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  یجهاد یۀسلف دگاهید یبررس

 اسراءا رفتار ب ۀویدر ش
*یلطف اکرب یعل

 چکیده
 ،داننـد گروهی که تنها راه گسترش اسالم را جهاد مسلحانه می عنوان بهجهادی  ۀسلفی

 ؛کننـد اقـدام می خـود خود به رفتارهای ناشایستی در مقابل ملالفان   ۀدر پیشبرد اندیش
اسـیران ملالفـان خـود و  زدن   ، به جواز گردن«قتال»به  «جهاد»ضمن تفسیر  ،رو این از

 1ۀ به آیاتی از قبیل آیـ خود، بلشی به این عملکرد ها برای مشروعیت ند. تکفیریا قائل
بـه مشـرکان  پیامبر ۀوعدبه انفال و همچنین  سورۀ 73و آیۀ  68 سورۀ محمد، آیۀ

 ۀسـیر ه، زدن ذواللویصـر  بـر گـردن دادن  دوم در اذن ۀقریش بر ذب  آنـان، اقـدام خلیفـ
نمللاهبعثللتهب للربهإ» روایــاتی از قبیــلبــه  و بــدر اســیران   زدن   در گــردن پیـامبر
شد کـه معلوم  ها در این استدالل گرفته صور  با بررسی   ؛ ولیکنند استناد می «الرقاب

زدن ندارنـد و روایـا  نیـز ضـمن ضـعف  هیچ داللتی بـر جـواز گـردن ،آیا  مورد استناد
رو  ایـن از انـد؛ سـنت نیامده هلا معتبر   روایی   های کتاب، در گرفته صور  سندی و تقطیع  

 دادن   نشـان معارف ناب اسالمی از امـوری کـه باعـث   ،اعتماد نیستند. عالوه بر آن قابل
 بـرشد  نهی کرده است. در ایـن نوشـته بـا تکیـه  به شود، میای خشن از اسالم   هره

ۀ شـیوتکفیـری در  ۀای و اینترنتی، ضمن تحلیل و توصیف دیدگاه سـلفی منابع کتابلانه
 به نقد این دیدگاه پرداخته شده است. ،با اسیر رفتار
  .پیامبر ۀن، اسیر، سیر ا، ذب ، ملالفجهادی ۀسلفی: ها واژه کلید
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 مقدمه
 ،این امـر مهـم قرآن و سنت نیز بر و فروعا  مهم دین، جهاد در راه خداوند استجمله از 

سانی کـه قصـد تعـر  بـه مسلمانان واجب است با ک ۀچنین بر همبسیار دارند. هم کید  أ ت
ای بـه نـام  . امـروزه عـدهنمانندمقابله کنند و در مقابل آنان ساکت  ،ممال  اسالمی دارند

باعـث زدن اقـدام کـرده و  بـه کشـتار مسـلمانان از طریـق گـردن ،جهـاد و دفـاع از اسـالم
 بـه ،. آنان در توجیه عملکرد خـوداند شدهمعارف اسالمی  دادن   هراسی و زشت جلوه اسالم

گرفتـه در  صور  کنند. با بررسی   می آیاتی از قرآن کریم استنادو صحابه  ۀسیر ، سنت نبوی
کـه بـه نقـد سـلفیه  شـود مـی مشاهدهها  اقداما  تکفیری دربارۀآثار اندیشمندان اسالمی 

ای  نوشـته ،صـور  خـاص در نقـد ایـن عملکـرد به ولی ؛صور  کلی پرداخته شده است به
رود، تا جایی که  می شمار هاسالمی ب ۀله از مسائل مهم جامعئین مسکه ا آنجایافت نشد. از 

 گونـه بـه جهانیـان معرفـی دشمنان اسالم این رفتارهـا را بهانـه قـرار داده و اسـالم را ایـن
بـه بیـان دیـدگاه  ،تکفیـری ۀشناخت جریان سـلفی کند ضمن می کنند، ضرور  ایجاب می

شود و با استناد به دیـدگاه مفسـران و همچنـین آنان در ذیل آیا  و روایا  مذکور پرداخته 
بـه نقـد ایـن  ،نابـا ملالفـ شیوۀ رفتـاردر  پیامبر ۀبررسی سند و داللت روایا  و سیر 

 عملکرد بپردازیم و اسالم حقیقی را به دیگران معرفی کنیم.

 مفاهیم
 کنـد مـی ، ضـرور  ایجـابملالفـانزدن  جهادی در گردن ۀسلفی ۀبحث ادل بهورود  برای

 د:شونن یتبی «ضرب الرقاب»و  «جهادی ۀسلفی» مفاهیمبتدا ا

 جهادی ۀسلفی
هـا بـا اسـتناد بـه  سـلفی 1در لغت عبار  است از هر  یزی که مقدم شـده باشـد.« سلف»

 1دانند. سلف را در صحابه، تابعین و تابع تابعین منحصر می 2«خیر القرون»روایت 
                                                 

 .852 ، ص3 ، جالعین. فراهیدی، خلیل بن احمد، 1

؛ 8756 ، 636 ، ص7 ، جيرخرارالصحیح  ل،)بلاری، محمد بن اسماعی«. ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم يخیرکم قرن». 2
 .(8577 ، 6378 ، ص1 ج صحیح مسلم، مسلم بن حجاج، نیشابوری،
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که بـه التـزام و  هستند کسانی لفیهس 2.است« سلف» ۀاما سلفیه مصدر صناعی از ماد
جهادی  ۀسلفی ،بر این اساس 3.اند لقائصال   عمل به کتاب و سنت نبوی بنا بر فهم سلف  

شود که بر اساس  نین فهمـی از کتـاب و سـنت، تنهـا راه برقـراری  به کسانی اطالق می
ادی هستند افر  جهادی ۀآنها سلفی ۀعقید به 4دانند. حکومت اسالمی را جهاد مسلحانه می

دشمنان  علیه های موجود در جهان اسالم و علیه حکومت انهمسلح تفکر جهاد   دارای که
که بر اساس مبادی حاکمیت و قواعد والء  هستند و دارای تفکر مشلصی هستندخارجی 

 6کننـد. عینـی یـاد می یعنوان واجبـ و از آن بـه 9و براء و قواعد اساسی جهاد بنا شده است
 رو  گـ در ،آن تا بـه امـروز ییافتن آن و بقا ، قدر رند که تشکیل ابتدایی اسالمباو  آنان براین

تنها راه انتشار توحید و معارف الهی را جهاد مسـلحانه  ،خاطر همین به 7است؛ شمشیر بوده
 8.دانند میعلیه طاغو  

 رقا الضر  
معنـای  هبـ ه ورقبـ جمـع  ، «رقـاب»و  5بر شیء دیگر ی  شیء دادن  رار معنای ق به «ضرب»

 ها است. گردن معنای زدن   ضرب الرقاب به ،رو این از 10؛ستهاها یا سر  گردن
 جهادی در جـواز ۀبه بیان دیدگاه سلفی اکنون ، همشده پس از آشنایی با مفاهیم مطر 

                                                 
 .3صول، صأ قواعد و ؛، السلفیةفرید، احمد. 1

 .83، صبعد السلفیة ما، سالم، احمد و عمرو بسیونی؛ 6538، ص8، جغة العربیة ال عاصرةلمعجم ال، عمر، احمد ملتار. 2

، يناصرر الردین الررانمح رد درو  لل ریخ ؛ البانی، محمـد ناصـرالدین، 3، صبعد السلفیة ماعمرو بسیونی،  سالم، احمد و. 3
 المفـاهیم و»، عبـدالغنی، عمـاد؛ 625 ، صسئلة الحاضر و الغریربأتحفة ال جیب عن  وادعی، مقبل بن هادی، ؛7، ص76ج

 .35، ص6، جيالوطن العرب يف ةمیسالالحرکات ال ، «ةسالمیللحرکا  اإل  ةالعقائد المحوری فکار وال

، يالروطن العربر يفر ةسرالمیالحرکرات ال  ،«ةسـالمیللحرکا  اإل  ةالعقائد المحوری فکار وال المفاهیم و» ،عبدالغنی، عماد. 4
 .73 ، صةالجهادی ةالسلفی يدراسات ف اکرم، ؛ حجازی،32، ص6ج

 .727سالمیة العالمیة، صدعوة المقاومة اإل  سوری، ابومصعب،. 9

 .62 ، صالجهاد الفریضة الغادره، فرج، محمد عبدالسالم .6
 .6872، ص8 ، جيالوطن العرب يف ةسالمیالحرکات ال ، «السلفیة الجهادیة و تنظیم القاعدة»نسیره، هانی، . 7

منبـر سـایت ، حوار مع مجلة العصرر ابومحمد، مقدسی،؛ 875 ، صالسالميالفکر  يف يصالح السیاسال  محمد، . ابورمان،8
 التوحید و الجهاد، آدرس:

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_113.html 

 .733 ، صألفاظ القرآنمفردات ، اصفهانی، حسین بن محمد . راغب5

 .775، صهمان. 10
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 پردازیم. مینقد آن  همچنین به بیان و زدن ملالفان گردن

