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تیمیه در میان سلفیۀ جهادی  بررسی جایگاه ابن

 «خروج بر حاکم»دربارۀ حکم  
*

 چکیده
داننـد،  می« مسـلحانه جهاد»عنوان گروهی که تنها راه  انتشار دین را  سلفیۀ جهادی به

ترین مـانع  اند. آنان بزرگ آمده کردن  موانع بر ، درصدد برطرفپیشبرد اهداف خود برای
هـا  انـد. تکفیری اسالمی قلمداد نموده و به کفـر  ایشـان حکـم کرده را حاکمان  ممالک  

ترین منبـع  خـود بـرای حکـم بـه کفـر و  بفشی به اقداماو  خود، اصلی برای مشروعیت
رو، آنها با استناد بـه فتواهـای  اند؛ ازاین تیمیه قرار داده را فتواهای ابن حاکمانبر خروج 

اینکـه حاکمـان  امـروزی مثـل  انـد: اول ادعا را مطرح کرده ، دو«تاتار»تیمیه دربارۀ  ابن
اینکـه  تیمیـه، حکـم  آنـان قتـل اسـت. دوم بـر فتـوای  ابن تاتـار هسـتند و بنـا حاکمان  

اسـت؛ پـس  0 (کننـد، مثـل قـوانین  تاتـار )=یاسـ احکامی که این حاکمـان صـادر می
تیمیـه،  خاطر این احکام، آنان کافرند و مستح  مرگ هستند. اما با بررسـی  آرای ابن به

توان با تکیه بر فتواهـای  معلوم شد که سلفیان برداشت ناقصی از گفتار وی دارند و نمی
ــان   ابن ــین حاکم ــه، ب ــرد.  تیمی ــادر ک ــان ص ــی یکس ــروزی حکم ــان  ام ــار و حاکم تات

کتاب، سنت و کالم بزرگان شرایطی برای کفر بیان شده است که در این، در  بر عالوه
توان گفت، فس   آنان  چیزی که دربارۀ ایشان می حاکمان  ممالک وجود ندارد و نهایت

در « حـاکم بـر خـروج»سنت وارد شده است،  آنچه در منابع اهل بر است. همچنین بنا
 داشته باشد، جایز نیست. بر ای در صورتی که مفسده

 تیمیه، سلفیۀ جهادی، حاکم، تاتار، قوانین وضعیه، حاکمان  ممالک  اسالمی. ابن ها: کلیدواژه

                                                 
و استاد مرکز آموزش زبان و معارف  البیت أهلاإلعالم لمدرسة  کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی، پژوهشگر مؤسسۀ دار *

 العالمیة. وابسته به جامعة المصطفی اسالمی مدرسۀ المهدی

 جمع شده بود. سهسقنام  . قوانینی که تاتارها وضع کرده بودند، در کتابی به1
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 مقدمه

اند. ایـن گـروه بـا  دانسته« حاکمان  ممالک  اسالمی»ترین دشمن  خود را  ها اصلی تکفیری
ن تیمیه، درصدد  پیشبرد اهداف خود در مقابله با حاکمان است. اندیشۀ ای تکیه بر آرای ابن

کـه افـرادی از روی جهـل و  جـایی اسـالمی در حـال نشـر اسـت، تـا گروه در بین جامعۀ
گاهی جذب  اندیشۀ این گروه شده کنـد ضـمن شـناخت  رو، ضرورو ایجاب می اند؛ ازاین ناآ

بـه بفشـی  ادعاهای ایشان، به نقد  عالمانۀ آنها پرداخته شـود. ایـن گـروه بـرای مشروعیت
اسـتناد گرایان اسـت،  تیمیه، که موردقبول این گروه و ظاهر نفتواهای اببه  اقداماو خود،

ای دربـارۀ میـزان  تأثیرپـذیری  آنـان از  گرفته، کتاب یا مقالـه بر تحقی  صورو . بناکنند می
رو، ضـرورو  تیمیه در زمینۀ خروج  آنها بـر حاکمـان  ممالـک یافـت نشـد؛ ازایـن فتاوای ابن
تیمیه، به نقـد عالمانـۀ ایـن  استناد به اقوال ابن کند ضمن شناخت ادلۀ آنان در ایجاب می

قبیـل  های آنان پرداختـه شـود. در ایـن مقالـه، ضـمن بیـان  مفـاهیمی از دیدگاه و استناد
تیمیــه دربــارۀ  هــای جهــادی ذیــل فتــاوای ابن ادعــای گروه جهــادی و حــاکم، دو ســلفیۀ

 نیز بررسی و نقد شده است.« حاکم بر خروج»

 سلفیۀ جهادی
ها بـا اسـتناد بـه  سـلفی 0ر لغت عبارو است از هر چیزی که مقـدم شـده باشـد.د« سل »

 9دانند. تابعان منحصر می سل  را در صحابه، تابعان، و تابعان   2،«القرون خیر»روایت  
اسـت از کسـانی کـه   که عبـارو 4باشد می« سل »مصدر صناعی از مادۀ « سلفیه»اما 

ــه کتــاب و ســنت ــه التــزام و عمــل ب ــان قائــل ب ــر فهــم   بــوی بن  1صــال  باشــند. ســل    ب
                                                 

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

؛ 8757، ح737، ص7، جالبخاهیي صحیح)بفاری، محمد بن اسماعیل، «. ین یلونهمخیرکم قرني ثم الذین یلونهم ثم الذ. »2
 (.8577، ح7278، ص0ج م لم، صحیحنیشابوری، مسلم بن حجاج، 

 .3، صقواعدترتأصول ال لفیة؛. فرید، احمد، 3

 .83، صال لفیة بعد مه؛ سالم، احمد و عمرو بسیونی، 7528، ص8، جمعجمتاللغةتالعوبیةتالمعهصوة. عمر، احمد مفتار، 4

، 77، جالادسنتألباهني دیرستللشایختنهصاو؛ البانی، محمـد ناصـرالدین، 3، صال لفیة بعد مه. سالم، احمد و عمرو بسیونی، 5
المفاهیم و األفکار و العقائد المحوریـة للحرکـاو »؛ عماد، عبدالغنی، 725، صالُمجیب رحفة؛ وادعی، مقبل بن هادی، 7ص

 .25، ص7، جالوطنتالعوبيتیمیةتفالحوکهتتاإلسال، «اإلسالمیة
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اصطالح جدیدی است که تعاری  مفتلفی بـرای آن ارائـه شـده اسـت. « جهادی سلفیۀ»
ــامع ــدالغنی ج ــ  را عب ــندۀ ترین تعری ــاد، نویس ــری، دارد. وی می عم ــد مص ــلفیۀ» گوی  س

ییر شود که مدارا و تساهل با حاکمان  موجود و تغ هایی از سلفیه گفته می به گروه« جهادی
اند و جهاد و عملیاو نظامی را تنهـا راه   تدریجی  افکار مردم برای ایجاد خالفت را نسذیرفته

ابومحمد مقدسی، از رهبران فکری  سلفیۀ جهادی، در  0دانند. احیای خالفت  اسالمی می
شـود  به گروهی اطـالق می« جهادی سلفیۀ»جهادی آورده است که عنوان   تعری   سلفیۀ

جهـادی،  از دیدگاه سلفیۀ 2دانند. تنها راه  دعوو به توحید در تمام مناط  می ،که جهاد را
برابر فرهنگ غـرب و  دلیل پذیرش قوانین وضعیه و همچنین سکوو در تمام مسلمانان به

قریب هستند. از نظر آنان،  کنند، کافر و عدو حکم می« الله أنزل ما غیر  »حاکمانی که به 
، کــه دشــمن  نزدیــک هســتند، بــر آمریکــا و اســرائیل، کــه مبــارزه بــا حکــام و مســلمانان

 9دور هستند، اولویت دارد. دشمن  

 تیمیه ابن
« حـران»ق در منطقـۀ 777تیمیـه در سـال  الدین ابوعباس احمـد بـن عبـدالحلیم ابن تقی

ن کـرد و در آرا و اندیشـۀ خـود، مند و مـدو   او کسی بود که تفکر سلفیت را نظام 4متولد شد.
ن  »عنوان  تـوان او را بـه رو، می بـه سـل  نمـود؛ ازایـن تکیۀ زیـادی ـدو  « سـلفیت مکتـب م 

دانست؛ چراکه تا قبل از وی کسی به این اندازه به این تفکراو دامن نزده بود. این روند تـا 
ها از  حتی برخی سـلفی 1خواندند.« سلفیت پیشوای»عنوان  که او را به ادامه پیدا کردجایی 

همچنـین وی چنـان بـر تفکـر افراطـی   6کننـد. یـاد می« اسالمی داریبی پدر»عنوان  او به
                                                 

 الاوطنتالعوباي،تیالحوکاهتتاإلساالمیةتفا، «المفاهیم و األفکار و العقائد المحوریة للحرکاو اإلسـالمیة». عماد، عبدالغنی، 1
 .22، ص7ج

 .750، صالعهلمیة:تالحوکهتتال لفیةتالمعهصوةتةال لفی، ل. مییر، رو 2

یسهلةتالعمادةتفايتإعادادتالعادةتللجهاهدت؛ عبدالقادر بن عبدالعزیز، 75، صالغهئبةتالجههد؛تالفوسضة. عبدالسالم فرج، محمد، 3
 .775، صفيتسبیلتالله

 .707، ص2، جَشَذیاتتالذهبتفيتأخبهیتمنتذهبعماد، عبدالحی بن احمد،  . ابن4
 .07، صاإلستغهرةتب یدتالخلقتیشواهدتالحقتف. نبهانی، یوس  بن اسماعیل، 5
 .75، صالخطهبتال لفينقدت. سمهوری، رائد، 6
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اندازۀ او،  های اخیر، کسی به سلفی متکی بود که برخی منتقدانش قائل هستند که در دوره
 0به اسالم ضرر نرسانده است.

