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 اشاره

ترین تهدید فر جهان اسالم، تکفیر مسلمانان اسـت کـه کشـتار فجیـع مسـلمانان و  امروزه، مهم
هـای هـای جریـان از جنایت هراسی، از نتایج اصلی آن است. کشورهای غربی با حمایت اسالم

فر جهان به فنبال ایجاف جنگ فاخلـی و تفرقـه فر تکفیری، عالوه بر ایجاف چهره منفور از اسالم، 
باشند. تسـلط بـر انـرژی غـرب آسـیا و  کشورهای اسالمی و تجزیه آنها به کشورهای کوچک می

ل منطقه، اهدافی است که آمریکا امـروز بـا ابـزار  ایجاف یک کشور صهیونیستی به عنوان قدرت او 
 های تکفیری به فنبال تحقق آن است. جریان

لین های گروه بار فر مصر ظهور یافتنـد و بعـد از تهـاجم شـوروی، بـه افغانسـتان  تکفیری برای او 
تیمیه، به تکفیر مسـلمانان  رفتند. این افراف، جهاف را واجب عینی فانسته و با تمسک به فتواهای ابن

. مشـهور شـوند« سلفیه جهـافی»ها به جهاف، باعث گرفید تا به  پرفاختند. تأکید فراوان این گروه
آنان بعد از اتمام جنگ افغانستان، القاعده را به رهبری اسامه بن الفن تشکیل فافنـد و فر یـازفهم 
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های فوقلوی سـازمان تجـارت جهـانی توسـط فو هواپیمـا فـرو ریخـت و  م، برج199۳سپتامبر 
 آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، به افغانستان و عراق لشکر کشید.

های مختلف تکفیری به عراق آمده، به مقابله بـا آمریکـا پرفاختنـد؛  ق، گروهبا وروف آمریکا به عرا
هـل أتـاک حـدیث »فر عراق ظهور کرف که با نوشتن کتاب « ابومصعب زرقاوی»اما فرفی به نام 

، شیعه را فشمن اصلی خوف معرفی کـرف و بـه کشـتار و قتـل شـیعیان پرفاخـت و ایـن، «الرافضه
 تکفیری فاعش.شروعی بوف برای ایجاف گروه 

 ظهور داعش

ای القاعده را به ، رهبر القاعدۀ جهان، با صدور بیانیه«ایمن الظواهری»با آغاز شورش فر سوریه، 
شورش و جنگ فر شام فرا خواند. پس از مدتی کوتاه، نیروهای تکفیـری از سراسـر جهـان بـرای 

بغدافی نیز بـا افـراف خـوف  شدن به نیروهای القاعده، به سوی سوریه رهسپار شدند. ابوبکر ملحق
را اعـالم « فولت اسـالمی عـراق و شـام»م، تأسیس 19۳۱ای فر سال وارف سوریه شد و فر بیانیه

« جبهـة النصـرة»شوف. فر مقابل، القاعده سوریه، اسـم خـوف را  می« فاعش»کرف که مخفف آن، 
ز یکـدیگر را کشـتند و گذاشت و این چنین، این فو گروه تکفیری به جان هم افتافه و عده کثیری ا

 همدیگر را کافر خواندند.
با توجه به اختالفات شدید فاعش و جبهة النصـرة، ایمـن الظـواهری، رهبـر القاعـده جهـان، فر 

ای صافر کرف و ابـوبکر البغـدافی را خطاکـار فانسـت. فر مقابـل،  حمایت از جبهة النصرة بیانیه
که فر آن نفاقی وجوف نـدارف، توصـیف کـرف و ابوبکر بغدافی گروه خوف را فسطاط )خیمة( ایمان 

نامید و این چنـین، راه خـوف را از « خیمه کفر»ها و کشورهایی را که مخالف او هستند، سایر گروه
 القاعده جدا کرف و گروه تکفیری جدیدی فر منطقه شکل گرفت.

 از سوی داعش جهانی اعالن خالفت

سـن ت عـرب عـراق، بـه  ها و چراغ سـبز اهل بعثیم، با همکاری 19۳۴فاعش فر ماه مبارک سال 
موصل حمله کرف و با خیانت استاندار موصل، این شهر را تصرف نموف و ابوبکر البغدافی افعای 

ای، با اشاره به پیروزی مسلمانان بر کسری و روم فر صـدر اسـالم و  خالفت کرف. فاعش فر بیانیه
ا ایران )شیعیان( و غرب معرفی کـرف. فر ایـن تشبیه آن با وضعیت کنونی، فشمنان اصلی فاعش ر

 بیانیه، ایران همان کسرای زمان پیامبر تلقی شد که باید با آن جنگید.
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کنـد و  یاف می« فولت آخرالزمان»از نکات جالب این پیام، آن است که از خالفت فاعش با عنوان 
کنـد.  مـریم اعطـا می بن کند که فاعش همان خالفتی باشد که پرچم را به حضرت عیسـیفعا می

کند  فاعش فر این پیام، ایمن الظواهری، رهبر القاعده جهان را به گمراهی از مسیر جهاف متهم می
 شوف. یاف می« مرتدان»عنوان   و از علویان سوریه و حاکمان سکوالر به

