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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل خود را با نام
عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود
بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز
بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین
نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى
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
داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام
نماند ،چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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حكم به وجوب تبرى از دشمنان خدا و حرمت دوستى با آنان
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حـکم تـقـیّـه
روایات وارده درباره حکم تقیه
تحلیل روایات رسیده درباره حکم تقیه
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مقدمه مؤلف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
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
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی
نیز چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77
جلد رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
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
َّللا الَّ ِذینَ یُقَاتِلُونَ ُك ْم!...
 « َو قَاتِلُوا فى س ِبی ِل َّ ِ و در راه خدا با كسانى كه با شما سر جنگ دارند كارزار بكنید » !...حق دفاعى كه انسان به فطرتش بدان معتقد شده ،او را وادار مىكند به اینكه از این
حق خود در همه مواردى كه اجتماع انسانى آن را مهم تشخیص مىدهد ،استفاده کند ،و با
كسى و یا جامعه دیگرى كه مىخواهد حق او را ضایع كند دست به دفاع و كارزار بزند.
او در زندگى اجتماعى خود این را نیز فهمید كه همنوعانش در احتیاج به منافع مانند
او هستند ،لذا ناگزیر شد به منظور حفظ تمدن و عدالت اجتماعى با همنوعان خود مصالحه
كند یعنى از آنان آن مقدار خدمت بخواهد كه خودش به آنان خدمت كرده است.
انسان در هیچ یك از مقاتالت و جنگهائى كه راه انداخته دلیل خود را استخدام و یا
استثمار و بردهگیرى مطلق كه حكم اولى فطرت او بود قرار نداده و نمىدهد ،بلكه دلیل را
عبارت مىداند از حق دفاع ،از اینكه مىتواند در حفظ منافع خود دست به دفاع و كارزار
بزند ،و خالصه براى خود حقى را فرض مىكند ،و سپس مىبیند كه دیگران دارند آن را
ضایع مىكنند ،لذا برمىخیزد و در مقام دفاع از آن بر مىآید.
پس هر قتالى در حقیقت دفاع است ،حتى بهانه فاتحین و كشورگشایان هم همین دفاع
است ،اول براى خود نوعى حق مثال حق حاكمیت و یا لیاقت قیمومیت بر دیگران و یا فقر و
تنگى معیشت و یا كمبود زمین و امثال آن فرض مىكنند ،و آنگاه در مقام دفاع از این حق
فرضى بر مىآیند ،و وقتى از آنان سؤال مىشود :چرا به مردم حمله مىكنید و خونها
مىریزید و در زمین فساد راه مىاندازید؟ و چرا حرث و نسل را تباه مىكنید؟ در پاسخ
مىگویند از حق مشروع خود دفاع مىكنیم!
پس روشن شد كه دفاع از حقوق انسانیت حقى است مشروع و فطرى ،و فطرت،
استیفاى آن حق را براى انسان جایز مىداند.
قرآن كریم اثبات نموده كه مهمترین حقوق انسانیت توحید و قوانین دیني است كه بر
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اساس توحید تشریع شده ،همچنانكه عقالى اجتماع انسانى نیز حكم مىكنند بر اینكه مهمترین
حقوق انسان حق حیات در زیر سایه قوانین حاكم بر جامعه انسانى است ،قوانینى كه منافع
افراد را در حیاتشان حفظ مىكند.
(مستند :ذیل آیه  190سوره بقره ج 2:ص )103

مفهوم جهاد وحق جهاد
ج ِملَّةَ
 « َو َجا ِهد ُوا فى َّ َِّللا َح َّق ِج َها ِد ِه ُه َو اجْ تَبَا ُك ْم َو َما َجعَ َل َ
علَیْك ْم فى الد ِ
ِین ِم ْن َح َر ٍ
علَیْك ْم َو
یم ُه َو س َّما ُك ُم ْال ُمس ِل ِمینَ ِمن قَ ْب ُل َو فى َهذَا ِلیَ ُكونَ َّ
الرسو ُل ش ِهیدا ً َ
أ َ ِبی ُك ْم ِإب َْر ِه َ
اس فَأَقِی ُموا الصلَوة َ َو َءاتُوا َّ
اَّلل ُه َو َم ْو َالکم
على النَّ ِ
َص ُموا بِ َّ ِ
الز َكوة َ َو ا ْعت ِ
ت َ ُكونُوا ش َهدَا َء َ
یر!
ص ُ
فَ ِن ْع َم ْال َم ْولى َو ِن ْع َم النَّ ِ
 و در راه خدا كارزار كنید چنانكه سزاوار كارزار كردن براى او است او شمارا 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
باشد و شما بر مردم گواه باشید پس نماز گزارید و زكات دهید و به خدا تكیه
كنید كه او موالى شما است و چه خوب موال و چه خوب یاورى است!»
کلمه جهاد به معناى بذل جهد و كوشش در دفع دشمن است و بیشتر
بر مدافعه به جنگ اطالق مىشود و لیكن گاهى به طور مجاز توسعه داده مىشود به طورى
كه شامل دفع هر چیزى كه ممكن است شرى به آدمى برساند مىشود ،مانند :شیطان كه
آدمى را گمراه مىسازد و نفس اماره كه آن نیز آدمى را به بدیها امر مىكند و امثال اینها.
در نتیجه جهاد شامل مخالفت با شیطان در وسوسههایش و مخالفت با نفس در
خواستههایش مىشود كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم این قسم جهاد را جهاد اكبر نامید،
و ظاهرا مراد از جهاد در آیه مورد بحث معناى اعم از آن و از این باشد و همه را شامل
شود مخصوصا وقتى مىبینیم كه آن را مقید به قید « در راه خدا » كرده به خوبى این
عمومیت را مىفهمیم چون این آیه جهاد را متعلق كرده بر كارى كه در راه خدا انجام شود
پس جهاد اعم است.
باز مؤید این احتمال آیه« و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا »،است و بنا بر اینكه آن
معناى اعم باشد معناى اینكه فرمود :جهاد كنید .حق جهاد این مىشود كه جهاد شما در
معناى جهاد خالص باشد یعنى فقط جهاد باشد( نه هم جهاد و هم تجارت یا سیاحت یا غیر
آن )،و نیز خالص براى خدا باشد و غیر خدا در آن شركت نداشته باشد ،نظیر آن آیه كه
مىفرماید «:اتقوا هللا حق تقاته »،كه حق تقوى آن است كه فقط پرهیز از خدا باشد نه
چیزهاى دیگر.
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( مستند :آیه  77و  78سوره حج

المیزان ج  14 :ص )581 :

معرفى جهادى كه قرآن بدان فرمان داده!
آیا قرآن بشر را به خونریزى و كشورگشائى دعوت كرده؟ و یا از فرمان جهادش
هدف دیگرى دارد؟ در قرآن كریم به آیاتى بر مىخوریم كه مسلمانان را به ترك قتال و
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»،و نیز مىفرماید:
 « ا لم تر الى الذین قیل لهم كفوا ایدیكم و اقیموا الصلوة و آتوا الزكوة فلما كتبعلیهم القتال»....
و گویا این آیه اشاره مىكند به آیه:
 « ود كثیر من اهل الكتاب لو یردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عندانفسهم ،من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا و اصفحوا حتى یاتى هللا بامره ،ان هللا
على كل شىء قدیر ،و اقیموا الصلوة و آتوا الزكوة» !...
بعد از آنكه مدتها مسلمین را سفارش مىكرد تا با كفار مماشات كنند ،و در برابر
آزار و اذیتشان صبر و حوصله به خرج دهند ،آیاتى دیگر نازل شد و مسلمین را امر به قتال
با آنان نمود ،كه بعضى از آنها در اینجا از نظر خواننده مىگذرد:
 « اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ،و ان هللا على نصرهم لقدیر ،الذین اخرجوامن دیارهم بغیر حق ،اال ان یقولوا ربنا هللا! »
و ممكن است بگوئیم آیه شریفه در باره دفاعى نازل شده است ،كه در واقعه بدر و
امثال آن مامور بدان شدهاند.
و همچنین آیه شریفة:
 « و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة ،و یكون الدین كله هلل فان انتهوا فان هللا بمایعملون بصیر و ان تولوا فاعلموا ان هللا مولیكم نعم المولى و نعم النصیر! »
و نیز آیه شریفة:
 « و قاتلوا فى سبیل هللا الذین یقاتلونكم ،و ال تعتدوا ،ان هللا ال یحب المعتدین!»دسته دیگر آیاتى است كه در باره قتال با اهل كتاب نازل شده ،مانند آیة شریفه:
 « قاتلوا الذین ال یؤمنون باهلل و ال بالیوم االخر ،و ال یحرمون ما حرم هللا ورسوله ،و ال یدینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید

11

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهل و هفتم :جنگ و صلح-مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم

وهم صاغرون!»
دسته دیگر آیات قتال با عموم مشركین است ،كه غیر از اهل كتابند ،مانند آیه
شریفة:
 « فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم »,و آیة « و قاتلوا المشركین كافة كمایقاتلونكم كافة».

دسته دیگر آیاتى است كه دستور مىدهد با عموم كفار چه مشرك و چه اهل كتاب
قتال كنید ،مانند آیة شریفه:
 « قاتلوا الذین یلونكم من الكفار ،و لیجدوا فیكم غلظة ! »و چكیده سخن این شد كه قرآن كریم خاطرنشان مىسازد كه اسالم و دین توحید
اساس و ریشهاش فطرت است ،و بهمین جهت مىتواند انسانیت را در زندگیش به صالح
بكشاند:
 « فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة هللا التى فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق هللا ذلكالدین القیم و لكن اكثر الناس ال یعلمون».
و به همین دلیل اقامه دین و نگهدارى آن مهمترین حقوق قانونى انسانى است،
همچنانكه در جاى دیگر فرمود:
 « شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا ،و الذى اوحینا الیك و ما وصینا بهابراهیم و موسى و عیسى ان اقیموا الدین و ال تتفرقوا فیه!»
قرآن کریم آنگاه حكم مىكند به اینكه دفاع از این حق فطرى و مشروع ،حقى
دیگر است كه آن نیز فطرى است:
 « و لو ال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و مساجد یذكرفیها اسم هللا كثیرا و لینصرن هللا من ینصره ان هللا لقوى عزیز!»
به حكم این آیه قائم ماندن دین توحید به روى پاى خود ،و زنده ماندن یاد خدا در
زمین ،منوط به این است كه خدا به دست مؤمنین دشمنان خود را دفع كند ،نظیر این آیه
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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و آنگاه بعد از چند آیه مىفرماید:
 « یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم! »كه در این آیه جهاد و قتالى را كه مؤمنین را بدان مىخواند زنده كننده مؤمنین
خوانده است ،و معنایش این است كه قتال در راه خدا چه به عنوان دفاع از مسلمین و از
بیضه اسالم باشد ،و چه قتال ابتدائى باشد در حقیقت دفاع از حق انسانیت است ،و آن حق
عبارت است از حقى كه در حیات خود دارد ،پس شرك به خداى سبحان هالك انسانیت ،و
مرگ فطرت ،و خاموش شدن چراغ درون دلها است ،و قتال كه همان دفاع از حق انسانیت
است این حیات را بر مىگرداند ،و بعد از مردن آن حق دوباره زندهاش مىسازد .
از اینجاست كه هر خردمند هوشیار متوجه مىشود كه اسالم به منظور تطهیر
زمین از لوث مطلق شرك و خالص ساختن ایمان به خداى سبحان باید حكمى دفاعى داشته
باشد ،چون قتال در آیاتى كه از نظر خواننده گذشت قتال براى از بین بردن شركهاى علنى
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 .
و در خود این آیات سخن از شركهاى در لفافه به میان آمده و مىفرماید كه اهل كتاب
به خدا و رسولش ایمان ندارند ،و به دین حق نمىگروند ،پس معلوم مىشود هر چند به خیال
خود داراى دین توحید هستند ،و لیكن در حقیقت مشركند ،و شرك خود را پنهان مىدارند ،و
دفاع از حق فطرى انسانیت ایجاب مىكند آنان را به دین حق وادار سازد .
و قرآن كریم هر چند بطور صریح حكمى در باره این دفاع بیان نكرده ،لیكن با
وعدهاى كه داده كه مؤمنین علیه دشمنانشان روزى در پیش خواهند داشت ،و با در نظر
داشتن اینكه این وعده منجز نمىشود مگر با قتال علیه شركهاى در لفافه ،از اینجا مىفهمیم
كه خداى تعالى این مرتبه از قتال را هم كه همان قتال براى اقامه اخالص در توحید است
تشریع نموده است ،اینك آیاتى كه وعده نامبرده را مىدهد از نظر خواننده مىگذرد:
 « هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق ،لیظهره على الدین كله و لو كرهالمشركون!»
و از این آیه روشنتر این آیه است كه مىفرماید:
 « و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر :ان االرض یرثها عبادى الصالحون!»و باز از این هم صریحتر این آیه است كه مىفرماید:
 « وعد هللا الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى االرض ،كمااستخلف الذین من قبلهم ،و لیمكنن لهم دینهم ،الذى ارتضى لهم ،و لیبدلنهم من
بعد خوفهم امنا یعبدوننى ،ال یشركون بى شیئا !»
چون از جملة ” مرا بپرستند! “ به قرینه جملة ” و چیزى شریكم نسازند!“ فهمیده
مىشود منظور از عبادت ،عبادت با اخالص و با حقیقت ایمان است.
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و در آیه زیر مىبینیم كه بعضى از ایمانها را شرك مىداند ،و مىفرماید:
 « و ما یؤمن اكثرهم باهلل اال و هم مشركون»،پس معلوم مىشود خدا روزى را وعده داده كه در آن روز زمین تصفیه شده ،و
خالص در اختیار مؤمنین قرار مىگیرد ،روزى كه در آن روز غیر خدا پرستش نشود ،و
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
حاصل گردد ،اما این حرف با جملة«لیستخلفنهم فى االرض» منافات دارد ،براى اینكه
استخالف وقتى تحقق مىیابد كه عدهاى از بین بروند ،و یا از مكانى كه بودند كوچ كنند ،و
عدهاى دیگر جاى آنان را بگیرند ،پس مساله قتال در این جمله خوابیده است .
عالوه بر اینكه آیه  54از سوره مائده مىفرماید:
 ” 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 ! “
و به این معنا اشاره دارد ،كه به زودى به امر خدا دعوتى حقه و نهضتى دینى به
پا خواهد خواست ،و معلوم است كه چنین دعوت و نهضتى بدون جهاد و خونریزى تصور
ندارد.
با بیانى كه گذشت پاسخ ایرادى كه به حكم جهاد در اسالم كردهاند نیز داده
مىشود ،چون اشكال كنندگان مىگویند :نهضتهاى دینى تا آنجا كه از انبیاى گذشته سراغ
داریم طورى بوده كه با جهاد سازش نداشته ،چون دین انبیا در سیر و پیشرفتش تنها به
دعوت و هدایت تكیه داشته ،نه اكراه مردم بر ایمان ،تا در صورت تخلف پاى قتال به میان
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
دین اجبار و اكراه خواندهاند.
پاسخى كه گفتیم از بیان گذشته ما استفاده مىشود ،این است كه قرآن مىگوید:
اسالم اساسش بر حكم فطرت بشر است ،فطرتى كه هیچ انسانى در احكام آن تردید نمىكند،
و كمال انسان در زندگیش را همان مىدانند كه فطرت بدان حكم كرده باشد ،و به سویش
بخواند ،و این فطرت حكم مىكند به اینكه تنها اساس و پایهاى كه باید قوانین فردى و
اجتماعى بشر بر آن اساس تضمین شود ،توحید است ،و دفاع از چنین اساس و ریشه و
انتشار آن در میان جامعه ،و نگهبانى آن از نابودى و فساد ،حق مشروع بشر است و بشر
باید حق خود را استیفا كند ،حال به هر وسیلهاى كه ممكن باشد ،البته از آنجائى كه ممكن
است در استیفاى این حق خود دچار تندرویها و یا كندرویها شود ،خود قرآن راه اعتدال و
میانه روى را ارائه داده ،نخست استیفاء این حق را با صرف دعوت آغاز كرده ،و دستور
داده تا در راه خدا اذیت هاى كفار را تحمل كنند ،و در مرحله دوم از جان و مال و ناموس
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مسلمین و از بیضه اسالم دفاع نموده ،متجاوزین را سر جاى خود بنشانند ،و در مرحله سوم
اعالن جنگ دهند ،و قتال ابتدائى را آغاز كنند ،كه هر چند به ظاهر قتالى است ابتدائى،
لیكن در حقیقت دفاع از حق انسانیت و كلمه توحید و یكتاپرستى است و اسالم هرگز قبل
از دعوت به زبان خوش و اتمام حجت جنگ را آغاز نكرده است ،همچنانكه تاریخ زندگى
پیامبر اسالم شاهد است،كه عادتش بر این جریان داشته ،و خداى تعالى در این باره فرموده:
 ” ادع الى سبیل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة ،و جادلهم بالتى هى احسن!“و این آیه شریفه مطلق است ،و اطالقش دلیل بر همان گفته ما است ،كه اسالم
هرگز قبل از دعوت به زبان خوش و اتمام حجت ،جنگ را آغاز نكرده است .و نیز
فرموده:
 ” لیهلك من هلك عن بینة ،و یحیى من حى عن بینة ! “و اما اینكه گفتهاند الزمه توسل به جنگ و زور این است كه بعد از غلبه اسالم بر
كفر پارهاى از افراد از ترس مسلمان شوند ،در جواب مىگوئیم :این اشكال وارد نیست
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
فطرت خود را از دست دادهاند تحمیل كنیم ،تحمیل مىكنیم ،و هیچ عیبى و اشكالى هم ندارد،
البته این كار را بعد از اقامه حجتهاى بالغه و روشن كردن حق انجام مىدهیم ( كه چه بسا
از آن عده معدود چند تنى به وسیله همین اقامه حجت بخود آیند ،و تسلیم حكم فطرت خود
شوند).
و مساله تحمیل قانون به اقلیتهائى كه زیر بار قانون نمىروند ،طریقهاى است كه
در میان همه ملتها و دولتها دایر است ،نخست افراد متمرد و متخلف از قانون را دعوت به
رعایت قانون مىكنند ،آنگاه اگر زیر بار نرفتند ،به هر وسیلهاى كه ممكن باشد قانون را بر
آنان تحمیل مىكنند ،هر چند به جنگ و كشتار باشد باالخره همه باید به قانون عمل كنند،
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
نمىافتد ،چون اصوال همیشه كره زمین محل زندگى یك نسل است ،و این یك نسل است كه
ممكن است افرادى سركش و یاغى داشته باشد و تعلیم و تربیت دینى نسلهاى آتیه و بعدى را
اصالح مىكند ،و او را با دین فطرى بار مىآورد و قهرا همه افراد بطوع و رغبت خود به
سوى دین توحید رو مىآورند ،و خالصه در نسلهاى بعد دیگر اكراهى اتفاق نمىافتد.
و اما اینكه اشكال كرده و گفتهاند :سایر انبیا كارشان صرف دعوت و هدایت بود،
و تاریخ زندگى آن حضرات تا آنجا كه در دسترس ما است هیچ نشان نداده كه دست به
اسلحه برده باشند ،و یا اصوال پیشرفت آنچنانهاى كرده باشند كه زمینه قیام برایشان فراهم
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شده باشد ،این نوح و هود و صالح علیهم السالمند كه مىبینیم همواره مقهور و مظلوم
دشمنان بودهاند ،و سلطه دشمن از هر طرف احاطهشان كرده بود ،و همچنین عیسى
علیهالسالم در ایامى كه در بین مردم بود و مشغول به دعوت بود هیچ پیشرفتى نكرد و به
جز عدهاى انگشت شمار به نام حواریین دورش را نگرفتند ،با این حال او چگونه
مىتوانست قیام كند ،و این انتشارى كه در دعوت آن جناب مىبینیم بعد از آمدن ناسخ
شریعتش یعنى آمدن اسالم صورت گرفت ،آرى بعد از آنكه اسالم طلوع كرد جمعى كه
نمى خواستند زیر بار اسالم بروند ،سنگ مسیحیت را به سینه زدند ،و نتیجتا مسیحیت رواج
یافت.
عالوه بر اینكه جمعى از انبیا هم بودند كه در راه خدا قیام كرده ،و دست به
شمشیر زدند ،كه تورات و قرآن عدهاى از آنان را نام مىبرند ،قرآن كریم بطور اشاره و
بدون ذكر نام مىفرماید:
 ” و كاین من نبى قاتل معه ربیون كثیر ،فما وهنوا لما اصابهم فى سبیل هللا  ،وما ضعفوا و ما استكانوا ،و هللا یحب الصابرین ،و ما كان قولهم اال ان قالوا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا ،و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم
الكافرین!“
و نیز نقل مى كند كه موسى قوم خود را دعوت كرد تا با قوم عمالقه قتال كنند ،و
مىفرماید:
 ” و اذ قال موسى لقومه  -تا آنجا كه مىفرماید  -یا قوم ادخلوا االرض المقدسةالتى كتب هللا لكم ،و ال ترتدوا على ادباركم ،فتنقلبوا خاسرین  -تا آنجا كه
مىفرماید  -قالوا یا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت و ربك
فقاتال انا هیهنا قاعدون !“
و نیز فرموده:
 ” ا لم تر الى المال من بنى اسرائیل؟ اذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فىسبیل هللا “،...تا آخر داستان طالوت و جالوت.
و نیز در داستان سلیمان و ملكه سبا مىفرماید:
 ” اال تعلوا على و اتونى مسلمین  -تا آنجا كه مىفرماید  -قال ارجع الیهم،فلناتینهم بجنود ال قبل لهم بها ،و لنخرجنهم منها اذلة و هم صاغرون!“
و این تهدیدى كه با جملة ” فلناتینهم بجنود ال قبل لهم بها “،كرده تهدیدى است
ابتدائى و ناشى از دعوتى ابتدائى بوده است.
( مستند :آیات مندرج در متن المیزان ج  2 :ص )97 :
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سابقه تاریخی جهاد و ماهیت الهي آن
َّللاِ َو قَت َ َل دَ ُاود ُ َجالُوت َو َءات َاهُ َّ
 « ...فَ َهزَ ُمو ُهم بِإ ِ ْذ ِن َّعلَّ َمهُ
َّللاُ ْال ُم ْلك َو ِ
الحك َمةَ َو َ
ت األ َ ْرض َو لَ َّ
كن َّ
ِم َّما یَشا ُء َو لَ ْو ال دَ ْف ُع َّ
َّللاَ ذُو
ض لَّفَسدَ ِ
َّللاِ النَّاس بَ ْعض ُهم ِببَ ْع ٍ
على ْال َعلَ ِمینَ !
فَض ٍل َ
 پس به خواست خدا شكستشان دادند و داود جالوت را بكشت و خدایشپادشاهى و فرزانگى بداد و آنچه مىخواست به او بیاموخت اگر بعض مردم
را به بعضى دیگر دفع نمىكرد زمین تباه مىشد ولى خدا با اهل جهان صاحب
كرم است!»
این آیات شریفه به سابقه جهاد در تاریخ بنی اسرائیل یعنی مبارزه طالوت و همراه
او حضرت داود علیه السالم ،علیه جالوت و دشمنان دین توحید اشاره کرده ،و می فرماید:
 و همینكه طالوت سپاهیان را بیرون برد گفت خدا شما را با نهرى امتحان كند،هر كه از آن بنوشد از من نیست و هر كس از آن ننوشد از من است ،مگر آن
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 ایمانداشتند از نهر بگذشت ،گفتند امروزه ما را طاقت جالوت و سپاهیان وى
نیست .آنها كه یقین داشتند به پیشگاه پروردگار خویش مىروند ،گفتند :چه
بسیار شده كه گروهى اندك به خواست خدا بر گروهى بسیار غلبه كردهاند و
خدا پشتیبان صابران است!
 و چون با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند گفتند :پروردگارا صبرى به ما دهو قدمهایمان را استوار ساز و بر گروه كافران پیروزمان كن!
 پس به خواست خدا شكستشان دادند و داود جالوت را بكشت و خدایشپادشاهى و فرزانگى بداد و آنچه مىخواست به او بیاموخت.
 اگر خدا بعض مردم را به بعضى دیگر دفع نمىكرد زمین تباه مىشد ،ولىخدا با اهل جهان صاحب كرم است.
 این آیتهاى خدا است كه ما به حق بر تو مىخوانیم و همانا تو از پیامبرانى!آیات فوق حکایت دارد که جمعیت بنى اسرائیل كثرت قابل مالحظهاى داشتند ،با
اینكه به حكم جمالت بعدى همین آیه ،مؤمنین واقعى آنان ،بعد از عبور از نهر اندك بودند،
و این مالكى دست مىدهد كه در سختىها همیشه مؤمنین پایدار مى مانند.
در مجموع این گفتار اشارهاى است به یك حقیقت كه از سراپاى این داستان استفاده
مىشود ،و آن این است كه خداى تعالى قادر است عدهاى بسیار قلیل و از نظر روحیه
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مردمى ناهماهنگ را برلشكرى بسیار زیاد یارى دهد.
توضیح اینكه :تمامى بنى اسرائیل از پیامبر خود درخواست فرماندهى كردند ،و
همگى پیمان محكم بستند كه آن فرمانده را نافرمانى نكنند ،و كثرت جمعیت آنان آنقدر بود
كه حتی بعد از تخلف جمعیت بسیارى از آنان از شركت در جنگ ،تازه باقى مانده آنان
جنودى بودند ،و این جنود هم در امتحان آب نهر كه داستانش مىآید كه اكثرشان رفوزه و
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
آن اندك شد ،چون ایمان داشتند و در برابر لشكر بسیار انبوه جالوت صبر كردند.
( مستند :آیه  249تا  252سوره بقره المیزان ج  2 :ص )441 :

جنگ و جهاد ،و رسالت پیامبران
الرس ُل فَ ْ
ض ِم ْن ُهم َّمن كلَّ َم َّ
َّللاُ َو َرفَ َع بَ ْعض ُه ْم
على بَ ْع ٍ
 ” تِ ْلك ُّضلنَا بَ ْعض ُه ْم َ
ت َو أَیَّ ْدنَهُ ِب ُروح ْالقُد ُِس َو لَ ْو شا َء َّ
دَ َر َج ٍ
َّللاُ َما
ت َو َءات َ ْینَا ِعیسى ابْنَ َم ْریَ َم ْالبَ ِینَ ِ
ا ْقتَت َ َل الَّذِینَ ِمن بَ ْع ِد ِهم ِمن بَ ْع ِد َما َجا َءتْ ُه ُم ْالبَ ِینَت َو لَ ِك ِن ْ
اختَلَفُوا فَ ِمن ُهم َّم ْن َءا َمنَ َو
َّللاُ َما ا ْقتَتَلُوا َو لَ ِك َّن َّ
ِمن ُهم َّمن َكفَ َر َو لَ ْو شا َء َّ
َّللاَ یَ ْفعَ ُل َما ی ُِرید!
 این پیامبران بعضى از ایشان را بر بعض دیگر برترى دادهایم بعضى از آنانكسى بوده كه خدا با وى سخن گفت و بعضى از آنان را مرتبهها باال برد و
عیسى بن مریم را بینات دادیم و او را به روح پاك قوى كردیم اگر خدا
مىخواست كسانى كه پس از پیامبران بودند با وجود حجتها كه سویشان آمده
بود با هم جنگ نمىكردند ولى مختلف شدند ،از آنان كسانى بودند كه ایمان
داشتند و كسانى بودند كه كافر بودند ،اگر خدا مىخواست با هم كارزار
نمىكردند ولى خدا هر چه بخواهد مىكند! “
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
داللت مىكند ،باید بالى جنگهاى خانمان برانداز را از بین ببرد ،نه اینكه خود رسالت،
آتش جنگ را برافروزد.
این اشكال را در آیه مورد بحث ،خداى تعالى چنین پاسخ مىدهد كه قتال معلول
اختالفى است كه امتها خودشان پدید مىآورند ،چون اگر اختالفى نباشد كار اجتماعات به
جنگ نمىكشد.
پس علت به وجود آمدن جنگها در بین مردم ،اختالف آنان است ،و اگر خدا
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مىخواست ،یا به كلى نمىگذاشت اختالفى پدید آید ،و در نتیجه ،جنگ هم پدید نمىآمد ،و یا
بعد از پیدا شدن این علت آن را خنثى مىكرد ،لیكن خداى سبحان آنچه را كه ما مى خواهیم،
انجام نمىدهد چون تابع خواست ما نیست ،او هر چه بخواهد مىكند و یكى از چیزهائى را
كه خواسته ،این است كه جلوى علتها را نگیرد و امور عالم طبق سنت العلل و االسباب
جریان یابد ،این اجمال و خالصه پاسخى است كه از آیه استفاده مىشود.
تنها كارى كه خداى تعالى ممكن است انجام دهد ،دخالت تشریعى است ،به اینكه
امر بفرماید ،جنگ نكنید و یا دستور بدهد كه جنگ بكنید ،و از این جهت خداى تعالى دستور
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.
و سخن كوتاه ،اینكه قتال در بین امتهاى انبیا كه بعد از آن حضرات پدید آمده
امرى غیر قابل اجتناب بوده ،براى اینكه اختالف دو جور است یكى اختالف ناشى از سوء
تفاهم كه بعد از آنكه طرفین سخن یك دیگر را فهمیدند اختالفشان برطرف مىشود ،و یكى
اختالف ناشى از زورگوئى و طغیان است ،چنین اختالفى باالخره به جنگ منجر مىشود،
مقام رسالت تنها مىتواند اختالف به معناى اول را برطرف كند ،و شبهاتى كه در دلها پیدا
شده برطرف سازد ،اما یاغىگرى و لجاجت و نظائر این صفات پست را نمىتواند از روى
زمین براندازد ،و تنها عاملى كه مىتواند زمین را از لوث چنین رذائلى پاك سازد ،جنگ
است و بس!
( مستند :آیه 253سوره بقره المیزان ج  2 :ص )468 :

حكم جهاد ،و مفهوم ال اكراه في الدین
ت ویُؤْ ِمن بِ َّ
الرشد ُ ِمنَ الغَى فَ َمن یَ ْكفُ ْر بِالطغُو ِ
ِین قَد تَّبَینَ ُّ
اَّللِ
 ” ال إِ ْك َراهَ فى الد ِصام لَ َها َو َّ
ع ِلی ٌم !
َّللاُ ِ
سمی ٌع َ
فَقَ ِد است َْمسك ِب ْالعُ ْر َوةِ ْال ُوثْقَى ال ان ِف َ
 هیچ اكراهى در این دین نیست ،همانا كمال از ضالل متمایز شد ،پس هر كسبه طغیانگران كافر شود و به خدا ایمان آورد ،بر دستاویزى محكم چنگ زده
است ،دستاویزى كه ناگسستنى است و خدا شنوا و دانا است ! “
خداى تعالى دنبال جمله” ال اكراه فى الدین “،جمله ” قد تبین الرشد من الغى “،را
آورده ،تا جمله اول را تعلیل كند ،و بفرماید كه چرا در دین اكراه نیست ،و حاصل تعلیل این
است كه اكراه و اجبار  -كه معموال از قوى نسبت به ضعیف سر مىزند  -وقتى مورد
حاجت قرار مى گیرد كه قوى و ما فوق (البته به شرط اینكه حكیم و عاقل باشد ،و بخواهد
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ضعیف را تربیت كند )،مقصد مهمى در نظر داشته باشد ،كه نتواند فلسفه آن را به زیر
دست خود بفهماند( حال یا فهم زیر دست قاصر از درك آن است و یا اینكه علت دیگرى در
كار است )،ناگزیر متوسل به اكراه مىشود ،و یا به زیردست دستور مىدهد كه كورانه از
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
نخواهد بود ،بلكه خود انسان یكى از دو طرف خیر و شر را انتخاب كرده و عاقبت آن را
هم (چه خوب و چه بد )،مىپذیرد ،و دین از این قبیل امور است ،چون حقایق آن روشن ،و
راه آن با بیانات الهیه واضح است ،و سنت نبویه هم آن بیانات را روشنتر كرده است .پس
معنى رشد و غى روشن شده و معلوم مىگردد كه رشد در پیروى دین و غى در ترك دین و
روگردانى از آن است ،بنابر این دیگر علت ندارد كه كسى را بر دین اكراه كنند.
و این آیه شریفه یكى از آیاتى است كه داللت مىكند بر اینكه مبنا و اساس دین
اسالم شمشیر و خون نیست ،و اكراه و زور را تجویز نكرده ،پس سست بودن سخن عدهاى
از آنها كه خود را دانشمند دانسته ،یا متدین به ادیان دیگر هستند ،و یا به هیچ دیانتى متدین
نیستند ،و گفتهاند كه :اسالم دین شمشیر است ،و به مساله جهاد كه یكى از اركان این دین
است استدالل نمودهاند ،معلوم مىشود.
آن قتال و جهادى كه اسالم مسلمانان را به سوى آن خوانده ،قتال و جهاد به
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
این جهت جهاد را ركن شمرده تا حق را زنده كرده و از نفیسترین سرمایههاى فطرت
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
اجازه نمىدهد مسلمانى با یك موحد دیگرى نزاع و جدال كند!
( مستند :آیة  256سوره بقره المیزان ج  2 :ص )524 :

جنگ برای جلوگیري از فساد در زمین
ت األ َ ْرض َو لَ َّ
كن َّ
 « َو لَ ْو ال دَ ْف ُع َّعلى
ض لَّفَسدَ ِ
َّللاِ النَّاس بَ ْعض ُهم ِببَ ْع ٍ
َّللاَ ذُو فَض ٍل َ
ْالعَلَ ِمینَ !
 اگر خدا بعض مردم را به بعضى دیگر دفع نمىكرد زمین تباه مىشد ولى خدابا اهل جهان صاحب كرم است !»
همه مى دانند كه منظور از فساد زمین ،فساد سكنه زمین است ،یعنى فساد اجتماع
انسانى ،البته اگر به دنبال فساد اجتماع ،خود كره زمین هم فاسد شود ،این فساد به تبع
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منظور آیه مىشود ،نه بالذات ،و این خود یكى از حقایق علمى است كه قرآن از آن پرده
بردارى كرده است.
نظام اجتماع انسانى اگر بر پایه تاثیر و تاثر ،و غلبه و دفع قرار نمىگرفت ،اجزاى
این نظام به هم مرتبط نمىشد ،و در نتیجه اصال نظامى برقرار نمىگشت ،و سعادت نوع
باطل مىشد.
اگر فرض كنیم كه چنین دفعى در نظام بشر نمىبود ،یعنى بعضى بر بعض دیگر
غلبه ننموده و اراده خود را بر او تحمیل نمىكرد ،آن وقت هر فردى از افراد اجتماع كارى
كه خودش مىخواست مىكرد ،هر چند كه با منافع دیگران منافات داشته باشد(حال چه آن
كار مشروع باشد و چه نامشروع) و آن دیگرى نمىتوانست او را از آن كار منصرف كرده
و به كارى وادارد كه منافى با منافع خودش نباشد.
در حقیقت مسئله دفع و غلبه ،معنائى است عمومى كه در تمام شؤون اجتماع
بشرى جریان دارد ،و وقتى مغز آن را بشكافیم عبارت مىشود از اینكه انسان از یك سو
دیگران را به هر صورتى كه ممكن باشد ،وادار كند به اینكه خواستهاش را برآورند ،و از
سوى دیگر هر چه مزاحم و مانع انجام خواسته او است ،از سر راه بردارد.
و این معنائى است عمومى كه هم در جنگ اعمال مىشود و هم در صلح هم در
سختى و هم در آسایش ،هم در راحت و هم در ناراحتى ،و اختصاص به یك طبقه یا دو طبقه
ندارد ،بلكه در تمامى گروه و دستههاى اجتماع در جریان است ،و معلوم است كه این
بهرهكشى مراتبى از شدت و ضعف دارد ،كه یكى از آن مراتب ،جنگ و قتال است.
این را هم مىدانیم كه فطرى بودن دفع و غلبه اختصاص به مورد دفاع مشروع
ندارد ،بلكه شامل همه انحاء دفاع مىشود ،چه آنجا كه دفاع به عدل و از حقى مشروع باشد،
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،
تحمیل كرده و به ظلم و طغیان آنچه در دست غیر بود تملك كرد ،و نیز به وسیله همین
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
سعادتشان را تحمیلشان نمود ،پس مساله دفاع ،اصلى است فطرى كه بهرهمندى بشر از آن
از یك بعد و دو بعد نیست .
و شاید همین حقیقتى كه ما خاطر نشان كردیم ،منظور از آیه شریفه ” :و لوال دفع
هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض “،باشد ،مؤید این احتمال ذیل آیه است كه
مىفرماید ”:و لكن هللا ذو فضل على العالمین !“
( مستند :آیه  252سوره بقره المیزان ج  2 :ص )444 :
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جهاد عمومی برای گسترش اسالم در جهان
ار َو ْلیَ ِجد ُوا فِی ُك ْم ِغ ْلظ َوا ْعلَ ُموا أ َ َّن َّ
َّللاَ
« یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا قَ ِتلُوا الَّذِینَ یَلُونَ ُكم ِمنَ ْالكفَّ ِ
َم َع ْال ُمتَّقِینَ !
 اى كسانى كه ایمان آوردهاید با آن كسانى كه از كفار مجاور شمایند كارزاركنید ،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
گسترش یابد ،چون وقتى مىفرماید :هر طائفه از مؤمنین باید با كفار هم جوار خود كارزار
كنند معنایش همان گسترش دادن اسالم و برقرار كردن سلطنت اسالم است بر دنیا ،و بر
تمامى ساكنین ربع مسكون.
معناى غلظة در جمله« و لیجدوا فیكم غلظة »،شدت و سرسختى نشان دادن بخاطر
خداست ،و معنایش این نیست كه با كفار خشونت و سنگدلى و بد اخالقى و قساوت قلب و
جفا و بى مهرى نشان دهید ،زیرا این معنا با هیچ یك از اصول دین اسالم سازگار نیست ،و
معارف اسالمى همه آن را مذمت و تقبیح كردهاند ،و آیات مربوط به جهاد هم از هر تعدى و
ظلم و جفائى نهى كرده ،كه شرحش در سوره بقره گذشت.
و جمله « و اعلموا ان هللا مع المتقین »،وعدهاى است الهى به اینكه اگر تقوا پیشه
كنید خداوند یاریتان مىكند ،و برگشت معناى آن به ارشاد مسلمین است ،به اینكه همواره
مراقب خود باشند ،و مقام پروردگار خود را نسبت به خود از یاد نبرند ،و متوجه باشند كه
خدا با ایشان و موالى ایشان است ،كه اگر چنین كنند و تقوا بخرج دهند خدا وعده داده كه
دست باال و ما فوق همه عالمیان قرار خواهند گرفت.
( مستند :آیه  123سوره توبه المیزان ج  9 :ص )551 :
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فصل دوم

تشریع جهاد
و تعلیماتی برای آمادگی به جنگ

ایجاد آمادگی ذهنی برای مواجهه با جنگ
الصبر َو الصلَو ِة ِإ َّن َّ
الصبرینَ َ ،و ال تَقُولُوا
َّللاَ َم َع
”یَأ َایُّ َها الَّذِینَ َءا َمنُوا است َ ِعینُوا ِب
ِ
ِ
ِل َمن یُ ْقت َ ُل فى سبِی ِل َّ
َّللاِ أ َ ْم َوت بَ ْل أَحْ یَا ٌء َولَ ِكن ال ت َشعُ ُرونَ َ ،و لَنَ ْبلُ َونَّ ُكم بِش ْىءٍ ِمنَ
شر
الصبرینَ  ،الَّذِینَ
ص ِمنَ األ َ ْم َو ِل َو األَنفُ ِس َو الث َّ َم َر ِ
ال ُخ ْو ِ
ف َو ْال ُجوع َو نَ ْق ٍ
ِ
ت َو بَ ِ
علَی ِه ْم صلَ َوتٌ ِمن َّر ِب ِه ْم َو
صیبَةٌ قَالُوا ِإنَّا ََّّللِ َو ِإنَّا ِإلَ ْی ِه َر ِجعُونَ  ،أُولَئك َ
ِإذَا أَصبَتْ ُهم ُّم ِ
َرحْ َمةٌ َو أُولَئك ُه ُم ْال ُم ْهتَد ُونَ !
-

-

اى كسانیكه ایمان آوردید از صبر و صالة استعانت جوئید كه خدا با صابران
است!
و به كسى كه در راه خدا كشته شده مرده مگوئید بلكه اینان زندههائى هستند
ولى شما درك نمىكنید،
ما بطور حتم و بدون استثناء همگى شما را یا با خوف و یا گرسنگى و یا
نقص اموال و جانها و میوهها مىآزمائیم ،و تو اى پیامبر صابران را بشارت
ده،
یعنى آنهائى را كه وقتى مصیبتى بایشان مىرسد مي گویند :انا هلل و انا الیه
راجعون  -ما ملك خدائیم و بسوى او باز خواهیم گشت!
اینان مشمول صلواتى از پروردگارشان هستند و ایشان تنها ایشان راه
یافتهگانند! “

توضیح:
سیاق این آیات داد مىزند كه قبل از نازل شدن دستور جهاد و تشریع آن نازل شده،
چون در این آیات از بالئى پیشگوئى شده كه بعدها مسلمانان با آن روبرو مىشوند و
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مصائبى را بزودى مىبینند ،البته نه هر بال و مصیبت ،بلكه بالى عمومى كه چون سایر
بلیات معمولى و همیشگى نیست.
بالى فردى وقتى به فردى روى مىآورد ،صاحب بال هم در نیروى تعقلش و هم
در استوارى عزمش و هم در ثبات نفسش ،از قواى دیگر افراد كمك مىگیرد ،و اما بالهاى
عمومى كه دامنه اش همه جا گسترده مى شود ،شعور عمومى را سلب ميكند و خوف
چندین برابر و وحشت متراكم مىگردد .این حقیقتى است كه آیات مورد بحث بدان اشاره
دارد .
بالئى كه در آیات مورد بحث از آن سخن رفته ،هر بالى عمومى نیست ،وبا و
قحطى نیست ،بلكه بالئى است عام كه خود مسلمانان خود را بدان نزدیك كردهاند ،بالئى
است كه به جرم پیروى از دین توحید و اجابت دعوت حق بدان مبتال شده اند.
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
باقى نمانده و آن اینست كه این قتال مرگ و نابودى نیست ،بلكه حیات است و چه حیاتى!!
پس این آیات مؤمنین را تحریك مىكند كه خود را براى قتال آماده كنند و به ایشان
خبر مي دهد كه بال و محنتى در پیش دارند ،بالئى كه هرگز به مدارج تعالى و رحمت
پروردگارى و به اهتداء ،بهدایتش نمىرسند ،مگر آنكه در برابر آن صبر كنند و
مشقت هایش را تحمل نمایند ،و به ایشان این حقیقت را تعلیم مي دهد كه باید براى رسیدن به
هدف از قتال استمداد بگیرند ،مىفرماید :از صبر و نماز استعانت بجوئید ،از صبر كه
عبارتست از خوددارى از جزع و ناشكیبائى و از دست ندادن امر تدبیر ،و از نماز كه
عبارت است از توجه بسوى پروردگار و انقطاع بسوى كسي كه همه امور بدست او است”:
ان القوة هلل جمیعا  -نیرو همهاش از خداست! “

دعوت به استعانت از صبر و نماز
” یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلوة ان هللا مع الصابرین!“
صـبـر از بزرگترین ملكات و احوالى است كه قرآن آنرا ستوده و مكرر امر بدان
نموده است ،تا بجائى كه قریب به هفتاد مورد شده ،حتى در بارهاش فرموده:
 ” ان ذلك من عزم االمور  -این صبر از كارهاى بس مهم است!“ ” -و ما یلقیها اال الذین صبروا و ما یلقیها اال ذو حـظ عظیم  -این انــــــدرز
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را نمي پذیرد مگر كسانیكه صبر كنند ،و نمىپذیرد مگر صاحب بهرهاى
عظیم! “
 ” انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب -تنها صابرانند كه بدون حساباجرشان بتمام داده مي شود ! “
خداى سبحان صبر را چنین توصیف كرده كه خدا با صابران است كه داراى این
صفتند ،و اگر در آیه مورد بحث تنها صبر را توصیف كرد و از نماز چیزى نفرمود ،با
اینكه در آیه ” :و استعینوا بالصبر و الصلوة و انها لكبیرة “!...نماز را توصیف كرده ،بدین
جهت بود كه مقام آیات مورد بحث مقام برخورد با مواقف هول انگیز و هماوردى با
شجاعان است و در این مقام اهتمام ورزیدن به صبر مناسبتر است.
و اما اینكه فرمود :خدا با صابران است این معیت غیر آن معیتى است كه در آیه:
” و هو معكم اینما كنتم -او با شماست هر جا كه باشید! “ آمده ،براى اینكه معیت در آیه
سوره حدید معیت احاطه و قیمومت است ،مي خواهد بفرماید :خدا بر همه شما احاطه دارد
و قوام ذات شما به اوست ،بخالف معیت در آیه مورد بحث كه بمعناى یارى كردن صابران
است مي خواهد بفرماید ”:الصبر مفتاح الفرج  -صبر كلید فرج خدائى و یارى اوست“.
و اما صلوة در باره آن همین قدر مي گوئیم :كه نماز از بزرگترین عبادتهائى است
كه قرآن بر آن تاكید بسیار دارد ،حتى در بارهاش فرموده:
 ” ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر، نماز انسان را از فحشاء و منكر باز مي دارد! “و در قرآن كریم در باره هر امرى سفارش مىكند ،در صدر آن و در اولش نماز
را بیاد مىآورد.

