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دیباچه

آنچه امروز در کنار دشممممن خارجی ،ضمممربات جبران ناپذیری بر پیکر
جامعه اسالمی و بیداری اسالمی وارد میکند ،فتنه افراط و تکفیر ا ست.
روزی نیسمممت که افراطیون به مقدسمممات دیگر مذاهب اهانت نکنند و
دسممممت های آلوده تکفیر یان ،به ب ها نه های واهی ،خون پاک و مطهر
ّ
مسمملمانان را بر زمین نریزند و اماکن مقدس و هویتبخش مسمملمانان را
ویران نکنند .آنان همچون خوارج با سممو اسممتفاده از آیات قرآن کریم ،به
قتل و غارت مسلمانان میپردازند ،و به تعبیر امام علی بن ابیطالب «کلمة
حق یراد بها الباطل» با تفسمممیرهای بدعتگونه از معارف دینی ،خون و
مال و ناموس مسممملمانان را مورد ّ
تعرض قرار میدهند .آنان با انتسممماب
نامناسمممب برخی از عوام ،بر تنور اختالف و تفرقه در میان مسممملمانان
میدمند و احساسات دینی مسلمانان را جریحهدار میکنند.
نتیجه چنین اعمالی نیز رشد و گسترش فضای بدبینی و اختالف میان
مسلمانان است.

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

ناب جای برخی از امور به ار باب مذا هب و همچنین بزرگن مایی رف تار

از آنجا که علما و مراجع عظام تقلید و پیروان مکتب اهلبیت اهانت به
ّ
مقدسات مذاهب اسالمی و تکفیر پیروان سایر مذاهب را جایز نمیدانند و
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با صمممرا حت بر حرمت چنین اعمالی فتوا دادهاند ،لذا دبیرخانه دائمی
کنگره جهانی مقابله با جریان های افراطی و تکفیری با همکاری حوزه
نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت بر آن شمممد تا با انتشمممار ف تاوای
مراجع شمیعه گامی مهم در جهت تقویت مبانی تقریب مذاهب اسمالمی و
نزدیکتر شدن هرچه بیشتر علما و اندیشمندان سایر مذاهب در راستای
مقابله نظری با افراط و تکفیر و جنایات آنان برداشته شود.
اثر حا ضر مجموعه فتاوای مراجع معظم تقلید و عالمان برج سته دینی
شیعه درباره حرمت اهانت به مقدسات مذاهب اسالمی و تکفیر اهل قبله
با توجه به آموزه های قرآن و روایات اسمممت که توسممم دبیرخانه کنگره
جهانی مقابله با جریانهای افراطی و تکفیری به همت حجت االسمممالم
کوثری به سممفارش معاونت پژوهش دبیرخانه بازنویسممی ،غنی سممازی و
مستندسازی شد و با افزودن آرا عالمان دینی تکمیل گردید.
امید که با ّ
همت و مسممماعدت تمامی علمای جهان اسمممالم ،شممماهد

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

شک ست و از بین رفتن فتنه افراط و تکفیر در دو حوزه اندی شه و عمل در
جهان اسالم باشیم.
در پایان از حوزه نمایندگی ولی فقیه درامور حج و زیارت و تمام بزرگوارانی
که در تدوین این کتاب ما را یاری نمودند تقدیر و تشکر میکنیم.
معاونت پژوهش
دبیرخانه دائمی کنگره جهانی
مقابله با جریانهای افراطی و تکفیری
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حضرت امام خمینی

ما با مسمملمین اهل تسممنن یکی هسممتیم واحد هسممتیم که مسمملمان و
برادر ه ستیم .اگر ک سی کالمی بگوید که باعث تفرقه بین ما م سلمانها
ب شود ،بدانید که یا جاهل ه ستند یا از ک سانی ه ستند که میخواهند بین
ا
م سلمانان اختالف بیندارند .ق ضیه شیعه و سنی ا صال در کار نی ست ،ما
بر جمیع سمممخنرا نان ،چه در محی های باز و چه بسممم ته و ت مام
نویسندگان ،تکلیف حتمی شرعی است که حتی به طور اشاره و کنایه ،از
گفتار و نوشمممتههای اختالفانگیز اجتناب نمایند که امروز اختالف برای
امت اسالمی ،سم کشنده است و باید بدانند که ایجاد اختالف در محی

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

همه با هم برادریم.

1

حاضممر ،جز تبعیت از نفساماره و شممیطان درونی و خدمت به ابرقدرتها
 .1امام خمینی ،صحیفه نور ،ج ،5ص.77
9

ا
خصوصا آمریکای جهانخوار ،نیست و از منکرات بزرگی است که شیطان
به اسممم اسممالم ،بر زبانها و قلمها جاری میکند و باید بدانند که انقالب
1

اسالمی تاب تحمل آن را ندارد و متخلف را مجازات خواهد کرد.
ا
در ا سالم بین شیعه و سنی ابدا تفرقه نی ست بین شیعه و سنی نباید
تفرقه باشمممد .باید وحدت کلمه را حفظ کنید .ائمهی اطهار ما سمممفارش
کردند که با هم اجتماعمان را حفظ کنیم .و کسمممی که این اجتماع را

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

بخواهد که به هم بزند ،یا جاهل است و یا مغرض.

 .1امام خمینی ،صحیفه نور ،ج ،14ص.157
 .2امام خمینی ،صحیفه نور ،ج ، 5ص.38
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2

ّ

آیت الله العظمی سید علی خامنهای

استفتاء :با ّ
توجه به وجود دالیل قاطع و روشن مبنی بر ضرورت وحدت
مسلمانان در شرای کنونی ،نظر حضرتعالی دربارهی استفاده از نام «امت

است یا خیر حد و مرز تکفیر و معیار آن در عصر حاضر چیست
از خداوند سمممبحان برای حضمممرتعالی توفیق روز افزون در خدمت به
اسالم و مسلمین به ویژه جهان تشیع را مسئلت داریم.
پاسخ دفتر مقام معظم رهبری

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

اسمممالمی» برای پیروان مذاهب اسمممالمی مانند فرقههای چهارگانه اهل
ّ
سنت وفرقههایی همچون زیدیه ،ظاهریه و اباضیه و  ...که به اصول دین
ّ
مبین اسمممالم ایمان دارند ،چیسمممت آیا تکفیر فرقههای فوق الذکر جایز

کلیه فرقههای ا سالمی ،بخ شی از امت ا سالمی به شمار میروند و از
همه امت یازات اسمممالمی بر خوردار هسمممتند .تفرقه افکنی بین مذاهب
11

ّ

ا سالمی برخالف آموزههای قرآن کریم و سنت پیامبر ّ
مکرم ا سالم
اسمممت .افزون بر این باعث تضمممعیف مسممملمانان و دادن بهانه به دسمممت
دشمنان اسالم میشود .از این رو تکفیر فرقههای اسالمی مذکور به هیچ
وجه جایز نیست.

1

فتوای معظّمله در مورد حرمت اهانت به نمادهای اهل سنّت

در پی اسمممتفتا جمعی از علما و فرهیختگان شمممیعه منطقه احسممما
عربسمممتان سمممعودی در خصممموص «اهانت و توهین به همسمممر پیامبر
اسالم ،»رهبر معظم انقالب در پاسخ اعالم فرمودند:


اهانت به نمادها و شخصیتهای اسالمی برادران اهل تسنن ما حرام
اسمممت و بطریق اولی هر چیزی که موجب اخالل در شمممرافت و هرگونه
حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

اتهام به همسر نبی مکرم اسالم باشد ،حرام است .بلکه این اقدام ن سبت
به همسممران انبیا ممنوع اسممت و بویژه نسممبت به سممرور ایشممان حضمرت

رسول اعظم.
تقدیر شیخ االزهر مصر از فتوای رهبری

دکتر احمد الطیب شیخ االزهر در بیانیهای اعالم کرد این فتوا در زمان
مناسب برای جلوگیری از شکاف و بستن درهای فتنه صادر شده است.
 .1غازی بن محمد بن طالل ،اجماع المسلمین علی احترام مذاهب الدین ،ص .214
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شممیخ احمد الطیب در بیانیه خود افزود " با تمجید و خرسممندی ،فتوای
مبارک حضرت امام علی خامنهای را در خصوص تحریم اهانت به صحابه
رضمموان الله علیهم یا تعرض به همسممران حضممرت رسممول دریافت
کردم .این فتوایی اسممت که با دانش صممحی و درک عمیق از خطرناکی
آنچه که اهل فتنه انجام میدهند صمممادر شمممده اسمممت و بیانگر عالقه و
اشتیاق به وحدت مسلمانان است .آنچه که باعث می شود بر اهمیت این
فتوا افزوده شمممود آن اسمممت که عالمی از علمای بزرگ مسممملمان و از
بزرگترین مراجع شمممیعه و به عنوان رهبر عالی جمهوری اسمممالمی ایران
چنین فتوایی را صادر کرده است".

