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 بيدر مسأله عدو قر  یجهاد هيسلف دگاهيدبررسی 

سوره  113 هيبر آ ديبا تأک(، ی)حاکمان ممالک اسالم
 توبه

 *یلطف اکرب یعل

 **مهدی فرمانیان

 

 چکيده
عنوان گروهی که تنها راه گسترش و نشـر اسـالم را جهـاد مسـلحانه  سلفیه جهادی به

تفسیر جدیـدی از  دیگر آیات،توبه و بدون توجه بهسوره  187بر آیه  ، با تکیه دانندیم
عنوان دشمن نزدیک و  آنان حاکمان ممالک اسالمی را به .نداهدشمن نزدیک ارائه کرد

 قبـل از. این تفسیر تـا دانندمیآنان را واجب عینی  با و قتال همصداق آیه شریفه دانست
از هیچ مفسری دیده نشده بـود و او اولـین کسـی اسـت کـه  ،جمحمد عبدالسالم فر

 ،حاکمان ممالـک اسـالمی معتقدند کهها تکفیری .ه استرا ارائه کرد یین تفسیرچن
 دهنـد،انجام مـی افعال کفرآمیز و ارتدادی هستند ودست نشانده کفار  آنکه خاطربه
. جهت قابـل نقـد اسـت دوله از أ. این مسباشندمیعنوان عدو قریب مستحق قتال به

مخـالف بـودن ایـن دیـدگاه سـلفیان می؛ دوم:کافر نبودن حاکمان ممالک اسـالاول:
آیـات و روایـات  ، برخـیعـالوه بـر ایـن.جهادی با کتاب، سنت و سـیره مسـلمانان

کـه ایـن  داردخوانند و از جهاد مسلحانه علیه حاکمان باز میمسلمانان را به مدارا می
-رو ضرورت ایجاب مـیاز این ؛باشد رداشت سلفیان تکفیری میمعارِ  با این ب موضوع

با تمسک به آیات و روایات به بیان دیدگاه صحیح در  ،ضمن تعریف سلفیه جهادیکه کند 
 برخورد با حاکمان ممالک اسالمی بسردازیم.

 .توبهسوره  187سلفی جهادی، عدو قریب، حاکمان، ممالک اسالمی، آیه  ها: کلیدواژه
                                              

و اسـتاد زبـان و معـارف اسـالمی در مدرسـه  تیکارشناس ارشد مذاهب، پژوهشگر موسسه دار االعالم لمدرسة اهل الب *
 .lotfi43271@gmail.comالمهدی وابسته به جامعة المصطفی العالمیه. 

 .و مذاهب انیدانشگاه اد اریدانش **
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 مقدمه
کند. ایـن جمله اموری است که هر عقل سلیمی به آن حکم می مقابله با دشمن نزدیک از

هذيَن آَمُنهوا  طور که خداوند در آیه شـریفه همان ؛امر مورد پذیرش شرع نیز هست َهها الَّ يك
َ
يها أ

اِو َو ْلَيِجُدوا فيُكْم ِغْلَظًة َو اْعَلُمو ذيَن َيُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ قيَن قاِتُلوا الَّ َه َمَع اْلُمتَّ نَّ اللَّ
َ
اشـاره بـه تقـدم  ،ا أ

های آن بیان گردد تـا جهاد علیه دشمن نزدیک دارد؛ اما باید ابتدا دشمن نزدیک و شاخصه
 ،های سلفی جهادی با تمسک به ایـن آیـه شـریفهجامعه اسالمی دچار آسیب نشود. گروه

ایـن اشـتباه در  در واقـع؛ داننـد حاکمان ممالک اسـالمی را مصـداق دشـمن نزدیـک می
اقـدام بـه  ،ها با تمسک به این آیهتشخیص دشمن نزدیک موجب گردیده است که تکفیری

این فهم نادرسـت  ،از سویی دیگر ؛گناه کنندهای بی امنی و قتل مسلمانان و انسانایجاد نا
از دشمن اصلی )استکبار جهانی و صهیونیسم( غافل شـوند. نویسـندگان  کهموجب شده 

تـرین ایـن اند که مهـمکتب متعددی را نگاشته ،ریقین در نقِد این عملکرد سلفیه جهادیف
بـه  ،بخشـی از ایـن ارـر در کـه ،تالیف مجموعة المولفینع،لفتنةعالغیئبةاند از: اآرار عبارت

نوشته جارالحق شیخ االزهر و   نیضعالفر اةعالغیئب .له عدو قریب پرداخته شده استأمس
نیز به این موضـوع اشـاره  نوشته حسن حسینعلی ق هعقر بعهعبعح چنین صقر، و هم هعطی
تمام زوایای بحث و محل نزاع از قبیل تبیین دقیق مصـداق عـدو اما در این آرار به اند؛کرده

قریب از منظر سلفیه جهادی و ادله سلفیه در خروج بر حاکم و همچنین نقد دقیق ادله آنها 
؛ در واقـع بایـد گفـت کـه در ایـن اهل سنت پرداخته نشـدهاز کتاب، سنت و کالم بزرگان 

تنها به بیان شان نزول آیه شریفه، ادله تقدم خروج بـر دشـمن نزدیـک و مبـاحثی از  کتب،
شـده  پرداخته الدین ایوبی و...قبیل عملکرد خلیفه اول در مقابل مرتدین و عملکرد صالح

هـادی، پیـدایش اندیشـه قتـال بـا ضـمن تعریـف سـلفیه ج ،رو در این نوشتهاز این است؛
حاکمان ممالک اسالمی، تبیین آیه شریفه و چگونگی تمسک سـلفیان بـه آیـه در قتـال بـا 

)حاکمان ممالک اسـالمی( و ادلـه  حاکمان، بیان دیدگاه آنان در تعیین مصداق عدو قریب
کـالم خروج بر حاکم، به نقد این ادله از کتاب و سنت و همچنین سیره سـلف و  ایآنان بر

 . پردازیممیعلما بزر  اهل سنت که مورد قبول سلفیان جهادی است 
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 سلفيه جهادی
)حاکمـان  از آنجایی که بحث ما در تبیین دیدگاه سلفیه جهادی در مقابلـه عـدو قریـب

 .پردازیمتعریف اجمالی از این گروه میبه ، در اینجاباشدممالک اسالمی( می
سلفیه مصـدر صـناعی  6ی که مقدم شده باشد.سلف در لغت عبارت است از هر چیز

کسانی که قائـل بـه التـزام و  که در اصطالح سلفیه عبارت است از 1است« سلف»از ماده 
 سـلفیه جهـادی بـه نـابراین،ب 9؛عمل به کتاب و سنت نبوی بنابر فهم سلف صالح باشـند

