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 چکیده
های اســالمی به دارالکفر تبدیل شــده و تمام ســرزمین ،جهادی معتیدند هایســلفی

وجوب هجر ، جهاد علیه حکام و ســا نان بالد  فر بر این  ماننداحکـام دارالکفر 
های صور  ذرفته، نظرا  ذوناذونی در با بررسی  هدر حالی ستامنطب  ا شـورها 
توســ  علمای اســالم مطرح شــده اســت. برخی از علما بر این باورند  ه  ،این زمینه

مالک تشخیص داراالسالم از دارالکفر، اقامه شعائر است. برخی دیگر مالک در این 
تا ید این میاله بر آن . دانندمی ثر  جمعیـت  نیز،غلبـه احکـام و برخی  ،زمینـه را

ب سرزمین، عنصر جمعیت است ی مالک در داراالسالم دانستنم  مهمترین اسـت  ه،
یـب از هیچ رددا در واقعذمیبربـه  ثر  جمعیـت مســلمـانـان  هـا،و دیگر مالک

ه های تکفیری با استناد بای  ه ذروه شـورهای اسـالمی به دارالکفر تبدیل نشده و آیه
  نند، داللتی بر مدعای آنان ندارد.حکام  شورهای اسالمی را تکفیر می ،آن

 اراالسالم، دارالکفر، تکفیر حا م، هجر ، جهاد.د ها:کلیدواژه
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 مقدمه
دیرباز  از شود،به دلیل آثار بسیار زیادی  ه بر آنها مترتب می شـناخت مفاهیم فیهی

 آثار فیهینیز به جهت االسالم و دارالکفر مفهوم دار .بوده است ی اسالممورد توجه علما
اند. از جمله آثار فیهی  ه بر این دو برخوردار بودهاند، از اهمیت باالیی داشته  ه فراوانی

وجوب هجر  از دارالکفر به داراالســالم، حرمت نبیحه  توان بهمفهوم بـارذشــتـه، می
... اشاره دارالکفر، اسـالم لیی  )انسـان پیدا شـده( در داراالسـالم، دفا  از داراالسالم و

 هایای داشــته و مالکجه ویژهتو هاعلمـای اســالم در طوع تاریم به آنبنـابراین   ردا
 های فیهیدر  تاب اند. آنهامختلفی را در تشــخیص داراالســالم از دارالکفر بیان  رده

 اند. پرداخته این موضو به  (مانند جهاد و یا مبح  لیی ) خود
جدیدی از  های متفاو ، قرائتبه علت برداشت  1«جهادی هایسلفی»در این بین 

تمامی جوامع اسـالمی را دارالکفر دانسته و  ،و طب  آن کفر ارائه  ردهداراالسـالم و دارال
پژوهشــی تا به حاع در  ،دانند. با توجه به آنچه بیان شــدجهـاد علیـه آنان را واجب می

 اراستای نید و بررسی ادعای ایشان در زمینه داراالسالم و دارالکفر صور  نگرفته است
 ســپسو  ودشـپرداخته می تبیین معنای دقی  داراالســالم به ابتدا ،در این نوشـتار بنابراین

 ذردد. شرای  تبدیل داراالسالم به دارالکفر بیان می

 داراالسالم و دارالکفر در نگاه علما
 ندارا بیان  رده تعاری  مختلفی ها وکعلمای اسالم برای داراالسالم و دارالکفر مال

 د.نذیرمورد ارزیابی قرار می ، ه در ادامه مباح 

                                              
 ردن  اند و معتیدند، تنها راه ساق . ذروهی از سلفیان  ه حا مان  شورهای اسالمی و بسیاری از مسلمانان را تکفیر  رده1

هم الجماعا  أو األفراد الذین حملوا فکرة الجهاد المسل  ضد الحکوما  »ها، عملیا  مسلحانه استا این حکومت
ا عماد، عبدالرنی، 727، صدعوة المقاومة االسالمیة العالمیةابومصعب،  السوری،«. الیائمة فی بالد العالم اإلسالمی

 .۷2، ص۱، جالحرکات االسالمیة فی الوطن العربی



 

 

 محدوده جغرافیایی و داراالسالم
 .شودداراالسالم دو منطیه را شامل می ،برخی از علمای شیعه و اهل سنت معتیدند

  ه مسلمان، خود بنا  رده باشند. مانند برداد و  وفه. مکانی .۱
 1.مانند مدائن و شام باشد.سرزمینی  ه به دست مسلمانان فت  شده  .8

  دسته تیسیم  رده است:سه  به ، داراالسالم رانیز یعهشیم طوسی، از بزرذان ش
شــده و به  شورهای  فر نزدیب ال . شـهرهایی  ه در سـرزمین اسـالمی سـاخته 

  .مانند برداد و بصره ند.نیست
   .نداو احکام خود را در آن جاری ساخته ب. دارالکفری  ه مسلمانان بر آن غلبه پیدا  رده

   2ف  فار درآمده است، اما احکام اسالم در آن جاری است.ج. داراالسالمی  ه به تصر
ذوید: خطیـب شــربینی، یکی از علمـای اهـل ســنت، در تعری  داراالســالم می