1

معظم له در بیانات مختلفی فرمودهاند:
« هر گفتممه و عملی کممه موجممب برافروختن آتش اختالفممات میممان
مسملمانان شمود و نیز اهانت به مقدسمات هریک از گروههای مسملمان یا
تکفیر یکی از مذاهب اسالمی ،خدمت به اردوگاه کفر و شرک و خیانت به
اسالم ،و حرام شرعی است».

2

لندن به دنیا صممادر میشممود ،هر دو برادران ش میطان و عوامل اسممتکبار و
غرب هستند».

3

 ، http://www.shia12.net-1به نقل از شبکه المنار.
 -2پیام به کنگره عظیم حج ،آبان  .1392پایگاه رسمممی حفظ و نشممر آثار حضممرت آیت الله العظمی
خامنه ای.http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=24203 ،
 -3بیانات در مراسم بیست و ششمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی.1394/3/14 ،

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

«هم آن تسمممننی که مورد حمایت آمریکاسمممت و هم آن تشمممیعی که از
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«دشمن ،اصل موجودیت اسالم را تهدید میکند و همه اقوام و مذاهب
باید در کنار یکدیگر با تشممکیل «ید واحده» اجازه ندهند دشمممن به قلمرو
وسیع دنیای اسالم نفوذ کند».

1

«والله آن ک سانی که میآیند پیش شیعهُ ،بغض و کینه ّ
سنی را در دل
او وارد میکنند و میروند پیش ّ
سنیُ ،بغض و کینه شیعه را در دل او وارد
سنی نه شیعه را دوست دارند ،نه ّ
میکنند اینها نه شیعه هستند ،نه ّ
سنی
را دوسمممت دارند با اسمممالم دشممممناند .البته نمیدانند خیلیهایشمممان
نمیفهمند.
ََ
برخی از شمممیع یان هم از روی نادانی و غفلت ،یا گاهی از روی غرض
ّ
مقدسممات اهل ّ
سممنت تاهانت میکنند،
برای اینکه ایجاد اختالف کنند به
عرض میکنم :رف تار هردو گروه حرام شمممرعی اسممممت و خالف قانونی

است».

2

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

همت یک شمممیعه میشمممود کوبیدن سم ّ
«گاهی اوقات همه ّ
ممنی ،همة
همت یك ّ
ّ
سنی می شو د کوبیدن شیعه دشمن این را میخواهد ...وقتی
اختالف پیدا شد ،وقتی تفرقه پیدا شد ،وقتی نسبت به هم سو ظن وجود
دا شت ،وقتی یکدیگر را خائن دان ستیم ،طبیعی ا ست که با هم همکاری

نخواهیم کرد .همکاری هم اگر بکنیم ،با هم صمممیمی نخواهیم بود .این
همان چیزی اسممت که دشمممن دنبال اوسممت .هم عالم ش میعه ،هم عالم
ّ
سنی ،باید این را بفهمند .بدیهی است دو تا مذهب در برخی از اصول ،در
برخی از فروع با هم اختالف دارند اما اختالف به معنای د شمنی نی ست.
-1همان.
 .2بیانات در جمع مردم استان کردستان1388/2/23 ،ه  .ش.

14

هیچکس نباید خ یال کند که اهل ب یت پیغمبر مخصممموص و متعلق به
شمممیعهاند نه ،مال همة دنیای اسمممالمند .چه کسمممی اسمممت که فاطمه
زهرا را قبول نداشممته باشممد چه کس می اسممت که حسممنین س میدا
شباب اهل الجنه را قبول ندا شته با شد چه ک سی ا ست که ائمه بزرگوار
شیعه را قبول نداشته باشد »

1

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

 .1دیدار با روحانیون و طالب تشیع و تسنن کردستان1388/2/23 ،ه  .ش.
15

ّ

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

«بارها عرض کردهایم وحدت مسمملمین و تقریب بین مذاهب اسممالمی
ا
مخصوصا در شرای فعلی از ّ
اهم امور است لذا هرگونه اهانت
در هر زمان
ا
ّ
به مقدسمممات دیگران شمممرعا جایز نیسمممت مسممملمانان اعم از شمممیعیان و
اهل ّ
سممنت باید مراقب باشممند که در دام دشمممنان اسممالم نیفتند و فتنه
مذهبی بر پا نکنند .اقدامات انتحاری و ریختن خون بیگناهان از اکبر
کبائر و مصممداق بارز فسمماد در ارض و موجب خلود در آتش دوزت اسممت و
چهره اسممالم را که آیین رحمت و رأفت اسممت به یک چهره خشممن و غیر
قابل قبول مبدل میکند و خداوند همه خطاکاران و گمراهان را هدا یت
فرماید».
***
16

«اهانت به مقد سات م سلمانان حرام ا ست و ما به مقد سات اهل سنت
احترام میگذاریم و اگر کسممانی به مقدسممات اهلسممنت اهانت میکنند،
ربطی به شمممیعیان ندارند ...محبت بین اهلبیت فق مختص به شمممیعه
نیسمممت و همه مذاهب اهلبیت را دوسمممت دارند ...در طول تاریخ عوامل
ا ستکبار با سیا ستهای شیطانی به دنبال ایجاد تفرقه در جهان ا سالم
بودند و میخواهند کشورهای اسالمی را از نظر منابع اقتصادی ،فرهنگی
و سیا سی ت ضعیف کنند و برآنها م سل شوند .لذا باید مقابل د شمنان
منسجم و متحد شویم».

1

***

«جنبههای مشترک مسلمانان از وجوه اختالفی بسیار بیشتر است ،به
همین دلیل باید روی اشتراکات تمرکز کرد و به وحدت نزدیک شد...کاری
که باعث بیاعتمادی مسممملمانان به یکدیگر شمممود نباید صمممورت بگیرد،
شیعیان به مقدسات دیگر مذاهب اهانت نکنند چراکه سبب جنگ داخلی
میشود ،سخن گفتن از مقام موال علی

هیچ اشکالی ندارد اما نباید به

میکنند میان مسلمانان تفرقه و اختالف ایجاد کنند را قطع کند».

2

***

«مسممم له وحدت بین مسممملمانان از اهمیت واالیی برخوردار اسمممت...
هرگونه اختالف سبب نزاع و درگیری مسلمانان با یکدیگر می شود ،بنده

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

دیگران توهین شود ...امیدواریم خدای متعال تمام د ستهایی که سعی

 .1بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ،در دیدار علمای تشیع و تسنن شهرستان
تربت جام.21/5/1394،
 .2بیانات در آغاز درس خارج فقه ،چهارشنبه  25دی .1392
17

در فتوای خود اعالم کردم که اجازه نمیدهیم به مقدسممات دیگر مذاهب
کمترین توهینی شود ،باید توجه دا شت که اختالفات به اندازهای نی ست
که سبب درگیری شود ...اصول مذاهب یکی است و باید بر آن تکیه کرد
تا اختالفی پدید نیاید .قرآن کریم می فرماید کسمممانیکه تفرقه ایجاد می

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

کنند مشرک هستند ،با دست اتحاد باید امنیت را حفظ کرد».

 .1بیانات در دیدار جمعی از علمای اهل سنت استان کردستان .1394/9/2
18

1

آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی

«آنچه در تحقق اسمممالم دخالت دارد و طهارت و احترام مال و جان و
غیر آن دو بر او مترتب می شود عبارت ا ست از :اعتقاد به وحدانیت خدا،
نبوت و معاد که فرقههای اسالمی به آن عقیده دارند».

1

2

»حکم زیدیه ،اسماعیلیه و غیر آن ،مانند حکم اهل سنت در طهارت و
اسالم میباشد».

4

 -1التنقی  ،ج  ،2ص .62
 -2همان ،ص .83
-3همان ،ص .85
 .4همان.

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

«کسی که والیت را انکار میکند ،هرگاه شهادتین را بر زبان جاری کند،
حکم اسممالم را دارد ،چنانکه سممیر قطعی ائمه اهل بیت بر طهارت
3
اهل سنت داللت میکند».

19

آیتالله العظمی سیدعلی سیستانی

خواهشمممندیم میلیونها مسمملمان را در خصمموص این موضمموع مهم
راهنمایی بفرمایید:
استتتفتاء :آیا هر کسممی که شممهادتین را به زبان جاری کرد و رو به قبله

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

نماز خواند و از یکی از مذاهب هشتگانه (حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلی،
جعفری ،زیدی ،اباضی و ظاهری) پیروی کرد ،مسلمان به شمار میرود و
جان ،آبرو و مال وی حرمت دارد
جواب .1 :هر کس شهادتین را به زبان بیاورد و سخنی بر خالف آن از
وی صمممادر نشمممود ،همچنین با اهلبیت

دشممممنی و عداوت نورزد،

مسلمان به شمار میرود.
« .2اهل سم ّ
ممنت ،از نظر شمممیعیان ،مسممملمان به شممممار میروند و همه
1

 -1غازی بن محمد بن طالل ،اجماع المسلمین علی احترام مذاهب الدین ،ص .220
20

احکام اسمممالمی برای آنان اجرا میشمممود .ازدواج با آنان جایز اسمممت .از
شیعیان ارث میبرند همانطور که شیعیان از آنان ارث میبرند .جان ،مال
و آبروی همه آنان حرمت دارد .این سمممخن که شمممیعیان ،اهل بدر ،بیعت
رضمموان ،منمنان مهاجر و انصممار ،ائمة مذاهب اسممالمی و پیروان آنها را
تکفیر میکنند ،کذب محض است».
***

«دشممنام به مقدسممات اهل سممنت مغایر با آموزههای اهل بیت

شیعیان و شاگردان خود است».