 ها به خالفت ابوبکر بغدادی واکنش

اکنش به این اقدام، به فو فسـته تقسـیم های تکفیری فر و با افعای خالفت ابوبکر البغدافی، گروه
شدند؛ برخی با بغدافی به عنوان خلیفه بیعت کرفند؛ ولی ایمن الظواهری رهبر القاعـدۀ جهـان، 

عـدنان عرعـور،  1«جوید.القاعده، نسبت به اعمال و رفتار فاعش براهت می»فر این زمینه گفت: 
ارج توصیف کـرف و آنـان را تکفیریـان از علمای سلفی سوریه و حامی جبهة النصرة، فاعش را خو

عدنان عرعور، همان فرفی است که جهاف فر سوریه را جهـاف فر راه خـدا  2عصر حاضر فانست.
 معرفی کرفه بوف.

ای بـا عنـوان شیخ، مفتی اعظم سعوفی و رهیس هیئت کبار العلما ، با انتشار بیانیـهعبدالعزیز آل
کرفه، باعث تفرقه میـان امـت اسـالمی شـد و بـا فاعش را خوارج عصر معرفی « تبصرة ونکری»

شیخ، کشتار فاعـش را محکـوم و  فعوت مسلمانان به وحدت، آنها را از فاعش برحذر فاشت. آل
گفتنی است که مفتـی عربسـتان، پیوسـتن بـه القاعـده فر  3آنان را غلوکننده فر تکفیر معرفی کرف.

که فاعش افعای خالفت کـرف و حکومـت آل  الله خوانده بوف؛ اما زمانی سوریه را جهاف فی سبیل
 سعوف را به چالش کشید، به یکباره پیوستن به فاعش گناه کبیره فانسته شد.

 نامه داعش عقیده

م، عقایـد ایـن 1997ای فر سال ابوعمر البغدافی، سرکرفه القاعده، بعد از زرقاوی با انتشار بیانیه
عقاید فاعـش بـر  4شوف. ترین آنها اشاره می به مهمگروه افراطی را فر نوزفه بند نکر کرفه است که 

                                                           

1.http://www.al-akhbar.com/node/199979 

2.http://www.elmarada.org/video/latest/aeraour-wasted-blood-daash 

3.http://murajaat.reasonedcomments.org/2014/08/081901-wahhabism.html#.VCq4HhbjFYE 

ِبیُقْل ِإِنی َعَلی َبیَنٍة ِمن . ابوعمر بغدافی، 4 https://nokbah.com/~w3/?p=1264، نخبة االعالم الجهافی؛ ر.ک: َر

« هذه عقیدة الدولة االسالمیة فی العراق والشـام»نوار صوتی این سخنرانی، فر همین لینک وجوف فارف و فر یوتیوب، با نام 
 موجوف است.
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 های خوف آنها به شرح زیر است: اساس بیانیه
« مظاهر شرک و تحریم ابزارهای آن، اعتقـاف فاریـم.  ما به نابوفی تمامی»گویند:  ها می . فاعشی۳

بوفن  تمـام بناهـای قبـور اولیـای الهـی را بـه گمـان شـرک 1ها با استدالل به روایات شان، فاعشی
َفَقـاُلوااْبُنـواَعَلـْیِهم... »فرمایـد: کنند؛ حال آنکه قرآن فربـاره اصـحاب کهـف می تخریب می

ا همچنین، فر هیچ کتاب تاریخی، تخریب قبور به فست صحابه گزارش نشـده اسـت.  2؛...ُبْنَیان 
را فتح کرفند، هیچ قبری را تخریب نکرفند، بلکـه بـه قبـر  هنگامی که صحابه، ایران، شام و مصر

اش فر شام و فانیال نبی فر شوش احترام نهافند. فیگر آنکه پیامبر را فر خانـه حضرت ابراهیم
تـوان  ففن کرفند که فارای بنا بوف. بنابراین، با استناف به حـدیثی مجعـول و بـا تفسـیر اشـتباه، نمی

به اولیای خدا و آزرفگـی فل مسـلمانان   احترامیفانست و موجب بیها مسلمان را مشرک  میلیون
 شد. 

ها )شیعیان(، طایفۀ مشرک و مرتدی هستند که از تطبیـق بسـیاری  رافضی»ها:  . به اعتقاف فاعش1
شـان جـایز، ای، مسلمان نیسـت و کشـتنورزند. بنابراین، هیچ شیعهاز شعاهر ظاهری امتناع می

 «  بلکه واجب است.
هـایی کـه پایـه و اساسـی  تیمیه و تهمت های اشتباه ابن ها و برفاشت ها با تحلیل فانه، فاعشیمتأس

کنند. به تعبیر مقام معظـم  زنند و فر زمین فشمن اسالم بازی می ندارف، به جنگ مذهبی فامن می
جهـل یـا الله، از  شا  زند که ان اند و جهلشان به کشتار مسلمانان فامن میرهبری، این افراف جاهل