رقـراری شود کـه بـر اسـاس چنـین فهمـی از کتـاب و سـنت، تنهـا راه بکسانی اطالق می
افرادی هسـتند  جهادیبه عقیده آنها سلفی  4دانند.حکومت اسالمی را جهاد مسلحانه می

بر ضد دشمنان  های موجود در جهان اسالم وکه دارای تفکر جهاد مسلح بر علیه حکومت
اساس مبادی حاکمیت و قواعد والء  بر که دارای تفکر مشخص. افرادی باشندخارجی می

تـا  6؛کننـدعنوان یک واجب عینـی یـاد مـیو از آن به 2سی جهاد بنا شدهو براء و قواعد اسا
بدانیـد زنـدگی و عـزت  ،: ای مسلمانانکندمیکه عبدالله عزام در این باب تصریح  یجای

رو اگر کسی علیه طواغیت، کفار و ظالمین به قتال نسـردازد از این ؛شما در گرو جهاد است
آنان بر ایـن باورنـد کـه تشـکیل ابتـدایی اسـالم،  7؛ستهیچ ارزشی برای او در این دنیا نی

تنها راه انتشار توحید  بنابراین، 8؛در گرو شمشیر بوده ،آن تا به امروز یقدرت یافتن آن و بقا
بـار اصطالح سلفیه جهادی اولین 3.دانندمیو معارف الهی را جهاد مسلحانه علیه طاغوت 

اولین کتابی که با این عنوان  61کار رفت.هایمز بدر روزنامه نیویورک ت ،1555در اواخر دهه 

                                              
 .852، ص3، جالعحنهیدی، خلیل بن احمد، . فرا1

 .83، صمیبع عالسلفحة؛ سالم، احمد، 1558، ص8، جلغةعالعربحةعالمعیصرةلمعجمعااحمد مختار، عبدالحمید عمر،  .2

تیفحةع؛ وادعی، مقبـل بـن هـادی، 7، ص71، جال  نعالبینیصردرهسعللشحخعنی؛ البانی، محمد ناصرالدین، 3. همان، ص3
المفحیهحمعهاالفكحیرعهالعییئح عالمیور ح عللیرکحیتع ،، عمـادعبـدالغنی؛ 125ص، الییضحرعهعالغر حبالمجحبعقحنعاسحةلةع

 .55، ص1، جاالسالمح ،عالیرکیتعاالسالمح عفیعالوانعالعربی

 .73، صدراسیتعفیعالسلفح عالجهید   ،؛ حجازی، اکرم52، ص1همان، ج .4

 .727، صدقوةعالمییهمةعاالسالمحةعالعیلمحةمصعب، سوری، ابو .5

 .12، صالجهیدعالفر اةعالغیئب عبدالسالم فرج، محمد، . 6

 .817، صالتجیرةعالمنجحةعزادعالمجیه  ن ه،عزام، عبدالل . 7

 .1872، ص8، جالیرکیتعاالسالمح عفیعالوانعالعربیهانی،  نسیرة، .8

 .875، صاالصالحعالسحیسیعفیعالفكرعاالسیسیمحمد،  ،ابورمان .9

 .700، صالمعیصرطالسلفح عمییر،رویل،  .10
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 "الردعقلیعالتهمةعالتهیهنعبحنعالیرکةعالجهید ةعالسحلفح عهعا حرانعالرافاحة نام "، بهمنتشر شد
 6توسط ایمن الظواهری در انگلیس بود.

محـور  عنوان هبتوبه سوره  187اکنون آیه  ،بعد از شناخت اجمالی از سلفیه جهادی
 .سی قرار می گیردمورد برر ،بحث

 سوره توبه 113تبيين آيه 
جـواز مقابلـه بـا حاکمـان  ،با تمسـک بـه آن ،های سلفی تکفیری ازجمله آیاتی که گروه

 فرماید: باشد که خداوند میتوبه میسوره  187آیه  ،اندممالک اسالمی را برداشت کرده
 هذيَن َيُلهوَنُكْم ذيَن آَمُنوا قاِتُلوا الَّ َها الَّ يك

َ
هاِو َو ْلَيِجهُدوا فهيُكْم ِغْلَظهًة َو  يا أ ِمهَن اْلُكفَّ

قيَن  َه َمَع اْلُمتَّ نَّ اللَّ
َ
  ؛اْعَلُموا أ

ند جنگ کنید تا هست شما یکاید، با کافرانی که نزد ای کسانی که ایمان آورده
  2. در شما شدت و درشتی یابند و بدانید که خدا با پرهیزگاران است

 و9ضـرورت مقابلـه بـا دشـمن نزدیـک را بیـان کـرده ،همفسران در ذیل این آیه شریف
در شـان نـزول  4شده اسـت.  در باب جهاد علیه رومیان نازل ،آیه شریفه معتقدند که این

بعد از آنکه ایشـان بخـش  ،اکرممده: در اواخر عمر شریف پیامبر آاین آیه شریفه 
رسیده بـود کـه بـرای  نوبت آن ،العرب را به دین اسالم دعوت فرمودندعظیمی از جزیرة

از  العرب پرداخته شود کـه پیـامبرگسترش اسالم به تبلیغ دین در خارج از جزیرة
رو یکی از اصحاب خود از این 2؛ترین منطقه که در آن زمان شام بود شروع کردندنزدیک

امـا حـاکم رومـی  کردنـد؛را برای تبلیغ اسالم به شام روانه  "حارث بن عمیر ازدی"نامبه
عالوه بر عدم پذیرش دین، فرستاده پیـامبر را کشـت و خـود را آمـاده حملـه بـه  ،همنطق

مـومنین را  ،خداونـد ضـمن نـزول آیـه شـریفه ،از این واقعه پس 6؛ممالک اسالمی کرد
  7رومیان بودند. ،، مقصودکه در آن دورهکرد شان تشویق به مقابله با دشمن نزدیک

                                              
 .758ص ،السلفح عالمعیصرطمییر،رویل،  .1

 .187آیه توبه،سوره . 2

، آلوسـی؛ 050، ص5، ج،عالمححزان؛ طباطبـایی، محمـد حسـین58، ص11ج ،الجیمععالحكحیمعالیحرآنطبری، محمد،  .3
 .17، صفیعالردعقلیعالتعر ةعالتجلیةهانی،  ،؛ سباعی03، ص7، جرهحعالمعینیمحمود، 

 .853صع،2، جالجیمععالحكیمعالیرآن؛ قرطبی، محمد، 118، ص5، جالكشفعهالبحینعقنعتفسحرعالیرآنی، احمد، ابورش. نی4