به

1

«اختالف حقیقی بین شمممی عه و سمممنی وجود ندارد و من خادم ه مه
عراقیها [اعم از شیعه و سنی] هستم.
...من همگان را دوست دارم و دین اسالم دین محبت است و متعجبم
که چگونه دشممممنان میتوانند بین مذاهب اسمممالمی تفرقه ایجاد کنند...
شیعیان باید از حقوق اجتماعی و سیا سی اهل سنت قبل از حقوق خود
دفاع کنند و گفتمان ما دعوت به وحدت اسمممت...همانگونه که قبال هم
اهل سنت» و من به خطابه ائمه جمعه اهل سنت بیش از خطبای شیعه
گوش میدهم و ما بین عرب و کرد تفاوتی قائل نی ستیم و ا سالم همه ما
را جمع کرده اسممت ...بنده در پژوهش های فقهی از فتوای اهلسممنت یاد
میکنم ،ما در کعبه و نماز و روزه متحد هستیم».

2

1- http://www.teribon.ir/archives/235252
-2پیام آیت الله العظمی سی ستانی به نخ ستین همایش علمای شیعه و سنی در سوم نوامبر سال
.2007
http://www.teribon.ir/archives/193967

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

گفتهام میگویم نگویید «برادران ما اهل سمممنت» بلکه بگویید « جان ما

21

عالمه سید محمد حسین طباطبایی

« شیعیان صدر ا سالم هرگز از صف اکثریت کنار نرفته و در پی شرفت
امور عامه ا سالمی ،با عموم م سلمانان ت شریک م ساعی و بذل ن صیحت
مینمودند و هم اکنون نیز بر عموم مسلمانان الزم است که اتفاق خود را

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

در اصول آیین مقدس اسالمی در نظر گرفته و از این همه فشار و ناراحتی
که در طول این مدت از بیگانگان و عوامل خارجی کشمممیدهاند ،به خود
آمده و تفرقه عملی را کنار گذاشته و در یک صف قرار گیرند».

1

1- http://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/10/20/609930
22

آیت الله عبدالحسین امینی

«عقاید و آرا مذاهب مختلف اسمممت و هرگز رشمممته اخوت را که قرآن
مَ م

ُ

ُم
َ
ون ِإ مخ َو ٌة  بدان تصممری کرده ،پاره نمیکند هرچند
کریم با جمله إَّنا اْلؤ ِمن
ِ

کار مباحثه علمی و مجادله کالمی و مذهبی به اوج خود برسمممد .سمممیره

سلف و در رأس آنها صحابه و تابعین نیز همین بوده است».

1

« ما منلفان و نویسمممندگان در اقطار و اکناف جهان اسمممالم ،با همه
اختالفاتی که در ا صول و فروع با یکدیگر داریم ،یک وجه م شترک داریم
و آن ایمان به خدا و پیامبر خداسمممت .در کالبد همه ما یک روح و یک
عاطفه حکمفرماست و آن روح اسالم و کلمه اخالص است».

2

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

***

-1الغدیر ،مقدمه جلد پنجم ،تحت عنوان "نظریة کریمة".
-2همان.
23

آیت الله شهید سید محمد باقر صدر

«من تمام عمرم را در راه وحدت و برادری شیعه و سنی صرف کردهام و
از هر پیامی که مو جب و حدت آنان گردد و هر عقیدهای که آنان را در
آغوش گیرد ،دفاع و حمایت کردهام .من برادر و فرزند اهلت سنن ه ستم،

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

همان اندازه که برادر و فرزند شیعه هستم».

1

2

 .1سید کاظم حائری ،مباحث االصول ،ج ،1صص .153-151
 .2همان ،ص .151
24

من از زمانی که خودم را شناختم و به م سنولیتم در میان ّامت پی بردم
به گونه یکسان برای شیعه ّ
سنی عرب و کرد تالش کرده ام و از هر پیامی
که سبب همبستگی آنان گردد و از هر عقیدهای که آنان را یکدل و همراه
گرداند به دفاع و پ شتیبانی برخا ستهام .با اندی شه و تمام ه ستی خود تنها
برای اسالم زیسته ام همان اسالمی که راه رهایی و هدف همگان است.
ّ ّ
ّ
السنی الذی کان یحمل رایة االسالم قد افتی علما الشیعه
(ان الحکم
ممممم قبل ن صف قرن ممممم بوجوب الجهاد من اجله وخرج مئات اآلآلف من
الشیعه و بذلوا دمهم رخیصا من اجل الحفاظ علی رایة االسالم ومن اجل
ّ ّ
1
السنی الذی کان یقوم علی اساس االسالم)
حمایة الحکم
عالمان شممیعی در نیم قرن پیش به حمایت از حکومت ّ
سممنی که پرچم

اسممالم را به دسممت گرفته بود فتوای جهاد دادند و صممدها هزار شممیعه به
صحنه جنگ رفتند و به خاطر حفظ پرچم ا سالم و پ شتیبانی از حکومت
ّ
سنی که برا ساس ا سالم ا ستوار بود سخاوتمندانه خون خود را بر زمین
ریختند.
حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

 .1همان ،ص .152
25

آیت اللهالعظمی محمد فاضل لنکرانی

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

استفتاء :با توجه به وجود دالیل قاطع و روشن مبنی بر ضرورت وحدت
مسلمانان در شرای کنونی ،نظر حضرتعالی درباره استفاده از نام « ّامت

26

اسمممالمی» برای پیروان مذا هب اسمممالمی مان ند فرقه های چ هارگا نه
اهل ّ
سنت و فرقههایی همچون زیدیه ،ظاهریه و اباضیه و  ...که به اصول
ّ
دین مبین اسمممالم ایمان دارند ،چیسمممت آیا تکفیر فرقههای فوق الذکر
جایز است یا خیر حد و مرز تکفیر و معیار آن در عصر حاضر چیست
از خداوند سمممبحان برای حضمممرتعالی توفیق روز افزون در خدمت به
اسالم و مسلمین به ویژه جهان تشیع را مسئلت داریم.

جواب« :همه این فرقهها ،تا زمانی که یکی از اصممول و ضممروریات دین
مبین اسمممالم را انکار یا خدایی ناکرده به ائمه اطهار اهانت نکنند،
فرقههایی اسالمی به شمار میروند».

1

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان
 -1غازی بن محمد بن طالل ،اجماع المسلمین علی احترام مذاهب الدین ،ص .246-245
27

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

آیت الله العظمی حسین نوری همدانی

28

«اسممالم میگوید اهلتسممنن و شممیعه باهم برادرند و نباید به اختالفات
دامن بزنند و آن را علنی کنند چراکه دشمن از آن سو استفاده میکند...
و هرچه این ارتباطها بیشممتر باشممد به نفع اسممالم اسممت چراکه ما دشممن
مشممترک داریم و آنها با اسمماس اسممالم مخالفند ...ما همه برادریم و باید
همراه هم حرکت کنیم اگر در این میدان تماشمماگر باشممیم دشمممنان ما را
میبلعند ...قرآن همه مسممملمانان را با یکدیگر برادر میداند ،و برادری
شمممدیدترین ارتباط میان دو انسمممان اسمممت که قرآن نسمممبت به آن ت کید
میکند ...اهلبیت به شیعیان توصیه فرمودند که با اهل سنت رفت و
آمد کنید ،به مسممماجد آنان بروید و پشمممت سمممرشمممان نماز بخوانید و حتی
ّ
فرمودند ثواب چنین نمازی مانند آن ا ست که پ شت سر رسول الله

نماز بخوانید 1.حتی در گذشممته اهل تسممنن و تشممیع با هم در یک مدرسممه
2
درس میخواندند».

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

 -1در دیدار جمعی از دانش آموختگان نخبه دوره عالی اهل تسنن .1393/2/14
 -2در دیدار اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسالمی .1393/10/15
29

ّ

ّ

آیت الله العظمی لطفالله صافی گلپایگانی

هرکس که شممهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسممالت خاتم اانبیا
ّ
حضممرت محمد بن عبدالله بدهد مسمملمان اسممت و جان و عرض و
ّ
مال او محترم میباشمممد و هیچکس حق ندارد به مقدسمممات دینی توهین

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

نماید و اقدامات انتحاری و ریختن خون مسلمانان از گناهان کبیره است.
وظیفه مسلمانان این است که چهره حقیقی اسالم را که دین رحمت و
محبت و مهربانی ا ست به جهانیان ن شان دهند .همه باید در صف واحد
برای پ ی شرفت ا سالم عزیز و هدایت مردم در سرتا سر جهان فعال بوده و
نقشمممه های خائنانه دشممممنان قرآن را با اتحاد و یگانگی از بین برده و به
وظایف اسالمی خود عمل نمایند.