ساداو منجـر شـد،  جهادی که به قتل  انور های سلفیۀ گیری  اولین گروه پس از شکل
عامل  این جنایت دانستند؛ تا را تیمیه  ها به اندیشۀ تکفیری  ابن جهادی تمسک  افراد برخی 

عمـاره نیـز تصـری   محمـد 2سـاداو بـود. تیمیه عامل  قتل  انـور جایی که برخی گفتند ابن
تـوان وی را  رو، می تیمیه است؛ ازاین ها، به اندیشۀ ابن بیشترین استناد  جهادی کند که می

 9دانست. ها اولین متفکر  این گروه

 حاکم
معنای قاضی، داور، فرمانروا، اجراکنندۀ حکـم و متصـدی  ادارۀ ایالـت  در لغت به« حاکم»

کار نرفته   صورو مفرد به  به« حاکم»کریم، واژۀ  در قرآن 4یا بفش از جانب حکومت است.
ـام»هـای  صـورو جمـع، تعبیر است، ولـی به ک  دربـارۀ خداونـد  6«الحـاکمین أحکم»و  1«ح 

معنای فرمـانروا و زمامـدار   سـنت نیـز بـه رفته است. در احادیث و منـابع روایـی  اهل کار به
 7کار رفته است. مسلمانان، و همچنین قاضی  شر  به

 دالیل سلفیۀ جهادی در زمینۀ خروج بر حاکم
آنچه مورداتفاق  همۀ مذاهب اسالمی و حتی سلفیان  تکفیری قرار دارد، اطاعـت از حـاکم  

ُسهوَل َو گونه که در آیۀ  همان 8مسلمان است؛ ِطیُعهوا الرَّ
َ
هَه َو أ ِطیُعهوا اللَّ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ یَها الَّ

َ
یا أ

ْمِر ِمْنکْم  وِل  اْوَ
ُ
. خروج بر حاکمی نیز اشاره شده استبرای مسلمانان به این امر مهم  ،3أ

                                                 
 .73، صاإلشفهقتعلیتأحکهمتالطالق. کوثری، محمد زاهد، 1
 .25، صال بعینیهتتیرنظیمهتتالغضبتاإلسالميتف؛ رفعت، احمد، 775، صالقوآنترتال یف. رفعت، احمد، 2

 .2، صالفوسضةتالغهئبة. عماره، محمد، 3

 .27، ص8ج، معجمتمقهسیستاللغةتفارس، احمد، . ابن4
 .23؛ سورۀ اعراف، آیۀ 722بقره، آیۀ . سورۀ 5
 .05. سورۀ هود، آیۀ 6

 .7708، ص7، جم لم صحیح؛ نیشابوری، مسلم بن حجاج، 777، ص75، جالمصنفلرزاق بن همام، ا. صنعانی، عبد7

 .80، صالوالءترتالبواءتیرصحیحتمفههیمتف. یافعی، عبدالفتاح، 8

 اید، از خداوند و پیامبر و اولواالمر اطاعت کنید. : ای کسانی که ایمان آورده52. سورۀ نساء، آیۀ 9
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ینکه حاکمـان  اتفاق  فریقین است؛ اما در ا )=بواح( دیده شود، مورد یآشکار  که از او کفر  
امروزی  ممالک  اسالمی دچار کفر  آشکار، و مستح   خروج بر آنها و برکناری  آنان از مقـام 

ایـن، سـلفیان  جهـادی حاکمـان  فعلـی  ممالـک   وجـود نظر وجود دارد. بـا باشند، اختالف
مان را جایی که آنان جنگ با این حاک اند؛ تا اسالمی را کافر، و خروج بر آنان را الزم دانسته

هـای جهـادی در بحـث   تکفیری 0داننـد. بر آزادسازی  قدس و ممالک  فلسطین مقـدم می
انـد  جـایی کـه برخـی قائل کنند؛ تـا تیمیه بسیار تمسک می حاکم، به اندیشۀ ابن بر خروج
جهادی در بحث  خروج بـر حاکمـان  ممالـک  اسـالمی بـه آن  ترین دلیلی که سلفیۀ اصلی

ــارۀ حاکمــان   ابناند، فتــوای  تمســک جســته ــار اســت تیمیــه درب ــهآنهــا  2.تات عنوان  از او ب
واسـطۀ  اند کـه به کنند و قائل آورنده بر هدایت  بشر در تاریخ اسالم یاد می ترین برهان بزرگ

همچنین برخی تصری  دارند کـه  9اند. های زیادی راه هدایت را پیدا کرده اندیشۀ او، انسان
االســـالم و  دیشـــۀ او را قبـــول دارنـــد؛ چراکـــه او شیخکننـــد و ان تیمیـــه بحـــث می از ابن
کفـر  »و  «تاتـار»تیمیه دربـارۀ  سلفیان جهادی از فتاوای ابن 4المجاهدین  امروز است. شیخ

رو،  کننـد؛ ازایـن ، بـرای مقابلـه بـا حاکمـان اسـتفاده می«واسطۀ قوانین وضعیه حاکمان به
 ادعا دارند: دو تیمیه دربارۀ تاتار، سلفیان  جهادی ذیل فتوای ابن

 ادعای اول: تشابه حاکماِن ممالِک اسالمی به حاکماِن تاتار و حکم به کفر آنان
حاکمـان  ممالـک  اسـالمی بـه آن بـر جهادی در زمینۀ خروج  ترین دلیلی که سلفیۀ اصلی

 وی در این باب تصری  دارد: 1تیمیه دربارۀ حاکمان  تاتار است. اند، فتوای ابن تمسک کرده
هه هه  یْلَتِزُمههوا َشههَراِئَعُه َو ِإْن کههاُنوا َمههَع َذِلههك َنههاِطِقیَن َفِإنَّ ُه یِجههُب ِقَتههاُلُهْم تالتتههارى َحتَّ

َحاَقةُ  یُق َو الصَّ ده ُقو َقکر  الصه
َ
َهاَةَتیِن َو ُمْلَتِزِمیَن َقْعَض َشَراِئِعِه کَما َقاَتَل أ َماِنِعي  ِقالشَّ

کاَ ؛  6الزَّ

                                                 
 .75، صالجههد؛تالفوسضةتالغهئبةمحمد، ،ت. عبدالسالم فرج1

 .57، صالفوسضةتالغهئبة. عماره، محمد، 2

 .7، صریمیة آلتال عودتفيتنظوتشیختاإلسالمتابنتالتتهیتررشود، عبدالله،  . بن3

 .0، صکالمتعوام. ابودجانه، خلیل، 4

 .57، صالفوسضةتالغهئبة، محمد، . عماره5

 .582، ص5، جالکبوى الفتهرىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن؛ 557، ص82، جالفتهرى مجمو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن6
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قیـام کـرد تـا بـه شـریعت ملتـزم  = حاکمان مغول( واجب است که علیه آنان )تاتار
هرچنـد  ؛اسالم ملتـزم شـوند یعتبه شر  ینکهپس قتال با تاتار الزم است تا ا .شوند

 ؛دهند یانجام م یزنرا از احکام اسالم  یو بعضسازند  جاری میرا بر زبان  ینشهادت
 .کردند قتال ،زکاو عان  گونه که ابوبکر و صحابه با مان همان

اگر مرا در میان  لشکر تاتار دیدید، بکشید، حتـی اگـر »جایی دیگر گفته است:  وی در
 0«.سر دارم دیدید قرآن بر

ی تکفیری دادن  ایـن فتـوا بـه عصـر حاضـر، مصـداق  بـارز ایـن فتـوای  ها ضـمن تسـر 
تیمیـه  این قول  ابنآنان قائل هستند که  2اند. حاکمان  ممالک  اسالمی دانسته تیمیه را ابن
دادنـد ولـی بـه شـریعت التـزام  حالی مطرح شد که تاتارهـا ظـواهر  اسـالم را انجـام میدر 