 «رقا الضر  » دربارۀتکفیری  ۀسلفی دیدگاه
و اسـیران  کـافران زدن   گـردن در جـوازهـا  هـای تکفیری ش بـه بیـان اسـتداللدر این بلـ

 :پرداخته شده است

 کافرانزدن  گردن جواز .0
 1 ۀآیـ ، اسـتناد بـهملالفان خـودزدن  گردن در جوازها  های تکفیری ترین استدالل از مهم

 ایـن ضـمن بیـان . در ادامـهاست عمر بن خطابسیرۀ و  پیامبر ۀسیر  ،سورۀ محمد
 :شود می بیان نقد آنها نیز، ها استدالل

 محمدسورۀ  4 ۀآی

ن زدن ملالفـا گردن بهبلشی  تکفیری در مشروعیت ۀسلفی های گروه آیا  مورد استناد   از
 فرماید: محمد است که خداوند میۀ سور  1 ۀآی خود،

ه خل ث 
ل
اهأ یهِإذل تا اِبهحل قل هالرِّ بل ر  ِل ل ُرواه فل هکل ِذينل ِقیُتُمهالا اهلل ِإذل لُدهِل ع  ّنًاهبل اهمل ِإما ِل ه اقل ثل مل واهال  ُشدُّ ِل ه م  َُ ُتُمم ن 

ه ُللمل ب  هِلیل ِكلن  لل هول ُهم  هِملن  لرل صل تل لُههلن  لاُءهاللا شل هيل لم  لل هول ِلكل اهذل َل ارل زل و 
ل
ُبهأ ر  حل هال  عل یهتل ل تا اًءهحل دل ِِ اه ِإما ول

ه ْا هُيِ  ن  لل ِل ِهه هاللا ِْ ِبی اهسل ِِ هُقِتُلماه ِذينل
الا ٍضهول ع  هِببل ُكم  ع  ل ههبل ُهم  الل مل ع 

ل
 ؛أ
را آنهـا  بایـد شـجاعانه ،رو شـوید شما مؤمنان  ون در میدان جنگ با کافران روبـه

آن،  از  پـس .دشـمن را از پـا درآوردیـد ،کـه از خـونریزی بسـیار  گاه گردن زنید تا آن
ـت نهیـد وآنهـا  اسیران جنگ را محکم به بند کشید کـه بعـدا  یـا بـر را آزاد آنهـا  من 

رد. ایـن حکـم های خـود را فروگـذا نتیجه جنـگ سـلتی ا گیرید تا درگردانید یا فد
کشــد و همــه را  خــود از کــافران انتقــام مــی ،بلواهــد ونــدو اگــر خدا فعلــی اســت

 ،لــیکن بــا ایــن جنــگ کفــر و ایمــان ؛کنــد مــی کشــما هــال زحمــت جنــگ   دون بــ
 وندخدا ،راه خدا کشته شدند را به یکدیگر امتحان کند و آنان که در خواهد شما می

 هرگز اعمالشان را ضایع نگرداند.

 ( و مـدنیکـافراندوران صبر و صل  بـا ) های تکفیری ضمن تقسیم اسالم به مکی سلفی
آیا  مدنی است که بیانگر  جمله ازاین آیه که اند  قائل ،با شمشیر( کافرانبا  ۀدوران مقابل)
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قتال هر کافری کـه بـا وی به  این آیه،همچنین با استناد به  1نشر اسالم با شمشیر است.
، و مال کافرتصرف در جان، ناموس  ۀبه اباح ،و در پی آن 2اند حکم داده، کنند مالقا  می

رهبـران سـلفی جهـادی خطـاب بـه ملالفـان خـود  3قائل هستند. ،هر ند محارب نباشد
 تصری  دارند:

ِقیُتُمهالاه ۀآن  یزی است که آیـ کافران،عملکرد ما در مقابل  ِإذاهلل هِل بل لر  ِل ل ُرواه فل هکل ِذينل
اِبه قل و روش مـا در  نـان[محض مالقـا  آ بـه کـافرانکشـتار ] به ما آموختـه اسـت الرِّ

م هآیۀ  یزی جز عمل به  کافران،با  ۀمقابل َُ ُتُمم ِقف  ُثهثل ی  هحل م  َُ ُتُلم اق  ول
 1نیست. 4

کـه انـد  و قائل کننـد میحمل بر اـاهر  سورۀ محمد را 1آیۀ های جهادی  همچنین سلفی
 6باید با ادواتی همچون شمشیر گردن شلص را زد. ،شده است  گونه که در آیه اشاره همان

 نقد

بـر هرگونـه مالقـاتی  ،«لقـی» ۀیـابیم کـه واژ درمی ترجمـه،لغت و  های کتاببا مراجعه به 
گـاه  ،«لقـاء»دارنـد کـه  بیـان میشـریفه  ۀآیـ ایـن مفسران در ذیـل ،رو این از 7؛اطالق دارد

شـدن در میـدان جنـگ  رو هی روبـامعنـ شود و گاه به مطلق مالقا  استعمال میی امعن به
معنـای رسـیدن  به این آیه در است؛ ولی رفته کار به ادر قرآن مجید نیز در هر دو معن .است

 راکـه  5.را بکشیمآنها  کافران، محض مالقا    نه اینکه به 8؛جنگ استۀ به کفار در معرک
ایـن ، خـدا راه حرب و شهاد  در ۀاسار  اسیران، واژ ۀمسئلل از قبی این آیه،شواهدی در 

                                                 
 .28 ، صالسوریا يسالمیة فالثورة ال  سوری، ابومصعب،. 1

 .663 . همان، ص2

 .61 ، ص7 ، جسالمال  يیة فة العالقات الدوللسلس، ازدی، ابوجندل. 3

 .636. سوره بقره، آیه 4
مواجهة النصریریة و الصرلیریة  يال ام ف هل السنة وأسوری، ابومصعب، ؛ 175 ، ص قاالتة المج وع حسین، محمود، بنا. 9

 .52 ، صو الیهود

 .655 ، صختطافلعل او ال سل ین حول ع لیات ال  يتحاد العال ال الرد علا  شهاب الثاقب، علی بن نایف،. 6

تراج ، حسینی زبیدی، محمد بن محمـد؛ 8127 ، ص7 ، جتاج اللغة و صحاح العربیة ؛الصحاح اسماعیل بن حماد، ،. جوهری7
 .136 ، ص73 ، جالعرو  من جواهر القامو 

، تفسریر ن ونره، مکـارم شـیرازی، ناصـر؛ 767، ص1، جالک اف عن حقادق غروام  التنزیرل، . زملشری، محمود بن عمر8
 .733 ، ص86 ج

التنزیرل و  كمدار عبدالله، نسفی، ؛ 663 ، ص5 ، جیلأوسرار التأنوار التنزیل و تفسیر الریضاوي؛ أعبدالله بن عمر،  ،. بیضاوی5
 .788 ، ص7 ، جویلأحقادق الت
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 ۀمفسران در ذیـل آیـپس  1کند. تقویت می راجنگ(  ۀدر معرک کافرانرو شدن با  ه)روب معنا
ِقیُتُمهشریفه تصری  دارند که مراد از   2جنگ است. ۀدر معرک ءلقا این آیه،در  لل

همـراد از  ،عبـاس ر فرمـایش ابـنبنا بـ اند که مفسران قائلبرخی  این،عالوه بر  لِذينل الا
ُروا فل البتـه ایـن که  3؛قریش است که مستحق قتل بودند پرست   بت مشرکان  این آیه، در  کل

 از آن، مـرادکـه انـد  قائلنیـز ای  عـده 4برائـت برداشـته شـد. ۀحکم نیز بعـد از نـزول سـور 
 9.داسالم نیستن ۀکه در ذماست  یکتاب پرستان و اهل بت

، مطلـق کشـتن ایـن آیـهدر « ضربهالرقلاب»مـراد از  ،بنا بر تصری  مفسران همچنین
نیز  مواضع حساسزدن به  ضربهۀ واسط هتواند ب می پس 6؛است که با ابزار قتل محقق شود

از ایـن بـاب کـه  این آیـهدر  گردد و منحصر نمی «ذب »تنها به و همچون سر محقق شود 
تر اینکه بنا  مهم ۀنکت 7این قید را آورده است. ،دنکن می ها با قطع سر تحقق پیدا قتل بیشتر  

شید می ؛ اگرإنهقتلتمهِأحسنماهالقتلة»: اسالم پیامبر فرمودۀ هب به بهترین حالـت  ،ک 
زیـرا شـلص، زود جـان ؛ بـودبریـدن ، سـر کشتن ۀترین شیو آن دوره راحتدر  8،«بکشید

هـای بهتـری  شـیوه ،جود امکانا با و ولی امروزه ؛شد داد و زجر زیادی را متحمل نمی می
خداونـد ایـن واژه را جهـت ایجـاد کـه نـد ا البته برخـی مفسـران قائل قتل وجود دارد. ایبر 

 به این معنا نیسـت کـه حتمـا   ا  در دل دشمنان اسالم بیان فرموده است و منحصر  وحشت
خالف برداشت بر هایی  دیدگاه این آیه،علما نیز در ذیل  ،عالوه بر این 5گردن آنان زده شود.