 .دبنا  رده باشن آن را  ه مسلمانان مانند برداد و بصـره یهایاز شـهر ندداراالسـالم عبارت
ــند مانند مدینه و یمن مکانی ــده باش ــلمان ش بدون  مانند خیبر  ه. مکانی  ه اهلش مس
 ،آن هالیا سرزمینی  ه با صل  در اختیار مسلمانان قرار ذرفته و .فت  شـده باشد ،جنگ

 3اند.ملزم به پرداخت جزیه شده

 و داراالسالم 4اقامه شعائر
 یمالک تشخیص داراالسالم از دارالکفر را اقامه شعائر ،برخی دیگر از علمای اسالم

 6دانند.میانان و نماز،  مانند
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 .75۷، ص7ج
ا 37، صاعتقاد أئمة الحدیثا اسماعیلی، احمد بن ابراهیم، 73۱، ص۱، جاالستذکارعبدالبر، یوس  بن عبدالله، . ابن6
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د  ه شوداراالسالم به مکانی ذفته می ،از علمای وهابی نیز معتید اسـت ،جبرینابن
ــاجد آن انان ذویند و مردم نماز بخوانند در  نیز چه برخی از ذناهانچنان اموننان در مس

، ختپردادین بلکه باید در آنجا به تبلیغ  اشوداز داراالسالم بودن خارج نمی ،آن رس دهد
 1اصالح شوند.تا مردم 
داند  ه شــعائر عثیمین، یکی دیگر از علمـای وهابی، داراالســالم را مکانی میابن

چنین نیست  ه  ،اسالم، مانند انان، نماز، حج و روزه، در آن برپا باشد. وی معتید است
 عا در واقای، حا مان آن منطیه باشندبودن منطیه مالک حکم بر داراالسالم یا دارالکفر

ای حا م  افری حکومت را به دسـت ذرفته باشد و به شریعت اسالم در منطیهحتی اذر 
ــد، آن مکان از اما چنان ،نیز امر نکند ــته باش ــالم در آن منطیه وجود داش ــعائر اس چه ش

 2شود.محسوب می های اسالمیسرزمین
ــعائر  ــالم را عمل به ش ــالم نیز با توجه به روایا ، مالک داراالس برخی از فیهای اس

از انس بن مالب نیل شده: رسوع  صرحیح مسرلمدانند. در می (انان، نماز و حج)م اسـال
شنید از  رد، اما اذر صدای انان را میدر هنگام طلو  فجر به دشمن حمله می خدا

رجب حنبلی با استناد و ابن مصحیح مسلنووی، شارح  3د.نموحمله به آنجا خودداری می
 4دانند.شنیدن صدای انان می ،به این روایت، مالک تشخیص داراالسالم از دارالکفر را

هرذاه ذروهی را به  اللهدر حـدیـ  دیگری نیز وارد شــده اســت  ه رســوع
یا صدای انان را شنیدید،  ، رد، اذر مسجدی دیدیدبه ایشان امر می ،فرستادای میمنطیه

وجود  ،شو انی در شرح این حدی  معتید است 6و  سی را نکشید.جا حمله نکنید به آن
                                              

 ، باب ضواب  داراالسالم عند أهل السنة.7، ص۱7، جعبدالله، اعتقاد أهل السنةجبرین، . ابن1
2. www.al_afak.com/showthread.php?t=10944 

َع َأنَ . »3 نن َسمم َناَن َفإم
َ ع  األن َتمم ر  َو  اَن یسن َفجن َنا َطَلَع الن یر  إم َم یرم ه  َعَلیهم َو َسلَّ ی اللَّ ی َصلَّ بم

الَّ َأَغاَر  اَن النَّ َسب َو إم ا َأمن وری، نیشاب«. ان 
 .728، ح822، ص۱، جصحیح مسلممسلم بن حجاج، 

فتح البارى رجب حنبلی، عبد الرحمن بن احمد، ا ، ابن2۲، ص۲ج ،المنهاج شرح صحیح مسلم. نووی، یحیی بن شرف، 4
 .878، ص5، جشرح صحیح البخارى

من . »6 ت  عن ا َأون َسمم د  جم
من َمسن : إَنا َرَأیت  وع  یَة یی  رم

َم إَنا َبَعَ  السَّ ه  َعَلیهم و آله َو َسلَّ ی اللَّ ی َصلَّ بم
ا  اَن النَّ وا َأَحد  ل  ت  یا َفاَل َتین َنادم حنبل، . ابن«م 

 .۲22، ص8۲، جمسند أحمدأحمد، 



 

 

 نآ داراالسالم بودن در تنهایی  فایت به ی در شـهر، حتی اذر در آن انان ذفته نشـود،مسـجد
د شاذر مسجدی بود و انان هم در آن ذفته می ،در حدی  ذفته نشده ا چرا ه ندمی شـهر را

 1. ند فایت می ، در داراالسالم بودن شهر و اهل آنوجود مسجد بلکه ابه آن حمله نکنید

 غلبه احکام اسالم و داراالسالم
اند. برخی دیگر از علمای اسالم مالک داراالسالم و دارالکفر را ظهور احکام دانسته

ر آن، د احکام اسالم  ه سرزمینی :انداز بزرذان مذهب حنبلی ذفته ،مفل ابویعلی و ابن
ای  ه غلبه در آن با و منطیه بوده باشــد، داراالســالم نســبت به ســایر احکام غلبه داشــته

 2دارالکفر است. ،احکام  فر باشد
ت ای اسداراالسالم منطیه ،اندجمهور علما ذفته :ذویدتیمیه میقیم، شـاذرد ابنابن

اما جایی  ه احکام  او احکام اسالم در آن جاری است هستند  ه مسلمانان در آن سا ن
  3اسالم در آن جاری نباشد داراالسالم نیست.