تشویق به جهاد با اعالم زنده بودن شهیدان
” و ال تقولوا لمن یقتل فى سبیل هللا اموات بل احیاء ،ولكن ال تشعرون! “
مراد به حیات در آیه شریفه حیات حقیقى است نه صرف دل خوش كننده ،و
منظور از حیات شهیدان ،حیاتى سعیده است نه صرف حرف ،حیاتى است كه خداوند تنها
مؤمنین را با آن احیاء مىكند.
در آیه مورد بحث به مؤمن و كافر خطاب مىكند :به اینكه شهدا بعد از مردن نیز
زندهاند ،ولى شما نمىفهمید ،یعنى با حواس خود درك نمىكنید.
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مي فرماید :كسانى را كه در راه خدا كشته شدهاند مرده مگوئید و آنان را فانى و
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
نیست ،بلكه مرگ آنان نوعى زندگى است ،ولى حواس شما آنرا درك نمي كند .
معلوم است كه این خطاب ،هم اولیاء كشته شده را بیدار مىكند و مىفهمند كه
كشته شدن عزیزشان بیش از جدائى چند روز چیز دیگرى نیست ،آنان نیز پس از زمانى
كوتاه بوى ملحق مي شوند و این جدائى چند روزه در مقابل مرضات خداى سبحان و آن
درجاتیكه عزیزشان به آن رسیده ،غیر قابل تحمل نیست و هم افراد فدائى و آماده كشته شدن
را بیدار مىكند و تشنه جهاد مي سازد ،چون مىفهمند كه در برابر شهادت به حیاتى طیب و
نعمتى دائم و رضوانى از خدا مىرسند.
مي خواهد بفرماید :آنقدر مطلب ،یقینى و روشن است كه حتى خطور و تصور بر
خالفش را هم تحمل نمىكند.
( مستند:آیه  153تا  157سوره بقره المیزان ج  1 :ص )516 :

اولین حکم جهاد:
زمینه ،هدف ،و فلسفه تشریع آن
 « أُذِنَ ِللَّذِینَ یُقَتَلُونَ بِأَنَّ ُه ْم ظ ِل ُموا َو إِ َّن َِّیر !
َصر ِه ْم لَقَد ٌ
َّللاَ َ
على ن ِ
 كسانى كه چون ستم دیدهاند كارزار مىكنند اجازه دارند ،و خدا به نصرتدادنشان قادر است! »
توضیح  :این آیات متضمن اذن مؤمنین به قتال با كفار است ،و به طورى كه گفتهاند:
اولین آیهاى است كه در باره جهاد نازل شده است ،چون مسلمانان مدتها بود از رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهو سلم درخواست اجازه مىكردند كه با مشركین قتال كنند ،و حضرت به
ایشان مىفرمود :من مامور به قتال نشدهام ،و در این باب هیچ دستورى نرسیده است ،و تا
در مكه بود همه روزه عدهاى از مسلمانان نزدش مىآمدند كه یا كتك خورده بودند ،و یا
زخمى شده بودند و یا شكنجه دیده بودند ،و در محضر آن جناب از وضع خود و ستمهایى
كه از مشركین مكه و گردنكلفتهاى آنان مىدیدند شكوه مىكردند ،حضرت هم ایشان را
تسلیت داده ،امر به صبر و انتظار فرج مىكرد تا آنكه این آیات نازل شد كه در آنها فرمود:
كسانى كه چون ستم دیدهاند كارزار مىكنند اجازه دارند و خدا به نصرت دادنشان قادر
است!
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در این آیه صریحا كلمه اجازه آمده ،و در آن زمینهچینى شده ،و مردم را بر جهاد
تهییج ،و دلها را تقویت ،و با وعده نصرت به طور اشاره و تصریح آنان را ثابت قدم نموده،
و رفتارى را كه خدا با اقوام ستمگر گذشته نموده ،یادآور شده است.
و همه اینها از لوازم تشریع احكام مهم و بیان و ابالغ براى اولین بار آن است ،آن
هم حكم جهاد كه بناى آن بر اساس فداكارى و جانبازى است ،و از دشوارترین احكام
اجتماعى اسالم و مؤثرترین آنها در حفظ اجتماع دینى است.
آرى ابالغ چنین حكمى براى اولین بار بسیار احتیاج دارد به زمینهچینى و بسط
كالم و بیدار كردن افكار ،همچنانكه در همین آیات این روش به كار رفته است .چونكه اوال
كالم را با این نكته كه خدا موالى مؤمنین و مدافع ایشان است افتتاح نموده ،سپس به طور
صریح اجازه قتال داده ،و فرموده كه :شما تاكنون مظلوم بودید ،و قتال تنها راه حفظ اجتماع
صالح از ظلم ستمگران است ،و در این جمله ایشان را به وصف صالحیت ستوده ،و آنان
را شایسته و قابل براى تشكیل یك مجتمع دینى كه در آن اعمال صالح عملى مىشود دانسته،
آنگاه رفتار خداى را نسبت به اقوام ستمگر گذشته حكایت كرده ،و وعده داده كه به زودى
انتقام ایشان را از ستمگران معاصرشان خواهد گرفت ،همانطور كه از گذشتگان گرفت.

اعالم دفاع خدا از مؤمنین و یاری آنها
ع ِن الَّذِینَ َءا َمنُوا إِ َّن َّ
 « إِ َّن َّور !
َّللاَ ال ِ
َّللاَ یُدا َفِ ُع َ
ان َكفُ ٍ
یحب ك َّل خ ََّو ٍ
 خدا از كسانى كه ایمان آوردهاند دفاع مىكند كه خدا خیانتگران كفران پیشهرا دوست ندارد !»
مراد از جمله الذین آمنوا مؤمنین از امت است ،هر چند كه بر حسب مورد با
مؤمنین آن روز اسالم منطبق است ،چون آیات در مقام تشریع حكم جهاد است و حكم جهاد
مختص به یك طایفه و اهل یك عصر نیست ،و مورد نمىتواند مخصص باشد.
در این آیه براى مطالب آیه بعد كه اذن به قتال مىدهد زمینهچینى شده ،مىفرماید:
خدا از كسانى كه ایمان آوردهاند دفاع مىكند ،و شر مشركین را از ایشان دفع مىدهد ،چون
كه او ایشان را دوست مىدارد ،و مشركین را دوست نمىدارد ،براى اینكه مشركین خیانت
كردند.
پس اگر او مؤمنین را دوست مىدارد بدین جهت است كه مؤمنین امانت را رعایت
و نعمت خدا را شكر گزارند .پس در حقیقت خدا از دین خود( كه امانت نزد مؤمنین است)،
دفاع مىكند.
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و به همین جهت او ولى و موالى مؤمنین است كه دشمنانشان را دفع كند ،همچنانكه
فرموده «:ذلك بان هللا مولى الذین آمنوا و ان الكافرین ال مولى لهم ! »

اذن مظلومان برای قتال
 « أُذِنَ ِللَّذِینَ یُقَتَلُونَ ِبأَنَّ ُه ْم ظ ِل ُموا َو ِإ َّن َِّیر!
َصر ِه ْم لَقَد ٌ
َّللاَ َ
على ن ِ
 كسانى كه چون ستم دیدهاند كارزار مىكنند اجازه دارند و خدا به نصرتدادنشان قادر است! »
از ظاهر سیاق بر مىآید كه مراد از کلمه اذن فرمان به اذن باشد ،نه اینكه بخواهد
از اذن سابق خبر دهد .دیگر اینكه از جمله « للذین یقاتلون »،بر مىآید كه مراد از این اذن،
اذن به قتال است ،و به همین جهت فرمود «:للذین یقاتلون »،خود دلیل بر این است كه به چه
كارى اجازه داده شدهاند.
قرائتى كه در میان همه مسلمین دائر است این است كه جمله یُقات َلون را به فتح تاء و
به صیغه مجهول مىخوانند ،كه معنایش :كسانى كه مورد كشتار مشركین واقع مىشوند،
است( یعنى كسانى كه مشركین ایشان را مىكشند )،و فلسفه این اجازه هم همین است كه
مشركین آغاز به این عمل كردند ،و اصوال خواستار جنگ و نزاعند.
بانهم ظلموا علت اذن را مىفهماند و مىرساند اگر مسلمانان را اجازه قتال دادیم ،به
خاطر همین است كه به آنها ستم مىشد ،و اما اینكه چگونه ستم مىشد جمله « الذین اخرجوا
من دیارهم بغیر حق  »،...آن را تفسیر مىكند.
و اما اینكه فاعل این اذن را كه چه كسى اجازه داده ،ذكر نكرد و نفرمود :خدا اجازه
داد ،به منظور تعظیم و بزرگداشت خدا بوده ،نظیر جمله« و ان هللا على نصرهم لقدیر »،كه
قدرت بر یارى را خاطر نشان كرده ،نمىگوید كه خدا ایشان را یارى مىكند ،تا به این
وسیله اشاره به این نكته كرده باشد كه او اینقدر بزرگ است كه هیچ اعتنایى به این موضوع
ندارد ،و برایش حائز هیچ اهمیتى نیست ،چون براى كسى كه بر هر چیز قادر است مشكلى
نیست كه دوستان خود را یارى كند.

زمینه های صدور حکم جهاد
ق ِإال أَن یَقُولُوا َربُّنَا َّ
َّللا
َّللاُ َو َل ْو ال دَ ْف ُع َّ ِ
َیر َح ٍ
 « الَّذِینَ أ ُ ْخ ِر ُجوا ِمن ِدیَ ِر ِهم ِبغ ِكر فِی َها اس ُم َّ
النَّاس بَ ْعض ُهم ِببَ ْع ٍ
سجد ُ یُ ْذ ُ
َّللاِ
صو ِم ُع َو ِبیَ ٌع َو صلَ َوتٌ َو َم ِ
ض ل َه ِد َمت َ
ع ِز ٌ
نصرهُ إِ َّن َّ
نصر َّن َّ
یز!
َّللاُ َمن یَ ُ
ى َ
َّللاَ لَقَ ِو ٌّ
كثِیرا ً َو لَیَ َ
ض أَقَا ُموا الصلَوة َ َو َءات َُوا َّ
وف َو
الزكوة َ َو أ َ َم ُروا ِب ْال َم ْع ُر ِ
 -الَّذِینَ ِإن َّم َّكنَّ ُه ْم فى األ َ ْر ِ
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ور!
ع ِن ْال ُمن َك ِر َو ََّّللِ َ
نَ َه ْوا َ
ع ِقبَةُ األ ُ ُم ِ
 همان كسانى كه از دیارشان بیرون شدهاند بدون سبب جز آنكه مىگفتهاند:پروردگار ما خداى یكتا است! اگر خدا بعضى از مردم را به بعض دیگر دفع
نمىكرد دیرها و كلیساها و كنشتها و مسجدها كه نام خدا در آن بسیار یاد
مىشود ویران مىشد ،خدا كسانى را كه یارى او كنند یارى مىكند كه وى
توانا و نیرومند است،
 همان كسانى كه اگر در زمین استقرارشان دهیم نماز به پا كنند و زكات دهندو به معروف وا دارند و از منكر باز دارند و سرانجام همه كارها با خدا
است!»
این آیه مظلومیت مؤمنین را بیان مىكند ،و آن این است كه كفار بدون هیچ گونه
حق و مجوزى ایشان را از دیار و وطنشان مكه بیرون كردند .آن هم نه این طور كه دست
ایشان را بگیرند ،و از خانه و شهرشان بیرون كنند ،بلكه آنقدر شكنجه و آزار كردند ،و
آنقدر براى آنان صحنهسازى نمودند ،تا ناگزیر شدند با پاى خود شهر و زندگى را رها
نموده در دیار غربت منزل كنند ،و از اموال و هستى خود چشم پوشیده ،با فقر و تنگدستى
گرفتار شوند .عدهاى به حبشه رفتند و جمعى بعد از هجرت رسول خدا صلىهللاعلیهو آله و
سلم به مدینه هجرت کردند.
پس معناى اخراج در اینجا این است كه آنها را مجبور به خروج كردند.
و به این جهت اخراج شدند كه مىگفتند پروردگار ما هللا است نه بت! و این تعبیر
اشاره مى كند به اینكه مشركین آن قدر نفهم و منحرف از حق بودند كه این كلمه حق را از
مسلمانان جرم مىدانستند و همان را مجوز این دانستند كه آنها را از وطن مالوف خود
بیرون كنند.

فلسفه تشریع جهاد به عنوان آخرین وسیله دفاع
 « و لو ال دفع هللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات ومساجد یذكر فیها اسم هللا كثیرا !»
این آیه هر چند كه در مقام تعلیل ،نسبت به تشریع قتال و جهاد قرار دارد و
حاصلش این است كه تشریع قتال به منظور حفظ مجتمع دینى از شر دشمنان دین است كه
مى خواهند نور خدا را خاموش كنند ،زیرا اگر جهاد نباشد همه معابد دینى و مشاعر الهى
ویران گشته ،و عبادات و مناسك از میان مىرود ،و لیكن در عین حال مراد از دفع خدا
مردم را به دست یكدیگر ،اعم از مساله جهاد است ،چون دفاع مردم از منافع حیاتى خود و
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حفظ استقامت وضع زندگى ،سنتى است فطرى كه( چه این آیه بفرماید و چه نفرماید )،در
میان مردم جریان دارد ،هر چند كه این سنت فطرى هم منتهى به خداى تعالى مىشود.
چیزى كه هست دفاع با قتال آخرین وسیله دفاع است وقتى به آن
متوسل مىشوند كه راههاى دیگر به نتیجه نرسد ،مانند آخرین دواء كه همان داغ كردن است
وقتى به آن متوسل مىشوند كه دواهاى دیگر نتیجه ندهد ،چون در قتال نیز بشر اقدام مىكند
به اینكه بعضى از اجزاى بدن یا افراد اجتماع از بین بروند ،تا بقیه نجات یابند ،و این سنتى
است كه در جوامع بشرى جریان دارد ،بلكه به انسانها اختصاص نداشته ،هر موجودى كه
به نحوى شخصیت و استقالل دارد این سنت را دارد كه احیانا مشقت موقتى را براى راحتى
دائمى تحمل كند.
پس مىتوان گفت كه در آیه شریفه به این نكته اشاره شده است كه قتال در اسالم از
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
مىشود و مى گوییم :خداوند به خاطر حفظ دینش از خطر انقراض بعضى از مردم را به
دست بعضى دفع مىكند.

نصرت الهی ،وعده محتوم
 « و لینصرن هللا من ینصره ان هللا لقوى عزیز»،در این آیه خدای تعالی با تأکید فراوان سوگند خورده و وعده ای داده ،و آن وعده
این است كه هر كس او را با جهاد و قتال با دشمنان یارى كند ،او یاریش مىكند! و خداى
تعالى به این وعده خود در حق مسلمانان وفا كرد و در جنگها و غزوات بر دشمنان
پیروزیشان داد ،البته این تا وقتى بود كه مسلمانان دین خدا را یارى مىكردند.

هدف :ساختن جامعه صالح
 « الذین ان مكناهم فى االرض اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و امروا بالمعروفو نهوا عن المنكر »!...
این آیه توصیف دیگرى است از مؤمنین كه در اول آیات نامشان را برد .البته این
توصیف توصیف مجموع است از جهت مجموعیت و به عبارت سادهتر :توصیف نوع
مؤمنین است و كار به فرد فرد آنان ندارد چون ممكن است فردى از آنان واجد این اوصاف
نباشد.
و مراد از تمكین آنان در زمین این است كه ایشان را در زمین نیرومند كند ،به
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طورى كه هر كارى را كه بخواهند بتوانند انجام دهند ،و هیچ مانعى یا مزاحمى نتواند سد
راه آنان شود.
در توصیف آنان مىفرماید :یكى از صفات ایشان این است كه اگر در زمین تمكنى
پیدا كنند و در اختیار هر قسم زندگى كه بخواهند حریتى داده شوند ،در میان همه انواع و
انحاء زندگى یك زندگى صالح را اختیار مىكنند و جامعهاى صالح به وجود مىآورند كه در
آن جامعه نماز به پا داشته ،و زكات داده مىشود ،امر به معروف و نهى از منكر انجام
مىگیرد.
و اگر از میان همه جهات عبادى ،نماز و از میان همه جهات مالى ،زكات را نام
برد ،بدین جهت است كه این دو در باب خود( عبادات) عمده هستند.
و وقتى صفت مؤمنین مذكور در صدر آیات این باشد ،و مراد از این صفت نیز آن
باشد كه در صورت داشتن قدرت و اختیار ،اجتماعى صالح به وجود مىآورند ،و از سوى
دیگر حكم جهاد هم مخصوص به یك طایفه معینى نباشد نتیجه مىگیریم كه پس مراد از
مؤمنین عموم مؤمنین آن روز ،بلكه عامه مسلمین تا روز قیامت است ،و این خصیصه و
طبع هر مسلمانى است ،هر چند كه قرنها بعد به وجود آید.
پس طبع مسلمان از آن جهت كه مسلمان است صالح و سداد است هر چند كه احیانا
بر خالف طبعش كارى بر خالف صالح انجام دهد.
بنا بر این ،دیگر نباید توهم كرد كه مراد از این صفت ،صفت خصوص مهاجرین
زمان رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم است ،حال چه این آیات را مكى بدانیم ،و چه مدنى
گو اینكه مساله اخراج از دیار و مظلومیت ،مخصوص آنان است ،زیرا مساله اخراج از
وطن و مظلومیت ،سوژه بحث است ،و خالصه ،مورد مخصص نیست ،چون مخصص
بودن مورد با عموم موصوفین در صدر آیات و عمومیت حكم جهاد منافات دارد.
عالوه بر اینكه ،جامعه صالحى كه براى اولین بار در مدینه تشكیل شد و سپس
تمامى شبه جزیره عربستان را فرا گرفت ،عالىترین جامعهاى بود كه در تاریخ اسالم
تشكیل یافت ،جامعهاى بود كه در عهد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم در آن جامعه نماز
به پا مىشد ،زكات داده مىشد ،امر به معروف و نهى از منكر مىشد ،و این جامعه به طور
قطع سمبل و مصداق بارز این آیه است و حال آنكه مىدانیم كه در تشكیل چنین جامعهاى
انصار عامل مهم بودند نه مهاجرین.
و در تاریخ اسالم در هیچ عهدى سابقه ندارد كه به دست مهاجرین چنین جامعهاى
تشكیل یافته باشد ،به طورى كه انصار هیچ دخالتى در آن نداشته باشند .از این هم كه
بگذریم ،تاریخ از افراد مسلمانان صدر اول ،و مخصوصا مهاجرین از ایشان ،افعال زشتى
ضبط كرده كه به هیچ وجه نمىتوانیم نام آن را احیاى حق ،و اماته باطل بگذاریم ،حال چه
اینكه بگوییم مجتهد بودهاند ،و به رأى خود عمل مىكردهاند و مجتهد در رأى خود معذور
است یا نگوییم!
از اینجا مىفهمیم كه پس توصیف در آیه توصیف از فرد فرد مسلمانان نبوده ،بلكه
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وصف مجموع من حیث المجموع است.
و جمله« و هلل عاقبة االمور !» تاكید وعده نصرتى است كه قبال داده بود ،و نیز
چیره كردن مؤمنین است بر دشمنان دین كه به ایشان ظلم كرده بودند.
( مستند :آیه  38تا  41سوره حج المیزان ج  14 :ص )541 :

واجب شدن جهاد ،و تقویت روحیه مسلمانان
َیر لَّك ْم َو
علَیْك ُم ا ْل ِقت َا ُل َو ُه َو ُك ْرهٌ لَّ ُك ْم َو َعسى أَن ت َ ْك َر ُهوا شیْئا ً َو ُه َو خ ٌ
 « ُك ِتب َشر لَّ ُك ْم َو َّ
َّللاُ یَ ْعلَ ُم َو أَنت ُ ْم ال ت َ ْعلَ ُمونَ !،
عسى أَن ت ُ ِحبُّوا شیْئا ً َو ُه َو ٌّ
َ
 قتال بر شما واجب شده در حالى كه آن را مكروه مىدارید و چه بسا چیزها كهشما از آن كراهت دارید در حالى كه خیرتان در آن است و چه بسا چیزها كه
دوست مىدارید در حالى كه شر شما در آن است و خدا خیر و شر شما را
مىداند و خود شما نمىدانید!»

این آیه داللت دارد بر اینكه جنگ و قتال بر تمامى مؤمنین واجب است ،چون
خطاب متوجه مؤمنین شده ،مگر كسانى كه دلیل آنها را استثنا كرده باشد ،مانند آیه:
” 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
در این آیه فرمانى صادر شده كه مورد كراهت مؤمنین بود .و اما اینكه چرا
جنگیدن و قتال بر مؤمنین كره و گران بوده؟ یا از این جهت است كه در جنگ جانها در
خطر قرار مىگیرد ،و حداقل خستگى و كوفتگى دارد و ضررهاى مالى به بار مىآورد ،و
امنیت و ارزانى ارزاق و آسایش را سلب مىكند ،و از این قبیل ناراحتىها كه مورد كراهت
انسان در زندگى اجتماعى است به دنبال دارد .
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
آنچه مىكنند جدى و سودمند است ،لیكن در عین حال طایفهاى از ایشان را مذمت مىكند كه
در دلهایشان انحراف و لغزش هست ،و این معنا با مراجعه به آیات مربوطه به جنگ بدر و
احد و خندق و غزوات دیگر كامال به چشم مىخورد.
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و معلوم است مردمى كه مشتمل بر هر دو طایفه هستند و بلكه اكثریت آنها را
طایفه دوم تشكیل مىدهد وقتى مورد خطاب قرار گیرند ،صحیح است كه صفت اكثر آنان را
به همه آنان نسبت داد ،و گفت :قتال مكروه شما است ،البته این وجه اول بود .و یا از این
جهت بوده كه مؤمنین به تربیت قرآن بار آمدهاند ،و عرق شفقت و رحمت بر تمامى
مخلوقات در آنان شدیدتر از دیگران است ،تربیت شدگان قرآن حتى از آزار یك مورچه هم
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
آنان را به س وى خدا دعوت نموده ،و به راه رشد و در تحت لواى ایمان بكشانند ،تا هم جان
برادران مؤمنشان به خطر نیفتد ،و هم كفار با حالت كفر هالك نشوند و در نتیجه براى ابد
بدبخت نگردند .
چون مؤمنین اینطور فكر مىكردند ،خداى سبحان در آیه مورد بحث به ایشان
فهمانید كه اشتباه مىكنند ،چون خدائى كه قانونگذار حكم قتال است ،خوب مىداند كه دعوت
به زبان و عمل در كفارى كه دچار شقاوت و خسران شدهاند هیچ اثرى ندارد ،و از بیشتر
آنان هیچ سودى عاید دین نمىشود ،نه به درد دنیاى كسى مىخورند ،نه به درد آخرت .
پس اینگونه افراد در جامعه بشریت عضو فاسدى هستند كه فسادشان به سایر
اعضا هم سرایت مىكند ،و هیچ عالجى به جز قطع كردن ،و دور افكندن ندارند.

و عسى ان تكرهوا شیئا و هو خیر لكم !
مؤمنین از جنگ كراهت داشتند ،و عالقمند به صلح و سلم بودند ،خداى سبحان
خواست تا ارشادشان كند بر اینكه در هر دو جهت اشتباه مىكنند ،چون چه بسا از چیزى
بدت آید كه برایت خوب باشد و چه بسا به چیزى عالقمند باشى و برایت بد باشد ,براى اینكه
تو جاهل هستى ،و خودت به تنهائى نمىتوانى به حقیقت امر برسى .
در آیه مورد بحث مؤمنین چنین وضعى داشتند ،هم از قتال كراهت داشتند ،و هم
بطوریكه جمله” ام حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما یاتكم مثل الذین خلوا من قبلكم “،نیز اشاره
دارد ،به سلم و صلح عالقمند بودند ،لذا خداوند خواست ایشان را به هر دو اشتباهشان واقف
سازد ،با دو جمله مستقل یعنى” عسى ان تكرهوا  “،...و ” عسى ان تحبوا  “،...مطلب را
بیان فرمود .
” و هللا یعلم و انتم ال تعلمون!“ این جمله بیان خطاى ایشان را تكمیل مىكند ،چون
خداى تعالى خواسته است در بیان این معنا راه تدریج را بكار ببندد تا ذهن مؤمنین یكه
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
بدهید كه برایتان بد باشد ،و بعد از آنكه ذهن مؤمنین از افراط دور شد ،و حالت اعتدال به
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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
حكمى است كه خداى داناى به حقایق امور تشریع كرده ،و آنچه شما آگهى دارید و مىبینید
ه ر چه باشد مستند به نفس شما است كه بجز آنچه خدا تعلیمش داده علمى ندارد ،و از حقایق
بیشترى آگاه نیست .پس ناگزیر باید در برابر دستورش تسلیم شوید.
( مستند :آیه  216تا  218سوره بقره المیزان ج  2 :ص )245 :

تقویت روحیه مسلمانان با وعده یاری خدا
َنصروا َّ
نصر ُك ْم َو یُث َ ِبت أ َ ْقدَا َمك ْم!
َّللاَ یَ ْ
 « یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا إِن ت ُ اى كسانى كه ایمان آورده اید اگر دین خدا را یارى كنید خداوند شما را یارىكرده ،قدمهایتان را ثابت مىكند!»
این آیه مؤمنین را تحریك مىكند به جهاد ،و وعده نصرتشان مىدهد ،در صورتى
كه خدا را نصرت دهند .و منظور از نصرت دادن به خدا جهاد در راه خدا و تنها به منظور
تایید دین او و اعالى كلمه حق است ،نه اینكه جهاد كنند تا در زمین سرورى نمایند ،و یا
غنیمت به چنگ آرند ،و یا شجاعت و هنر خود را نشان دهند.
و مراد از اینكه فرمود :خدا هم شما را یارى مىكند این است كه اسباب غلبه بر
دشمن را برایتان فراهم مىسازد ،مثال ترسى از شما در دل كفار مىاندازد ،و امور را علیه
كفار و به نفع شما جارى مىكند و دلهاى شما را محكم و شجاع مىسازد.
و اگر تثبیت را اختصاص به اقدام داد و در بین انواع نصرت ،فقط ثبات قدم را كه
كنایهاى است از تشجیع و تقویت دلها ذكر كرد براى این است كه تقویت دلها روشنترین
مصادیق نصرت است.
( مستند :آیه  7سوره محمد المیزان ج  18 :ص )347 :

تشویق به هجرت در راه خدا ،و جهاد و شهادت
َّللاُ ِر ْزقا ً َحسنا ً َو إِ َّن َّ
َّللاِ ث ُ َّم قُتِلُوا أ َ ْو َماتُوا لَیَ ْر ُزقَنَّ ُه ُم َّ
 « َوالَّذِینَ هَا َج ُروا فى سبِی ِل ََّّللاَ
ضونَهُ َو ِإ َّن َّ
َّللاَ لَ َع ِلی ٌم َح ِلی ٌم!
َیر َّ
لَ ُه َو خ ُ
الر ِزقِینَ  ،لَیُد ِْخلَنَّ ُهم ُّم ْد َخالً یَ ْر ْ
 و كسانى كه در راه خدا هجرت كرده پس از آن كشته شده یا مردند خدایشانروزى 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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این آیات ثواب كسانى را كه هجرت كرده و سپس در جهاد در راه خدا كشته شدند و
یا مردند بیان مىكند ،و آن عبارت است از وعد حسن و رزق حسن.
و اگر هجرت را مقید به قید فى سبیل هللا كرد براى این است كه اگر هجرت براى
خدا نبوده باشد مثوبتى بر آن مترتب نمىشود ،چون مثوبت متعلق به عمل صالح مىشود ،و
عمل صالح وقتى عمل صالح مىشود كه با خلوص نیت باشد ،و در راه خدا انجام شود نه
در راه غیر خدا ،از قبیل به دست آوردن مال و جاه و امثال آنها از مقاصد دنیوى.
« لیدخلنهم مدخال یرضونه و ان هللا لعلیم حلیم!» در اینكه مدخل را كه همان بهشت
است توصیف كرده به اینكه یرضونه یعنی مایه خشنودى ایشان است ،رضاء را هم مطلق
آورده ،تا منتها درجه آنچه آدمى آرزویش مىكند مشمول آن شود همچنانكه فرموده «:لهم
فیها ما یشاؤن ! »
و جمله مورد بحث بیان است براى جمله« لیرزقنهم هللا رزقا حسنا !» و اینكه
ایشان را به مدخلى داخل مىكند كه مایه خشنودیشان باشد و از آن كراهتى نداشته باشند
تالفى اخراج مشركین است كه ایشان را از دیارشان اخراج كردند ،اخراجى كه مایه
كراهتشان شد و لذا این جمله را تعلیل كرد به اینكه چون خدا دانا و بردبار است ،یعنى
مىداند كه مایه خشنودى مسلمین چیست ،همان را برایشان فراهم مىسازد ،اما فراهم
ساختن شخصى بردبار و لذا در عقوبت دشمنان ستمگر ایشان عجله نمىكند.
( مستند :آیه  58تا  62سوره حج المیزان ج  14 :ص )565 :

اعطای مجوز برای مقابله به مثل با ظالمان
َّللاُ ِإ َّن َّ
نصرنَّهُ َّ
َّللاَ لَعَفُ ٌّو َ
ور !
عاقَب ِب ِمثْ ِل َما ُ
غفُ ٌ
ى َ
 « ذَ ِلك َو َم ْن َعلَ ْی ِه لَیَ َ
عوقِب ِب ِه ث ُ َّم بُ ِغ َ
 اینچنین است ،و هر كه عقوبت كند نظیر آن عقوبت كه دیده است آنگاه بر اوستم كنند خدایش نصرت دهد كه خدا بخشنده و آمرزگار است!»
« لینصرنه هللا »،با در نظر گرفتن اینكه مقام ،مقام اذن در جهاد است ،از ظاهر
سیاق بر مىآید كه مراد از نصر اظهار و غلبه دادن مظلومان بر ظالمان ستمگر یاغى است
به اینكه در جنگ آنان را بر اینان پیروزى دهد.
عقاب به مثل عقاب كنایه از معامله به مثل است و چون این معامله به مثل ،كار
خوبى نیست لذا آن را مقید كرد به قید بغى .
و لیكن ممكن است در جمله « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فال یسرف
فى القتل انه كان منصورا »،مقصود از نصرت تشریع قانون به نفع مظلوم و علیه ظالم
باشد ،تا مظلوم بتواند آنچه را كه بر سرش آمده تالفى كند.
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و مقصود از اذن در قتال هم همین قانون باشد ،یعنى دست كوتاه مظلوم را دراز كند
تا دست درازى ظالم را تالفى نماید.
و با این احتمال ،دیگر تعلیل نصرت به جمله« ان هللا لعفو غفور »،كامال روشن
مىشود ،چون اجازه به قتال و مباح كردن آن در موارد اضطرار و حرج ،و امثال آن ،خود
از مقتضیات دو صفت عفو و غفور بودن خدا است.
و بنا بر این ،معناى آیه چنین مىشود :هر كس ستم كننده بر خود را عقاب كند به
مثل عقابى كه او از در ظلم كرده ،خدا او را یارى كرده چون اجازه چنین عملى را به او
داده و او را از معامله به مثل ممانعت نفرموده ،چون خدا بخشنده و غفور است ،و آنچه اثر
زشت كه این معامله به مثل دارد محو مىكند ،چون اگر محو نكند عقاب و آزار رساندن به
خلق در نظام حیات اثر زشت خود را مىگذارد ،چیزى كه هست خدا در خصوص این
موارد آن اثر زشت و مبغوض را مىپوشاند ،چون خودش به آن اجازه داده و آن را حرام
نكرده است.
( مستند :آیه  58تا  62سوره حج المیزان ج  14 :ص )565 :

دعوت به جهاد در راه خدا با جان و مال
 « ان ِف ُروا ِخفَافا ً َو ثِقَاالً َو َج ِهد ُوا بِأ َ ْم َو ِلك ْم َو أَنفُ ِس ُك ْم فى سبِی ِل ََّیر لَّ ُك ْم إِن
َّللاِ ذَ ِل ُك ْم خ ٌ
ُكنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ !
 سبكبار و یا سنگین بار كوچ كنید و با مالها و جانهاى خویش در راه خدا جهادكنید كه این براى شما بهتر است اگر مىدانستید !»
ثقل در این آیه شریفه به قرینه مقام ،كنایه است از وجود موانعى كه نگذارد انسان
براى جهاد در راه خدا بیرون رود ،نظیر كثرت مشاغل مربوط به امور مالى و بازارى ،یا
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
دیگرى كه آدمى را از شركت در جهاد باز بدارد ،و در مقابل منظور از خفت  -سبكبارى
این است كه هیچ یك از اینها مانع او نشود.
اینكه امر فرمود چه خفافا و چه ثقاال به جهاد روید با اینكه این دو حال معناى متقابل
یكدیگر را دارند معنایش این است كه در هر صورت به جهاد بروید ،و هیچ بهانهاى را
عذر نیاورید ،همچنانكه معناى اینكه فرمود :به اموال و انفس تان این است كه بهر وسیله كه
برایتان ممكن است جهاد كنید.
از اینجا معلوم مىشود كه امر به جهاد در آیه شریفه مطلق است ،و منافات ندارد كه
در دلیل دیگرى با بودن پارهاى از اعذار و موانع از قبیل مرض ،كورى ،شلى و امثال آن،
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مقید بشود و در نتیجه با بودن آن عذرها ،وجوب جهاد ساقط گردد .پس كسى خیال نكند كه
معناى خفافا و ثقاال این است كه حتى با بودن آن اعذار هم باید بیرون روید.
خداوند در این دو آیه مىخواهد بفرماید :جهاد در راه خدا با جان و مال از لوازم
ایمان واقعى و درونى به خدا و روز جزاست ،چون چنین ایمانى آدمى را به تقوى وا
میدارد ،و مؤمن بخاطر داشتن چنین ایمانى نسبت به وجوب جهاد بصیرتى بدست مىآورد و
همین بصیرت نمىگذارد كه در امر جهاد تثاقل و كاهلى كند ،تا چه رسد به اینكه از ولى امر
خود اجازه تخلف و معافیت از جهاد بخواهد.
بخالف منافق كه او بخاطر نداشتن ایمان به خدا و روز جزا داراى چنین تقوائى
نگشته ،دلش همواره در تزلزل و تردید است و در نتیجه در مواقف دشوارى كه پاى جان و
مال در میان است دلش مىخواهد بهر وسیله ممكن طفره برود و خود را كنار بكشد ،و براى
اینكه از رسوائى خود نیز جلوگیرى بعمل آورده باشد و صورت قانونى بدان بدهد از ولى
امرش درخواست معافیت مىكند.
( مستند :آیه  40تا  48سوره توبه المیزان ج  9 :ص ) 380 :
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فصل سوم

تعلیم قوانین جنگ
دستورآماده سازی نیرو ،تجهیزات ،و آرایش لشکر
 « یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا ُخذُوا ِح ْذ َرك ْم فَان ِف ُروا ثُبَا ٍت أ َ ِو ان ِف ُروا َج ِمیعا!
 هان اى كسانى كه ایمان آورده اید سالح خود برگیرید ،و سپس دسته دسته یایك پارچه به سوى جهاد حركت كنید!»
توضیح  :در ایامى كه این آیات نازل مىشده مؤمنین در محنتی شدید قرار داشتند ،چون
نزول این آیات در ربع دوم از مدت اقامت رسول خدا صلىهللا علیه وآلهوسلم در مدینه بوده،
كه دشمنان دین از هر طرف هجوم آوردند تا نور خدا را خاموش سازند .رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم از یك طرف با مشركین مكه و طاغوتهاى قریش مىجنگید ،و از
سوى دیگر لشكرهای كوچك به اطراف شبه جزیره عربستان گسیل مىداشت ،و از طرفی
سرگرم استوار ساختن پایههاى دین در بین مؤمنین بود ،و از سوى دیگر در داخل با
جمعیت منافقین كه مردمى نیرومند و پولدار و صاحب نفوذ بودند رو به رو بود ،جمعیتى كه
در روز جنگ احد معلوم شد عددشان از نصف مسلمانان خیلى كمتر نبوده است ،مؤمنین را
كه بعضى از آنان بیمار دل بودند و از منافقین شنوایى داشتند ،از عمل به دستورات آن
جناب مانع مىشدند ،و بدتر از همه اطراف شهر مدینه قبایلى از یهود بودند ،كه دائما براى
مؤمنین دردسر ایجاد مىكردند ،و با آنان مىجنگیدند.

ای مؤمنان سالح برگیرید!
 « یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ُخذُوا ِح ْذ َرك ْم فَان ِف ُروا ثُبَا ٍت أ َ ِو ان ِف ُروا َج ِمیعا ً!
 هان اى كسانى كه ایمان آوردید سالح خود برگیرید ،و سپس دسته دسته یا یكپارچه به سوى جهاد حركت كنید!»
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این جمله كنایه است از این كه مؤمنین آمادگى تمام داشته باشند براى خروج به
سوى جهاد ،و می فرماید :اسلحه خود را بر گیرید یعنى آماده بیرون رفتن به سوى دشمنان
خود شوید ،فرقه فرقه (كه از آن تعبیر مىشود به سریه سریه )،و یا به طور دسته جمعى(
كه از آن تعبیر مىشود به لشگر).
و معلوم است كه آماده شدن براى جنگ به اختالف عده دشمن و نیروى او مختلف
مىشود ،مى خواهد بفرماید اگر عدد نفرات دشمن كم است ،دسته دسته بروید ،و اگر زیاد
است دسته جمعى بروید.

ایمانهای ضعیف خود را تقویت کنید!
 « َو ِإ َّن ِمنك ْم لَ َمن لَّیُبَ َّصیبَةٌ قَا َل قَ ْد أ َ ْنعَ َم َّ
ى ِإ ْذ لَ ْم أ َ ُكن
َّللاُ َ
طئن فَإ ِ ْن أَصبَتْكم ُّم ِ
عل َّ
َّمعَ ُه ْم ش ِهیدا ً !
 و بدانید كه بعضى از شما هستند كه در كوچ كردن پا به پا مىكنند ،همین كهمصیبتى به شما برسد مىگویند ،خدا چه رحمى به من كرد ،كه با آنان در
میدان كار زار حاضر نبودم !»
این افراد ضعیف االیمان و پا به پا کن که وصفشان در آیه آمده منافقین نیستند بلکه
افرادی در میان صف مؤمنین هستند ،که در آغاز آیه به آنان فرمود « :ای کسانی که ایمان
آورده اید سالح خود برگیرید »،...و در این آیه هم فرمود «:و بعضی از شماها هستند كه
در كوچ كردن پا به پا مىكنند» !...
پس بر همه مؤمنین فرمان می دهد اسلحه خود را زمین نگذارید ،و از تالش و بذل
جهد در امر جهاد باز نایستید ،كه اگر چنین كنید عزمتان مىمیرد ،و نشاطتان در اقامه پرچم
حق مبدل به كسالت و سستى مىشود ،در نتیجه یك عده امروز و فردا خواهند كرد ،و یك
عده دیگر مانع حركت دیگران مىگردند ،و نمىگذارند سایرین به قتال دشمنان خدا و تطهیر
زمین از لوث وجود آنان اقدام كنند.
همین وضع را قرآن كریم از مجتمع مسلمانان صدر اول و از صفاتى كه در افراد
آن مجتمع دیده مى شد یادآور شده ،از آن جمله در آیه زیر در عین این كه صفات و فضایل
اجتماعى آنان را به طور مطلق ذكر مىكند ،در آخر كه سخن از مغفرت و اجر به میان
مىآورد ،آن را به طور مشروط وعده مىدهد ،با این كه صفاتشان را به طور مطلق ذكر
كرد مىفرماید «:محمد رسول هللا و الذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تریهم ركعا
سجدا یبتغون فضال من هللا و رضوانا سیماهم فى وجوههم من اثر السجود  -تا آنجا كه
مىفرماید  -وعد هللا الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما».
« فان اصابتكم مصیبة  »،...اگر به شما مصیبتى برسد مثال كشته و یا زخمى شوید
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« قال قد انعم هللا على اذ لم اكن معهم شهیدا -مىگوید خداى تعالى چه رحمى به من كرد كه
با آنان نبودم ،و گرنه من نیز با آنها ناظر آن مصائب مىشدم و به همان مصائب مبتال
مىگشتم».
« و لئن اصابكم فضل من هللا  »،...و اگر فضلى از ناحیه خدا به شما برسد ،مثال
دشمن را تار و مار كرده غنیمتى به دستتان آید« لیقولن كان لم تكن بینكم و بینه مودة ،یا
لیتنى كنت معهم »،مثل كسى كه خود را از شما بیگانه بداند ،و مثل این كه اصال بین او و
شما مودتى نبوده ،خواهد گفت اى كاش من نیز با آنان مىبودم ،و به آن غنیمتها مىرسیدم.
در این جمله حال این گونه افراد را تشبیه مىكند و مجسم مىسازد و مىفرماید :با
این كه مؤمن بودند ،و مسلمانان همه با هم یك دست را تشكیل مىدهند ،و بین آنان قوىترین
روابط هست ،كه همانا ایمان به خدا و آیات او است ،ایمانى كه تمامى روابط دیگر از قبیل
پدر فرزندى ،و خویشاوندى ،و والیت و بیعت ،و مودت ،و غیره را تحت الشعاع قرار
مىدهد ،با این همه اینها به خاطر ضعفى كه در ایمانشان هست كمترین رابطهاى بین خود و
شما نمىبینند ،و با چنین دیدى آرزو مىكنند اى كاش ما نیز با مؤمنین بودیم ،و در جهاد
شركت مىكردیم ،عینا مانند آرزویى كه یك بیگانه دارد ،مىگویند :اى كاش من با ایشان
بودم ،و به رستگارى عظیمى نائل مىشدم.
و یكى از عالئم ضعف ایمان آنان ،همین است كه به دست آمدن غنیمت را امرى
بسیار مهم مىپندارند ،خیال مىكنند آن مسلمانى كه پشیزى غنیمت به دستش آمده ،همه
سعادتها را به دست آورده است ،آن را رستگارى عظیم به حساب مىآورد ،و نیز هر
مصیبتى كه به مؤمنین برسد از قبیل كشته و زخمى شدن در راه خدا و تحمل مشقت را
نقمت و عذاب مىپندارند.

جهادگران شهید یا پیروز ،اجری عظیم دارند!
 « فَ ْلیُقَتِ ْل فى س ِبی ِل َّشرونَ ْال َحیَوة َ الدُّ ْنیَا ِباالَ ِخ َر ِة َو َمن یُقَتِ ْل فى س ِبی ِل
َّللاِ الَّذِینَ یَ ُ
َّ
سوف نُؤْ تِی ِه أَجْ را ً َع ِظیما ً !
َّللاِ فَیُ ْقت َْل أ َ ْو یَ ْغ ِلب فَ ْ
 پس كسانى كه زندگى دنیا را مىفروشند و آخرت را مىخرند ،باید در راه خداپیكار كنند و كسانى كه در راه خدا پیكار مىكنند تا كشته شوند و یا بر دشمن
چیره گردند به زودى اجرى عظیمشان مىدهیم !»
در آیات قبل مسلمانان را به سوى جهاد تحریك مىكرد ،و كسانى را كه از آن
كراهت داشته و براى بیرون رفتن به سوى جهاد امروز و فردا مىكردند مذمت مىكرد ،در
این آیه مجددا مردم را براى تحریك براى قتال در راه خدا هشدار مىدهد ،كه همه آنها
مؤمنند ،و با اسال م خود و تسلیم شدنشان در برابر خداى تعالى آخرت را با زندگى دنیا
خریدهاند.
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آنگاه به فایده قتال -البته قتال به وجه حسن -كه به هر حال اجرى عظیم است
تصریح نموده ،مىفرماید « :و من یقاتل فى سبیل هللا  »،...با این كالم خود بیان كرد كه امر
رزمنده در راه خدا منتهى به یكى از دو سرانجام محمود و پسندیده مىشود ،یا منتهى به این
مى شود كه در راه خدا كشته شود ،و یا به این كه بر دشمن خدا غلبه پیدا كند ،و او به هر
حال اجرى عظیم خواهد داشت ،و اگر شق سوم سرنوشت جنگ كه عبارت از فرار كردن
كه نه كشتن است و نه كشته شدن را ذكر نكرد ،براى این بود كه اشاره كند به این كه
رزمنده در راه خدا فرار نمىكند .
و اگر از میان دو سرنوشت محتمل ،اول سرنوشت كشته شدن را نام برد ،و بعدا
سرنوشت غلبه را ،براى این بود كه ثواب كشته شدن بیشتر ،و پایدارتر است ،چون رزمنده
غالب و كسى كه دشمن خدا را شكست مىدهد ،هر چند كه اجر عظیم برایش نوشته شده ،اال
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
وادارش ساخته در اثر ارتكاب گناه آن اجر عظیمى را كه داشت از دست بدهد ،چون بعضى
از كارها هست كه اجر اعمال صالحه را حبط مىكند ،یعنى خنثى مىسازد ،به خالف كشته
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
دریافت مىدارد ،ولى غلبه و پیروزى بر دشمن هر چند كه غلبهاش در راه خدا بوده ،لیكن
امرش در استیفاى اجرش مراعى و پا در هوا است.

