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چکیده

یــخ دچــار کج اندیشــی  و کج فهمی هایــی  یــج اســام نــاب در طــول تار کــه تبلیــغ و ترو ازآنجا

) دربــارۀ  بــوده اســت، پژوهــش حاضــر بــا نقــد دیــدگاه داعــش (از گروه هــای تکفیــری و تنــدرو

حکــم جهــاد از منظــر فریقیــن نگاشــته شــده و در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال بــوده اســت که نظر 

آنــان دربــارۀ جنــس جهــاد و جهــاد ابتدایــی چگونــه اســت؟ روش تحقیــق توصیفی-تحلیلــی 

ی، کتابخانــه ای و نرم افزارهــای علمــی  ی داده هــا بــا اســتفاده از اســناد نوشــتار بــوده و گــردآور

صــورت گرفتــه اســت. نتایــج تحقیــق نشــان داده اســت کــه داعــش در مــورد جنــس جهــاد، بــا 

توجــه بــه روایــات نبــوی و آیاتــی کــه در آن هــا از لفــظ »قاتلــوا« اســتفاده شــده اســت جهــاد را 

، صــرف انتســاب بــه کفــر را  واجــب عینــی دانســته و بــرای حکــم بــه جــواز جهــاد ابتدایــی نیــز

ــه ای کــه از آیــات و روایــت آورده انــد کشــتار و جنــگ بــا کفــار 
ّ
کافــی می داننــد و بــر اســاس ادل

را نتیجــۀ کفــر آن هــا قلمــداد کرده انــد. امــا بــا توجــه بــه اجمــاع فقهــا و آیاتــی نظیــر آیــۀ عــدم 

کــراه در پذیــرش دیــن، آیــۀ احســان بــه کفــار ... می تــوان دیــدگاه آنــان در مــورد حکــم جهــاد و  ا

عینــی بــودن آن را نقــد و رد نمــود.
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مقدمه

گرفتــه  قــرار  کیــد  موردتأ قــرآن  از  متعــددی  آیــات  در  کــه  اســام  دیــن  یــات  از ضرور یکــی 

اســت.  جهــاد  فریضــۀ  پرداخته انــد  بــدان  خــود  فقهــی  آثــار  در  ســنی  و  شــیعه  فقهــای  و 

ــتی  ــا برداش ــل ب ــا ی جاه ــری، عّده ــه و تکفی ــه افراط گرایان ــل اندیش ــه دلی ــروزه ب ــن ام باوجودای

گزینشــی و اشــتباه از آیــات و روایــات، به خصــوص آیــات جهــاد، بــاد مســلمین را محکــوم بــه 

ارتــداد و تکفیــر می کننــد. ایــن اندیشــۀ تکفیــر کــه از ســوی گروهــی بــه نــام داعــش، بــه ارتــداد 

کمــان اســامی و پیــروان آن هــا حکــم می کننــد، بــه اســم جهــاد بــه تخریــب ســرزمین های  حا

ــافر  ــیر و مس ــوان، اس ــر و ج ــرد و پی ــم از زن و م ــلمانان اع ــتار مس ــ�ال آن و کش ــامی و اش اس

بنــای حکومــت و تشــکیل دولــت اســامی خــود  و غیــره می پردازنــد؛ به خصــوص آن کــه 

را بــر اســاس اندیشــۀ جهانی کــردن حکومــت اســامی بــر جهــان در ســر می پروراننــد. آنهــا 

ــگاه منیــع و رفیــع اجتهــاد و ســهل انگار  ــا فروکاســتن از جای ــای خــود ب ی ــرای تحقــق ایــن ر� ب

ــی  ــاس فهم ــر اس ــوی، ب ــنت نب ــاب و س ــه کت ــ� ب ــرش صحی ــدان نگ ــوا و فق ــدور فت ــدن ص ش

ظاهــری از برخــی آیــات ماننــد »و مــن لــم یحکــم بمــا انــزل اهلل فــاو لئــک هــم الکافــرون« و 

روایــات نبــوی، قیــام بــه ســیف و جهــاد مســلحانه را تنهــا راه نجــات اّمــت اســامی و اعتــای 

گفتــار بــا  شــعائر اســامی و پایــه حکومــت اســامی خــود معرفــی می کننــد. ایــن رفتــار و 

ــوده و موجــب  یــخ متضــاد ب برداشــت همــۀ فقهــای فریقیــن و مفســران اســامی در طــول تار

اسام هراســی شــدید در جهــان شــده اســت. از طرفــی بــه گفتــۀ برخــی تحلیلگــران سیاســی 

و نظامــی، داعــش بیشــتر یــک عقیــده اســت تــا فــرد و جنگجــو و افــکارش را گاهــی از جنبــۀ 

کامــی و گاهــی از جنبــۀ فقهــی و فتــوا و گاهــی از طریــق تبلی�ــات و رســانه در جهــان منتشــر 

ــا و  ــش کتاب ه ــروه داع ــداف گ ــکار و اه ــت، اف ــی ماهی ــرای معرف ــون ب کن ــه تا گرچ ــازد. ا می س
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ــر  ــد ب کی ــا تأ ــی ب ــاد ابتدای ــتگاه جه ی خاس کاو ــه: وا ــی ازجمل ــی و فارس ــّدد عرب ــاالت متع مق

یــه دولــت داعــش (شــاهیوندی، 1400)  داعــش (واعظــی، 1395)، بررســی انتقــادی فقهــی نظر

ــرار داده اســت، کالبدشــکافی داعــش  کــه از منظــر فقهــای اهل ســنت داعــش را موردنقــد ق

ی، داعــش از  (نجــات، 1390)، مجلــه تخصصــی نقــد وهابیــت زیــر نظــر آیتــاهلل مــکارم شــیراز

کاشــت تــا برداشــت (نورانــی، 1395) تحلیــل مفهــوم جهــاد در اندیشــۀ داعــش (دولت آبــادی 

و همــکاران، 1398)، مطالعــه و نقــد جایــگاه مفهــوم جهــاد در مبانــی فکــری و رفتــار سیاســی 

یــم- القاعــده و  ی از منظــر قــرآن کر داعــش (فتحــی، 1398)، جهــاد استشــهادی و انتحــار

داعــش ( الهــی حبیبــه برغمــدی، 1395) بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده، ولــی ازآنجایی کــه فتــاوای 

کنــده وجــود دارد، بنابرایــن  فقهــی داعــش (در مســئلۀ جهــاد) در کتــب متعــدد به صــورت پرا

ی قواعــد و کلیــات  یــات اختصاصــی آنهــا بــه جمــع آور نگارنــده پــس از شناســایی دقیــق نظر

مبانــی جهــادی ایــن گــروه تکفیــری پرداختــه اســت و از طرفــی بــا توجــه بــه اهمیــت بررســی 

کنــون صــورت گرفتــه، ایــن امــر نادیــده گرفتــه شــده اســت  تطبیقــی، در پژوهش هایــی کــه تا

کــه در پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از نظــر فقهــای فریقیــن نقــد دیــدگاه داعــش به صــورت 

ــا اســتفاده از آراء و فتــاوای فقهــای فریقیــن بررســی شــده اســت. تطبیقــی و ب

بــه همیــن جهــت پژوهــش حاضــر بــا نقــد حکــم جهــاد از منظــر داعــش بــه دنبــال آن اســت 

ــه تبییــن  ــر اســاس وظیفــۀ تبلیــغ دینــی به خصــوص در عرصــۀ فقهــی احــکام اســامی ب ــا ب ت

صحیــ� مفاهیــم مورداســتفادۀ تکفیری هــای داعــش پرداختــه و مبانــی اصلــی دیــدگاه آن هــا 

در مســئلۀ جهــاد را موردنقــد و تحلیــل قــرار دهــد. الزم بــه ذکــر اســت هــر جــا از مســتندات 

ابن تیمیــه جهــت اطــاق بــر داعــش اســتفاده شــده اســت، بــه معنــای آن نیســت کــه تمامــی 

افــکار داعــش برگرفتــه از ابن تیمیــه اســت، بلکــه بــه ایــن جهــت اســت کــه در پژوهــش حاضــر 

صرفــًا مهم تریــن مبانــی جهــاد از نظــر داعــش موردبررســی قــرار می گیــرد؛ بــه تعبیــر دیگــر 

می تــوان گفــت ایــن مبانــی برگرفتــه از مســتندات ابن تیمیــه اســت و مســتندات دیگــری نیــز 
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وجــود دارد کــه بــه خاطــر عدم ضــرورت موردبررســی قــرار نگرفتــه اســت.

مفهوم شناسی واژه ها

جهاد

 ، اهــل ل�ــت جهــاد را »مبال�ــة و اســتفراغ مــا فــی الوســع والطاقــة مــن قــوٍل او فعــٍل« (ابن منظــور

1408: 707/1) بــه معنــای بــه کار بســتن نهایــت و غایــت تاب وتــوان چــه از جهــت گفتــار 

و رفتــار دانســته اند، و برخــی بــه اعتبــار طرفینــی بــودن جهــاد گفته انــد: »الجهــاد اســتفراغ 

ــم  ــه قس ــه س ــاد را ب ــان، جه ــمنان انس ــام دش ــار اقس ــه اعتب ــه ب «، ک ــدّو ــة الع ــی مدافع ــع ف الوس

بــا نفــس تقســیم می کننــد  بــا شــیطان و مجاهــده  ، مجاهــده  بــا دشــمن ظاهــر مجاهــده 

ــد). ــاده جه ــی، م ــب اصفهان (راغ

رفتــه  کار  بــه  آن  عــام  معنــای  بــه  روایــات  و  قــرآن  در  شــارع  لســان  در  جهــاد  واژۀ  گرچــه  ا

(حرعاملــی، 137۶: 400/11)،1 ولــی در اصطــاح فقهــا ِجهــاد به نوعــی خــاص از بــذل الوســع 

کرده انــد:  یــف  تعر این گونــه  را  مصطلــ�  جهــاد  امامیــه،  فقهــاء  ک�ــر  ا اســت.  شــده  گفتــه 

»الجهــاُد، بــذل الوســع بالنفــس و المــال فــی محاربــة المشــرکین َاو الباغیــن علــی الوجــه 

المخصــوص« (شــهید ثانــی، 1413: 7/3؛ الطباطبایــی، 1412: 7/8؛ نجفــی، بی تــا: 3/21)؛ 

جهــاد یعنــی بخشــش نمــودن جــان و مــال را در جنــگ بــا مشــرکین و ط�یان کننــدگان علیــه 

حکومــت اســامی.

ک�ــر فقهــاء عامــه همــان تعریــف فقهــاء امامیــه  هم چنیــن تعریــف جهــاد مصطلــ� از نــگاه ا

از جهــاد اســت. به عنــوان نمونــه برخــی فقهــاء مالکــی گفته انــد: جهــاد »قتــال المســلم کافــرًا 

ــا: 2). ی، 1413: 49/1؛ عــزام، بی ت غیــَر ذی عهــٍد العــاء کلمــه اهلل...« اســت. (القــادر

1. قال رسول ا�)ص): «جاهدوا الکفار بایدیکم و َالسنتکم» )مفردات راغب، ماّده َجَهَد).
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فقــط برخــی فقهــاء حنفیــه قیــد دعــوت بــه دیــن اســام و عــدم پذیــرش اســام [یــا عــدم 

ــوکانی، 1418: 183/5؛  ــد (ش ــه کرده ان ــ� اضاف ــاد مصطل ــف جه ــه تعری ــه] را ب ی ــت جز پرداخ

ی، 1413: 50/1). البتــه برخــی علمــاء ســلفی تکفیــری کــه گــروه داعــش از افــکار آن هــا  القــادر

تبعیــت می کننــد، قیــد »العــون فیــه« یــا عبــارت »اعانتهــم بــاّی نــوع المعاونــۀ« را بــه تعریــف 

جهــاد اصطاحــی اضافــه می کننــد: »اتفــق فقهــاء اربعــة ان الجهــاد و هــو القتــال و العــون 

فیــه العــاء کلمــۀ اهلل« (عــزام، بی تــا: 2). می تــوان گفــت اتفــاق فقهــاء امامیــه، عامــه و حتــی 

علمــاء ســلفی تکفیــری بــر ایــن  اســت کــه جهــاد شــرعی اصطاحــی را بــر دو پایــه اســتوار 

... بــوده و ثانیــًا  می داننــد؛ هــر مقاتلــه ای کــه او� همــراه بــا بــذل الوســع مــن النفــس و المــال و

مقاتلــه بــا کفــار و ب�ــاة بــرای اعــاء کلمــة اهلل انجــام شــود.