مالک در  :ذویدشــو انی یکی دیگر از علمای ســلفی، در تعری  داراالســالم می
به دست  اوامر و نواهیاذر در واقع  تشـخیص داراالسالم از دارالکفر، ظهور  لمه استا

منطیه،  اری هم  اذر  فار در باشــدا چرا همی مســلمانان اســت، آن مکان داراالســالم
ن در آ نیز برخی از قوانین  فرآمیز دهند، به انن و اجازه مسلمانان استا اما اذرانجام می

 این قوانین ا چرا هزندبودن آن منطیه نمی ضرری به داراالسالم بازهم شـود،بمکان اجرا 
ه با ترییر  رد و غلب اذر وضعیت :ذویدبا غلبه و قدر   فار نبوده است. وی در ادامه می

ید:یم یوی در جای دیگر 4ذردد. فار شد، به بالد  فر تبدیل می الحاق داراالسالم  ذو
 6مجرد ارتکاب معاصی و ذناهان، با عیل و نیل سازذاری ندارد.به دارالکفر به 

                                              
 .82۷، ص3، جنیل االوطار. شو انی، محمد بن علی، 1
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هید اند. شمالک تشخیص داراالسالم دانسته ،برخی از علمای شـیعه نیز غلبه احکام را
مراد از داراالسالم مکانی است  ه حکم اسالم در آن نافذ و  :ذویداز فیهای شیعه میاوع، 

و  2محی   ر ی 1شــوند.میدر آن یافت  ،شــرط پیمان با مســلمانانجاری اســت و  فار به 
   .اند ه این تعری  از داراالسالم را پذیرفته هستند از دیگر فیهای شیعه نیز، 3شهید ثانی

اذر مســلمانی در  ذوید:می حجر عســیالنی آن را نیل  رده ه ابنماوردی در نظری 
ماندن  و شود شور  فار توان اظهار عییده داشته باشد، آن منطیه به داراالسالم تبدیل می

 4تواند دیگران را به اسالم دعو   ند.زیرا می ادر آن مکان از هجر  بهتر است

 کثرت مسلمانان و داراالسالم
 ه در تشخیص داراالسالم از دارالکفر ذفته شده، غلبه و  ثر   هاییاز مهمترین مالک

  6.داندمیمسلمانان است. ماوردی از فیهای شافعی، مالک در داراالسالم را سا نان آن 
نان بودن هر مکانی، بستگی به سا  دارالکفر یا داراالسالم ،تیمیه نیز معتید اسـتابن

ن منیوو متیی باشند، آن مکان داراالسالم و دارالم ومنآن دارد. اذر سا نان آن سرزمین، م
و اذر فاســیان در آن مکان  بوده فار باشــند، دارالکفر  آن منطیه اذر ســا نان ا امااســت

 5.آیدبه حساب میباشند، دارالفاسیین 
ند و یهودی باشای  ه منطیه :اندبرخی از بزرذان وهابیت نیز درباره داراالسـالم ذفته

زیر نبی یا مسیحی باشند و عیسی را خدا یا پسر خدا بدانند،  و را پسـر خدا بدانند ع 
اذر به مســلمانان جزیه بدهند، بالد آنان داراالســالم اســتا چه رســد به ســرزمینی  ه 

ــلمانان در آن زندذی می ــلمانان در آن زندذی  ا نندمس ــرزمینی  ه مس بنابراین اذر در س
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اولی داراالسالم  طری به  ، بازهمد داشـته باشدوجو نیز برخی از مظاهر شـرک  نند،می
 1است.

توانیم بالد اسالمی را در این زمان بالد ما نمی :ذویدمحمد ناصرالدین البانی هم می
در  2شوندامحسوب میاسالمی  ممالب فر بنامیما بلکه در هر صـور  این  شـورها، 

 3.ممالب هستند، سا نان آن ابودن  شوره دارالکفر یا داراالسالم مالک در حکمم  اقع،و
اند  ه مالک تشــخیص این نظریه را پذیرفته ،نیز ســلفیـه جهادیبرخی از علمـای 
ند. اذر سا نان آن منطیه مسلمان باشند، تا هست سا نان آن منطیه ،داراالسالم از دارالکفر

ان ناذر سا  شودا اما، حکم به اسالمی بودن آن منطیه می ه خالف آن ثابت شودزمانی
هجر  از دارالکفر به داراالســالم  شــده و آن منطیه  فار باشــند، حکم به  فر آن منطیه

مالک  مورد در ،جهادی های ـه در بین ســلفی در واقع بـایـد ذفـت 4ادذردمطرح می
یت یا به دلیل تبع اختالف، . باید ذفت  ه اینداراالســالم و دارالکفر اختالف وجود دارد

