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 بينهالسوره 
  .آيه است 8نازل شده و داراى  »مدينه «  اين سوره در 

ِحيمِ   ْحمِن الرَّ ِ الرَّ َّ   ِبْسِم 
َفکَِّني َحىتَّ َ�ْتِيَـُهُم اْلَبيَِّنةُ َملْ   َرُسوٌل ِمَن ا+َِّ  ﴾١﴿ َيُکِن الَِّذيَن َکَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِکَتاِب َواْلُمْشرِِکَني ُمنـْ

ُلو ُصُحًفا ُمَطهََّرةً  ِد َما َوَما تـََفرََّق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِکَتاَب ِإال ِمْن بـَعْ   ﴾٣﴿  ِفيَها ُکُتٌب قَيَِّمةٌ  ﴾٢﴿ يـَتـْ
يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصَّالَة َويـُْؤُتوا  ﴾٤﴿ َجاَءتْـُهُم اْلَبيَِّنةُ  َوَما أُِمُروا ِإال لِيَـْعُبُدوا ا+ََّ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

ی Qَِر َجَهنََّم ِإنَّ الَِّذيَن َکَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِکَتاِب َواْلُمْشرِِکَني فِ  ﴾٥﴿ الزََّکاَة َوَذِلَک ِديُن اْلَقيَِّمةِ 
ُر  ﴾٦﴿ َخاِلِديَن ِفيَها ُأولَِئَک ُهْم َشرُّ اْلَربِيَّةِ  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ُأولَِئَک ُهْم َخيـْ

َهاُر َخاِلِديَن   ﴾٧﴿ اْلَربِيَّةِ  ُ َجَزاُؤُهْم ِعْنَد َرdِِّْم َجنَّاُت َعْدٍن َجتِْری ِمْن َحتِْتَها األنـْ ِفيَها أََبًدا َرِضَی ا+َّ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَک ِلَمْن َخِشَی رَبَّهُ    ﴾٨﴿ َعنـْ

  معلومات مؤجـز:
به معناى دليل روشن است که به » بيّنة«. می باشد » البينه « نام مشهور اين سوره 

از اول آيهٔ اين سوره گرفته شده است.  اين  اين نام  .واسطه آن حق از باطل آشکار گردد
سوره در مدينٔه منوره نازل شده.  اگرچه  برخی از مفسرين، بدين باور اند که اين سوره 
در مکٔه  مکرمه  نازل شده است.  در حاليکه متن سوره گواهی ميدهد که نزول آن  بايد 

کند ومخصوصآ که اهل در مدينه منوره صورت گرفته باشد چون از اهل کتاب بحث می 
  کتاب قبل از مشرکين نام می برد.

نزاع با اهل کتاب وبحث مفصل در باره آنان در مکه مکرمه سابقه ندارد، اين منازعه در 
  مدينٔه منوره آغاز شد.

  به ترتيب جمع آوری نود و هشتمين سورهای است كه بعد از سوره »  بينه « سورهٔ 
  .در قرآن آمده است»  زلزله « و قبل از سوره »  قدر« 

و قبل از »  طالق« سورهای است كه بعد از سورهٔ »  صدمين« و به ترتيب نزول نيز 
  .نازل شده است»  حشر« سورهٔ  

طوريکه گفته آمديم اين سوره، در مدينه منوره نازل شده  از جملهٔ، سوره های  خالص  
  آيه  ميباشد. 8) رکوع ، و 1است که  دارای يک (» مدنی« 

و » لم يکن» « انفکاک«و »  بريه«، » قيامت«، » اهل الکتاب« هکذااين سوره بنام های 
  نيز مسمی  می باشد .» قيمة«

 :بينه فضيلت سورهٔ 
ألبی بن کعب آمده که پيامبر صلی هللا عليه  در مورد فضيلت سورهٔ بينه در حديثی 

قال: و سمانی لک ؟  « الذين کفرولم يکن  : إن هللا أمرنی أن أقرأ عليک« فرموده است : 
رسول هللا صلی هللا عليه   وسلم به ابی بن کعب رضی هللا عنه »( قال فبکى. »نعم  «قال 
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را تالوت کنم،  »لم يکن الذين کفروا«سوره گفتند: همانا هللا به من دستور داده تا برتو 
(ابی بن کعب رضی هللا عنه) گفت: وآيا هللا نام مرا گرفته است؟ (رسول هللا صلی هللا 
عليه   وسلم) فرمودند: بله (روای) می گويد: (ابی بن کعب رضی هللا عنه) شروع به 

  .گريه نمود.(اين حديث صحيح را امام مسلم روايت نموده است)
  سوره: امحتو

پيامبر صلی هللا عليه وسلم دارد ، وبا داليل  روشن  ه رسالت جهانىاين سوره اشاره ب 
  اين رسالت بيان گرديده است.

  ای از پيامبر به خاطر داليل مادی؛ روی گردانی عده -
هکذا نقطه عالی که در اين سوره  بدان اشاره شده همان است که سلسله دعوت همه 

پيامبران الهی را  يک اصل  تشکيل ميدهد  که همان توحيد ويگانگی است. هکذا در اين 
 ببيان را اسالم برابر در مشرکان و کتاب اهل گوناگون های موضعگيری سوره در باره 

  گيرد. می
ايـن سـوره موضعگيرهاى مختلف اهل كتاب و مشركان را در  در بـخـش ديـگـرى از

برابر اسالم مشخص مى كند كه آن گروه كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند 
بهترين مخلوقاتند، و آن گروه كه راه كفر و شرك و گناه را در پيش گرفتند بدترين 

  مخلوقات محسوب مى شوند.
 دعوت به ايمان، نماز، روزه؛ -
بار در قرآن عظيم الشان ذکر گرديده   ويك سی» اهل كتاب«اصطالح » : اهل کتاب «

قرار گرفته است . » مشركان«است ودر بسياری اين آيات اصطالح اهل کتاب در مقابل 
  که  اين خود نشانه مغايرت مفهوم آن دو است. 

رفی داشته است ، قرآن عظيم الشان در بسياری از ، احكام آن دو گروه را از هم جدا مع
فـاقتلـواالمشركيـن حيث وجـدتمـوهـم و :«می خوانيم  )سوره توبه 27آيه (بطور مثال در

احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلوه و اتوا الزكاه فخلّوا سبيلهم ان 
آنها را  سوره توبه )( مشركان را هر جا بيابيد به قتل رسانيد و 5آيه »(هللا غفور رحيم.

و از هر سو در كمين آنها باشيد چنانچه از شرك توبه كرده،  اصره كنيدحمدستگير و 
نماز  بر پا داشتند و زكات دادند پس از آنها دست برداريد (و توبه آنان بپذيريد) كه خدا 

 ).آمرزنده و مهربان است
كه تسليم شوند پردازد و تا زمانی  قرآن عظيم الشان به بيان حكم بخصوص اهل كتاب می

داند و در صورت تسليم و  و حاضر به پرداخت جزيه گردند، كشتار آنان را جايز می
قاتلوا الذين ال يومنون باW و الباليوم االخر و  « : دهد پرداخت جزيه به ايشان امان می

اليحّرمون ما حّرم هللا و رسوله و اليدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتی يعطوا 
(ای اهل ايمان) با هر كه از اهل )  ٢٩ –سوره توبه  »(الجزيه عن يٍد وهم صاغرون.

