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حا مان ممالب اســالمی را  افر به موجب ترک احکام الهی، ســوره مائده،  ۲۲به آیه 

الســالم از دارا خارج جامعه جاهلی و ،بـه  فر ا بر و جـامعه تحت حکومت آنان را
ــت،   هحالی در دانندامی ــال   ه مورد قبوع آنان اس آیه این براســاس فهم ســل  ص

تنها در صــورتی  ه حکمی  ،بلکـه مرتکب آن اذونـه داللتی بر  فر ا بر نـداردهیچ
 ذردد. ار و  افر به  فر اصرر میاهحکم الهی دهد، ذن برخالف

ی، تکفیرآیه حا میت، تکفیر، ایمان و  فر، ســلفیه جهادی، ســلفیه  :هادواژهی کل
 .، حا مدمو راسی

  

                                              
 دانشجوی د تری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه پردیس فارابی. *

Meybodi60@chmail.ir 
 .(قم یفاراب سیدانشگاه تهران )پرد یعلم ئتیعضو ه **



 

 

 مقدمه
 ،هنگامی  ه تعامال  دنیای اســالم با جهان غرب بیشــتر شــد، برخی از مســلمانان

ثیر فرهنگ غرب قرار ذرفتند. در آن دورانی  ه دولت عثمانی دچار ضــع  شده اتحت ت
به احکام شرعی  عملی التزام ، ماسـالمی شد و  م یهاوارد سـرزمین یبود، تفکر غرب

ــع  ذرایید ــالمی رفته  ها به طوریرو به ض ــد. قوانین اس رفته جایگزین قوانین دیگر ش
اولین اقداماتی  ه در تعدی به قوانین شـرعی صور  ذرفت، نسبت به احکام جنایا  و 

ذف، ســرقت، شرب قصـاص نفس، حد زنا، ق بود. از جمله این احکام و قوانین، حدود
این قوانین را با قانون فرانسه  ،م۱2۲5در ساع  باشد. دولت عثمانی... میخمر و ارتداد و 

از فروپاشی  پس 1.د رل تعطیل امبه طور   را اجرای احکام و حدود اسـالمی و تطبی  داد
 برای بازذرداندن اسـالم به مبانی اصیل خود، های اسـالمی متعددیجنبش ،دولت عثمانی

 المسلمین بودجنبش اخوان ،از جمله این جریانا  ند.در  شـورهای اسـالمی شکل ذرفت
و در میابل فرهنگ غرب و  هداوری و قضاو  شریعت اسالمی دعو   رد به  ه مردم را

شخصی  ،در این میان 2. ردند ایستادذی ، شـورهای اسالمیاحکام غیر الهی حا مین 
ه ، مانندبرخی آیا  قرآن  ریماز  ،خاص یبه نام ســید قطب با تفســیر ن  مك ههوك ههَلك   ْ ُل  َ ُتهي هِبن

ه لك زك  َ
ك
ههف هه ّلَلل كك ولئن

ل
أ ههفك ل هههل ْك و رل ُُتفن

 ،ددنشبه غیر احکام الهی اداره می ه  ،جوامع اسالمی را ،3 ل 
و از  هرا پذیرفت خداالوهیـت غیر  این جوامع،  ـه . او معتیـد بودجوامع جـاهلی خوانـد

انور سادا  رئیس  ،هااندیشه همین نظرا  و براساس 4ااندجامعه اسـالمی خارج شـده
ه البت ذرفتنداالجهاد شکل  مانندهایی ها و جنبشذروه جمهور اسـب  مصـر ترور شـد و

 الهجره، جماعة المســلمین و ســازمان الیاعده التکفیر و دیگری مانند هایذروه  م م
ه به  ردند. الزم به ن ر است  تر عمل میمند و تشکیالتیتشـکیل شـدند  ه بسیار نظام
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س تید دلیلبه  ،در این نوشــتار شــود  ه ماها، "سـلفی جهادی" ذفته میتمامی این ذروه
 . نیماز آنان به عنوان "سلفی تکفیری" یاد می ،وا ه جهاد

 ه حکم به شریعت  ،هر حا می از بالد اسالم ،با استشهاد به آیه مذ ور هااین ذروه
بر خروج علیه حا مان و ایجاد  ،بالد را آن و جوانان 1خوانندمرتد می افر و  ،اســالم نکنـد

به  (،اللهأنزعحکم به غیر ما)  ه این مسللهطوریه ب 2اانگیزندبرمی انفتنه در صفوف مسلمان
 3ذردید.های حا مان  شورهای اسالمی تبدیل ترین مسائل و چالشیکی از بزر 