ــتتیمیه از ابن ــالم را  ثر  جمعیت  اس ــلفی داندامی ه مالک داراالس  یهایا اینکه س
 .اندشدهدچار تضاد  ،جهادی خود نیز در ارائه مالک در تشخیص داراالسالم از دارالکفر

ای  ه ذروهی را برای جهاد به منطیهزمانی ، ه رســوع خدا آمده در احادی 
 ه به دشــمن رسیدی، فرمود: هنگامی میداد و میدسـتورهایی  هابه امیر آن ،فرسـتادمی

 وارد جنگ هاقبوع  ن و با آن شان رااسالماذر اجابت  ردند،  اآنان را به اسالم دعو   ن
در این  6هجر   نند. "دارالمهاجرین"بـه  ،نشــو و از آنـان بخواه  ـه از ســرزمین خود

زمان به به مدینه  ه در آن  ،مســلمانان ه تازه نددســتور داد اللهحدی ، رســوع
هجر   ،( معروف بوداســت)مکانی  ه  ثر  جمعیت با مســلمانان  "دارالمهاجرین"
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بودن، افراد و سا نان آن منطیه  شود، مالک در داراالسالم یا دارالکفر نند. پس معلوم می
 هستند.

ــالم مکانی  ،نیز بیت اهل  از نظر ــتداراالس ــلمانان  اس ــا نان آن مس  ه ا ثر س
در  . ایشانسواع شدیمانی  خواندن بر روی پوست درباره نماز باشـند. از امام  اظم

خواندن در پوستین یمانی و هر آنچه در سرزمین اسالم ساخته شود  مازنفرمودند:  جواب
مســلمانان در آن ســرزمین بودند چطور؟ امام  اشــکـالی نـدارد. راوی ذفت: اذر غیر

ــکالی ندارد.فر ــد اش ــلمانان باش  با دقت در بیان امام  اظم 1مودند: اذر غلبه با مس
 دانند.غلبه سا نان مسلمان می ،مالک داراالسالم را ،شود  ه آن حضر فهمیده می

 دیدگاه نهایی درباره داراالسالم
 این است  ه مسلمان ،آیدشـده به دسـت می های یادبندی میان دیدذاهآنچه از جمع

از مهمترین عناصـر در تشخیص داراالسالم است  ه بسیاری از  ،ودن ا ثر افراد جامعهب
عنصــر اقامه  ،اند. برخی دیگر از علما نیزعلما، از جمله علمای ســلفی، به آن پرداخته

ــته ــالم دانس ــعائر و غلبه احکام را مالک داراالس ــعائر و غلبه در حالی انداش  ه اقامه ش
 هایمالک ا در واقعدنی اسـت،  ه ا ثر افراد آن مسلمان باشاحکام اسـالم در سـرزمین

ــعائر اســالمی ،دیگر  و (انان، نماز و اعیاد اســالمی )مانند محدوده جررافیایی، اقامه ش
ظهور احکـام )احکـام مربوط بـه حا م و احکام مربوط به مســلمانان( به مالک  ثر  

 .ذرددمیجمعیت مسلمانان باز

و غلبه با   ردهو به شـعائر اسالمی عمل  بودهاد آن مسـلمان ای  ه ا ثر افردر جامعه
حا م  ،ایباشد. اما اذر در چنین جامعهمی، حا م آن نیز مسـلمان باشـداحکام اسـالم 
و مالک در تشـخیص داراالسـالم، فی  حکومت حا م مســلمان باشد،  همسـلمان نبود

برخی از  شورهای مسلمان  ه به اشراع  فار  ،لوازمی به دنباع دارد  ه براسـاس آن باید
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ــوانددرآمده ــود اند و احکام دارالکفر بر آنن، دارالکفر نامیده ش  ه علما در حالی ابار ش
در ادامه  به این موضــو  اند  هبودن آن نداده درباره چنین ســرزمینی، حکم به دارالکفر

 شود.مباح  پرداخته می

 دارالکفرجهادی و داراالسالم و  هایسلفی
 ،علمای اهل سنت و سلفیه، مالک داراالسالم را ،بیان شدطور  ه پیش از این همان

 ،های مذهبیبرذزاری مراسم ه،روز ،نماز)سا نین مسلمان و غلبه و اجرای احکام اسالم  
علمای جهادی نظرا  دیگری  ،بین این دانند. اما درمی (نمـاز جمعه و اعیاد اســالمی

 شود.پرداخته میدارند  ه به آن 
در تعری  داراالسالم  ،ی جهادیهاعبدالیادر عبدالعزیز یکی از علمای مطرح سلفی

ذوید: داراالسـالم  شـوری است  ه تحت حکومت حا م مسلمان باشد و دارالکفر می
 1 شوری است  ه تحت حکومت حا م  افر است.
 شــورهای  ذوید:میهـای تکفیری ابوقتـاده فلســطینی یکی از رهبران فکری ذروه

 ،حکومت در دست  فار مرتد است و آنان اندا چرا هشده مسـلمانان به دارالکفر تبدیل
 2اند.ها ذسترش دادهاحکام  فر را در این سرزمین

های جهادی در مورد داراالسالم های ذروهیکی دیگر از سر رده ،السوریابومصـعب
ه ب اذر تمامی اهل آن مسلمان باشند،، حتی ذوید:  شورهایی  ه حا م آن  افر باشدمی

آن منطیه  ،اذر غلبه با احکام اسالم باشد :ذویدوی در ادامه می .شونددارالکفر تبدیل می
 3داراالسالم است و اذر غلبه با احکام  فر باشد، دارالکفر است.

