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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

و احترامى به خود كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

ش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالم

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

باشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام  داشته

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                      :      موضـوع

 

     7 مقدمـه مــــؤلــــف

                                                     

 جهاد )جنگ و دفاع از اسالم(  : اولبخش 
 

 9 معرفی جهاد در قرآنفصل اول : 
 ناموس فطری دفاع

 مفهوم جهاد وحق جهاد

 معرفى جهادى كه قرآن بدان فرمان داده! 

 سابقه تاریخی جهاد و ماهیت الهي آن  

 جنگ و جهاد،  و رسالت پیامبران 

 حكم جهاد،  و مفهوم ال اكراه في الدین

 جنگ برای جلوگیري از فساد در زمین  

 جهاد عمومی برای گسترش اسالم در جهان   

 23 تشریع جهاد و تعلیماتی برای آمادگی به جنگفصل دوم : 
 ایجاد آمادگی ذهنی برای مواجهه با جنگ

 دعوت به استعانت از صبر و نماز 

 تشویق به جهاد با اعالم زنده بودن شهیدان 

 اولین حکم جهاد: زمینه، هدف، و فلسفه تشریع آن  

 اعالم دفاع خدا از مؤمنین و یاری آنها

 اذن مظلومان برای قتال 

 زمینه های صدور حکم جهاد

 فلسفه تشریع جهاد به عنوان آخرین وسیله دفاع

 نصرت الهی، وعدة محتوم

 هدف:  ساختن جامعه صالح

 واجب شدن جهاد،  و تقویت روحیه مسلمانان

 درسی برای تحمل کراهت و دشواری جنگ

 و عسى ان تكرهوا شیئا و هو خیر لكم ! 

 تقویت روحیه مسلمانان با وعده یاری خدا  

 تشویق به هجرت در راه خدا،  و جهاد و شهادت

 اعطای مجوز برای مقابله به مثل با ظالمان  

 دعوت به جهاد در راه خدا با جان و مال  

 38 فصل سوم : تعلیم قوانین جنگ
 دستورآماده سازی نیرو،  تجهیزات،  و آرایش لشکر
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 برگیرید!ای مؤمنان سالح  

 ایمانهای ضعیف خود را تقویت کنید! 

 جهادگران شهید یا پیروز،  اجری عظیم دارند! 

 چرا در راه خدا و نجات مستضعفان پیکار نمی کنند؟  

 گفتارى كوتاه پیرامون مساله غیرت و تعصب

 مقایسه جهاد در راه خدا،  و پیکار در راه طاغوت 

 فرمان جنگ با مشرکین مکه: 

 هداف و شرایط جنگتبیین ا  

 هدف:   فی سبیل هللا بودن جنگ، و عنوان دفاعی آن 

 فرمان کشتارمشرکین و پایان دادن به فتنه ایذای مسلمانان  

 تعیین زمان برای پایان قتال

 امر به آمادگی و تجهیز قوا در مقابله با دشمن جامعه اسالمی  

 مقابله صد نفر با هزار نفر در جنگهای اولیه اسالم

 53 فصل چهارم : آفت ضعف ایمان در مبارزات و جهاد

 تخفیف مقابله صد نفر با دویست نفر) بجای هزار نفر( در جنگهای بعدی

 اظهارضعف مسلمانان اولیه در برابر اولین حکم جهاد 

 کارشکنی ها و شایعات مومنین سست ایمان در ایام جنگ 

 اشاعه دهندگان شایعات دشمن در جنگها  

 تنه  به جنگ برو، مؤمنین را هم تشویق کن!حتی یک 

 نهی از سست شدن در جنگ و درخواست متارکه  

 تفاوت درجات مجاهدین و قاعدین

 کیفر تخلف از حکم قتال

 68فصل پنجم :  ماه های حرام در اسالم  و شرایط جنگ در آن 

 تشریع حرمت ماههای حرام و رعایت شئون آنها 

 که با همه مسلمین قتال می کنند! امر به قتال با همه مشرکین

 منع تغییر حرمت ماههای حرام   -منع نسیء 

 گناه بزرگ جنگ در ماههای حرام،  و گناهان بزرگتر از آن  

 حرمت ماه های حرام و حرمت حرم مکه و مسجدالحرام

     75فصل ششم :  انفاق:  قانون مشارکت عمومی  در تأمین هزینه جنگ
 تجهیز و تدارك مالي جنگ 

 وظیفه عمومی تجهیز نفرات و تأمین وسایل در جهاد فی سبیل هللا

 و قاتلوا فى سبیل هللا !  

 تجهیز یكدیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات

 شرکت افراد جامعه در تدارک مالی و انسانی جهاد 

 تشریع والیت اخوت بین مؤمنین نسل اولیه 

 83 و اسراء جنگیفصل هفتم : غنایم 
 حکم انفال و غنایم جنگی

 حکم اسیران جنگی 
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 آزادسازی اسیران جنگی، فدیه و شرایط آن 

 خمس غنایم جنگی 

  رفتار با اسیران جنگی قبل از اتمام جنگ، و بعد از پیروزی 

 90 فصل هشتم :  قوانین جبهه  و منهیات جنگ
 نهی فرار از جبهه و پشت کردن به دشمن

 نهی از روبرتافتن از رسول هللا در جنگ 

 نهی از سهل انگاری در جلوگیری از اختالفات داخلی، و تفرقه افکنی 

 نهی از خیانت به مسلمین 

 حکم مبارزه با دشمن تا رفع فتنه 

 98فصل نهم : رمز پیروزی ها و شکست ها در جنگ های اسالمی
 شش فرمان سازنده در جنگهای اسالمی

 امر به ثبات و ذکر خدا در میادین مبارزه  

 امر به اطاعت فرامین، اجتناب از منازعه، و صبر در مبارزات 

 نهی تقلید از آداب مشرکان در خروج به جنگها 

 سنت ها و تقدیرات الهی در جنگها، و قانون آزمایش

 زندگی بعد از شهادت، رمز نبود خوف و حزن مسلمین در جهاد

 چهار فرمان الهی: اصبروا، صابروا، رابطوا، و  اتقوا هللا 

 107فصل دهم:  عقد و نقض پیمان ها، معاهدات صلح، و متارکه جنگ
 نقض پیمانها و معاهدات، و شرایط آن 

 برائت از مشرکین، و حکم نقض قراردادهای شکسته شده

 برداشته شدن حرمت جان کافر، و دستور قتل آنها  

 شرط رهائی مشرکین از شمول حکم قتل 

 امر به امان دادن مشرکین برای تحقیق و پذیرش دین

 روایات رسیده درباره ابالغ آیات برائت 

 قبول صلح در قبال درخواست دشمن 

   119 فصل یازدهم: منافقین، و نقش آنها در جنگ های اسالمی 
 امر به قتال و جهاد سخت علیه کفار و منافقین

 چگونگی خروج منافقین از ایمان و از اسالم  

 توطئه ترور رسول هللا بدست منافقین

 نهی از  اقامه نماز میت بر مرده منافق 

 امر به شدت عمل با کفار و منافقان

 123 فصل دوازدهم:  معاف شدگان از جبهه و  جهاد 

 گروه های معاف از جنگ

 رفع حکم جهاد از معلولین

 معافیت طالب دینی از جهاد، برای تفقه در دین 

 127         هم:  مبارزه منفی و قانون تبّریفصل سیزد 

 نهی از استغفار برای مشرکین حتی اقربای مشرک
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 حكم به وجوب تبرى از دشمنان خدا و حرمت دوستى با آنان 

 نهی از والیت و دوستی پدر و مادر و خویشاوندان کافر  

 تـقـیّـهحـکم 

 روایات وارده درباره حکم تقیه 

 تحلیل روایات رسیده درباره حکم تقیه 
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! در » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

یات و معارف قرآن انگیز آجوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

فته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و در نظر گر    

رسید. در قطع جیبی  22قطع های مختلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به 

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

که برای احتراز از تکرار، مقدمه  جلد جیبی است 77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد! اسالم در
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      بخش اول       

 

 جهاد
 

 

 

 ( جنگ و دفاع از اسالم )
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 فصل اول

 

 معرفی جهاد در قرآن
 

 

     ناموس فطری دفاع
 

ِ الَِّذیَن »  -  ...!یُقَاتِلُونَُكمْ َو قَاتِلُوا فى سبِیِل َّللاَّ

  ...! «و در راه خدا با كسانى كه با شما سر جنگ دارند كارزار بكنید  -

 

از این كند به اینكه او را وادار مى ،شده معتقد حق دفاعى كه انسان به فطرتش بدان

با  کند، واستفاده ، دهددر همه مواردى كه اجتماع انسانى آن را مهم تشخیص مىحق خود 

 بزند.و كارزار دست به دفاع خواهد حق او را ضایع كند كسى و یا جامعه دیگرى كه مى

فهمید كه همنوعانش در احتیاج به منافع مانند این را نیز  خوددر زندگى اجتماعى او 

لذا ناگزیر شد به منظور حفظ تمدن و عدالت اجتماعى با همنوعان خود مصالحه ، او هستند

 آن مقدار خدمت بخواهد كه خودش به آنان خدمت كرده است.  كند یعنى از آنان

هائى كه راه انداخته دلیل خود را استخدام و یا انسان در هیچ یك از مقاتالت و جنگ

دهد، بلكه دلیل را قرار نداده و نمى حكم اولى فطرت او بودگیرى مطلق كه استثمار و برده

اند در حفظ منافع خود دست به دفاع و كارزار تو، از اینكه مىحق دفاعداند از عبارت مى

بیند كه دیگران دارند آن را كند، و سپس مىبزند، و خالصه براى خود حقى را فرض مى

 .آیدخیزد و در مقام دفاع از آن بر مىكنند، لذا برمىضایع مى

حتى بهانه فاتحین و كشورگشایان هم همین دفاع  هر قتالى در حقیقت دفاع است، پس  

است، اول براى خود نوعى حق مثال حق حاكمیت و یا لیاقت قیمومیت بر دیگران و یا فقر و 

د، و آنگاه در مقام دفاع از این حق نكنتنگى معیشت و یا كمبود زمین و امثال آن فرض مى

و خونها  یدكنبه مردم حمله مىشود: چرا د، و وقتى از آنان سؤال مىنآیفرضى بر مى

؟ در پاسخ یدكن؟ و چرا حرث و نسل را تباه مىیداندازو در زمین فساد راه مى یدریزمى

  !میكندفاع مى خود د از حق مشروعنگویمى

پس روشن شد كه دفاع از حقوق انسانیت حقى است مشروع و فطرى، و فطرت، 

  .دانداستیفاى آن حق را براى انسان جایز مى

ترین حقوق انسانیت توحید و قوانین دیني است كه بر قرآن كریم اثبات نموده كه مهم
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ترین كنند بر اینكه مهماساس توحید تشریع شده، همچنانكه عقالى اجتماع انسانى نیز حكم مى

حقوق انسان حق حیات در زیر سایه قوانین حاكم بر جامعه انسانى است، قوانینى كه منافع 

 كند. حیاتشان حفظ مى افراد را در

 (103ص  2سوره بقره  ج: 190)مستند: ذیل آیه 

 

  مفهوم جهاد وحق جهاد

 

لَّةَ »  - یِن ِمْن َحَرجٍ  م ِ ِ َحقَّ ِجَهاِدِه  ُهَو اْجتَبَاُكْم َو َما َجعََل َعلَْیكْم فى الد ِ َو َجاِهدُوا فى َّللاَّ

اُكُم  سوُل شِهیداً َعلَْیكْم َو أَبِیُكْم إِْبَرِهیَم  ُهَو سمَّ اْلُمسِلِمیَن ِمن قَْبُل َو فى َهذَا ِلیَُكوَن الرَّ

ِ ُهَو َمْواَل  َكوةَ َو اْعتَِصُموا بِاَّللَّ   کمتَُكونُوا شَهدَاَء َعلى النَّاِس  فَأَقِیُموا الصلَوةَ َو َءاتُوا الزَّ

 !فَنِْعَم اْلَمْولى َو نِْعَم النَِّصیرُ 

كنید چنانكه سزاوار كارزار كردن براى او است او شما  و در راه خدا كارزار -

را برگزید و در این دین براى شما دشوارى ننهاده آئین پدرتان ابراهیم است و 

او شما را از پیش و هم در این قرآن مسلمان نام داد تا این پیغمبر بر شما گواه 

به خدا تكیه  باشد و شما بر مردم گواه باشید پس نماز گزارید و زكات دهید و

  !«كنید كه او موالى شما است و چه خوب موال و چه خوب یاورى است

  

به معناى بذل جهد و كوشش در دفع دشمن است و بیشتر  جهادمه کل   

شود به طورى شود و لیكن گاهى به طور مجاز توسعه داده مىبر مدافعه به جنگ اطالق مى

شیطان كه  :مانند، شودكه شامل دفع هر چیزى كه ممكن است شرى به آدمى برساند مى

 كند و امثال اینها. به بدیها امر مىسازد و نفس اماره كه آن نیز آدمى را آدمى را گمراه مى

نفس در هایش و مخالفت با در نتیجه جهاد شامل مخالفت با شیطان در وسوسه

 ،نامید جهاد اكبرجهاد را  وسل م این قسموآلهعلیههللاشود كه رسول خدا صلىهایش مىخواسته

و ظاهرا مراد از جهاد در آیه مورد بحث معناى اعم از آن و از این باشد و همه را شامل 

كرده به خوبى این  « در راه خدا » بینیم كه آن را مقید به قیدشود مخصوصا وقتى مى

فهمیم چون این آیه جهاد را متعلق كرده بر كارى كه در راه خدا انجام شود عمومیت را مى

 .تپس جهاد اعم اس

است و بنا بر اینكه آن  «،و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا »باز مؤید این احتمال آیه

شود كه جهاد شما در حق جهاد این مى .معناى اعم باشد معناى اینكه فرمود: جهاد كنید

نه هم جهاد و هم تجارت یا سیاحت یا غیر  )یعنى فقط جهاد باشد معناى جهاد خالص باشد

و نیز خالص براى خدا باشد و غیر خدا در آن شركت نداشته باشد، نظیر آن آیه كه  ،(آن

كه حق تقوى آن است كه فقط پرهیز از خدا باشد نه  «،اتقوا هللا حق تقاته »فرماید:مى

 چیزهاى دیگر. 

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                            کتاب چهل و هفتم: جنگ و صلح-مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم 11

 (581ص :    14المیزان ج :  سوره حج     78و  77) مستند: آیه  

 

  فرمان داده!معرفى جهادى كه قرآن بدان 
 

 و یا از فرمان جهادش  كرده؟ دعوت كشورگشائى و آیا قرآن بشر را به خونریزى

خوریم كه مسلمانان را به ترك قتال و در قرآن كریم به آیاتى بر مى  هدف دیگرى دارد؟

 تحمل هر آزار و اذیتى در راه خدا دعوت كرده، از آن جمله فرموده:

 «،قل یا ایها الكافرون ال اعبد ما تعبدون، و ال انتم عابدون ما اعبد » -

 و نیز فرموده:

 «،فاصبر على ما یقولون » -

 فرماید:و نیز مى

ا لم تر الى الذین قیل لهم كفوا ایدیكم و اقیموا الصلوة و آتوا الزكوة فلما كتب  » -

 ....«علیهم القتال

 كند به آیه:و گویا این آیه اشاره مى

ود كثیر من اهل الكتاب لو یردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند  » -

انفسهم، من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا و اصفحوا حتى یاتى هللا بامره، ان هللا 

 « ..!ء قدیر، و اقیموا الصلوة و آتوا الزكوة.على كل شى

 

شات كنند، و در برابر كرد تا با كفار ممابعد از آنكه مدتها مسلمین را سفارش مى  

آزار و اذیتشان صبر و حوصله به خرج دهند، آیاتى دیگر نازل شد و مسلمین را امر به قتال 

 گذرد:با آنان نمود، كه بعضى از آنها در اینجا از نظر خواننده مى

اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، و ان هللا على نصرهم لقدیر، الذین اخرجوا  » -

  ! «ق، اال ان یقولوا ربنا هللامن دیارهم بغیر ح

و ممكن است بگوئیم آیه شریفه در باره دفاعى نازل شده است، كه در واقعه بدر و 

 اند.امثال آن مامور بدان شده

 :و همچنین آیه شریفة

و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة، و یكون الدین كله هلل فان انتهوا فان هللا بما  » -

  ! «موا ان هللا مولیكم نعم المولى و نعم النصیریعملون بصیر و ان تولوا فاعل

 :و نیز آیه شریفة

 «و قاتلوا فى سبیل هللا الذین یقاتلونكم، و ال تعتدوا، ان هللا ال یحب المعتدین! » -

 

 شریفه: مانند آیة ،دسته دیگر آیاتى است كه در باره قتال با اهل كتاب نازل شده

قاتلوا الذین ال یؤمنون باهلل و ال بالیوم االخر، و ال یحرمون ما حرم هللا و  » -

 رسوله، و ال یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید
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 !«وهم صاغرون

 

دسته دیگر آیات قتال با عموم مشركین است، كه غیر از اهل كتابند، مانند آیه 

 :شریفة

و قاتلوا المشركین كافة كما  »و آیة  «فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم, » -

 «یقاتلونكم كافة.

 

  

دهد با عموم كفار چه مشرك و چه اهل كتاب دسته دیگر آیاتى است كه دستور مى

 شریفه: قتال كنید، مانند آیة

 «قاتلوا الذین یلونكم من الكفار، و لیجدوا فیكم غلظة !  » -

 

سازد كه اسالم و دین توحید این شد كه قرآن كریم خاطرنشان مىو چكیده سخن 

تواند انسانیت را در زندگیش به صالح اش فطرت است، و بهمین جهت مىاساس و ریشه

 بكشاند:

فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة هللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق هللا ذلك  » -

 «ن.الدین القیم و لكن اكثر الناس ال یعلمو

 ترین حقوق قانونى انسانى است،اقامه دین و نگهدارى آن مهم و به همین دلیل

 همچنانكه در جاى دیگر فرمود:

شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا، و الذى اوحینا الیك و ما وصینا به  » -

  «ابراهیم و موسى و عیسى ان اقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه!

 

دفاع از این حق فطرى و مشروع، حقى كند به اینكه آنگاه حكم مىکریم قرآن 

 كه آن نیز فطرى است: دیگر است

و لو ال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و مساجد یذكر  » -

 «فیها اسم هللا كثیرا و لینصرن هللا من ینصره ان هللا لقوى عزیز!

 

ه روى پاى خود، و زنده ماندن یاد خدا در قائم ماندن دین توحید بآیه به حكم این 

نظیر این آیه  زمین، منوط به این است كه خدا به دست مؤمنین دشمنان خود را دفع كند،

 :شریفه آیة

  ! «و لو ال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض » -

 

 و نیز در ضمن آیات قتال در سوره انفال این جمله را آورده كه:

 !«لیحق الحق و یبطل الباطل، و لو كره المجرمون  » -
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 فرماید:و آنگاه بعد از چند آیه مى

 ! «یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم » -

 

 زنده كننده مؤمنینخواند كه در این آیه جهاد و قتالى را كه مؤمنین را بدان مى

خوانده است، و معنایش این است كه قتال در راه خدا چه به عنوان دفاع از مسلمین و از 

در حقیقت دفاع از حق انسانیت است، و آن حق بیضه اسالم باشد، و چه قتال ابتدائى باشد 

عبارت است از حقى كه در حیات خود دارد، پس شرك به خداى سبحان هالك انسانیت، و 

ن چراغ درون دلها است، و قتال كه همان دفاع از حق انسانیت مرگ فطرت، و خاموش شد

 سازد . اش مىو بعد از مردن آن حق دوباره زنده گرداند،است این حیات را بر مى

 

اسالم به منظور تطهیر شود كه از اینجاست كه هر خردمند هوشیار متوجه مى

اید حكمى دفاعى داشته زمین از لوث مطلق شرك و خالص ساختن ایمان به خداى سبحان ب

هاى علنى چون قتال در آیاتى كه از نظر خواننده گذشت قتال براى از بین بردن شركباشد، 

و وثنیت بود، نه شركهاى در لفافه، و یا به منظور اعالى كلمه حق بر كلمه اهل كتاب، و 

 وادار ساختن آنان به پرداخت جزیه بود . 

فرماید كه اهل كتاب مى ر لفافه به میان آمده وو در خود این آیات سخن از شركهاى د

شود هر چند به خیال گروند، پس معلوم مىبه خدا و رسولش ایمان ندارند، و به دین حق نمى

دارند، و خود داراى دین توحید هستند، و لیكن در حقیقت مشركند، و شرك خود را پنهان مى

 ه دین حق وادار سازد . كند آنان را بدفاع از حق فطرى انسانیت ایجاب مى

و قرآن كریم هر چند بطور صریح حكمى در باره این دفاع بیان نكرده، لیكن با 

اى كه داده كه مؤمنین علیه دشمنانشان روزى در پیش خواهند داشت، و با در نظر وعده

یم فهمهاى در لفافه، از اینجا مىشود مگر با قتال علیه شركداشتن اینكه این وعده منجز نمى

است  قتال براى اقامه اخالص در توحید كه خداى تعالى این مرتبه از قتال را هم كه همان

 گذرد:دهد از نظر خواننده مىتشریع نموده است، اینك آیاتى كه وعده نامبرده را مى

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، لیظهره على الدین كله و لو كره  » -

 !«المشركون

 فرماید:تر این آیه است كه مىروشنو از این آیه 

 !«و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر: ان االرض یرثها عبادى الصالحون » -

 فرماید:تر این آیه است كه مىو باز از این هم صریح

وعد هللا الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى االرض، كما  » -

لهم دینهم، الذى ارتضى لهم، و لیبدلنهم من استخلف الذین من قبلهم، و لیمكنن 

 !« بعد خوفهم امنا یعبدوننى، ال یشركون بى شیئا

فهمیده “ و چیزى شریكم نسازند!” به قرینه جملة “ ! مرا بپرستند” چون از جملة 

 اخالص و با حقیقت ایمان است. عبادت با ،شود منظور از عبادتمى
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 فرماید:داند، و مىمانها را شرك مىبینیم كه بعضى از ایو در آیه زیر مى

  «،و ما یؤمن اكثرهم باهلل اال و هم مشركون » -

شود خدا روزى را وعده داده كه در آن روز زمین تصفیه شده، و پس معلوم مى

گیرد، روزى كه در آن روز غیر خدا پرستش نشود، و خالص در اختیار مؤمنین قرار مى

 . خداى تعالى بطور حقیقت پرستش گردد

و بسا كه بعضى توهم كنند: این وعده الهى مستلزم تشریع حكم دفاع نیست، چون 

ممكن است بدون توسل به اینگونه اسباب ظاهرى بلكه به وسیله مصلحى غیبى این غرض 

منافات دارد، براى اینكه   «لیستخلفنهم فى االرض»حاصل گردد، اما این حرف با جملة

اى از بین بروند، و یا از مكانى كه بودند كوچ كنند، و دهیابد كه عاستخالف وقتى تحقق مى

 اى دیگر جاى آنان را بگیرند، پس مساله قتال در این جمله خوابیده است . عده

 فرماید:از سوره مائده مى 54عالوه بر اینكه آیه 

یا ایها الذین آمنوا من یرتد منكم عن دینه فسوف یاتى هللا بقوم یحبهم و یحبونه، ”  -

اذلة على المؤمنین، اعزة على الكافرین، یجاهدون فى سبیل اله، و ال یخافون لومة 

 “الئم ! 

به این معنا اشاره دارد، كه به زودى به امر خدا دعوتى حقه و نهضتى دینى به و 

پا خواهد خواست، و معلوم است كه چنین دعوت و نهضتى بدون جهاد و خونریزى تصور 

 ندارد.

اند نیز داده پاسخ ایرادى كه به حكم جهاد در اسالم كرده با بیانى كه گذشت

هاى دینى تا آنجا كه از انبیاى گذشته سراغ گویند: نهضتشود، چون اشكال كنندگان مىمى

داریم طورى بوده كه با جهاد سازش نداشته، چون دین انبیا در سیر و پیشرفتش تنها به 

ر ایمان، تا در صورت تخلف پاى قتال به میان دعوت و هدایت تكیه داشته، نه اكراه مردم ب

آید، و در نتیجه خونریزى و اسیرى و غارت مطرح شود. و بهمین جهت است كه چه بسا 

اشخاصى چون مبلغین مسیحیت دین اسالم را دین شمشیر و خون دانسته، و بعضى دیگر 

 اند.دین اجبار و اكراه خوانده

 :گویدشود، این است كه قرآن مىاستفاده مىپاسخى كه گفتیم از بیان گذشته ما 

كند، اسالم اساسش بر حكم فطرت بشر است، فطرتى كه هیچ انسانى در احكام آن تردید نمى

دانند كه فطرت بدان حكم كرده باشد، و به سویش و كمال انسان در زندگیش را همان مى

ى كه باید قوانین فردى و اكند به اینكه تنها اساس و پایهاین فطرت حكم مىو بخواند، 

اجتماعى بشر بر آن اساس تضمین شود، توحید است، و دفاع از چنین اساس و ریشه و 

و بشر  انتشار آن در میان جامعه، و نگهبانى آن از نابودى و فساد، حق مشروع بشر است

ممكن اى كه ممكن باشد، البته از آنجائى كه باید حق خود را استیفا كند، حال به هر وسیله

است در استیفاى این حق خود دچار تندرویها و یا كندرویها شود، خود قرآن راه اعتدال و 

روى را ارائه داده، نخست استیفاء این حق را با صرف دعوت آغاز كرده، و دستور میانه

هاى كفار را تحمل كنند، و در مرحله دوم از جان و مال و ناموس داده تا در راه خدا اذیت
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از بیضه اسالم دفاع نموده، متجاوزین را سر جاى خود بنشانند، و در مرحله سوم  مسلمین و

اعالن جنگ دهند، و قتال ابتدائى را آغاز كنند، كه هر چند به ظاهر قتالى است ابتدائى، 

است و اسالم هرگز قبل  دفاع از حق انسانیت و كلمه توحید و یكتاپرستىدر حقیقت لیكن 

اتمام حجت جنگ را آغاز نكرده است، همچنانكه تاریخ زندگى  از دعوت به زبان خوش و

 كه عادتش بر این جریان داشته، و خداى تعالى در این باره فرموده:،پیامبر اسالم شاهد است

 

 “ادع الى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة، و جادلهم بالتى هى احسن!”  -

 

ان گفته ما است، كه اسالم و این آیه شریفه مطلق است، و اطالقش دلیل بر هم

و نیز  .جنگ را آغاز نكرده است ،هرگز قبل از دعوت به زبان خوش و اتمام حجت

 فرموده:

 “لیهلك من هلك عن بینة، و یحیى من حى عن بینة ! ”   -

 

اند الزمه توسل به جنگ و زور این است كه بعد از غلبه اسالم بر و اما اینكه گفته

گوئیم: این اشكال وارد نیست ترس مسلمان شوند، در جواب مىاى از افراد از كفر پاره

براى اینكه اگر احیاء انسانیت و رساندن انسانها به حیات انسانیشان موقوف شد بر اینكه این 

حق مشروع را كه همه انسانهاى سلیم الفطره خواهان آن هستند بر چند نفرى كه سالمت 

كنیم، و هیچ عیبى و اشكالى هم ندارد، ، تحمیل مىاند تحمیل كنیمفطرت خود را از دست داده

دهیم ) كه چه بسا هاى بالغه و روشن كردن حق انجام مىالبته این كار را بعد از اقامه حجت

از آن عده معدود چند تنى به وسیله همین اقامه حجت بخود آیند، و تسلیم حكم فطرت خود 

 شوند.( 

اى است كه روند، طریقهزیر بار قانون نمى هائى كهو مساله تحمیل قانون به اقلیت

ها دایر است، نخست افراد متمرد و متخلف از قانون را دعوت به در میان همه ملتها و دولت

اى كه ممكن باشد قانون را بر كنند، آنگاه اگر زیر بار نرفتند، به هر وسیلهرعایت قانون مى

باید به قانون عمل كنند،  د باالخره همهكنند، هر چند به جنگ و كشتار باشآنان تحمیل مى

 حال یا بطوع و رغبت خود، و یا به اكراه.

عالوه بر اینكه مساله اكراه و اجبار نسبت به قوانین دینى در بیش از یك نسل اتفاق 

افتد، چون اصوال همیشه كره زمین محل زندگى یك نسل است، و این یك نسل است كه نمى

اغى داشته باشد و تعلیم و تربیت دینى نسلهاى آتیه و بعدى را ممكن است افرادى سركش و ی

آورد و قهرا همه افراد بطوع و رغبت خود به كند، و او را با دین فطرى بار مىاصالح مى

 افتد.آورند، و خالصه در نسلهاى بعد دیگر اكراهى اتفاق نمىسوى دین توحید رو مى

انبیا كارشان صرف دعوت و هدایت بود،  اند: سایرو اما اینكه اشكال كرده و گفته

و تاریخ زندگى آن حضرات تا آنجا كه در دسترس ما است هیچ نشان نداده كه دست به 

اى كرده باشند كه زمینه قیام برایشان فراهم اسلحه برده باشند، و یا اصوال پیشرفت آنچنانه
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مواره مقهور و مظلوم بینیم هشده باشد، این نوح و هود و صالح علیهم السالمند كه مى

شان كرده بود، و همچنین عیسى اند، و سلطه دشمن از هر طرف احاطهدشمنان بوده

در ایامى كه در بین مردم بود و مشغول به دعوت بود هیچ پیشرفتى نكرد و به  السالمعلیه

اى انگشت شمار به نام حواریین دورش را نگرفتند، با این حال او چگونه جز عده

بینیم بعد از آمدن ناسخ ست قیام كند، و این انتشارى كه در دعوت آن جناب مىتوانمى

شریعتش یعنى آمدن اسالم صورت گرفت، آرى بعد از آنكه اسالم طلوع كرد جمعى كه 

خواستند زیر بار اسالم بروند، سنگ مسیحیت را به سینه زدند، و نتیجتا مسیحیت رواج نمى

  یافت.

انبیا هم بودند كه در راه خدا قیام كرده، و دست به  عالوه بر اینكه جمعى از

برند، قرآن كریم بطور اشاره و اى از آنان را نام مىشمشیر زدند، كه تورات و قرآن عده

 فرماید:بدون ذكر نام مى

وهنوا لما اصابهم فى سبیل هللا ، و  و كاین من نبى قاتل معه ربیون كثیر، فما”  -

هللا یحب الصابرین، و ما كان قولهم اال ان قالوا  ما ضعفوا و ما استكانوا، و

ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا، و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم 

 “الكافرین!

 

كند كه موسى قوم خود را دعوت كرد تا با قوم عمالقه قتال كنند، و و نیز نقل مى

 فرماید:مى

یا قوم ادخلوا االرض المقدسة  -فرماید ىتا آنجا كه م -و اذ قال موسى لقومه ”  -

تا آنجا كه  -التى كتب هللا لكم، و ال ترتدوا على ادباركم، فتنقلبوا خاسرین 

قالوا یا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت و ربك  -فرماید مى

 !“فقاتال انا هیهنا قاعدون 

  

 و نیز فرموده:

اسرائیل؟ اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى  ا لم تر الى المال من بنى”  -

 تا آخر داستان طالوت و جالوت.“ سبیل هللا...،

 فرماید:و نیز در داستان سلیمان و ملكه سبا مى

قال ارجع الیهم،  -فرماید تا آنجا كه مى -اال تعلوا على و اتونى مسلمین ”  -

 “نها اذلة و هم صاغرون!فلناتینهم بجنود ال قبل لهم بها، و لنخرجنهم م

كرده تهدیدى است “ ،فلناتینهم بجنود ال قبل لهم بها” و این تهدیدى كه با جملة 

 ابتدائى و ناشى از دعوتى ابتدائى بوده است.

 (97ص :    2المیزان ج : ) مستند: آیات مندرج در متن      
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 سابقه تاریخی جهاد و ماهیت الهي آن

 

ُ اْلُمْلك َو الِحكَمةَ َو َعلََّمهُ فََهَزُموُهم بِإِذْ  »... - ِ َو قَتََل دَاُودُ َجالُوت َو َءاتَاهُ َّللاَّ ِن َّللاَّ

َ ذُو  ِ النَّاس بَْعضُهم بِبَْعٍض لَّفَسدَِت األَْرض َو لَكنَّ َّللاَّ ا یَشاُء  َو لَْو ال دَْفُع َّللاَّ ِممَّ

 !فَضٍل َعلى اْلعَلَِمینَ 

و داود جالوت را بكشت و خدایش  پس به خواست خدا شكستشان دادند -

خواست به او بیاموخت اگر بعض مردم پادشاهى و فرزانگى بداد و آنچه مى

شد ولى خدا با اهل جهان صاحب كرد زمین تباه مىرا به بعضى دیگر دفع نمى

 !«كرم است

 

این آیات شریفه به سابقه جهاد در تاریخ بنی اسرائیل یعنی مبارزه طالوت و همراه 

 حضرت داود علیه السالم، علیه جالوت و دشمنان دین توحید اشاره کرده، و می فرماید:او 

سپاهیان را بیرون برد گفت خدا شما را با نهرى امتحان كند، ت و همینكه طالو -

مگر آن  ،هر كه از آن بنوشد از من نیست و هر كس از آن ننوشد از من است

 .كس كه با مشت خود كفى بردارد و لبى تر كند

و از آن همه لشگر به جز اندكى، همه نوشیدند و همینكه او با كسانى كه ایمان  -

گفتند امروزه ما را طاقت جالوت و سپاهیان وى  ،هر بگذشتنداشتند از 

چه گفتند:  ،روندآنها كه یقین داشتند به پیشگاه پروردگار خویش مى .نیست

و  اندار غلبه كردهبسیار شده كه گروهى اندك به خواست خدا بر گروهى بسی

 !خدا پشتیبان صابران است

با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند گفتند: پروردگارا صبرى به ما ده  و چون -

 و قدمهایمان را استوار ساز و بر گروه كافران پیروزمان كن! 

و خدایش  داود جالوت را بكشتپس به خواست خدا شكستشان دادند و  -

 .خواست به او بیاموختمى پادشاهى و فرزانگى بداد و آنچه

ولى  ،شدكرد زمین تباه مىبعض مردم را به بعضى دیگر دفع نمىخدا اگر  -

 .خدا با اهل جهان صاحب كرم است

 خوانیم و همانا تو از پیامبرانى! هاى خدا است كه ما به حق بر تو مىاین آیت -

  

ى داشتند، با اجمعیت بنى اسرائیل كثرت قابل مالحظهآیات فوق حکایت دارد که 

 ،اینكه به حكم جمالت بعدى همین آیه، مؤمنین واقعى آنان، بعد از عبور از نهر اندك بودند

 ها همیشه مؤمنین پایدار مى مانند. دهد كه در سختىو این مالكى دست مى

 

اى است به یك حقیقت كه از سراپاى این داستان استفاده در مجموع این گفتار اشاره

اى بسیار قلیل و از نظر روحیه شود، و آن این است كه خداى تعالى قادر است عدهمى
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 .مردمى ناهماهنگ را برلشكرى بسیار زیاد یارى دهد

اندهى كردند، و تمامى بنى اسرائیل از پیامبر خود درخواست فرم :توضیح اینكه

همگى پیمان محكم بستند كه آن فرمانده را نافرمانى نكنند، و كثرت جمعیت آنان آنقدر بود 

بعد از تخلف جمعیت بسیارى از آنان از شركت در جنگ، تازه باقى مانده آنان حتی كه 

آید كه اكثرشان رفوزه و جنودى بودند، و این جنود هم در امتحان آب نهر كه داستانش مى

مردود شدند، و به جز اندكى از آنان در آن امتحان پیروز نشد، و تازه آن عده اندك هم 

هماهنگ نبودند، بخاطر اینكه بعضى از آنان یك شب آب خوردند، و معلوم شد كه دچار 

نفاق هستند، پس در حقیقت آنچه باقى ماند، اندكى از اندك بود، در عین حال پیروزى نصیب 

 مان داشتند و در برابر لشكر بسیار انبوه جالوت صبر كردند.آن اندك شد، چون ای

 (441ص :    2سوره بقره    المیزان ج :  252تا  249آیه ) مستند: 

 

 جنگ و جهاد،  و رسالت پیامبران
 

ُ  َو َرفََع بَْعضُهْم ”  - ن كلََّم َّللاَّ ْنُهم مَّ سُل فَضْلنَا بَْعضُهْم َعلى بَْعٍض  م ِ تِْلك الرُّ

ُ َما  دََرَجٍت  َو َءاتَْینَا ِعیسى اْبَن َمْریََم اْلبَی ِنَِت َو أَیَّْدنَهُ بُِروح اْلقُدُِس  َو لَْو شاَء َّللاَّ

ْن َءاَمَن َو  ن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبَی ِنَت َو لَِكِن اْختَلَفُوا فَِمنُهم مَّ اْقتَتََل الَِّذیَن ِمن بَْعِدِهم م ِ

ن َكفَرَ  َ یَْفعَُل َما یُِرید  ِمنُهم مَّ ُ َما اْقتَتَلُوا َو لَِكنَّ َّللاَّ  !َو لَْو شاَء َّللاَّ

ایم بعضى از آنان این پیامبران بعضى از ایشان را بر بعض دیگر برترى داده -

ها باال برد و كسى بوده كه خدا با وى سخن گفت و بعضى از آنان را مرتبه

روح پاك قوى كردیم اگر خدا دادیم و او را به  بیناتعیسى بن مریم را 

ها كه سویشان آمده خواست كسانى كه پس از پیامبران بودند با وجود حجتمى

كردند ولى مختلف شدند، از آنان كسانى بودند كه ایمان بود با هم جنگ نمى

خواست با هم كارزار داشتند و كسانى بودند كه كافر بودند، اگر خدا مى

 “كند! واهد مىكردند ولى خدا هر چه بخنمى

  

آیه شریفه، در مقام رد توهمى است كه چه بسا به ذهن برسد، و آن توهم این است 

كه رسالت، خصوصا از این جهت كه همراه با معجزاتى روشن است كه بر حقانیت آن 

هاى خانمان برانداز را از بین ببرد، نه اینكه خود رسالت، كند، باید بالى جنگداللت مى

 .برافروزدآتش جنگ را 

دهد كه قتال معلول این اشكال را در آیه مورد بحث، خداى تعالى چنین پاسخ مى

آورند، چون اگر اختالفى نباشد كار اجتماعات به اختالفى است كه امتها خودشان پدید مى

 كشد. جنگ نمى

پس علت به وجود آمدن جنگها در بین مردم، اختالف آنان است، و اگر خدا 
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آمد، و یا گذاشت اختالفى پدید آید، و در نتیجه، جنگ هم پدید نمىبه كلى نمىخواست، یا مى

كرد، لیكن خداى سبحان آنچه را كه ما مى خواهیم، بعد از پیدا شدن این علت آن را خنثى مى

كند و یكى از چیزهائى را دهد چون تابع خواست ما نیست، او هر چه بخواهد مىانجام نمى

ها را نگیرد و امور عالم طبق سنت العلل و االسباب كه جلوى علت كه خواسته، این است

 شود.جریان یابد، این اجمال و خالصه پاسخى است كه از آیه استفاده مى

تنها كارى كه خداى تعالى ممكن است انجام دهد، دخالت تشریعى است، به اینكه 

این جهت خداى تعالى دستور و از  ،امر بفرماید، جنگ نكنید و یا دستور بدهد كه جنگ بكنید

وحى را داده و فرموده، جنگ بكنید و منظور او از این دستور آزمایش بندگان است تا معلوم 

كند افراد خبیث كدام، و پاكان چه كسانى هستند، مردم با ایمان كدام و دروغگویان چه 

 كسانى هستند.

اینكه قتال در بین امتهاى انبیا كه بعد از آن حضرات پدید آمده  ،و سخن كوتاه

امرى غیر قابل اجتناب بوده، براى اینكه اختالف دو جور است یكى اختالف ناشى از سوء 

شود، و یكى تفاهم كه بعد از آنكه طرفین سخن یك دیگر را فهمیدند اختالفشان برطرف مى

شود، چنین اختالفى باالخره به جنگ منجر مىاختالف ناشى از زورگوئى و طغیان است، 

تواند اختالف به معناى اول را برطرف كند، و شبهاتى كه در دلها پیدا مقام رسالت تنها مى

تواند از روى گرى و لجاجت و نظائر این صفات پست را نمىشده برطرف سازد، اما یاغى

ث چنین رذائلى پاك سازد، جنگ تواند زمین را از لوزمین براندازد، و تنها عاملى كه مى

 است و بس! 

 (468ص :    2سوره بقره   المیزان ج : 253آیه ) مستند:     

 

 

 حكم جهاد،  و مفهوم ال اكراه في الدین
 

شدُ ِمَن الغَى   ال”  - یِن  قَد تَّبَیَن الرُّ ِ   إِْكَراهَ فى الد ِ فََمن یَْكفُْر بِالطغُوِت ویُْؤِمن بِاَّللَّ

ُ سِمیٌع َعِلیمٌ فَقَِد   ! استَْمسك ِباْلعُْرَوةِ اْلُوثْقَى ال انِفصاَم لََها  َوَّللاَّ

هیچ اكراهى در این دین نیست، همانا كمال از ضالل متمایز شد، پس هر كس  -

به طغیانگران كافر شود و به خدا ایمان آورد، بر دستاویزى محكم چنگ زده 

 “و دانا است !  است، دستاویزى كه ناگسستنى است و خدا شنوا

 

را “ قد تبین الرشد من الغى،” جمله “ ال اكراه فى الدین،” خداى تعالى دنبال جمله

آورده، تا جمله اول را تعلیل كند، و بفرماید كه چرا در دین اكراه نیست، و حاصل تعلیل این 

وقتى مورد  -زند كه معموال از قوى نسبت به ضعیف سر مى -است كه اكراه و اجبار 

گیرد كه قوى و ما فوق )البته به شرط اینكه حكیم و عاقل باشد، و بخواهد اجت قرار مىح
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( مقصد مهمى در نظر داشته باشد، كه نتواند فلسفه آن را به زیر ،ضعیف را تربیت كند

دست خود بفهماند) حال یا فهم زیر دست قاصر از درك آن است و یا اینكه علت دیگرى در 

دهد كه كورانه از شود، و یا به زیردست دستور مىوسل به اكراه مى( ناگزیر مت،كار است

او تقلید كند و ... و اما امور مهمى كه خوبى و بدى و خیر و شر آنها واضح است، و حتى 

آثار سوء و آثار خیرى هم كه به دنبال دارند، معلوم است، در چنین جائى نیازى به اكراه 

از دو طرف خیر و شر را انتخاب كرده و عاقبت آن را نخواهد بود، بلكه خود انسان یكى 

از این قبیل امور است، چون حقایق آن روشن، و  دینو  ،پذیرد( مى،هم )چه خوب و چه بد

تر كرده است. پس راه آن با بیانات الهیه واضح است، و سنت نبویه هم آن بیانات را روشن

در پیروى دین و غى در ترك دین و گردد كه رشد معنى رشد و غى روشن شده و معلوم مى

 روگردانى از آن است، بنابر این دیگر علت ندارد كه كسى را بر دین اكراه كنند. 

مبنا و اساس دین كند بر اینكه و این آیه شریفه یكى از آیاتى است كه داللت مى

اى پس سست بودن سخن عده ،اسالم شمشیر و خون نیست، و اكراه و زور را تجویز نكرده

از آنها كه خود را دانشمند دانسته، یا متدین به ادیان دیگر هستند، و یا به هیچ دیانتى متدین 

اند كه: اسالم دین شمشیر است، و به مساله جهاد كه یكى از اركان این دین نیستند، و گفته

 شود.اند، معلوم مىاست استدالل نموده

م مسلمانان را به سوى آن خوانده، قتال و جهاد به آن قتال و جهادى كه اسال

مالك زورمدارى نیست، و اسالم نخواسته است با زور و اكراه دین را گسترش داده و آن 

را در قلب تعداد بیشترى از مردم رسوخ دهد، بلكه به مالك حق مدارى است و اسالم به 

هاى فطرت ترین سرمایهیساین جهت جهاد را ركن شمرده تا حق را زنده كرده و از نف

یعنى توحید دفاع كند، و اما بعد از آنكه توحید در بین مردم گسترش یافت، و همه به آن 

گردن نهادند، هر چند آن دین، دین اسالم نباشد، بلكه دین یهود یا نصارا باشد، دیگر اسالم 

 !یك موحد دیگرى نزاع و جدال كنددهد مسلمانى با اجازه نمى

 (524ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  256آیة  ) مستند:  

 

 جنگ برای جلوگیري از فساد در زمین 
 

َ ذُو فَضٍل َعلى  » - ِ النَّاس بَْعضُهم بِبَْعٍض لَّفَسدَِت األَْرض َو لَكنَّ َّللاَّ َو لَْو ال دَْفُع َّللاَّ

 !اْلعَلَِمینَ 

شد ولى خدا مى كرد زمین تباهبعض مردم را به بعضى دیگر دفع نمىخدا اگر  -

 !« با اهل جهان صاحب كرم است

 

دانند كه منظور از فساد زمین، فساد سكنه زمین است، یعنى فساد اجتماع همه مى

انسانى، البته اگر به دنبال فساد اجتماع، خود كره زمین هم فاسد شود، این فساد به تبع 
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است كه قرآن از آن پرده شود، نه بالذات، و این خود یكى از حقایق علمى منظور آیه مى

 بردارى كرده است. 

گرفت، اجزاى نمىغلبه و دفع قرار ، و اگر بر پایه تاثیر و تاثر نظام اجتماع انسانى

گشت، و سعادت نوع شد، و در نتیجه اصال نظامى برقرار نمىاین نظام به هم مرتبط نمى

 شد.باطل مى

، یعنى بعضى بر بعض دیگر بوداگر فرض كنیم كه چنین دفعى در نظام بشر نمى

كرد، آن وقت هر فردى از افراد اجتماع كارى غلبه ننموده و اراده خود را بر او تحمیل نمى

كرد، هر چند كه با منافع دیگران منافات داشته باشد)حال چه آن خواست مىكه خودش مى

صرف كرده توانست او را از آن كار منكار مشروع باشد و چه نامشروع( و آن دیگرى نمى

  .و به كارى وادارد كه منافى با منافع خودش نباشد

در حقیقت مسئله دفع و غلبه، معنائى است عمومى كه در تمام شؤون اجتماع 

شود از اینكه انسان از یك سو بشرى جریان دارد، و وقتى مغز آن را بشكافیم عبارت مى

اش را برآورند، و از اینكه خواستهدیگران را به هر صورتى كه ممكن باشد، وادار كند به 

 سوى دیگر هر چه مزاحم و مانع انجام خواسته او است، از سر راه بردارد.

شود و هم در صلح هم در و این معنائى است عمومى كه هم در جنگ اعمال مى

سختى و هم در آسایش، هم در راحت و هم در ناراحتى، و اختصاص به یك طبقه یا دو طبقه 

و معلوم است كه این  ،هاى اجتماع در جریان استه در تمامى گروه و دستهندارد، بلك

 كشى مراتبى از شدت و ضعف دارد، كه یكى از آن مراتب، جنگ و قتال است. بهره

دانیم كه فطرى بودن دفع و غلبه اختصاص به مورد دفاع مشروع این را هم مى

كه دفاع به عدل و از حقى مشروع باشد، شود، چه آنجا ندارد، بلكه شامل همه انحاء دفاع مى

  .و چه به ظلم و از حقى خیالى و نامشروع

و این اصل فطرى است كه بشر در ایجاد اصل اجتماع آن را مورد استفاده قرار 

داد، و بعد از آنكه اجتماع را به وسیله آن تشكیل داد باز به وسیله آن، اراده خود را بر غیر، 

طغیان آنچه در دست غیر بود تملك كرد، و نیز به وسیله همین تحمیل كرده و به ظلم و 

اصل فطرى آنچه ظالم و طاغى از دست او ربوده بود، به خود باز گردانید، و نیز به وسیله 

همین اصل است كه حق را بعد از آنكه به خاطر جهل در بین مردم مرده بود احیا كرد، و 

مندى بشر از آن ع، اصلى است فطرى كه بهرهسعادتشان را تحمیلشان نمود، پس مساله دفا

 از یك بعد و دو بعد نیست . 

و لوال دفع ” و شاید همین حقیقتى كه ما خاطر نشان كردیم، منظور از آیه شریفه:  

باشد، مؤید این احتمال ذیل آیه است كه “ ،هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض

 !“ین و لكن هللا ذو فضل على العالم” فرماید:مى

 (444ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  252آیه ) مستند:   
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     جهاد عمومی برای گسترش اسالم در جهان

 

َن اْلكفَّاِر وَ »  َ  فِیُكمْ  ْلیَِجدُوا یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا قَِتلُوا الَِّذیَن یَلُونَُكم م ِ ِغْلظ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 !َمَع اْلُمتَِّقینَ 

اید با آن كسانى كه از كفار مجاور شمایند كارزار اى كسانى كه ایمان آورده -

  !«كنید، و باید در شما خشونتى ببینند، و بدانید كه خدا یار پرهیزكاران است

 

در این آیه شریفه دستور جهاد عمومى داده شده تا از هر طرف در دنیا، اسالم 

فه از مؤمنین باید با كفار هم جوار خود كارزار فرماید: هر طائگسترش یابد، چون وقتى مى

كنند معنایش همان گسترش دادن اسالم و برقرار كردن سلطنت اسالم است بر دنیا، و بر 

 تمامى ساكنین ربع مسكون. 