 د،سعومذ ور و دفا  از حا مان آعآیه  در مورد ی تکفیریهادرباره نید دیدذاه سلفی
ر به بیشت ها تاب. اینشده است وشتهها و رسائل متعددی از سوی علمای وهابی ن تاب

 لیلد ا به همینده است ر توجهبیان دیدذاه در مسـلله پرداخته و  متر به نید شبها  آن 
ری در مسلله، به نید شبها  آنان در های تکفیضـمن بیان دیدذاه سلفی ،در این نوشـتار

 .پردازیمها میبراساس مبانی مورد قبوع آن ،تفسیر آیه

 سلفیه سلف و
از )س ع ف( ذرفته شــده  ه به معنای تیدم و  ،اشــتیاقی یو ریشـهسـل  در اصــل 

در معنای  ،در میان اهل علم 5باشد.میذذشته  معنایعرف به و  تلر در و 4بوده سـبیت
ــت ــل " اختالف اس ــطالحی "س زید بیااثر ابن الرسررالةبرخی از شــارحین  تاب  ااص

وا ه سل  را  ،ابوحامد غزالی مانند نیز برخی 6دانندامیمراد از سل  را صحابه  ،قیروانی
سل  را  ،و سفارینی حنبلی 8شو انی مانندای دیگر و عده 7،محصور در صحابه و تابعین
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الباجوری براهیما بعضی افراد مانند البته 1انداهتابعین معرفی  رد تابعم  و صـحابه، تابعین
ره سل  را تا قبل از ساع یدا ،جوهرة التوحیددر شـرح  تاب  ،زهر مصـرشـیم اسـب  اال

الیرون، سل  را در دوران استناد به حدی  خیر اها بسلفی 2.دهدپانصد قمری توسعه می
ی است سلفی  س ها،از نظر آن اقعو ا در نندتابعین و تابع تابعین محدود می به صحابه،

 3.روش سل  عمل  ند هب ، ه اعتیاد سل  صال  را داشته و در فهم  تاب و سنت

 سلفیه جهادی )سلفیه تکفیری(
یه سلف  ه مختلفی است اقسـامدارای  ،های فکریسـلفیت براسـاس آرمان و ذرایش

ــروریه، البا ــد.میهای مختل  این جریان فکری جهادیه از ذونه ونیه جامیه، س در  4باش
، نظام دمو راسی مخال  با شریعت اسالمی است و )جهادی( های تکفیرینظر سـلفی

 ،دمو راســی ،ذونه تطبییی بین شــریعت و دمو راســی وجود ندارد. به عییده آنانهیچ
و  پرستی استاهی برای بتذبنای شرک و پناه ،غیر الهی است و مجالس شوراها نظامی

های ســلفی  ســانی  ه چنین اجتناب  رد. این ذروه اناز آن بـاید ،برای تحی  توحیـد
 نند و همچنین  ســانی  ه در میام مشــار ت می در برپایی آن احکامی را وضــع و یا

تنها نظامی  ،های جهادیسلفی از منظر 5انند.دقضاو  و داوری نزد آنان بروند،  افر می
تمامی  در واقع 6اســتا نظام خالفت  ند،تواند اســالم راســتین را در جامعه اجرا ی ه م
از نظر آنان غیر اسالمی   نند(،برخی از شـرایع اسـالم را اجرا  راذ)حتی های دیگر نظام
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های سلفی اما آنچه  ه سلفیه جهادی را از دیگر ذروه 1هستنداذذران آن  افر و بنیانبوده 
ن بلکه ای او  فرانی بودن نظام حکومتی نیســت اعالن جاهلیتنها ســازد، تیز میامتم

ل جهت تشکی ،های دیگردانند و تمام ذزینهرا در جهاد مسلحانه می راه ترییرها تنها ذروه
ورود به  هایی چون نند. به عبار  دیگر، آنها فعالیترا رد می نظـام خالفـت اســالمی

 وجه قبوع ندارند و آنها رابه هیچ های مردمی رافرهنگی و یا انیالب های ـار پـارلمـان،
ــی، ایمن 2. نندنفی می ــید به ویژه بوبکر ناجی واالظواهری، ابومحمد میدس  ، ازامامس

ای تکفیری هآثار آنان، مورد توجه سلفی هستند  ه ذران سـلفی تکفیریبارزترین تحلیل
 ت.یاد شده اس از مابیی افراد بیشتر ایشان در این رساله، از نظرا  همین دلیل به 3ااست

 کفر
عرب شخص  افر را به دلیل  .به معنای پنهان  ردن و پوشـاندن است تدر لر " فر"

اذر اسم فاعل از  " افر" ،  لمهدر فرهنگ قرآنی 4.خواندپوشـاند  افر میاینکه ح  را می
فران"ماده   ،فرعون ای  همانند آیه . ار رفته استه نعمت ب بیشتر در ترک شکرم  ،باشـد "  

