
   
 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه در افغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 

 
 ۲۰۲۲/ ۲۸/۰۹         عبدالباري جهاني 

 

 و سزای آن Apostacyشتن گ ارتداد یا از دین بر
 

 ازامارت اسالمی سخن می یگ ار را با یک مولوی، که ظاهراً به نمایند گ در فیسبوک مصاحبه یک خبرنچندی قبل 
  شت و دین دی گ از دین خود بر فت هر مسلمانی که گ ر خود  گ مولوی صاحب در جریان سخن های دیفت، شنیدم. گ
بدَّل دینهُ فاقتُلُوهُ« را میاورد.   دیث» منحری را انتخاب نمود شرعاً باید کشته شود. مولوی برای اثبات سخانان خود  گ

 شت اورا قتل کنید. گ یعنی از اسالم برشت گ یعنی کسیکه ازدین خود بر
این حکم را از کجا آورده و خبرنگ  مولوی صاحب ن آیات و احادیث کمترین  بارهم، که طگ  فت که  باره  در  عاً 

ر نموده بود و چون مردم لسان  فت. مولوی صاحب حکم خودرا به لسان عربی صادگ  معلوماتی نداشت، چیزی ن
 فته هم نمیتوانند. گ چیزي  ، هر کلمه عربی را آیة میپندارند،عربی را نمی فهمند

است و برای هر یک آن حدود »حد«، که ترجمه آن در لسان پښتو و دری اندازه سزا میباشد، در شریعت شش نوع 
 انه مقرر شده اند: گ و سزاهای جدا

قذف یا سزای تهمت ناحق، حدالخمر یا سزای شراب نوشی، حدالسرقة یا سزای دزدی، حد  حدالزنا یا سزای زنا، حدال
 ري. گ قطاع الطریق یا سزای راهزنی و حدالبغاة یا سزای فاحشه  

سزای کفر و ارتداد معین نشده است؛ و حق متعال در باره رعایت نمودن حدود حد ما می بینیم که در این شش نوع 
.... وتلک حدودهللا فال تعتدو ها و من  میفرمایند  ۲۲۹وده اند. در البقرة سورة دوم آیة  نم حخود حکم صریح و واض

 یتعدَّ حدودهللا فأوالِءک هم الظالمون. 
 ترجمه: و این حدود هللا اند و کسانیکه از حدود تعین شده هللا تجاوز نمایند ظالم هستند. 

ر حق متعال برای مرتد و یا برای کسیکه از  گ سخت ترین سزا ها است. و ا گ  فتن نیست که سزای مرگ حاجت به 
بعمل  در قرآن کریم  ازآن  ر سزا تعین مینمودند حتماً ذکری  گ  و یا نوع دی  گ   شته باشد سزای مرگ  دین اسالم بر

ندین آیاة مبارکه داریم که در آنها ذکری از شتن در قرآن کریم چگ  میآوردند. حاالنکه در باره ارتداد یا از دین بر
 و تنها به سزای اُخروی اکتفا ورزیده اند.  سزای دنیاوی بعمل نیامده

میفرمایند: ان الذین ارتُّدوا علی ادبارهم من بعد ما تبیَّن لهم الهدی الشیطن سّول لهم و املی   ۲۵آیة   ۴۷سورة محمد  
 لهم.

ردند آنهارا شیطان تحریک نموده و به وعده  گ  راه راست از دین خود برمی  بعد از هدایت شدن به ترجمه: کسانیکه 
 های دروغین فریب داده اند. 