ظـواهر  اسـالم را نیـز انجـام  ،کـه حاکمـان  امـروزی  ممالـک  اسـالمی حالی نداشتند، در
وشبهه در حقانیت  خـروج بـر حاکمـان  ممالـک  اسـالمی  ای شک رو، ذره ازاین 9دهند؛ نمی

و مذا مما »تیمیه که گفته است:  بر تصری   ابن است که آنها بناوجود ندارد. این بدان دلیل 
؛ )مقابله با تاتار از اموری است که دربارۀ آن، هیچ اختالفـی «ال أعلم فیه خالفًا قین العلماء

 4دانند. حکم  حاکمان  ممالک  اسالمی را روشن می بینم( بین علما نمی
جهادی، ضمن استناد بـه قـول  سلفیۀ عبدالقادر بن عبدالعزیز، یکی از رهبران فکری  

 تاتار تصری  دارد:قتال با  تیمیه در حکم به ابن
اند که بین حاکمان  امروزی  ممالک و تاتار فـرق اسـت؛ چراکـه  برخی افراد پنداشته

 مطلـب پرسـت نیسـتند. ایـن پرست بودند اما حاکمان  ممالک  اسالمی بت آنان بت
فتواهـایی د که تاتار داخل در اسالم بودند اما ای بیش نیست؛ زیرا معلوم ش مغالطه

این همان چیزی است کـه امـروزه  کردند برخالف شریعت اسالم بود. که صادر می
رو، حکم  آنان نیز مثـل حکـم  تاتـار  دهند؛ ازاین حاکمان  ممالک  اسالمی انجام می

اسـت؛  از کفر  حاکمـان  تاتـار شدیدتراست. ح  این است که کفر  حاکمان  امروزی 
کردند، بلکه حکمشان تنها  مسلمانان حکم نمی ربچراکه آنان طب   قوانین وضعیه 

                                                 
 .75، صعقیدةتاإلصفههنیةالشوحتتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1

 .02، صلقوانینتالوضعیةرحذسوتالبوسةتمنتخطوتاالنصیه تل. نجدی، ابوقتاده، 2

 .87، صجههدتالطواغیتتسنةتیبهنیةتالترتبدل، گروه شرعی جماعت جهاد. 3

 .0، صاإلسالمترتالخورجتعلیتالحکهم. نفیسی، عبدالله، 4
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کردنـد؛ امـا حاکمـان   برای خودشان بود و خودشان به آن احکام وضعی عمـل می
کنند، جامعه را نیـز  به آن حکم عمل می شانبر اینکه خود ممالک  اسالمی عالوه

حکـم بـر کفـر  حاکمـان  تاتـار، در حاکمـان   نمایند. پس منا    به انجام  آن وادار می
 0اینها کافر خواهند بود. اولی   طری  ممالک  اسالمی بیشتر است؛ لذا به

 نقد ادعای اول
استناد  آنچه امروزه سلفیان  تکفیری در برخورد با حاکمان  ممالک  اسالمی و تکفیر آنان مورد

تیمیـه دربـارۀ  ست. با دقت در فتـوای ابنتیمیه ا دهند، برداشت نادرستی از کالم ابن قرار می
انـد؛ چراکـه وی  شود که حاکمان  تاتـار مسـلمان بوده اول این نکته معلوم می تاتار، در مرحلۀ
َهاَةَتیِن »تصری  دارد:  )هرچند ایشـان بـه شـهادتین اقـرار  2؛«َو ِإْن کاُنوا َمَع َذِلك َناِطِقیَن ِقالشَّ

برخـی  لـذاصراحت آنان را کـافر ندانسـته اسـت؛  خود، بهتیمیه در این فتوای  . پس ابن(کنند
خاطر اتحـاد ایـن  تیمیه با تاتار از بـاب کفـر  حاکمـان  تاتـار نبـوده، بلکـه بـه اند مقابلۀ ابن گفته

تیمیه از مفالفان  جدی  اندیشـۀ شـیعه  که ابن آنجا ازگویند  . آنان میحاکمان با شیعیان بوده
فتـوای است؛ لـذا آمده  ر نیز درصدد مقابله با اندیشۀ شیعیان برتاتابا بوده و در حکم به قتال 

کـه  آنجـا همچنـین از 4کرد. و مردم را به قتال با ایشان تشوی   9خروج بر تاتار را صادر نمود،
تیمیـه  داشت، اهتمام  ابنمراوده طوسی، از بزرگان شیعه، با حاکمان  تاتار  نصیرالدین خواجه

خاطر  توان گفت که او به تیمیه نمی ابن پس بر طب  این کالم   1تر کرد؛در مقابله با آنان را بیش
سـلطۀ  سویی دیگر، مناط  مـاردین، کـه تحت کفر  حاکمان  تاتار با آنان مقابله کرده است. از

واقع، او برای دفا  از اقـوام و وطـن   شد و در تیمیه محسوب می عنوان زادگاه ابن تاتار بود، به
 6.ه استتاتار پرداخت خود، به مقاتله با

انـد و  تیمیه را دربـارۀ تاتـار اخـذ کرده ها تنها بفشی از کالم ابن عالوه بر این، تکفیری
                                                 

الجاهمعتفايتعبـدالقادر بـن عبـدالعزیز، «. )و أن المنا  الذي أفتی بموجبه بکفر التتار متحق  في المعاصرین بصورة أقوی. »1
 (.257، صلعلمتالشوسفطلبتا

 .557، ص82، جالفتهرى مجمو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن. 2
 .53، صالفوسضةتالغهئبة. عماره، محمد، 3

 .850، صمتههةتالحهکمیة، هانی، رهی. نس4

 .722. همان، ص5

 .850. همان، ص6
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سازی برای آن در بین حاکمان  ممالک  اسـالمی  استفاده از کالم  او و مصداق درصدد سوء
ان او دربارۀ تیمیه در مقابله با تاتار، باید همۀ سفن شدن  فتواهای ابن هستند. برای روشن

دادن به خروج بر تاتار، در توصـی  چنگیزخـان،  تاتار را بررسی کرد؛ چراکه وی قبل از فتوا
 کند: بیان می صراحت بهتاتار،  حاکم  

تـا جـایی کـه  ،پنداشـت مقـام می هم گرامی  اسالم چنگیزخان خود را با پیامبر
رافیـان  وی نیـز او را انـد. برخـی از اط از ناحیـۀ خـدا آمده قائل بـود او و پیـامبر

دانسـتند و قائـل  می« اللـه ابـن»خـدا  عنوان پسـر ، بهعیسی همچون حضرو
بودنــد کــه خورشــید بــا مــادر  وی در خیمــه نزدیکــی کــرده و نتیجــۀ ایــن نزدیکــی 
چنگیزخان شده است. همچنین افراد  وی اموالی را که در دست داشتند و رزقـی را 

ــد، از ناحیــۀ چنگیزخــان  کــه می ــه میخوردن خاطر اعطــای ایــن  پنداشــتند و او را ب
دانسـتند و  الهی می کردند. آنان سنت چنگیزخان را همان سنت ها شکر می نعمت

ــرپیچی می ــان س ــنت چنگیزخ ــه از س ــی را ک ــرگ  هرکس ــتح  م ــرد، مس ــی ک تلق
 0.کردند می

مان  یک از حاک شماَرد که در هیچ می تیمیه خطاهایی برای حاکمان  تاتار بر رو، ابن ازاین
تیمیـه در بفشـی دیگـر از فتواهـای خـود  عالوه بر این، ابن 2ممالک  اسالمی وجود ندارد.

توانـد کسـی را تکفیـر کنـد؛ بلکـه  کند که کفر از امور شرعی است و انسان نمی تصری  می
 9کفـر اسـت. کند چه کسـی مسـتح    سوی خداوند است و اوست که بیان می بیان  کفر از
 مان را به کفر متهم کنیم.توانیم حاک پس ما نمی

، این نکته روشـن اسالم گرامی افزون بر این، با تکیه بر روایاو واردشده از پیامبر
بواح )=آشکار( صادر  توان علیه حاکم قیام کرد که از او کفر شود که تنها در صورتی می می

 صامت آمده است: بن گونه که در روایت عبادة شود؛ همان
ْن َقایَعَنا َعلَ 

َ
َثهَرً  أ

َ
اَعِة، ِفهي َمْنَشهِطَنا َو َمکَرِمَنها، َو ُعْسهِرَنا َو یْسهِرَنا َو أ ْمِع َو الطَّ   السَّ

ِه ِفیِه ُقْرَمانج  ْن َتَرْوا کْفًرا َقَواًحا، ِعْنَدکْم ِمَن اللَّ
َ
ْمَلُه، ِإالَّ أ