ایـن سلیمان در ذیل  طور که حسن بصری و حماد بن ابی همان های تکفیری دارند. سلفی
                                                 

 .732 ، ص86 ، جتفسیر ن ونهمکارم شیرازی، ناصر، . 1

، يتفسیر ال راغر؛ مراغی، احمد مصطفی، 767 ، ص1 ، جنزیلالک اف عن حقادق غوام  الت، . زملشری، محمود بن عمر2
 .13 ، ص87ج

 .7826 ، ص7 ، جظالل القرآن يف، قطب، سید؛ 885 ، ص67 ، جحکام القرآنالجامع أل ، بن احمد . قرطبی، محمد3

 .7827 ، ص7 ، جظالل القرآن يف قطب، سید،. 4

 .866 ، ص1 ، جالعظیمتفسیر القرآن ، بن عمر کثیر، اسماعیل . ابن9

عرن حقرادق غروام   الک راف؛ زملشـری، محمـود بـن عمـر، 7 ، ص5 ، جعرابهإالقرآن و  يمعان، زجاج، ابراهیم بن سری. 6
 .7826 ، ص7 ، جظالل القرآن يف قطب، سید،؛ 767 ، ص1 ، جالتنزیل

 .663 ، ص1 ، جتفسیر القرآن ال جید يالوسیط ف علی بن احمد، احدی نیشابوری،و . 7

ذ  . »8 إ 
ب    ف  وا الذَّ ن  س 

ح 
 
أ م  ف  ت  ح  ب  ا ذ  ذ  إ  ، و  ة  ل  ت  ق 

وا ال  ن  س 
ح 
 
أ م  ف  ت  ل  ت 

 
 (.6512، ص7، جصحیح مسلم)نیشابوری، مسلم بن حجاج، «. ا ق

 .767 ، ص1 ، جالک اف عن حقادق غوام  التنزیل، بن عمر . زملشری، محمود5
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جـایز  ،از اتمـام جنـگ پـسکشـتن اسـیر  و اسـت در میدان نبرد ،این حکم» اند: گفته آیه
 اسـت؛ ذب  افـراد اسـیر ،شود می های تکفیری در منطقه دیده آنچه از گروه ولی 1؛«نیست
در ذبـ  اسـیران جنگـی هـا  تصـاویری از عملکـرد تکفیری ،ر منابع خبریگونه که د همان

 2منتشر شده است.

 روایات

تا جایی کـه  ؛نبوی است ۀاستناد به سیر ، ملالفان خود تکفیری در ذب  های سلفیۀ ادلاز 
آنان در توجیه عملکرد خود  4است. 3«ال حمکهالقتال» ند یکی از القاب پیامبرا قائل

 :شود می بیان در ادامه آورند که می پیامبر ۀر روایاتی از سی
 . إنما بعثت بضر  الرقا 0

بریـدن ملالفـان حکـم  به جواز سـر ،تکفیری با استناد به این روایت نبوی های سلفی
 9اند. کرده

 نقد

صور  کامل این روایت به  سنت وارد شده است. اهل روایی   های کتاباین روایت در برخی 
 این شکل است:

ثله دا هحل لثل عل لالل هبل ِنهقل مل ح  لِدهاللرا ب  لِنهعل اِسلِمهب  قل لِنهال  َهعل لُعمِديُّ س  مل لالل هثنلاهال  ِکیٌعهقل اهول نل
ِبا لیههالنا لل لِدُمماهعل لاهقل ما لل ِل لاِره لاهِبالنا َل ُقم رل ح 

ل
أ ِل ه ًَ رل جل هشل ِعدل صل ِل ُجاًله ُبماهرل لل طل ِل ًةه يا ِر سل

ِبا ُسههالنا ُههرل ج  هول رل یا غل تل ِل َه ِلكل هِبذل ُُ ُرو بل خ 
ل
ِههأ الل ههمِلهاللا قل ُبه»ول ذِّ عل

ُ
هأ ث  عل ب 

ُ
هأ م  اهلل ِإنِّ

اِقه ثل مل هال  دِّ شل اِبَهول قل ِبهالرِّ ر  ُتهِب ل اهُبِعث  مل ِهَهِإنا اِبهاللا ذل  6؛«ِبعل
                                                 

 .6581 ، ص6 ، جسیر الکریرکتاب شرح سرخسی، محمد بن احمد، . 1

آبـان  85سـی فارسـی،  بی ، سایت بی«سوری توسط داعش   امدادگر امریکایی و هجده سربازانتشار ویدیوی سر بریدن ی». 2
 ش، آدرس:6737

 http://www.bbc.com/persian/world/2014/11/141116_l93_kassig 
شد. خندد و زیاد می . کسی که زیاد می3  ک 

التفجیـر،  دحـض شـبها  أهـل التکفیـر و يالـرد علـی کتـاب البرهـان المنیـر فـ ي. حربی، ابومنذر، عون الحکیم اللبیر فـ4
 .782 ص

 .833 ، ص2 زاد ال جاهد. مهاجر، ابوحمزه، 9

کنرز  ،الدین متقی هنـدی، علـی بـن حسـام ؛125، ص7، جاآلثار حادیث واأل  يال صنف ف، بن محمد ، عبداللههشیب . ابن ابی6
 .731، ص5، جالع ال



 

 

42 

سال 
هفتم

، بهار 
1396

، شمارۀ 
25

 

وکیع برای ما نقل کرد که تعریف کرده است مسعودی از قاسم بن عبدالرحمن کـه 
فـرار کافران کـه از ] فردیو  فرستادند ای گروهی را برای سریه پیامبر»گفت: 

 وقتـی محضـر پیـامبر .درخـت را آتـش زدنـد ،افـراد .از درختی باال رفـت [کرد
تغییـر کـرد و  پیامبر ۀ، رنگ  هر خبر ساختندبا رویدادرسیدند و ایشان را از این 

زدن  به گردنبلکه  ؛خداوند عذاب دهم ام که به عذاب   من مبعو  نشده"فرمودند: 
 ."«ام   شدهمبعو آنها و محکم بستن

عبداللـه بـن  وی عبـدالرحمن بـن کاملنام  وجود دارد کهمسعودی نام در سند این روایت 
همچنین و  2اند خوانده 1«ملتلط الحدیث»علم رجال وی را  یعلما است. مسعودی هعتب

ایـن روایـت در  دیگـر، یاز سـو  3انـد. دانسـته« مرسـل»این روایت را  ،ن علم حدیثاحققم
ه و متقـی هنـدی در یبشـ و این روایت را تنهـا ابـن ابـیوجود ندارد ته ی  از صحا  س هیچ

 اند. آورده خود مسند
در  پیامبر فرمودۀتوان دریافت که این  می روایتاین با دقت در داللت و محتوای 

 ،رو ایــن از .انــد کشــتهاز آتــش  هعمــل کســانی اســت کــه شلصــی را بــا اســتفاد پاســخ بــه
که  مطر  کردند، این فرمایش را این شلص معمولی ردر اعترا  به قتل غی پیامبر

شتید میباید او را با شمشیر   . از سوی دیگر با دقت در روایتنداشتندسوزاندن او را  و حق   ک 
شـلص فـرار آن کـه  اسـت جنـگ بـوده ۀدریافت که عمل این اشلاص در معرکتوان  می

محـارب  است که او کـافر  این  ۀدهند نشان همین مطلب، .کرده و باالی درخت رفته است
رف کفر نبوده سرخ و  صلیبافراد ها  که امروزه تکفیری درحالی است؛ بوده و علت قتل او ص 

همچنـین اقـداما   4کشـند. مـی آنـان بـه جـرم کفـر  ، طـرف هسـتند که بـی خبرنگارانی را
های تکفیری در هنگام تصرف شهرها بدین صور  است که افرادی که ملالف آنـان  گروه

ایـن امـر در  .یـا اینکـه کشـته شـوند شـوند،آنـان  ۀعقیـد و هـم کننـد، یا بایـد توبـه هستند
                                                 

د ـار فسـاد و  هـا کتابرفـتن  کهولت سن، سرقت مال یـا ازبـین، علت بیماری ردد که در نقل روایا  بهگ میبه کسی اطالق . 1
 (.15، ص6، ج صطلحات الحدیثیةالمعجم محمود احمد،  طحان،) زوال عقل شده باشد.