 هرچنــد جهــاد و فروعــات آن مباحــث متعــددی را در برمی گیــرد، ولــی بــه خاطــر گســتردگی 

، دیــدگاه داعــش دربــارۀ جنــس جهــاد و  مباحــث و عــدم گنجانــدن آن هــا در پژوهــش حاضــر

جهــاد ابتدایــی موردبررســی قــرار خواهــد گرفــت.

 داع�

و  العــراق  از عبــارت عربــی »الدولــة االســامیة فــی  ی و مخفــف  داعــش واژه ای اختصــار

الشــام؛ حکومــت اســامی عــراق و شــام« اســت. ایــن گــروه بــه رهبــری ابوبکــر الب�ــدادی، 

از مجاهدیــن ســلفی جداشــده از شــبکۀ القاعــده تأســیس شــده و بــا دولت هــای عــراق، 

یه وارد جنــگ شــده اســت. داعــش  یه و دیگــر گروه هــای شورشــی مخالــف دولــت ســور ســور

گروه هــای اســام گرا در خاورمیانــه بــود. یکــی از تندروتریــن 

۱. دیدگاه داع� در م�رد جن� جهاد

کــردن تمــام  کــردن جهــان اســام و الــزام  یســتی داعــش بــرای درگیــر  گــروه تکفیــری- ترور
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یــان افراطی گــری خــود در مقولــۀ جهــاد، قبــل از ورود در حکــم  مســلمانان در حمایــت از جر

انــواع جهادهــا، ادعــا کرده انــد کــه جنــس جهــاد، یعنــی ماهیــِت جهــاد فقهــی کــه همــان قتــال 

فــی ســبیل اهلل اســت، از جهــت ماهیــت بمــا هــی و بــدون نــگاه بــه اصنــاف و عناویــن آن، 

بــر تک تــک مســلمانان واجــب عینــی اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه جهــاد یــا همــان قتــال، در 

کــه حکــم وجــوب عینــی می باشــد. بــرای اثبــات ایــن مدعــی  اســام حکــم اولیــه ای دارد 

کــه در ادامــه ذکــر می شــود. عمده دالیــل آن هــا عبارت انــد از مــواردی 

ه
ّ
ال�: بررسی ادل

دلیل اّ�ل: �رآن کری�

«و �اتلوهــ� �تــی � تکــ�ن فتنــ� و یکــ�ن الدیــن کلــه �» (انفــال: 39)؛ بــا کافــران بجنگیــد ۱. 

تــا فتنــه ای برجــای نمانــد و دیــن یکســره از آِن خــدا باشــد.

جهــاد ۲.  بــه  وقتــی  41)؛  (توبــه:  انفســک�»  و  �اموالکــ�  جاهــدوا  و  ثقــا�  و  خفافــا  «انفــروا 

، بایــد روانــه شــوید و بــا مــال و  گرانبــار فراخوانــده میشــوید، خــواه ســبک بار باشــید یــا 

کنیــد. پیــکار  راه خــدا  جانتــان در 

ب: روایت نب�ی

یــد، اخبرنــا حمــاد، عــن انــس قــال رســول اهلل (ص): جاهــدوا المشــرکین �اموالکــ� و  »حدثنــا یز

(ص) میفرمایــد: بــا مشــرکین به وســیلۀ  (ابن حنبــل، 1410: 272). پیامبــر انفســک� و الســنتک�»

امــوال، جــان و زبــان خــود جهــاد کنیــد.

تقریب استد�ل داع�

جهــاد  انــواع  بــه  نــگاه  بــدون  (قتــال)  جهــاد  می کننــد  اثبــات  ادلــه  ایــن  داعــش  نــگاه  از 
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کــه آن هــا بــه نقــل از ابن تیمیــه و کســانی چــون  (ابتدایــی، دفاعــی) وجــوب عینــی دارد؛ چرا

شــوکانی (شــوکانی، 1418، 7: 24۶) و شــیخ حمــود بــن عقــاء الشــعیبی ( الشــعیبی، 1422: 

کــه جنــس  کرده انــد  فــوق، این گونــه اســتدالل  نبــوی  روایــت  و  آیــات  از  بــا اســتفاده  و   (3

ــب  ــس به حس ــدارد و هرک ــذر ن ــرک آن ع ــر ت ــخصی ب ــ� ش ــته و هی ــی داش ــب عین ــاد واج جه

اســتطاعت خــود (چــه بــا قلــب چــه بــا لســان چــه بــا مــال چــه بــا دســت و چــه بــا جــان) بایــد 
جهــاد کنــد.1

بایــد توجــه داشــت یکــی از تقریب هایــی کــه در حکــم جنــس جهــاد از ســوی داعــش بیــان 

ــا اســتناد بــه روایــت نبــوی(ص) مطــرح کــرده  شــده، اســتداللی اســت کــه شــیخ الشــعیبی ب

و  باموالکــم  المشــرکین  »جاهــدوا  اســت  فرمــوده  کــه  نبــوی  روایــت  می گویــد:  ی  و اســت. 

ــوب  ــن وج ــوب را دارد و ای ــای وج ــرش اقتض ــاد، ظاه ــه جه ــر ب ــن ام ــنتکم« ای ــکم و الس انفس

ینــۀ صارفــه ای دال بــر اســتحباب یــا اباحــه در کار نباشــد، دلیــل بــر وجــوب  مادامی کــه قر

جهــاد اســت2 (همــان، 3).

بنابرایــن بــا نگاهــی دقیــق بــه کیفیــت اســتدالل داعشــی ها در حکــم جنــس جهــاد، تنهــا 

دلیــل مطرح شــده تقریــری اســت کــه شــیخ الشــعیبی دربــارۀ روایــت نبــوی(ص) مطــرح کــرده 

اســت.

ب: نقد و بررسی

در نقــد و بررســی ادعــای داعــش در این کــه جهــاد را از جهــت حکــم جنــس و طبیعــت جهــاد 

واجــب عینــی می داننــد، بایــد به عنــوان مقدمــه بگوییــم، جهــاد در ل�ــت همــان نهایــت 

گرچــه یکــی از مســتندات داعــش بــرای حکــم جنــس جهــاد فتــوای ابن تیمیــه و کالم وی بــود، امــا نویســنده پــس از  1. ا
ــرد! ــدا نک ــت پ� ــول از وی دس ــوا و کالم منق ــر فت ــراوان ب ــ� ف فح

2. قولــه)ص) «جاهــدوا المشــرکین باموالکــم وانفســکم و الســنتکم» هــذا امــر منــه)ص) بالجهــاد و االمــر یقتضــی الوجــوب 
مــا لــم یصرفــه صــارف الــی النــدب او االباحــة.
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ی مصــرف کــردن اســت. ایــن واژه یــک معنــای عــام در اصطــاح شــرع  ــوان را در کار تاب وت

کیــد شــده اســت: »هــر نــوع تــاش و توانایــی و مجاهــدت  دارد کــه در آیــات و روایــات بــر آن تأ

را (بــا زبــان، دســت، قلــب، جــان...) در راه اطاعــت الهــی و مبــارزه بــا دشــمن نفســانی یــا 

ــوع  ــر ن ــتن ه ــه کار بس ــاص: »ب ــای خ ــک معن ــتن«؛ و ی ــه کار بس ــی ب ــی و جّن ــا انس ــیطانی ی ش

مجاهــدت مالــی، جانــی و زبانــی در مواجهــه بــا کافــران، مشــرکان و منافقــان«. از ایــن معنــای 

خــاص جهــاد، مفهــوم خاص تــری در کتــب فقهــی به خصــوص داعــش اراده می شــود کــه در 

عــرف فقهــا نیــز مصطلــ� اســت و آن جهــاد بــه معنــای قتــال و مبــارزه بــا عــدو و دشــمن کافــر 

در میــدان نبــرد اســت کــه اصطاحــًا »قتــال بالســیف« گفتــه می شــود.

گــر لفــظ جهــاد مطلقــًا، بــدون قیــدی در جملــه ای بــه کار رود، حمــل بــر معنــای قتــال و  ا

بــه  توجــه  بــا  139/1).1 حــال  بی تــا:  العییــری،  342/1؛  (القرطبــی، 1418:  جنــگ می شــود 

کیفیــت اســتدالل و ادعــای داعــش دربــارۀ جنــس جهــاد، بــه نظــر می رســد مــراد آن هــا همــان 

معنــای عــام اصطــاح شــرعی آیــات و روایــات اســت کــه شــامل هــر نــوع مجاهدتــی بــا دشــمن 

-به خصــوص مجاهــدت بــا عــدو کافــر بــا هــر وســیله ای و امکانــی کــه باشــد- اســت، نــه 

ــرح  ــکال مط ــد اش ــه چن ــن مقدم ــا ای ــن ب ــگ. بنابرای ــال و جن ــای قت ــه معن ــاد ب ــوص جه خص

می شــود:

او�: »و قاتلوهــم حتــی ال تکــون فتنــة« (انفــال: 39). اســتعمال لفــظ »قاتلوهــم« در ایــن آیــۀ 

یــ� بــر ایــن مطلــب دارد کــه صرفــًا قتــال و جهــاد بــه معنــای خــاص جهــاد بــا  شــریفه تصر

نفــس بــا کفــار در میــدان مبــارزه اســت؛ بنابرایــن دلیــل داعــش اخــ� از مدعــا اســت.

گرچــه موضــوع آیــۀ  : »انفــروا خفافــا و ثقــاال و جاهــدوا باموالکــم و انفســکم...« (توبــه:1). ا
ً
ــا ثانی

ــر مــراد از اصــل  گ ــه ســقط...؛ ا ــه تحقــق بهــم الکفای ــه فــرض کفایی...فــاذا قــام ب ــد: ان الجهــاد فــی اصل 1. زرقــاوی می گوی
گــر مــراد جهــاد  جهــاد جنــس جهــاد باشــد، خــالف فتــوای داعــش اســت کــه حکــم جنــس جهــاد را واجــب عینــی می دانــد و ا

ابتدایــی باشــد کــه مشــهور فقهــا می گوینــد، �ابــت می شــود کــه اطــالق لفــ� جهــاد بــه معنــای قتــال اســت.
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شــریفه دربــارۀ جهــاد عــام اســت، و لکــن بــا توجــه بــه شــأن نــزول آیــه که دربــارۀ تنبلی و سســتی 

نســبت بــه عزیمــت بــه جنــگ تبــوک اســت، ظاهــرًا آیــه صرفــًا درصــدد بیــان تشــویق بــر رفتــن 

ــه  ــا کمــ� مالــی ب گرچــه ب ــزار و امکانــی اســت؛ ا ــا هــر اب ــه جهــاد عمومــی ب ــه جهــاد و امــر ب ب

جهــاد  باشــد و بــه تعبیــر شــیخ طوســی در التبیــان، جهــاد بــا مــال واجــب اســت همچنــان کــه 

جهــاد بــا نفــس واجــب اســت و ظاهــر آیــه داللــت بــر وجــوب انفــاق فــی ســبیل اهلل به حســب 

امــکان افــراد دارد (طوســی، 1383: 224/5).