م َ م ُ م ُ َ َ ِّ م َ م َ ُ م
إ من َت من ُص ُروا اَّلل ینصر م
دامك
ُك و یثبت أق
ِ

(محمد)7،

1

1- http://www.hajij.com/fa/verdicts/item/1504-1392-04-25-07-06-15
30

آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی

استتتتفتاء :ما جمعی هسمممتیم سممماکن در محلی که اهل ّ
سمممنت زندگی
میکن ند و آن ها ما را کافر میدان ند و میگوی ند شمممی عه کافر اسممممت در
اینصمممورت آیا ما هم میتوانیم با آنها معامله به مثل کنیم و همانطوری
که آنها ما را کافر میدانند ما هم با آنها معامله کفار کنیم .مستدعی است

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

وظیفه شرعی ما را در مقابل این حمالت بیان کنید.
جواب :هرکس شمممهادت به وحدان یت خداوند متعال و رسمممالت خاتم
انب یا بدهد مسممملمان اسمممت و جان و عرض و مال او مانند جان و
عرض و مال کسمی که پیرو مذهب جعفری اسمت محترم اسمت .و وظیفه
شرعی شما آن ا ست که با گوینده شهادتین هرچند شما را کافر بداند به
حسممن معاشممرت رفتار کنید و اگر آنها به ناحق با شممما رفتار کردند شممما از
صراط مستقیم حق و عدل منحرف نشوید اگر کسی از آنها مریض شد به
عیادت او بروید و اگر از دنیا رفت به تشممییع جنازه او حاضممر شمموید و اگر
حاجتی به شما داشت حاجت او را برآورید و به حکم خدا تسلیم باشید که
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َ َ ُ َم َ َ مَ ُ م ُ ُ َم
م م ُ
مم
أال ت مد ِدووا اد ِدووا و َو أق َر ُ وَّقوو
فرمودَ  :و ال یجر َمنك مم ش َنُن قو
ِ
ِ
لَع
َ ُ ُ َ َم
 )2و به فر مان خداو ند مت عال ع مل کن ید که فرمودَ  :وال تقوووا ِْل من أوىق
َ
َ ُ
ك ُم م
1
اوسال َ و مس َت ُم مؤ ِمنا( نسا .)94 ،
ِإوی

( مائده،

ا
«واقعا فقاهت در اینگونه جریانها از بین رفته ،این کارها موجب اراقه

دما محترمه اسممت ،و دسممتور خود ائمه بر خالف این اسممت .سممب و لعن
ا
ا
علنی جایز نیسممت .اوال لعن علنی ممنوع اسممت ،واقعا دسممتورات دین بر
ّ
ا
همین امر ت ک ید دارند ،ثان یا در روا یت معتبره آ مده اسممممت :صممملوا فی
مسممماجدهم ،عالوه بر این ،عیادت کنید مرضمممای آنها را ،تشمممییع کنید
ا
جنازههای آنها را .در روایات است :کونوا لنا زینا و ال تکونوا علینا شینا .در
این روایات دو مطلب آمده یکی نفی و دیگری اثبات .نفی این اسمممت که

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

نباید با اتباع مذاهب دیگر دشممممنی کرد ،نباید به مقدسمممات آنها توهین
نمود ،لعن و سم ّ
ممب بزرگان آنها جایز نیسمممت ،زیرا موجب دور کردن آنها از
ا
اهل بیت و معارف آنها می شود .در روایت میفرماید :التکونوا علینا شینا،

32

این جهت نفی قضیه است ،اما جهت اثبات این است که فرمود :کونوا لنا
ا
زینا و فرمودند در نمازهای جماعت آنها شرکت کنید ،به آنها محبت کنید،
از مرضای آنها عیادت کنید ،سخنان و معارف ما را برای آنها بیان کنید و
عمده این اسممت که برای ترویج معارف اهلبیت راه را ما بلد نیسممتیم،
راه عبارت است از راه اثباتی».

2

 http://wahidkhorasani.com-1سایت رسمی دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی،
آبانماه  ،1387با عنوان حسن معاشرت با مخالفین مذهب.
-2بیانات آیت الله العظمی وحید خراسمممانی در دیدار با با آیتالله محسمممن اراکی دبیرکل
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در دوم خرداد .1393
http://taghribnews.com/vdchzwnz623nm-d.tft2.html

آیت الله العظمی جعفر سبحانی

ّ
«همهی مسممملمانان با ید کتاب خدا را الگوی خود قرار دهند ،مت حد
باشمممند و از هر کاری که باعث تفرقه میشمممود پرهیز کنند .بهویژه در این
ّ
برهه از زمان که کفار و قدرت های اسمممتکباری برای ای جاد تفرقه م یان
مسلمانان و ریختن خون آنان به دست یکدیگر توطئه میکنند.
آنها گفت« :شمهادت دهید که من هیچ یک از اهل قبله (مسملمانان) را
تکفیر نکردهام زیرا همهی آنان معبود یکتا را میپرسممتیدند و همهی آنان
زیر لوای اسالم بودند».

1

آنچه گفتیم ما را ملزم میکند که به احسممماسمممات و اعتقادات دیگران

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

...امام اشمممعری هنگام مرگ ،همه شممماگردان خویش را گرد آورد و به

احترام بگذاریم و با آنان به گونهای برخورد نکینم که باعث تفرقه شود...
 .1الیواقیت والجواهر نوشته شعرانی.85 :
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تهمت ّ
سب صحابه که به ناحق به شیعیان نسبت داده میشود ،تهمتی
ناروا ست .شیعیان از این تهمت ّ
مبرا ه ستند .دیدگاه و مو ضع گیری آنان
نسبت به صحابه ،الگو گرفته از امام علی بن الحسین

است که با این

تعابیر دعا میکردند:

1

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

بار الها بر اصممم حاب برگز یده محمد درود فرسممممتا آ نان که برای
پیامبر اصحابی نیکو بودند و برای یاری و حمایت از وی تالش
نمودند .کسانی که به نیکی از وی استقبال کردند و برای درک وجود
2
او و دریافت رسالتش شتافتند.

 -1صحیفه سجادیه ،درود آن حضرت بر منمنین به پیامبر .
-2پیام آیت الله العظمی سبحانی به حجاج بیت الله الحرام.
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آیت الله العظمی بهجت

مردم را آگاه بکنیم
ما با اهلسنت راه مسالمت کامله را داریم هیچ اشکالی نداریم .آنها به
طریقۀ خودشمممان باشمممند ،ما هم به طریقۀ خودمان .مدارک را نشمممان
میدهیم کاری نداریم .شمممهادتین را که ما هم قائل هسمممتیم ،آنها هم
قائلاند ....و علی هذا ما با سمممنی ها هیچ مخالفتی نداریم ،مگر عوامل
خارجیه جدا بکنند .میگوید :هر سال خارجیها میآمدند بغداد ،در محلۀ

که دارند افسممماد میکنند اینها را به جنگ هم میانداختند تا خودشمممان
مالالمصالحه را بگیرند.

1

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

 .در
شممیعه ،صممب ها صممدا میزدند برای نماز که
َ
محله سمممنیها هم یک کسمممی را وادار میکردند که در اذان بگوید «حی
َ ْ
ا
َعلی خ تیر ال َع َمل»[ .آنها هم] میگفتند یقینا شیعهاند که آمدهاند و دارند بر
ا
[ ضد] اهل سنت افساد میکنند .اینها هم میگفتند یقینا سنیها هستند

-1مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی بهجت،
http://bahjat.ir/fa/content/5698
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چرا با هم نمینشمممینیم و توافق نمیکنیم که متحد و برادر باشمممیم و با
هم بسمممازیم زیرا اتحاد امری اسمممت که هر بیدین و کافری آن را قبول
دارد.

1

«اختالف شیعه و سنی ،یک م ساله ا ستعماری ا ست .م ساله ی مهم
دوستی اهل بیت علیهم السالم است که فریقین بر آن اتفاق دارند»...

2

«کسممی که وحدت مسمملمانان را نخواهد ،مسمملمان نیسممت .ائمه ی ما
علیهم السمممالم در نماز جماعت آنان شمممرکت میکردند ،به جهت اتحاد

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

مسلمانان.
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3

 -1در محضر بهجت ،ج ،۱ص .۱۸۶
-2زمزم عرفان ( یادنامه فقیه عارف حضمممرت آیه الله محمدتقی بهجت )محمد محمدی ری
شهری ،ص.292
-3همان.

آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی

«هرکس شمممهادتین را بر زبان جاری سمممازد (به جز نواصمممب و خوارج)
مسلمان است و احکام اسالم چون جواز ازدواج و ارث بردن از همدیگر و
احترام جان و مال و ...درباره وی جاری اسمممت و کسمممانی که در صمممفوف
اسمممالمی تفرقه میاندازند و فرقه های اسمممالمی را تکفیر مینمایند از
جهت اهداف فاسد استعمارگران در نابود ساختن اساس اسالم و براندازی
دین پیامبر اکرم و به فرامو شی سپردن نام بلند آن ح ضرت حرکت
میکنند .اقدامات انتحاری این گروهها تنها خ شنودی کافران و د شمنان

َ
ُ م َ م
ل ُ َ ِّ ُ ُ مم ب مال مخ َس ََََََر َ
ین
قسمممم خورده اسمممالم را بممه همراه دارد  قل و ُنبئك
ِ
ِ
َ
م
م
َ م
مَ
ُّ م َ ُ م ی مح َ ُ َ م ُ م ی مح ُ َ
َ م َ
ُم
ون ُُ َندا( کهف،
أدماالاو ِذی َن ض َل ع َ مدهی فالحی ِاة اودنیا و ُه س َبون أم ِس َن
ِ

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

حقیقت ا سالم برکنارند و اگر عامل م ستقیم ا ستعمار نبا شند بیتردید در

 103و  )104تانشمما الله تمامی مسمملمانان با آگاهی از ترفندهای دشمممنان
37

اسممالم در راه سممربلندی و ّ
عزت دین پیامبر خاتم بیش از پیش ثابت
قدم و کوشا باشند».
***

« بر همه م سلمانان چه شیمممممعه و چه سنی الزم ا ست تا با هو شیاری
تمام ،همبسممتگی و وحدت کلمه ،روشمی مناسممب برای مقابله با این گروه

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

ها اتخاذ کنند و از اختالف و تفرقه به هر شکلی پرهیز کنند».

1

 -1پایگاه رسمی اطالع رسانی دفتر آیت الله العظمی شبیری زنجانی.
http://zanjani.net/index.aspx?pid=99&articleid=63309
38

ّ

ّ

آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی

ّ
هر ملتی مقد ساتی دارد که نزد آنها محترم ا ست و هیچ اخت صا صی به
ّ
موحد یا ملحد ندارد .باید از ّ
سممب و هتک آنها پرهیز نمود لذا قرآن مجید
م َ ُ ُّ م َ َ م َ
َ َ ُ ُّ م َ م ُ َ م ُ
اَّلل ددوا ب ِ ِد
اَّلل ییس َبوا
ون
و
از آن ها نهی کرد :و ال تس َبوا او ِذین یددون ِمن ِ ِ
ِ ِ لَع
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ َ م ُ
ِّ م َ َ ُ م
م َ َ
ُ َ َ ُُ
ِّ م َ
ون( .انعام)8 ،
كذوك زینا وكل أم لَعة د َمَّه مم ُث إىل َرهِّب م مرج ُده مم یین ِّبئه مم ِبا اكُنا یدمَّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
م

نزد اهل ایمان بد بگویند...
ّ
مقدسات شیعه یا ّ
ّ
سنی ،توهین و تحقیر ظالمانه
سب صحابه ،اهانت به
نسمممبت به باورهای هر کدام از دو گروه ،حرام و ایجاد اختالف و روشمممن
َ
ْ
کردن آتش تفرقه و تشقاق و تحطیم و َهد تم ا ساس وحدت ّامت ا سالمی،
ا
1
گناهی است بزرگ که همگان باید جدا از آن اجتناب نمایند.

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

کسممی حق ندارد به مقدسممات اهانت کند تا مبادا آنها برگردند و به مقدس

-1پیام آیت الله العظمی جوادی آملی در سال  1392به حجاج بیت الله الحرام.
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ّ

آیتاللهالعظمی سید محمود هاشمی شاهرودی

«درشمممت کردن اختالفات و مرزبندی کردن میان مذاهب اسمممالمی،
خالف شمممرع بوده و دشممممن نیز با تبلی غات سمممو و دامن زدن به این
اختالفات از این مسایل بهرهبرداری میکند».

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

***

«اختالفات مذهبی و قومی راهی بوده که دشممممن همواره از آن نفوذ
کرده و با دامن زدن به آنها و سمممو اسمممتفاده از این مطلب بهرهبرداری
نموده اسمممت .آنها همواره سمممعی میکنند اختالفات کالمی و فقهی را
میان ما زنده کنند تا بتوانند جهان اسممالم را تکه تکه کنند .ما باید با پرهیز
از خ کشمممیهمما و بزرگ کردن اختالفممات در عین حممال نظرات فقهی
یکدیگر احترام بگذاریم .اگر بخواهیم خ کشمی کنیم باید صمدها خ در
خود جامعهی ش میعه داشممته باش میم چرا که هر مجتهد در مذهب ش میعی

40

یک نظر دارد .هر گونه اهانت (به پیروان مذاهب) حرام اسمممت و هرگونه
تحقیر عقا ید غل اسمممت و علما نیز با ید آنرا تحریم کنند حتی با ید در
قوانین جزایی ما نیز جرم تلقی شده و با آن برخورد شود».
***

«توهین به مقدسات اهل سنت برخالف سیره اهلبیت است .ائمه

به مقدسات اهلسنت و یا همسر پیامبر توهین نمیکردند .ما باید از
از کلمات و سیره پیامبر و ائمه بهره بگیریم ...ائمه به مقدسات فحاشی و
اهانت نمیکردند و ما هم نباید این کار را انجام دهیم».

1

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان
-1سمممخنرانی آیت الله العظمی هاشممممی شممماهرودی در تاریخ  1393/4/21در جمع هی ت
قضات مازندرانی مقیم.
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ّ
ّ
ّ
محمد حسین فضل الله
آیت الله سید

«اسالم اظهار به شهادتین با اعتقاد به لوازم آن که در قرآن آمده است،
میبا شد .پس هر کس که به این لوازم ملتزم شود م سلمان ا ست و تمام

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

احکام اسالم بر وی مترتب میشود .مگر اینکه انکار ضروری دین را بکند
که الت فات به لوازم ان کار هم داشممم ته باشممممد که این ان کار به ت کذ یب
رسمممول

میانجامد ...اما اختالف در امور نظری که علما در آن امور

مختلف شدهاند ،موجب تکفیر نمیشود».

1

«ما معتقدیم که پیروان تمام مذاهب اسمممالم داخل در امت اسمممالمی
هستند و تکفیر امت اسالمی به هر جهتی که باشد ،جائز نیست و باید در
موارد اختالفی به گفتگوهای موضممموعی عقالنی پرداخت که قرآن کریم
میفرماید :یان تنازدمت ف یشء یرووه اىل اَّلل و اورعول.

42

2

 -1غازی بن محمد بن طالل ،اجماع المسلمین علی احترام مذاهب الدین ،ص.255
-2همان.

آیتالله العظمی سیدمحمدسعید حکیم

استفتاء :خواهشمندیم میلیونها مسلمان را در خصوص این موضوع
ّ
مهم راهنمایی بفرمایید:
آیا هر کسی که شهادتین را به زبان جاری کرد و رو به قبله نماز خواند و
از یکی از مذاهب هشمممتگانه (حنفی ،شمممافعی ،مالکی ،حنبلی ،جعفری،
آبرو و مال وی حرمت دارد
جواب دفتر معظمله:

تکفیر صحابه و مسلمانان با هر مذهبی که باشند ،از اعتقادات شیعیان
نیسممت .این امر برخاسممته از روح اسممالم و ارکان آن اسممت .این نکته در

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

زیدی ،اباضممی و ظاهری) پیروی کرد ،مسمملمان به شمممار میرود و جان و

خالل احادیث نقل شده از امامان شیعه و از فتواها و سخنان علمای
آنان فهمیده میشود.

1

-1ر.ک:سید محمد سعید حکیم ،فی رحاب العقیدة ،ج ،1ص .43-34ف
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ّ
استتتفتاء :بسمممیاری از مسممملمانان و غیر مسممملمانان از ما درباره اتحاد
اسممالمی و رواب میان مذاهب اسممالمی میپرسممند .از حضممرتعالی تقاضمما
داریم که به این دو سنال پاسخ دهید:
 -1آیا هر کسممی که پیرو یکی از مذاهب اسممالمی یعنی حنفی ،مالکی،
شافعی ،حنبلی ،جعفری ،زیدی ،اباضی باشد ،مسلمان به شمار میرود
 -2حد و مرز تکفیر در اسمممالم چیسمممت آیا جایز اسمممت که یکی از
مسلمانان ،پیروان دیگر مذاهب اسالمی معروف مممم که در سنال ّاول ذکر
شمممد یا پیروان مذهب اشمممعریه یا معتزله را تکفیر نماید آیا تکفیر کردن
پیروان مسلک صوفیه جایز است
جواب -1 :اقرار به شهادتین و انجام فرائض و واجبات ضروری در دین
مانند نماز و ...برای اینکه انسممانی را مسمملمان بدانیم کافی اسممت .بدین
ترتیب احکام دین اسممالم از جمله حرمت جان ،مال و ...برای وی صممدق

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

میکند.
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 -2پاسخ در آنچه پیش از این گفتیم آمده است.