كتاب كه ايمان به خدا و روز قيامت نياورده است و آنچه را كه خدا و رسولش حرام 
گروند، كارزار كنيد تا آنگاه كه با  دانند و به دين حق (آيين اسالم) نمی كرده حرام نمی

 ).زيه دهندذلت و تواضع به اسالم ج
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در جهان عالوه بر اسالم، فقط دو دين آسمانی وجود دارد كه بطور مسلم و به اتفاق آرای 
بحساب می ايند که عبارتند از : يهود و مسيحيت.   علمای اسالمی، از جمله اهل كتاب

ان تقولوا انما انزل  « :فرمايد قرآن كريم به اهل كتاب بودن اين دو دين اشاره كرده، می
 ) ١۵۶ -انعام(سوره » اب علی طائفتين من قبلنا و ان كنا عن دراستهم لغافلين.الكت

( قرآن را برای اين فرستاديم كه تا نگوييد كتاب تورات و انجيل بر دو طائفه يهود و 
  ).بهره مانديم نصاری فرستاده شد و ما از تعليم درس آن كتاب الهی غافل و بی

ورد اهل کتاب  بيان گرديده است دقت بعمل اريم ،  اگر در مجموع آيات قرآنی که  در م
با وضاحت تام در خواهيم  يافت که قرآن عظيم الشان  اهل کتاب را به چهار کتکوری 

  منقسم نموده است :
کتکوری اول: آنهايی که با حقيقت اسالم آشنا شدند ولی  از پذيرش آن سر باز زدند، اين 

آن قرار گرفته اند، فرق  نمی کند که : علت عده از اهل کتاب مورد سرزنش مطلق قر
اين انکار، در چه نهفته است، ميشود خواهشات  نفسانی چون قدرت، مال و ... باشد و 

  چه امور غير خواهشات نفسانی باشد ، ولی در همه حال مورد مذمت قرآن اند.
لی با کتکوری دوم: اشخاصی از اهل کتاب اند که حقيقت اسالم برای شان نرسيده ، و

آنهم مورد مذمت قرآن قرار گرفته اند: زيرا اين عده اشخاص ،اخالق انسانی را زير پا 
نهاده اند، توحيد را آگاهانه خدشه دار کرده اند، به دشمنی با اسالم پرداخته اند و پيامبر و 
مومنان را اذيت و آزار کرده اند.وحتی اين عده اشخاص از جمله افراد ی  بودند که قبل  

اسالم اعمال  شان مورد مذمت قرار گرفته اند چون کسانی که کتاب مقدس خود را  از
  تحريف کرده اند، پيامبران خود را کشته اند.

کتکوری سوم افراد اند که به حقيقت قرآن پی برده اند ، ودين اسالم را قبول کرده اند 
از جمله کسانی اند که به  وپيامبر صلی هللا عليه وسلم را پيامبر اسمانی می شمارند ، اينها

َفإِْن أَْسلَُمواْ َفَقِد « می فرمايد :  )سوره آل عمران 20آيه  (هدايت رسيده اند طوريکه در
َو لَْو َءاَمَن أَْهُل اْلِکتَاِب :«، می فرمايد )سوره آل عمران 110آيه  (ويا هم در» اْهتََدوا

  ».لَکاََن َخيْرا لَُّهم
افراد شريف وبا اخالقی هستند ، اگر چه با حقيقت اسالم  کتکوری چهارم اشخاصی اند که

با ديده احترام  می نگرند، اين عده اشخاص در طول زندگی رانا آشنايند، ولی قرآن آنان 
به احکام انسانی پايبندند، به خدا باور دارند وبه اصطالح  زندگيشان خدايی است، آنانی 

  که به معاد و روز قيامت پايبندند.
مجموع اين معياری ها که از قرآن به دست می آيد می توان در مورد اهل کتاب از 

امروزی نيز حکم کرد و بر اين باور بود که کدام يک شايسته احترام و کدام يک قابل 
  مذمت هستند.

  خوانندٔه محترم!
قبل از همه ميخواهم خدمت شما بعرض رسانم که : در اين هيچ جای  شک نيست که :  -

ناسخ اديان گذشته است و اين ناسخيت از عقايد اصلی مسلمانان بوده و با ادله اسالم 
آمده و آنها را بعمل ، اثبات شده است و اگر در بعضی آيات از اهل کتاب تمجيدی  صريح



 سوره البينه

 

 

5 

مورد لطف قرار داده، نشان از برتری دين آنها بر اسالم نيست، بلکه اين لطف به حسب 
  قانيت و ناسخيت اسالم ندارد.علت های است که منافاتی با ح

دردين اسالم، نگاه به پيروان اهل کتاب با مشرکان کامال متفاوت است. با هر يک  -
ادبياتی خاص به خود مورد استفاده قرار گرفته و هيچ وقت تمام اهل کتاب همسان با 
 مشرکان قرار نگرفته اند. البته تنها بعضی از اهل کتاب به جهت اعمال و عقايد غير

  انسانی ، هم رديف با مشرکان قرار گرفته اند .
بسياری از آيات قرآن که در آنها اسم يهوديان، مسيحيان و صائبيان آمده است،  -

انصراف به آنانی دارد که در زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم  می زيستند. لذا حکم آن 
ر ادله ای که آورده شده آيات، برای همه اهل کتاب در تمام زمان ها نيست بلکه بايد د

دقت شود و براساس آن ادله حکم کرد که آيا اهل کتاب امروزی تماما کافر هستند يا خير 
  و براساس قرآن چه برخوردی بايد با آنها داشت.

بيشتر اهل کتاب زمان پيامبر که با پيامبر مواجهه داشته اند اين گونه بوده اند. حال برای 
هل کتاب بايد به تمام آيات قرآنی و ادله ای که در آن ذکر شده، بررسی نگاه عام قرآن به ا

  توجه کرد و براساس آنها حکم کرد.
مسلمانان و اهل کتاب،دعوت کرده   قرآن کريم در موارد بسياری به امور مشترک بين -

إِلَْيُکْم َو ِإَالُهَنا َو  َو قُولُواْ َءاَمنَّا ِبالَِّذى أُنِزَل إِلَْيَنا َو أُنِزلَ « است بطور مثال می فرمايد: 
َکِلَمٍة   َيأَْهَل اْلِکتَاِب تََعالَْواْ إِلىَ ) «64آل عمران، » ( إَِالُهُکْم َواِحٌد َو نَحُن َلهُ ُمْسِلُمونَ 

و به آنها پيشنهاد می کند به اين امور توجه  ) 46عنکبوت، سوره »( َبْينََنا َو َبْيَنکم  َسَواءِ 
يد برای اهل کتاب، يکی از مهمترين عوامل شکل گيری رابطه کنند. بازخوانی اين عقا

ای درست و منسجم ميان مسلمانان و اهل کتاب است و به نوعی همسنخی با غير 
  مسلمانان را إشاعه می کند.

  :اسباب نزول 
سوره بينه چه است ، سبب معينی در مورد (شان نزول ) در مورد اينکه اسباب نزول 

گفته نشده است ، اما درکل اين سوره ، به سرزنش اهل کتاب (يعنی يهود و نصاری) 
نيز به بيان » ُهم َخْيُر اْلَبِريَِّة «  و »  ُهْم َشرُّ اْلَبِريَِّة « و جمالت   اوردهبحث بعمل 

صالح انجام دادند می پردازد،  کسانی که کفر ورزيدند و کسانی که ايمان آورده و عمل
که  ضماير  جمع می » ُهْم « و ضمير »  أُْوَلِئکَ « و » الذين« :که از کلمه  آخصوص

باشد، بوضحات معلوم می گردد که مخاطب آن شخص واحد ومعين  نه، بلکه تعداد 
  کثيری آند. 