 .75، ص11، جتفسحرعالیرآنعالیكحمرشید رضا، محمد،  .5

 .71ابوحارث، ارشاد السوول الی حروب الرسول، ص انصاری، .6

 .8، ص5، جالب ا ةعهالنهی ةاسماعیل،  کثیر،؛ ابن530ص، 10، جتفسحرعابریعمحمد بن جریر، ،طبری .7
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 عدو قريب
عنوان یک تاکتیک له مواردی است که عقل این راهبرد را بهمقابله با دشمن نزدیک از جم

 کند. جنگی پذیرفته است و خداوند نیز این تاکتیک را به مسلمانان گوشزد می
 6؛عدو در لغت به معنای دشمن تبیـین شـده اسـت و مـراد از قریـب نزدیـک اسـت

مفسران مشـهور  باشد. اکثردشمن نزدیک می ،مراد از عدو قریب در آیه شریفه بنابراین،
مـالک در نزدیـک بـودن دشـمن را از جهـت قـرب مکـانی  ،فریقین در ذیل آیه شـریفه

اند را آن دسته از دشمنان که به ممالک اسالمی نزدیک بوده ،پس در هر زمان 1؛اند دانسته
تفسـیری  ،تکفیری یهااین در حالی است که سلفی 9اند.عنوان دشمن نزدیک خواندهبه

 شـریفه در ذیـل آیـه ؛ بنـابراین،انداز صدر تاکنون ارائه کرده ،عالمان دینیغیر از دیدگاه 
 .  خواهیم کرداشاره  آن که در ادامه به 4اندمصداق دیگری بیان کرده ،برای عدو قریب

 مصداق عدو قريب در نگاه سلفيان جهادی
ل دشـمن حکم بـه قتـا ،در ضمن آن یهای تکفیری با استناد به آیه شریفه و روایاتسلفی

مصداق دشمن نزدیک را حاکمـان ممالـک اسـالمی معرفـی  هاالبته آن ؛کنندنزدیک می
غیر مـا انـزل اللـه، در اداره حکومـت، این حکام به دلیل حکم به ،عقیده آنهااند. بهکرده

از دایـره  شـاناند که منجر به ارتـداد و خـروجقوانینی برخالف کتاب و سنت وضع کرده
را شـدیدتر از تاتـار  ر آنهـاکفـ ،هـای تکفیـریسـلفی جـایی کـه اتـ 2؛اسالم شده است

يَنهُه َفهاْقُتُلوهُ ) بنابر روایت نبوی ،رواز این 6؛دانند می َِ َل  قائـل بـه وجـوب قتـال  7(َمهْن َبهدَّ

                                              
 .81، ص8، جالفیظعقرآن حسین بن محمد، ،اصفهانی راغب .1

؛ زمخشـری، 58، ص11، ج،عالجحیمععالحكحیمعالیحرآن؛ قرطبـی، محمـد118، ص5، جالكشحفعهالبححین، احمد، رعلبی  .2
ی، ف ـل بـن حسـن، ؛ طبرسـ112، ص8، جتفسححرعالعحیشحی؛ عیاشی، محمـد، 788، ص8، جالكشیفمحمود بن عمر، 

 .03، ص7، جرهحعالمعینی، محمود، آلوسی؛ 183، ص5، جمجمععالبحینعفیعتفسحرعالیرآن

؛ جصاص، احمد بن علی، 133، ص0، جاالم، انهم ؛578ص، 8، جتفسحرعاالمیمعالشیفعیمحمد بن ادریس،  ،شافعی .3
 .022ص، 8، جتفسحرعالیرآنعالعظحم، اسماعیلکثیر، ؛ ابن853، ص7، جاحكیمعالیرآن

 .71، صالع هالیر بعهانی، ،. سباعی4
 .10التجلیة فی الرد علی التعریة، ص سباعی، هانی، .5

 ؛558 الجحیمععفحیعالحبعالعلحمعالشحر فعبـد القـادر،  ،امامسید )؛ «و الحق ان الحکام الیوم اشد کفرا و ضالال من التتار» .6
 (.113، صقصةعخوارجعقصرنینجدی، عبدالرحمن، 

 .71، ص0، جصیح عبخیریمد، مح بخاری، .7
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قتـال بـا حاکمـان ممالـک اسـالمی را بـر حتـی های تکفیـری سلفی 6حاکمان هستند.
بـار ایـن اندیشـه اولـین  1انـد.اولویت بخشیدهآمریکا و اسرائیل  مانندمستکبران جهانی 

ترویج گردیـد. وی  جهیدعالفر اةعالغیئب با نوشتن کتاب   9توسط محمد عبدالسالم فرج
عنوان دشمن نزدیک، جوانان را ترغیب به قتـال ضمن معرفی حاکمان ممالک اسالمی به

-میممالک فلسطین  که جنگ با آنها را مقدم بر آزادسازی قدس وتا جایی 4؛با آنان کرد

مصداق بـارز  ،حاکمان ،وی جنگ با حکام را واجب عینی دانست چون از نظر او 2.داند
 کـه بـود معتقـدعبدالسالم فرج  6دشمن نزدیک هستند که باید از مقام خود عزل گردند.

کس نیست و برای اسالم و مسلمانان سودی در نفع هیچجنگ با کشوری مثل اسرائیل به
 ؛ایم های استبدادی را تقویت کـرده ارکان حکومت ،با این کار راکهچ ؛شتبر نخواهد دا

پـس  ؛زیرا اساس وجود استعمار در کشورهای اسالمی همین حاکمان ممالـک هسـتند
ابتدا باید این حکام را از میان برداشت و بعد از آن به سراغ اسـتعمار)آمریکا و اسـرائیل( 

حاکمان ممالک اسالمی را مقدم بر مقابلـه قتال با  8،همچنین ابومحمد مقدسی 7؛رفت
هاوِ  با اهل کتاب دانسته و تصریح دارد: بنابر آیـه شـریفه هَن اْلُكفَّ هِذيَن َيُلهوَنُكم مِّ  ،َقهاِتُلوْا الَّ

ترین دشمن امروز به ما حکام مرتدی هستند که مانع رسیدن جهادیون به یهـود و نزدیک
ایـن حاکمـان مرتـد را مقـدم بـر قتـال بـا یهـود رو من قتال با از این ؛باشنداستکبار می

مقـدم بـر کفـار  ،قتال با حکـام که است معتقدنیز  61همچنین ایمن الظواهری 3؛دانم می
که  داندمیوی حاکمان ممالک اسالمی را مرتد و دست نشانده استعمار  66اصلی است.