شتن در سورة آل عمران که سورة سوم است پنج آیة متواتر آمده که در یکی از گ در باره ارتداد یا از دین اسالم بر
ان را قتل  گ شتگ ورت این حکم، که از اسالم برآنها هم برای مرتد ذکری از سزا دنیایی به عمل نیامده. در این ص

 نمایید، از کجا آمده؟ 
أَنَّ الرسول و جاَء هم البیِّنات وهللا ال یهدی   سورة آل عمران: کیف یهدی هللا قوماً کفروا بعد ایمانهم و شِهدوا ۸۶آیة  

 القوم الظالمین. 
عقاید خودرا تغییر میدهند و این را دیده باشند که  ترجمه: » چطور هللا آنها را هدایت نمایند که بعد از ایمان آوردن 
 ر هللا قوم ظالمان را هدایت نمی نمایند« گ پیغمبر برحق است و برای آنها همه چیز را به اثبات رسانیده اند. م 

 علیهم لعنتة هللا والمالیکة و الناس اجعمین. سورة آل عمران: أوالِءک جزآُوهم اَنَّ  ۸۶آیة 
 لعنت شدن از جانب هللا و مالیکة و همه انسانها است«ترجمه: » سزای آنان 

 سورة آل عمران: خلدین فیها ال یخفَُّف عنهم العذاب و ال هم یُنظرون.  ۸۸آیة 
 « ترجمه: آنها برای دایم درین عذاب خواهند بود. عذاب آنها کم نخواهد شد و نه به آنها مهلت داده خواهد شد

 تابوا من بعد ذالک و أصلحوا فان هللا غفور الرحیم. آل عمران: اال الذین  ۸۹آیة 
و به راه راست بیایند. هر آیینه هللا بخشاینده و مهربان    دترجمه: » به استثنای کسانیکه بعد از مرتد شدن توبه کنن

 است«
 اوالِءک هم الضالون. سورة آل عمران: ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم اُزدادوا کُفراً لن تُقبل توبتهم و  ۹۰آیة 
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 ورزند توبه آنها قبول نمی ادتکفر را اختیار نمایند و بعد ازآن بر کفر خود زی آنهاییکه بعد از ایمان آوردن »ترجمه: 
 مراهان هستند« گ ردند و آنها از  گ

فر  حتی در سورة نساء، که چهارم سورة قرآن کریم است برای دو دفعه ایمان آوردن و دو دفعه کافر شدن و بر ک
 ردیده. بلکه هیچ سزای دنیایی تعیین نشده است. گ ذکر ن  گ  خود زیادت ورزیدن هم سزای مر

 و ال لیهدیم سبیال. ان الذین آمنوا ثُمَّ کفروا ثم آمنو ثم کفروا ثم اُزدادوا کفراً لم یکن هللا لیغفرلهم 
ردند و بعد ازآن  گ ن بیاورند و باز هم کافر  ترجمه: » کسانیکه ایمان بیاوند و بعد ازآن کفر را اختیار نمایند و باز ایما

 را براه راست هدایت می فرمایند. نبر کفر خود زیادت ورزند هللا آنها را عفو نمی نمایند و نه آنا 
شتن و بر کفر گ تی دو دفعه بعد از ایمان آوردن و برح شته، گ می بینیم که در قرآن مبارک برای مرتد یا از دین بر

نت خود را می عردیده و حق متعال بر آنها لگ  چه که هیچ سزای دنیایی تعیین ن  گ   مر  خود زیادت نمودن سزای
 خرة وعده عذاب را میدهند. فرستند و در آ

صحیح بخاری، که در ترجمه اُردوی  ۲۷۹۵ار مصاحبه مینمود ظاهراً به حدیث شماره گ مولوی صاحبیکه با خبرن 
یکه ما به آیة سورة االعراف ایمان آورده ایم که میفرمایند: »  است، استناد میورزید. در حال  ۲۸۰۰همان کتاب حدیث 

د. از هللا بترسید. هر آیینه هللا  یعملی نموده او از چیزیکه منع میفرمایند پرهیز کنامر میکنند همان را  سولچیزیکه ر
 یرند«گ در عذاب دادن از سختی کار می

با احکام صریح قرآن کریم مغایرت داشته  گ  م نیمتوانیم که ر احادیثی که  به خاطری قبول کرده  آنها را  باشند ما 
حضرت رسول اکرم ص هیچ وقت حکمی را ننموده اند که با احکام قرآن مغایرت داشته باشد. قرآن بهترین رهنما و  