بخاطر شدت و سرسختى نشان دادن  «،و لیجدوا فیكم غلظة »در جمله غلظةمعناى 

خشونت و سنگدلى و بد اخالقى و قساوت قلب و معنایش این نیست كه با كفار ، و خداست

، زیرا این معنا با هیچ یك از اصول دین اسالم سازگار نیست، و جفا و بى مهرى نشان دهید

اند، و آیات مربوط به جهاد هم از هر تعدى و معارف اسالمى همه آن را مذمت و تقبیح كرده

 .ظلم و جفائى نهى كرده، كه شرحش در سوره بقره گذشت

اى است الهى به اینكه اگر تقوا پیشه وعده «،و اعلموا ان هللا مع المتقین» جمله  و

كند، و برگشت معناى آن به ارشاد مسلمین است، به اینكه همواره كنید خداوند یاریتان مى

مراقب خود باشند، و مقام پروردگار خود را نسبت به خود از یاد نبرند، و متوجه باشند كه 

اگر چنین كنند و تقوا بخرج دهند خدا وعده داده كه  و موالى ایشان است، كهخدا با ایشان 

 قرار خواهند گرفت.  دست باال و ما فوق همه عالمیان

  (551ص :    9المیزان ج :  سوره توبه   123) مستند: آیه  
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 فصل دوم

 

 تشریع جهاد

 و تعلیماتی برای آمادگی به جنگ
 

 

 ذهنی برای مواجهه با جنگایجاد آمادگی 

 

” َ َ َمَع الصبِرینَ ایَأ َو ال تَقُولُوا ، یَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا استَِعینُوا بِالصبِر َو الصلَوِة  إِنَّ َّللاَّ

ِ أَْمَوت  بَْل أَْحیَاٌء َولَِكن ال تَشعُُرونَ  َن َو لَنَْبلَُونَُّكم بِشىْ ، ِلَمن یُْقتَُل فى سبِیِل َّللاَّ ٍء م ِ

َن األَْمَوِل َو األَنفُِس َو الثََّمَرِت  َو بَشِر الصبِرینَ  الَِّذیَن ، الُخْوِف َو اْلُجوع َو نَْقٍص م ِ

ِ َو إِنَّا إِلَْیِه َرِجعُونَ  ِصیبَةٌ قَالُوا إِنَّا َّللَّ ب ِِهْم َو ، إِذَا أَصبَتُْهم مُّ ن رَّ أُولَئك َعلَیِهْم صلََوٌت م ِ

 !ُم اْلُمْهتَدُونَ َرْحَمةٌ  َو أُولَئك هُ 

 

اى كسانیكه ایمان آوردید از صبر و صالة استعانت جوئید كه خدا با صابران  -

 !است

هائى هستند و به كسى كه در راه خدا كشته شده مرده مگوئید بلكه اینان زنده -

 ،كنیدولى شما درك نمى

ما بطور حتم و بدون استثناء همگى شما را یا با خوف و یا گرسنگى و یا  -

آزمائیم، و تو اى پیامبر صابران را بشارت ها مىص اموال و جانها و میوهنق

 ،ده

رسد مي گویند: انا هلل و انا الیه یعنى آنهائى را كه وقتى مصیبتى بایشان مى -

 !ما ملك خدائیم و بسوى او باز خواهیم گشت -راجعون 

ه اینان مشمول صلواتى از پروردگارشان هستند و ایشان تنها ایشان را -

 “ گانند! یافته
  

 :توضیح

زند كه قبل از نازل شدن دستور جهاد و تشریع آن نازل شده، سیاق این آیات داد مى 

شوند و چون در این آیات از بالئى پیشگوئى شده كه بعدها مسلمانان با آن روبرو مى
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بینند، البته نه هر بال و مصیبت، بلكه بالى عمومى كه چون سایر مصائبى را بزودى مى

 بلیات معمولى و همیشگى نیست. 

آورد، صاحب بال هم در نیروى تعقلش و هم بالى فردى وقتى به فردى روى مى

بالهاى گیرد، و اما در استوارى عزمش و هم در ثبات نفسش، از قواى دیگر افراد كمك مى

كند و خوف شود، شعور عمومى را سلب مياش همه جا گسترده مىعمومى كه دامنه

این حقیقتى است كه آیات مورد بحث بدان اشاره  .گرددچندین برابر و وحشت متراكم مى

 دارد . 

وبا و  ،بالئى كه در آیات مورد بحث از آن سخن رفته، هر بالى عمومى نیست

بالئى  اند،خود مسلمانان خود را بدان نزدیك كرده بالئى است عام كهبلكه قحطى نیست، 

 .نده اجرم پیروى از دین توحید و اجابت دعوت حق بدان مبتال شده است كه ب

در آیات مورد بحث بطور اشاره خبر مي دهد: كه چنین محنتى و بالئى رو به 

آمدن است، چون در آیات، سخن از قتال و جهاد در راه خدا كرده چیزى كه هست این بال را 

بوصفى معرفى كرده كه دیگر چون سایر بالها مكروه و ناگوار نیست و صفت سوئى در آن 

 قتال مرگ و نابودى نیست، بلكه حیات است و چه حیاتى!! باقى نمانده و آن اینست كه این 

 

كند كه خود را براى قتال آماده كنند و به ایشان پس این آیات مؤمنین را تحریك مى

خبر مي دهد كه بال و محنتى در پیش دارند، بالئى كه هرگز به مدارج تعالى و رحمت 

در برابر آن صبر كنند و رسند، مگر آنكه پروردگارى و به اهتداء، بهدایتش نمى

هایش را تحمل نمایند، و به ایشان این حقیقت را تعلیم مي دهد كه باید براى رسیدن به مشقت

، از صبر كه از صبر و نماز استعانت بجوئیدفرماید: هدف از قتال استمداد بگیرند، مى

نماز كه عبارتست از خوددارى از جزع و ناشكیبائى و از دست ندادن امر تدبیر، و از 

” :كه همه امور بدست او است عبارت است از توجه بسوى پروردگار و انقطاع بسوى كسي

 “ اش از خداست! نیرو همه -ان القوة هلل جمیعا 

 

 

 دعوت به استعانت از صبر و نماز

 “!یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلوة ان هللا مع الصابرین” 

 

و احوالى است كه قرآن آنرا ستوده و مكرر امر بدان از بزرگترین ملكات  صـبـر

 اش فرموده:نموده است، تا بجائى كه قریب به هفتاد مورد شده، حتى در باره

 

 “!این صبر از كارهاى بس مهم است -ان ذلك من عزم االمور ”  -

این انــــــدرز  -و ما یلقیها اال الذین صبروا و ما یلقیها اال ذو حـظ عظیم ”  -
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اى پذیرد مگر صاحب بهرهو نمى ،پذیرد مگر كسانیكه صبر كنند نميرا 

 “عظیم! 

تنها صابرانند كه بدون حساب  -انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب”  -

 “اجرشان بتمام داده مي شود ! 

 

كه داراى این  خدا با صابران استرا چنین توصیف كرده كه  صبرخداى سبحان 

صفتند، و اگر در آیه مورد بحث تنها صبر را توصیف كرد و از نماز چیزى نفرمود، با 

نماز را توصیف كرده، بدین “  !و استعینوا بالصبر و الصلوة و انها لكبیرة...” اینكه در آیه: 

جهت بود كه مقام آیات مورد بحث مقام برخورد با مواقف هول انگیز و هماوردى با 

 تر است.عان است و در این مقام اهتمام ورزیدن به صبر مناسبشجا

و اما اینكه فرمود: خدا با صابران است این معیت غیر آن معیتى است كه در آیه: 

آمده، براى اینكه معیت در آیه “ ! او با شماست هر جا كه باشید -و هو معكم اینما كنتم” 

د بفرماید: خدا بر همه شما احاطه دارد سوره حدید معیت احاطه و قیمومت است، مي خواه

و قوام ذات شما به اوست، بخالف معیت در آیه مورد بحث كه بمعناى یارى كردن صابران 

 “صبر كلید فرج خدائى و یارى اوست.  -الصبر مفتاح الفرج ” است مي خواهد بفرماید:

 

ادتهائى است در باره آن همین قدر مي گوئیم: كه نماز از بزرگترین عب صلوةو اما 

 اش فرموده:كه قرآن بر آن تاكید بسیار دارد، حتى در باره

 

 ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر،”  -

 “نماز انسان را از فحشاء و منكر باز مي دارد!  -

 

كند، در صدر آن و در اولش نماز و در قرآن كریم در باره هر امرى سفارش مى

 آورد.را بیاد مى

 

 اعالم زنده بودن شهیدان تشویق به جهاد با
 

 “ و ال تقولوا لمن یقتل فى سبیل هللا اموات بل احیاء، ولكن ال تشعرون! ” 

 

و  ،مراد به حیات در آیه شریفه حیات حقیقى است نه صرف دل خوش كننده  

منظور از حیات شهیدان، حیاتى سعیده است نه صرف حرف، حیاتى است كه خداوند تنها 

 كند.یاء مىمؤمنین را با آن اح

كند: به اینكه شهدا بعد از مردن نیز در آیه مورد بحث به مؤمن و كافر خطاب مى

 كنید.فهمید، یعنى با حواس خود درك نمىاند، ولى شما نمىزنده
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اند مرده مگوئید و آنان را فانى و مي فرماید: كسانى را كه در راه خدا كشته شده

باطل نپندارید كه آن معنائى كه از دو كلمه مرگ و حیات در ذهن شما هست بر مرگ آنان 

صادق نیست، چون مرگ آنان آنطور كه حس ظاهر بین شما درك مي كند به معناى بطالن 

 ندگى است، ولى حواس شما آنرا درك نمي كند . نیست، بلكه مرگ آنان نوعى ز

فهمند كه كند و مىمعلوم است كه این خطاب، هم اولیاء كشته شده را بیدار مى

كشته شدن عزیزشان بیش از جدائى چند روز چیز دیگرى نیست، آنان نیز پس از زمانى 

حان و آن كوتاه بوى ملحق مي شوند و این جدائى چند روزه در مقابل مرضات خداى سب

نیست و هم افراد فدائى و آماده كشته شدن درجاتیكه عزیزشان به آن رسیده، غیر قابل تحمل 

فهمند كه در برابر شهادت به حیاتى طیب و سازد، چون مى كند و تشنه جهاد ميرا بیدار مى

 رسند.نعمتى دائم و رضوانى از خدا مى

ت كه حتى خطور و تصور بر مي خواهد بفرماید: آنقدر مطلب، یقینى و روشن اس

 كند.خالفش را هم تحمل نمى

 (516ص :    1سوره بقره     المیزان ج :  157تا  153آیه ) مستند:

 

 اولین حکم جهاد:

  زمینه، هدف، و فلسفه تشریع آن  

 

َ َعلى نَصِرِهْم لَقَِدیرٌ »  -  !  أُِذَن ِللَِّذیَن یُقَتَلُوَن بِأَنَُّهْم ظِلُموا  َو إِنَّ َّللاَّ

 

و خدا به نصرت  ،اجازه دارندكنند اند كارزار مىكسانى كه چون ستم دیده -

 ! «دادنشان قادر است

 

اند: :   این آیات متضمن اذن مؤمنین به قتال با كفار است، و به طورى كه گفته توضیح

، چون مسلمانان مدتها بود از رسول خدا است اى است كه در باره جهاد نازل شدهآیه اولین

كردند كه با مشركین قتال كنند، و حضرت به درخواست اجازه مى سل م ووآلهعلیههللاصلى

و تا است،  ام، و در این باب هیچ دستورى نرسیدهفرمود: من مامور به قتال نشدهایشان مى

آمدند كه یا كتك خورده بودند، و یا اى از مسلمانان نزدش مىدر مكه بود همه روزه عده

بودند و یا شكنجه دیده بودند، و در محضر آن جناب از وضع خود و ستمهایى  زخمى شده

كردند، حضرت هم ایشان را دیدند شكوه مىهاى آنان مىكلفتكه از مشركین مكه و گردن

 كرد تا آنكه این آیات نازل شد كه در آنها فرمود:تسلیت داده، امر به صبر و انتظار فرج مى

و خدا به نصرت دادنشان قادر  اجازه دارندكنند اند كارزار مىكسانى كه چون ستم دیده

 ! است
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و مردم را بر جهاد  ،چینى شدهآمده، و در آن زمینه اجازهصریحا كلمه در این آیه 

تهییج، و دلها را تقویت، و با وعده نصرت به طور اشاره و تصریح آنان را ثابت قدم نموده، 

 .یادآور شده است ،گر گذشته نمودهو رفتارى را كه خدا با اقوام ستم

و همه اینها از لوازم تشریع احكام مهم و بیان و ابالغ براى اولین بار آن است، آن 

حكم جهاد كه بناى آن بر اساس فداكارى و جانبازى است، و از دشوارترین احكام هم 

 . اجتماعى اسالم و مؤثرترین آنها در حفظ اجتماع دینى است

چینى و بسط كمى براى اولین بار بسیار احتیاج دارد به زمینهآرى ابالغ چنین ح

 اوالچونكه . كالم و بیدار كردن افكار، همچنانكه در همین آیات این روش به كار رفته است

كالم را با این نكته كه خدا موالى مؤمنین و مدافع ایشان است افتتاح نموده، سپس به طور 

: شما تاكنون مظلوم بودید، و قتال تنها راه حفظ اجتماع صریح اجازه قتال داده، و فرموده كه

صالح از ظلم ستمگران است، و در این جمله ایشان را به وصف صالحیت ستوده، و آنان 

شود دانسته، صالح عملى مى را شایسته و قابل براى تشكیل یك مجتمع دینى كه در آن اعمال

حكایت كرده، و وعده داده كه به زودى  آنگاه رفتار خداى را نسبت به اقوام ستمگر گذشته

 ت.انتقام ایشان را از ستمگران معاصرشان خواهد گرفت، همانطور كه از گذشتگان گرف

 

 اعالم دفاع خدا از مؤمنین و یاری آنها 

 

َ یُد»  - اٍن َكفُورٍ اَ إِنَّ َّللاَّ َ ال یِحب كلَّ َخوَّ  ! فُِع َعِن الَِّذیَن َءاَمنُوا  إِنَّ َّللاَّ

گران كفران پیشه كند كه خدا خیانتاند دفاع مىاز كسانى كه ایمان آوردهخدا   -

 !« را دوست ندارد

 

مؤمنین از امت است، هر چند كه بر حسب مورد با  الذین آمنوامراد از جمله 

مؤمنین آن روز اسالم منطبق است، چون آیات در مقام تشریع حكم جهاد است و حكم جهاد 

 تواند مخصص باشد. یك عصر نیست، و مورد نمى مختص به یك طایفه و اهل

 :فرمایدچینى شده، مىدهد زمینهدر این آیه براى مطالب آیه بعد كه اذن به قتال مى

دهد، چون كند، و شر مشركین را از ایشان دفع مىاند دفاع مىخدا از كسانى كه ایمان آورده

دارد، براى اینكه مشركین خیانت دارد، و مشركین را دوست نمىكه او ایشان را دوست مى

 .كردند

د بدین جهت است كه مؤمنین امانت را رعایت رداپس اگر او مؤمنین را دوست مى

 ،(كه امانت نزد مؤمنین است )پس در حقیقت خدا از دین خود. و نعمت خدا را شكر گزارند

 .كنددفاع مى
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و موالى مؤمنین است كه دشمنانشان را دفع كند، همچنانكه  و به همین جهت او ولى  

 ! « ان الكافرین ال مولى لهم ذلك بان هللا مولى الذین آمنوا و »فرموده:

 

 اذن مظلومان برای قتال

 

َ َعلى نَصِرِهْم لَقَِدیرٌ »  -  ! أُِذَن ِللَِّذیَن یُقَتَلُوَن بِأَنَُّهْم ظِلُموا  َو إِنَّ َّللاَّ

كنند اجازه دارند و خدا به نصرت اند كارزار مىستم دیده كسانى كه چون -

 ! «دادنشان قادر است

 

 فرمان به اذن باشد، نه اینكه بخواهد اذن کلمهآید كه مراد از از ظاهر سیاق بر مى

آید كه مراد از این اذن، بر مى «،للذین یقاتلون» دیگر اینكه از جمله . از اذن سابق خبر دهد

خود دلیل بر این است كه به چه  «للذین یقاتلون، »، و به همین جهت فرمود:استاذن به قتال 

 اند. كارى اجازه داده شده

را به فتح تاء و  لونقاتَ یُ قرائتى كه در میان همه مسلمین دائر است این است كه جمله 

شوند، خوانند، كه معنایش: كسانى كه مورد كشتار مشركین واقع مىبه صیغه مجهول مى

و فلسفه این اجازه هم همین است كه  ،(كشندیعنى كسانى كه مشركین ایشان را مى )ستا

 .مشركین آغاز به این عمل كردند، و اصوال خواستار جنگ و نزاعند

رساند اگر مسلمانان را اجازه قتال دادیم، به فهماند و مىعلت اذن را مى بانهم ظلموا

الذین اخرجوا » شد جمله اما اینكه چگونه ستم مىشد، و خاطر همین است كه به آنها ستم مى

 كند. آن را تفسیر مى «،من دیارهم بغیر حق ...

ذكر نكرد و نفرمود: خدا اجازه  ،و اما اینكه فاعل این اذن را كه چه كسى اجازه داده

كه  «،ان هللا على نصرهم لقدیر و »به منظور تعظیم و بزرگداشت خدا بوده، نظیر جمله ،داد

كند، تا به این گوید كه خدا ایشان را یارى مىنمى ،قدرت بر یارى را خاطر نشان كرده

وسیله اشاره به این نكته كرده باشد كه او اینقدر بزرگ است كه هیچ اعتنایى به این موضوع 

مشكلى براى كسى كه بر هر چیز قادر است  ندارد، و برایش حائز هیچ اهمیتى نیست، چون

 .كندستان خود را یارى نیست كه دو

 زمینه های صدور حکم جهاد   

 

-  « ِ ُ  َو لَْو ال دَْفُع َّللاَّ الَِّذیَن أُْخِرُجوا ِمن ِدیَِرِهم بِغَیِر َحٍق ِإال أَن یَقُولُوا َربُّنَا َّللاَّ

َمت صَوِمُع َو ِبیٌَع َو صلََوٌت َو َمسِجدُ یُْذكُر فِیَها اس ِ النَّاس بَْعضُهم بِبَْعٍض لَهد ِ ُم َّللاَّ

َ لَقَِوىٌّ َعِزیزٌ  ُ َمن یَنصُرهُ  إِنَّ َّللاَّ  !كثِیراً  َو لَیَنصَرنَّ َّللاَّ

كوةَ َو أََمُروا بِاْلَمْعُروِف َو  - كَّنَُّهْم فى األَْرِض أَقَاُموا الصلَوةَ َو َءاتَُوا الزَّ الَِّذیَن إِن مَّ



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                            کتاب چهل و هفتم: جنگ و صلح-مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم 29

ِ َعِقبَةُ األُُمورِ   !نََهْوا َعِن اْلُمنَكِر  َو َّللَّ

 

اند: گفتهاند بدون سبب جز آنكه مىهمان كسانى كه از دیارشان بیرون شده -

اگر خدا بعضى از مردم را به بعض دیگر دفع ! پروردگار ما خداى یكتا است

كرد دیرها و كلیساها و كنشتها و مسجدها كه نام خدا در آن بسیار یاد نمى

كند كه وى ارى مىشد، خدا كسانى را كه یارى او كنند یشود ویران مىمى

 ،توانا و نیرومند است

همان كسانى كه اگر در زمین استقرارشان دهیم نماز به پا كنند و زكات دهند  -

و به معروف وا دارند و از منكر باز دارند و سرانجام همه كارها با خدا 

 «!است

 

كند، و آن این است كه كفار بدون هیچ گونه این آیه مظلومیت مؤمنین را بیان مى

آن هم نه این طور كه دست . حق و مجوزى ایشان را از دیار و وطنشان مكه بیرون كردند

ایشان را بگیرند، و از خانه و شهرشان بیرون كنند، بلكه آنقدر شكنجه و آزار كردند، و 

سازى نمودند، تا ناگزیر شدند با پاى خود شهر و زندگى را رها آنقدر براى آنان صحنه

هستى خود چشم پوشیده، با فقر و تنگدستى  منزل كنند، و از اموال و نموده در دیار غربت

 و آله وعلیههللااى به حبشه رفتند و جمعى بعد از هجرت رسول خدا صلىعده. گرفتار شوند

 هجرت کردند.  به مدینه سل م

 .در اینجا این است كه آنها را مجبور به خروج كردند اخراجپس معناى 

تعبیر  و این! پروردگار ما هللا است نه بتگفتند اج شدند كه مىبه این جهت اخرو 

كند به اینكه مشركین آن قدر نفهم و منحرف از حق بودند كه این كلمه حق را از اشاره مى

دانستند و همان را مجوز این دانستند كه آنها را از وطن مالوف خود مسلمانان جرم مى

 بیرون كنند. 

 

 نوان آخرین وسیله دفاعفلسفه تشریع جهاد به ع

و لو ال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و »  -

 !« مساجد یذكر فیها اسم هللا كثیرا

  

این آیه هر چند كه در مقام تعلیل، نسبت به تشریع قتال و جهاد قرار دارد و 

دشمنان دین است كه حاصلش این است كه تشریع قتال به منظور حفظ مجتمع دینى از شر 

 خواهند نور خدا را خاموش كنند، زیرا اگر جهاد نباشد همه معابد دینى و مشاعر الهىمى

رود، و لیكن در عین حال مراد از دفع خدا عبادات و مناسك از میان مى ، وویران گشته

و  مردم را به دست یكدیگر، اعم از مساله جهاد است، چون دفاع مردم از منافع حیاتى خود
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در  ،(چه این آیه بفرماید و چه نفرماید )حفظ استقامت وضع زندگى، سنتى است فطرى كه

 .شودمیان مردم جریان دارد، هر چند كه این سنت فطرى هم منتهى به خداى تعالى مى

آخرین وسیله دفاع است وقتى به آن  دفاع با قتالچیزى كه هست    

نرسد، مانند آخرین دواء كه همان داغ كردن است هاى دیگر به نتیجه شوند كه راهمتوسل مى

كند چون در قتال نیز بشر اقدام مى ،شوند كه دواهاى دیگر نتیجه ندهدوقتى به آن متوسل مى

و این سنتى  ،به اینكه بعضى از اجزاى بدن یا افراد اجتماع از بین بروند، تا بقیه نجات یابند

ه انسانها اختصاص نداشته، هر موجودى كه دارد، بلكه ب است كه در جوامع بشرى جریان

به نحوى شخصیت و استقالل دارد این سنت را دارد كه احیانا مشقت موقتى را براى راحتى 

 .دائمى تحمل كند

قتال در اسالم از توان گفت كه در آیه شریفه به این نكته اشاره شده است كه پس مى

 .فروعات همان سنتى است فطرى، كه در بشر جارى است

چیزى كه هست وقتى همین قتال و دفاع را به خدا نسبت دهیم آن وقت دفع هللا 

گوییم: خداوند به خاطر حفظ دینش از خطر انقراض بعضى از مردم را به شود و مىمى

 .كنددست بعضى دفع مى

 

 محتوم هنصرت الهی، وعد 

 «،و لینصرن هللا من ینصره ان هللا لقوى عزیز»  -

  

آن وعده و در این آیه خدای تعالی با تأکید فراوان سوگند خورده و وعده ای داده، 

و خداى  !كندهر كس او را با جهاد و قتال با دشمنان یارى كند، او یاریش مىاین است كه 

تعالى به این وعده خود در حق مسلمانان وفا كرد و در جنگها و غزوات بر دشمنان 

 كردند.تا وقتى بود كه مسلمانان دین خدا را یارى مى پیروزیشان داد، البته این

 

 هدف:  ساختن جامعه صالح

 

الذین ان مكناهم فى االرض اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و امروا بالمعروف »  -

 !«و نهوا عن المنكر ...

 

البته این  .این آیه توصیف دیگرى است از مؤمنین كه در اول آیات نامشان را برد 

تر: توصیف نوع یف مجموع است از جهت مجموعیت و به عبارت سادهتوصیف توص

مؤمنین است و كار به فرد فرد آنان ندارد چون ممكن است فردى از آنان واجد این اوصاف 

 .نباشد

این است كه ایشان را در زمین نیرومند كند، به  تمكین آنان در زمینو مراد از 
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انجام دهند، و هیچ مانعى یا مزاحمى نتواند سد طورى كه هر كارى را كه بخواهند بتوانند 

 .آنان شود راه

فرماید: یكى از صفات ایشان این است كه اگر در زمین تمكنى در توصیف آنان مى

پیدا كنند و در اختیار هر قسم زندگى كه بخواهند حریتى داده شوند، در میان همه انواع و 

در آورند كه به وجود مى اى صالحجامعهو  كنندرا اختیار مى زندگى صالحانحاء زندگى یك 

شود، امر به معروف و نهى از منكر انجام آن جامعه نماز به پا داشته، و زكات داده مى

 .گیردمى

و اگر از میان همه جهات عبادى، نماز و از میان همه جهات مالى، زكات را نام 

 .عمده هستند (عبادات )برد، بدین جهت است كه این دو در باب خود

و وقتى صفت مؤمنین مذكور در صدر آیات این باشد، و مراد از این صفت نیز آن 

آورند، و از سوى باشد كه در صورت داشتن قدرت و اختیار، اجتماعى صالح به وجود مى

گیریم كه پس مراد از دیگر حكم جهاد هم مخصوص به یك طایفه معینى نباشد نتیجه مى

آن روز، بلكه عامه مسلمین تا روز قیامت است، و این خصیصه و مؤمنین عموم مؤمنین 

 .طبع هر مسلمانى است، هر چند كه قرنها بعد به وجود آید

از آن جهت كه مسلمان است صالح و سداد است هر چند كه احیانا  طبع مسلمانپس 

 .بر خالف طبعش كارى بر خالف صالح انجام دهد

ه مراد از این صفت، صفت خصوص مهاجرین بنا بر این، دیگر نباید توهم كرد ك

است، حال چه این آیات را مكى بدانیم، و چه مدنى  وسل موآلهعلیههللازمان رسول خدا صلى

گو اینكه مساله اخراج از دیار و مظلومیت، مخصوص آنان است، زیرا مساله اخراج از 

مخصص وطن و مظلومیت، سوژه بحث است، و خالصه، مورد مخصص نیست، چون 

 بودن مورد با عموم موصوفین در صدر آیات و عمومیت حكم جهاد منافات دارد. 

و سپس  جامعه صالحى كه براى اولین بار در مدینه تشكیل شدعالوه بر اینكه، 

اى بود كه در تاریخ اسالم ترین جامعهگرفت، عالىفرا تمامى شبه جزیره عربستان را 

وسل م در آن جامعه نماز وآلهعلیههللاد رسول خدا صلىاى بود كه در عهتشكیل یافت، جامعه

شد، و این جامعه به طور شد، امر به معروف و نهى از منكر مىشد، زكات داده مىبه پا مى

اى دانیم كه در تشكیل چنین جامعهقطع سمبل و مصداق بارز این آیه است و حال آنكه مى

 انصار عامل مهم بودند نه مهاجرین. 

اى اریخ اسالم در هیچ عهدى سابقه ندارد كه به دست مهاجرین چنین جامعهو در ت

از این هم كه . تشكیل یافته باشد، به طورى كه انصار هیچ دخالتى در آن نداشته باشند

بگذریم، تاریخ از افراد مسلمانان صدر اول، و مخصوصا مهاجرین از ایشان، افعال زشتى 

یم نام آن را احیاى حق، و اماته باطل بگذاریم، حال چه توانضبط كرده كه به هیچ وجه نمى

اند و مجتهد در رأى خود معذور كردهاند، و به رأى خود عمل مىاینكه بگوییم مجتهد بوده

 !است یا نگوییم

فهمیم كه پس توصیف در آیه توصیف از فرد فرد مسلمانان نبوده، بلكه از اینجا مى
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 است.  من حیث المجموعوصف مجموع 

تاكید وعده نصرتى است كه قبال داده بود، و نیز  !« و هلل عاقبة االمور »و جمله

 .چیره كردن مؤمنین است بر دشمنان دین كه به ایشان ظلم كرده بودند

 (541ص :    14المیزان ج :  سوره حج   41تا  38) مستند: آیه 

 

 واجب شدن جهاد،  و تقویت روحیه مسلمانان

 

ْلِقتَاُل َو ُهَو ُكْرهٌ لَُّكْم  َو َعسى أَن تَْكَرُهوا شْیئاً َو ُهَو َخیٌر لَّكْم  َو ُكتِب َعلَْیكُم ا » -

ُ یَْعلَُم َو أَنتُْم ال تَْعلَُمونَ   !،َعسى أَن تُِحبُّوا شْیئاً َو ُهَو شرٌّ لَُّكْم  َو َّللاَّ

 

 دارید و چه بسا چیزها كهقتال بر شما واجب شده در حالى كه آن را مكروه مى -

شما از آن كراهت دارید در حالى كه خیرتان در آن است و چه بسا چیزها كه 

دارید در حالى كه شر شما در آن است و خدا خیر و شر شما را دوست مى

 !«دانیدداند و خود شما نمىمى

 

 

چون ، جنگ و قتال بر تمامى مؤمنین واجب استاین آیه داللت دارد بر اینكه 

 مگر كسانى كه دلیل آنها را استثنا كرده باشد، مانند آیه: خطاب متوجه مؤمنین شده،

 “لیس على االعمى حرج و ال على االعرج حرج، و ال على المریض حرج ! ” 

 و آیات و ادله دیگر .  

 

 درسی برای تحمل کراهت و دشواری جنگ

آیه فرمانى صادر شده كه مورد كراهت مؤمنین بود. و اما اینكه چرا این در 

و قتال بر مؤمنین كره و گران بوده؟ یا از این جهت است كه در جنگ جانها در جنگیدن 

آورد، و گیرد، و حداقل خستگى و كوفتگى دارد و ضررهاى مالى به بار مىخطر قرار مى

ها كه مورد كراهت كند، و از این قبیل ناراحتىامنیت و ارزانى ارزاق و آسایش را سلب مى

 ست به دنبال دارد .انسان در زندگى اجتماعى ا

  

اینگونه نامالیمات طبعا بر مؤمنین هم شاق است، هر چند خداى سبحان مؤمنین را 

در كتاب خود مدح كرده و فرموده: در میان آنان افرادى هستند كه در ایمانشان صادقند، و 

كه كند اى از ایشان را مذمت مىكنند جدى و سودمند است، لیكن در عین حال طایفهآنچه مى

در دلهایشان انحراف و لغزش هست، و این معنا با مراجعه به آیات مربوطه به جنگ بدر و 

 خورد.احد و خندق و غزوات دیگر كامال به چشم مى
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و معلوم است مردمى كه مشتمل بر هر دو طایفه هستند و بلكه اكثریت آنها را 

ت كه صفت اكثر آنان را دهد وقتى مورد خطاب قرار گیرند، صحیح استشكیل مى طایفه دوم

به همه آنان نسبت داد، و گفت: قتال مكروه شما است، البته این وجه اول بود. و یا از این 

اند، و عرق شفقت و رحمت بر تمامى جهت بوده كه مؤمنین به تربیت قرآن بار آمده

هم مخلوقات در آنان شدیدتر از دیگران است، تربیت شدگان قرآن حتى از آزار یك مورچه 

پرهیز دارند، و نسبت به همه خالیق رأفت و مهر دارند، چنین كسانى البته از جنگ و 

خونریزى كراهت دارند، هر چند دشمنانشان كافر باشند، بلكه دوست دارند با دشمنان هم به 

مدارا رفتار كنند، و آمیزشى دوستانه داشته باشند، و خالصه با عمل نیك و از راه احسان 

وى خدا دعوت نموده، و به راه رشد و در تحت لواى ایمان بكشانند، تا هم جان آنان را به س

برادران مؤمنشان به خطر نیفتد، و هم كفار با حالت كفر هالك نشوند و در نتیجه براى ابد 

 بدبخت نگردند . 

كردند، خداى سبحان در آیه مورد بحث به ایشان چون مؤمنین اینطور فكر مى

داند كه دعوت كنند، چون خدائى كه قانونگذار حكم قتال است، خوب مىمىفهمانید كه اشتباه 

اند هیچ اثرى ندارد، و از بیشتر به زبان و عمل در كفارى كه دچار شقاوت و خسران شده

 خورند، نه به درد آخرت . شود، نه به درد دنیاى كسى مىآنان هیچ سودى عاید دین نمى

ت عضو فاسدى هستند كه فسادشان به سایر پس اینگونه افراد در جامعه بشری

 كند، و هیچ عالجى به جز قطع كردن، و دور افكندن ندارند.اعضا هم سرایت مى

 

 و عسى ان تكرهوا شیئا و هو خیر لكم !    

مؤمنین از جنگ كراهت داشتند، و عالقمند به صلح و سلم بودند، خداى سبحان 

كنند، چون چه بسا از چیزى خواست تا ارشادشان كند بر اینكه در هر دو جهت اشتباه مى

بدت آید كه برایت خوب باشد و چه بسا به چیزى عالقمند باشى و برایت بد باشد, براى اینكه 

 توانى به حقیقت امر برسى . تنهائى نمىتو جاهل هستى، و خودت به 

در آیه مورد بحث مؤمنین چنین وضعى داشتند، هم از قتال كراهت داشتند، و هم 

نیز اشاره “ ،ام حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما یاتكم مثل الذین خلوا من قبلكم” بطوریكه جمله

به هر دو اشتباهشان واقف دارد، به سلم و صلح عالقمند بودند، لذا خداوند خواست ایشان را 

مطلب را “ ،عسى ان تحبوا ...” و “ ،عسى ان تكرهوا ...” سازد، با دو جمله مستقل یعنى

 بیان فرمود . 

كند، چون این جمله بیان خطاى ایشان را تكمیل مى“ !و هللا یعلم و انتم ال تعلمون” 

ندد تا ذهن مؤمنین یكه خداى تعالى خواسته است در بیان این معنا راه تدریج را بكار بب

نخورد، لذا در بیان اول تنها احتمال خطا را در ذهنشان انداخت، و فرمود در باره هر چه 

كراهت دارید احتمال بدهید كه خیر شما در آن باشد. و در باره هر چه عالقمندید احتمال 

الت اعتدال به بدهید كه برایتان بد باشد، و بعد از آنكه ذهن مؤمنین از افراط دور شد، و ح
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خود گرفته به شك افتاد، قهرا جهل مركبى كه داشت زایل شد، و در چنین حالتى دوباره 

روى سخن را متوجه آنان كرده فرمود: این حكم یعنى حكم قتال كه شما از آن كراهت دارید 

بینید حكمى است كه خداى داناى به حقایق امور تشریع كرده، و آنچه شما آگهى دارید و مى

ر چه باشد مستند به نفس شما است كه بجز آنچه خدا تعلیمش داده علمى ندارد، و از حقایق ه

 بیشترى آگاه نیست. پس ناگزیر باید در برابر دستورش تسلیم شوید.

 (245ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  218تا  216آیه ) مستند:  

 

 تقویت روحیه مسلمانان با وعده یاری خدا

 

َ یَنصْرُكْم َو یُثَب ِت أَْقدَاَمكمْ »  -  !یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِن تَنصُروا َّللاَّ

اید اگر دین خدا را یارى كنید خداوند شما را یارى اى كسانى كه ایمان آورده -

 !«كندكرده، قدمهایتان را ثابت مى

 

در صورتى  دهد،كند به جهاد، و وعده نصرتشان مىاین آیه مؤمنین را تحریك مى

و منظور از نصرت دادن به خدا جهاد در راه خدا و تنها به منظور . كه خدا را نصرت دهند

تایید دین او و اعالى كلمه حق است، نه اینكه جهاد كنند تا در زمین سرورى نمایند، و یا 

 .چنگ آرند، و یا شجاعت و هنر خود را نشان دهند غنیمت به

كند این است كه اسباب غلبه بر م شما را یارى مىاینكه فرمود: خدا ه و مراد از

اندازد، و امور را علیه سازد، مثال ترسى از شما در دل كفار مىدشمن را برایتان فراهم مى

 .سازدكند و دلهاى شما را محكم و شجاع مىكفار و به نفع شما جارى مى

ثبات قدم را كه  و اگر تثبیت را اختصاص به اقدام داد و در بین انواع نصرت، فقط

ترین اى است از تشجیع و تقویت دلها ذكر كرد براى این است كه تقویت دلها روشنكنایه

 .مصادیق نصرت است

 (347ص :    18المیزان ج :  سوره محمد   7) مستند: آیه  

 

 تشویق به هجرت در راه خدا،  و جهاد و شهادت 
ِ ثُمَّ »  - َ َوالَِّذیَن َهاَجُروا فى سبِیِل َّللاَّ ُ ِرْزقاً َحسناً  َو إِنَّ َّللاَّ  قُتِلُوا أَْو َماتُوا لَیَْرُزقَنَُّهُم َّللاَّ

ِزقِینَ  َ لَعَِلیٌم َحِلیمٌ ، لَُهَو َخیُر الرَّ ْدَخالً یَْرضْونَهُ  َو إِنَّ َّللاَّ  !لَیُْدِخلَنَُّهم مُّ

 

خدایشان و كسانى كه در راه خدا هجرت كرده پس از آن كشته شده یا مردند  -

 ،روزى دهد، روزى نیكو كه خدا بهترین روزى دهندگان است

 !«ایشان را به جایى در آورد كه از آن خشنود باشند كه خدا دانا و بردبار است -
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و سپس در جهاد در راه خدا كشته شدند و  این آیات ثواب كسانى را كه هجرت كرده

 و آن عبارت است از وعد حسن و رزق حسن. ، كندیا مردند بیان مى

كرد براى این است كه اگر هجرت براى  فى سبیل هللارا مقید به قید  هجرتو اگر 

شود، و شود، چون مثوبت متعلق به عمل صالح مىخدا نبوده باشد مثوبتى بر آن مترتب نمى

انجام شود نه شود كه با خلوص نیت باشد، و در راه خدا عمل صالح وقتى عمل صالح مى

 .در راه غیر خدا، از قبیل به دست آوردن مال و جاه و امثال آنها از مقاصد دنیوى

 

را كه همان بهشت  مدخلدر اینكه  !«لیدخلنهم مدخال یرضونه و ان هللا لعلیم حلیم» 

رضاء را هم مطلق  ،مایه خشنودى ایشان استیعنی  یرضونهاست توصیف كرده به اینكه 

لهم  »كند مشمول آن شود همچنانكه فرموده:ا درجه آنچه آدمى آرزویش مىتا منته ،آورده

 ! « فیها ما یشاؤن

و اینكه  !« لیرزقنهم هللا رزقا حسنا »و جمله مورد بحث بیان است براى جمله

كند كه مایه خشنودیشان باشد و از آن كراهتى نداشته باشند ایشان را به مدخلى داخل مى

ایشان را از دیارشان اخراج كردند، اخراجى كه مایه  تالفى اخراج مشركین است كه

جمله را تعلیل كرد به اینكه چون خدا دانا و بردبار است، یعنى  كراهتشان شد و لذا این

سازد، اما فراهم مایه خشنودى مسلمین چیست، همان را برایشان فراهم مىداند كه مى

 .كندساختن شخصى بردبار و لذا در عقوبت دشمنان ستمگر ایشان عجله نمى

 (565ص :    14المیزان ج :  سوره حج    62تا  58) مستند: آیه 

 

 اعطای مجوز برای مقابله به مثل با ظالمان  

َ لَعَفُوٌّ َغفُورٌ ذَِلك َوَمْن َعاقَب »  - ُ إِنَّ َّللاَّ  ! بِِمثِْل َماُعوقِب بِِه ثُمَّ بُِغَى َعلَْیِه لَیَنصَرنَّهُ َّللاَّ

 

اینچنین است، و هر كه عقوبت كند نظیر آن عقوبت كه دیده است آنگاه بر او  -

 !«ستم كنند خدایش نصرت دهد كه خدا بخشنده و آمرزگار است

 

با در نظر گرفتن اینكه مقام، مقام اذن در جهاد است، از ظاهر  «،لینصرنه هللا» 

مراد از نصر اظهار و غلبه دادن مظلومان بر ظالمان ستمگر یاغى است آید كه سیاق بر مى

  به اینكه در جنگ آنان را بر اینان پیروزى دهد.

ار عقاب به مثل عقاب كنایه از معامله به مثل است و چون این معامله به مثل، ك

 . بغىخوبى نیست لذا آن را مقید كرد به قید 

و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فال یسرف » و لیكن ممكن است در جمله 

مقصود از نصرت تشریع قانون به نفع مظلوم و علیه ظالم  «،فى القتل انه كان منصورا

 .باشد، تا مظلوم بتواند آنچه را كه بر سرش آمده تالفى كند
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صود از اذن در قتال هم همین قانون باشد، یعنى دست كوتاه مظلوم را دراز كند و مق

 .تا دست درازى ظالم را تالفى نماید

كامال روشن  «،ان هللا لعفو غفور »و با این احتمال، دیگر تعلیل نصرت به جمله

ود حرج، و امثال آن، خ شود، چون اجازه به قتال و مباح كردن آن در موارد اضطرار ومى

  .از مقتضیات دو صفت عفو و غفور بودن خدا است

شود: هر كس ستم كننده بر خود را عقاب كند به و بنا بر این، معناى آیه چنین مى

مثل عقابى كه او از در ظلم كرده، خدا او را یارى كرده چون اجازه چنین عملى را به او 

آنچه اثر  بخشنده و غفور است، و داده و او را از معامله به مثل ممانعت نفرموده، چون خدا

كند، چون اگر محو نكند عقاب و آزار رساندن به زشت كه این معامله به مثل دارد محو مى

گذارد، چیزى كه هست خدا در خصوص این خلق در نظام حیات اثر زشت خود را مى

رام پوشاند، چون خودش به آن اجازه داده و آن را حموارد آن اثر زشت و مبغوض را مى

 است. نكرده

 (565ص :    14المیزان ج :  سوره حج    62تا  58) مستند: آیه 

 

 

 دعوت به جهاد در راه خدا با جان و مال

 

ِ  ذَِلُكْم َخیٌر لَُّكْم إِن »  - انِفُروا ِخفَافاً َو ثِقَاالً َو َجِهدُوا بِأَْمَوِلكْم َو أَنفُِسُكْم فى سبِیِل َّللاَّ

 !ُكنتُْم تَْعلَُمونَ 

سبكبار و یا سنگین بار كوچ كنید و با مالها و جانهاى خویش در راه خدا جهاد  -

 !« دانستیدكنید كه این براى شما بهتر است اگر مى

 

در این آیه شریفه به قرینه مقام، كنایه است از وجود موانعى كه نگذارد انسان  ثقل

مور مالى و بازارى، یا براى جهاد در راه خدا بیرون رود، نظیر كثرت مشاغل مربوط به ا

عالقه فراوان نسبت به زن و فرزند و خویشان و دوستان، به حدى كه دورى و جدائى از 

آنان در دل انسان مكروه و ناپسند آید، و همچنین نداشتن زاد و راحله و اسلحه و هر مانع 

ارى سبكب -دیگرى كه آدمى را از شركت در جهاد باز بدارد، و در مقابل منظور از خفت 

 این است كه هیچ یك از اینها مانع او نشود. 

به جهاد روید با اینكه این دو حال معناى متقابل  ثقاالو چه  خفافااینكه امر فرمود چه 

اى را به جهاد بروید، و هیچ بهانه در هر صورتیكدیگر را دارند معنایش این است كه 

این است كه بهر وسیله كه  تان انفسو  اموالعذر نیاورید، همچنانكه معناى اینكه فرمود: به 

  .برایتان ممكن است جهاد كنید

شود كه امر به جهاد در آیه شریفه مطلق است، و منافات ندارد كه از اینجا معلوم مى

اى از اعذار و موانع از قبیل مرض، كورى، شلى و امثال آن، در دلیل دیگرى با بودن پاره
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عذرها، وجوب جهاد ساقط گردد. پس كسى خیال نكند كه  مقید بشود و در نتیجه با بودن آن

 .این است كه حتى با بودن آن اعذار هم باید بیرون روید ثقاالو  خفافامعناى 

خواهد بفرماید: جهاد در راه خدا با جان و مال از لوازم خداوند در این دو آیه مى

مى را به تقوى وا ایمان واقعى و درونى به خدا و روز جزاست، چون چنین ایمانى آد

آورد و میدارد، و مؤمن بخاطر داشتن چنین ایمانى نسبت به وجوب جهاد بصیرتى بدست مى

گذارد كه در امر جهاد تثاقل و كاهلى كند، تا چه رسد به اینكه از ولى امر همین بصیرت نمى

 خود اجازه تخلف و معافیت از جهاد بخواهد. 

ان به خدا و روز جزا داراى چنین تقوائى بخالف منافق كه او بخاطر نداشتن ایم

نگشته، دلش همواره در تزلزل و تردید است و در نتیجه در مواقف دشوارى كه پاى جان و 

خواهد بهر وسیله ممكن طفره برود و خود را كنار بكشد، و براى مال در میان است دلش مى

ونى بدان بدهد از ولى اینكه از رسوائى خود نیز جلوگیرى بعمل آورده باشد و صورت قان

 .كندامرش درخواست معافیت مى

 ( 380ص :    9المیزان ج :  سوره توبه     48تا  40) مستند: آیه 
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 فصل سوم

 

 تعلیم قوانین جنگ
 

 

 دستورآماده سازی نیرو،  تجهیزات،  و آرایش لشکر

 

 !ثُبَاٍت أَِو انِفُروا َجِمیعا  یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ُخذُوا ِحْذَركْم فَانِفُروا »  -

 

دسته یا  ید سالح خود برگیرید، و سپس دستهه اهان اى كسانى كه ایمان آورد  -

 !«یك پارچه به سوى جهاد حركت كنید

 

شدید قرار داشتند، چون  نتیشده مؤمنین در محتوضیح :  در ایامى كه این آیات نازل مى

در مدینه بوده،  وسل موآله علیه هللانزول این آیات در ربع دوم از مدت اقامت رسول خدا صلى

رسول خدا  .كه دشمنان دین از هر طرف هجوم آوردند تا نور خدا را خاموش سازند

گید، و از جنهاى قریش مىاز یك طرف با مشركین مكه و طاغوت وسل موآلهعلیههللاصلى

 طرفیداشت، و از كوچك به اطراف شبه جزیره عربستان گسیل مىهای سوى دیگر لشكر

هاى دین در بین مؤمنین بود، و از سوى دیگر در داخل با سرگرم استوار ساختن پایه

جمعیت منافقین كه مردمى نیرومند و پولدار و صاحب نفوذ بودند رو به رو بود، جمعیتى كه 

مؤمنین را  است، معلوم شد عددشان از نصف مسلمانان خیلى كمتر نبودهدر روز جنگ احد 

كه بعضى از آنان بیمار دل بودند و از منافقین شنوایى داشتند، از عمل به دستورات آن 

اطراف شهر مدینه قبایلى از یهود بودند، كه دائما براى  بدتر از همهشدند، و جناب مانع مى

  .جنگیدندكردند، و با آنان مىمؤمنین دردسر ایجاد مى

 

 ای مؤمنان سالح  برگیرید!   

-  « ً  !یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ُخذُوا ِحْذَركْم فَانِفُروا ثُبَاٍت أَِو انِفُروا َجِمیعا

دسته یا یك  ح خود برگیرید، و سپس دستههان اى كسانى كه ایمان آوردید سال -

 !«پارچه به سوى جهاد حركت كنید
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از این كه مؤمنین آمادگى تمام داشته باشند براى خروج به  استكنایه  این جمله

: اسلحه خود را بر گیرید یعنى آماده بیرون رفتن به سوى دشمنان می فرمایدسوى جهاد، و 

 )به طور دسته جمعى و یا ،(شود به سریه سریهیر مىكه از آن تعب)خود شوید، فرقه فرقه 

 .(شود به لشگركه از آن تعبیر مى

و معلوم است كه آماده شدن براى جنگ به اختالف عده دشمن و نیروى او مختلف 

خواهد بفرماید اگر عدد نفرات دشمن كم است، دسته دسته بروید، و اگر زیاد شود، مىمى

 .است دسته جمعى بروید

 

 نهای ضعیف خود را تقویت کنید!ایما

ُ َعلىَّ إِْذ لَْم أَُكن »  - ِصیبَةٌ قَاَل قَْد أَْنعََم َّللاَّ َو إِنَّ ِمنكْم لََمن لَّیُبَطئنَّ فَإِْن أَصبَتْكم مُّ

عَُهْم شِهیداً   ! مَّ

كنند، همین كه و بدانید كه بعضى از شما هستند كه در كوچ كردن پا به پا مى -

گویند، خدا چه رحمى به من كرد، كه با آنان در ىمصیبتى به شما برسد م

 !« میدان كار زار حاضر نبودم

 

این افراد ضعیف االیمان و پا به پا کن که وصفشان در آیه آمده منافقین نیستند بلکه 

ای کسانی که ایمان » افرادی در میان صف مؤمنین هستند، که در آغاز آیه به آنان فرمود: 

هستند كه  بعضی از شماها و» و در این آیه هم فرمود:« رگیرید...،آورده اید سالح خود ب

 ...! «كننددر كوچ كردن پا به پا مى

 

اسلحه خود را زمین نگذارید، و از تالش و بذل پس بر همه مؤمنین فرمان می دهد 

میرد، و نشاطتان در اقامه پرچم جهد در امر جهاد باز نایستید، كه اگر چنین كنید عزمتان مى

شود، در نتیجه یك عده امروز و فردا خواهند كرد، و یك حق مبدل به كسالت و سستى مى

سایرین به قتال دشمنان خدا و تطهیر گذارند گردند، و نمىعده دیگر مانع حركت دیگران مى

 زمین از لوث وجود آنان اقدام كنند. 