  ترجمه وتفسير:
ِحيمِ  بسم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّm  

   مهربان هبه نام هللا بخشند
يَن َحتَّى تَأْتِيُهُم اْلبَينَةُ ﴿   ﴾1َلْم يُكِن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن ُمنَفّكِ

اهل کتاب ومشرکان کافر ، از کفر شان هر گز نيستند جدا شونده، تا آنکه بيائيد به آنان 
 همان هويدا کننده .
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وضـع اهل كتاب (يهود و نصارى ) و مشركان عرب قبل بـه » حال « در آغـاز سـوره   
ومدعی پيروی خاص وايمان » اهل کتاب «  نيکهازظهور اسالم را بيان ميدارد ، چه آنا

که به کتاب وپيامبران ايمان ندارند ومشرک اند واز کفر يبه کتاب خاصی اند وچه آنان
از اهل كتاب و مشركان (مى خويش باز نمايند .در اين آيه بيان ميدارد که :  (كافران 

  » گفتند:) دست ازآيين خود برنمى دارند تـا دلـيل روشنى براى آنها بيايد
َرةً ﴿ َطهَّ ِ يتْلُو ُصُحفًا مُّ َن 9َّ كه ( بر آنان )   هللاى از جانب  ( فرستاده  ﴾2َرُسوٌل ّمِ

  هايى پاك را تالوت كند . صحيفه
ستاده شود و(بيايد) كه صحيفه هاى پاكى را (بر پيامبر از جانب پروردگار برای شان فر

  مطهر از شرك و دروغ و دخالت شياطين جن و انس .» آنها)بخواند
ها  صحيفه  يعنی: در آندر آن نوشته ها واحکام استوار وسنجيده . ﴾3ِفيَها ُكتٌُب قَيَمةٌ ﴿

  . گوياست  و عدل  حق  به  که  است و احکامی   آيات
  از حق  و انحرافی  کجی  در آنها هيچ  و استوار که  ، محکم ، راست درست  يعنی »:قيمه« 

. است  و حکمت  و هدايت  و رهنمونی  ، صواب در آنها هست  که  هر چه  وجود ندارد بلکه
 ولى با آنهم هنگامى كه آمد ايمان نياوردند مانند اهل كتاب ! 

َق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَ  وآنانيکه کتاب به  ﴾4اَب إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاءتُْهُم اْلَبينَةُ ﴿َوَما تََفرَّ
يعنی: آنها آنان داده شده ، متفرق نشدند ، مگر بعد از آنکه آمد به آنان همان هويدا کننده .

صلی هللا   اکرم رسول  بعد از بعثت  يعنی(  صواب  راه  و آشکار شدن  حق  شدن از روشن  پس
  آورده  ايشان ايمان  به  کردند و برخی  پيشه  و اختالف  تفرقه  حق،  کار دين در )عليه وسلم 

  از دين  در پيروی  بود که  آنها اين  تکليف  که  کفر ورزيدند در حالی  ايشان  به  هم  و برخی
  و روش  بر راه)   نيز هست  کتابهايشان  کننده  تصديق  که(  از پيامبرش  خدا و پيروی

  .باشند قرار داشته   واحدی
ولى زمانيکه پيامبر ظهور کرد وکتاب آسمانی نازل شد به يک بارکی تغير موقف   

  ورای کردند ، وبه اختالف در دين هللا پرداختند .
يَن ُحَنفَاء َويِقيُموا الصََّالةَ َويْؤتُوا   َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الّدِ َوَما أُِمُروا إِالَّ ِليْعبُُدوا 9َّ

َكاةَ َوَذِلَك ِديُن اْلقَيَمِة ﴿ جز »  قرآن  و اين  دين  با اين» بودند  نيافته  و فرمان«  ﴾5الزَّ
يعنی: » و حنفاء باشند  گردانيده  او خالص  را برای  دين  که را بپرستند در حالی هللا  که اين

  نهند، عبادتشان  نما گرد  و پرستش  عبادت  به  تا آنان  کرديم  منظور نازل  را بدين  قرآن
  و خويشتن  نياورده  را شريک  باشد، با ما چيزی  خالص  ای وشائبه  ما از هر شرک  برای

  اسالم  دين  و فقط به  بريده  اديان  گردانند و از همه  ما خالص  برای  و عبادت  را در دين
جز  «  و قرآن  دين  اين بودند با  نيافته  فرمان» و. « حنيف  معنی  است  باشند. و اين مايل 

  نمازها را بر وجهی  بودندکه  يافته  يعنی: فرمان» بپردازند  نماز برپا دارند و زکات  که اين
آنها   و ارکان  آداب  آنها و با رعايت ؛ در اوقات  است خداوند از آنها خواسته   کنند که  اقامه

يعنی: » قيم  دين  است  و اين«بپردازند.   آن  را در موقع  زکات  بودند که  يافته  و نيز فرمان
غير از   باطل  معبودات  همه  خداوند، ترک  در عبادت برای  آور اخالص پيام که   دين  اين
  ، تنها دين نيازمند خدا است  بندگان  برای  زکات  و پرداخت  آن  نمازها در اوقات  ، ادای وی
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  .باشد می  استوار و پايدار الهی
ِذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن فِی نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُْوَلئَِك ُهْم إِنَّ الَّ 

محمد   بعد از بعثت» کتاب  اند از اهل کافر شده  که  کسانی  گمان بی«  ﴾6َشرُّ اْلَبِريِة ﴿
در «پيوندند  می  آن  به  نجامو سرا» اند جهنم  ، در آتش و نيز مشرکان«صلی هللا عليه وسلم 

  اينانند که«ميرند  می  در آن  توانند و نه می  آمده  بيرون  از آن  نه»  مانند  می جاودان   آن
  حسد و سرکشی  خداوند هستند زيرا از روی  آفريدگان  بدترين  يعنی: اينان» اند خلق بدترين 

  .اند  را فروگذاشته  حق
توجه نمايم ، در می يابيم (آنها بدترين مخلوقاتند) »  اولئك هم شر البرية « تعبير اگر به 
تكان دهنده اى است كه نشان مى دهد در مـيـان تمام جنبندگان و بی نهايت ، تعبير که اين 

غيرجنبندگان موجودى مطرودتر ازكسانى كه بعد از وضوح حق و اتمام حجت راه 
  گام مى نهند يافت نمى شود. راست را رها كرده در ضاللت

در اين آيه نيز ممكن است به خاطر اين باشد » مشركان «بر » اهل كتاب «مـقـدم داشتن 
پيامبر صلی هللا عليه كه آنها داراى كتاب آسمانى و علما و دانشمندان بودند ونشانه هاى 

  بدتر بود. بنابراين مخالفت آنها زشت ترو تذکر رفته بود ،در كتب آنها صريحا وسلم 
به اسالم کفر بورزد (از اهل کتاب  آنعده از اشخاص اند که :» َشرُّ اْلَبِريَِّة « منظور از 

 باشد يا مشرکين)
اِلَحاِت أُْولَئَِك ُهْم َخيُر اْلَبِريِة ﴿إِ    ايمان  که (اّما) کسانی  ﴾7نَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

  ايشانند که بهترين مخلوقات (خدا)يند.  گروه  اند، آن کردهونيک   شايسته  و کارهای  آورده
ايمان آوردند، و خالصانه هللا را صلی هللا عليه وسلم کسانی که به هللا و رسولش محمد 