َ
ْن اَل ُنَناِزَع اَوْمَر أ

َ
 4؛َعَلیَنا، َو أ

                                                 
 .508، ص7، جالکبوى الفتهرىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1

 .77، صالفوسضةتالغهئبةد، عماره، محم 2

 .858، صاإلستغهرةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن3
 .7035، ص7، جصحیحتم لم؛ نیشابوری، مسلم بن حجاج، 03، ص2، جالبخهیي صحیح. بفاری، محمد بن اسماعیل، 4
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دشـواری و  ،م در حالـت نشـا  و ناخوشـیبیعت کردیم که بشـنویم و اطاعـت کنـی
با امیر به جنـگ برنفیـزیم و مطیـع  ما جویی بر ما، و اینکه خاطر برتری به و ،آسانی

کـه در آن از سـوی خداونـد برهـانی  را ببینیـدباشیم مگر آنکـه از او کفـر آشـکاری 
 .باشیدداشته 

کفـر  او آشـکار و ایـن اسـت کـه “ بـواح”مـراد از »حجر ذیل این روایت آورده است:  ابن
این اسـت کـه بـرای اثبـاو   نیز “برهان”واض  باشد و حاکم اعالن بر کفر نماید. منظور از 

آنچـه »کنـد:  وی همچنـین تصـری  می 0«.کفر  وی، دلیلی از کتاب و سنت داشته باشـیم
توان گفت این است که در ابتدای امر، جایز نیست با حاکم فاس  بیعت  دربارۀ حاکمان می

او را انتفاب نمود؛ اما بعد از اینکه انتفاب شد و محکوم به فس  بود، خروج بر وی  کرد و
ریفتن  خون مسلمانان را در پی  ،حاکم بر آورد که خروج او چنین دلیل می 2«.جایز نیست

رو، باید او را از این فس   از فس   حاکم است؛ ازاین دارد که این امر، مستلزم فسادی بیش
 9او صبر کرد. برابر فس    صورو، باید در این غیر و در نمودنهی 

معصیت  آشکار است و « بواح کفر»کند که مراد از  نووی نیز ذیل این روایت تصری  می
مگـر اینکـه از حاکمـان  خـود معصـیت آشـکاری »گونه خواهد بود:  با این بیان، روایت این

تذکر داد. البته خروج بر آنان جـایز صورو باید آنان را انکار کرد و به آنها  این ببینید که در
 4«.نیست؛ حتی اگر فاس  باشند و این امر اتفاقی است

کنـد کـه از امـوری کـه در زمینـۀ  صـراحت بیـان می عثیمین نیز ذیل این روایـت به ابن
چنانچـه  1صـامت، بن بر روایت عبادة حاکم مطرح است، این نکته است که بنا بر خروج

ود، خروج بر او جایز خواهد بود؛ البته بـا تحقـ   شـرایطی کـه ش« بواح کفر»حاکم مرتکب  
 اند از: عبارو

                                                 
 .2، ص77، جفتحتالبهیيتشوحتصحیحتالبخهیيحجر عسقالنی، احمد بن علی،  . ابن1

 . همان.2

 .3ان، ص. هم3

 .882، ص78، جالمنههجتشوحتصحیحتم لمتبنتالحجهج. نووی، یحیی بن شرف، 4

فبایعناه. فکان فیما أخذ علینا أن بایعنا علی السمع و الطاعة فـي منشـطنا و مکرهنـا و عسـرنا و  فقال: دعانا رسول الله. »5
عثیمـین، محمـد بـن  ابن«. )واحـا  عنـدکم مـن اللـه فیـه برهـانیسرنا، و أثرة علینا و أال نناز  األمر أهله قال: إال أن تروا کفـرا  ب

 (.22، ص5، جمجمو تفتهرىترتیسهئلتفضیلةتالشیختمحمدتبنتصهلحتالعویمینصال ، 
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 . مراد از مشاهدۀ کفر حاکم در روایت، حصول علم  قطعی برای شف  است.7
. شف  باید به چشم  خودش عمـل  حـاکم را ببینـد و در ایـن بـاب، اخبـار  دیگـران 8

 حجت نیست.
ه احتمال تأویل در عمـل  وی وجـود نداشـته . فعل او کفر صری  باشد؛ به این معنا ک7
 باشد.
آور اسـت و دیگـران  . تحق  علم  قطعی برای هر شفصی، صرفا  بـرای خـود او جـزم0
 توانند به علم  او اعتماد کنند. نمی

: قـدرو بـر مقابلـه بـا 5 . بعد از تحق  شرایط، خروج بر حاکم در صورتی است کـه اوال 
: م صلحت عامۀ مسلمانان و دین را در نظر داشت و چنانچه این حاکم را داشته باشد و ثانیا 

 0گردان شد. عمل برخالف مصلحت مسلمانان باشد، باید از آن روی
شـود ایـن اسـت کـه اطاعـت از حـاکم واجـب اسـت تـا  آنچه از این حـدیث روشـن می

 2نمایان شود.« آشکار کفری»که از او  زمانی
یز است که مشتمل بر خطر و فساد بیشـتر عالوه بر این، خروج بر حاکم در صورتی جا

رو،  خـروج کـرد؛ ازایـن« بـواح کفر»مرتکب   حاکم  نباشد و باید با حفظ مصال  مسلمانان بر 
 9تری باشد، جایز نیست. فساد مهم موجبچنانچه این خروج 

گونه کـه از ظـاهر حاکمـان  ممالـک  اسـالمی معلـوم  با تمام فرضیاتی که بیان شد، آن
کننـد، بـه شـهادتین اقـرار دارنـد، مسـاجدی را در  ه ظواهر  اسالمی عمـل میاست، آنان ب

انـد، واعظـانی را بـرای ارشـاد مـردم و هـدایت  آنـان بـه دیـن اسـالم  ممالک خود بنا کرده
اند و حتی در برخی از این ممالک، قانون رسمی  آنان بر این است که تنها کسـانی  فرستاده

الم ملتزم باشند. همچنین اکثـر ایـن حاکمـان دیـن  ح  تصدی و حکومت دارند که به اس
اند؛ پس مسلمان هستند و ح  خـروج بـر آنـان  رسمی  کشورشان را نیز اسالم معرفی کرده

                                                 
التعلیااقتعلایتیسااهلةتیفااعتعثیمــین، محمـد بــن صـال ،  ؛ ابن87، صلقاهءتالبااهبتالمفتاوحعثیمـین، محمــد بـن صــال ،  . ابن1

 .85، صطیناألسهطینتفيتحکمتاإلرصهلتبهل ال

 .775، صنظمتالمتنهروتمنتالحدسثتالمتوارو. کتانی، محمد بن جعفر، 2

 .850، ص2، جمجمو تفتهرىترتمقهالتتمتنوعةباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  . بن3
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یَما َرُجل  َقاَل ِوَِخیهِه یها کهاِفُر، »که فرمودند:  رو، بنا بر روایاو پیامبر این از 0وجود ندارد.
َ
أ

َحُدُمَما
َ
، فهإذا قالومها فقهد “الله إال إله ال”أمرت أن أقاتل الناس حت  یقولوا » و 2«َفَقْد َقاَء ِقَها أ

بودن  آنها ثابـت اسـت، از  مسلمانکه توان کسانی را  نمی 9«عصموا مني ةماءمم و أموالهم
 4دایرۀ اسالم خارج دانست و به کفر  آنان حکم داد.

علت گناهـانی  بـههای سلفی  جهادی در تکفیر حاکمان  ممالـک  اسـالمی،  اقدام گروه
دهند و  شوند؛ زیرا این حاکمان ظواهر اسالم را انجام می است که این حاکمان مرتکب می
 1شوند. ها همان عمل  خوارج را مرتکب می رو، تکفیری به شهادتین نیز اقرار دارند؛ ازاین

 واسطۀ قوانین وضعیه ادعای دوم: کفر حاکماِن ممالِک اسالمی به
کـه  جایی است؛ تا« حاکمیت در توحید»جهادی  های سلفیۀ و گروهترین اعتقادا از مهم

ترین دلیل برای جهاد  خود و  اند و مهم توحید را توحید در حاکمیت دانسته مرتبه از باالترین
و مقابلـه بـا کسـانی  ،حاکمیـت در مقابله با حاکمان  ممالـک  اسـالمی را برقـراری  توحیـد

ِ  این توحید هستند می  6.دانند که ناق
الـوهی  کننـد کـه توحیـد ها همچنین در باب توحید در حاکمیـت تصـری  می تکفیری

الـوهی  به توحید در حاکمیـت عـام اسـت و توحیـد در حاکمیـت، جزئـی از توحیـد نسبت
 8؛«إّن أخه  خصهائ  اولومیهة مهي الحاکمیهة»د: نـکن صـراحت بیـان می آنان به 7است.
 آنها معتقدند وحید در حاکمیت است(.ترین خصوصیت از خصای  الوهیت، همان ت )مهم

                                                 
 .7777، ص8، جفقهتالجههد. قرضاوی، یوس ، 1

)بفـاری، محمـد بـن «. گردد می ز این دو براگر یکی از مسلمانان مسلمان دیگری را کافر خطاب کند، حکم کفر به یکی ا. »2
 (.82، ص7، جم لم صحیح؛ نیشابوری، مسلم بن حجاج، 87، ص2، جالبخهیي صحیحاسماعیل، 