فت که گ  حجة الوداع، که آخرین خطبه شان است، به مردم خطبه رهبر مسلمانان است و حضرت رسول ص حین 
 وقتی از قرآن پیروی میکنید روی شر را نمی بینید. ذاشته ام و تا گ بحیث رهبر   برای شما قرآن را

میالدی، که قبل از همه به جمع آوری و نقد احادیث    ۸۷۰-۸۱۰برای قاریین محترم معلوم باد که امام اسماعیل بخاری  
هزار احادیث    ۵۹۳و چند احادیث را انتخاب نمودند و    ۷۰۰۰هزار احادیث تنها   ۶۰۰اقدام ورزیده اند از زیاده از 

را    ۶۰۰۰میالدی از همان مقدار احادیث تنها    ۸۷۵-۸۱۷اج  لم بن الحج س. به همین منوال مباطل اعالن نمودندرا  
 باطل اعالم کرد. هزار را  ۵۹۴انتخاب نموده و باقی 

 ۶۳۱تا زمان امام بخاری و امام مسلم، که از وفات حضرت رسول ص  ردد که  گ ین ارقام معلوم میزازین حقیقت و ا
ذاران جمع نمودن گ  س  بودند و از همین رو اساذشت، صدها هزار احادیث جعل شده  گ  سال می  ۲۰۰میالدي زیاده از  

 احادیث آنها را رد نمودند.
قرآن کریم    ۴۴برای مسلمانان بهترین رهنما و بهترین محک همین قرآن کریم است و حق متعال درسورة پنجم آیة  

 میفرمایند: فلم یحکم بمآ أَنزل هللا فأُوالِءک هم الکافرون. 
 آیات نازل شده از طرف هللا حکم نمی کنند کافر هستند. ترجمه: ... و کسانیکه طبق هدایات 

که بر جناب خودشان نازل شده بودند، چطور  حضرت رسول ص با درنظر داشت چنین صراحتها، در قرآن کریم، 
ر در  گ ا تعیین مینمود؟ گ  ان را سزای مرگ شته  گ مخالفت کرده میتوانست و، مغایر با این احکام صریح، از دین بر 

ان از دین اسالم یا مرتدین ابهامی موجود میبود و صراحتی وجود نمیداشت حضرت رسول گ  شته گ  باره سزای بر 
 اکرم ص حتماً حکم خودرا صادر مینمودند.

ناه بلکه، طبق حکم  گ را خواستن و عملی نمودن نه تنها   گ  ان از دین اسالم سزای مرگ شته  گ به این ترتیب برای بر 
 سورة پنجم، کفر است.  ۴۴آیة 

 سورة بقره یا سورة دوم قرآن کریم میفرمایند:  ۲۵۶ل در آیة حق متعا
ال انفصام لها  ال اکراه فی الدین قد تبیَّن الرشد من الغی فمن یکفُر بالطغوِت و یوءمن باهلل فقد استمسک بالعُروةالوثقی

 وهللا سمیع علیم. 
  جداشده و آشکار است. کسانیکه راه شیطان را  ترجمه: در دین جبر و اکراه وجود ندارد. حقیقت از دروغ و افتراء 

سستنی نیست. هللا میشنوند و بر  گ  ونه  گ  که به هیچ   ذاشته و بر هللا ایمان آورده اند آنها تمسک به طنابی نموده اندگ
 همه امور داناست. 