عبادت کردند و نماز برپا نمودند و زکات دادند، و هللا را در آنچه امر و نهی کردند، اينها 
هر انسانی » من فعل ذلک من الناس فهم خير البرية«يعنی: » اْلَبِريَِّة أُولَئَِک ُهْم َخْيُر « 

  ».چنين کند پس آنها بهترين مخلوقات هستند
بلکه بصورت جمع آمده يعنی   اين آيه شخص معينی را مورد خطاب قرار نمی دهد، 

و  تمامی انسانهايی که ايمان آورند و عمل نيک انجام دهند (يعنی نماز و روزه و زکات
بقيه احکام دينی را انجام دهند و از منهيات و محرمات دوری کنند) آنها جزو بهترين 

  .مخلوقات هللا تعالی قرار می گيرند
از انسانها که به دين مقدس اسالم ، قرآن عظيم الشان و پيامبر صلی هللا عليه  يعنی آنعده 

»   َخْيُر اْلَبِريَّةِ « ء هللا جزوانشا  آنان وسلم ايمان بياورد، و سپس عمل صالح انجام دهد، 
  .است

  می فرمايد:  7و  6در تفسير دو آيه مفسر شهير جهان اسالم ، امام ابن کثير رحمه هللا 
خداوند متعال خبر می دهد از عاقبت روی گرداننده گان از حق؛ از کافران اهل کتاب « 

و مشرکين که با کتاب هللا يعنی قرآن و پيامبران مرسلش مخالفت می ورزند، که جايگاه 
آنجا بيرون  ازآنها در روز قيامت آتش جاودان جهنم است؛ يعنی در آن می مانند و 

ز آنان برداشته نمی شود، و آنها بدترين مخلوقات الهی هستند؛ نخواهند آمد و آتش جهنم ا
سپس هللا متعال خبر می دهد از احوال ابرار و نيکوکاران؛ کسانی که با قلبهايشان ايمان 
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  ».آوردند و با بدنشان عمل صالح انجام دادند، به اينکه آنها بهترين مخلوقات هستند
کسانی که «می فرمايد:   7و  6در تفسير آيه امام طبری رحمه هللا مفسر اسالم همچنين 

به هللا و رسولش محمد صلی هللا عليه وسلم کفر ورزيدند و نبوت او را انکار نمودند، از 
يعنی تا ابد در جهنم » فِی َناِر َجَهنََّم َخاِلِديَن فِيَها«يهود و نصاری و مشرکين، تمامی آنها 

  ».نمی ميرند می مانند و از آن خارج نمی شوند و هيچگاه
  :در احاديثی نبوی » َخْيَر اْلَبِريَِّة « 

محدثين ، احاديثی متعددی را روايات فرموده » َخْيَر اْلَبِريَِّة «  اصطالحدرباره مصداق 
 حديث صحيح بوده ،، فقط سند يک در اين بابت  احاديثی روايت شدهاند که از جمله 

  . نمی باشند ضعيف ويا هم قابل استناد احاديث  واسناد  ساير 
حديث صحيحی که در اين باره وارد شده، حديثی است که امام مسلم در صحيح خود از 

  انس بن مالک رضی هللا عنه روايت کرده که گفت:
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َفَقاَل َيا َخْيَر اْلَبِريَّةِ «  َّm َصلَّی ِ َّm َصلَّی َجاَء َرُجٌل إِلَی َرُسوِل ِ َّm َفَقاَل َرُسوُل !

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َذاَک إِْبَراِهيُم َعلَْيِه السََّالم َّm «) يعنی: مردی نزد رسول 4367صحيح مسلم .(
صلی هللا عليه وسلم نيز در  هللاصلی هللا عليه وسلم آمد و گفت: يا خير البريه! رسول  هللا

  ».م عليه السالم استابراهي »خير البريه «جواب فرمود: 
اين حديث صحيح است و عالوه بر صحيح مسلم، محدثين زيادی آنرا روايت کرده اند، از 

آورده است، » صحيح أبی داود« ) و عالمه البانی آنرا در 4672جمله: سنن أبی داود (
آورده، و در مسند » صحيح ترمذی« ) و عالمه البانی آنرا در 3352و در سنن ترمذی (

مسند أبی يعلی «و در   )1436) و معجم االوسط طبرانی (12440و  12361احمد (
اين سخن «آنرا نقل کرده و گفته:  »دالئل النبوة«) امام بيهقی نيز در 3842( »الموصلی

 ».پيامبر صلی هللا عليه وسلم دليل بر تواضع است
ِضی َجَزاُؤُهْم ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِری ِمن تَْحِتَها  اْألَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا رَّ

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ َذِلَك ِلَمْن َخِشی َربَّهُ ﴿ پاداش آنها نزد پروردگارشان   ﴾98َّ
باغهای بهشت جاويدان است که نهرها از زير درختانش جاری است؛ هميشه در آن 

خشنودند؛ و اين (مقام واال) هللا ها از از آنها خشنود است و (هم) آن هللامانند، (هم)  می
  .برای کسی است که از پروردگارش بترسد

اين طوريکه دربدو گفتيم بصورت کل اگر  درتر جمه وتفسير اين سوره دقت بعمل ايد ، 
سوره بيشتر در ذم و سرزنش اهل کتاب وارد شده است، آندسته از اهل کتاب را که بعد 

آيين خود ماندند و به پيامبر صلی هللا عليه وسلم کفر ورزيدند، از آمدن َبينه، باز بردين و 
و نيز آندسته را که به پيامبر صلی هللا عليه وسلم ايمان آورده و سپس عمل صالح انجام 

  دادند را بترتيب به بدترين و بهترين مخلوقات تعبير کرده است.
  ؟خشيت چيست

در اين  بر اساس تعظيم و عظمت باشد. وترس گفته ميشود که :به آن خوفى » َخشيت«
آيه مبارکه با تمام صراحت گفته شده است که :بهشت مخصوص اهل خشيت است. 

انّما «فرمايد: تنها علما اهل خشيت هستند:  اى ديگر مى و آيه »ذلک لمن خشى ربّه«
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  ) پس بهشت مخصوص علما است. 28سوره فاطر » (يخشى mّ من عباده العلماء
دانيم که تمام علما و دانشمندان اهل بهشت نيستند. زيرا قرآن بسيارى از  مى از طرفى 

  »اضلّه mّ على علم«داند که بعد از علم و آگاهى گمراه شدند:  دوزخيان را کسانى مى
پس آن علمى که  سوادان دوزخى نيستند.  و همچنين تمام بى  )23( سوره  جاثيه آيه  

طالحى نيست، بلکه مراد يک فهم طبيعى و الهى است شود اين علم اص سبب خشيت مى
  که سبب نورانيّت دل شود.