«. و زمـانی کـه بگوینـد، جـان و مالشـان محفـوظ اسـت“ اللـه إال إلـه ال”ام بر اینکه بکشم تا اینکه مردم بگوینـد  امر شده. »3
 (.33، ص3، جلصغوىال ننتا)نسائی، احمد بن شعیب، 

 .707، ص7، جمجمو تفتهرىترتیسهئلتفضیلةتالشیختمحمدتبنتصهلحتالعویمینعثیمین، محمد بن صال ،  . ابن4

 .58، صالفوسضةتالغهئبة. عماره، محمد، 5

 :رس، آدسایت العصر، «يالجهاد يمنهج التیار السلف يف يحوار خاص مع ابو محمد مقدس»عاصم برقاوی، و . مقدسی، ابومحمد 6
Http://Alasr.Me/Articles/View 

 ، آدرس:التوحید و الجهاد ، سایت منبر«التوحید الحاکمیة و األلوهیة یالفرق ف». مقدسی، ابومحمد و عاصم برقاوی، 7
http://tawhed.ws 

 .80، صإعزازتیاسةتاإلسالم. الظواهری، ایمن، 8



 

 

86 

سال 
هشتم

 ،
بهار 

1397
، شمار

 ۀ
29

 

انـد و حکـم بـه  از آنجایی که امروزه حاکمان  ممالک  اسالمی به وضـع قـوانین اقـدام کرده
« الـه»منزلـۀ  نمایند، خود را به دارند و بر طب  قوانین  وضعی حکم می« الله أنزل ما غیر»

اند که بیان حکم، تنهـا  قائلآنان  0اتفاق است. اند؛ پس قتال با آنان واجب و مورد پنداشته
مفت  خداوند است و اگر کسی بفواهد حکمی را بـرای گروهـی وضـع کنـد، خـود را در 

کننـد،  و مردمی که از او پیروی می 2الوهی شده است جایگاه خداوند قرار داده و دچار کفر
بـر ایـن،  وهعال 9منزلۀ بندگان  وی هستند، نه بندگان  خداوند. اند و به به دین  او ملتزم شده

چنانچـه شفصـی  .کتـاب، سـنت، اجمـا  و قیـاس :انـد از مصادر  تشریع  حکم نیز عبارو
 4شود. بفواهد حکمی را خارج از این مصادر بیان کند، موجب خروج وی از شریعت می

ها در این فتوای خود در زمینۀ خروج بر حاکمان  ممالک  اسـالمی و  ترین مستند تکفیری مهم
شـوند. آنـان ذیـل  اختصار بیان می تیمیه دربارۀ تاتار است که این فتواها به ان ابنکفر ایشان، سفن

ْوَلِئَك ُمُم اْلَکاِفُروَن آیۀ 
ُ
نَزَل الّلُه َفأ

َ
ْم َیْحُکم ِقَما أ  اند: تصری  کرده َوَمن لَّ

و اِنسان مت  حلل الحرام المجمع علیه أو حرم الحالل المجمع علیه أو قهدل الشهرع ». 7
)و انسان هر زمانی که حرامـی را حـالل کنـد کـه  1؛«مع علیه کان کافرا قاتفاق الفقهاءالمج

آن اجما  دارند، یا  آن اجما  دارند، یا حاللی را حرام کند که همه بر حلیت   همه بر حرمت  
 اتفاق  همۀ فقها کافر است(. اینکه حکم شرعی  اجماعی را عوِ کند، به

ناس قما یراُ مو عداًل من غیر اتبهاع لمها أنهزل اللهه فههو فمن استحل أن یحکم قین ال. »8
از آنچـه  یـتبدون تبع داند یمردم به آنچه که خود عدل م ینبفواهد ب یاگر کس) 6؛«کافر

 (.خدا نازل کرده حکم کند، کافر است
و من حکم قما یخالف شرع الله و رسوله و مو یعلم ذلك فهو من جهنس التتهار الهذین . »7

                                                 
 .07، صاإلسالمتالتبیهنتفيتمشورعیةتالجههدتفيتمغوبمسلم،  . جزایری، ابو1

 .7، صمفهومتالحهکمیةتفيتفکوتشهیدتعبداللهتعزام. عزام، عبدالله، 2
 .80، صإعزازتیاسةتاإلسالم. الظواهری، ایمن، 3

 .7، صمفهومتالحهکمیةتفيتفکوتشهیدتعبداللهتعزام. عزام، عبدالله، 4

 .873، ص7، جالفتهرى مجمو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5

 .775، ص5ج ،منههجتال نةتالنبوسةاحمد بن عبدالحلیم،  تیمیه، . ابن6
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)و کسی کـه حکـم کنـد بـه آنچـه مفـال   0؛«لیاسق عل  حکم الله و رسولهیقدمون حکم ا
شر   خداوند و رسول است و علم به این عمل خود داشته باشـد، مثـل تاتـار اسـت کـه بـر 

 کردند(. طب   یاس  [=قوانین تاتارا حکم می
 اسـت، الغهئبة الفوسضةهای سلفیۀ تکفیری  معاصر  از آنجا که اولین کتاب رسمی  گروه

تیمیـه اسـتناد  توان گفت اولین کسی که دربارۀ خروج بر حاکمان، به این فتواهـای ابن می
 کند: وی در این باب تصری  می 2بود.« فرج عبدالسالم»کرد، 

دهند، احکام کفرآمیزی است که کـافران بـرای  احکامی که امروزه مردم انجام می
ک و حاکمــان  آنــان، همــان رو، حکــم  مــردم  ایــن ممالــ انــد؛ ازایــن مســلمانان آورده

تاتار است که چنگیزخان احکامی را برای آنان وضع کرد. پس هرکسـی ایـن  حکم  
 9گردد. او قتل است تا اینکه از این راه اشتباهش باز احکام را انجام دهد، حکم  

انـد کـه آنچـه امـروز از قـوانین   تیمیـه قائل ها با تکیه بـر اندیشـۀ ابن همچنین تکفیری
ــال ــک اس ــ  ممال ــوانین  یاس ــین  ق ــت، ع ــد میمی اس ــز  4باش ــک نی ــن ممال ــان  ای و حاکم

حاکمان   گونه که کفر   پس همان 1کنند. هایی هستند که این قوانین را وضع می چنگیزخان
واسطۀ عمل به یاس  اثباو شد، حاکمـان   تاتار، با وجود اینکه برخی از آنان فقیه بودند، به

 6خواهند بود. کافر اولی   طری  امروزی  ممالک به
آنان همچنین قائل هستند که احوال  امروزی  جوامـع اسـالمی عـین زمـانی اسـت کـه 

 8و حاکمان  ممالک نیز همانند تاتار هستند. 7تیمیه علیه تاتار فتوا صادر کرد ابن

 نقد ادعای دوم
از ادلۀ سلفیان  جهادی در تکفیر حاکمان  ممالک  اسـالمی، ادعـای آنـان بـر ایـن مطلـب 

                                                 
 .052، ص75، جمجمو تالفتهرىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن 1
 .855، صمتههةتالحهکمیة. نسیره، هانی، 2

 .7، صالجههد؛تالفوسضةتالغهئبةمحمد، ،ت. عبدالسالم فرج3

 .80، صحتمیةتالمواجهة. مرکز جماعت اسالمی مصر، 4

 .00، صرحذسوتالبوسةتمنتخطوتاالنصیه تللقوانینتالوضعیة؛ نجدی، ابوقتاده، 85ص. همان، 5

 .3، صاإلسالمترتالخورجتعلیتالحکهم. نفیسی، عبدالله، 6

 .7، صرفوسغتراجبنهتنجه تفل طینالدن، اسامه،  . بن7

 .7، صخطهبتإلیتأبيتیغهلتفهدتبنتعبدالعزسزالدن، اسامه،  . بن8
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اند، پـس کـافر و مسـتح  قتـل  که این حاکمان قوانینی را در جامعۀ خود وضع کرده است
الهی، امری حرام و  از شریعت اساس  چیزی غیر گویند که وضع قانون بر هستند. آنان می

رو، اگـر شفصـی بگویـد بـرای زنـا و  نظر دارنـد. ازایـن مردود اسـت کـه همـه بـر آن اتفـاق
حدی را مطرح کند که در شر  بیان نشده است، مرتکب خمر حدی نداریم یا اینکه  شرب

با صدور این فتوا، در مقابل  ن  ایستادگی کرده است، زیرا برای ایـن امـور در حرام شده و 
وضـع قـانون  ،اما اگر حکم وی مفال  با صری  ن  نباشد شریعت حد معین شده است؛

 0گردد. محسوب نمی
قنا  اذهان عمومی، به فتواهای بفشی به اقداما ها برای مشروعیت تکفیری و  خود و ا 

تیمیــه، کســی کــه بــه  بــر نظــر  ابن انــد کــه بنــا گونــه قائل انــد و این تیمیــه اســتناد کرده ابن
حکم کند، کافر و مستح  مرگ است و این همـان چیـزی اسـت کـه « الله انزل ما غیر»

هْم آیۀ میه ذیل تی شود. این در حالی است که ابن امروزه از حاکمان  ممالک دیده می َوَمن لَّ
نَزَل الّلهُ 

َ
قائل شود، کافر « الله انزل ما غیر»کند کسی که به حلیت   تصری  می َیْحُکم ِقَما أ

است؛ به این بیان که اگر بـر حلیـت  امـری فتـوا بدهـد کـه در شـریعت وارد نشـده اسـت، 
این امر قائل نیسـت  یک از حاکمان  ممالک به اما امروزه هیچ 2مصداق این آیه خواهد بود.

