنن ن نلل  نن ِنا مر  مف ممْنن ن صحیح البخاری                                                   

 هرکس همانند ما نماز بخواند و رو به سوی قبله ما کند و از ذبیحه ما بخورد، مسلمان است.            
           

پیامبر صلی ال علیه وسلم فقط بر اساس ظاهر حکم به اسلم شخص نموده اند. همچنین امام عمر بن خطاب می فرماید:

صحیح البخاری                                                                                                                                                        

هر کس از او خیر صادر شود به او امان می دهیم و او را از خود می دانیم و ما حقی بر باطن او نداریم. این ال است که نیتش را محاسبه می کند. و هر کس از
"او شر صادر شود، امانش نمی دهیم و تصدیقش نمی کنیم. حتی اگر بگوید: نیتم پاک است.

اعتبار الظاهر في الکفر والمیمان ۵

 قاعده در تکفیــر۱۴مختـصر ۵

أم نل عس أن عل أم ا أك نل مذ مف مْن ِنا  مت مح ننحي مذ مل  من مأ مو مْن ِنا  مت نقْبنل مل  ْب تَبْقن مواسن مْن ِنا  مت مل مص للص ى  ممْنن ص

نه�، نت مر نرمي مس نف ي  أه  أْب نس مح ِنا أمي ألل  ءء ا ع ي مش نه  نت مر نرمي نمْنن س ملحينْن ِنا  نإ ملحيني  مو أه�،  لرننْن ِنا مق مو أه�،  لْن ِنا نم مأ يرا�،  مخحي مْن ِنا  مل مر  ظ منْنن أرَهْظن مف
مل نإنن ق ِنا مو أه�،  عق دد مص أن عم  مل مو أه�،  عْن م ملمن ننَمْأن ءءا  أسءو مْن ِنا  مل مر  ظ ممْنن أرَهْظن مو مس  مح أه  مت مر نرمي مس لن  نإ ءة:  مْن

مْن نرمي نس مْن النل ِنا نم لْن  من أكءو مت مل مو مك  أل من مع لْن  مط ْب محيحن مل ك  رنن نئْنن أشن مل

مئ ِنات دحي لس نهْبنْن ال عذ أمي نت  مْن ِنا مس لن النح نإ



       بدان! هر قول کفری، کفر است و همچنین هر فعل کفری، کفر محسوب می شود. پس هر کس، قول یا فعلی از او صادر شود که کفر
صریح باشد و مانعی از موانع شرعی تکفیر در او نباشد، کافر می شود. هیچ فرقی ندارد که به هنگام انجام یا گفتن این کفر چیییزی بگوییید
که نشانگر این باشد و یا اینکه آن شخص این قول یا فعل را حلل می داند و یا حتی از روی جحد (انکار) چنین کرده باشد، یا نه! در هییر

صورت شخص کافر می شود. چرا که در این حالت خود فعل و قول، فی نفسه، کفر هستند.

: شخصی بدون هیچ عذر و مانعی از موانع تکفیر، به دین اسلم دشنام می دهد. در این حالت شخص بی هیچ شک و شییبههبه عنوان مثال
ای، ظاهرا وباطنا کافر می شود. حال فرقی نمی کند اگر آن فرد بگوید که من این دشنام را حلل نمی دانم یا اینکه بگوید حللش می دانییم.

چرا که خود قول دشنام دادن به دین اسلم کفر است. چه آن را حلل بداند یا نداند.     

دلیل صحت این قاعده:

ههو و ِرر كك أأ كنو  هم للو  ِرإ ِرهو  ِرن همنا ِرإمي ِردو  كع و ن ِرمنن ِرللو  ِرننا هرو  هف و ك همنن         ۶۵ - ۶۶توبه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 

و  (ای پیامبر!) اگر از آنها بپرسی: (« چرا چنین کرده اید؟»). گویند: «ما حرف می زدیم، (شوخی و) بازی می کردیم» بگو: «آیا ال وآیات او و پیامبرش را مسخره
می کردید؟». عذر نیاورید! به راستی که شما پس از ایمان (آوردن) تان کافر شده اید.

شیخ السلم ابن تیمیه رحمه ال می فرماید:

۲۲۰/۷ مجموع الفتاوی:  و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 

 ال در این آیات خبر داده اند که آن ها با این وجود که می گفتند: (ما سخن کفر گفتیم اما بدان اعتقاد نداشتیم، بلکه بخاطر بازی و شوخی آن را به زبان
آوردیم) بعد از ایمانشان کافر شدند.