چرا در راه خدا و نجات مستضعفان پیکار نمی کنند؟
 « َو َما لَك ْم ال تُقَتِلُونَ فى سبِی ِل َّساء َو ْال ِو ْلدَ ِن
الر َجا ِل َو النِ ِ
َّللاِ َو ْال ُمست َضعَفِینَ ِمنَ ِ
الَّذِینَ یَقُولُونَ َربَّنَا أ َ ْخ ِرجْ نَا ِم ْن َه ِذ ِه ْالقَ ْریَ ِة الظا ِل ِم أ َ ْهلُ َها َو اجْ عَل لَّنَا ِمن لَّد ُنك َو ِلیًّا
َصیرا!
َو اجْ عَل لَّنَا ِمن لَّد ُنك ن ِ
 چرا در راه خدا و نجات بیچارگان از مردان و زنان و كودكان پیكار نمىكنند؟بیچارگانى كه مىگویند بار الها ما را از این سرزمین كه مردمش همه
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،
استفهامى كه به یاد شنونده مىآورد كه قتالشان قتال در راه خدا است ،و فراموش نكنند ،كه
در چنین قتالى هدف زندگى سعیدشان تامین مىشود ،چون در زندگى سعیده هیچ آرزو و
هدفى جز رضوان خدا ،و هیچ سعادتى پرمحتواتر از قرب به خدا نیست ،و به یاد داشته
باشند كه قتالشان قتال در راه مردم و زنان و كودكانى است كه به دست غداران روزگار به
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استضعاف كشیده شدهاند .
و بنا بر این در این آیه شریفه تحریك و تهییجى است براى تمامى مؤمنین ،چه
آنهایى كه ایمانشان خالص است و چه آنهایى كه ایمانشان ضعیف و ناخالص است.
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.
و اما آنهایى كه ایمانشان ناخالص است ،اگر یاد خدا تكانشان داد كه هیچ ،و اگر یاد
خدا كافى نبود این معنا تكانشان مىدهد كه اوال این قتالشان قتال در راه خدا است ،و ثانیا
قتال در راه نجات مشتى مردم ناتوان است ،كه به دست كفار استضعاف شدهاند ،و خالصه
كالم این كه آیه شریفه به این دسته از مردم مىفرماید اگر ایمان به خدایتان ضعیف است،
حداقل غیرت و تعصب كه دارید ،و همین غیرت و تعصب اقتضا مىكند از جاى برخیزید و
شر دشمن را از سر یك مشت زن و بچه و مردان ضعیف كوتاه كنید .
آرى اسالم هر چند كه هر سبب و نسبى را در برابر ایمان هیچ و پوچ دانسته ،لیكن
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-
در صورتى كه مسلمان باشند -فداكارى كند ،و غیرت به خرج دهد ،كه اگر چین كند
مستضعفین از خویشاوندان خود را نجات دهد ،همین عمل نیز باالخره سبیل هللا خواهد شد،
نه این كه در مقابل سبیل هللا عنوانى دیگر داشته باشد .
در آیه این مستضعفین بعضى از مؤمنین و پارهاى از آنها فرض شدهاند ،چون همان
طور كه قبال خاطرنشان ساختیم كسانى هستند كه هللا و ربوبیت او را قبول دارند ،و
مىگویند «:ربنا اخرجنا من هذه القریة  »1...و عالوه بر این كه مؤمنند مظلوم و بیچاره و
معذبند و داد مظلومى سر مىدهند ،استغاثه و التماس مىكنند ،كه :پروردگارا ما را از این
شهرى كه اهلش ستمكارند نجات بده !
« و اجعل لنا من لدنك ولیا و اجعل لنا من لدنك نصیرا !» و از این مناجاتشان
فهمیده مىشود ،از خدا تمناى ولى و یاورى كردهاند ،اما راضى نشدند خود آن ولى را صدا
بزنند ،بلكه از پروردگارشان خواستهاند ولى و نصیرى به یاریشان بفرستد.

گفتارى كوتاه پیرامون مساله غیرت و تعصب
در آیهاى كه گذشت همان طور كه اشاره كردیم همه مؤمنین یعنى آنهایى كه واقعا
مؤمنند و آنهایى كه ایمانى مستعار دارند را تحریك مىكرد براى قتال با دشمنان ،و غیرت و
تعصب آنان را به هیجان مىآورد ،و این كارى است كه هر مربى و رهبرى با مردم خود
مىكند ،و لیكن خواننده محترم اگر آیه شریفه را به دقت در نظر بگیرد و آنگاه رفتارى كه
خود ما به عنوان یك موجود طبیعى و به حكم آن چه طبیعت اقتضا مىكند عمل مىكنیم
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مقایسه كند ،آن وقت ادبى از قرآن مىبیند كه به راستى شگفتآور است:
توضیح این كه جاى هیچ تردیدى نیست كه در ساختمان بدنى و روحى انسان چیزى
به كار رفته كه آدمى را در مواقعى كه احساس كند دیگران به منافع او تجاوز مىكنند ،و
رعایت احترام مقدسات( مثال اطفال و ناموس )،او را نمىكنند ،و یا در صددند آبروى او را
بریزند ،و خاندان او را هتك نمایند ،و یا كارى دیگر از این قبیل بكنند وادار به دفاع
مى سازد ،و این لزوم دفاع از خود و از متعلقات خود حكمى است كه فطرت به گردن بشر
انداخته ،و به وى الهام كرده ،چیزى كه هست بكار بردن این نیرو ،و یا بگو اطاعت از این
حكم فطرت دو جور انجام مىشود ،یكى به نحو شایسته و آن این است كه هم بكاربستنت به
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
باطل شد ،كه معلوم است در این صورت چه فساد و شقاوتى در پى دارد ،و چقدر نظام
امور زندگى را به هم مىزند .
اسالم مساله غیرت و تعصب را باطل معرفى نكرده بلكه اصل آن را حفظ نموده،
زیرا غیرت ریشه در فطرت انسان دارد ،و اسالم هم دین فطرت است ،ولى در جزئیات آن
دخالت كرده است ،و فرموده آن قدر از غیرت و تعصب كه مطابق با فطرت است ،حق
است ،و شاخ و برگى كه اقوام به آن دادهاند ،باطل است ،این اوال ،و در ثانى همین ودیعه
فطرى را یعنى غیرت و تعصب را از هر سویى به سوى خداى تعالى برگردانیده ،و سپس
موارد بسیارى كه دارد همه را در یك قالب ریخت ،و آن قالب عبارت است از توحید ،مثال
یكى از موارد تعصب ،تعصب در باره مردان است ،كه زنان در باره آنان تعصب
مى ورزند ،یكى دیگر در باره زنان است ،كه مردان نسبت به آنان غیرت و تعصب به خرج
مىدهند ،یكى دیگر در باره اطفال و كودكان ،و به طور كلى فرزندان است ،كه پدران و
مادران در باره آنان تعصب مىورزند ،همه اینها را رنگ توحید داد ،به این معنا كه هر جا
تعصب ورزیدن ،خداپسند باشد ،باید تعصب ورزید ،هر جا نباشد نباید اعمال كرد.

مقایسه جهاد در راه خدا ،و پیکار در راه طاغوت
 « الَّذِینَ َءا َمنُوا یُقَتِلُونَ فى سبِی ِل َّت
َّللاِ َو الَّذِینَ َكفَ ُروا یُقَتِلُونَ فى س ِبی ِل الطغُو ِ
ْطن كانَ ض ِعیفا !
ْطن ِإ َّن َك ْیدَ الشی ِ
فَقَتِلُوا أ َ ْو ِلیَا َء الشی ِ
 كسانى كه ایمان آوردهاند ،در راه خدا پیكار مىكنند ،و آنها كه كفر را پیشهخود كردهاند در راه طاغوت مىجنگند ،پس شما اى مؤمنان با یاران شیطان
پیكار كنید ،كه كید شیطان همیشه ضعیف بوده است !»
در این آیه شریفه بین الذین آمنوا و بین الذین كفروا از نظر چگونه قتال كردن
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مقایسه شده است ،كه مؤمنین چه جور قتال مىكنند ،و كفار چگونه؟ و به عبارتى دیگر از
جهت نیت هر یك از دو طایفه در قتال كردنشان مقایسه شده است ،تا با این بیان شرافت و
فضیلت مؤمنین بر كفار در طریقه زندگیشان معلوم شود ،و روشن گردد كه طریقه مؤمنین،
به خداى سبحان منتهى مىگردد ،و تكیه مؤمنین بر جناب او است ،ولى راه كفار به طاغوت
منتهى مىشود ،و در نتیجه این روشنگرى ،مؤمنین به سوى قتال با كفار تحریك مىشوند .
« فقاتلوا اولیاء الشیطان ان كید الشیطان كان ضعیفا »،آنهایى كه راه كفر را پیش
گرفتهاند ،بدان جهت كه در راه طاغوت قرار گرفتهاند ،از والیت خداى تعالى خارج
شدهاند ،و در نتیجه دیگر موالیى ندارند ،ولى آنان همان ولى شرك و پرستش غیر خداى
تعالى است ،و او شیطان است ،پس ولى كفار شیطان است ،و ایشان نیز اولیاى اویند .
و این كه در آخر آیه فرمود :كید شیطان ضعیف است ،دلیلش این است كه روش
طاغوت كه همان كید شیطان باشد ،چیزى جز ضعف نیست ،و به همین جهت است كه
مؤمنین را به بیان ضعف روش كفار تشویق و بر قتال كفار تشجیع مىكند ،و بر كسى
پوشیده نیست كه ضعف كید شیطان نسبت به راه خدا با قوت آن نسبت به افراد هواپرست
منافاتى ندارد.
در تفسیر عیاشى از سلیمان بن خالد از امام صادق علیهالسالم روایت شده كه
فرمود :خداى تعالى كسانى را كه گفتند :خداى چه رحمى به ما كرد كه با رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم نبودیم و آسیب ندیدیم ،را مؤمن خوانده و فرموده «:یا ایها الذین آمنوا
خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا  -تا آنجا كه اگر مصیبتى به شما برسد مىگویند
خدا به ما انعام كرد ،كه با شما نبودیم  »،...و چنین به نظر مىرسد كه به راستى مؤمنند در
حالى كه مؤمن نیستند كه هیچ ،بلكه هیچ كرامتى هم ندارند ،ولى چون جزء جمعیت مؤمنین
و داخل آنانند فرموده :یا ایها الذین آمنوا ،چون اگر فرضا اهل آسمان و زمین چنین سخنى
بگویند ،یعنى بگویند :خدا چه انعامى به ما كرد كه با رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم
نبودیم ،به همین خاطر مشرك مىشدند ،پس افرادى كه قرآن كریم این گفتار را از ایشان
حكایت مىكند مشرك بودند ،چون به قول معروف هم خدا را مىخواستند و هم خرما را،
وقتى مصیبتى به مسلمانان مىرسید چنین مىگفتند ،و وقتى مسلمانان به غنیمتى مىرسیدند،
مىگفتند اى كاش ما نیز با آنان بودیم و به رستگارى عظیمى رستگار مىشدیم ،یعنى در راه
خدا جنگ مىكردیم و غنیمت مىبردیم.
مؤلف :این معنا را طبرسى در مجمع و قمى در تفسیر خود از آن جناب روایت
كردهاند و منظور آن جناب از شرك ،شرك معنوى است نه ظاهرى كه باعث كفر بشود ،و
ظاهر احكام اسالم را از صاحبش سلب كند.
( مستند :آیه  71سوره نساء المیزان ج  4 :ص ) 664 :
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فرمان جنگ با مشرکین مکه:
تبیین اهداف و شرایط جنگ
َّللا الَّذِینَ یُقَ ِتلُونَ ُك ْم َو ال ت َ ْعتَد ُوا ِإ َّن َّ
َّللاَ ال ی ُِحب ْال ُم ْعتَدِینَ َ ،و
” َو قَ ِتلُوا فى س ِبی ِل َّ ِ
ا ْقتُلُو ُه ْم َحیْث ث َ ِق ْفت ُ ُمو ُه ْم َو أ َ ْخ ِر ُجو ُهم ِم ْن َحیْث أ َ ْخ َر ُجو ُك ْم َو ْال ِفتْنَةُ أَشدُّ ِمنَ ْالقَتْ ِل َو
سج ِد ال َح َر ِام َحتى یُقَتِلُو ُك ْم فِی ِه فَإِن قَت َلُو ُك ْم فَا ْقتُلُو ُه ْم َكذَ ِلك َجزَ ا ُء
ال تُقَتِلُو ُه ْم ِعندَ ال َم ِ
ْال َك ِف ِرینَ  ،فَإ ِ ِن انت َه ْوا فَإ ِ َّن َّ
َّللاَ َ
ور َّر ِحی ٌم،
غفُ ٌ
َو قَتِلُو ُه ْم َحتى ال ت َ ُكونَ فِتْنَةٌ َو یَ ُكونَ الد ُ
على
ِین ََّّللِ فَإ ِ ِن انت َه ْوا فَال ُ
عد َْونَ إِال َ
الظ ِل ِمینَ ،
علَ ْی ِه
الش ْه ُر ال َح َرا ُم ِبالش ْه ِر ال َح َر ِام َو ال ُح ُر َمت ِق
ٌ
علَ ْی ُك ْم فَا ْعتَد ُوا َ
صاص فَ َم ِن ا ْعتَدَى َ
َّللاَ َو ا ْعلَ ُموا أ َ َّن َّ
علَ ْی ُك ْم َو اتَّقُوا َّ
َّللاَ َم َع ْال ُمتَّقِینَ ،
بِ ِمثْ ِل َما ا ْعتَدَى َ
َّللاِ َو ال ت ُ ْلقُوا ِبأ َ ْیدِی ُك ْم ِإلى الت ْهلُ َك ِة َو أَحْ ِسنُوا ِإ َّن َّ
َو أَن ِفقُوا فى س ِبی ِل َّ
یحب
َّللاَ ِ
ْال ُمحْ ِسنِینَ !

-

-

-

-

-

-

و در راه خدا با كسانى كه با شما سر جنگ دارند كارزار بكنید اما تعدى روا
مدارید كه خدا متجاوزان را دوست نمىدارد،
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
اینكه ایشان در آنجا با شما جنگ آغاز کنند ،كه اگر خود آنان حرمت مسجد
الحرام را رعایت ننموده جنگ را با شما آغاز كردند شما هم بجنگید كه سزاى
كافران همین است،
اگر از شرارت و جنگ در مكه دست برداشتند شما هم دست بردارید كه خدا
آمرزگارى رحیم است،
و با ایشان كارزار كنید تا به كلى فتنه ریشهكن شود و دین تنها براى خدا شود
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
همه حرمتها جایز دانسته پس هر كس بر شما ستم كرد شما هم به همان
اندازه 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،
و در راه خدا انفاق كنید و خویشتن را به دست خود به هالكت نیفكنید و احسان
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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
غرض را ایفا مىكنند ،و آن عبارت است از فرمان جنگ براى اولین بار با مشركین مكه،
و اینكه مىگوئیم با خصوص مشركین مكه از اینجا مىگوئیم كه در این آیات به ایشان
تعریض شده ،كه مؤمنین را از مكه بیرون كردند ،و نیز متعرض مساله فتنه و امر قصاص
است ،و نیز نهى مىفرماید از اینكه این جنگ را پیرامون مسجد الحرام انجام دهند ،مگر
اینكه مشركین در آنجا جنگ را آغاز كنند و همه اینها امورى است مربوط به مشركین مكه .
عالوه بر این در این آیات قتال را مقید به قتال كرده ،و فرموده ”:و قاتلوا فى
سبیل هللا ،الذین یقاتلونكم -در راه خدا قتال كنید با كسانى كه با شما قتال مىكنند!“ و معلوم
است كه معناى این كالم اشتراط قتال به قتال نیست ،و نمىخواهد بفرماید اگر قتال كردند
شما هم قتال كنید ،چون در آیه كلمه اگر به كار نرفته است.
بلكه ظاهر آیه این است كه فعل یقاتلونكم براى حال و وصفى باشد براى اشاره و
معرفى دشمن و مراد از جملة ”الذین یقاتلونكم ( “،الذین حالهم حال القتال مع المؤمنین)،
باشد ،یعنى كسانى كه حالشان حال قتال با مؤمنین است ،و كسانى كه در مكه چنین حالى را
داشتهاند همان مشركین مكه بودند.
پس سیاق این آیات سیاق آیة ” :اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان هللا على
نصرهم لقدیر ،الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق ،اال ان یقولوا ربنا هللا “،...است كه اذن
در آن اذنى است ابتدائى ،در قتال با مشركینى كه مقاتله مىكنند نه اینكه معنایش شرط باشد.
عالوه بر اینكه آیات پنجگانه همه متعرض بیان یك حكم است ،با حدود و اطرافش
و لوازمش به این بیان كه جملة ” و قاتلوا فى سبیل هللا!“ اصل حكم را بیان مىكند و جملة ”
ال تعتدوا “،...حكم نامبرده را از نظر انتظام تحدید مىكند ،و جمله”واقتلوهم  “،...از جهت
تشدید آن را تحدید مىنماید و جملة” وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام  “،...آن را از جهت
مكان و جملة ” و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة  “،...از جهت زمان و مدت تحدید مىنماید ،و
جملة ” الشهر الحرام  “،...بیان مىكند كه این حكم جنبه قصاص در جنگ و آدمكشى و
خالصه معامله به مثل دارد ،نه جنگ ابتدائى و تهاجمى و جملة ” و انفقوا  “،...مقدمات
مالى این قتال را فراهم مىكند ،تا مردم براى مجهز شدن انفاق كنند ،پس به نظر نزدیك
چنین مى رسد كه نزول هر پنج آیه در باره یك امر بوده باشد ،و آن تشریع قتال با مشركین
مكه است كه ،سر جنگ با مؤمنین داشتند.
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هدف :فی سبیل هللا بودن جنگ ،و عنوان دفاعی آن
 ” و قاتلوا فى سبیل هللا الذین یقاتلونكم “!...قتال به معناى آن است كه شخصى قصد كشتن كسى را كند ،كه او قصد كشتن وى
را دارد ،و در راه خدا بودن این عمل به این است كه غرض تصمیم گیرنده اقامه دین و
اعالى كلمه توحید باشد ،كه چنین قتالى عبادت است كه باید با نیت انجام شود ،و آن نیت
عبارت است از رضاى خدا و تقرب به او ،نه استیال بر اموال مردم و ناموس آنان .
پس قتال در اسالم جنبه دفاع دارد ،اسالم مىخواهد به وسیله قتال با كفار از حق
قانونى انسان ها دفاع كند ،حقى كه فطرت سلیم هر انسانى به بیانى كه خواهد آمد آن را براى
انسانیت قائل است ،آرى از آنجائى كه قتال در اسالم دفاع است ،و دفاع بالذات محدود به
زمانى است كه حوزه اسالم مورد هجوم كفار قرار گیرد ،به خالف جنگ كه معناى واقعیش
تجاوز و خروج از حد و مرز است ،لذا قرآن كریم دنبال فرمان قتال فرمود ”:و ال تعتدوا ان
هللا ال یحب المعتدین -تجاوز مكنید كه خدا تجاوزكاران را دوست نمىدارد! “
تعتدوا به معناى بیرون شدن از حد است ،و نهى از اعتدا نهیى است مطلق ،در
نتیجه مراد از آن مطلق هر عملى است كه عنوان تجاوز بر آن صادق باشد ،مانند قتال قبل
از پیشنهاد مصالحه بر سر حق ،و نیز قتال ابتدائى ،و قتل زنان و كودكان ،و قتال قبل از
اعالن جنگ با دشمن ،و امثال اینها ،كه سنت نبویه آن را بیان كرده است.

فرمان کشتارمشرکین و پایان دادن به فتنه ایذای مسلمانان
” َو ا ْقتُلُو ُه ْم َحیْث ث َ ِق ْفت ُ ُمو ُه ْم َوأ َ ْخ ِر ُجو ُهم ِم ْن َحیْث أ َ ْخ َر ُجو ُك ْم َو ْال ِفتْنَةُ أَشدُّ ِمنَ
ْالقَتْ ِل“!...
معناى آیه همان معنائى است كه آیه ”:فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم  -مشركین
را بكشید هر جا كه آنان را یافتید “،بدان معنا است.
كلمه فتنه به معناى هر عملى است كه به منظور آزمایش حال چیزى انجام گیرد،
و بدین جهت است كه هم خود آزمایش را فتنه مىگویند و هم مالزمات غالبى آن را ،كه
عبارت است از شدت و عذابى كه متوجه مردودین در این آزمایش یعنى گمراهان و
مشركین مى شود ،در قرآن كریم نیز در همه این معانى استعمال شده و منظور از آن در آیه
مورد بحث شرك به خدا و كفر به رسول و آزار و اذیت مسلمین است ،همان عملى كه
مشركین مكه بعد از هجرت و قبل از آن با مردم مسلمان داشتند .
پس معناى آیه این شد كه علیه مشركین مكه كمال سختگیرى را به خرج دهید ،و
آنان را هر جا كه برخوردید به قتل برسانید ،تا مجبور شوند از سرزمین و وطن خود كوچ
كنند ،همانطور كه شما را مجبور به جالى وطن كردند ،هر چند كه رفتار آنان با شما
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سختتر بود ،براى اینكه رفتار آنان فتنه بود ،و فتنه بدتر از كشتن است ،چون كشتن تنها
انسان را از زندگى دنیا محروم مىكند ،ولى فتنه مایه محرومیت از زندگى دنیا و آخرت و
انهدام هر دو نشأه است.
” وال تقاتلوهم عند المسجد الحرام ،حتى یقاتلوكم فیه  “،...در این جمله مسلمین را
نهى مىكند از قتال در مسجد الحرام ،براى اینكه حرمت مسجد الحرام را حفظ كرده باشند.
” فان انتهوا فان هللا غفور رحیم “،انتهاء به معناى امتناع و خوددارى از عملى
است ،و منظور در اینجا خوددارى از مطلق جنگ در كنار مسجد الحرام است ،نه
خوددارى از مطلق قتال بعد از مسلمان شدن دشمن و به اطاعت اسالم درآمدن ،چون
عهدهدار این معنا جملة” فان انتهوا فال عدوان  “،...است.

تعیین زمان برای پایان قتال
 ” و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة و یكون الدین هلل! “این آیه مدت قتال را تحدید مىكند ،و كلمه فتنه در لسان این آیات به معناى شرك
است ،به اینكه بتى براى خود اتخاذ كنند ،و آن را بپرستند ،آنطور كه مشركین مكه مردم را
وادار به آن مىكردند ،دلیل اینكه گفتیم فتنه به معناى شرك است جملة” و یكون الدین هلل“،
است ،و آیه مورد بحث نظیر آیة ” و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة ،و ان تولوا فاعلموا ان هللا
مولیكم نعم المولى و نعم النصیر “،است كه مىفرماید با مشركین قتال كنید تا زمانى كه
دیگر شركى باقى نماند حال اگر پشت كردند بدانید كه سرپرست شما تنها خداست ،كه چه
خوب سرپرست و چه خوب یاورى است .
آیه نامبرده این داللت را دارد كه قبل از قتال باید مردم را دعوت كرد و اگر
دعوت را پذیرفتند كه قتالى نیست ،و اگر دعوت را رد كردند آن وقت دیگر والیتى ندارند،
یعنى دیگر خدا كه نعم الولى و نعم النصیر است ولى و سرپرست ایشان نیست و دیگر
یاریشان نمىكند ،چون خدا تنها بندگان مؤمن خود را یارى مىفرماید.
و معلوم است كه منظور از قتال این است كه دین براى خدا به تنهائى شود و قتالى
كه چنین هدفى دارد و تنها به این منظور صورت مىگیرد معنا ندارد بدون دعوت قبلى به
دین حق كه اساسش توحید است آغاز شود.
مراد از اینكه فرمود ” :تا آنكه دین براى خدا شود “،این است كه مردم اقرار به
توحید كنند و خدا را بپرستند و اهل كتاب اقرار به توحید دارند هر چند كه توحیدشان توحید
نیست و این اقرارشان در حقیقت كفر به خدا است ،همچنانكه خداى تعالى در این باره
فرموده ”:انهم ال یؤمنون باهلل و الیوم االخر و ال یحرمون ما حرم هللا و رسوله و ال یدینون
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دین الحق  -ایشان ایمان به خدا و روز جزا ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم كرده
حرام نمىدانند و به دین حق متدین نمىشوند “،و لیكن اسالم بهمین توحید اسمى از ایشان
قناعت كرده ،مسلمین را دستور داده با ایشان قتال كنند تا حاضر به جزیه شوند و در نتیجه
كلمه حق بر كلمه آنان مسلط گشته دین اسالم بر همه ادیان قاهر شود.
” فان انتهوا فال عدوان اال على الظالمین  “،...یعنى اگر دست از فتنه برداشته و
به آنچه شما ایمان آوردهاید ایمان آوردند دیگر با ایشان مقاتله مكنید ،و دیگر عدوانى نیست
مگر بر ستمگران ،پس آیه شریفه مورد بحث نظیر آیة ” فان تابوا و اقاموا الصلوة و آتوا
الزكوة فاخوانكم فى الدین “،مىباشد .
( مستند :آیه  190تا  195سوره بقره المیزان ج  2 :ص )87 :

امر به آمادگی و تجهیز قوا در مقابله با دشمن جامعه اسالمی
اط ْال َخ ْی ِل
 « َو أ َ ِعدُّوا لَ ُهم َّما است َط ْعتُم ِمن قُ َّوةٍ َو ِمن ِربَ ِعد َُّوك ْم َو َءاخ َِرینَ ِمن د ُونِ ِه ْم ال ت َ ْعلَ ُمونَ ُه ُم َّ
َّللاُ یَ ْعلَ ُم ُه ْم َو
َ
سبِی ِل َّ
َّللاِ ی َُوف إِلَ ْی ُك ْم َو أَنت ُ ْم ال تُظلَ ُمونَ !
 و آماده كنید براى كارزار با ایشان هر چه را مىتوانید از نیرو و از اسبان بستهشده كه بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خود را و دیگران را از غیر ایشان كه
شما آنان را نمىشناسید و خدا مىشناسد ،و آنچه كه در راه خدا خرج كنید به
شما پرداخت مىشود و به شما ظلم نخواهد شد!»
عد َُّو َّ
َّللاِ َو
ت ُ ْر ِهبُونَ ِب ِه َ
َما تُن ِفقُوا ِمن ش ْىءٍ فى

اعدوا به معناى تهیه كردن چیزى است تا انسان با آن چیز به هدف دیگرىكه دارد
برسد ،كه اگر قبال آنرا تهیه ندیده بود به مطلوب خود نمىرسید.
قوة به معناى هر چیزى است كه با وجودش كار معینى از كارها ممكن مىگردد ،و
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.
اینكه فرمود «:و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل »،امر عامى است
به عموم مؤمنین كه در قبال كفار به قدر توانائیشان از تداركات جنگى كه به آن احتیاج پیدا
خواهند كرد تهیه كنند ،به مقدار آنچه كه كفار بالفعل دارند و آنچه كه توانائى تهیه آن را
دارند.
مساله جنگ و جدال و اختالفاتى كه منجر به جنگهاى خسارتزا مىشود امرى
است كه در مجتمعات بشرى گریزى از آن نبوده و خواه ناخواه پیش مىآید ،و اگر این امر
قهرى نبود انسان در خلقتش به قوائى كه جز در مواقع دفاع بكار نمىرود از قبیل غضب و
شدت و نیروى فكرى ،مجهز نمىشد.
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پس اینكه مىبینیم انسان به چنین قوائى در بدن و در فكرش مجهز است خود دلیل
بر این است كه وقوع جنگ امرى است اجتناب ناپذیر ،و چون چنین است به حكم فطرت بر
جامعه اسالمى واجب است كه همیشه و در هر حال تا آنجا كه مىتواند و به همان مقدارى
كه احتمال مىدهد دشمنش مجهز باشد مجتمع صالحش را مجهز كند.
و در تعالیم عالیه دین فطرى اسالم كه دین قیم است و خداى تعالى آن را براى بشر
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 فقیر ،آزاد و برده ،مرد و زن ،فرد و جماعت و بعض و كل را بطور مساوى رعایت
كرده است ،حكومتش فردى استبدادى نیست تا قائم به خواستههاى شخص حاكم باشد ،و او
به دلخواه خود در جان و عرض و مال مردم حكومت كند .و حكومت اكثریت یعنى پارلمانى
هم نیست تا بر طبق خواسته اكثر افراد دور زده و منافع ما بقى پایمال شود ،یعنى نصف
جمعیت به اضافه یك به مراد خود رسیده و نصف منهاى یك آن محروم گردد.
و شاید سر اینكه بعد از خطاب به شخص رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهو سلم در آیات
قبل خطاب را متوجه عموم مردم كرده و فرموده «:و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة »،همین
نكته باشد ،زیرا گفتیم كه حكومت اسالمى حكومتى است انسانى ،به این معنا كه حقوق همه
افراد انسانها را رعایت نموده و به خواستههاى آنان احترام مىگذارد ،و لو هر كه مىخواهد
باشد ،نه اینكه خواستههاى افراد را فداى خواسته یك نفر و یا خواسته اكثریت كرده باشد.
و چون چنین است دشمن منافع یك جامعه اسالمى دشمن منافع تمامى افراد است ،و
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
دشمن نگهدارند ،گو اینكه پارهاى از ذخیرههاى دفاعى هست كه تهیه آن جز از عهده
حكومتها بر نمىآید ،و لیكن پارهاى دیگر هم هست كه مسؤول تهیه آن خود افرادند ،چون
حكومت هر قدر هم نیرومند و داراى امكانات زیادى باشد به افراد مردم محتاج است ،پس
مردم هم بنوبه خود باید قبال فنون جنگى را آموخته و خود را براى روز مبادا آماده كنند.
پس تكلیف « و اعدوا  »،...تكلیف به همه است!
« ترهبون به عدو هللا و عدوكم و آخرین من دونهم ال تعلمونهم هللا یعلمهم »،این
قسمت از آیه شریفه در مقام بیان تعلیل جمله واعدوا لهم است ،و معنایش این است كه این
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
براى این بود كه هم واقع را بیان كرده باشد و هم اینكه ایشان را تحریك نموده باشد .
و اینكه فرمود «:و آخرین من دونهم ال تعلمونهم »،منظور از آخرین ،آن افرادى
هستند كه مؤمنین از دشمنى آنان بى خبرند ،و منظور از اولین آن افرادى هستند كه مؤمنین
ایشان را به دشمنى خدا و دشمنى خودشان مىشناسند ،و بطورى كه از اطالق لفظ آیه

50

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهل و هفتم :جنگ و صلح-مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم

برمىآید منظور از آن افرادى كه مؤمنین ایشان را نمىشناسند نه تنها آن افراد منافقى هستند
كه مؤمنین را به عداوت تهدید مىكنند ،و مؤمنین از خطر آنان بى خبرند ،چون در میان
مؤمنین عالمت و امتیازى نداشته و در لباس مؤمنین و در زى ایشان با خود ایشان نماز
مىخوانند و روزه مىگیرند و به حج مىروند ،و بحسب ظاهر جهاد مىكنند ،بلكه غیر
منافقین یعنى كفارى را هم كه مؤمنین هنوز مبتالى به آنان نشدهاند شامل مىشود.
( مستند :آیه  60سوره انفال المیزان ج  9 :ص )151 :

مقابله صد نفر با هزار نفر در جنگهای اولیه اسالم
صبرونَ یَ ْغ ِلبُوا
شرونَ
ُ
على ْال ِقت َا ِل إِن یَ ُكن ِمن ُك ْم ِع ُ
ى َح ِر ِ
ض ْال ُمؤْ ِمنِینَ َ
 « یَأَی َها النَّب َُّین َو ِإن َی ُكن ِمنكم ِمائ َةٌ یَ ْغ ِلبُوا أ َ ْلفا ً ِمنَ الَّذِینَ َكفَ ُروا ِبأَنَّ ُه ْم قَ ْو ٌم ال یَ ْفقَ ُهونَ !
ِمائَت ِ
 هان اى پیغمبر! تحریض كن مؤمنین را بر كارزار اگر از شما بیست نفربااستقامت یافت شوند بر دویست نفر غلبه مىیابند و اگر از شما صد نفر باشند
بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدند غالب مىشوند ،به خاطر اینكه آنان
مردمى هستند كه نمىفهمند!»
می فرماید :بیست نفر صابر از شما بر دویست نفر از كسانى كه كافر شدهاند غالب
مىشود ،و صد نفر صابر از شما بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدهاند غالب مىآیند ،و
این غلبه به علت این است كه كفار مردمى هستند كه نمىفهمند.
و همین نبودن فهم در كفار ،و در مقابل ،بودن آن در مؤمنان باعث شده كه یك نفر
از بیست نفر مؤمن ،بیشتر از ده نفر از دویست نفر كافر ،به حساب آید ،و بر همین اساس
آیه شریفه حكم كلى خود را روى همین حساب برده و مىفرماید :بیست نفر از مؤمنین بر
دویست نفر از كفار غالب مىشوند ،و سرش این است كه مؤمنان در هر اقدامى كه مىكنند
اقدامشان ناشى از ایمان به خداست ،و ایمان به خدا نیرویى است كه هیچ نیروى دیگرى
معادل آن نبوده و در برابر آن تاب مقاومت نمىآورد ،چون بدست آوردن نیروى ایمان مبنى
بر فهم صحیح است ،و همین فهم صحیح صاحبش را به هر خلق و خوى پسندیدهاى متصف
مىسازد ،و او را شجاع و با شهامت و پر جرأت و داراى استقامت و وقار و آرامش قلب و
وثوق به خدا بار مىآورد ،چنین كسى اطمینان و یقین دارد به اینكه به هر تقدیر چه كشته
شود و چه بكشد برد با اوست ،زیرا در هر دو تقدیر پاداشش بهشت است ،و او در خود
مصداقى براى مرگ به آن معنائى كه كفار معتقدند و آنرا نابودى مىپندارند نمىبیند،
بخالف كفار كه اتكاءشان همه بر هواى نفس و اعتمادشان همه بر ظواهرى است كه شیطان
در نظرشان جلوه مى دهد ،و معلوم است دلهائى كه تمام اعتمادشان بر هوا و هوس است
هرگز متفق نمىشوند ،و اگر هم احیانا متفق شوند اتفاقشان دائمى نیست ،و دوامشان تا جائى
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است كه پاى جان به میان نیاید و گر نه از آنجائى كه مرگ را نابودى مىدانند اتفاقشان مبدل
به تفرقه مىشود.
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
درمىرود ،مخصوصا مخاطرات عمومى كه تاریخ نشان مىدهد زودتر از هر خطر دیگرى
این قبیل مردم را از پاى درمىآورد ،مانند از پاى درآمدن مشركان در جنگ بدر ،كه با
كشته شدن هفتاد نفر همه فرارى شدند ،با اینكه عدهشان هزار نفر بود ،و نسبت هفتاد با
هزار تقریبا نسبت یك است به چهارده ،پس فرارى شدن ایشان در حقیقت به معناى فرارى
شدن چهارده نفر از یك نفر است ،و این نیست مگر بخاطر فقه مؤمنان كه خود علم و ایمان
را در بر دارد ،و بخاطر جهل كفار كه خود مالزم با كفر و هوىپرستى است.
( مستند :آیه  66سوره انفال المیزان ج  9 :ص )161 :
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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
صبرونَ یَ ْغ ِلبُوا
شرونَ
ُ
على ْال ِقت َا ِل ِإن یَ ُكن ِمن ُك ْم ِع ُ
ى َح ِر ِ
ض ْال ُمؤْ ِمنِینَ َ
 « یَأَی َها النَّب َُّین َو إِن یَ ُكن ِمنكم ِمائ َةٌ یَ ْغ ِلبُوا أ َ ْلفا ً ِمنَ الَّذِینَ َكفَ ُروا ِبأَنَّ ُه ْم قَ ْو ٌم ال یَ ْفقَ ُهونَ !
ِمائَت ِ
 ْالئنَ َخفَّف ََّین
عن ُك ْم َو َ
َّللاُ َ
ع ِل َم أ َ َّن فِی ُك ْم ض ْعفا ً فَإِن یَ ُكن ِمنكم ِمائ َةٌ صابِ َرة ٌ یَ ْغ ِلبُوا ِمائَت ِ
َّللاِ َو َّ
ین ِبإ ِ ْذ ِن َّ
الصبرینَ !
َّللاُ َم َع
َو ِإن یَ ُكن ِمن ُك ْم أ َ ْل ٌ
ِ
ف یَ ْغ ِلبُوا أ َ ْلفَ ِ
 هان اى پیغمبر! تحریض كن مؤمنین را بر كارزار اگر از شما بیست نفربااستقامت یافت شوند بر دویست نفر غلبه مىیابند و اگر از شما صد نفر باشند
بر هزار نفر از كسانى كه كافر شدند غالب مىشوند ،به خاطر اینكه آنان
مردمى هستند كه نمىفهمند!
 اكنون خداوند سبك كرد از شما ،و دانست كه در شما ضعفى است ،حال اگر ازشما صد نفر صابر یافت شوند بر دویست نفر غلبه پیدا مىكنند ،و اگر از شما
صابرین
هزار نفر یافت شوند بر دو هزار نفر غالب مىآیند به اذن خدا و خدا با
ِ
است!»
یعنى اگر از شما صد صابر باشد بر دویست نفر غلبه مىكند ،و اگر صابران از
شما هزار نفر باشند بر دو هزار نفر از كفار غلبه مىكنند بر همان اساسى كه در آیه قبلى
گذشت.
و در جمله« و علم ان فیكم ضعفا »،منظور از ضعف ،ضعف در صفات روحى
است كه باالخره به ضعف در ایمان منتهى مىشود.
آرى ،یقین به حق است كه همه صفات پسندیده موجب فتح و ظفر از قبیل شجاعت و
صبر و رأى صائب از آن سرچشمه مىگیرد ،منظور از ضعف این است ،نه ضعف از
جهت نفرات و تجهیزات جنگى ،چون بدیهى است كه مؤمنین همواره در زمان رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم رو به قوت و زیادى نفرات بودند نه رو به ضعف .
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و قید« باذن هللا!» جمله یغلبوا را مقید مىكند ،و معنایش این است كه :خداوند با
اینكه شما مردمى با ایمان و صابر هستید خالف این را نمىخواهد .و از همین جا معلوم
مىشود كه جمله« وهللا مع الصابرین »،نسبت به قید باذن هللا به منزله تعلیل آن است.
با در نظر گرفتن اینكه نداشتن فقه و صبر ،و همچنین ضعف روحى از علل و
اسباب خارجیى است كه در غلبه نكردن و ظفر نیافتن مؤثر است ،بدون شك از دو آیه مورد
بحث بخوبى فهمیده مىشود كه حكم در آن دو مبنى بر اوصاف روحیى است كه در مؤمنین
و كفار اعتبار شده ،و اینكه همان قواى روحى كه در آیه اولى براى یك مؤمن اعتبار شده
بود و قوتش به اندازهاى بود كه بر قواى روحى و داخلى ده نفر كافر غلبه مىكرد چیزى
نگذشت كه آنقدر پائین آمد تا همان قوا بر بیشتر از قواى روحى دو نفر كافر نمىچربید
یعنى قواى روحى مؤمنین متوسط الحال به نسبت هشتاد در صد كاهش یافت ،و بیست
مؤمن در برابر دویست كافر كه در آیه اولى اعتبار شده بود در آیه دومى مبدل شد به صد
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
انسانها صفات اخالقى مختلفى ایجاد مىكند نیز آدمى را به این معنا راهنمائى مىنماید،
براى اینكه هر جامعه خانوادگى و حزبى كه به منظور غرضى از اغراض زندگى مادى و
یا دینى تشكیل مىیابد ،در اول تشكیل و ابتداى انعقاد به موانع و گرفتاریهائى كه از هر سو
اساس آنرا تهدید به انهدام مىكند برمىخورد و در نتیجه قواى دفاعیش بیدار گشته و آماده
مىشود تا در راه رسیدن به هدفى كه به نظرش مشروع است پیكار كند ،یعنى آن نفسانیات
كه انسان را وادار به تحذر از نامالیمات و بذل جان و مال در این راه مىكند در وى بیدار
مىشود .و همچنین به پیكار خود ادامه داده و شب و روز جان و مال خود را در این راه
صرف مىكند ،و باز تجدید قوا نموده پیش مىرود تا آنجا كه براى خود تا اندازهاى استقالل
در زندگى فراهم سازد ،و تا حدى محیط را مساعد نموده و جمعیتش فزونى یافته آسایش و
آرامش پیدا مىكند ،و شروع مىكند به عیاشى و استفاده از فواید كوششهایش ،در این هنگام
است كه آن قواى روحى كه در همه اعضاء گسترده است و اعضاء را وادار بكوشش و
عمل مىكرده آرام گشته رو به سستى مىگذارد.
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
مىشوند ،و كفه میزان این طبقه سنگینتر و كفه افراد برجسته سبكتر مىشود .و در این
مطلب فرقى میان جمعیتهاى دینى و احزاب دنیوى نیست.
آرى ،سنت طبیعى كه در نظام انسانى جریان دارد بر همه اجتماعات یكسان جارى
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مىشود ،تجربه قطعى نیز ثابت كرده كه افرادى كه به خاطر غرض مهمى ائتالف مىكنند
هر قدر عدهشان كمتر باشد در مقابل رقبا و مزاحمینشان قوىتر مىباشند و هر قدر
گرفتارى و فتنههایشان بیشتر باشد نشاطشان در كار و كوشش بیشتر و كار و كوششان در
اثر سریعتر و تیزتر است .بر عكس هر چه افرادشان بیشتر و رقبا و موانع رسیدن به
مقاصدشان كمتر باشد افرادش خمودتر و خواب آلودتر و سفیهتر خواهند بود.
دقت كافى در جنگهاى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم این معنا را روشن
مىسازد.
مثال در جنگ بدر مسلمانان پیروز شدند با اینكه عدهشان به سیصد و بیست نفر
نمىرسید آن هم در كمال فقر و نداشتن قوا و تجهیزات ،و عده كفار تقریبا سه برابر آنان بود
آن هم با داشتن عزت و شوكت و تجهیزات جنگى ،و همچنین در جنگ احد و خندق و خیبر
و مخصوصا جنگ حنین كه داستانش از همه عجیبتر بود و خداى تعالى جریان آنرا به
بیانى كه جاى تردید براى هیچ اهل بحثى باقى نگذاشته بیان كرده و فرموده «:و یوم حنین اذ
اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شیئا و ضاقت علیكم االرض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ». ...
و این آیات بر چند نكته داللت دارد:
اول :اینكه اسالم هر قدر در زمان رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم عزت و شوكت
ظاهریش بیشتر مىشد قواى روحى و درجه ایمان و فضائل اخالقى عامه مسلمین رو به
كاهش مىگذاشت ،و این تاثیر آنچنان محسوس بود كه بعد از جنگ بدر  -به مدتى كم و یا
زیاد  -این نقصان تا یك پنجم قبل از جنگ بدر رسید ،همچنانكه آیات بعد از آیه مورد بحث
تا اندازهاى به این حقیقت اشاره نموده مىفرماید «: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 »! ...
دوم :اینكه این دو آیه به حسب ظاهر با هم نازل شدهاند ،زیرا هر چند از حال
مؤمنین در دو زمان مختلف خبر مىدهند ،همچنانكه جمله« االن خفف هللا عنكم »،بدان
اشاره دارد ،و لیكن مقصود آندو مقایسه قواى روحى مؤمنان در دو زمان است و سیاق آیه
دومى طورى است كه با مستقل بودن و جدا بودن از آیه اولى نمىسازد ،و صرف اینكه
حكمشان مختلف و مربوط به دو زمان مختلف هستند باعث نمىشوند كه در دو زمان نازل
شده باشند.
بله ،اگر تنها دو حكم تكلیفى را مىرساندند و بس البته ظهور در این داشتند كه
دومى از آنها بعد از زمان نزول اولى نازل شده است .
سوم :اینكه ظاهر جمله« االن خفف هللا عنكم »،این است كه این دو آیه در مقام بیان
حكمى تكلیفى مىباشند ،چون تخفیف وقتى است كه قبال تكلیفى در میان باشد ،گو اینكه لفظ،
لفظ خبر است و لیكن منظور از آن ،امر است.
و حاصل مراد در آیه اولى این است كه باید یكى از شما مسلمین در برابر ده نفر
كفار ایستادگى كند ،و در آیه دومى این است كه اینك خداوند در تكلیف تخفیف داد و از این
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پس باید یكى از شما در برابر دو نفر از كفار مقاومت كند!
چهارم :اینكه از ظاهر تعلیل آیه اولى به فقه و آیه دومى به صبر با در نظر داشتن
اینكه مؤمنین مجاهد در هر دو آیه مقید به صبر شدهاند استفاده مىشود كه صبر ،یك نفر را
در قوت روح برابر دو نفر مثل خود مىسازد ،و فقه یك نفر برابر پنج نفر مثل خود ،و اگر
كسى هم فقه داشت و هم صبر قهرا او به تنهائى برابر ده نفر مثل خود مىشود ،و البته هیچ
وقت صبر بدون فقه تحقق پیدا نمىكند به خالف فقه كه ممكن است بدون صبر یافت شود.
پنجم :اینكه به هر حال در قتال صبر واجب است.
در تفسیر قمى مىگوید :معصوم علیهالسالم فرموده :حكم خدا در اوایل بعثت در
باره مسلمانان این بود كه یك نفر از ایشان مىبایستى در برابر ده نفر كافر مقاومت كند و
اگر فرار مىكرد مرتكب یكى از گناهان كبیره  -یعنى فرار از زحف  -شده بود ،و بر این
حساب صد نفر از ایشان مىبایستى در برابر هزار نفر مقاومت مىكردند.
سپس وقتى خداوند معلوم كرد كه به خاطر ضعفى كه دارند نمىتوانند به این تكلیف
عمل كنند لذا این آیه را فرستاد «:االن خفف هللا عنكم و علم ان فیكم ضعفا فان یكن منكم ماة
صابرة یغلبوا ماتین »،و بر آنان واجب كرد كه كمترین مرد آنان با دو مرد از كفار مقابله
كند و اگر فرار كند مرتكب گناه فرار از زحف شده است ،به خالف اینكه كفار سه نفر باشند
كه اگر یك فرد مسلمان از برابر آنان فرار كند مرتكب این گناه نشده است.
( مستند :آیه  66سوره انفال المیزان ج  9 :ص )161 :