 که حالل  قطعی، حرام باشد.
اند که این تکفیر  در تکفیر آنان گفته ،تیمیه دربارۀ تاتار ها با استناد به حکم ابن تکفیری

تیمیـه  که بـا بررسـی  فتواهـای ابن حالی سوی آنان بوده است؛ در خاطر وضع قوانین از به
وز و کشـتار  زیـاد  آنـان در ممالـک  اسـالمی خاطر تجا معلوم شد که حکم به قتال با تاتار به

 9خاطر حکم به قوانین وضعی. بوده است، نه به
خاطر  توان شرایطی را برای تکفیـر حاکمـان بـه عالوه بر این، با تکیه به آیاو قرآن می

توان به کفر ایشان حکم  وضع قانون استفراج کرد که تنها در صورو تحق   این شرایط می
 اند از: باروکرد. این شرایط ع

                                                 
 .772، ص3، جمجمو تفتهرىترتمقهالتتمتنوعةبدالعزیز، باز، عبدالله بن ع . بن1

 .873، ص7، جالفتهرى مجمو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2

 .75، صالفوسضةتالغهئبة. عماره، محمد، 3
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 0. حاکم با علم قطعی به حکم شرعی، برخالف آن فتوا دهد.7
ا ْنُفُسُهْم ُظْلًما َو ُعُلوًّ

َ
 2؛َو َجَحُدوا ِقَها َو اْسَتیَقَنْتَها أ

جـویی انکـارش  با آنکه در دل به آن یقین آورده بودنـد، ولـی از روی سـتم و برتـری
 کردند.

گونه  ا اینکه حالل قطعی را حرام بداند؛ همانقطعی را حالل بشمارد ی . حاکم حرام  8
ران ذیل آیۀ  ْوَلِئَك ُمُم اْلَکاِفُروَن که برخی مفس 

ُ
نَزَل الّلُه َفأ

َ
ْم َیْحُکم ِقَما أ ، مراد از حکـم َوَمن لَّ

ایـن  غیـر انـد؛ چراکـه در الهـی بیـان کرده دانستن  حـرام را حالل« الله انزل ما غیر»به 
دهنـد، خـارج از شـریعت  کسانی کـه معصـیت الهـی را انجـام می آید تمام صورو الزم می

عـالوه بـر ایـن،  9کننـد. عمـل می« اللـه انـزل مـا غیـر»واقـع، بـه  زیـرا در ؛دانسته شوند
 انزل ما غیر واسطۀ عمل به کفر به)ظاهر  این آیه  بر اساس  رضا قائل است که کسی  رشید
 4.حکم نکرده استالله( 

گونـه کـه خداونـد  بـا حکـم خداونـد مسـاوی بدانـد؛ همـان. حاکم حکم  غیرخـدا را 7
نَداةاً فرماید:  می

َ
 )برای خداوند شریک قرار ندهید(. 1؛َفاَل َتْجَعُلوْا ِلّلِه أ

فرماید:  گونه که خداوند می . حاکم حکم غیرخدا را بر حکم خدا برتری بدهد؛ همان0
 َُقْوم  ُیوِقن ْحَسُن ِمَن الّلِه ُحْکًما له

َ
)و داوری  چه کسی بهتـر اسـت بـرای آنـان کـه  6؛وَن َمْن أ

 یقین دارند(.

تـوان حاکمـان   بدانیم، بـازهم نمی« غیر ما انزل الله»اگرهم قوانین وضعیه را حکم به 
واسطۀ آن کافر و خارج  از شریعت دانست؛ چراکه هم روایـاو، و هـم  ممالک  اسالمی را به

ران ذیل آیـۀ  ْم َیْحُکهم ِقَمهمفس  ْوَلِئهَك ُمهُم اْلَکهاِفُروَن َمن لَّ
ُ
نهَزَل الّلهُه َفأ

َ
را « کفـر»، مـراد از ا أ

عبـاس  گونـه کـه ابن همـان 7شـود. اند که به خروج از دین منجر نمی دانسته« اصغر کفر»
                                                 

 .05، صربدسدتکواشفتالعنیدتفيترکفیو تلدرلةتالتوحیدریس، عبدالعزیز بن ریس،  آل 1

 .70. سورۀ نمل، آیۀ 2

 .775، ص7، جالفصلتفيتالمللترتاألهواءترتالنحللی بن احمد، حزم، ع . ابن3

 .775، ص7، جرف یوتالقوآنتالحکیمت)رف یوتالمنهی(. رشید رضا، محمد، 4

 .05، صربدسدتکواشفتالعنیدتفيترکفیو تلدرلةتالتوحیدریس، عبدالعزیز بن ریس،  . آل5

 . همان.6

 .22، ص5، جفضیلةتالشیختمحمدتبنتصهلحتالعویمینتمجمو تفتهرىترتیسهئلعثیمین، محمد بن صال ،  ابن. 7
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)مـراد از کفـر در ایـن آیـه، کفـری  0؛«لیس قکفر ینقهل عهن الملهة»فرماید:  ذیل این آیه می
 (.دنیست که باعث خروج از اسالم باش

تیمیـه اسـتناد  ها در زمینۀ خروج بـر حاکمـان  ممالـک  اسـالمی، بـه قـول ابن تکفیری
اتبهاع  یهرغ فمن استحل أن یحکم قین الناس قما یراُ مو عهداًل مهن»کنند که گفته است:  می

سوی حاکمان، ممکن است  این در حالی است که وضع قانون از 2«.لما أنزل الله فهو کافر
کنـد، در  به حکم الهی باشـد یـا اینکـه حـاکم حکمـی را کـه صـادر میخاطر جهل  آنان  به

الهی بدانـد کـه بـرای آن در مصـادر  حکـم، دلیلـی نیافتـه اسـت و از بـاب  راستای احکام
تـوان بـه کفـر وی حکـم  مرسله این حکم بیان کرده است؛ که در این صـورو نمی مصال 

 9کرد.
ی شده است که به برخـی از آنهـا اشـاره افزون بر این، در روایاو، از خروج بر حاکم نه

 شود: می
من رأی من أمیرُ شیئًا یکرمه فلیصهبر فإنهه مهن فهارق »فرمودند:  پیامبر اسالم. 7

بر آن صـبر  یدبا ،یندب یم یزیامیرش چ زکه ای کس) 4؛«الجماعة شبرًا فمات فمیتته جاملیة
 (.مرده است یتهلجا به مرگ   ،یردوجب از جماعت فاصله بگ یک یچون اگر کس ؛کند

 فرمودند: . پیامبر گرامی8
امیران و حاکمان  خـود را اطاعـت کنیـد هرگونـه کـه باشـند. اگـر آنـان شـما را بـه 

 ،دلیل تبعیـت از آنـان ام، هـم آنـان و هـم شـما بـه کارهایی امر کنند کـه مـن آورده
گـردن  ام، گنـاه  آن بـه برید و اگر به کارهایی امر کردند کـه مـن نیـاورده پاداش می

کــه شــما خداونــد را مالقــاو کنیــد  ءالذمــه هســتید. هنگامی آنهاســت و شــما بری
شـما «. ظلمـی در کـار نیسـت«  رسد: ، ندا می«خدایا، به ما ظلم نشود»گویید:  می
اذن  شما اطاعـت کـردیم. بـرای مـا  خداوندا، رسول را فرستادی و ما به»گویید:  می

اطاعـت کـردیم و بـر مـا امیرانـی را امـارو  اذن  تـو خلفایی گماردی، آنان را نیـز بـه
راسـت گفتیـد. »شـود:  گفتـه می«. قصد تو آنان را نیز اطاعت کردیم دادی، پس به

                                                 
 .755، ص75، جرسلتالقوآنأجهمعتالبیهنتفيتر. طبری، محمد بن جریر، 1

 .از آنچه خدا نازل کرده حکم کند، کافر است یتبدون تبع داند یمردم به آنچه که خود عدل م ینبفواهد ب یاگر کس. 2

 .302، ص75، جیسهئلتفضیلةتالشیختمحمدتبنتصهلحتالعویمینتمجمو تفتهرىترعثیمین، محمد بن صال ،  . ابن3