هذوید: دهد و میرا مورد خطاب قرار می حضـر  موسی ل تك عك فك ههوك كك تك لك ع  ههفك هه َلتن ل تك عك ههفك هوك
ه تك  َ ههفك نك ههمن ينك رن ُُتفن

  ار خود را  ردی، و تو از ناسپاسانی.  سرانجام ،ای موسی 5؛ ل 
 6.شودمیبیشتر در معنای  فر در دین استعماع  ،باشد " فر"اذر اسم فاعل از ماده  اما

ُتمانند آیه مبار ه  ُتهيك ُیك
ك
ههف ينك و ه َلذن ْل ههآمك و هالك ذل َتخن

ههَك ينك رن ُتفن
ُك هه ل  لنيُتءك و 

ك
ههف ن  ههمن ْن و

ههدل نيك ْن من لؤ 
ای  ســانی  7؛ م 

 8.منان،  افران را به دوستی خود نگیریدواید، به جای م ه ایمان آورده
                                              

 .8۷. همان، ص1
 .۷2، ۱، جالحرکات اإلسالمیة في الوطن العربي. عماد، عبدالرنی، 2
 . همان.3
 .۱۷۱، ص5، جمعجم مقاییس اللغةفارس، احمد، . ابن4
 .۱۷شعراء، آیه . 6
 .3۱۲، صغریب القرآن المفردات في. راغب اصفهانی، حسین، 5
 .۱۲۲. نساء، آیه 7
ی در ا. تنها مالک تشــخیص معنای  فر در اســم فاعل  فر، قرینه معینه اســت. ســیاق آیا  خود ذویای وجود چنین قرینه8

 تعیین معنای  فر در آیا  است.



 

 

هر  دلیل، همینبه و  1در اصــطالح علم  الم،  فر در میابل ایمان قرار ذرفته مـاا   
اشاعره و  2.دهدمیارائه  نیز  فر در مورد ه،ایمان ارائه داد از ذروهی به حسب تعریفی  ه

ــدی  قلبی می ،هاماتریدی ــرف ،مرجئهمانند برخی  3.دانندایمان را همان تص  اایمان را ص
هم تصدی  لسانی  ،خواجه نصیرالدین طوسی شیعیانی چون و 4دانند،می تصدی  لسانی

به موجب هر تعریفی از  در واقع 5ادانندو هم تصدی  قلبی را در تعری  ایمان دخیل می
خوارج نظر دیگری  ،اما در این میان اذرددایمان، انکار به چنین ایمانی  فر محسوب می

 ،ایمان دخیل دانســته و به موجب آنمســلمان را در تعری   فرد آنان عمل ا یعنیدارند
ه یبه واسطه احتجاج به آیه نهاآ 6دانند.می رهرذونه معصیت از فرمان الهی را  ف ن  مك ههوك هَلك 

ه  ْ ُل  َ ُتهي ههِبن لك زك  َ
ك
ههف هه ّلَلل كك ولئن

ل
أ ههفك ل هههل ْك و رل ُُتفن

 ل 
هر  س از فرمان خداوند سرپیچی  ند  همعتید 7

مـاجرای حکمیـت، به دلیل اینکه حضــر  در آنهـا  8.ذردد ـافر محســوب می ، نـد
ابوموسـی اشعری را به عنوان حا م تعیین  رد، به مخالفت با خلیفه و حا م  ،علی

ــالمی پرداختند.  ــتناد به آیه  خوارجاس و با اس لل َن ُت
قك ههفك یه َلتن غن ب  حکم الهی در میابله با  ،9َك

 یهآبه موجب و  آمدن حکمیت روی  ار ه دلیلب را، ترک آنو  دانسته سـپاه معاویه را قتاع
ه ن  ههمك ههَلك   ْ ُل  َ ُتهي ك ههِبن لك زك  َ

ك
ههف هه ّلَلل كك ئن

ولك
ل
أ ههفك ل هههل ْك و رل ُتفن

ُك  ل 
ــتندمی فر  10 ــر  .دانس  علی حض

 اودند، عباس بازذو  رشبهه خود را برای ابن هاعباس را به سوی آنان فرستاد و وقتی آنابن
هاین  ار به حکم قوع خداوند  :ذفت شـاندر جواب ْل ُل  َ ههي هن وك هبن ههذك ل 

د  ههعك  ْ ُل  ْ من
است  11
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برخی از  ،با چنین احتجاجی ا البتهمواف  با نص اســت ،و مـاجرای حکمیت علی
 ه طوریبه  1ااّما برخی دیگر بر ذفته خود اصرار ورزیدند اخوارج از حرف خود برذشتند