۷۵/۶                                                                                                                                                                             الفتاوی الکبری:

اگر شخصی به سبب مصالح دنیایی و بدون هیچ اعتقادی زبان به سخن کفر باز کند، ظاهرا و باطنا کافر می شود.         

 همچنین در کتب احناف چنین آمده است:     

۵۹إکفار الملحدین:                                                                                                                                                                                

رد و الخانیةهر کس از روی بازی و شوخی سخن کفری را بگوید، نزد همگان کافر می شود و اعتقاد درونی او هیچ اعتباری ندارد. چنانچه در کتاب های 
 این امر به صراحت بیان شده استالمحتار

قول الکفر کفر، و فعل الکفر کفر ۶

 قاعده در تکفیــر۱۴مختـصر ۶

هنو  أئو ِرز كه س و مسن أسمن كن أك ِرهو  ِرل أسو هر هو ِرهو  ِرم همينا هوآ ِرللو  ِرننا و أ أقلن و  أب هنلنع هو أضو  أخو هن لنناو  أك همناو  لن ِرإ لنو  أل أقو هي و ل أهمن هألنس و س ِرئنن هل ¤  هو
كم أك ِرن همنا ِرإمي دو  و نعن أممن كر هف و ك هقدن أرواو  ِرذ س همعن هلو  و 

كم ِره ِرل كو هق هعو  و م ِرهمن ِرن همنا دو إمي هنعن أرواو  هف و ك أهمن لن هأ هرو  خ و أرَبْخن هقدن أبهف هنلنع هو أضو  أخو هن لنناو  أك كلو  هن أهو  هل ددو  هقنا ِرس كع ِررو ا كي و ن ِرمنن ِررو  كف أك كل ِرننا نناو  للمن هك هم لنناو  :و إ

ررا ِره هظنا هو رنناو  ِرط هننا أهو  أر كف أك لحو  هص ددو  هقنا ِرس كع ِرةو ا هق ِرقي هح ِررو  كي و ن ِرمنن أهو  أدننينا ِرحو  ِرل هصنا هم ِرل ِررو  كف أك كل ِرةو ا هم ِرل هك ِرن همو  لل هك و م هلون ألو  أج لر هوال

رنا،كفرو عندو الكلو ولو اعسخنارو نإعسقناده،كمناو صرحو نهو فيو الخنانيةو وو ردو المحسنار رلو أوو لعخ و منو مكلمو نكلمةو الكفرو هناز



       در نتیجه سخن کسانی که در این موارد (به هنگام صادر شدن فعل یا قول کفر) می گویند: شخص گوینده یا انجام دهنده  کفر ککککافر
 - می نامند.مرجئه - ارجاء اهلنمی شود مگر اینکه آن قول یا فعل را حلل بداند، باطل است و چنین افرادی را 

      باید دانست که قول یا فعل کفر ،کفر محسوب می شود.لذا کسی که سخنی کفری را بر زبان آورد یککا عملککی کفککری انجککام داد بککدون
موانع شرعی معتبر همانگونه که در قاعده اول به آن اشاره کردیم، کافر ومرتد است. وفرقی نمی کند که قرائن یا شواهدی همراه با  قول یا
فعلش باشد که دللت بر حلل دانستن یا انکار کردن آن مورد از سوی او  بکند یا اینکه چیزی از او در این زمینه ظاهر نشککود. زیککرا خککود

کفر بواح قولی باشد یا عملی بالذاته کفر بوده و ربطی با بواعث واسباب قلبی بروز کفر نیست*.

نن ممْننن ِنا للنَم  نإ نهنَم  نن من ِنا نإمي ندنَم  عع نَم ن نمْنن نللنَم  نن ِنا مرنَم  مف نَم ن ممْنن نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم 
۱۰۶ - ۱۰۷النحل: 

كساني كه پس از ايمان آوردنشان كافر مي شوند - بجز آنان كه ( تحت فشار و اجبار ) وادار به اظهار كفر مي گردند و در همان حال دلهايشان ثابت بر
ايمان است  - آري ! چنين كساني كه سينه خود را براي پذيرش مجددد كفر گشاده مي دارند ( و به دلخواه خود دوباره كفر را مي پذيرند ) ، خشم تند و تيز خدا

اين ( خشم خدا و عذاب بزرگ ) بدان خاطر است كه آنان زندگي دنيا ( در دنيا ) گريبانگيرشان مي شود ، و ( در آخرت ، كيفر و ) عذاب بزرگي دارند. 
را بر زندگي آخرت ترجيح مي دهند و گرامي ترش مي دارند ، و خداوند گروه كافران را ( به سوي بهشت ) رهنمود نمي گرداند .