1

 -1غازی بن محمد بن طالل ،اجماع المسلمین علی احترام مذاهب الدین ،ص .225

آیت الله العظمی بشیر نجفی

استفتاء :بسیاری از مسلمانان و غیر مسلمانان از ما در باره رواب میان
مذاهب اسممالمی میپرسممند .از حضممرتعالی تقاضمما داریم که به این دو
سنال پاسخ دهید:
 -1آیا هر کسممی که پیرو یکی از مذاهب اسممالمی یعنی حنفی ،مالکی،
 -2حد و مرز تکفیر در اسمممالم چیسمممت آیا جایز اسمممت که یکی از
مسمملمانان ،پیروان دیگر مذاهب اسممالمی معروف که در سممنال اول ذکر
شمممد یا پیروان مذهب اشمممعریه یا معتزله را تکفیر نماید آیا تکفیر کردن
پیروان مسلک صوفیه جایز است

جواب -1 :هر کس به وحدانیت خداوند اقرار کند ،به رسالت ّ
محمدبن
عبدالله و خاتمیت رسالت و ّ
نبوت ایشان و معاد ایمان داشته باشد و
هیچ یک از امور فوق را انکار نکند و م سلمانی خود را ثابت کند ،م سلمان

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

شافعی ،حنبلی ،جعفری ،زیدی ،اباضی باشد ،مسلمان به شمار میرود
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به شمار میرود .وی شامل همه احکام ا سالمی می شود و جان و مال و
آبرویش حرمت دارد .بر همه مسلمانان نیز واجب است که از مال و آبروی
وی دفاع کنند .و الله االعلم.
 -2هر کسی که شهادتین را به زبان بیاورد م یعنی شهادت به وحدانیت
خداوند و شهادت به نبوت ّ
محمدبن عبدالله و قیامت مممم و هیچ یک
از اموری را که مسممملمانی او را ثابت میکند ،انکار نکند ،تکفیر وی جایز
نیسممت .از پیامبر نیز روایاتی مبنی بر منع این کار نقل شممده اسممت.
کسمممی که به فتنه های مذهبی دامن بزند یا یکی از مذاهبی [را] که به
موارد فوق اقرار کرده ،تکفیر کند ،یا جاهل اسمممت یا جاهل نماسمممت و یا

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

دشمممن اسممالم اسممت که برای خدمت به مسممتکبران کافر با هدف تفرقه
ّ
1
افکنی و ایجاد شکاف بین مسلمانان نفوذ کرده است .و الله العالم.
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 -1غازی بن محمد بن طالل ،اجماع المسلمین علی احترام مذاهب الدین ،ص .237-235

آیتاللهالعظمی شیخ اسحاق فیاض

استتتتفتاء :آیا کسمممی که از یکی از مذاهب اسمممالمی(یعنی :حنفی،
شافعی ،حنبلی ،مالکی ،جعفری ،زیدی و اباضی) پیروی کند ،آیا مسلمان
است
جواب :بله .تمام مذاهب اسمالمی مسملمان هسمتند .و معیار در اسمالم
پس هر کس که بگوید :اشهد ان ال اله اال الله و اشهد ان محمدا رسول
الله مسممملمان اسمممت و بر وی تمام احکام اسمممالم از حرمت خون ،آبرو و
مالش مترتب می شود .چه این شخص این شخص جعفری باشد یا زیدی
یا سممنی با هر مذهبش باشممد :چه حنفی یا شممافعی یا مالکی یا حنبلی یا
اباضی یا ...باشد.

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

شهادت به وحدانیت خداوند تعالی و شهادت برسالت پیامبر ا ست.

1

 -1غازی بن محمد بن طالل ،اجماع المسلمین علی احترام مذاهب الدین ،ص .229
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استفتاء :حدود تکفیر در اسالم چه مقدار است آیا می شود مسلمانی
که پیرو یکی از مذاهب معروف اسمالمی اسمت یا عقیده اشمعری یا معتزله
دارد را تکفیر کرد آیا تکفیر کسانیکه طریقت صوفیه حقیقی دارند ،جائز
است
جواب :معیار در کفر انکار وحدانیت یا رسالت است ،پس بنابراین تکفیر
پیروان عقیده اشممعری یا معتزله یا طریقت صمموفیه جائز نیسممت زیرا اینها
معترف به وحدانیت و رسممالت ...هسممتند .و لذا پیدا نمیکنیم بین علمای
بزرگوار از زمان ائمه تا کنون عالمی که پیروان سائر مذاهب ا سالمی

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

را تکفیر کند...

1
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-1همان ،ص .231-229

آیت الله العظمی قربانعلی محقق کابلی

«از اهانت به مقدسممات اهلسممنت خودداری شممود .جهان اسممالم هم
اکنون در وضمممعیتی به سمممر میبرد که ضمممرورت اتحاد و انسمممجام امت
اسمممالمی علیرغم تفاوتهای ملی و نژادی و اختالفات فقهی و مذهبی
و دوسمممتان نادان و ناآشمممنا با مبانی دین مبین اسمممالم همچون دو تیغه
قیچی به دنبال قطع و بریدن حبل المتین ،وحدت و اخوت دینی مسلمین
هستند.

1

 -1بیانیه معظم له در پی تخلف و اختالف انگیزی شمبکه اهلبیت در تاریخ شموال 1431ق .سمایت
رسمی دفتر آیت الله العظمی محقق کابلی.
http://www.mohaqeq.org/fa/news/40.html

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

شان بیش از هر زمان دیگر احساس می شود در این میان دشمنان مکار

49

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

رسالت علما و دانشمندان اسالمی در این مقطع زمانی مبارزه با تعصب
قومی ،ملیگرایی و فرقهگرایی که ریشمممه های اصممملی نفاق را در جوامع
1
اسالمی ایجاد میکنند میباشد».

50

 -1پیام حضمرت آیت الله العظمی محقق کابلی به همایش اندیشمه های شمهید آیت الله واعظ
بهسودیhttp://afghanistan.shafaqna.com/topic/item/49655 .

ّ

آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی

ّ

«هر کس شمممهادت به کلمة ال اله اال الله و ّ
محمد رسمممول الله
بدهد ،مسمملمان اسممت و جان و مال او مصممون و محفوظ اسممت ،و قتل و
ّ
تعرض به اموال او جایز نیسمممت و مقاتله و تکفیر و ایجاد تفرقه و فتنه بین

منمنین جایز نیست».

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

مسمملمانان جایز نیسممت ،و حفظ مقدسممات اسممالمی الزم اسممت و باید از
ّ
ّ
تعرض به امور مقدسمممه مسممملمین پرهیز شمممود ،و هتک عرض و اهانت

51

آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی

«هرکس شمممهادت به وحدان یت خداوند و پ یامبر اسمممالم(ص) دهد
مسلمان میشود و وقتی مسلمان شد همه برادر همدیگر هستند».

1

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

«نباید با پافشماری بر اختالفات و ایجاد جو دشممنی در مسمیری حرکت
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کرد که نفع آن فق برای ا ستکبار جهانی و صهیونیزم بینالملل ا ست و
ّ
همچون گذشته که فرق مختلف اسالمی علیرغم داشتن تفکرات خاص
ا
به خود در کنار هم با احترام و مسمممالمت زندگی میکردند و صمممرفا در
م جالس ب حث و گفتگو به م ناظرات منطقی میپرداخت ند ،امروزه نیز با
ّ
مسممالمت با هم باشممند و همه در مقابل دشمممن واحد متحد باشممند و اما
عمل گروه های تکفیری که به بهانه های مختلف سمممعی در دشممممنی با
ا
دیگر فرق ،مخصممموصممما شمممیعیان دارند و در نقاط مختلف دنیا همچون
 -1بیانات آیت الله العظمی علوی گرگانی در دیدار رئیس انجمن شورای امام علی و جمعی
از دانشجویان کشور گرجستان ۷ ،بهمن .۱۳۹۳

پاکستان و افغانستان و عراق و سوریه و اندونزی و در برخی نقاط دیگر به
کشممتار و ترور مسمملمانان میپردازند ،محکوم اسممت و آنها با این کار خود
فق باعث خوشمممحالی اسمممتکبار جهانی شمممده و در پازل آنها حرکت
میکنند».
***

«دشمن با تحریک سازی به دنبال اختالف افکنی بین دو مذهب شیعه
و سممنی اسممت ،لذا دو طرف چه شممیعه و چه اهلسممنت نباید به مقدسممات
یکدیگر توهین کنند و اینجا وظیفه مراجع و علمای دین اسمممت که آ گاه
سممازی کنند ...و همواره علمای اسممالمی در راه حفظ وحدت در بین آحاد
امت اسالم در برهههای زمانی پیشگام بودهاند».

1

***

« ما باید در مرزهای خود حرکت کنیم و به همدیگر احترام بگذاریم و
حسمماسممیتها را به خوبی درک کنیم که اگر این حرکات از مسممیر اعتدال

 -1بیانات آیت الله العظمی علوی گرگانی در دیدار با آیت الله محسن اراکی.
 -2ب یا نات آ یت ال له العظمی علوی گرگانی در د یدار با مدیران پژوهشممم کده حج و ز یارت
.1392/1/22

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

خارج شود ،به گرفتاریهای بسیاری دچار میشویم».