ا در به حسـب غلبه احکام است ،مالک در بالد ،اسـت ابوبصـیر طرطوسـی معتید
 ارالحربد اشد،غلبه با احکام  فر ب مسلمان باشند، اما ا ثر سا نین یب منطیهواقع اذر 

و ظهور  لمه در آن به  هدوغلبه با احکام اسالم ب ای،در منطیه اذر ذرددا امامحسوب می
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غیر  منطیه اذرچه ا ثر اهل آن شــودامحســوب میداراالســالم  باشــد، دســت مســلمین
جهادی مهم است، علو و  هایدرجه اوع نزد سـلفی آنچه دربنابراین  1امسـلمان باشـند

مجرایی جز حا م مســلمان  ، ه غلبه احکاماما از آنجایی اغلبه احکام اســالم اســت
 ا در واقعلحاظ شده است ،در مالک داراالسـالم و دارالکفر ،حا م اسـالم و  فرم  ،ندارد

 ،اذر حا م  افر باشدو  بوده داراالسالم او فرمان منطیه تحت ،اذر حا م مسـلمان باشد
 ذویند. دارالکفر می او حکومت  شور تحتبه 

ــلفی از نظر   ــالمی هایس ــورهای اس به  به دلیل عمل نکردن ،جهادی، حا مان  ش
هفرماید:  ه می ذیرندقرار می مورد خطاب این آیه قرآن ،احکام الهی لك زك  َ

ك
ُتهف ك هِبُن  ْ

ُل  َ هيك هَلك  ن  مك وك
ه ل ههل كك ئُن

ولك
ل
أ هفُك ه ّلَلل ْك و رل ُتفن

فرماید:  ســانی  ه به آنچه خدا در این آیه خداوند متعاع می .2 ل ُُك
 نازع  رده حکم نکنند،  افر هستند.

دلیل حا مان  شـورهای مسلمان به  ، طب  آیه مذ ور،جهادی معتیدند هایسـلفی
وضــع قوانینم مخال  با دســتور  در  شــورشــان، و ذذاریپارلمان و مجلس قانون وجود

ــتند. بنابراینخدا، و ی ــدور حکم مخال  یا آیا  الهی،  افر هس ــور  ا عملکرد و ص  ش
 شود.نیز به دارالکفر تبدیل می آنانتحت قدر  و سلطنت 

 شود.در ادامه این نوشتار، به دو پرسش مهم پاسم داده می حاع
 (،برخالف احکام الهی ،در برخی موارد)آیـا عمل  ردن حا م به قوانین بشــری . ۱

 شود؟ فر او میمنجر به 
 شود؟ شور اسالمی تحت نفون او به دارالکفر تبدیل می حا م، بودن  افر . آیا در صور 8

 حکم برخالف احکام الهی و کفر حاکم
هی با استناد به آیه ،جهادی هایسلفی ،طور  ه ذذشـتهمان ه ّلَلل لك زك  َ

ك
ُتهف ك هِبن  ْ

ُل  َ هيك هَلك  ن  مك وك
ئنه
ولك
ل
أ ههکفك ْك و رل ُتفن

ُك ه ل  ل ــتند. ســلفی ،هل ــورهای اســالمی هس  هایقائل به  فر حا مان  ش
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حکم به قوانینی  ند  ه از  ،ذویند: اذر حا م از روی اختیارمی (مانند داعش)جهـادی 
خود  چرا ه اشده است ی اسالم خارجطرف خود آورده، مرتکب  فر ا بر شده و از دایره

 1ی دانسته است.ذذاری خداوند متعاع در تشریع و قانونرتبهرا هم
ذوید: تمامی بالد می در این مورد ســوری یکی از علمـای جهـادیالابومصــعـب

دچار نی  احکام الهی هســتند و حکام مرتد  شــورهای  ،اســالمی در حاع حاضــر
شــریعت اســالمی  ا در واقع نندمی حکم اســالمی، برخالف احکـام خداوند متعاع

مکه و مدینه از زمان به حکومت رسیدن پادشاهان  ،وی معتید است2.شده استدذرذون
  3.شوندمحسوب نمیبه دست  فار افتاده و بالد اسالمی  ،سعودی

ذوید: تمامی حکام  شورهای عبدالیادر عبدالعزیز یکی دیگر از علمای جهادی می
دهند و قوانین بشری را تصویب و به اسالمی و  سانی  ه برخالف احکام الهی حکم می

 4جهاد علیه آنان واجب است. ا لذا افر هستند ،آورندمی دراجرا 

 نقد و بررسی
ــد به  .۱ ــت علمای جهادی از آیه دلیلآنچه ذفته ش هی برداش ههوك ه ّلَلل لك زك  َ