  عبادت هللا از روی محبت وخوف:
صوفی مشرب ميگويند که ما فقط بخاطر بخصوص مسلمانان يک عده از مسلمانان 

محبت  هللا مصروف عبادت هستيم ، اين عقيده معموآل از منهج صوفی ها ی گمراه بلند 
می شود ،  و اين منهجی مبتدع است. (شکی نيست که) محبت خداوند از بزرگترين 

  کل عبادت نيست.توجه بايد کرد که منازل عبادت است، اما 
ت که عبادت خداوند بايد از روی محبت و خوف، و اميد و بيم منهج اهل سنت بر اينس 

ًعا  «(رجاء و خشية) و ساير عبادتهاست، هللا متعال می فرمايد:  اْدُعواْ َربَُّکْم تََضرُّ
پروردگار خود را از روی تضّرع، و در پنهانی، «). يعنی: 55اعراف سوره » (َوُخْفَيةً 

إِنَُّهْم َکانُوا يَُساِرُعوَن فِی اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا « و در مورد پيامبرانش فرمود:». بخوانيد
آنان همواره در کارهای خير «). يعنی: 90انبياء سوره » (َرَغبًا َوَرَهبًا َوَکانُوا لََنا َخاِشِعينَ 

خواندند؛ و پيوسته برای ما  کردند؛ و در حال بيم و اميد ما را می بسرعت اقدام می
ْن َخْشَيِتِه ُمْشِفقُونَ « درباره مالئکه می فرمايد: ». ند(خاضع و) خاشع بود سوره » (َوُهم ِمّ

ن فَْوقِِهْم  «، و فرمود: »و از ترس او هراسانند» : ). يعنی28انبياء  يََخافُوَن َربَُّهم ِمّ
آنها از پروردگارشان، که حاکم بر » : ). يعنی50نحل سوره » (َوَيْفَعلُوَن َما يُْؤَمُرونَ 

و ساير آياتی که در اين ». دهند ترسند؛ و آنچه را مأموريت دارند انجام می ، میآنهاست
  .باره وارد شده است

  مشرک: فرق بين کافر و  
، پس » پوشاندن« گرفته شده يعنی »  کفر« از کلمه »  کافر« در اصطالح لغوی، لفظ 

  .باطلش ميپوشاندزيرا او حقيقت ايمان را با اعتقاد »  پوشاننده« يعنی » کافر« 
شب را کافر می گويند به خاطر آن است که اشخاص را می پوشاند و به زارع کافر گفته 

در انکار دين و » کفر« کلمهمی شود به خاطر ان است که تخم را در زمين می پوشاند. 
در انکار نعمت به کار می رود. همچنين کفر به معنای برائت و بيزاری » کفران« کلمه

  ) 25عنکبوت، آية سوره است. (نيز آمده 
در شريعت به معنای، انکار آن چه هللا تعالی  آن را واجب کرده می باشد، از » کفر«

قبيل وحدانيت، عدل الهی، پيامبر و هر کس آن پيامبران آورده اند را انکار کند، کافر 
  .است

بعضی از به عبارت ديگر، کافر کسی است که اصول يا ضروريات دين را انکار کند. 
  :عبارتند» کفر«مشتقات 

برای کسانی استعمال می شود که در کفران نعمت مبالغه می کنند، يعنی بسيار » کفر«
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  .بار آمده است 12و کفور در قرآن » اِنّه َلَيُؤس کفور«ناسپاس هستند. 
بار در قرآن عظيم الشان   3مصدر و به معنی انکار دين و نعمت آمده است و » کفور«

  ».فابی اکثر الناس اّال َکفُوراً «ت. آمده اس
  .مبالغه کافر هم در کفر دين و هم نعمت آمده است» َکفّار«
بار  در قرآن   21جمع کافر است و استعمال آن بيشتر در انکار دين است و » ُکفّار«

  .بيان شده استعظيم الشان 
ذلک کفارة « آن است که گناه را با حسن وجه می پوشاند و جبران می کند» َکفّاره«

  .، آن کفاره قسم های شماست» ايمانکم
به زنان کافر اطالق می شود و فقط يک بار در قرآن آمده است. » کافره«جمع » کوافر«
  ». و التُمِسکُوا بِِعَصِم الکوافر؛ نکاح زنان کافر را نگاه نداريد«

از روی  را در حق کسانی که» کافر«در اين جا سوالی مطرح است که آيا قرآن کلمه 
عناد و عمد، حق را پرده پوشی کرده اند استعمال کرده يا از روی جهل و نادانی حق را 

در آن آمده است » کفر«پوشاندند به کار برده است؟ با بررسی در آياتی که مشتقات 
شامل حق پوشی از روی عناد و عمد و هم از روی جهل » کافر«روشن می شود که لفظ 

به ». الذين کفروا سواٌء عليهم أَأَنذرتُهم اَم َلم تٌنِذرُهم ال يُؤمنون انّ «و نادانی می شود: 
آنهايکسانی که کافرشدند چه انذار کنی و چه نکنی برای آنها مساوی است و ايمان نمی 

و «آيه به صراحت بيان می کند که کفر آنها از روی عناد و لجاجت است: » آورند.
؛ کفار اين نشانه ها را انکار می کنند در حالی که از باطن جَحدُوا بها و استيَقَنتها انفُسُهم

  ».به آن يقين دارند
اما در مسئله عذاب اخروی کفار جاهل در حکم مستضعفان فکری هستند، و آيات عذاب 
شامل حال کسانی است که از روی علم و لجاجت به حق تسليم نشده و ايمان نياوردند و 

را بيان کرده نشان می دهد » صّدوا عن سبيل هللا«و »اکذّبو» «کفروا«قرآن نيز بعد از 
که پيامبری بوده و آن را تکذيب کرده اند و مانع پيشرفت دين شده اند در اين جا عذاب 

 .اخروی محرز است

شرک و کفر ممکن است يک معنی واقع « امام نووی در شرح صحيح مسلم ميگويد: 
شند، و شرک مخصوص عبادت کردن بتها شوند و ممکن است دو معنای جداگانه داشته با

و يا مخلوقات ديگر باشد در حاليکه به خداوند نيز اعتقاد داشته باشند، مانند کفار قريش، 
  »پس در اينحالت کفر معنای عمومی تر از شرک را در بر دارد.

گرفته شده، زيرا يک شخص »  شرک« از کلمه » مشرک« در اصطالح لغوی، لفظ 
  .در عبادت شريک خداوند قرار داده است مشرک کسی ديگر را

 :در عموم ميتوان گفت که
  :کفر دو نوع ميباشد

کفر کوچک مانند جنگ کردن با مسلمان، و هر چند از گناهان کبيره محسوب ميشود  - 1
سباب « ولی مسلمان را از دائره اسالم خارج نميکند، پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود: 

فحش و ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ «  يعنی:» قتاله کفرالمسلم فسوق و 
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، پس پيامبر صلی هللا عليه و سلم جنگ با مسلمانان را کفر بيان »کردن با او کفر است
 .کرده، ولی اين کفر آنها را از دايره اسالم خرج نميکند

خص را از کفر بزرگ مانند انکار کردن اوامر خداوند و غيره، که اين نوع کفر ش - 2
 .دائره اسالم خارج ميکند

 :شرک نيز دو نوع ميباشد
شرک کوچک مانند رياوخودنمايی دردين، ولی رياکار از دائره اسالم خارج نميشود ،   - 1

ْرُک األَْصَغُر َقالُوا « پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند:  اّن أَْخَوَف َما أََخاُف َعلَْيُکْم الّشِ
َياءُ َيا َرُسوَل  ْرُک األْصَغُر َقاَل: الّرِ ِ: َوَما الّشِ َّm « يعنی( همانا 27742(روايت احمد رقم (

ای رسول خدا، شرک « بيشترين چيزی که بر شما ميترسم شرک اصغر است" پرسيدند: 
 »رياء (خودنمايی)« فرمود: » اصغر چيست؟

يک شخص را از شرک اکبر، مانند عبادت بت و مخلوقات ديگر، که اينوع شرک  - 2
 .دائره اسالم خارج ميکند