2
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حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

آیت الله العظمی حسین مظاهری

«دامن زدن به اختالفات از ناحیه هر شممخص و گروهی که باشممد و نیز
ا
ّ
تحریک احسمماسممات مذهبی و خصمموصمما اهانت به مقدسممات و اعتقادات
ّ
مسمملمانان و ایجاد تفرقه میان صممفوف پیروان پیامبر عظیم الشمان،
ا
ا
عقال و شمممرعا جایز نیسمممت ،همچنان که اقدامات تخریبی و انتحاری
ّ
متحجر که باعث کشممتار مسمملمانان بیگناه اسممت،
گروههای تکفیری و
عملی ننگین و غیرانسمممانی اسمممت که دل هر انسمممان آزادهای را به درد
ا
میآورد و م سلما اینگونه اقدامات ،خوا ست و مطلوب د شمنان ا سالم و
مسلمین است».
***

«اهانت به مقد سات و اعتقادات م سلمانان و ایجاد تفرقه میان صفوف
54

پیروان پیامبر عظیم الشان عقال و شرعا جایز نیست».

1

1- https://www.tapatalk.com/topic/7090-104498

آیت الله العظمی سید یوسف مدنی تبریزی

«اسالم توهین به اعتقادات هیچیک از ادیان ،بویژه مذاهب اسالمی را
جایز نمیدا ند و هر حرکتی که مو جب اختالف م یان ا مت اسمممالمی و
خسارت و ضرر مالی و جانی به مسلمانان گردد حرام و خالف شرع است.

1

دل صاحب شریعت و هر انسان آزادهای را به درد میآورد و با دین اسالم
که دین رأفت و رحمت است ،هیچگونه سازگاری ندارد و چهره اسالم را در
دنیا مخدوش میکند.

خداوند مسلمانان را از ّ
شر ظالمان و فاسدان مصون و محفوظ بدارد».

1- https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/10/13/60733

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

عملیات انتحاری علیه مسمملمانان و کشممتار آنان در کشممورهای مختلف
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ّ
آیت الله العظمی
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی

«آنانکه گمان میکنند با خونریزی و خشونت از اسالم دفاع میکنند

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

فریب خوردگانی ه ستند که ابزار مطامع د شمنان امت ا سالمی شدهاند.
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امام علی بن ابیطالب ،بدگویی و اهانت به دیگران را جایز نمیدانسمت
و از ناسمممزاگویی نهی میفرمود ...پیروان مکتب اهلبیت در روزگار
ّ
پرآشمموب کنونی مصممال ّامت را بر نزاعهای فرقهای مقدم دارند و تعالیم
وحیانی و ارشادات رسول خدا را سرلوحه اعمال خود قرار دهند»...

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

«علمای ما از زمان شیخ طوسی تا سید شرف الدین ارتباط و معاشرت
دو ستانهای با اهل سنت دا شتند ...در روایات اهل بیت به شرکت در
نماز جماعات ،تشییع جنازه و ...اهل سنت سفارش شده است ...شیعیان
اسالمی) با تندی برخورد کرد و یا به مقدسات آنها بدگویی کرد».
***
«در مقام ایجاد وحدت بین شممیعه و سممنی باید قطعیات اسممالم را مبنا
1

قرار دهیم ،و بر مواردی که اختالفی اسمممت ،خیلی ت کید نکنیم چرا که
اگر بنا بود علمای طرفین به خاطر مسممائل غیر ضممروری همدیگر را طرد

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

باید با اهل سنت «رفتار مندبانه» دا شته با شند ...نباید با (پیروان مذاهب

کنند و کارشمممان به تکفیر بکشمممد ،سمممنگ روی سمممنگ بند نمیشمممد و
مسممملمانان نمیتوانسمممتند با هم زندگی کنند .این که اهل بیت نیز بر
 -1بیانات آیت الله مصباح یزدی در دیدار امام جمعه ایرانشهر ۲۵ ،دی .۱۳۹۱
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نماز خواندن در مساجد اهل سنت ،عیادت از مریضان ،شرکت در تشییع
جنازه و حتی تحمل جفای اهلسنت سفارش میکنند ،این مسئله را ت یید

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

میکند».

1
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 -1بیانات آیت الله مصمممباح یزدی در دیدار با جمعی از دانش آموختگان غیر ایرانی02/ 10 ،
 ،1394/پایگاه اطالع رسانی حضرت آیت الله مصباح یزدی،
http://mesbahyazdi.ir/node/5570.

آیت الله محمدرضا مهدویکنی

استتتفتاء :این روزها سممنال میکنند که احکام اسممالم بر چه کسممانی
انطباق دارد آیا تمام فرقی که منتحل به اسممالمند از ّ
سممنی و شممیعه همه
ت
محکوم به اسالم و احکام اسالمند
جواب :هرکس اقرار به شهادتین (شهادت به توحید و شهادت به ّ
نبوت
پیامبر دشممممنی و عداوت داشمممته و آن را اظهار نمایند .شمممیعیان
ُ
اهلبیت م مورند که با تمام مسممملمانان با برادری و اخ ّوت و صمممفا و
صمیمیت رفتار کنند و در نماز جماعت مسلمین شرکت نمایند و در تشییع
جنازة آنها و عیادت بیماران آنان و دوسمممتی و مسممماعدت به آنها اهتمام
داشته باشند و در تفرقه و دشمنی با مسلمانان پرهیز کنند که این خواست
ّ
د شمنان ا سالم ا ست .شیعیان موظفند مقد سات همة مذاهب را احترام
بگذارند و از فتنه دشمممنان اسممالم و مسمملمانان آگاه باشممند که دشمممنان
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خاتم انبیا  )دارد مسمملمان اسممت مگر آنها که نسممبت به اهلبیت
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م
َ م َ ُ ب َح م
اَّلل
ا سالم از بیداری ا سالمی بیمناکاند .قال الله تعالی :و ادق ِصموا ِ ب ِل ِ
َ َم َ َ ُ ُ ُ م َ َ
َ َ َ م ُ َ م ُُ م َ َ م َ َ ُ م م ُ م ُ م َ م
َ
ك َیأ مُ َح مح ُ م
مت
مت أ دداء یأوف َبنی قَّوب
اَّلل دَّیكم إذ كن
َجی دا و ال تفرقوا و اذُكوا ِند مت ِ
ِ
ِ
ِ
م
ِ ِِب مد َم ِق ِه ِإخوانا( ...آلعمران)103 ،

اللهم انصر االسالم واهله واخذل الکفر واهله.

تکفیر م سلمانان از هر گروه و قتل و غارت اموال آنها حرام و از گناهان

م َ
َ َ
َ َم
َ ََ َ َ م
ساو ف ال مر
کبیره اسممت م من ققل نف سا ب ِ نف أ مو ی
لَع
ِ
ِ
ِ ِ لَع
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(مائده)32،
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َ َ َم َ َ َ م
اونا َ
یكأَّنا ققل

َ َِجیدا.

آیت الله محمدیزدی

(رئیس مجلس خبرگان رهبری)
م َ ُ ُّ م َ َ م َ
ُ
َ َ ُ ُّ م َ م ُ َ
اَّلل ددوا ب ِ ِد
اَّلل یی سبوا
ین یددون ِم من وون
قال الله تعالی و ال ت سبوا او ِذ
ِ
ِ
ِ ِ لَع
م



1

بیراهه میروند چه آنکه این کار موجب میشمممود آنان نسمممبت به خداوند
عالم نادانسمممته بدگویی کنند ...بنابراین لعن و نفرین و بدگویی نسمممبت به
کسانی که مورد احترام جمعی هستند کار درستی نیست و اگر اثر مستقیم
یا با واسممطه این کار ،قتل ،کشممتار ،تخریب و ضممایع شممدن جان و مال و
عرض دیگران شود ،رو شن ا ست که حرام و خالف شرع بین و در دنیا و
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قرآن کریم با صراحت نهی میکند از بدگویی و لعن و نفرین به ک سانی که

آخرت باید پاسمخگو باشمد .حال این کار ،این بدگویی ،این لعن و نفرین به
شممکل سممخنرانی ،به شممکل شممعر و مدیحهسممرایی یا حتی سمموگواری و
 .1انعام.108 :

61

تعزیهداری یا تئاتر و صمحنهسمازی سمینمایی در فضمای حقیقی یا مجازی
باشممد .ماهیت آن فرق نمیکند که سممبب و عامل بهوقوع پیوسممتن قتل و
کشتار و هتک حرمت جان و مال و عرض دیگران شده است.
...لعن و نفرین به سممران مذاهب آسمممانی و بهخصمموص انبیای الهی و
خلفا و جانشممینان آنان و باالخص برجسممتگان اسممالم و در یک کالم به
خلفای صممدر اسممالم ،همسممران و فرزندان پیامبر جایز نیسممت ...و حرام
است.
و بهطور کلی لعن و نفرین و بدگویی هیچ گاه در هیچ زمان و برای بیان

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

هیچ مطلب حقی هرگز کمترین نقش و اثر تبیینی نداشته و ندارد.
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آیت الله آصف محسنی

ا
اوال هرکسی به وحدانیت خداوند و رسالت حضرت ّ
محمد المصطفی
«

ترویج اسمممالم همکاری نموده و در مسمممایل اختالفی همدیگر را معذور
بدارند.
ا
و رابعا ایجاد اختالف بین پیروان مذاهب اسممالم خیانت به دین اسممالم
میباشد».