–       این آیه دال براین است که هر کسی قول یا فعلی کفری  اما بدون اکراه معتبر -  را اظهار کند ظاهرا وباطنا کککافر اسککت. واز جملککه
کسانی است که درونشان را پذیرای کفر نموده اند و فرقی نمی کند که با زبان بدان اقرار کند یا خیر. واین رأی اهل علم است.

نننَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم  ممْننن ِنا للنَم  نإ نهنَم  نن من ِنا نإمي ندنَم  عع نَم ن نمْنن نللنَم  نن ِنا مرنَم  مف نَم ن ممْنن ۱۲: التونهنَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم نَم 

دكد نموده اند شكستند ، و آئين شما را مورد طعن و تمسخر قرار دادند ( اينان سردستگان كفر و ضللند و ) با سردستگان كفر و  پيمانهائي را كه بسته اند و مؤ
ددت عمل شما ، پشيمان شوند و ) دست بردارند. ضلل بجنگيد ، چرا كه پيمانهاي ايشان كمترين ارزشي ندارد . شايد ( در پرتو بازبودن درگاه توبه خدا و ش
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ممنَم  نظمي مع مبنَم  مذا نَم ع ههمن مل مو نللنَم  مْننَم ا نم مبنَم  مض نَم م نهمن عمي مل مع مف دانَم  مصدد نرنَم  عف هك عل نن ِنا محنَم  مر نَم ن نَم مْنن نكْنن مل مو نننَم  من ِنا نعلمي نن ِنا نْننَم  نئ ن همْطن ههنَم  هب عل مق مو مهنَم  نر عن هأ عْننَم  مم للنَم  نإ نهنَم  نن من ِنا نإمي ندنَم  عع نَم ن نمْنن نللنَم  نن ِنا مرنَم  مف نَم ن ممْنن .نَم نَم 
مْن نرمي نف ونَم النك ِنا ند ينَم النلون عه ممي مللنَم لنَم  لننَم ا مأ مو نةنَم  مر نخ عل مل ىنَم ا مع ددننمي ِنانَم  مةنَم ال ممي ِنا دبوانَم النل مل ت همنَم اسن هه لن مأ نن مكنَم  نل مذ

به تعبیر دیگر مجرد انجا م کفر قولی یا عملی، کفر اکبر بوده و شخص را از دایره اسل م خارج می کند ولو اینکه بگوید معتقد * 
. و این استحل ل و انکار برای کافر شدن شخص شرط نیست. بلکه به حرا م بودن آن هستم یا آن را جایز وحل ل نمی دانم

مجرد انجا م فعل یا به زبان آوردن آن قو ل کفری  کفر بوده و طرف کافر می شود اگر واقعا مانع شرعی معتبر مثل اکراه نداشته 
باشد. مثل کسی به شریعت دشنا م صریح می دهد کافر است ولو بگوید آن را حل ل نمی دانم  یا به آن دشنا م هم معتقد نیستم 
زیرا خود فعل بالذاته  کفر محسوب می شود و حل ل دانستنش کفر زیادتر و غلیظتری است. یعنی شخصی که به شریعت 
استهزاء می کند و عملش را حل ل و جایز می داند با کسی که فقط استهزاء می کند یک حکم را دارند از این لحاظ که از دایره 

.اسل م خارج می شوند ولی اولی جرمش سنگینتر از دومی است.(مترجم)

من ههو نَم ميْننت ههمن لل مع نَم ل ههمن مل مننَم  نَم لنَم أمينن ِنا ههمن لن نإ نرنَم  عف هك عل مةنَم ا لن نئ مأ هلوانَم  نت مل ِنا نَم ف هكمن نْن ندمي نف ينَم  هْنوانَم  مع مط نَم و نهمن ند عه مع ندنَم  عع نَم ن نمْنن عمنَم  هه من مأمينن ِنا هثوانَم  مك نَم ن نإنن مو



این آیه دلتلت می کند  که طعنه زدن به دین کفر است و فاعل کافر بوده و کفرش هم از نوع مغلظ و در عین حففال یکففی از رهففبران کفففر
قلمداد می شود.علت در کفر بودن این کار خود طعنه ودشنام است نه حلل دانستن آن. و کسی که استحلل(یعنففی جففایز دانسففتن وحلل
دانستن) را شرطی برای کفر دشنام دهنده به دین قرار دهد از راه صواب خیلی دور شده وسخنی را گفته کففه بطلنففش از ضففروریات دیففن

است و گام در مسیر جهمیه ومرجئه گذاشته است.