 .865ص ،7، جتهبیب التهبیب، عسقالنی، احمد بن علی حجر ؛ ابن777، ص6ج ،الکاشف ، محمد بن احمد، . ذهبی2

 .731، ص5، جکنز الع ال، الدین علی بن حسام. متقی هندی، 3

 ش، آدرس:6731مهر  87سی فارسی،  بی ، سایت بی« هرۀ دیگر داعش». وینتر،  ارلی، 4

http://www.bbc.com/persian/world/2015/10/151018_l31_an_isis_violence_fishing 
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جنگ ۀ کدام از این افراد در معرک حال آنکه هیچ ؛آنان واض  است جمعی   کشتارهای دسته
 1آیند. شمار نمی هو مصداق کافر محارب ب ندنبود

 به مخالفان دربارۀ ذبح آنان پیامبرهشدار . 2

کـه  اسـت روایت پیامبر گرامی ،در توجیه عملکرد خودها    تکفیریاز جمله استنادا
 فرمودند:

 2؛ألهياهمعشرهقريش!هأماهوالذيهنفساهبیدُهلقدهجئتكمهبالذبح
گاه باشید ای قریش! قسم به کسی که جانم در دسـت اوسـت، حتمـا  بـرای ذبـ   آ

 سوی شما خواهم آمد. شما، به

پـس مـا  ،نـدا هاین عمل را انجام داد بر گرامیگونه که پیام ند همانا قائلها  یتکفیر 
همچنین خطاب به آنان  3دهیم. می انجام این عمل را و کنیم مینیز به عمل ایشان تأسی 

 4)ذب ( است. ما با شما عمل به این روایت رفتار ۀتنها شیو که گویند می ملالفان خود
 نقد

 6ابن حران یحصح یبفي تقر  الحسان کتاب و 9ح د بن حنرلأمسند  کتاب دراین روایت 
 به این صور  است: ،و نقل کامل آن وارد شده است

حدثناهأبمهخیثمةَهحدثناهيعقمبهبنهإبراَیمهبنهسعدَهحدثناهأباَهعنهابنهإسحاقَه
حدثناهيحییهبنهعروََهعنهأبیهَهعنهعبداللههبنهعمروَهقال هقلت هملاهأکثلرهملاه

ظهرهمنهعداوته؟هقلال هقلدهَهِیماهکانتهترأيتهقريشاهأصابتهمنهرسملهالله
َهِقالما هماهرأيناهح رتهمهوقدهاجتمعهأشراِهمهِاهالحجرَهِذکرواهرسملهالله

مثْهماهصبرناهعلیههمنهَذاهالرجْهقطَهسفههأحالمناَهوشتمهآباءناَهوعابهدينناَه
ِلملاهأنهملرهبهلمهوملزوُهبلبعضهه.وِرقهجماعتناَهوسبهآلهتناَهلقدهصبرناهمنله

َهِلماهملرهبهلمهالثانیلةهوملزوُهِاهوجههَهثمهم یالقملَهقال هوعرِتهذلكه
َهِمرهبهمهالثالثةَهومزوُهبمثلهاَهثلمهبمثلهاَهِعرِتهذلكهِاهوجههَهثمهم ی

                                                 
 .همان. 1

 .5، صغتیالحیاو السنة ال إبطال علا ن األ تحری  ال جاهدی ابوجندل، . ازدی،2

 .7 ، صيلم یأت رجل ب ثل ما جئت به إال عودمقدسی، ابومحمد، . 3

 .68، صتأمالت حول الثورات محمود، حسین، ابن. 4

 .765، ص66ج ،ح د بن حنرلأمسند ، بن محمد حنبل، احمد ابن .9

 .587 ، ص61، جحران صحیح ابنالحسان في تقریب حبان، محمد،  . ابن6
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أتسمعمنهياهمعشرهقلريشهأملاهواللذيهنفل همحملدهبیلدَُهلقلدهجئلتكمه»قال ه
ه؛«بالذبح

 بیشـترین»: ه اسـتاز عبدالله بن عمـرو پرسـیدکرد که نقل از پدرش بن زبیر  ةعرو
 پاسـخوی  «دیدی  ه بـود؟ که از قریش نسبت به پیامبر [اذیتی]آزار و   یزی

دربـارۀ  سـود جمـع شـده بودنـد وال  بزرگان قریش را دیدم کـه در کنـار حجـر: »داد
تـا بـه حـال بـرای مـا سـابقه  کـه گفتند می با خود .گفتند سلن می رسول خدا

را  مـا پـدران  ، دانـد میمـا را باطـل  افکـارمقابـل شلصـی کـه نداشته است که در 
و خـدایان است باعث افتراق ما گردیده  ،کند می را مسلره کند، دین ما می شماتت

در  «.صـبر کـردیم [] ر کنیم که برای محمدکند تا این اندازه صب می ما را سب
ــود کــه پیــامبر ــا  ایــن هنگــام ب بــرای طــواف وارد مســجدالحرام شــد و آنــان ب

حالت ناراحتی در صـور  او نمایـان بـود و  وکردند  می های زشت او را اذیت سلن
خطـاب بـه آنـان  پیـامبر ،از آن پـس. این عمـل را تـا سـه مرتبـه تکـرار کردنـد

 حتمـا   ،به خدایی که جان محمد در دسـت او اسـت ،ای بزرگان قریش» فرمودند:
 «.خواهم آمد سوی شما شما بهبرای ذب  

 وی ابوبکر بـن اسـحاق بـن یسـار کامل نام کهوجود دارد ابواسحاق  نام در سند این روایت
حـدیث او کسـی کـه )« الحـدیث منکـر»بلـاری وی را »کنـد:  میحجر تصری   ابن .است

ضعیف است( دانسته و ابوحاتم نیز در مورد وی گفته است که نام او در بـین راویـان بیـان 
در ، ا این کیفیتب دیگر اینکه این روایت ۀنکت 1«.الحال است مجهول ،رو این از ؛نشده است

حـدیثی بـه ایـن  ۀبیانگر این است که ائم بیان نشده و این مطلب،ی  از صحا  سته  هیچ
روایـت را از  ، ایـنانـد کردهحکم  انو افرادی که به جواز ذب  ملالف اند روایت اعتماد نکرده

 اند. این دو کتاب اتلاذ کرده
قـرار ه در مقابـل شلصـی گـردد کـ مـی به گروهی اطالق« معشر»ۀ واژ ،عالوه بر این

بـا گـروه  در روایت مذکور نیـز پیـامبر 2گوید. می و او بدون واسطه با آنان سلن دارند
قصـد  گویـد کـه بـه مـی اصلی اسالم از مشرکان قریش سـلن ملالفانخاصی از سران و 

خطـاب  ،رو این از بودند؛ اجتماع کردهالحرام  و مسلمانان در کنار مسجد اذیت پیامبر
                                                 

 .87 ، ص68، جتهبیب التهبیباحمد بن علی، حجر عسقالنی،  . ابن1

 .812 ، ص6، جالعینخلیل بن احمد، . فراهیدی، 2
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صور  ی  اعـالن عمـومی بـه  نه اینکه این امر را به است؛ تنها به این افراد ،پیامبر
عبدالله عزام نیز مراد از ذب  را مطلق قتـل  ،تمام قریش بیان فرموده باشند. از این گذشته

عنـوان پیـامبر مهربـانی  را بـه اسـالمخداونـد پیـامبر  ،از سویی دیگر 1دانسته است.
هنگـام در  ،قریش بر ایشـان وارد شـد ۀکه از ناحی یرهایمام آزاو با وجود ت 2کند می معرفی

 ؛کردند و ایشان کسی را در آن روز گردن نزدند رفتاربا رأفت و مهربانی با قریش  ،فت  مکه
ــه اهــل ــد:   بلکــه خطــاب ب ــد»مکــه فرمودن ــس همــه را ؛شــما آزاد هســتید مــۀه .بروی  پ

رف کفر بکشـند بهرا ایشان این نبود که شلصی  ۀهمچنین سیر  3«.بلشم می  رو ایـن از ؛ص 
یـا در راسـتای ه جنـگ بـود ۀیا در معرک ه است،هایی که به فرمان ایشان رخ داد تمام قتل

افرادی را که  ،هنگام تصرف ی  شهرها  اجرای حکم الهی. این در حالی است که تکفیری
 4شمارند. می ا را مب آنها برند و جان، مال و ناموس می سر ،ندا در عقیده با آنان ملالف

 هبلتع حاطب ابن ابی ه والخویصر اقدام عمر بن خطا  برای کشتن ذو  .3

 9.است کافرانزدن  گردن دوم در فۀخلی ۀسیر  ،جهادی ۀاز جمله استنادا  سلیف
 نقد

 یـز  ،امـر انـد و حقیقـت   دوم د ـار خطـا شـده ۀدر برداشت از این عملکرد خلیفـها  سلفی
 آنحقیقـت  6ه،اللویصـر زدن ذو  گـردن دردوم  ۀخلیفـ تن  در مورد اذن خواس دیگری است.