 .7033، ص0، جصحیحتم لم. نیشابوری، مسلم بن حجاج، 4
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ا هستید  0«.گناه آن اعمال به گردن  آنهاست و شما مبر 

تکفیر حاکمان  ممالک  اسـالمی و  زمینۀ سنت نیز در عالوه بر این، فتوای بزرگان  اهل
رو، بـرای نمونـه بـه برخـی از  جهادی است؛ ازاین خالف عملکرد سلفیۀخروج بر ایشان، بر 

 شود: این فتواها اشاره می

 . فتوای محمد ناصرالدین البانی0

نفـر بگوینـد کـه ایـن  22نفر،  گوید اگر از صد او می 2داند. وی خروج بر حاکم را جایز نمی
د کـه مـن فعـل  ایـن نفـر بگویـ یـک ،مقابل  آنـان خاطر افعالش کافر است و در شف  به

تـوان بـه کفـر  آن شـف  حکـم  دانم بلکه او فاس  است، نمی شف  را دال  بر کفر نمی
 گوید: ها می کرد. وی همچنین خطاب به جهادی

حاکمان  ممالک  اسـالمی را کـافر  ،بینم این است که برخی جوانان آنچه امروزه می
انـد و برخـی افعـال   کردهکه آن حاکمان به شـهادتین اذعـان  حالی پندارند؛ در می

تـوان بـه کفـر   رو، نمی ایـن آورنـد؛ از جا می قبیل نماز، روزه، حج و... را به عبادی از
کـه در ایـن بـاب  جـایی آنان حکم کرد. بدانید حکم  تکفیر بسیار سفت اسـت؛ تـا

 9شود. مشهور است اگر شفصی، مسلمانی را تکفیر کند، خود  او کافر می

 ی بن عالنفتوای محمد بن عل. 0

 وی در باب کافر دانستن  حاکم آورده است:
دارد، ح  خروج بر وی را نداریم؛ چراکه نماز میزان   پا می تا زمانی که حاکم نماز بر

کفر و اسالم است. همچنین خروج بر حاکم دربردارندۀ مفاسد بیشـتری اسـت کـه 
 4.ۀ کمتری داردمفسد ،صبر در مقابل  او

 فتوای محمد شوکانی. 3

حکم بـه کفـر مسـلمانی کـه بـه قیامـت و »ی در باب حکم به کفر  این افراد گفته است: و 
                                                 

سیکون من بعدي أمراء، فأدوا إلیهم طاعتهم، فإن األمیر مثل المجن یتقی به فإن صلحوا و اتقوا و أمـروکم بفیـر فلکـم و . »1
)طبرانـی، سـلیمان بـن «. منهم براء، و إن األمیر إذا ابتغی الریبة في الناس أفسدهملهم، و إن أساؤوا و أمروکم فعلیهم، و أنتم 

 (.832، ص85، جالکبیو المعجماحمد، 

 .72، صرخوسجتالطحهرسة. البانی، محمد ناصرالدین، 2

 .777، ص5، جالعقیدةتیموسوعةتاأللبهنيتف. البانی، محمد ناصرالدین، 3

 .035، ص8، جفهلحینتلطوقتیسهضتالصهلحیندلیلتالعالن، محمد بن علی،  . ابن4
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تر از خورشـید  اعتقاد دارد، تنها در صورتی جایز است که بر کفر او دلیلی واضـ  پیامبر
 0«.توان کسی را تکفیر کرد این صورو، نمی غیر وجود داشته باشد؛ در

 نتیجه
جهادی در زمینۀ خروج بر حاکم معلوم شد کـه  و سلفیۀگرفته در استنادا صورو با بررسی  

واسطۀ وضع قـوانین  تیمیه دربارۀ قتال با تاتار، و کفر  آنان به آنان به بفشی از فتواهای ابن
بفشی به اقداماو  خود علیه حاکمان  اسالمی  اند و درصدد مشروعیت وضعیه استناد کرده

خاطر کفر  آنان  تیمیه در مقابله با تاتار به بنهستند. این در حالی است که روشن شد اقدام ا
سویی دیگـر، چـون  علت تجاوز  آنان به ممالک و کشتار  آنان بوده و از نبوده است، بلکه به

شـدند. عـالوه  عنوان دشمن شناخته می تیمیه به نظر ابن تاتارها تمایل به شیعه داشتند، از
دانند و به ظواهر  اسـالمی نیـز عمـل  میبر این، حاکمان  ممالک  اسالمی خود را مسلمان 

مقابـل  آن  الهـی یـا در یک از حاکمان، قانون  خود را ناسخ  قانون کنند. همچنین هیچ می
واقعی اسـت؛ زیـرا  داند و چنانچه حکم  وی مفال   شریعت باشد، از جهل  او به حکم   نمی

را صـادر کـرده اسـت، قطعـا   خدا این حکم خاطر مقابله با حکم   اگر از او پرسیده شود آیا به
ممالـک دیـده  شـده، آنچـه از حاکمـان   کنـد. افـزون بـر ادلـۀ بیان چنین چیـزی انکـار می

شـوند کـه در ایـن صـورو  اسالم  آنان است؛ البته برخی از آنان مرتکب  کبائر می ،شود می
 ست.حاکم  فاس  جایز نی بر بر روایاو و کالم  بزرگان  مذاهب، خروج فاس  هستند و بنا

  

                                                 
 .232، صال یلتالجوایتالُمَتدفرقتعلیتحدائقتاألزههی، محمد، ی. شوکان1
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 کتابنامه
 .قرآن کریم .7

، تحقیـ : عبداللـه سـهلی، الیرّد علیی البکیر  یاإلستغاثةم فبن عبدالحلیم،   تیمیه، احمد ابن .8
 ق.7087اول،  المنهاج، چاپ دار ریاِ: مکتبة

و مصـطفی  ، تحقیـ : محمـد عبـدالقادر عطـاالفتیاوی الکبیریتیمیه، احمد بـن عبـدالحلیم،  ابن .7
 ق.7052اول،  الکتب العلمیة، چاپ عبدالقادر عطا، بیروو: دار

تحقیـ : محمـد بـن ریـاِ احمـد،  ،عقیدة اإلصفهانیةالشرح تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .0
 ق.7085اول،  العصریة، چاپ بیروو: المکتبة

، تحقیـ : عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، مجمیوع الفتیاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .5
 ق.7077مدینه: مجمع الملل فهد، 

 ،منهاج السنة النبویةم فع نقیض کیالم الشییعة و القدرییةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .7
اول،  تحقیـ : محمـد رشـاد ســالم، عربسـتان: جامعـة اإلمـام محمــد بـن سـعود اإلسـالمیة، چــاپ

 ق.7057

المعرفـة،  ، بیـروو: دارفتا البار  شرح صحیا البریار حجر عسقالنی، احمد بن علی،  ابن .3
 ق.7732ل، او  چاپ

الفـانجي،  ، قـاهره: مکتبـةالملیل و األهیواء و النحیل یالفصیل فیحزم، علـی بـن احمـد،  ابن .2
 تا. اول، بی چاپ

التعلییق علیی رسیالة رفی  األسیاطین فیع حکیم اإلتصیال عثیمین، محمـد بـن صـال ،  ابن .2
 ق.7075اول،  الوطن، چاپ دار جا: بی، بالسالطین

 :آدرس، موقع الشبکة اإلسالمیة ،ب المفتوحلقاء الباعثیمین، محمد بن صال ،  ابن .75

http://www.islamweb.net 
مجمیوع فتیاوی و رسیائل فضییلة الشییخ محمید بین صیالا عثیمین، محمد بن صال ،  ابن .77

الثریـا،  دار-الـوطن ، جمع و ترتیب: فهد بن ناصـر بـن ابـراهیم سـلیمان، عربسـتان: دارالعثیمین
 ق.7077

، تحقیـ : محمـود شـیحا، لفالحین لطرق ریاض الصیالحیندلیل اعالن، محمد بن علی،  ابن .78
 ق.7085چهارم،  المعرفة، چاپ بیروو: دار

رات الذهب فع أخبار من جهبعماد، عبدالحی بن احمد،  ابن .77
َ

تحقی : محمـود ارنـاؤو ،  ،َشذ
 ق.7057اول،  کثیر، چاپ ابن جا: دار بی

الفکـر،  داربیـروو: مـد هـارون، ، تحقی : عبدالسالم محمعجم مقاییس اللغةفارس، احمد،  ابن .70
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 ق.7722
 التوحید و الجهاد، آدرس: ، سایت منبرکالم عوامابودجانه، خلیل،  .75

http://www.tawhed.ws 
، قـاهره: تبدیید کواشیف العنیید فیع تکفییره لدولیة التوحییدریس، عبدالعزیز بـن ریـس،  آل .77