 ممکــن اســت گفتــه شــود بــا توجــه بــه کام شــیخ طوســی از ظاهــر امــر در آیــه، وجــوب عینــی 

جهــاد بــا جــان و مــال به حســب امــکان هــر شــخ� اســتفاده می شــود؛ کــه در پاســخ بــه ایــن 

احتمــال می گوییــم، آنچــه مشــهور از فقهــاء فریقیــن و مفســرین در ذیــل ایــن آیــه گفته انــد 

وجــوب کفایــی جهــاد بــا نفــس و مــال اســت، همچنــان کــه جصــاص در احــکام القــرآن بــه 

ایــن مطلــب اشــاره داشــته و می گویــد: »خداونــد نفیــر و حرکــت به ســوی جهــاد را بــدون هیــ� 

شــرطی واجــب کــرده و ظاهــرًا آیــه مقتضــی وجــوب جهــاد اســت، بــر هرکســی کــه توانایــی 

گرچــه جهــاد را بــا هــر آنچــه مقــدور و ممکــن اســت واجــب  ی در ادامــه ا جهــاد را دارد«. و

کفایــی تفســیر می نمایــد. او در جــای دیگــر از  می دانــد، امــا به صراحــت آن وجــوب را بــر 

تفســیرش بــه نقــل از برخــی امامــان مذاهــب اربعــه و ســایر فقهــاء اســامی، وجــوب جهــاد در 

ــر وجــوب کفایــی حمــل می کنــد (الجصــاص،  ــا روز قیامــت ادامــه دارد ب ــۀ شــریفه را کــه ت آی
1.(310/4  :1405

کــه در آیــه محــل بحــث و آیــات دیگــر قــرآن وجــود دارد و  از طرفــی ایــن وحــدت ســیاق 

ــُرُه ُوُجــوَب  ــِتْنَفاِر َفاْقَتَضــی َ�اِه ــَر ُمَقیــٍد به شــرط ااِلْس ــا َغی ــَر ُمْطَلًق ِفی ْوَجــَب الّنَ
َ
ــا و�قــاال ... َف� ــُروا ِخَفاًف ــٍة ... اْنِف ــی آی ــاَل ِف 1. «َوَق

� شــده،  اْلِجَهــاِد َعَلــی ُکّلِ ُمْســَتِطیٍع َلــُه...» )همــان، 314). بنابرایــن بــا دقــت در کالم جصــاص کــه در ذیــل آیــه شــریفه مطــر
می تــوان گفــت ایــن آیــه او� مربــوط بــه جهــاد ابتدایــی اســت و �انیــًا دربــارۀ اصــل جهــاد و جنــس جهــاد چــه بــا مــال و چــه بــا 
گرچــه بــه تعبیــر صاحــب جواهــر وجــوب جهــاد متعیــن بــر اهــل مدینــه بــوده و  جــان نهایتــًا وجــوب، وجــوب کفایــی اســت؛ ا

همــه بایــد بــرای جنــگ می رفتنــد، ولیکــن ایــن وجــوب، تعمیــم بــه تمــام مســلمانان و در همــۀ زمان هــا نــدارد.
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خداونــد امــر بــه جهــاد بــا جــان را در کنــار جهــاد بــا مــال (انفــاق مالــی بــرای جبهه هــا را) 

ی بیــان کــرده، ظاهــرًا مقتضــی ایــن مطلــب اســت کــه در حکــم جهــاد مالــی نیــز  به طــور مســاو

هماننــد جهــاد بــا جــان، وجــوب کفائــی اســت (یســری، 1421: 28/4).

 چــرا جهــاد بــا مــال بــر جهــاد جانــی پیشــی گرفتــه اســت؟ شــاید بــه جهــت عمومیــت و بیش تــر 

ــراد امــکان  ی از اف کــه بســیار ــه جهــاد مالــی اســت؛ چرا ــودن دایــرۀ مشــمولین در تکلیــف ب ب

مبــارزۀ مســتقیم و شــرکت بالمباشــره در جنــگ را ندارنــد، و لکــن می تواننــد بــه جبهــه در 

تهیــۀ ادوات و آذوقــه کمــک و پشــتیبانی کننــد. بنابرایــن کســی کــه عاجــز از شــرکت در جهــاد 

ــاوت  ــار بی تف ــا کف ــاد ب ــم جه ــر مه ــد در ام ــی نمی توان ــاق مال ــت انف ــت، از جه ــش اس ــا جان ب

باشــد، بــه همیــن جهــت اهمیــت جهــاد مالــی مقــدم بــر جهــاد جانــی شــده اســت (قرطبــی، 

.(153/8  :1429

ثالثــًا: روایــت از جهــت ســند؛ داعــش بــه روایــت نبوی(صلــی اهلل علیــه و الــه و ســلم) بــه 

ســندی کــه مســند احمــد بیــان می کنــد (ابــن حنبــل، 1410: 172/192) اســتدالل کــرده اســت 

َمة در ســند روایــت نبــوی(ص) وجــود دارد 
َ
کــه شــخصی بنــام حّمــاد معــروف بــه ابــن َســل

کــه در منابــع معتبــر رجالــی شــیعه توثیقــی بــرای او ذکــر نشــده اســت، امــا در منابــع رجالــی 

مة بــه »االمــام، القــدوة وشــیخ 
َ
اهل ســنت، ماننــد ســیر اعــام النبــاء ذهبــی، از حّمــاد بــن َســل

ی را توثیــق نموده انــد ( للذهبــی، 444/7). احمــد بــن حنبــل نیــز او  االســام« تعبیــر شــده و و

را از ثقــات دانســته اســت (ابــن حنبــل، 1410: 447).

اّمــا روایــت از جهــت داللــت؛ ایــن روایــت گرچــه از جهــت داللــت در جهــاد بــه معنــای عــام 

(همــان جنــس جهــاد) بــه کار رفتــه اســت، ولــی در ایــن ادعــای داعــش کــه روایــت نبوی(ص) 

را ظاهــر در وجــوب عینــی جنــس جهــاد می دانــد، خدشــه و اشــکاالتی وارد اســت کــه بــه 

چنــد مــورد اشــاره خواهیــم نمــود.
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1. یکــی از دالیلــی کــه ایــن حدیــث دال بــر وجــوب عینــی نیســت فتــوای مشــهور در وجــوب 

کفایــی جهــاد النفــس ( حضــور مســتقیم در جنــگ) و جهــاد بــا مــال اســت کــه دو قیــد از قیــود 

ایــن روایــت »جاهــدوا المشــرکین باموالکــم و انفســکم...« را شــامل می شــود (الجصــاص، 

1405: 314/4)؛ و هم چنیــن فتــوای علمــای ســلفی جهــادی و برخــی علمــای داعــش بــر 

ی، 1994:  القرضــاو 72/3؛  یــه، 1400:  بــا مــال اســت (ابن قیــم جوز کفایــی جهــاد  وجــوب 

.(288/2

2. آنچــه ســبب شــده تــا علمــای فریقیــن در جهــاد بــا جــان، حکــم جهــاد را واجــب کفایــی 

یــان قاعــدۀ حــرج کــه بــر اثــر خــروج تک تــک مســلمانان  بداننــد، عــاوه بــر اختــال نظــام و جر

ــه آیــۀ شــریفۀ »الیســتوی القاعــدون مــن المومنیــن غیــر اولــی الضــرر  پیــش می آیــد، اســتناد ب

ک� وعــداهلل الحســنی...« (نســاء:  ...و  انفســکم  و  باموالکــم  فــی ســبیل اهلل  والمجاهــدون 

کــه علی رغــم قعــود و تــرك جهــاد بــدون عــذر توســط عــده ای از مســلمانان  95) بــوده؛ چرا

کــه توانایــی جهــاد را داشــته اند و بایــد مســتحق عقــاب باشــند، ولــی خداونــد بــه هــر یــ� از 

ــا  ــر وجــوب کفایــی جهــاد ب قاعــدان و مجاهــدان وعــدۀ حســنه ای داده اســت کــه داللــت ب

ی، بی تــا: 149/11؛ قرطبــی، 1409: 293/8).  جــان و امــوال دارد (نجفــی، بی تــا: 9/21؛ فخــرراز

از همیــن اســتدالل می تــوان بــرای وجــوب کفایــی بــودن جنــس جهــاد و جهــاد مالــی و لســانی 

کــه وقتــی تــرك جهــاد بــا جــان  کــه دو قیــد از قیــود روایــت نبــوی(ص) اســت، بهــره جســت؛ چرا

یــرا بــا اقــدام مــن بــه الکفایــه نیــاز  بــا آن همــه ضــرورت و نیــازش مســتوجب عقــاب نیســت (ز

جنــگ تأمیــن می شــود)، به طریق اولــی در مســئلۀ جهــاد مالــی یــا زبانــی و راه هــای دیگــر 

گــر مــن بــه الکفایــه اقــدام و عمــل کردنــد، نیــاز جبهــۀ جهــاد مرتفــع شــده و مســلمانان  نیــز ا

مســتحق عقوبــت نیســتند. از طرفــی همــۀ مســلمانان به صــورت فــرد فــرد، توانایــی انفــاق 

ــان را ندارنــد و وجــوب عینــی ســبب عســر و حــرج  ــا دعــوت بــه جهــاد از طریــق زب مالــی و ی

برایشــان اســت؛ بنابرایــن جملــه »علــی التحقیــق« در فتــوای داعــش بــه وجــوب عینــی جهــاد 
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خیلــی بعیــد اســت.

3. در اســتدالل افــرادی ماننــد الشــعیبی صرفــًا بــر وجــوب جهــاد بــه معنــای عامــش فتــوا 

داده شــده و از ظاهــر امــر در آن روایــت نبوی(صلــی اهلل علیــه و الــه و ســلم) بــرای صــرف 

گــر در دفــاع از ایشــان گفتــه شــود ظهــور  وجــوب اســتفاده شــده اســت (الشــعیبی، 1422: 3). ا

اولیــه در وجــوب، وجــوب عینــی اســت می گوییــم: بــا قرائــن فــوق کــه از فتــوای مشــهور و کام 

ــور  ــوان ظه ــت، نمی ت ــود در روای ــیاقی موج ــن س ــن قرائ ــد و هم چنی ــرح ش ــی مط ــای داعش فقه

امــر را در وجــوب عینــی پذیرفــت؛ و نهایــت امــر صرفــًا آن روایــت می توانــد وجــوب جهــاد بــه 

معنــای عــام بــا کفــار را بــر مســلمانان اثبــات کنــد و عینــی بــودن دلیــل مســتقل می خواهــد.

4. مطلــب بســیار مهمــی را کــه بایــد اشــاره کنیــم و به عنــوان تناقــ� در مباحــث آینــدۀ جهــاد 

از دیــدگاه داعــش موردنقــد جــدی قــرار می دهیــم، آن اســت کــه آیــا داعــش حکــم جنــِس 

قتــال بالســیف (کــه جهــاد بــه معنــای خــاص اســت) را در مباحــث خــود مطــرح می کنــد یــا 

... همــۀ  ؟ حکــم جنــس جهــادی کــه شــامل جهــاد بــا امــوال، قلــوب، لســان و دســت و خیــر

این هــا بشــود؟!