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

و خاتمیت ایشان و به روز قیامت ایمان داشته باشد مسلمان است.
ا
ّ
ثانیا ّ
تعرض به جان و مال و ناموس همه مسلمانان حرام منکد است.
ا
ثالثا مسمملمان برادر مسمملمان اسممت و الزم اسممت که با حفظ برادری در

63

آیت الله محمد مهدی آصفی

«هر که شممهادتین را به زبان بیاورد ،و به حدود الهی و احکام ضممروری
موجود در اسمممالم که همه مسممملمانان در آن اتفاق نظر دارند ،اقرار کند،
مسمملمان به شمممار میرود .تجاوز به جان و مال او حرام اسممت .در حدیث
حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

صحیحی از رسول مکرم اسالم نقل شده است:

64

.
«به من امر شممده که با مردم بجنگم تا زمانی که عبارت ال إله إله الله
1

را به زبان بیاورند ،هرگاه این عبارت را گفتند ،خونها و مالهایشممان
را از من در امان نگاه داشتهاند ،بجز در جای خود [در حق خود]».
 .1این روایت را احمد حنبل در بخش های مختلف کتاب مسمممند خود نقل کرده اسمممت .همچنین
بیهقی در کتاب سنن و بخاری و مسلم درکتب صحی خود و گروه زیادی از حافظان حدیث نبوی با
سندهای صحی از طریق شیعه و اهل سنت این روایت را نقل کردهاند.

ّ
 .2رسول خدا کسانی را که بدون حکم شرعی روشن و مشخص
در کتاب و ّ
سمممنت با مسممملمانان جنگ و مبارزه میکنند کافر می نامند.

ایشان در ّ
حجةالوداع در مسجد خیف که در منا واقع شده میفرمایند:
.

خونها و اموال و اعراض شما برای یکدیگر حرام است مانند حرمت
امروز (روز عید قربان) و حرمت این ماه (حرام) و حرمت این سرزمین
ّ
ّ
مقدس (مکه).

سپس میفرمایند:
1

«پس از من به دوران کفر خود باز نگرد ید دورهای که گردن یکدیگر
را میزدید»

 .3دامن زدن به آتش فتنه های خشمممونت بار و کی نهتوزی و تفرقه بین
م سلمانان جایز نی ست .همچنین تالش در راه ایجاد اختالف بین صفوف
نیست .خداوند متعال میفرمایند:

ََ َ ُ

م
َ م َ ُ ب َح م
اَّلل َ َِجیدا َوالتف مرقوا
وادق ِصموا ِ ب ِل ِ
وهمگی به ری سمان خدا [= قرآن و ا سالم ،و هرگونه و سیله وحدت

] ،چنگ زنید ،و پراکنده نشویدا (آلعمران)103 ،
 .1این روایت مورد اجماع است و احمد حنبل در بخشهای مختلف کتاب مسند خود آن را نقل کرده
ا ست .همچنین ن سائی در کتاب ال سنن الکبری و ابن حبان در صحی خود و بخاری و م سلم درکتب
صحیحشان و گروه زیادی از حافظان حدیث نبوی با سندهای صحی از طریق شیعه و اهل سنت در
کتب تدوین شده خود این روایت را نقل کردهاند.
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متحد مسمملمانان و تفرقه افکنی و جدایی و دوری آنان از یکدیگر نیز جایز

65

بدون ترد ید توهین و بی احترامی به ن ماد ها و سمممم بل های م قدس
مذاهب ا سالمی از بزرگترین عوامل تفرقه افکنی ا ست که خداوند متعال
ما را از آن نهی کرده است.
 .4خداوند متعال ما را به نیکی کردن ،خوش رویی و خوش برخوردی،
همکاری ،همبستگی ،عیادت یکدیگر و دوست داشتن دیگر مسلمانان م
با هر فرقه و مذهبی که باشممند ،به اسممتثنای ناصممبیان امر کرده اسممت.
روایاتی با این مضمامین از رسمول مکرم اسمالم بسمیار فراوان اسمت .تعداد
ز یادی از این روایات نیز صمممحی هسمممتند .همچنین روایات صمممحی با
سندهای معتبری نیز از طریق اهل بیت با این مضمون نقل شده که
ما در کتاب خود «الفتنة الطائفیة» آن را نقل کردهایم.
 .5هر آن چه گفتیم به این مع نا نیسممممت که مانع گفتگوی فقهی و
عقیدتی ،با زبان علمی ،در فضممایی علمی و بیطرفانه میان دانش ممندان و
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علمای م سلمان از مذاهب مختلف شویم .مطمئنا این گفتگو به تکامل و

66

رشممممد و تبممادل فرهنگی ،فقهی و عقیمدتی متقممابممل بین مسممملمممانممان
منجرخواهد شد که اسالم عزیز نیز به آن سفارش و تشویق میکند.
از خداوند متعال وحدت کلمه ،یکپارچگی و اتحاد مواضمع مسملمانان را
خواستاریم و ت یید و موفقیت پیشگامان وحدت و تقریب میان مسلمانان را
مسئلت داریم».

ّ

آیت الله محمد علی تسخیری

«باید مقدسمممات همدیگر را احترام بگذاریم ...رفتار امام صمممادق با
دیگر مذاهب دوستانه و محبت آمیز بود ...و از مسلمات تاریخی و حدیثی
ما این اسممت که ما باید با همه انسممانها برخورد با محبت و اخوت داشممته
باشیم ...در روایاتی از امام صادق نقل شده است «
کسی با اهل سنت در صف اول و پ شت سر امام سنی نماز بخواند مانند
این است که پشت سر حضرت رسول اکرم در صف اول نماز خوانده
اسممت» بر این اسمماس مرحوم شممهید اول در کتاب دروس خود میفرماید
اگر آدم مخیر بود بین نمازی که امامش شمممیعه اسمممت و نماز دیگری که
امامش سممنی اسممت من آن نماز امام سممنی را ترجی میدهم .این تعبیر

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

هر

مرحوم شهید اول با این عظمت را نباید دست کم گرفت ،عالمی با جایگاه
67

و مقام ایشان به جای اینکه بخواهد در نماز جماعت شیعیان حاضر شود

حرمت اهانت و تکفیر مسلمانان

ترجی میدهد در نماز جماعت سنیها حاضر شود».

1
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 -1آیتالله تسخیری در گفت وگو باشفقنا،
http://shafaqna.com/persian/elected/item/133225

آیت الله محمدهاشم صالحی

«آنقدر که اسمممالم درباره وحدت مسممملمین ت کید کرده شممماید در هیچ
موضمموع بعد از مسمم له نفی شممرک به خدا ت کید نکرده ،تا جایی که گفته
شده :بنی االسالم علی دعامتین کلمة التوحید و وحدت الکلمه.
محرمات در دین اسالم است و همچنین اسالم توهین به اعتقادات هیچ
یک از ادیان و فرق مذاهب اسالمی مختلف را جایز نمیداند.
از سممموی دیگر عملیات انتحاری علیه مسممملمانان و کشمممتار آنان در
ّ
محرمات الهی و مصداق فساد در ارض و از گناهان
کشورهای مختلف از
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لذا تعرض به جان و مال و عرض مسممملمانان از بزرگترین گناهان و

نابخ شودنی ا ست و موجب خلود در آتش جهنم میبا شد .م سلمانان اعم
از شمممیعه و سمممنی باید مراقب توطئه دشممممنان اسمممالم و تفرقه افکنان و
گروههای تکفیری باشند.
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وظیفه همه مسممملمانان این اسمممت که چهره حقیقی اسمممالم را که دین
رحمت و محبت و مهربانی و «نظام جادلهم بالتی هی احسممن» اسممت به
جهانیان نشممان بدهند .و بر مسمملمین الزم اسممت با حفظ برادری در ترویج
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اسالم همکاری کنند».

1
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1. http://imam.miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=17&pageid=40530
&newsview=59568

ّ

استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری

آنچه بر سر م سلمین آمد که شوکت آنها را گرفت و آنها را زیر د ست و
توسری خور ملل غیر مسلمان قرار داد همین اختالفات فرقهای است...

بدون شمك نیاز مسملمین به اتحاد و اتفاق از مبرمترین نیازها اسمت و درد
ا سا سی جهان ا سالم همین کینههای کهنه میان مردم م سلمان ا ست .

 -1مرتضی مطهری ،امامت و رهبری ،ص .15
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دشمن هم همواره از همینها استفاده میکند.
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