ك
ُتهف ك هِبن  ْ

ُل  َ هيك هَلك  ن  مك
ه ْك و رل ُتفن

ُك ه ل  ل ههل كك ئن
ولك
ل
أ فك

ده شتفسیر  یدیگر شکل اما این آیه در نزد مفسـران اسـالم به بودا 6
ــالم از ابن ــت. ا ثر علمای اس ــنتاس ــر اهل س در مورد این آیه  ،عباس تا علمای معاص

اذر  ســی حکم خدا را از روی انکار قبوع نکند و مخال  حکم خدا حکم  ،معتیـدنـد
اما اذر  سی حکم خداوند را از روی  اشودو از دین خارج می بوده افر به  فر ا بر  ، ند

و هوس رد  رد، دچار  فر ا بر  یبلکه به خاطر غلبه شهو  و از روی هو ،انکار رد نکرد
از مفسرین و بزرذان صحابه،  5عباسابن   فر اصرر است. ،بلکه  فر وی انشـده اسـت

                                              
 .77-73، صمقرر فی التوحید للمعسکرات. هیا  البحوث و االفتاء الدولة االسالمیة، 1 
 .۷7، صدعوة المقاومة االسالمیة العالمیةسوری، ابومصعب، . 2
 .   ۷7. همان، ص3
 .۱۷، ص8، جالعمدة فی إعداد العدة عبدالیادر ابن عبدالعزیز، ،امامسید. 4
 .۲۲آیه ، . مائده6
 .755-757، صص۱5. طبری، محمد، جامع البیان، ج5



 

 

الـدین جمـاع  5،بیضـــاوی 6،قرطبی 4،زمخشــری 3،بروی 2،فخر رازی 1،جریر طبریابن
 .هستند  ه این نظر را قبوع دارند نتاهل س از جمله بزرذان و علمای 8،شنییطی و 7قاسمی

ــلفیهیچ .8 ــل  به آنچه س ــتند ،جهادی معتیدند هاییب از س . در طوع قائل نیس
، حا م بالد (از خوارج غیر به) ه علمای اهل ســنت و یا شــیعه  یـب ازهیچ تـاریم،

د ن ردبسیاری از آن حا مان، احکامی صادر می  هاندا در حالیکردهناسالمی را تکفیر 
به عنوان مثاع، یزید بن معاویه و حجاج  بوده است.  ه مخال  دین خدا و پیامبر

ــ ، ــتند جمله حا مانی از بن یوس ــان هس اما اندا انجام داده  ه ظلم زیادی در دورانش
ن مولخلفای عباسی مانند م ، حکم به  فر و خروج آنها از دین را نداده است. سی زهمبا

ی خل  قرآن بســیار ســخت ذرفتند و علما را تفتیش عییده در قضــیه نیز، و معتصــم
ه و تازیان هاو را به زندان انداخت و حتی به احمد بن حنبل ســخت ذرفته . آنهـانـدد رمی

 نه تنها آنها را تکفیر نکرد، بلکه احمد بن حنبل تیمیه،اما طب  اشــاره و نیل ابن  9ازدند
 10د. رمی هم دعا شانبرای

یب از حا مان  شــورهای رســیم  ه هیچبه این نتیجه می ،به آنچه بیان شــد با توجه
 بنابراین در حاع حاضــر، انداشــدهن از دین خارج بوده و ـافر به  فر ا بر ن ،اســالمی

 نیستند.یب از  شورهای اسالمی دارالکفر هیچ
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 جهادی و بلد ماردین هایسلفی
به  ،ریســتی خود در بالد اســالمیدر توجیه عملیا  ترو ،برخی از علمای تکفیری

ا م تیمیه در مورد شهر ماردین  ه ح نند. در این فتوا از ابنتیمیه استناد میفتوایی از ابن
ــهای بتآن از مروع ــت بود، س ــد  ه آیا وپرس ــهر ماردین اع ش ــت یا ش ــالم اس داراالس

که بل االکفرتیمیه در جواب ذفت: این شــهر نه داراالســالم اســت و نه داردارالکفر؟ ابن
يَها بشَما »ذوید: قسم سومی از بالد به نام دار مر به است و در آخر فتوا می لش ل فش سـْ َل الْمل َلَداَم

هل  قه ََْسَتحش َشََدةش اإْلشْسََلمش بشَما  جل َعْ  شـَ َل الَْخارش َلَقاَت هل َو قه َتحش ای  ه مستح  با مسلمان به ذونه 1اََسـْ
 .«شودای  ه مستح  هستند جنگ میذونه مرتدین بهشود و با آن است رفتار می

 نقد و بررسی
های قدیمی موجود است، به شـده است. اصل فتوا  ه در  تاب اوال این فتوا تحری 

هل »این صــور  آورده شــده:  قه َتحش ََســْ ََلمش بشَما  َشََدةش اإْلشســْ جل َعْ  شــَ َل الَْخارش َلَداَم مفل  ابن .«...َو
فی  ةالسنیر الدردر  تاب  2یز این فتوا را به شـکل صحی  آورده است.تیمیه نشـاذرد ابن