گــر حکــم قتــال بالســیف مــراد آن هــا باشــد، آوردن روایــت نبــوی به عنــوان دلیــل صحیــ�  ا

گــر مــراد آنهــا از  کفــار را مطــرح می نمایــد و ا نیســت؛ چــون آن روایــت مجاهــدت عــام بــا 

جنــس جهــاد همــان مفهــوم عــام شــرعی آن اســت، پــس نمی تواننــد آیــۀ امــر بــه مقاتلــه (و 

قاتلوهــم حتــی ال تکــون فتنــة) را بیاورنــد؛ چــون دلیــل اخــ� از مدعاســت.

کــه جهــاد  ی تناقضــات داعــش می باشــد آن اســت  بنابرایــن آنچــه به عنــوان نقطــۀ محــور

و  جــان  و  مــال  بــا  جهــاد  شــامل  دایــره اش  کــه  را  فقهــا  عرفــی  حتــی  و  شــرعی  مصطلــ� 

کمک هــای دیگــر علیــه دشــمنان و کفــار می شــود، فقــط و فقــط بــه معنــای قتــال بالســیف 

ــه معنــای  ــا و ترجمــه کــرده اســت و حال آنکــه جهــاد در عــرف و مصطلــ� فقهــا فقــط ب معن
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قتــال بالســیف (جنــگ) نیســت و جنــگ و مقاتلــه یکــی از مصادیــق مهــم آن اســت و فقهــاء 

فریقیــن و حتــی خــود مفتیــان ســلفی و داعشــی جهــاد مصطلــ� فقهــی را اعــم از قتــال معنــا 

و ترجمــه کرده انــد کــه در مفاهیــم گذشــت.

جهاد ا�تدای� در نگاه داع�. ۲

بــا توجــه بــه فتــوای مشــهور فقهــا مبنــی بــر این کــه در انــواع جهــاد، حکــم جهــاد ابتدایــی 

وجــوب کفایــی و حکــم جهــاد دفاعــی وجــوب عینــی اســت و ایــن امــر کمتــر مــورد اختــاف 

ــم  ــز در حک ــش نی ــا: 515/4) و داع ــوکانی، بی ت ــا: 9/21؛ ش ــی، بی ت ــه (نجف ــرار گرفت ــن ق فریقی

ــدارد؛ بنابرایــن در مباحــث پیــش رو بیشــتر  ــا فریقیــن اختاف نظــر ن ــوع از جهــاد ب ایــن دو ن

یســتی  بــه مســائلی از احــکام انــواع جهــاد کــه موردنقــد و چالــش جــدی در فتــاوای گــروه ترور

ــۀ مــورد اجمــاع از ســوی آنهــا یــا ادعــای نســخ برخــی آیــات قــرآن 
ّ
یــم و ادل داعــش بــوده می پرداز

ــوده، موردبحــث و بررســی  ــرآن و ســنت ب ــم و هم چنیــن فتاوایــی کــه مخالــف اجمــاع، ق ی کر

قــرار می گیــرد.

ی کــه ایــن  ــه اســام پیــکار شــود، به طور ــه هــدف دعوتشــان ب ــا کفــار درون بــاد آن هــا ب گــر ب ا

پیــکار ابتــدا و بی آنکــه تهاجمــی یــا تــرس از تهاجمــی از ســوی کفــار علیــه مســلمانان باشــد. 

بــه ایــن نــوع از جهــاد، جهــاد ابتدایــی یــا جهــاد طلبــی گفتــه می شــود.

دیدگاه داع�: �تال کفار �ه دلیل کفر آنها

ــه  ــه ب ــت، ن ــر آن هاس ــت کف ــه جه ــرکان ب ــار و مش ــا کف ــگ ب ــال و جن ــد قت ــی ها می گوین داعش

جهــت قتــال و محاربــۀ مشــرکان و کفــار بــا مــا و یــا عــدم پیمــان آن هــا بــا مســلمانان یــا نقــ� 

« ( ابن تیمیــه،  کفــر ؛ بنابرایــن »القتــال جــزاء  پیمــان آن هــا و یــا فتنه انگیــزی و دالیــل دیگــر

141۶: 318/31). صــرف کفــر ســبب می شــود آن کافــر جــزء کّفــار حربــی و محــارب بــا اســام 



بهارو تابستان 1400شماره پازدهمفقه حکومتی152

، محــارب ذاتــی  کــه به صــرف کفــر محســوب گشــته و خــون و مــال آن هــا مبــاح گــردد؛ چرا

ــا پیــکار نکننــد (همــان، 33). ــا مــا پیــکار کننــد ی شــده اند، حــال چــه ب

گــر بــادی از کفــار بــا اســام پیمــان صلــ� یــا معاهــده ای مبنــی بــر امــان و ســازش و  بنابرایــن ا

گرچــه هیــ� نــوع اذیــت و  یــا ذمــی بــودن نداشــته باشــد، آن کّفــار و آن بــاد، بــاد حــرب بــوده، ا

آزار و تهدیــدی بــرای مســلمانان نداشــته باشــند و بــا اتفــاق و اجمــاع فقهــا واجــب اســت بــه 

آن هــا حملــه کــرد (همــان، 31).

ال�: دلیل ا�ل داع� و نقد آن

دلیل اّ�ل داع�؛ آیاتی در �رآن کری�

1. »فاقتلــوا المشــرکین حیــث وجدتموهــم و خذوهــم و احصروهــم واقعــدوا لهــم کل مرصــد، 

فــان تابــوا و اقامــوا الصــاة و اتــوا الــزکاة فخلــوا ســبیلهم ان اهلل غفــور رحیــم« (توبه: 5)؛ مشــرکین 

یــد و یــا  را هرکجــا و هروقــت کــه یافتیــد بکشــید، یــا بگیریدشــان و یــا آنــان را بــه محاصــره درآور

پــا داشــتند و زکات  گــر توبــه کردنــد و نمــاز بر در هــر کمینگاهــی در کمینشــان بنشــینید، پــس ا

یــد کــه خداونــد آمرزنــده و مهربــان اســت. پرداختنــد آزادشــان بگذار

2. »و قاتلــوا المشــرکین کافــة کمــا یقاتلوکــم کافــة« (توبــه: 3۶)؛ بــا همــۀ مشــرکان بجنگیــد، 

ــد. ــما میجنگن ــۀ ش ــا هم ــز ب ــان نی ــه آن چنان ک

3. »قاتلــوا الذیــن ال یومنــون بــاهلل و ال بالیــوم االخــر و ال یحّرمــون مــا حّرم اهلل و رســوله و ال یدینون 

یــة عــن یــد و هــم صاغــرون« (توبــه:  ــوا الکتــاب حتــی یعطــوا الجز دیــن الحــق مــن الذیــن اوت

ــا کســانی از اهــل کتــاب کــه نــه بــه خــدا، و نــه بــه روز جــزا ایمــان دارنــد، و نــه آنچــه را  29)؛ ب

یــم کــرده حــرام می شــمرند، و نــه آییــن حــق را می پذیرنــد، پیــکار کنیــد تــا  خــدا و رســولش تحر

یــه را بــه دســت خــود بپردازنــد. زمانــی کــه بــا خضــوع و تســلیم، جز
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تقریر د�لت

ی از برخــی مفســران، در ذیــل ایــن آیــات مدعــی اســت کــه تعلیــق حکــم بــر  داعــش بــه پیــرو

وصــف مشــتق دلیــل بــر علیــت اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه حکــم قتــال و پیــکار در آیــات فــوق 

ــر وصــف  ــق و منــوط ب
ّ
و برخــی دیگــر از آیــات. (توبــه: 123؛ بقــره: 193/191؛ انفــال: 39) معل

شــرک و کفــر شــده اســت. بنابرایــن هرکــدام از کّفــار و مشــرکان کــه بــه اســام متدیــن نباشــند، 

خــون و مــال آن هــا مبــاح اســت، مگــر آن کــه در امــان و عهــد و پیمــان بــا مســلمانان قــرار 

گیرنــد.

کفــر  بــر این کــه ســبب قتــال تنهــا و صرفــًا  بــرای تأییــد اســتدالل خــود مبنــی  تکفیری هــا 

می باشــد، بــه کام ابن عربــی در ذیــل آیــه 193 بقــره و 139 انفــال کــه خداونــد متعــال فرمــود: 

»و قاتلوهــم حتــی ال تکــون فتنــة و یکــون الدیــن کلــه هلل«، اشــاره می کننــد کــه ابن عربــی گفتــه: 

»همانــا ســبب قتــل همــان کفــر اســت، بــه دلیــل همیــن آیــه کــه خداونــد فرمــود (حتــی ال تکــون 

فتنــة)؛ پــس خداونــد غایــت (تعطیلــی حکــم قتــال) را صریحــًا عــدم کفــر قــرار داده و در آیــه 

روشــن می کنــد کــه ســبب کشــتنی کــه بــا جنــگ جایــز شــمرده شــده، آن ســبب کفــر اســت 

.(109/1 (ابن عربــی، 1408: 

ــه  ــه 193 بقــره از قرطبــی نقــل می کننــد کــه او گفتــه، (و قاتلوهــم) امــر ب هم چنیــن در ذیــل آی

قتــال و پیــکار بــا هــر مشــرکی در هــر مکانــی می کنــد ( البتــه بنــا بــر نظــر کســانی کــه ایــن آیــه 

مطلــق را ناســخ آیــات مقیــد می داننــد)... . بعــد قرطبــی می گویــد: خداونــد امــر بــه پیــکار بــا 

ــه به شــرط آن کــه کفــار حملــه کننــد؛ و دلیــل آن را  مشــرکان و کفــار به صــورت مطلــق کــرده ن

ایــن عبــارت از آیــه 193 بقــره کــه فرمــود (و یکــون الدیــن هلل) و حدیــث نبــوی کــه فرمــود »امــرت 

ــر ایــن مطلــب کــه  ان اقاتــل النــاس حتــی یقولــوا ال الــه اال اهلل« می دانــد؛ پــس آیــه و حدیــث ب

ســبب قتــال همانــا کفــر اســت، داللــت دارد. او می گویــد در آیــۀ شــریفۀ »حتــی ال تکــون فتنــة«، 
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؛ پــس خداونــد غایــت ( عــدم مقاتلــه) را در عــدم کفــر قــرار داده و ایــن  مــراد از فتنــه یعنــی کفــر

مطلــب ظاهــر اســت (القرطبــی، 1429: 353/2).

بایــد دقــت کــرد اســتناد داعــش بــه آیــات فــوق و اطــاق آنهــا جهــت اثبــات ایــن مطلــب کــه 

ــ�  ــن توضی ــا ای ــال«، ب ــل او القت ــب للقت ــر موج ــر »الکف ــا به عبارت دیگ « ی ــر ــزاء کف ــال ج »القت

اســت کــه، صــرف کفــر موجــب قتــال اســت و قتــال بــا کفــار مشــروط و مقیــد بــه اعتــداء آن هــا، 

نقــ� پیمــان کــردن آن هــا یــا فتنه انگیــزی کفــار و مــوارد دیگــر نیســت، کــه در آیــاِت مقیــد بــه 
آن اشــاره شــده اســت.1

اقــوال  برخــی  یــا  اســتدالل های علمــای ســلفی تکفیــری  از  اســتفاده  بــا  بنابرایــن داعــش 

ــات  ــرای اثبــات اطــاق در آی مفســران کــه خــاف مذهــب جمهــور و مشــهور فقهــا اســت، ب

جهــاد بــه توجیــه آیــات مقیــد پرداخته انــد.