) می فرماید:84-82ص8طبی در تفسیرشان (جامام قر
(هر کسی اقدام به شکستن عهد وپیمان وطعنه در دین بزند یکی از روسای کفر برشمرده می شود و با توجه به این کارش امامی از امامان

کفر است).

دال پسر امام احمد می فرماید:عب

در مورد شخصی از پدرم سوال شد که این سخن را به زبان آورده:ای پسر چی وچی شده خودت وکسی که تو را خلق کرده...که حکم 
این سخن وقائل به آن چیست؟ .عبدال می گوید : پدرم فرمود: این شخص از اسلم مرتد شده است.به پدرم گفتم: آیا گردنش زده

می شود؟ فرمود: بله باید کشته شود.

امام خطابی در مورد کسی که به پیامبر دشنام داده است می فرماید:

در میان مسلمانی کسی را نمی شناسم که در وجوب قتل چنین شخصی اختل ف داشته باشد. 

هر کسی به پیامبر دشنام دهد کشته می شود. از ابن عمر روایت است که:

 هر کسی به پیامبر دشنام بگوید مرتد از اسلم است.زیرا مسلمان پیامبر را دشنام نمی گوید.عمر بن عبداتلعزیز می فرماید:

عبدال پسر امام احمد می فرماید:

 از پدرم در مورد شخصی که به پیامبر دشنام می دهد سوال کردم که آیا از او طلب توبه می شود؟ فرمود: قتل بر او واجب است وطلب
توبه هم نمی شود.زیرا خاتلد بن وتلید شخصی را که به پیامبر دشنام داد کشت واز او درخواست توبه نکرد.

 کعب بن اشر ف(رهبر یهودیان مدینه که ترور شد به دستور پیامبر) را نففاجوانمردانه       روایت است که مردی در مجلس امام علی گفت:
کشتند وبه او خیانت کردند.امام علی دستور داد تا گردنش را بزنند.

چنین شخصی باید کشته شود واز او طلب توبه هم نمی شود زیرا غدر وخیانت را به پیییامبر نسییبت داده واییین عییین علما می گوید:
زندقه است.

)) می فرماید:صارم المسلول شیخ السلم در کتاب (( 
دشنام دادن به ال ورسوتلش ظاهرا وباطنا کفر است. وفرقی نمی کند که دشنام دهنده معتقد به حرام بودن کار باشد یا آن را حلل وجایز

بداند.(یعنی در هر دو حاتلت کافر است ظاهرا وباطنا وباید کشته شود).
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        همانطور که می دانید کفر به دو دسته اکبر (که صاحبش را از دایره اسل م خارج می کند) و اصغر (که صاحبش از دایره اسل م خارج

نمی شود) تقسیم بندی می شود. اما سوالی که مطرح می شود این است که چگونه در نصوص شرعی این دو کفر را از هم جدا کنیم؟

        اصل در کفرهایی که در نصوص شرعی وارد شده است این می باشد که کفر اکبر است. مگر اینکه دلیل یا قرینه ای موجب شود این
اصل تغییر کند و بگوییم: کفر اصغر مراد نص شرعی است.

دلیل صحت این قاعده:

 فرمودند:صلی ال علیه وسلمرسول ال 

                                                                                                                                                                                  

۵۲۵اللؤلؤ والمرجان:  

دیدم که بیشتر جهنمیان زنان بودند. پرسیده شد: بخاطر چه چیزی ای رسول الف ؟ فرمودند: به سبب کفرشان. پرسیدند: آیا به ال کفر می ورزند. پیامبر
فرمودند: نسبت به نیکی شوهرانشان و خانواده هایشان ناسپاسند. اگر به یکی از آنان تمام دنیا را اهدا کنی، سپس از تو چیزی که برایش ناخوشایند است را

ببیند می گوید: هرگز از تو خیری ندیدم

        در این حدیث می بینیم صحابه ابتدا با شنیدن کفر زنان، آن را بر کفر اکبر (کفر به ال ) حمل کردند. پس اصل در کفر وارد شششده در
لل علیه وسلمنصوص کفر اکبر است. اما پیامبر  لل نیست، بلکه کفر آنششان کفششر نعمششت (ناسپاسششی)صلی ا  برایشان بیان نمودند که کفر آنان کفر به ا

است.