 ازپس صور  صحی  آورده شده است.  نیز این فتوا به 4مجله المنارو 3ةالنجدی ةاالجوب
ــور  یب تیمیه بههای ابناینکه  تاب ــم جا جمعص ــد و به اس  مجموع الفتاوىآوری ش

تاب   به دلیل آنکه ا در واقعته استمنتشـر ذردید، این تصحی  و تحری  صور  ذرف
همان  ،هتیمیاند  ه فتوای ابنذمان  رده ، آنها رده تیمیه شـهر  پیداابن مجموع الفتاوى

 است. مجموع الفتاوى تاب  نیل موجود در
تیمیه نسبت به شهر ماردین، حا م آن منطیه از طرف  فار )مروع( ثانیا در فتوای ابن

حا م مسلمان  (،جهادی) های تکفیریاما سلفی ا ردهعمل میبوده و به قوانین  فر 
 دانند. افر می اند، شور اسالمی را  ه خود اظهار اسالم  رده
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 تبدیل داراالسالم به دارالکفر
م احکا مخال  باجهادی، با اجرای برخی از قوانین بشری و حکم  هایبه نظر سلفی

  1شود.دارالکفر تبدیل می الهی توس  حا م  شورهای اسالمی، آن  شور به

 نقد و بررسی
 ذردد.جواب این اشکاع در هفت نکته ارائه می

یب از حکام  شورهای اسالمی هیچ ،طور  ه در مبح  قبلی به آن پرداخته شدهمان . ۱
 ود.شفرمان آنان نیز، دارالکفر محسوب نمی یستندا لذا حکومت و سرزمین تحت افر ن
برخی از احکام  فر جاری  مکانی، انـد  ه اذر دررا نگفتـهیـب از فیهـا این هیچ .8

ذر در اند  ه اذفته درست نی  آن رابلکه  اشودشـد، آن سرزمین به دارالکفر تبدیل می
حاع با  2شود.به داراالسالم تبدیل می ،حتی برخی از احکام اسـالم پیاده شود ،ایمنطیه

انان، نماز، حج و )ی از احکام اسالم شود  ه بسیاررجو  به  شورهای اسالمی دیده می
 سیطره و غلبه با مسلمانان است.  و شوداجرا می هادر آن (روزه و موارد دیگر

 این را در (امام مذهب حنفیه)نظر ابوحنیفه  ،حنفی ترین فیهایاز بزر  نعـابدیابن
 ،شــهر  اجرای احکام  فر با شــروطی چون، داراالســالم ذوید:و می  ندبیان می مورد

یل به دارالکفر تبد ،ممانعت از اجرای احکام اسـالم، اتصاع به دارالکفر و ارتداد سا نین
ذوید: با انجام شعائر اسالم مانند نماز جمعه و عید، آن منطیه در ادامه می . او درشودمی

ــالم تبدیل می ــودبه داراالس م به دارالکفر راحتی حک به ،امام مذهب حنفیه در واقع 3اش
، آن شهر را دارالکفر سه شرط مذ ور وجود صور  در و فی   ندشدن بالد اسالمی نمی

 ای  ه مســلمانان در آن زندذیاند  ه اذر  فار بر منطیهحتی برخی از فیها ذفته داند.می
  4شود.یمبه دارالکفر تبدیل ن ، ه شعائر اسالمی در آن پابرجا باشدتا زمانی ، نند غالب شوندمی
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 را  شورهای اسالمی ها،مروع ای اسـت  هدوره ،توان نام برداز دیگر مواردی  ه می
ــراع ــلمین ح  ردند اش ــدندا ا مو  فار بر مس ــالم در آن زمان ش به  هم اما علمای اس
د بلد تیمیه در مورابن ،طور  ه قبال ذذشتهمان .بالد  فر نگفتند ،های اشرالیسرزمین

ها یمن به دست اروپایی  ههمچنین زمانی ادبومنطیه نقائل به دارالکفر بودن آن  ،ماردین
 در این شهر شعائر اسالمی )جماعت و جمعه(  هتا زمانی فتوا داد،امیر صـنعانی  اد،افت

 1.هستندداراالسالم  ،یمن و مانند آن )هندوستان( اقامه شود،
رسد، الهام شورا به تصویب می شـاید برخی از قوانین وضـعی و آنچه در مجلس. 7

فار   طور نیست  ه این قوانین به سبب غلبه و سیطرهاما این اذرفته از قوانین  فار باشـد
ایندذان توس  نم ،باشدا بلکه براساس مصلحت  شور و با استفاده از اصوع  لی اسالم

ا ب لفتمخا طور نیســت  ه این قوانین به خاطراین ا در واقعشــده اســت مردم تصــویب
ودن حکم بر دارالکفر ب فیهای اسالم، براساس نظرا  اقوانین اسالم تصویب شده باشد

مجرد ظهور  لذا 2ا فار بر آن منطیه و رواج افکار و قوانین آنان اســت  شــورهـا، غلبه
 3شود.دلیل بر دارالکفر بودن  شوری نمی ،برخی از قوانین  فار

ــالم بر این نکته توا .۲ ــلمانان بر منطیهتمامی علمای اس از  ایف  دارند  ه هرذاه مس
 ه  فار در آن  شور به قوانین حالی در اشـوندبالد  فر تسـل  پیدا  ردند، مالب آن می