همین وضع را قرآن كریم از مجتمع مسلمانان صدر اول و از صفاتى كه در افراد 

شد یادآور شده، از آن جمله در آیه زیر در عین این كه صفات و فضایل آن مجتمع دیده مى

كند، در آخر كه سخن از مغفرت و اجر به میان اجتماعى آنان را به طور مطلق ذكر مى

دهد، با این كه صفاتشان را به طور مطلق ذكر آورد، آن را به طور مشروط وعده مىمى

محمد رسول هللا و الذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تریهم ركعا  »د:فرمایكرد مى

تا آنجا كه  -اثر السجود  سجدا یبتغون فضال من هللا و رضوانا سیماهم فى وجوههم من

 .«مغفرة و اجرا عظیما منهموعد هللا الذین آمنوا و عملوا الصالحات  -فرماید مى

اگر به شما مصیبتى برسد مثال كشته و یا زخمى شوید  «،فان اصابتكم مصیبة ...» 
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گوید خداى تعالى چه رحمى به من كرد كه مى -قال قد انعم هللا على اذ لم اكن معهم شهیدا» 

شدم و به همان مصائب مبتال با آنان نبودم، و گرنه من نیز با آنها ناظر آن مصائب مى

 «م.گشتمى

و اگر فضلى از ناحیه خدا به شما برسد، مثال  «،و لئن اصابكم فضل من هللا ...» 

ن كان لم تكن بینكم و بینه مودة، یا لیقول »دشمن را تار و مار كرده غنیمتى به دستتان آید

مثل كسى كه خود را از شما بیگانه بداند، و مثل این كه اصال بین او و  «،لیتنى كنت معهم

 .رسیدمها مىبودم، و به آن غنیمتشما مودتى نبوده، خواهد گفت اى كاش من نیز با آنان مى

با  :فرمایدمى و سازدمى كند و مجسمدر این جمله حال این گونه افراد را تشبیه مى

ترین دهند، و بین آنان قوىاین كه مؤمن بودند، و مسلمانان همه با هم یك دست را تشكیل مى

همانا ایمان به خدا و آیات او است، ایمانى كه تمامى روابط دیگر از قبیل  روابط هست، كه

الشعاع قرار پدر فرزندى، و خویشاوندى، و والیت و بیعت، و مودت، و غیره را تحت 

اى بین خود و دهد، با این همه اینها به خاطر ضعفى كه در ایمانشان هست كمترین رابطهمى

كنند اى كاش ما نیز با مؤمنین بودیم، و در جهاد بینند، و با چنین دیدى آرزو مىشما نمى

شان اى كاش من با ای :گویندكردیم، عینا مانند آرزویى كه یك بیگانه دارد، مىشركت مى

 .شدمبودم، و به رستگارى عظیمى نائل مى

امرى  و یكى از عالئم ضعف ایمان آنان، همین است كه به دست آمدن غنیمت را

كنند آن مسلمانى كه پشیزى غنیمت به دستش آمده، همه پندارند، خیال مىبسیار مهم مى

و نیز هر آورد، ها را به دست آورده است، آن را رستگارى عظیم به حساب مىسعادت

مصیبتى كه به مؤمنین برسد از قبیل كشته و زخمى شدن در راه خدا و تحمل مشقت را 

 .پندارندنقمت و عذاب مى

 

 جهادگران شهید یا پیروز،  اجری عظیم دارند!

ِ الَِّذیَن یَشُروَن اْلَحیَوةَ الدُّْنیَا بِاالَِخَرةِ  َو َمن یُقَتِْل ف»  - ى سبِیِل فَْلیُقَتِْل فى سبِیِل َّللاَّ

 ً ِ فَیُْقتَْل أَْو یَْغِلب فَسْوف نُْؤتِیِه أَْجراً َعِظیما  ! َّللاَّ

خرند، باید در راه خدا فروشند و آخرت را مىپس كسانى كه زندگى دنیا را مى -

كنند تا كشته شوند و یا بر دشمن پیكار كنند و كسانى كه در راه خدا پیكار مى

 !« دهیمچیره گردند به زودى اجرى عظیمشان مى

 

كه از آن را  كرد، و كسانىمسلمانان را به سوى جهاد تحریك مى در آیات قبل

كرد، در كردند مذمت مىبراى بیرون رفتن به سوى جهاد امروز و فردا مىو كراهت داشته 

دهد، كه همه آنها این آیه مجددا مردم را براى تحریك براى قتال در راه خدا هشدار مى

م خود و تسلیم شدنشان در برابر خداى تعالى آخرت را با زندگى دنیا مؤمنند، و با اسال

 .اندخریده
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كه به هر حال اجرى عظیم است  -البته قتال به وجه حسن -آنگاه به فایده قتال

با این كالم خود بیان كرد كه امر  «،و من یقاتل فى سبیل هللا ...» فرماید: تصریح نموده، مى

شود، یا منتهى به این به یكى از دو سرانجام محمود و پسندیده مى رزمنده در راه خدا منتهى

شود كه در راه خدا كشته شود، و یا به این كه بر دشمن خدا غلبه پیدا كند، و او به هر مى

حال اجرى عظیم خواهد داشت، و اگر شق سوم سرنوشت جنگ كه عبارت از فرار كردن 

رد، براى این بود كه اشاره كند به این كه كه نه كشتن است و نه كشته شدن را ذكر نك

 كند . رزمنده در راه خدا فرار نمى

را نام برد، و بعدا  و اگر از میان دو سرنوشت محتمل، اول سرنوشت كشته شدن

سرنوشت غلبه را، براى این بود كه ثواب كشته شدن بیشتر، و پایدارتر است، چون رزمنده 

دهد، هر چند كه اجر عظیم برایش نوشته شده، اال ىغالب و كسى كه دشمن خدا را شكست م

این كه این اجر عظیم در خطر حبط شدن قرار دارد، چون وقتى آدمى بر دشمن خود پیروز 

شد ممكن است غرور ناشى از پیروزى و هوسهاى ناشى از نداشتن دلواپسى به گناه 

دست بدهد، چون بعضى وادارش ساخته در اثر ارتكاب گناه آن اجر عظیمى را كه داشت از 

سازد، به خالف كشته كند، یعنى خنثى مىاز كارها هست كه اجر اعمال صالحه را حبط مى

شدن در راه خدا، كه بعد از آن حیاتى جز حیات آخرت نیست، تا در آن حیات گناهى از او 

سر بزند، و ثواب شهادتش را خنثى سازد، پس كشته راه خدا اجر عظیم خود را حتما 

اش در راه خدا بوده، لیكن دارد، ولى غلبه و پیروزى بر دشمن هر چند كه غلبهفت مىدریا

  .امرش در استیفاى اجرش مراعى و پا در هوا است

 

 چرا در راه خدا و نجات مستضعفان پیکار نمی کنند؟

َجاِل »  - ِ َو اْلُمستَضعَِفیَن ِمَن الر ِ َو الن ِساِء َو اْلِوْلدَِن َو َما لَكْم ال تُقَتِلُوَن فى سبِیِل َّللاَّ

الَِّذیَن یَقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلقَْریَِة الظاِلِم أَْهلَُها َو اْجعَل لَّنَا ِمن لَّدُنك َوِلیًّا 

 !َو اْجعَل لَّنَا ِمن لَّدُنك نَِصیرا

نند؟ كچرا در راه خدا و نجات بیچارگان از مردان و زنان و كودكان پیكار نمى -

گویند بار الها ما را از این سرزمین كه مردمش همه بیچارگانى كه مى

ستمگرند بیرون كن و نجات بده، و از ناحیه خود سرپرستى بر ایمان بفرست، 

 !«و یا از جانب خود یار و مدد كارى برایمان روانه كن

 

این آیه شریفه نیز تحریكى دیگر است بر قتال، كه با تعبیر استفهام انجام شده،   

آورد كه قتالشان قتال در راه خدا است، و فراموش نكنند، كه استفهامى كه به یاد شنونده مى

شود، چون در زندگى سعیده هیچ آرزو و در چنین قتالى هدف زندگى سعیدشان تامین مى

هیچ سعادتى پرمحتواتر از قرب به خدا نیست، و به یاد داشته هدفى جز رضوان خدا، و 

باشند كه قتالشان قتال در راه مردم و زنان و كودكانى است كه به دست غداران روزگار به 
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 اند . استضعاف كشیده شده

و بنا بر این در این آیه شریفه تحریك و تهییجى است براى تمامى مؤمنین، چه 

 .ص است و چه آنهایى كه ایمانشان ضعیف و ناخالص استآنهایى كه ایمانشان خال

اما آنهایى كه ایمانشان خالص و دلهایشان پاك است، براى به حركت در آمدنشان به 

سوى قتال همان یاد خداى عز و جل كافى است، تا براى اقامه حق، و لبیك گفتن به نداى 

 .پروردگارشان، و اجابت دعوت داعى او، به پا خیزند

آنهایى كه ایمانشان ناخالص است، اگر یاد خدا تكانشان داد كه هیچ، و اگر یاد  و اما

دهد كه اوال این قتالشان قتال در راه خدا است، و ثانیا خدا كافى نبود این معنا تكانشان مى

اند، و خالصه قتال در راه نجات مشتى مردم ناتوان است، كه به دست كفار استضعاف شده

فرماید اگر ایمان به خدایتان ضعیف است، شریفه به این دسته از مردم مىكالم این كه آیه 

كند از جاى برخیزید و حداقل غیرت و تعصب كه دارید، و همین غیرت و تعصب اقتضا مى

 شر دشمن را از سر یك مشت زن و بچه و مردان ضعیف كوتاه كنید . 

هیچ و پوچ دانسته، لیكن آرى اسالم هر چند كه هر سبب و نسبى را در برابر ایمان 

در عین حال همین هیچ و پوچ را در ظرف ایمان معتبر شمرده، بنا بر این بر هر فرد 

مسلمان واجب است كه به خاطر برادران مسلمانش كه سبب ایمان بین وى و آنان برادرى 

 -برقرار ساخته، و نیز به خاطر برادران تنى و سایر خویشاوندانش از زن و مرد و ذرارى

فداكارى كند، و غیرت به خرج دهد، كه اگر چین كند  -در صورتى كه مسلمان باشند

مستضعفین از خویشاوندان خود را نجات دهد، همین عمل نیز باالخره سبیل هللا خواهد شد، 

  . دیگر داشته باشد نه این كه در مقابل سبیل هللا عنوانى

اند، چون همان آنها فرض شده اى ازدر آیه این مستضعفین بعضى از مؤمنین و پاره

طور كه قبال خاطرنشان ساختیم كسانى هستند كه هللا و ربوبیت او را قبول دارند، و 

و عالوه بر این كه مؤمنند مظلوم و بیچاره و  «1ربنا اخرجنا من هذه القریة ... »گویند:مى

دگارا ما را از این پرور: كنند، كهاستغاثه و التماس مى ،دهندمعذبند و داد مظلومى سر مى

  ! شهرى كه اهلش ستمكارند نجات بده

و از این مناجاتشان  «و اجعل لنا من لدنك ولیا و اجعل لنا من لدنك نصیرا ! »

اند، اما راضى نشدند خود آن ولى را صدا شود، از خدا تمناى ولى و یاورى كردهفهمیده مى

 یرى به یاریشان بفرستد. و نص اند ولى  بزنند، بلكه از پروردگارشان خواسته

  گفتارى كوتاه پیرامون مساله غیرت و تعصب

اى كه گذشت همان طور كه اشاره كردیم همه مؤمنین یعنى آنهایى كه واقعا در آیه

كرد براى قتال با دشمنان، و غیرت و مؤمنند و آنهایى كه ایمانى مستعار دارند را تحریك مى

این كارى است كه هر مربى و رهبرى با مردم خود آورد، و تعصب آنان را به هیجان مى

و آنگاه رفتارى كه  كند، و لیكن خواننده محترم اگر آیه شریفه را به دقت در نظر بگیردمى

كنیم كند عمل مىخود ما به عنوان یك موجود طبیعى و به حكم آن چه طبیعت اقتضا مى
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 :آور استشگفت بیند كه به راستىمقایسه كند، آن وقت ادبى از قرآن مى

توضیح این كه جاى هیچ تردیدى نیست كه در ساختمان بدنى و روحى انسان چیزى 

كنند، و كار رفته كه آدمى را در مواقعى كه احساس كند دیگران به منافع او تجاوز مى به

كنند، و یا در صددند آبروى او را او را نمى ،(مثال اطفال و ناموس )رعایت احترام مقدسات

د، و خاندان او را هتك نمایند، و یا كارى دیگر از این قبیل بكنند وادار به دفاع بریزن

سازد، و این لزوم دفاع از خود و از متعلقات خود حكمى است كه فطرت به گردن بشر مى

انداخته، و به وى الهام كرده، چیزى كه هست بكار بردن این نیرو، و یا بگو اطاعت از این 

شود، یكى به نحو شایسته و آن این است كه هم بكاربستنت به جام مىحكم فطرت دو جور ان

نحو شایسته و حق باشد و هم براى حفظ حق خود باشد، نه حفظ باطلت، و دیگرى بنحو 

ناشایست و مذموم و آن این است كه هم بكاربستنت به نحو باطل باشد، و هم براى حفظ 

و شقاوتى در پى دارد، و چقدر نظام باطل شد، كه معلوم است در این صورت چه فساد 

 زند . امور زندگى را به هم مى

بلكه اصل آن را حفظ نموده،  اسالم مساله غیرت و تعصب را باطل معرفى نكرده

زیرا غیرت ریشه در فطرت انسان دارد، و اسالم هم دین فطرت است، ولى در جزئیات آن 

كه مطابق با فطرت است، حق  آن قدر از غیرت و تعصبدخالت كرده است، و فرموده 

، این اوال، و در ثانى همین ودیعه اند، باطل استاست، و شاخ و برگى كه اقوام به آن داده

فطرى را یعنى غیرت و تعصب را از هر سویى به سوى خداى تعالى برگردانیده، و سپس 

، مثال یدتوحموارد بسیارى كه دارد همه را در یك قالب ریخت، و آن قالب عبارت است از 

یكى از موارد تعصب، تعصب در باره مردان است، كه زنان در باره آنان تعصب 

ورزند، یكى دیگر در باره زنان است، كه مردان نسبت به آنان غیرت و تعصب به خرج مى

دهند، یكى دیگر در باره اطفال و كودكان، و به طور كلى فرزندان است، كه پدران و مى

ورزند، همه اینها را رنگ توحید داد، به این معنا كه هر جا عصب مىمادران در باره آنان ت

 .تعصب ورزیدن، خداپسند باشد، باید تعصب ورزید، هر جا نباشد نباید اعمال كرد

 

 

 مقایسه جهاد در راه خدا،  و پیکار در راه طاغوت 

ِ  َو الَِّذیَن َكفَرُ »  - وا یُقَتِلُوَن فى سِبیِل الطغُوِت الَِّذیَن َءاَمنُوا یُقَتِلُوَن فى سبِیِل َّللاَّ

 ! فَقَتِلُوا أَْوِلیَاَء الشْیطِن  إِنَّ َكْیدَ الشْیطِن كاَن ضِعیفا

كنند، و آنها كه كفر را پیشه اند، در راه خدا پیكار مىكسانى كه ایمان آورده  -

جنگند، پس شما اى مؤمنان با یاران شیطان اند در راه طاغوت مىخود كرده

  !« كنید، كه كید شیطان همیشه ضعیف بوده استپیكار 

 

از نظر چگونه قتال كردن  الذین كفرواو بین  الذین آمنوادر این آیه شریفه بین 
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كنند، و كفار چگونه؟ و به عبارتى دیگر از مقایسه شده است، كه مؤمنین چه جور قتال مى

تا با این بیان شرافت و  جهت نیت هر یك از دو طایفه در قتال كردنشان مقایسه شده است،

فضیلت مؤمنین بر كفار در طریقه زندگیشان معلوم شود، و روشن گردد كه طریقه مؤمنین، 

گردد، و تكیه مؤمنین بر جناب او است، ولى راه كفار به طاغوت به خداى سبحان منتهى مى

 شوند . ىشود، و در نتیجه این روشنگرى، مؤمنین به سوى قتال با كفار تحریك ممنتهى مى

آنهایى كه راه كفر را پیش  «،فقاتلوا اولیاء الشیطان ان كید الشیطان كان ضعیفا» 

اند، از والیت خداى تعالى خارج اند، بدان جهت كه در راه طاغوت قرار گرفتهگرفته

شرك و پرستش غیر خداى  آنان همان ولى   اند، و در نتیجه دیگر موالیى ندارند، ولى  شده

 كفار شیطان است، و ایشان نیز اولیاى اویند .  و او شیطان است، پس ولى  تعالى است، 

، دلیلش این است كه روش كید شیطان ضعیف استو این كه در آخر آیه فرمود: 

طاغوت كه همان كید شیطان باشد، چیزى جز ضعف نیست، و به همین جهت است كه 

كند، و بر كسى تشجیع مى مؤمنین را به بیان ضعف روش كفار تشویق و بر قتال كفار

راه خدا با قوت آن نسبت به افراد هواپرست  پوشیده نیست كه ضعف كید شیطان نسبت به

 .منافاتى ندارد

 

روایت شده كه  السالمدر تفسیر عیاشى از سلیمان بن خالد از امام صادق علیه

كه گفتند: خداى چه رحمى به ما كرد كه با رسول خدا  را فرمود: خداى تعالى كسانى

یا ایها الذین آمنوا  »را مؤمن خوانده و فرموده: ،نبودیم و آسیب ندیدیم وسل موآلهعلیههللاصلى

گویند تا آنجا كه اگر مصیبتى به شما برسد مى -خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا 

رسد كه به راستى مؤمنند در و چنین به نظر مى« ،ما نبودیم ...خدا به ما انعام كرد، كه با ش

ولى چون جزء جمعیت مؤمنین  ،حالى كه مؤمن نیستند كه هیچ، بلكه هیچ كرامتى هم ندارند

، چون اگر فرضا اهل آسمان و زمین چنین سخنى یا ایها الذین آمنواو داخل آنانند فرموده: 

وسل م وآلهعلیههللابه ما كرد كه با رسول خدا صلى بگویند، یعنى بگویند: خدا چه انعامى

شدند، پس افرادى كه قرآن كریم این گفتار را از ایشان نبودیم، به همین خاطر مشرك مى

خواستند و هم خرما را، چون به قول معروف هم خدا را مى ،كند مشرك بودندحكایت مى

رسیدند، وقتى مسلمانان به غنیمتى مى گفتند، ورسید چنین مىوقتى مصیبتى به مسلمانان مى

شدیم، یعنى در راه گفتند اى كاش ما نیز با آنان بودیم و به رستگارى عظیمى رستگار مىمى

 بردیم. كردیم و غنیمت مىخدا جنگ مى

: این معنا را طبرسى در مجمع و قمى در تفسیر خود از آن جناب روایت مؤلف

شرك معنوى است نه ظاهرى كه باعث كفر بشود، و  اند و منظور آن جناب از شرك،كرده

 .ظاهر احكام اسالم را از صاحبش سلب كند

 ( 664ص :    4المیزان ج :  سوره نساء  71) مستند: آیه    
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 فرمان جنگ با مشرکین مکه: 

 تبیین اهداف و شرایط جنگ     

ِ الَِّذیَن یُقَتِلُونَُكْم وَ ”  - َ ال یُِحب اْلُمْعتَِدینَ  َو قَتِلُوا فى سبِیِل َّللاَّ َو ، ال تَْعتَدُوا  إِنَّ َّللاَّ

ْن َحْیث أَْخَرُجوُكْم  َو اْلِفتْنَةُ أَشدُّ ِمَن اْلقَتِْل  َو  اْقتُلُوُهْم َحْیث ثَِقْفتُُموُهْم َو أَْخِرُجوُهم م ِ

لُوُكْم فَاْقتُلُوُهْم  َكذَِلك َجَزاُء ال تُقَتِلُوُهْم ِعندَ الَمسِجِد الَحَراِم َحتى یُقَتِلُوُكْم فِیِه  فَإِن قَتَ 

ِحیمٌ ، اْلَكِفِرینَ  َ َغفُوٌر رَّ  ،فَإِِن انتَهْوا فَإِنَّ َّللاَّ

ِ  فَإِِن انتَهْوا فاَل ُعْدَوَن إِال َعلى  - یُن َّللَّ َو قَتِلُوُهْم َحتى ال تَُكوَن فِتْنَةٌ َو یَُكوَن الد ِ

 ،الظِلِمینَ 

الَحَراِم َو الُحُرَمت ِقصاٌص  فََمِن اْعتَدَى َعلَْیُكْم فَاْعتَدُوا َعلَْیِه الشْهُر الَحَراُم بِالشْهِر  -

َ َمَع اْلُمتَِّقینَ  َ َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  ،بِِمثِْل َما اْعتَدَى َعلَْیُكْم  َو اتَّقُوا َّللاَّ

ِ َو ال تُْلقُوا ِبأَْیِدیُكْم إِلى التْهلَُكةِ  - َ یِحب َو أَنِفقُوا فى سبِیِل َّللاَّ   َو أَْحِسنُوا  إِنَّ َّللاَّ

 !اْلُمْحِسنِینَ 

 

و در راه خدا با كسانى كه با شما سر جنگ دارند كارزار بكنید اما تعدى روا  -

 ،داردمدارید كه خدا متجاوزان را دوست نمى

و ایشان را هر جا كه دست یافتید به قتل برسانید و از دیارشان مكه بیرون  -

كنید همانطور كه شما را از مكه بیرون كردند و فتنه آنان از این كشتار شما 

شدیدتر بود ولى در خود شهر مكه كه خانه امن است با ایشان نجنگید مگر 

ود آنان حرمت مسجد كه اگر خ آغاز کنند،اینكه ایشان در آنجا با شما جنگ 

آغاز كردند شما هم بجنگید كه سزاى  الحرام را رعایت ننموده جنگ را با شما

 ،كافران همین است

اگر از شرارت و جنگ در مكه دست برداشتند شما هم دست بردارید كه خدا  -

 ،آمرزگارى رحیم است

دا شود كن شود و دین تنها براى خو با ایشان كارزار كنید تا به كلى فتنه ریشه -

و اگر به كلى دست از جنگ برداشتند دیگر هیچ دشمنى و خصومتى نیست 

 ،مگر علیه ستمكاران

اگر آنان حرمت ماه حرام را شكستند شما هم بشكنید چون خدا قصاص را در  -

ها جایز دانسته پس هر كس بر شما ستم كرد شما هم به همان همه حرمت

ستم كنید و نسبت به ستم بیش از آن  اندازه كه بر شما ستم روا داشتند بر آنان

 ،از خدا بترسید و بدانید كه خدا با مردم با تقوا است

و در راه خدا انفاق كنید و خویشتن را به دست خود به هالكت نیفكنید و احسان  -



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                            کتاب چهل و هفتم: جنگ و صلح-مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم 46

 “كنید كه خدا نیكوكاران را دوست دارد! 

 

 

  توضیح   

سیاق آیات شریفه داللت دارد بر اینكه همه یكباره و با هم نازل شده و اینكه همه یك 

، فرمان جنگ براى اولین بار با مشركین مكهكنند، و آن عبارت است از غرض را ایفا مى

گوئیم كه در این آیات به ایشان گوئیم با خصوص مشركین مكه از اینجا مىو اینكه مى

را از مكه بیرون كردند، و نیز متعرض مساله فتنه و امر قصاص  تعریض شده، كه مؤمنین

فرماید از اینكه این جنگ را پیرامون مسجد الحرام انجام دهند، مگر است، و نیز نهى مى

 اینكه مشركین در آنجا جنگ را آغاز كنند و همه اینها امورى است مربوط به مشركین مكه . 

و قاتلوا فى ” قید به قتال كرده، و فرموده:عالوه بر این در این آیات قتال را م

و معلوم “ كنند!در راه خدا قتال كنید با كسانى كه با شما قتال مى -سبیل هللا، الذین یقاتلونكم

 اگر قتال كردندخواهد بفرماید است كه معناى این كالم اشتراط قتال به قتال نیست، و نمى

 است. كار نرفته به اگرشما هم قتال كنید، چون در آیه كلمه 

براى حال و وصفى باشد براى اشاره و  یقاتلونكمبلكه ظاهر آیه این است كه فعل 

،( الذین حالهم حال القتال مع المؤمنین“ ) ،الذین یقاتلونكم” معرفى دشمن و مراد از جملة

باشد، یعنى كسانى كه حالشان حال قتال با مؤمنین است، و كسانى كه در مكه چنین حالى را 

 اند همان مشركین مكه بودند. اشتهد

اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان هللا على ” پس سیاق این آیات سیاق آیة: 

است كه اذن “ ،ان یقولوا ربنا هللا... نصرهم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، اال  

 اینكه معنایش شرط باشد.كنند نه در آن اذنى است ابتدائى، در قتال با مشركینى كه مقاتله مى

، با حدود و اطرافش بیان یك حكم استعالوه بر اینكه آیات پنجگانه همه متعرض 

” كند و جملة اصل حكم را بیان مى“ !و قاتلوا فى سبیل هللا” جملة و لوازمش به این بیان كه 

از جهت “ ...،واقتلوهم ”كند، و جملهحكم نامبرده را از نظر انتظام تحدید مى“ ال تعتدوا...،

آن را از جهت “ وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام ...،” نماید و جملةتشدید آن را تحدید مى

نماید، و از جهت زمان و مدت تحدید مى“ و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة ...،” مكان و جملة 

و  كشىكند كه این حكم جنبه قصاص در جنگ و آدمبیان مى“ الشهر الحرام ...،” جملة 

مقدمات “ و انفقوا ...،” خالصه معامله به مثل دارد، نه جنگ ابتدائى و تهاجمى و جملة 

پس به نظر نزدیك  ،كند، تا مردم براى مجهز شدن انفاق كنندمالى این قتال را فراهم مى

رسد كه نزول هر پنج آیه در باره یك امر بوده باشد، و آن تشریع قتال با مشركین چنین مى

 كه، سر جنگ با مؤمنین داشتند. مكه است 
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 هدف:   فی سبیل هللا بودن جنگ، و عنوان دفاعی آن   

 “!و قاتلوا فى سبیل هللا الذین یقاتلونكم ...”  -

 

به معناى آن است كه شخصى قصد كشتن كسى را كند، كه او قصد كشتن وى  قتال 

را دارد، و در راه خدا بودن این عمل به این است كه غرض تصمیم گیرنده اقامه دین و 

، و آن نیت چنین قتالى عبادت است كه باید با نیت انجام شوداعالى كلمه توحید باشد، كه 

 او، نه استیال بر اموال مردم و ناموس آنان . عبارت است از رضاى خدا و تقرب به 

خواهد به وسیله قتال با كفار از حق ، اسالم مىقتال در اسالم جنبه دفاع داردپس 

ها دفاع كند، حقى كه فطرت سلیم هر انسانى به بیانى كه خواهد آمد آن را براى قانونى انسان

فاع است، و دفاع بالذات محدود به انسانیت قائل است، آرى از آنجائى كه قتال در اسالم د

زمانى است كه حوزه اسالم مورد هجوم كفار قرار گیرد، به خالف جنگ كه معناى واقعیش 

و ال تعتدوا ان ” تجاوز و خروج از حد و مرز است، لذا قرآن كریم دنبال فرمان قتال فرمود:

 “ دارد! ىتجاوز مكنید كه خدا تجاوزكاران را دوست نم -هللا ال یحب المعتدین

نهى از اعتدا نهیى است مطلق، در به معناى بیرون شدن از حد است، و  تعتدوا

مانند قتال قبل  ،نتیجه مراد از آن مطلق هر عملى است كه عنوان تجاوز بر آن صادق باشد

حق، و نیز قتال ابتدائى، و قتل زنان و كودكان، و قتال قبل از  از پیشنهاد مصالحه بر سر

 ا دشمن، و امثال اینها، كه سنت نبویه آن را بیان كرده است.اعالن جنگ ب

 

 فرمان کشتارمشرکین و پایان دادن به فتنه ایذای مسلمانان    

ْن َحْیث أَْخَرُجوُكْم  َواْلِفتْنَةُ أَشدُّ ِمَن ”  َو اْقتُلُوُهْم َحْیث ثَِقْفتُُموُهْم َوأَْخِرُجوُهم م ِ

 “ ...!اْلقَتْلِ 

 

مشركین  -فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم ” معنائى است كه آیه:معناى آیه همان 

 بدان معنا است.“ ،را بكشید هر جا كه آنان را یافتید

به معناى هر عملى است كه به منظور آزمایش حال چیزى انجام گیرد،  فتنهكلمه 

ه گویند و هم مالزمات غالبى آن را، كو بدین جهت است كه هم خود آزمایش را فتنه مى

عبارت است از شدت و عذابى كه متوجه مردودین در این آزمایش یعنى گمراهان و 

شود، در قرآن كریم نیز در همه این معانى استعمال شده و منظور از آن در آیه مشركین مى

مورد بحث شرك به خدا و كفر به رسول و آزار و اذیت مسلمین است، همان عملى كه 

 از آن با مردم مسلمان داشتند .  مشركین مكه بعد از هجرت و قبل

گیرى را به خرج دهید، و پس معناى آیه این شد كه علیه مشركین مكه كمال سخت

آنان را هر جا كه برخوردید به قتل برسانید، تا مجبور شوند از سرزمین و وطن خود كوچ 

شما هر چند كه رفتار آنان با  ،كنند، همانطور كه شما را مجبور به جالى وطن كردند
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تر بود، براى اینكه رفتار آنان فتنه بود، و فتنه بدتر از كشتن است، چون كشتن تنها سخت

كند، ولى فتنه مایه محرومیت از زندگى دنیا و آخرت و انسان را از زندگى دنیا محروم مى

 انهدام هر دو نشأه است.

ن جمله مسلمین را در ای“ ،وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام، حتى یقاتلوكم فیه ...”   

  كند از قتال در مسجد الحرام، براى اینكه حرمت مسجد الحرام را حفظ كرده باشند.نهى مى

به معناى امتناع و خوددارى از عملى  انتهاء“ ،فان انتهوا فان هللا غفور رحیم” 

است، و منظور در اینجا خوددارى از مطلق جنگ در كنار مسجد الحرام است، نه 

مطلق قتال بعد از مسلمان شدن دشمن و به اطاعت اسالم درآمدن، چون خوددارى از 

 است.“ ،فان انتهوا فال عدوان ...” دار این معنا جملةعهده

 

 تعیین زمان برای پایان قتال

 

 “! و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة و یكون الدین هلل”  -

 

در لسان این آیات به معناى شرك  فتنهكند، و كلمه این آیه مدت قتال را تحدید مى

است، به اینكه بتى براى خود اتخاذ كنند، و آن را بپرستند، آنطور كه مشركین مكه مردم را 

“ ،و یكون الدین هلل” كردند، دلیل اینكه گفتیم فتنه به معناى شرك است جملةوادار به آن مى

نة، و ان تولوا فاعلموا ان هللا و قاتلوهم حتى ال تكون فت” است، و آیه مورد بحث نظیر آیة 

فرماید با مشركین قتال كنید تا زمانى كه است كه مى“ ،مولیكم نعم المولى و نعم النصیر

دیگر شركى باقى نماند حال اگر پشت كردند بدانید كه سرپرست شما تنها خداست، كه چه 

 خوب سرپرست و چه خوب یاورى است . 

قبل از قتال باید مردم را دعوت كرد و اگر  آیه نامبرده این داللت را دارد كه

دعوت را پذیرفتند كه قتالى نیست، و اگر دعوت را رد كردند آن وقت دیگر والیتى ندارند، 

است ولى و سرپرست ایشان نیست و دیگر  نعم الولى و نعم النصیریعنى دیگر خدا كه 

 رماید.فكند، چون خدا تنها بندگان مؤمن خود را یارى مىیاریشان نمى

و معلوم است كه منظور از قتال این است كه دین براى خدا به تنهائى شود و قتالى 

گیرد معنا ندارد بدون دعوت قبلى به كه چنین هدفى دارد و تنها به این منظور صورت مى

 دین حق كه اساسش توحید است آغاز شود.

 

كه مردم اقرار به  این است“ ،تا آنكه دین براى خدا شود” مراد از اینكه فرمود: 

توحید كنند و خدا را بپرستند و اهل كتاب اقرار به توحید دارند هر چند كه توحیدشان توحید 

همچنانكه خداى تعالى در این باره  ،نیست و این اقرارشان در حقیقت كفر به خدا است

و ال یدینون انهم ال یؤمنون باهلل و الیوم االخر و ال یحرمون ما حرم هللا و رسوله ” فرموده:
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ایشان ایمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم كرده  -دین الحق 

و لیكن اسالم بهمین توحید اسمى از ایشان “ ،شونددانند و به دین حق متدین نمىحرام نمى

جه شوند و در نتی جزیهقناعت كرده، مسلمین را دستور داده با ایشان قتال كنند تا حاضر به 

 كلمه حق بر كلمه آنان مسلط گشته دین اسالم بر همه ادیان قاهر شود.

یعنى اگر دست از فتنه برداشته و “ ،فان انتهوا فال عدوان اال على الظالمین ...” 

اید ایمان آوردند دیگر با ایشان مقاتله مكنید، و دیگر عدوانى نیست به آنچه شما ایمان آورده

فان تابوا و اقاموا الصلوة و آتوا ” ریفه مورد بحث نظیر آیة مگر بر ستمگران، پس آیه ش

 باشد . مى“ ،الزكوة فاخوانكم فى الدین

 (87ص :    2سوره بقره  المیزان ج :  195تا  190آیه ) مستند:  

 

 

 امر به آمادگی و تجهیز قوا در مقابله با دشمن جامعه اسالمی 

  

ا استَطْعتُم »  - ِ َو َو أَِعدُّوا لَُهم مَّ بَاِط اْلَخْیِل تُْرِهبُوَن بِِه َعدُوَّ َّللاَّ ةٍ َو ِمن ر ِ ن قُوَّ م ِ

ُ یَْعلَُمُهْم  َو َما تُنِفقُوا ِمن شىْ  كْم َو َءاَخِریَن ِمن دُونِِهْم ال تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ ٍء فى َعدُوَّ

ِ یَُوف إِلَْیُكْم َو أَنتُْم ال تُظلَُمونَ   !سبِیِل َّللاَّ

توانید از نیرو و از اسبان بسته د براى كارزار با ایشان هر چه را مىو آماده كنی -

شده كه بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خود را و دیگران را از غیر ایشان كه 

شناسد، و آنچه كه در راه خدا خرج كنید به شناسید و خدا مىشما آنان را نمى

 !«شود و به شما ظلم نخواهد شدشما پرداخت مى

  

به معناى تهیه كردن چیزى است تا انسان با آن چیز به هدف دیگرىكه دارد  وااعد   

  .رسیدبرسد، كه اگر قبال آنرا تهیه ندیده بود به مطلوب خود نمى

گردد، و به معناى هر چیزى است كه با وجودش كار معینى از كارها ممكن مى قوة

در جنگ به معناى هر چیزى است كه جنگ و دفاع با آن امكان پذیر است، از قبیل انواع 

 .اسلحه و مردان جنگى با تجربه و داراى سوابق جنگى و تشكیالت نظامى

امر عامى است  «،من رباط الخیل و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و »اینكه فرمود:

كه در قبال كفار به قدر توانائیشان از تداركات جنگى كه به آن احتیاج پیدا مؤمنین عموم به 

خواهند كرد تهیه كنند، به مقدار آنچه كه كفار بالفعل دارند و آنچه كه توانائى تهیه آن را 

 دارند. 

شود امرى زا مىخسارت مساله جنگ و جدال و اختالفاتى كه منجر به جنگهاى

آید، و اگر این امر است كه در مجتمعات بشرى گریزى از آن نبوده و خواه ناخواه پیش مى

رود از قبیل غضب و قهرى نبود انسان در خلقتش به قوائى كه جز در مواقع دفاع بكار نمى

 شد. شدت و نیروى فكرى، مجهز نمى
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بدن و در فكرش مجهز است خود دلیل  بینیم انسان به چنین قوائى درپس اینكه مى

بر به حكم فطرت بر این است كه وقوع جنگ امرى است اجتناب ناپذیر، و چون چنین است 

تواند و به همان مقدارى جامعه اسالمى واجب است كه همیشه و در هر حال تا آنجا كه مى

 .دهد دشمنش مجهز باشد مجتمع صالحش را مجهز كندكه احتمال مى

تعالیم عالیه دین فطرى اسالم كه دین قیم است و خداى تعالى آن را براى بشر و در 

فرستاده حكومتى را براى بشر اختیار كرده كه باید اسم آنرا حكومت انسانى گذاشت، 

حكومتى است كه در آن حقوق فرد فرد جامعه را محفوظ و مصالح ضعیف و قوى، توانگر 

و جماعت و بعض و كل را بطور مساوى رعایت  و فقیر، آزاد و برده، مرد و زن، فرد

هاى شخص حاكم باشد، و او كرده است، حكومتش فردى استبدادى نیست تا قائم به خواسته

و حكومت اكثریت یعنى پارلمانى . به دلخواه خود در جان و عرض و مال مردم حكومت كند

ایمال شود، یعنى نصف هم نیست تا بر طبق خواسته اكثر افراد دور زده و منافع ما بقى پ

 .جمعیت به اضافه یك به مراد خود رسیده و نصف منهاى یك آن محروم گردد

در آیات  سل م ووآلهعلیههللارسول خدا صلى شخصاینكه بعد از خطاب به  و شاید سر  

همین  «،و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة »كرده و فرموده: عموم مردمقبل خطاب را متوجه 

، زیرا گفتیم كه حكومت اسالمى حكومتى است انسانى، به این معنا كه حقوق همه نكته باشد

خواهد گذارد، و لو هر كه مىهاى آنان احترام مىافراد انسانها را رعایت نموده و به خواسته

 هاى افراد را فداى خواسته یك نفر و یا خواسته اكثریت كرده باشد. باشد، نه اینكه خواسته

ست دشمن منافع یك جامعه اسالمى دشمن منافع تمامى افراد است، و و چون چنین ا

بر همه افراد است كه قیام نموده و دشمن را از خود و از منافع خود دفع دهند، و باید براى 

چنین روزى نیرو و اسلحه زیر سر داشته باشند، تا بتوانند منافع خود را از خطر دستبرد 

هاى دفاعى هست كه تهیه آن جز از عهده ى از ذخیرهادشمن نگهدارند، گو اینكه پاره

اى دیگر هم هست كه مسؤول تهیه آن خود افرادند، چون آید، و لیكن پارهها بر نمىحكومت

حكومت هر قدر هم نیرومند و داراى امكانات زیادى باشد به افراد مردم محتاج است، پس 

  و خود را براى روز مبادا آماده كنند. مردم هم بنوبه خود باید قبال فنون جنگى را آموخته 

 !تكلیف به همه است «و اعدوا ...،» پس تكلیف 

 

این  «،ترهبون به عدو هللا و عدوكم و آخرین من دونهم ال تعلمونهم هللا یعلمهم» 

است، و معنایش این است كه این  لهم واعدواقسمت از آیه شریفه در مقام بیان تعلیل جمله 

قوا و امكانات دفاعى را تدارك ببینید تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خود را ترسانیده و 

از آنان زهر چشم گرفته باشید، و اگر دشمن دین را هم دشمن خدا و هم دشمن ایشان خواند 

 ا تحریك نموده باشد . براى این بود كه هم واقع را بیان كرده باشد و هم اینكه ایشان ر

آن افرادى  ،منظور از آخرین «،و آخرین من دونهم ال تعلمونهم »و اینكه فرمود:

بى خبرند، و منظور از اولین آن افرادى هستند كه مؤمنین  هستند كه مؤمنین از دشمنى آنان

شناسند، و بطورى كه از اطالق لفظ آیه ایشان را به دشمنى خدا و دشمنى خودشان مى
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شناسند نه تنها آن افراد منافقى هستند آید منظور از آن افرادى كه مؤمنین ایشان را نمىمىبر

كنند، و مؤمنین از خطر آنان بى خبرند، چون در میان كه مؤمنین را به عداوت تهدید مى

در لباس مؤمنین و در زى ایشان با خود ایشان نماز  و مؤمنین عالمت و امتیازى نداشته

كنند، بلكه غیر روند، و بحسب ظاهر جهاد مىگیرند و به حج مىروزه مى خوانند ومى

  شود. اند شامل مىمنافقین یعنى كفارى را هم كه مؤمنین هنوز مبتالى به آنان نشده

 (151ص :    9المیزان ج :  سوره انفال    60) مستند: آیه    

 

 مقابله صد نفر با هزار نفر در جنگهای اولیه اسالم

 

نُكْم ِعشُروَن صبُروَن یَْغِلبُوا »  - ِض اْلُمْؤِمِنیَن َعلى اْلِقتَاِل  إِن یَُكن م ِ یَأَیَها النَّبىُّ َحر ِ

َن الَِّذیَن َكفَُروا ِبأَنَُّهْم قَْوٌم ال یَْفقَُهونَ  ائَةٌ یَْغِلبُوا أَْلفاً م ِ نكم م ِ  !ِمائَتَیِن  َو إِن یَُكن م ِ

 

ین را بر كارزار اگر از شما بیست نفر هان اى پیغمبر! تحریض كن مؤمن -

یابند و اگر از شما صد نفر باشند یافت شوند بر دویست نفر غلبه مى بااستقامت

شوند، به خاطر اینكه آنان بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدند غالب مى

 !«فهمندمردمى هستند كه نمى

 

اند غالب نى كه كافر شدهبیست نفر صابر از شما بر دویست نفر از كسا می فرماید: 

آیند، و اند غالب مىشود، و صد نفر صابر از شما بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدهمى

  .فهمنداین غلبه به علت این است كه كفار مردمى هستند كه نمى

و همین نبودن فهم در كفار، و در مقابل، بودن آن در مؤمنان باعث شده كه یك نفر 

به حساب آید، و بر همین اساس  ،بیشتر از ده نفر از دویست نفر كافر ،از بیست نفر مؤمن

فرماید: بیست نفر از مؤمنین بر آیه شریفه حكم كلى خود را روى همین حساب برده و مى

كنند ش این است كه مؤمنان در هر اقدامى كه مىشوند، و سر  دویست نفر از كفار غالب مى

خدا نیرویى است كه هیچ نیروى دیگرى  و ایمان به، اقدامشان ناشى از ایمان به خداست

آورد، چون بدست آوردن نیروى ایمان مبنى معادل آن نبوده و در برابر آن تاب مقاومت نمى

اى متصف بر فهم صحیح است، و همین فهم صحیح صاحبش را به هر خلق و خوى پسندیده

استقامت و وقار و آرامش قلب و ، و او را شجاع و با شهامت و پر جرأت و داراى سازدمى

آورد، چنین كسى اطمینان و یقین دارد به اینكه به هر تقدیر چه كشته وثوق به خدا بار مى

شود و چه بكشد برد با اوست، زیرا در هر دو تقدیر پاداشش بهشت است، و او در خود 

، بیندد نمىپندارنمصداقى براى مرگ به آن معنائى كه كفار معتقدند و آنرا نابودى مى

بخالف كفار كه اتكاءشان همه بر هواى نفس و اعتمادشان همه بر ظواهرى است كه شیطان 

دهد، و معلوم است دلهائى كه تمام اعتمادشان بر هوا و هوس است در نظرشان جلوه مى

شوند، و اگر هم احیانا متفق شوند اتفاقشان دائمى نیست، و دوامشان تا جائى هرگز متفق نمى
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دانند اتفاقشان مبدل كه پاى جان به میان نیاید و گر نه از آنجائى كه مرگ را نابودى مىاست 

 .شودبه تفرقه مى

و بسیار نادر است كه دلى بى ایمان تا پاى جان بر سر هواهاى خود پایدار بماند، 

مگر اینكه مشاعرش را از دست داده باشد، و گر نه با احساس كمترین خطر از میدان 

دهد زودتر از هر خطر دیگرى ود، مخصوصا مخاطرات عمومى كه تاریخ نشان مىردرمى

آورد، مانند از پاى درآمدن مشركان در جنگ بدر، كه با این قبیل مردم را از پاى درمى

شان هزار نفر بود، و نسبت هفتاد با كشته شدن هفتاد نفر همه فرارى شدند، با اینكه عده

چهارده، پس فرارى شدن ایشان در حقیقت به معناى فرارى  هزار تقریبا نسبت یك است به

شدن چهارده نفر از یك نفر است، و این نیست مگر بخاطر فقه مؤمنان كه خود علم و ایمان 

 پرستى است. را در بر دارد، و بخاطر جهل كفار كه خود مالزم با كفر و هوى

 (161ص :    9المیزان ج :  سوره انفال    66) مستند: آیه   
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 فصل چهارم

 

 آفت ضعف ایمان در مبارزات و جهاد

 

 

 تخفیف مقابله صد نفر با دویست نفر) بجای هزار نفر( در جنگهای بعدی

 

نُكْم ِعشُروَن صبُروَن یَْغِلبُوا »  - ِض اْلُمْؤِمِنیَن َعلى اْلِقتَاِل  إِن یَُكن م ِ یَأَیَها النَّبىُّ َحر ِ

َن الَِّذیَن َكفَُروا ِبأَنَُّهْم قَْوٌم ال یَْفقَُهونَ ِمائَتَیِن  َو إِن  ائَةٌ یَْغِلبُوا أَْلفاً م ِ نكم م ِ  !یَُكن م ِ

ائَةٌ صابَِرةٌ یَْغِلبُوا ِمائَتَیِن  - نكم م ِ ُ َعنُكْم َو َعِلَم أَنَّ فِیُكْم ضْعفاً  فَإِن یَُكن م ِ اْلئَن َخفَّف َّللاَّ

نُكْم أَْلٌف یَغْ  ُ َمَع الصبِرینَ َو إِن یَُكن م ِ ِ  َو َّللاَّ  !ِلبُوا أَْلفَیِن بِإِْذِن َّللاَّ

 

هان اى پیغمبر! تحریض كن مؤمنین را بر كارزار اگر از شما بیست نفر  -

یابند و اگر از شما صد نفر باشند یافت شوند بر دویست نفر غلبه مى بااستقامت

اینكه آنان  شوند، به خاطربر هزار نفر از كسانى كه كافر شدند غالب مى

 !فهمندمردمى هستند كه نمى

 اكنون خداوند سبك كرد از شما، و دانست كه در شما ضعفى است، حال اگر از -

كنند، و اگر از شما یافت شوند بر دویست نفر غلبه پیدا مىصابر شما صد نفر 

 صابِرینآیند به اذن خدا و خدا با هزار نفر یافت شوند بر دو هزار نفر غالب مى

 !«است

 

كند، و اگر صابران از یعنى اگر از شما صد صابر باشد بر دویست نفر غلبه مى

كنند بر همان اساسى كه در آیه قبلى شما هزار نفر باشند بر دو هزار نفر از كفار غلبه مى

 .گذشت

منظور از ضعف، ضعف در صفات روحى  «،و علم ان فیكم ضعفا »و در جمله

 .شودمنتهى مى انضعف در ایم است كه باالخره به

آرى، یقین به حق است كه همه صفات پسندیده موجب فتح و ظفر از قبیل شجاعت و 

گیرد، منظور از ضعف این است، نه ضعف از صبر و رأى صائب از آن سرچشمه مى

جهت نفرات و تجهیزات جنگى، چون بدیهى است كه مؤمنین همواره در زمان رسول خدا 

 رو به قوت و زیادى نفرات بودند نه رو به ضعف .  وسل موآلهعلیههللاصلى
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كند، و معنایش این است كه: خداوند با را مقید مى یغلبواجمله  !«باذن هللا »و قید

و از همین جا معلوم . خواهداینكه شما مردمى با ایمان و صابر هستید خالف این را نمى

 .به منزله تعلیل آن است ن هللاباذنسبت به قید  «،وهللا مع الصابرین »شود كه جملهمى

از علل و  ضعف روحى، و همچنین نداشتن فقه و صبربا در نظر گرفتن اینكه 

اسباب خارجیى است كه در غلبه نكردن و ظفر نیافتن مؤثر است، بدون شك از دو آیه مورد 

شود كه حكم در آن دو مبنى بر اوصاف روحیى است كه در مؤمنین بحث بخوبى فهمیده مى

و كفار اعتبار شده، و اینكه همان قواى روحى كه در آیه اولى براى یك مؤمن اعتبار شده 

چیزى كرد اى بود كه بر قواى روحى و داخلى ده نفر كافر غلبه مىتش به اندازهبود و قو

چربید نگذشت كه آنقدر پائین آمد تا همان قوا بر بیشتر از قواى روحى دو نفر كافر نمى

و بیست قواى روحى مؤمنین متوسط الحال به نسبت هشتاد در صد كاهش یافت، یعنى 

آیه اولى اعتبار شده بود در آیه دومى مبدل شد به صد  مؤمن در برابر دویست كافر كه در

 مؤمن در برابر دویست كافر. 