 :کند میسعید خدری تصری  واست که اب
يقسلمهذا هيلم هقسلماَهِقلالهذوههعنهأباهسعیدهالخدريَهقال هبینلاهالنبلا

َهملنهيعلدلهك هويلالخميصرََهرجْهمنهبناهتمیم هياهرسملهاللههاعدلَهقال

                                                 
 (.38، صاألجوبة الجهادیة األسئلة وعزام، عبدالله، ...«. )بالقتال، بالقتال يالتحل إال بالذب  أ». 1

 : 653سوره انبیا، آیه . 2
َّ

ال  إ 
اك  ن  ل  س  ر 

 
ا أ م  ین  و  م 

ال  ع  ل  ة  لل م  ح   . ر 

ذهبـوا، فـأنتم الطلقـاء. فعفـا إفاعل بکم؟ قالوا: خیرا، أخ کریم، وابن أخ کریم. قـال:  يثم قال: یا معشر قریش، ما ترون أن». 3
 (.681 ، ص8، جالتاریخ يالکامل ف اثیر، علی بن محمد، )ابن«. عنهم

 ، سایت الجزیره، آدرس:«الحرکا  و الطیارا . »4
http://midan.aljazeera.net/intellect/ 

 آدرس:سایت رسمی داعش، ، و ؤلة قطع الرأمسحسین،  محمود، ابن. 9

https://dawaalhaq.com/post/16151 

 .. این شلص از بزرگان خوارج است6
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 0.قال هلِألضربهعنقهَههاإذاهلمهأعدل.هِقالهعمر هائذنهل
در ایـن حـال بـود کـه  .نـدبودیم و ایشان در حـال تقسـیم مـالی بود نزد پیامبر

« عــدالت داشــته بــاش!»گفــت:  جلــو آمــد و خطــاب بــه پیــامبر هذواللویصــر 
در  «؟عادل است یاگر من عادل نباشم،  ه کس !وای بر تو»فرمودند:  پیامبر

 «؟دهید گـردنش را بـزنم می زهاجا ،یا رسول الله»این هنگام عمر جلو آمد و گفت: 
 .[«رهایش کن. ]نه»فرمودند:  پیامبر

 .فرمودنداین عمل را نهی  پیامبر، در این روایت
خواستن  اذنملالفان، زدن  گردن جواز درها  همچنین یکی دیگر از استنادا  تکفیری

گونـه اسـت کـه  نکـه حقیقـت ای حـالیدر  ؛اسـت هبلتعـ حاطـب ابـن ابـیزدن  گردن عمر بر
حامـل که  ، زبیر و مقداد را فرستادند تا زنی را دستگیر کنندمنینؤامیرالم یامبرپ

و نامـه را از وی کردنـد زن را دسـتگیر و آن رفتنـد  آنـان بـود.ای برای مشـرکان مکـه  نامه
بـه مشـرکان مکـه اسـت کـه احـوال  هبلتعـ حاطب ابـن ابـیطرف  نامه از که دیدند  .گرفتند
و در  نـدوی را خواند پیـامبر ،رو ایـن از .زارش داده استو مسلمانان را گ پیامبر

خـاطر حفـظ جـان نزدیکـان و حفـظ  به»د: او نیز پاسخ دا .ال کردندؤمورد این نامه از او س
 .گـردن او را بزنـد تـاعمر جلـو آمـد و اجـازه خواسـت  «.در مکه این کار را کردم خود اموال
و  بـودهاو از حاضـران در جنـگ بـدر  دانـی مگر نمـی»مانع شدند و فرمودند:  پیامبر

 2!«خداوند آنان را بلشیده است
 جلوگیریقتل او  ازاو را بلشیده است و  شود که پیامبر می روایت استفادهاین از 

 دلیـل بـر ،این افرادزدن  گردن اذن گرفتن عمر برکه  نانچه شلصی بگوید . نموده است
تـرین و  راحـتقتـل  ۀایـن شـیو ،ن دورهدر آکـه گـوییم  مـی پاسخدر  ،جواز این عمل است

 ایـن شـیوه بـه ذهـن اصـحاب متبـادر ،رو ایـن از ه است؛زجرترین شیوه برای کشتن بود کم
شتن را به حال نیز سـرایت داد ۀتوان این شیو پس نمی .شد می هـای  شـیوه امـروزهزیـرا  ؛ک 

                                                 
 .7765 ،  855 ، ص1 ، جيرخار الصحیح ، بلاری، محمد بن اسماعیل. 1

یا رسول الله فأضرب عنقـه، فقـال:  يفقال عمر: دعن [...] أنا والزبیر والمقداد اللهرسول  ي، یقول بعثنسمعت علیا  ». 2
)بلـاری، محمـد بـن «. عملوا ما شئتم فقد غفـر  لکـمإطلع علی أهل بدر فقال: إجل  ؟ لعل الله عز وكإنه شهد بدرا وما یدری

 (.6316 ، ص1 ، جصحیح مسلم نیشابوری، مسلم بن حجاج،؛ 1235 ،  613 ، ص7 ، جيرخار الصحیح  اسماعیل،
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 تری برای کشتن وجود دارد. راحت
رف مالقـا    ر ذب  ملالفان خود بهجهادی د ۀاز بیان و نقد عملکرد سلفی پس در  آنـان و ص 

 دهیم.زدن اسیر را نیز توضی   عملکرد آنان در گردن شایسته است که ،جنگ ۀخارج از معرک

 اناسیر زدن  گردنجواز  .2
 پیامبر ۀانفال و سیر سورۀ  73 ۀبه آی ،اسیرزدن  گردن ۀاباح برایهای تکفیری  سلفی

 ادامـهدر  نقـد آنهـاهمراه  به ها کنند که این استدالل میتمس   بدرجنگ در قتل اسیران 
 :شوند می بیان

 سورۀ انفال 76آیۀ . 0

 1است: انفال سورۀ 73ۀ آی ان،تکفیری در جواز ذب  اسیر  ۀیکی از مستندا  سلفی
ه هاللدُّ ضل لرل هعل يلُدونل ِضهُتِر لر  اهاْل  ِِ ه ِخنل یهُيث  تا یهحل رل س 

ل
ُههأ هلل ُكمنل هيل ن 

ل
ِباٍّهأ هِلنل انل اهکل اهمل یل ن 

ِكیٌمه ِزيٌزهحل ُههعل اللا هول َل يُدهاْل ِخرل ُههُيِر اللا  ؛ول
روی زمین کشتار بسیار  برداشته باشد تا  که اسیر برای هیچ پیامبری سزاوار نیست
خواهـد و او پیروزمنـد و  خواهید و خدا آخر  را می کند. شما متاع این جهانی را می

 . حکیم است

در روز بدر نظر عمر بن خطـاب را ، پیامبرکه ند ا قائل یهاین آبا استناد به ها  یتکفیر  
و این آیه  «باید آنها را گردن بزنیم»: تگف پاسخو او نیز در  نددر مورد اسیران جنگی پرسید

 2توان سر اسیر را از تن جدا کرد. می ،رو این از شد؛یید سلن عمر نازل أنیز در ت

 نقد

ای  اشـارهبریدن  به سر ای اشارهنیز هیچ جای  آیه ر و د 3جنگ بدر نازل شدهدربارۀ  این آیه
 .نشده است

این آیه زمانی نازل شد که تعداد » :گوید می این آیهعباس در تفسیر  ابن ،از سوی دیگر

                                                 
حکرام أ يالخالصرة فر؛ شـهاب الثاقـب، علـی بـن نـایف، 85 ، صدفع الرین عن آسرری عصرابة الکروریینلیبی، ابویحیی، . 1

 .611 ، صال هید

 .653 ، صوجوب قتال جیش موریتان يالتریان ف. شنقیطی، ابوطلحه، 2

 .12، ص2، جحکام القرآنالجامع أل ، . قرطبی، محمد بن احمد3
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حکـم  ،تعـداد مسـلمانان و امکانـا  آنـان بیشـتر شـد هنگامی کهپس  ؛مسلمانان کم بود
 1«.افت فدیه تغییر یافتبا دریآزادی اسیران جنگی به آزادی با منت یا 

 اند: ر این حکم گفتهبرخی در بیان علت صدو 
گان قریش و کسانی که بیشترین اذیـت را نسـبت بـه ر بز، دلیل حضور سران کفر به

 رو ایـن از .خداوند دستور کشتن آنان را صادر فرمود ،و مسلمانان داشتند پیامبر
 .ر جنگ بـدر حضـور داشـتندآنان د بیشتر  که  تعلق دارد به سران قریش ،این حکم

: گویـد مـی زیـرا او ؛گردد می از سلن عمر نیز مشلص ،گونه که این مطلب همان
را  آنـان ؛ پـس گـردنِإنهَلاللءهأئملةهالكفلرهوصلناديدَاهِن ربهأعناقهم...»