                                              
 .113، صنثرعال رعفیعتنفحذعششبهةعکفرعدهنعکفرسلفی، محمد،  .1

 .10، صالجهیدعالفر اةعالغیئب محمد،  ،. عبدالسالم فرج2

 باشد.می الجهیدعالفر اةعالغیئب ترین ارر وی کتاب از رهبران فکری سلفیه جهادی در مصر بود و مهم .3

نثرعال رعفیعتنفحذعششبهةعکفحرعدهنع، محمد ،؛ سلفی187ص ،جمیقةعالجهیدعفیعالمصرع-نةعالغیئب الفت. مجموعة المولفین، 4
 .112، صکفر

 .15، صالجهیدعالفر اةعالغیئب محمد،  ،. عبدالسالم فرج5

 .17همان، ص .6

 .715، ص ةعفیعاق ادعالع ةالعم؛ سید امام، عبدالقادر بن عبدالعزیز، 15، صالجهیدعالفر اةعالغیئب عمحمد، ،فرج عبدالسالم. 7

 باشد.میهای سلفی جهادی از رهبران فکری گروه وی .8

 .172، صتبصحرعالعیالعبتلبحیتعاهلعالتهجمعهعاالبتالء، ان؛ هم15مقابلة نداء االسالم، ص ،محمدمقدسی، ابو .9

 .الدن رهبری القاعده را برعهده گرفترهبر القاعده است که بعد از  کشته شدن بن .10

 .15، صشفیءعص هرعالمومنحنعایمن، ،الظوهری .11
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 6.داندمیدفاعی قتال با آنان را نوعی جهاد  ؛ بنابراین،اندمسلط بر ممالک اسالمی شده

 داليل سلفيه جهادی بر قتال حاکمان ممالک اسالمی به عنوان دشمن نزديک

 را دلیل خود بر جواز قتال حاکمان ممالـک اسـالمی ،سلفیان تکفیری در ذیل آیه شریفه
 کنند:گونه بیان میاین

ز کفار تاکید بر قتال با کفار را دارد و از سویی مصداق بار ،کفر حکام:  آیه شریفه .1
  1آنان واجب است. با پس قتال ؛باشندحاکمان ممالک اسالمی می ،نیز

چه برخی از حاکمان اسالمی ظاهری را پذیرفته باشند، آنچـه ارتداد حکام: چنان .8
آنان  با لزوم قتال ،از باب جهاد دفع ؛ بنابراین،شود ارتداشان از دین استاز آنان دیده می

 9گردد.رابت می
رو هیچ فرقی از این ؛الک اسالمی دست نشانده یهود و صلیبیان هستندحکام مم .7

پس قتال  ؛نیست هابین حکومت یک یهودی و یا مسیحی بر مسلمانان و دست نشانده آن
 4؛با این حاکم و برکناری آن واجب است

در وجوب قتال علیه حکام ممالک اسالمی سه دلیل را بیان کرده  2همچنین سید امام
 است:

بلکه  ،از آنجایی که بیعت با حکام ممالک اسالمی بر طبق کتاب و سنت نبوده :الف
تـوان آنـان را حـاکم اساسا نمی ؛ پساندبر طبق قوانین وضیعه به این مقام منسوب گشته
 مسلمان دانست، که خروج بر آنان جایز نباشد.

  بنابر آیه شریفه :ب
ُ
ُه َفأ نَجَل الل 

َ
ْم َيْحُكم ِبَما أ  و همچنـین آیـه ،6ْوَلهِئَ  ُهُم اْلَكاِفُروَن َوَمن لَّ

 يِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر َِ َْ ِمنُكْم َعن  از  و بـودهحکام ممالک اسالمی مرتد و کافر  ،7َوَمن َيْرَتِد
 8.استپس قتال با این حاکمان واجب ، باشدآنجایی که مراد از جهاد، قتال با کفار می

                                              
 .15همان، ص. 1

 .8، صخرهجعقلیعالییکمناصرالرشید، عبدالله،  .2

 .8، صخرهجعقلیعالییکم؛ ناصرالرشید، عبدالله، 15، صلمیذاعالجهیدابوقتادة،  ،فلسطینی .3

 .0، صخرهجعقلیعالییکمناصرالرشید، عبدالله،  .4

 است. فیعاق ادعالع ةعةالعم ترین کتاب وی مهم باشد کهمی ان جماعة الجهاد مصراز نظریه پردازان و رهبر .5

 .00مائده، آیه سوره .  6

 .813 آیه بقره،سوره . 7

 .570، صالجیمععلطلبعقلمعالشر ف عبدالقادر، امام،. سید  8
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 ،عنوان جهاد شـناخته شـدهبه ،کر در مقابله با مرتدینگونه که عملکرد ابوبهمان :ج
  6باشد. عین جهاد می ،)که مرتد هستند( مقابله ما با حاکمان ممالک

 نقد ديدگاه سلفيه جهادی در قتال با حاکمان ممالک اسالمی
به  ،)حاکمان ممالک اسالمی( ها  در قتال با دشمن نزدیک ازجمله مصادیقی که تکفیری

که این تعیین مصـداق از  حالی در ؛باشدتوبه میسوره  187اند آیه شریفه  ردهآن استناد ک
 ،از سـوی دیگـر ؛باشـدها خالف برداشت مفسران در ذیل آیه شریفه مـیسوی تکفیری

لـذا در نقـد برداشـت سـلفیه  ؛انـدسلفیان تکفیری در تعیین اولویت دچار اشـتباه شـده
 .پردازیمتکفیری به این دو مطلب می

 عدم کفر حاکمان ممالک اسالمی الف.

نماز   ،ن است که ضمن اقرار بر شهادتینآبینیم آنچه امروز از حکام ممالک اسالمی می
کنند و تنهـا در شـیوه حکـم بـین مـردم بـا هـم خوانند و بر طبق آیین اسالم عمل میمی

گرامـی روایـاتی از پیـامبر  1تـوان علیـه آنـان خـروج کـرد.نمی ؛ بنابراین،اختالف دارند
کنـد کـه در منابع روایی اهل سنت وارد شده که نهی از کشتن کسانی مـی اسالم

 .اندشهادتین به زبان آورده
شخصی کافر  ،ها. ق یه اسامة بن زید که نقل کرده است: در یکی از سریه1

 این واقعه را بـرای پیـامبر سسس،گفت کشتم و  که شهادتین میرا در حالی
ای که شهادتین بر زبان جاری کرده آیا کسی را کشته :رمودندایشان ف .بازگو کردم

 .او از ترس جانش اقرار بـه اسـالم کـرد :و اظهار اسالم کرد؟ من در پاسخ گفتم
 9مگر قلب او شکافتی که مطلع شدی از ترس جان بوده. :فرمودند رپیامب

مانی که پس ز "؛ال اله اال الله"که مردم بگویند کنم تا زمانیمن جنگ می .8
 4اقرار کردند جان و مالشان محفوظ است.