و صد نفر در برابر هزار نفر آیه اولى در آیه دومى مبدل شد به هزار در برابر دو 

 .هزار

بحث دقیق در عواملى كه بر حسب احوال جارى در مجتمعات بشرى در نفوس 

نماید، كند نیز آدمى را به این معنا راهنمائى مىمى انسانها صفات اخالقى مختلفى ایجاد

براى اینكه هر جامعه خانوادگى و حزبى كه به منظور غرضى از اغراض زندگى مادى و 

یابد، در اول تشكیل و ابتداى انعقاد به موانع و گرفتاریهائى كه از هر سو یا دینى تشكیل مى

و در نتیجه قواى دفاعیش بیدار گشته و آماده خورد كند برمىاساس آنرا تهدید به انهدام مى

رسیدن به هدفى كه به نظرش مشروع است پیكار كند، یعنى آن نفسانیات  شود تا در راهمى

كند در وى بیدار كه انسان را وادار به تحذر از نامالیمات و بذل جان و مال در این راه مى

وز جان و مال خود را در این راه و همچنین به پیكار خود ادامه داده و شب و ر. شودمى

اى استقالل رود تا آنجا كه براى خود تا اندازهكند، و باز تجدید قوا نموده پیش مىصرف مى

در زندگى فراهم سازد، و تا حدى محیط را مساعد نموده و جمعیتش فزونى یافته آسایش و 

كوششهایش، در این هنگام  كند به عیاشى و استفاده از فوایدكند، و شروع مىآرامش پیدا مى

است كه آن قواى روحى كه در همه اعضاء گسترده است و اعضاء را وادار بكوشش و 

 گذارد. كرده آرام گشته رو به سستى مىعمل مى

عالوه، جامعه هر قدر هم افرادش اندك باشند در مساله ایمان و خصوصیات روحى 

 .و صفات پسندیده اخالقى خالى از اختالفات نیستند

باالخره افرادش در این باره اختالف دارند كه یكى قوى است و یكى ضعیف و قهرا 

هر چه افراد اجتماع بیشتر باشند افراد سست ایمان و بیماردالن و منافقان نیز بیشتر 

و در این . شودتر مىتر و كفه افراد برجسته سبكشوند، و كفه میزان این طبقه سنگینمى

 .هاى دینى و احزاب دنیوى نیستمطلب فرقى میان جمعیت

آرى، سنت طبیعى كه در نظام انسانى جریان دارد بر همه اجتماعات یكسان جارى 
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كنند شود، تجربه قطعى نیز ثابت كرده كه افرادى كه به خاطر غرض مهمى ائتالف مىمى

باشند و هر قدر تر مىشان كمتر باشد در مقابل رقبا و مزاحمینشان قوىهر قدر عده

هایشان بیشتر باشد نشاطشان در كار و كوشش بیشتر و كار و كوششان در گرفتارى و فتنه

تر و تیزتر است. بر عكس هر چه افرادشان بیشتر و رقبا و موانع رسیدن به اثر سریع

 .تر خواهند بودسفیه مقاصدشان كمتر باشد افرادش خمودتر و خواب آلودتر و

این معنا را روشن  وسل موآلهعلیههللاصلىدقت كافى در جنگهاى رسول خدا 

 سازد. مى

شان به سیصد و بیست نفر مثال در جنگ بدر مسلمانان پیروز شدند با اینكه عده

رسید آن هم در كمال فقر و نداشتن قوا و تجهیزات، و عده كفار تقریبا سه برابر آنان بود نمى

همچنین در جنگ احد و خندق و خیبر آن هم با داشتن عزت و شوكت و تجهیزات جنگى، و 

تر بود و خداى تعالى جریان آنرا به و مخصوصا جنگ حنین كه داستانش از همه عجیب

و یوم حنین اذ  »بیانى كه جاى تردید براى هیچ اهل بحثى باقى نگذاشته بیان كرده و فرموده:

  «ولیتم مدبرین ... .اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیئا و ضاقت علیكم االرض بما رحبت ثم 

 و این آیات بر چند نكته داللت دارد:

عزت و شوكت  وسل موآلهعلیههللااینكه اسالم هر قدر در زمان رسول خدا صلى :اول 

شد قواى روحى و درجه ایمان و فضائل اخالقى عامه مسلمین رو به ظاهریش بیشتر مى

به مدتى كم و یا  -بعد از جنگ بدر  گذاشت، و این تاثیر آنچنان محسوس بود كهكاهش مى

این نقصان تا یك پنجم قبل از جنگ بدر رسید، همچنانكه آیات بعد از آیه مورد بحث  -زیاد 

ما كان لنبى ان یكون له اسرى حتى یثخن  »فرماید:اى به این حقیقت اشاره نموده مىتا اندازه

ال كتاب من هللا  -عزیز حكیم لو  فى االرض تریدون عرض الدنیا و هللا یرید االخرة و هللا

  «سبق لمسكم فیما اخذتم عذاب عظیم ... !

اند، زیرا هر چند از حال اینكه این دو آیه به حسب ظاهر با هم نازل شده :دوم

بدان  «،االن خفف هللا عنكم »دهند، همچنانكه جملهمؤمنین در دو زمان مختلف خبر مى

و لیكن مقصود آندو مقایسه قواى روحى مؤمنان در دو زمان است و سیاق آیه  ،اشاره دارد

سازد، و صرف اینكه دومى طورى است كه با مستقل بودن و جدا بودن از آیه اولى نمى

شوند كه در دو زمان نازل حكمشان مختلف و مربوط به دو زمان مختلف هستند باعث نمى

 .شده باشند

رساندند و بس البته ظهور در این داشتند كه لیفى را مىبله، اگر تنها دو حكم تك

 دومى از آنها بعد از زمان نزول اولى نازل شده است . 

این است كه این دو آیه در مقام بیان  «،االن خفف هللا عنكم »اینكه ظاهر جمله :سوم

نكه لفظ، در میان باشد، گو ای باشند، چون تخفیف وقتى است كه قبال تكلیفىمىحكمى تكلیفى 

 .است امرلفظ خبر است و لیكن منظور از آن، 

و حاصل مراد در آیه اولى این است كه باید یكى از شما مسلمین در برابر ده نفر 

و از این  كفار ایستادگى كند، و در آیه دومى این است كه اینك خداوند در تكلیف تخفیف داد
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 !ت كندپس باید یكى از شما در برابر دو نفر از كفار مقاوم

 

با در نظر داشتن  صبرو آیه دومى به  فقهاینكه از ظاهر تعلیل آیه اولى به  :چهارم

صبر، یك نفر را  شود كهاند استفاده مىاینكه مؤمنین مجاهد در هر دو آیه مقید به صبر شده

و اگر  و فقه یك نفر برابر پنج نفر مثل خود، ،سازددر قوت روح برابر دو نفر مثل خود مى

شود، و البته هیچ كسى هم فقه داشت و هم صبر قهرا او به تنهائى برابر ده نفر مثل خود مى

  كند به خالف فقه كه ممكن است بدون صبر یافت شود.وقت صبر بدون فقه تحقق پیدا نمى

 

 .اینكه به هر حال در قتال صبر واجب است :پنجم

 

فرموده: حكم خدا در اوایل بعثت در السالم گوید: معصوم علیهدر تفسیر قمى مى

ده نفر كافر مقاومت كند و  بایستى در برابرباره مسلمانان این بود كه یك نفر از ایشان مى

شده بود، و بر این  -یعنى فرار از زحف  -كرد مرتكب یكى از گناهان كبیره اگر فرار مى

 .كردندىبایستى در برابر هزار نفر مقاومت محساب صد نفر از ایشان مى

توانند به این تكلیف سپس وقتى خداوند معلوم كرد كه به خاطر ضعفى كه دارند نمى

االن خفف هللا عنكم و علم ان فیكم ضعفا فان یكن منكم ماة  »عمل كنند لذا این آیه را فرستاد:

و بر آنان واجب كرد كه كمترین مرد آنان با دو مرد از كفار مقابله  «،صابرة یغلبوا ماتین

كند و اگر فرار كند مرتكب گناه فرار از زحف شده است، به خالف اینكه كفار سه نفر باشند 

 است. یك فرد مسلمان از برابر آنان فرار كند مرتكب این گناه نشده كه اگر

 (161ص :    9ج :  المیزان سوره انفال    66) مستند: آیه    

 

 

 اظهارضعف مسلمانان اولیه در برابر اولین حکم جهاد 

 

ا »  - َكوةَ فَلَمَّ أَ لَْم تََر إِلى الَِّذیَن قِیَل لُهْم ُكفُّوا أَْیِدیَُكْم َو أَقِیُموا الصلَوةَ َو َءاتُوا الزَّ

نُهْم یْخشْوَن النَّاس  ِ أَْو أَشدَّ َخشیَةً ُكتِب َعلَیِهُم اْلِقتَاُل إِذَا فَِریٌق م ِ  ...،َكَخشیَِة َّللاَّ

 

اى را كه در روزگارى كه قتال با كفار صادر نشده بود مگر ندیدى آن عده -

گفتى: زنهار مبادا دست به به ایشان مى، كشیدند و توآرزوى صدورش را مى

بندى اسالم شمشیر زنید، بلكه همچنان نماز بخوانید و زكات بدهید تا استخوان

ردد، ولى همین كه محكم شد و فرمان قتال صادر گردید جمعى از آنان محكم گ

ترسیدند بلكه بیشتر از آن از مردم دچار وحشت شدند، همان قدر كه از خدا مى

 ....«ترسیدند

-  
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اى دیگر از مؤمنین كه ایمانشان این آیات مشتمل است بر استشهاد به وضع طائفه

 .ضعیف است

دیدند ها كه از كفار مىها و ستممؤمنین در صدر اسالم و در آغاز امر از تعدى

سخت در فشار بودند، و از اینكه اجازه نداشتند با دشمنان بجنگند، و همچنان از كفار تو 

د كه دست به شمشیر ادخدا به آنان دستور مى وسرى بخورند، و ظلم ببینند ناراحت بودند، 

بندى دین محكم بپردازند تا استخوان (نماز و زكات ) اقامه شعائر دین نبرند، و همچنان به

شود، و نیروى مقابله با كفار را پیدا كنند، آن وقت است كه خداى تعالى به آنان اجازه جهاد 

خواهد داد و اگر صبر نكنند، به همین امروز كه روز ضعف دین است دست به شمشیر 

 شود. انش منهدم و اجزاى آن متالشى مىببرند، ساختمان دین متالشى و ارك

كند از اینكه آن روزى كه اسالم بنا بر این در این آیات مسلمانان را مالمت مى

ولى همین  شود؟كردند، كه چرا به ما اجازه قتال داده نمىضعیف بود، دائم چون و چرا مى

آنان از كفار به همان اى از نیرو گرفت، و مسلمانان مامور به قتال شدند، طائفه كه اسالم

 .ترسیدند و بلكه بیش از آن دچار وحشت شدندمقدار كه از خدا مى

ْرتَنَا إِلى أََجٍل قَِریٍب  قُْل َمتَُع الدُّْنیَا »  - َو قَالُوا َربَّنَا ِلَم َكتَْبت َعلَْینَا اْلِقتَاَل لَْو ال أَخَّ

 ،ُموَن فَتِیالً قَِلیٌل َو االَِخَرةُ َخیٌر ل َِمِن اتَّقَى َو ال تُظلَ 

 

شد این دو روزه وچه مى ،وگفتند: پروردگارا چرا جنگ را بر ما واجب كردى -

گذاشتى؟  بگو زندگى دنیا اندك و همان دو زندگى ما را به حال خود مى

روزى است كه گفتید و زندگى آخرت براى كسى كه تقوا پیشه كند بهتر است 

 ! «واهید شدو شما حتى به مقدار تحك هسته خرما ستم نخ

 

اى بوده كه آنان به منشا آن عالقه و این كالم كه از مسلمانان كذائى صادر شده است

اند در حالى كه این زندگى در تعلیم قرآنى متاعى است قلیل كه چند زندگى در دنیا داشته

گیرد و سپس سریع از بین رفته، اثرى از آن باقى ورى قرار مىصباحى مورد بهره

و به دنبال آن زندگى آخرت است كه حیاتى است باقى و حقیقى، معلوم است كه ماند، نمى

 .چنین حیاتى از حیات دنیا بهتر است

معلوم است كه افراد مؤمنى كه در راه تقوا قرار دارند راهى به جز ترس از خدا 

ترس، توانند و معقول نیست كه از ظلم خدا بترسند و به خاطر همین ندارند، اینان دیگر نمى

دنیاى خود را محكم بچسبند چون ایمان دارند كه خدا ظالم نیست، بلكه باید از كفر و 

 تقوائى خود بترسند .بى

  

شیَّدَةٍ َو إِن تُِصْبُهْم َحسنَةٌ »  - أَْینََما تَُكونُوا یُْدِرككُُّم اْلَمْوت َو لَْو ُكنتُْم فى بُُروجٍ مُّ

ِ  وَ  ْن ِعنِد  یَقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعنِد َّللاَّ إِن تُِصْبُهْم سی ِئَةٌ یَقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعنِدك  قُْل كلٌّ م ِ
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 ً ِ  فََما ِل َهُؤالِء اْلقَْوِم ال یَكادُوَن یَْفقَُهوَن َحِدیثا  ! َّللاَّ

 

یابد هر چند كه در بناهاى استوار و هر جا كه باشید مرگ شما را در مى -

گویند: این از جانب خدا است و ىاگر به آنان خیرى برسد م .دار باشیدریشه

گویند: این شر از تو است، بگو همه از جانب خدا اگر شرى به آنها برسد مى

و از آن ) است، این گروه چه مرضى دارند كه به هیچ وجه بنا ندارند چیزى

 !« را بفهمند (جمله مطلبى به این سادگى،

 

خواهد مثالى بیاورد براى امورى تر بگویم مىاین گفتار اساسش تمثیل است، ساده

حاصل معنا این است كند و كه به وسیله آنها آدمى خود را از نامالیمات و خطرها حفظ مى

شود، هر چند كه شما به منظور فرار نمى كه مرگ سرنوشتى است كه درك آن از احدى فوت

گاهها، پناهنده شوید، بنا بر این دیگر جاى آن نیست كه توهم كنید ترین پناهاز آن به محكم

اگر در جنگ و كارزار حاضر نشوید و یا به عبارت دیگر اگر خداى تعالى جنگ را بر 

د، مآشدید و خالصه مرگ به سراغتان نمىشما واجب نكرده بود شما از خطر مرگ رها مى

 .مرگ شما به هر حال خواهد آمد ولی

 

ِ َو َما أَصابَك ِمن سی ِئٍَة فَِمن نَّْفِسك  َو أَْرسْلنَك ِللنَّاِس َما أَص - ابَك ِمْن َحسنٍَة فَِمَن َّللاَّ

ِ شِهیداً   !َرسوالً  َو َكفَى بِاَّللَّ

-  ً َ  َو َمن تََولى فََما أَْرسْلنَك َعلَْیِهْم َحِفیظا سوَل فَقَْد أَطاَع َّللاَّ ن یُِطع الرَّ  !مَّ

 

ها برسد از برسد از طرف خداوند است و آنچه از بدى ها به توآنچه از خوبى -

خود تو است و ما تو را به عنوان رسولى به سوى مردم گسیل داشتیم و در 

 !شهادت بر حقانیت رسالت تو خدا كافى است

 

كسى كه رسول را اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده و كسى كه روى بگرداند  -

  .«ایمان نفرستادهباید بداند كه ما تو را به نگهبانى آن

 

دهد بر این كه مراد از حسنه و سیئه سیاقى كه دارد شهادت مى اآیه شریفه ب

توان آن را به خداى تعالى نسبت داد و مسلمانان مورد بحث نیز چیزهائى است كه مى

خودشان یكى از آن دو یعنى حسنه را به خداى تعالى و دیگرى را كه سیئه است، به رسول 

شود منظور از حسنه و سیئه اعمال اند، پس معلوم مىنسبت داده وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

خوب و بد نیست، بلكه حوادث و پیشامدهاى خوب و بدى است كه این مسلمانان در اثر 

هاى دین و نشر دادن دعوت و آوازه آن و ترفیع پایه وسل موآلهعلیه هللابعثت رسول خدا صلى

تر منظور از حسنه، فتح و فیروزى و ا آن روبرو شدند، به عبارتى روشنبه وسیله جهاد ب
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و كشته شدن و مجروح  ،(ها بر دشمن غالب آینددر صورتى كه در جنگ )غنیمت است

ها را به و اگر سیئه ،(در صورتى كه شكست بخورند )گشتن و گرفتار و اسیر شدن است

بوده است و یا  ،(فال بد زدن )دادند از باب تطیرنسبت مى وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى

اند بگویند كه آن حضرت ضعف مدیریت دارد و زمامدارى را آنطور كه باید خواستهمى

 داند . نمى

كل من قل  »هد:به همین جهت خداى تعالى به آن جناب دستور داد چنین پاسخشان د

ها چه خوب و چه بد آن از ناحیه خداى تعالى است، چون به ایشان بگو سرنوشت «عند هللا،

كند و ناظم نظام عالم، تنها و تنها خدا است حوادثى است كه ناظم نظام عالم آن را ردیف مى

 .و احدى شریك او نیست

را حسن و از امورى كه انسان به حسب طبع خود آن  استكه عبارت  حسنات

داند، از قبیل: عافیت و نعمت و امنیت و آسایش همه از ناحیه خداى سبحان محبوب مى

از امورى كه انسان از آن تنفر دارد از قبیل: مرض و ذلت  استكه عبارت  سیئاتاست، و 

 .ها هستند نه خداى سبحانو فقر و مسكنت و فتنه و ناامنى، همه و همه منشاش خود انسان

ل ما هیچ سمتى ندارى بَ فرماید: تو اى محمد از قِ مى «،ك للناس رسوال ...و ارسلنا» 

جز اینكه رسول مائى و وظیفه تو رساندن پیام است و شان تو همان رسالت است و بس، 

غیر از آن هیچ كارى ندارى و هیچ اختیارى در امر خلق به دست تو نیست تا در خوش 

سیئات و ضررهائى به طرف مردم بكشانى و یا قدمى و بد قدمى اثرى داشته باشى و یا 

 حسنات و منافعى از آنان دور سازى . 

كرده از این  وسل موآلهعلیههللاآیه مورد بحث كه خطاب را متوجه رسول خدا صلى

ها دید: زخمى در صورت مباركش وارد آمد، بابت بوده كه آن جناب در جنگ احد صدمه

مسلمانانى كشته و زخمى شدند و خود آن جناب مستحق چنین دندانهاى شریفش شكست، 

مع ذلك در این آیه مصائب را مستند به خود آن . مصائبى نبود، چون پیامبرى معصوم بود

حضرت كرده و در آیاتى دیگر مستند به مجتمع مسلمانان نموده و توجیهش این است كه 

ع فرمان خدا و رسول را مخالفت آنجا كه مصائب به مجتمع نسبت داده شده، چون كه مجتم

اى كه دست مجتمع آن را به كردند و این مخالفت باعث سیئه و مصیبت شد: مصیبت و سیئه

بار آورد، مجتمعى كه آن جناب هم در آن قرار داشت و آنجا كه به شخص شریف آن 

 حضرت نسبت داده شده است. 

ه كه از همان آغاز كار لذا از این رو است كه آن جناب مسؤولیتى را قبول فرمود

معلوم بود كه این مصائب و سیئات را در پى دارد و آن مسؤولیت نبوت و دعوت بشر به 

است بر بصیرت، پس این مصائب در حقیقت نسبت به آن جناب جنبه  سوى خداى تعالى

 .بردمحنت الهیه و نعمتى را دارد كه صاحبش را به درجاتى باال مى

 

در كافى به سند خود از عبد الرحمان بن حجاج روایت شده كه گفت: نزد امام 

سخن از بالهاى عموم مردم و بالى مخصوص مؤمن رفت، فرمود: از  السالمصادق علیه
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پرسیدند: بالى چه كسى در دنیا شدیدتر است؟ فرمود: اول  وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى

از سایرین به انبیا است و بعد از آن، هر كس به هر مقدار كه به تر انبیا و سپس آنكه شبیه

انبیا شباهت داشته باشد، به آن مقدار بال خواهد داشت و بعد از طبقه انبیا و اولیاء هر مؤمنى 

بنا بر این هر كس ایمانش صحیح و . شودبه مقدار ایمانش و حسن اعمالش به بال مبتال مى

یدتر است و هر كس ایمانش سخیف و عملش ضعیف باشد عملش نیكو باشد، بالى او شد

 .بالى او كمتر است

 (3ص :    5المیزان ج :  سوره نساء  80تا  77) مستند: آیه 

 

 کارشکنی ها و شایعات مومنین سست ایمان در ایام جنگ
 

نُهْم َغیَر الَّ »  - ُ َو یَقُولُوَن طاَعةٌ فَإِذَا بََرُزوا ِمْن ِعنِدك بَیَّت طائفَةٌ م ِ ِذى تَقُوُل  َو َّللاَّ

ِ َوِكیالً  ِ  َو َكفَى بِاَّللَّ  ! یَْكتُب َما یُبَی ِتُوَن  فَأَْعِرض َعنُهْم َو تََوكْل َعلى َّللاَّ

 

گویند: وظیفه ما اطاعت است و باید دعوت به جهاد تو را بپذیریم و لیكن مى -

از آنچه كه در اندیشند غیر شوند، شبانه تدبیرى مىهمینكه از نزد تو بیرون مى

كند، از كنند ثبت مىریزى مىپاسخ تو گفته بودند، خدا آنچه را در پنهانى طرح

آنان روى بگردان و بر خدا توكل كن كه تكیه گاه بودن خدا براى تو كافى 

 !«است

 

 :گویند: امر ما اطاعت استگویان در مقابل دعوت آنان به جهاد به تو مىاین پاسخ

روند، شبانه امرى را ى نداریم، ولى وقتى از نزد تو بیرون مىیعنى غیر اطاعت كار

گفتند و یا غیر آن كنند كه غیر آن چیزى است كه به تو مىریزى و محكم كارى مىطرح

سخنى است كه تو به ایشان گفتى، این تعبیر كنایه است از اینكه شبانه تصمیم بر مخالفت 

 گیرند . مى وسل م وآلهعلیههللارسول هللا صلى

دهد از آنان روى بگرداند و در خداى تعالى سپس به رسول گرامیش دستور مى

بدون توجه به كارشكنى آنان تصمیم خود  و كارش و مسؤولیتش به خداى تعالى توكل نموده

 «فاعرض عنهم و توكل على هللا و كفى باهلل وكیال. :»را بگیرد

اند، ارد كه افراد مورد بحث منافقین بودهو این آیه شریفه هیچ داللتى بر این معنا ند

اند، بلكه امر از نظر اتصالى كه در سیاق هست بر همانطور كه بعضى از مفسرین پنداشته

 .عكس است یعنى با در نظر گرفتن سیاق آیه شریفه بر خالف این احتمال داللت دارد
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 اشاعه دهندگان شایعات دشمن در جنگها 

سوِل َو إِلى َو إِذَا َجاَءُهْم »  - َن األَْمِن أَِو اْلَخْوِف أَذَاُعوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلى الرَّ أَْمٌر م ِ

ِ َعلَْیُكْم َو َرْحَمتُهُ  أُولى األَْمِر ِمنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذیَن یَستَنبِطونَهُ ِمنُهْم  َولَْو ال فَضُل َّللاَّ

 ! التَّبَْعتُُم الشْیطَن إِال قَِلیالً 

 

ناحیه كفار خبرى از امن و یا خوف به این سست ایمانها برسد آن  و چون از -

را منتشر سازند، در حالى كه اگر قبل از انتشار، آن را به اطالع رسول و 

بخواهند، ایشان كه  كارداران خویش رسانده، درستى و نادرستى آن را از آنان

ند و اگر فضل گویاط دارند، حقیقت مطلب را فهمیده، به ایشان مىتـنبقدرت اس

و رحمت خدا بر شما نبود جز مواردى انگشت شمار هر لحظه شیطان را 

 !«كردیدپیروى مى

 

 خبرها و تبلیغات دشمن رااز آنان كه است در این آیه نوعى مذمت و سرزنشى 

داللت دارد بر اینكه  «،ولوال فضل هللا ... »دهند، و اینكه در ذیل آیه شریفه فرمود:اشاعه مى

اند و این ضاللت چیزى به جز از ناحیه این اشاعه در خطر گمراهى قرار داشته مؤمنین

مخالفت رسول كردن نبوده، چون گفتار در این آیات بر همین اساس است، مؤید این معنا 

را مامور به  وسل موآلهعلیههللااى است كه در آیه بعدى آمده و در آن رسول خدا صلىجمله

ورتى كه مؤمنین تنهایش بگذارند و یاریش نكنند و در نتیجه تنها قتال كرده، حتى در ص

 بماند . 

شود كه منظور از امر چیزى كه راجع و با این استظهارى كه ما كردیم، روشن مى

دهند، اراجیفى است كه به وسیله رسد و آن خبر را اشاعه مىبه خوف و امن به آنان مى

شد و خالف در بین مؤمنین ساخته و پرداخته مىكفار و ایادى آنها براى ایجاد نفاق و 

كردند كه انتشار این خبر باعث كردند و فكر نمىمؤمنین ضعیف االیمان آن را منتشر مى

شود، چیزى كه هست خداى تعالى آنان را از این عمل كه سستى عزیمت مسلمانان مى

گذاشت آن صحنه پیروى شیطانهائى است كه آورنده این اخبار هستند، حفظ فرمود و ن

 سازان، مؤمنین را به خوارى و ذلت بكشانند . 

 خداسازد كه رسول كنید خاطر نشان مىاین آیات بطورى كه مالحظه مى

دعوت  (جنگ احد، بعد از محنت )همواره مردم را بعد از آسیب دیدن وسل موآلهعلیههللاصلى

اند كه مؤمنین كرده به اینكه براى جهاد با كفار بیرون شوند و مردمى در این تالش بودهمى

باز بدارند و به این منظور  وسل مآله وعلیههللارا از شركت در جهاد و یارى رسول خدا صلى

 .كنندكردند، كه مشركین علیه شما لشگر جمع مىپراكنى مىشایعه

ها همه از ناحیه شیطان پراكنىها و شایعهسازد كه این ترساندنآنگاه خاطر نشان مى

كند آید و آنگاه بر مؤمنین واجب مىاست و سخن او است كه از حلقوم اولیاى او بیرون مى

 .كه از این جوسازان نترسند و اگر به خداى تعالى ایمان دارند، از او بترسند
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و اذا جاءهم امر من االمن او  »آیه: و اگر كسى در این آیه و آیات مورد بحث یعنى

ماند كه خداى سبحان در این آیه، دقت كند، تردیدى برایش باقى نمى «،الخوف اذاعوا به ...

سازد و در این جریان جزء چیزهائى كه افراد ضعیف داستان بدر صغرا را خاطر نشان مى

و  »و جمله: «،هم القتال ...فلما كتب علی »كند و در جمله:االیمان را به خاطر آن مالمت مى

و یقولون  »و جمله: «،و ان تصبهم حسنة ... »و جمله: «،قالوا ربنا لم كتبت علینا القتال ...

واذا »فرماید:به آن اشاره فرموده، یكى همین جمله مورد بحث است كه مى «،طاعة ...

  «جاءهم امر من االمن اوالخوف اذاعوابه...!

  

این  «،والى اولى االمرمنهم، لعلمه الذین یستنبطونه منهم ردوه الى الرسول ولو» 

بین مسلمانان منتشر خبرى است كه به وسیله شایعه سازان در دستور درباره مراجعه دادن 

 .(ترس امنیت بود و یا مربوط بهه كه حال یا مربوط ب )شدمى

چون مساله شایعه مربوط به رسول و به اولى االمر است كه اگر مردم این مساله را 

توانند استنباط نموده و به مردمى كه مساله را به ایشان به آنان برگردانند، آن حضرات مى

 اند، بفرمایند: كه این شایعه، صحیح یا باطل است و راست یا دروغ است . رد كرده

اش به اشاره آیه شریفه «،یكم و رحمته ال تبعتم الشیطان اال قلیالو لو ال فضل هللا عل» 

، كه ابوسفیان نعیم بن مسعود اشجعى را به مدینه فرستاده بود تا با استداستان بدر صغرا 

جعل شایعات، ترس و نگرانى را در بین مردم مسلمان گسترش دهد و آنان را از شركت در 

 .جنگ  و رفتن به بدر باز بدارد

بنا بر این منظور از اتباع شیطان تصدیق خبرهائى است كه نعیم در بین مردم 

 .داده و پیروى از او در تخلف از رفتن به بدر استاشاعه مى

معنائى رو براه دارد و هیچ احتیاجى  اال قلیالشود كه استثناى با این بیان روشن مى

داده كه ابو سفیان لشگرجمع ر مىبه تكلف و توجیه ندارد، چون نعیم نامبرده، به مردم خب

سازد، پس زنهار ! بترسید و خود را به دست خود در كند و لشگریان خود را مجهز مىمى

گذاشته و داده، در دل مردم اثر مىمعرض كشتار همگانى قرار ندهید و این خبرها كه او مى

رفتند و كسى از این ورزیدند و به میعادگاه بدر نمىاز بیرون رفتن به سوى جنگ تعلل مى

و بعضى از خواص آن جناب و  وسل موآلهعلیههللاتوطئه سالم نماند مگر رسول خدا صلى

همین عده اندك است، پس حاصل مضمون آیه این شد: كه بیشتر  اال قلیال منظور از جمله

ملحق به آن عده قلیل  لی بعداً اى قلیل در اثر شایعات متزلزل شدند ومسلمانان به جز عده

 شدند و راه بدر را پیش گرفتند . 

 

 حتی یک تنه  به جنگ برو، مؤمنین را هم تشویق کن!

ُ أَن یَُكف  » - ِض الُمْؤِمنِیَن  َعسى َّللاَّ ِ ال تُكلَّف إِال نَْفسك  َو َحر ِ فَقَتِْل فى سبِیِل َّللاَّ

ُ أَشدُّ بَأْساً َو أَشدُّ تَنِكیالً   ! بَأْس الَِّذیَن َكفَُروا  َو َّللاَّ
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این سست ایمانان اعتنا مكن و در راه خدا كارزار كن  (بد دلى)پس به تثاقل  -

كه جز به تكلیف خودت مكلف نیستى و مؤمنین را بر قتال با كفار تشویق كن، 

شاید خدا از صالبت و سرسختى آنان جلوگیرى كند كه صالبت خدا شدیدتر و 

 !« تر استعذابش سخت

 

ورزند و دوست از جهاد كردن تثاقل و خوددارى مىحال كه مردم می فرماید: 

ندارند در جهاد شركت كنند، تو اى پیامبر خودت با كفار مقابله بكن و از تثاقل مردم در امر 

جهاد و مخالفتشان در امر خداى سبحان ناراحت مشو، چون تكلیف دیگران متوجه تو نیست، 

 . آنان راتو فقط موظفى تكلیف خودت را انجام دهى نه تكلیف 

اى كه نسبت به غیر خودت دارى این است كه در امر جهاد بله، تنها وظیفه

تشویقشان كنى و مؤمنین را تحریك نمائى تا شاید خداى تعالى خطر كفار را كفایت و دفع 

 .نماید

این آیه بر سرزنش بیشتر داللت دارد، سرزنش خداى تعالى در مورد آنهائى كه از 

رساند كه كوتاهى و خوددارى آنان را به آنجا ورزیدند، چون مىىرفتن به جنگ تثاقل م

كشانید كه خداى عز و جل به رسول گرامى خود دستور دهد یك تنه به جهاد برود و از 

اینگونه افراد روى بگرداند و دیگر اصرار نورزد كه دعوتش را بپذیرند بلكه به حال خود 

م نشود، چون او جز اطاعت خودش و تحریك واگذارشان كند و از این بابت تنگ حوصله ه

 مؤمنان تكلیفى و مسؤولیتى ندارد، هر كه خواست قبول كند، نخواست قبول نكند. 

 

كافى به سند خود از على بن حدید از مرازم روایت كرده كه گفت: امام صادق 

به  فرمود: خداى عز و جل به رسول گرامى خود علیه صلواته تكلیفى كرد كه السالمعلیه

احدى از خلقش چنان تكلیفى نكرد و آن این بود كه بعد از فرمان به جهاد و تثاقل ورزیدن 

مردم از اجابت دعوت آن جناب، شخص آن جناب را مكلف كرد، كه یك تنه و به تنهائى به 

جنگ با دشمن برود هر چند كه جمعیتى نیابد كه با وى به قتال بروند و خداى تعالى چنین 

 السالمه احدى از خلق نكرده، نه قبل از آن جناب و نه بعد از او، امام صادق علیهتكلیفى را ب

  «!کفقاتل فى سبیل هللا ال تكلف اال نفس »سپس این آیه را تالوت فرمود:

آنگاه فرمود: و خداى عز و جل در مقابل این تكلیف امتیازى به آن جناب داد كه به 

خداى عز و جل از غنیمت جنگى سهم خود قرار  احدى از خلقش نداد و آن بود كه آنچه

من جاء  »زیرا: ،تواند آن را براى خود بر داردمى وسل موآلهعلیههللاداده، رسول صلى

و نیز  «،و كسى كه عمل خیرى انجام دهد، ده برابر پاداش دارد -بالحسنة فله عشر امثالها 

 برابر پاداش دارد . اى دانسته كه ده بر آن جناب را حسنه صلواتدرود و 

 و در تفسیر عیاشى از سلیمان بن خالد روایت آورده كه گفت: من به امام صادق

السالم حقى داشت چرا پرسند: اگر على علیهكردم: پاسخ این مردم كه مى عرض السالمعلیه
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براى احقاق آن قیام نكرد، چیست؟ فرمود: خداى عز و جل هیچ انسان واحدى را مكلف به 

فقاتل فى سبیل هللا ال » را كه در آیه  وسل موآلهعلیههللاكند به جز رسول خدا صلىنمى قیام

آن جناب را مكلف كرد تا به تنهائى و یك تنه با كفار  !«تكلف اال نفسك و حرض المؤمنین

وسل م است و اما درباره وآلهعلیههللابجنگد، پس قیام یك تنه فقط مخصوص رسول خدا صلى

براى كسانى كه توانائى قتال با  - اال متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة »ن جناب فرموده:غیر آ

و على  «،كفار را ندارند جائز است براى چاره جوئى و یا تهیه نیرو پشت به جنگ كنند

 .احقاق حقش یارى كنند، نداشت هم آن روز فئه و جمعیتى كه او را در السالمعلیه

 ( 24ص :    5المیزان ج :  سوره نساء     84تا   81) مستند: آیه  

 

 نهی از سست شدن در جنگ و درخواست متارکه 

 

ُ َمعَُكْم َو لَن یَتَركْم أَْعَملَُكمْ »  -  ،فاَل تَِهنُوا َو تَْدُعوا إِلى السْلِم َو أَنتُُم األَْعلَْوَن َو َّللاَّ

 

 ،ن را به صلح و صفا دعوت مكنیدو مشركی، پس شما مسلمانان سست نشوید -

و خدا با شما است و هرگز پاداش  ،در حالى كه شما پیروز و دست باالئید

 .«كنداعمالتان را كم نمى

 

تن  ،وأنتم األعلونو  . به این معنا است كه سستى و ضعف به خرج ندهید فال تهنوا

 .به صلح ندهید در حالى كه شما غالب هستید

پس مراد . كندسبب علو و غلبه مؤمنین را بیان و تعلیل مى «،و هللا معكم »جملهدر 

 .از همراهى خداى تعالى با مؤمنین، معیت نصرت است

شود كه: خداوند اعمال شما را ناقص معنایش این مى «،ولن یتركم اعمالكم» 

 .دهدكند، یعنى اجرش را تمام و كمال به شما مىنمى

كه: وقتى راه اطاعت نكردن خدا و رسول او و ابطال اعمال و معناى آیه این است 

كشاند، پس شما چنین راهى است، و كار شما را به محرومیت ابدى از آمرزش خدا مى

زنهار كه در امر قتال سستى و فتور مكنید، و هرگز مشركین را به صلح و متاركه جنگ 

ایشان است، و چیزى از اجر  دعوت مكنید در حالى كه شما غالبید و خدا ناصر شما علیه

 دهد. بلكه اجرتان را بطوركامل به شما مى كندشما را كم نمى

دهد، البته به شرطى كه و در آیه شریفه، مؤمنین را به غلبه و پیروزى وعده مى

و ال تهنوا و ال  »مؤمنین خدا و رسول را اطاعت كنند، پس آیه شریفه از نظر معنا نظیر آیه

 .باشدمى «،ألعلون ان كنتم مؤمنینتحزنوا و أنتم ا

 (373ص :    18المیزان ج :  سوره محمد    35) مستند: آیه 
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 تفاوت درجات مجاهدین و قاعدین  
 

-  « ِ ال یَستَِوى اْلقَِعدُوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن َغیُر أُولى الضَرِر َو الُمَجِهدُوَن فى سبِیِل َّللاَّ

ُ الُمَجِهِدیَن بِأَْمَوِلِهْم َو أَنفُِسِهْم َعلى اْلقَِعِدیَن دََرَجةً  بِأَْمَوِلِهْم َو أَنفُِسِهْم   فَضَل َّللاَّ

 ً ُ اْلُمَجِهِدیَن َعلى اْلقَِعِدیَن أَْجراً َعِظیما َل َّللاَّ ُ الُحسنى  َو فَض  دََرَجٍت ، َو ُكالً َوَعدَ َّللاَّ

ُ َغفُوراً  ْنهُ َو َمْغِفَرةً َو َرْحَمةً  َو كاَن َّللاَّ ً  م ِ ِحیما  ! رَّ

 

ورزند با كسانى كه كسانى كه بدون عذر و علت از جهاد در راه خدا تقاعد مى -

كنند یكسان نیستند، خداى تعالى مجاهدان جهاد مى در راه او با مال و جان خود

با مال و جان خود را بر نشستگان از حیث درجه برترى داده، و خدا به هر 

ن بدون عذر و متقاعدین معذور و متقاعدی )یك از سه طائفه نامبرده 

 ،وعده اجرى عظیم داده است( مجاهدین،

هاى او مغفرت و رحمت اوست، و مغفرت و رحمت صفت خداى تعالى درجه -

 !«است

 

خواهد مؤمنین را تحریك و تشویق به جهاد نموده، و روح ایمان این آیه شریفه مى

 .گیرى در خیر و فضیلت بیدار كندآنان را براى سبقت

این است كه خداى عز و جل به هر یك  «،و كال وعد هللا الحسنى ... »معناى جمله: 

و  قاعدین غیر اولى الضرراز دو طائفه قاعدین و مجاهدین و یا به هر یك از سه طائفه 

  .وعده حسنى داده است مجاهدینو  قاعدین اولى الضرر

  

داللت دارد بر اینكه مراد از این اشخاصى كه قعود  «،وعدهللا الحسنى... و كال »

كسانى است كه رفتن به جنگ را در زمانى ترك كردند كه احتیاجى به رفتن آنان به  ،كردند

فرماید: خداى تعالى به چون مى .جبهه جنگ نبوده، چون به مقدار كفایت دیگران رفته بودند

وعده حسنى داده، پس غرض از  ،(آنها كه به جهاد رفتند و آنها كه نرفتند )هر دو طائفه

جمله مورد بحث ترغیب و تحریك مسلمانان بر قیام به امر جهاد است، تا مسلمین در رفتن 

 .از یكدیگر سبقت بگیرند و به جهاد شتاب نموده

ان و نابینایان دلیل دیگر بر اینكه مراد این معنا است این است كه خداى سبحان بیمار

اینكه قاعدون و مجاهدین ا استثناء كرده، سپس حكم كرد به راولى الضرر (  )و امثال آنان

نبودنشان با مجاهدین در راه خدا مانند  یكسان نیستند، با اینكه اولى الضرر در مساوى

 قاعدینند. 

و به فرضى هم كه بگوئیم خداى تعالى ثواب و مصلحتى كه از اولى الضرر به 
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اگر واقعا نابینائى متاسف  )كندخاطر نرفتنشان به جبهه جنگ بر طبق نیاتشان تالفى مى

 ،(دهدتواند در جهاد شركت كند، خداى تعالى ثواب مجاهد به او مىاست ازاینكه چرا نمى

افراد فضیلت آن افرادى كه به جهاد رفتند یا  توانیم انكار كنیم كه اینگونهاین معنا را نمى

د و یا بر دشمن پیروز گشتند را ندارند، خداى تعالى مجاهدین را بر قاعدین برترى شهید شدن

 .داده، هر چند كه قاعدین عذر موجه داشته باشند

این جمله در سیاق و زمینه دفع توهم است، چون مؤمنى كه به جهاد نرفته وقتى 

ت توهم كند كه پس شنود، اى بسا كه ممكن اسرا مى «،درجة ال یستوى القاعدون... »جمله:

اى از ناحیه ایمانش و سایر اعمال او از هر اجرى و مثوبتى تهى دست است و هیچ فائده

و كال وعدهللا الحسنى و  »شود، لذا براى دفع این توهم فرمود:صالحى كه دارد عایدش نمى

 !«فضل هللا المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما درجات منه و مغفرة و رحمة

به اینكه مؤمن سزاوار نیست به  است تیى دادن مجاهدین بر قاعدین اشاراین برتر

داده بود  (چه مجاهدین و چه قاعدین )آن وعده حسنى كه خداى تعالى به عموم مؤمنین

از رفتن به جنگ و  دهد وآویز قرار را دست «،و كال وعدهللا الحسنى »قناعت كند و وعده:

در اعالى كلمه حق و كوبیدن باطل كسالت بورزد، شركت در جهاد فى سبیل هللا و تالش 

دهد ولى مجاهدین را به درجاتى زیرا درست است كه خداى تعالى به قاعدین نیز حسنى مى

توان آن را نادیده گرفت و در امر آن مغفرت و از مغفرت و رحمت اختصاص داده كه نمى

 انگارى نمود . رحمت سهل

 ( 70ص :    5لمیزان ج : اسوره نساء   96و95) مستند: آیه 

 

 

 کیفر تخلف از حکم قتال  

سوَل َو ال تُْبِطلُوا أَْعَملَكمْ »  - َ َو أَِطیعُوا الرَّ  !یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا أَِطیعُوا َّللاَّ

 

اید! خدا و رسول را اطاعت كنید و اعمال خود را اى كسانى كه ایمان آورده -

 !«باطل مسازید

 

از اطاعت خدا اطاعت او در احكامى است كه در قرآن نازل كرده، و  منظور

، آوردهمنظورش از اطاعت رسول، اطاعت او است در همه آن دستوراتى كه از ناحیه خدا 

و آن دستوراتى كه خودش از باب اینكه ولى مسلمین و زمامدار جامعه دینى ایشان است 

 . است صادر فرموده

دهد از اینكه از اطاعت این دو جور دستور سرباز ار مىا هشدآیه مؤمنان ردر آخر 

 .شودزنند، كه اگر چنین كنند اعمالشان حبط مىن

است، و  به حسب مورد اطاعت او در احكام مربوط به قتالمراد از اطاعت خدا 

مراد از اطاعت رسول اطاعت او است در هر دستورى كه آن جناب مامور به آن و به 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                            کتاب چهل و هفتم: جنگ و صلح-مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم 67

مقدمه قتال و به والیتى كه در آن ابالغ آن شده، و نیز هر دستوریست كه آن جناب به عنوان 

داشته داده، و مراد از ابطال اعمال تخلف از حكم قتال است، آن طور كه منافقان و مرتدین 

 تخلف كردند. 

 (372ص :    18المیزان ج :  سوره محمد      33) مستند: آیه  
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 پنجمفصل 

 

 ماه های حرام در اسالم

 و شرایط جنگ در آن

 

 

 تشریع حرمت ماههای حرام و رعایت شئون آنها

 

ِ یَْوَم َخلََق السَمَوِت َو »  - ِ اثْنَا َعشَر شْهراً فى كتَِب َّللاَّ إِنَّ ِعدَّةَ الشُهوِر ِعندَ َّللاَّ

یُن اْلقَی ُِم   فاَل تَظِلُموا فِیِهنَّ أَنفُسكْم  َو قَتِلُوا األَْرض ِمنَها أَْربَعَةٌ ُحُرٌم  ذَِلك الد ِ

َ َمَع اْلُمتَِّقینَ   ،اْلُمشِركیَن كافَّةً كَما یُقَتِلُونَُكْم كافَّةً  َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

  

بدرستى كه عدد ماهها نزد خدا دوازده ماه است، در همان روزى كه آسمانها و  -

زمین را آفرید در كتاب او چنین بوده، از این دوازده ماه چهار ماه حرام است، 

و این است آن دین قویم، پس در آن چهار ماه به یكدیگر ظلم مكنید، و با همه 

 شما سر جنگ دارند و بدانید كه  مشركین كارزار كنید همانطور كه ایشان با همه

  .«خدا با پرهیزكاران است -

 

در این دو آیه حرمت ماههاى حرام یعنى ذى القعده، ذى الحجه، محرم و رجب بیان 

جاهلیت داشت تثبیت گردیده و قانون تاخیر حرمت یكى از این ماهها  شده و حرمتى كه در

 است. كه از قوانین دوره جاهلیت بود لغو اعالم شده

ناظر است به ماههاى قمرى  «ان عدة الشهورعندهللا اثناعشرشهرا...، »اینكه فرمود:

كه داراى منشاى است حسى، و آن تحوالتى است كه كره ماه به خود گرفته و در نتیجه خود 

 .دهدرا به اهل زمین به اشكال مختلفى نشان مى

كه اوال بعد از آن  و دلیل اینكه گفتیم منظور از آن، ماههاى قمرى است این است

و این معنا ضرورى و مورد اتفاق است كه اسالم از ماههاى  «،منها اربعة حرم »فرموده:

گانه، چهار ماه قمرى یعنى ذى القعده، ذى الحجه، محرم و رجب را حرام دانسته نه دوازده

 .چهار ماه شمسى را

خلق السموات و فى كتاب هللا یوم  »و نیز فرموده: «عندهللا»و ثانیا فرموده: 
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چون همه این قیدها دلیل است بر اینكه عدد نامبرده در آیه عددى است كه هیچ  «،االرض

تغییر و اختالفى در آن راه ندارد، چون نزد خدا و در كتاب خدا دوازده است، و در سوره 

یس فرموده: آفتاب را چنین قرار داد كه در مدار معینى حركت كند، و ماه را چنین مقدر 

مود كه چون بند هاللى شكل خوشه خرما منزلهائى را طى نموده دوباره از سر گیرد، نه فر

آفتاب به ماه برخورد، و نه شب از روز جلو افتد، بلكه هر یك از آن اجرام در مدارى معین 

گانه بودن ماه حكمى است نوشته در كتاب تكوین، و هیچ كس شناورى كنند پس دوازده

 عالى را پس و پیش كند. تواند حكم خداى تنمى

و پر واضح است كه ماههاى شمسى از قراردادهاى بشرى است، گر چه فصول 

چهارگانه و سال شمسى اینطور نبوده و صرف اصطالح بشرى نیست، و لیكن ماههاى آن 

صرف اصطالح است بخالف ماههاى قمرى كه یك واقعیت تكوینى است و بهمین جهت آن 

 .ل ثابتى باشد همان دوازده ماه قمرى است نه شمسىدوازده ماهى كه داراى اص

شود: شماره ماههاى سال دوازده ماه است كه بنا بر این بیان، معناى آیه چنین مى

ایست كه كتاب اى است در علم خداى سبحان و شمارهیابد و این شمارهسال از آن تركیب مى

شده و اجرام فلكى براه افتاده و  تكوین و نظام آفرینش از آن روزى كه آسمانها و زمین خلق

اى از آنها بدور كره زمین بگردش درآمدند آن را تثبیت نمود و بهمین جهت باید گفت: پاره

 گانه بودن آنها اصل ثابتى از عالم خلقت دارد. ماههاى قمرى و دوازده

مقصود از آن چهار  «،منها اربعة حرم ذلك الدین القیم فال تظلموا فیهن انفسكم» 

ماهى كه حرام است بدلیل نقلى قطعى ماه ذى القعده، ذى الحجه، محرم و رجب است كه 

 است. جنگ در آنها ممنوع شده

نه اینكه بخواهد خبرى بدهد، بدلیل  كلمه تشریع است «،منها اربعة حرم» جمله و 

 .فرماید: این است آن دین قائم به مصالح مردماینكه دنبالش مى

ماهها از جنگیدن  چهار ماه حرام، این است كه مردم در اینمنظور از حرام نمودن 

زندگى خود و فراهم ه با یكدیگر دست بكشند، و امنیت عمومى همه جا حكمفرما شود تا ب

 .آوردن وسائل آسایش و سعادت خویش برسند، و به عبادت و طاعات خود بپردازند

كرده بود، و عرب آن را  تشریع السالم، از شرایعى است كه ابراهیم علیهحرمتاین 

داشتند، پرستیدند محترم مىحتى در دوران جاهلیت كه از دین توحید بیرون بوده و بت مى

خواستند این چهار و آن این بود كه هر وقت مى ءنسىچیزى كه هست قانونى داشتند بنام 

حرام  ماه و یا یكى از آنها را با ماه دیگرى معاوضه نموده مثال بجاى محرم، صفر را

پرداختند، و این قانون را كردند، و در محرم كه ماه حرام بود به جنگ و خونریزى مىمى

 آیه بعدى متعرض است. 

تحریم چهار ماه از ماههاى قمرى، خود دینى است كه مصالح بندگان را تامین و 

 نماید. تضمین مى

ز هر ظلم و هر چند از نظر اطالق لفظ نهى ا «،فال تظلموا فیهن انفسكم »جمله

معصیتى است، لیكن سیاق آیه قرینه است بر اینكه مقصود أهم از آن، نهى از قتال در این 
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 .چند ماه است

 

 امر به قتال با همه مشرکین که با همه مسلمین قتال می کنند!