ازجملــه آن کــه، آیــات مطلــق، ناســخ آیــات مقیــد در مســئله جهــاد می باشــند و آیــات مطلــق 

ــال  ــت، ح ــا آن هاس ــی ب ــاد ابتدای ــه و جه ــّوز حمل ــل و مج ــرک دلی ــر و ش ــرف کف ــد ص می گوی

چــه کفــار بــه مســلمانان حملــه کننــد چــه نکننــد و به مجــرد کفــر آن هــا کافــر حربــی محســوب 

می شــوند. مثــ� ابن تیمیــه می گویــد: »امــر خداونــد متعــال بــر قتــال، ناســخ امــر الهــی در 

آیــات مقیــدی بــوده کــه بــه دلیــل دســت کشــیدن کفــار از جنــگ بــا مســلمانان، جهــاد را 

اجــازه نمی دهــد (القرطبــی، 1429: 71/2).

، آیــات مطلــق را ناســخ آیــات مقیــد نمی داننــد، بلکــه بــه دلیــل تأخیــر در  یــا در توجیــه دیگــر

نــزول آیــات مطلــق کــه در ســورۀ توبــه بــوده و ( نســبت بــه آیــات مقیــد در مبحــث جهــاد) بعــدًا 

نــازل شــده اســت، گفته انــد آیــات مطلــق را نمی تــوان بــه جهــت همیــن تأخیــر بــه آیــات مقیــد 

تخصیــ� یــا تقییــد کــرد (هیــکل، 1414: ۶1۶/1).

1. بقره:190، 191، 192؛ نساء:90؛ توبه:12،13،36؛ انفال:39.
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گــر کفــار بــا مســلمانان  بنابرایــن آیــات مقیــد در جهــاد ابتدایــی در منطــوق خــود می گوینــد، ا

قتــال، محاربــه و اعتــداء کردنــد یــا نقــ� عهــد کردنــد... مســلمانان نیــز دفــاع کــرده و جهــاد 

گــر اعتــداء نکردنــد، پــس آیــات مقیــد یــا مفهــوم  کــه ا کننــد، امــا در جانــب مفهــوم خــود 

گــر مفهــوم داشــته، بــه جهــت این کــه زمــان نزولــش نســبت بــه  ــا ا کت اســت ی نداشــته و ســا

ــه آیــات مطلــق نیســت و آیــات مطلــق مســتق�  ــر و مقــّدم اســت، ناظــر ب آیــات مطلــق جلوت

می خواهــد بگویــد، بعــد از دعــوت کفــار بــه اســام در صــورت عــدم پذیــرش اســام از ســوی 

آن هــا و عــدم خضــوع کفــار در برابــر احــکام اســامی، به موجــب کفرشــان بــه آن هــا حملــه 

کنیــد، چــه بــا شــما پیــکار یــا قصــد اعتــداء داشــته باشــند یــا نداشــته باشــند (همــان، ۶18)؛ 

و ایــن قــول از ســوی فقهــا کــه می گوینــد، فــان کافــر حربــی اســت یــا نیســت، ایــن حربــی 

بــودن قیــد و وصــف بــرای کفــار نیســت، بلکــه حکــم بــر آن هاســت؛ بــه ایــن معنــا کــه هــر 

کافــری کــه پیمــان و امانــی بــا اهــل اســام نــدارد، او حربــی بالــذات اســت؛ حــال می خواهــد 

ی  ــا حتــی گفتــار ــا نداشــته باشــد، چــه اذیــت و بــدی ی ــا مســلمانان قصــد جنــگ داشــته ی ب

بــر ضــد مســلمانان بــه کار ببــرد یــا نبــرد (ابن تیمیــه، 141۶: 380/31) درهرصــورت آن کافــر 

حربــی و آن بلــد، بلــد کفــر و حــرب اســت.

نقد:

ــلمانان  ــمنان مس ــودن دش ــر ب ــه کاف ــوط ب ــًا من ــی را صرف ــاد ابتدای ــوب جه ــش وج ــه داع این ک

دانســته و قتــال علیــه آنــان را واجــب می دانــد (مســائل مــن فقــه الجهــاد، 32)، در مقابــل قــول 

مشــهور فقهــا کــه محــارب بــودن کفــار را عامــل جــواز جهــاد ابتدایــی می داننــد، قابــل نقــد و 

بررســی اســت.
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نقد و ت�لیل در  استناد �ه آیات م�ل� و عام

نقد ا�ل

ــق  ــر معل ــرک و کف ــف ش ــر وص ــال ب ــم قت ــرًا حک ــه ظاه گرچ ، ا ــار ــا کف ــاد ب ــق جه ــات مطل در آی

کــراه در پذیــرش  کــه اصــل عــدم ا کــه آیاتــی  شــده، امــا مفیــد علیــت تامــه نمی باشــد؛ چرا

دیــن را به عنــوان قاعــدۀ مهــم و غیــر منســوخ در مواجهــه بــا کفــار و مشــرکان مطــرح می کنــد 

(ابن عربــی، 1408: 233/1؛ خویــی، 141۶: 313) و آیاتــی کــه دســتور بــه احســان در مقابــل 

یــه و ذّمــی شــدن کفــار را  کفــار و مشــرکان می دهــد (ممتحنــه، 8-9)1 نیــز آیاتــی کــه قبــول جز

بــدون مقاتلــه مطــرح می کنــد (توبــه، 29)2 همگــی شــاهدی اســت بــر ایــن مطلــب کــه تنهــا و 

تنهــا نمی توانــد کافــر بــودن و متلبــس بــودن بــه وصــف کفــر و شــرک، جــزاء و موجــب قتــال 

کــراه، احســان،  باشــد و متأســفانه داعــش و برخــی علمــای ســلفی، هــرگاه بــه آیــات عــدم ا

ــات دیگــر می رســند (کــه وجــوب قتــال را مشــروط و مقیــد  ــر و آی ــر اســیران کاف فــداء و مــّن ب

می ســازند) حکــم بــه نســخ آن آیــات یــا توجیــه ایــن دســته از آیــات می دهنــد ( طرطوســی، 

بی تــا: 480/1) و حال آنکــه آیــات فوق الذکــر بــه گفتــۀ مشــهور و  جمهــور فقهــاء فریقیــن نســخ 
نشــده و داللــت آن بــه قــّوت خــود باقــی اســت.3

نقد دوم

گرچــه در پایــان آیــۀ پنجــم ســورۀ توبــه: »فاقتلــوا المشــرکین حیــث وجدتموهــم ...فــان تابــوا و  ا

ــوا ســبیلهم...« ظاهــرًا غایــت قتــال بــا مشــرکان، توبــۀ از کفــر (و شــرك) بــوده 
ّ
اقامــوا الصــاة فخل

کــم  کــم ا� عــن الذیــن لــم یقاتلوکــم فــی الدیــن و لــم یخرجوکــم مــن دیارکــم ان تبــروا او تقســطوا الیهم...انمــا ینها 1 . «ال ینها
ا� عــن الذیــن قاتلوکــم فــی الدیــن و اخرجوکــم مــن دیارکــم».

2 . «قاتلوا الذین ال یومنون با�... حتی یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون».
ــا اجمــاع الفرقــة و اخبارهــم )التهذیــب، 6:  ــة )طوســی، خــالف، 4: 191)؛ دلیلن 3 . مــن ادعــی نســخ هــذه االیــة فعلیــة الدالل
143، ح245؛ مغنــی المحتــاج، 4: 259؛ المغنــی ال بــن قدامــة، 10: 393؛ المبســوط، 10: 63؛ بدائــع الصنایــع، 7: 120-119).
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و برخــی آن را شــاهدی بــر مدعــای داعــش گرفته انــد کــه موجــب قتــل (و جنــگ) بــا کفــار 

ــۀ  ــه در آی ــا آنچــه بافاصل ــی ایــن برداشــت ب ــه محــارب بودنشــان، ول ــر آن هاســت ن ــًا کف صرف

کــه می فرمایــد: »و ان احــد مــن المشــرکین  بعــد آمــده دچــار تناقــ� و اشــکال می باشــد؛ چرا

گــر هــدف از قتــل  اســتجارك فاجــره حتــی یســمع کام اهلل ثــّم ابل�ــه مأمنــه...« (توبــه: ۶5).1 ا

) فقــط منحصــر در توبــه از کفــر بــود، ایــن حکــم متناقــ� بــا حکــم بــه مهلــت  (و قتــال بــا کفــار

دادن و پنــاه خواســتن بــرای مشــرکان جهــت تحقیــق دربــارۀ اســام (و عــدم مقاتلــه بــا آنهــا) 

کــه در ایــن آیــه بیــان شــده اســت و همچنیــن بــا حکــم و  بــرای شــنیدن کام حــق اســت 

امــر بــه تأمیــن امنیــت جانــی بــرای کفــار و مشــرکان و رســاندن آن هــا تــا محــل امــن و کاشــانه 

ایشــان متضــاد می باشــد و ایــن خــود شــاهدی بــر عــدم علیــت تامــه کفــر بــرای وجــوب قتــال 

اســت (البوطــی، 1414: 5۶).

نقد سوم

ی از علمــای فریقیــن آیاتــی را کــه به نحــو مطلــق حکــم بــه وجــوب جهــاد بــا کفــار و  بســیار

مشــرکان می دهــد، حمــل بــر آیــات خــاص و مقیــد کرده انــد و آن وصــف کافــر بــودن مشــروط 

و مقیــد بــه حربــی بــودن و مقاتلــه و محاربــه و اعتــداء کفــار بــا مســلمانان می داننــد و ایــن نیــز 

ــت تامــه نبــودن کفــر و دخیــل 
ّ
شــاهدی اســت او� بــر عــدم نســخ آیــات مقّیــد، و ثانیــًا: بــر عل

گــر در ایــن مســئله شــک داشــته باشــیم،  بــودن ســببیت حرابــه بــرای حکــم وجــوب قتــال. ا

علمــا اصــل را بــر عــدم نســخ قــرار داده و تخصیــ� را بهتــر و اولــی می داننــد (شــهید ثانــی، 

1413: 335/2؛ قرطبــی، 1429: 78/8).

 یْعَلُموَن».
َ

ُهْم َقْوٌم ال َنّ
َ
َمَنُه َذِلَ� ِب�

ْ
ْبِلْغُه َم�

َ
ِ ُ�َمّ أ

َم اَ�ّ
َ

ی یْسَمَع َکال ِجْرُه َحَتّ
َ
َحٌد ِمَن اْلُمْشِرِکیَن اْسَتَجاَرَك َف�

َ
1 . «َوِإْن أ
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ب: دلیل دوم داع� و نقد آن

ا�ادی� نب�ی(ص) منق�ل از ��ی� ��اری

حدیــث اول: »عــن ابــن عمــر اّن رســول اهلل(ص) قــال: ُامــرُت َان ُاقاِتــل النــاَس حتــی یشــهدوا 

ان ال الــه اال اهلل و ان محمــدا رســول اهلل، و یقیمــوا الصــاة و یوتــوا الــزکاة فــان فعلــوا ذلــک 

ی، 1: 14،  ــار ــ� بخ ــی اهلل« (صحی ــابهم عل ــا و حس ــم اال بحّقه ــم و امواله ــی دمائه ــوا من عصم

ح25).