                                              
 .570. همان، ص 1

 .152، صفتیهیعاالئمةعفیعالنوازلعم لهمة ،محمد. قحطانی،  2

ل: بعثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم في سریة، فصبحنا الحرقات من جهینة، فأدرکت رجال فقـال: ال الـه اال اللـه، قا». 3
أقـال ال الـه اال »فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذکرته للنبي صلی الله علیه وسلم، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: 

فمـا « أفال شققت عن قلبه حتی تعلـم أقالهـا أم ال؟»، انما قالها خوفا من السالح، قال: قال: قلت: یا رسول الله« الله وقتلته؟
 (.57، ص1، جصیح عمسلمعابوری، مسلم،شنی) ؛«زال یکررها علي حتی تمنیت أني أسلمت یومئذ

اَس  َقـاَل ». 4 َقاِتَل النَّ ِمْرت  َأْن أ  َم: " أ  ی الله  َعَلْیِه َوَسلَّ ِه َصلَّ ول  اللَّ وا َرس  ـه  َعَصـم  وا: اَل ِاَلَه ِاالَّ اللَّ ، َفِإَذا َقال  ه  وا اَل ِاَلَه ِاالَّ اللَّ ول  ی َیق  َحتَّ
هِ  ْم َعَلی اللَّ ه  َها َوِحَساب  ْم ِاالَّ ِبَحقِّ ْم َوَأْمَواَله  ي ِدَماَءه  ابوری، مسـلم، شـ؛ نی118، ص5، جصیح عبخیریبخاری،محمد، )؛ «ِمنِّ

 (.58، ص1، جصیح عمسلم
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حالل نیست ریختن خـون مسـلمانی  فرمودند: نبی گرامی اسالم .7
 6دهد. می الله و محمد رسول "ال اله اال الله"که شهادت به 

اما اربات کفر بواح  ؛انددانسته 1از طرفی اهل سنت شر  خروج بر حاکم را کفر بواح
عثیمین در این باب تصریح دارد: از جمله اموری که در بناشد که باید با تحقق شرو  با

چـه چنـان 9صـامت  باشد این است که بنابر روایت عبادة بـنخروج بر حاکم مطرح می
البته با تحقـق شـرو  آن کـه  ؛خروج بر او جایز است ،گردد مرتکب« کفر بواح»حاکم 
 :از نداعبارت

 .حصول علم قطعی برای شخص است ،مراد از دیدن کفر حاکم در روایت .1
.شخص باید به چشم خودش عمل حاکم را ببینـد و اخبـار دیگـران در ایـن بـاب 8

 حجت نیست.
 .به این معنا که احتمال تاویل در عمل وی نباشد ؛.فعل او کفر صریح باشد7
آور اسـت و دیگـران تنهـا بـرای خـود او جـزم .تحقق علم قطعی برای هر شخصی0
 علم او اعتماد کنند.توانند به نمی

قدرت بر مقابله با  حاکم در صورتی است که اوالن  بعد از تحقق شرو ، خروج بر .5
چه چنان ؛باید مصلحت عامه مسلمین و دین را در نظر داشت حاکم را داشته باشد، رانیان 

  4.کرد نظرصرفباید از آن  ،خالف مصلحت مسلمین باشداین عمل بر
مـراد از کفـر بـواح را کفـر  ،ر ذیل روایت عبادة بن صـامتحجر عسقالنی نیز دابن

وی در  2که شخص اذعان بر آن دارد و انکـار ضـروری نمایـد.دانست ظاهر و آشکاری 
تصریح دارد که مراد حجـت آشـکار و قطعـی،  ،«عندکم من الله فیه برهان» بیان معنای

و اگر بتوان عمل حـاکم راز این ؛اعم از کتاب و سنت است که امکان تاویل در آن نباشد
گویـد: همچنـین شـوکانی در ایـن بـاب مـی 6؛مجاز بر تکفیر وی نیسـتیم ،را تاویل برد

                                              
هِ الَ ». 1 ول  اللَّ ی َرس  ه  َو َأنِّ ْسِلٍم، یْشَهد  َأْن اَل ِاَلَه ِاالَّ اللَّ  (.5، ص5، ج،عصیح عالبخیری، بخاریدمحم)؛ « یِحل  َدم  اْمِرٍ  م 

 .کفر صریحی که قابلیت تأویل ندارد .2

ا علـی السـمع والطاعـة فـي منشـطنا فقال: دعانا رسول الله صلی الله علیه وسلم فبایعناه؛ فکان فیما أخذ علینا أن بایعنـ» .3
 .«قال: اال أن تروا کفران بواحان عندکم من الله فیه برهان أهلهومکرهنا وعسرنا ویسرنا، وأررة علینا وأال ننازع األمر 

 .85، صالتعلحقعقلیعالرسیلةعاالسیاحن، همان؛ 81، صلییءعالبیبعالمفتوحمحمد بن صالح،  ،عثیمین. ابن4

 .2، ص17، جفت عالبیریعفیعشرحعالصیح عالبخیریعاحمد، ،عسقالنی حجرابن .5

 .5، صهمان .6
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-هو معایبی)بـ ،ده آنـان اسـت(هعواسطه انجام واجباتی که بههحاکمان دارای محاسن)ب
سزاوار است در حق آنان محبت داشته باشـیم و  ؛ بنابراین،هستند ،واسطه انجام گناهان(

وی همچنین عقیده دارد که حاکم نیز مثل دیگر مردم جامعه  6ه آنان خروج نکنیم.بر علی
چـه دچـار رو چنانازاین ؛کنندعبادت خداوند و معصیت می مابقی افرادهمانند  و است

باید دلیل قاطع  ،چه کسی این ادعا را کندگردد و چنانوالیت او عزل نمی شوندمعصیت 
 1بر مدعای خویش بیاورد.