 غرض خارج شوند.
فیدگاه ما فرباره ایمان، فیدگاهی بین خـوارج غلوکننـده و اهـل مرجئـه »گویند:  ها می . فاعشی۱

را  3که شهافتین را بگوید و اسالم خـوف را آشـکار کنـد و نـواقض اسـالم کننده است. کسیافراط
کنیم. همانا کفـر، بـر فانیم و باطن او را به خداوند متعال واگذار می انجام ندهد، او را مسلمان می

                                                           

ایـی وجـوف فارف. ر.ک: رضـوانی، . از سیوطی نقل شـده اسـت کـه از ابوالهیـاج فقـط همـین روایـت فر منـابع رو1
 . 6۱۱، ص گری و پاسخ به شبهات سلفی

 .1۳، آیه  . کهف2
ــاب 3 ــه فر کت ــت ک ــت اس ــزف وهابی ــالم ن ــواقض اس ــان ن ــش، هم ــزف فاع ــالم ن ــواقض اس  نااواقا اإلسااالم. ن

عبدالوهاب تجلی یافته است. فر اعتقاف آنان، توسل، شفاعت و استغاثه به ارواح اولیای الهی، از جمله موارف  محمدبن
 شوف. نواقض اسالم است که باعث خروج فرف از اسالم می
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شوف که به صورت قول یا فعـل  فو قسم است: کفر اکبر و کفر اصغر. حکم کفر، بر کسی واقع می
ن و حکم بر خلوف او فر جهنم، متوقف بر اثبـات  یا اعتقاف آن را کسب کند؛ اما تکفیر شخص معی 

 «شدن موانع آن است. شروط کفر و منتفی
عبـدالوهاب اسـت؛ زیـرا بیشـتر  تیمیـه و محمدبن مشکل فاعشی، پذیرش کورکورانـه عقایـد ابن

عبدالوهاب بیان کـرفه و اکنـون فاعـش فر شـهرهای تحـت اشـغال  نواقض اسالمی که محمدبن
م، نـاقض اسـالم نیسـت و بـه خوف، بر کوی و برزن زفه است، به تصریح همه علمای بزرگ اسال

 تیمیه، ناقض گماشته شده است. ها و به تأسی از ابن تصور غلط سلفی
هـا و  تحاکم به سوی طاغوت که همان احکام وضعی و قوانین عشـایر و فولت». آنان معتقدند: ۴

َأنـَّزَلَوَمنَلْمَیْحُكمِبَمـا»فرماید:  مجالس است، از نواقض اسالم است؛ زیرا خداوند متعال می
  1«الّلُهَفُخْوَلِئَكُهُماْلَكاِفُروَن

جای شگفتی است که سلفیان جهافی، ایـن آیـه را فال  بـر کفـر حاکمـان اسـالمی و نماینـدگان 
کنند؛ اما فو آیـه  فانند که به آنان کمک می می  مجلس شوراهای کشورهای اسالمی و فیگر مرفمی

َوَمنَلْمَیْحُكمِبَما»و  2«مِبَماَأنَّزَلالّلُهَفُخْوَلِئَكُهُماْلَفاِسُقوَنَوَمنَلْمَیْحكُ»فرماید:  بعد را که می
 بینند  را نمی 3«أنَّزَلالّلُهَفُخْوَلِئَكُهُمالَّظاِلُموَن

واجب و تقدم فیگران بر ایشان، حـرام اسـت  . فر نگاه فاعشیان، تکریم و تعظیم پیامبر اکرم6
بیت مطهـر و اصـحاب بـزرگ ایشـان از و کسی که افعا کند به مقام آن جناب شریف و مقام اهل

شوف. بنابراین، شیعیان و صوفیانی کـه بـرای بزرگـان خلفا و سایر اصحاب رسیده، کافر و مرتد می
 اند، کافرند. هلهمسان، بلکه باالتر از اصحاب پیامبر قا خوف، مقامی 

پرسـتی و گرایی و وطـنهای آن، مانند ملیها و تنوع گرایشزفگی با تفاوت پرچمهمانا غرب. »6
شوف و تمام کسـانی کـه کمونیستی و بعثی، کفر آشکار و موجب نقض اسالم و خروج از فین می

کرفن امـر  نفر فعالیت سیاسی مشارکت فاشته باشند، مانند احزاب سیاسی که به فنبـال جـایگزی
فیگری به جای فین خداوند و تسلط فشمنان خداونـد از صـلیبیان و روافـض )شـیعیان( و سـایر 

                                                           

 . ۴۴. ماهده، آیه 1
 . ۴7. ماهده، آیه 2
 . ۴6. ماهده، آیه 3
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َوِإَن»فرمایـد: مرتدان بر بندگان مؤمن خدا هسـتند، همگـی مرتـد هسـتند. خداونـد متعـال مـی
ُلوُمْمَوِإْنَأَطْعُتُمو ُِ کـه شـیوه  چنان 1«ُهْمِإَنُكـْمَلُمْشـِرُموَنالَشَیاِطیَنَلُیوُحوَنِإَلیَأْوِلَیاِئِهْمِلُیَجا