 !«و قاتلوا المشركین كاف ة كما یقاتلونكم كاف ة و اعلموا ان هللا مع المتقین»  -

 

شان جنگ كنید همچنانكه ایشان با همه شما سر جنگ داشته و همهمشركین با  -

  «كنند!كارزار مى

 

كه قتال با همه  است «،فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم» آیه شریفه مانند آیه 

كند، و هر سازد، و هر حكمى را كه آن آیه نسخ كرده این نیز نسخ مىمى واجبمشركین را 

 سازد. آیه دیگرى كه آن را تخصیص دهد و یا مقید كند، این را نیز تخصیص داده و مقید مى

البته این را هم باید دانست كه این آیه با همه این احوال تنها متعرض قتال با 

زیرا قرآن هر چند تصریحا و یا مل اهل كتاب نیست، پرستان است، و شامشركین، یعنى بت

تلویحا نسبت شرك به اهل كتاب داده لیكن هیچ وقت كلمه مشرك را بر آنان اطالق نكرده، و 

كه  كفربخالف كلمه است،  پرستان بكار بردهاین كلمه را بطور توصیف، تنها در مورد بت

پرستان داده، همانطورى كه به بتیا به صیغه فعل، و یا به صیغه وصف به ایشان نسبت 

 .  است اطالق نموده

 «،و قاتلوا المشركین كافة »این را گفتیم تا كسى خیال نكند آیه مورد بحث یعنى آیه

 .ناسخ آیه اخذ جزیه از اهل كتاب و یا مخصص و یا مقید آنست

 پرهیزكاران را به نصرت الهى و غلبه و «،و اعلموا ان هللا مع المتقین »جملۀ 

 ، همچنینفهماند كه پیروزى همواره با حزب خدا استدهد و مىپیروزى بر دشمن وعده مى

كند از اینكه در جنگها از حدود خدائى تجاوز نموده زنان و كودكان و مؤمنین را نهى مى

 .اند به قتل برسانندكسانى را كه تسلیم شده

  

  منع تغییر حرمت ماههای حرام   -منع نسیء 

 

ُمونَهُ إِنََّما النَّسى »  - ً َو یَحر ِ ٌ فى اْلكْفِر  یُضلُّ بِِه الَِّذیَن َكفَُروا یِحلُّونَهُ َعاما ُء ِزیَادَة

 ُ ُ  ُزی َِن لَُهْم سوُء أَْعَمِلِهْم  َو َّللاَّ َم َّللاَّ ُ فَیُِحلُّوا َما َحرَّ َم َّللاَّ  ال َعاماً ل ِیَُواِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرَّ

 !َم اْلكِفِرینَ یَْهِدى اْلقَوْ 
 

ء گناهى است عالوه بر كفر، و كسانى كه كافر شدند بوسیله آن گمراه نسى -

كنند و یكسال را حالل، تا با عده ماههائى شوند، یكسال آن ماهها را حرام مىمى

حالل كنند  شود كهكه خدا حرام كرده مطابق شود، پس این عمل باعث مى
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اعمال بدشان در نظرشان جلوه كرده و  ،چیزى را كه خدا حرام كرده، آرى

 !«كندخداوند مردمان كافر را هدایت نمى

  

خواست در یكى از چهار ماه عرب را در جاهلیت رسم چنین بود كه وقتى دلشان مى

حرام كه جنگ در آنها حرام بوده جنگ كنند موقتا حرمت آن ماه را برداشته به ماهى دیگر 

نامیدند. از كلمه مزبور این مى ءنسىتش را برداشته بودند دادند، و آن ماهى را كه حرممى

شود كه حرمت یكى از این ماهها را به ماهى دیگر غیر از ماههاى حرام مقدار استفاده مى

انداختند، نه اینكه بكلى ابطال نموده ماه مورد نظرشان داده، حرمت خود آن ماه را تاخیر مى

ضرورت خود را رفع نموده و هم سنت قومى خود را خواستند هم چون مى. را حالل كنند

بهمین منظور ، به ارث برده بودند حفظ كنند السالمكه از پیشینیان خود از ابراهیم علیه

كردند بلكه آن را تا رسیدن یكى از ماههاى حالل تاخیر تحریم آن را بكلى لغو نمى

 .انداختندمى

ى براى بیش از یكسال، و آنگاه بعد از گاهى این تاخیر تنها براى یكسال بود و گاه

 .نمودندتمام شدن مدت تاخیر دوباره ماههاى حرام را طبق سنت ابراهیم حرام مى

و از آنجائى كه مردم  و این عمل از آنجائى كه یك نوع تصرفى است در احكام الهى

ه در زیادجاهلیت مشرك و بخاطر پرستش بت كافر بودند لذا خداى تعالى این عملشان را 

 . استنامیده  كفر

خداى تعالى حكمى را كه مترتب بر حرمت ماههاى حرام است ذكر كرده و فرموده: 

 و همچنین. ترین مصادیق ظلم قتل نفس استپس در آن ماهها بخود ظلم مكنید و روشن

  .مصداق و اثر روشن حرام بودن بیت و یا حرم، همان ایمنى از قتل است

كه در آیه مورد بحث آمده  ءنسىهاد بر این بود كه كلمه همه این سخنان براى استش

ظهور در تاخیر حرمت براى مقاتله دارد، یعنى عربها اگر حرمت یكى از ماههاى حرام را 

اند فقط منظورشان این بوده كه دستشان در قتال با یكدیگر باز باشد، نه انداختهتاخیر مى

ى از آن ماهها است به ماه دیگرى اینكه حج و زیارت خانه را كه مخصوص به بعض

 .بیندازند

كند كه عرب معتقد به حرمت اند تایید مىو همه اینها این معنا را كه دیگران هم گفته

این چهار ماه بوده، و با اینكه مشرك بودند از ملت و شریعت ابراهیم این سنت را به ارث 

توانستند بسیارى از اوقات نمى برده بودند، لیكن چون كار دائمى آنان قتل و غارت بوده و

سه ماه پشت سر هم دست از جنگ بكشند، لذا بر آن شدند كه در مواقع ضرورت، حرمت 

یكى از آن ماهها را به ماه دیگرى بدهند و آزادانه به قتل و غارت بپردازند، و معموال 

را ترك دادند و در محرم به قتل و غارت پرداخته در صفر آن حرمت محرم را به صفر مى

كردند، و گاهى این معاوضه را تا چند سال ادامه داده، آنگاه دوباره محرم را حرام مى

انجام  هالحج -را جز در ذى (یعنى تغییر حرمت محرم به صفر، )كردند، و این كار مى

 دادند . نمى
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ء زیادة فى انما النسى »گوئیم: پس اینكه فرموده:در اینجا به اصل كالم برگشته مى

معنایش این است كه تاخیر حرمتى كه خداوند براى چهار ماه حرام تشریع كرده و  «،الكفر

دادن حرمت یكى از آنها به ماه غیر حرام، خود زیادى در كفر است، چون تصرف در 

پرستیدند احكام مشروعه خدا و كفر به آیات اوست، و این عمل از مردمى كه بت هم مى

 .دى در كفر ایشان استزیا

 ( 356ص :    9المیزان ج :  سوره توبه    37و  36) مستند: آیه 

 

 

 گناه بزرگ جنگ در ماههای حرام،  و گناهان بزرگتر از آن

-  

ِ َو »  - یَسئَلُونَك َعِن الشْهِر اْلَحَراِم قِتَاٍل فِیِه  قُْل قِتَاٌل فِیِه َكبِیٌر  َو صدٌّ َعن سبِیِل َّللاَّ

ِ  َو اْلِفتْنَةُ أَْكبُر ِمَن اْلقَتِْل  كْفُر  بِِه َو اْلَمسِجِد اْلَحَراِم َو ِإْخَراُج أَْهِلِه ِمْنهُ أَْكبُر ِعندَ َّللاَّ

َو ال یََزالُوَن یُقَتِلُونَُكْم َحتى یَُردُّوُكْم َعن ِدینِكْم إِِن استَطعُوا  َو َمن یَْرتَِدْد ِمنُكْم َعن 

افٌِر فَأُولَئك َحبِطت أَْعَملُُهْم فى الدُّْنیَا َو االَِخَرةِ  َو أُولَئك ِدینِِه فَیَُمت َو ُهَو ك

 ،أَصَحب النَّاِر  ُهْم فِیَها َخِلدُون

-   ِ ِ أُولَئك یَْرُجوَن َرْحَمت َّللاَّ إِنَّ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو الَِّذیَن َهاَجُروا َو َجَهدُوا فى سبِیِل َّللاَّ

ِحیمٌ  ُ َغفُوٌر رَّ  ! َو َّللاَّ

 

پرسند بگو قتال در ماه حرام گناهى بزرگ از تو از ماه حرام و قتال در آن مى -

است ولى جلوگیرى مشركین از راه خدا و كفر به آن و جلوگیریشان از رفتن 

شما به مسجد الحرام و بیرون كردنشان مؤمنین را از آنجا نزد خدا گناه 

و این  ،زرگتر استو فتنه جرمش از قتل ب ،بزرگترى است چون فتنه است

كنند به این امید كه اگر بتوانند شما را از مشركین ال یزال با شما قتال مى

دینتان برگردانند و هر كس از شما از دین خود برگردد و در حال كفر بمیرد 

مند اجر شده در دنیا و آخرت از آن بهرهاینگونه افراد اعمال نیكشان بى

 ، آن جاویدانندشوند و آنان اهل جهنم و در نمى

كسانى كه ایمان آوردند و كسانى كه مهاجرت كردند و در راه خدا جهاد  -

 “نمودند آنان امیدوار رحمت خدا باشند كه خدا غفور و رحیم است!

 

فرماید: این كند، و مىهاى حرام منع و مذمت مىشریفه از قتال در ماه اتاین آی

فرماید كه با این حال بیرون كردن كار جلوگیرى از راه خدا و كفر است، و این را هم مى

كشى بدتر بطور كلى فتنه از آدماهل مسجد الحرام از آنجا جرم بزرگترى است نزد خدا، و 

 است. 

هاى حرام جایز است یا نه؟ به این سؤال كه آیا جنگ در ماهخواهد اعالم بدارد مى
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كرده، و قبال قتلى البته اشتباها واقع شده اى بوده كه چنین سؤالى را ایجاب مىدنبال حادثه

ان الذین آمنوا، و الذین هاجروا، و جاهدوا فى سبیل ” فرماید:چون در آخر آیات هم مى ،بوده

 ،و با جمله خدا غفور و رحیم است“ و هللا غفور رحیم ...، اولئك یرجون رحمت هللا، ،هللا

فهماند بعضى از مهاجرین قتلى مرتكب شده، و به ناچار مهاجرت كرده بودند و كفار مى

همین جرم را مایه جنجال قرار داده بودند، و این قرائن داستان عبد هللا بن جحش و 

 كند . اصحابش را كه در روایات آمده تایید مى

از مسجد الحرام است. این آیه  از سبیل هللا، و صد   ال در مسجد الحرام صد  قت

و اخراج اهله منه اكبر عند هللا و الفتنة اكبر ” كند بر حرمت قتال در شهر حرام، داللت مى

یعنى این عملى كه مشركین مرتكب شدند و رسول خدا و مؤمنین به وى را “ ،من القتل ...

از مكه كه زادگاه ایشان بود بیرون كردند، از قتال در مسجد الحرام  كه همان مهاجرین باشند

هائى كه مشركین در باره مسلمانان روا داشته، و نیز دعوت بزرگتر است، و آزار و شكنجه

به كفرشان از یك قتلى كه از سوى مسلمانان رخ داده بزرگتر است، پس مشركین حق ندارند 

اند بزرگتر است از خالفى كه مؤمنین را به آنچه خود كردهمؤمنین را مالمت كنند، با اینكه 

كنند، عالوه بر اینكه آنچه مؤمنین كردند و در شهر حرام یك مشرك را خاطر آن مالمت مى

 و خدا هم آمرزگار رحیم است. ،كشتند، به خاطر خدا و به امید رحمت خدا كردند

این جمله تهدیدى است “ ،نه ...و ال یزالون یقاتلونكم ... و من یرتدد منكم عن دی” 

علیه مرتدین، یعنى كسانى كه از دین اسالم برگردند، به اینكه اگر چنین كنند عملشان حبط 

 شود، و تا ابد در آتش خواهند بود.مى

 ( 245ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  218تا  216آیه ) مستند:

 

 حرمت ماه های حرام و حرمت حرم مکه و مسجدالحرام

الشْهُر الَحَراُم بِالشْهِر الَحَراِم َو الُحُرَمت ِقصاٌص  فََمِن اْعتَدَى َعلَْیُكْم فَاْعتَدُوا َعلَْیِه  -

َ َمَع اْلُمتَِّقینَ  َ َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  !بِِمثِْل َما اْعتَدَى َعلَْیُكْم  َو اتَّقُوا َّللاَّ

 

چون خدا قصاص را در  اگر آنان حرمت ماه حرام را شكستند شما هم بشكنید -

ها جایز دانسته پس هر كس بر شما ستم كرد شما هم به همان اندازه همه حرمت

كه بر شما ستم روا داشتند بر آنان ستم كنید و نسبت به ستم بیش از آن از خدا 

 !بترسید و بدانید كه خدا با مردم با تقوا است

 

 

جمع حرمت است و حرمت عبارت است از چیزى كه هتك آن حرام و  حرمات 

تعظیمش واجب باشد، و منظور از حرمات در اینجا حرمت ماههاى حرام و حرمت حرم 

مكه است و حرمت مسجد الحرام، و معناى آیه این است كه چونكه كفار حرمت ماه حرام را 

ت آن نموده در سال حدیبیه رسول رعایت نكردند، و در آن جنگ راه انداختند، و هتك حرم
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و اصحاب او را از عمل حج باز داشته به سویشان تیراندازى و  وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

پرانى كردند پس براى مؤمنین هم جایز شد با ایشان مقاتله كنند، پس عمل مسلمین هتك سنگ

 مه او بود.حرمت نبود بلكه جهاد در راه خدا و امتثال امر او در اعالى كل

زدند، باز هم براى مسجد الحرام دست به جنگ مى حتى اگر كفار در خود مكه و

 الشهر الحرام بالشهر الحراممسلمانان جایز بود با آنها معامله به مثل كنند، پس اینكه فرمود: 

شود و آن حرمت شهر حرام ها مىبیان خاصى است كه تنها شامل یك مصداق از حرمت

گردد و آن عبارت است از ها مىش بیان عامى آمده كه شامل همه حرمتاست ولى دنبال

در نتیجه معناى آیه چنین “ فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم،” جملة 

شود كه خداى سبحان قصاص در خصوص شهر حرام را هم تشریع كرده، براى اینكه مى

هر حرام هم یكى از آنهاست و اگر قصاص قصاص در تمامى حرمات را تشریع كرده، كه ش

را تشریع كرده بدان جهت است كه تجاوز در مقابل تجاوز را با رعایت برابرى تشریع 

 نموده است. 

كند به اینكه مالزم طریق احتیاط باشند، و در اعتدا و آنگاه مسلمانان را سفارش مى

قصاص با استعمال شدت و چون مساله  ،تجاوز به عنوان قصاص پا از حد فراتر نگذارند

خشم و سطوت و سایر قوائى كه آدمى را به سوى طغیان و انحراف از جاده عدالت 

و خداى تعالى معتدین یعنى همین منحرفین از جاده اعتدال را  ،خواند سروكار داردمى

دارد، و چنین افراد بیش از آن احتیاجى كه به قصاص و انتقام دارند به محبت دوست نمى

و اتقوا هللا و اعلموا ان ” والیت و نصرت او محتاجند، و بدین جهت در آخر فرمود: خدا و

 “هللا مع المتقین! 

آید: كه چگونه خداى تعالى با اینكه معتدین و متجاوزین در اینجا این سؤال پیش مى

دارد، در این آیه به مسلمانان دستور داده به متجاوزین تجاوز كنند؟ جوابش را دوست نمى

ین است كه اعتدا و تجاوز وقتى مذموم است، كه در مقابل اعتداى دیگران واقع نشده باشد ا

و خالصه تجاوز ابتدائى باشد، و اما اگر در مقابل تجاوز دیگران باشد، در عین اینكه تجاوز 

گیرد، و اینكه است دیگر مذموم نیست، چون عنوان تعالى از ذلت و خوارى را به خود مى

استعباد و خوارى درآید خود فضیلت بزرگى است،  واهد از زیر بار ستم واى بخجامعه

شود، و سخن زشت همانطور كه تكبر با اینكه از رذائل است، در مقابل متكبر از فضائل مى

 گفتن با اینكه زشت است، براى كسى كه ظلم شده پسندیده است.

 (87 ص :   2سوره بقره  المیزان ج :  195تا  190آیه ) مستند: 

 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                            کتاب چهل و هفتم: جنگ و صلح-مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم 75

 فصل ششم
 

  ،انفاق
      

 در تأمین هزینه جنگ قانون مشارکت عمومی

 
 

 تجهیز و تدارك مالي جنگ

 

َ یِحب  ” - ِ َو ال تُْلقُوا بِأَْیِدیُكْم إِلى التْهلَُكِة  َو أَْحِسنُوا  إِنَّ َّللاَّ َو أَنِفقُوا فى سبِیِل َّللاَّ

 !اْلُمْحِسنِینَ 

خویشتن را به دست خود به هالكت نیفكنید و احسان و در راه خدا انفاق كنید و  -

 “كنید كه خدا نیكوكاران را دوست دارد! 

 

دهد براى اقامه جنگ در راه خدا مال خود را انفاق كنند، و در این آیه دستور مى  

همان پاسخى است كه اول آیات در   در راه خداپاسخ از اینكه چرا انفاق را مقید كرد به قید 

 گفتیم.   در راه خداتقیید قتال به قید 

و این تعبیر كنایه است از اینكه مسلمان نباید نیرو « دست خود به تهلكه نیفكنید!» 

و استطاعت خود را هدر دهند، چون كلمه دست به معناى مظهر قدرت و قوت است، و 

تواند بفهمد معناى آن مسیرى است كه انسان نمى تهلكه به معناى هالكت است، و هالكت به

 شود.كجا است، و آن مسیرى كه نداند به كجا منتهى مى

آیه شریفه مطلق است، و در نتیجه نهى در آن نهى از تمامى رفتارهاى افراطى و 

تفریطى است، كه یكى از مصادیق آن بخل ورزیدن و امساك از انفاق مال در هنگام جنگ 

بخل ورزیدن باعث بطالن نیرو و از بین رفتن قدرت است كه باعث غلبه است، كه این 

شود، همچنانكه اسراف در انفاق و از بین بردن همه اموال باعث فقر و دشمن بر آنان مى

 شود.مسكنت و در نتیجه انحطاط حیات و بطالن مروت مى

حسنوا ان هللا و ا” فرماید:سپس خداى سبحان آیه را با مساله احسان ختم نموده، مى

و منظور از احسان خوددارى و امتناع ورزیدن از قتال، و یا رأفت و “ یحب المحسنین ...،

مهربانى كردن با دشمنان دین و امثال این معانى نیست، بلكه منظور از احسان این است كه 

ند، و كنند به بهترین وجه قتال كندهند خوب انجام دهند، اگر قتال مىهر عملى كه انجام مى

دارند، باز به بهترین وجه دست بردارند، و اگر به شدت یورش اگر دست از جنگ برمى
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كنند به بهترین كنند، باز به بهترین وجهش باشد و اگر عفو مىگیرى مىبرند و یا سختمى

 وجهش باشد. 

پس كسى توهم نكند كه احسان به ظالم آن است كه دست از او بردارند تا هر چه 

بكند، بلكه دفع كردن ظالم خود احسانى است بر انسانیت، زیرا حق مشروع  خواهدمى

اند كه خود مصلح امور انسانیت است، اند، و از دین دفاع كردهانسانیت را از او گرفته

از خودداری و نیز ، همچنانكه خوددارى از تجاوز به دیگران در هنگام استیفاى حق مشروع

د احسانى دیگر است، و اصوال غرض نهائى از همه احقاق حق به طریقه غیرصحیح خو

مبارزات و جنگها و سایر واجبات دین، محبت خداست، كه بر هر متدین به دین، واجب 

است آن محبت را از ناحیه پروردگارش به وسیله پیروى و متابعت از رسولخدا 

هللا فاتبعونى یحببكم قل ان كنتم تحبون ” وسل م جلب كند، همچنانكه فرمود:وآلهعلیههللاصلى

 “ هللا.

آیات مورد بحث كه راجع به قتال است با نهى از اعتدا و تجاوز شروع شده و با 

دارد ختم گردیده، و در این نكته حالوتى امر به احسان و اینكه خدا محسنین را دوست مى

 است كه بر هیچ كس پوشیده نیست.

 (87ص :    2:  سوره بقره  المیزان ج 195تا  190آیه ) مستند: 

 

 وظیفه عمومی تجهیز نفرات و تأمین وسایل

 در جهاد فی سبیل هللا  

 

َ سِمیٌع َعِلیمٌ ”  - ِ َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  ! َو قَِتلُوا فى سبِیِل َّللاَّ

ُ یَْقبِض - ً كثِیَرةً َوَّللاَّ ً فَیُضِعفَهُ لَهُ أَضعَافا ً َحسنا َ قَْرضا ن ذَا الَِّذى یُْقِرض َّللاَّ  مَّ

 !َویَْبصط َو إِلَْیِه تُْرَجعُونَ 

لَُّهُم اْبعَث لَنَا   أَ لَْم تََر إِلى اْلَمال ِمن بَنى إِسرِءیَل ِمن بَْعِد ُموسى إِْذ قَالُوا ِلنَبى   -

ِ  قَاَل َهْل َعسْیتُْم إِن كتِب َعلَْیكُم اْلِقتَاُل أاَل تُقَتِلُوا  قَالُوا وَ   َما َمِلكاً نُّقَتِْل فى سبِیِل َّللاَّ

ا ُكِتب َعلَْیِهُم اْلِقتَاُل  ِ َو قَْد أُْخِرْجنَا ِمن ِدیَِرنَا َو أَْبنَائنَا  فَلَمَّ لَنَا أاَل نُقَتَِل فى سبِیِل َّللاَّ

ُ َعِلیُم بِالظِلِمین... ْنُهْم  َو َّللاَّ  !تََولَّْوا إِال قَِلیالً م ِ

 

 !تدر راه خدا كارزار كنید و بدانید كه خدا شنوا و دانا اس -

كیست كه خدا را وامى نیكو دهد و خدا وام او را به دو برابرهاى بسیار افزون  -

دهد و به سوى او آورد و فراوانى نعمت مىخدا است كه تنگى مى ،كند

 !یابیدبازگشت مى

مگر داستان آن بزرگان بنى اسرائیل را نشنیدى كه پس از موسى به پیامبر  -

تا در راه خدا كارزار كنیم و او گفت: خود گفتند: پادشاهى براى ما نصب كن 
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بینید كه اگر كارزار بر شما واجب شود شانه خالى كنید؟ گفتند: ما از خود مى

كنیم؟ ولى ایم براى چه كارزار نمىكه از دیار و فرزندان خویش دور شده

همینكه كارزار بر آنان مقرر شد به جز اندكى روى برتافتند و خدا به كار 

 “است...!ستمگران دانا 

 

 و قاتلوا فى سبیل هللا ! 

كند به خداى سبحان در این آیات فریضه جهاد را بیان نموده و مردم را دعوت مى

 اینكه در تجهیز یكدیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات، انفاق كنند.

   

 

بینیم كه این فریضه را در این آیه و سایر كند، و مىاین آیه جهاد را واجب مى

كرده و این براى آن است كه به گمان كسى در نیاید و  سبیل هللااز كالمش مقید به قید  موارد

كسى خیال نكند كه این وظیفه دینى مهم، صرفا براى این تشریع شده كه امتى بر سایر مردم 

تسلط پیدا كرده، و اراضى آنان را ضمیمه اراضى خود كند، همانطور كه نویسندگان تمدن 

نیست  اند، و حال آنكه چنینشناسان و چه غیر ایشان( همینطور خیال كردههاسالم )چه جامع

فهماند كه منظور از تشریع جهاد در اسالم، براى این است كه دین مى هللا فى سبیلو قید 

 الهى كه مایه صالح دنیا و آخرت مردم است، در عالم سلطه یابد.

 

 تجهیز یكدیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات
 

 “من ذا الذى یقرض هللا قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا كثیرة! ” -

 

كنند، قرض گرفتن خودش اى را كه مؤمنین در راه او خرج مىخداى تعالى هزینه 

خواهد مؤمنین را بر این كار تشویق كند، و نامیده، و این به خاطر همان است كه گفتیم مى

بوده، و نیز براى این است كه خداى او  اطرهم براى این است كه انفاقهاى نامبرده براى خ

 گرداند.سبحان به زودى عوض آن را چند برابر به صاحبانش بر مى

فرمود: جهاد كنید، به سیاق خداى تعالى سیاق خطاب را كه قبال امر بود و مى

خطاب، استفهامى برگردانید، و فرمود: كیست از شما كه چنین و چنان كند؟ این تغییر به 

شان دادن ذهن مخاطب است، چون سیاق امر خالى از كسب تكلیف نیست، ولى خاطر ن

سیاق استفهام دعوت و تشویق است، در نتیجه ذهن شنونده تا حدى از تحمل سنگینى امر 

 یابد . كند، و نشاط مىاستراحت مى
 

 “و هللا یقبض و یبسط و الیه ترجعون ! ”  -
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او را آورده،  مرجعیتو  بسطو  قبضاینكه از صفات خداى تعالى سه صفت:  

شود، و بعید نیست كه چند دهند باطل نمىبراى این كه اشعار كند آنچه در راه خدا به او مى

كند و هر چه برابر شود، براى اینكه گیرنده آن خدا است و خدا هر چه را بخواهد ناقص مى

 گیرید . ه را پس مىگردید و آن زیاد شدكند، و شما به سوى او بر مىرا بخواهد زیاد مى

آرى، خداى سبحان در این آیات فریضه جهاد را بیان نموده و مردم را دعوت 

 كند به اینكه در تجهیز یكدیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات، انفاق كنند.مى

چون انفاق در راه خدا است، عالوه  ،و اگر این انفاق را قرض دادن به خدا خوانده

فهماند انفاق كنندگان هم تعبیرى است سلیس، و هم مشعر به قرب خدا، مى بر اینكه این تعبیر

  نزدیك به خدا هستند بطورى كه با او دادوستد دارند.

كند، تا مؤمنین كه مامور آنگاه داستان طالوت و جالوت و داوود را خاطر نشان مى

همواره از آن ایمان  به قتال با دشمنان دین هستند عبرت بگیرند و بدانند كه حكومت و غلبه

و تقوا است، هر چند كه دارندگان آن كم باشند، و خوارى و نابودى از آن نفاق و فسق است، 

هر چند كه صاحبانش بسیار باشند، براى اینكه بنى اسرائیل كه این داستان مربوط به ایشان 

خور  است مادام كه در كنج خمود و كسالت و سستى خزیده بودند مردمى ذلیل و توسرى

بودند، همینكه قیام كرده و در راه خدا كارزار نمودند، كلمه حق را پشتیبان خود قرار دادند، 

هر چند كه افراد صادق ایشان در این دعوى اندك بودند، و اكثرشان وقتى جنگ حتمى شد 

فرار كردند، و دوم اینكه سر اعتراض بر طالوت را باز نمودند، و سوم اینكه، از آن نهرى 

امور بودند ننوشند، نوشیدند، و چهارم اینكه، به طالوت گفتند ما حریف جالوت و لشگر كه م

شویم ولى مع ذلك خدا یاریشان كرد، و بر دشمن پیروزیشان داد، و دشمن را به اذن او نمى

ند، و داوود، جالوت را به قتل رساند، و ملك و سلطنت در بنى اسرائیل دادخدا فرارى 

ات از دست رفته آنان دو باره به ایشان بازگشت، و بار دیگر سیادت و مستقر گردید، و حی

ها جز به خاطر آن كالمى كه ایمان و تقوا به قوت خود را باز یافتند، و همه این موفقیت

 زبانشان انداخت نبود، و آن كالم این بود كه وقتى با جالوت و لشگرش برخوردند گفتند:

 “قدامنا و انصرنا على القوم الكافرین ! ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت ا”  -

آیند آن را نصب این ماجرا عبرتى است كه اگر همه مؤمنینى كه در هر عصر مى  

العین خود قرار داده و راه گذشتگان صالح را پیش بگیرند، بر دشمنان خود غلبه خواهند 

 كرد، البته مادام كه مؤمن باشند . 

 (430ص :    2ه   المیزان ج : سوره بقر 245و  244آیه ) مستند: 
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 شرکت افراد جامعه در تدارک مالی و انسانی جهاد

 

ِ َو »  - بَاِط اْلَخْیِل تُْرِهبُوَن بِِه َعدُوَّ َّللاَّ ةٍ َو ِمن ر ِ ن قُوَّ ا استَطْعتُم م ِ َو أَِعدُّوا لَُهم مَّ

 ُ كْم َو َءاَخِریَن ِمن دُونِِهْم ال تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ ٍء فى یَْعلَُمُهْم  َو َما تُنِفقُوا ِمن شىْ  َعدُوَّ

ِ یَُوف إِلَْیُكْم َو أَنتُْم ال تُظلَُمونَ   !سبِیِل َّللاَّ

توانید از نیرو و از اسبان بسته و آماده كنید براى كارزار با ایشان هر چه را مى -

شده كه بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خود را و دیگران را از غیر ایشان كه 

شناسد، و آنچه كه در راه خدا خرج كنید به شناسید و خدا مىما آنان را نمىش

 !«شود و به شما ظلم نخواهد شدشما پرداخت مى

  

امر عامى است  «،و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل »اینكه فرمود:

كه در قبال كفار به قدر توانائیشان از تداركات جنگى كه به آن احتیاج پیدا مؤمنین عموم به 

خواهند كرد تهیه كنند، به مقدار آنچه كه كفار بالفعل دارند و آنچه كه توانائى تهیه آن را 

 دارند. 

 

ِ یَُوف إِلَْیُكْم َو أَنتُْم ال تُظلَمُ َو َما تُنِفقُوا ِمن شىْ » ...  -  !ونَ ٍء فى سبِیِل َّللاَّ

شود و به شما ظلم نخواهد و آنچه كه در راه خدا خرج كنید به شما پرداخت مى -

 !«شد

 

چون غرض حقیقى از تهیه نیرو این است كه به قدر توانائیشان بتوانند دشمن را دفع 

و . كند حفظ نمایندكنند و مجتمع خود را از دشمنى كه جان و مال و ناموسشان را تهدید مى

تر است این است كه به قدر توانائیشان نائره كه با غرض دینى نیز مناسببه عبارت دیگرى 

گذارد خدا در شود و نمىفساد را كه باعث بطالن كلمه حق و هدم اساس دین فطرى مى

 .زمین پرستش شود و عدالت در میان بندگان خدا جریان یابد خاموش سازند

شوند، پس آنچه را مند مىبهرهو این خود امرى است كه فرد فرد جامعه دینى از آن 

كنند عینا كه افراد و یا جماعتها در این راه یعنى جهاد براى احیاى امر پروردگار انفاق مى

شود، و اگر جان خود را در این راه داده باشد در راه خدا شهید شده و در عاید خودشان مى

كه جا دارد تمامى نتیجه به زندگى باقى و جاودانه آخرت رسیده است، زندگى حقیقى 

فعالیتهاى هر كس در راه به دست آوردن آن باشد. این است اثر شهادت و كشته شدن در راه 

ها دل خود را به خدا از نظر تعلیمات دین، نه افتخار و نام نیك و امثال آن كه احیانا بعضى

وقت وقتى  آن، دهنداى از مقاصد دنیوى خود را به كشتن در پارهبخواهند آن خوش كرده و 

كند این چكارى است كه من براى اینكه دیگران به لذایذ آید فكر مىپاى دادن جان به میان مى

غافل از اینكه تعلیم دینى نتیجه از خودگذشتگى و  ؟مادى بهترى برسند خود را به كشتن دهم
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 .داندداند، بلكه زندگى دیگرى دائم و جاویدان مىشهادت را صرف نام نیك و یا افتخار نمى

و كوتاه سخن، تجهیز قوا براى غرض دفاع از حقوق مجتمع اسالمى و منافع حیاتى 

اى و به نوعى كند كه خود تا اندازهآن است، و تظاهر به آن تجهیزات دشمن را اندیشناك مى

یكى از فواید تجهیز  «،و عدوكم ترهبون به عدو هللا »یك نحوه دفاع است، پس اینكه فرمود:

ء فى سبیل و ما تنفقوا من شى »كند، و اینكه فرمود:شود ذكر مىقوا را كه عاید جامعه مى

اند رساند كه آنچه را در راه خدا انفاق كردهاین معنا را مى «،هللا یوف الیكم و انتم ال تظلمون

 .ایشان از بین برودشود بدون اینكه حق كسى از شود بلكه دوباره عایدشان مىفوت نمى

و ما تنفقوا  »از امثال آیه «،ء فى سبیل هللا ...و ما تنفقوا من شى» و این یعنى جمله 

شود، و جان را تر است، چون خیر بیشتر به مال گفته مىعمومى «،من خیر یوف الیكم

 !گردد بخالف آیه مورد بحث كه فرمود:هر چیزى كه انفاق كنیدشامل نمى

 (151ص :    9المیزان ج :  سوره انفال    60) مستند: آیه 

 

 تشریع والیت اخوت بین مؤمنین نسل اولیه

 

ِ َو الَِّذیَن َءاَووا  إِنَّ الَِّذیَن َءاَمنُوا»  - َوَهاَجُروا َوَجَهدُوا بِأَْمَوِلِهْم َوأَنفُِسِهْم فى سبِیِل َّللاَّ

ن وَّ نَصُروا أُولَئك بَْعضُهْم أَْوِلیَاُء  بَْعٍض  َوالَِّذیَن َءاَمنُوا َولَْم یَهاِجُروا َما لَكم م ِ

ن شىْ  یِن فَعَلَْیكُم النَّصُر إِال َعلى َولَیَتِهم م ِ ٍء َحتى یَهاِجُروا  َوإِِن استَنصُروُكْم فى الد ِ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیرٌ  یثٌَق  َوَّللاَّ  ...!قَْوِم بَْینَُكْم َو بَْینُهم م ِ

یمان آورده و در راه خدا مهاجرت نموده و با اموال و جانهاى خود كسانى كه ا -

جاى دادند و یارى كردند آنان بعضیشان را  (مهاجرین) جهاد كردند و كسانى كه

ولى  ،و كسانى كه ایمان آوردند ،(اولیاى یكدیگرند)اولیاى بعضى دیگر

كنند ولى  مهاجرت نكردند میان شما و ایشان والیت ارث نیست تا آنكه مهاجرت

این مقدار والیت هست كه اگر از شما در راه دین نصرت بخواهند شما باید 

یاریشان كنید مگر اینكه بخواهند با قومى بجنگند كه میان شما و آن قوم پیمانى 

 ،كنید بیناستباشد و خداوند به آنچه مى

گر و ا ،شان اولیاء بعضى دیگرند اولیاى همندو كسانى كه كفر ورزیدند بعضى -

اى در زمین و فساد بزرگى را ببار آنچه قبال دستور دادیم انجام ندهید فتنه

  ،آوردمى

و كسانى كه ایمان آورده و مهاجرت كرده و در راه خدا جهاد نمودند و كسانى  -

منزل داده و یارى كردند آنها به حقیقت اهل  (از اهل مدینه به مهاجرین)كه 

 !«ایمانند و هم آمرزش خدا و روزى نیكوى بهشتى مخصوص آنها است

  

این آیات مواالت میان مؤمنین را واجب نموده، مگر اینكه بعضى مهاجرت بكنند و 

 .بعضى تخلف كنند، و رشته مواالت میان آنان و كفار بكلى قطع گردد
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این سوره اند كه قبل از نزول ر این آیه دسته اول از مهاجرینمقصود از مهاجرین د

 .كنندمى آورند و مهاجرتو كسانى كه بعدا ایمان مى مهاجرت كرده بودند

 وسل مآله وعلیههللاو منظور از كسانى كه به مسلمانان منزل دادند و رسول هللا صلى

 .را یارى كردند طائفه انصار است

مسلمانان در ایام نزول این آیات منحصر به همین دو طائفه یعنى مهاجر و انصار 

 بودند، مگر عده خیلى كمى كه در مكه ایمان آورده و هنوز مهاجرت نكرده بودند. 

اولئك بعضهم اولیاء  »خداوند میان این دو طائفه والیت برقرار كرده و فرموده:

 .والیت میراث و والیت نصرت و والیت أمنو این والیت معنائى است اعم از  «،بعض

به این معنا كه حتى اگر یك فرد مسلمان كافرى را امان داده باشد امانش در میان 

تمامى مسلمانان نافذ است، بنا بر این همه مسلمانان نسبت به یكدیگر والیت دارند یك مهاجر 

و مهاجرین است، و  همه انصار تمامى مهاجرین و انصار است، و یك انصارى ولى   ولى  

 . است دلیل همه اینها این است كه والیت در آیه بطور مطلق ذكر شده

اى اند مدرك ارث به مواخات همین آیه است و لیكن در آیه هیچ قرینهبعضیها گفته

كه داللت كند بر انصراف اطالق والیت به والیت ارث وجود ندارد و هیچ شاهدى نیست بر 

به  وسل موآله علیههللاراجع است به والیت ارثى كه رسول خدا صلىاینكه بگوییم این آیه 

كرد، و تا مدتى از یكدیگر ارث عقد بردارى میان مهاجرین و انصار اجرا مى وسیله

 .بردند تا آنكه بعدها نسخ شدمى

این آیه والیت را در میان مؤمنین مهاجرین و « ،والذین آمنوا ولم یهاجروا ...» 

فرماید: میان دسته اول و دسته كند، و مىان مؤمنینى كه مهاجرت نكردند نفى مىانصار و می

دوم هیچ قسم والیتى نیست جز والیت نصرت، اگر دسته دوم از شما یارى طلبیدند یاریشان 

بكنید، ولى بشرطى كه با قومى سر جنگ داشته باشند كه بین شما و آن قوم عهد و پیمانى 

 .نباشد

یعنى كفار والیتشان در میان خودشان است  «،بعضهم اولیاء بعض و الذین كفروا» 

 .توانند آنان را دوست بدارندكند، پس مؤمنین نمىو به اهل ایمان تجاوز نمى

این جمله اشاره است به مصلحت  «،اال تفعلوه تكن فتنة فى االرض و فساد كبیر» 

الیت و دوست داشتن یكدیگر تشریع والیت به آن نحوى كه تشریع فرمود، چون بطور كلى و

اى از جوامع بشرى و مخصوصا جوامع اسالمى كه بر از امورى است كه هیچ جامعه

شود از آن خالى نیست، و معلوم است اساس پیروى حق و گسترش عدالت الهى تاسیس مى

شود افراد اجتماع با آنان خلط و اى هستند موجب مىكه دوستى كفار كه دشمن چنین جامعه

 ش پیدا كنند. آمیز

و اخالق و عقاید كفار در بین ایشان رخنه یابد، و در نتیجه سیره و روش اسالمى 

كه مبنایش حق است بوسیله سیره و روش كفر كه اساسش باطل و پیروى هوى است و در 

حقیقت پرستش شیطان است از میان آنان رخت بربندد، همچنانكه در روزگار خود مالحظه 

 و صدق ادعاى این آیه را به چشم خود دیدیم .  كردیم كه چنین شد،
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كند این جمله حقیقت ایمان را براى كسى اثبات مى «،و الذین آمنوا و هاجروا ...» 

 .دهدكه حقیقتا متصف به آثار آن باشد، و چنین كسى را وعده آمرزش و رزق كریم مى

این جمله خطاب  «،و الذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم فاولئك منكم» 

است به مهاجرین طبقه اول و به انصار، و در این خطاب مهاجرین بعدى و آنهائى را كه 

پردازند به آنان ملحق كرده و در مساله آورند و با طبقه اول به جهاد مىبعد از این ایمان مى

 والیت، ایشان را نیز شركت داده است. 

 ( 187ص :    9المیزان ج :  سوره انفال   74تا  72) مستند: آیه  
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 فصل هفتم

 

 و اسراء غنایم جنگی

 

 حکم انفال و غنایم جنگی

 

َ َو أَصِلُحوا ذَات بَْینِكْم  »  - سوِل  فَاتَّقُوا َّللاَّ ِ َو الرَّ یَسئَلُونَك َعِن األَنفَاِل  قُِل األَنفَاُل َّللَّ

َ َو َرسولَهُ إِن  ْؤِمنِینَ َو أَِطیعُوا َّللاَّ  !ُكنتُم مُّ

 

كنند، بگو انفال مال خدا و رسول است، پس از خدا از تو از انفال پرسش مى -

اطاعت كنید  بترسید، و میان خود صلح برقرار سازید، و خدا و رسول او را

 !« اگر با ایمان هستید

 

است پنج آیه است كه در سه جاى  غنیمت كه متعرض مسالهانفال آیاتى از سوره  

 از: سوره قرار گرفته و بر حسب ترتیب عبارت است

 

  «،یسئلونك عن االنفال قل االنفال هلل و الرسول ... » -1

 

و للرسول و لذى القربى و الیتامى  ء فان هلل خمسهو اعلموا انما غنمتم من شى » -2

لنا على عبدنا یوم الفرقان یوم و المساكین و ابن السبیل ان كنتم امنتم باهلل و ما انز

 «،ء قدیر ...التقى الجمعان و هللا على كل شى

 

ما كان لنبى ان یكون له اسرى حتى یثخن فى االرض تریدون عرض الدنیا و  » -3

هللا یرید االخرة و هللا عزیز حكیم، لو ال كتاب من هللا سبق لمسكم فیما اخذتم 

 !«و اتقوا هللا ان هللا غفور رحیمعذاب عظیم، فكلوا مما غنمتم حالال طیبا 

 

آن  شود كه اصل ملكیت در غنیمت ازپس از مجموع این سه آیه این معنا استفاده مى

اند تا با جهادكنندگان گذارده آن را در اختیار چهار پنجمخدا و رسول است، و خدا و رسول 

رسول و خویشاوندان آن را به خدا و  یك پنجمآن ارتزاق نموده، و آن را تملك نمایند، و 
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 .غیر ایشان اختصاص داده تا در آن تصرف نمایند رسول و

مبانی قوانین مالی و اقتصادی اسالم در » ) تفصیل مطالب درباره انفال در مبحث 

 آمده است.( همین کتابها 44معارف قرآن در  المیزان یا جلد 12در جلد « قرآن

 

 حکم اسیران جنگی

ما كان لنبى ان یكون له اسرى حتى یثخن فى االرض تریدون عرض الدنیا  » -

و هللا یرید االخرة و هللا عزیز حكیم، لو ال كتاب من هللا سبق لمسكم فیما اخذتم 

 !« عذاب عظیم، فكلوا مما غنمتم حالال طیبا و اتقوا هللا ان هللا غفور رحیم

 

در باره امر  «ص»رسول خدان از شود كه پرسش كنندگااستفاده مىفوق از آیات 

اند تا اجازه دهد اسیران كشته نشوند، بلكه با اند، و درخواست كردهپرسش نموده اسیران

آزاد گردند، و در جواب ایشان را مورد عتاب قرار داده است، و از اینكه  فدیهدادن 

آید كه اصحاب بطور و تجویز كرد خوردن از غنیمت را، به دست مى «،فكلوا ... »فرمود:

تمامى  دانستند آیاشوند، جز اینكه نمىابهام چنین فهمیده بودند كه مالك غنیمت و انفال مى

شوند؟ و یا تنها كسانى كه قتال اند مالك مىاشخاصى كه حاضر در میدان جنگ بوده

برند د از آن بى نصیبند، و آیا مباشرین كه از آن سهم مىاناند؟ و آنها كه تقاعد ورزیدهكرده

ها و یا ها بیشتر از پیادهاختالف؟ مثال سهم سوارهه شود و یا ببطور مساوى بینشان تقسیم مى

  امثال آن است؟

مبهم بود باعث شد كه مسلمین در میان خود مشاجره كنند، و  فكلواچون جمله 

مراجعه نموده و توضیح بپرسند، لذا آیه نازل  وسل موآلهلیهعهللاسرانجام به رسول خدا صلى

اى را در استفاده و ایشان «،قل االنفال هلل و الرسول فاتقوا هللا و اصلحوا ذات بینكم ... »شد:

مالك انفال هم هستند تخطئه نموده و ملك كرده و پنداشته بودند كه  فكلوا مما غنمتمكه از جمله 

كرده، و ایشان را از تخاصم و كشمكش نهى نموده و وقتى  ا و رسولانفال را مختص به خد

آن را به ایشان  وسل موآلهعلیههللاشان خاتمه یافت آنگاه رسول خدا صلىبدین وسیله مشاجره

ارجاع داده و در میانشان بطور مساوى تقسیم كرد، و به همان اندازه سهمى براى آن عده از 

نگ نبودند كنار گذاشت، و میان كسانى كه قتال كرده و اصحاب كه حاضر در میدان ج

  .آنهایى كه قتال نكردند و همچنین میان سوارگان و پیادگان تفاوتى نگذاشته است

به فاصله كمى  «،ء فان هلل خمسه ...و اعلموا انما غنمتم من شى »آنگاه آیه دوم:

از آنچه كه به افراد داده   (امتثال آنبخاطر )وسل م وآلهعلیههللاگردیده و رسول خدا صلى نازل

بود پنج یك را دوباره پس گرفت، این است آن معنا و ترتیبى كه از ضمیمه كردن آیات 

 .شودمربوط به انفال به یكدیگر استفاده مى

نیست، بلكه مبین معناى آن و تفسیر آن است،  فكلوا مما غنمتم ...آیه شریفه ناسخ آیه 

مالكیت قانونى ایشان به غنیمت نیست، بلكه مراد از آن اذن در  كنایه از فكلواو جمله 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                            کتاب چهل و هفتم: جنگ و صلح-مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم 85

تصرف ایشان در غنیمت و تمتعشان از آن است، مگر اینكه رسول خدا 

وسل م آن را در میان ایشان تقسیم كند، كه در این صورت البته مالك وآلهعلیههللاصلى

 شوند. مى

 «،سه و للرسول و لذى القربى ...ء فان هلل خمو اعلموا انما غنمتم من شى »و آیه

نیست، بلكه تاثیرى كه نسبت به جهادكنندگان دارد  قل االنفال هلل و الرسولناسخ براى آیه 

كند، چون بعد از نزول این است كه ایشان را از خوردن و تصرف در تمامى غنیمت منع مى

و از آیه  -لك خدا و رسول است و با اینكه قبال دانسته بودند كه انفال م - االنفال هلل و الرسول

رساند هم غیر این را نمى قل االنفال هلل و الرسولفهمیدند، و آیه غیر این را نمى انما غنمتم

كه اصل ملك انفال از خدا و رسول است، بدون این كه كوچكترین تعرضى نسبت به كیفیت 

متعرض این  تصرف در آن و جواز خوردن و تمتع از آن را داشته باشد، خوب، وقتى

... ناسخ انما غنمتم ... هیچ منافاتى ندارد تا كسى بگوید آیه انما غنمتم  جهات نبود، پس با آیه

 آن است . 

السالم روایت كرده كه فرمود: انفال عبارت در كافى به سند خود از عبد صالح علیه

گ و است از هر زمین خرابى كه اهلش منقرض شده باشند، و هر سرزمین كه بدون جن

بدون بكار بردن اسب و شتر تسلیم شده است و با پرداختن جزیه صلح كرده باشند، سپس 

گیر و هاى سیلرؤوس جبال و دره ،(یعنى براى والى و زمامدار )فرمود: و براى او است

جات اى كه مربى نداشته باشد، و همچنین براى او است خالصهنیزارها و هر زمین افتاده

جاتى كه به زور و غصب بدست نیاورده باشند، چون اگر به خالصه سالطین، البته آن

غصب تحصیل كرده باشند، هر مال غصبى مردود است، و باید به صاحبش برگردد، و او 

وارث مرده باشد و متكفل هزینه زندگى كسانى است كه است وارث هر كسى كه بى

 توانند هزینه خود را به دست بیاورند. نمى

 (4ص :    9المیزان ج :  سوره انفال     1) مستند: آیه    

 

 

 آزادسازی اسیران جنگی، فدیه و شرایط آن

 

َما كاَن ِلنَبٍى أَن یَُكوَن لَهُ أَسَرى َحتى یُثِْخَن فى األَْرِض  تُِریدُوَن َعَرض الدُّْنیَا َو »   -

ُ َعِزیٌز َحِكیمٌ  ُ یُِریدُ االَِخَرةَ  َو َّللاَّ ِ سبََق لََمسُكْم فِیَما أََخْذتْم َعذَاٌب ، َّللاَّ َن َّللاَّ لَّْو ال ِكتٌَب م ِ

 ،َعِظیمٌ 

ِحیمٌ  - َ َغفُوٌر رَّ َ  إِنَّ َّللاَّ ا َغنِْمتُْم َحلاَلً طی ِباً  َو اتَّقُوا َّللاَّ  ،فَكلُوا ِممَّ

-  ُ َن األَسَرى إِن یَْعلَِم َّللاَّ فى قُلُوبُِكْم َخیراً یُْؤتُِكْم یَأَیَها النَّبىُّ قُل ل َِمن فى أَْیِدیُكم م ِ

ِحیمٌ  ُ َغفُوٌر رَّ ا أُِخذَ ِمنكْم َو یَْغِفْر لَُكْم  َو َّللاَّ مَّ  ،َخیراً م ِ

ُ َعِلیٌم َحِكیمٌ      - َ ِمن قَْبُل فَأَْمَكَن ِمنُهْم  َو َّللاَّ  !َو إِن یُِریدُوا ِخیَانَتَك فَقَْد َخانُوا َّللاَّ
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نیست كه برایش اسیرانى باشد تا آن زمانى كه  سزد و رواهیچ پیغمبر را نمى -

دینش در زمین مستقر گردد، شما سود مادى دنیا را در نظر دارید ولى خدا 

 ،كارخواهد و خداوند مقتدرى است شایستهآخرت را مى

اگر آن قضائى كه خداوند قبال رانده است نبود هر آینه در آنچه گرفتید عذاب  -

 ،رسیدبزرگى بشما مى

اید حالل و طیب، و از خدا رف كنید در آنچه غنیمت بردهو تص بخوریدپس  -

 ،بپرهیزید كه خدا آمرزنده رحیم است

هان اى پیغمبر بگو به آن اسیرانى كه در دست تو اسیرند: اگر خداوند در دلهاى  -

از شما گرفتند به شما  داشت بهتر از آنچه  مسلمانانشما خیر را سراغ مى

 ،آمرزید و خداوند آمرزنده رحیم استداد و شما را مىمى

تازگى ندارد قبال هم خدا را خیانت كرده بودند  و اگر بنا دارند به تو خیانت كنند -

 !«كار استبرایشان مسلط كرد و خداوند داناى شایسته و او تو را

 

خداوند در این آیات مسلمانانى را كه در جنگ بدر شركت داشتند بدین جهت مورد 

 وسل موآله علیههللااده كه از كفار اسیرانى گرفتند و آنگاه از رسول خدا صلىعتاب قرار د

درخواست كردند كه به قتل آنان فرمان ندهد، و در عوض خونبها از آنان بگیرد و آزادشان 

 .سازد تا بدین وسیله نیروى مالى آنان علیه كفار تقویت یافته و نواقص خود را اصالح كنند

تصرف بشدت مسلمانان را عتاب كرد ولى پیشنهادشان را پذیرفت و هر چند خداوند 

 کرد.شود برایشان مباح در غنیمت را كه شامل خونبها نیز مى

جنگیدند و بر دشمن سنت جارى در انبیاى گذشته این بوده كه وقتى با دشمنان مى

گرفتند تا كسى مىكشتند و با كشتن آنان از دیگران زهر چشم یافتند، آنها را مىدست مى

 .خیال جنگ با خدا و رسولش را در سر نپروراند

و رسم آنان نبود كه از دشمن اسیر بگیرند و سپس بر اسیران منت نهاده و یا پول 

شد كه در این گرفته و آزادشان سازند، مگر بعد از آنكه دینشان در میان مردم پایگیر مى

كردند، همچنانكه در یا گرفتن بهاء آزاد مىكشتند و با منت نهادن و صورت اسیر را نمى

شد بعد از آنكه كار اسالم باال وسل م وحى مىوآلهعلیههللاخالل آیاتى كه به رسول خدا صلى

فاذا لقیتم الذین كفروا  »گرفت و حكومتش در حجاز و یمن مستقر گردید این آیه نازل شد:

و گرفتن اسیر و  «،ا منا بعد و اما فداءفضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فام

 آزاد كردنش را تجویز كرد. 