۷          الکفر العملي الغصغر ل یقال به إل بقرینة شرعیة تدل علیه

 قاعده در تکفیــر۱۴مختـصر ۹

نن ،  ح،َنا للسْحح ن ا ُففْرح كك ني نو نْر ،  لشري ن الحل ُففْرح كك ني نل :  نق،َنا لل  لب،َنا ن  ُففْرح كك ني نل :  لقري نن  له لْر كف ُفك لب نل :  نق،َنا لل  نل ا ُفسلو نر ني،َنا  نم  لب ُفللوا :  نق،َنا نء  نح،َنا نن نه،َنا ال لل كه نأ نْر  ك نأْكح ُفت  كي نأ نر
طط نق يْرا  نخري لمنحن  ُفت  كي نأ نر نلتح : م،َنا  نق،َنا يي،َنا ،  نشري لمنحن  كت  نأ نر نم  ُفث ُفه ،  نل ُفْك ْر  ندهح نن ال ُفه دا لإسْحح نل ى  لإ حنحت  نللوح أسْحح



 

 حل ل نمودن آنچه که شریعت حرام نموده و حرام نمودن آنچه که شریعت حل ل نموده، کفر صریح و آشکار است.

دلیل صحت این قاعده:

ههو و ِرر كك أأ كنو  هم للو  ِرإ ِرهو  ِرن همنا ِرإمي ِردو  كع و ن ِرمنن ِرللو  ِرننا هرو  هف و ك همنن ۳۱توبه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 

 (آنها) دانشمندان و راهبان خویش و (همچنین) مسیح پسر مریم را معبودانی بجای ال گرفتند. درحالی که دستور نداشتند جز ال یکتایی را که هیچ معبودی
(به حق) جز او نیست، بپرستند. او پاک و منزه است از آنچه شریک او قرار می دهند            

للل :در تفسیر لن ا ددو نن  لم ببا  با أأرر " بیان شده که مقصود مشرعینی اند که خاصیت تحلیل و تحریم را به آنان داده اند. این در حالی اسککت کککه" 
تشریع تنها وتنها از خصوصیات ال متعا ل است.

لن"از عدی بن حاتم روایت است که پیامبر صلی ال علیه و سلم این آیه را می خواندند:    ددو نن   لممم ببا    با دهْمر  أرر أن ها درْهر دْهْمر و   أر ها أأْحر دذوا  أخ لت  ا
عدی بن حاتم گفت: ما آنان را عبادت نمی کردیم! پیامبر صلی ال علیه وسلم فرمودند: آیا حرام ال را حل ل  نمی کردند و  شما   نیز" ال

برای شما  عبادت  همین  فرمودند:  وسلم  علیه  ال  صلی  پیامبر  بله.  گفت:  عدی  کردند؟  نمی  حرام  را  ال  حل ل  همچنین  و  کردید  می  چنین 
آنان بوده است.

من حلل حرامأ أو حرم حلأل فقد کفر ۸

 قاعده در تکفیــر۱۴مختـصر ۱۰

همنا هو همو  مي همرن هحو انننو  ِرسحي هوالنم ِرللو  ِرنو ا أدو كنو  ِرم بنناو  ننا و أاَبْرن أهمن هن هنا أاَبْرْهن و و أْهمن هاَبْر هنا هأْحن أذواو  هخ لت ا
هن أكو ِرر كش أمي لمناو  هع أهو  هن أسهنبنا و  هوو  أْه للو  ِرإ ههو  هل ِرإ هلو  و  بداو و و  ِرْح هوا بهناو  هل ِرإ أدواو  أه كع هحي ِرل للو  ِرإ أرواو  ِرم أأ     و 

اختل ف  : تذکر بودن و حرام بودن موارد خاص  امت اسلمی در حل ل  بدان که علمای گذشته و حا ل   
داشته اند و این امر هرگز موجب نشده که همدیگر را تکفیر کنند. چراکه آنان از روی تکذیب یا انکار نصوص 
شریعت  چنین نکرده اند.  بلکه این امر نتیجه تاویل و یا اجتهاد آنان بوده است. در نتیجه چنین اشخاصی 
هرگز این قاعده از قواعد تکفیر بر آنان حمل نمی شود. بلکه در این  مسایل اختلیفی می گویم: شخص 

خطاکار یک اجر می برد و شخص مصاب دو اجر!



 

هرگاه شخصی به حق شهادتین را به زبان آورد مسلمان خواهد شد و هیچ عملی جای شهادتین را نمی گیرد مگر نماز.