ــه ،تکفیر حا م به احکام غیر الهی ــد تفکرهای از شــاخص  در واقع 2ااین ذروه تبدیل ش
 3دانند، عمل را در ایمان دخیل می(خوارج)سل  خود  ا تاثیر ازبهای معاصر نیز، سلفی

 ها دارند.و عملکردی شبیه به آن
احکام  ،مو هر  دا باشدمی فر ا بر و  فر اصرر  به دو صور   فر ،نکته دیگر اینکه

جب خلودش در مو ،مرتکب  فر ا بر ا در واقعدنو آثار خاصــی نســبت به دیگری دار
ــررآتش جهنم می ــت ،شــود و مرتکب  فر اص به عبار   4.تنها مســتح  وعده آتش اس

 مسلمانم  ،اما  افر به  فر اصرر ، ندره اسالم خارج مییمرتکب  فر ا بر او را از دادیگر، 
 .آیدبه حساب می ار اهذن

 شأن نزول آیه حاکمیت
ه حا میت از براء بن عازب نیل درباره شلن نزوع آی ،خود صحیحمسلم نیشابوری در 

با صـورتی سیاه و بدنی تازیانه خورده از  ،به خاطر عمل زنا را مردی یهودی : رده اسـت
ه آیا حد زنا در  تاب شما ب از آنان پرسـید: پیامبر .عبور دادند  نار رسـوع خدا

ــت؟  ذفتند: آریا ــور  اس یکی از علمای یهود را دعو   رد و به او  پیامبر .ین ص
آیا حد زنا را در  ،دهمذفت: تو را به خداوندی  ه تورا  را بر موسی نازع  رد سوذند می

حد زنا  .ذفتمدادی به تو نمییابید؟ ذفت: خیر، اذر مرا قســم نمیذونه میتان این تاب
هرذاه ، هزادذان ما زیاد شدچون این عمل در میان اشراف اما ادر  تاب ما سنگسار است

ــعیفی چنین عملی انجام می ردیم او را رها می ،ذرفتیمای را میزادهبزر   اد،دو اذر فرد ض
ســپس ذفتیم: بیایید بر حکمی تواف   نیم  ه بتوانیم آن را بر  ا ردیماقامه می او حد را بر

                                              
 .۱5۱، ص7، جالعنایة شرح الهدایة. بابرتی، محّمد، 1
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ــراف ــیاه  ردن چه نماییما ییزاده و افراد معمولی اجرااش ره و تازیانه زدن تواف  پس بر س
ــوع خدا ــتم  ه امر تو را اجر  نمودیم. رس ــی هس فرمودند: پروردذارا  من اولین  س

 سپس ودستور داد تا او را سنگسار  ردند  بعد ا ند، بعد از اینکه آن را ترک  رده بودندمی
ه...هخداوند آیا   ن  مك ههوك ههَلك   ْ ُل  َ ُتهي ههِبُن لك زك  َ

ك
ههف هه ّلَلل كك ولئن

ل
أ ههفُك ل هههل ْك و رل ُُتفن

ه..هه ل   ْ ُل  َ ی ل  ههوك ْل ا 
ك
ههف ْن ي جن

ن  ن
كهه    هُتِبن

ه لك زك  َ
ك
ههف هه ّلَلل يهن ههفن ن  مك ههوك ههَلك   ْ ُل  َ ُتهي ك ههِبن لك زك  َ

ك
ههف هه ّلَلل كك ئن

ولك
ل
أ ههفك ل هههل ْك و قل ُتسن

فك  ل 
 2.را نازع  رد 1

به موجب حدی  براء بن عازب،  ،ابواســحاق و قتاده بر این باورند  ه مـاننـدبرخی 
اّما  3ادر شلن قوم یهود نازع شده و هیچ ارتباطی به مسلمانان ندارد ،آیا  حا میت فوق

ز ا یدر هر جای ،به نظر آنان چرا ه اتفســیر با قوع جمهور مفســرین ســازذاری ندارد این
ــد  ه قرآن ــلن نزوع آیه 4هحکم عامی اقامه ش ــی از این عام را بیان  رده  ،و ش مورد خاص

 5.تواند عام قرآنی را تخصیص زندو شلن نزوع نمی ماندباشد، آیه بر عموم خود باقی می

 های تکفیری از آیه حاکمیتتفسیر سلفی
  ابثامدعای آنان را  ،های تکفیری بر این باورند  ه شلن نزوع آیه همبرخی از سلفی

 دلیل ترییر عالمان و حا مان یهود را به طور  ه خداوند، همانبـه عییـده آنان . نـدمی
 حا مانتمامی  خوانده،  افر (، ارمبنی بر سـنگسار نمودن زنا)حکم شـریعت موسـی 