 

و در آن تصرف كنید چه آن  «،اید بخوریداز آنچه غنیمت گرفته -فكلوا مما غنمتم» 

 «حالال طیبا»گیرید اى كه از ایشان مىاموالى كه از مشركین به دستتان آمده و چه آن فدیه

 است. ون خدا مباحش كردهدر حالیكه حالل و پاكیزه است، چ
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اید بخورید كه از آنچه غنیمت گرفته می فرماید:« ،و اتقوا هللا ان هللا غفور رحیم» 

 ما شما را آمرزیدیم و به شما ترحم كردیم. 

اگر به خدا ایمان آورند  «،و ان یریدوا خیانتك فقد خانوا هللا من قبل فامكن منهم ...» 

دهد كه از آنچه مسلمین یگیر شود خداوند، نعمتى به آنان مىو ایمان به خدا در دلهایشان جا

خواهند بتو خیانت كنند، و آمرزد، و اگر مىاند بهتر است و ایشان را مىاز ایشان گرفته

جوئى سابقشان برگردند تازگى ندارد، براى اینكه قبال هم نسبت دوباره به همان عناد و مفسده

ند تو را بر ایشان مسلط كرد، و او باز هم قادر است بر ورزیدند، و خداوبه خدا خیانت مى

اینكه بار دیگر تو را بر ایشان ظفر دهد و خدا داناى به خیانت ایشان است اگر خیانت كنند، 

 و در مسلط كردن تو بر ایشان حكیم است. 

 (176ص :    9المیزان ج :  سوره انفال    71تا  67) مستند: آیه 

 

 خمس غنایم جنگی 

-  

ن شىْ »  - سوِل َو ِلِذى اْلقُْربى َو اْلیَتََمى َو اْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُم م ِ ِ ُخُمسهُ َو ِللرَّ ٍء فَأَنَّ َّللَّ

ِ َو َما أَنَزْلنَا َعلى َعْبِدنَا یَْوَم اْلفُْرقَاِن  َو اْلَمسِكیِن َو اْبِن السبِیِل إِن ُكنتُْم َءاَمنتُم ِباَّللَّ

ُ َعلى كل  یَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَ   ،ٍء قَِدیرٌ شىْ   اِن  َو َّللاَّ

 

برید براى خدا است پنج یك آن و براى رسول و و بدانید آنچه را كه سود مى -

خویشاوند او و یتیمان و مسكینان و در راه ماندگان، اگر به خدا و آنچه را كه 

مان نازل در روز فرقان روزى كه دو گروه یكدیگر را مالقات كردند بر بنده

 !«اید، و خداوند بر هر چیز توانا استكردیم ایمان آورده

 

به معناى رسیدن به در آمد از راه تجارت و یا صنعت و یا جنگ است، و  غنیمت

 .منطبق است غنیمت جنگىلیكن در این آیه بمالحظه مورد نزولش تنها با 

برید هر چه باشد یك پنجم آن از بدانید كه آنچه شما غنیمت مى « ،فان هلل خمسه ...» 

آن خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و مسكینان و ابن السبیل است و آن را به اهلش 

در جنگ بدر  وسل موآلهعلیههللااش محمد صلىبرگردانید اگر به خدا و به آنچه كه بر بنده

هاى انفال و غنیمت :بدر این معنا را نازل كرده بود كه و در روز ،نازل كرده ایمان دارید

، و اینك همان خدایى كه جنگى از آن خدا و رسول او است، و احدى را در آن سهمى نیست

یك دهد كه امروز تصرف در چهار سهم آن را بر شما حالل و مباح گردانیده دستورتان مى

 سهم آن را به اهلش برگردانید. 

 

مبانی قوانین مالی و اقتصادی اسالم در » رباره خمس در مبحث ) تفصیل مطالب د

 آمده است.(همین کتابها  44معارف قرآن در  المیزان یا جلد  12در جلد « قرآن
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 (118ص :    9المیزان ج :  سوره انفال   41) مستند: آیه  

 

 رفتار با اسیران جنگی قبل از اتمام جنگ، و بعد از پیروزی 

 

ا َمنَّا فَإِذَا »  - قَاِب َحتى إِذَا أَثَخنتُُموُهْم فَشدُّوا اْلَوثَاَق فَإِمَّ لَِقیتُُم الَِّذیَن َكفَُروا فَضْرب الر ِ

ُ النتَصَر ِمنُهْم َو  ا فِدَاًء َحتى تَضَع الَحْرب أَْوَزاَرَها  ذَِلك َو لَْو یَشاُء َّللاَّ بَْعدُ َو إِمَّ

یَْبلَُوا بَْعضكم بِبَْعٍض  وَ  ِ فَلَن یُِضلَّ أَْعَملَُهمْ  لَِكن ل ِ  !الَِّذیَن قُتِلُوا فى سبِیِل َّللاَّ

ان زیاد شود شوقتى به كفار برخوردید باید با ایشان بجنگید تا وقتى كه كشتگان -

توانید دست از كشتار كشیده اسیر بگیرید و در باره اسیران آن وقت است كه مى

ید و یا این است كه فدیه كنیا این است كه منت بر آنان نهاده آزادشان مى

دهید تا جنگ تمام كنید و به این رفتار خود همچنان ادامه مىگیرید و آزاد مىمى

توانست از كفار انتقام خواست مىشود و این را بدان جهت گفتیم كه اگر خدا مى

بگیرد، و لیكن خواست تا بعضى از شما را به وسیله بعضى دیگر بیازماید و 

  !«كندخدا كشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را نابود نمى كسانى كه در راه

 

با كفار آنقدر می فرماید:  اسیر گرفتن و محكم بستن آنان است، شد وثاقمراد از 

قتال بكنید تا قتل در آنان زیاد شود، آن وقت مشغول به اسیر گرفتن و بستن دست و پاى 

 اسراء شوید. 

 »قرار داده، در معناى آیه غلبه( -ناثخا)بعد از  آیه شریفه در اینكه اسیر گرفتن را

فرماید هیچ پیغمبرى است كه مى «،ما كان لنبى أن یكون له أسرى حتى یثخن فى األرض

 .حق ندارد اسیر بگیرد، مگر وقتى كه در زمین غالب شود

یعنى بعد از آنكه اسیرشان كردید یا بر آنان منت نهاده   «،فاما منا بعد و اما فداء»   

یعنى با گرفتن مال و یا آزادى اسیرانى كه در دست آنان ، گیریدكنید یا فدیه مىآزادشان مى

 .كنیددارید، ایشان را آزاد مى

هاى جنگى یعنى به معناى سنگینى اوزار حرب «،حتى تضع الحرب اوزارها» 

كنند، و مراد از وضع آن، بطور كنایه تمام ویان با خود حمل مىاى است كه جنگجاسلحه

 .شدن جنگ است

كند، و آیه مورد سوره انفال از اسیر گرفتن قبل از اثخان نهى مىاخیرالذکر در آیه 

 .نمایدبحث به اسیر گرفتن بعد از اثخان امر مى

 ت. در آیه شریفه مباحثى مربوط به علم فقه هست كه جایش در همانجا اس

یَْبلَُوا بَْعضكم بِبَْعٍض »  ُ النتَصَر ِمنُهْم َو لَِكن ل ِ به معناى  ذلككلمه « ،ذَِلك َو لَْو یَشاُء َّللاَّ

 .باشد، یعنى حكم خدا همان است كه در آیه گفته شدمطلب چنین است مى

گیرد، یعنى اگر خدا بخواهد از كفار انتقام مى «،ولو یشاء هللا النتصرمنهم» 

و لكن » ، دهد، بدون اینكه دستور به قتال با ایشان را بدهدشان مىكند، شكنجههالكشان مى
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گیرد، اال اینكه هنوز نخواسته اگر خدا بخواهد از ایشان انتقام مى «،لیبلوا بعضكم ببعض

شما را به وسیله یكدیگر امتحان كند، مؤمنین  بلكه دستورتان داده كه كارزار كنید تاد، بگیر

را به وسیله كفار بیازماید و به جنگ با آنان وادار سازد، تا معلوم شود چه كسى اطاعت 

و كفار . ورزدكند، و چه كسى عصیان مىكرده و رنج جنگ را به خاطر امر خدا تحمل مى

ت كیست، و موفق به توبه و را هم به وسیله مؤمنین امتحان كند تا معلوم شود اهل شقاو

 بازگشت از باطل بسوى حق كیست؟ 

این گفتار در سیاق شرط و حكم در  «،و الذین قتلوا فى سبیل هللا فلن یضل اعمالهم» 

فرماید: كسانى كه در راه خدا و در جهاد و قتال با دشمنان دین كشته آن عمومى است، مى

 شود. اند هرگز باطل نمىداده شوند، اعمال صالحشان كه در راه خدا انجاممى

گفته: از  «،فاذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب ... »در مجمع البیان در ذیل جمله

روایت شده كه اسیران جنگى دو جورند: گروهى قبل از تمام شدن  السالمائمه هدى علیهم

ره آنان اختیار شوند با اینكه هنوز تنور جنگ داغ است، امام مسلمین در باجنگ دستگیر مى

رساند و اگر خواست یك دست و یك پایشان را به طور عكس دارد، اگر خواست به قتل مى

بدون عوضى و یا با  تواندكند، تا در اثر خونریزى بمیرند ولى نمىقطع نموده رهایشان مى

قسم دوم از اسیران آنهایند كه بعد از تمام شدن جنگ اسیر . گرفتن عوض رهایشان كند

تواند بدون گرفتن فداء وند كه امام مسلمین در باره آنان اختیار بیشترى دارد، هم مىشمى

تواند آنها را برده كند، و تواند فداء پولى و یا انسانى بگیرد، و هم مىآزادشان كند و هم مى

ها ساقط شده، هر دو حال اگر مسلمان شدند تمامى آن شكنجه و در. تواند گردن بزندهم مى

 .ن حكم مسلمین خواهد بودحكمشا

 ( 341ص :    18المیزان ج : سوره محمد   4) مستند: آیه 
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 فصل هشتم

 

 قوانین جبهه  و منهیات جنگ

 

 

 نهی فرار از جبهه و پشت کردن به دشمن

 

 ،األَْدبَارَ یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِذَا لَِقیتُُم الَِّذیَن َكفَُروا َزْحفاً فاَل تَُولُّوُهُم »  -

-  ِ َن َّللاَّ ِقتَاٍل أَْو ُمتََحیزاً إِلى فِئٍَة فَقَْد بَاَء بِغَضٍب م ِ فاً ل ِ ِهْم یَْوَمئٍذ دُبَُرهُ إِال ُمتََحر ِ  َو َمن یَُول ِ

 !َو َمأَْواهُ َجَهنَُّم  َو بِئْس الَمِصیرُ 

 

روبرو شوید اید هرگاه با تهاجم كافران در میدان كارزار اى آنانكه ایمان آورده -

 ،مبادا از بیم آنها پشت به دشمن كرده و از جنگ بگریزید

و آن كس كه پشت به آنان كند پس همانا بازگشتى به خشم خدا كرده و جایش  -

جهنم است و چه بد جایگاهى است، مگر آنكه به منظور بكار بردن حیله جنگى 

  !« نگدباشد و یا بخواهد به گروه خود ملحق شده و به اتفاق ایشان بج

 

این آیات متضمن نواهى و اوامرى است راجع به جهاد اسالمى و مربوط و مناسب 

كند بر ترس از خدا و زنهار با داستان جنگ بدر، و نیز مردم را تشویق و تحریك مى

دهد از مخالفت خدا و رسول او و اینكه مردم خود را در معرض غضب خداى سبحان مى

 .درآورند

ابى است عمومى و مختص به یك وقت و یك جنگ نیست، خطاب در این آیه خط

پس اینكه بعضى از مفسرین آن را مختص به جنگ بدر و حرمت فرار از آن جنگ 

  .اند صحیح نیستگرفته

در اینجا  فتحر   «،و من یولهم یومئذ دبره اال متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة ...» 

از این سو به آن سو شود تا بدین وسیله  به این معنا است كه مرد جنگى در میدان جنگ

به این معنا است كه مرد  تحیز بسوى فئهو د. راهى براى غافلگیر كردن حریف خود پیدا كن

اى از قوم خود بكشاند تا به جنگى از یك تاختن صرفنظر نموده و خود را به طرف عده

 اتفاق ایشان بجنگد. 

اید وقتى كفار كسانى كه ایمان آوردهشود: اى پس معناى دو آیه مورد بحث این مى

روید تا با ایشان بجنگید پس از ایشان كنید مالقات جنگى و یا در حالى كه مىمالقات مى را
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هر كس در چنین وقتى از ایشان بگریزد و از میدان جنگ برگردد با غضب نگریزید، كه 

فرارش به گر اینكه مخدا بر گشته است، و ماواى او جهنم است كه بد بازگشتگاهى است، 

كه  هاى جنگى و یا براى این باشد كه بخواهد به اتفاق رفقایش بجنگدمنظور بكار بردن حیله

 در این دو صورت اشكال ندارد. 

و هالك كننده است از ائمه اهل  فرار از زحف از گناهان كبیره روایات دال بر اینكه

 است.هان كبیره السالم بسیار وارد شده، و در بحث از گنابیت علیهم

و در همین معنا روایاتى از طرق اهل سنت وارد شده، مانند روایتى كه صحیح 

از : اند كه فرمودنقل كرده وسل موآلهعلیههللابخارى و مسلم از ابى هریره از رسول خدا صلى

رك هفت گناه هالك كننده اجتناب كنید، پرسیدند آن هفت گناه كدامند یا رسول هللا، فرمود: ش

 ، رباخوارى ، حرسِ   ،شتن كسى كه خداوند كشتنش را حرام كرده مگر به حق،  کبه خدا

نسبت دادن زنا به زنان پاكدامن و  ،  شت به جنگ كردن در روز جنگپ ، خوردن مال یتیم

 .بى خبر از فحشاء

 

 نهی از روبرتافتن از رسول هللا در جنگ

-  « َ  ، َو َرسولَهُ َو ال تََولَّْوا َعْنهُ َو أَنتُْم تَسَمعُونَ یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا أَِطیعُوا َّللاَّ

 ،َو ال تَُكونُوا كالَِّذیَن قَالُوا سِمْعنَا َو ُهْم ال یَسَمعُونَ  -

ِ الصمُّ اْلبُْكُم الَِّذیَن ال یَْعِقلُونَ  -  ،إِنَّ شرَّ الدََّواب ِعندَ َّللاَّ

ُ ِفیِهْم َخیراً  - ْعِرضونَ َو لَْو َعِلَم َّللاَّ  !ألَسَمعَُهْم  َو لَْو أَسَمعَُهْم لَتََولَّوا وَّ ُهم مُّ

 

اش را و برنگردید از او اید فرمان برید خدا و فرستادهاى كسانى كه ایمان آورده -

 ،شنویدبا اینكه مى

 ،شنوند مباشیدو مانند كسانى كه گفتند شنیدیم و حال آنكه نمى -

 ،كنندكران اللند كه تعقل نمىهمانا بدترین جنبندگان نزد خدا  -

شنواندشان و اگر داشت هر آینه مىو اگر خدا در ایشان خیرى سراغ مى -

 !«آنان در هر حال روى گردانند، كردندشنواندشان باز هم پشت مىمى

 

اى را كه به وى از رسول خدا روى برمتابید با اینكه دارید دعوت حقهمی فرماید: 

و نواهى او را كه همه به صالح دین و دنیاى شما است به  شنوید و اوامروحى شده مى

شنوید، البته در آیه شریفه اوامر و نواهى مربوط به جنگ منظوراست و لیكن گوش خود مى

 بیان آیه عام است. 

یك نوع توهین به  در این آیه «،و ال تكونوا كالذین قالوا سمعنا و هم ال یسمعون» 

 . شنوندیم و لیكن نمىمشركین شده كه گفتند ما شنید

خطاب را متوجه حزب خود یعنى مؤمنین نموده و ایشان را امر به اطاعت خود و 
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فرماید، و از اینكه بعد از شنیدن دعوت حقه او از وى رو برتابند اطاعت رسولش مى

دهد، و از اینكه مانند مشركین باشند كه بگویند شنیدیم و حال آنكه نشنوند بر زنهارشان مى

 دارد. شان مىحذر

 

 نهی از سهل انگاری در جلوگیری از اختالفات داخلی، و تفرقه افکنی

َ شِدیدُ اْلِعقَابِ »   -  !َو اتَّقُوا فِتْنَةً ال تُِصیبنَّ الَِّذیَن ظلَُموا ِمنُكْم َخاصةً  َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

شد و بدانید كه ا كه چون آید تنها مخصوص ستمكاران شما نبار و بپرهیزید فتنه  -

 !«خدا شدیدالعقاب است

 

اى كه مخصوص به ستمكاران از خواهد همه مؤمنین را از فتنهمىخدای تعالی 

ایشان است و مربوط به كفار و مشركین نیست زنهار دهد، و اگر در عین اینكه مختص به 

ن است ستمكاران از مؤمنین است و مع ذلك خطاب را متوجه به همه مؤمنین كرده براى ای

 شود. گیر همه مىكه آثار سوء آن فتنه گریبان

 «،واعلموا ان هللا شدید العقاب »و دلیلى كه داللت كند بر اینكه عقاب در جمله

مختص به عقاب دنیوى از قبیل اختالفات قومى و شیوع قتل و فساد و از میان رفتن امنیت و 

آسایش باشد در دست نیست، و بهمین جهت باید مقصود از فتنه هر چند مختص به بعضى 

اى باشد كه تمامى افراد امت بایستى در صدد دفع آن برآیند، و با امر به از مؤمنین است فتنه

ور شدن آتش آن جلوگیرى از منكر كه خدا بر ایشان واجب كرده از شعله معروف و نهى

 بعمل آورند. 

انگارى در امر و بنا بر این، برگشت معناى آیه به تحذیر تمامى مسلمانان از سهل  

اختالفات داخلى خواهد بود، چون این گونه اختالفات آنان را به تفرقه و اختالف كلمه تهدید 

شود كه وحدت مسلمین به تشتت و چند دستگى مبدل شود، و معلوم است نموده و باعث مى

گیرد، و نیز معلوم است كه این را به دست مىكه در این صورت هر دسته كه غالب شود زمام 

كه خداوند تمامى مسلمانان را در آن  «كلمه حق و دین حنیف غلبه»  است نه غلبه فسادغلبه، 

 . است شریك كرده

ستمكاران، و لیكن اثر  تنه مختص به یك دسته است یعنى مختص بهپس گو اینكه ف

گیر همه شده، و در اثر اختالف همه دچار ذلت و مسكنت و هر بال و تلخكامى سوء آن دامن

 .گردند و خدا شدید العقاب استشوند، و همه در پیشگاه خداى تعالى مسؤول مىدیگرى مى

رسم معرفى نكرده و آن را بطور مهمل  گر چه خداى تعالى این فتنه را به اسم و

و  «،ال تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة »فرماید:ذكر فرموده و لیكن جمله بعدى كه مى

اى همانطورى كه گفتیم آن را تا اندازه «،و اعلموا ان هللا شدید العقاب »همچنین جمله

با بعضى دیگر رساند كه فتنه عبارت از این است كه بعضى از امت توضیح داده و مى

فهمند كه كدام است، و لیكن كنند در امرى كه تمامى امت حقیقت امر را مىاختالف مى
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كنند، آن دسته دیگر هم یكدسته از قبول آن سرپیچى نموده، و آگاهانه به ظلم و منكر اقدام مى

ش كنند و در نتیجه آثار سوئاند آنان را نهى از منكر نمىكه حقیقت امر را قبول كرده

 شود. گیر همه امت مىدامن

و مقصود، ارتكاب تمامى انحاء ظلم هم  ،ها اینطور نیستندو بطور مسلم همه ظلم

 .نیست، چون همه ظلمها چنین اثر سوئى ندارند

شود كه منظور آن ظلمى و از اینكه خداوند همه امت را از آن زنهار داده معلوم مى

است كه اثر سوئش عمومى باشد، و چنین ظلمى ناچار باید از قبیل بر هم زدن حكومت حقه 

اسالمى و زمام آن را به ناحق به دست گرفتن و یا پایمال كردن احكام قطعى از كتاب و 

 قه است باشد. سنت كه راجع به حكومت ح

شود، بطورى مى اش دیدههاى واقع شده در صدر اسالم نمونهو هر چه باشد در فتنه

هاى مزبور گردد، چون فتنهها منطبق مىكه آیه شریفه كامال و بطور وضوح بر آن فتنه

وحدت دینى اسالم را منهدم نموده و با ایجاد تفرقه قدرت و شوكت اسالم را در هم شكست، 

ها گردید و ایى به ناحق ریخت و باعث اسارت و غارت و هتك نوامیس و حرمتهو خون

یا  »كتاب و سنت متروك شد، همچنانكه خود قرآن از زبان پیغمبرش حكایت نموده كه گفت:

  « رب ان قومى اتخذوا هذا القران مهجورا.

اشتباهات و از جمله مفاسد شوم این فتنه این است كه امت اسالم حتى بعد از آنكه به 

تواند از آن عذاب دردناكى كه این فتنه به بار آورده و اعمال زشت خود تنبه پیدا كند نمى

كلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها و ذوقوا عذاب  » آرى ،خود را نجات دهد

 .«الحریق

این شود، بنا بر هاى صدر اسالم همه منتهى به اصحاب بدر مىباید دانست كه فتنه

دهد، و این كنند زنهار مىاى كه بعضى از ایشان بپا مىآیه شریفه تمامى مؤمنین را از فتنه

 شود.نیست مگر براى اینكه آثار سوئش دامنگیر همه مى

 

 السالمدر تفسیر عیاشى از صیقل روایت كرده كه گفت: شخصى از امام صادق علیه

را سؤال كرد، حضرت  «،لموا منكم خاصةو اتقوا فتنة ال تصیبن الذین ظ »معناى جمله:

 .فرمود: اطالع دارم كه منظور از آنها اصحاب جمل است

فرمود: این آیه در حق طلحه و زبیر كه  السالمو در تفسیر قمى گفته است: امام علیه

السالم محاربه نموده و به آن حضرت ظلم كردند علیهی جنگ جمل را به راه انداخته و با عل

 است. نازل شده 

و در مجمع البیان از حاكم و او به سند خود از قتاده از سعید بن مسیب از ابن عباس 

 وسل موآلهعلیههللانازل شد رسول خدا صلى «...،و اتقوا فتنة »روایت كرده كه گفت: وقتى آیه

و منصب مرا كه بعد از )فرمود: كسى كه على را بعد از وفات من بر سر مسند من ظلم كند

مثل این است كه نبوت من و نبوت انبیاى قبل از مرا انكار  ،(حق او است از او بگیردمن 

 .كرده است
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و در الدر المنثور است كه: ابن ابى شیبه، عبد بن حمید و نعیم بن حماد در كتاب 

اند روایت كرده زبیرالفتن و ابن جریر، ابن منذر، ابن ابى حاتم، ابو الشیخ و ابن مردویه از 

كردیم، را قرائت مى «،و اتقوا فتنة ال تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة»ت: ما مدتها آیهكه گف

 ! خود مائیمدانستیم كه مقصود از آن و نمى

و نیز در الدر المنثور است كه احمد، بزاز، ابن منذر، ابن مردویه و ابن عساكر از 

را  (عثمان)هللا! خود شما خلیفهاند كه گفت: ما به زبیر گفتیم: یا ابا عبد مطرف روایت كرده

تنها گذاشتید تا كشته شد، آنوقت خود شما آمدید و خون او را از على مطالبه كردید؟ زبیر 

و همچنین در عهد ابو بكر و عمر و  وسل م وآلهعلیههللاگفت: آرى ما در عهد رسول خدا صلى

كردیم، و هرگز را قرائت مى «،و اتقوا فتنة ال تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة »عثمان آیه

 ایم، تا آنكه شد آنچه كه واقع گردید.  رسید كه خود ما به پا كننده آن فتنهبه خیالمان نمى

 نهی از خیانت به مسلمین

سوَل َو تُخونُوا أََمنَتُِكْم َو أَنتُْم تَْعلَُمونَ »  - َ َو الرَّ  ،یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تُخونُوا َّللاَّ

َ ِعندَهُ أَْجٌر َعِظیمٌ َو ا -  ،ْعلَُموا أَنََّما أَْمَولُكْم َو أَْولَدُُكْم فِتْنَةٌ َو أَنَّ َّللاَّ

َ یْجعَل لَُّكْم فُْرقَاناً َو یَُكف ِْر َعنكْم سی ِئَاتِكْم َو یَْغِفْر لَكُ  - ْم  یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِن تَتَّقُوا َّللاَّ

ُ ذُو اْلفَضِل اْلعَظِ   ! یمِ َو َّللاَّ

اید خیانت مكنید به خدا و رسول و زنهار از اینكه اى كسانى كه ایمان آورده -

 ،دانیدهاى خود را با اینكه مىخیانت كنید امانت

 ،و بدانید كه اموال و اوالد شما فتنه است و اینكه نزد خداوند اجرى عظیم است -

تشخیص حق از اید اگر از خدا بترسید خداوند قوه اى كسانى كه ایمان آورده -

سازد و خدا داراى فضلى بزرگ كند، و گناهانتان را محو مىباطل روزیتان مى

  !«است

خیانت به معناى نقض امانت و امانت عبارت است از اینكه بوسیله عهد و یا وصیت 

و امثال آن، امنیت حقى از حقوق حفظ شود. خیانت و نفاق به یك معنا است، ولى خیانت 

شود به اعتبار دین و لیكن در استعمال، عتبار عهد و امانت، و نفاق گفته مىشود به اگفته مى

پس خیانت به معناى مخالفت نهانى با حقى از . شودهر دو لفظ در هر دو معنا استعمال مى

   .حقایق و شكستن پیمان آن است

یك نهى  «،و تخونوا اماناتكم »و« و ال تخونوا هللا و الرسول، »مجموع دو جمله

كه به یك نوع خیانت تعلق گرفته، و آن خیانت امانت خدا و رسول خدا است احدى و

است كه خود بعینه خیانت به امانت خود مؤمنین هم هست، چون  وسل موآلهعلیههللاصلى

ها منحصرا امانت خدا است در نزد مردم، مانند احكام مشروعه خدا، و بعضى از امانت

است، مانند سیره حسنه  وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلىبعضى از آنها منحصرا امانت 

آنجناب، و بعضى از آنها امانت خود مردم در میان خودشان است، مانند اماناتى كه در 

ها آن امانتى است كه خدا و سپارند، و بعضى از امانتاموال و اسرار خود به یكدیگر مى
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ت است از امورى كه خداوند به آنها امر رسول و خود مؤمنین در آن شریكند، و آن عبار

نماید، و مردم از اجراى آن منتفع گشته، و كند، و رسول خدا امر آنجناب را اجراء مىمى

دستورات سیاسى و اوامر مربوط به جهاد و اسرار گردد، مانند مجتمعشان نیرومند مى

كه اگر افشاء شود آرزوهاى دینى عقیم گشته و مساعى حكومت اسالمى بى نتیجه  جنگى

شود، و ضررش دامنگیر خود مؤمنین هم مانده و قهرا حق خدا و رسول هم پایمال مى

 گردد. مى

پس خیانت در این نوع از امانت، خیانت به خدا و رسول و مؤمنین است، و مؤمنى 

داند داند به خدا و رسول خیانت كرده مىعالوه بر اینكه مىزند كه به چنین خیانتى دست مى

كه به خودش و سایر برادران ایمانیش هم خیانت كرده است، و هیچ عاقلى حاضر نیست، كه 

كند، و با داشتن این به خیانت به خود اقدام نماید، چون عقل هر كس قبح خیانت را درك مى

و  »كند؟ پس معلوم شد منظور از اینكه فرمود:موهبت الهى چگونه آدمى به خود خیانت مى

این است كه در ضمن خیانت به خدا و رسول به امانتهاى  «،تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون

دانید كه امانتهاى خدا و رسول امانتهاى خود شما است، كه كنید با اینكه مىخود خیانت مى

به خود اقدام نموده و خرابیهایى به بار  كنید، و كدام عاقل است كه به خیانتدر آن خیانت مى

 .شودداند ضررش جز به خودش عاید نمىآورد كه مى

براى این است كه غیرت و انتم تعلمون، پس اینكه در ذیل نهى از خیانت فرمود: 

عصبیت حقه مسلمین را تهییج كرده و فطرت آنان را در این قضاوت بیدار كند، نه اینكه 

 تكلیف را بیان كرده باشد.  بخواهد شرطى از شرایط

سیاسى رسول خدا  شود گویا بعضى از افراد مسلمین تصمیمات سرى وپس معلوم مى

، و خدا این عمل را خیانت دانسته و ندكردرا در نزد مشركین فاش مى وسل موآلهعلیههللاصلى

 .استاز آن نهى كرده است، و آن را خیانت به خدا و رسول و مؤمنین اعالم نموده 

است كه بعد از آیه  «،و اعلموا انما اموالكم و اوالدكم فتنة ... »همؤید این بیان، جمل

شود كه موعظه مؤمنین در باره اموال و اوالد با بخوبى معلوم مىو مورد بحث قرار دارد، 

اینكه قبال ایشان را از خیانت به امانتهاى خدا و رسول و امانتهاى خود ایشان نهى كرده بود 

براى این بوده كه آن فرد خیانت كار اسرار و تصمیمات سرى رسول خدا 

داده تا بدین وسیله محبت مشركین را به را به مشركین گزارش مى وسل موآلهعلیههللاصلى

خود جلب نموده و در نتیجه از اینكه به اموال و اوالدش كه در مكه مانده بود تجاوز كنند 

جلوگیرى به عمل آورد، و خالصه، منظور آن فرد خیانت كار حفظ مال و اوالد و امثال آن 

ب را براى بنى قریظه فاش لبابه سرزد، و اسرار آنجنا -بوده، همچنانكه نظیرش از ابى 

 كرد. 

این استظهار مؤید آن روایتى است كه در شان نزول آیه مورد بحث وارد شده كه 

ابو سفیان با مال التجاره بسیارى از مكه بیرون آمد و جبرئیل جریان را به رسول خدا 

فیان رفته وسل م خبر داد و سفارش كرد كه با نفرات خود بر سر راه ابو سوآلهعلیههللاصلى

اى به تصمیم خود را نزد كسى اظهار نكند، یكى از مسلمین از جریان خبردار شده و نامه
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 »ابى سفیان نوشت و او را از تصمیم آن حضرت خبردار كرد، در این باره آیه نازل شد كه:

ر شان البته د «یا ایها الذین امنوا ال تخونوا هللا و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون،

 است.نزول این آیه احادیث دیگرى نیز وارد شده 

یا ایها الذین امنوا ان تتقوا هللا یجعل لكم فرقانا و یكفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم و » 

گذارد، و آن به معناى چیزى است كه میان دو چیز فرق مى فرقان «،هللا ذو الفضل العظیم

فرقان میان حق و باطل است، چه در  تقوار در آیه مورد بحث به قرینه سیاق و تفریعش ب

اعتقادات و چه در عمل، فرقان در اعتقادات جدا كردن ایمان و هدایت است از كفر و 

اطاعت و هر عمل مورد خشنودى خدا است از معصیت و  ضاللت، و در عمل جدا كردن

هر عملى كه موجب غضب او باشد، و فرقان در رأى و نظر جدا كردن فكر صحیح است 

آید، در آیه به دست مى تقوااى است كه از درخت از فكر باطل، همه اینها نتیجه و میوه

شود، اطالقش همه را شامل مىشریفه هم فرقان مقید به یكى از این چند قسم تفرقه نگشته، و 

عالوه بر اینكه در آیات قبلى تمامى خیرات و شرور را ذكر كرده بود، پس فرقان در آیه 

 شود، چون همه احتیاج به فرقان دارند . مورد بحث شامل همه انحاء خیر و شر مى

گیرى مطالب و اوامر و نواهیى است كه آیات خالصهآیه شریفه در حقیقت به منزله 

و معنایش این است كه: اگر از خدا بترسید موجبات رضاى خدا براى . ابق متضمن آن بودس

شود، و اوامر و نواهیى كه بیان كردیم به یكدیگر مختلط شما مشتبه به موجبات سخطش نمى

آمرزد گردد، عالوه اگر از خدا بترسید خداوند گناهان شما را تكفیر نموده و شما را مىنمى

 .اى فضل عظیم استو خداوند دار

 (45ص :    9المیزان ج :  سوره انفال   29تا  15) مستند: آیه  

 

 حکم مبارزه با دشمن تا رفع فتنه

 

َ بَِما یَْعَملُوَن »  - ِ  فَإِِن انتََهْوا فَإِنَّ َّللاَّ یُن كلُّهُ َّللَّ َو قَتِلُوُهْم َحتى ال تَُكوَن فِتْنَةٌ َو یَكوَن الد ِ

 ،بَِصیرٌ 

َ َمْواَلُكْم  نِْعَم اْلَمْولى َو نِْعَم النَِّصیرُ َو إِن تَوَ  -   !لَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

اش براى خدا شود، حال اى نباشد، و دین همهو با آنان كارزار كنید تا دیگر فتنه -

 ،كنند بینا استاگر دست برداشتند خداوند به آنچه مى

 چه و خوب است و چه موالى و اگر اعراض كردند پس بدانید كه خدا یاور شما -

  !«یاور خوبى است

 

و اما تو و مؤمنین زنهار : فرمایدمىتکلیفی برای مومنین تعیین کرده و در این آیه 

كه در مهم خود كه همان اقامه دین و تصفیه كردن و صالح ساختن محیط براى مؤمنین است 

اندازند ها كه هر روز به راه مىكوتاهى و سستى نكنید، و به قتال كفار بپردازید تا این فتنه
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انگیزى در سر نپرورانند، اگر دست بردارند كه خداوند به خاتمه پذیرد و دیگر هواى فتنه

دهد، و اگر سرپیچى كنند و همچنان فتنه پاداش اعمالى كه از ایشان ببیند جزاى خیرشان مى

اور شما است، باید این را و جنگ به راه اندازند، شما نیز جنگ را ادامه دهید كه خداوند ی

 بدانید و سستى و ترس به خود راه ندهید. 

به معناى هر چیزى است كه نفوس به آن آزمایش شوند، و قهرا چیزى باید باشد  فتنه  

ها و شكستن پیمانهاى آمدهاى جنگى و ناامنىكه بر نفوس گران آید، و لیكن بیشتر در پیش

 شود. صلح استعمال مى

را قبل از هجرت آنجناب  وسل موآلهعلیههللاگروندگان به رسول خدا صلىكفار قریش 

دادند و به ترك اسالم و برگشت به كفر گرفتند و شكنجه مىو تا مدتى بعد از آن در مكه مى

 .شدكردند، و این خود فتنه نامیده مىمجبور مى

و قاتلوهم حتى ال  »هآید كه جملكرد برمىو از معناى سابق كه سیاق آن را افاده مى

كنایه از این است كه با جنگ تضعیف شده و دیگر به كفر خود مغرور نشوند،  «،تكون فتنة

اش از خدا باشد، گیزند، و در نتیجه دین همهاناى كه مؤمنین را مفتون سازد برنو دیگر فتنه

 و كسى مردم را به خالف آن دعوت نكند. 

 «،فان انتهوا فان هللا بما یعملون بصیر »در جمله آید كه منظور از انتهاءو نیز برمى

كند به آنچه كه انتهاى از قتال باشد، یعنى در این هنگام است كه خداوند در بین آنان حكم مى

 .مناسب با اعمالشان باشد، و او به اعمالشان بصیر است

اعت این است كه اگر از اط «و ان تولوا ...، »آید كه منظور از جملهو نیز برمى

انگیزى ادامه دادند باید این نهى سرباز زدند و از جنگ دست برنداشته و همچنان به فتنه

شما بدانید كه خداوند سرپرست و یاور شما است و با وثوق به یارى خدا با آنان مصاف 

 شوید كه او نیكو سرپرست و نیكو یاور است. 

منافاتى با باقى گذاردن  «،و یكون الدین كله هلل »پس این معنا هم روشن شد كه جمله

اهل كتاب به دین خود در صورتى كه به ذمه اسالم درآمده و جزیه دهند ندارد، پس بین این 

نسبت ناسخیت و منسوخیت در كار  «،حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون »آیه و آیه

 .نیست

 «،و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة و یكون الدین كله هلل »در مجمع البیان در ذیل آیه

اند كه فرمود: هنوز السالم روایت كردهعلیه گفته است: زراره و غیر او از ابى عبد هللا

تاویل این آیه تحقق نیافته، وقتى قائم ما صلوات هللا علیه قیام نماید آنهایى كه او را درك 

به  وسل موآلهعلیههللاواهند دید، و البته دین محمد صلىكنند خیلى زود تاویل این آیه را خمى

 اى خواهد رسید كه شبى برسد و مشركى بر روى زمین باقى نماند. مرحله

 (99ص :    9المیزان ج : سوره انفال    40و  39) مستند: آیه  
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 فصل نهم

 

 رمز پیروزی ها و شکست ها

 در جنگ های اسالمی

 

 

 جنگهای اسالمیشش فرمان سازنده در 

 

است كه خداوند رعایت آن را در جنگهاى اسالمى در هنگامى كه  دستورجنگیشش 

 :است كرده واجبخورند مسلمین با لشكر دشمن برمى

 

 خدا و رسول را اطاعت نمودن - 3بسیار خدا را ذكر كردن  -2ت و صبر  ثبا - 1

 نشدنبا غرور و شادمانى و خودنمائى بسوى جنگ بیرون  -5نزاع نكردن  - 4

 ردن.از راه خدا جلوگیرى نك - 6

 

 

گانه دستور جنگى جامعى است كه هیچ دستور مهم جنگى از مجموع این امور شش

آن بیرون نیست، و اگر انسان در جزئیات وقایع تاریخى جنگهاى اسالمى كه در زمان 

اتفاق افتاده از قبیل جنگ بدر، احد، خندق و حنین و غیر  وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى

غلبه مسلمین در آنجا كه  گردد كه سر  آن دقت كامل به عمل آورد این معنا برایش روشن مى

غالب شدند رعایت مواد این دستورات بوده، و رمز شكست خوردنشان هر جا كه شكست 

 !نگارى در آنها بوده استاخوردند رعایت نكردن و سهل

 

 امر به ثبات و ذکر خدا در میادین مبارزه 

َ كثِیراً لَّعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ ـیَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا إِذَا لَِقیتُْم فِئَةً فَاثْ »  -  !بُتُوا َو اْذكُروا َّللاَّ

پایدارى اید وقتى برخوردید به گروهى از دشمن پس اى كسانى كه ایمان آورده -

 !«كنید و خدا را زیاد به خاطر آورید بلكه رستگار شوید

 

از دشمن است، و  ضد فرارضد زوال است و در مورد آیه شریفه به معناى  باتثَ 
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و اصبروا ان هللا مع  » ى است كه در جملهصبراین كلمه بحسب معنایش اعم از كلمه 

خاصى است، و آن عبارت است به آن امر فرموده، چون صبر یك نحوه ثبات  «،الصابرین

، بدین صورت كه دچار ضعف نگردد و جزع و فزع نكند، مكروه به قلباز ثبات در مقابل 

انگارى ننموده، و از جا در نرود، و در ، به اینكه كسالت و سهلبه بدن مکروه و هم

 .عجله پسندیده نیست شتاب نكند مواردى كه

امر مطلق ایستادگى در برابر دشمن و فرار نكردن است، و بنا بر  «،فاثبتوا »جمله

 تكرار آن امر نیست.  و اصبروااین امر به صبر در جمله 

است،  زبانو در  دلبه معناى یاد خدا در  «،و اذكروا هللا كثیرا »در جمله ذكر خدا

ز یكدیگر چون این هر دو قسم ذكر است و معلوم است كه آن چیزى كه مقاصد آدمى را ا

كند آن حاالت درونى و قلبى انسان است، حال چه اینكه لفظ هم با آن مشخص و جدا مى

 شود، و یااز فقیرى كه از فقر خود به خدا پناهنده مى یا غنىحالت مطابق باشد، مثل كلمه 

برد، و یا مطابق نباشد، مثل اینكه از مریضى كه از مرض خود به خدا پناه مى یا شافىكلمه 

از فقیر به معناى  اى خداچون همین  اى خداان فقیر و مریض بجاى آن دو كلمه بگویند هم

است، چون مقتضاى حال و آن احتیاجى كه  اى شفادهندهو از مریض به معناى  اى بى نیاز

جز این نیست، و  اى خدااین دو را به استغاثه وادار كرده شاهد این است كه مقصودشان از 

  این خیلى روشن است.

داند كه در جنگ خونها كسى هم كه به جنگ رفته، و با دشمن روبرو شده، و مى

گردد و خالصه به منظور رسیدن به هدف باید از شود، و دست و پاها قطع مىریخته مى

خود گذشتگى كرد، چنین كسى فكرش همه متوجه پیروزى و رسیدن به هدف و غلبه بر 

كند، و كسى كه حالش این و فكر و ذكرش این ید مىدشمنى است كه او را به مرگ و فنا تهد

 است ذكر خدایش هم ذكرى است كه با حالت و فكرش تناسب دارد. 

این است كه  «،اذكروا هللا كثیرا »و این خود بهترین قرینه است بر اینكه منظور از

مؤمن، متذكر آن معارفى باشد كه مربوط به این شان و این حالت است، و آن این است كه 

مرگ و حیات به دست او خداى تعالى معبود او و پروردگار او است، و آن كسى است كه 

سرپرست اوست و چه سرپرست و یاور  تواند او را در این حال یارى كند، و اواست، و مى

ان تنصروا هللا  »چنین كسى با اینكه پروردگارش وعده نصرت داده و فرموده: !خوبى است

خداوند اجر كسى را كه عمل نیكى انجام دهد ضایع  داند كهو مى «،ینصركم و یثبت اقدامكم

داند كه سرانجام كارش به یكى از كند یقینا به نصرت پروردگارش اطمینان داشته و مىنمى

كند كه در این صورت است، چون یا بر دشمن غلبه پیدا مى دو وجه است كه هر دو نیك

رایت دین را بلند كرده و محیط را براى سعادتمند شدن خود و دیگران مساعد كرده است، و 

 .شود كه در این فرض به جوار اولیاء مقربین درگاه پروردگارش شتافته استیا كشته مى

ك نفر مجاهد است، و سرانجامش را به این گونه معارف حقیقى است كه مربوط به حالت ی

 د.كنسعادت واقعى و كرامت دائمى منتهى مى
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كرد براى این است كه در میدانهاى  كثیررا مقید به  ذكرو اگر در جمله مورد بحث 

هایى كه انسان را به دوستى زندگى فانى و شیرینى زخارف دنیوى جنگ هر لحظه صحنه

شود، و لذا فرموده: وسوسه خود آن را تایید كند تكرار مى وادار ساخته و شیطان هم با القاء

 تر شود. تا بدین وسیله روح تقوا در دلها هر لحظه تجدید و زنده خدا را زیاد یاد كنید

 

 امر به اطاعت فرامین، اجتناب از منازعه، و صبر در مبارزات

 

َ وَ »  - َ َمَع  َرسولَهُ َوال تَنََزعُوا فَتَْفشلُوا َوأَِطیعُوا َّللاَّ َوتَذْهَب ِریُحكْم َواصبُروا إِنَّ َّللاَّ

 !الصبِرینَ 

اش را و نزاع مكنید كه سست شوید، و در نتیجه و فرمانبرى كنید خدا و فرستاده -

 !«داران استدارى كنید كه خدا با خویشتننیرویتان تحلیل رود و خویشتن

 

ظاهر سیاق این است كه منظور از اطاعت اطاعت دستوراتى است كه از ناحیه خدا 

شود، و آیات جهاد و رسول راجع به امر جهاد و دفاع از حریم دین و بیضه اسالم صادر مى

تمام حجت كنند، و در حین جنگ اباید اول مثل اینكه و دستورات نبوى مشتمل بر آن است، 

متعرض زن و فرزند دشمن نشوند و بدون اطالع دشمن بر ایشان شبیخون نزنند و 

 همچنین احكام دیگر جهاد. 

 

یعنى با نزاع و كشمكش در میان خود   «،و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم» 

و عزت و دولت و یا ایجاد اختالف نكنید، و در نتیجه خود را دچار ضعف اراده مسازید 

غلبه بر دشمن را از دست مدهید، چون اختالف، وحدت كلمه و شوكت و نیروى شما را از 

 .بردبین مى

یعنى همواره در برابر مصائب و نامالیمات  «،و اصبروا ان هللا مع الصابرین» 

ا و و اكثرا در ذكر خد ،دارىكند مالزم خویشتنجنگى كه دشمن به وسیله آن تهدیدتان مى

بوده باشید، و حوادث و سنگینى بار اطاعت شما را از جاى نكند و  ،اطاعت او و رسولش

 از پا درنیاورد، و لذت معصیت و عجب و تكبر شما را گمراه نسازد. 

تاكید فرمود براى این است  «،ان هللا مع الصابرین »و اگر امر به صبر را با جمله

ترین ركنى است در برابر تلون در د، و محكمترین یاورى است كه در شدائكه صبر قوى

 . عزم و سرعت تحول در اراده

و همین صبر است كه به انسان فرصت تفكر صحیح داده و به منزله خلوتى است 

انگیز و مصائبى كه از هر طرف رو هاى هولكه در هنگام هجوم افكار پریشان و صحنه

ده و رأى مطمئن و صد در صد اتخاذ دهد كه صحیح فكر نموآورد به انسان فرصت مىمى

 كند، پس خداى سبحان با مردم صابر است. 
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 نهی تقلید از آداب مشرکان در خروج به جنگها

 

َو ال تَُكونُوا كالَِّذیَن َخَرُجوا ِمن ِدیَِرِهم بَطراً َو ِرئَاَء النَّاِس َو یَصدُّوَن َعن سبِیِل  »  -

ُ بَِما یَْعَملُوَن مِحیطٌ  ِ  َو َّللاَّ  !َّللاَّ

و مانند مشركین و آن كسانى مباشید كه با غرور و خودنمائى از دیار خود  -

  !«كنید محیط استا به آنچه مىداشتند از راه خدا و خدخارج شدند و باز مى

 

 

نهى از اتخاذ طریقه مشركین ریاكار و مغرور و جلوگیران از راه خدا است، و 

شود مقصود از آنان مشركین قریش است، و چون بطورى كه از سیاق كالم استفاده مى

ه بودند مؤمنین را از اینك مغرور و ریاكار و سد راه خداداراى اوصاف مذكور بودند یعنى 

 است. مثل آنان شوند نهى كرده

را در یصدون عن سبیل هللا و  رئاء الناسو  بطراگانه و نیز معلوم است كه قیود سه

شما مانند شود كه نهى به همانها تعلق بگیرد، و تقدیر چنین شود: كالم اخذ كردن باعث مى

از دیار خود  كفار با خودنمائى و خودآرائى به تجمالت دنیوى بسوى جنگ با دشمنان دین

مردم را با گفتار و كردار ناپسند خود به ترك تقوا و فرو رفتن در گناهان بیرون نشوید، و 

و بدین وسیله سد راه خدا مباشید،  ،و خروج از اطاعت اوامر و دستورات او دعوت مكنید

گردد و آثار كه اگر چنین كنید زحماتتان بى اثر گشته و نور ایمان در دلهایتان خاموش مى

پس اگر بخواهید زحماتتان ثمربخش باشد و در نتیجه  بندد،ایمان از اجتماع شما رخت برمى

را برایتان فراهم  شما را به مقصد و غرض برساند جز صراط مستقیمى كه دین قویم آن

نموده و ملت فطرى هموارش كرده راه دیگرى ندارید و خداوند مردم فاسق را بسوى 

 كند. هاى فاسدشان راهنمائى نمىایده

 (124ص :    9المیزان ج :  سوره  انفال   47تا  45) مستند: آیه  

 

 سنت ها و تقدیرات الهی در جنگها، و قانون آزمایش

 

ا قُتِْلنَا َهُهنَا  قُل لَّْو ُكنتُْم فى بُیُوتُِكْم لَْو كاَن لَنَا ِمَن األَْمِر شىْ یَقُولُوَن ” ...   - ٌء مَّ

ُ َما فى صدُوِركْم َو  لَبَرَز الَِّذیَن ُكتِب َعلَْیِهُم اْلقَتُْل إِلى َمضاِجِعِهْم  َو ِلیَْبتَلَى َّللاَّ

ُ َعِلیُم بِذَا ص َما فى قُلُوبُِكْم  َو َّللاَّ  ِت الصدُوِر!ِلیَُمح ِ

گویند اگر كار ما به وحى خدا و آئین حق بود شكست ...  با خود مى -

شدیم، بگو اى پیغمبر اگر در خوردیم و گروهى در این جا كشته نمىنمى

هاى خود هم بودید باز آن كه سرنوشت آنها در قضاى الهى كشته شدن خانه

دند تا خدا آنچه در سینه آماست از خانه به قتلگاه به پاى خود البته بیرون مى
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پنهان دارند بیازماید و هر چه در دل دارند پاك و خالص گرداند و خدا از راز 

 “درونها آگاه است.! 