: آنچه را که کندمی داند و در این باب تصریحاکم را جایز نمیحخروج بر  نیز ینالبا
 9؛باشـدانـد جـایز نمـیامروزه برخی در مقابله با حکام از طریق سالح در پـیش گرفتـه

-نود و نه نفر از آنان بگویند این شخص بـه ،چه از بین صد نفرگوید: چنانهمچنین می

یک نفر بگوید من این فعل را دال بـر کفـر  ،ر مقابل آنانداما  ،خاطر افعالش کافر است
تـوان حکـم بـر کفـر شـخص کـرد. وی نمـی ،بلکه این شخص فاسق اسـت ،دانمنمی

 ،بینم این است که برخی جوانـانگوید: آنچه امروزه میهمچنین خطاب به جهادیون می
ر شـهادتین کـرده و که آنان اذعان بدر حالی ؛پندارندحاکمان ممالک اسالمی را کافر می

تـوان نمی بنابراین، ؛آورندجا میبرخی از افعال عبادی از قبیل نماز، روزه، حج و... را به
کـه در ایـن بـاب تا جایی ؛حکم بر کفر آنان کرد. بدانید حکم تکفیر بسیار سخت است

 4گردد.کافر می شخود ،مشهور است که اگر شخصی، مسلمانی را تکفیر کند

 ديدگاه با کتاب، سنت و سيره مسلمين ب. مخالفت اين

در  ؛دانندها قتال علیه حاکمان و مخالفان خود را بر جهاد علیه استکبار مقدم میتکفیری
  .باشدکه این دیدگاه آنان مخالف کتاب، سنت و سیره عالمان دینی میحالی

 ،ندر مورد دشمن نزدیک خواندن حاکمـان ممالـک و مسـلمانا  دیدگاه سلفیه تکفیری
کـه در حـالی ؛شـان بیشـتر اسـتمخالف خود این است که خطر آنـان از دیگـر دشـمنان

َلَتِجَدنَّ فرماید: و می ترین دشمن مسلمانان را معرفی کردهترین و اصلیخطرناک ،خداوند

                                              
 .88، صرفععاالسیاحنعفیعحكمعاالتصیلعبیلسالاحنشوکانی، محمد بن علی، . 1

 .575، صضوابطعمعیملةعالیكیمظفیری، خالد،  .2

 .75، صتخر جعالطییه ةالبانی، ناصرالدین، . 3

 .717، ص5ج ،موسوقةعااللبینیالبانی، ناصرالدین، . 4
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ْشَرُكوا...
َ
ِذيَن أ ََ َوالَّ ِذيَن آَمُنوا اْلَيُهو ًُ ِللَّ اِس َعَداَو َشدَّ النَّ

َ
ترین مـردم را در کینـه و یقینا سرسخت ؛أ

 کـه رو وقتـی زنـیاز ایـن 6؛یهودیان و مشرکان خـواهی یافـت را، دشمنی نسبت به مومنان
نـزد خداونـد  فرزنـدش راجایگاه  ایشان از و آمد فرزندش شهید شده بود نزد پیامبر

زیـرا او بـا اهـل  ؛برای او نزد خداوند اجر دو شـهید اسـت 1ح رت فرمودند: ،سؤال کرد
تیمیه حرانی با تمسک بـه ایـن روایـت تصـریح ابن 9معاند و محارب جنگیده است. کتاب

مـالک در اولویـت  بنابراین، 2؛جهاد علیه اهل کتاب مقدم بر دیگر کفار است که 4کندمی
؛ باشـد خطر زیاد است که در عصر حاضر خطـر اسـتکبار از حاکمـان بیشـتر مـی ،جهاد

در نهی خـروج بـر حـاکم  ددی از پیامبرروایات متع ،همچنین در منابع اهل سنت
از آنجایی که روایـات  6که برخی قائل به تواتر این روایات هستند.تا جایی ؛وارد شده است

 کنیم.دو مورد اشاره می ، بهاین باب در کتب اهل سنت زیاد است، از باب اربات مدعا
 هر شخصی اگر کار ناپسـندی را از حـاکم :فرمودند پیامبر اسالم .1

هرچنـد بـه ) ،اگر کسی علیه حاکم خروج کنـد .پس در مقابل آن صبر کند ،دید
 7به مر  جاهلیت از دنیا رفته است. (،اندازه یک وجب

 ،میران و حاکمان خود را اطاعت کنیدفرمودند: ا اسالم . پیامبر گرامی8
آنـان و  هم ،ام امر کنند را به کارهایی که من آورده اگر آنان شما ؛طوری که باشندهر

برید و اگر به کارهایی امر کردنـد کـه مـن  پاداش می هاهم شما به دلیل تبعیت از آن
کـه شـما  ه هسـتید. هنگامیبری ءالذمـاست و شما  آنهاگناه آن به گردن  ،ام نیاورده

رسـد ظلمـی در  گویید: خدایا به ما ظلم نشود. نـدا می خداوند را مالقات کنید می
را فرسـتادی و مـا بـه اذن شـما  داونـدا رسـولگویید خ شما می .کار نیست

آنان را نیز به اذن تو اطاعت کردیم و بر ما  ،اطاعت کردیم. برای ما خلفایی گماردی
شـود: راسـت  قصد تو آنان را اطاعت کردیم. گفته می پس به ،امیرانی را امارت دادی

   8گفتید گناه آن اعمال به گردن آنها است و شما مبرا هستید.
                                              

 .28آیه مائده،سوره . 1

 «ألنه قتله أهل الکتاب»، قالت: ولم ذاك یا رسول الله؟ قال: «ابنك له أجر شهیدین: »فقال رسول الله». 2

 .5، ص7، جداهدسننعابیسلیمان،  ،داوود. ابی3

 «.ینجهاد أهل الکتاب أف ل من جهاد الورنیین، وکان من قتلوه من المسلمین له أجر شهید» .4

 .055ص ،1، جاقتایءعالصراطعالمستیحمعلمخیلفةعاصییبعالجیحمتیمیه حرانی، احمد، . ابن5

 .575، صالسحلعالجرارعالمت فقعقلیعح ائقعاالزهیرشوکانی، محمد،  .6

ا َماَت » .7 ْلَطاِن ِشْبرن ه  َمْن َخَرَج ِمَن الس  ا َفْلَیْصِبْر، َفِإنَّ ةن َمْن َکِرَه ِمْن َأِمیِرِه َشْیئن ، صحیح عبخحیریبخاری، محمـد، )؛ «ِمیَتةن َجاِهِلیَّ
 (.1033، ص7، جمسلمصیح عنیشابوری، مسلم، )؛ (03، ص5ج

 من بعد، أمراء، فأدوا الیهم طاعتهم، فإن األمیر مثل المجن یتقی به فإن صلحوا واتقـوا وأمـروکم بخیـر فلکـم سیکون. »8
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سیره بزرگان اهل سنت نیز بر این است که قتال با استکبار را مقـدم بـر  ،بر اینعالوه 
که عبدالله بن مبارک با وجود اینکه در خراسـان جنـگ بـود، تا جایی ؛دانندحاکمان می