و در واقع ميتوان گفت که يک کافر مشرک هست و يک مشرک کافر است، زيرا خداوند 
إِنَّ الَِّذيَن َکَفُروا ِمْن «اهل کتاب (يهود و نصاری) را در قرآن کافر خطاب کرده و ميگويد:

يعنی: ) » 6اِلِديَن ِفيَها أُولَئَِک ُهْم َشرُّ اْلَبِريَِّة (أَْهِل اْلِکتَاِب َواْلُمْشِرِکيَن فِی َناِر َجَهنََّم خَ 
اند" ولی در  جهنم  ، در آتش کتاب و نيز مشرکان  اند از اهل کافر شده  که  کسانی  گمان بی«

ِ َوَقاَلِت «سورة توبة آنها را مشرک خطاب کرده و ميگويد:  َّm َوَقاَلِت اْليَُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن
ِ َذِلَک قَْولُُهْم ِبأَْفَواِهِهْم يَُضاِهئُوَن َقْوَل الَِّذيَن َکَفُروا ِمْن َقْبُل َقاتَلَُهمُ النََّصا َّm َری اْلَمِسيُح اْبُن  ُ َّm

ِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيمَ  (30أَنَّی يُْؤَفُکوَن ( َّm َوَما  اتََّخذُوا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَبانَُهْم أَْرَبابًا ِمْن ُدوِن
ا يُْشِرُکونَ  و يهود «يعنی:  (31)»أُِمُروا إِالَّ ِلَيْعبُُدوا إِلًَها َواِحًدا َال إَِلهَ إِالَّ ُهَو ُسْبَحاَنهُ َعمَّ

  به  است  آنان  سخن  پسر خداست، اين  گفتند: مسيح  گفتند: عزير پسر خداست، و نصاری
را بکشد   کافرشدند، خدا آنان  از اين  پيش  جويند که می  تشبه  قومی  سخن  دهانهايشان به

گرفتندو   خدايی  خود را بجز هللا به  و راهبان  دانشمندان  شوند؟ اينان می  بازگردانده  چگونه
را بپرستند   يگانه خدای   که مأمور نبودند جز اين  که را عزير با اين  پسر مريم  مسيح

 ». گردانند می  ا او شريکب  او از آنچه  است  ، منزه جز او نيست  معبودی
پس يک مشرک کافر است زيرا مشرک نيز حقيقت و وحدانيت خداوند را با عمل شرک 
پوشانده است، و يک کافر مشرک است زيرا هوا و هوس و ضمير خود را اله قرار داده 

»  َهَواهُ ...  أََفَرأَْيَت َمِن اتََّخَذ إِلََههُ « است و آنرا بجای خداوند ميپرستد، خداوند ميفرمايد: 
خود قرار   را خدای  خويش  هوس  را که  کسی  آيا ديدی  پس« يعنی: ) 33 :  الجاثيةسوره (

پس در نتيجه کسی که عمدا در اسالم برای مردم حالل را حرام ميکند و يا حرام  »... داده
  را حالل ميکند در واقع هم کافر و هم مشرک هست.

  نواقض اسالم عبارتند از:
  شـرک آوردن در عبادت خـدای يکتا و برای او شريک قائل شدن. اول:

إِنَّ mَّ الَ يَْغِفُر أَن يُْشَرَک ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَک ِلَمن َيَشاء ( سوره ( خداوند می فرمايد: 
(خـداوند نمی بخشد که به او شرک آورده شود، و جز آن را برای هرکس  ). 116النساء 
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   آمرزد). می  که بخواهد،
َم mُّ َعلَيِه اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن ( ومی فرمايد:  أَنَصاٍر  َمن يُْشِرْک ِباxِّ َفَقْد َحرَّ

( بی گمان کسی که به خداوند شرک آورد، خداوند بهشت را بر  ) . 72( سوره المائدة آيه 
   آتش (دوزخ) است، و ستمکاران ياورانی ندارند).  او حرام می گرداند و جايگاهش

و از جمله شرک در عبادت خـداوند متعال دعا کردن مردگان و طلب مدد خواستن از 
   همچنين نذر کردن و ذبح و قربانی برای آنهاست. آنهاست، و 

کسيکه بين خود و بين خدا واسطه قرار دهد و از آن واسطه چيزی بخواهد(يعنی  دوم:
سازد) و از او شفاعت بطلبد و بر او تـوکل کند، چنين  خود را متوجه او دعای 

   است. اجماع علماء و دانشمندان اسالم بر کفر آنان   اشخاصی
کسيکه مشرکان را کافر نداند، و يا اينکه در کفر آن مشرکان شک و ترديد داشته  سـوم:
   ست.و يا اينکه مذهب آن مشرکان را صحيح بداند کافر ا باشد، 

کسيکه اعتقاد داشته باشد که هدايت و دستورهای غير رسـول اکرم صلی هللا عليه  چهارم:
صلی هللا عليه وسلم ، و يا  است از هدايت و دستورهای رسـول اکرم  کاملتر و بهتر   وسلم 

بهتر است از حکم و    صلی هللا عليه وسلم  اينکه بگويد حکم و قضاوت غير رسول هللا 
صلی هللا عليه وسلم ، مانند کسانيکه ُحْکم و قضاوت طواغيت(قوانين  امبر قضاوت پي

کشوری)را که غير شرعی باشد بر قوانين شرعی و دينی برتری می دهند و اينها  رسمی 
   می باشند. همه کافر 

برای امت اسالمی از   صلی هللا عليه وسلم  کسيکه به چيزی از آنچه رسول هللا  پنجم:
ُحْکم به قرآن و سنت آورده، بُغض ورزد، اگر چه به آن حکم  هدايت بشری و قضاوت و 

  دارد، باز هم جزو کافران می باشد. عمل کند، در حاليکه از آن نفرت 
ُ َفأَْحبََط أَْعَمالَُهمْ َذِلَک ِبأَنَّ «   خداوند متعال می فرمايد: َّm سوره محمد  »ُهْم َکِرُهوا َما أَنَزَل )

(اين از آن است که آنان آنچه را که خدا نازل کرده است ناخوش داشتند، در   ) . 9آيه 
   کرد). نتيجه خداوند اعمالشان را تباه 

دينی هر کسيکه به چيزی از دين مبين اسالم مسخره و ريشخند کند، همان  ششم:
آنرا از طرف باری تعالی آورده، و يا از ثواب و   صلی هللا عليه وسلم  رسـول هللا  که 

و کيفر آن، کافر شود، و دليلش قول تبارک و  نيکی و پاداش آن، و يا از جزا و عقاب 
)الَ تَْعتَِذُرواْ َقْد 65تَْستَْهِزُؤوَن(َوَرُسوِلِه ُکنتُْم  قُْل أَِباxِّ َوآَياِتِه ( تعالی است که می فـرمايد: 

. (التوبة) .(بگو: آيا بخدا و آيات او و رسولش ريشخند می  ) )66َکَفْرتُم َبْعَد إِيَماِنُکْم(
   ايمانتان کفر پيشه کرديد). کرديد؟ عذر نياوريد، به راستی که پس از 

تی بين دوستان و سحر و جادوگری و آنچه شامل آن می شود از قبيل طر و دس هفتم:
آن برای ديگران و کسی که آنرا انجام دهد، و يا از آن راضی شود کافر گردد و  جلِب 

َيقُوالَ إِنََّما َنْحُن    َوَما يَُعِلَّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّی( تعالی است که می فرمايد:  دليل قول تبارک و 
  ) . 102فِتَْنةٌ َفالَ تَْکفُْر( سوره ا البقرة  آيه 

(جادو) نمی آموختند مگر آنکه می گفتند: ما تنها   و(آن دو فرشته) به هيچ کسی ( 
   آموزنی هستيم، پس (با به کار گيری جادو) کافر مشو). (مايه) 
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کـردن از مشرکان و ياری کردن آنان بر ضد مسلمانان، و دليل آن قول   پشتيبانی هشتم:
نُکْم َفإِنَّهُ ِمْنُهْم إِنَّ mَّ الَ يَْهِدی َوَمن « تعالی است که می فرمايد:  باری  َيتََولَُّهم ِمّ
(و هرکس از شما آنانرا(يهود و نصاری )   ). 51سوره المائدةآيه »( الظَّاِلِمينَ  اْلقَْوَم 

خداوند گروه ستمکاران را هدايت  دوست گيرد، براستی که خود از آنان است، بی گمان 
   نمی کند).