حزب اسالمی )حزب طارق الهاشمی(، شیوه کفر و ارتداف اسـت و سـلوک و مـنش آن بـا فیگـر 
ار و مرتدان، مانند حزب جعفری و ایاف عالوی، اختالفی ندارف و تمامی رهبران آنها،  شیوه های کف 

 2یا مدیر بخش وجوف ندارف.مرتد هستند. نزف ما، فرقی میان مسئول فر حکومت 
تمام کسانی که به هر شکلی )مانند: غذا، لباس، فرمان و ماننـد اینهـا(  اشـغالگران را یـاری . »7

 «که باعث تقویت و قدرت آنها شوف، کافر و مرتدند و خون آنها، مباح است.طوری فهند، به
افـراف   نشین، بر تمـامی مانجهاف فر راه خدا، از زمان سقوط آندلس برای آزافی شهرهای مسل. »8

تـرین گناهـان بعـد از کفـر بـه خـدا، نهـی از جهـاف فر راه خداسـت؛ واجب عینی است و بزرگ
هـیچ گنـاهی بعـد از کفـر بـه خـدا، »گویـد: حزم مـی که جهاف، واجب عینی است. ابن فرحالی

 «تر از نهی از جهاف فر راه خدا نیست. بزرگ
ـار باشـد و سرزمین مسلمانان، زمانی که فچا. »۱ ار شوف و غلبه فر آنها بـا احکـام کف  ر قوانین کف 

ار را فارف و این امر لزومـًا موجـب تکفیـر سـاکنان آن  احکام اسالم اجرا نشوف، حکم سرزمین کف 
هـای اسـالمی را فـرا گرفتـه، احکـام شوف. به سبب آنکه احکامی که امروز تمامی سـرزمیننمی

هـای آنهـا کفر و ارتداف جمیع حاکمان آن کشورها و ارتشطاغوت و قوانین آن است، ما حکم به 
شـویم کـه مـا بـا  تر اسـت. متـذکر میکنیم و کشتن آنها، از کشتن اشغالگران صلیبی، واجبمی

های عربـی و اسـالمی  هایی که با فولت اسالمی عراق جنگ کنند، هرچند که با نامتمامی قدرت
فاریـم تـا خـوف را قربـانی مطـامع  بـر حـذر مـی کنیم و جنگیم و آنها را نصـیحت مـیباشد، می

 «اشغالگران نکنند.
کشتن پلیس طاغوت و مرتـدان و هـر آنچـه از ایـن فو پدیـد بیایـد، واجـب اسـت؛ ماننـد . »۳9

ها و مؤسسـاتی کـه معلـوم بشـوف طـاغوت آنهـا را محـل تأسیسات نفتی و از بین برفن ساختمان
 «  استقرار خوف قرار فافه است.

های اهل کتاب و صابئان و مانند اینها فر فولت اسالم، حکم فشـمن را فارنـد و  گروه امروز. »۳۳

                                                           

 . ۳1۳. انعام، آیه 1
 به بعد. 68و مهدی فرمانیان، فاعش بررسی انتقافی تاریخ و افکار، از ص  . محمد ابراهیم نژاف 2
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انـد. بنـابراین، اگـر های گوناگون شکسـته شوند؛ چراکه عهد خوف را به شکلاهل نمه شمرفه نمی
العمری کـه  امنیت و امان بخواهند، باید پیمان جدیدی با فولت اسـالمی ببندنـد و شـروط مـافام

 «متوقف خواهد شد. نقض کرفند،
همانا فرزندان جهافی که فر میدان عمل فعال هستند، برافران فینی ما هسـتند و مـا آنهـا را . »۳1

کنیم؛ اما آنها به فلیل تخلف از واجب زمانه که اجتماع زیر پرچم واحـد متهم به کفر و فسق نمی
 «اند.است، فچار عصیان شده

ی( و حفـظ حـریم مسـلمانان )سـلفیان جهـافی( از نجات اسیران )سلفیان جهافی زنـدان. »۳۱
 فست کافران )شیعیان و حاکمان سـکوالر(، از طریـق جنـگ، واجـب اسـت. پیـامبر اکـرم

طورکه کفالت خانوافه آنها را مانند خـانوافه شـهدا، واجـب  اسیران را آزاف کنید؛ همان»اند: فرموفه
مانند کسی است که جنگ کرفه اسـت و هرکس که آمافه جنگ شوف، »و نیز فرموفند: « فانیم.می

 «اش بگذارف، مانند کسی است که جنگ کرفه است. کسی که جنگجویی فر خانوافه
های فنیوی از فست بـروف.  آموزش امور فینی به مرفم، واجب است؛ هرچند برخی از لذت. »۳۴

ز ضـوابط شـرع از علوم فنیایی هر آنچه مورف نیاز مرفم باشد، واجب و غیـر از آن تـا زمـانی کـه ا
خارج نباشد، مباح است. هر آنچه مرفم را به سوی امور زشت فرا بخوانـد و کمـک بـر انجـام آن 
باشد، حرام است؛ مانند فستگاه ماهواره. پوشاندن صـورت و فوری از بـدحجابی و پایبنـدی بـر 