وقتی از وی سوال شد چرا دشمن نزد  .به آنجا رهسسار گشت ،مقابله با صلیبیان شام یبرا
بـرای اینکـه اینهـا اهـل کتـاب و  :ای؟ او جـواب دادجا آمدهخویش را رها کرده و به این

-ضررشان برای مسلمانان بیشتر است و از باب تقدم جهاد علیه اهل کتاب به اینجا آمده

و هیچ اقـدامی  هستند های تکفیری از این دشمن غافلاین در حالی است که سلفی 6ام.
 دهند. علیه آن انجام نمی

 وان یکی از ائمه مذاهب اربعه تصریح دارد: عنبه یمحمد بن ادریس شافع
دشمنی باشد که ضررش از دشمن نزدیک بیشتر، و  ،چه برای مسلمانانچنان

گونـه کـه همـان ؛ابتدا باید در مقابل او جهاد کـرد ،اقدام به اذیت مسلمانان کند
وقتی باخبر شدند که حارث  چراکه پیامبر؛ گونه بوداین سیره پیامبر

لشکر اسـالم را بـه  ،افرادی را جهت حمله به مسلمانان جمع کرده ،ضراربن ابی
  1تر از او برای مسلمانان بود.که دشمنانی نزدیکدر حالی ؛مقابله با او فرستادند

حسن بصری نیز در این باب تصریح دارد: همانـا ظلـم حاکمـان بـدبختی از ناحیـه 
 ؛نباید با شمشـیر جـواب دادپس بدبختی ایجاد شده از سوی خداوند را است؛  خداوند

 9د.نمودعا و استغفار  ،بلکه الزم است برای رفع آن
برند و بیشترین عنوان پدر بیداری خود نام میتیمیه حرانی نیز که سلفیان از وی بهابن

در باب جواز یا عـدم جـواز خـروج بـر حـاکم  4،تاریر را در اندیشه سلفیان تکفیری دارد
قتال علیه حکـام   او 2.باشدکم ظالم از اصول اهل سنت می: صبر در مقابل حاگوید می

  6.ه استقرار داد که این امر را سنت پیامبرتا جایی ؛دانسته استنرا جایز 
                                                                                                      

سلیمان بن ؛ )طبرانی، «، وان األمیر اذا ابتغی الریبة في الناس أفسدهمولهم، وان أساؤوا وأمروکم فعلیهم، وأنتم منهم براء
 (.832، ص85، جمعجمعالكبحر ،احمد

 .858، ص5، جالمغنی، عبدالله، هقدامابن .1

 .133، ص0، جاالمشافعی، محمد بن ادریس،  .2

 .117، صآدابعالیسنعالبصریعهعزه طعهعمواقظ سلیمان،  ،جوزیابن .3

 .783ص ،الجمیقیتعاالسالمحةعهعالعنف سعود، ،مولی .4

مجمحوععتیمیه، احمد، ابن)؛ «کان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال األئمة وترك القتال في الفتنة» .5
 (.182، ص82، جالفتیهی

کثیرا من الملوك الظـالمین  أمر )النبی( بالصبر علی جور األئمة. ونهی عن قتالهم والخروج علیهم. ولهذا قد یمکن الله» .6
 (.875، ص10، جمجموععالفتیهیتیمیه، احمد، ابن)؛ «مدة
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چه گوید: خروج بر حاکم با سالح جایز نیست و چنانقیم جوزیه در این باب میابن
  6گردد.از دایره سنت و جماعت خارج می ،کندبشخصی این کار را 

جمهور اهـل سـنت از متکلمـین، محـدرین و فقهـا 1است: معتقددر این باب  ینوو
گـردد و خاطر ظلم، فسق و تعطیل حقوق از مقام عزل نمـیاتفاق نظر دارند که حاکم به

 9بلکه تنها مجاز به نصیحت او هستیم. ؛خاطر این امور جایز نیستخروج بر حاکم به

 نتيجه
که آنـان ضـمن تعریـف  شدهای تکفیری معلوم  شه گروهبا بررسی صورت گرفته در اندی

توبه، یکی از مصادیق عدو قریب را حاکمـان  187جهاد به قتال، با تمسک به آیه شریفه 
که معلوم در حالی ؛انددانند و قتال با آنان را واجب عینی قلمداد کردهممالک اسالمی می

د و مفسرین فریقین نیز در ذیل آیـه ای بر این مصداق ندارآیه شریفه هیچ اشاره شد ظاهر
تمـام باشد و در صورت تعمـیم آن بـهگر یک تاکتیک جنگی میفرمایند: این آیه بیانمی

عنوان دشمن و به ها شامل آن دسته از کفاری است که با مسلمانان وارد جنگ شدهزمان
ی رابـت اند که این امـر در مـورد تمـام حاکمـان ممالـک اسـالممسلمانان شناخته شده

دیگـر های تکفیری تنها به این آیه نگـاه کـرده و تـوجهی بـهاز سویی دیگر سلفی .نیست
تمام افراد امر کرده است ندارند. عالوه آیات که ما را به رعایت عدالت و احسان نسبت به

زیرا در کتب روایی اهـل  ؛دنباشنیز می ها مخالف سنت پیامبرتکفیر ،براین اقدام
همچنـین در  ؛زیادی از ایشان بر نهی خروج بر حـاکم وارد شـده اسـتروایات  ،سنت

ها بـا بزرگـان دینـی اهـل سـنت نیـز دیدگاه تکفیری شد کهمعلوم  گرفتهتحقیق صورت 
خروج بر حاکم را جایز ندانسته و در صـورت لـزوم خـروج،  نچراکه آنا ؛مخالف است

مخـالف  ،تکفیـری پـس ایـن عملکـرد سـلفیان ؛باید مصلحت مسلمانان مدنظر باشـد
 سنت و بزرگان اهل سنت است. کتاب،

                                              
 .011، صحیدیعاالرهاحعالیعبالدعاالفراح ،محمد ،قیم جوزیهابن .1

قال جماهیر أهل السنة من الفقهاء والمحدرین والمتکلمین ال ینعـزل بالفسـق والظلـم وتعطیـل الحقـوق وال یخلـع وال » .2
 .«ج علیه بذلك بل یجب وعظه وتخویفهیجوز الخرو

 .885، ص18، جالمنهیجعشرحعصیح عمسلم، بن شریف یحیی ،نووی .3
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ل،  مکتبة المعارف للنشر والتوزیع،  ق.1088چاپ اوع
ار الکتب العلمیة، د بیروت: ، محقق: شاهین عبدالسالم،احکام القرآن ،جصاص، احمد بن علی .85