صلی هللا  از مردم می توانند از شريعت و دين محمد   د باشد که بعضیکسيکه معتق نهم:
   کافر می باشد. خارج شوند   عليه وسلم 

َوَمن َيْبتَغِ َغْيَر اِإلْسالَِم ِدينًا َفَلن يُْقَبَل ِمْنهُ َوُهَو ِفی « خـداوند تبارک و تعالی می فرمايد: 
جز اسالم بجويد،   (و هرکس دينی )  85ان آيه : سوره آل عمر»  ( ِمَن اْلَخاِسِرينَ  اآلِخَرةِ 

   است). هرگز از او پذيرفته نمی شود و او در آخرت از زيانکاران 
   دهم: روی گردانی و اعراض نمودن از دين خدا و نياموختن اسالم و عمل نکردن به آن.

ن ذُِکَّر ِبآَياِت َرِبّ  و دليل آن خداوند می فرمايد:  ِه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها إِنَّا ِمَن َوَمْن أَْظَلُم ِممَّ
(و کيست ستمکارتر از کسی که به آيات   )  22(سوره السجدة آيه » ُمنتَِقُمونَ  اْلُمْجِرِميَن 

ما از گناهکاران انتقام خواهيم  پروردگارش پند يابد آنگاه از آن روی بگرداند، بی گمان 
   گرفت).

اينکه انسان جـدی باشـد و يا اينکه شوخی کنـد و و در تمامی اين نواقض و مخالفتها بين 
انجام آن بترسد، هيچ فرقی وجود ندارد، مگر کسيکه مکره يعنی مجبور شود به  يا از 

   نيست.  در حاليکه او راضی انجام آن عمل 
   و همه اينها از امور خطرناکی است که ممکن است مردم در آن واقع گردند.

آنها بر حذر باشد و بترسد از اينکه در اين گناهان بيفتد و پس بر مسلمان الزم است از 
   آن اجتناب و دوری ورزد. بايد از 

   مقدم وبهتر دانستن قوانين بشری بر قوانين اسمانی :
  را مورد بحث قرار داديم ولی بهتر ميدانيم از مسائل  برخی در مخالفت و نواقض چهارم 

   نيز به افزايم :که درتوضيح اين موضوع اضافات ذيل را 
اعتقاد داشته باشد که قوانين وضعی و رسمی کشور که مردم آنرا اختراع  شخصيکه هر

   بهتر است. قوانين الهی وآسمانی ساختهء بشر است از کرده اند و از 
   يا اينکه بگويد دستور اسالم برای قرن بيستم غير قابل قبول است.

سبب خسارت و عدم پيشرفت، و سبب  )م دين اسال (  و يا اينکه بگويد شريعت الهی
   ماندگی مسلمانان در قرن بيستم شده است. عقب 

يا اينکه بگويد دين اسـالم فقط واسطه و رابطه ای است بين خدا و بنده، و هيچ ربطی در 
   شؤون زندگی ندارد، پس کسيکه اين اعتقاد را داشته باشد نيز کافر است. ساير 

د آنچه بطور اجماع مسلمانان خداوند آنرا حـرام کرده، او آنرا زيرا با اين عمل و اعتقا
دانسته است، و کسی چيزی از آنچه خداوند حرام دانسته و حرمت آن واضح و  حالل 

مانند زناکاری و شرابخواری و رباخواری و قضاوت و حکم بغير از  آشکار باشد، 
  دالعزيز بن عبدهللا بن باز)( عب )اجماع مسلمانان کافر است. شريعت الهی آن شخص به 
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  بنابراين کسی که مرتکب يکی از موارد فوق شود کافر می گردد.  
البته نکته مهمی بايد رعايت شود و آن اينست که اگر کسی مرتکب اعمال نواقض اسالم 

وابطی ضشود نبايد بالفاصله وی را تکفير نمود بلکه خود تکفير نمودن دارای قواعد و 
آن تعجيل شود و دست به تکفير مردم زد، در زير به بررسی شرايط در داست که نباي

  تکفيير خواهيم پرداخت:
برای تکفيير کردن نبايد عجله کرد و شخصيکه از اسالمش يقين حاصل شد با شک نمی 

اسالم را از وی سلب نمود.و الزمست شروط تکفيير پديد آمده باشند و موانع آن  توان 
   ذيل به بررسی آن می پردازيم:باشد که در  برطرف شده 

وظيفه مسلمان اين است که ديگران را با بصيرت و آگاهی به سوی خداوند دعوت کند، و 
کسی امر نشده که در مورد نهانی های مردم حکم کند پس هرکس شهادتين را با زبان  به 

د و به مقتضيات آن عمل کند در ظاهر به اسالم و مسلمان بودنش حکم می شو بگويد و 
يا عملی را انجام نداده که او را از دايره اسالم خارج کند جايز نيست او  مادامی که حرفی 

سخن داليل واضحی از قرآن و سنت وجود دارد و سلف صالح  را تکفير کنيم و بر اين 
  .  اين امت بر آن اجماع کرده اند

 عليه وسلم می فرمايد:* از ابن عمر رضی هللا عنهما روايت شده که پيامبر صلی هللا     - 1 
هرگاه «اْمِرٍئ َقاَل ِألَِخيِه َيا َکاِفُر َفَقْد َباَء بَِها أََحُدُهَما إِْن َکاَن َکَما َقاَل َوإِالَّ َرَجَعْت َعلَْيِه*  أَيَُّما 

برادرش بگويد ای کافر قطعاً اين کلمه به يکی از آن دو برمی گردد اگر آن  شخصی به 
  ». کافر است و گرنه اين کلمه به خود گوينده آن برمی گردد  گونه که گفت، باشد،

از ابوذر رضی هللا عنه روايت شده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد:*َمْن    -  2 
ِ َوَلْيَس َکَذِلَک إِالَّ َحاَر َعلَْيهِ  َدَعا َرُجًال  َّm َّب هرکس به شخصی برچس * « ِباْلُکْفِر أَْو َقاَل َعُدو

بگويد ای دشمن خدا و او آن گونه نباشد (که او می گويد) جز اين نيست  کفر بزند يا به او 
  .  »برمی گردد که اين کلمه به خود او 

در اين آيات و احاديث کسی که کلمه کفر را بر برادر مسلمانش بدون دليل اطالق کند به 
  . است يد به شديداً برحذر شدهبدون علم سخن بگوهللا تهديد شده است واز اين که بر شدت 

   :بعضی از اقوال سلف در مورد دوری از تکفير
همانا قبول کردن، حرام کردن ، پاداش و عذاب و «امام احمد حنبل رحمه هللا می گويد: 