امام قرطبی رحمه ال می فرماید:

هه و                                                                      ِرر كك أأ كن  هم لل  ِرإ ِره  ِرن هما ِرإی ِرد  كع ِرمنن ب ِرلل  ِربا هر  هف ۲۰۷/۸             الجامع:همنن ك

ایمان ثابت نمی شود مگر با گفتن ل اله ال الو ، و هیچ سخن یا فعل دیگری جایگزین ل اله ال ال نیست مگر نماز

         در نتیجه كسی كه مسلمان است به هیچ وجهی جایز نیست او را از دایره اسلم خارج دانست مگر اینکه از او كفری صصصریح صصصادر
شود كه هیچ شک و شبهه ای در آن نباشد و همچنین باید برای كفر نامیدن  فعل یا  قول او، از كتصصاب و سصصنت دلیصصل داشصصته باشصصیم. پصصس

همانطور كه یقین با شک از بین نمی رود، اسلم صریح نیز با كفر متشابه ومحتمل از بین نمی رود.

دلیل صحت این قاعده:

هه و ِرر كك أأ كن  هم لل  ِرإ ِره  ِرن همنا ِرإمي ِرد  كع ِرمنن ن ِرلل  ِرننا هر  هف همنن ك ۶حجرات                                                                                                

ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر (شخص) فاسقی خبری برای شما آوردو ، پس (در بارۀ آن) بررسی (وتحقیق) کنید تا آنکه (مبادا) به گروهی از روی 
            .نادانی آسیب برسانید. آنگاه بر آنچه انجام داده اید پشیمان شوید

 این آیه در مورد ولید بن عقبه نازل شد. زمانی كه پیامبر صلی ال علیه وسلم او را برای جمع آوری"ابن قیم رحمه ال می فرماید:        
صدقه های قبیله بنی مصطلق روانه كرد، آنان برای گرامی داشت او كه فرستاده پیامبر بود به استقبالش آمدند اما چون در زمان جاهلیت بین
ولید و بنی مصطلق دشمنی وجود داشت، ابلیس چنین به او القا كرد كه آنان به قصد جانش بیرون آمده اند. پس از ترس بازگشت و گفت:
آنان صدقه ها را به من ندادند و می خواستند من را بکشند. پیامبر عصبانی شد و قصد جنگ كردن با آنان را كرد. بنی مصطلق شصصنیدند كصصه
ولید بازگشته است. پس پیش پیامبر آمدند و گفتند: ما برای استقبالش آمدیم تا صدقه هایمان را به او بدهیم. پیصصامبر خالصصد بصصن ولیصصد را بصصه
صورت مخفی به سوی آنان فرستاد و فرمود: برو اگر از آنان چیزی دیدی كه دال بر ایمانشان بود زكات را از آنان بگیر وگرنه در موردشان
ز ت و ج ان گرف ات را از آن همان رفتاری را كه با كفار می كنی را انجام بده. خالد رفت و صدای اذان مغرب و عشا را از آنان شنید و زك
سمع و طاعت چیز دیگری از آنان ندید. به سوی پیامبر بازگشت و آنچه را كه دیده بود به پیامبر رساند. سپس این آیصصه از سصصوره حجصصرات

مختصرا از تفسیر القیم .نازل شد

می بینیم كه خطای ولید بن عقبه این بود كه با شک و تردید، حکم به نافرمانی آنان داد در صورتی كه چنین امری اشتباه بود.

اللسل م الصریح ل ینقضه إل الکفر الصریح ۹

 قاعده در تکفیــر۱۴مختـصر ۱۱

هن ِرمني ِرد أتْمن ننا كل هع هف همنا  هل ى  هع أحاوا  ِرب كص أت هف ٍةة  هل ههنا هج ِرن منا  هقاوو أباوا  ِرصني أت كن  هأ أناوا  لني هب هت هف ٍةإ  هب هن ِرن قق  ِرس أكْمن فنا هء ِرإنن ننا أناوا  هم هن آ ِرذمي لل ههنا ا يمي هأ همينا 

الميمنان لميکاون إل نل إله إل ال دون غنيره من القاوال والعمنال إل في الصل�ة



 

       بدان که معیار، چگونگی خاتمه ی انسان است. یعنی اگر فردی بر ایمان بمیرد وارد بهشت می شود. هر چند که قبل از آن اعمالش بد
و ناشایست بوده باشد و اما اگر بر کفر بمیرد وارد جهنم می شود، هر چند قبل از آن اعمالش نیک بوده باشد.

دلیل صحت این قاعده:

ههو و ِرر كك أأ كنو  هم للو  ِرإ ِرهو  ِرن همنا ِرإمي ِردو  كع و ن ِرمنن ِرللو  ِرننا هرو  هف و ك همنن و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 
۲۱۷بقره 

و هر کس از شما که از دینش بر گردد و در حال کفر بمیرد، پس آنان اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده است، و آنان اهل آتش (دوزخ) اند، و همیشه در 
            آن خواهند بود.