احکام شریعت را تعطیل و حکم جدیدی را اخترا   نیز  افرندا چرا ه آنها بالد اسـالمی
 6ا نندمی آنان را ملزم به عمل چنین احکامی و این احکـام را برای مردم تشــریع و  رده

 بودهبر  فر ا  ،در آیه اینکه  فرم  اوع .عمده دارندها در تفسیر آیه مبار ه دو ادعای تکفیری
اینکه به مجرد ترک حکم،  فر شامل  دومذردد. و موجب خروج مرتکب آن از اسالم می
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وع ذیرد، قدر ادامه با مناقشاتی  ه نسبت به دیدذاه آنان صور  می اشودآن شـخص می
 ذردد.ح  در مسلله روشن می

 کفر اکبر بودن آیه مبارکه( ۱
ــاسب هآیه مبار ه  راس ن  مك ههوك ههَلك   ْ ُل  َ ُتهيك ك ههِبن لك زك  َ

ك
ههف هه ّلَلل كك ئن

ولك
ل
أ ههفك ل هههل ْك و رل ُتفن

ُك   ه ی ســ هر ، ل 
ر د بین مفســران و اندیشــمندان، در البته باشــدامی افر  برخالف آنچه نازع شــده حکم  ند،

ه  فر اصرر و ذنا ،برخی مراد از  فر در آیه رادر واقع  ااختالف اسـت ، فر در آیه مورد منظور
ــلفیخوارج و نظریه )مـاننـدبرخی دیگر  داننـد ومی بیره  عییده  بر این (،تکفیری پردازان س

 ره اسالم خارج است.یهستند  ه  فر در آیه به معنای  فر ا بر بوده و مرتکب آن از دا
تیمیه ای  ه ابناعدهقبا استشهاد به  ،در تفسیر آیه مبار ه ،امام از نظریه پردازان سلفیان تکفیریسید

ا ال  و همراه ب ،هرذاه  فر ذوید:می خود ادعا  رده است اقتضاء الصراط المستقیمحرانی در  تاب 
 وقتی ،آورد  های استدالع میامام در تبیین چنین قاعدهسید 1.مراد  فر ا بر است ،تعری  باشد المم 

به ال  و  معرف ، فر مذ ور چرا ه اا بر استمراد شما  افر به  فر « الکافرفالن»ذویید شما می
هآیه مبار ه  ،به همین صور  ا لذاالم اسـترراق جنس بوده و داللت بر غایت  فر دارد ولئنكك

ل
أ ههفك ل ههل

ه ْك و رل ُُتفن
 ل 

 3.اند  ه همان  فر ا بر استدهد  ه مخاطبین آن به غایت  فر رسیدهخبر می نیز 2
 نیز آنان  مب ذرفته است. 4عربستان سعودی ة"لجن"فتوای علمای  ، ازمؤید تحلیل خودبرای  او

 .انده فر ا بر دانست ، فر در آیه مذ ور را

                                              
ــید1 ــهاد س ــتش ــت: امام به این  الم ابن. اس ٌق بین الکفر المعرف بالالم  ما في قوله»تیمیه اس : "لیس بین العبد و بین ۷وَفرن

نَکر في االثبا  فر م  تقیم اقتضرراء الصررراط المسررتیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن«. الکفر أو الشــرك إال ترك الصــالة" وبین   
 .873، ص۱، جلمخالفة أصحاب الجحیم
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 .۷7، ص8، جالدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاءفتاوى اللجنة دویش، أحمد بن عبدالرزاق، . «هم الکافرون( فهو  فر أ بر



 

 

 پاسخ
ین و تا قبل از او  ســی به ا ی مذ ور را نیلبار در  تابش، قاعدهتیمیه برای اولینابن
لی از  تاب و ما هیچ دلی ،ایبرای مشروعیت چنین قاعدهالبته  1ااشاره نکرده استقاعده 

 کارنی  آن آش ،حتی با مراجعه به  الم صحابه و سنت و قوع یکی از ائمه متیدم نداریم
و یا  2اند. آنان  فر معرف به ال  و الم را در برخی از معاصی و ننوب به  ار بردهشودمی

برای نمونه در نیلی از همسر ثابت بن قیس آمده  .اند رده را برداشت ران نعمتفاز آن  
ةابت ب   ،َا رس ل الله ذفت: به پیامبر ا رم شـوهرش،اسـت  ه به صـور  ذالیه از 

َ فِ اإلســـَلم َه الكف ــوع خداويس ما أعتب عليه فِ خلق وَل دَ  ولكنِ أك از  ا ای رس
الیه ندارم. ولی من مسلمانم و دوس  ت ندارم  ه ناسپاسیاخالق و دیانت ثابت بن قیس ذم

 ناسپاسی در واقع باید ذفت  ه از این روایت، 3ام( نخواهم با او زندذی  نم. )یعنی نمی
ا ، بنموددریافت می ه رشوه  نیز، عمل مردی مسعوددر نیلی از ابن برداشت شده است.