 «.  عفت و طهارت، بر زنان واجب شرعی است

 نقد برخی از افکار تکفیری داعش

بر فر عدم جواز تکفیر اهل قبله و اهمیت جان و مال و آبروی مسلمان، بسیار اسـت. احافیث پیام
ت پیامبر است. این احافیث، نشان می  فهند که فیدگاه فاعش، بر خالف اسالم و سن 

هر شخصی به برافر مؤمنش بگوید: ای کافر، ایـن کـالم بـه خـوفش »فرموفند:  رسول خدا
به اهل توحید تعرض نکنید و بـه جهـت گنـاه، »ان فرموفند: فر حدیث فیگر، ایش 1«گرفف.بازمی

 2«تر اسـت. آنها را تکفیر نکنید. اگر کسی اهل توحیـد را تکفیـر کنـد، خـوفش بـه کفـر نزفیـک
                                                           

، ح حبان صحی  ابن؛ 666۱و  66۴۴، 6998، ۴8۱۱، ۴۴86، ح مسند احمد؛ 66۱۱، ح صحی  البخاری.  1
1۴۱. 
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336    9316رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره 

 1«یک از اهل قبله را تکفیر نکنید. هیچ»همچنین، حضرت فرموفه: 
-هم به فسـق و کفـر نمـیهیچ انسانی، انسان فیگر را مت»روایت کرفه:  ابونر غفاری از پیامبر

کسـی کـه مـؤمنی را »و یا فر حدیثی فیگر فرموفند:  2«کند، مگر اینکه خوفش مرتد خواهد شد.
 3«به کفر نسبت فهد، این عمل مانند قتل مؤمن است.

 سخنان علمای بزرگ اسالم درباره تکفیر مسلمان

نجـیم حنفـی  ابن 4«است.حق، فر عدم تکفیر اهل قبله »گوید: می فت  القديرهمام حنفی فر  ابن
یک از اهل قبلـه را بـه فلیـل بـدعت،  ما هیچ»و شرح آن آورفه است:  جمع الجوامعنیز فر کتاب 

کنیم؛ مانند منکران صفات خدا و کسانی که قاهل به عدم خلـق افعـال بنـدگان توسـط تکفیر نمی
نـووی از  5«تند.خداوند هستند و یا کسانی که قاهل به رؤیت خداوند متعـال فر روز قیامـت هسـ

یـک از اهـل  جمهور فقها از اصحاب ما، هیچ»گوید: می روضهفر کتاب  صحی  مسلمشارحان 
 6«کنند.قبله را تکفیر نمی

اهل قبله تـا »از کتب مورف توجه سلفیان عصر حاضر، آمده است:  شرح عقیده طحاويهفر کتاب 
آورفه، اعتــراف فاشــته و تصــدیق کننــد، مســلمان و مــؤمن  زمــانی کــه بــه آنچــه پیــامبراکرم

مسـلمان بـا انجـام گنـاه، از »گویـد:  می کالم طحااویشرح العز حنفی فر  ابی ابن 7«باشند. می
شوف؛ تا زمانی که آن گناه را حالل نداند. بنابراین، مسلمان، هرچند اهـل هـوا و اسالم خارج نمی

آورفه، تکـذیب نکنـد، کـافر  که آنچه را پیـامبر اکـرم هوس باشد و یا اهل گناه باشد، مافامی
 8«شوف.نمی

                                                           

عن السیدة عاهشـة رضـی اللـه تعـالی عنهـا وقـال »: 1۳6، ص ۳، ج کنز العمال؛ ۳97، ص ۳، ج مجمع الزوائد.  1
؛ نصـب الرایـة فـی تخـریج «سارة وهوضـعیف متـروک الحـدیث. ابی بن الهیثمی رواه الطبرانی فی االوسط وفیه علی

 «عن ابی الدرفا  وفی اسنافه من یروی المناکیر ومن هوضعیف.: »۴86، ص 1احافیث الهدایة، ج 
 .71۱، ح مشکل اآلثار؛ الطحاوی، 196۱9، ح حمدمسند ا؛ 6686، ح صحی  البخاری.  2
 .۴6۱، ص ۳9؛ مصنف عبدالرزاق، ج ۴81، ص 8ج  مصنف عبدالرزاق،؛ 66۴9و  6687، ح صحی  البخاری.  3
 .۱۳۳، ص ۱، ج رّد المختار؛ ۱۱7، ص 6، ج فت  القدير.  4
 .۴9۳، ص ۱، ج البحرالرائق.  5
 .۳79، ص ۴، ج المفتین ةروضه الطالبین وعمد.  6
 .۳1۴و  ۳1۱، ص الطحاوية ةالعقید.  7
 .71۱، ص شرح الطحاوی.  8
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ار
 

 تکفیر مسلمان به دلیل دوستی و همکاری با کف

ـار  ار، همان کف  ار است. مقصوف از کف  یکی از فتاوای فاعش برای تکفیر مسلمانان، همکاری با کف 
 الزم است: اصلی، یعنی آمریکا و امثال ایشان است. فر این باره، بیان چند نکته

ار، بـه تصـریح روایـات و اتفـاق همـه علمـای اسـالم، موجـب کفـر نمی۳ شـوف.  . کمک به کف 
ترین روایت فر این مسئله، حدیث حاطب اسـت کـه فر صـحیح بخـاری و ُمسـلم آمـده  صریح
ای به مشرکان نوشت و برخی اسـرار مسـلمانان را فر اختیـار  فر زمان پیامبر، حاطب نامه 1است.