اظهارضعف مسلمانان اولیه در برابر اولین حکم جهاد
 « أ َ لَ ْم ت ََر ِإلى الَّذِینَ قِی َل ل ُه ْم ُكفُّوا أ َ ْی ِدیَ ُك ْم َو أَقِی ُموا الصلَوة َ َو َءاتُوا َّالز َكوة َ فَلَ َّما
یق ِمن ُه ْم ْ
علَی ِه ُم ْال ِقت َا ُل إِذَا فَ ِر ٌ
شونَ النَّاس َكخَشیَ ِة َّ
َّللاِ أ َ ْو أَشدَّ خَشیَةً،...
یخ ْ
ُكتِب َ
 مگر ندیدى آن عدهاى را كه در روزگارى كه قتال با كفار صادر نشده بودآرزوى صدورش را مىكشیدند و تو ،به ایشان مىگفتى :زنهار مبادا دست به
شمشیر زنید ،بلكه همچنان نماز بخوانید و زكات بدهید تا استخوانبندى اسالم
محكم گردد ،ولى همین كه محكم شد و فرمان قتال صادر گردید جمعى از آنان
دچار وحشت شدند ،همان قدر كه از خدا مىترسیدند بلكه بیشتر از آن از مردم
ترسیدند»....
-
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این آیات مشتمل است بر استشهاد به وضع طائفهاى دیگر از مؤمنین كه ایمانشان
ضعیف است.
مؤمنین در صدر اسالم و در آغاز امر از تعدىها و ستمها كه از كفار مىدیدند
سخت در فشار بودند ،و از اینكه اجازه نداشتند با دشمنان بجنگند ،و همچنان از كفار تو
سرى بخورند ،و ظلم ببینند ناراحت بودند ،و خدا به آنان دستور مىداد كه دست به شمشیر
نبرند ،و همچنان به اقامه شعائر دین ( نماز و زكات) بپردازند تا استخوانبندى دین محكم
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
ببرند ،ساختمان دین متالشى و اركانش منهدم و اجزاى آن متالشى مىشود.
بنا بر این در این آیات مسلمانان را مالمت مىكند از اینكه آن روزى كه اسالم
ضعیف بود ،دائم چون و چرا مىكردند ،كه چرا به ما اجازه قتال داده نمىشود؟ ولى همین
كه اسالم نیرو گرفت ،و مسلمانان مامور به قتال شدند ،طائفهاى از آنان از كفار به همان
مقدار كه از خدا مىترسیدند و بلكه بیش از آن دچار وحشت شدند.
ب قُ ْل َمت َ ُع الدُّ ْنیَا
علَ ْینَا ْال ِقت َا َل لَ ْو ال أ َ َّخ ْرتَنَا إِلى أ َ َج ٍل قَ ِری ٍ
 « َو قَالُوا َربَّنَا ِل َم َكتَبْت ََیر ِل َم ِن اتَّقَى َو ال تُظلَ ُمونَ فَ ِتیالً،
قَ ِلی ٌل َو االَ ِخ َرة ُ خ ٌ
 وگفتند :پروردگارا چرا جنگ را بر ما واجب كردى ،وچه مىشد این دو روزهزندگى ما را به حال خود مىگذاشتى؟ بگو زندگى دنیا اندك و همان دو
روزى است كه گفتید و زندگى آخرت براى كسى كه تقوا پیشه كند بهتر است
و شما حتى به مقدار تحك هسته خرما ستم نخواهید شد! »
این كالم كه از مسلمانان كذائى صادر شده است و منشا آن عالقهاى بوده كه آنان به
زندگى در دنیا داشتهاند در حالى كه این زندگى در تعلیم قرآنى متاعى است قلیل كه چند
صباحى مورد بهرهورى قرار مىگیرد و سپس سریع از بین رفته ،اثرى از آن باقى
نمىماند ،و به دنبال آن زندگى آخرت است كه حیاتى است باقى و حقیقى ،معلوم است كه
چنین حیاتى از حیات دنیا بهتر است.
معلوم است كه افراد مؤمنى كه در راه تقوا قرار دارند راهى به جز ترس از خدا
ندارند ،اینان دیگر نمىتوانند و معقول نیست كه از ظلم خدا بترسند و به خاطر همین ترس،
دنیاى خود را محكم بچسبند چون ایمان دارند كه خدا ظالم نیست ،بلكه باید از كفر و
بىتقوائى خود بترسند .
ص ْب ُه ْم َحسنَةٌ
وج ُّمشیَّدَةٍ َو ِإن ت ُ ِ
 « أ َ ْینَ َما ت َ ُكونُوا یُد ِْرك ُّك ُم ْال َم ْوت َو لَ ْو ُكنت ُ ْم فى ب ُُر ٍیَقُولُوا َه ِذ ِه ِم ْن ِعن ِد َّ
ص ْب ُه ْم سیِئ َةٌ یَقُولُوا َه ِذ ِه ِم ْن ِعندِك قُ ْل ك ٌّل ِم ْن ِعن ِد
َّللاِ َو إِن ت ُ ِ
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َّ
ُالء ْالقَ ْو ِم ال یَكاد ُونَ یَ ْفقَ ُهونَ َحدِیثا ً !
َّللاِ فَ َما ِل َهؤ ِ
 هر جا كه باشید مرگ شما را در مىیابد هر چند كه در بناهاى استوار وریشهدار باشید .اگر به آنان خیرى برسد مىگویند :این از جانب خدا است و
اگر شرى به آنها برسد مىگویند :این شر از تو است ،بگو همه از جانب خدا
است ،این گروه چه مرضى دارند كه به هیچ وجه بنا ندارند چیزى( و از آن
جمله مطلبى به این سادگى )،را بفهمند !»
این گفتار اساسش تمثیل است ،سادهتر بگویم مىخواهد مثالى بیاورد براى امورى
كه به وسیله آنها آدمى خود را از نامالیمات و خطرها حفظ مىكند و حاصل معنا این است
كه مرگ سرنوشتى است كه درك آن از احدى فوت نمىشود ،هر چند كه شما به منظور فرار
از آن به محكمترین پناهگاهها ،پناهنده شوید ،بنا بر این دیگر جاى آن نیست كه توهم كنید
اگر در جنگ و كارزار حاضر نشوید و یا به عبارت دیگر اگر خداى تعالى جنگ را بر
شما واجب نكرده بود شما از خطر مرگ رها مىشدید و خالصه مرگ به سراغتان نمىآمد،
ولی مرگ شما به هر حال خواهد آمد.
سیئ َ ٍة فَ ِمن نَّ ْفسِك َو أ َ ْر ْ
 َما أَصابَك ِم ْن َحسنَ ٍة فَ ِمنَ َّاس
سلنَك ِللنَّ ِ
َّللاِ َو َما أَصابَك ِمن ِ
َرسوالً َو َكفَى بِ َّ
اَّللِ ش ِهیدا ً!
َّللاَ َو َمن ت ََولى فَ َما أ َ ْر ْ
ع َّ
علَ ْی ِه ْم َح ِفیظا ً!
 َّمن ی ُِطع َّالرسو َل فَقَ ْد أَطا َ
سلنَك َ
 آنچه از خوبىها به تو برسد از طرف خداوند است و آنچه از بدىها برسد ازخود 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 بگرداندباید بداند كه ما تو را به نگهبانى آنان نفرستادهایم».
آیه شریفه با سیاقى كه دارد شهادت مىدهد بر این كه مراد از حسنه و سیئه
چیزهائى است كه مى توان آن را به خداى تعالى نسبت داد و مسلمانان مورد بحث نیز
خودشان یكى از آن دو یعنى حسنه را به خداى تعالى و دیگرى را كه سیئه است ،به رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم نسبت دادهاند ،پس معلوم مىشود منظور از حسنه و سیئه اعمال
خوب و بد نیست ،بلكه حوادث و پیشامدهاى خوب و بدى است كه این مسلمانان در اثر
بعثت رسول خدا صلىهللا علیهوآلهوسلم و ترفیع پایههاى دین و نشر دادن دعوت و آوازه آن
به وسیله جهاد با آن روبرو شدند ،به عبارتى روشنتر منظور از حسنه ،فتح و فیروزى و
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غنیمت است( در صورتى كه در جنگها بر دشمن غالب آیند )،و كشته شدن و مجروح
گشتن و گرفتار و اسیر شدن است( در صورتى كه شكست بخورند )،و اگر سیئهها را به
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم نسبت مىدادند از باب تطیر( فال بد زدن )،بوده است و یا
مىخواسته اند بگویند كه آن حضرت ضعف مدیریت دارد و زمامدارى را آنطور كه باید
نمىداند .
به همین جهت خداى تعالى به آن جناب دستور داد چنین پاسخشان دهد «:قل كل من
عند هللا »،به ایشان بگو سرنوشتها چه خوب و چه بد آن از ناحیه خداى تعالى است ،چون
حوادثى است كه ناظم نظام عالم آن را ردیف مىكند و ناظم نظام عالم ،تنها و تنها خدا است
و احدى شریك او نیست.
حسنات كه عبارت است از امورى كه انسان به حسب طبع خود آن را حسن و
محبوب مىداند ،از قبیل :عافیت و نعمت و امنیت و آسایش همه از ناحیه خداى سبحان
است ،و سیئات كه عبارت است از امورى كه انسان از آن تنفر دارد از قبیل :مرض و ذلت
و فقر و مسكنت و فتنه و ناامنى ،همه و همه منشاش خود انسانها هستند نه خداى سبحان.
« و ارسلناك للناس رسوال  »،...مىفرماید :تو اى محمد از قِبَل ما هیچ سمتى ندارى
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
قدمى و بد قدمى اثرى داشته باشى و یا سیئات و ضررهائى به طرف مردم بكشانى و یا
حسنات و منافعى از آنان دور سازى .
آیه مورد بحث كه خطاب را متوجه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم كرده از این
بابت بوده كه آن جناب در جنگ احد صدمهها دید :زخمى در صورت مباركش وارد آمد،
دندانهاى شریفش شكست ،مسلمانانى كشته و زخمى شدند و خود آن جناب مستحق چنین
مصائبى نبود ،چون پیامبرى معصوم بود .مع ذلك در این آیه مصائب را مستند به خود آن
حضرت كرده و در آیاتى دیگر مستند به مجتمع مسلمانان نموده و توجیهش این است كه
آنجا كه مصائب به مجتمع نسبت داده شده ،چون كه مجتمع فرمان خدا و رسول را مخالفت
كردند و این مخالفت باعث سیئه و مصیبت شد :مصیبت و سیئهاى كه دست مجتمع آن را به
بار آورد ،مجتمعى كه آن جناب هم در آن قرار داشت و آنجا كه به شخص شریف آن
حضرت نسبت داده شده است.
لذا از این رو است كه آن جناب مسؤولیتى را قبول فرموده كه از همان آغاز كار
معلوم بود كه این مصائب و سیئات را در پى دارد و آن مسؤولیت نبوت و دعوت بشر به
سوى خداى تعالى است بر بصیرت ،پس این مصائب در حقیقت نسبت به آن جناب جنبه
محنت الهیه و نعمتى را دارد كه صاحبش را به درجاتى باال مىبرد.
در كافى به سند خود از عبد الرحمان بن حجاج روایت شده كه گفت :نزد امام
صادق علیهالسالم سخن از بالهاى عموم مردم و بالى مخصوص مؤمن رفت ،فرمود :از
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رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم پرسیدند :بالى چه كسى در دنیا شدیدتر است؟ فرمود :اول
انبیا و سپس آنكه شبیهتر از سایرین به انبیا است و بعد از آن ،هر كس به هر مقدار كه به
انبیا شباهت داشته باشد ،به آن مقدار بال خواهد داشت و بعد از طبقه انبیا و اولیاء هر مؤمنى
به مقدار ایمانش و حسن اعمالش به بال مبتال مىشود .بنا بر این هر كس ایمانش صحیح و
عملش نیكو باشد ،بالى او شدیدتر است و هر كس ایمانش سخیف و عملش ضعیف باشد
بالى او كمتر است.
( مستند :آیه  77تا  80سوره نساء المیزان ج  5 :ص )3 :

کارشکنی ها و شایعات مومنین سست ایمان در ایام جنگ
َیر الَّذِى تَقُو ُل َو َّ
َّللاُ
 « َو یَقُولُونَ طا َعةٌ فَإِذَا بَ َر ُزوا ِم ْن ِعندِك بَیَّت طائفَةٌ ِمن ُه ْم غ َ
عن ُه ْم َو ت ََو ْ
َّللاِ َو َكفَى ِب َّ
على َّ
اَّللِ َو ِكیالً !
كل َ
یَ ْكتُب َما یُبَ ِیتُونَ فَأَع ِْرض َ
 مى گویند :وظیفه ما اطاعت است و باید دعوت به جهاد تو را بپذیریم و لیكنهمینكه از نزد تو بیرون مىشوند ،شبانه تدبیرى مىاندیشند غیر از آنچه كه در
پاسخ تو گفته بودند ،خدا آنچه را در پنهانى طرحریزى مىكنند ثبت مىكند ،از
آنان روى بگردان و بر خدا توكل كن كه تكیه گاه بودن خدا براى تو كافى
است!»
این پاسخگویان در مقابل دعوت آنان به جهاد به تو مىگویند :امر ما اطاعت است:
یعنى غیر اطاعت كارى نداریم ،ولى وقتى از نزد تو بیرون مىروند ،شبانه امرى را
طرحریزى و محكم كارى مىكنند كه غیر آن چیزى است كه به تو مىگفتند و یا غیر آن
سخنى است كه تو به ایشان گفتى ،این تعبیر كنایه است از اینكه شبانه تصمیم بر مخالفت
رسول هللا صلىهللاعلیهوآله وسلم مىگیرند .
خداى تعالى سپس به رسول گرامیش دستور مىدهد از آنان روى بگرداند و در
كارش و مسؤولیتش به خداى تعالى توكل نموده و بدون توجه به كارشكنى آنان تصمیم خود
را بگیرد «:فاعرض عنهم و توكل على هللا و كفى باهلل وكیال».
و این آیه شریفه هیچ داللتى بر این معنا ندارد كه افراد مورد بحث منافقین بودهاند،
همانطور كه بعضى از مفسرین پنداشتهاند ،بلكه امر از نظر اتصالى كه در سیاق هست بر
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
الرسو ِل َو ِإلى
ف أَذَا ُ
 « َو ِإذَا َجا َء ُه ْم أ َ ْم ٌر ِمنَ األ َ ْم ِن أ َ ِو ْالخ َْو ِعوا ِب ِه َولَ ْو َردُّوهُ ِإلى َّ
أُولى األ َ ْم ِر ِمن ُه ْم لَعَ ِل َمهُ الَّذِینَ یَست َنبِطونَهُ ِمن ُه ْم َولَ ْو ال فَض ُل َّ
علَ ْی ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ
َّللاِ َ
التَّبَ ْعت ُ ُم الشیْطنَ ِإال قَ ِلیالً !
 و چون از ناحیه كفار خبرى از امن و یا خوف به این سست ایمانها برسد آنرا منتشر سازند ،در حالى كه اگر قبل از انتشار ،آن را به اطالع رسول و
كارداران خویش رسانده ،درستى و نادرستى آن را از آنان بخواهند ،ایشان كه
قدرت استـنباط دارند ،حقیقت مطلب را فهمیده ،به ایشان مىگویند و اگر فضل
و رحمت خدا بر شما نبود جز مواردى انگشت شمار هر لحظه شیطان را
پیروى مىكردید!»
در این آیه نوعى مذمت و سرزنشى است از آنان كه خبرها و تبلیغات دشمن را
اشاعه مىدهند ،و اینكه در ذیل آیه شریفه فرمود «:ولوال فضل هللا  »،...داللت دارد بر اینكه
مؤمنین از ناحیه این اشاعه در خطر گمراهى قرار داشتهاند و این ضاللت چیزى به جز
مخالفت رسول كردن نبوده ،چون گفتار در این آیات بر همین اساس است ،مؤید این معنا
جملهاى است كه در آیه بعدى آمده و در آن رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم را مامور به
قتال كرده ،حتى در صورتى كه مؤمنین تنهایش بگذارند و یاریش نكنند و در نتیجه تنها
بماند .
و با این استظهارى كه ما كردیم ،روشن مىشود كه منظور از امر چیزى كه راجع
به خوف و امن به آنان مىرسد و آن خبر را اشاعه مىدهند ،اراجیفى است كه به وسیله
كفار و ایادى آنها براى ایجاد نفاق و خالف در بین مؤمنین ساخته و پرداخته مىشد و
مؤمنین ضعیف االیمان آن را منتشر مىكردند و فكر نمىكردند كه انتشار این خبر باعث
سستى عزیمت مسلمانان مىشود ،چیزى كه هست خداى تعالى آنان را از این عمل كه
پیروى شیطانهائى است كه آورنده این اخبار هستند ،حفظ فرمود و نگذاشت آن صحنه
سازان ،مؤمنین را به خوارى و ذلت بكشانند .
این آیات بطورى كه مالحظه مىكنید خاطر نشان مىسازد كه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم همواره مردم را بعد از آسیب دیدن( بعد از محنت جنگ احد )،دعوت
مىكرده به اینكه براى جهاد با كفار بیرون شوند و مردمى در این تالش بودهاند كه مؤمنین
را از شركت در جهاد و یارى رسول خدا صلىهللاعلیهو آلهوسلم باز بدارند و به این منظور
شایعهپراكنى مىكردند ،كه مشركین علیه شما لشگر جمع مىكنند.
آنگاه خاطر نشان مىسازد كه این ترساندنها و شایعهپراكنىها همه از ناحیه شیطان
است و سخن او است كه از حلقوم اولیاى او بیرون مىآید و آنگاه بر مؤمنین واجب مىكند
كه از این جوسازان نترسند و اگر به خداى تعالى ایمان دارند ،از او بترسند.
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و اگر كسى در این آیه و آیات مورد بحث یعنى آیه «:و اذا جاءهم امر من االمن او
الخوف اذاعوا به  »،...دقت كند ،تردیدى برایش باقى نمىماند كه خداى سبحان در این آیه،
داستان بدر صغرا را خاطر نشان مىسازد و در این جریان جزء چیزهائى كه افراد ضعیف
االیمان را به خاطر آن مالمت مىكند و در جمله «:فلما كتب علیهم القتال  »،...و جمله «:و
قالوا ربنا لم كتبت علینا القتال  »،...و جمله «:و ان تصبهم حسنة  »،...و جمله «:و یقولون
طاعة  »،...به آن اشاره فرموده ،یكى همین جمله مورد بحث است كه مىفرماید«:واذا
جاءهم امر من االمن اوالخوف اذاعوابه»!...
« ولو ردوه الى الرسول والى اولى االمرمنهم ،لعلمه الذین یستنبطونه منهم »،این
دستور درباره مراجعه دادن خبرى است كه به وسیله شایعه سازان در بین مسلمانان منتشر
مىشد( كه حال یا مربوط به امنیت بود و یا مربوط به ترس).
چون مساله شایعه مربوط به رسول و به اولى االمر است كه اگر مردم این مساله را
به آنان برگردانند ،آن حضرات مىتوانند استنباط نموده و به مردمى كه مساله را به ایشان
رد كردهاند ،بفرمایند :كه این شایعه ،صحیح یا باطل است و راست یا دروغ است .
« و لو ال فضل هللا علیكم و رحمته ال تبعتم الشیطان اال قلیال »،آیه شریفه اشارهاش به
داستان بدر صغرا است ،كه ابوسفیان نعیم بن مسعود اشجعى را به مدینه فرستاده بود تا با
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
اشاعه مىداده و پیروى از او در تخلف از رفتن به بدر است.
با این بیان روشن مىشود كه استثناى اال قلیال معنائى رو براه دارد و هیچ احتیاجى
به تكلف و توجیه ندارد ،چون نعیم نامبرده ،به مردم خبر مىداده كه ابو سفیان لشگرجمع
مىكند و لشگریان خود را مجهز مىسازد ،پس زنهار ! بترسید و خود را به دست خود در
معرض كشتار همگانى قرار ندهید و این خبرها كه او مىداده ،در دل مردم اثر مىگذاشته و
از بیرون رفتن به سوى جنگ تعلل مىورزیدند و به میعادگاه بدر نمىرفتند و كسى از این
توطئه سالم نماند مگر رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم و بعضى از خواص آن جناب و
منظور از جمله اال قلیال همین عده اندك است ،پس حاصل مضمون آیه این شد :كه بیشتر
مسلمانان به جز عدهاى قلیل در اثر شایعات متزلزل شدند ولی بعدا ً به آن عده قلیل ملحق
شدند و راه بدر را پیش گرفتند .

حتی یک تنه به جنگ برو ،مؤمنین را هم تشویق کن!
عسى َّ
 « فَقَتِ ْل فى سبِی ِل ََّّللاُ أَن یَ ُكف
َّللاِ ال تُكلَّف إِال نَ ْفسك َو َح ِر ِ
ض ال ُمؤْ ِمنِینَ َ
ْ
بَأْس الَّذِینَ َكفَ ُروا َو َّ
َّللاُ أَشدُّ بَأسا ً َو أَشدُّ ت َن ِكیالً !
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 پس به تثاقل (بد دلى) این سست ایمانان اعتنا مكن و در راه خدا كارزار كنكه 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
عذابش سختتر است !»
می فرماید :حال كه مردم از جهاد كردن تثاقل و خوددارى مىورزند و دوست
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،
تو فقط موظفى تكلیف خودت را انجام دهى نه تكلیف آنان را.
بله ،تنها وظیفهاى كه نسبت به غیر خودت دارى این است كه در امر جهاد
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
رفتن به جنگ تثاقل مىورزیدند ،چون مىرساند كه كوتاهى و خوددارى آنان را به آنجا
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
واگذارشان كند و از این بابت تنگ حوصله هم نشود ،چون او جز اطاعت خودش و تحریك
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
علیهالسالم فرمود :خداى عز و جل به رسول گرامى خود علیه صلواته تكلیفى كرد كه به
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
تكلیفى را به احدى از خلق نكرده ،نه قبل از آن جناب و نه بعد از او ،امام صادق علیهالسالم
سپس این آیه را تالوت فرمود «:فقاتل فى سبیل هللا ال تكلف اال نفسک!»
آنگاه فرمود :و خداى عز و جل در مقابل این تكلیف امتیازى به آن جناب داد كه به
احدى از خلقش نداد و آن بود كه آنچه خداى عز و جل از غنیمت جنگى سهم خود قرار
داده ،رسول صلىهللاعلیهوآلهوسلم مىتواند آن را براى خود بر دارد ،زیرا «:من جاء
بالحسنة فله عشر امثالها  -و كسى كه عمل خیرى انجام دهد ،ده برابر پاداش دارد »،و نیز
درود و صلوات بر آن جناب را حسنهاى دانسته كه ده برابر پاداش دارد .
و در تفسیر عیاشى از سلیمان بن خالد روایت آورده كه گفت :من به امام صادق
علیهالسالم عرض كردم :پاسخ این مردم كه مىپرسند :اگر على علیهالسالم حقى داشت چرا
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براى احقاق آن قیام نكرد ،چیست؟ فرمود :خداى عز و جل هیچ انسان واحدى را مكلف به
قیام نمىكند به جز رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم را كه در آیه « فقاتل فى سبیل هللا ال
تكلف اال نفسك و حرض المؤمنین!» آن جناب را مكلف كرد تا به تنهائى و یك تنه با كفار
بجنگد ،پس قیام یك تنه فقط مخصوص رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم است و اما درباره
غیر آن جناب فرموده «:اال متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة  -براى كسانى كه توانائى قتال با
كفار را ندارند جائز است براى چاره جوئى و یا تهیه نیرو پشت به جنگ كنند »،و على
علیهالسالم هم آن روز فئه و جمعیتى كه او را در احقاق حقش یارى كنند ،نداشت.
( مستند :آیه  81تا  84سوره نساء المیزان ج  5 :ص ) 24 :

نهی از سست شدن در جنگ و درخواست متارکه
عوا ِإلى ْ
السل ِم َو أَنت ُ ُم األ َ ْعلَ ْونَ َو َّ
ترك ْم أ َ ْع َملَ ُك ْم،
 « فَال ت َ ِهنُوا َو ت َ ْد َُّللاُ َمعَ ُك ْم َو لَن یَ َ
 پس شما مسلمانان سست نشوید ،و مشركین را به صلح و صفا دعوت مكنید،در حالى كه شما پیروز و دست باالئید ،و خدا با شما است و هرگز پاداش
اعمالتان را كم نمىكند».
فال تهنوا به این معنا است كه سستى و ضعف به خرج ندهید .و وأنتم األعلون ،تن
به صلح ندهید در حالى كه شما غالب هستید.
در جمله« و هللا معكم »،سبب علو و غلبه مؤمنین را بیان و تعلیل مىكند .پس مراد
از همراهى خداى تعالى با مؤمنین ،معیت نصرت است.
« ولن یتركم اعمالكم »،معنایش این مىشود كه :خداوند اعمال شما را ناقص
نمىكند ،یعنى اجرش را تمام و كمال به شما مىدهد.
و معناى آیه این است كه :وقتى راه اطاعت نكردن خدا و رسول او و ابطال اعمال
شما چنین راهى است ،و كار شما را به محرومیت ابدى از آمرزش خدا مىكشاند ،پس
زنهار كه در امر قتال سستى و فتور مكنید ،و هرگز مشركین را به صلح و متاركه جنگ
دعوت مكنید در حالى كه شما غالبید و خدا ناصر شما علیه ایشان است ،و چیزى از اجر
شما را كم نمىكند بلكه اجرتان را بطوركامل به شما مىدهد.
و در آیه شریفه ،مؤمنین را به غلبه و پیروزى وعده مىدهد ،البته به شرطى كه
مؤمنین خدا و رسول را اطاعت كنند ،پس آیه شریفه از نظر معنا نظیر آیه« و ال تهنوا و ال
تحزنوا و أنتم األعلون ان كنتم مؤمنین »،مىباشد.
( مستند :آیه  35سوره محمد المیزان ج  18 :ص )373 :
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تفاوت درجات مجاهدین و قاعدین
الضر ِر َو ال ُم َج ِهد ُونَ فى سبِی ِل َّ
َیر أُولى
 « ال یَست َ ِوى ْالقَ ِعد ُونَ ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِینَ غ َُّللاِ
َ
على ْالقَ ِعدِینَ دَ َر َجةً
بِأ َ ْم َو ِل ِه ْم َو أَنفُ ِس ِه ْم فَض َل َّ
َّللاُ ال ُم َج ِهدِینَ بِأ َ ْم َو ِل ِه ْم َو أَنفُ ِس ِه ْم َ
َّللاُ ال ُحسنى َو فَض َل َّ
عدَ َّ
ع ِظیما ً ،دَ َر َج ٍ
ت
على ْالقَ ِعدِینَ أَجْ را ً َ
َّللاُ ْال ُم َج ِهدِینَ َ
َو ُكالً َو َ
ِم ْنهُ َو َم ْغ ِف َرة ً َو َرحْ َمةً َو كانَ َّ
َّللاُ َ
غفُورا ً َّر ِحیما ً !
 كسانى كه بدون عذر و علت از جهاد در راه خدا تقاعد مىورزند با كسانى كهدر راه او با مال و جان خود جهاد مىكنند یكسان نیستند ،خداى تعالى مجاهدان
با مال و جان خود را بر نشستگان از حیث درجه برترى داده ،و خدا به هر
یك از سه طائفه نامبرده ( متقاعدین بدون عذر و متقاعدین معذور و
مجاهدین )،وعده اجرى عظیم داده است،
 درجههاى او مغفرت و رحمت اوست ،و مغفرت و رحمت صفت خداى تعالىاست!»
این آیه شریفه مىخواهد مؤمنین را تحریك و تشویق به جهاد نموده ،و روح ایمان
آنان را براى سبقتگیرى در خیر و فضیلت بیدار كند.
معناى جمله «:و كال وعد هللا الحسنى  »،...این است كه خداى عز و جل به هر یك
از دو طائفه قاعدین و مجاهدین و یا به هر یك از سه طائفه قاعدین غیر اولى الضرر و
قاعدین اولى الضرر و مجاهدین وعده حسنى داده است.
« و كال وعدهللا الحسنى »،...داللت دارد بر اینكه مراد از این اشخاصى كه قعود
كردند ،كسانى است كه رفتن به جنگ را در زمانى ترك كردند كه احتیاجى به رفتن آنان به
جبهه جنگ نبوده ،چون به مقدار كفایت دیگران رفته بودند .چون مىفرماید :خداى تعالى به
هر دو طائفه( آنها كه به جهاد رفتند و آنها كه نرفتند )،وعده حسنى داده ،پس غرض از
جمله مورد بحث ترغیب و تحریك مسلمانان بر قیام به امر جهاد است ،تا مسلمین در رفتن
به جهاد شتاب نموده و از یكدیگر سبقت بگیرند.
دلیل دیگر بر اینكه مراد این معنا است این است كه خداى سبحان بیماران و نابینایان
و امثال آنان( اولى الضرر ) را استثناء كرده ،سپس حكم كرد به اینكه قاعدون و مجاهدین
یكسان نیستند ،با اینكه اولى الضرر در مساوى نبودنشان با مجاهدین در راه خدا مانند
قاعدینند.
و به فرضى هم كه بگوئیم خداى تعالى ثواب و مصلحتى كه از اولى الضرر به
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خاطر نرفتنشان به جبهه جنگ بر طبق نیاتشان تالفى مىكند( اگر واقعا نابینائى متاسف
است ازاینكه چرا نمىتواند در جهاد شركت كند ،خداى تعالى ثواب مجاهد به او مىدهد)،
این معنا را نمىتوانیم انكار كنیم كه اینگونه افراد فضیلت آن افرادى كه به جهاد رفتند یا
شهید شدن د و یا بر دشمن پیروز گشتند را ندارند ،خداى تعالى مجاهدین را بر قاعدین برترى
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
جمله «:ال یستوى القاعدون ...درجة »،را مىشنود ،اى بسا كه ممكن است توهم كند كه پس
او از هر اجرى و مثوبتى تهى دست است و هیچ فائدهاى از ناحیه ایمانش و سایر اعمال
صالحى كه دارد عایدش نمىشود ،لذا براى دفع این توهم فرمود «:و كال وعدهللا الحسنى و
فضل هللا المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما درجات منه و مغفرة و رحمة!»
این برترى دادن مجاهدین بر قاعدین اشارتی است به اینكه مؤمن سزاوار نیست به
آن وعده حسنى كه خداى تعالى به عموم مؤمنین( چه مجاهدین و چه قاعدین) داده بود
قناعت كند و وعده «:و كال وعدهللا الحسنى »،را دستآویز قرار دهد و از رفتن به جنگ و
شركت در جهاد فى سبیل هللا و تالش در اعالى كلمه حق و كوبیدن باطل كسالت بورزد،
زیرا درست است كه خداى تعالى به قاعدین نیز حسنى مىدهد ولى مجاهدین را به درجاتى
از مغفرت و رحمت اختصاص داده كه نمىتوان آن را نادیده گرفت و در امر آن مغفرت و
رحمت سهلانگارى نمود .
( مستند :آیه 95و 96سوره نساء المیزان ج  5 :ص ) 70 :

کیفر تخلف از حکم قتال
 « یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا أ َ ِطیعُوا َّالرسو َل َو ال تُب ِْطلُوا أ َ ْع َملَك ْم!
َّللاَ َو أ َ ِطیعُوا َّ
 اى كسانى كه ایمان آوردهاید! خدا و رسول را اطاعت كنید و اعمال خود راباطل مسازید!»
منظور از اطاعت خدا اطاعت او در احكامى است كه در قرآن نازل كرده ،و
منظورش از اطاعت رسول ،اطاعت او است در همه آن دستوراتى كه از ناحیه خدا آورده،
و آن دستوراتى كه خودش از باب اینكه ولى مسلمین و زمامدار جامعه دینى ایشان است
صادر فرموده است.
در آخر آیه مؤمنان را هشدار مىدهد از اینكه از اطاعت این دو جور دستور سرباز
نزنند ،كه اگر چنین كنند اعمالشان حبط مىشود.
مراد از اطاعت خدا به حسب مورد اطاعت او در احكام مربوط به قتال است ،و
مراد از اطاعت رسول اطاعت او است در هر دستورى كه آن جناب مامور به آن و به
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ابالغ آن شده ،و نیز هر دستوریست كه آن جناب به عنوان مقدمه قتال و به والیتى كه در آن
داشته داده ،و مراد از ابطال اعمال تخلف از حكم قتال است ،آن طور كه منافقان و مرتدین
تخلف كردند.
( مستند :آیه  33سوره محمد المیزان ج  18 :ص )372 :
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فصل پنجم

ماه های حرام در اسالم
و شرایط جنگ در آن

تشریع حرمت ماههای حرام و رعایت شئون آنها
ور ِعندَ َّ
َّللاِ اثْنَا
 « إِ َّن ِعدَّة َ الش ُه ِاأل َ ْرض ِمن َها أ َ ْربَعَةٌ ُح ُر ٌم ذَ ِلك
شركینَ كافَّةً ك َما یُقَتِلُونَ ُك ْم كافَّةً
ْال ُم ِ

ب َّ
ت َو
َّللاِ یَ ْو َم َخلَقَ الس َم َو ِ
شر ش ْهرا ً فى كت َ ِ
َ
ع َ
الد ُ
ِین ْالقَ ِی ُم فَال ت َظ ِل ُموا فِی ِه َّن أَنفُسك ْم َو قَتِلُوا
َو ا ْعلَ ُموا أ َ َّن َّ
َّللاَ َم َع ْال ُمتَّقِینَ ،

 بدرستى كه عدد ماهها نزد خدا دوازده ماه است ،در همان روزى كه آسمانها وزمین 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
مشركین كارزار كنید همانطور كه ایشان با همه شما سر جنگ دارند و بدانید كه
 خدا با پرهیزكاران است».در این دو آیه حرمت ماههاى حرام یعنى ذى القعده ،ذى الحجه ،محرم و رجب بیان
شده و حرمتى كه در جاهلیت داشت تثبیت گردیده و قانون تاخیر حرمت یكى از این ماهها
كه از قوانین دوره جاهلیت بود لغو اعالم شده است.
اینكه فرمود «:ان عدة الشهورعندهللا اثناعشرشهرا »،...ناظر است به ماههاى قمرى
كه داراى منشاى است حسى ،و آن تحوالتى است كه كره ماه به خود گرفته و در نتیجه خود
را به اهل زمین به اشكال مختلفى نشان مىدهد.
و دلیل اینكه گفتیم منظور از آن ،ماههاى قمرى است این است كه اوال بعد از آن
فرموده «:منها اربعة حرم »،و این معنا ضرورى و مورد اتفاق است كه اسالم از ماههاى
دوازدهگانه ،چهار ماه قمرى یعنى ذى القعده ،ذى الحجه ،محرم و رجب را حرام دانسته نه
چهار ماه شمسى را.
و ثانیا فرموده« :عندهللا» و نیز فرموده «:فى كتاب هللا یوم خلق السموات و
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االرض »،چون همه این قیدها دلیل است بر اینكه عدد نامبرده در آیه عددى است كه هیچ
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
فر مود كه چون بند هاللى شكل خوشه خرما منزلهائى را طى نموده دوباره از سر گیرد ،نه
آفتاب به ماه برخورد ،و نه شب از روز جلو افتد ،بلكه هر یك از آن اجرام در مدارى معین
شناورى كنند پس دوازدهگانه بودن ماه حكمى است نوشته در كتاب تكوین ،و هیچ كس
نمىتواند حكم خداى تعالى را پس و پیش كند.
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
دوازده ماهى كه داراى اصل ثابتى باشد همان دوازده ماه قمرى است نه شمسى.
بنا بر این بیان ،معناى آیه چنین مىشود :شماره ماههاى سال دوازده ماه است كه
سال از آن تركیب مىیابد و این شمارهاى است در علم خداى سبحان و شمارهایست كه كتاب
تكوین و نظام آفرینش از آن روزى كه آسمانها و زمین خلق شده و اجرام فلكى براه افتاده و
پاره اى از آنها بدور كره زمین بگردش درآمدند آن را تثبیت نمود و بهمین جهت باید گفت:
ماههاى قمرى و دوازدهگانه بودن آنها اصل ثابتى از عالم خلقت دارد.
« منها اربعة حرم ذلك الدین القیم فال تظلموا فیهن انفسكم »،مقصود از آن چهار
ماهى كه حرام است بدلیل نقلى قطعى ماه ذى القعده ،ذى الحجه ،محرم و رجب است كه
جنگ در آنها ممنوع شده است.
و جمله « منها اربعة حرم »،كلمه تشریع است نه اینكه بخواهد خبرى بدهد ،بدلیل
اینكه دنبالش مىفرماید :این است آن دین قائم به مصالح مردم.
منظور از حرام نمودن چهار ماه حرام ،این است كه مردم در این ماهها از جنگیدن
با یكدیگر دست بكشند ،و امنیت عمومى همه جا حكمفرما شود تا به زندگى خود و فراهم
آوردن وسائل آسایش و سعادت خویش برسند ،و به عبادت و طاعات خود بپردازند.
این حرمت ،از شرایعى است كه ابراهیم علیهالسالم تشریع كرده بود ،و عرب آن را
حتى در دوران جاهلیت كه از دین توحید بیرون بوده و بت مىپرستیدند محترم مىداشتند،
چیزى كه هست قانونى داشتند بنام نسىء و آن این بود كه هر وقت مىخواستند این چهار
ماه و یا یكى از آنها را با ماه دیگرى معاوضه نموده مثال بجاى محرم ،صفر را حرام
مىكردند ،و در محرم كه ماه حرام بود به جنگ و خونریزى مىپرداختند ،و این قانون را
آیه بعدى متعرض است.
تحریم چهار ماه از ماههاى قمرى ،خود دینى است كه مصالح بندگان را تامین و
تضمین مىنماید.
جمله« فال تظلموا فیهن انفسكم »،هر چند از نظر اطالق لفظ نهى از هر ظلم و
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 كافة كما یقاتلونكم كافة و اعلموا ان هللا مع المتقین!» با مشركین همهشان جنگ كنید همچنانكه ایشان با همه شما سر جنگ داشته وكارزار مىكنند!»
آیه شریفه مانند آیه « فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم »،است كه قتال با همه
مشركین را واجب مىسازد ،و هر حكمى را كه آن آیه نسخ كرده این نیز نسخ مىكند ،و هر
آیه دیگرى كه آن را تخصیص دهد و یا مقید كند ،این را نیز تخصیص داده و مقید مىسازد.
البته این را هم باید دانست كه این آیه با همه این احوال تنها متعرض قتال با
مشركین ،یعنى بتپرستان است ،و شامل اهل كتاب نیست ،زیرا قرآن هر چند تصریحا و یا
تلویحا نسبت شرك به اهل كتاب داده لیكن هیچ وقت كلمه مشرك را بر آنان اطالق نكرده ،و
این كلمه را بطور توصیف ،تنها در مورد بتپرستان بكار برده است ،بخالف كلمه كفر كه
یا به صیغه فعل ،و یا به صیغه وصف به ایشان نسبت داده ،همانطورى كه به بتپرستان
اطالق نموده است .
این را گفتیم تا كسى خیال نكند آیه مورد بحث یعنى آیه« و قاتلوا المشركین كافة»،
ناسخ آیه اخذ جزیه از اهل كتاب و یا مخصص و یا مقید آنست.
جملۀ « و اعلموا ان هللا مع المتقین »،پرهیزكاران را به نصرت الهى و غلبه و
پیروزى بر دشمن وعده مىدهد و مىفهماند كه پیروزى همواره با حزب خدا است ،همچنین
مؤمنین را نهى مىكند از اینكه در جنگها از حدود خدائى تجاوز نموده زنان و كودكان و
كسانى را كه تسلیم شدهاند به قتل برسانند.