 

 گفتند:

خوردیم و گروهى در اگر كار ما به وحى خدا و آئین حق بود شكست نمى”  -

 “شدیم؟!این جا كشته نمى

 ر جوابشان بفرماید:خداي تعالي به رسول گرامى خود فرمان داد تا د

هاى خود هم بودید باز آن كه سرنوشت آنها در بگو اى پیغمبر اگر در خانه”  -

قضاى الهى كشته شدن است از خانه به قتلگاه به پاى خود البته بیرون 

آمدند تا خدا آنچه در سینه پنهان دارند بیازماید و هر چه در دل دارند پاك و مى

 “ونها آگاه است.خالص گرداند و خدا از راز در

 

 با این كالم دو چیز را روشن كرد:

اینكه كشته شدن هر كس از شما در معركه جنگ دلیل بر این نیست كه شما بر  اول:

اید دلیل بر این نیست كه امر پیروزى به نفع شما حق نیستید، و نیز آنطور كه شما پنداشته

این جارى شده كه این كشته نیست، بلكه قضاى الهى كه گریز و مفرى از آن نیست بر 

شدگان در این نقطه از زمین، به وسیله قتل از دنیا بروند، و به فرض اینكه شما براى قتال 

شدند، آمدید، باز آنهائى كه قتل بر آنان نوشته شده بود در همین نقطه كشته مىبیرون نمى

ید، و نه تقدیمش توانید ساعتى تاخیرش بیندازپس هیچ گریزى از اجل مسما نیست، نه مى

 بدارید . 

: این نكته را روشن كرد كه سنت خداى تعالى بر این جارى شده است كه ابتال و دوم

اى از این خالص سازى عمومى باشد، هم شامل آنان شود و هم شامل شما، پس شما چاره

ا به قتل آمد تا مقتوالن شماید، باید این وضع پیش مىبیرون آمدنتان و وقوع این قتال نداشته

برسند و به درجات خود نائل گردند و شما هم هر یك وضع خاص بخود را بگیرد، و با 

آزمایش افكار باطنى شما و خالص سازى ایمان و شرك قلبیتان یكى از دو طرف سعادت و 

 شقاوت برایتان متعین شود.

 

خداى سبحان سنت اسباب و مسببات را وضع كرده، در بین اسباب و مسببات آن 

تر از سایر اسباب باشد، حال چه اینكه حق شود كه سببش قوىسببى در خارج واقع مىم

باشد و چه باطل، چه خیر باشد و چه شر، چه هدایت باشد چه ضاللت، چه عدل باشد و چه 

ظلم، و نیز چه در باره مؤمن باشد یا كافر، چه محبوب باشد چه مبغوض، چه رسول خدا 

 باشد و چه ابو سفیان .  وسل موآلهعلیههللاصلى

بله البته این هست كه خداى سبحان عنایت خاصى به دین و اولیاءش دارد و نظام 

اش غلبه دین و فراهم اندازد كه نتیجهكون و اسباب جارى در آن را، طورى به جریان مى
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 شدن زمینه براى حكومت اولیاءش در زمین گشته تا عاقبت به نفع متقین باشد . 

و امر نبوت و دعوت از این سنت جاریه مستثنا نیست، و لذا هر زمان كه اسباب 

عادى در تقدم و پیشرفت این دین و غلبه مؤمنین دست به دست هم داده، این تقدم حاصل 

وسل م، و هر زمانى كه وآلهعلیههللاگردیده است، مانند بعضى از جنگهاى رسول خدا صلى

ا فرمانى امر رسول و یا فشل و جزع در بین مسلمین پیدا شده، موافق نبوده مثال نفاق و ن

اند و همچنین است حال غلبه و پیروزى نصیب مشركین گردیده، و مؤمنین شكست خورده

در سایر انبیا با مردم، چون دشمنان انبیا به خاطر آنكه اهل دنیا بودند، و همه تالششان در 

و جمع آورى اجتماعات بود، غلبه ظاهرى هم  آباد كردن دنیا و بسط قدرت و تشدید نیرو

اند، یا مانند زكریا مقتول و یا چون یحیى همواره با آنان بوده است و همیشه انبیا مغلوب بوده

 مذبوح، و یا چون عیسى مهجور و یا مبتال به گرفتاریهاى دیگر بودند. 

بشود به  بله هر زمانى كه ظهور و غلبه حق و اثبات حقانیت آن موقوف شد و یا

اینكه نظام عادى خرق و نقض شود و به عبارت دیگر هر زمان كه امر حق دایر بین مرگ 

و حیات شود، بر خداى سبحان است كه دین خود را یارى كند، و نگذارد حجتش ضعیف و 

 یا باطل گردد. 

 

الْخَونِِهْم إِذَا ضَربُوا فى یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَُكونُوا كالَِّذیَن َكفَُروا َو قَالُوا ”  -

ُ ذَِلك َحسَرةً  ى لَّْو كانُوا ِعندَنَا َما َماتُوا َو َما قُِتلُوا ِلیَْجعََل َّللاَّ األَْرِض أَْو كانُوا ُغزًّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیٌر! ُ یْحِى َو یِمیت  َو َّللاَّ  فى قُلُوبِهْم  َو َّللاَّ

آنان كه راه كفر و نفاق پیمودند، نباشید  اى گرویدگان به دین اسالم شما بمانند -

كه گفتند اگر برادران و خویشان ما به سفر نرفتند و یا به جنگ حاضر 

افتادند، این آرزوهاى باطل را خدا حسرت دلهاى شدند به چنگ مرگ نمىنمى

میراند در هر وقت و به گرداند و مىآنان خواهد كرد و خدا است كه زنده مى

 “واهد و به هر چه كنید آگاه است!خهر سبب كه مى

 

معناى آیه نهى مؤمنین است از اینكه مثل كافران باشند، و در باره كسانى كه در 

بیرون شهر یا در غیاب بستگان و یا در جنگ از دنیا بروند، بگویند: اگر نزد ما مانده بودند 

اى ابى قلبى و شكنجهشدند، براى اینكه این سخن آدمى را به سوى عذمردند و كشته نمىنمى

كند، عالوه بر اینكه سخنى است ناشى از جهل، براى الهى كه همان حسرت باشد گرفتار مى

میراند، و كند و نه مىاینكه دورى فالن شخص از خانواده و بستگانش، نه او را زنده مى

او اصوال احیا و اماته از شؤون مختص به خداى تعالى است، خداى وحده كه شریكى براى 

كنید بصیر و بینا نیست، پس زنهار كه شما مسلمانان مثل آن كفار نباشید، كه خدا بدانچه مى

 است.

 (75ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  154آیه ) مستند:     
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 زندگی بعد از شهادت،

 رمز نبود خوف و حزن مسلمین در جهاد 

 

ِ أَْمَوتَا  بَْل أَْحیَاٌء ِعندَ َرب ِِهْم یُْرَزقُونَ َو ال تْحسبنَّ الَِّذیَن قُتِلُوا فى سبِیلِ ”  -  ،  َّللاَّ

ْن َخْلِفِهْم أاَل  - ُ ِمن فَضِلِه َو یَستَْبشُروَن بِالَِّذیَن لَْم یَْلَحقُوا بِهم م ِ فَِرِحیَن بَِما َءاتَاُهُم َّللاَّ

 ،َخْوٌف َعلَیِهْم َو ال ُهْم یَْحَزنُونَ 

َ ال یُِضیُع أَْجَر اْلُمْؤِمنِینَ یَستَْبشُروَن بِنِْعَمٍة  - ِ َو فَضٍل َو أَنَّ َّللاَّ َن َّللاَّ  !م ِ

اند بلكه زنده به حیات ابدى شدند و در البته نپندارید كه شهیدان راه خدا مرده -

 نزد خدا متنعم خواهند بود،

آنان به فضل و رحمتى كه از خداوند نصیبشان گردیده شادمانند و به آن  -

اند و بعدا در پى آنها به راه آخرت خواهند به آنها نپیوستهمؤمنان كه هنوز 

شتافت مژده دهند كه از مردن هیچ نترسند و از فوت متاع دنیا هیچ غم 

 مخورند،

و آنها را بشارت به نعمت و فضل خدا دهند و اینكه خداوند اجر اهل ایمان را  -

 “هرگز ضایع نگرداند! 

  

آید كه اوال در صدد بیان اجر مؤمنین ت مىاز دقت در این آیات این معنا به دس

خواهد بفهماند كه این أجر كه نزد خداى سبحان است رزق ایشان است، و است، و ثانیا مى

ثالثا این رزق نعمتى و فضلى از خدا است، و رابعا این نعمت و فضل عبارت از این است 

 كه نه خوفى دارند و نه حزنى ! 

جمله عجیبى است، هر “ ف علیهم و ال هم یحزنون،اال خو” این جمله یعنى جمله:

شود، با اینكه تر مىكند دامنه معنایش وسیعرود و تدبر مىقدر انسان بیشتر در آن فرو مى

اى است لطیف و رقیق و بیانى است ساده، و اولین چیزى كه از معناى آن به ذهن جمله

دانیم كه ود، و این را هم مىشرسد این است كه خوف و حزن از مؤمنین برداشته مىمى

خوف تنها در امرى فرض دارد كه اوال ممكن باشد، و ثانیا احتمال آمدنش به سوى ما 

برد، سعادتى كه ما توقع معقول باشد، و ثالثا اگر بیاید مقدارى از سعادت ما را از بین مى

از ناحیه  كنیم، و همچنین حزن تنهاداریم واجد آن باشیم و خود را واجد آن فرض مى

اى است كه پیش آمده و آن نیز مقدارى از سعادت كذائى ما را سلب كرده، پس بال و یا حادثه

ترسیم كه هنوز بر سر ما نیامده باشد هر محذور و گرفتارى كه فرض شود، وقتى از آن مى

و اما وقتى آمد دیگر خوف معنا ندارد، آنجا جاى حزن و حسرت است، پس بعد از وقوع 

 یست و قبل از وقوع هم حزنى نیست . خوفى ن

پس بر طرف شدن مطلق خوف از انسان تنها وقتى فرض دارد كه هیچ یك از آنچه 
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داریم در معرض زوال قرار نگیرد، و همچنین برطرف شدن مطلق حزن از انسان وقتى 

خداى فرض دارد كه آنچه نعمت كه انسان بتواند از آن متنعم شود و لذت ببرد دارا باشد، و 

تعالى به او افاضه كرده باشد، و نیز آنچه كه دارد در معرض زوال قرار نگیرد، و این 

 همان خلود سعادت براى انسان و خلود انسان در آن سعادت است.

شود كه نبودن خوف و حزن عین روزى خوردن انسان و از همین جا واضح مى

آنچه نزد خدا  “و ما عند هللا باق،” یه:و آ“ و ما عند هللا خیر،” نزد خدا است و به حكم آیه:

است هم نعمت و خیر است، هم باقى است، نه عذاب و شرى آمیخته با آن است و نه فنا و 

 زوالى بدان راه دارد.

شود كه نبودن حزن و خوف عینا بودن نعمت و فضل است، باز این معنا واضح مى

 والیت الهیهالق شود معنایش وقتى در عرف قرآن اط نعمتو این خود عطیه است، لیكن 

دار كار شود: خداى تعالى متصدى و عهدهاست، بنا بر این معناى آیه مورد بحث چنین مى

 دهد.اى از خود اختصاص مىمؤمنین است، و آنان را به عطیه

 (90ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  171تا  169آیه ) مستند: 

 

 چهار فرمان الهی:

 صابروا، رابطوا، و  اتقوا هللااصبروا، 

 

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ ”  -  !یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا اصبُروا َو صابُِروا َو َرابِطوا َو اتَّقُوا َّللاَّ

 

اى اهل ایمان در كار دین صبور باشید و یكدیگر را به صبر و مقاومت  -

باشید، باشد كه سفارش كنید و مهیا و مراقب كار دشمن بوده و خدا ترس 

  “پیروز و رستگار گردید! 

 

 اصبروا :

ا همه اتقوو  رابطواو  صابرواو  اصبرواامرهائى كه در این آیه آمده یعنى أمر 

شود و هم شامل است، در نتیجه صبرش، هم شامل صبر بر شدائد مى مطلق و بدون قید

صبر در اطاعت خدا، و همچنین صبر بر ترك معصیت و بهر حال منظور از آن صبر تك 

 تك افراد است.

 

 صابروا :

آورده كه در مواردى   صابروادنبالش همین صبر را به صیغه مفاعله یعني 

عبارت است از اینكه  مصابرهیابد. طرف تحقق مىشود كه ماده فعل بین دو استعمال مى

ها را تحمل كنند و هر یك صبر خود را به صبر دیگرى تكیه جمعیتى به اتفاق یكدیگر اذیت
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دهد و در نتیجه بركاتى كه در صفت صبر هست دست به دست هم دهد و تاثیر صبر بیشتر 

 گردد.

خصى او در نظر گرفته این معنا امرى است كه هم در فرد، اگر نسبت به حال ش

و هم در اجتماع، اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون او در نظر گرفته  ؛شود، محسوس است

شود كه تك تك افراد نیروى یكدیگر را به هم وصل كنند و همه نیروها شود؛ چون باعث مى

  یكى شود.

 

 رابطوا :

بود از وصل مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است، چون مصابره عبارت 

كردن نیروى مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد، و مرابطه عبارت است از همین وصل 

كردن نیروها، اما نه تنها نیروى مقاومت در برابر شدائد، بلكه همه نیروها و كارها، در 

 جمیع شؤون زندگى دینى، چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشى.

 و اتقوا هللا :

از مرابطه این است كه جامعه به سعادت حقیقى دنیا و آخرت خود و چون مراد 

و اگر مرابطه نباشد گو اینكه صبر من و تو، به تنهائى و علم من و تو به تنهائى، و  -برسد 

هر فضیلت دیگر افراد، به تنهائى سعادت آور هست، ولى بعضى از سعادت را تامین 

به همین جهت دنبال سه جمله: اصبروا  - كند و بعضى از سعادت، سعادت حقیقى نیستمى

كه البته منظور از این فالح  “و اتقوا هللا لعلكم تفلحون!” :و صابروا و رابطوا اضافه كرد

 هم فالح تام حقیقى است . 

 (143ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  200آیه ) مستند: 

 

 

 

 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                            کتاب چهل و هفتم: جنگ و صلح-مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم 107

 فصل دهم

 

 عقد و نقض پیمان ها،

 متارکه جنگ معاهدات صلح، و

 

 

 نقض پیمانها و معاهدات، و شرایط آن

-    

ِ الَِّذیَن َكفَُروا فَُهْم ال یُْؤِمنُونَ »  -  ،إِنَّ شرَّ الدََّواب ِعندَ َّللاَّ

ةٍ َو ُهْم ال یَتَّقُونَ   الَِّذیَن َعَهدت ِمنُهْم ثمَّ یَنقُضوَن َعْهدَُهْم فى كل   -  ،َمرَّ

ا تَثْقَفَنُهْم فى  - ْن َخْلفَُهْم لَعَلَُّهْم یَذَّكُرونَ فَإِمَّ ْد بِِهم مَّ  ،اْلَحْرِب فَشر ِ

ائنِینَ  - ََ َ ال یِحب الْخ ا تَخافَنَّ ِمن قَْوٍم ِخیَانَةً فَانبِْذ إِلَْیِهْم َعلى سَواٍء  إِنَّ َّللاَّ  ،َو إِمَّ

 !َو ال یْحسبنَّ الَِّذیَن َكفَُروا سبَقُوا  إِنُهْم ال یُْعِجُزونَ  -

 

 ،آورندین جنبندگان نزد خدا كسانیند كه كفر ورزیدند، پس آنان ایمان نمىهمانا بدتر -

شكنند، و آنانكه تو با ایشان پیمان بستى آنگاه ایشان در هر بار عهد خود را مى -

 ،پرهیزندایشان نمى

به وسیله  (چنان بر ایشان بتاز كه، )پس هر گاه در جنگ بر ایشان دست یافتى -

 ،آنان تارومار شود هر كه پشت سر ایشان است، بلكه متذكر شوند

خیانتى را مرتكب شوند پس بیفكن بسویشان عهدشان  و اگر بیم داشتى از قومى -

 ،كاران رادارد خیانترا بطور مساوى كه خدا دوست نمى

 ،دانو كسانى كه كافر شدند به هیچ وجه نپندارند كه پیشدستى و زرنگى  كرده -

 ! «آورندایشان خدا را به عجز درنمى ،نه

   

جنگ و صلح و معاهدات جنگى و نقض احكام و دستوراتى است در باره این آیات 

ها قابل انطباق بر طوایف یهودى است كه در مدینه و اطراف آن و صدر آیه آن و غیره،

هجرتش به مدینه با این طوایف بعد از  وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى اند، چونزیستهمى

و كسى را علیه او كمك نكنند، یند، و مكر برنیاگری معاهده بست بر اینكه آنان در مقام اخالل

یهودیان ، و جانشان از ناحیه آن حضرت در امان باشد باشندو در عوض بر دین خود باقى 

تور جنگ با آنان را داد، و این پیمان را شكستند، آنهم نه یك بار و دو بار، تا آنكه خداوند دس
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 .دانیمكارشان به آنجا كشید كه همه مى

 

اگر كالم را به این معنا كه   «،ان شر الدواب عند هللا الذین كفروا فهم ال یؤمنون» 

یهود بدترین جنبندگانند افتتاح كرد براى این است كه مقصود از این فصل زنهار دادن و بر 

حذر داشتن مسلمین از شر ایشان و دفع شر ایشان از مسلمین بوده، و ارتكاز طبیعى مردم 

اى كه به هر وسیلهبر این است كه از شرى كه امید هیچ خیرى در آن نیست پرهیز نمایند و 

 صحیح و ممكن باشد آن را از خود دور كنند. 

اگر از  «،و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم على سواء ان هللا ال یحب الخائنین» 

قومى كه میان تو و ایشان عهدى استوار گشته ترسیدى كه در عهدت خیانت كرده و آن را 

آثار آن در حال ظهور است تو نیز عهد ایشان بشكنند، و ترست از این جهت بود كه دیدى 

بكن تا شما و ایشان در  را نزد ایشان بینداز و آنرا لغو كن، و لغویت آنرا به ایشان اعالم هم

شكستن عهد برابر هم شوید، و یا تا اینكه تو در عدالت مستوى و استوار شوى، چون این 

ى، چون اگر بدون اعالم قبلى با ایشان خود از عدالت است كه تو با ایشان معامله به مثل كن

 .داردكاران را دوست نمىبه جنگ درآئى خواهند گفت كه خیانت كرده، و خدا خیانت

این دو آیه دو دستور الهى است در قتال با كسانى كه عهد ندارند، و عهد را 

 .شكنند، و یا ترس این هست كه بشكنندمى

د پایدار نباشند و آنرا در هر بار بشكنند پس اگر دارندگان عهد از كفار بر عهد خو

گیرى كند، و اگر ترس این باشد بر ولى امر است كه با ایشان مقاتله نموده و بر آنان سخت

كه بشكنند و اطمینانى به عهد آنان نداشته باشد باید او نیز لغویت عهد را اعالم نموده و آنگاه 

یت آن مبادرت به قتال نكند چه این خود یك نحوه به قتال با آنان بپردازد، و قبل از اعالم لغو

 خیانت است. 

و اما اگر عهد بستند و آنرا نشكسته و ترس این هم كه خیانت كنند در بین نباشد البته 

فاتموا الیهم  »است عهدشان را محفوظ داشته و احترام كنند، كه خداى تعالى فرموده: واجب

 !«اوفوا بالعقود »فرماید:و نیز مى «،عهدهم الى مدتهم

 (147ص :    9المیزان ج :  سوره انفال    66تا  55) مستند: آیه 

 

 برائت از مشرکین، و حکم نقض قراردادهای شکسته شده

 

َن اْلُمشِرِكینَ »  ِ َو َرسوِلِه ِإلى الَِّذیَن َعَهدتم م ِ َن َّللاَّ  !بََراَءةٌ م ِ

شما مسلمین پیمان بستید با  این آیات بیزارى است از خدا و رسولش بسوى آنانكه

 !«آنان از مشركین

 

مفاد آیه تنها صرف تشریع نیست، بلكه متضمن انشاء حكم و قضاء بر برائت از 
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، به دلیل اینكه اگر صرف تشریع بود رسول خدا مشركین زمان نزول آیه است

كه حكم  كرد، چون دأب قرآن بر این استوسل م را در برائت شریك نمىوآلهعلیههللاصلى

وال یشرك فى حكمه  »تشریعى صرف را تنها به خدا نسبت دهد، حتى صریحا فرموده:

و از مصادیق حكم جزحكم به معناى سیاست و والیت و قطع خصومت را به  «،احدا

 .دهدآنحضرت نسبت نمى

این است كه: خداوند قضا رانده به اینكه از مشركین كه  بنا بر این، منظور از آیه

اید امان برداشته شود، و این برداشته شدن امان جزافى و عهدشكنى آنان معاهده بستهشما با 

فرماید كه: هیچ بدون دلیل نیست، چون خداوند بعد از چند آیه مجوز آنرا بیان نموده و مى

وثوقى به عهد مشركین نیست، چون اكثرشان فاسق گشته و مراعات حرمت عهد را نكرده و 

ین جهت خداوند مقابله به مثل یعنى لغو كردن عهد را براى مسلمین نیز آنرا شكستند، به هم

و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم على سواء ان هللا ال یحب  »تجویز كرده و فرموده:

و لیكن با اینكه دشمن عهدشكنى كرده خداوند راضى نشد كه مسلمانان بدون  «،الخائنین

، بلكه دستور داده نقض خود را به ایشان اعالم كنند تا اعالم لغویت عهد آنان را بشكنند

 ایشان بخاطر بى اطالعى از آن بدام نیفتند. 

آرى، خداى تعالى با این دستور خود مسلمانان را حتى از این مقدار خیانت هم منع 

 .فرمود

خواست شكستن عهد را حتى در صورتى كه مجوزى از و اگر آیه مورد بحث مى

بایستى میان كفار عهدشكن و كفار وفادار به عهد فرقى شد تجویز كند مىناحیه كفار نبا

نباشد، و حال آنكه در دو آیه بعد كفار وفادار به عهد را استثناء كرده و فرموده: مگر آن 

اید و ایشان عهد شما را به هیچ وجه نشكسته باشند، و مشركینى كه شما با ایشان عهد بسته

نى نكرده باشند، چنین كسان را عهدشان را تا سررسید مدت به احدى را علیه شما پشتیبا

 دارد. پایان ببرید كه خدا پرهیزكاران را دوست مى

و نیز راضى نشد به اینكه مسلمانان بدون مهلت عهد كفار عهدشكن را بشكنند، بلكه 

ویند شما دستور داد كه تا مدتى معین ایشان را مهلت دهند تا در كار خود فكر كنند و فردا نگ

 .ما را ناگهان غافلگیر كردید

شود كه: عهد مشركینى كه با مسلمانان عهد بسته بنا بر این، خالصه مفاد آیه این مى

و اكثر آنان آن عهد را شكستند و براى مابقى هم وثوق و اطمینانى باقى نگذاشتند لغو و 

از شر و نیرنگهایشان باطل است چون نسبت به بقیه افراد هم اعتمادى نیست، و مسلمانان 

 ایمن نیستند. 

 

ان هللا مخزى  فسیحوا فى االرض اربعة اشهر واعلموا انكم غیر معجزى هللا و»  -

 !الكافرین

آزادانه در  توانیدپس شما اى مشركین تا چهار ماه پیمانتان معتبر است و مى -

خدا زمین آمد و شد كنید، و بدانید كه شما ناتوان كننده خدا نیستید و اینكه 
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 !«خواركننده كافران است

این كه قرآن مردم را دستور داد كه در چهار ماه سیاحت كنند كنایه است از اینكه 

توانند هر شود، و مىدر این مدت از ایام سال ایمن هستند، و هیچ بشرى متعرض آنان نمى

 .خود تشخیص دادند انجام دهند زندگى یا مرگ چه را كه به نفع

تر بحال ایشان این فرماید: صالحع مردم را در نظر گرفته و مىدر ذیل آیه هم نف

است كه شرك را ترك كرده و به دین توحید روى آورند، و با استكبار ورزیدن خود را دچار 

 .خزى الهى ننموده و هالك نكنند

 

ً َو لَْم یُ »  - َن اْلُمشِرِكیَن ثمَّ لَْم یَنقُصوُكْم شْیئا ظِهُروا َعلَْیُكْم أََحداً إِال الَِّذیَن َعَهدتُّم م ِ

َ یِحب اْلُمتَِّقیَن! وا إِلَْیِهْم َعْهدَُهْم إِلى ُمدَّتِهْم  إِنَّ َّللاَّ  فَأَتِمُّ

اید و ایشان بهیچ وجه عهد مگر آن كسانى از مشركین كه شما با آنان عهد بسته -

 شما را نشكسته، و احدى را علیه شما پشتیبانى و كمك نكردند، كه باید عهدشان

  !«داردرا تا سر آمد مدتشان استوار بدارید كه خدا پرهیزكاران را دوست مى

 

 

استثنائى است از عمومیت برائت از مشركین، و استثناء شدگان عبارتند از  آیهاین  

اند، و آنرا نه مستقیما مشركینى كه با مسلمین عهدى داشته و نسبت به عهد خود وفادار بوده

اند، كه البته عهد چنین كسانى را واجب است محترم شمردن و تا هو نه غیر مستقیم نشكست

 سر آمد مدت آنرا به پایان بردن. 

و لم یظاهروا علیكم  »از این بیان روشن گردید كه مقصود از اضافه كردن جمله

بیان دو قسم نقض عهد یعنى مستقیم و غیر مستقیم آن  «،لم ینقصوكم شیئا »به جمله «،احدا

است، نقض عهد مستقیم مانند كشتن مسلمانان و غیر مستقیم نظیر كمك نظامى به كفار علیه 

  .مسلمین

این جمله در مقام بیان علت وجوب وفاى به عهد است و   «،ان هللا یحب المتقین» 

كه دشمن نقض نكند خود یكى از  اینكه وفاى به عهد و محترم شمردن آن در صورتى

كند، و اگر این معنا را در آیه كه خداوند همواره در قرآن به آن امر مى مصادیق تقوا است

مثال  ،مورد بحث صریحا بیان نكرده در مواردى كه نظیر این مورد است بدان تصریح كرده

 :فرموده است «،تقوىو ال یجرمنكم شنان قوم على ان ال تعدلوا اعدلوا هو اقرب لل »در آیه

وال یجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن  »و نیز در آیه .عدالت یكى از مصادیق تقوا است

المسجد الحرام ان تعتدوا، و تعاونوا على البر و التقوى وال تعاونوا على االثم و العدوان 

مصادیق  تصریح كرده معاونت بر نیكى و تقوا و كمك نكردن بر گناه و ظلم از «،واتقوا هللا

 كند. آن تقواى مطلقى است كه خداوند همواره به آن امر مى
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 برداشته شدن حرمت جان کافر، و دستور قتل آنها

 

فَإِذَا انسلََخ األَشُهُر الُحُرُم فَاْقتُلُوا اْلُمشِرِكیَن َحْیث َوَجدتُُّموُهْم َو ُخذُوُهْم َو  » -

كوةَ  اْحصُروُهْم َو اْقعُدُوا لَُهْم كلَّ َمْرصٍد  فَإِن تَابُوا َو أَقَاُموا الصلَوةَ َو َءاتَُوا الزَّ

ِحیمٌ  َ َغفُوٌر رَّ  ! فََخلُّوا سبِیلَُهْم  إِنَّ َّللاَّ

پس وقتى ماههاى حرام تمام شد مشركین را هر جا یافتید به قتل برسانید و  -

 گاهى  براى گرفتن آناندستگیر نموده و برایشان تنگ بگیرید، و به هر كمین

رهاشان سازید كه  دبنشینید، پس اگر توبه كردند و نماز بپا داشته و زكات دادن

 !« خدا آمرزنده رحیم است

 

نشان دهنده برائت و بیزارى از مشركین  «،فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم »جمله

خواهد احترام را از جانهاى كفار برداشته و خونهایشان را هدر سازد، و بفرماید: است و مى

بعد از تمام شدن آن مهلت دیگر هیچ مانعى نیست از اینكه آنان را بكشید نه حرمت حرم و 

بلكه هر وقت و هر كجا كه آنان را دیدید باید به قتلشان برسانید،  نه احترام ماههاى حرام،

هم عمومیت زمانى را برساند و هم مكانى را كه در  حیثالبته این در صورتیست كه كلمه 

این صورت قتل كفار بر مسلمین واجب است هر چند به آنان در حرم و حتى در ماههاى 

 حرام دست پیدا كنند. 

اى این بوده كه كفار را در معرض فنا و انقراض قرار داده و و تشریع این حكم بر

به تدریج صفحه زمین را از لوث وجودشان پاك كند، و مردم را از خطرهاى معاشرت و 

 .مخالطت با آنان نجات دهد

 

 شرط رهائی مشرکین از شمول حکم قتل

و  »و !«فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم »بنا بر این، هر یك از جمالت   

بیان یك نوع از راهها و وسایل نابود  !«خذوهم!  واحصروهم! و اقعدوا لهم كل مرصد

  هاى ایشان و نجات دادن مردم از شر ایشانست.كردن افراد كفار و از بین بردن جمعیت

اگر به آنان كسى دست یافت و توانست ایشان را بكشد باید كشته شوند، و اگر نشد دستگیر 

نشد در همان جایگاههایشان محاصره شوند و نتوانند بیرون آیند و با شوند و اگر این هم 

اند، در هر جا كه احتمال مردم آمیزش و مخالطه كنند، و اگر معلوم نشد در كجا پنهان شده

رود كمین بگذارد تا بدین وسیله دستگیرشان نموده یا به قتلشان فرمان دهد و یا اسیرشان 

 كند. 

معناى  «،لصلوة و اتوا الزكوة فخلوا سبیلهم ان هللا غفور رحیمفان تابوا و اقاموا ا» 

از شرك بسوى توحید برگشتند، و با عمل خود شاهد و  آیه این است كه: اگر با ایمان آوردن

دلیلى هم بر بازگشت خود اقامه نمودند به این معنا كه نماز خوانده و زكات دادند، و به 
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ه خلق و خالق ملتزم شدند در این صورت رهایشان تمامى احكام دین شما كه راجع است ب

 كنید. 

دستور خدا به رها كردن ایشان به علت این بود كه خدا آمرزنده رحیم است و هر كه 

 ! آمرزدرا به سویش توبه برد مى

 

 امر به امان دادن مشرکین برای تحقیق و پذیرش دین 

 

َن اْلُمشِرِكیَن استََجاَرك »  - ِ ثُمَّ أَْبِلْغهُ َمأَْمنَهُ  ذَِلك َو إِْن أََحدٌ م ِ فَأَِجْرهُ َحتى یَسَمَع كلََم َّللاَّ

 !بِأَنُهْم قَْوٌم ال یَْعلَُمونَ 

و اگر یكى از مشركین از تو پناه خواست پس او را پناه ده تا كالم خدا را بشنود  -

آنگاه او را به مامن خویش برسان و این به خاطر آنست كه ایشان مردمى 

  !«نادانند

فرماید كنند، و مىاین آیه متعرض حكم پناه دادن به مشركین است كه پناه خواهى مى

پناهشان بدهید تا كالم خدا را بشنوند، و این سخن هر چند در خالل آیات برائت و سلب 

اى معترضه و یا شبیه به معترضه است، لیكن گفتنش واجب بود، امنیت از مشركین جمله

 .شدجواب از توهمى بود كه حتما مى چون در حقیقت دفع دخل و

آرى، اساس این دعوت حقه و وعد و وعیدش و بشارت و انذارش و لوازم این وعد 

 بستنش و یا پیمان شكستنش و نیز احكام و دستورات جنگیش همهو وعید یعنى عهد و پیمان

به  و همه هدایت مردم است و مقصود از همه آنها این است كه مردم را از راه ضاللت

 .سوى رشد و هدایت برگردانیده و از بدبختى و نكبت شرك بسوى سعادت توحید بكشاند

و الزمه این منظور این است كه كمال اهتمام را در رسیدن به آن هدف مبذول داشته 

و براى هدایت یك گمراه و احیاى یك حق هر چند هم ناچیز باشد از هر راهى كه امید 

شود، و به همین جهت است كه خداى تعالى با اینكه از  رود به هدف برسد استفادهمى

مشركین غیرمعاهد بیزارى جسته و خون و مال و عرض آنان را هدر كرده بود از آنجائى 

دهد همین كه منظورش این بود كه حقى احیاء و باطلى ابطال شود لذا وقتى احتمال مى

ه مبدل به یاس و نومیدى از مشركین براه راست بیایند همین امید و احتمال تا آنجا ك

 كند. هدایتشان نشود از هر قصد سوئى جلوگیرى مى

خواهد تا از نزدیك دعوت دینى را بررسى نموده و اگر پس وقتى مشركى پناه مى

آنرا حق دید و حقانیتش برایش روشن شد پیروى كند واجب است او را پناه دهند تا كالم خدا 

از روى دلش كنار رفته و حجت خدا برایش تمام شود، و را بشنود، و در نتیجه پرده جهل 

اگر با نزدیك شدن و شنیدن باز هم گمراهى و استكبار خود را ادامه داد و اصرار ورزید 

اند، و خالصه امانى كه به البته جزو همان كسانى خواهد شد كه در پناه نیامده و امان نیافته

وسیله كه ممكن باشد زمین را از لوث وجودش  آنها داده شده بود باطل گشته و باید به هر

 پاك كرد. 
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این دستور از این جهت از ناحیه خداى متعال تشریع شد كه مشركین مردمى جاهل 

 بودند و از مردم جاهل هیچ بعید نیست كه بعد از پى بردن به حق آنرا بپذیرند. 

ه رعایت اصول و این دستور العملها از ناحیه قرآن و دین قویم اسالم نهایت درج

  ت.فضیلت و حفظ مراسم كرامت و گسترش رحمت و شرافت انسانیت اس

 

 پس، از آنچه گذشت معلوم شد:

فاقتلوا المشركین حیث  »آیه شریفه آن حكم عمومى را كه در آیه قبلیش در جمله :1

 زند. بود تخصیص مى «،وجدتموهم

حكم تخصیص را كه مساله پناه دادن به  حتى یسمع كالم هللادر جمله  حتىكلمه  :2

فهماند كه حكم امان دادن براى شنیدن كند و مىخواهان است مقید بسر رسید معینى مىپناه

كالم خدا و بررسى مواد رسالت است، و قهرا مدت امان گرفتن مقید به مقدار بررسى 

تواند به امان خود ز زمان مىتا آن مقدار ا سل م و وآلهعلیههللامزبور است و رسول خدا صلى

وفادارى كند كه مشركین براى شنیدن كالم خدا و بررسى ادله نبوت او به آن مقدار مهلت 

محتاج باشند، و اما بعد از آنكه كالم خدا را شنیدند، و تا آنجا كه ضاللت از هدایت برایشان 

ند، بلكه قهرا و خود بخود متمایز شود بررسى نمودند دیگر معنا ندارد آن مهلت امتداد پیدا ك

مساله امان باطل گشته و شخص امان یافته تنها این مقدار فرصت دارد كه به جایگاه و مامن 

خود كه از آنجا به نزد پیغمبر آمده بود برگردد، و مسلمین در این فرصت متعرض او 

 .نشوند، تا بتواند از مرگ و زندگى یكى را به اراده خود اختیار كند

ت آمد كه مقصود از كالم خدا مطلق آیات قرآنى است، البته آن آیاتى كه به دس :3

مربوط به اصول معارف الهى و معالم دینى و یا رد شبهاتى است كه ممكن است به دلها راه 

 پیدا كند. 

این چند نكته مطالبى است كه آیه شریفه به كمك قرینه مقام و سیاقى كه دارد آنها را 

 .كندافاده مى

ینكه منظور از شنیدن كالم خدا واقف شدن بر اصول دین و معالم آن است نه ا  :4

عرب باشد بى دخالت نیست،  صرف شنیدن، گو اینكه صرف شنیدن هم در جائى كه شنونده

اش غیر عرب باشد قطعا و و لیكن قرآن كریم تنها مال عرب نیست و در آنجا كه شنونده

مقصود از شنیدن همان به دست آوردن اصول دین و شود بطورى كه از سیاق استفاده مى

 .معالم آن خواهد بود

معلوم شد این آیه از آیات محكمه است و نسخ نشده و بلكه قابل نسخ نیست،  : 5

زیرا این معنا از ضروریات مذاق دین و ظواهر كتاب و سنت است كه خداوند قبل از اینكه 

و مؤاخذه و عتاب همیشه بعد از تمام شدن كند، حجت بر كسى تمام شود او را عقاب نمى

بیان است، و از مسلمات مذاق دین است كه جاهل را با اینكه در مقام تحقیق و فهمیدن حق و 

دهد . گرداند و تا غافل است او را مورد مؤاخذه قرار نمىحقیقت برآمده دست خالى برنمى

شان كه امان بخواهد تا معارف دین بنا بر این، بر اسالم و مسلمانان است كه به هر كس از ای
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را شنیده و از اصول دعوت دینى سر درآورد امان دهند تا اگر حقیقت بر وى روشن شد 

و آیه  این اصل قابل بطالن و تغییر نیستپیرو دین شود، و مادام كه اسالم، اسالم است 

 .باشدمحكمى است كه تا قیامت قابل نسخ نمى

خواهان را وقتى واجب كرده كه مقصود اه دادن به پناهبه دست آمد كه این آیه پن :6

از پناهنده شدن، مسلمان شدن و یا چیزى باشد كه نفعش عاید اسالم گردد، و اما اگر چنین 

غرضى در كار نباشد آیه شریفه به هیچ وجه داللت ندارد كه به چنین كسى باید پناه داد، و 

 .د را داده استاین شخص مشمول آیات سابق است كه دستور تشدی

بدون آن مقصود را  فاجره حتى یسمعبا اینكه جمله  ثم ابلغه مامنهاینكه جمله  :7

رساند براى این آورده شد كه بر كمال عنایت بر باز شدن راه هدایت به روى مردم مى

داللت كند، و بفهماند كه اسالم تا چه اندازه خواسته است حریت مردم را در زندگى و 

 ى آنان حفظ كند. كارهاى حیات

آرى، اسالم از بكار بردن كلماتى نظیر باید چنین شود و خدا چنین خواسته اغماض 

افتند در هر دو حال اختیارشان بعد شوند و اگر به راه زندگى مىكرده تا مردم اگر هالك مى

از فهمیدن و تمام شدن حجت باشد، و دیگر بعد از آمدن انبیاء بشر بر خدا حجتى نداشته 

 .باشد

اینكه آیه شریفه داللت دارد بر اینكه اعتقاد به اصل دین باید به حد علم یقینى  :8

این حد نرسد یعنى اعتقادى آمیخته با شك و ریب باشد كافى نیست، هر چند  برسد و اگر به

به حد ظن راجح رسیده باشد، به شهادت اینكه خداى تعالى در چند جاى قرآن از پیروى ظن 

، و اگر در اصول اعتقادى دین مظنه و تقلید است به پیروى علم سفارش كردهمذمت نموده 

خواهان را پناه دهند تا اصول كافى بود دیگر جا نداشت در آیه مورد بحث دستور دهد پناه

دین و معارف آنرا به عقل خود درك كنند، زیرا براى مسلمان شدن ایشان راه دیگرى كه 

خواهد شود تقلید كافى نیست و كسى كه مىپس معلوم مىعبارتست از تقلید وجود داشت، 

 .مسلمان شود باید در حق و باطل بودن دین بحث و دقت به عمل آورد

 

 روایات رسیده درباره ابالغ آیات برائت 

خواهیم بگوئیم آیه مورد بحث عموم مردم را مكلف كرده كه تنها از راه البته نمى

خواهیم بگوئیم آیه شریفه داللت دارد بر استدالل به اصول دین اعتقاد پیدا كنند، بلكه، مى

اینكه باید اعتقاد علمى و یقینى باشد چه از راه استداللهاى علمى و چه از هر راه دیگرى كه 

ا و احیانا مفید علم باشد، پس كسى به ما اشكال نكند به اینكه استدالل بر اصول و لو اتفاق

و چرا آیه شریفه براى تحصیل آن راه شنیدن ) معارف دین جز از راه عقل ممكن نیست 

آرى صحیح بودن راه استدالل امرى است و جایز بودن اعتماد ( آیات قرآن را پیشنهاد كرده؟

 دست آید امر دیگرى است.  بر علم از هر راهى كه به

رسول روایت كرده كه فرمود:  السالمدر تفسیر عیاشى از حریز از امام صادق علیه
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فرستاد تا بر مردم ابى بكر را با آیات سوره برائت به موسم حج  وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

ضرت على بخواند جبرئیل نازل شد و گفت: از ناحیه تو جز على نباید برساند، لذا ح

را دستور داد تا بر ناقه غضباء سوار شود و خود را به ابى بكر رسانیده آیات را  السالمعلیه

 از او بگیرد و به مكه برده بر مردم بخواند. 

ابى بكر عرض كرد آیا خداوند بر من غضب كرده؟ فرمود: نه، چیزى كه هست 

 .به مشركین ببردتواند پیامى دستور رسیده كه جز مردى از خودت كسى نمى

به مكه رسید كه بعد از ظهر روز قربانى بود كه  السالماز آن طرف وقتى على علیه

روز حج اكبر همانست، حضرت در میان مردم برخاست و صدا زد: اى مردم من فرستاده 

 ام:رسول خدایم به سوى شما، و این آیات را آورده

برائة من هللا و رسوله الى الذین عاهدتم من المشركین فسیحوا فى االرض  » -

  «،اربعة اشهر

یعنى بیست روز از ذى الحجه و تمامى محرم و صفر و ربیع االول و ده روز از 

 ربیع الثانى. 

آنگاه فرمود: از این پس نباید كسى لخت و عریان اطراف خانه طواف كند، نه زن و 

چ مشركى دیگر حق ندارد بعد از امسال به زیارت بیاید، و هر كس از نه مرد، و نیز هی

عهدى بسته است مهلت و مدت اعتبار آن تا  وسل موآلهعلیههللامشركین با رسول خداصلى

 .سرآمد همین چهار ماه است

 

: مقصود آن عهدهائى بوده كه ذكر مدت در آنها نشده است، و اما آنهائى كه مؤلف

 .آید كه تا آخرمدتش معتبر استاز مدلول خود آیات كریمه برمىمدت دار بوده 

و در الدر المنثور است كه عبد هللا بن احمد بن حنبل در كتاب زوائد مسند و ابو 

اند كه فرموده: وقتى ده آیه از آیات الشیخ و ابن مردویه از على رضى هللا عنه روایت كرده

ابى بكر را خواست و فرمود تا آنها  وسل موآلهلیهعهللاسوره برائت نازل شد رسول خدا صلى

را بر اهل مكه قرائت كند، آنگاه مرا خواست و به من فرمود: خود را به ابى بكر برسان و 

ابو بكر برگشت و عرض كرد: یا رسول هللا! آیا . هر جا به او برخوردى آیات را از او بگیر

ن جبرئیل نزد من آمد و گفت از ناحیه تو در باره من چیزى نازل شده؟ فرمود: نه، و لیك

 .نباید پیامى به مردم مكه برساند كسى جز خودت و یا مردى از خودت

 

از آنچه از روایات نقل كردیم همچنین از روایات بیشترى كه از نقلش : مؤلف

السالم شود: یكى اینكه فرستادن على علیهصرفنظر شد، دو نكته اصلى و اساسى استفاده مى

بردن آیات برائت و عزل كردن ابى بكر بخاطر امر و دستور خدا بوده و جبرئیل نازل  براى

و این حكم در هیچیك از  «،انه ال یؤدى عنك اال انت او رجل منك »شده و گفته است:

روایات مقید به برائت و یا شكستن عهد نشده، یعنى در هیچیك آنها نیامده كه یا رسول هللا 

  .رساندو برائت و یا نقض عهد را به مشركین نمىجز تو و یا كسى از ت
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مردم رسانید  در مكه همچنانكه آیات برائت را به گوش السالمدوم اینكه على علیه

حكم دیگرى را نیز رساند، و آن این بود كه هر كس عهدى با مسلمین دارد و عهدش محدود 

ود به مدتى نیست تا چهار به مدتى است، تا سررسید آن مدت عهدش معتبر است، و اگر محد

 .این مطلب را آیات برائت نیز بر آن داللت دارد. ماه دیگر عهدش معتبر خواهد بود

و حكم دیگرى را نیز ابالغ فرمود، و آن این بود كه هیچكس حق ندارد از این ببعد 

یا بنى آدم » برهنه در اطراف كعبه طواف كند، این نیز یك حكم الهى بود كه آیه شریفه 

اى از روایات به بر آن داللت دارد، عالوه بر اینكه در پاره «،ذوا زینتكم عند كل مسجدخ

 . استدنبال آن حكم این آیه نیز ذكر شده 

و حكمى دیگر، و آن اینكه بعد از امسال دیگر هیچ مشركى حق ندارد به طواف و یا 

ذین آمنوا انما المشركون یا ایها ال »زیارت خانه خدا بیاید، این حكم نیز مدلول آیه شریفه

 .است «،نجس فال یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

 در این میان امر پنجمى هست كه در بعضى از روایات آمده، و آن این است كه به

و این معنا هر چند در  «،شود مگر مؤمنهیچ كس داخل بهشت نمى »صداى بلند ندا درداد:

رسد، زیرا با اینكه آیات بسیارى مكى و عید به نظر مىسایر روایات نیامده، و خیلى هم ب

رسد كه تا سال نهم هجرت این معنا به مدنى در این باره نازل شده، عادتا محال به نظر مى

آنرا تذكر دهد لیكن مدلول خود  السالمگوش مردم نرسیده و محتاج باشد به اینكه على علیه

 .آیات برائت نیز همین است

 -و یا خانه  -و اما اینكه در بعضى از آنها بجاى آن دارد: هیچ كس داخل كعبه 

البته حكم مستفاد از آنها  -در صورتى كه این روایات صحیح باشد  -شود مگر مؤمن نمى

 نظیر حكم به ممنوعیت مشركین از طواف، حكمى ابتدائى خواهد بود. 

منحصرا راجع به رساندن  السالمخواهیم بگوئیم رسالت على علیهو به هر حال مى

آیات برائت نبود، بلكه هم راجع به آن بود و هم راجع به سه و یا چهار حكم قرآنى دیگر، و 

رساند مگر خودت و یا مردى همه آنها مشمول گفته جبرئیل هست كه گفت: از تو پیامى نمى

   .از خودت زیرا هیچ دلیلى نیست تا اطالق این كالم را تقیید كند

 ( 197ص :    9المیزان ج :  سوره توبه    16تا  1) مستند: آیه 

 

 قبول صلح در قبال درخواست دشمن 

-  

ِ  إِنَّهُ ُهَو السِمیُع اْلعَِلیمُ »  -  ،َو إِن َجنَُحوا ِللسْلِم فَاْجنَْح لَها َو تََوكْل َعلى َّللاَّ

ُ  ُهَو  -  !الَِّذى أَیَّدَك بِنَصِرِه َو ِباْلُمْؤِمنِینَ َو إِن یُِریدُوا أَن یْخدَُعوك فَإِنَّ َحسبَك َّللاَّ

 

و اگر به صلح گرائیدند پس تو نیز به آن گراى و بر خداى توكل كن كه او  -

 ،شنواى داناست

خواهند با تو نیرنگ كنند پس همانا بس است تو را خدا، او كسى است و اگر مى -



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                            کتاب چهل و هفتم: جنگ و صلح-مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم 117

  !«كه تو را به نصرت خود و به وسیله مؤمنین تایید كرد

  

رغبت كرد تو نیز به آن  آمیزاگر دشمن به صلح و روش مسالمتی فرماید: م

متمایل شو و به خدا توكل كن و مترس از اینكه مبادا امورى پشت پرده باشد و تو را 

گیر كند و تو به خاطر نداشتن آمادگى نتوانى مقاومت كنى، چون خداى تعالى شنوا و غافل

سازد، بلكه او اى او را عاجز نمىیر نكرده و هیچ نقشهو هیچ امرى او را غافلگ، دانا است

 .كندتو را یارى نموده و كفایت مى

 .كندنیز همین معنا را اثبات مى «،و ان یریدوا ان یخدعوك فان حسبك هللا» و آیه  

خداى تعالى اسباب ظاهرى را  معناى توكل این نیست كه انسان به اعتماد بهو 

و بداند هیچكاره و لغو بداند، بلكه معنایش این است كه اعتماد قطعى به اسباب نداشته باشد، 

اى بیش نیست، و چه بسا گردد نمونهآنچه از اسباب ظاهرى سببیتش براى انسان هویدا مى

گز از مسببش تخلف اسباب دیگرى است كه ما از آن آگاهى نداریم، و سبب تام و تمام كه هر

 .پذیرد و حامل اراده خداى سبحان است آن تمامى و مجموع همه این سببها استنمى

پس توكل عبارت است از اینكه انسان وثوق و اعتماد خود را متوجه خداى سبحان 

زند، و این معنا منافات ندارد با اینكه كند كه همه اسباب عالم بر محور مشیت او دور مى

شخص متوكل به اسبابى كه سببیت آنها برایش ظاهر گشته و در دسترس او هستند تمسك 

 نگذارد تا در نتیجه دچار جهالت شود. بجوید، و چیزى از آنها را وا

 

 «،و ان یریدوا ان یخدعوك فان حسبك هللا هو الذى ایدك بنصره و بالمؤمنین ...» 