عابدین از ذردد. ابنآن منطیه به داراالســالم تبدیل می زهم ننـدا امـا باخود عمـل می
اســالمی قرار دارد و احکام و  برد  ه در میان بالدنام می "الدروزجبل"ای بـه نام منطیـه

حکم به داراالســالم بودن آن منطیه  حاع، این بـا امـا اشــودقوانین  فر در آن اجرا می
اذر برخی از احکام خالف شر  در  ،توان ذفتچگونه می باید پرسید  ه حاع 4شود.می

 ؟ شودبه دارالکفر تبدیل می ، آن سرزمینبالد اسالمی به اجرا ذذاشته شود
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ه به دلیل آنک مناطیی از دارالکفر  ه به تصرف مسلمانان درآمده، به ن ر اسـت، الزم
باشد و مسلمان شدن حا م ذردیده، داراالسالم می سـرزمین پهناور اسـالمیبخشـی از 

 دارالکفر، در این موضو  نیشی ندارد.
َلْدَلى علیه»  برخی نیز از حدی .5 ََْدلل  و َل ی غالب را اسالم و اسـتفاده  رده 1«اإلسـَلم 

فر برخی از قوانین   ،اذر در بالد اسالمی نابراینب اشودذاه مرلوب نمیهیچ دانند  همی
لبه و غ ا چرا هتوان آنجا را بالد  فر نامیدنمی ، بازهم)قوانین بشـری( وجود داشته باشد

ا هشود. حتی برخی از فیحکم به داراالسالم بودن آن  شور می وبرتری با اسـالم اسـت 
ای از بالد مســلمین ســیطره پیدا  نند و اذر  فار بر منطیه :اندبراســاس این حدی  ذفته

ــود ــلمانی هم در آن یافت نش ــودبه دارالکفر تبدیل نمی هم آن منطیهباز ،مس چرا ه  اش
 2شود.ی قبلی آنان میحکم به استیال و غلبه

ه در  شور عربستان جهادی، شهرهایی مانند مکه و مدینه   هایبه عییده سـلفی .7
ــتند نیز ــت بودهدر محدوده دارالکفر  ،هس ــالم واجب اس  در او هجر  از آن به داراالس

َد الَفْتحش »فرمودند:   ـه طب  حـدیثی صــحی ، رســوع خداحـالی َ، َبدـْ ََ ْج
 3.«َلَ هش

در توضی  این  صحیح مسلمهجر  از شـهر مکه بعد از فت  آن واجب نیسـت. محی  
اند فهمیده هجر  از مکه را واجب ندانســته پیامبرذویـد: از اینکه حـدیـ  می

برخی از  4هجر  از آن معنایی ندارد. ا بنابراینشود  ه مکه همیشه داراالسالم استمی
اند  ه مکه تا روز قیامت بالد اسالم است علمای اهل سنت نیز این معنا را برداشت  رده

 6معنایی ندارد. (الکفر به داراالسالمبه معنای هجر  از دار)و هجر  از آن 
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از فت  مکه فرمودند: این شــهر دیگر تا روز  پس پیامبر در حـدیثی آمـده  ه
در توضی  این ، ثارالمشرکل اابوجعفر طحاوی نویسـنده  تاب  1شـود.قیامت فت  نمی

ذاه به  فر شــود  ـه مردم مکـه هیچذویـد: از این حـدیـ  اســتفـاده میحـدیـ  می
  2.ذردندنمیرب

ب در تبدیل بالد اسالمی به بالد  فر ش با در نظر ذرفتن تمامی آنچه بیان شد، اذر .3
 ، در اسالمیقبل از این چرا ه بدهیماحکم به اسـالمی بودن  شـورها   نیم، بازهم باید

 3توان ییین قبلی را  نار ذذاشت.و ا نون با شب نمی بودن این بالد ییین داشتیم

 نتیجه
جهادی با اســتناد به برخی آیا ، حا مان  هایذفته شــد، ســلفیطور  ـه همـان

ر سرزمین  ف نیز، و  شورهای تحت حا میت آنان را  شـورهای اسالمی را  افر دانسته
ا ثریت ســا نان مسلمان  ، ه مالک در تشـخیص داراالسـالمدر حالی ااندمعرفی  رده

یب از هیچ ا بنابراینم اســتاقامه شــعائر الهی و غلبه احکام اســال ،آن الزمـه بوده و
 یبهیچ ا در واقعاز  شـورهای اسالمی منطب  نیست  دامبر هیچ ،دارالکفرهای کمال

ناد به های تکفیری با استای  ه ذروهو آیه انداز  شورهای اسالمی به دارالکفر تبدیل نشده
ه در نتیج ا نند، داللتی بر مدعای آنان نداردحکام  شــورهای اســالمی را تکفیر می ،آن

، هجر  از این  شـورها به داراالسالم و جهاد به بهانه دارالکفر شدن  شورهای اسالمی
باطل است و همه احکام داراالسالم مانند حلیت نبیحه و اسالم لیی  و ... در  از اساس

 شود.ها جاری میاین سرزمین
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