منع نسیء  -منع تغییر حرمت ماههای حرام
عاما ً َو ی َح ِر ُمونَهُ
 « ِإنَّ َما النَّسى ُء ِزیَادَة ٌ فى ْالك ْف ِر یُض ُّل ِب ِه الَّذِینَ َكفَ ُروا ِیحلُّونَهُ َ
َّللاُ ُزیِنَ لَ ُه ْم سو ُء أ َ ْع َم ِل ِه ْم َو َّ
َّللاُ فَی ُِحلُّوا َما َح َّر َم َّ
اطئُوا ِعدَّة َ َما َح َّر َم َّ
َّللاُ ال
عاما ً ِلی َُو ِ
َ
یَ ْهدِى ْالقَ ْو َم ْالك ِف ِرینَ !
 نسىء گناهى است عالوه بر كفر ،و كسانى كه كافر شدند بوسیله آن گمراهمىشوند ،یكسال آن ماهها را حرام مىكنند و یكسال را حالل ،تا با عده ماههائى
كه خدا حرام كرده مطابق شود ،پس این عمل باعث مىشود كه حالل كنند

70

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهل و هفتم :جنگ و صلح-مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم

چیزى را كه خدا حرام كرده ،آرى ،اعمال بدشان در نظرشان جلوه كرده و
خداوند مردمان كافر را هدایت نمىكند!»
عرب را در جاهلیت رسم چنین بود كه وقتى دلشان مىخواست در یكى از چهار ماه
حرام كه جنگ در آنها حرام بوده جنگ كنند موقتا حرمت آن ماه را برداشته به ماهى دیگر
مىدادند ،و آن ماهى را كه حرمتش را برداشته بودند نسىء مىنامیدند .از كلمه مزبور این
مقدار استفاده مى شود كه حرمت یكى از این ماهها را به ماهى دیگر غیر از ماههاى حرام
داده ،حرمت خود آن ماه را تاخیر مىانداختند ،نه اینكه بكلى ابطال نموده ماه مورد نظرشان
را حالل كنند .چون مىخواستند هم ضرورت خود را رفع نموده و هم سنت قومى خود را
كه از پیشینیان خود از ابراهیم علیهالسالم به ارث برده بودند حفظ كنند ،بهمین منظور
تحریم آن را بكلى لغو نمىكردند بلكه آن را تا رسیدن یكى از ماههاى حالل تاخیر
مىانداختند.
گاهى این تاخیر تنها براى یكسال بود و گاهى براى بیش از یكسال ،و آنگاه بعد از
تمام شدن مدت تاخیر دوباره ماههاى حرام را طبق سنت ابراهیم حرام مىنمودند.
و این عمل از آنجائى كه یك نوع تصرفى است در احكام الهى و از آنجائى كه مردم
جاهلیت مشرك و بخاطر پرستش بت كافر بودند لذا خداى تعالى این عملشان را زیاده در
كفر نامیده است.
خداى تعالى حكمى را كه مترتب بر حرمت ماههاى حرام است ذكر كرده و فرموده:
پس در آن ماهها بخود ظلم مكنید و روشنترین مصادیق ظلم قتل نفس است .و همچنین
مصداق و اثر روشن حرام بودن بیت و یا حرم ،همان ایمنى از قتل است.
همه این سخنان براى استشهاد بر این بود كه كلمه نسىء كه در آیه مورد بحث آمده
ظهور در تاخیر حرمت براى مقاتله دارد ،یعنى عربها اگر حرمت یكى از ماههاى حرام را
تاخیر مىانداختهاند فقط منظورشان این بوده كه دستشان در قتال با یكدیگر باز باشد ،نه
اینكه حج و زیارت خانه را كه مخصوص به بعضى از آن ماهها است به ماه دیگرى
بیندازند.
و همه اینها این معنا را كه دیگران هم گفتهاند تایید مىكند كه عرب معتقد به حرمت
این چهار ماه بوده ،و با اینكه مشرك بودند از ملت و شریعت ابراهیم این سنت را به ارث
برده بودند ،لیكن چون كار دائمى آنان قتل و غارت بوده و بسیارى از اوقات نمىتوانستند
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
حرمت محرم را به صفر مىدادند و در محرم به قتل و غارت پرداخته در صفر آن را ترك
مىكردند ،و گاهى این معاوضه را تا چند سال ادامه داده ،آنگاه دوباره محرم را حرام
مىكردند ،و این كار ( یعنى تغییر حرمت محرم به صفر )،را جز در ذى -الحجه انجام
نمىدادند .
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در اینجا به اصل كالم برگشته مىگوئیم :پس اینكه فرموده «:انما النسىء زیادة فى
الكفر »،معنایش این است كه تاخیر حرمتى كه خداوند براى چهار ماه حرام تشریع كرده و
دادن حرمت یكى از آنها به ماه غیر حرام ،خود زیادى در كفر است ،چون تصرف در
احكام مشروعه خدا و كفر به آیات اوست ،و این عمل از مردمى كه بت هم مىپرستیدند
زیادى در كفر ایشان است.
( مستند :آیه  36و  37سوره توبه المیزان ج  9 :ص ) 356 :

گناه بزرگ جنگ در ماههای حرام ،و گناهان بزرگتر از آن
عن س ِبی ِل َّ
َّللاِ َو
ع ِن الش ْه ِر ْال َح َر ِام ِقت َا ٍل ِفی ِه قُ ْل ِقت َا ٌل ِفی ِه َك ِب ٌ
یر َو صدٌّ َ
 « یَسئَلُونَك َبر ِعندَ َّ
بر ِمنَ ْالقَتْ ِل
َّللاِ َو ْال ِفتْنَةُ أ َ ْك ُ
سج ِد ْال َح َر ِام َو ِإ ْخ َرا ُج أ َ ْه ِل ِه ِم ْنهُ أ َ ْك ُ
ك ْف ُر ِب ِه َو ْال َم ِ
عن
عن دِینِك ْم إِ ِن است َطعُوا َو َمن یَ ْرت َ ِد ْد ِمن ُك ْم َ
َو ال یَزَ الُونَ یُقَتِلُونَ ُك ْم َحتى یَ ُردُّو ُك ْم َ
دِینِ ِه فَیَ ُمت َو ُه َو كافِ ٌر فَأُولَئك َح ِبطت أ َ ْع َملُ ُه ْم فى الدُّ ْنیَا َو االَ ِخ َرةِ َو أُولَئك
ار ُه ْم فِی َها َخ ِلد ُون،
أَص َحب النَّ ِ
َّللا
َّللا أُولَئك یَ ْر ُجونَ َرحْ َمت َّ ِ
 إِ َّن الَّذِینَ َءا َمنُوا َو الَّذِینَ هَا َج ُروا َو َج َهد ُوا فى سبِی ِل َّ َِو َّ
َّللاُ َ
ور َّر ِحی ٌم !
غفُ ٌ
 از تو از ماه حرام و قتال در آن مىپرسند بگو قتال در ماه حرام گناهى بزرگاست 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
بزرگترى است چون فتنه است ،و فتنه جرمش از قتل بزرگتر است ،و این
مشركین ال یزال با شما قتال مىكنند به این امید كه اگر بتوانند شما را از
دینتان برگردانند و هر كس از شما از دین خود برگردد و در حال كفر بمیرد
اینگونه افراد اعمال نیكشان بىاجر شده در دنیا و آخرت از آن بهرهمند
نمىشوند و آنان اهل جهنم و در آن جاویدانند،
 كسانى كه ایمان آوردند و كسانى كه مهاجرت كردند و در راه خدا جهادنمودند آنان امیدوار رحمت خدا باشند كه خدا غفور و رحیم است!“
این آیات شریفه از قتال در ماههاى حرام منع و مذمت مىكند ،و مىفرماید :این
كار جلوگیرى از راه خدا و كفر است ،و این را هم مىفرماید كه با این حال بیرون كردن
اهل مسجد الحرام از آنجا جرم بزرگترى است نزد خدا ،و بطور كلى فتنه از آدمكشى بدتر
است.
مىخواهد اعالم بدارد این سؤال كه آیا جنگ در ماههاى حرام جایز است یا نه؟ به
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دنبال حادثهاى بوده كه چنین سؤالى را ایجاب مىكرده ،و قبال قتلى البته اشتباها واقع شده
بوده ،چون در آخر آیات هم مىفرماید ”:ان الذین آمنوا ،و الذین هاجروا ،و جاهدوا فى سبیل
هللا ،اولئك یرجون رحمت هللا ،و هللا غفور رحیم  “،...و با جمله خدا غفور و رحیم است،
مى فهماند بعضى از مهاجرین قتلى مرتكب شده ،و به ناچار مهاجرت كرده بودند و كفار
همین جرم را مایه جنجال قرار داده بودند ،و این قرائن داستان عبد هللا بن جحش و
اصحابش را كه در روایات آمده تایید مىكند .
قتال در مسجد الحرام صد از سبیل هللا ،و صد از مسجد الحرام است .این آیه
داللت مىكند بر حرمت قتال در شهر حرام ” ،و اخراج اهله منه اكبر عند هللا و الفتنة اكبر
من القتل  “،...یعنى این عملى كه مشركین مرتكب شدند و رسول خدا و مؤمنین به وى را
كه همان مهاجرین باشند از مكه كه زادگاه ایشان بود بیرون كردند ،از قتال در مسجد الحرام
بزرگتر است ،و آزار و شكنجههائى كه مشركین در باره مسلمانان روا داشته ،و نیز دعوت
به كفرشان از یك قتلى كه از سوى مسلمانان رخ داده بزرگتر است ،پس مشركین حق ندارند
مؤمنین را مالمت كنند ،با اینكه آنچه خود كردهاند بزرگتر است از خالفى كه مؤمنین را به
خاطر آن مالمت مىكنند ،عالوه بر اینكه آنچه مؤمنین كردند و در شهر حرام یك مشرك را
كشتند ،به خاطر خدا و به امید رحمت خدا كردند ،و خدا هم آمرزگار رحیم است.
” و ال یزالون یقاتلونكم  ...و من یرتدد منكم عن دینه  “،...این جمله تهدیدى است
علیه مرتدین ،یعنى كسانى كه از دین اسالم برگردند ،به اینكه اگر چنین كنند عملشان حبط
مىشود ،و تا ابد در آتش خواهند بود.
( مستند:آیه  216تا  218سوره بقره المیزان ج  2 :ص )245 :

حرمت ماه های حرام و حرمت حرم مکه و مسجدالحرام
علَ ْی ِه
 الش ْه ُر ال َح َرا ُم ِبالش ْه ِر ال َح َر ِام َو ال ُح ُر َمت ِقٌ
علَ ْی ُك ْم فَا ْعتَد ُوا َ
صاص فَ َم ِن ا ْعتَدَى َ
َّللاَ َو ا ْعلَ ُموا أ َ َّن َّ
علَ ْی ُك ْم َو اتَّقُوا َّ
َّللاَ َم َع ْال ُمتَّقِینَ !
بِ ِمثْ ِل َما ا ْعتَدَى َ
 اگر آنان حرمت ماه حرام را شكستند شما هم بشكنید چون خدا قصاص را درهمه حرمتها جایز دانسته پس هر كس بر شما ستم كرد شما هم به همان اندازه
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!

حرمات جمع حرمت است و حرمت عبارت است از چیزى كه هتك آن حرام و
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
رعایت نكردند ،و در آن جنگ راه انداختند ،و هتك حرمت آن نموده در سال حدیبیه رسول
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خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم و اصحاب او را از عمل حج باز داشته به سویشان تیراندازى و
سنگ پرانى كردند پس براى مؤمنین هم جایز شد با ایشان مقاتله كنند ،پس عمل مسلمین هتك
حرمت نبود بلكه جهاد در راه خدا و امتثال امر او در اعالى كلمه او بود.
حتى اگر كفار در خود مكه و مسجد الحرام دست به جنگ مىزدند ،باز هم براى
مسلمانان جایز بود با آنها معامله به مثل كنند ،پس اینكه فرمود :الشهر الحرام بالشهر الحرام
بیان خاصى است كه تنها شامل یك مصداق از حرمتها مىشود و آن حرمت شهر حرام
است ولى دنبالش بیان عامى آمده كه شامل همه حرمتها مىگردد و آن عبارت است از
جملة ” فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكم “،در نتیجه معناى آیه چنین
مىشود كه خداى سبحان قصاص در خصوص شهر حرام را هم تشریع كرده ،براى اینكه
قصاص در تمامى حرمات را تشریع كرده ،كه شهر حرام هم یكى از آنهاست و اگر قصاص
را تشریع كرده بدان جهت است كه تجاوز در مقابل تجاوز را با رعایت برابرى تشریع
نموده است.
آنگاه مسلمانان را سفارش مىكند به اینكه مالزم طریق احتیاط باشند ،و در اعتدا و
تجاوز به عنوان قصاص پا از حد فراتر نگذارند ،چون مساله قصاص با استعمال شدت و
خشم و سطوت و سایر قوائى كه آدمى را به سوى طغیان و انحراف از جاده عدالت
مىخواند سروكار دارد ،و خداى تعالى معتدین یعنى همین منحرفین از جاده اعتدال را
دوست نمى دارد ،و چنین افراد بیش از آن احتیاجى كه به قصاص و انتقام دارند به محبت
خدا و والیت و نصرت او محتاجند ،و بدین جهت در آخر فرمود ”:و اتقوا هللا و اعلموا ان
هللا مع المتقین! “
در اینجا این سؤال پیش مىآید :كه چگونه خداى تعالى با اینكه معتدین و متجاوزین
را دوست نمىدارد ،در این آیه به مسلمانان دستور داده به متجاوزین تجاوز كنند؟ جوابش
ا ین است كه اعتدا و تجاوز وقتى مذموم است ،كه در مقابل اعتداى دیگران واقع نشده باشد
و خالصه تجاوز ابتدائى باشد ،و اما اگر در مقابل تجاوز دیگران باشد ،در عین اینكه تجاوز
است دیگر مذموم نیست ،چون عنوان تعالى از ذلت و خوارى را به خود مىگیرد ،و اینكه
جامعهاى بخواهد از زیر بار ستم و استعباد و خوارى درآید خود فضیلت بزرگى است،
همانطور كه تكبر با اینكه از رذائل است ،در مقابل متكبر از فضائل مىشود ،و سخن زشت
گفتن با اینكه زشت است ،براى كسى كه ظلم شده پسندیده است.
( مستند :آیه  190تا  195سوره بقره المیزان ج  2 :ص )87 :
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فصل ششم

انفاق،
قانون مشارکت عمومی در تأمین هزینه جنگ

تجهیز و تدارك مالي جنگ
َّللا َو ال ت ُ ْلقُوا بِأ َ ْیدِی ُك ْم إِلى الت ْهلُ َك ِة َو أَحْ ِسنُوا ِإ َّن َّ
یحب
َّللاَ ِ
 ” َو أَن ِفقُوا فى سبِی ِل َّ ِْال ُمحْ ِسنِینَ !
 و در راه خدا انفاق كنید و خویشتن را به دست خود به هالكت نیفكنید و احسانكنید كه خدا نیكوكاران را دوست دارد! “
در این آیه دستور مىدهد براى اقامه جنگ در راه خدا مال خود را انفاق كنند ،و
پاسخ از اینكه چرا انفاق را مقید كرد به قید در راه خدا همان پاسخى است كه اول آیات در
تقیید قتال به قید در راه خدا گفتیم.
« دست خود به تهلكه نیفكنید!» و این تعبیر كنایه است از اینكه مسلمان نباید نیرو
و استطاعت خود را هدر دهند ،چون كلمه دست به معناى مظهر قدرت و قوت است ،و
تهلكه به معناى هالكت است ،و هالكت به معناى آن مسیرى است كه انسان نمىتواند بفهمد
كجا است ،و آن مسیرى كه نداند به كجا منتهى مىشود.
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
است ،كه این بخل ورزیدن باعث بطالن نیرو و از بین رفتن قدرت است كه باعث غلبه
دشمن بر آنان مىشود ،همچنانكه اسراف در انفاق و از بین بردن همه اموال باعث فقر و
مسكنت و در نتیجه انحطاط حیات و بطالن مروت مىشود.
سپس خداى سبحان آیه را با مساله احسان ختم نموده ،مىفرماید ”:و احسنوا ان هللا
یحب المحسنین  “،...و منظور از احسان خوددارى و امتناع ورزیدن از قتال ،و یا رأفت و
مهربانى كردن با دشمنان دین و امثال این معانى نیست ،بلكه منظور از احسان این است كه
هر عملى كه انجام مىدهند خوب انجام دهند ،اگر قتال مىكنند به بهترین وجه قتال كنند ،و
اگر دست از جنگ برمىدارند ،باز به بهترین وجه دست بردارند ،و اگر به شدت یورش
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مىبرند و یا سختگیرى مىكنند ،باز به بهترین وجهش باشد و اگر عفو مىكنند به بهترین
وجهش باشد.
پس كسى توهم نكند كه احسان به ظالم آن است كه دست از او بردارند تا هر چه
مىخواهد بكند ،بلكه دفع كردن ظالم خود احسانى است بر انسانیت ،زیرا حق مشروع
انسانیت را از او گرفتهاند ،و از دین دفاع كردهاند كه خود مصلح امور انسانیت است،
همچنانكه خوددارى از تجاوز به دیگران در هنگام استیفاى حق مشروع ،و نیز خودداری از
احقاق حق به طریقه غیرصحیح خود احسانى دیگر است ،و اصوال غرض نهائى از همه
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
صلىهللاعلیهوآلهوسلم جلب كند ،همچنانكه فرمود ”:قل ان كنتم تحبون هللا فاتبعونى یحببكم
هللا“.
آیات مورد بحث كه راجع به قتال است با نهى از اعتدا و تجاوز شروع شده و با
امر به احسان و اینكه خدا محسنین را دوست مىدارد ختم گردیده ،و در این نكته حالوتى
است كه بر هیچ كس پوشیده نیست.
( مستند :آیه  190تا  195سوره بقره المیزان ج  2 :ص )87 :

وظیفه عمومی تجهیز نفرات و تأمین وسایل
در جهاد فی سبیل هللا
َّللاِ َو ا ْعلَ ُموا أ َ َّن َّ
 ” َو قَ ِتلُوا فى س ِبی ِل َّع ِلی ٌم!
َّللاَ ِ
سمی ٌع َ
یرة ً َو َّ
 َّمن ذَا الَّذِى یُ ْق ِرض ََّّللاُ یَ ْقبِض
َّللاَ قَ ْرضا ً َحسنا ً فَیُض ِعفَهُ لَهُ أَضعَافا ً كثِ َ
َویَبْصط َو ِإلَ ْی ِه ت ُ ْر َجعُونَ !
سرءی َل ِمن بَ ْع ِد ُموسى ِإ ْذ قَالُوا ِلنَبى لَّ ُه ُم ا ْبعَث لَنَا
 أ َ لَ ْم ت ََر ِإلى ْال َمال ِمن بَنى ِإ َِم ِلكا ً نُّقَتِ ْل فى سبِی ِل َّ
علَیْك ُم ْال ِقت َا ُل أَال تُقَتِلُوا قَالُوا َو َما
عس ْیت ُ ْم إِن كتِب َ
َّللاِ قَا َل ه َْل َ
لَنَا أَال نُقَ ِت َل فى س ِبی ِل َّ
علَ ْی ِه ُم ْال ِقت َا ُل
َّللاِ َو قَ ْد أ ُ ْخ ِرجْ نَا ِمن ِدیَ ِرنَا َو أ َ ْبنَائنَا فَلَ َّما ُك ِتب َ
ت ََولَّ ْوا ِإال قَ ِلیالً ِم ْن ُه ْم َو َّ
ع ِلی ُم ِبالظ ِل ِمین!...
َّللاُ َ
 در راه خدا كارزار كنید و بدانید كه خدا شنوا و دانا است! كیست كه خدا را وامى نیكو دهد و خدا وام او را به دو برابرهاى بسیار افزونكند ،خدا است كه تنگى مىآورد و فراوانى نعمت مىدهد و به سوى او
بازگشت مىیابید!
 مگر داستان آن بزرگان بنى اسرائیل را نشنیدى كه پس از موسى به پیامبرخود گفتند :پادشاهى براى ما نصب كن تا در راه خدا كارزار كنیم و او گفت:
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از خود مىبینید كه اگر كارزار بر شما واجب شود شانه خالى كنید؟ گفتند :ما
كه از دیار و فرزندان خویش دور شدهایم براى چه كارزار نمىكنیم؟ ولى
همینكه كارزار بر آنان مقرر شد به جز اندكى روى برتافتند و خدا به كار
ستمگران دانا است“!...

و قاتلوا فى سبیل هللا !
خداى سبحان در این آیات فریضه جهاد را بیان نموده و مردم را دعوت مىكند به
اینكه در تجهیز یكدیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات ،انفاق كنند.

این آیه جهاد را واجب مىكند ،و مىبینیم كه این فریضه را در این آیه و سایر
موارد از كالمش مقید به قید سبیل هللا كرده و این براى آن است كه به گمان كسى در نیاید و
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
اسالم (چه جامعهشناسان و چه غیر ایشان) همینطور خیال كردهاند ،و حال آنكه چنین نیست
و قید فى سبیل هللا مىفهماند كه منظور از تشریع جهاد در اسالم ،براى این است كه دین
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!“خداى تعالى هزینهاى را كه مؤمنین در راه او خرج مىكنند ،قرض گرفتن خودش
نامیده ،و این به خاطر همان است كه گفتیم مىخواهد مؤمنین را بر این كار تشویق كند ،و
هم براى این است كه انفاقهاى نامبرده براى خاطر او بوده ،و نیز براى این است كه خداى
سبحان به زودى عوض آن را چند برابر به صاحبانش بر مىگرداند.
خداى تعالى سیاق خطاب را كه قبال امر بود و مىفرمود :جهاد كنید ،به سیاق
خطاب ،استفهامى برگردانید ،و فرمود :كیست از شما كه چنین و چنان كند؟ این تغییر به
خاطر ن شان دادن ذهن مخاطب است ،چون سیاق امر خالى از كسب تكلیف نیست ،ولى
سیاق استفهام دعوت و تشویق است ،در نتیجه ذهن شنونده تا حدى از تحمل سنگینى امر
استراحت مىكند ،و نشاط مىیابد .
 ” -و هللا یقبض و یبسط و الیه ترجعون ! “
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اینكه از صفات خداى تعالى سه صفت :قبض و بسط و مرجعیت او را آورده،
براى این كه اشعار كند آنچه در راه خدا به او مىدهند باطل نمىشود ،و بعید نیست كه چند
برابر شود ،براى اینكه گیرنده آن خدا است و خدا هر چه را بخواهد ناقص مىكند و هر چه
را بخواهد زیاد مىكند ،و شما به سوى او بر مىگردید و آن زیاد شده را پس مىگیرید .
آرى ،خداى سبحان در این آیات فریضه جهاد را بیان نموده و مردم را دعوت
مىكند به اینكه در تجهیز یكدیگر و فراهم نمودن نفرات و تجهیزات ،انفاق كنند.
و اگر این انفاق را قرض دادن به خدا خوانده ،چون انفاق در راه خدا است ،عالوه
بر اینكه این تعبیر هم تعبیرى است سلیس ،و هم مشعر به قرب خدا ،مىفهماند انفاق كنندگان
نزدیك به خدا هستند بطورى كه با او دادوستد دارند.
آنگاه داستان طالوت و جالوت و داوود را خاطر نشان مىكند ،تا مؤمنین كه مامور
به قتال با دشمنان دین هستند عبرت بگیرند و بدانند كه حكومت و غلبه همواره از آن ایمان
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
است مادام كه در كنج خمود و كسالت و سستى خزیده بودند مردمى ذلیل و توسرى خور
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
كه مامور بودند ننوشند ،نوشیدند ،و چهارم اینكه ،به طالوت گفتند ما حریف جالوت و لشگر
او نمىشویم ولى مع ذلك خدا یاریشان كرد ،و بر دشمن پیروزیشان داد ،و دشمن را به اذن
خدا فرارى دادند ،و داوود ،جالوت را به قتل رساند ،و ملك و سلطنت در بنى اسرائیل
مستقر گردید ،و حیات از دست رفته آنان دو باره به ایشان بازگشت ،و بار دیگر سیادت و
قوت خود را باز یافتند ،و همه این موفقیتها جز به خاطر آن كالمى كه ایمان و تقوا به
زبانشان انداخت نبود ،و آن كالم این بود كه وقتى با جالوت و لشگرش برخوردند گفتند:
 ” ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین ! “این ماجرا عبرتى است كه اگر همه مؤمنینى كه در هر عصر مىآیند آن را نصب
العین خود قرار داده و راه گذشتگان صالح را پیش بگیرند ،بر دشمنان خود غلبه خواهند
كرد ،البته مادام كه مؤمن باشند .
( مستند:آیه  244و  245سوره بقره المیزان ج  2 :ص )430 :
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شرکت افراد جامعه در تدارک مالی و انسانی جهاد
اط ْال َخ ْی ِل
 « َو أ َ ِعدُّوا لَ ُهم َّما است َط ْعتُم ِمن قُ َّوةٍ َو ِمن ِربَ ِعد َُّوك ْم َو َءاخ َِرینَ ِمن د ُونِ ِه ْم ال ت َ ْعلَ ُمونَ ُه ُم َّ
َّللاُ یَ ْعلَ ُم ُه ْم َو
َ
سبِی ِل َّ
َّللاِ ی َُوف إِلَ ْی ُك ْم َو أَنت ُ ْم ال تُظلَ ُمونَ !
 و آماده كنید براى كارزار با ایشان هر چه را مىتوانید از نیرو و از اسبان بستهشده كه بترسانید با آن دشمن خدا و دشمن خود را و دیگران را از غیر ایشان كه
شما آنان را نمىشناسید و خدا مىشناسد ،و آنچه كه در راه خدا خرج كنید به
شما پرداخت مىشود و به شما ظلم نخواهد شد!»
عد َُّو َّ
َّللاِ َو
ت ُ ْر ِهبُونَ ِب ِه َ
َما تُن ِفقُوا ِمن ش ْىءٍ فى

اینكه فرمود «:و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل »،امر عامى است
به عموم مؤمنین كه در قبال كفار به قدر توانائیشان از تداركات جنگى كه به آن احتیاج پیدا
خواهند كرد تهیه كنند ،به مقدار آنچه كه كفار بالفعل دارند و آنچه كه توانائى تهیه آن را
دارند.
 « َ ...و َما تُن ِفقُوا ِمن ش ْىءٍ فى س ِبی ِل ََّّللاِ ی َُوف ِإلَ ْی ُك ْم َو أَنت ُ ْم ال تُظلَ ُمونَ !
 و آنچه كه در راه خدا خرج كنید به شما پرداخت مىشود و به شما ظلم نخواهدشد!»
چون غرض حقیقى از تهیه نیرو این است كه به قدر توانائیشان بتوانند دشمن را دفع
كنند و مجتمع خود را از دشمنى كه جان و مال و ناموسشان را تهدید مىكند حفظ نمایند .و
به عبارت دیگرى كه با غرض دینى نیز مناسبتر است این است كه به قدر توانائیشان نائره
فساد را كه باعث بطالن كلمه حق و هدم اساس دین فطرى مىشود و نمىگذارد خدا در
زمین پرستش شود و عدالت در میان بندگان خدا جریان یابد خاموش سازند.
و این خود امرى است كه فرد فرد جامعه دینى از آن بهرهمند مىشوند ،پس آنچه را
كه افراد و یا جماعتها در این راه یعنى جهاد براى احیاى امر پروردگار انفاق مىكنند عینا
عاید خودشان مى شود ،و اگر جان خود را در این راه داده باشد در راه خدا شهید شده و در
نتیجه به زندگى باقى و جاودانه آخرت رسیده است ،زندگى حقیقى كه جا دارد تمامى
فعالیتهاى هر كس در راه به دست آوردن آن باشد .این است اثر شهادت و كشته شدن در راه
خدا از نظر تعلیمات دین ،نه افتخار و نام نیك و امثال آن كه احیانا بعضىها دل خود را به
آن خوش كرده و بخواهند در پارهاى از مقاصد دنیوى خود را به كشتن دهند ،آن وقت وقتى
پاى دادن جان به میان مىآید فكر مىكند این چكارى است كه من براى اینكه دیگران به لذایذ
مادى بهترى برسند خود را به كشتن دهم؟ غافل از اینكه تعلیم دینى نتیجه از خودگذشتگى و
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شهادت را صرف نام نیك و یا افتخار نمىداند ،بلكه زندگى دیگرى دائم و جاویدان مىداند.
و كوتاه سخن ،تجهیز قوا براى غرض دفاع از حقوق مجتمع اسالمى و منافع حیاتى
آن است ،و تظاهر به آن تجهیزات دشمن را اندیشناك مىكند كه خود تا اندازهاى و به نوعى
یك نحوه دفاع است ،پس اینكه فرمود «:ترهبون به عدو هللا و عدوكم »،یكى از فواید تجهیز
قوا را كه عاید جامعه مىشود ذكر مىكند ،و اینكه فرمود «:و ما تنفقوا من شىء فى سبیل
هللا یوف الیكم و انتم ال تظلمون »،این معنا را مىرساند كه آنچه را در راه خدا انفاق كردهاند
فوت نمىشود بلكه دوباره عایدشان مىشود بدون اینكه حق كسى از ایشان از بین برود.
و این یعنى جمله « و ما تنفقوا من شىء فى سبیل هللا  »،...از امثال آیه« و ما تنفقوا
من خیر یوف الیكم »،عمومىتر است ،چون خیر بیشتر به مال گفته مىشود ،و جان را
شامل نمىگردد بخالف آیه مورد بحث كه فرمود:هر چیزى كه انفاق كنید!
( مستند :آیه  60سوره انفال المیزان ج  9 :ص )151 :

تشریع والیت اخوت بین مؤمنین نسل اولیه
-

-

-

-

« إِ َّن الَّذِینَ َءا َمنُوا َوهَا َج ُروا َو َج َهد ُوا بِأ َ ْم َو ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم فى سبِی ِل َّ
َّللاِ َو الَّذِینَ َء َاووا
اج ُروا َما لَكم ِمن
َصروا أُولَئك بَ ْعض ُه ْم أ َ ْو ِلیَا ُء بَ ْع ٍ
َّو ن ُ
ض َوالَّذِینَ َءا َمنُوا َولَ ْم ی َه ِ
على
ِین فَعَلَیْك ُم النَّ ُ
اج ُروا َو ِإ ِن است ُ
صر ِإال َ
َولَیَت ِهم ِمن ش ْىءٍ َحتى ی َه ِ
َنصرو ُك ْم فى الد ِ
قَ ْو ِم بَ ْینَ ُك ْم َو بَیْن ُهم ِمیث َ ٌق َو َّ
یر!...
ص ٌ
َّللاُ بِ َما ت َ ْع َملُونَ بَ ِ
كسانى كه ایمان آورده و در راه خدا مهاجرت نموده و با اموال و جانهاى خود
جهاد كردند و كسانى كه (مهاجرین) را جاى دادند و یارى كردند آنان بعضیشان
اولیاى بعضى دیگر(اولیاى یكدیگرند )،و كسانى كه ایمان آوردند ،ولى
مهاجرت نكردند میان شما و ایشان والیت ارث نیست تا آنكه مهاجرت كنند ولى
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
باشد و خداوند به آنچه مىكنید بیناست،
و كسانى كه كفر ورزیدند بعضىشان اولیاء بعضى دیگرند اولیاى همند ،و اگر
آنچه قبال دستور دادیم انجام ندهید فتنهاى در زمین و فساد بزرگى را ببار
مىآورد،
و كسانى كه ایمان آورده و مهاجرت كرده و در راه خدا جهاد نمودند و كسانى
كه (از اهل مدینه به مهاجرین) منزل داده و یارى كردند آنها به حقیقت اهل
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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مقصود از مهاجرین در این آیه دسته اول از مهاجریناند كه قبل از نزول این سوره
مهاجرت كرده بودند و كسانى كه بعدا ایمان مىآورند و مهاجرت مىكنند.
و منظور از كسانى كه به مسلمانان منزل دادند و رسول هللا صلىهللاعلیهو آلهوسلم
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.
خداوند میان این دو طائفه والیت برقرار كرده و فرموده «:اولئك بعضهم اولیاء
بعض »،و این والیت معنائى است اعم از والیت میراث و والیت نصرت و والیت أمن.
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
ولى تمامى مهاجرین و انصار است ،و یك انصارى ولى همه انصار و مهاجرین است ،و
دلیل همه اینها این است كه والیت در آیه بطور مطلق ذكر شده است.
بعضیها گفته اند مدرك ارث به مواخات همین آیه است و لیكن در آیه هیچ قرینهاى
كه داللت كند بر انصراف اطالق والیت به والیت ارث وجود ندارد و هیچ شاهدى نیست بر
اینكه بگوییم این آیه راجع است به والیت ارثى كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلم به
وسیله عقد بردارى میان مهاجرین و انصار اجرا مىكرد ،و تا مدتى از یكدیگر ارث
مىبردند تا آنكه بعدها نسخ شد.
« والذین آمنوا ولم یهاجروا  »،...این آیه والیت را در میان مؤمنین مهاجرین و
انصار و میان مؤمنینى كه مهاجرت نكردند نفى مىكند ،و مىفرماید :میان دسته اول و دسته
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.
« و الذین كفروا بعضهم اولیاء بعض »،یعنى كفار والیتشان در میان خودشان است
و به اهل ایمان تجاوز نمىكند ،پس مؤمنین نمىتوانند آنان را دوست بدارند.
« اال تفعلوه تكن فتنة فى االرض و فساد كبیر »،این جمله اشاره است به مصلحت
تشریع والیت به آن نحوى كه تشریع فرمود ،چون بطور كلى والیت و دوست داشتن یكدیگر
از امورى است كه هیچ جامعهاى از جوامع بشرى و مخصوصا جوامع اسالمى كه بر
اساس پیروى حق و گسترش عدالت الهى تاسیس مىشود از آن خالى نیست ،و معلوم است
كه دوستى كفار كه دشمن چنین جامعهاى هستند موجب مىشود افراد اجتماع با آنان خلط و
آمیزش پیدا كنند.
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
كردیم كه چنین شد ،و صدق ادعاى این آیه را به چشم خود دیدیم .
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« و الذین آمنوا و هاجروا  »،...این جمله حقیقت ایمان را براى كسى اثبات مىكند
كه حقیقتا متصف به آثار آن باشد ،و چنین كسى را وعده آمرزش و رزق كریم مىدهد.
« و الذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معكم فاولئك منكم »،این جمله خطاب
است به مهاجرین طبقه اول و به انصار ،و در این خطاب مهاجرین بعدى و آنهائى را كه
بعد از این ایمان مىآورند و با طبقه اول به جهاد مىپردازند به آنان ملحق كرده و در مساله
والیت ،ایشان را نیز شركت داده است.
( مستند :آیه  72تا  74سوره انفال المیزان ج  9 :ص ) 187 :

82

کتاب چهل و هفتم :جنگ و صلح-مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم

تفسیر موضوعی المیزان

فصل هفتم

غنایم جنگی و اسراء
حکم انفال و غنایم جنگی
الرسو ِل فَاتَّقُوا َّ
َّللاَ َو أَص ِل ُحوا ذَات بَ ْینِك ْم
َّلل َو َّ
 « یَسئَلُونَك َع ِن األَن َفا ِل قُ ِل األَنفَا ُل َّ َِو أ َ ِطیعُوا َّ
َّللاَ َو َرسولَهُ إِن ُكنتُم ُّمؤْ ِمنِینَ !
 از تو از انفال پرسش مىكنند ،بگو انفال مال خدا و رسول است ،پس از خدابترسید ،و میان خود صلح برقرار سازید ،و خدا و رسول او را اطاعت كنید
اگر با ایمان هستید!»
آیاتى از سوره انفال كه متعرض مساله غنیمت است پنج آیه است كه در سه جاى
سوره قرار گرفته و بر حسب ترتیب عبارت است از:
 « -1یسئلونك عن االنفال قل االنفال هلل و الرسول »،...
 « -2و اعلموا انما غنمتم من شىء فان هلل خمسه و للرسول و لذى القربى و الیتامى
و المساكین و ابن السبیل ان كنتم امنتم باهلل و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم
التقى الجمعان و هللا على كل شىء قدیر »،...
 « -3ما 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!»
پس از مجموع این سه آیه این معنا استفاده مىشود كه اصل ملكیت در غنیمت از آن
خدا و رسول است ،و خدا و رسول چهار پنجم آن را در اختیار جهادكنندگان گذاردهاند تا با
آن ارتزاق نموده ،و آن را تملك نمایند ،و یك پنجم آن را به خدا و رسول و خویشاوندان
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رسول و غیر ایشان اختصاص داده تا در آن تصرف نمایند.
( تفصیل مطالب درباره انفال در مبحث « مبانی قوانین مالی و اقتصادی اسالم در
قرآن» در جلد 12معارف قرآن در المیزان یا جلد  44همین کتابها آمده است).

حکم اسیران جنگی
 « ما كان لنبى ان یكون له اسرى حتى یثخن فى االرض تریدون عرض الدنیاو 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 !»
از آیات فوق استفاده مىشود كه پرسش كنندگان از رسول خدا«ص» در باره امر
اسیران پرسش نمودهاند ،و درخواست كردهاند تا اجازه دهد اسیران كشته نشوند ،بلكه با
دادن فدیه آزاد گردند ،و در جواب ایشان را مورد عتاب قرار داده است ،و از اینكه
فرمود «:فكلوا  »،...و تجویز كرد خوردن از غنیمت را ،به دست مىآید كه اصحاب بطور
ابهام چنین فهمیده بودند كه مالك غنیمت و انفال مىشوند ،جز اینكه نمىدانستند آیا تمامى
اشخاصى كه حاضر در میدان جنگ بودهاند مالك مىشوند؟ و یا تنها كسانى كه قتال
كردهاند؟ و آنها كه تقاعد ورزیدهاند از آن بى نصیبند ،و آیا مباشرین كه از آن سهم مىبرند
بطور مساوى بینشان تقسیم مىشود و یا به اختالف؟ مثال سهم سوارهها بیشتر از پیادهها و یا
امثال آن است؟
چون جمله فكلوا مبهم بود باعث شد كه مسلمین در میان خود مشاجره كنند ،و
سرانجام به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم مراجعه نموده و توضیح بپرسند ،لذا آیه نازل
شد «:قل االنفال هلل و الرسول فاتقوا هللا و اصلحوا ذات بینكم  »،...و ایشان را در استفادهاى
كه از جمله فكلوا مما غنمتم كرده و پنداشته بودند كه مالك انفال هم هستند تخطئه نموده و ملك
انفال را مختص به خدا و رسول كرده ،و ایشان را از تخاصم و كشمكش نهى نموده و وقتى
بدین وسیله مشاجرهشان خاتمه یافت آنگاه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم آن را به ایشان
ارجاع داده و در میانشان بطور مساوى تقسیم كرد ،و به همان اندازه سهمى براى آن عده از
اصحاب كه حاضر در میدان جنگ نبودند كنار گذاشت ،و میان كسانى كه قتال كرده و
آنهایى كه قتال نكردند و همچنین میان سوارگان و پیادگان تفاوتى نگذاشته است.
آنگاه آیه دوم «:و اعلموا انما غنمتم من شىء فان هلل خمسه  »،...به فاصله كمى
نازل گردیده و رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم (بخاطر امتثال آن) از آنچه كه به افراد داده
بود پنج یك را دوباره پس گرفت ،این است آن معنا و ترتیبى كه از ضمیمه كردن آیات
مربوط به انفال به یكدیگر استفاده مىشود.
آیه شریفه ناسخ آیه فكلوا مما غنمتم  ...نیست ،بلكه مبین معناى آن و تفسیر آن است،
و جمله فكلوا كنایه از مالكیت قانونى ایشان به غنیمت نیست ،بلكه مراد از آن اذن در
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تصرف ایشان در غنیمت و تمتعشان از آن است ،مگر اینكه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم آن را در میان ایشان تقسیم كند ،كه در این صورت البته مالك
مىشوند.
و آیه« و اعلموا انما غنمتم من شىء فان هلل خمسه و للرسول و لذى القربى »،...
ناسخ براى آیه قل االنفال هلل و الرسول نیست ،بلكه تاثیرى كه نسبت به جهادكنندگان دارد
این است كه ایشان را از خوردن و تصرف در تمامى غنیمت منع مىكند ،چون بعد از نزول
االنفال هلل و الرسول  -و با اینكه قبال دانسته بودند كه انفال ملك خدا و رسول است  -و از آیه
انما غنمتم غیر این را نمىفهمیدند ،و آیه قل االنفال هلل و الرسول هم غیر این را نمىرساند
كه اصل ملك انفال از خدا و رسول است ،بدون این كه كوچكترین تعرضى نسبت به كیفیت
تصرف در آن و جواز خوردن و تمتع از آن را داشته باشد ،خوب ،وقتى متعرض این
جهات نبود ،پس با آیه انما غنمتم  ...هیچ منافاتى ندارد تا كسى بگوید آیه انما غنمتم  ...ناسخ
آن است .
در كافى به سند خود از عبد صالح علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :انفال عبارت
است از هر زمین خرابى كه اهلش منقرض شده باشند ،و هر سرزمین كه بدون جنگ و
بدون بكار بردن اسب و شتر تسلیم شده است و با پرداختن جزیه صلح كرده باشند ،سپس
فرمود :و براى او است( یعنى براى والى و زمامدار )،رؤوس جبال و درههاى سیلگیر و
نیزارها و هر زمین افتادهاى كه مربى نداشته باشد ،و همچنین براى او است خالصهجات
سالطین ،البته آن خالصهجاتى كه به زور و غصب بدست نیاورده باشند ،چون اگر به
غصب تحصیل كرده باشند ،هر مال غصبى مردود است ،و باید به صاحبش برگردد ،و او
است وارث هر كسى كه بىوارث مرده باشد و متكفل هزینه زندگى كسانى است كه
نمىتوانند هزینه خود را به دست بیاورند.
( مستند :آیه  1سوره انفال المیزان ج  9 :ص )4 :

آزادسازی اسیران جنگی ،فدیه و شرایط آن
ع َرض الدُّ ْنیَا َو
سرى َحتى یُثْ ِخنَ فى األ َ ْر ِ
ض ت ُ ِرید ُونَ َ
َبى أَن یَ ُكونَ لَهُ أ َ َ
 « َما كانَ ِلن ٍع ِز ٌ
یز َح ِكی ٌم ،لَّ ْو ال ِكتَبٌ ِمنَ َّ
َّللاُ ی ُِرید ُ االَ ِخ َرة َ َو َّ
َّ
عذَابٌ
َّللاِ سبَقَ لَ َمس ُك ْم فِی َما أ َ َخ ْذت ْم َ
َّللاُ َ
ع ِظی ٌم،
َ
َّللاَ ِإ َّن َّ
طیبا ً َو اتَّقُوا َّ
َّللاَ َ
 فَكلُوا ِم َّما َور َّر ِحی ٌم،
غفُ ٌ
غنِ ْمت ُ ْم َحلَالً ِ
سرى ِإن یَ ْعلَ ِم َّ
َّللاُ فى قُلُوبِ ُك ْم خَیرا ً یُؤْ تِ ُك ْم
ى قُل ِل َمن فى أ َ ْیدِی ُكم ِمنَ األ َ َ
 یَأَی َها النَّب ُّخَیرا ً ِم َّما أ ُ ِخذَ ِمنك ْم َو یَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم َو َّ
َّللاُ َ
ور َّر ِحی ٌم،
غفُ ٌ
َّللاَ ِمن قَ ْب ُل فَأ َ ْم َكنَ ِمن ُه ْم َو َّ
َو ِإن ی ُِرید ُوا ِخیَانَت َك فَقَ ْد خَانُوا َّ
ع ِلی ٌم َح ِكی ٌم!
َّللاُ َ
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هیچ پیغمبر را نمىسزد و روا نیست كه برایش اسیرانى باشد تا آن زمانى كه
دینش در زمین مستقر گردد ،شما سود مادى دنیا را در نظر دارید ولى خدا
آخرت را مىخواهد و خداوند مقتدرى است شایستهكار،
اگر آن قضائى كه خداوند قبال رانده است نبود هر آینه در آنچه گرفتید عذاب
بزرگى بشما مىرسید،
پس بخورید و تصرف كنید در آنچه غنیمت بردهاید حالل و طیب ،و از خدا
بپرهیزید كه خدا آمرزنده رحیم است،
هان اى پیغمبر بگو به آن اسیرانى كه در دست تو اسیرند :اگر خداوند در دلهاى
شما خیر را سراغ مىداشت بهتر از آنچه مسلمانان از شما گرفتند به شما
مىداد و شما را مىآمرزید و خداوند آمرزنده رحیم است،
و اگر بنا دارند به تو خیانت كنند تازگى ندارد قبال هم خدا را خیانت كرده بودند
و او تو را برایشان مسلط كرد و خداوند داناى شایستهكار است!»

خداوند در این آیات مسلمانانى را كه در جنگ بدر شركت داشتند بدین جهت مورد
عتاب قرار داده كه از كفار اسیرانى گرفتند و آنگاه از رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلم
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.
هر چند خداوند بشدت مسلمانان را عتاب كرد ولى پیشنهادشان را پذیرفت و تصرف
در غنیمت را كه شامل خونبها نیز مىشود برایشان مباح کرد.
سنت جارى در انبیاى گذشته این بوده كه وقتى با دشمنان مىجنگیدند و بر دشمن
دست مىیافتند ،آنها را مىكشتند و با كشتن آنان از دیگران زهر چشم مىگرفتند تا كسى
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
گرفته و آزادشان سازند ،مگر بعد از آنكه دینشان در میان مردم پایگیر مىشد كه در این
صورت اسیر را نمىكشتند و با منت نهادن و یا گرفتن بهاء آزاد مىكردند ،همچنانكه در
خالل آیاتى كه به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم وحى مىشد بعد از آنكه كار اسالم باال
گرفت و حكومتش در حجاز و یمن مستقر گردید این آیه نازل شد «:فاذا لقیتم الذین كفروا
فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد و اما فداء »،و گرفتن اسیر و
آزاد كردنش را تجویز كرد.
« فكلوا مما غنمتم -از آنچه غنیمت گرفتهاید بخورید »،و در آن تصرف كنید چه آن
اموالى كه از مشركین به دستتان آمده و چه آن فدیهاى كه از ایشان مىگیرید «حالال طیبا»
در حالیكه حالل و پاكیزه است ،چون خدا مباحش كرده است.