 4شده است. یاد« الکفَذلک»عبار  
 آیا  تسری ه این قاعده بر تمامی   ردمشـاهده  تواننیز می با مراجعه به آیا  قرآن

خداوند متعاع خطاب  دیگر، ایشود. در آیهیافت می نیز در آیا  دیگر ندارد و نی  آن
ُتفرماید:  نند، میمی ه از روی منت و آزار دیگران انفاق  انیمنوبـه م ُتهيك ك ُیُّ

ك
ههف ينك و ه َلذن ْل ههآمك هالك

و  لل طن ب  ههَل  ْ ُل
َن ُت
قك دك ههصُُك كن  ُتم  یهبن ذك

ك ه...ههوك أل  ههوك ّلَلل يهالك دن ههُیك  مك و  قك هه ل  ينك رن ُتفن
ُك  ،بر مبطل صــدقه در واقع 5؛ ل 

دهد را مورد خطاب قرار می موسی نیز حضر  فرعون .معنا ندارد اسـالم فر خروج از 
ه د:ذویـمیو  تك لُ  عك فك ههوك كك تك لك ع  يهفك هه َلتن ل تك عك ههفك َتك

ك
هف ههوك نك ههمن ينك رن ُتفن

ُك به معنای  ، فرنیز در اینجا  .6 ل 
 .باشدمی  فران نعمت
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  امال،  لُُتفروْال  و الم وارده بر  قواعد نحوی، اســترراق بودن از لحاظ امـا
ال  و المی  ه بر اسم فاعل و اسم از نظر بزرذان علم نحو،  چرا ه قابل خدشـه اسـتا

 ،ال  و الم استرراق باشدا اما" میالذی"موصوع اسمی به معنای  ،ذرددمفعوع داخل می
  بحـ  ما وموضــ در واقع 1اشــوددارای معنـای حرفی بوده و بر اســم جنس وارد می

ْلُُتفرو  ــت ــم فاعل اس ــم جنس ،اس ــمی بر آن داخل  و ،نه اس تنها ال  و الم اس
 معنای استرراق جنس را به دست آورد. ،نه ال  و الم حرفی تا بتوان از آن اشودمی

خود چنین ادعا  رده  اقتضرراء الصررراط المسررتقیمیمیه در  تاب تابن ،عالوه بر این
  وموضــ در واقع 2افرق بین "الکفر" المعرف بالالم وبین  فر منکر في االثبا  و: اســت

مشـتیا  )اعم از اسم فاعل و ...(  لمه "الکفر" نبوده و او موضو  بح   تیمیهبح  ابن
 داند.می "الکفر" لمه  را، خودم 

های تکفیری ادعای آن را دارند، اذر برای به دست سلفیه  ه این ذروهبراسـاس منهج 
به  لما   دبای ،به وجود آمد یاختالف ،ای در نصــوص شــرعیآوردن معنای لروی  لمه

 اجعهمر (،صحابه و تابعین و تابع تابعین)اوع و قوع سل   ازترائمه اهل سـنت و علمای 
ــود ــت و یا  فر  ،مراد از  فر ،مذ ور حاع باید دید  ه در مورد آیه .ش خروج از مّلت اس

 3.شوداصرر  ه از آن تعبیر به  فر عملی می
ی  ه بیان ــّ ــل  و ذر دیدذاهمهمترین نص ــدمی حدی  در مورد ،فهم س ، روایت باش

 مر جماعت تکفیری را  ،عّباس اســت  ه به قوع البانی، داللت این روایتمعروف ابن
 ذ ورعباس نیل شده  ه او درباره آیه ماز ابن ،طاوس روایتی  ه از طری  4.شکسته است

َا ینقَ ع  الملة»ذفتـه اســت:  َ الـ ذ یـ هب ن إلیـه، إ،ه لیس كف ه، إ،ـه لیس بـالكف ن  مك ههوك هَلك 
ه  ْ ُل  َ ُتهيك ك ههِبن لك زك  َ

ك
ههف هه ّلَلل كك ئن

ولك
ل
أ ههفك ل هههل ْك و رل ُتفن

ُك َ دون كفَ  ل    5«.كف
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الله را در انزععدم حکم بما (،ق۱7متوفای )جهل بن ابی هعکرم ،از دیگر صــحـابه
 1.داندصور  جحد به حکم، موجب  فر و در صور  عدم جحد، فس  و ظلم می