مرتدین را  ان یا  گ   شته  گ  درحالیکه درین آیة آخر انتخاب دین بصورت کل اختیاری است چطور میتوان از دین بر
 تعیین نمود؟  گ  سزای مر

ردیده که نزد حق متعال تنها دین اسالم مورد قبول است. گ سورة سوم یا آل عمران این حکم واضح  ۱۹البته در آیة 
نَّ هللا  م و ما اَختلف الذین اُتوالکتاب ااِّل من بعد ما جاَء هُم العلم بغیاً بینهم و من یکفر بآیت هللا فا اِنَّ الدین عندهللا االسال

 سریع الحساب. 
ترجمه: هر آینه در نزد هللا دین اسالم از همه بهتر است. به کسانیکه کتاب داده شده است و بعد ازآن که همه حقایق  

ردیده اند و باز هم با اسالم مخالفت نموده اند آنها این عمل را تنها از روی حسد و عداوت مرتکب گ برایشان روشن  
 نشانه ها ودالیل واضح و آشکار هللا انکار میورزند هللا با آنها به زودی حساب خواهند کرد.  شده اند. و آنهاییکه از 
همین سورة مبارکه حکم مینمایند: و من یبتغ غیراالسالم دیناً فلن یُقبل ِمنهُ و هو فی اآلخرة   ۸۵به همین منوال در آیة 

 من الخسرین. 
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ردد و در آخرة از زیانکاران  گ  انتخاب میکنند عبادت آنها قبول نمی  ری را گ  ترجمه: کسانیکه غیر از دین اسالم دین دی 
 د بود. نخواه

ما می بینیم که در آیات مبارک فوق الذکر به کسانیکه از قبول نمودن دین اسالم انکار میورزند و باز هم بر ادیان  
آل عمران برای مرتد و از دین    نیاکان خود باقی میمانند و به کفر ادامه میدهند همان سزا داده میشود که در سورة 

به بر  تنها سزای اخگ  شته  گ  اسالم  روی داده  ان تعیین شده بود. در هر دوصورت سزای دنیاوی موجود نیست و 
 میشود.

 اجعه به احکام احادیث میشویم؟  ه مردر کدام حاالت مجبور ب
ابهامی موجود باشد ما در چنین  وقتی در قرآن کریم در مورد یک مسله یا اوامر و نواهی صراحت موجود نباشد و 

  جعه به احادیث هم سوال حل ن ار در صورت مرگ  موارد و توضیح خواستن بیشتر به احادیث مراجعه مینماییم و ا 
به قیاس و اجماع و علمای جیّد اسالم رجوع میکنیم. ولی اگ شتن از اسالم در قرآن کریم  گ  ر درمورد برگ  ردد 

و این هم معلوم نیست که حدیث» من بدَّل دینهُ فاقتلوهُ«  احادیث مراجعه نمود؟  وضاحت کامل موجود باشد چرا باید به  
ضعیف است، جعلی است و یا حدیث قابل اعتبار میباشد. همین حدیثیکه به آن استناد ورزیده میشود در کتاب صحیح  

 مسلم وجود ندارد.
م که حکم به قتل نمودن مرتد با قضیه ر وقتی این حدیث را در کتاب صحیح بخاری میخوانیم می بینیگ از طرف دی

بخاری ترجمه اُردو میخوانیم: علی بن عبدهللا از قول سفیان   ۲۸۰۰در حدیث  ایکه در کتاب ذکر شده اصالً نمیخواند.
وید که علی رض یک قوم را) که پیروان عبدهللا بن سبابودند و گ  و سفیان از قول ایوب و ایوب از قول عکرمه می

ر به عوض گ  فت که اگ  در آتش سوزانید. وقتی این خبر به ابن عباس رسید او    ه علی قایل بودند(مقام خدایی را ب
) یعنی در    علی من میبودم این کار را نمیکردم؛ زیرا نبی اکرم ص فرموده اند که هیچ کسی را عذاب خدایی ندهید 

 اورا بقتل برسانید.  رددگ آتش نسوزانید جهانی( و نبی اکرم فرموده اند هر کسیکه از دین خود بر 
 یرد. علی یک قوم را در آتش میسوزاند و عباس میگ این حکم آخری به اصل قضیه نمیخواند و چندان ارتباط نمی

اورا بقتل    رددگ  فته که هرکسیکه از دین خود ب گ  ر من میوبدم این کار را نمیکرکردم و نبی اکرم ص گ  وید که اگ
 هیچ ارتباط ندارد. برسانید. حدیث و حکم پیغمبر ص با هم 