البته در  -بعد از آنكه خداى سبحان رسول خود را امر به تمایل به صلح و سازش كرد 

از  و چون راضى به خدعه نشد زیرا خدعه -صورتى كه دشمن روى موافق نشان دهد 

 ،را دوست ندارد كارانخیانت در حقوق همزیستى و روابط عمومى است و خداوند خیانت

از این رو جاى این سؤال بود كه كسى بپرسد ممكن است تمایل دشمن به صلح و سازش از 

در خدعه و نیرنگ باشد و دشمن بخواهد بدین وسیله مؤمنین را گیج و گمراه كرده و در 

 .موقع مناسب در شرایطى كه در نظر دارند بر ایشان شبیخون بزند

امر به توكل كردیم براى همین بود  خداى سبحان در جواب فرموده: اینكه ما تو را

و در جاى . كه بدانى اگر دشمن بخواهد به این وسیله بتو نیرنگ بزند خدا نگهدار تو است

هر كه به خدا توكل  -و من یتوكل على هللا فهو حسبه ان هللا بالغ امره  »دیگر هم فرموده:

 « !رسدو خدا به كار خود مى جوید خدا كار او را كار خود دانسته

و این بیان به خوبى داللت دارد بر اینكه غیر آنچه از اسباب طبیعى و عادى كه ما 

كنیم اسباب دیگرى در كار است كه بر وفق صالح بنده متوكل در به آن اطالع پیدا مى

جریان است، هر چند اسباب طبیعى و عادى به او خیانت كرده و او را در راه رسیدن به 

 .مطلوب حقش مساعدت نكنند

به منزله احتجاج و استدالل  «،هو الذى ایدك بنصره و بالمؤمنین »و اینكه فرمود:
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خواهد با ذكر شواهدى مساله كفایت خداى تعالى را است، و مى «،فان حسبك هللا »جمله بر

اثبات كند، و آن شواهد عبارتند از اینكه خدا او را به نصرت خود و به وسیله مؤمنین تایید 

لهاى مؤمنین با اینكه همه دشمن یكدیگر بودند الفت و مهربانى برقرار كرد، و میان د

 ساخت. 

 (147ص :    9المیزان ج :  سوره انفال    66تا  55) مستند: آیه 
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 فصل یازدهم

 

 منافقین
     

 در جنگ های اسالمی و نقش آنها
 

 

 امر به قتال و جهاد سخت علیه کفار و منافقین
 

 

 ،یَأَیَها النَّبىُّ َجِهِد اْلكفَّاَر َواْلُمنَِفِقیَن َواْغلُظ َعلَیِهْم  َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم  َوبِئْس اْلَمِصیرُ »  -

وا بَِما لَْم  ِ َما قَالُوا َو لَقَْد قَالُوا كِلَمةَ اْلُكْفِر َو كفَُروا بَْعدَ إِسلَِمِهْم َو َهمُّ یْحِلفُوَن ِباَّللَّ

ُ َو َرسولُهُ ِمن فَضِلِه  فَإِن یَتُوبُوا یَك َخیراً لُهْم  یَنَالُوا  َو  َما نَقَُموا إِال أَْن أَْغنَاُهُم َّللاَّ

ً فى الدُّْنیَا َو االَِخَرةِ  َو َما لُهْم فى األَْرِض ِمن  ً أَِلیما ُ َعذَابا بُهُم َّللاَّ َو إِن یَتََولَّْوا یُعَذ ِ

 !َو ال نَِصیرٍ   َولى  

 

ا كافران و منافقان كارزار كن، و بر آنان سخت بگیر، و جاى ب  ى پیغمبر!ا -

 ،ایشان در آخرت جهنم است، كه سرانجامیست بد

اند و حال آنكه كلمه كفر را بزبان چیزى نگفته خورند كهبه خدا سوگند مى -

راندند و بعد از اسالمشان كافر شدند، و به امرى همت گماردند كه بدان نائل 

و سرمستى علتى نداشت جز اینكه خدا و رسولش ایشان را نشدند، و این غرور 

از كرم خود توانگر و بى نیاز كرده بود، حال اگر توبه كنند برایشان بهتر است، 

و اگر همچنان روى بگردانند خدا در دنیا و آخرت عذابشان كند، عذابى 

 !« دردناك، و در روى زمین دوست و یاورى نخواهند داشت

 

چه  -معناى سعى و بذل نهایت درجه كوشش در مقاومت است  بهجهاد و مجاهدت 

 .تا آنجا كه منتهى به كارزار شود -به زبان باشد و چه به دست 

و لیكن در قرآن كریم بیشتر در معناى كارزار استعمال شده، هر چند در غیر قتال 

  است.نیز استعمال شده 

منظورند كه تظاهر به مخالفت  و هر جا كه این كلمه در قتال استعمال شده تنها كفار

ترند، چون دشمنى دارند، و اما منافقین هر چند در واقع كافر و حتى از كفار هم خطرناك و

شود، كنند، لیكن آیات جهاد ایشان را شامل نمىاز راه كید و مكر وارد شده و كارشكنى مى
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سلمانان هم خود را براى اینكه ایشان تظاهر به كفر و دشمنى نداشته، در عوض از سایر م

 .دهند، و با این حال دیگر معنا ندارد كه با ایشان جهاد شودتر جلوه مىمسلمان

و لذا چه بسا از استعمال جهاد در خصوص منافقین این معنا بذهن برسد كه منظور 

از آن هر رفتاریست كه مطابق مقتضاى مصلحت باشد، اگر مصلحت اقتضاء داشت 

ع شود و اگر اقتضاء داشت نصیحت و موعظه شوند و اگر معاشرتشان تحریم و ممنو

اى از ایشان شنیده شد كشته اقتضاء داشت بسرزمین دیگرى تبعید شوند، و یا اگر رده

خالصه معناى جهاد با  كنند.گردند، و اگر طور دیگرى اقتضاء داشت در حقشان عملى 

اى كه مصلحت هاى ایشان است بهر وسیلهكشىنقشه ها ومنافقین مقاومت در برابر كارشكنى

 .باشد

شاهد  «،جاهد الكفار و المنافقین »در دنبال جمله «،واغلظ علیهم » و چه بسا جمله

 .بر این معنا باشد كه مقصود از جهاد غلظت و خشونت است

 

 چگونگی خروج منافقین از ایمان و از اسالم

 

 كلمة الكفر وكفروا بعد اسالمهم وهموا بما لم ینالوا یحلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا» 

سیاق آیه اشعار دارد به اینكه منافقین عمل بسیار زشتى انجام داده و در ضمن عمل  «،...

خداى تعالى در هر دو قضیه تكذیبشان كرده، در باره انكار . اندكالم زشتى هم به زبان آورده

آنگاه همین تكذیب را دوباره تفسیر نموده و  «،و لقد قالوا كلمة الكفر »قولشان فرموده:

 تا كسى خیال نكند از راه مبالغه گفتیم كافر شدند، نه، جداً  «،و كفروا بعد اسالمهم »فرموده:

  د.كافر شدند، و محكوم به كفربعد از اسالم گشتن

ت است، پس اگر این آیه كالم خود خداى تعالى است كه عالم به غیب و شهاد  

رساند، و گوید بلكه حقیقت حال را مىبفرماید منافقین كافر شدند، صرف ظاهر حال را نمى

و از شهادت  -نه اینكه بعد كافر شدند  -او شهادت داده به اینكه منافقین از اصل ایمان نداشتند

 زبانى تجاوز نكردند. 

این حرفهائى كه زدند از بودند، نه مؤمن، و با  انپس، ایشان از همان اول مسلم

 .اسالم خارج شدند

اى بوده كه یا هر دو كه گفتند كلمهكلمه كفرى و این خود اشاره است به اینكه آن 

 .كردشهادت را و یا یكى از آندو را رد مى

در مقابل عملى  «،قد كفرتم ... »ممكن هم هست بگوئیم در اول كه فرمود:

خواستند انجام دهند، و این عمل با ایمان منافات دارد، نه با كه مى (كشتن رسول خدا،)است

خواستند صورت اى همراه ندارد و آنطور هم كه مىاسالم، زیرا عملى كه هیچ كالم رده

نگرفت ضرر و منافاتى با اسالم ندارد، چون اسالم همان مرحله لفظ و شهادت دادن است، 

كه در مقابل آن، كالم  «،وكفروا بعد اسالمهم »نه مرحله عمل، بخالف دومى كه فرمود:

اى است كه به زبان آوردند، و معلوم است كه كالم رده با اسالمى كه قوامش با لفظ و رده
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 كالم است منافات دارد، و با ایمان درونى و اعتقاد قلبى منافاتى ندارد. 

هان مهلكه و كفر كند كه با همه این گناسپس خداى تعالى براى این منافقین بیان مى

صریح و تصمیمى كه به آن موفق نشدند اگر بسوى پروردگار خود بازگشت كنند خداوند 

پذیرد، و نیز عاقبت امر این توبه و عاقبت اعراض از آن را بیان داشته و شان را مىتوبه

شود، و اگر توبه كنند براى خودشان خوب است چون منجر به آمرزش و بهشت مىه: فرمود

 كند. عراض كنند، و توبه نكنند خداوند به عذاب دردناكى در دنیا و آخرت مبتالیشان مىاگر ا

عذاب دنیوى ایشان با سیاست و مجازات بدست پیغمبر است، و یا به استدراج و 

مكر خدائى، و اگر هیچ عذابى نبینند مگر همینكه دارند با نفاق خود بر خالف نظام عالم كه 

كنند، همین سلسله اسباب ایشان را خرد و رسوا تنظیم شده سیر مى بر اساس راستى و ایمان

و هللا ال یهدى  »كند، و همین عذاب براى آنان بس است، همچنانكه خداى تعالى فرموده:مى

 .و اما عذاب آخرت ایشان معلوم است كه آتش دوزخ خواهد بود!« القوم الفاسقین

 

 توطئه ترور رسول هللا بدست منافقین

كنند یازده آیه است كه بهم مربوط و متصلند و غرض واحدى را افاده مى ،اتاین آی

خواستند رسول خدا و آن عبارتست از نقل یكى از داستانهاى منافقین كه مى

وسل م را ترور كنند، و در ضمن سخنى گفته بودند كه از كفر درونیشان وآلهعلیههللاصلى

و انجام نقشه شومشان حائل گردید، و رسول خدا حكایت داشت، و خداى تعالى میان ایشان 

از ایشان از آنچه تصمیم داشته و آنچه كه گفته بودند پرسید و بازجوئى  وسل موآلهعلیههللاصلى

 فرمود. 

آنها عمل خود را تاویل و گفته خود را انكار نموده، بر آن سوگند یاد كردند، پس 

 .خداى تعالى انكار و قسمشان را تكذیب كرد

شود، و این معنا در میان همه این آن مقدار مطلبى است كه از خالل آیات استفاده مى

 . كندروایات جز بر روایت مربوط به داستان عقبه تطبیق نمى

 ( 457ص :    9المیزان ج :  سوره توبه   74و  73) مستند: آیه 

 

 نهی از  اقامه نماز میت بر مرده منافق

 

ِ َو َرسوِلِه َعلى   َو ال تُصل  »  - ات أَبَداً َو ال تَقُْم َعلى قَبِرِه  إِنُهْم َكفَُروا ِباَّللَّ نُهم مَّ أََحٍد م ِ

 !َو َماتُوا َو ُهْم فَِسقُونَ 

هیچوقت بر احدى از آنان كه مرده، نماز مگذار و بر قبرش مایست، زیرا  -

 !«ایشان به خدا و رسولش كافر شدند و با حالت فسق مردند
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وسل م را از اینكه نماز میت بخواند وآلهعلیههللاكند رسول خدا صلىمى این آیه نهى 

بر كسى كه منافق بوده، و از اینكه كنار قبر منافقى بایستد، و این نهى را تعلیل كرده است به 

 .اینكه چون كفر ورزیدند و فاسق شدند و بر همین فسق خود مردند

هاى ایشان و ایستادن كنار ن بر جنازهاستغفار جهت منافقین و همچنین نماز خواند

 قبور ایشان و طلب مغفرت كردن، لغو و بى نتیجه است. 

 می فرماید:

خواهد بوسیله آن در و اموال و اوالد ایشان تو را خیره نسازد، چرا كه خدا مى» 

 !دنیا عذابشان كند، و در حال كفر جانشان بدر آید

ایمان بیاورید و با رسولش به جهاد بروید، اى نازل شود كه به خدا و چون سوره

 ،گویند بگذار با واماندگان باشیمخواهند و مىتوانگران ایشان از تو اجازه مى

گیران باشند، و خدا بر دلهایشان مهر زده و اند كه قرین زنان و زمینراضى شده

 ! «فهمنددر نتیجه نمى

 ( 487ص :    9المیزان ج :  سوره توبه   84) مستند:  آیه   

 

 امر به شدت عمل با کفار و منافقان

-  

یَأَیَها النَّبىُّ َجِهِد اْلكفَّاَر َو اْلُمنَِفِقیَن َو اْغلُظ َعلَیِهْم  َو َمأَْواُهْم َجَهنَُّم  َو بِئْس »  -

 !اْلَمِصیرُ 

اى پیامبر! با كفار و منافقین جهاد كن و بر آنان سخت بگیر و خشونت به  -

 !«خرج ده و جایگاه ایشان در جهنم است كه چه بد بازگشت گاهى است

  

مراد از جهاد با كفار و منافقین بذل جهد و كوشش در اصالح امر از ناحیه این دو 

گیر خود جلو شر و فسادى كه این دو طایفه است، و خالصه منظور این است كه با تالش پى

ست كه این جلوگیرى در ناحیه كفار به این است طایفه براى دعوت دارند بگیرد، و معلوم ا

كه حق را براى آنان بیان نموده، رسالت خود را به ایشان برساند، اگر ایمان آوردند كه 

 هیچ، و اگر نیاوردند با ایشان جنگ كند. 

و در ناحیه منافقین به این است كه از آنان دلجویى كند و تالیف قلوب نماید، تا به 

و اگر همچنان به نفاق خود ادامه دادند، جنگ با . به سوى ایمان گرایش یابدتدریج دلهایشان 

سنت رسول خدا بر آن جارى نشده، و آن  ،(كه شاید ظاهر آیه شریفه هم همین باشد )منافقان

جناب در تمام عمر با هیچ منافقى نجنگیده، ناگزیر باید كلمه جاهد را به همان معنایى كه 

 .كردیم بگیریم

 ( 565ص :    19المیزان ج :  سوره تحریم    9) مستند: آیه   
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 فصل دوازدهم

 

 معاف شدگان از جبهه و  جهاد

 

 گروه های معاف از جنگ

 

لَّْیس َعلى الضعَفَاِء َو ال َعلى اْلَمْرضى َو ال َعلى الَِّذیَن ال یِجدُوَن َما یُنِفقُوَن »  -

ِ َو َرسوِلِه  ِحیمٌ  َحَرٌج إِذَا نَصُحوا َّللَّ ُ َغفُوٌر رَّ َو ،  َما َعلى اْلُمْحِسنِیَن ِمن سبِیٍل  َو َّللاَّ

ال َعلى الَِّذیَن إِذَا َما أَتَْوك ِلتَْحِملَُهْم قُْلت ال أَِجدُ َما أَْحِملُكْم َعلَْیِه تََولَّوا وَّ أَْعیُنُُهْم 

 ،تَِفیض ِمَن الدَّْمع َحَزناً أاَل یِجدُوا َما یُنِفقُونَ 

 

ان و بر بیماران و بر كسانى كه چیزى براى خرج كردن ندارند در بر ضعیف -

 ،صورتى كه براى خدا و رسولش خیرخواهى كنند تكلیفى نیست، آرى

گیرند، و خدا آمرزنده مهربان نیكوكاران مورد مالمت و عذاب كسى قرار نمى

 ،است

چیزى و همچنین بر كسانى كه چون پیش تو آمدند تا مركبشان دهى، و تو گفتى  -

ندارم كه شما را بر آن سوار كنم، و ایشان با دیدگانى پر از اشك برگشتند كه 

 !«یابندچرا چیزى براى خرج كردن نمى

 

 «،لیس على الضعفاء والعلى المرضى والعلى الذین الیجدون ماینفقون حرج»

مقصود از ضعفاء بدلیل سیاق آیه كسانیند كه نیرو و توانائى جهاد ندارند، حال یا طبعا 

گیر، و یا بخاطر عارضه موقتى كه فعال دست داده، مانند ناتوانند مانند اشخاص فلج و زمین

 .كسالت و مرض

كسانى هستند كه نیروى مالى و یا اسلحه  «،الذین ال یجدون ما ینفقون» و مقصود از

 د.امثال آن را ندارن و

پس، از اینگونه افراد قلم تكلیف و حكم وجوب جهاد برداشته شده، چون اگر 

برداشته نشود حرج و شاق است، و همچنین لوازم و توابع آن از قبیل مذمت در دنیا و عقاب 

 كند. در آخرت نیز برداشته شده، چون در حقیقت مخالفت در مورد اینان صدق نمى

 -نصحوا هلل و رسوله عالى این رفع حرج را مقید كرده به صورتى كه و اگر خداى ت
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براى این است كه بفهماند وقتى تكلیف و بدنبال تكلیف مذمت  خیرخواهى خدا و رسول كنند

شود كه دلها و نیاتشان از خیانت و غش دور باشد، و نخواسته باشند و عقاب برداشته مى

و تقاعد ورزیدن كارشكنى كرده، روحیه اجتماع را فاسد مانند منافقین با تخلف از امر جهاد 

سازند، و گر نه اگر چنین منظور فاسدى داشته باشند عینا مانند منافقین مستحق مذمت و 

 .بود عقاب خواهند

در مقام بیان علت رفع حرج از نامبردگان  «،ما على المحسنین من سبیل »جمله

گونه افراد قصد خیرخواهى براى خدا و و معنایش این است: در صورتى كه این ت، اس

كه در چنین فرضى نیكوكارند، و دیگر بر  ،رسول را داشته باشند از این رو تكلیف ندارند

 .تواند به آنها آسیبى برسانداى نیست، و كسى نمىنیكوكاران مؤاخذه

مثل را بكار برد كنایه است از اینكه آنها از آسیب دیدن ایمنند،  سبیلپس اینكه كلمه 

اند كه كسى راه به آنجا ندارد، و اینكه در یك بست محكم و دژى مستحكم قرار گرفته

به ایشان برساند، و این جمله بحسب معنى عام است هر چند از نظر  اىتواند صدمهنمى

 .تطبیق، مخصوص طوائف معاصر با نزول آیه و عذرخواهان از اعراب آن روز است

حرجى بر فقرا نیست، همانهائى كه  «،اتوك لتحملهم قلت ...و ال على الذین اذا ما » 

آیند كه تو به ایشان مركبى دهى تا سوار شوند و سایر احتیاجاتشان را از قبیل نزد تو مى

اسلحه و غیر آن برآورده سازى، همانهائى كه تو در جوابشان گفتى من مركبى ندارم كه به 

ن رفتند، در حالى كه چشمانشان در اشك غوطه شما دهم و شما را بر آن سوار كنم و ایشا

ریختند از اینكه چرا مركب و زاد و توشه ندارند تا به از شدت اندوه اشك مىخورد، و مى

 .دشمنان خدا جنگ كنند جهاد بیایند و با

و اگر این قسم اشخاص را عطف كرد بر ما قبل و در نتیجه عطف خاص بر عام 

زیرا اینان اعلى درجه به اینگونه افراد داشت،  نمود، براى عنایت خاصى بود كه

 .خیرخواهى را داشتند و نیكوكاریشان خیلى روشن بود

 

إِنََّما السبِیُل َعلى الَِّذیَن یَستَئِْذنُونَك َو ُهْم أَْغنِیَاُء  َرضوا بِأَن یَُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف »  -

ُ َعلى قُلُوبِهْم فَُهْم ال یَْعلَمُ   !ونَ َو طبََع َّللاَّ
 

تنها مؤاخذه و مالمت و عقاب بر كسانى است كه با اینكه مكنت دارند از تو  -

دهند كه با زنان و زمینگیران باشند، خواهند، و بدین تن در مىاجازه ماندن مى

  ،دانندو خدا بر دلهایشان مهر نهاده، در نتیجه نمى

هرگز شما را  و چون بازگردید نزد شما عذر آورند، بگو عذر میاورید كه ما -

كنیم، خدا ما را از اخبار شما خبردار كرد، و به زودى خدا عمل تصدیق نمى

بیند، و رسول او نیز، آنگاه بسوى داناى غیب و شهادت شما را مى

 ،دهدكردید خبر مىگردید، پس شما را به آنچه مىبازمى

ند تا از خوربه زودى همینكه بسوى ایشان بازگردید برایتان به خدا سوگند مى -
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ایشان صرفنظر كنید، و شما از ایشان صرفنظر كنید كه ایشان پلیدند، و جایشان 

 ،كردند جهنم استبه كیفر آنچه مى

خورند تا شما از ایشان راضى شوید، و به فرضى كه شما از برایتان سوگند مى -

 !«شودخدا از مردم عصیانگر فاسق راضى نمىایشان راضى شوید 

 

اید كه كه: اگر شما از ایشان راضى شوید از كسانى راضى شدهمنظور این است 

خداوند از ایشان راضى نیست، و رضایت شما بر خالف خوشنودى خداست، و براى هیچ 

  !مؤمنى سزاوار نیست از چیزى كه مایه سخط و غضب خداست راضى شود

 (490ص :    9المیزان ج :  سوره توبه    96و  91) مستند: آیه 

 

 حکم جهاد از معلولینرفع 

 

لَّْیس َعلى األَْعَمى َحَرٌج َو ال َعلى األَْعَرج َحَرٌج َو ال َعلى اْلَمِریِض َحَرٌج  َو »  -

ْبهُ  َ َو َرسولَهُ یُْدِخْلهُ َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتَِها األَنَهُر  َو َمن یَتََولَّ یُعَذ ِ َمن یُِطع َّللاَّ

 ً  !َعذَاباً أَِلیما

 

و كسى كه خدا و ، بر افراد نابینا و لنگ و بیمار گناهى نیستدر مساله جهاد  -

كند كه از دامنه آن رسولش را اطاعت كند خداوند او را در جناتى داخل مى

نهرها روانست و كسى كه اعراض كند خداوند تعالى به عذابى دردناك معذبش 

 !«كندمى

 

فرساست به لسان رفع طاقتدر این آیه حكم جهاد را از معلولین كه جهاد برایشان 

فرماید الزمه آن را كه فرماید اینها حكم جهاد ندارند، بلكه مىدارد، یعنى نمىاش برمىالزمه

 .حرج است ندارند

 (415ص :    18المیزان ج :  سوره فتح   17) مستند: آیه   

 

 معافیت طالب دینی از جهاد، برای تفقه در دین 

-  

یَتَفَقَُّهوا  اْلُمْؤِمنُوَن ِلیَنِفُروا كافَّةً  فَلَْوال نَفََر ِمن كل  َو َما كاَن »  - نُهْم طائفَةٌ ل ِ  ِفْرقٍَة م ِ

یِن َو ِلیُنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَیِهْم لَعَلَُّهْم یْحذَُرونَ   !فى الد ِ

 

سفر نكنند اى مؤمنان همگى نتوانند سفر كنند، چرا از هر گروه از ایشان دسته -
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تا در كار دین، دانش اندوزند، و چون بازگشتند قوم خویش را بیم دهند، شاید 

 !«آنان بترسند

 

، بیرون شدن همگى لینفروا كافةكند بر اینكه منظور از جمله سیاق آیه داللت مى

گردد، كه نباید همگیشان بیرون به مؤمنین برمى فرقة منهم،براى جهاد است، و ضمیر در 

 روند، و الزمه آن این است كه مقصود از نفر كوچ كردن به سوى رسول خدا باشد. 

بنا بر این، آیه شریفه در این مقام است كه مؤمنین سایر شهرها را نهى كند از اینكه 

احكام را از آن  و ، آمدهالرسولمدینة تمامیشان به جهاد بروند، بلكه باید یك عده از ایشان به 

 .بیاموزند، و عده دیگرى به جهاد بروند جناب

عده احكام دین را یاد گرفتند به شهر خود و به میان اهل والیت خود  آنوقتى 

  .برگشته، ایشان را انذار كنند

 شود كه:از اینجا معلوم مى

و فروع آن است، ، فهمیدن همه معارف دینى از اصول تفقه در دینمقصود از  اوال

نه خصوص احكام عملى، كه فعال در لسان علماى دین كلمه فقه اصطالح در آن شده، بدلیل 

و معلوم است كه انذار با  «و قوم خود را انذار كنند، -و لینذروا قومهم  »فرماید:اینكه مى

 گیرد، بلكه احتیاج به بیانبیان فقه اصطالحى، یعنى با گفتن مسائل عملى صورت نمى

 اصول عقاید دارد. 

وظیفه كوچ كردن براى جهاد، از طلبه علوم دینى برداشته شود كه معلوم مى ثانیا

 .و آیه شریفه به خوبى بر این معنا داللت دارد شده،

 (550ص :    9المیزان ج :  سوره توبه   122) مستند: آیه  
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 فصل سیزدهم

 

 مبارزه منفی و قانون تبّری

 

 

 

 استغفار برای مشرکین حتی اقربای مشرکنهی از 

 

َو الَِّذیَن َءاَمنُوا أَن یَستَْغِفُروا ِلْلُمشِركیَن َو لَْو كانُوا أُولى قُْربى ِمن   َما كاَن ِللنَّبى  »  -

 !بَْعِد َما تَبَیَن لُهْم أَنُهْم أَصَحب الَجِحیمِ 

ِ َو َما كاَن اسِتْغفَاُر إِْبَرِهیَم ألَبِیِه إِال َعن  - َّ ا تَبَیَن لَهُ أَنَّهُ َعدُوٌّ َّلل ِ ْوِعدَةٍ َوَعدََها إِیَّاهُ فَلَمَّ مَّ

هٌ َحِلیمٌ  أَ ِمْنهُ  إِنَّ إِْبَرِهیَم ألَوَّ  !تَبرَّ

 

اند نباید براى مشركین پس از آنكه معلومشان پیغمبر و كسانى كه ایمان آورده -

 ،باشندشد كه اهل جهنمند آمرزش بخواهند، اگر چه خویشاوند 

اى كه به وى دهوعو آمرزش خواستن ابراهیم براى پدرش نبود مگر به اقتضاى  -

داده بود، و چون برایش آشكار شد كه پدرش دشمن خداست از او بیزارى 

 !« جست، آرى، ابراهیم خدا ترس و بردبار بود

 

معناى آیه روشن است، لیكن این نكته را باید در نظر داشت كه چون در آیه دومى 

فرماید وقتى كه فهمید او دشمن خدا است، مى عد از بیان سبب استغفار ابراهیم براى پدرشب

از او بیزارى جست و با این بیان معلوم كرد كه مشركین دشمنان خدا و جهنمى هستند، و در 

فرماید حال كه این معنا براى پیغمبر نتیجه نباید براى آنان استغفار كرد، اینكه در این آیه مى

پیروانش معلوم شد باید از این مطلب ضرورى و روشن غفلت نورزند، كه استغفار براى و 

از این جهت جائز نیست كه لغو است، و خضوع ایمان مانع است از اینكه بنده خدا  مشركین

 .با ساحت كبریاى او بازى نموده، كارى لغو بكند

اش ى كه از بندهچون از یكى از دو صورت بیرون نیست، یا خداوند بخاطر تقصیر

سرزده با او دشمن و از او خشمگین است، و یا بنده با خداى تعالى دشمن است، اگر فرضا 

اش با او دشمن نباشد و بلكه اظهار تذلل و خوارى كند، اش دشمن باشد ولى بندهخدا با بنده

در اینصورت جاى این هست كه بخاطر سعه رحمت او آدمى براى آن بنده طلب مغفرت 

 اش ترحم كند. ، و از خداوند بخواهد كه به حال آن بندهكند
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و خود را باالتر  (مانند مشركین معاند،)اما اگر بنده با خدا سر دشمنى داشته باشد 

كند به از آن بداند كه به درگاه خدا سر فرود بیاورد، در چنین صورتى عقل صریح حكم مى

از آن كه آن بنده عناد را كنار گذاشته، بسوى  اینكه شفاعت و یا استغفار معنا ندارد، مگر بعد

 خدا توبه و بازگشت كند و به لباس تذلل و مسكنت درآید. 

و گر نه چه معنا دارد كه انسان براى كسى كه اصال رحمت و مغفرت را قبول 

 .رود، استغفار نموده، از خدا بخواهد كه از او درگذردندارد و زیر بار عبودیت او نمى

رخواست و شفاعت استهزاء به مقام ربوبیت و بازى كردن با مقام آرى، این د

 .عبودیت است، كه به حكم فطرت عملى است ناپسند و غیر جائز

ما كان للنبى و  »و خداوند این جائز نبودن را به حق نداشتن تعبیر كرده و فرموده:

فار كنند بعد از آنكه اند حق ندارند استغیعنى پیغمبر و آنان كه ایمان آورده «،الذین آمنوا

 !«ما كان للمشركین ان یعمروا مساجد هللا »براى آنها معلوم شد كه ...، و ما در تفسیر آیه

 گفتیم كه حكم جواز در شرع بعد از جعل حق است. 

 

 و حرمت دوستى با آنان ، حكم به وجوب تبرى از دشمنان خدا

 

ُ ِلیُِضلَّ قَْوَما بَْعدَ »  - َ بِكل  َو َما كاَن َّللاَّ َّقُوَن  إِنَّ َّللاَّ ا یَت   إِْذ َهدَاُهْم َحتى یُبَیَن لَُهم مَّ

 ! ٍء َعِلیمٌ شىْ 

چنین نبوده كه خداوند، گروهى را پس از هدایتشان گمراه كند، مگر آنكه  -

چیزهائى را كه باید از آن بترسند براى ایشان بیان كنند، كه خدا به همه چیز 

 !« داناست

 

كند به اینكه اگر از آن كارهائى كه خداوند بیان كرده مؤمنین را تهدید مى آیهاین 

پرهیز نكنند، بعد از هدایت گمراهشان خواهد كرد، و در میان همه كارهائى كه خداوند از 

آنها نهى نموده، آن كارى كه با مورد آیه تطبیق دارد همان استغفار كردن براى مشركین و 

مؤمنین باید از آن بپرهیزند، و اال بعد از هدایت دچار ضاللت محبت به ایشان است، كه 

 .شوندمى

ذلك بان هللا لم یك مغیرا نعمة انعمها على قوم  »و این آیه به یك اعتبار در معناى آیه

و آیات دیگرى در این معنا است كه همه بر این معنا گویا هستند  «،حتى یغیروا ما بانفسهم

اش مستمر بگرداند و ین است كه نعمت و هدایت خود را بر بندههاى الهى اكه یكى از سنت

از او سلب نكند، تا خود بنده بخاطر كفران و تعدیش موجبات تغییر آن را فراهم آورد، 

 گیرد. آنوقت است كه خداى تعالى نعمت و هدایت خود را از او مى

َ لَهُ ُمْلك السَمَوِت َو األَْرِض  یُحْ : »  آیه ِ ِمن إِنَّ َّللاَّ ن دُوِن َّللاَّ ِى َو یُِمیت  َو َما لَكم م ِ

میراند، و شما كند و مىخدا، ملك آسمانها و زمین خاص اوست، زنده مى -َو ال نَِصیرٍ   َولى  
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كرد در ذیلش حكمى را كه آیه قبلى بر آن داللت مى« ،را جز خدا سرپرست و یاورى نیست

نان خدا نهى نموده و گفتیم كه باید از آنان كند كه اگر از دوستى با دشمچنین تعلیل مى

بیزارى بجوئید، براى این است كه جز خداى سبحان كسى ولى و یاور حقیقى نیست، و این 

 معنا براى مؤمنین وجدانى شده، پس وجدان و ایمان خود آنان باید ایشان را بر آن بدارد كه

زه داده باشد تولى داشته باشند، و تنها نسبت به او و یا ولیى از اولیاى او كه خود او اجا

 .بغیر ایشان به هیچ یك از دشمنان او هر كه خواهد باشد دوستى و تولى نورزند

جهتش این است كه تنها كسى كه مالك همه چیز است و مرگ و حیات بدست 

اوست، خداست و معلوم است كه غیر از چنین خدائى كه یگانه مالك و مدبر عالم است ولى 

 .نیستو ناصرى 

از همین بیان عمومى و علت عمومى كه در چهار آیه مورد بحث آمده بخوبى 

حكم به است، یعنى اگر در این آیات  عمومىمورد بحث این آیات نیز  حكمروشن گردید كه 

نموده، این حكم اختصاص به یك نحو  وجوب تبرى از دشمنان خدا و حرمت دوستى با آنان

شود، خواه عینى ندارد، بلكه همه انحاء دوستى را شامل مىدوستى و یا دوستى با یك عده م

تولى به سبب استغفار باشد یا به غیر آن و خواه دشمن، مشرك یا كافر و یا منافق و یا غیر 

اى از گناهان كبیره آنها از قبیل اهل بدعتى كه منكر آیات خدا هستند باشد و یا نسبت به پاره

 صرار داشته باشد. از قبیل محاربه با خدا و رسول ا

  ( 541ص :    9المیزان ج :  سوره توبه   116و  113) مستند: آیه 

 

 

 نهی از والیت و دوستی پدر و مادر و خویشاوندان کافر  

 

یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَتَِّخذُوا َءابَاَءُكْم َو إِْخَونَُكْم أَْوِلیَاَء إِِن استََحبُّوا اْلكْفَر َعلى »  -

نُكْم فَأُولَئك ُهُم الظِلُمونَ   ،االیَمِن  َو َمن یَتََولَُّهم م ِ

قُْل إِن كاَن َءابَاُؤُكْم َو أَْبنَاُؤكْم َو إِْخَونُُكْم َو أَْزَوُجكْم َو َعِشیَرتُكْم َو أَْمَوٌل اْقتَرْفتُُموَها  -

ِ َو َرسوِلِه َو ِجَهاٍد َو تَجَرةٌ تْخشْوَن َكسادََها َو َمسِكُن تَْرضْونََها أََحب إِلَْیكم م ِ  َن َّللاَّ

ُ ال یْهِدى اْلقَْوَم اْلفَِسِقینَ  ُ بِأَْمِرِه  َو َّللاَّ  !فى سبِیِلِه فَتَربَّصوا َحتى یَأْتَى َّللاَّ

 

اید، پدران و برادران خود را اگر كفر را بر ایمان اى كسانى كه ایمان آورده -

شما با ایشان دوستى كنند خود  اند اولیاء خود ندانید، كسانى كه ازترجیح داده

 ،ایشان هم ستمگرانند

بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و خویش شما و اموالى  -

هائى كه بدان هراسید و مسكناید و تجارتى كه از كساد آن مىكه بدست آورده

، تر است از خدا و رسول او و جهاد در راه اوعالقمندید در نظر شما محبوب

كار را هدایت پس منتظر باشید تا خدا فرمان خود را بیاورد، و خدا مردم تبه
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  !«كندنمى

 

كند، هر چند كه كفار پدران و برادران مؤمنین این آیه از دوستى كفار نهى مى

دوستى نكردن با كفار یك مالك عمومى آنهم روشن است براى اینكه مالك  و سر  ، باشند

چیزى كه . و لذا در آیه بعدى غیر پدر و برادر را هم مشمول این حكم كرده است است،

هست ظاهر آیه مورد بحث نهى از این دوستى است در صورتىكه پدران و برادران كفر را 

 .بر ایمان ترجیح دهند

خداى تعالى نهى از دوستى را اختصاص داد به پدران و برادران كافر، آرى این دو 

ه ترس آن هست كه در دل فرزندان و برادران مؤمن خود رخنه كرده، و در اند كطایفه

 .اى از شؤون زندگى ایشان دخل و تصرف كنندپاره

آیه قبلى خطاب به مؤمنین بود و این  «،قل ان كان آباؤكم و ابناؤكم و اخوانكم ...» 

وسل م است، و این اشاره است به اعراض از وآلهعلیههللاآیه خطاب به رسول خدا صلى

داند آنان خبردار است، و مى مؤمنین مورد بحث در آیه قبلى، و اینكه خداى تعالى از دلهاى

ى پدران و برادران كافر شود از دوستكه دلهایشان آنچنان مشغول است كه نهى او سبب نمى

كند بر اینكه بعدها گوش بفرمان خدا خود دست بردارند، و در دلهایشان ایجاد داعى نمى

و مانع ایشان از . شوند، و بخاطر امر خدا با كفار هر چندپدران و برادرانشان باشند بجنگند

اى تعالى در این این كار محبتى است كه بغیر خدا و رسول و جهاد در راه خدا دارند، لذا خد

شمارد، و آن اصول عبارتست كند برمىآیه اصول لذاتى كه عالقه نفوس را به خود جلب مى

از پدران، برادران، همسران و قوم و قبیله، و اینها كسانى هستند كه طبیعت جامعه به قرابت 

، كندىنسبى نزدیك و یا دور و یا قرابت سببى در بینشان رابطه برقرار كرده، و جمعشان م

شوند، و اند و تجارتى كه از كسادیش هراسناك مىو اموالى كه بدست آورده و جمع كرده

آیندشان است، و اینها اصول دیگرى است كه قوام جامعه در رتبه دوم بر منزلهائى كه خوش

 آنهاست. 

فرماید: اگر مردم دشمنان دین را دوست داشته و محبت به این امور را بر آنگاه مى

به خدا و رسول او و جهاد در راه او مقدم بدارند، باید منتظر باشند تا خدا امر خود را  محبت

 .كندبیاورد، و خدا مردم فاسق را هدایت نمى

منظور از امر، باید یكى از دو چیز بوده باشد، یا چیزى باشد كه آن شكاف و 

، و یا عذابى باشد كه اى را كه در اثر مخالفت آنان بر دین وارد شده جبران نمایدنقیصه

 شوند. بخاطر مخالفت امر خدا و رسول و اعراض از جهاد در راه او بدان مبتال مى

 (275ص :    9المیزان ج :  سوره توبه    24و  23) مستند: آیه 
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 حـکم تـقـیّـه
-  

ِ ِمن بَْعِد إِیَمنِِه إِال َمْن أُكِرهَ َو قَْلبُهُ ُمطَمئنُّ »  - ن شَرَح َمن كفََر ِباَّللَّ بِاالیَمِن َو لَِكن مَّ

ِ َو لَُهْم َعذَاٌب َعِظیمٌ  َن َّللاَّ  !بِاْلُكْفِر صْدراً فَعَلَْیِهْم َغضٌب م ِ

و هر كه از پس ایمان آوردنش منكر خدا شود، نه آنكه مجبور شده و دلش به  -

ایمان قرار دارد، بل آنكه سینه به كفر گشاید، غضب خدا بر آنها باد و عذابى 

  !«دارندبزرگ 

كنند و مجبور به گفتن كلمه كسانى كه بعد از ایمان تظاهر به كفر مىمی فرماید: 

  د.از غضب خدا مستثناء هستن ولى دلهایشان مطمئن به ایمان استشوند، كفر مى

یعنى كسى كه سینه خود را براى كفر گشاده  «،و لكن من شرح بالكفر صدرا» 

شنود گشته و آن را در خود جاى داده چنین كسى مورد كرده و كفر را پذیرفته و به آن خو

 ....غضب خدایى است

 

ثُمَّ إِنَّ َربَّك ِللَِّذیَن َهاَجُروا ِمن بَْعِد َما فُتِنُوا ثُمَّ َجَهدُوا َو صبُروا إِنَّ َربَّك ِمن »  -

ِحیمٌ   ،بَْعِدَها لَغَفُوٌر رَّ

مهاجرت كرده آنگاه و نیز پروردگارت نسبت به آنها كه پس از محنت كشیدن  -

اند پروردگارت از پس آن، آمرزگار و رحیم صبورى پیشه كرده جهاد كرده و

 .«است

هایى است كه مؤمنین صدر اسالم در مكه از قریش این جمله ناظر به شكنجه  

دادند تا شاید از دینشان برگردند، و بدین دیدند چون مشركین مكه مؤمنین را آزار مىمى

داشتند حتى چه بسا كه یك فرد مسلمان در ها را در باره آنان روا مىنجهمنظور انواع شك

داد، همچنانكه عمار و پدر و مادرش را شكنجه كردند پدر و زیر شكنجه كفار جان مى

مادرش در زیر شكنجه آنان جان دادند، و عمار به ظاهر از دین اسالم بیزارى جست و به 

ت سابق بطورى كه در بحث روایتى خواهد آمد در این این وسیله جان سالم بدر برد، و آیا

 باره نازل شد. 

گردد كه آیات مورد بحث با آیات قبل مربوط و متصل است، و از همینجا روشن مى

كه در آیات قبل بود همان معنا را  «،اال من اكره و قلبه مطمئن باالیمان »چون جمله

فرماید: بعد از همه اینها رساند كه آیات مورد بحث در مقام افاده آن است، این آیه نیز مىمى

ها هجرت نموده و پس از هجرت، جهاد و صبر خدا نسبت به كسانى كه بعد از آن شكنجه

 .نمودند آمرزگار و مهربان است

وعده جمیلى است كه به  «،ن بعد ما فتنواثم ان ربك للذین هاجروا م »جمله

ها مهاجرت كردند، و در قبال تهدیدى كه به دیگران كرده دهد كه بعد از شكنجهمهاجرین مى

 دهد. مؤمنین را به مغفرت و رحمت در قیامت نوید مى ،و خسران تام را نویدشان داده

در صدر كالم گیرى به منزله خالصه «،ان ربك من بعدها لغفور رحیم »و جمله
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همه در حكم، است و بعالوه این نكته را هم برساند كه قیودى كه در كالم قبلى آورده شده 

، پس باید بدانى كه خدا از آن مسلمانان كه بظاهر، ارتداد جستند راضى دخالت دارند

شود مگر آنكه بعد از آن شود مگر آنكه مهاجرت كنند، و نیز از هجرتشان راضى نمىنمى

 صبر كنند.  جهاد و

 

 روایات وارده درباره حکم تقیه

در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن مردویه از ابن عباس 

خواست به مدینه مهاجرت  وسل موآلهعلیههللااند كه گفت: چون رسول خدا صلىروایت كرده

دارد بماند آخر شب  كند به اصحابش فرمود: از دور من پراكنده شوید، هر كس توانایى

حركت كند و هر كس ندارد همین اول شب به راه بیفتد، هر جا كه به اطالعتان رسید كه من 

 ام به من ملحق شوید. در آنجا منزل كرده

بالل مؤذن و خباب و عمار، و زنى از قریش كه مسلمان شده بود ماندند تا صبح 

پیشنهاد كردند كه از دین اسالم  بالل مشركین و ابو جهل ایشان را دستگیر كردند، بهد، ش

برگردد، قبول نكرد، ناگزیر زرهى از آهن درآفتاب داغ كردند و بر تن او پوشاندند، و او 

كشیدند، و اما ، او را در میان خارهاى زمین مىخبابو اما  !  احد ! احدگفت: همچنان مى

 رهایش كردند، و اما آن، او از در تقیه حرفى زد كه همه مشركین خوشحال شده عمار

، ابو جهل چهارمیخش كرد، آنگاه حربه خود را در عورت او فرو كرده و او را )سمیه(زن

كشت، ولى بالل و خباب و عمار را رها كردند، آنها خود را به رسول خدا 

از آن  عماررساندند، و جریان را براى آن جناب تعریف كردند،  وسل موآلهعلیههللاصلى

زده بود سخت ناراحت بود، حضرت فرمود: دلت در آن موقعى كه این حرف را  حرفى كه

چگونه بود، آیا به آنچه گفتى راضى بود یا نه؟ عرض كرد: نه، فرمود: خداى تعالى  زدى

 این آیه را نازل فرموده:

 ! «اال من اكره و قلبه مطمئن باالیمان »

، مادر عمار بوده، و یاسر پدر عمار سمیه مؤلف: در روایت آمده كه آن زن همان

و  اند،پدر و مادر عمار اولین شهید در اسالم بودهاند: هم با این چند نفر بوده و بعضى گفته

روایات در اینكه پدر و مادر عمار در این فتنه كشته شدند، و عمار از در تقیه اظهار كفر 

 .اش نازل شده بسیار استنموده و این آیه در باره

 

اند: این آیه در باره مجمع البیان از ابن عباس و قتاده روایت كرده كه گفتهدر 

نازل شد كه اكراه شده بودند، و آن جماعت عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه و  جماعتى

صهیب و بالل و خباب بودند كه شكنجه شدند و در آن شكنجه پدر و مادر عمار كشته شدند 

ا داد كه راضى شدند، و خداى سبحان جریان را به رسول و عمار با زبانش چیزى به آنه

گرامیش خبر داد، پس وقتى كه جماعتى براى آن جناب خبر آوردند كه عمار كافر شد، 
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حضرتش فرمود: نه حاشا، عمار از فرق تا قدمش مملو از ایمان است و ایمان با گوشت و 

 . است خونش آمیخته شده

كرد، حضرت فرمود: چه حال الى كه گریه مىتا آنكه خود عمار شرفیاب شد در ح

و چه خبر؟ عرض كرد: خبر بسیار بد آوردم یا رسول هللا، زیرا رهایم نكردند تا دست به 

ساحت تو دراز نمودم، و خدایان ایشان را به خیر یاد كردم، رسول خدا 

فرمود: اگر شروع كرد اشكهاى عمار را پاك كردن، در حالى كه مى وسل موآلهعلیههللاصلى

 بار دیگر نیز به تو چنین كردند تو هم همان كار را تكرار كن، آنگاه این آیه نازل شد. 

روایت كرده  السالمو در كافى به سند خود از ابى عمرو زبیرى از امام صادق علیه

كه در ضمن حدیثى فرمود: و اما آنچه كه از ایمان بر قلب فریضه شده عبارت است از 

ال اله اال هللا وحده ال شریك له الها واحدا لم  »معرفت و عقد و رضا و تسلیم به اینكهاقرار و 

و اقرار به آنچه از ناحیه خدا آمده از  «،و ال ولدا، و ان محمدا عبده و رسوله یتخذ صاحبة

این آن چیزى است كه خدا بر قلب واجب كرده، پس اقرار و معرفت، عمل . انبیاء و یا كتاب

اال من اكره و قلبه مطمئن باالیمان و  »مسلمانى قلب است و این همان است كه آیه به وظیفه

 .كندبیان مى «،لكن من شرح بالكفر صدرا

كند، كه گفت: مردى به و در همان كتاب به سند خود از مسعدة بن صدقه روایت مى

د كه در منبر كننروایت مى السالمعلیه عرض كرد: مردم از على السالمامام صادق علیه

خوانند كه به من ناسزا بگوئید، شما هم كوفه فرموده است: اى مردم! به زودى شما را مى

خوانند كه از من تبرى بجوئید قبول بكنید ولى تبرى مجوئید، آیا این روایت بگوئید، و مى

 هایى كه به علىفرمود: چقدر زیاد شده دروغ السالمصحیح است یا نه؟ حضرت صادق علیه

بندند، آنگاه فرمود: آن جناب اینطور فرموده: مردم! به زودى شما را مى السالمعلیه

خوانند كه از من بیزارى جوئید، خوانند كه مرا ناسزا بگوئید شما هم بگویید، سپس مىمى

 اینقدر بدانید كه من بر دین محمدم و نفرمود: از من بیزارى مجوئید. 

بیزارى نجوید و لو  مایید اگر بیزارى خواستندفرسپس آن شخص پرسید: یعنى مى

اى ندارد، و چیزى بر او نیست جز آنچه اینكه كشته شود؟ فرمود: به خدا سوگند چنین وظیفه

كه بر عمار بن یاسر گذشت، كه اهل مكه او را مجبور كردند به دشنام دادن به رسول خدا 

مطمئن به ایمان بود، و رسول خدا به عمار  و او داد در حالى كه قلبش وسل موآلهعلیههللاصلى

فرمود: اى عمار! اگر بار دیگر برگشتند تو هم برگرد كه خدا در معذور بودنت این آیه را 

و دستورت داده كه اگر بار دیگر مجبورت  «،اال من اكره و قلبه مطمئن باالیمان »فرستاد:

 .كردند تو نیز همان كار را بكن

 اره حکم تقیهتحلیل روایات رسیده درب

فرمود: اگر برگشتند تو هم برگرد، معنایى  وسل موآلهعلیههللااینكه رسول خدا صلى

است كه آن جناب از عمومیت آیه و استثناء نكردن شخص معین استفاده فرموده، چون در 

كسى كه  اكراهروى عنوان  وسل موآلهعلیههللاآیه شریفه حكم جواز دشنام به رسول خدا صلى
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فرمود: خدا  وسل موآلهعلیههللاقلبش مطمئن به ایمان است رفته، و اما اینكه رسول خدا صلى

دستورت داده كه اگر بار دیگر مجبورت كردند تو نیز همان كار را بكن با اینكه در آیه 

دارد،  صراحت در جوازامرى مخصوص به عمار نشده، شاید وجهش این باشد كه استثناء 

و با این صراحت، دیگر جاى امتناع از دشنام دادن و خود را در معرض هالكت انداختن 

، و چنین نیست كه شخص مختار باشد اباحهشود نه با جمع مى وجوببا  جوازنیست، و این 

  د.واجب است دشنام بدهدر دشنام دادن و سالم ماندن، و در ندادن و كشته شدن، نه، بلكه 

 

كند كه گفت: من از امام صادق عیاشى از عمرو بن مروان روایت مى و در تفسیر

 فرمود:  وسل موآلهعلیههللافرمود: رسول خدا صلىشنیدم كه مى السالمعلیه

 چهار چیز از امت من برداشته شده:»    -

 آنچه از روى خطا از ایشان سربزند، اول 

 آنچه كه فراموش كنند، دوم 

 آنچه كه بدان اكراه و اجبار شوند، سوم 

   آنچه از وسع و طاقتشان بیرون باشد، چهارم 

  «اال من اكره و قلبه مطمئن باالیمان ! » و این در كتاب خداست كه فرموده: 

 

 ( 510ص :    12المیزان ج :  سوره نحل   110تا  106) مستند: آیه  

 