86

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهل و هفتم :جنگ و صلح-مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم

« و اتقوا هللا ان هللا غفور رحیم »،می فرماید :از آنچه غنیمت گرفتهاید بخورید كه
ما شما را آمرزیدیم و به شما ترحم كردیم.
« و ان یریدوا خیانتك فقد خانوا هللا من قبل فامكن منهم  »،...اگر به خدا ایمان آورند
و ایمان به خدا در دلهایشان جایگیر شود خداوند ،نعمتى به آنان مىدهد كه از آنچه مسلمین
از ایشان گرفتهاند بهتر است و ایشان را مىآمرزد ،و اگر مىخواهند بتو خیانت كنند ،و
دوباره به همان عناد و مفسدهجوئى سابقشان برگردند تازگى ندارد ،براى اینكه قبال هم نسبت
به خدا خیانت مىورزیدند ،و خداوند تو را بر ایشان مسلط كرد ،و او باز هم قادر است بر
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.
( مستند :آیه  67تا  71سوره انفال المیزان ج  9 :ص )176 :

خمس غنایم جنگی
 « َو ا ْعلَ ُموا أَنَّ َما َلرسو ِل َو ِلذِى ْالقُ ْربى َو ْالیَت َ َمى
غنِ ْمتُم ِمن ش ْىءٍ فَأ َ َّن ََّّللِ ُخ ُمسهُ َو ِل َّ
ین َو اب ِْن السبِی ِل إِن ُكنت ُ ْم َءا َمنتُم ِب َّ
ان
على َ
اَّللِ َو َما أَنزَ ْلنَا َ
ع ْب ِدنَا یَ ْو َم ْالفُ ْرقَ ِ
َو ْال َمس ِك ِ
ان َو َّ
ِیر،
على كل ش ْىءٍ قَد ٌ
َّللاُ َ
یَ ْو َم ْالتَقَى ْال َج ْمعَ ِ
 و بدانید آنچه را كه سود مىبرید براى خدا است پنج یك آن و براى رسول وخویشاوند او و یتیمان و مسكینان و در راه ماندگان ،اگر به خدا و آنچه را كه
در روز فرقان روزى كه دو گروه یكدیگر را مالقات كردند بر بندهمان نازل
كردیم ایمان آوردهاید ،و خداوند بر هر چیز توانا است!»
غنیمت به معناى رسیدن به در آمد از راه تجارت و یا صنعت و یا جنگ است ،و
لیكن در این آیه بمالحظه مورد نزولش تنها با غنیمت جنگى منطبق است.
« فان هلل خمسه  »،...بدانید كه آنچه شما غنیمت مىبرید هر چه باشد یك پنجم آن از
آن خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و مسكینان و ابن السبیل است و آن را به اهلش
برگردانید اگر به خدا و به آنچه كه بر بندهاش محمد صلىهللاعلیهوآلهوسلم در جنگ بدر
نازل كرده ایمان دارید ،و در روز بدر این معنا را نازل كرده بود كه :انفال و غنیمتهاى
جنگى از آن خدا و رسول او است ،و احدى را در آن سهمى نیست ،و اینك همان خدایى كه
امروز تصرف در چهار سهم آن را بر شما حالل و مباح گردانیده دستورتان مىدهد كه یك
سهم آن را به اهلش برگردانید.
( تفصیل مطالب درباره خمس در مبحث « مبانی قوانین مالی و اقتصادی اسالم در
قرآن» در جلد  12معارف قرآن در المیزان یا جلد  44همین کتابها آمده است).
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( مستند :آیه  41سوره انفال المیزان ج  9 :ص )118 :

رفتار با اسیران جنگی قبل از اتمام جنگ ،و بعد از پیروزی
ب َحتى إِذَا أَثخَنت ُ ُمو ُه ْم فَشدُّوا ْال َوثَاقَ فَإ ِ َّما َمنَّا
 « فَإِذَا لَ ِقیت ُ ُم الَّذِینَ َكفَ ُروا فَ ْالرقَا ِ
ضرب ِ
ارهَا ذَ ِلك َو لَ ْو یَشا ُء َّ
َصر ِمن ُه ْم َو
َّللاُ النت َ
بَ ْعد ُ َو ِإ َّما فِدَا ًء َحتى ت َض َع ال َح ْرب أ َ ْوزَ َ
ض َو الَّذِینَ قُتِلُوا فى سبِی ِل َّ
ُض َّل أ َ ْع َملَ ُه ْم!
لَ ِكن ِلیَ ْبلُ َوا بَ ْعضكم بِبَ ْع ٍ
َّللاِ فَلَن ی ِ
 وقتى به كفار برخوردید باید با ایشان بجنگید تا وقتى كه كشتگانشان زیاد شودآن وقت است كه مىتوانید دست از كشتار كشیده اسیر بگیرید و در باره اسیران
یا این است كه منت بر آنان نهاده آزادشان مىكنید و یا این است كه فدیه
مىگیرید و آزاد مىكنید و به این رفتار خود همچنان ادامه مىدهید تا جنگ تمام
شود و این را بدان جهت گفتیم كه اگر خدا مىخواست مىتوانست از كفار انتقام
بگیرد ،و لیكن خواست تا بعضى از شما را به وسیله بعضى دیگر بیازماید و
كسانى كه در راه خدا كشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را نابود نمىكند!»
مراد از شد وثاق اسیر گرفتن و محكم بستن آنان است ،می فرماید :با كفار آنقدر
قتال بكنید تا قتل در آنان زیاد شود ،آن وقت مشغول به اسیر گرفتن و بستن دست و پاى
اسراء شوید.
آیه شریفه در اینكه اسیر گرفتن را بعد از (اثخان -غلبه) قرار داده ،در معناى آیه«
ما كان لنبى أن یكون له أسرى حتى یثخن فى األرض »،است كه مىفرماید هیچ پیغمبرى
حق ندارد اسیر بگیرد ،مگر وقتى كه در زمین غالب شود.
« فاما منا بعد و اما فداء »،یعنى بعد از آنكه اسیرشان كردید یا بر آنان منت نهاده
آزادشان مىكنید یا فدیه مىگیرید ،یعنى با گرفتن مال و یا آزادى اسیرانى كه در دست آنان
دارید ،ایشان را آزاد مىكنید.
« حتى تضع الحرب اوزارها »،اوزار حرب به معناى سنگینىهاى جنگى یعنى
اسلحهاى است كه جنگجویان با خود حمل مىكنند ،و مراد از وضع آن ،بطور كنایه تمام
شدن جنگ است.
آیه اخیرالذکر در سوره انفال از اسیر گرفتن قبل از اثخان نهى مىكند ،و آیه مورد
بحث به اسیر گرفتن بعد از اثخان امر مىنماید.
در آیه شریفه مباحثى مربوط به علم فقه هست كه جایش در همانجا است.
« ذَ ِلك َو لَ ْو یَشا ُء َّ
ض »،كلمه ذلك به معناى
َصر ِمن ُه ْم َو لَ ِكن ِلیَ ْبلُ َوا بَ ْعضكم بِبَ ْع ٍ
َّللاُ النت َ
مطلب چنین است مىباشد ،یعنى حكم خدا همان است كه در آیه گفته شد.
« ولو یشاء هللا النتصرمنهم »،یعنى اگر خدا بخواهد از كفار انتقام مىگیرد،
هالكشان مىكند ،شكنجهشان مىدهد ،بدون اینكه دستور به قتال با ایشان را بدهد « ،و لكن
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لیبلوا بعضكم ببعض »،اگر خدا بخواهد از ایشان انتقام مىگیرد ،اال اینكه هنوز نخواسته
بگیرد ،بلكه دستورتان داده كه كارزار كنید تا شما را به وسیله یكدیگر امتحان كند ،مؤمنین
را به وسیله كفار بیازماید و به جنگ با آنان وادار سازد ،تا معلوم شود چه كسى اطاعت
كرده و رنج جنگ را به خاطر امر خدا تحمل مىكند ،و چه كسى عصیان مىورزد .و كفار
را هم به وسیله مؤمنین امتحان كند تا معلوم شود اهل شقاوت كیست ،و موفق به توبه و
بازگشت از باطل بسوى حق كیست؟
« و الذین قتلوا فى سبیل هللا فلن یضل اعمالهم »،این گفتار در سیاق شرط و حكم در
آن عمومى است ،مىفرماید :كسانى كه در راه خدا و در جهاد و قتال با دشمنان دین كشته
مىشوند ،اعمال صالحشان كه در راه خدا انجام دادهاند هرگز باطل نمىشود.
در مجمع البیان در ذیل جمله« فاذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب  »،...گفته :از
ائمه هدى علیهمالسالم روایت شده كه اسیران جنگى دو جورند :گروهى قبل از تمام شدن
جنگ دستگیر مىشوند با اینكه هنوز تنور جنگ داغ است ،امام مسلمین در باره آنان اختیار
دارد ،اگر خواست به قتل مىرساند و اگر خواست یك دست و یك پایشان را به طور عكس
قطع نموده رهایشان مىكند ،تا در اثر خونریزى بمیرند ولى نمىتواند بدون عوضى و یا با
گرفتن عوض رهایشان كند .قسم دوم از اسیران آنهایند كه بعد از تمام شدن جنگ اسیر
مىشوند كه امام مسلمین در باره آنان اختیار بیشترى دارد ،هم مىتواند بدون گرفتن فداء
آزادشان كند و هم مىتواند فداء پولى و یا انسانى بگیرد ،و هم مىتواند آنها را برده كند ،و
هم مىتواند گردن بزند .و در هر دو حال اگر مسلمان شدند تمامى آن شكنجهها ساقط شده،
حكمشان حكم مسلمین خواهد بود.
( مستند :آیه  4سوره محمد المیزان ج  18 :ص ) 341 :
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فصل هشتم

قوانین جبهه و منهیات جنگ
نهی فرار از جبهه و پشت کردن به دشمن
ار،
 « یَأَیُّ َها الَّذِینَ َءا َمنُوا إِذَا لَ ِقیت ُ ُم الَّذِینَ َكفَ ُروا زَ حْ فا ً فَال ت ُ َولُّو ُه ُم األ َ ْدبَ َب ِمنَ َّ
 َو َمن ی َُو ِل ِه ْم یَ ْو َمئ ٍذ دُب َُرهُ ِإال ُمت َ َح ِرفا ً ِل ِقت َا ٍل أ َ ْو ُمت َ َحیزا ً ِإلى ِفئ َ ٍة فَقَ ْد َبا َء ِبغَض ٍَّللاِ
یر!
ص ُ
َو َمأ ْ َواهُ َج َهنَّ ُم َو ِبئْس ال َم ِ
 اى آنانكه ایمان آوردهاید هرگاه با تهاجم كافران در میدان كارزار روبرو شویدمبادا 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 جایشجهنم است و چه بد جایگاهى است ،مگر آنكه به منظور بكار بردن حیله جنگى
باشد و یا بخواهد به گروه خود ملحق شده و به اتفاق ایشان بجنگد !»
این آیات متضمن نواهى و اوامرى است راجع به جهاد اسالمى و مربوط و مناسب
با داستان جنگ بدر ،و نیز مردم را تشویق و تحریك مىكند بر ترس از خدا و زنهار
مى دهد از مخالفت خدا و رسول او و اینكه مردم خود را در معرض غضب خداى سبحان
درآورند.
خطاب در این آیه خطابى است عمومى و مختص به یك وقت و یك جنگ نیست،
پس اینكه بعضى از مفسرین آن را مختص به جنگ بدر و حرمت فرار از آن جنگ
گرفتهاند صحیح نیست.
« و من یولهم یومئذ دبره اال متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة  »،...تحرف در اینجا
به این معنا است كه مرد جنگى در میدان جنگ از این سو به آن سو شود تا بدین وسیله
راهى براى غافلگیر كردن حریف خود پیدا كند .و تحیز بسوى فئه به این معنا است كه مرد
جنگى از یك تاختن صرفنظر نموده و خود را به طرف عدهاى از قوم خود بكشاند تا به
اتفاق ایشان بجنگد.
پس معناى دو آیه مورد بحث این مىشود :اى كسانى كه ایمان آوردهاید وقتى كفار
را مالقات مىكنید مالقات جنگى و یا در حالى كه مىروید تا با ایشان بجنگید پس از ایشان
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نگریزید ،كه هر كس در چنین وقتى از ایشان بگریزد و از میدان جنگ برگردد با غضب
خدا بر گشته است ،و ماواى او جهنم است كه بد بازگشتگاهى است ،مگر اینكه فرارش به
منظور بكار بردن حیلههاى جنگى و یا براى این باشد كه بخواهد به اتفاق رفقایش بجنگد كه
در این دو صورت اشكال ندارد.
روایات دال بر اینكه فرار از زحف از گناهان كبیره و هالك كننده است از ائمه اهل
بیت علیهمالسالم بسیار وارد شده ،و در بحث از گناهان كبیره است.
و در همین معنا روایاتى از طرق اهل سنت وارد شده ،مانند روایتى كه صحیح
بخارى و مسلم از ابى هریره از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم نقل كردهاند كه فرمود :از
هفت گناه هالك كننده اجتناب كنید ،پرسیدند آن هفت گناه كدامند یا رسول هللا ،فرمود :شرك
به خدا ،کشتن كسى كه خداوند كشتنش را حرام كرده مگر به حقِ ،سحر ،رباخوارى،
خوردن مال یتیم ،پشت به جنگ كردن در روز جنگ  ،نسبت دادن زنا به زنان پاكدامن و
بى خبر از فحشاء.

نهی از روبرتافتن از رسول هللا در جنگ
-

« یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا أ َ ِطیعُوا َّ
ع ْنهُ َو أَنت ُ ْم ت َس َمعُونَ ،
َّللاَ َو َرسولَهُ َو ال ت ََولَّ ْوا َ
سم ْعنَا َو ُه ْم ال یَس َمعُونَ ،
َو ال ت َ ُكونُوا كالَّذِینَ قَالُوا ِ
شر الد ََّواب ِعندَ َّ
َّللاِ الص ُّم ْالبُ ْك ُم الَّذِینَ ال یَ ْع ِقلُونَ ،
ِإ َّن َّ
ع ِل َم َّ
َّللاُ ِفی ِه ْم خَیرا ً ألَس َمعَ ُه ْم َو لَ ْو أَس َمعَ ُه ْم لَت ََولَّوا َّو ُهم ُّم ْع ِرضونَ !
َو لَ ْو َ

-

اى كسانى كه ایمان آوردهاید فرمان برید خدا و فرستادهاش را و برنگردید از او
با اینكه مىشنوید،
و مانند كسانى كه گفتند شنیدیم و حال آنكه نمىشنوند مباشید،
همانا بدترین جنبندگان نزد خدا كران اللند كه تعقل نمىكنند،
و اگر خدا در ایشان خیرى سراغ مىداشت هر آینه مىشنواندشان و اگر
مىشنواندشان باز هم پشت مىكردند ،آنان در هر حال روى گردانند!»

-

می فرماید :از رسول خدا روى برمتابید با اینكه دارید دعوت حقهاى را كه به وى
وحى شده مىشنوید و اوامر و نواهى او را كه همه به صالح دین و دنیاى شما است به
گوش خود مى شنوید ،البته در آیه شریفه اوامر و نواهى مربوط به جنگ منظوراست و لیكن
بیان آیه عام است.
« و ال تكونوا كالذین قالوا سمعنا و هم ال یسمعون »،در این آیه یك نوع توهین به
مشركین شده كه گفتند ما شنیدیم و لیكن نمىشنوند.
خطاب را متوجه حزب خود یعنى مؤمنین نموده و ایشان را امر به اطاعت خود و
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اطاعت رسولش مىفرماید ،و از اینكه بعد از شنیدن دعوت حقه او از وى رو برتابند
زنهارشان مى دهد ،و از اینكه مانند مشركین باشند كه بگویند شنیدیم و حال آنكه نشنوند بر
حذرشان مىدارد.

نهی از سهل انگاری در جلوگیری از اختالفات داخلی ،و تفرقه افکنی
ص َّ
یبن الَّذِینَ ظلَ ُموا ِمن ُك ْم خَاصةً َو ا ْعلَ ُموا أ َ َّن َّ
ب!
َّللاَ شدِید ُ ْال ِعقَا ِ
 « َو اتَّقُوا ِفتْنَةً ال ت ُ ِ و بپرهیزید فتنه را كه چون آید تنها مخصوص ستمكاران شما نباشد و بدانید كهخدا شدیدالعقاب است!»
خدای تعالی مىخواهد همه مؤمنین را از فتنهاى كه مخصوص به ستمكاران از
ایشان است و مربوط به كفار و مشركین نیست زنهار دهد ،و اگر در عین اینكه مختص به
ستمكاران از مؤمنین است و مع ذلك خطاب را متوجه به همه مؤمنین كرده براى این است
كه آثار سوء آن فتنه گریبانگیر همه مىشود.
و دلیلى كه داللت كند بر اینكه عقاب در جمله« واعلموا ان هللا شدید العقاب»،
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
از مؤمنین است فتنهاى باشد كه تمامى افراد امت بایستى در صدد دفع آن برآیند ،و با امر به
معروف و نهى از منكر كه خدا بر ایشان واجب كرده از شعلهور شدن آتش آن جلوگیرى
بعمل آورند.
و بنا بر این ،برگشت معناى آیه به تحذیر تمامى مسلمانان از سهلانگارى در امر
اختالفات داخلى خواهد بود ،چون این گونه اختالفات آنان را به تفرقه و اختالف كلمه تهدید
نموده و باعث مىشود كه وحدت مسلمین به تشتت و چند دستگى مبدل شود ،و معلوم است
كه در این صورت هر دسته كه غالب شود زمام را به دست مىگیرد ،و نیز معلوم است كه این
غلبه ،غلبه فساد است نه « غلبه كلمه حق و دین حنیف» كه خداوند تمامى مسلمانان را در آن
شریك كرده است.
پس گو اینكه فتنه مختص به یك دسته است یعنى مختص به ستمكاران ،و لیكن اثر
سوء آن دامنگیر همه شده ،و در اثر اختالف همه دچار ذلت و مسكنت و هر بال و تلخكامى
دیگرى مىشوند ،و همه در پیشگاه خداى تعالى مسؤول مىگردند و خدا شدید العقاب است.
گر چه خداى تعالى این فتنه را به اسم و رسم معرفى نكرده و آن را بطور مهمل
ذكر فرموده و لیكن جمله بعدى كه مىفرماید «:ال تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة »،و
همچنین جمله« و اعلموا ان هللا شدید العقاب »،همانطورى كه گفتیم آن را تا اندازهاى
توضیح داده و مىرساند كه فتنه عبارت از این است كه بعضى از امت با بعضى دیگر
اختالف مىكنند در امرى كه تمامى امت حقیقت امر را مىفهمند كه كدام است ،و لیكن
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یكدسته از قبول آن سرپیچى نموده ،و آگاهانه به ظلم و منكر اقدام مىكنند ،آن دسته دیگر هم
كه حقیقت امر را قبول كردهاند آنان را نهى از منكر نمىكنند و در نتیجه آثار سوئش
دامنگیر همه امت مىشود.
و بطور مسلم همه ظلمها اینطور نیستند ،و مقصود ،ارتكاب تمامى انحاء ظلم هم
نیست ،چون همه ظلمها چنین اثر سوئى ندارند.
و از اینكه خداوند همه امت را از آن زنهار داده معلوم مىشود كه منظور آن ظلمى
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
سنت كه راجع به حكومت حقه است باشد.
و هر چه باشد در فتنههاى واقع شده در صدر اسالم نمونهاش دیده مىشود ،بطورى
كه آیه شریفه كامال و بطور وضوح بر آن فتنهها منطبق مىگردد ،چون فتنههاى مزبور
وحدت دینى اسالم را منهدم نموده و با ایجاد تفرقه قدرت و شوكت اسالم را در هم شكست،
و خونهایى به ناحق ریخت و باعث اسارت و غارت و هتك نوامیس و حرمتها گردید و
كتاب و سنت متروك شد ،همچنانكه خود قرآن از زبان پیغمبرش حكایت نموده كه گفت «:یا
رب ان قومى اتخذوا هذا القران مهجورا».
و از جمله مفاسد شوم این فتنه این است كه امت اسالم حتى بعد از آنكه به اشتباهات
و اعمال زشت خود تنبه پیدا كند نمىتواند از آن عذاب دردناكى كه این فتنه به بار آورده
خود را نجات دهد ،آرى « كلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها و ذوقوا عذاب
الحریق».
باید دانست كه فتنههاى صدر اسالم همه منتهى به اصحاب بدر مىشود ،بنا بر این
آیه شریفه تمامى مؤمنین را از فتنهاى كه بعضى از ایشان بپا مىكنند زنهار مىدهد ،و این
نیست مگر براى اینكه آثار سوئش دامنگیر همه مىشود.
در تفسیر عیاشى از صیقل روایت كرده كه گفت :شخصى از امام صادق علیهالسالم
معناى جمله «:و اتقوا فتنة ال تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة »،را سؤال كرد ،حضرت
فرمود :اطالع دارم كه منظور از آنها اصحاب جمل است.
و در تفسیر قمى گفته است :امام علیهالسالم فرمود :این آیه در حق طلحه و زبیر كه
جنگ جمل را به راه انداخته و با علی علیهالسالم محاربه نموده و به آن حضرت ظلم كردند
نازل شده است.
و در مجمع البیان از حاكم و او به سند خود از قتاده از سعید بن مسیب از ابن عباس
روایت كرده كه گفت :وقتى آیه« و اتقوا فتنة »،...نازل شد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم
فرمود :كسى كه على را بعد از وفات من بر سر مسند من ظلم كند(و منصب مرا كه بعد از
من حق او است از او بگیرد )،مثل این است كه نبوت من و نبوت انبیاى قبل از مرا انكار
كرده است.
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و در الدر المنثور است كه :ابن ابى شیبه ،عبد بن حمید و نعیم بن حماد در كتاب
الفتن و ابن جریر ،ابن منذر ،ابن ابى حاتم ،ابو الشیخ و ابن مردویه از زبیر روایت كردهاند
كه گفت :ما مدتها آیه«و اتقوا فتنة ال تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة »،را قرائت مىكردیم،
و نمىدانستیم كه مقصود از آن خود مائیم !
و نیز در الدر المنثور است كه احمد ،بزاز ،ابن منذر ،ابن مردویه و ابن عساكر از
مطرف روایت كردهاند كه گفت :ما به زبیر گفتیم :یا ابا عبد هللا! خود شما خلیفه(عثمان) را
تنها گذاشتید تا كشته شد ،آنوقت خود شما آمدید و خون او را از على مطالبه كردید؟ زبیر
گفت :آرى ما در عهد رسول خدا صلىهللاعلیهوآله وسلم و همچنین در عهد ابو بكر و عمر و
عثمان آیه« و اتقوا فتنة ال تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة »،را قرائت مىكردیم ،و هرگز
به خیالمان نمىرسید كه خود ما به پا كننده آن فتنهایم ،تا آنكه شد آنچه كه واقع گردید.

نهی از خیانت به مسلمین
 « یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ال ت ُخونُوا َّالرسو َل َو ت ُخونُوا أ َ َمنَتِ ُك ْم َو أَنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ ،
َّللاَ َو َّ
 َو ا ْعلَ ُموا أَنَّ َما أ َ ْم َولُك ْم َو أ َ ْولَدُ ُك ْم فِتْنَةٌ َو أ َ َّن َّع ِظی ٌم،
َّللاَ ِعندَهُ أَجْ ٌر َ
 یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا إِن تَتَّقُوا َّعنك ْم سیِئ َاتِك ْم َو یَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم
َّللاَ یجْ عَل لَّ ُك ْم فُ ْرقَانا ً َو یُ َك ِف ْر َ
َو َّ
َّللاُ ذُو ْالفَض ِل ْال َع ِظ ِیم !
 اى كسانى كه ایمان آوردهاید خیانت مكنید به خدا و رسول و زنهار از اینكهخیانت كنید امانتهاى خود را با اینكه مىدانید،
 و بدانید كه اموال و اوالد شما فتنه است و اینكه نزد خداوند اجرى عظیم است، اى كسانى كه ایمان آوردهاید اگر از خدا بترسید خداوند قوه تشخیص حق ازباطل روزیتان مىكند ،و گناهانتان را محو مىسازد و خدا داراى فضلى بزرگ
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
گفته مىشود به اعتبار عهد و امانت ،و نفاق گفته مىشود به اعتبار دین و لیكن در استعمال،
هر دو لفظ در هر دو معنا استعمال مىشود .پس خیانت به معناى مخالفت نهانى با حقى از
حقایق و شكستن پیمان آن است.
مجموع دو جمله« و ال تخونوا هللا و الرسول »،و« و تخونوا اماناتكم »،یك نهى
واحدى است كه به یك نوع خیانت تعلق گرفته ،و آن خیانت امانت خدا و رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم است كه خود بعینه خیانت به امانت خود مؤمنین هم هست ،چون
بعضى از امانتها منحصرا امانت خدا است در نزد مردم ،مانند احكام مشروعه خدا ،و
بعضى از آنها منحصرا امانت رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم است ،مانند سیره حسنه
آنجناب ،و بعضى از آنها امانت خود مردم در میان خودشان است ،مانند اماناتى كه در
اموال و اسرار خود به یكدیگر مىسپارند ،و بعضى از امانتها آن امانتى است كه خدا و
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رسول و خود مؤمنین در آن شریكند ،و آن عبارت است از امورى كه خداوند به آنها امر
مىكند ،و رسول خدا امر آنجناب را اجراء مىنماید ،و مردم از اجراى آن منتفع گشته ،و
مجتمعشان نیرومند مىگردد ،مانند دستورات سیاسى و اوامر مربوط به جهاد و اسرار
جنگى كه اگر افشاء شود آرزوهاى دینى عقیم گشته و مساعى حكومت اسالمى بى نتیجه
مانده و قهرا حق خدا و رسول هم پایمال مىشود ،و ضررش دامنگیر خود مؤمنین هم
مىگردد.
پس خیانت در این نوع از امانت ،خیانت به خدا و رسول و مؤمنین است ،و مؤمنى
كه به چنین خیانتى دست مىزند عالوه بر اینكه مىداند به خدا و رسول خیانت كرده مىداند
كه به خودش و سایر برادران ایمانیش هم خیانت كرده است ،و هیچ عاقلى حاضر نیست ،كه
به خیانت به خود اقدام نماید ،چون عقل هر كس قبح خیانت را درك مىكند ،و با داشتن این
موهبت الهى چگونه آدمى به خود خیانت مىكند؟ پس معلوم شد منظور از اینكه فرمود «:و
تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون »،این است كه در ضمن خیانت به خدا و رسول به امانتهاى
خود خیانت مىكنید با اینكه مىدانید كه امانتهاى خدا و رسول امانتهاى خود شما است ،كه
در آن خیانت مىكنید ،و كدام عاقل است كه به خیانت به خود اقدام نموده و خرابیهایى به بار
آورد كه مىداند ضررش جز به خودش عاید نمىشود.
پس اینكه در ذیل نهى از خیانت فرمود :و انتم تعلمون ،براى این است كه غیرت
عصبیت حقه مسلمین را تهییج كرده و فطرت آنان را در این قضاوت بیدار كند ،نه اینكه
بخواهد شرطى از شرایط تكلیف را بیان كرده باشد.
پس معلوم مىشود گویا بعضى از افراد مسلمین تصمیمات سرى و سیاسى رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم را در نزد مشركین فاش مىكردند ،و خدا این عمل را خیانت دانسته و
از آن نهى كرده است ،و آن را خیانت به خدا و رسول و مؤمنین اعالم نموده است.
مؤید این بیان ،جمله« و اعلموا انما اموالكم و اوالدكم فتنة  »،...است كه بعد از آیه
مورد بحث قرار دارد ،و بخوبى معلوم مىشود كه موعظه مؤمنین در باره اموال و اوالد با
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
صلىهللاعلیهوآلهوسلم را به مشركین گزارش مىداده تا بدین وسیله محبت مشركین را به
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
بوده ،همچنانكه نظیرش از ابى  -لبابه سرزد ،و اسرار آنجناب را براى بنى قریظه فاش
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
صلىهللاعلیهوآلهوسلم خبر داد و سفارش كرد كه با نفرات خود بر سر راه ابو سفیان رفته
تصمیم خود را نزد كسى اظهار نكند ،یكى از مسلمین از جریان خبردار شده و نامهاى به
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ابى سفیان نوشت و او را از تصمیم آن حضرت خبردار كرد ،در این باره آیه نازل شد كه«:
یا ایها الذین امنوا ال تخونوا هللا و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون »،البته در شان
نزول این آیه احادیث دیگرى نیز وارد شده است.
« یا ایها الذین امنوا ان تتقوا هللا یجعل لكم فرقانا و یكفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم و
هللا ذو الفضل العظیم »،فرقان به معناى چیزى است كه میان دو چیز فرق مىگذارد ،و آن
در آیه مورد بحث به قرینه سیاق و تفریعش بر تقوا فرقان میان حق و باطل است ،چه در
اعتقادات و چه در عمل ،فرقان در اعتقادات جدا كردن ایمان و هدایت است از كفر و
ضاللت ،و در عمل جدا كردن اطاعت و هر عمل مورد خشنودى خدا است از معصیت و
هر عملى كه موجب غضب او باشد ،و فرقان در رأى و نظر جدا كردن فكر صحیح است
از فكر باطل ،همه اینها نتیجه و میوهاى است كه از درخت تقوا به دست مىآید ،در آیه
شریفه هم فرقان مقید به یكى از این چند قسم تفرقه نگشته ،و اطالقش همه را شامل مىشود،
عالوه بر اینكه در آیات قبلى تمامى خیرات و شرور را ذكر كرده بود ،پس فرقان در آیه
مورد بحث شامل همه انحاء خیر و شر مىشود ،چون همه احتیاج به فرقان دارند .
آیه شریفه در حقیقت به منزله خالصهگیرى مطالب و اوامر و نواهیى است كه آیات
سابق متضمن آن بود .و معنایش این است كه :اگر از خدا بترسید موجبات رضاى خدا براى
شما مشتبه به موجبات سخطش نمىشود ،و اوامر و نواهیى كه بیان كردیم به یكدیگر مختلط
نمىگردد ،عالوه اگر از خدا بترسید خداوند گناهان شما را تكفیر نموده و شما را مىآمرزد
و خداوند داراى فضل عظیم است.
( مستند :آیه  15تا  29سوره انفال المیزان ج  9 :ص )45 :

حکم مبارزه با دشمن تا رفع فتنه
-

« َو قَتِلُو ُه ْم َحتى ال ت َ ُكونَ فِتْنَةٌ َو یَكونَ الد ُ
ِین كلُّهُ ََّّللِ فَإِ ِن انت َ َه ْوا فَإ ِ َّن َّ
َّللاَ بِ َما یَ ْع َملُونَ
یر،
ص ٌ
بَ ِ
َو إِن ت ََولَّ ْوا فَا ْعلَ ُموا أ َ َّن َّ
یر!
ص ُ
َّللاَ َم ْو َال ُك ْم نِ ْع َم ْال َم ْولى َو نِ ْع َم النَّ ِ
و با آنان كارزار كنید تا دیگر فتنهاى نباشد ،و دین همهاش براى خدا شود ،حال
اگر دست برداشتند خداوند به آنچه مىكنند بینا است،
و اگر اعراض كردند پس بدانید كه خدا یاور شما است و چه موالى خوب و چه
یاور خوبى است!»

در این آیه تکلیفی برای مومنین تعیین کرده و مىفرماید :و اما تو و مؤمنین زنهار
كه در مهم خود كه همان اقامه دین و تصفیه كردن و صالح ساختن محیط براى مؤمنین است
كوتاهى و سستى نكنید ،و به قتال كفار بپردازید تا این فتنهها كه هر روز به راه مىاندازند
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خاتمه پذیرد و دیگر هواى فتنهانگیزى در سر نپرورانند ،اگر دست بردارند كه خداوند به
پاداش اعمالى كه از ایشان ببیند جزاى خیرشان مىدهد ،و اگر سرپیچى كنند و همچنان فتنه
و جنگ به راه اندازند ،شما نیز جنگ را ادامه دهید كه خداوند یاور شما است ،باید این را
بدانید و سستى و ترس به خود راه ندهید.
فتنه به معناى هر چیزى است كه نفوس به آن آزمایش شوند ،و قهرا چیزى باید باشد
كه بر نفوس گران آید ،و لیكن بیشتر در پیشآمدهاى جنگى و ناامنىها و شكستن پیمانهاى
صلح استعمال مىشود.
كفار قریش گروندگان به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم را قبل از هجرت آنجناب
و تا مدتى بعد از آن در مكه مىگرفتند و شكنجه مىدادند و به ترك اسالم و برگشت به كفر
مجبور مىكردند ،و این خود فتنه نامیده مىشد.
و از معناى سابق كه سیاق آن را افاده مىكرد برمىآید كه جمله« و قاتلوهم حتى ال
تكون فتنة »،كنایه از این است كه با جنگ تضعیف شده و دیگر به كفر خود مغرور نشوند،
و دیگر فتنهاى كه مؤمنین را مفتون سازد برنانگیزند ،و در نتیجه دین همهاش از خدا باشد،
و كسى مردم را به خالف آن دعوت نكند.
و نیز برمىآید كه منظور از انتهاء در جمله« فان انتهوا فان هللا بما یعملون بصیر»،
انتهاى از قتال باشد ،یعنى در این هنگام است كه خداوند در بین آنان حكم مىكند به آنچه كه
مناسب با اعمالشان باشد ،و او به اعمالشان بصیر است.
و نیز برمىآید كه منظور از جمله« و ان تولوا  »،...این است كه اگر از اطاعت
این نهى سرباز زدند و از جنگ دست برنداشته و همچنان به فتنهانگیزى ادامه دادند باید
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.
پس این معنا هم روشن شد كه جمله« و یكون الدین كله هلل »،منافاتى با باقى گذاردن
اهل كتاب به دین خود در صورتى كه به ذمه اسالم درآمده و جزیه دهند ندارد ،پس بین این
آیه و آیه« حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون »،نسبت ناسخیت و منسوخیت در كار
نیست.
در مجمع البیان در ذیل آیه« و قاتلوهم حتى ال تكون فتنة و یكون الدین كله هلل»،
گفته است :زراره و غیر او از ابى عبد هللا علیهالسالم روایت كردهاند كه فرمود :هنوز
تاویل این آیه تحقق نیافته ،وقتى قائم ما صلوات هللا علیه قیام نماید آنهایى كه او را درك
مىكنند خیلى زود تاویل این آیه را خواهند دید ،و البته دین محمد صلىهللاعلیهوآلهوسلم به
مرحلهاى خواهد رسید كه شبى برسد و مشركى بر روى زمین باقى نماند.
( مستند :آیه  39و  40سوره انفال المیزان ج  9 :ص )99 :
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فصل نهم

رمز پیروزی ها و شکست ها
در جنگ های اسالمی

شش فرمان سازنده در جنگهای اسالمی
شش دستورجنگی است كه خداوند رعایت آن را در جنگهاى اسالمى در هنگامى كه
مسلمین با لشكر دشمن برمىخورند واجب كرده است:
 - 1ثبات و صبر  -2بسیار خدا را ذكر كردن  - 3خدا و رسول را اطاعت نمودن
 - 4نزاع نكردن  -5با غرور و شادمانى و خودنمائى بسوى جنگ بیرون نشدن
 - 6از راه خدا جلوگیرى نكردن.

مجموع این امور ششگانه دستور جنگى جامعى است كه هیچ دستور مهم جنگى از
آن بیرون نیست ،و اگر انسان در جزئیات وقایع تاریخى جنگهاى اسالمى كه در زمان
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم اتفاق افتاده از قبیل جنگ بدر ،احد ،خندق و حنین و غیر
آن دقت كامل به عمل آورد این معنا برایش روشن مىگردد كه سر غلبه مسلمین در آنجا كه
غالب شدند رعایت مواد این دستورات بوده ،و رمز شكست خوردنشان هر جا كه شكست
خوردند رعایت نكردن و سهلانگارى در آنها بوده است!

امر به ثبات و ذکر خدا در میادین مبارزه
كروا َّ
َّللاَ ك ِثیرا ً لَّعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ !
 « یَأَیُّ َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ِإذَا لَ ِقیت ُ ْم ِفئَةً فَاثْـبُتُوا َو ا ْذ ُ اى كسانى كه ایمان آوردهاید وقتى برخوردید به گروهى از دشمن پس پایدارىكنید و خدا را زیاد به خاطر آورید بلكه رستگار شوید!»
ث َبات ضد زوال است و در مورد آیه شریفه به معناى ضد فرار از دشمن است ،و
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این كلمه بحسب معنایش اعم از كلمه صبرى است كه در جمله « و اصبروا ان هللا مع
الصابرین »،به آن امر فرموده ،چون صبر یك نحوه ثبات خاصى است ،و آن عبارت است
از ثبات در مقابل مكروه به قلب ،بدین صورت كه دچار ضعف نگردد و جزع و فزع نكند،
و هم مکروه به بدن ،به اینكه كسالت و سهلانگارى ننموده ،و از جا در نرود ،و در
مواردى كه عجله پسندیده نیست شتاب نكند.
جمله« فاثبتوا »،امر مطلق ایستادگى در برابر دشمن و فرار نكردن است ،و بنا بر
این امر به صبر در جمله و اصبروا تكرار آن امر نیست.
ذكر خدا در جمله« و اذكروا هللا كثیرا »،به معناى یاد خدا در دل و در زبان است،
چون این هر دو قسم ذكر است و معلوم است كه آن چیزى كه مقاصد آدمى را از یكدیگر
مشخص و جدا مىكند آن حاالت درونى و قلبى انسان است ،حال چه اینكه لفظ هم با آن
حالت مطابق باشد ،مثل كلمه یا غنى از فقیرى كه از فقر خود به خدا پناهنده مىشود ،و یا
كلمه یا شافى از مریضى كه از مرض خود به خدا پناه مىبرد ،و یا مطابق نباشد ،مثل اینكه
همان فقیر و مریض بجاى آن دو كلمه بگویند اى خدا چون همین اى خدا از فقیر به معناى
اى بى نیاز و از مریض به معناى اى شفادهنده است ،چون مقتضاى حال و آن احتیاجى كه
این دو را به استغاثه وادار كرده شاهد این است كه مقصودشان از اى خدا جز این نیست ،و
این خیلى روشن است.
كسى هم كه به جنگ رفته ،و با دشمن روبرو شده ،و مىداند كه در جنگ خونها
ریخته مىشود ،و دست و پاها قطع مىگردد و خالصه به منظور رسیدن به هدف باید از
خود گذشتگى كرد ،چنین كسى فكرش همه متوجه پیروزى و رسیدن به هدف و غلبه بر
دشمنى است كه او را به مرگ و فنا تهدید مىكند ،و كسى كه حالش این و فكر و ذكرش این
است ذكر خدایش هم ذكرى است كه با حالت و فكرش تناسب دارد.
و این خود بهترین قرینه است بر اینكه منظور از« اذكروا هللا كثیرا »،این است كه
مؤمن ،متذكر آن معارفى باشد كه مربوط به این شان و این حالت است ،و آن این است كه
خداى تعالى معبود او و پروردگار او است ،و آن كسى است كه مرگ و حیات به دست او
است ،و مىتواند او را در این حال یارى كند ،و او سرپرست اوست و چه سرپرست و یاور
خوبى است! چنین كسى با اینكه پروردگارش وعده نصرت داده و فرموده «:ان تنصروا هللا
ینصركم و یثبت اقدامكم »،و مىداند كه خداوند اجر كسى را كه عمل نیكى انجام دهد ضایع
نمىكند یقینا به نصرت پروردگارش اطمینان داشته و مىداند كه سرانجام كارش به یكى از
دو وجه است كه هر دو نیك است ،چون یا بر دشمن غلبه پیدا مىكند كه در این صورت
رایت دین را بلند كرده و محیط را براى سعادتمند شدن خود و دیگران مساعد كرده است ،و
یا كشته مى شود كه در این فرض به جوار اولیاء مقربین درگاه پروردگارش شتافته است.
این گونه معارف حقیقى است كه مربوط به حالت یك نفر مجاهد است ،و سرانجامش را به
سعادت واقعى و كرامت دائمى منتهى مىكند.
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و اگر در جمله مورد بحث ذكر را مقید به كثیر كرد براى این است كه در میدانهاى
جنگ هر لحظه صحنههایى كه انسان را به دوستى زندگى فانى و شیرینى زخارف دنیوى
وادار ساخته و شیطان هم با القاء وسوسه خود آن را تایید كند تكرار مىشود ،و لذا فرموده:
خدا را زیاد یاد كنید تا بدین وسیله روح تقوا در دلها هر لحظه تجدید و زندهتر شود.

امر به اطاعت فرامین ،اجتناب از منازعه ،و صبر در مبارزات
اصبروا إِ َّن َّ
 « َوأ َ ِطیعُوا ََّّللاَ َم َع
عوا فَت َ ْفشلُوا َوت َ ْذهَب ِری ُحك ْم َو
َّللاَ َو َرسولَهُ َوال تَنَزَ ُ
ُ
الصبرینَ !
ِ
 و فرمانبرى كنید خدا و فرستادهاش را و نزاع مكنید كه سست شوید ،و در نتیجهنیرویتان تحلیل رود و خویشتندارى كنید كه خدا با خویشتنداران است!»
ظاهر سیاق این است كه منظور از اطاعت اطاعت دستوراتى است كه از ناحیه خدا
و رسول راجع به امر جهاد و دفاع از حریم دین و بیضه اسالم صادر مىشود ،و آیات جهاد
و دستورات نبوى مشتمل بر آن است ،مثل اینكه باید اول اتمام حجت كنند ،و در حین جنگ
متعرض زن و فرزند دشمن نشوند و بدون اطالع دشمن بر ایشان شبیخون نزنند و
همچنین احكام دیگر جهاد.
« و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم »،یعنى با نزاع و كشمكش در میان خود
ایجاد اختالف نكنید ،و در نتیجه خود را دچار ضعف اراده مسازید و عزت و دولت و یا
غلبه بر دشمن را از دست مدهید ،چون اختالف ،وحدت كلمه و شوكت و نیروى شما را از
بین مىبرد.
« و اصبروا ان هللا مع الصابرین »،یعنى همواره در برابر مصائب و نامالیمات
جنگى كه دشمن به وسیله آن تهدیدتان مىكند مالزم خویشتندارى ،و اكثرا در ذكر خدا و
اطاعت او و رسولش ،بوده باشید ،و حوادث و سنگینى بار اطاعت شما را از جاى نكند و
از پا درنیاورد ،و لذت معصیت و عجب و تكبر شما را گمراه نسازد.
و اگر امر به صبر را با جمله« ان هللا مع الصابرین »،تاكید فرمود براى این است
كه صبر قوىترین یاورى است كه در شدائد ،و محكمترین ركنى است در برابر تلون در
عزم و سرعت تحول در اراده.
و همین صبر است كه به انسان فرصت تفكر صحیح داده و به منزله خلوتى است
كه در هنگام هجوم افكار پریشان و صحنههاى هولانگیز و مصائبى كه از هر طرف رو
مىآورد به انسان فرصت مىدهد كه صحیح فكر نموده و رأى مطمئن و صد در صد اتخاذ
كند ،پس خداى سبحان با مردم صابر است.
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نهی تقلید از آداب مشرکان در خروج به جنگها
عن سبِی ِل
 « َو ال ت َ ُكونُوا كالَّذِینَ خ ََر ُجوا ِمن ِدیَ ِر ِهم بَطرا ً َو ِرئ َا َء النَّ ِاس َو یَصدُّونَ َ
مح ٌ
َّللاِ َو َّ
َّ
یط!
َّللاُ ِب َما َی ْع َملُونَ ِ
 و مانند مشركین و آن كسانى مباشید كه با غرور و خودنمائى از دیار خودخارج شدند و باز مىداشتند از راه خدا و خدا به آنچه مىكنید محیط است!»