 2«.هستند آنها کفر و بزرگان ائمۀزیرا اینها  زنیم؛ می

 :فرمودند پیامبر اسالم ،از سویی دیگر
هالل ةلهِإنا لل ِقت  ِسُنماهال  ح 

ل
أ ِل ه ُتم  ل  تل اهقل ِإذل ِل اٍءَه هشل ِّْ یهُک لل هعل انل سل ح  ِ

هاْل  بل تل هکل  9؛هل
پـس اگـر خواسـتید  ؛خداوند برای هـر  یـزی احسـان و نیکـی را قـرار داده اسـت

 به بهترین شیوه این کار را انجام دهید. ،بکشید

 :کند میروایت تصری  این در تبیین مراد  فی  القدیر کتاب مناوی در
رو بیشترین کسی که  این از ؛ها بود ترین شلص نسبت به انسان مهربان پیامبر

 اگـر»تا جایی که فرمودند:  ؛ایشان بودند ،کرد می دوری کردن کردن و اذیت از مثله
کـه شـلص اذیـت نشـود و صورتی  به. ]به بهترین وجه بکشید ،خواهید بکشید می

 4.[«زود جان بدهد

 بدر یران  جنگقتل اس .2

 در پیــامبر ۀبریــدن اســیر، ســیر  تکفیــری در جــواز ســر ۀســلفی مســتندا از جملــه  
 ها به روایت عبدالله بن مسـعود اسـتناد تکفیری 9بدر است. اسیران جنگبرخی زدن  گردن

                                                 
 همان.. 1

 .17، ص2همان، ج. 2

 .6512، ص7 ، جصحیح مسلم، مسلم بن حجاج  . نیشابوری،3

 .815، ص8، جفی  القدیر شرح الجامع الصغیر. مناوی، محمد، 4

حکرام أ يالخالصرة فر؛ شـهاب الثاقـب، علـی بـن نـایف، 85 ، صدفع الرین عن آسرری عصرابة الکروریینیحیی،  لیبی، ابو. 9
ابومصـعب ، عـراق ۀدستیار ارشد رهبـر القاعـد. )ابوحمزه مهاجر، 733، ص2 زاد ال جاهدر، ابوحمزه، مهاج ؛611 ، صال هید
 .(جانشین وی شد، به حکم شورای رهبری القاعدهم، 8555بود که پس از مر  زرقاوی در سال ، زرقاوی
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أنتمهعالةَهِلالهينفللتنهأحلٌدهملنهمهإلهبفلداٍءهأوهضلربه»فرمودند:  پیامبرکنند که  می
مگر اینکـه فدیـه بدهـد یـا گـردنش زده  ؛شود اینها آزاد نمی ی  از هیچ .؛ شما فقیریدعنق
نضـرة بـن حـار  بـن معـیط،  که گردن عقبة بن ابـیایشان دستور دادند  ،رو این از 1«.شود

 جمحی را جدا کنند.عمرو بن عبیدالله  هعزوعلقمه و اب

 نقد

 شدهنقل  رال صنف في األحادیث و اآلثاکتاب  و ح د بن حنرلأمسند کتاب این روایت در 
 به این صور  است: آنمتن اصلی  و است

ةله يل اِو ُبمهُمعل
ل
ِشههَأ مل لع  ِنهاْل  َلههَعل ِنهُمرا ِروهب  م  هعل ن  َلههَعل دل ی  ِباهُعبل

ل
هأ ن  ِههَهعل ِداللا ب  هعل ن  لالل هَهعل قل

ه ُسمُلهاللا هرل الل ٍرهقل د  ُ هبل م  هيل انل اهکل ما ه ه»لل ارل ُسل ِءهاْل  اُللل َل اه ِِ ه ُقمُلمنل اهتل ههی؟ه]...[مل ُتم  ن 
ل
أ

ِةهُعُنٍقه بل ر  هضل و 
ل
اٍءهأ هِبِفدل هِإلا ُهم  ٌدهِمن  حل

ل
هأ نا ِلتل فل ن  هيل الل ِل ٌةَه الل  2؛«عل

خطـاب بـه ) کند که در روز بدر پیامبر گرامی اسالم می عبدالله بن مسعود نقل
. شـما فقیریـد [...] نظر شما در مـورد ایـن اسـیران  یسـت؟»فرمودند:  (اصحاب

 «.د یا گردنش زده شودمگر اینکه فدیه بده ؛شود نمیی  از اینها آزاد  هیچ

در برخـی  ،رو ایـن از وجـود دارد؛ اضطراب در نقل در این روایت،این است که  نقد نلستین
پـس  ؛در اطراف ما هیـزم اسـت ،یا رسول الله: »ش است کهها سلن عبدالله بن جح نقل

کـالم اسـت طـور  است و همـینو در برخی روایا  این سلن وارد نشده  ؛«آنها را بسوزانیم
که سماع وی از پـدرش  وجود داردعبیدة بن عبدالله بن مسعود  واب ،در سند روایت 3بکر.ابو

همچنین در سند طبرانی نیز موسی بن  4است. «منقطع» مزبور روایت رو این از ؛ثابت نیست
 علـی بـن ،سند احمد بـن حنبـل نیـز اسـتادشدر و  9است «ضعیف»که  وجود داردمطیر 

 6اند. خوانده «و الغلط ءکثیر اللطا»که او را  وجود دارد ،عاصم بن صهیب
                                                 

 .13 ، صالتکفیر يقواعد ف. طرطوسی، ابوبصیر، 1

، 7ج ،مسرند أح رد برن حنررلحنبـل، احمـد،  ؛ ابـن753، ص3، جشریرة  يبرأبرن إمسرند عبدالله بن محمد، ، هشیب ابی  . ابن2
 .615 ص

 .23، ص7، جمج ع الزوادد و منرع الفوادد، بکر هیثمی، علی بن ابی. 3

 همان.. 4

 ان.هم. 9

 . همان.6



 

 

50 

سال 
هفتم

، بهار 
1396

، شمارۀ 
25

 

 ونه عمـر  ؛نقل روایت دارد هحجر عسقالنی تصری  دارد که اعمش از عبدالله بن مر  ابن
و تولـد  هجـری 62سـال در را  هعمرو بن مـر ، فو  عیمنحنبل و ابو همچنین ابن 1.هبن مر 

حبـان نیـز وی را از مرجئـه و اخبـارش را مـردود  نابـ 2دانند. می هجری 76سال  را اعمش
 3.ه استدانست

 ذکـر نشـدهدر کتـب صـحا   صورتی کـه بیـان شـد، بهتر از همه اینکه این روایت  مهم
پوشـی از سـند روایـت،  با  شم .است به این روایت اعتمادی بی بیانگر همین امر که ؛است

این است که  شود می استفاده تاریلیهای  کتابآنچه از  که در داللت روایت نیز باید گفت
سـازی اسـیران بـا منـت یـا در  آزاد ،در روز جنگ بـدر حکم کلی پیامبر گرامی اسالم

ایـن  ۀعلت سوءسـابق به ،ای را کشتند عده اینکه پیامبر ؛ ولیمقابل دریافت فدیه بود
ه بر آنچه عالو 4.ه استهای جدید علیه مسلمانان بود افراد و همچنین احتمال ایجاد فتنه

 بـه پیـامبر: »گویـد مـی یابیم که عبدالله بن مسعود می با مراجعه به روایت در شدبیان 
در حـال بیـان  ،کـه یکـی از اسـیران اسـت سـهیل بـن بیضـا ،یا رسول الله"عر  کردم: 

شــده در مــورد اســیران  بیــان از حکــم   یدر اســتثنا پــس پیــامبر 9."«شــهادتین بــود
حکم به ذبـ  ها  این در حالی است که امروزه تکفیری «.بیضاءسهیل بن  جز به» :فرمودند

 دهند. می ض الهی را انجامیدهند که فرا می کسانی
معیط، نضرة بن حار  بـن علقمـه کـه  قبیل عقبة بن ابی از در مورد قتل برخی اسیران

لت دست آورد که ع هتوان ب میمنابع تاریلی و  با مراجعه به سیره 6در جنگ بدر اسیر شدند،
در مورد قتـل عقبـة  ،رو این از .بوده است یدلیل دیگر  ،بر قتل این افراد حکم پیامبر

ــی ــن اب ــه شــد ب ــیط گفت ــان و  کــه اســت همع ــدگان   منعوی از ملالف ــ   کنن سرســلت تبلی
تـا جـایی کـه  هو مسلمانان را بسیار اذیت کرد ی بود که پیامبردو از افرا پیامبر

                                                 
 .888، ص1، جتهبیب التهبیب احمد بن علی، حجر عسقالنی، . ابن1

 .658، ص2، جهمان. 2

 .627، ص5، جکتاب الثقاتحبان، محمد،  ابن .3

 .55، ص2، جحکام القرآنالجامع أل قرطبی، محمد، . 4

 .753، ص3، جال صنف في األحادیث و اآلثارشیبه، عبدالله بن محمد،  . ابن ابی9
 .735 ، ص6 ، جالتاریخ يالکامل فاثیر، علی بن محمد،  بن. ا6



 

 

ررس
ب

ید ی
 دگاه

 یۀسلف
هاد

ج
 ی

ر ش
د

 ۀوی
سرا

 با ا
فتار

ر
 

51 

بن حار  بن  اما نضرة 1.ده استقرار دا منزل پیامبرسبدی از زباله و مدفوع را درب 
در بین قـریش  و علیه پیامبر هو مسلمانان را بسیار اذیت کرد علقمه نیز پیامبر

همچنـین  3خوانـد. «کـاهن»را  تـا جـایی کـه پیـامبر گرامـی 2؛تبلیغـا  زیـادی کـرد
و مدفوع حیـوان مقداری زباله  ند،هنگامی که حضر  در مقابل کعبه در حالت سجده بود

حضـر   ،در ایـن حـالکـه کـرد  پیامبر تمسلرروی کمر ایشان قرار داد و شروع به 
وی فردی است کـه هنگـامی کـه  4برداشتند. را از روی کمر پیامبر ها زباله زهرا