ار مکه قرار فاف. بعد از آنکه پیامبر اکرم شوف، فلیل آن را جویـا متوجه این اقدام حاطب می کف 
گوید: من کاری کـه موجـب کفـر و ارتـداف شـوف، کند و میشوف و حاطب فالیلی را نکر میمی

عـرض  ندافم و به کفر بعد از اسالم راضی نشدم. فر این هنگام، عمـر بـه پیـامبر اکـرمانجام 
فرماید: حاطـب، از فهد و میکند: اجازه بدهید گرفن این منافق را بزنم که حضرت اجازه نمیمی

 اهل بدر است.
 شوف، این است که حاطـب بـا وجـوف افشـای اسـراروضوح فیده می نکته جالبی که فر روایت به

ار، از سوی پیامبر کافر محسوب نشد؛ ولی فاعشی ها بر خالف این روایت، مـرفم  جنگی برای کف 
گناه مسلمان را بدون هیچ فلیلی و تنها به جهت مخالفت با عقیـده ایـن گـروه، کـافر فانسـته،  بی

 فانند. خون آنها را مباح می
ار موجب شکست م1 ار شوف، . به تصریح همه علمای اسالم، اگر کمک به کف  سلمانان و غلبه کف 

 شوف.  شوف؛ اما تکفیر نمی این شخص به فلیل خیانت کشته می
ار، فقط به انگیزه فنیوی باشد و یا به اجبار و اکـراه باشـد، فر ایـن با . اگر فوستی و همکاری ۱ کف 

شـوف.  مورف، تمامی فقهای اسالم اتفاق فارند که حکمـش کشـتن نباشـد؛ هرچنـد مجـازات می
ار و کمک بـه آنـان، هـیچ فلیلـی وجـوف نـدارف کـه »گوید: می األمفر کتاب شافعی  فر تأیید کف 

  2«موجب خروج مسلمان از اسالم شوف.
گویـد: گـاهی اوقـات، مسـلمان بـه واسـطه ارتبـاط می مجموع الفتاویتیمیه فر  همچنین، ابن

ار رابطه برقرار می هی است که موجب نقصان کند که این عمل، گناخویشاوندی و یا نیازی، با کف 
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شـوف؛ ماننـد نامـه حاطـب بـه مشـرکان و شوف؛ ولـی موجـب کفـر مسـلمان نمـیفر ایمان می
   1ُابی  فر مسئله افک. بن عبافه به عبدالله کرفن سعدبن کمک

ار را اعانت می۴ کنند، فر فوران معاصـر نسـبت بـه فوران گذشـته بایـد . فر تکفیر کسانی که کف 
تر جبهه اسالم و کفر کاماًل واضح و روشن بوف؛ اما فر فوران معاصر به  پیش احتیاط بیشتری کرف.

ناک شـده اسـت. فر سبب اختالف علما فر مورف مساهل مختلف، این امر برای عموم مرفم شبهه
کـه برخـی فیگـر از علمـا، از  کننـد؛ فرحالیای را تکفیر مـیاین فوران، برخی با صدور فتوا عده

کنند و همین مسئله موجب سرفرگمی عموم مـرفم شـده اسـت و بایـد فر همان عده حمایت می
 2مسئله تکفیر، احتیاط بیشتری کرف.

 حکم کفر برای بالد اسالمی

هـای اسـالمی، جـزو بـالف کفـر محسـوب کند: فر این فوران، تمـامی سـرزمینفاعش افعا می
این کشورها نیز بـه سـبب شوف و عالوه بر تکفیر حاکمان و ارتش کشورهای اسالمی، مرفمان  می

 شوند. زندگی فر بالف کفر و عدم مبارزه با حاکمان آن، تکفیر می
اما علمای اسالم چنین تفسیری از فاراالسالم و فارالکفر را به هیچ وجه قبول ندارنـد و معتقدنـد: 

 مبساو این بیان، تفسیر  بسیار خطرناکی از فارالکفر است. سرخسی از علمای بزرگ حنفـی فر 
گوید: هرمکانی که احکام اسالم فر آن ظاهر باشد و قدرت منطقه فر فست مسلمانان باشـد،  یم

آن منطقه بالف اسالم است. فاراالسالم، جایی است که بیشتر احکام اسـالم فر آن ظـاهر باشـد؛ 
 مانند: توحید، انان، نماز، روزه، حج و حجاب.