حدیــث دوم: »و عــن انــس بــن مالــک قــال رســول اهلل(ص) ُامــرُت َان ُاقاِتــل النــاَس حتــی 

تنــا و اســتقبلوا قبلتنــا و ذبحــوا ذبیحتنــا، فقــد  ــوا صا
ّ
یقولــوا ال الــه اال اهلل، فــاذا قالــوا و صل

َحُرمــت علینــا دمائهــم و اموالهــم اال بحّقهــا و حســابهم علــی اهلل« (همــان، 1: 87، ح392؛ و 

ح21). صحیــ� مســلم، 1: 52، 

تقریر د�لت

ــا مــردم  ــد: مــن مأمــورم کــه ب (ص) می فرمای مفــاد و معنــای دو حدیــث آن اســت کــه پیامبــر

پیامبــرش  رســالت  و  خداونــد  وحدانیــت  بــه  گواهــی  و  شــهادت  این کــه  تــا  کنــم  پیــکار 

محمــد(ص) دهنــد و اقامــۀ نمــاز کــرده و زکات پرداخــت نماینــد (و هم چنیــن اســتقبال بــه 

گــر ایــن کارهــا را انجــام دهنــد  قبلــه مســلمانان و ذبــ� شــرعی ماننــد آن هــا داشــته باشــند).. ا

خــون آن هــا و مالشــان حرمــت دارد (مگــر بــه حقــی از اســام کــه بــه عهــدۀ آن هــا آمــده باشــد؛ 

ماننــد قصــاص جنایتــی یــا حــد شــرعی یــا جریمــۀ مالــی و دیونــی کــه به واســطۀ احــکام شــرعی 

ــه  ــد اســت (ب ــر عهــدۀ خداون متوجــه آن هــا شــود) و حســاب آن هــا کــه مســلمان می شــوند ب

ایــن معنــا کــه شــهادت ظاهــری و انجــام اعمــال در ظاهــر کافــی اســت در اســام داشــتن و 

مســلمان بــودن).
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داعش می گوید: حدیث امرت ان اقاتل... ن� و صراحت دارد در این که:

او�: ســبب قتــال همانــا کفــر بــوده اســت ( مســائل مــن فقــه الجهــاد، ص34) و چــون ســابقًا 

بیــان شــد کــه امــر بــه قتــال مطلــق اســت و مشــروط بــه حملــۀ کفــار و مشــرکان نشــده اســت، 

بــه صــرف کفــر آن هــا حملــه و قتــال بــا آن هــا واجــب اســت (همــان، 25).

ک نــدارد (همــان، 35)  : رابطــۀ کفــر و اباحــۀ خــون و مــال، رابطــۀ تازمــی اســت کــه انفــکا
ً
ثانیــا

ــه  ــت، ب ــده اس ــع ش ــه من ــن اباح ــان... ای ــا، راهب ــد زن، بچه ه ــرادی مانن ــا و اف ــر در گروه ه گ و ا

دلیــل مصلحــت و منفعتــی اســت کــه وجــود دارد، وگرنــه خــون و مــال کافــر بــه صرف کفرشــان 

در هرکجــا و هــر موقعیتــی (حتــی ماننــد راهبــان، پیرمــردان، زنــان و کــودکان باشــند) مطلقــًا 

مبــاح اســت (الزهرانــی، بی تــا: 12/1).

کــه خــود یکــی از رهبــران فکــری و جهــادی داعــش محســوب می شــود  یوســف العییــری 

و  آوردن غایــت  اقاتــل« اســام  »امــرت ان  ی، 150/1227:1) می گویــد: در حدیــث  (الزرقــاو

ــی  ــکار و قتال ــر پی ــد دیگ ــام آوردن ــردم اس ــه م ــس هنگامی ک ــده؛ پ ــرار داده ش ــال ق ــت قت نهای

ــا روز  ــد: همــۀ مــردم ت ــر همیــن مطلــب وجــود دارد کــه می گوی ــادی ب ی ــدارد و دالیــل ز وجــود ن

قیامــت مســلمان نمی شــوند و باقــی بــر کفــر می ماننــد؛ پــس وقتــی شــرایط چنیــن باشــد، 

قتــال و جنــگ هــم باقــی می مانــد تــا روز قیامــت... و داللــت حدیــث واضــ� اســت بــر ایــن 

کــه قتــال باقــی می مانــد مادامی کــه کفــر باقــی بمانــد (العییــری، بی تــا: 42/1). مطلــب 

بنابرایــن داعــش بــا اســتفاده از ایــن احادیــث مدعــی اســت، او�: قتــال بــا کّفــار صرفــًا به مجــرد 

کفــر آن هاســت و چــون حکــم قتــال ابتدایــی بــا آن هــا وجــوب اســت، پشــتوانۀ وجــوب مبــارزه 

علیــه کفــار همیــن وصــف عــدم اســام آن هــا اســت؛ پــس »القتــال واجــب بســبب کفــره« و 

ثانیــًا: چــون کفــر بــا اباحــه خــون و مــال تــازم دارنــد؛ پــس وقتــی بــه کفــار دســت پیــدا کردیــم، 

خــون و مــال آن هــا مبــاح و هــدر اســت؛ پــس »القتــل مبــاح مطلقــا«.
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�اِتل...
ُ
ن ا

َ
ِمْرُت ا

ُ
نقد و ت�لیل روایت:  ا

نقد ا�ل: از جهت سندی

ی در کتــب عامــه بــدان اســتناد  گرچــه از غیــر طریــق امامیــه بــوده و بســیار ایــن حدیــث ا

ی و صحیــ� مســلم آن را  کــرده1 و اهل ســنت به صــرف وجــود ایــن روایــت در صحیــ� بخــار

معتبــر می داننــد ( سلســله دروس اســتاد عابــدی، 1394: 4۶)، امــا ذکــر انــدك حدیــث در آثــار 

متقــدم شــیعی2 و نبــود آن در مجامــع مشــهور معتبــر شــیعی بــا وجــود تواتــری کــه در آثــار اهــل 

ی حدیــث نــزد محدثــان شــیعه و منتقلــه (مــودب،  کــی از بی اعتبــار تســنن دارد، می توانــد حا

1393: 238) بــودن آن باشــد. عــاوه بــر آن کــه برخــی از پژوهشــگران معاصــر از اهل ســنت 

حدیــث فــوق را از جهــت ســندی غریــب االســناد می داننــد ( البوطــی،1414: 52-53) و ابــن 

حجــر عســقانی از ســوی برخــی از علمــا ســند ایــن روایــت را صحیــ� نمی دانــد، ولــی چــون 

ی و مســلم آن روایــت را صحیــ� و متفق علیــه دانســته اند و در صحیــ�  شــیخین یعنــی بخــار

خــود آورده انــد، بــرای عامــه صحیحــه شــمرده می شــود. ابــن حجــر می گویــد: ایــن حدیــث در 

مســند احمــد (بااینکــه مســند احمــد توســعه حدیثــی داشــته و مبنــای او بــر تســاهل در ذکــر 

روایــات صحیــ� و غیــر آن بــوده) ذکــر نشــده اســت (عســقانی،1411: 57/1).

نقد دوم: از جهت د�لی و م�توای�

 در بررســی محتوایــی، حدیــث در قالــب دو محــور ســامان می یابــد: نخســت تبییــن معنــای 

واژگان »قتــال« و »النــاس« و دوم در دو احتمالــی کــه در مقصــود از ایــن حدیــث مــی رود:

1 . ســنن ابــن ماجــه،1: 28؛ ســنن ابــی داوود، 4: 276؛ مســند احمــد، 1: 416؛ صحیــح بخــاری، 2: 507؛ صحیــح مســلم، 
.77 :7

� ارشــاد االذهــان، 2: 646؛ الفقهــاء، 4: 315؛ الخــالف، 5: 330؛ تفســیر قمــی، 1: 172؛ التنقیــح  2 . روض الجنــان فــی شــر
� عــروة الو�قــی، 2: 70. فــی شــر
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ی معنــای واژگان »قتــال« و »النــاس« چنانکــه مــورد خواســت داعــش از ایــن حدیــث  کاو در وا

اســت، لــزوم قتــال بــا همــۀ کفــار -حتــی غیــر مقاتــان- و اجبــار آنــان بــر اســام بــه صــرف کافــر 

بــودن آن هاســت. لکــن ایــن تلقــی متوقــف بــر اثبــات دو امــر اســت:

الــف) »قتــال« عــاوه بــر درگیــری دوطرفــه بــه درگیــری یک طرفــه نیــز اطــاق شــود؛ بــه ایــن 

معنــی کــه تنهــا یک طــرف بــدون آنکــه طــرف مقابــل قصــد درگیــری داشــته باشــد بــه مبــارزه بــا 

گــر قتــال هــر دو نــوع درگیــری را شــامل شــود، می تــوان جنــگ بــا همــۀ  ی برخیــزد؛ بنابرایــن ا و

ی دانســت؛ اعــم از آنکــه بــه مبــارزه بــا مســلمانان برخاســته باشــند یــا نــه. حــال  کفــار را ضــرور

گــر قتــال تنهــا بــر درگیــری دوطرفــه اطــاق شــود چنیــن تعمیمــی در حکــم قتــال بــا مشــکل  ا

روبــرو خواهــد شــد.

ب) مــراد از »الّنــاس« همــۀ کفــار باشــند و اشــاره بــه گــروه خاصــی نباشــد. به بیان دیگــر الــف 

و الم جنســیه باشــد.

ــت؛  ــویه اس ــن رو دوس ــه و ازای ــاب مفاعل ــال از ب ــرا او� قت ی ــت؛ ز ــت نیس ــر ثاب ــن دو ام ــن ای لک

کــه وارد مبــارزه نشــده اند، قتــال  یــا افــرادی  بنابرایــن، اقــدام در جهــت از بیــن بــردن فــرد 

گــر یکــی، دیگــری را از بیــن ببــرد »قتــل« صــورت گرفتــه اســت و  نامیــده نمی شــود. ازایــن رو ا

نــه »قتــال«؛ بنابرایــن واژۀ قتــال در روایــت را نمی تــوان بــه معنــای قتــل دانســت.

 ثانیــًا مــراد از »الّنــاس« مشــرکان عرب انــد کــه علیــه مســلمانان فتنه انگیــزی می کردنــد. در 

ینــۀ آیــات جهــاد، »ال« عهــدی  ایــن کلمــه اصــل آن اســت کــه »ال« جنســیه باشــد، امــا بــه قر

و  فتنه انگیــزی  بــه  کــه  اســت  کســانی  تنهــا  خداونــد  مــراد  آیــات،  ایــن  اســاس  بــر  اســت. 

یده انــد؛ بنابرایــن »النــاس« اشــاره بــه افــراد خاصــی  عهدشــکنی علیــه مســلمانان دســت یاز

اســت کــه البتــه بــا »تنقیــ� منــاط« می تــوان آن را بــه هــر فــرد یــا گروهــی بــا ایــن خصوصیــات، 

ــان). ــری داد (هم تس
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از ظاهر معنای حدیث فوق دو مراد محتمل است:

احتمــال اول: مقصــود حضــرت آن باشــد کــه مــن مأمــور نشــده ام بــه جنــگ، مگــر بــرای وصــول 

ی اســام بــر کفــار باشــد. بــه ایــن هــدف و غایــت کــه اعتــاء و پیــروز

احتمــال دوم: مقصــود حضــرت آن باشــد کــه می فرمایــد: مــن مأمــور شــده ام بــا هرکــدام از 

ــوند. ــلمان ش ــا مس ــۀ آن ه ــه هم ــا این ک ــم ت ــار بجنگ کف

ــا  ــگ ب ــدف از جن ــت و ه ــال اول غای ــق احتم ــه طب ــت ک ــن اس ــال در ای ــاوت آن دو احتم تف

یــج، تبلیــغ و اعتــای اســام تعییــن شــده، ولــی در احتمــال دوم هــدف حضــرت از  ، ترو کفــار

قتــال بــا کافــران تنهــا بــا اســام آوردن تک تــک کفــار و مشــرکان محقــق می شــود.