ــین ،در میان تابعین ــواع  (،ق۷5متوفای ) از امام علی بن الحس درباره این آیه س
 فری  ه موجب خروج از اسالم  ،حضـر  در جواب به این سـواع،  فر در آیه را .شـد
در  فر  ،عباسیکی از اصحاب ابن (،ق۱57متوفای )طاوس بن  یسان  2د.ندانستنشود 

رباح تابعی یباعطاء بن  3.آیه را  فری  ه موجب خروج از دین باشد قلمداد نکرده است
 ه معادع  فر  ، فر دون  فر ،قرن اّوع و دوم،  فر در آیه را یاز فیهـا (،ق۱۱۲متوفـای )

 ه  ( نیز،ق۱78متوفای )عبدالله بن طاووس یمانی  4.تفسیر  رده است باشد،میاصـرر 
 فر در آیه را همانند  فر به خدا، مالئکه، انبیا  5،ذردداز جمله صرار تابعین محسوب می

 6.و  تاب آسمانی ندانسته است
 إلیمانا  ه  تاب (،ق88۲متوفای )ابوعبید قاسـم بن سالم  ،در میان تابع تابعین نیز

فر و ،  در موارد زیادی ین نکته  هخود را در رد مرجئه و خوارج نگاشته، بعد از تذ ر به ا
ه، برای تلیید  الم خود، آیه باشدمی ذناه و معصیت ، به منظورسنت در  تاب و شرک ن  مك هوك

ه ههَلك   ْ ُل  َ ُتهيك ك ههِبن لك زك  َ
ك
ههف هه ّلَلل ئنكك

ولك
ل
أ ههفك ل هههل ْك و رل ُتفن

ُك احمد بن حنبل  7. ندن ر میعنوان شــاهد را به  ل 
 8.داندهم در تفسیر آیه مبار ه،  فر در آیه را موجب خروج از دین نمی (،ق8۲۱م)

با توجه به تفاسیری  ه از صحابه، تابعین و تابع تابعین به دست ما رسیده، فهم سل  
ــرر و  فر عملی  ،داللت آیه را بر  فر دون  فر ،همانند فهم علمای خل  یعنی  فر اص
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ــته ــلله اند. بنابراین باید ذفت  هدانس ــل  به همراه خل ،  فر در آیه را ،در این مس  ،س
 دانند.موجب خروج از مّلت اسالم نمی

 اشکال
عباس را مورد خدشــه قرار داده و معتیدند  ه ســند روایت ابن ،هابرخی از تکفیری   

توثی  نشــده،  وجود هشــام بن حجیر  ه به اتفاق علمای حدی  دلیلســند روایت به 
 1دارد.عباس صالحیت احتجاج نروایت ابن ا در واقع از نظر آنها،ضعی  است

 پاسخ
 ،هشــام بن حجیر مکی را تمامی علمای حدی  در جواب این اشــکاع باید ذفت  ه

ــعی   ــتابن به عنوان مثاع، .اندکردهنتض  2.حبان وی را در زمره راویان ثیه ن ر  رده اس
حا م نیشابوری روایت مذ ور را در  و 3هشام بن حجیر را توثی   رده ،الکاشف نهبی در
بر حدی ، تصحی  حا م را  اشدر تعلییه نیز نهبی است. خود صحی  شمرده مستدرک

رد ذیعباس را به حدی در نظر میالدین البانی صحت روایت ابنناصر 4.یید  رده استات
 5.دند رمی بر شرط شیخین تصحی نا حا م و نهبی، حدی  را ب ،دانست ه سزاوار می

عباس مورد تایید بســیاری از علمای حدی  قرار ذرفته در واقع باید ذفت  ه روایت ابن
نزد  تروایاین  اند  هها پرسـید  ه چگونه مدعی آن شدهاسـتا بنابراین باید از تکفیری

 ؟ تمامی علمای حدی  ضعی  است
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 روایا  ،در این باب  ه باید ذفتنیز  عباسروایت ابن در صــور  ضــعی  بودن
 ه محتوایی   1طاوسعطاء، طاوس و ابن ی مانندتاروایـ نیز وجود دارد. صــحی  دیگری

 رسانند.اثبا  می و مطلوب را بهعباس دارند روایت ابن چون

 اشکال
در تفســیر آیه مبار ه از طری   ،ها برای فرار از پذیرش فهم ســل برخی از تکفیری

 بین ای،هتفسیر آیدر علم اصوع بح  است  ه اذر در  ،. آنان معتیدندنداهشددیگر وارد 
شت برداآنچه را  ه مواف   تاب و سنت است  باید وجود آمد،ه اقواع صـحابه اختالفی ب