و رسولش است و کسی حق چنين حکمی را ندارد و بر  هللافاسق کردن حق  تکفير و 
و رسولش واجب کرده اند ، بپذيرند و آن چه که خدا و  هللاکه آن چه  مردم واجب است 

  . » حرام بدانند و آن چه خدا و رسولش خبر داده اند تصديق کنند رسولش حرام کرده اند 
از آيات و احاديث و کالم سلف صالح برای ما روشن می شود که تکفير از احکام شرعی 

وسلم برمی گردد و منهج سلف  که حکم آن به قرآن و سنت پيامبر صلی هللا عليه است 
همين است و جايز نيست برای کسی با اجتهاد و يا ظن و گمان خود يا تنها به  صالح نيز 

  …. کسی را تکفير نمايد حکم عقل خود 
خالصه سخن اين که : بر مسلمان واجب است که در اين مورد بدون علم و آگاهی و دليل 

کردن و يا خارج کردن کسی از دايره اسالم  قرآن و سنت سخن نگويد زيرا که وارد از 
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بزرگترين امور دين است و در اين مورد همانند ساير موارد دين، خدا و رسول برای  از 
است پس در کل حکم در اين مورد از آشکارترين احکام دين است و بر ما  ما کافی 

  .  يمو رسولش پيروی کنيم و از بدعت گذاری دوری گزين واجب است که از خدا 
   ضوابط تکفير:

بعد از آن که داليلی از تحريم تکفير مسلمان را بدون برهان و دليل واضح بيان کرديم 
  . ضوابط حکم تکفير را بدانيم حال بايد 

  : در اين مورد بايد دو قاعده مهم و اساسی را بدانيم
کفر است قاعده اول: کسی که قول يا عملی را انجام داده که طبق نصوص(قرآن و سنت) 

  .  خاطر وجود موانع و منتفی بودن شروط آن، حکم تکفير وی صادر نمی گردد  اما به 
به همين خاطر به مجرد اين که از شخص مسلمانی قول يا عملی کفر آميز صادر شود 

از اقامه حجت و بر طرف نمودن شبهه حکم تکفير وی صادر نمی گردد و او  مگر بعد 
  . شود خارج نمی از دايره اسالم 

اهل بدعت از جمله خوارج ، روافض ، قدريه و جهميه با اين قاعده مخالفت کرده اند و 
بدون اقامه حجت و برطرف نمودن شبهه افراد را تکفير می نمايند بلکه مخالفانشان  آنان 

  .  انجام قول يا عمل کفر آميزی تکفير می کنند را بدون 
آدمی را از دايره اسالم خارج نمی کند زيرا کفر  قاعده دوم: هر گناهی که کفر ناميده شود

کفر اصغر و کفر اکبر ؛ لذا بعضی از گناهان کفر ناميده می شوند در   :  نوع است  دو 
شخص را از دايره اسالم خارج نمی کند همان طور که در فرموده پيامبر صلی  عين حال 

ا ِبِهْم ُکْفٌر الطَّْعُن فِی النََّسِب َوالنَِّياَحةُ َعَلی اثْنَتَاِن فِی النَّاِس ُهمَ «آمده است: هللا عليه وسلم 
بين مردم وجود دارد که کفر می باشند طعنه زدن در نسب و نوحه  دو کار در » «اْلَمِيّتِ 

را از  انسان و جماعت اجماع کرده اند که اين دو گناه کبيره  اهل سنت   ». خوانی بر مرده
  .دون کفر يا کفر اصغر می باشند ه کفر دايره اسالم خارج نمی کند بلک

بعد از اين دو قاعده و داليلی که در مورد آن ها ذکر شد حال شايسته است که شروط و 
  . تکفير را که علما ذکر کرده اند را بشناسيم موانع 

  
  : شروط و موانع تکفير

با بررسی و تحقيق در قرآن و سنت و تبعيت از اقوال سلف در می يابيم که   شروط تکفير
  :  موارد زير خالصه می گردد شروط تکفير در 

  .  از او قول و عمل کفر آميزی ظاهر شود هرچند که ادعای اسالم را داشته باشد   -  1 
باشد؛ و اين حجت و به او حجت و دليلی در تبيين حق و از بين رفتن شبهه رسيده    -  2 

  .  از اهل علم و رأی است، نزدش ثابت باشد دليل اگر 
  .  بالغ و عاقل باشد  -   3 
  . به سبب تازه مسلمان بودنش معذور نباشد  .  4 
  .  مجبور نشده باشد   -  5 
  .به سبب زندگی در صحرا که از علم و اهل علم دور است، جاهل نباشد  -   6 



 سوره البينه

 

 

16 

  وانع حکم تکفير:ـم
  حال که شروط تکفير را دانستيم در مقابل اين شروط موانع تکفير قرار دارند که عبارتند 

  : از
  .آن چه موجب کفر قولی يا عملی می گردد در او ظاهر نشود   -  1 
بر او حجت دليل اقامه نشده باشد حال يا فقط به خاطر عدم بلوغش و يا به سبب    -  2 

  . سبت به آن به علت دوری از بالد اسالمیدر قلبش ، يا جهل ن داشتن شبهه 
  .بچه، ديوانه يا پيری نباشد که نمی داند چه می گويد  -   3 
جهل به آن چه که نسبت به آن حجت اقامه می شود مانند اين که کسی از اهل علم   -   4 

که بر او دليل و حجت اقامه کند يا اين که نسبت به کفرش معذور باشد مانند  يافت نشود 
  .زندگی کرده يا تازه مسلمان شده و احکام شرعی را نمی داند کسی که در صحرا 

إِالَّ  «مجبور شدن به قول يا عملی کفر آميز؛ همان طور که خداوند متعال می فرمايد:  -   5 
جز کسی که مجبور شده در حالی که قلبش با ايمان « »أُْکِرهَ َوَقْلبُهُ ُمْطَمِئنٌّ ِباِإليَمانِ  َمْن 

  .   »است آرام و مطمئن 
اين موارد بعضی از قواعد و شروط و موانع تکفير بود که علما آن را بيان کرده اند پس 

مسلمانی واجب است که آن ها را رعايت و بر آن ها توقف کند. به خاطر سرعت  بر هر 
در باره مسلمانان بدون علم، فتنه بزرگی حال به سبب مردم در مورد حکم  گرفتن بيشتر 

از علما يا به سبب داشتن شبهه و ضعف و سستی در قلب هايشان  جهل و يا دوری آن ها 
  . به وجود آمده است

راه نجات از اين فتنه بزرگ بازگشت به کتاب و سنت و متمسک شدن به ريسمان 
   . بانی سلف و مصلحان هدايت گر استو سنت) و پيروی از علمای ر قرآن  (  خداوند 

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم و واليان امر بعد از ايشان «عمر بن عبدالعزيز می گويد: 
هايی را وضع کردند: متمسک شدن به آن، تصديق کتاب خدا، کامل شدن اطاعت  سنت 

أيی مخالف دين خداست ؛ برای کسی جايز نيست که آن را تغيير دهد و ر خدا و قوتی بر 
هرکس به وسيله آن ها هدايت شود، او هدايت يافته است و هرکس به  آن ها داشته باشد 

کند، ياری شده است و هرکس مخالف آن باشد و از راه غير  وسيله آن ها طلب ياری 
روی گردان شده و او را وارد جهنم می کند که بد  مؤمنان تبعيت کند خداوند از او 

   ».سرانجامی است
  
  
  
  

 صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم.
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