ــه آیاتــی کــه در صفحــات قبــل مطــرح شــد و نگاهــی کــه اســام در تبلیــغ و  ــا نــگاه دقیــق ب ب

کــراه در پذیــرش دیــن دارد (توبــه، 25۶) و بــا توجــه بــه  دعــوت بــه اســام مبتنــی بــر عــدم ا

گــر کســانی از کفــار بــه کفرشــان باقــی بماننــد (البتــه بــا قبــول  اجمــاع فریقیــن در این کــه ا

عهــد و شــرایط و ذمــه) مســئلۀ قتــال بــا آن هــا منتفــی اســت (منتظــری، 1409: 8۶/7)، پــس 

درنتیجــه مــراد اول از روایــت »امــرت ان اقاتــل حتــی یقولــوا ال الــه اال اهلل« تقویــت می شــود.

 در تائیــد ایــن احتمــال، کام ابن تیمیــه اســت کــه می گویــد: قتــال بــا کفــار تــا مســلمان شــدن 

یــه دادنــد، بــه تحقیق این  ــت جز
ّ
آن هــا واجــب نیســت، بلکــه هنگامی کــه کفــار در حالــت مذل

(ص) بــه آن مأمــور شــده اســت (حرانــی، 140۶: 321/2) و  همــان مقاتلــه ای اســت کــه پیامبــر

یــا ابن قیــم در توضیــ� عبــارت »و کلمــة اهلل هــی العلیــا« کــه به عنــوان هــدف از جهــاد تعییــن 

یــه  شــده اســت، می گویــد: این کــه کفــار کشــته نمی شــوند بــه ســبب آن اســت کــه از آنــان جز

یــه بــا ایــن هــدف و غــرض کــه اعتــای کلمــة اهلل  گرفتــه شــده؛ ایــن ابقــاء آن هــا بــا پرداخــت جز

ی، 1418: 79/1). از مجمــوع ایــن تفاســیر می تــوان  و اســام می باشــد، منافاتــی نــدارد (جــوز
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(ص) از عبــارت »امــرت ان اقاتــل حتــی یقولــوا ال الــه اال اهلل« همــان احتمــال  گفــت مــراد پیامبــر

ــی  ــات و روایات ــ� آی ی ــ� صر ــاع و ن ــاف اجم ــال دوم خ ــه احتم ــر این ک ــًا ب ــت؛ مضاف اول اس

یــه بــا شــرایط آن جنــگ را بــا ایــن دســته از کفــار پایان یافتــه  اســت کــه در فــرض پرداخــت جز

گــر کســی از  می دانــد و هم چنیــن در ســیرۀ پیامبــر (ص) به طــور مســتمر مشــاهده شــده کــه ا

(ص) بــا آن هــا جنــگ نمی کــرد (حرانــی، 1424: 9۶). کفــار بــا حضــرت صلــ� می کــرد پیامبــر

بنابرایــن از حدیــث اســتفاده نمی شــود کــه قتــال بــا کفــار و مشــرکان بــه ســبب کفــر آن هاســت 

و چــون کفــر آن هــا باقــی اســت، پــس جهــاد و قتــال ادامــه دارد، بلکــه بــا اســتفاده از نصــوص 

و ســیره و اجمــاع، قتــال بــا کفــار در مقابــل حرابــه و حربــی بــودن آن هاســت.

دلیل سوم داع�؛ ادعای اجماع و اتفاق فقها (ا��ل فی الکافر انه �ربّ� �مجرد کفره)

کــه اهــل قتــال باشــد ( آن دســته  کفــار  داعــش می گویــد: فقهــا بــر جــواز کشــتن هرکــس از 

از مــردان بالــغ و قــادر بــر جنــگ) اتفاق نظــر دارنــد؛ بنابرایــن این کــه داعــش ادعــا می کنــد 

« یکــی از پشــتوانه های اصلــی ایــن فتــوا را اجمــاع و اتفــاق فقهــا  »القتــال (القْتــل) جــزاُء کفــرٍ

کــه آنهــا بــا اســتناد بــه اجمــاع فقهــا گفته انــد بــا کافــران مقابلــه کنیــد و خــون  می پندارنــد؛ چرا

آن هــا بــه صــرف کفرشــان مبــاح اســت؛ حــال چــه بــا شــما جنــگ کننــد چــه نکننــد.

نقد و بررسی دلیل اجماع

 داعــش در کتــاب المســائل الجیــاد فــی فقــه الجهــاد بــرای اثبــات ایــن مطلــب کــه اصــل 

کــه به مجــرد کفــرِ کافــر بــا او معاملــۀ حربــی می شــود،  در کافــر بــر حربــی بــودن اســت؛ چرا

ــواز  ــر ج ــا ب ــاع فقه ــه اجم «، ب ــر ــزاء کف ــل ج ــود »القت ــته می ش ــد، کش ــه نکن ــد چ ــکار کن ــه پی چ

گرچــه در جنــگ شــرکت نکننــد-  ی کــه اهــل قتــال و قــادر بــر جنــگ هســتند -ا کشــتن کّفــار

اســتدالل و استشــهاد می کننــد (المســائل الجیــاد فــی فقــه الجهــاد، ص22).
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نقد ا�ل

کــه بــا نگاهــی  ایــن اســتدالل بــه پشــتوانۀ اجمــاع نوعــی خلــط در مبحــث و مســئله اســت؛ چرا

دقیــق بــه مســئله و مدعــای فــوق بــه تفکیــک می تــوان دو مســئلۀ جــدا گانــه را مطــرح کــرد:

ــودن  ــی ب ــر حرب ــر ب ــل در کاف ــون اص ــت؟ چ ــی اس ــرش حرب ــرد کف ــر به مج ــا کاف ــئله اول: آی مس

ــه کنــد چــه نکنــد؟ اســت و قتــل کافــر بــه همیــن دلیــل جایــز اســت، چــه محارب

ی را کــه در جنــگ  ــا کفــار ــا کفــار حربــی (اهــل القتــال)، آی مســئله دوم: در صــورت جنــگ ب

ــال  ــون و م ــا خ ــت و آی ــوان کش ــد- می ت ــگ دارن ــر جن ــدرت ب ــه ق گرچ ــد -ا ــارکت نمی کنن مش

آن هــا مبــاح اســت؟

آنچــه در جــواب ایــن دو مســئله مــورد تســالم و اجمــاع فقهــاء فریقیــن اســت، مســئلۀ دوم 

گرچــه در جنــگ  بــی کــه اهــل القتــال بــوده ا اســت کــه ایشــان بــر جــواز کشــتن کافــر محار
دارنــد.1 اجمــاع  نمی کنــد،  مشــارکت 

گرچه کافر با مسلمانان سر جنگ  اما مسئلۀ اول که آیا اصل در کافر بر حربی بودن است، ا

نداشته باشد؟ مورد اختاف است و خیلی از فقها معتقدند کافر را به صرف کفرش نمی توان 

کشت و علیه او نمی توان جنگ کرد که به نمونه ای از آن فتوا به زودی اشاره خواهد شد.

بنابرایــن مســئلۀ اول متفــرع بــر مســئلۀ دوم و اجمــاع در آن نیســت، بلکــه ایــن دو مســئله جــدا 

کــه در مســئلۀ اول هنــوز اثبــات کافــر حربــی بــودن به مجــرد کفــر نشــده  و مســتقل هســتند؛ چرا

و جــواز قتــل مــورد اختــاف و مناقشــه اســت و مســئلۀ دوم بــر فــرض احــراز کافــر حربــی بــودن 

و اثبــات اهــل القتــال بــودن جــواز قتــال و قتــل مطــرح شــده اســت.

ــة المجتهــد، 1: 386؛ کشــف الغطــاء، 4: 378؛ شــرایع االســالم، 1: 242؛  ــع، 6: 46؛ بدای ــع الصنای 1 . المبســوط، 1: 50؛ بدائ
ریــاض المســائل، 7: 531.
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نقد دوم

گرچــه در  ، ا اتفاقــًا از اجمــاع و اتفــاق فقهــا بــر جــواز قتــل کافــر حربــی و اهــل القتــاِل از کفــار

ــر  جنــگ شــرکت نکننــد و ســاح بــه دســت نگیرنــد، برداشــت می شــود کــه اصــل در کافــر ب

یــم، بلکــه چــون  ی بــرای کشــتن کافــر ندار حربــی بــودن نیســت و بــه صــرف کفــر دلیــل و مجــوز

گرچــه شمشــیر و ســاح بــه  کافــر در فــرض مســئلۀ دوم اهلیــت قتــال و حرابــه را داشــته، ا

دســت نگرفتــه و چــون اهلیــت بــرای جنگیــدن و امتنــاع از اســام را داشــته، اجمــاع بــر قتــال 

و کشــتن او بیــان شــده اســت (ابن تیمیــه، 141۶: 347/4؛ نجفــی، بی تــا: 73/21). شــاهد بــر 

ایــن مدعــا آن اســت کــه گروهــی از جمعیــت کفــار کــه اهــل حــرب و قتــال نیســتند و نظــری در 

قتــال نمی دهنــد و مشــارکت نمی کننــد، ماننــد بچه هــا، زن هــا، پیرمرد هــا و امثــال آنهــا را بــه 

اجمــاع فریقیــن نمی تــوان کشــت و جنــگ بــا آن هــا جایــز نیســت (اردبیلــی، بی تــا: 454/7).

نقد سوم

در میــان مذاهــب اربعــه و فقهــای آن هــا در ایــن بحــث کــه آیــا قتــال بــا کفــار بــه ســبب مقاتلــه 

، دو قــول عمــده وجــود دارد. اســت یــا به مجــرد کفــر

قــول اول؛ کــه نظــر بیشــتر ایشــان بــوده و مشــهور اســت؛ ازجملــه مالــک، احمــد بــن حنبــل، 

ابوحنیفــه و غیــر آن هــا از رهبــران فکــری ســلفیت؛ ماننــد ابن تیمیــه و ابن قیــم و دیگــران 

ی، 1424: 88؛  ــت (حرانــ ــار نیس ــا کف ــه ب ــبب مقاتل ــوز و س ــی مج ــر به تنهای ــد کف ــه معتقدن ک

.(34/1  :1420 ابن تیمیــه، 

 قــول دوم؛ نظــر امــام شــافعی اســت کــه نفــس کفــر را ســبب مقاتلــه بــا کفــار می دانــد (االّم 

بی تــا:28۶/4). للشــافعی، 

 ابوحنیفــه معتقــد اســت کفــر به طــور مطلــق، فقــط بــه ســبب محــارب بــودن کفــار اســت کــه 
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مســلمانان بــا آن هــا می جنگنــد و کســی کــه جنگــی بــا مســلمانان نداشــته، بــا او مبــارزه و 

گرچــه  ــار عــرب ا ــی کف ــاب یعن ــه از غیــر اهل کت ــل اســت ک ــن دلی جهــاد نمی گــردد؛ بــه همی

یــه پذیرفتــه شــد (ابن تیمیــه، 141۶: 102/20). بت پرســت بودنــد جز

 بــا ایــن نــوع اســتدالل علمــای ســلفی همچــون ابن تیمیــه و ابن قیــم موافقــت کرده انــد؛ مثــ� 

ابن قیــم در احــکام اهــل الذمــه می گویــد: »همانــا منحصــرًا قتــل و کشــتن کفــار در مقابــل 

حــراب و قتــال دشــمن واجــب شــده، نــه این کــه در مقابــل کفــر آن هــا باشــد. بــه همیــن دلیــل 

اســت کــه زن و بچه هــا، زمین گیرهــا، نابیناهــا و راهبــان کــه در جنــگ شــرکت نکرده انــد و 

ــن  ی زمی ــردم رو ــا م (ص) ب ــر ــیره و روش پیامب ــن س ــوند و ای ــته نمی ش ــد، کش ــه نمی کنن مقاتل

ی، 1418: 79/1). ــوده اســت« (جــوز ب

(ص) ســّب کــرده و دشــنام داده  ابن تیمیــه به صراحــت در مــورد کافــر حربــی کــه بــه پیامبــر