 ق.1015، چاپ اول
 ق.1070 ،مدارات لالبحاث و النشر، چاپ سوم :، قاهرهدراسات فی السلفیه الجهادیه، حجازی، اکرم .81
االنتصار للمجاهدین برد الشبهات المثنارة علنی الخنروج علنی الحکنام »عمر، حسان، ابو .88

 .http://www.tawhed.ws ،تا، بیمنبر التوحید و الجهاد ،«المرتدین
یب و بعید(، نقد مبانی سلفیه جهادیحسینعلی، حسن،  .87 موسسه بنیـان دینـی،  ایران: )عدو قر

 ق.1757 ،چاپ اول

، نشر: دار المعـروف للطباعـه و النشـر، مفردات الفاظ قرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .80
 تا. جا، بی  بی

 .م8555 ،صاد، چاپ اولدار الح دمشق: ،تشریح الفکر السلفی المتطرفرم ان، حسن محسن،  .85
منبـر ، «االرشیف الجامع لکلمات و خطابنات ابومصنعب الزرقناوی»زرقاوی، ابومصعب،  .87

 .http://www.tawhed.ws ،تا بیالتوحید و الجهاد، 
الکشاف عنن حقنائع غنوامض النتزینل و عینون االقاوینل فنی وجنوه زمخشری، محمود،  .83

 ق.1053 ،العلمیة، چاپ اول تابالکدار  بیروت: ، محقق: مصطفی حسین احمد،التاویل

ــباع .82 ــانی، یس یننة»، ه ــا،  بی ،، منبننر التوحینند و الجهنناد«التجلیننة فننی الننرد علننی التعر ت
http://www.tawhed.ws. 

یب محاولنة لتشنخیص احند امنرام االمنة»هانی،  سباعی، .85 مرکـز المقریـزی  ،«العدو القر
 .lhanisibu@hotmail.co ،تا للدراسات التاریخیه، بی

المکتبـة بیـروت:  الحمید محمد محیی الدین ،د، تحقیق: عبداودسنن ابیابوداوود، سجستانی،  .75
 تا.العصریة، بی

 .تامنبر التوحید والجهاد، بیجا،   بی، نثر الدر فی تنفیذ شبهة کفر دون کفرسلفی جزایری، محمد،  .71
بـي المکت :، تحقیـق: محمـد عبدالحمیـد، بیـروتسننن ابنوداودسلیمان، ابوداوود سجسـتانی،  .78

 .تاالعصریه، بی

یة المنهج و العقیندة القتالینه لندعوة المقاومنة االسنالمیة»مصعب، سوری، ابو .77 منبـر  ،«نظر
 .http://www.tawhed.wsتا،  ، بیالتوحید و الجهاد

یف» عبدالقادر، سید امام، .70 تـا   ، بیآرشیو منبر التوحید و الجهـاد ،«الجامع فی طلب العلم الشر
http://www.tawhed.ws. 

 .http://www.mtj.fm/Programs/MTJ.zip تا،  بی ،«العمده في اعداد العدة»سید امام، عبدالقادر،  .75
یفسید امام، عبدالقادر،  .77 ، نشر: منبـر التوحیـد و الجهـاد، آرشـیو الجامع فی طالب العلم الشر
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 .http://www.tawhed.ws تا. سایت، بی
 ق.1018 ،ار الشروق، چاپ اولد :، مصر، قاهرهفی ظالل القرآنسید قطب، ابراهیم،  .73
: دار عربسـتان، محقـق: احمـد بـن مصـطفی، تفسیر االمام شافعیشافعی، محمد بن ادریس،  .72

 ق.1083، التدمیریة، چاپ اول
د بن ادریس، یشافع .75  .ق1015 دار المعرفة، بیروت: ،األم، محمع
 .تا حزم، بیابن ر: داجابی، السیل الجراد المتدفع علی حدائع االزهارشوکانی، محمد بن علی،  .05
تیمیـة، مکتبة ابن قاهره: ،یعبدالمجید السلف :، تحقیقالمعجم الکبیر، سلیمان بن احمد، یطبران .01

م، ب  تا.یچاپ دوع
هجـر للطباعـة  دار :، تحقیق: عبدالله الترکـی، عربسـتانتفسیر الطبریطبری، محمد بن جریر،  .08

 ق.1088 ،والنشر والتوزیع واإلعالن، چاپ اول
ـــواهری، ا .07 ـــن، ظ ـــاد«شنننفاء صننندور المنننومنین»یم ـــد و الجه ـــر التوحی ـــا،   ، بی، منب ت

http://www.tawhed.ws. 

یضة الغائبهعبدالسالم فرج، محمد .00  تا منبر التوحید و الجهاد ، بیجا،   بی ،، الجهاد الفر
ــه،  .05 ــزام، عبدالل ــاد«التجننارة المنجیننة زاد المجاهنندین»ع ــد و الجه ــر التوحی ــا،  ، بی، منب ت

http://www.tawhed.ws. 
مکتبـة العلمیـة تهـران، ، محقـق: رسـولی، هاشـم، تفسیر العیاشنیعیاشی، محمد بن مسـعود،  .07

 ق.1725، االسالمیة، چاپ اول
 .تامکتبة الهالل، بی دارجا،   بی ، محقق: مهدی محزومی،العینفراهیدی، خلیل بن احمد،  .03
 .http://www.tawhed.wsا. ت ، بی، منبر التوحید و الجهاد«لماذا الجهاد»قتاده، فلسطینی، ابو .02
 تا. . بیدار االوفیاء ریا : ،فتاوی االئمة فی النوازل المدلهمةقحطانی، محمد،  .05
عـالم  دار :سـمیر البخـاری، ریـا هشـام ، تحقیق: الجامع الحکام القرآنقرطبی، ابوعبدالله،  .55

 ق.1087 ،الکتب، چاپ اول
 م.8518 ،للدراسات و البحوث، چاپ اول: مرکز المسبار مصر الفتنة الغائبه،مجموعة المولفین،  .51

 .http://www.tawhed.wsتا  ، بی، منبر التوحید و الجهاد«مقابلة نداء االسالم»مقدسی، ابومحمد،  .58
، ناشر: مرکز المسبار للدراسات و البحوث، چـاپ الجماعات االسالمیه و االنفمولی، سعود،  .57

 م.8518اول، 
 .http://www.tawhed.wsتا.  ، بیتوحید و الجهاد، منبر ال«ادارة التوحش»ناجی، ابوبکر،  .50

احیـاء التـراث  دار بیـروت: ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، یحیی بن شرف، ینوو .55
م،   ق.1758العربي، چاپ دوع

جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمیة، جا،   بی التفسیر الوسی ،ابوری، علی بن احمد، شنی .57
 ق.1075 ،چاپ اول
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