نهى از اتخاذ طریقه مشركین ریاكار و مغرور و جلوگیران از راه خدا است ،و
بطورى كه از سیاق كالم استفاده مىشود مقصود از آنان مشركین قریش است ،و چون
داراى اوصاف مذكور بودند یعنى مغرور و ریاكار و سد راه خدا بودند مؤمنین را از اینكه
مثل آنان شوند نهى كرده است.
و نیز معلوم است كه قیود سهگانه بطرا و رئاء الناس و یصدون عن سبیل هللا را در
كالم اخذ كردن باعث مىشود كه نهى به همانها تعلق بگیرد ،و تقدیر چنین شود :شما مانند
كفار با خودنمائى و خودآرائى به تجمالت دنیوى بسوى جنگ با دشمنان دین از دیار خود
بیرون نشوید ،و مردم را با گفتار و كردار ناپسند خود به ترك تقوا و فرو رفتن در گناهان
و خروج از اطاعت اوامر و دستورات او دعوت مكنید ،و بدین وسیله سد راه خدا مباشید،
كه اگر چنین كنید زحماتتان بى اثر گشته و نور ایمان در دلهایتان خاموش مىگردد و آثار
ایمان از اجتماع شما رخت برمىبندد ،پس اگر بخواهید زحماتتان ثمربخش باشد و در نتیجه
شما را به مقصد و غرض برساند جز صراط مستقیمى كه دین قویم آن را برایتان فراهم
نموده و ملت فطرى هموارش كرده راه دیگرى ندارید و خداوند مردم فاسق را بسوى
ایدههاى فاسدشان راهنمائى نمىكند.
( مستند :آیه  45تا  47سوره انفال المیزان ج  9 :ص )124 :

سنت ها و تقدیرات الهی در جنگها ،و قانون آزمایش
 ”  ...یَقُولُونَ لَ ْو كانَ لَنَا ِمنَ األ َ ْم ِر ش ْى ٌء َّما قُتِ ْلنَا َه ُهنَا قُل لَّ ْو ُكنت ُ ْم فى بُیُوتِ ُك ْمَلى َّ
ُورك ْم َو
برزَ الَّذِینَ ُك ِتب َ
علَ ْی ِه ُم ْالقَتْ ُل ِإلى َم ِ
لَ َ
َّللاُ َما فى صد ِ
ضاج ِع ِه ْم َو ِلیَ ْبت َ
ِلیُ َم ِحص َما فى قُلُو ِب ُك ْم َو َّ
ُور!
ع ِلی ُم ِبذَا ِ
َّللاُ َ
ت الصد ِ
  ...با خود مىگویند اگر كار ما به وحى خدا و آئین حق بود شكستنمىخوردیم و گروهى در این جا كشته نمىشدیم ،بگو اى پیغمبر اگر در
خانههاى خود هم بودید باز آن كه سرنوشت آنها در قضاى الهى كشته شدن
است از خانه به قتلگاه به پاى خود البته بیرون مىآمدند تا خدا آنچه در سینه
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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:
 ” اگر كار ما به وحى خدا و آئین حق بود شكست نمىخوردیم و گروهى دراین جا كشته نمىشدیم؟!“
خداي تعالي به رسول گرامى خود فرمان داد تا در جوابشان بفرماید:
 ” بگو اى پیغمبر اگر در خانههاى خود هم بودید باز آن كه سرنوشت آنها درقضاى الهى كشته شدن است از خانه به قتلگاه به پاى خود البته بیرون
مىآمدند تا خدا آنچه در سینه پنهان دارند بیازماید و هر چه در دل دارند پاك و
خالص گرداند و خدا از راز درونها آگاه است“.
با این كالم دو چیز را روشن كرد:
اول :اینكه كشته شدن هر كس از شما در معركه جنگ دلیل بر این نیست كه شما بر
حق نیستید ،و نیز آنطور كه شما پنداشتهاید دلیل بر این نیست كه امر پیروزى به نفع شما
نیست ،بلكه قضاى الهى كه گریز و مفرى از آن نیست بر این جارى شده كه این كشته
شدگان در این نقطه از زمین ،به وسیله قتل از دنیا بروند ،و به فرض اینكه شما براى قتال
بیرون نمىآمدید ،باز آنهائى كه قتل بر آنان نوشته شده بود در همین نقطه كشته مىشدند،
پس هیچ گریزى از اجل مسما نیست ،نه مىتوانید ساعتى تاخیرش بیندازید ،و نه تقدیمش
بدارید .
دوم  :این نكته را روشن كرد كه سنت خداى تعالى بر این جارى شده است كه ابتال و
خالص سازى عمومى باشد ،هم شامل آنان شود و هم شامل شما ،پس شما چارهاى از این
بیرون آمدنتان و وقوع این قتال نداشتهاید ،باید این وضع پیش مىآمد تا مقتوالن شما به قتل
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
مسببى در خارج واقع مىشود كه سببش قوىتر از سایر اسباب باشد ،حال چه اینكه حق
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
صلىهللاعلیهوآلهوسلم باشد و چه ابو سفیان .
بله البته این هست كه خداى سبحان عنایت خاصى به دین و اولیاءش دارد و نظام
كون و اسباب جارى در آن را ،طورى به جریان مىاندازد كه نتیجهاش غلبه دین و فراهم
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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
گردیده است ،مانند بعضى از جنگهاى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم ،و هر زمانى كه
موافق نبوده مثال نفاق و نا فرمانى امر رسول و یا فشل و جزع در بین مسلمین پیدا شده،
غلبه و پیروزى نصیب مشركین گردیده ،و مؤمنین شكست خوردهاند و همچنین است حال
در سایر انبیا با مردم ،چون دشمنان انبیا به خاطر آنكه اهل دنیا بودند ،و همه تالششان در
آباد كردن دنیا و بسط قدرت و تشدید نیرو و جمع آورى اجتماعات بود ،غلبه ظاهرى هم
همواره با آنان بوده است و همیشه انبیا مغلوب بودهاند ،یا مانند زكریا مقتول و یا چون یحیى
مذبوح ،و یا چون عیسى مهجور و یا مبتال به گرفتاریهاى دیگر بودند.
بله هر زمانى كه ظهور و غلبه حق و اثبات حقانیت آن موقوف شد و یا بشود به
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.
 ” یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ال ت َ ُكونُوا كالَّذِینَ َكفَ ُروا َو َقالُوا ْضربُوا فى
الخ َو ِن ِه ْم ِإذَا
َ
سرة ً
ض أ َ ْو كانُوا ُ
غ ًّزى لَّ ْو كانُوا ِعندَنَا َما َماتُوا َو َما قُ ِتلُوا ِلیَجْ عَ َل َّ
األ َ ْر ِ
َّللاُ ذَ ِلك َح َ
یمیت َو َّ
فى قُلُوب ِه ْم َو َّ
یر!
َّللاُ یحْ ِى َو ِ
ص ٌ
َّللاُ بِ َما ت َ ْع َملُونَ بَ ِ
 اى گرویدگان به دین اسالم شما بمانند آنان كه راه كفر و نفاق پیمودند ،نباشیدكه گفتند اگر برادران و خویشان ما به سفر نرفتند و یا به جنگ حاضر
نمىشدند به چنگ مرگ نمىافتادند ،این آرزوهاى باطل را خدا حسرت دلهاى
آنان خواهد كرد و خدا است كه زنده مىگرداند و مىمیراند در هر وقت و به
هر سبب كه مىخواهد و به هر چه كنید آگاه است!“
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
نمىمردند و كشته نمىشدند ،براى اینكه این سخن آدمى را به سوى عذابى قلبى و شكنجهاى
الهى كه همان حسرت باشد گرفتار مىكند ،عالوه بر اینكه سخنى است ناشى از جهل ،براى
اینكه دورى فالن شخص از خانواده و بستگانش ،نه او را زنده مىكند و نه مىمیراند ،و
اصوال احیا و اماته از شؤون مختص به خداى تعالى است ،خداى وحده كه شریكى براى او
نیست ،پس زنهار كه شما مسلمانان مثل آن كفار نباشید ،كه خدا بدانچه مىكنید بصیر و بینا
است.
( مستند :آیه  154سوره آل عمران المیزان ج  4 :ص )75 :
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زندگی بعد از شهادت،
رمز نبود خوف و حزن مسلمین در جهاد
-

-

” َو ال تحْ َّ
سبن الَّذِینَ قُتِلُوا فى سبِی ِل َّ
َّللاِ أ َ ْم َوت َا بَ ْل أَحْ یَا ٌء ِعندَ َربِ ِه ْم ی ُْرزَ قُونَ ،
فَ ِر ِحینَ ِب َما َءات َا ُه ُم َّ
ْشرونَ ِبالَّذِینَ لَ ْم یَ ْل َحقُوا ب ِهم ِم ْن خ َْل ِف ِه ْم أَال
َّللاُ ِمن فَض ِل ِه َو یَستَب ُ
علَی ِه ْم َو ال ُه ْم یَحْ زَ نُونَ ،
خ َْو ٌ
ف َ
َّللاِ َو فَض ٍل َو أ َ َّن َّ
ْشرونَ بِنِ ْع َم ٍة ِمنَ َّ
ُضی ُع أَجْ َر ْال ُمؤْ ِمنِینَ !
یَستَب ُ
َّللاَ ال ی ِ
البته نپندارید كه شهیدان راه خدا مردهاند بلكه زنده به حیات ابدى شدند و در
نزد خدا متنعم خواهند بود،
آنان به فضل و رحمتى كه از خداوند نصیبشان گردیده شادمانند و به آن
مؤمنان كه هنوز به آنها نپیوستهاند و بعدا در پى آنها به راه آخرت خواهند
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! “

از دقت در این آیات این معنا به دست مىآید كه اوال در صدد بیان اجر مؤمنین
است ،و ثانیا مىخواهد بفهماند كه این أجر كه نزد خداى سبحان است رزق ایشان است ،و
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 !
این جمله یعنى جمله ”:اال خوف علیهم و ال هم یحزنون “،جمله عجیبى است ،هر
قدر انسان بیشتر در آن فرو مىرود و تدبر مىكند دامنه معنایش وسیعتر مىشود ،با اینكه
جمله اى است لطیف و رقیق و بیانى است ساده ،و اولین چیزى كه از معناى آن به ذهن
مىرسد این است كه خوف و حزن از مؤمنین برداشته مىشود ،و این را هم مىدانیم كه
خوف تنها در امرى فرض دارد كه اوال ممكن باشد ،و ثانیا احتمال آمدنش به سوى ما
معقول باشد ،و ثالثا اگر بیاید مقدارى از سعادت ما را از بین مىبرد ،سعادتى كه ما توقع
داریم واجد آن باشیم و خود را واجد آن فرض مىكنیم ،و همچنین حزن تنها از ناحیه
حادثه اى است كه پیش آمده و آن نیز مقدارى از سعادت كذائى ما را سلب كرده ،پس بال و یا
هر محذور و گرفتارى كه فرض شود ،وقتى از آن مىترسیم كه هنوز بر سر ما نیامده باشد
و اما وقتى آمد دیگر خوف معنا ندارد ،آنجا جاى حزن و حسرت است ،پس بعد از وقوع
خوفى نیست و قبل از وقوع هم حزنى نیست .
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
فرض دارد كه آنچه نعمت كه انسان بتواند از آن متنعم شود و لذت ببرد دارا باشد ،و خداى
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.
و از همین جا واضح مىشود كه نبودن خوف و حزن عین روزى خوردن انسان
نزد خدا است و به حكم آیه ”:و ما عند هللا خیر “،و آیه ”:و ما عند هللا باق “،آنچه نزد خدا
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.
باز این معنا واضح مىشود كه نبودن حزن و خوف عینا بودن نعمت و فضل است،
و این خود عطیه است ،لیكن نعمت وقتى در عرف قرآن اطالق شود معنایش والیت الهیه
است ،بنا بر این معناى آیه مورد بحث چنین مىشود :خداى تعالى متصدى و عهدهدار كار
مؤمنین است ،و آنان را به عطیهاى از خود اختصاص مىدهد.
( مستند :آیه  169تا  171سوره آل عمران المیزان ج  4 :ص )90 :

چهار فرمان الهی:
اصبروا ،صابروا ،رابطوا ،و اتقوا هللا
اصبروا َو صابِ ُروا َو َرابِطوا َو اتَّقُوا َّ
َّللاَ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحونَ !
 ” یَأَیُّ َها الَّذِینَ َءا َمنُواُ
 اى اهل ایمان در كار دین صبور باشید و یكدیگر را به صبر و مقاومتسفارش كنید و مهیا و مراقب كار دشمن بوده و خدا ترس باشید ،باشد كه
پیروز و رستگار گردید! “
اصبروا :
امرهائى كه در این آیه آمده یعنى أمر اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا همه
مطلق و بدون قید است ،در نتیجه صبرش ،هم شامل صبر بر شدائد مىشود و هم شامل
صبر در اطاعت خدا ،و همچنین صبر بر ترك معصیت و بهر حال منظور از آن صبر تك
تك افراد است.
صابروا :
دنبالش همین صبر را به صیغه مفاعله یعني صابروا آورده كه در مواردى
استعمال مىشود كه ماده فعل بین دو طرف تحقق مىیابد .مصابره عبارت است از اینكه
جمعیتى به اتفاق یكدیگر اذیتها را تحمل كنند و هر یك صبر خود را به صبر دیگرى تكیه
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دهد و در نتیجه بركاتى كه در صفت صبر هست دست به دست هم دهد و تاثیر صبر بیشتر
گردد.
این معنا امرى است كه هم در فرد ،اگر نسبت به حال شخصى او در نظر گرفته
شود ،محسوس است؛ و هم در اجتماع ،اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون او در نظر گرفته
شود؛ چون باعث مى شود كه تك تك افراد نیروى یكدیگر را به هم وصل كنند و همه نیروها
یكى شود.
رابطوا :
مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است ،چون مصابره عبارت بود از وصل
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 :
و چون مراد از مرابطه این است كه جامعه به سعادت حقیقى دنیا و آخرت خود
برسد  -و اگر مرابطه نباشد گو اینكه صبر من و تو ،به تنهائى و علم من و تو به تنهائى ،و
هر فضیلت دیگر افراد ،به تنهائى سعادت آور هست ،ولى بعضى از سعادت را تامین
مىكند و بعضى از سعادت ،سعادت حقیقى نیست  -به همین جهت دنبال سه جمله :اصبروا
و صابروا و رابطوا اضافه كرد ”:و اتقوا هللا لعلكم تفلحون!“ كه البته منظور از این فالح
هم فالح تام حقیقى است .
( مستند :آیه  200سوره آل عمران المیزان ج  4 :ص )143 :
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فصل دهم

عقد و نقض پیمان ها،
معاهدات صلح ،و متارکه جنگ

نقض پیمانها و معاهدات ،و شرایط آن
شر الد ََّواب ِعندَ َّ
َّللاِ الَّذِینَ َكفَ ُروا فَ ُه ْم ال یُؤْ ِمنُونَ ،
 « ِإ َّن َّع ْهدَ ُه ْم فى كل َم َّرةٍ َو ُه ْم ال یَتَّقُونَ ،
ع َهدت ِمن ُه ْم ث َّم یَنقُضونَ َ
 الَّذِینَ َكرونَ ،
شر ْد ِب ِهم َّم ْن خ َْلفَ ُه ْم لَعَلَّ ُه ْم یَذَّ ُ
 فَإ ِ َّما ت َثْقَفَن ُه ْم فى ْال َح ْر ِب فَ ِ
یحب ْ
سواءٍ ِإ َّن َّ
الخ ََائنِینَ ،
َّللاَ ال ِ
 َو ِإ َّما تخَافَ َّن ِمن قَ ْو ٍم ِخیَانَةً فَانبِ ْذ ِإلَ ْی ِه ْم َعلى َ
 َو ال یحْ َّسبن الَّذِینَ َكفَ ُروا سبَقُوا إِن ُه ْم ال یُ ْع ِج ُزونَ !
-

همانا بدترین جنبندگان نزد خدا كسانیند كه كفر ورزیدند ،پس آنان ایمان نمىآورند،
آنانكه تو با ایشان پیمان بستى آنگاه ایشان در هر بار عهد خود را مىشكنند ،و
ایشان نمىپرهیزند،
پس هر گاه در جنگ بر ایشان دست یافتى( چنان بر ایشان بتاز كه )،به وسیله
آنان تارومار شود هر كه پشت سر ایشان است ،بلكه متذكر شوند،
و اگر بیم داشتى از قومى خیانتى را مرتكب شوند پس بیفكن بسویشان عهدشان
را بطور مساوى كه خدا دوست نمىدارد خیانتكاران را،
و كسانى كه كافر شدند به هیچ وجه نپندارند كه پیشدستى و زرنگى كردهاند،
نه ،ایشان خدا را به عجز درنمىآورند! »

این آیات احكام و دستوراتى است در باره جنگ و صلح و معاهدات جنگى و نقض
آن و غیره ،و صدر آیهها قابل انطباق بر طوایف یهودى است كه در مدینه و اطراف آن
مىزیستهاند ،چون رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم بعد از هجرتش به مدینه با این طوایف
معاهده بست بر اینكه آنان در مقام اخاللگری و مكر برنیایند ،و كسى را علیه او كمك نكنند،
و در عوض بر دین خود باقى باشند و جانشان از ناحیه آن حضرت در امان باشد ،یهودیان
این پیمان را شكستند ،آنهم نه یك بار و دو بار ،تا آنكه خداوند دستور جنگ با آنان را داد ،و
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كارشان به آنجا كشید كه همه مىدانیم.
« ان شر الدواب عند هللا الذین كفروا فهم ال یؤمنون »،اگر كالم را به این معنا كه
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
بر این است كه از شرى كه امید هیچ خیرى در آن نیست پرهیز نمایند و به هر وسیلهاى كه
صحیح و ممكن باشد آن را از خود دور كنند.
« و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم على سواء ان هللا ال یحب الخائنین »،اگر از
قومى كه میان تو و ایشان عهدى استوار گشته ترسیدى كه در عهدت خیانت كرده و آن را
بشكنند ،و ترست از این جهت بود كه دیدى آثار آن در حال ظهور است تو نیز عهد ایشان
را نزد ایشان بینداز و آنرا لغو كن ،و لغویت آنرا به ایشان اعالم هم بكن تا شما و ایشان در
شكستن عهد برابر هم شوید ،و یا تا اینكه تو در عدالت مستوى و استوار شوى ،چون این
خود از عدالت است كه تو با ایشان معامله به مثل كنى ،چون اگر بدون اعالم قبلى با ایشان
به جنگ درآئى خواهند گفت كه خیانت كرده ،و خدا خیانتكاران را دوست نمىدارد.
این دو آیه دو دستور الهى است در قتال با كسانى كه عهد ندارند ،و عهد را
مىشكنند ،و یا ترس این هست كه بشكنند.
پس اگر دارندگان عهد از كفار بر عهد خود پایدار نباشند و آنرا در هر بار بشكنند
بر ولى امر است كه با ایشان مقاتله نموده و بر آنان سختگیرى كند ،و اگر ترس این باشد
كه بشكنند و اطمینانى به عهد آنان نداشته باشد باید او نیز لغویت عهد را اعالم نموده و آنگاه
به قتال با آنان بپردازد ،و قبل از اعالم لغویت آن مبادرت به قتال نكند چه این خود یك نحوه
خیانت است.
و اما اگر عهد بستند و آنرا نشكسته و ترس این هم كه خیانت كنند در بین نباشد البته
واجب است عهدشان را محفوظ داشته و احترام كنند ،كه خداى تعالى فرموده «:فاتموا الیهم
عهدهم الى مدتهم »،و نیز مىفرماید «:اوفوا بالعقود!»
( مستند :آیه  55تا  66سوره انفال المیزان ج  9 :ص )147 :

برائت از مشرکین ،و حکم نقض قراردادهای شکسته شده
« بَ َرا َءة ٌ ِمنَ َّ
شركِینَ !
َّللاِ َو َرسو ِل ِه ِإلى الَّذِینَ َ
ع َهدتم ِمنَ ْال ُم ِ
این آیات بیزارى است از خدا و رسولش بسوى آنانكه شما مسلمین پیمان بستید با
آنان از مشركین!»
مفاد آیه تنها صرف تشریع نیست ،بلكه متضمن انشاء حكم و قضاء بر برائت از
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مشركین زمان نزول آیه است ،به دلیل اینكه اگر صرف تشریع بود رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم را در برائت شریك نمىكرد ،چون دأب قرآن بر این است كه حكم
تشریعى صرف را تنها به خدا نسبت دهد ،حتى صریحا فرموده «:وال یشرك فى حكمه
احدا »،و از مصادیق حكم جزحكم به معناى سیاست و والیت و قطع خصومت را به
آنحضرت نسبت نمىدهد.
بنا بر این ،منظور از آیه این است كه :خداوند قضا رانده به اینكه از مشركین كه
شما با آنان معاهده بستهاید امان برداشته شود ،و این برداشته شدن امان جزافى و عهدشكنى
بدون دلیل نیست ،چون خداوند بعد از چند آیه مجوز آنرا بیان نموده و مىفرماید كه :هیچ
وثوقى به عهد مشركین نیست ،چون اكثرشان فاسق گشته و مراعات حرمت عهد را نكرده و
آنرا شكستند ،به همین جهت خداوند مقابله به مثل یعنى لغو كردن عهد را براى مسلمین نیز
تجویز كرده و فرموده «:و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم على سواء ان هللا ال یحب
الخائنین »،و لیكن با اینكه دشمن عهدشكنى كرده خداوند راضى نشد كه مسلمانان بدون
اعالم لغویت عهد آنان را بشكنند ،بلكه دستور داده نقض خود را به ایشان اعالم كنند تا
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.
و اگر آیه مورد بحث مىخواست شكستن عهد را حتى در صورتى كه مجوزى از
ناحیه كفار نباشد تجویز كند مىبایستى میان كفار عهدشكن و كفار وفادار به عهد فرقى
نباشد ،و حال آنكه در دو آیه بعد كفار وفادار به عهد را استثناء كرده و فرموده :مگر آن
مشركینى كه شما با ایشان عهد بستهاید و ایشان عهد شما را به هیچ وجه نشكسته باشند ،و
احدى را علیه شما پشتیبا نى نكرده باشند ،چنین كسان را عهدشان را تا سررسید مدت به
پایان ببرید كه خدا پرهیزكاران را دوست مىدارد.
و نیز راضى نشد به اینكه مسلمانان بدون مهلت عهد كفار عهدشكن را بشكنند ،بلكه
دستور داد كه تا مدتى معین ایشان را مهلت دهند تا در كار خود فكر كنند و فردا نگویند شما
ما را ناگهان غافلگیر كردید.
بنا بر این ،خالصه مفاد آیه این مىشود كه :عهد مشركینى كه با مسلمانان عهد بسته
و اكثر آنان آن عهد را شكستند و براى مابقى هم وثوق و اطمینانى باقى نگذاشتند لغو و
باطل است چون نسبت به بقیه افراد هم اعتمادى نیست ،و مسلمانان از شر و نیرنگهایشان
ایمن نیستند.
 « فسیحوا فى االرض اربعة اشهر واعلموا انكم غیر معجزى هللا و ان هللا مخزىالكافرین!
 پس شما اى مشركین تا چهار ماه پیمانتان معتبر است و مىتوانید آزادانه درزمین آمد و شد كنید ،و بدانید كه شما ناتوان كننده خدا نیستید و اینكه خدا
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خواركننده كافران است!»
این كه قرآن مردم را دستور داد كه در چهار ماه سیاحت كنند كنایه است از اینكه
در این مدت از ایام سال ایمن هستند ،و هیچ بشرى متعرض آنان نمىشود ،و مىتوانند هر
چه را كه به نفع خود تشخیص دادند انجام دهند زندگى یا مرگ.
در ذیل آیه هم نفع مردم را در نظر گرفته و مىفرماید :صالحتر بحال ایشان این
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.
علَ ْی ُك ْم أ َ َحدا ً
شركِینَ ث َّم لَ ْم یَنقُصو ُك ْم شیْئا ً َو لَ ْم یُظ ِه ُروا َ
 « ِإال الَّذِینَ َع َهدتُّم ِمنَ ْال ُم ِفَأَتِ ُّموا إِلَ ْی ِه ْم َع ْهدَ ُه ْم إِلى ُمدَّت ِه ْم إِ َّن َّ
یحب ْال ُمتَّقِینَ !
َّللاَ ِ
 مگر آن كسانى از مشركین كه شما با آنان عهد بستهاید و ایشان بهیچ وجه عهدشما را نشكسته ،و احدى را علیه شما پشتیبانى و كمك نكردند ،كه باید عهدشان
را تا سر آمد مدتشان استوار بدارید كه خدا پرهیزكاران را دوست مىدارد!»

این آیه استثنائى است از عمومیت برائت از مشركین ،و استثناء شدگان عبارتند از
مشركینى كه با مسلمین عهدى داشته و نسبت به عهد خود وفادار بودهاند ،و آنرا نه مستقیما
و نه غیر مستقیم نشكستهاند ،كه البته عهد چنین كسانى را واجب است محترم شمردن و تا
سر آمد مدت آنرا به پایان بردن.
از این بیان روشن گردید كه مقصود از اضافه كردن جمله« و لم یظاهروا علیكم
احدا »،به جمله« لم ینقصوكم شیئا »،بیان دو قسم نقض عهد یعنى مستقیم و غیر مستقیم آن
است ،نقض عهد مستقیم مانند كشتن مسلمانان و غیر مستقیم نظیر كمك نظامى به كفار علیه
مسلمین.
« ان هللا یحب المتقین »،این جمله در مقام بیان علت وجوب وفاى به عهد است و
اینكه وفاى به عهد و محترم شمردن آن در صورتى كه دشمن نقض نكند خود یكى از
مصادیق تقوا است كه خداوند همواره در قرآن به آن امر مىكند ،و اگر این معنا را در آیه
مورد بحث صریحا بیان نكرده در مواردى كه نظیر این مورد است بدان تصریح كرده ،مثال
در آیه« و ال یجرمنكم شنان قوم على ان ال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى »،فرموده است:
عدالت یكى از مصادیق تقوا است .و نیز در آیه« وال یجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن
المسجد الحرام ان تعتدوا ،و تعاونوا على البر و التقوى وال تعاونوا على االثم و العدوان
واتقوا هللا »،تصریح كرده معاونت بر نیكى و تقوا و كمك نكردن بر گناه و ظلم از مصادیق
آن تقواى مطلقى است كه خداوند همواره به آن امر مىكند.
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برداشته شدن حرمت جان کافر ،و دستور قتل آنها
شركِینَ َحیْث َو َجدت ُّ ُمو ُه ْم َو ُخذُو ُه ْم َو
 « فَإِذَا انسلَ َخ األَش ُه ُر ال ُح ُر ُم فَا ْقتُلُوا ْال ُم ِصرو ُه ْم َو ا ْقعُد ُوا لَ ُه ْم ك َّل َم ْرص ٍد فَإِن ت َابُوا َو أَقَا ُموا الصلَوة َ َو َءات َُوا َّ
الزكوة َ
احْ ُ
فَخَلُّوا سبِیلَ ُه ْم إِ َّن َّ
َّللاَ َ
ور َّر ِحی ٌم !
غفُ ٌ
 پس وقتى ماههاى حرام تمام شد مشركین را هر جا یافتید به قتل برسانید ودستگیر نموده و برایشان تنگ بگیرید ،و به هر كمینگاهى براى گرفتن آنان
بنشینید ،پس اگر توبه كردند و نماز بپا داشته و زكات دادند رهاشان سازید كه
خدا آمرزنده رحیم است !»
جمله« فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم »،نشان دهنده برائت و بیزارى از مشركین
است و مىخواهد احترام را از جانهاى كفار برداشته و خونهایشان را هدر سازد ،و بفرماید:
بعد از تمام شدن آن مهلت دیگر هیچ مانعى نیست از اینكه آنان را بكشید نه حرمت حرم و
نه احترام ماههاى حرام ،بلكه هر وقت و هر كجا كه آنان را دیدید باید به قتلشان برسانید،
البته این در صورتیست كه كلمه حیث هم عمومیت زمانى را برساند و هم مكانى را كه در
این صورت قتل كفار بر مسلمین واجب است هر چند به آنان در حرم و حتى در ماههاى
حرام دست پیدا كنند.
و تشریع این حكم براى این بوده كه كفار را در معرض فنا و انقراض قرار داده و
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
بنا بر این ،هر یك از جمالت« فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم!» و« و
خذوهم! واحصروهم! و اقعدوا لهم كل مرصد!» بیان یك نوع از راهها و وسایل نابود
كردن افراد كفار و از بین بردن جمعیتهاى ایشان و نجات دادن مردم از شر ایشانست.
اگر به آنان كسى دست یافت و توانست ایشان را بكشد باید كشته شوند ،و اگر نشد دستگیر
شوند و اگر این هم نشد در همان جایگاههایشان محاصره شوند و نتوانند بیرون آیند و با
مردم آمیزش و مخالطه كنند ،و اگر معلوم نشد در كجا پنهان شدهاند ،در هر جا كه احتمال
رود كمین بگذارد تا بدین وسیله دستگیرشان نموده یا به قتلشان فرمان دهد و یا اسیرشان
كند.
« فان تابوا و اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة فخلوا سبیلهم ان هللا غفور رحیم »،معناى
آیه این است كه :اگر با ایمان آوردن از شرك بسوى توحید برگشتند ،و با عمل خود شاهد و
دلیلى هم بر بازگشت خود اقامه نمودند به این معنا كه نماز خوانده و زكات دادند ،و به
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تمامى احكام دین شما كه راجع است به خلق و خالق ملتزم شدند در این صورت رهایشان
كنید.
دستور خدا به رها كردن ایشان به علت این بود كه خدا آمرزنده رحیم است و هر كه
را به سویش توبه برد مىآمرزد!

امر به امان دادن مشرکین برای تحقیق و پذیرش دین
َّللا ث ُ َّم أ َ ْب ِل ْغهُ َمأ ْ َمنَهُ ذَ ِلك
ارك فَأ َ ِج ْرهُ َحتى یَس َم َع كلَ َم َّ ِ
شركِینَ است َ َج َ
 « َو ِإ ْن أ َ َحد ٌ ِمنَ ْال ُم ِبِأَن ُه ْم قَ ْو ٌم ال یَ ْعلَ ُمونَ !
 و اگر یكى از مشركین از تو پناه خواست پس او را پناه ده تا كالم خدا را بشنودآنگاه او را به مامن خویش برسان و این به خاطر آنست كه ایشان مردمى
نادانند!»
این آیه متعرض حكم پناه دادن به مشركین است كه پناه خواهى مىكنند ،و مىفرماید
پناهشان بدهید تا كالم خدا را بشنوند ،و این سخن هر چند در خالل آیات برائت و سلب
امنیت از مشركین جملهاى معترضه و یا شبیه به معترضه است ،لیكن گفتنش واجب بود،
چون در حقیقت دفع دخل و جواب از توهمى بود كه حتما مىشد.
آرى ،اساس این دعوت حقه و وعد و وعیدش و بشارت و انذارش و لوازم این وعد
و وعید یعنى عهد و پیمانبستنش و یا پیمان شكستنش و نیز احكام و دستورات جنگیش همه
و همه هدایت مردم است و مقصود از همه آنها این است كه مردم را از راه ضاللت به
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
مىرود به هدف برسد استفاده شود ،و به همین جهت است كه خداى تعالى با اینكه از
مشركین غیرمعاهد بیزارى جسته و خون و مال و عرض آنان را هدر كرده بود از آنجائى
كه منظورش این بود كه حقى احیاء و باطلى ابطال شود لذا وقتى احتمال مىدهد همین
مشركین براه راست بیایند همین امید و احتمال تا آنجا كه مبدل به یاس و نومیدى از
هدایتشان نشود از هر قصد سوئى جلوگیرى مىكند.
پس وقتى مشركى پناه مىخواهد تا از نزدیك دعوت دینى را بررسى نموده و اگر
آنرا حق دید و حقانیتش برایش روشن شد پیروى كند واجب است او را پناه دهند تا كالم خدا
را بشنود ،و در نتیجه پرده جهل از روى دلش كنار رفته و حجت خدا برایش تمام شود ،و
اگر با نزدیك شدن و شنیدن باز هم گمراهى و استكبار خود را ادامه داد و اصرار ورزید
البته جزو همان كسانى خواهد شد كه در پناه نیامده و امان نیافتهاند ،و خالصه امانى كه به
آنها داده شده بود باطل گشته و باید به هر وسیله كه ممكن باشد زمین را از لوث وجودش
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.
و این دستور العملها از ناحیه قرآن و دین قویم اسالم نهایت درجه رعایت اصول
فضیلت و حفظ مراسم كرامت و گسترش رحمت و شرافت انسانیت است.
پس ،از آنچه گذشت معلوم شد:
 :1آیه شریفه آن حكم عمومى را كه در آیه قبلیش در جمله« فاقتلوا المشركین حیث
وجدتموهم »،بود تخصیص مىزند.
 :2كلمه حتى در جمله حتى یسمع كالم هللا حكم تخصیص را كه مساله پناه دادن به
پناهخواهان است مقید بسر رسید معینى مىكند و مىفهماند كه حكم امان دادن براى شنیدن
كالم خدا و بررسى مواد رسالت است ،و قهرا مدت امان گرفتن مقید به مقدار بررسى
مزبور است و رسول خدا صلىهللاعلیهوآله و سلم تا آن مقدار از زمان مىتواند به امان خود
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
متمایز شود بررسى نمودند دیگر معنا ندارد آن مهلت امتداد پیدا كند ،بلكه قهرا و خود بخود
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.
 :3به دس ت آمد كه مقصود از كالم خدا مطلق آیات قرآنى است ،البته آن آیاتى كه
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
افاده مىكند.
 :4ا ینكه منظور از شنیدن كالم خدا واقف شدن بر اصول دین و معالم آن است نه
صرف شنیدن ،گو اینكه صرف شنیدن هم در جائى كه شنونده عرب باشد بى دخالت نیست،
و لیكن قرآن كریم تنها مال عرب نیست و در آنجا كه شنوندهاش غیر عرب باشد قطعا و
بطورى كه از سیاق استفاده مىشود مقصود از شنیدن همان به دست آوردن اصول دین و
معالم آن خواهد بود.
 :5معلوم شد این آیه از آیات محكمه است و نسخ نشده و بلكه قابل نسخ نیست،
زیرا این معنا از ضروریات مذاق دین و ظواهر كتاب و سنت است كه خداوند قبل از اینكه
حجت بر كسى تمام شود او را عقاب نمىكند ،و مؤاخذه و عتاب همیشه بعد از تمام شدن
بیان است ،و از مسلمات مذاق دین است كه جاهل را با اینكه در مقام تحقیق و فهمیدن حق و
حقیقت برآمده دست خالى برنمىگرداند و تا غافل است او را مورد مؤاخذه قرار نمىدهد .
بنا بر این ،بر اسالم و مسلمانان است كه به هر كس از ایشان كه امان بخواهد تا معارف دین
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را شنیده و از اصول دعوت دینى سر درآورد امان دهند تا اگر حقیقت بر وى روشن شد
پیرو دین شود ،و مادام كه اسالم ،اسالم است این اصل قابل بطالن و تغییر نیست و آیه
محكمى است كه تا قیامت قابل نسخ نمىباشد.
 :6به دست آمد كه این آیه پناه دادن به پناهخواهان را وقتى واجب كرده كه مقصود
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
این شخص مشمول آیات سابق است كه دستور تشدید را داده است.
 :7اینكه جمله ثم ابلغه مامنه با اینكه جمله فاجره حتى یسمع بدون آن مقصود را
مىرساند براى این آورده شد كه بر كمال عنایت بر باز شدن راه هدایت به روى مردم
داللت كند ،و بفهماند كه اسالم تا چه اندازه خواسته است حریت مردم را در زندگى و
كارهاى حیاتى آنان حفظ كند.
آرى ،اسالم از بكار بردن كلماتى نظیر باید چنین شود و خدا چنین خواسته اغماض
كرده تا مردم اگر هالك مىشوند و اگر به راه زندگى مىافتند در هر دو حال اختیارشان بعد
از فهمیدن و تمام شدن حجت باشد ،و دیگر بعد از آمدن انبیاء بشر بر خدا حجتى نداشته
باشد.
 :8اینكه آیه شریفه داللت دارد بر اینكه اعتقاد به اصل دین باید به حد علم یقینى
برسد و اگر به این حد نرسد یعنى اعتقادى آمیخته با شك و ریب باشد كافى نیست ،هر چند
به حد ظن راجح رسیده باشد ،به شهادت اینكه خداى تعالى در چند جاى قرآن از پیروى ظن
مذمت نموده به پیروى علم سفارش كرده است ،و اگر در اصول اعتقادى دین مظنه و تقلید
كافى بود دیگر جا نداشت در آیه مورد بحث دستور دهد پناهخواهان را پناه دهند تا اصول
دین و معارف آنرا به عقل خود درك كنند ،زیرا براى مسلمان شدن ایشان راه دیگرى كه
عبارتست از تقلید وجود داشت ،پس معلوم مىشود تقلید كافى نیست و كسى كه مىخواهد
مسلمان شود باید در حق و باطل بودن دین بحث و دقت به عمل آورد.

روایات رسیده درباره ابالغ آیات برائت
البته نمىخواهیم بگوئیم آیه مورد بحث عموم مردم را مكلف كرده كه تنها از راه
استدالل به اصول دین اعتقاد پیدا كنند ،بلكه ،مىخواهیم بگوئیم آیه شریفه داللت دارد بر
اینكه باید اعتقاد علمى و یقینى باشد چه از راه استداللهاى علمى و چه از هر راه دیگرى كه
و لو اتفاق ا و احیانا مفید علم باشد ،پس كسى به ما اشكال نكند به اینكه استدالل بر اصول
معارف دین جز از راه عقل ممكن نیست ( و چرا آیه شریفه براى تحصیل آن راه شنیدن
آیات قرآن را پیشنهاد كرده؟) آرى صحیح بودن راه استدالل امرى است و جایز بودن اعتماد
بر علم از هر راهى كه به دست آید امر دیگرى است.
در تفسیر عیاشى از حریز از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :رسول
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خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم ابى بكر را با آیات سوره برائت به موسم حج فرستاد تا بر مردم
بخواند جبرئیل نازل شد و گفت :از ناحیه تو جز على نباید برساند ،لذا حضرت على
علیهالسالم را دستور داد تا بر ناقه غضباء سوار شود و خود را به ابى بكر رسانیده آیات را
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
دستور رسیده كه جز مردى از خودت كسى نمىتواند پیامى به مشركین ببرد.
از آن طرف وقتى على علیهالسالم به مكه رسید كه بعد از ظهر روز قربانى بود كه
روز حج اكبر همانست ،حضرت در میان مردم برخاست و صدا زد :اى مردم من فرستاده
رسول خدایم به سوى شما ،و این آیات را آوردهام:
 « برائة من هللا و رسوله الى الذین عاهدتم من المشركین فسیحوا فى االرضاربعة 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
نه مرد ،و نیز هیچ مشركى دیگر حق ندارد بعد از امسال به زیارت بیاید ،و هر كس از
مشركین با رسول خداصلىهللاعلیهوآلهوسلم عهدى بسته است مهلت و مدت اعتبار آن تا
سرآمد همین چهار ماه است.
مؤلف :مقصود آن عهدهائى بوده كه ذكر مدت در آنها نشده است ،و اما آنهائى كه
مدت دار بوده از مدلول خود آیات كریمه برمىآید كه تا آخرمدتش معتبر است.
و در الدر المنثور است كه عبد هللا بن احمد بن حنبل در كتاب زوائد مسند و ابو
الشیخ و ابن مردویه از على رضى هللا عنه روایت كردهاند كه فرموده :وقتى ده آیه از آیات
سوره برائت نازل شد رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم ابى بكر را خواست و فرمود تا آنها
را بر اهل مكه قرائت كند ،آنگاه مرا خواست و به من فرمود :خود را به ابى بكر برسان و
هر جا به او برخوردى آیات را از او بگیر .ابو بكر برگشت و عرض كرد :یا رسول هللا! آیا
در باره من چیزى نازل شده؟ فرمود :نه ،و لیكن جبرئیل نزد من آمد و گفت از ناحیه تو
كسى جز خودت و یا مردى از خودت نباید پیامى به مردم مكه برساند.
مؤلف :از آنچه از روایات نقل كردیم همچنین از روایات بیشترى كه از نقلش
صرفنظر شد ،دو نكته اصلى و اساسى استفاده مىشود :یكى اینكه فرستادن على علیهالسالم
براى بردن آیات برائت و عزل كردن ابى بكر بخاطر امر و دستور خدا بوده و جبرئیل نازل
شده و گفته است «:انه ال یؤدى عنك اال انت او رجل منك »،و این حكم در هیچیك از
روایات مقید به برائت و یا شكستن عهد نشده ،یعنى در هیچیك آنها نیامده كه یا رسول هللا
جز تو و یا كسى از تو برائت و یا نقض عهد را به مشركین نمىرساند.
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دوم اینكه على علیهالسالم در مكه همچنانكه آیات برائت را به گوش مردم رسانید
حكم دیگرى را نیز رساند ،و آن این بود كه هر كس عهدى با مسلمین دارد و عهدش محدود
به مدتى است ،تا سررسید آن مدت عهدش معتبر است ،و اگر محدود به مدتى نیست تا چهار
ماه دیگر عهدش معتبر خواهد بود .این مطلب را آیات برائت نیز بر آن داللت دارد.
و حكم دیگرى را نیز ابالغ فرمود ،و آن این بود كه هیچكس حق ندارد از این ببعد
برهنه در اطراف كعبه طواف كند ،این نیز یك حكم الهى بود كه آیه شریفه « یا بنى آدم
خذوا زینتكم عند كل مسجد »،بر آن داللت دارد ،عالوه بر اینكه در پارهاى از روایات به
دنبال آن حكم این آیه نیز ذكر شده است.
و حكمى دیگر ،و آن اینكه بعد از امسال دیگر هیچ مشركى حق ندارد به طواف و یا
زیارت خانه خدا بیاید ،این حكم نیز مدلول آیه شریفه« یا ایها الذین آمنوا انما المشركون
نجس فال یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا »،است.
در این میان امر پنجمى هست كه در بعضى از روایات آمده ،و آن این است كه به
صداى بلند ندا درداد «:هیچ كس داخل بهشت نمىشود مگر مؤمن »،و این معنا هر چند در
سایر روایات نیامده ،و خیلى هم بعید به نظر مىرسد ،زیرا با اینكه آیات بسیارى مكى و
مدنى در این باره نازل شده ،عادتا محال به نظر مىرسد كه تا سال نهم هجرت این معنا به
گوش مردم نرسیده و محتاج باشد به اینكه على علیهالسالم آنرا تذكر دهد لیكن مدلول خود
آیات برائت نیز همین است.
و اما اینكه در بعضى از آنها بجاى آن دارد :هیچ كس داخل كعبه  -و یا خانه -
نمىشود مگر مؤمن  -در صورتى كه این روایات صحیح باشد  -البته حكم مستفاد از آنها
نظیر حكم به ممنوعیت مشركین از طواف ،حكمى ابتدائى خواهد بود.
و به هر حال مىخواهیم بگوئیم رسالت على علیهالسالم منحصرا راجع به رساندن
آیات برائت نبود ،بلكه هم راجع به آن بود و هم راجع به سه و یا چهار حكم قرآنى دیگر ،و
همه آنها مشمول گفته جبرئیل هست كه گفت :از تو پیامى نمىرساند مگر خودت و یا مردى
از خودت زیرا هیچ دلیلى نیست تا اطالق این كالم را تقیید كند.
( مستند :آیه  1تا  16سوره توبه المیزان ج  9 :ص ) 197 :

قبول صلح در قبال درخواست دشمن
 « َو إِن َجنَ ُحوا ِل ْلسل ِم فَاجْ نَحْ لَها َو ت ََو ْ
على َّ
السمی ُع ْالعَ ِلی ُم،
َّللاِ إِنَّهُ ُه َو ِ
كل َ
 َو ِإن ی ُِرید ُوا أَن ْعوك فَإِ َّن َحسبَك َّ
َصر ِه َو ِب ْال ُمؤْ ِمنِینَ !
یخدَ ُ
َّللاُ ُه َو الَّذِى أَیَّدَك ِبن ِ
 و اگر به صلح گرائیدند پس تو نیز به آن گراى و بر خداى توكل كن كه اوشنواى داناست،
 -و اگر مى خواهند با تو نیرنگ كنند پس همانا بس است تو را خدا ،او كسى است
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كه تو را به نصرت خود و به وسیله مؤمنین تایید كرد!»
می فرماید :اگر دشمن به صلح و روش مسالمتآمیز رغبت كرد تو نیز به آن
متمایل شو و به خدا توكل كن و مترس از اینكه مبادا امورى پشت پرده باشد و تو را
غافلگیر كند و تو به خاطر نداشتن آمادگى نتوانى مقاومت كنى ،چون خداى تعالى شنوا و
دانا است ،و هیچ امرى او را غافلگیر نكرده و هیچ نقشهاى او را عاجز نمىسازد ،بلكه او
تو را یارى نموده و كفایت مىكند.
و آیه« و ان یریدوا ان یخدعوك فان حسبك هللا »،نیز همین معنا را اثبات مىكند.
و معناى توكل این نیست كه انسان به اعتماد به خداى تعالى اسباب ظاهرى را
هیچكاره و لغو بداند ،بلكه معنایش این است كه اعتماد قطعى به اسباب نداشته باشد ،و بداند
آنچه از اسباب ظاهرى سببیتش براى انسان هویدا مىگردد نمونهاى بیش نیست ،و چه بسا
اسباب دیگرى است كه ما از آن آگاهى نداریم ،و سبب تام و تمام كه هرگز از مسببش تخلف
نمىپذیرد و حامل اراده خداى سبحان است آن تمامى و مجموع همه این سببها است.
پس توكل عبارت است از اینكه انسان وثوق و اعتماد خود را متوجه خداى سبحان
كند كه همه اسباب عالم بر محور مشیت او دور مىزند ،و این معنا منافات ندارد با اینكه
شخص متوكل به اسبابى كه سببیت آنها برایش ظاهر گشته و در دسترس او هستند تمسك
بجوید ،و چیزى از آنها را وانگذارد تا در نتیجه دچار جهالت شود.
« و ان یریدوا ان یخدعوك فان حسبك هللا هو الذى ایدك بنصره و بالمؤمنین »،...
بعد از آنكه خداى سبحان رسول خود را امر به تمایل به صلح و سازش كرد  -البته در
صورتى كه دشمن روى موافق نشان دهد  -و چون راضى به خدعه نشد زیرا خدعه از
خیانت در حقوق همزیستى و روابط عمومى است و خداوند خیانتكاران را دوست ندارد،
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.
خداى سبحان در جواب فرموده :اینكه ما تو را امر به توكل كردیم براى همین بود
كه بدانى اگر دشمن بخواهد به این وسیله بتو نیرنگ بزند خدا نگهدار تو است .و در جاى
دیگر هم فرموده «:و من یتوكل على هللا فهو حسبه ان هللا بالغ امره  -هر كه به خدا توكل
جوید خدا كار او را كار خود دانسته و خدا به كار خود مىرسد! »
و این بیان به خوبى داللت دارد بر اینكه غیر آنچه از اسباب طبیعى و عادى كه ما
به آن اطالع پیدا مى كنیم اسباب دیگرى در كار است كه بر وفق صالح بنده متوكل در
جریان است ،هر چند اسباب طبیعى و عادى به او خیانت كرده و او را در راه رسیدن به
مطلوب حقش مساعدت نكنند.
و اینكه فرمود «:هو الذى ایدك بنصره و بالمؤمنین »،به منزله احتجاج و استدالل
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بر جمله« فان حسبك هللا »،است ،و مىخواهد با ذكر شواهدى مساله كفایت خداى تعالى را
اثبات كند ،و آن شواهد عبارتند از اینكه خدا او را به نصرت خود و به وسیله مؤمنین تایید
كرد ،و میان دلهاى مؤمنین با اینكه همه دشمن یكدیگر بودند الفت و مهربانى برقرار
ساخت.
( مستند :آیه  55تا  66سوره انفال المیزان ج  9 :ص )147 :
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فصل یازدهم

منافقین
و نقش آنها در جنگ های اسالمی

امر به قتال و جهاد سخت علیه کفار و منافقین
یر،
ص ُ
علَی ِه ْم َو َمأ ْ َوا ُه ْم َج َهنَّ ُم َوبِئْس ْال َم ِ
ار َو ْال ُمنَ ِفقِینَ َوا ْغلُظ َ
ى َج ِه ِد ْالكفَّ َ
 « یَأَی َها النَّب ُّیحْ ِلفُونَ ِب َّ
اَّللِ َما قَالُوا َو لَقَ ْد قَالُوا ك ِل َمةَ ْال ُك ْف ِر َو كفَ ُروا بَ ْعدَ ِإسلَ ِم ِه ْم َو َه ُّموا ِب َما لَ ْم
یَنَالُوا َو َما نَقَ ُموا ِإال أ َ ْن أ َ ْغنَا ُه ُم َّ
َّللاُ َو َرسولُهُ ِمن فَض ِل ِه فَإِن یَتُوبُوا یَك خَیرا ً ل ُه ْم
َو إِن یَت ََولَّ ْوا یُعَذِب ُه ُم َّ
ض ِمن
عذَابا ً أ َ ِلیما ً فى الدُّ ْنیَا َو االَ ِخ َرةِ َو َما ل ُه ْم فى األ َ ْر ِ
َّللاُ َ
یر!
َولى َو ال ن ِ
َص ٍ
 اى پیغمبر! با كافران و منافقان كارزار كن ،و بر آنان سخت بگیر ،و جاىایشان در آخرت جهنم است ،كه سرانجامیست بد،
 به خدا سوگند مىخورند كه چیزى نگفتهاند و حال آنكه كلمه كفر را بزبانراندند و بعد از اسالمشان كافر شدند ،و به امرى همت گماردند كه بدان نائل
نشدند ،و این غرور و سرمستى علتى نداشت جز اینكه خدا و رسولش ایشان را
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!»
جهاد و مجاهدت به معناى سعى و بذل نهایت درجه كوشش در مقاومت است  -چه
به زبان باشد و چه به دست  -تا آنجا كه منتهى به كارزار شود.
و لیكن در قرآن كریم بیشتر در معناى كارزار استعمال شده ،هر چند در غیر قتال
نیز استعمال شده است.
و هر جا كه این كلمه در قتال استعمال شده تنها كفار منظورند كه تظاهر به مخالفت
و دشمنى دارند ،و اما منافقین هر چند در واقع كافر و حتى از كفار هم خطرناكترند ،چون
از راه كید و مكر وارد شده و كارشكنى مىكنند ،لیكن آیات جهاد ایشان را شامل نمىشود،
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براى اینكه ایشان تظاهر به كفر و دشمنى نداشته ،در عوض از سایر مسلمانان هم خود را
مسلمانتر جلوه مىدهند ،و با این حال دیگر معنا ندارد كه با ایشان جهاد شود.
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
معاشرتشان تحریم و ممنوع شود و اگر اقتضاء داشت نصیحت و موعظه شوند و اگر
اقتضاء داشت بسرزمین دیگرى تبعید شوند ،و یا اگر ردهاى از ایشان شنیده شد كشته
گردند ،و اگر طور دیگرى اقتضاء داشت در حقشان عملى كنند .خالصه معناى جهاد با
منافقین مقاومت در برابر كارشكنىها و نقشهكشىهاى ایشان است بهر وسیلهاى كه مصلحت
باشد.
و چه بسا جمله « واغلظ علیهم »،در دنبال جمله« جاهد الكفار و المنافقین »،شاهد
بر این معنا باشد كه مقصود از جهاد غلظت و خشونت است.