آیات قرآنی و احکام صریح   ۱۰فته ایم؛ حضرت پیغمبر ص چطور میتوانست که در مقابل تقریباً گ  قسمیکه قبالً هم 
انه خودرا صادر نموده که با احکام صریح قرآنی مغایرت داشته باشد. زیرا این کتاب  گ ارتداد حکم جدا آنها در مورد 

شده است و او نسبت به همه کس مسوول و مکلف به تبلیغ و عملی نمودن آن مقدسی است که بر خود آنجناب نازل 
 بود.

ما مسلمانها تنها بر کتب آسمانی و قرآن کریم ایمان آورده ایم که کالم خداوند است. ما در مقابل نصوص قرآنی به  
به هیچ صورت اعتبار داده  احادیثی که آنها را انسانها جمع آوری نموده و کار انسان از سهو و خطا خالی نمیباشد  

 نمیتوانیم. 
در قرآن کریم بیش از ده آیات داریم که کفر و ایمان را منوط و مربوط به اراده خداوندي   ذریمگ  ازین همه که ب

ونه به راه راست  گ  میداند. کسانی که ایمان در نصیب شان نباشد به هیچ صورت ایمان آورده نمیتوانند وه به هیچ 
شته هر دو شامل میباشند. زیرا هر دو از  گ  از دین بروری کفار و مسلمانهای کافر شده یا  گ  نمی آیند. دراین کت

نعمات اخروی محروم هستند و حق متعال فرموده که آن ذات پاک اینهارا از منفعت ایمان محروم  روشنی ایمان و  
 ، حضرت رب الجلیل در خطاب به حضرت رسول ص میفرمایند: ۱۰سورة یونس یعنی سورة   ۹۹ساخته اند. در آیة 
 من من فی االرض کُلُّهُم جمیعاً أَ فاَنت تُکِرهُ الناس حتی یکونو مومنین.و لوشاء ربّک آلَ 

ی مینمایند ایمان میآوردند. آیا تو میتوانی گ همه انسانهاییکه در روی زمین زند ارت میخواست گ ر پروردگ ترجمه: ا
 که انسانها را به خالف اراده آنها مسلمان بسازی؟ 

 : و ماکان لنفٍس ان تومن اال باذن هللا و یجعل الرجس علی الذین ال یعقلون. به تعقیب همین آیة مبارکه میخوانیم
یرند لعنت  گ از عقل کار نمیار ایمان آورده نمیتواند و حق متعال بر آنهاییکه گ ترجمه: هیچ کسی بدون اجازه پرورد

 خودرا می فرستد و برآنها پلیدي میاندازند. 
خطاب به حضرت رسول ص میفرمایند» آنهاییکه کفر را اختیار نموده در    آیات ششم و هفتم سورة دوم قرآن کریم 

وش های آنها مهرنهاده و برچشمان  گ  خبر بسازی و یا نسازی برای آنها فرق نمیکند. هللا بر قلوب و  ر تو آنها را  گ  اند ا
 آنها پرده انداخته اند و عذاب سخت در انتظار شان است. 

متعال است و عذاب های دوزخ در انتظار کفار است. در این عذاب کفار و از   می بینیم که کفر و ایمان در اراده حق 
شته ها هردو شریک هستند زیرا چشم عقل هردوی آنها کور هستند و در صورت انکار از ایمان آوردن  گ  ایمان بر 

ن کریم  است، با احکام قرآ   گ   آنها که سزای مرتنها منتظر عذاب اخروی هستند و سزای دنیوی، آنهم سخت ترین  
 نمیخواند.

 ضعف تاریخی حدیث مذکور:
ازهمه مهمتر اینست که همان واقعه ایکه این حدیث بدان منسوب است و به همین سبب به میان آمده اصالً واقع نشده.  