انـد: فاراالسـالم، مکـانی اسـت کـه  ا قاهلگوید: جمهور علمـتیمیه می قیم جوزی شاگرف ابن ابن
کنند و احکام اسالم فر آن جاری است و تا زمانی که احکام اسالم فر مسلمانان فر آن زندگی می

آن جاری باشد، فاراالسالم است؛ اما بالفی که غالب احکـامی کـه فر آن رایـج اسـت، احکـام 
 شوف.اسالمی نباشد، بالف کفر محسوب می

قدند: تبدیل بالف اسالم به بالف کفر، شرایطی فارف کـه عبـارت اسـت از: عـدم علمای اسالم معت
اجرای احکام شریعت، غلبه مشرکان بر بالف مسلمانان، ظهور احکام کفرآمیز و غلبه آن نسبت به 
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کـدام از  یک از مـذاهب اسـالمی، هیچ احکام اسالمی. بنابراین، فر فوران معاصر بر اساس هیچ
گونـه اسـتیال و  ف کفر تبدیل نشده است؛ زیرا مشـرکین فر بـالف اسـالمی هیچبالف اسالمی به بال

االیمان و  ای از خوف مسلمانان، هرچنـد ضـعیفای ندارند؛ بلکه اکنون فر بالف اسالمی عدهغلبه
ار کنند و قوانینی را وضع میوابسته به کشورهای غربی، بر اوضاع حکومت می کنند؛ حتی اگر کف 

استیال پیدا کنند و بر آن حکومت نمایند، ولی شعاهر اسالمی باقی بمانـد و عمـل بر بالف اسالمی 
کنـد و همـان بـالف اسـالمی بـاقی به احکام اسالم رایج و آشکار باشد، حکم بالف کفر پیدا نمـی

 خواهد ماند. 
ار بر بالف اسالمی، فاراالسالم به فارالحـمی حاشیه بر شرح کبیرفسوقی فر  رب گوید: با غلبه کف 
شوف تا زمانی که شعاهر اسالمی فر آن برپا باشد. ضمن اینکه امـروزه احکـام و شـعاهر تبدیل نمی

 اسالم فر همه کشورهای اسالمی آشکار است و احکام اسالم فر آن غلبه فارف. 

 موضع داعش در قبال شیعیان و ایران

 1ه شـیعیان را اعـالن کـرف.ای علیـای، جنگ فرقهم، زرقاوی رسمًا با صدور بیانیه199۴فر فوریه 
ل «القاعده فی بالف الرافـدین»زرقاوی به عنوان رهبر کاریزمای فاعش، پس از تشکیل  ، فشـمن او 

شیعه را خاهن و منافق معرفی نموف و عموم شیعیان را تکفیر  خوف را شیعیان نامید و به طور رسمی، 
هـل أتـاک »ی منسـوب بـه او بـا نـام ا زرقاوی فر رسـاله 2آنها را جایز شمرف.  کرف و کشتن تمامی

سبأ یهوفی فانست که با هدف تفرقـه میـان  بن، تأسیس شیعه را به فست عبدالله«حدیث الرافضة
شدن عثمان منجـر شـد و پیـروان او را  امت اسالم علیه خلیفه وقت قیام کرف و فر نهایت، به کشته

 نامیدند. « شیعه»
امـامی، زیدیـه، هـای شـیعی )فوازفهمـامی گـرایشزرقاوی فر این رساله، به بررسـی عملکـرف ت

ت  های شیعه( فر طـول تـاریخ فر برابـر اهل اسماعیلی و فیگر فرقه فافن  پرفاختـه، بـا نسـبتسـن 
کنـد. ایـن، فر های شیعه معرفی مـیهای بسیار به شیعیان، بهاهیت را نیز از فرقه افتراهات و تهمت

ه و خـارج از اسـالم محسـوب اهیت، فرقهحالی است که از نظر تمامی علمای شیعه، به ای ضـال 
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ت نبوی، قاهل بـه تکفیـر می شوف. زرقاوی فر این رساله، به گمان خوف، با بیانی از آیات قرآن و سن 
سـند، شـیعه را فر طـول شیعیان شده است. وی با استناف به منابع تـاریخی ضـعیف و بـی تمامی 

پیمانی یهوف و نصـاری، بـه فنبـال که همیشه با همکند پیمان یهوف و نصاری معرفی میتاریخ هم
ت بوفه است و فر ظاهر، افعای وحدت با اهل نابوفی اهل کنـد و فر بـاطن، آنـان را سن ت می سن 

سن ت، هرگز ممکـن نیسـت. ایـن، فر  فاند. پس، وحدت میان شیعه و اهلفشمن اصلی خوف می
اهیل و حمایـت از فلسـطین فر جهـان فار مبارزه بـا اسـر حالی است که جمهوری اسالمی پرچم

های سنگینی را به جهت ففاع از مسئله مقدس فلسطین متحمل شـده  اسالم است و تاکنون هزینه
های مبارز فلسطینی، جمهوری اسالمی ایران، تنهاکشوری اسـت است. به اعتراف تمامی جریان

 که بیشترین حمایت را از مبارزان فلسطینی فاشته است.
یاما بهترین ف بوفن جریانات مبـارز فلسـطینی  لیل بر بطالن مدعای فروغین زرقاوی و فاعش، سن 

هاست که جمهوری اسالمی با تمـام تـوان و  و ارتباط عمیق آنها با جمهوری اسالمی است. سال
های مذهبی، از تمامی جریانات ضد  استکباری و ضد  صهیونیسـمی فر بدون فرنظرگرفتن گرایش