 ق.7082اول،  إمام أحمد، چاپ دار
 تا. نا، بی جا: بی ، بیترریج الطحاویةالبانی، محمد ناصرالدین،  .73
 ویب، آدرس: سایت إسالم ،دروس للشیخ ناصر الدین ألبانعالبانی، محمد ناصرالدین،  .72

www.islamweb.net 
نعمـان،  ، تحقی : شادی بـن محمـد آلموسوعة األلبانع فع العقیدةالبانی، محمد ناصرالدین،  .72

 ق.7077اول،  نعمان، چاپال صنعا: مرکز

طـوق  دار جـا: بی، تحقی : محمد زهیر بن ناصر، البرار  صحیابفاری، محمد بن اسماعیل،  .85
 ق.7088اول،  النجاة، چاپ

 ، سایت منبر التوحید و الجهاد، آدرس:خطاب  لی أبع رغال فهد بن عبدالعزیزبن الدن، اسامة،  .87

www.tawhed.ws 
، تحقیـ : محمـد بـن سـعود مجمیوع فتیاوی و مقیاالت متنوعیةباز، عبدالعزیز بن عبداللـه،  بن .88

 تا. شویعر، عربستان: موقع الرئاسة العامة، بی
التوحیـد  ، سایت منبرتیمیة التتار و آل السعود فع نظر شیخ اإلسالم ابنرشود، عبدالله،  بن .87

 و الجهاد، آدرس:

http://www.tawhed.ws 
 ، سایت منبر التوحید و الجهاد، آدرس:تفریغ واجبنا نجاه فلسطینالدن، اسامه،  بن .80

http://www.tawhed.ws 
سـایت منبـر التوحیـد و  ،التبیان فع مشروعیة الجهاد فع مغرب اإلسالممسلم،  جزایری، ابو .85

 ، آدرس:الجهاد

http://www.tawhed.ws 
 م.7225المصریة،  جا: الهیئة ، بیتفسیر القرآن الحکیم )تفسیر المنار(رشید رضا، محمد،  .87
 http://alaqsagate.orgآدرس:  ،القرآن و السیفرفعت، احمد،  .83

اول،  ، چاپي: مکتبة مدبولصرم ،السبعینیات یتنظیمات الغضب اإلسالمع فرفعت، احمد،  .82
 .م7222

http://www.tawhed.ws/
http://www.tawhed.ws/
http://www.tawhed.ws/
http://www.tawhed.ws/
http://www.tawhed.ws/
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 ،ما بعد السلفیةم قراءة نقدیة فع الرطاب السیلفع المعاصیرسالم، احمد و عمرو بسیونی،  .82
 م.8575بیروو: مرکز نماء للبحوث و الدراساو، چاپ اول، 

 م.8575بیروو: طوی للنشر و اإلعالم، چاپ اول،  ،نقد الرطاب السلفعسمهوری، رائد،  .75

ق علی حدائق األزهار بن علی،شوکانی، محمد  .77
ّ

حـزم،  ابـن جـا: دار ، بیالسیل الجرار الُمَتدف
 تا. اول، بی چاپ

العلمـي،  الرحمن اعظمی، هند: المجلس ، تحقی : حبیبالمصنفصنعانی، عبد الرزاق بن همام،  .78
 ق.7057دوم،  چاپ

اهره: مکتبـة تحقی : حمدی بن عبدالمجید سلفی، ق ،المعجم الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد،  .77
 تا. ابن تیمیة، چاپ دوم، بی

جـا:  ، تحقیـ : احمـد محمـد شـاکر، بیجام  البیان فع تیویل القیرآنطبری، محمد بن جریر،  .70
 ق.7085اول،  الرسالة، چاپ مؤسسة

،  عزاز رایة االسیالمم رسیالة فیع تیکیید الیتالزم الحاکمییة و التوحییدالظواهری، ایمـن،  .75
 آدرس:التوحید و الجهاد،  سایت منبر

http://www.tawhed.ws 
 و الجهاد، آدرس: یدمنبر التوح یوآرش یتسا ،الجهادم الفریضة الغائبةعبدالسالم فرج، محمد،  .77

www.ilmway.com/site/maqdis/d.html 
 الجهاد، آدرس: سایت منبر التوحید و ،الجام  فع طلب العلم الشریفعبدالقادر بن عبدالعزیز،  .73

http://www.tawhed.ws 
 یوآرشـ یتسـا ،رسالة العمدة فع  عداد العدة للجهاد فع سبیل اللیهعبدالقادر بن عبدالعزیز،  .72

 و الجهاد، آدرس: یدمنبر التوح

www.ilmway.com/site/maqdis/d.html 
التوحیـد و  ، سـایت منبـرر شیهید عبداللیه عیزاممفهیوم الحاکمییة فیع فکیعزام، عبدالله،  .72

 الجهاد، آدرس:

http://www.tawhed.ws 
ــدالغنی،  .05 ــالمیة»عمــاد، عب ــاو اإلس ــة للحرک ــد المحوری ــار و العقائ ــاهیم و األفک الحرکییات ، «المف

 م.8577بیة، چاپ اول، بیروو: مرکز الدراساو الوحدة العر  ،الوطن العربع یاإلسالمیة ف

 م.8553مصر: نهضة مصر، چاپ اول،  ،الفریضة الغائبةعماره، محمد،  .07

 ق.7082جا: عالم الکتب، چاپ اول،  بی ،معجم اللغة العربیة المعاصرةعمر، احمد مفتار،  .08

http://www.tawhed.ws/
http://www.tawhed.ws/
http://www.tawhed.ws/
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 جـا: بی، تحقیـ : مهـدی مفزومـی و ابـراهیم سـامرایی، کتاب العیینفراهیدی، خلیل بن احمد،  .07
 تا. الل، بیمکتبة اله دار

 ق.7080قاهره: دار العقیدة، چاپ اول،  ،قواعد و أصولفرید، احمد، السلفیة؛  .00

ترجمه: ابراهیم ساعدی رودی، تهـران: نشـر احسـان، چـاپ اول،  ،فقه الجهادقرضاوی، یوس ،  .05
 ش.7727

، تحقیـ : شـرف حجـازی، مصـر: نظم المتناثر من الحدی  المتیواترکتانی، محمد بن جعفر،  .07
 تا. سوم، بی السلفیة، چاپ الکتب دار

 ق.7075مصر: مکتبة األزهریة، چاپ اول،  ،اإلشفاق علی أحکام الطالقکوثری، محمد زاهد،  .03

سـایت منبـر التوحیـد و  ،جهیاد الطواغییت سینة ربانییة ال تتبیدل، گروه شرعی جماعت جهـاد .02
 الجهاد، آدرس:

http://www.tawhed.ws 
 ، سایت منبر التوحید و الجهاد، آدرس:حتمیة المواجهةمرکز جماعت اسالمی مصر،  .02

http://www.tawhed.ws 
 ،توبـه محمـد محمـوده: ، ترجمـالمعاصیرة یة: الحرکیات السیلفیةالعالم یةالسلفرول،  ر،میی .55

 .م8570، اول ، چاپیةشبکة العرببیروو: 

 تا. نا، بی جا: بی بی ،شواهد الحق فع اإلستغاثة بسید الرلقیوس  بن اسماعیل،  نبهانی، .57

التوحیـد و  ، سایت منبـرتحذیر البریة من خطر االنصیاع للقوانین الوضعیةنجدی، ابوقتاده،  .58
 الجهاد، آدرس:

http://www.tawhed.ws 
المطبوعـاو  ، تحقی : عبدالفتاح ابوغده، حلب: مکتبنن الصغریالسنسائی، احمد بن شعیب،  .57

 ق.7057دوم،  اإلسالمیة، چاپ
 م.8575بیروو: مرکز الدراساو الوحدة العربیة، چاپ اول،  ،متاهة الحاکمیةنسیره، هانی،  .50

 ، سایت منبر التوحید و الجهاد، آدرس:اإلسالم و الرروج علی الحکامنفیسی، عبدالله،  .55

http://www.tawhed.ws 
إحیـاء التـراث  ، بیـروو: دارالمنهاج شرح صحیا مسلم بن الحجاجنووی، یحیی بن شرف،  .57

 ق.7728دوم،  العربي، چاپ

إحیـاء  دار  ، تحقی : محمـد فـؤاد عبـدالباقی، بیـروو:صحیا مسلمنیشابوری، مسلم بن حجاج،  .53
 تا. التراث العربي، بی

صـنعا: دار اآلثـار،  ،تحفة الُمجیب عین أسیئلة الحاضیر و الغرییبمقبل بن هـادی،  وادعی، .52

http://www.tawhed.ws/
http://www.tawhed.ws/
http://www.tawhed.ws/
http://www.tawhed.ws/
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 ق.7087دوم،  چاپ

اول،  الکتـب الیمنیـة، چـاپ ، یمـن: دارتصحیا مفاهیم فع الوالء و البراءیافعی، عبدالفتاح،  .52
 ق.7077

 ها سایت
60. http://Alasr.Me/Articles/View 

61. http://tawhed.ws 