ای دور گردن  فحش داد و پار ه به حضر  رسول ند،طواف بود در حال پیامبر
همچنـین او کسـی اسـت کـه قصـد  9دالحرام بیرون بـرد.از مسجایشان را ایشان پیچید و 

را در حالت نماز داشت که با ممانعت برخـی از بزرگـان قـریش از  کردن پیامبر  شهید
این افراد بیشترین خطر را برای اسالم داشتند و مستحق  ،رو این از 6نظر کرد. این کار صرف

 قتل بودند.
نوع  این است. آنان بوده زدن   ن با گردنقتل این اسیرا مطلب با این فر  است که این

خواسـتند افـرادی  می رفت که اگر امروز می شمار به اندر آن دور قتل  ترین نوع   راحت قتل،
 ،عالوه بر ذب  اسـیرها  که تکفیری حالیدر ؛ کردند به این شیوه اقدام نمی ،را مجازا  کنند

 کنند. میاقدام  نیز کردن و اهانت به اجساد به مثله
حقوقی را برای اسیران مقرر فرموده و به عدل و احسـان بـه آنهـا  ،وه بر این اسالمعال

هلهآیۀ در خداوند  رو این از 7دستور داده است. يُّ
ل
اهأ بِهيل هاهالنا یهِإنههیُّ لرل هاْللس  لنل ِديُكمهمِّ ي 

ل
اهأ ِِ نه مل ُقْهلِّ

ه
ُ
اهأ ما ًراهمِّ ی  هخل ِتُكم  ًراهُيال  ی  هخل اهُقُلمِبُكم  ِِ ِمهالّلُهه لل ع  ِحلیٌمهيل ُفلمٌرهرا الّللُههول هول ُكم  هلل ِفر  غ  يل هول هِمنُكم  ِخذل

ضـمن  8
                                                 

 .736، ص6. همان، ج1

 .. همان2

 .632 ، ص62 ، جنواربحار األ ، باقر. مجلسی، محمد3

 .. همان4

 .7625 ، 651 ، ص1 ، جيرخارالصحیح بلاری، محمد بن اسماعیل، . همان؛ 9

 .7732 ،  65 ، ص5، جيرخارالصحیح بلاری، محمد بن اسماعیل، . 6

 .32، صمقاالت ال یخ سل ان العودة، سلمان، ه. العود7

شـما نشـان ایمـان  یهـا ، به اسیرانی که در دست شـما هسـتند بگـو: اگـر خـدا در دلای پیامبر: 35سوره انفال، آیه . 8
  هربان است.آمرزد و خدا آمرزنده و م شما خواهد داشت و شما را می ی  ببیند، بهتر از آنچه از شما گرفته شده، ارزان
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 1خواسـته اسـت.خوب با آنهـا را از مسـلمانان  رفتار ،اکراه اسیران بر قبول اسالم بیان عدم
ِسیًراۀ در آی همچنینخداوند 

ل
أ ِتیًماهول يل ِكیًناهول ِههِمس  یهُحبِّ لل هعل ا ل عل هالطا ِعُممنل ُيط 

کـه  از کسانی 2
 3و آنان را احترام کرده است.تجلیل ، دهند می خود را به اسیر غذای

های متعـددی  یابیم که ایشان طی جنگ می در پیامبر ۀسیر  ۀبا مطالعهمچنین 
 ۀاند کـه دلیـل آن نیـز سوءسـابق تنها در موارد کمی اسیرانی را کشته ،داشتند کافرانکه با 

تـرحم در حـق افـراد  ،ایشـانۀ سیر  4د.که برای اسالم داشتنبود  بسیاری هایافراد و خطر 
و  نـدنـزد او رفت ،حنیفـه( اسـیر شـد بنـی ۀوقتی ثمامة بن اثال )رئیس قبیل تا جایی که ؛بود

کسـی را  ،اگـر مـرا بکشـی: »گفت پاسخاو در  «حالت  طور است؟ ،ای ثمامه»فرمودند: 
مــن منــت  بــر ،و اگــر آزادم کنــی ؛ای کــه خــون دارد و انتقــام او را خواهنــد گرفــت کشــته

از وی دوباره  را سؤالهمین  پیامبر ،روز بعد«. ار تو خواهم بودزای و سپاسگ گذاشته
 ندرا از او پرسید همین سؤال روز سوم نیز پیامبر .همان جواب را داد هو ثمام ندپرسید

پس او  «.وی را آزاد کنید: »فرمودند و او همان جواب را داد که در این هنگام پیامبر
 همچنـین پیـامبر 9غسل کرد و مسلمان شـد. ،از آزادی پسنیز  هکردند. ثمامرا آزاد 

برخـی  و  نانچـه آزاد کردند با دریافت فدیه رابرخی  و ای را با منت عده ،از جنگ بدر پس
 6.دادنـد یـاد می خوانـدن و نوشـتن ،بایست بـه فرزنـدان مسـلمانان می، نداشتندمال  افراد

آزاد کردن بـا منـت یـا آزاد ند که در مورد اسیر تنها دو حالت )ا برخی مفسران قائل ،رو این از
 7و حالت سومی وجود ندارد. ( متصور استکردن با دریافت فدیه

منـت گذاشـته و آنهـا را آزاد  ای از اسـیران بر عده پیامبر قیم تصری  دارد که ابن
                                                 

 .33، صمقاالت ال یخ سل ان العودة، سلمان، ه. العود1

 .2سوره انسان، آیه . 2

 .155 ، ص86 ، جتفسیر ن ونه. مکارم شیرازی، ناصر، 3

 .33، صمقاالت ال یخ سل ان العودة، سلمان، ه. العود4

ــن اســماعیل. 9 ، 7 ، جصررحیح مسررلماج، نیشــابوری، مســلم بــن حجــ؛ 635 ، ص5 ، جيرخررار الصررحیح  ،بلــاری، محمــد ب
 .6723 ص

 .155 ، ص8 ، ج؛ تفسیر آیات األحکام من القرآنروادع الریان. صابونی، محمدعلی، 6

، 7 ، جالقررآن ظرالل يفرقطـب، سـید، ؛ 617 ، ص8 ، جبدایة ال جتهد و نهایرة ال قتصرد، بن احمد ، محمدقرطبی رشد . ابن7
 .7827 ص
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این  ۀهم کشته است.نیز ای را  و عده کرده استفدیه آزاد  دریافت ای را با عده است؛ کرده
تـوان بـرای همـه یـ   نمی رو این از ه است؛این افراد بود موارد از روی مصلحت و موقعیت  

 1را کشت. ۀ اسیرانتوان هم می حکم را جاری کرد و گفت که
را  حکـمقائـل اسـت و ایـن  اناسیر زدن  گردن جواز حسن بن محمد تمیمی نیز به عدم

سـنت نیـز  اهل معاصر   عالمان دینی  بیشتر مچنین ه 2سنت دانسته است. اجماع اهل مورد
 3دانند. می آن را جایز ،خاص یو تنها در شرایطاند  قائلجواز قتل اسیر  به عدم

 نتیجه
 ،اسـیران و زدن ملالفـان گردن های تکفیری بر جواز سلفی ۀگرفته در ادل صور  با بررسی  

و در  یستمدعای آنان ن ۀکنند  ها اثبا که آیا  مورد استناد تکفیریشد این نتیجه حاصل 
. همچنـین هسـتند بیـانگر قتـل صـرفا  ای به جواز ذب  نشده اسـت و  هیچ اشاره ،این آیا 

پـس  انـد؛ با اشکال مواجهتکفیری نیز از نظر متنی و داللی  های د سلفیتناروایا  مورد اس
ن شـد، حکـم عالوه بر آنچه در نقد سلفیۀ تکفیـری بیـا وجود ندارد. هاآن بهامکان تمس  

ــامبر  هــا در جــواز گــردن صادرشــده از ســوی تکفیری ــا ســیرۀ پی زدن  اســیران و کــافران، ب
در واقع  ،دهند می انجامها  امروزه تکفیری همچنین آنچه ملالفت صری  دارد. اکرم

 آورند. جا می ض الهی را بهیو فراگویند  می علیه مسلمانانی است که شهادتین
  

                                                 
 .33 ، ص7 ، جهدی خیر العراد يال عاد فزاد ، بکر بن ابی ، محمدجوزی قیم . ابن1

 .615 ، ص8ج، ال قتصد یةال جتهد و نها یةبداد قرطبی، محمد بن احمد، رش . ابن2

الجهراد  ر،خیـ هیکل، محمد ؛165، صآثار الحرب، زحیلی، وهبه؛ 635، صسالمال  يالعالقات الدولیة ف، محمد، ه. ابوزهر 3
 .6515 ، ص7، جالسیاسة ال رعیة يف القتال و
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وقـع الشـبکة ، ریـا : مدروس للشیخ محمد ناصکر الکدین البکانيالبانی، محمد ناصرالدین،  .63
 تا. اإلسالمیة، بی

دار طـوق : بیـرو ، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر، يبخار الصحیح ، محمد بن اسماعیلبلاری،  .85
 ق.6188النجاة،  اپ اول، 