چگونگی خروج منافقین از ایمان و از اسالم
« یحلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسالمهم وهموا بما لم ینالوا
 »،...سیاق آیه اشعار دارد به اینكه منافقین عمل بسیار زشتى انجام داده و در ضمن عمل
كالم زشتى هم به زبان آوردهاند .خداى تعالى در هر دو قضیه تكذیبشان كرده ،در باره انكار
قولشان فرموده «:و لقد قالوا كلمة الكفر »،آنگاه همین تكذیب را دوباره تفسیر نموده و
فرموده «:و كفروا بعد اسالمهم »،تا كسى خیال نكند از راه مبالغه گفتیم كافر شدند ،نه ،جدا ً
كافر شدند ،و محكوم به كفربعد از اسالم گشتند.
این آیه كالم خود خداى تعالى است كه عالم به غیب و شهادت است ،پس اگر
بفرماید منافقین كافر شدند ،صرف ظاهر حال را نمىگوید بلكه حقیقت حال را مىرساند ،و
او شهادت داده به اینكه منافقین از اصل ایمان نداشتند -نه اینكه بعد كافر شدند  -و از شهادت
زبانى تجاوز نكردند.
پس ،ایشان از همان اول مسلمان بودند ،نه مؤمن ،و با این حرفهائى كه زدند از
اسالم خارج شدند.
و این خود اشاره است به اینكه آن كلمه كفرى كه گفتند كلمهاى بوده كه یا هر دو
شهادت را و یا یكى از آندو را رد مىكرد.
ممكن هم هست بگوئیم در اول كه فرمود «:قد كفرتم  »،...در مقابل عملى
است(كشتن رسول خدا )،كه مىخواستند انجام دهند ،و این عمل با ایمان منافات دارد ،نه با
اسالم ،زیرا عملى كه هیچ كالم ردهاى همراه ندارد و آنطور هم كه مىخواستند صورت
نگرفت ضرر و منافاتى با اسالم ندارد ،چون اسالم همان مرحله لفظ و شهادت دادن است،
نه مرحله عمل ،بخالف دومى كه فرمود «:وكفروا بعد اسالمهم »،كه در مقابل آن ،كالم
رده اى است كه به زبان آوردند ،و معلوم است كه كالم رده با اسالمى كه قوامش با لفظ و
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كالم است منافات دارد ،و با ایمان درونى و اعتقاد قلبى منافاتى ندارد.
سپس خداى تعالى براى این منافقین بیان مىكند كه با همه این گناهان مهلكه و كفر
صریح و تصمیمى كه به آن موفق نشدند اگر بسوى پروردگار خود بازگشت كنند خداوند
توبهشان را مىپذیرد ،و نیز عاقبت امر این توبه و عاقبت اعراض از آن را بیان داشته و
فرموده :اگر توبه كنند براى خودشان خوب است چون منجر به آمرزش و بهشت مىشود ،و
اگر اعراض كنند ،و توبه نكنند خداوند به عذاب دردناكى در دنیا و آخرت مبتالیشان مىكند.
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
بر اساس راستى و ایمان تنظیم شده سیر مىكنند ،همین سلسله اسباب ایشان را خرد و رسوا
مىكند ،و همین عذاب براى آنان بس است ،همچنانكه خداى تعالى فرموده «:و هللا ال یهدى
القوم الفاسقین!» و اما عذاب آخرت ایشان معلوم است كه آتش دوزخ خواهد بود.

توطئه ترور رسول هللا بدست منافقین
این آیات ،یازده آیه است كه بهم مربوط و متصلند و غرض واحدى را افاده مىكنند
و آن عبارتست از نقل یكى از داستانهاى منافقین كه مىخواستند رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم را ترور كنند ،و در ضمن سخنى گفته بودند كه از كفر درونیشان
حكایت داشت ،و خداى تعالى میان ایشان و انجام نقشه شومشان حائل گردید ،و رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم از ایشان از آنچه تصمیم داشته و آنچه كه گفته بودند پرسید و بازجوئى
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.
این آن مقدار مطلبى است كه از خالل آیات استفاده مىشود ،و این معنا در میان همه
روایات جز بر روایت مربوط به داستان عقبه تطبیق نمىكند.
( مستند :آیه  73و  74سوره توبه المیزان ج  9 :ص ) 457 :

نهی از اقامه نماز میت بر مرده منافق
بر ِه ِإن ُه ْم َكفَ ُروا ِب َّ
اَّللِ َو َرسو ِل ِه
على أ َ َح ٍد ِمن ُهم َّمات أَبَدا ً َو ال تَقُ ْم َ
 « َو ال تُصل َعلى قَ ِ
َو َماتُوا َو ُه ْم فَ ِسقُونَ !
 هیچوقت بر احدى از آنان كه مرده ،نماز مگذار و بر قبرش مایست ،زیراایشان به خدا و رسولش كافر شدند و با حالت فسق مردند!»
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این آیه نهى مىكند رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم را از اینكه نماز میت بخواند
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.
استغفار جهت منافقین و همچنین نماز خواندن بر جنازههاى ایشان و ایستادن كنار
قبور ایشان و طلب مغفرت كردن ،لغو و بى نتیجه است.
می فرماید:
« و اموال و اوالد ایشان تو را خیره نسازد ،چرا كه خدا مىخواهد بوسیله آن در
دنیا عذابشان كند ،و در حال كفر جانشان بدر آید!
و چون سورهاى نازل شود كه به خدا ایمان بیاورید و با رسولش به جهاد بروید،
توانگران ایشان از تو اجازه مىخواهند و مىگویند بگذار با واماندگان باشیم،
راضى شدهاند كه قرین زنان و زمینگیران باشند ،و خدا بر دلهایشان مهر زده و
در نتیجه نمىفهمند! »
( مستند :آیه  84سوره توبه المیزان ج  9 :ص ) 487 :

امر به شدت عمل با کفار و منافقان
علَی ِه ْم َو َمأ ْ َوا ُه ْم َج َهنَّ ُم َو بِئْس
ار َو ْال ُمنَ ِفقِینَ َو ا ْغلُظ َ
ى َج ِه ِد ْالكفَّ َ
 « یَأَی َها النَّب ُّیر!
ص ُ
ْال َم ِ
 اى پیامبر! با كفار و منافقین جهاد كن و بر آنان سخت بگیر و خشونت بهخرج 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
طایفه است ،و خالصه منظور این است كه با تالش پىگیر خود جلو شر و فسادى كه این دو
طایفه براى دعوت دارند بگیرد ،و معلوم است كه این جلوگیرى در ناحیه كفار به این است
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
تدریج دلهایشان به سوى ایمان گرایش یابد .و اگر همچنان به نفاق خود ادامه دادند ،جنگ با
منافقان( كه شاید ظاهر آیه شریفه هم همین باشد )،سنت رسول خدا بر آن جارى نشده ،و آن
جناب در تمام عمر با هیچ منافقى نجنگیده ،ناگزیر باید كلمه جاهد را به همان معنایى كه
كردیم بگیریم.
( مستند :آیه  9سوره تحریم المیزان ج  19 :ص ) 565 :
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فصل دوازدهم

معاف شدگان از جبهه و جهاد
گروه های معاف از جنگ
على ْال َم ْرضى َو ال
على الضعَفَ ِ
اء َو ال َ
 « لَّیْس َعلى ْال ُمحْ ِسنِینَ
َح َر ٌج إِذَا نَص ُحوا ََّّللِ َو َرسو ِل ِه َما َ
على الَّذِینَ ِإذَا َما أَت َْوك ِلتَحْ ِملَ ُه ْم قُ ْلت ال أ َ ِجد ُ
ال َ
یجد ُوا َما یُن ِفقُونَ ،
ت َ ِفیض ِمنَ الد َّْمع َحزَ نا ً أَال ِ

یجد ُونَ َما یُن ِفقُونَ
َ
على الَّذِینَ ال ِ
ُ
ِمن سبِی ٍل َو َّ
َّللاُ َ
ور َّر ِحی ٌمَ ،و
غف ٌ
علَ ْی ِه ت ََولَّوا َّو أ َ ْعیُنُ ُه ْم
َما أَحْ ِملُك ْم َ

 بر ضعیفان و بر بیماران و بر كسانى كه چیزى براى خرج كردن ندارند درصورتى كه براى خدا و رسولش خیرخواهى كنند تكلیفى نیست ،آرى،
نیكوكاران مورد مالمت و عذاب كسى قرار نمىگیرند ،و خدا آمرزنده مهربان
است،
 و همچنین بر كسانى كه چون پیش تو آمدند تا مركبشان دهى ،و تو گفتى چیزىندارم كه شما را بر آن سوار كنم ،و ایشان با دیدگانى پر از اشك برگشتند كه
چرا چیزى براى خرج كردن نمىیابند!»
«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
ناتوانند مانند اشخاص فلج و زمینگیر ،و یا بخاطر عارضه موقتى كه فعال دست داده ،مانند
كسالت و مرض.
و مقصود از« الذین ال یجدون ما ینفقون »،كسانى هستند كه نیروى مالى و یا اسلحه
و امثال آن را ندارند.
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
در آخرت نیز برداشته شده ،چون در حقیقت مخالفت در مورد اینان صدق نمىكند.
و اگر خداى تعالى این رفع حرج را مقید كرده به صورتى كه نصحوا هلل و رسوله -
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خیرخواهى خدا و رسول كنند براى این است كه بفهماند وقتى تكلیف و بدنبال تكلیف مذمت
و عقاب برداشته مى شود كه دلها و نیاتشان از خیانت و غش دور باشد ،و نخواسته باشند
مانند منافقین با تخلف از امر جهاد و تقاعد ورزیدن كارشكنى كرده ،روحیه اجتماع را فاسد
سازند ،و گر نه اگر چنین منظور فاسدى داشته باشند عینا مانند منافقین مستحق مذمت و
عقاب خواهند بود.
جمله« ما على المحسنین من سبیل »،در مقام بیان علت رفع حرج از نامبردگان
است ،و معنایش این است :در صورتى كه این گونه افراد قصد خیرخواهى براى خدا و
رسول را داشته باشند از این رو تكلیف ندارند ،كه در چنین فرضى نیكوكارند ،و دیگر بر
نیكوكاران مؤاخذهاى نیست ،و كسى نمىتواند به آنها آسیبى برساند.
پس اینكه كلمه سبیل را بكار برد كنایه است از اینكه آنها از آسیب دیدن ایمنند ،مثل
اینكه در یك بست محكم و دژى مستحكم قرار گرفتهاند كه كسى راه به آنجا ندارد ،و
نمىتواند صدمهاى به ایشان برساند ،و این جمله بحسب معنى عام است هر چند از نظر
تطبیق ،مخصوص طوائف معاصر با نزول آیه و عذرخواهان از اعراب آن روز است.
« و ال على الذین اذا ما اتوك لتحملهم قلت  »،...حرجى بر فقرا نیست ،همانهائى كه
نزد تو مىآیند كه تو به ایشان مركبى دهى تا سوار شوند و سایر احتیاجاتشان را از قبیل
اسلحه و غیر آن برآورده سازى ،همانهائى كه تو در جوابشان گفتى من مركبى ندارم كه به
شما دهم و شما را بر آن سوار كنم و ایشان رفتند ،در حالى كه چشمانشان در اشك غوطه
مىخورد ،و از شدت اندوه اشك مىریختند از اینكه چرا مركب و زاد و توشه ندارند تا به
جهاد بیایند و با دشمنان خدا جنگ كنند.
و اگر این قسم اشخاص را عطف كرد بر ما قبل و در نتیجه عطف خاص بر عام
نمود ،براى عنایت خاصى بود كه به اینگونه افراد داشت ،زیرا اینان اعلى درجه
خیرخواهى را داشتند و نیكوكاریشان خیلى روشن بود.
ف
على الَّذِینَ یَستَئْ ِذنُونَك َو ُه ْم أ َ ْغنِیَا ُء َرضوا بِأَن یَ ُكونُوا َم َع ْالخ ََوا ِل ِ
 « إِنَّ َما السبِی ُل ََو طبَ َع َّ
على قُلُوب ِه ْم فَ ُه ْم ال یَ ْعلَ ُمونَ !
َّللاُ َ
 تنها مؤاخذه و مالمت و عقاب بر كسانى است كه با اینكه مكنت دارند از تواجازه ماندن مىخواهند ،و بدین تن در مىدهند كه با زنان و زمینگیران باشند،
و خدا بر دلهایشان مهر نهاده ،در نتیجه نمىدانند،
 و چون بازگردید نزد شما عذر آورند ،بگو عذر میاورید كه ما هرگز شما راتصدیق نمىكنیم ،خدا ما را از اخبار شما خبردار كرد ،و به زودى خدا عمل
شما را مىبیند ،و رسول او نیز ،آنگاه بسوى داناى غیب و شهادت
بازمىگردید ،پس شما را به آنچه مىكردید خبر مىدهد،
 -به زودى همینكه بسوى ایشان بازگردید برایتان به خدا سوگند مىخورند تا از
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ایشان صرفنظر كنید ،و شما از ایشان صرفنظر كنید كه ایشان پلیدند ،و جایشان
به كیفر آنچه مىكردند جهنم است،
 برایتان سوگند مىخورند تا شما از ایشان راضى شوید ،و به فرضى كه شما ازایشان راضى شوید خدا از مردم عصیانگر فاسق راضى نمىشود!»
منظور این است كه :اگر شما از ایشان راضى شوید از كسانى راضى شدهاید كه
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!
( مستند :آیه  91و  96سوره توبه المیزان ج  9 :ص )490 :

رفع حکم جهاد از معلولین
یض َح َر ٌج َو
على ْال َم ِر ِ
على األَع َْرج َح َر ٌج َو ال َ
على األ َ ْع َمى َح َر ٌج َو ال َ
 « لَّیْس ََمن ی ُِطع َّ
َّللاَ َو َرسولَهُ یُد ِْخ ْلهُ َجنَّ ٍ
ت تجْ ِرى ِمن تحْ تِ َها األَن َه ُر َو َمن یَت ََو َّل یُعَ ِذ ْبهُ
عذَابا ً أ َ ِلیما ً!
َ
 در مساله جهاد بر افراد نابینا و لنگ و بیمار گناهى نیست ،و كسى كه خدا ورسولش را اطاعت كند خداوند او را در جناتى داخل مىكند كه از دامنه آن
نهرها روانست و كسى كه اعراض كند خداوند تعالى به عذابى دردناك معذبش
مىكند!»
در این آیه حكم جهاد را از معلولین كه جهاد برایشان طاقتفرساست به لسان رفع
الزمهاش برمىدارد ،یعنى نمىفرماید اینها حكم جهاد ندارند ،بلكه مىفرماید الزمه آن را كه
حرج است ندارند.
( مستند :آیه  17سوره فتح المیزان ج  18 :ص )415 :

معافیت طالب دینی از جهاد ،برای تفقه در دین
 « َو َما كانَ ْال ُمؤْ ِمنُونَ ِلیَن ِف ُروا كافَّةً فَلَ ْوال نَفَ َر ِمن كل ِف ْرقَ ٍة ِمن ُه ْم طائفَةٌ ِلیَتَفَقَّ ُهواِین َو ِلیُنذ ُِروا قَ ْو َم ُه ْم ِإذَا َر َجعُوا ِإلَی ِه ْم لَعَلَّ ُه ْم یحْ ذَ ُرونَ !
فى الد ِ
 -مؤمنان همگى نتوانند سفر كنند ،چرا از هر گروه از ایشان دستهاى سفر نكنند
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تا در كار دین ،دانش اندوزند ،و چون بازگشتند قوم خویش را بیم دهند ،شاید
آنان بترسند!»
سیاق آیه داللت مىكند بر اینكه منظور از جمله لینفروا كافة ،بیرون شدن همگى
براى جهاد است ،و ضمیر در فرقة منهم ،به مؤمنین برمىگردد ،كه نباید همگیشان بیرون
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
تمامیشان به جهاد بروند ،بلكه باید یك عده از ایشان به مدینة الرسول ،آمده و احكام را از آن
جناب بیاموزند ،و عده دیگرى به جهاد بروند.
وقتى آن عده احكام دین را یاد گرفتند به شهر خود و به میان اهل والیت خود
برگشته ،ایشان را انذار كنند.
از اینجا معلوم مىشود كه:
اوال مقصود از تفقه در دین ،فهمیدن همه معارف دینى از اصول و فروع آن است،
نه خصوص احكام عملى ،كه فعال در لسان علماى دین كلمه فقه اصطالح در آن شده ،بدلیل
اینكه مىفرماید «:و لینذروا قومهم  -و قوم خود را انذار كنند »،و معلوم است كه انذار با
بیان فقه اصطالحى ،یعنى با گفتن مسائل عملى صورت نمىگیرد ،بلكه احتیاج به بیان
اصول عقاید دارد.
ثانیا معلوم مىشود كه وظیفه كوچ كردن براى جهاد ،از طلبه علوم دینى برداشته
شده ،و آیه شریفه به خوبى بر این معنا داللت دارد.
( مستند :آیه  122سوره توبه المیزان ج  9 :ص )550 :
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فصل سیزدهم

تبری
مبارزه منفی و قانون ّ

نهی از استغفار برای مشرکین حتی اقربای مشرک
شركینَ َو لَ ْو كانُوا أُولى قُ ْربى ِمن
 « َما كانَ ِللنَّبى َو الَّذِینَ َءا َمنُوا أَن یَست َ ْغ ِف ُروا ِل ْل ُم ِبَ ْع ِد َما تَبَینَ ل ُه ْم أَن ُه ْم أَص َحب ال َج ِح ِیم!
 َو َما كانَ اس ِت ْغفَ ُعد ٌُّو ِ ََّّللِ
عدَهَا إِیَّاهُ فَلَ َّما تَبَینَ لَهُ أَنَّهُ َ
عن َّم ْو ِعدَةٍ َو َ
یم ألَبِی ِه إِال َ
ار إِب َْر ِه َ
یم أل َ َّوهٌ َح ِلی ٌم!
ت َّ
َبرأ َ ِم ْنهُ ِإ َّن ِإب َْر ِه َ
 پیغمبر و كسانى كه ایمان آوردهاند نباید براى مشركین پس از آنكه معلومشانشد كه اهل جهنمند آمرزش بخواهند ،اگر چه خویشاوند باشند،
 و آمرزش خواستن ابراهیم براى پدرش نبود مگر به اقتضاى وعدهاى كه به وىداده 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
بعد از بیان سبب استغفار ابراهیم براى پدرش مىفرماید وقتى كه فهمید او دشمن خدا است،
از او بیزارى جست و با این بیان معلوم كرد كه مشركین دشمنان خدا و جهنمى هستند ،و در
نتیجه نباید براى آنان استغفار كرد ،اینكه در این آیه مىفرماید حال كه این معنا براى پیغمبر
و پیروانش معلوم شد باید از این مطلب ضرورى و روشن غفلت نورزند ،كه استغفار براى
مشركین از این جهت جائز نیست كه لغو است ،و خضوع ایمان مانع است از اینكه بنده خدا
با ساحت كبریاى او بازى نموده ،كارى لغو بكند.
چون از یكى از دو صورت بیرون نیست ،یا خداوند بخاطر تقصیرى كه از بندهاش
سرزده با او دشمن و از او خشمگین است ،و یا بنده با خداى تعالى دشمن است ،اگر فرضا
خدا با بندهاش دشمن باشد ولى بندهاش با او دشمن نباشد و بلكه اظهار تذلل و خوارى كند،
در اینصورت جاى این هست كه بخاطر سعه رحمت او آدمى براى آن بنده طلب مغفرت
كند ،و از خداوند بخواهد كه به حال آن بندهاش ترحم كند.
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اما اگر بنده با خدا سر دشمنى داشته باشد (مانند مشركین معاند )،و خود را باالتر
از آن بداند كه به درگاه خدا سر فرود بیاورد ،در چنین صورتى عقل صریح حكم مىكند به
اینكه شفاعت و یا استغفار معنا ندارد ،مگر بعد از آن كه آن بنده عناد را كنار گذاشته ،بسوى
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
ندارد و زیر بار عبودیت او نمىرود ،استغفار نموده ،از خدا بخواهد كه از او درگذرد.
آرى ،این د رخواست و شفاعت استهزاء به مقام ربوبیت و بازى كردن با مقام
عبودیت است ،كه به حكم فطرت عملى است ناپسند و غیر جائز.
و خداوند این جائز نبودن را به حق نداشتن تعبیر كرده و فرموده «:ما كان للنبى و
الذین آمنوا »،یعنى پیغمبر و آنان كه ایمان آوردهاند حق ندارند استغفار كنند بعد از آنكه
براى آنها معلوم شد كه  ،...و ما در تفسیر آیه« ما كان للمشركین ان یعمروا مساجد هللا!»
گفتیم كه حكم جواز در شرع بعد از جعل حق است.

حكم به وجوب تبرى از دشمنان خدا ،و حرمت دوستى با آنان
ُض َّل قَ ْو َما بَ ْعدَ ِإ ْذ َهدَا ُه ْم َحتى یُبَینَ لَ ُهم َّما یَتَّقُونَ إِ َّن َّ
 « َو َما كانَ ََّّللاَ بِكل
َّللاُ ِلی ِ
ع ِلی ٌم !
ش ْىءٍ َ
 چنین نبوده كه خداوند ،گروهى را پس از هدایتشان گمراه كند ،مگر آنكهچیزهائى را كه باید از آن بترسند براى ایشان بیان كنند ،كه خدا به همه چیز
داناست !»
این آیه مؤمنین را تهدید مىكند به اینكه اگر از آن كارهائى كه خداوند بیان كرده
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
محبت به ایشان است ،كه مؤمنین باید از آن بپرهیزند ،و اال بعد از هدایت دچار ضاللت
مىشوند.
و این آیه به یك اعتبار در معناى آیه« ذلك بان هللا لم یك مغیرا نعمة انعمها على قوم
حتى یغیروا ما بانفسهم »،و آیات دیگرى در این معنا است كه همه بر این معنا گویا هستند
كه یكى از سنتهاى الهى این است كه نعمت و هدایت خود را بر بندهاش مستمر بگرداند و
از او سلب نكند ،تا خود بنده بخاطر كفران و تعدیش موجبات تغییر آن را فراهم آورد،
آنوقت است كه خداى تعالى نعمت و هدایت خود را از او مىگیرد.
ُون َّ
آیه « :إِ َّن َّ
َّللاِ ِمن
َّللاَ لَهُ ُم ْلك الس َم َو ِ
ت َو األ َ ْر ِ
ض یُحْ ِى َو ی ُِمیت َو َما لَكم ِمن د ِ
یر -خدا ،ملك آسمانها و زمین خاص اوست ،زنده مىكند و مىمیراند ،و شما
َولى َو ال ن ِ
َص ٍ
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را جز خدا سرپرست و یاورى نیست »،در ذیلش حكمى را كه آیه قبلى بر آن داللت مىكرد
چنین تعلیل مىكند كه اگر از دوستى با دشمنان خدا نهى نموده و گفتیم كه باید از آنان
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
تنها نسبت به او و یا ولیى از اولیاى او كه خود او اجازه داده باشد تولى داشته باشند ،و
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
و ناصرى نیست.
از همین بیان عمومى و علت عمومى كه در چهار آیه مورد بحث آمده بخوبى
روشن گردید كه حكم مورد بحث این آیات نیز عمومى است ،یعنى اگر در این آیات حكم به
وجوب تبرى از دشمنان خدا و حرمت دوستى با آنان نموده ،این حكم اختصاص به یك نحو
دوستى و یا دوستى با یك عده معینى ندارد ،بلكه همه انحاء دوستى را شامل مىشود ،خواه
تولى به سبب استغفار باشد یا به غیر آن و خواه دشمن ،مشرك یا كافر و یا منافق و یا غیر
آنها از قبیل اهل بدعتى كه منكر آیات خدا هستند باشد و یا نسبت به پارهاى از گناهان كبیره
از قبیل محاربه با خدا و رسول اصرار داشته باشد.
( مستند :آیه  113و  116سوره توبه المیزان ج  9 :ص ) 541 :

نهی از والیت و دوستی پدر و مادر و خویشاوندان کافر
على
 « یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ال تَت َّ ِخذُوا َءا َبا َء ُك ْم َو ِإ ْخ َونَ ُك ْم أ َ ْو ِلیَا َء ِإ ِن است َ َحبُّوا ْالك ْف َر َاالی َم ِن َو َمن یَت ََولَّ ُهم ِمن ُك ْم فَأُولَئك ُه ُم الظ ِل ُمونَ ،
تر ْفت ُ ُموهَا
 قُ ْل إِن كانَ َءابَا ُؤ ُك ْم َو أ َ ْبنَاؤُك ْم َو إِ ْخ َونُ ُك ْم َو أ َ ْز َو ُجك ْم َو َِیرتُك ْم َو أ َ ْم َو ٌل ا ْق َ
عش َ
َو ت َج َرة ٌ ْ
َّللا َو َرسو ِل ِه َو ِج َها ٍد
ضونَ َها أ َ َحب ِإلَیْكم ِمنَ َّ ِ
شونَ َكسادَهَا َو َمس ِك ُن ت َْر ْ
تخ ْ
ْ
َّللاُ بِأ َ ْم ِر ِه َو َّ
تى َّ
َّللاُ ال ی ْهدِى ْالقَ ْو َم ْالفَ ِسقِینَ !
فى سبِی ِل ِه فَ َ
تربَّصوا َحتى یَأ َ
 اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،پدران و برادران خود را اگر كفر را بر ایمانترجیح دادهاند اولیاء خود ندانید ،كسانى كه از شما با ایشان دوستى كنند خود
ایشان هم ستمگرانند،
 بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و خویش شما و اموالىكه بدست آوردهاید و تجارتى كه از كساد آن مىهراسید و مسكنهائى كه بدان
عالقمندید در نظر شما محبوبتر است از خدا و رسول او و جهاد در راه او،
پس منتظر باشید تا خدا فرمان خود را بیاورد ،و خدا مردم تبهكار را هدایت
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نمىكند!»
این آیه از دوستى كفار نهى مىكند ،هر چند كه كفار پدران و برادران مؤمنین
باشند ،و سر آنهم روشن است براى اینكه مالك دوستى نكردن با كفار یك مالك عمومى
است ،و لذا در آیه بعدى غیر پدر و برادر را هم مشمول این حكم كرده است .چیزى كه
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
طایفهاند كه ترس آن هست كه در دل فرزندان و برادران مؤمن خود رخنه كرده ،و در
پارهاى از شؤون زندگى ایشان دخل و تصرف كنند.
« قل ان كان آباؤكم و ابناؤكم و اخوانكم  »،...آیه قبلى خطاب به مؤمنین بود و این
آیه خطاب به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم است ،و این اشاره است به اعراض از
مؤمنین مورد بحث در آیه قبلى ،و اینكه خداى تعالى از دلهاى آنان خبردار است ،و مىداند
كه دلهایشان آنچنان مشغول است كه نهى او سبب نمىشود از دوستى پدران و برادران كافر
خود دست بردارند ،و در دلهایشان ایجاد داعى نمىكند بر اینكه بعدها گوش بفرمان خدا
شوند ،و بخاطر امر خدا با كفار هر چندپدران و برادرانشان باشند بجنگند .و مانع ایشان از
این كار محبتى است كه بغیر خدا و رسول و جهاد در راه خدا دارند ،لذا خداى تعالى در این
آیه اصول لذاتى كه عالقه نفوس را به خود جلب مىكند برمىشمارد ،و آن اصول عبارتست
از پدران ،برادران ،همسران و قوم و قبیله ،و اینها كسانى هستند كه طبیعت جامعه به قرابت
نسبى نزدیك و یا دور و یا قرابت سببى در بینشان رابطه برقرار كرده ،و جمعشان مىكند،
و اموالى كه بدست آورده و جمع كردهاند و تجارتى كه از كسادیش هراسناك مىشوند ،و
منزلهائى كه خوشآیندشان است ،و اینها اصول دیگرى است كه قوام جامعه در رتبه دوم بر
آنهاست.
آنگاه مى فرماید :اگر مردم دشمنان دین را دوست داشته و محبت به این امور را بر
محبت به خدا و رسول او و جهاد در راه او مقدم بدارند ،باید منتظر باشند تا خدا امر خود را
بیاورد ،و خدا مردم فاسق را هدایت نمىكند.
منظور از امر ،باید یكى از دو چیز بوده باشد ،یا چیزى باشد كه آن شكاف و
نقیصهاى را كه در اثر مخالفت آنان بر دین وارد شده جبران نماید ،و یا عذابى باشد كه
بخاطر مخالفت امر خدا و رسول و اعراض از جهاد در راه او بدان مبتال مىشوند.
( مستند :آیه  23و  24سوره توبه المیزان ج  9 :ص )275 :
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حـکم تـقـیّـه
كرهَ َو قَ ْلبُهُ ُمط َم ُّ
 « َمن كفَ َر ِب َّشر َح
ئن ِباالی َم ِن َو لَ ِكن َّمن َ
اَّللِ ِمن بَ ْع ِد ِإی َم ِن ِه ِإال َم ْن أ ُ ِ
غضبٌ ِمنَ َّ
ِب ْال ُك ْف ِر صدْرا ً فَعَلَ ْی ِه ْم َ
ع ِظی ٌم!
عذَابٌ َ
َّللاِ َو لَ ُه ْم َ
 و هر كه از پس ایمان آوردنش منكر خدا شود ،نه آنكه مجبور شده و دلش بهایمان قرار دارد ،بل آنكه سینه به كفر گشاید ،غضب خدا بر آنها باد و عذابى
بزرگ دارند!»
می فرماید :كسانى كه بعد از ایمان تظاهر به كفر مىكنند و مجبور به گفتن كلمه
كفر مىشوند ،ولى دلهایشان مطمئن به ایمان است از غضب خدا مستثناء هستند.
« و لكن من شرح بالكفر صدرا »،یعنى كسى كه سینه خود را براى كفر گشاده
كرده و كفر را پذیرفته و به آن خوشنود گشته و آن را در خود جاى داده چنین كسى مورد
غضب خدایى است....
صبروا ِإ َّن َربَّك ِمن
 « ث ُ َّم ِإ َّن َربَّك ِللَّذِینَ هَا َج ُروا ِمن بَ ْع ِد َما فُ ِتنُوا ث ُ َّم َج َهد ُوا َوُ
ور َّر ِحی ٌم،
بَ ْع ِدهَا لَغَفُ ٌ
 و نیز پروردگارت نسبت به آنها كه پس از محنت كشیدن مهاجرت كرده آنگاهجهاد كرده و صبورى پیشه كردهاند پروردگارت از پس آن ،آمرزگار و رحیم
است».
این جمله ناظر به شكنجههایى است كه مؤمنین صدر اسالم در مكه از قریش
مىدیدند چون مشركین مكه مؤمنین را آزار مىدادند تا شاید از دینشان برگردند ،و بدین
منظور انواع شكنجهها را در باره آنان روا مىداشتند حتى چه بسا كه یك فرد مسلمان در
زیر شكنجه كفار جان مىداد ،همچنانكه عمار و پدر و مادرش را شكنجه كردند پدر و
مادرش در زیر شكنجه آنان جان دادند ،و عمار به ظاهر از دین اسالم بیزارى جست و به
این وسیله جان سالم بدر برد ،و آیات سابق بطورى كه در بحث روایتى خواهد آمد در این
باره نازل شد.
و از همینجا روشن مىگردد كه آیات مورد بحث با آیات قبل مربوط و متصل است،
چون جمله« اال من اكره و قلبه مطمئن باالیمان »،كه در آیات قبل بود همان معنا را
مىرساند كه آیات مورد بحث در مقام افاده آن است ،این آیه نیز مىفرماید :بعد از همه اینها
خدا نسبت به كسانى كه بعد از آن شكنجهها هجرت نموده و پس از هجرت ،جهاد و صبر
نمودند آمرزگار و مهربان است.
جمله« ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا »،وعده جمیلى است كه به
مهاجرین مىدهد كه بعد از شكنجهها مهاجرت كردند ،و در قبال تهدیدى كه به دیگران كرده
و خسران تام را نویدشان داده ،مؤمنین را به مغفرت و رحمت در قیامت نوید مىدهد.
و جمله« ان ربك من بعدها لغفور رحیم »،به منزله خالصهگیرى در صدر كالم
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است و بعالوه این نكته را هم برساند كه قیودى كه در كالم قبلى آورده شده همه در حكم،
دخالت دارند ،پس باید بدانى كه خدا از آن مسلمانان كه بظاهر ،ارتداد جستند راضى
نمىشود مگر آنكه مهاجرت كنند ،و نیز از هجرتشان راضى نمىشود مگر آنكه بعد از آن
جهاد و صبر كنند.

روایات وارده درباره حکم تقیه
در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن مردویه از ابن عباس
روایت كردهاند كه گفت :چون رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم خواست به مدینه مهاجرت
كند به اصحابش فرمود :از دور من پراكنده شوید ،هر كس توانایى دارد بماند آخر شب
حركت كند و هر كس ندارد همین اول شب به راه بیفتد ،هر جا كه به اطالعتان رسید كه من
در آنجا منزل كردهام به من ملحق شوید.
بالل مؤذن و خباب و عمار ،و زنى از قریش كه مسلمان شده بود ماندند تا صبح
شد ،مشركین و ابو جهل ایشان را دستگیر كردند ،به بالل پیشنهاد كردند كه از دین اسالم
برگردد ،قبول نكرد ،ناگزیر زرهى از آهن درآفتاب داغ كردند و بر تن او پوشاندند ،و او
همچنان مىگفت :احد! احد! و اما خباب ،او را در میان خارهاى زمین مىكشیدند ،و اما
عمار ،او از در تقیه حرفى زد كه همه مشركین خوشحال شده رهایش كردند ،و اما آن
زن(سمیه) ،ابو جهل چهارمیخش كرد ،آنگاه حربه خود را در عورت او فرو كرده و او را
كشت ،ولى بالل و خباب و عمار را رها كردند ،آنها خود را به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم رساندند ،و جریان را براى آن جناب تعریف كردند ،عمار از آن
حرفى كه زده بود سخت ناراحت بود ،حضرت فرمود :دلت در آن موقعى كه این حرف را
زدى چگونه بود ،آیا به آنچه گفتى راضى بود یا نه؟ عرض كرد :نه ،فرمود :خداى تعالى
این آیه را نازل فرموده:
« اال من اكره و قلبه مطمئن باالیمان! »
مؤلف :در روایت آمده كه آن زن همان سمیه ،مادر عمار بوده ،و یاسر پدر عمار
هم با این چند نفر بوده و بعضى گفتهاند :پدر و مادر عمار اولین شهید در اسالم بودهاند ،و
روایات در اینكه پدر و مادر عمار در این فتنه كشته شدند ،و عمار از در تقیه اظهار كفر
نموده و این آیه در بارهاش نازل شده بسیار است.
در مجمع البیان از ابن عباس و قتاده روایت كرده كه گفتهاند :این آیه در باره
جماعتى نازل شد كه اكراه شده بودند ،و آن جماعت عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه و
صهیب و بالل و خباب بودند كه شكنجه شدند و در آن شكنجه پدر و مادر عمار كشته شدند
و عمار با زبانش چیزى به آنها داد كه راضى شدند ،و خداى سبحان جریان را به رسول
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
خونش آمیخته شده است.
تا آنكه خود عمار شرفیاب شد در حالى كه گریه مىكرد ،حضرت فرمود :چه حال
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
صلىهللاعلیهوآلهوسلم شروع كرد اشكهاى عمار را پاك كردن ،در حالى كه مىفرمود :اگر
بار دیگر نیز به تو چنین كردند تو هم همان كار را تكرار كن ،آنگاه این آیه نازل شد.
و در كافى به سند خود از ابى عمرو زبیرى از امام صادق علیهالسالم روایت كرده
كه در ضمن حدیثى فرمود :و اما آنچه كه از ایمان بر قلب فریضه شده عبارت است از
اقرار و معرفت و عقد و رضا و تسلیم به اینكه« ال اله اال هللا وحده ال شریك له الها واحدا لم
یتخذ صاحبة و ال ولدا ،و ان محمدا عبده و رسوله »،و اقرار به آنچه از ناحیه خدا آمده از
انبیاء و یا كتاب .این آن چیزى است كه خدا بر قلب واجب كرده ،پس اقرار و معرفت ،عمل
به وظیفه مسلمانى قلب است و این همان است كه آیه« اال من اكره و قلبه مطمئن باالیمان و
لكن من شرح بالكفر صدرا »،بیان مىكند.
و در همان كتاب به سند خود از مسعدة بن صدقه روایت مىكند ،كه گفت :مردى به
امام صادق علیهالسالم عرض كرد :مردم از على علیهالسالم روایت مىكنند كه در منبر
كوفه فرموده است :اى مردم! به زودى شما را مىخوانند كه به من ناسزا بگوئید ،شما هم
بگوئید ،و مى خوانند كه از من تبرى بجوئید قبول بكنید ولى تبرى مجوئید ،آیا این روایت
صحیح است یا نه؟ حضرت صادق علیهالسالم فرمود :چقدر زیاد شده دروغهایى كه به على
علیهالسالم مىبندند ،آنگاه فرمود :آن جناب اینطور فرموده :مردم! به زودى شما را
مىخوانند كه مرا ناسزا بگوئید شما هم بگویید ،سپس مىخوانند كه از من بیزارى جوئید،
اینقدر بدانید كه من بر دین محمدم و نفرمود :از من بیزارى مجوئید.
سپس آن شخص پرسید :یعنى مىفرمایید اگر بیزارى خواستند بیزارى نجوید و لو
اینكه كشته شود؟ فرمود :به خدا سوگند چنین وظیفهاى ندارد ،و چیزى بر او نیست جز آنچه
كه بر عمار بن یاسر گذشت ،كه اهل مكه او را مجبور كردند به دشنام دادن به رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم و او داد در حالى كه قلبش مطمئن به ایمان بود ،و رسول خدا به عمار
فرمود :اى عمار! اگر بار دیگر برگشتند تو هم برگرد كه خدا در معذور بودنت این آیه را
فرستاد «:اال من اكره و قلبه مطمئن باالیمان »،و دستورت داده كه اگر بار دیگر مجبورت
كردند تو نیز همان كار را بكن.

تحلیل روایات رسیده درباره حکم تقیه
اینكه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم فرمود :اگر برگشتند تو هم برگرد ،معنایى
است كه آن جناب از عمومیت آیه و استثناء نكردن شخص معین استفاده فرموده ،چون در
آیه شریفه حكم جواز دشنام به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم روى عنوان اكراه كسى كه
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قلبش مطمئن به ایمان است رفته ،و اما اینكه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم فرمود :خدا
دستورت داده كه اگر بار دیگر مجبورت كردند تو نیز همان كار را بكن با اینكه در آیه
امرى مخصوص به عمار نشده ،شاید وجهش این باشد كه استثناء صراحت در جواز دارد،
و با این صراحت ،دیگر جاى امتناع از دشنام دادن و خود را در معرض هالكت انداختن
نیست ،و این جواز با وجوب جمع مىشود نه با اباحه ،و چنین نیست كه شخص مختار باشد
در دشنام دادن و سالم ماندن ،و در ندادن و كشته شدن ،نه ،بلكه واجب است دشنام بدهد.
و در تفسیر عیاشى از عمرو بن مروان روایت مىكند كه گفت :من از امام صادق
علیهالسالم شنیدم كه مىفرمود :رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم فرمود:
 « چهار چیز از امت من برداشته شده:اول آنچه از روى خطا از ایشان سربزند،
دوم آنچه كه فراموش كنند،
سوم آنچه كه بدان اكراه و اجبار شوند،
چهارم آنچه از وسع و طاقتشان بیرون باشد،
و این در كتاب خداست كه فرموده « :اال من اكره و قلبه مطمئن باالیمان ! »
( مستند :آیه  106تا  110سوره نحل المیزان ج  12 :ص )510 :
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