ــت آن کــه او را می کشــند صرفــًا بــه خاطــر ســّب و دشــنام دادن اوســت، نــه 
ّ
می گویــد: »عل

کــه کفــر در کافــر مباح کننــدۀ خــون کافــر اســت، ولــی ســبب  مجــرد کافــر حربــی بودنــش؛ چرا

ــا: 1۶۶/1). ــر در هــر حالــی نیســت« (حرانــی، بی ت و موجــب قتــل کاف

گرچــه کفــر ســبب اباحــۀ دم و مــال اســت، امــا موجــب قتــل و قتــال بــا آنهــا نیســت،  درنتیجــه ا

بلکــه جایــز اســت به واســطۀ امــان دادن یــا پیمــان معاهــده و صلــ� بــا آنهــا یــا بــه ســبب مّنــت 

گذاشــتن بــر ایشــان یــا گرفتــن فدیــه،  از قتــل و قتــال بــا کافــر پرهیــز شــده و نیــز خــون و مــال 

ــا کافــر حربــّی در ایــن اســت. از  آنهــا مصــون و محقــون شــود کــه تفــاوت عمــدۀ کافــر ذّمــی ب

، قتــل او و اباحــۀ  گرچــه در نــزد برخــی چــون شــافعی، مجــرد کفــر ســبب قتــال بــا کافــر طرفــی ا

ــه برداشــت  ــوان این گون ــز می ت ــه کام شــافعی نی ــا نــگاه دقیــق ب خــون و مالــش اســت، ولــی ب

کــرد کــه مجــرد کفــر دلیــل اباحــۀ کافــر نیســت، بلکــه شــافعی کفــری را کــه همــراه عــدم خضــوع 

و ابــای از احــکام اســامی باشــد و همــراه بــا عــدم قبــول شــرایط ذمــه باشــد، موجــب و ســبب 



167 نقد دیدگاه داعش دربارۀ حکم جهاد ابتدایی از منظر فریقین

قتــال بــا کفــار می دانــد (هیــکل، 1414: 1251)؛ پــس بااینکــه بــر کفــر باقــی مانده انــد، ولــی 

خــون آن هــا بــه جهــت قبــول ذّمــه و خضــوع در مقابــل اســام محفــوظ اســت؛ بنابرایــن صــرف 

، دلیــل و مجــّوز قتــال بــا آنهــا نیســت. کفــر

السیاســة  کتــاب  در  ابن تیمیــه  کــه  همان طــور  می گوییــم،  جمع بنــدی  یــک  در  بنابرایــن 

یــ� می کنــد و می گویــد: چــون اصــل در قتــال مشــروع همــان جهــاد بــوده  الشــرعیة بــه آن تصر

و مقصــود از جهــاد آن اســت کــه اســام و دیــن به عنــوان کلمــة اهلل در باالتریــن نقطــه قــرار 

ــا  ــوده و از آن منــع کنــد به اتفــاق همــۀ مســلمانان ب ــا ایــن هــدف مخالــف ب گیــرد و هرکــس ب

گــر کســی اهــل الممانعــة و المقاتلــة نباشــد، ماننــد زنــان، کــودکان،  او مبــارزه می شــود، ولــی ا

گرچــه عــده ای ماننــد شــافعی اباحــۀ قتــل کافــر را  راهبــان و امثــال آن هــا، کشــته نمی شــوند؛ و ا

به مجــرد کفــر آنهــا می داننــد، امــا نظــر صــواب و صحیــ� آن  اســت کــه قتــال بــا کســی واجــب 

اســت کــه هنــگام اظهــار دیــن اهلل و کلمــة اهلل بــا مــا ســر جنــگ دارد و مانــع اســام و اجــرای 

احــکام آن می شــود... .

ــد اباحــۀ قتــل نفــوس و انســان ها را  ــد: خداون در تأییــد ایــن قــول در ادامــه ابن تیمیــه می گوی

در ایــن مســیر به انــدازه مصلحــت خلــق و احتیــاج آن هــا اجــازه داده اســت؛ همچنــان کــه 

گرچــه شــر و فســاد  می فرمایــد: »الفتنــه اشــد مــن القتــل« (بقــره: 217)؛ یعنــی قتــل و کشــتن ا

کبــر می رســد؛ پــس  کّفــار شــر و فســاد بــه مرتبــۀ ا در آن وجــود دارد، ولــی در فتنه انگیــزی 

کســانی از کفــار کــه در راه اســام و اقامــۀ دیــن مســلمانان مانعــی ایجــاد نمی کننــد، آن هــا 

فقــط ضررشــان بــه خودشــان می رســد نــه بــه مســلمانان؛ بــه همیــن جهــت اســت کــه شــریعت 

واجــب دانســته قتــال بــا کفــار را، ولــی اجــازۀ قتــل اســیران آن هــا را نمی دهــد، بلکــه هنگامــی 

کــه کفــار اســیر شــوند (چــه در قتــال و جنــگ چــه در غیــر قتــال)؛ مثــ� راه گــم کــرده باشــند 

یــا بــا حیلــه ای بــه چنــگ مســلمانان افتــاده باشــند، در ایــن هنــگام اختیــار را بــه دســت امــام 
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ی  ی را اصلــ� و بــه نفــع جامعــۀ اســامی می دانــد کــه و کــم اســامی داده کــه چــه رفتــار و حا

ــا،  ــه از آن ه ــن فدی ــا گرفت ــا ی ــی آن ه ــت و رهای ــا، مّن ــد آن ه ــتبعاد و تبعی ، اس ــیر ــار اس ــل کف قت

ــی، 1424: 132). ــد (حران ــار می کن ــد،  اختی ــر باش ــدام بهت هرک

، حکــم بــه وجــوب قتــل و قتــال  بــه نظــر نگارنــده آنچــه باعــث شــده برخــی فقهــا به مجــرد کفــر

کافــر دهنــد، خلــط و عــدم تفکیــ� میــان بحــث اباحــۀ دم و مــال کافــر و بحــث وجــوب قتــل 

کــه تحّقــق اباحــۀ خــون و مــال کافــر چه بســا بــه صــرف کفــر باشــد،  و قتــال بــا آن هاســت؛ چرا

امــا ســبِب وجــوب کشــتن و جنــگ بــا کفــار نمی گــردد، بلکــه بایــد محــارب قلمــداد شــده یــا 

شــرایط عهــد و ذّمــه را نپذیرفتــه و درصــدد  فتنه انگیــزی باشــد.
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نتیجه گیری

: 1. جنــس جهــاد و 2. جهــاد  در پژوهــش حاضــر حکــم جهــاد از منظــر داعــش حــول دو محــور

ــراد از  ــر م گ ــه ا ــان داد ک ــه نش ــاد نتیج ــس جه ــورد جن ــت. در م ــرار گرف ــی ق ــی موردبررس ابتدای

جنــس جهــاد هــر نــوع مجاهــدت بــا مــال و جــان و زبــان در مقابــل کفــار باشــد، داعــش بــرای 

ــه ای متمســ� شــده اند کــه در آن هــا از لفــظ 
ّ
اثبــات وجــوب عینــی بــودن آن گاهــی بــه ادل

»قاتلــوا« اســتفاده شــده اســت کــه ظهــور در جهــاد بــه معنــای خــاص (صرفــًا مبــارزه در میــدان 

گــر فتــوای آنهــا بــر وجــوب  جنــگ) دارد کــه در ایــن صــورت دلیــل اخــ� از مدعاســت؛ و ا

ــر روایــت نبــوی(ص) فــوق و آیاتــی باشــد کــه جهــاد بــه  عینــی بــودن جنــس جهــاد مبتنــی ب

همــان معنــای عــام (جهــاد بــا کفــار بــا هــر امــکان و وســیله ای) بــه کار رفتــه اســت، در ایــن 

کــه  ــه، حکــم جنــس جهــاد را بیــان می کننــد، اّمــا نهایــت حکمــی 
ّ
گرچــه آن ادل صــورت ا

ــه برداشــت کرده انــد وجــوب کفایــی اســت. دربــارۀ جهــاد ابتدایــی 
ّ
فقهــای فریقیــن از آن ادل

کــه داعــش بــرای تجویــز جنــگ و کشــتار کفــار صــرف انتســاب آن هــا  نیــز بایــد گفــت، ازآنجا

ــه ای را از آیــات و روایــت و اجمــاع آورده انــد کــه 
ّ
بــه کفــر را کافــی می دانــد و بــر ایــن اســاس ادل

ــه، کشــتار و جنــگ بــا کفــار را نتیجــۀ کفــر آن هــا قلمــداد کرده انــد و رابطــۀ کفــر و 
ّ
در آن ادل

اباحــۀ خــون و مــاِل کفــار را رابطــۀ تازمــی الینفــک می داننــد. نتیجــۀ ایــن بخــش از تحقیــق 

کــراه در پذیــرش دیــن، آیــۀ احســان  نیــز نشــان داد کــه او� بــا توجــه بــه آیاتــی نظیــر آیــۀ عــدم ا

بــه کفــار و ماننــد آن هــا (کــه غیرمنســوخ می باشــند) شــاهدی بــر عــدم علیــت تامــه بــودن کفــر 

ی از فقهــا آیــات مطلــِق در جهــاد را بــا آیاتــی کــه جهــاد  بــرای حکــم جهــاد بــوده و ثانیــًا بســیار

ــار اســت) مقیــد ســاخته اند. را مشــروط (بــه حربــی و اهــل اعتــداء بــودن کّف

گفتــه  هم چنیــن در نقــد حدیــث نبــوی(ص) معــروف بــه روایــت »مــا امــرت ان اقاتــل ...« 

ی واژه »اقاتــل« و »النــاس« درمی یابیــم محــل بحــث دربــارۀ جــواز کشــتن  کاو شــد عــاوه بــر وا
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به مجــرد کفــرِ کافــر نیســت، بلکــه بــه ســبب محاربــه و فتنه انگیــزی آن دســته از مشــرکان 

ــراد  ــه از م ــی ک ــن دو احتمال ــد؛ و در بی ــام می زنن ــا اس ــه ب ــه مقابل ــت ب ــه دس ــت ک ــار اس و کف

(ص) در آن روایــت بیــان شــد، گفتیــم آن احتمــال در مقصــود حضــرت، کــه در غایــت  پیامبــر

و هــدف از جهــاد می باشــد کــه همــان تبلیــغ و تعالــی اســام اســت، احتمــال قوی تــر بــوده و 

احتمــال دیگــر در مقصــود روایــت کــه وجــوب قتــال بــا کفــار ادامــه پیــدا کنــد تــا تک تــک آن هــا 

مســلمان شــوند را ضعیــف شــمردیم. بنابرایــن روایــت در داللتــش بــر وجــوب قتــال بــه صــرف 

متصــف بــودن آن هــا بــه کفــر و شــرک قاصــر و ضعیــف اســت. هم چنیــن در نقــِد اجمــاع بــر 

گرچــه بــا مســلمانان ســر جنــگ نداشــته باشــند،  اینکــه اصــل در کافــر بــر حربــی بــودن اســت، ا

کــه خیلــی از فقهــا ازجملــه رؤســای مذاهب  نیــز بایــد گفــت ایــن اجمــاع صحیــ� نیســت؛ چرا

حنفــی، مالکــی و حنبلــی و رهبــران ســلفی چــون ابن تیمیــه و ابن قیــم بــر ایــن عقیده انــد کــه 

کفــر به تنهایــی ســبب و مجــّوز قتــل و قتــال نیســت، بلکــه عنــوان حربــی بــودن عــاوه بــر کفــر 

بایــد احــراز گــردد.
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