می بینیم که ال متعال تباه شدن اعمال را به مردن در حال کفر مقید نموده اند. پس معیار، چگونگی خاتمه ی آدمی اسففت.  آیففا    بففر کفففر
می میرد یا بر اسل؟م؟

لل علیه وسلمهمچنین پیامبر   می فرمایند:صلی ا

صحیح مسلم  و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 

لهر کس بمیرد و بداند که هیچ معبود بر حقی جز ا نیست، وارد بهشت می شود.   

پیامبر نیز ورود به بهشت را مقید بر وفات نمودن بر کلمه شهادت بیان کرده اند.

۱۰ بالخواتیمةالعبر

 قاعده در تکفیــر۱۴مختـصر ۱۲

هن أدو ِرل هخنا ههناو  ِرفي كمو  أه و  ِررو و  لننا أبو ال صنا هأصن هكو  ِرئ أأو هو و  ِرةو و  هر ِرخ كل هوا ددننيناو  ِرفيو ال كمو  أه أل منا و أعن هطتن ِرب هح هكو  هلئ أأو هف ررو  ِرف هكنا هوو  أه و و أمتن هي هف ِرهو  ِرن ِردمي كنو  و ع أكمن كن ِرم كدو  ِرد ر و ميرن همنن للل  هو   

للو دخلو الجنة منو مناتو وهوو ميعلمو أنهو لو إلهو إلو ا



 

  
هرکس مسلمانی را تکفیر کند، کافر می شود. ای برادرم! بدان کسی مرتکب چنین فعلی نمی شود مگر یکی از این دسته: 

لل را از روی تکذیب و تحلیل زیر پا می گذارد.- ۱  شخصی که حکم ا
 شخصی که چنین تکفیری را از روی شوخی و مسخره بازی انجام می دهد.- ۲

  شخص متاول و خطاکار.- ۳

دد خطاکار.- ۴  شخص مجته

حکم شخص اول مشخص است چرا که حکم و حدود ال متعال را تکذیب نموده است. مثال او همانند کسی است که به حلل ال متعال،
حکم حرام می دهد و به مسلمانی که ال او را مسلمان نامیده کافر می گوید.

 سوره توبه مراجعه کنید!۶۶ و ۶۵دسته دومی که از روی استهزا چنین می کنند، شکی در کفرشان نیست. به آیه 

همانننند گروه سوم که از روی تاویل نادرست و خطا مسلمانی را تکفیر می کنند، کافر نمی شوند اما مرتکب گناهی بس بننزرگ شننده اننند.
خوارج که مسلمانان را تکفیر می کنند اما به دلیل وجود مانع که همان تاویل وجهل به نصوص شرعی است معذوراند و تکفیر نمی شوند.

و اما دسته چهارم که شخص مجتهد است. هر چند در تکفیر شخص مسلمان، خطاکار باشد با این وجود صاحب یک اجر خواهد شد.

دلیل صحت این قاعده:

 می فرمایند: صلی ال علیه وسلمپیامبر

ههو و ِرر كك أأ كنو  هم للو  ِرإ ِرهو  ِرن همنا ِرإمي ِردو  كع و ن ِرمنن ِرللو  ِرننا هرو  هف و ك همنن و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 
التعلیقات الحسان لللبانی:صحیح و و و و و 

هیچ شخصی، دیگری را تکفیر نمی کند مگر اینکه این تکفیر به یکی از آنان بر می گردد، اگر شخص مقابل کافر باشد - که هیچ - وگرنه با این تکفیرش خود 
      کافر می شود.

اا  فقد کفر من کفر مسلم ۱۱

 قاعده در تکفیــر۱۴مختـصر ۱۳

هرو نتكفيره هف هك ااو وإلو  هنو كنافر و كنا ِرإنن ههناو  ِرن همناو  أه أد هح هأ هءو  هننا ِرإلو  ططإ ؛و  هق الو  أج هر للو  أج هرو ر ف هأكن همناو 



 

همانگونه که تکفیر بدون دلیل شخص مسلمان، امری خطیر است، از سوی دیگر عدم تکفیر شخص کافر، یا شک در کفر او نیز کفر است.
اطل ق نمودن این قاعده همواره صحیح نیست، چرا که گاها افرادی از روی تاویل و یا جهل کافری را تکفیر نمی کنند. چنین افییرادی اییین
حجاج اختلف داشتند، گروهی او را تکفیییر مییی کردنیید و  گروهییی   نییه. "قاعده بر آنان اطل ق نمی گردد. مثل علما در مورد کافر بودن  "
و هرگز گروهی که حجاج را تکفیر می کردند به گروه مقابل نمی گفتند: شما طبق این قاعده کافر شده اید. بلکه آنان را  همچون  مسلمان

می دانستند. به عنوان نمونه، طاووس می فرماید:

ههو و ِرر كك أأ كنو  هم للو  ِرإ ِرهو  ِرن همنا ِرإمي ِردو  كع و ن ِرمنن ِرللو  ِرننا هرو  هف و ك همنن البدایة والنهایة و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 

     تعجب می کنم از برادرانمان در عراق که حجاج را مومن می نامند.