 الله است.انزعما ظاهر آیه مبار ه، تکفیر تارک به حکم در واقع 2نمودا

 پاسخ
، ما هیچ نّصی از سل  مبنی بر  فر طور  ه در بخش بیان فهم سل  ذفته شدهمان

 فر ا بر را اخذ  رده  ،خوارج از داللت آیهفی  در میان ســل ،  .ا بر بودن آیـه نداریم
ور منظ ا چرا هضرری به فهم دیگر صحابه و سل  نخواهد زد ،فهم خوارج ا البتهبودند

 سـانی  ه قائل به حجیت فهم سـل  هسـتند، حجیت فهم ســل  صال  است و فهم 
 نابراین ادعایب  3مورد توجه آنان نیســتاخوارج، مرجئه و قدریه  مـاننـد  طـال  ســل

سل  در  چرا ه ارسددر مسلله به اثبا  نمی ،عدم مراجعه به فهم سـل ها در تکفیری
اهر و نیازی نیست  ه به ظ هالله اختالف نکردانزعفهم آیه، بر عدم تکفیر حا م به غیر ما

  آیه مراجعه شود.
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 اللهانزلمتعلق تکفیر ترک بما( ۲
ــید ــتس ــهاد به آیه مبار ه معتید اس ــتش  اللهنزعامجرد ترک حکم بما ،متعل   فر ،امام با اس

به صرف اینکه حکم الهی را ترک  ند  ی س بنابراین هر االلهانزعحکم به غیر ما بوده، نه
 شدا در واقعبا غیر شرعی ، یاقاضی شرعی  ند  ه آن شـخص،اسـت و فرقی نمی افر 

  1.آیداین حکم از عموم آیه به دست می باید ذفت  ه

 پاسخ
الله را انزعحکم به ما یها ادعا دارند  ه هر  ســتکفیری ،طور  ه مالحظه شــدهمان
ــت ،ترک  ند ــده اس ــنت چنین ادعایی را قبوع در حالی امرتکب  فر ا بر ش  ه اهل س

 2.د تفسیری است  ه خوارج اّدعا  رده بودندهمانن ،چنین تفسیری از آیه ا در واقعندارند
ابوالعباس قرطبی نیل اتفاق و اجما  اهل سنت  رده است  ه هر  س حکم به ماانزع را 

حکم به  ،رشید رضا هم بر این عییده است  ه 3.مرتکب  فر ا بر نشـده است ،ترک  ند
حا م حکم به  چه اینکه-براساس ظاهر آیه به صور  مطل   ، فر ا بر و خروج از مّلت

علمای اهل سنت  ویب از ائمه فیهی از هیچ -الله داشـته باشد و چه نداشته باشدماانزع
 بعد از)در نیل تفسیر این آیه  (،ق۲2۷متوفای )ابوالمظفر سمعانی  4.صـادر نشده است

ه غیر  ه ب  ردند ســانی می اقدام به تکفیر ،اینکـه خوارج بـا اســتدالع به این آیه بیـان
ذاه  ســی را به خاطر ترک دارد  ه اهل ســنت هیچ، بیان میدادند(می حکم اللهماانزع

 5ند.احکمی تکفیر نکرده
خود  ذردید(بیان  6صحیح مسلماز  ،در بح  شلن نزوع آیهنیز ) روایت براء بن عازب   

در این روایت، پیامبر  چرا هالله اســتا حـا ی از عدم تکفیر تارک حکم به غیر ماانزع
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 ا ردند د را جاریح ،فی  نسـبت به دو نفری  ه مرتکب عمل زنا شده بودند ا رم
ا در مورد آن عـالم یهودی  ـه حکم بـه مـاانزع الله را ترک  رده بود، و یا آن قاضــی  ه امـّ

ر ندا داقامه حّد نکرد ،ه بود رد ( حکمو تازیانه چهرهســیاه  ردن )برخالف دســتور تورا  
 ست.الله االله و حا م به غیر ماانزعبر عدم تکفیر تارک حکم ماانزع یاینها خود دلیل واقع

 نتیجه
ه  فر   آیدمیبه دست  طور، اینهای صور  ذرفته نسبت به آیه حا میتبا بررسـی

 براسـاس فهم سل  صال  و مبانی اندارد ها و  فر ا برر ادعای تکفیریداللتی ب ،در آیه
 بوده اســتا بنابراین فر عملی و  فر اصــرر  ،آیه مراد از  فر در ،اهل ســنت و جماعت

ه شده و جامعن افر  اما ،شوند ار و مستح  عذاب در قیامت میاهذرچه ذن ،مرتکبین آن
 ،متعل   فر در آیه . در ضمن،دنذردنمیاالسالم خارج بوده و از دارنآنان جامعه جاهلی 

تا  ،الله حکم  رده باشده غیر ماانزعب ،حا م باید بلکه باشدامیالله نانزعمجرد ترک بما
 گیرد.بمتعل  آیه قرار 
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