ی حمایت کرفه است. سؤالی که فر اینجا مطرح است، اینکه چگونه  سراسر جهان، از شیعه و سن 
امکان فارف کشوری که بیشترین فشمنی را با اسراهیل فارف، متحد آمریکـا باشـد و مـورف حمایـت 

هـای ظالمانـه  شـوف؟ آیـا تحریمآمریکا قرار بگیرف؟ کدام منافع آمریکا با حمایت ایران تأمین مـی
سـاله  های هشتشوف؟ آیا حمایتهوری اسالمی، حمایت محسوب میآمریکا و غرب علیه جم

نها آمریکا از صدام برای جنگ بـا جمهـوری اسـالمی، حمایـت بـه کشورهای غربی و فر رأس آ
 روف؟شمار می

 تحلیلی بر مواضع داعش

های خوف، فضای موجوف فر عراق و سوریه را به سـوی  رسد فاعش برای توجیه اشتباه . به نظر می۳
ی کشانده و از طریـق تحریـک احساسـات، جوانـان خـام، امـا پرشـور ج نگ مذهبی شیعه و سن 

ت منطقه و جهان را به سوی خوف و به کام مرگ می اهل نمـایی کشد. رهبـران فاعـش بـا بـزرگ سن 
کوشـند. بنـابراین، سن ت عراق، برای بقـای خـوف مـی ها و تأکید بر ظلم شیعه به اهل برخی اشتباه

م آنها افتافه، به جنگ مذهبی فامن بزنیم که برنده اصلی فر این جنگ، آمریکا و بازنـده نباید فر فا
ی خواهد بوف.  آن نیز شیعه و سن 
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بوفن، همیشـه و همـه جـا مـورف ظلـم  بیت، به اتهام شیعه . فر طول تاریخ شیعیان و پیروان اهل1
جفاها را با محبت و ارتباط و تعامـل ایم که این بیت خوف آموخته اند؛ اما از اهل حاکمان قرار گرفته

زند، نه خدعه است و نه ریا و نـه هـیچ  جبران کنیم و اگر ایران اسالمی َفم از وحدت و تقریب می
ایم که به عیافت مخالف خوف برویم. فر تشـیع جنـازه و  بیت خوف آموخته چیز فیگر؛ بلکه از اهل

پس، هزینه فـراوان « .. هذا أفب جعفر.هذا جعفری.»نماز جماعت آنان شرکت کنیم تا بگویند: 
پـرفازیم و از ایـن امـر نیـز  تقریب و وحدت را به فلیل عمل به سخنان گهربـار بزرگـان خـوف می

 پشیمان نیستیم. 
فاند برای حفظ جان مسلمانان فر اقصی نقاط جهان بکوشد و  . ایران اسالمی بر خوف فرض می۱

نه از کسـی توقـع فارف. ایـن را اسـالم بـه مـا آموختـه و  گیرف و برای این کار، نه از کسی اجازه می
، نخستین عامالن به آن بوفند. ایران اسالمی هر کجا نـدای مظلومیـت مسـلمانی را بیت اهل

کند. اکنون ایران، کشـوری شـیعی و تنهـا کشـوری  فاشتی او را حمایت می هیچ چشمبشنوف، بی
ی هزینه فراوانی می تی فارف و نه توقعی.  است که برای فلسطینیان سن   فهد؛ اما نه من 

اند؛ ولی به جنگ مسلمانان رفته، برافران فینـی خـوف را  ها اسم خوف را جهافی گذاشته . فاعشی۴
گیرند. حال، پرسش ایـن اسـت کـه ایـن چـه نوامیس و اموال آنان را نشانه می رسانند و به قتل می

اند و بـرعکس، مسـلمانان و مؤمنـان فر  جهافی است که مشرکان از ایـن مجاهـدان فر آسـایش
ها راضی است و آنهـا واقعـًا بـه نفـع اسـالم عمـل  از فاعشی اند؟ آیا اکنون پیامبر خداهراس

رونـد، جـدا  تأمل، شاید آنها را از راهی که می کنند؟ کمی  بازی می نمایند؟ یا فر زمین فشمن می
 کند.

فر مقابـل خـوارج را عملیـاتی  . شیعه فر مقابل خوارج عصر، باید همان روش امیر مؤمنان6
َْ  الب ِطا »به خوارج فرموف:  کند. امام علی ُُ ِا ٍِ ُحإا این، همان روشی است که مقـام .« َ ِّلَّمُة َح
روز رحلـت  ویژه فر سـال فر سخنانشان فرباره فاعش و امثال آن فر موارف متعدف، به معظم رهبری

اینها فشمن اصلی ما نیستند؛ بلکه آمریکا که پشـت »بیان فاشتند. ایشان فرموفند:  امام خمینی
سر اینهاست، فشمن اصلی ماست. مراقب باشیم فر زمین  فشمن بازی نکنیم، راه را گم نکنـیم و 

 1 «مان را فر زمین فشمن صرف ننماییم.های هزینه
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