دلیل صحت این قاعده:

ِرن همنا ِرإمي ِردو  كع و ن ِرمنن ِرللو  ِرننا هرو  هف و ك همنن ۱کافرون و و و و و و و و و و و و و و و و و 

            بگو:ای کافران   

           

 امام محمد بن سحنون از ائمه مالکی اجماع علما را در صحت این قاعده نقل می کند :

   و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 
۶۴اکفار الملحدین:

علما بر کافر بودن شخصی که به پيامبر صلى ال عليه وسلم دشنام دهد یا سخنی بگوید که نقصی در شان ایشان صلى ال عليه وسلم باشد اجماع نموده اند
و هر کس در کافر بودن چنين شخصی و عذابش شک کند، کافر می شود.

من لم یکفر الکافر،أو شك في کفره؛ فقد کفر ۱۲

 قاعده در تکفیــر۱۴مختـصر ۱۴

هن أرو ِرف ههناو النلنا يمي هأ و ميناو  أقْلن

...و ومنو شكو فيو كفرهو وعذانهو كفرأجمعو العلمناءو علىو أنو شناتمو النبيو صلىو الو عليهو وسلمو والمتنقصو لهو كنافرو 

انا اناو لوخواننناو فيو العراقو ميسمونو الحجناجو مؤمن عجب



 

” یعنی: هر شرطی برای صحت ایمان، ترک آن کفر است. شرط عبسسارت اسسست ازر کل شرط لصحة المیمان ترکه کف “قسمت اول قاعده:
چیزی که بدون آن ایمان صحیح نیست اما با وجود آن نیز لزم نیست که حتما ایمان وجود داشته باشد. بدین معنا که  ایمان  شروطی دارد
–که با مجموع آن شروط، ایمان شخص صحیح است اما اگر هر کس هر یک از این شروط را - ولو تنها یک شرط  را    ترک  کند  کسسافر

می شود.
 ” یعنی: هر کفری ترک آن شرطی است برای صحت ایمان. بدین معنا که  هسسر وکل کفر ترکه شرط لصحة المیمان"  قسمت دوم قاعده:

قول و یا فعل و یا نیتی که کفر باشد، ترک کردن آن شرط صحت ایمان است. چرا که امکان ندارد ایمان و کفر در قلبی جمع شود. 
 می فرمایند:صلی ال علیه وسلمرسول ال 

                
ایمان و کفر در قلب هیچ کس جمع نمی شود.       

هر کافری جاهل است. ادله صحت این قاعده در قرآن فراوان است به عنوان نمونه: کل کافر جاهل قسمت اول قاعده: 

هه و ِرر كك أأ كن  هم لل  ِرإ ِره  ِرن همنا ِرإمي ِرد  كع ِرمنن ن ِرلل  ِرننا هر  هف همنن ك ۱۰        ملک                                 

وگویند: «اگر ما می شنیدیم یا تعقل می کردیم، در (زمرۀ) دوزخیان نبودیم»       

       می بینیم که خود کفار اعتراف می کنند که تعقل نمی کنند. چرا که اگر از این نعمت استفاده می کردند قلب هایشان آنان را به  اسلم
هدایت می کرد.

  اما هر جاهلی کافر نیست. چرا که گاها جهل ناشی از عدم توان در برطرف کردن آن می باشد.ااولیس کل جاهل کافر :قسمت دوم قاعده
لذا هر جهلی که امکان برطرف کردن آن نباشد، شخص جاهل معذور است و تکفیر نمی شود.

۱۳          کل شرط لصحة المیمان ترکه کفر،وکل کفر ترکه شرط لصحة المیمان

 قاعده در تکفیــر۱۴مختـصر ۱۵

ل ميجتمع الميمنان والکفر في قلب امرئ

کل کافر جاهل،ولیس کل جاهل کافر ۱۴
ِرر ِرعري لس ِرب ال صنا هأْصن ِرفي  لننا  أك همنا  أل  ِرق كع هأون ن أع  م هنسن لننا  أك كو  هل ألوا  هقنا هو