محمـد ، تحقیـق: أسرار التأویل أنوار التنزیل وتفسیر البیضاوي؛ ، عبدالله بن عمر، یبیضاو  .86
 ق.6162ا  العربي،  اپ اول، دار إحیاء التر بیرو : ، یمرعشبن عبدالرحمن 

الغفـور  حمد عبدا، تحقیق: صحاح العربیة تاج اللغة و ؛الصحاح، اسماعیل بن حماد، یجوهر  .88
 ق.6153،  اپ  هارمدار العلم للمالیین، بیرو : عطار، 

بحا  و النشـر،  ـاپ سـوم، مدارا  لأل قاهره: ،السلفیة الجهادیة يدراسات فحجازی، اکرم،  .87
 ق.6171

دحک   يالکرد علکی کتکا  البرهکان المنیکر فک يعون الحکیم الخبیر فکمنذر، حربی، ابو .81
 ق.6178جا: دار الجبهة،  اپ اول،  ، بیالتفجیر شبهات أهل التکفیر و

جمعـی از ، تحقیـق: تکاج العکروس مکن جکواهر القکاموس حسینی زبیدی، محمد بـن محمـد، .85
 تا. یدار الهدایة، بجا:  بی، محققان

: محمـد یق، تحقالکتب الستة يف یةمعرفة من له روا في ؛اشاالک ،بن احمد محمد ی،ذهب .87
 .ق6167 اپ اول،  یة،سالمدار القبلة للثقافة اإل  :ه، جدهعوام

 تا. بیرو : دار المعروف، بی ،ألفاظ القرآنمفردات ، اصفهانی، حسین بن محمد راغب .83

: عـالم بیرو  لبی،: عبدالجلیل عبده شتحقیق، عرابهإالقرآن و  يمعان، ابراهیم بن سریزجاج،  .82
 ق.6152، الکتب،  اپ اول

 ق.6163، دمشق: دار الفکر،  اپ اول، آثار الحر زحیلی، وهبه،  .83

دار الکتـاب  بیـرو : ،الکشکاف عکن حقکائ  غکوام  التنزیکل، محمـود بـن عمـر، یزملشر  .75
 .ق6153العربي،  اپ سوم، 

، السکلفي المعاصکر ما بعد السلفیة؛ قراوة نقدیة في الخطا و عمرو بسیونی،  سالم، احمد .76
 م.8565بیرو : مرکز نماء للبحو  و الدراسا ،  اپ اول، 
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عالنـا ، : الشـرکة الشـرقیة لإقـاهره ،السکیر الکبیکر کتکا  شکرحسرخسی، محمد بن احمد،  .78
 .م6336

 .تا نا، بی بی :جا بی، السوریا يسالمیة الجهادیة فالثورة اإل ، سوری، ابومصعب .77
 ،و الصکلیبیة و الیهکود ةمواجهکة النصکیری يلشکام فکا يهل السنة فکأ، سوری، ابومصعب .71

 .تا سالمیة، بی: مرکز الغرباء للدراسا  اإل افغانستان
 .تا نا، بی بی :جا بی، سالمیةالمقاومة اإل  دعوة ،سوری، ابومصعب .75

 ق.6168: دار الشروق،  اپ هفدهم، بیرو  ،ظالل القرآن يف، قطب، سید .77

 ، سـایت آرشـیو منبـر التوحیـد وال جکیش موریتکانوجو  قتک يالتبیان فطلحه،  شنقیطی، ابو .73
 آدرس: ،الجهاد

www.ilmway.com/site/maqdis/d.html 
 .تا نا، بی بی: جا بی، حکام الشهیدأ يالخالصة فشهاب الثاقب، علی بن نایف،  .72
لعلمکاو المسکلمین حکول عملیکات  يتحاد العکالمالرد علی اإلشهاب الثاقب، علی بن نایف،  .73

 .تا نا، بی بی :جا بی ،ختطافاإل 

حسـن عبـاس ، تحقیق: من القرآن حکامتفسیر آیات األ  ؛روائع البیانصابونی، محمدعلی،  .15
 ق.6155، ،  اپ اوليمکتبة الغزال ، دمشق:شربتلی

 .تا نا، بی بیجا:  بی، مصطلحات الحدیثیةالمعجم طحان، محمود احمد،  .16

 :، آدرس، سایت آرشیوالتکفیر يقواعد فطرطوسی، ابوبصیر،  .18

https://archive.orj/detils/mujahid 

ــاد،  .17 ــدالغنی، عم ــاهیم و»عب ــار وال المف ــ فک ــد المحوری ــا  اإل  ةالعقائ ــالمیللحرک الحرکککات ، «ةس
 م.8567، بیرو : مرکز دراسا  الوحدة العربیة،  اپ اول، اإلسالمیة في الوطن العربي

 :، آدرسسایت آرشیو، األجوبة الجهادیة و األسئلة عبدالله، عزام، .11

https://archive.orj/detils/mujahid 

، ریـا : دار الکتـب العلمیـة،  ـاپ اول، المعاصکرة یکةمعجکم اللغکة العرباحمد ملتار،  عمر، .15
 ق.6183

 :سایت اإلسالم الیوم، آدرس، سلمان العودة الشیخ مقاالت، سلمان، هعودال .17

www.islamtoday.net 

: دار و مکتبة لبنانو ابراهیم سامرائی،  مهدی ملزومی: تحقیق، العینفراهیدی، خلیل بن احمد،  .13
 .تا الهالل، بی

 تا. نا، بی جا: بی ، بیالجهاد الفریضة الغائبةفرج، محمد عبدالسالم،  .12
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 .ق6181 اپ اول،  یدة،، قاهره: دار العقصولأقواعد و  ؛یةالسلفاحمد،  ید،فر  .13
طفـیش، ابـراهیم ا و یحمـد بردونـا، تحقیـق: الجامع ألحککام القکرآن، بن احمد قرطبی، محمد .55

 ق.6721دار الکتب المصریة،  اپ دوم، قاهره: 

: دار الجبهـة للنشـر و التوزیـع، جا بی ،دفع الرین عن آسری عصابة الکوریینیحیی،  لیبی، ابو .56
 .تا بی

: محمـود یق، تحقفعالقوال و األسنن األ يف ؛کنز العمال الدین، ی بن حسامعل ی،هند  یمتق .58
 .ق6181 اپ دوم،  یة،العرب: المکتبة یرو ب یاطی،عمر دم

 .تا سسة الوفا، بیؤم ، بیرو :نواربحار األمجلسی، محمدباقر،  .57

 تا. ، بیرو : دار الفکر، بیتفسیر المراغيمراغی، احمد مصطفی،  .51

 و الجهاد، آدرس: یدمنبر التوح یت، ساحوار مع مجلة العصرابومحمد،  ی،مقدس .55

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_113.html 

 آدرس: ،سایت آرشیو ،لم یأت رجل بمثل ما جئت به إال عوديمقدسی، ابومحمد،  .57

https://archive.org/details/mujahid_bag_3 
 ق.6736، تهران: دار الکتب اإلسالمیة،  اپ دهم، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر،  .53

الکبـری،  ـاپ : المکتبـة التجاریـة مصـر، فی  القدیر شرح الجامع الصغیرمناوی، محمد،  .52
 ق.6757، اول

مکا یسکره  غزواته و النبي القائد مبحث في سرایا النبي و 2زاد المجاهد مهاجر، ابوحمزه،  .53
 ق.6176، سالم،  اپ اول: مرکز الفجر لإجا بی ،العبر ربنا من الفوائد و

کلم تحقیق: یوسف علی بدیوی، بیرو : دار ال ،ویلأالتنزیل و حقائ  الت كمدار عبدالله، نسفی،  .75
 ق.6163الطیب،  اپ اول، 

، يالکوطن العربک يف ةسالمیالحرکات اإل ، «السلفیة الجهادیة و تنظیم القاعـدة»نسیره، هانی،  .76
 م.8567بیرو : مرکز دراسا  الوحدة العربیة،  اپ اول، 

دار إحیاء بیرو : ، تحقیق: محمدفؤاد عبدالباقی، صحیح مسلمنیشابوری، مسلم بن حجاج،  .78
 تا. بی، يالترا  العرب

محمدحسن ابو  :یقتحق ،یدالقرآن المج یرتفس يف یطالوسبن احمد،  یعل یشابوری،ن یواحد  .77
 .ق6167 اپ اول،  ي،سالمالترا  اإل  یاءحإقاهره: لجنة  یتی،العزم زف

دار اآلثار للنشر  یمن:، الغریب سئلة الحاضر وأتحفة المجیب علی ، مقبل بن هادی، وادعی .71
 ق.6187 ،و التوزیع،  اپ دوم

 ق.6168: دار ابن حزم،  اپ اول، یرو ب ،یةالشرع یاسةالس يالجهاد و القتال ف، خیر محمد یکل،ه .75
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، قـاهره: یالـدین قدسـ ، تحقیق: حسـاممنبع الفوائد مجمع الزوائد وبکر،  یبن اب ی، علیهیثم .77
 ق.6161مکتبة القدسي،  اپ اول، 

 ها سایت
1. http://midan.aljazeera.net 

2. http://www.bbc.com/persian 

 