رفته که قومی را و یا  گ ی حصه نه گ حضرت علی بعد از وفات حضرت رسول اکرم ص تا خلیفه شدن در هیچ جن 
را با معاویه رض، ام المومنین عایشه و بعد   هاگ  چند تن از آن را بسوزانند. علی رض بعد از خلیفه شدن همه جن 
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ی نه کرده اند.  گ ازان با خوارج نموده اند. علی رض با پیروان عبدهللا سبا، که به شیعه غاُلت مشهور اند، هیچ جن
به این حساب حدیث مذکور، که در بخاری تنها یک روایت از آن موجود است و حدیث الضعیف خوانده میشود از  

و به این حساب از اعتبار ساقط میشود. اینکه چرا این حدیث از هر لحاظ ضعیف   ی اساس و غلط استلحاظ تاریخی ب
داده میشود به غور و دقت میارزد و   گ  شته سزای مرگ ردد و به کسان از دین برگ و بی اساس تا امروز عملی می

 باید توجه مسلمانان را بدان معطوف داشت. 
و در وقت خود در زمره اشخاص عالم میآمد ضمناً یک    داماد پیغمبر بود  حضرت علی نه تنها یک جنرال قوي و

تاریخ اسالم درباره   آنجناب منسوب نمودن در حق او ظلم است.  به  آدمها را  مسلمان صادق بود. قصه سوزاندن 
 حضرت علی این چنین روایت را هیچ وقت قید نکرده است. 

 قضیه عبدهللا ین سعد بن اب سرح: 
ی و الیق آنحضرت بود.  گ د بن ابی سرح از جمله اصحاب حضرت رسول ص و یکی از کاتبان همیشعبدهللا بن سع

تبلیغات نمود و گ  برریخت، از اسالم  گ  او پس از چندی از مدینه   باکفار مکه یکجا شد. او بر ضد اسالم  شت و 
د. وقتی لشکر اسالم خصوصاً در هجو نمودن حضرت سرورکاینات ص آنقدر اشعار سرود که اورا قلباً آزرده نمو

ی ذکر نمود که خون انها مباح  دمکه را فتح کرد آنحضرت ص، عبدهللا بن ابی سرح را در زمره اشخاصی محدو
 بود.

پناه برد. حضرت عثمان   ادرعبدهللا بن ابی سرح بر او  به خانه  به    رضاعی حضرت عثمان بن عفان بود و  اورا 
شتاند ولی ابی سرح کلمه شهادت گ ص روی خودرا از وی  فته میشود که آنحضرتگ حضور آنحضرت ص آورد. 

 خواند و با عثمان بن عفان از مسجد خارج شد.  
نه تنها به قتل نرسید بلکه بعد از خالفت ابوبکر صدیق و عمر بن خطاب در زمان خالفت عثمان  عبدهللا بن ابی سرح 

ردید و عمرو بن عاص را از  گ مقرر  بن عفان به عوض عمروبن عاص، که یک شخصیت باکفایت بود، والی مصر
 خود ناراض ساخت. 

عبدهللا بن ابی سرح نه تنها از اسالم برآمده و کافر شده بود بلکه بر کفر خود زیادت فوق العاده نمود ه بود و حضرت  
اسالم ر واقعاً به کسی که از گ رسول ص را از خود ناراض ساخته بود و چندین سال در هجو او شعر سروده بود. ا

  داده میشد بایست که عبدهللا بن ابی سرح به قتل میرسید  گ  روی برتافته و بر کفر خود زیادت ورزیده بود سزای مر
و حضرت رسول ص هم در برابر قانون و حکم شرعی لحاظ و مراعات داماد خود را نمیکرد. زیرا شریعت بذات 

ر وظیفه حضرت گ  ز هر شخص دیاساختن حد بیشتر    خود یک قانون است و در مقابل قانون همه یکی هستند. جاری
ران باز  گ  ذشت میکرد راه برای دیگ  ر او با وجود چنین حد در مقابل خویشاوندان خود  گ  رسول ص بود زیرا ا

 میشد.
 پایان 
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