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  ییجهاد ابتدا یادله قرآن یبررس
   *محمد قائینی   __________________________________________________________________  

  

  چکیده
در دانـش فقـه معـروف     »ییجهـاد ابتـدا  «و  »یجهاد دفاع«جهاد مشروع به دو قسم  میتقس

در  حضـور معصـوم اسـت.   ی به یبودن وجوب جهاد ابتدا همچنین معروف، مشروط ؛است
شـرط را   نیـ کـه ا  یهـان یو فق سـت ین ینوع جهاد، موضوع نیا يبرا معصوم بتیزمان غ

مکـان  اکـه   و روایـی  یادلـه قرآنـ  آن دسـته از  رو بـه   شیند. نوشتار پـ ا اندك اند، رفتهینپذ
بر جهاد  اتیاز گستره داللت آخصوص  هب پرداخته، ،مقام وجود دارد نیتمسک بدان در ا

  آورده است. انیم سخن بهی ابتدای
آن  تیو مشـروع  ییبر وجـوب جهـاد ابتـدا    اتیتنها آ است که نه نیپژوهش ا نیا ندیبرآ

  .کند یم یرا نف ییجهاد ابتدا تیکه مشروع هست یاتیآ انیم نیبلکه درا ،ندارد یداللت

  کفار، اهل کتاب. ،یجهاد دفاع ،ییجهاد، جهاد ابتدا :واژگان کلیدي
    

                                                   
  .حوزه و عضو انجمن فقه و حقوق اسالمی قم هیخارج فقه و اصول حوزه علم سودراستاد * 
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  مقدمه
 بینا اذن ای او اذن ای امام حضور به ابتدایی جهاد وجوب بودن مشروط فقیهان، کالم در

 غیبـت  عصـر  در ابتـدایی  جهـاد  مشـروعیت  عـدم  بنیان براین و است مشهور او خاص
 ابتـدایی  جهـاد  وجـوب  ،فقیهان برخی کالم از ولی اند، نهاده بنا را حاضر عصرهمچون 

  .شود می استفاده غیبت زمان در حتی
 بـا  هرآنکه« :نویسد می »الکفّار من جاهدی من« عنوان ذیل اقتصاد کتاب در طوسـی  شیخ

 پس وي. »است واجب او با قتال و جهاد کند، انکار را شهادتین و ورزد مخالفت اسالم
  :نویسد می مجوس و نصاري هود،ی با جهاد کیفیت به پرداختن از

 بـا  ... شـوند  کشته ای آورند اسالم تا است واجب جهاد گانه، سه هاي فرقه اینغیر از  با
 اظهار عدل، توحید، ـ اسالم به آنان آنکه از پس مگر ،شود نمی جنگ به ابتداي کافران،

ـ  آن همـه  پـذیرفتن  از اگـر . شـوند  فراخوانده ـ شریعت ارکان برپاداشتن و شهادتین  ای
  .)313ـ312ص ،1375 طوسی،( است واجب آنان با قتال زدند، باز سر آن از برخی

  ).155ص ،1387 همو،( دارد می ابراز والعقود الجمل کتاب در را دیدگاه همین مانند وي
  :نویسد می حلّی محقق
ـ  مسلمانان :است واجب جهاد گروه سه با  نصـاري،  هـود، (ی ذمـه  اهـل  ،امـام  بـر  اغیی

 که گروهی هر .ذمه اهلغیر از  کافران و نکنند رعایت را ذمه شرایط که زمانی) مجوس
 بازداشتن هدف به تا بشتابند آنان سوي به که است مسلمانان بر است، واجب آن با جهاد
 مسـلمین  بـا  کـافران  اگـر ؛ پـس  آنان درآوردن اسالم جرگه در هدف به ای جنگ از آنان

 درصـورت  آنـان  بـا  جنـگ  اشـکالی  و اختالف هیچ بدون؛ پس کردند جنگ به ابتداي
 اسـت  واجـب  هـم  باز ،نمودند خودداري جنگ از اگر حتی بلکه است، واجب توانایی
 سـال،  هر در جهاد این کمترین و نمایند جنگ به ابتداي توانایی اندازه به آنان به نسبت

 ولی است، جایز صلح این کرد، اقتضا را کافران با صلح مصلحت، اگر. است مرتبه کی
 ،1409 حلّـی، ( باشـد  توانـد نمـی  صـلح  متـولی  کسـی  او ازسـوي  مـأذون  یـا  امام جز
  ).234ـ233ص

  :نویسد می الفقهاء ةتذکر در حلّی عالمه
 دیـدگاه  در و اسـت  اسـالم  بـه  فراخوانـدن  براي آن از قسمتی: است قسم دو بر جهاد



  ییجهاد ابتدا یادله قرآن یبررس  
53

 

ـ  عـادل  امـام  اذن بـه  مگـر  ،نیسـت  جایز جهاد از قسم این انجام امامیه، علماي همه  ای
 هـر  بـا  است واجب: است گفته احمد ... باشد کرده نصب کار این براي را او که کسی
 ،همـو ( اسـت  کفـایی  جهـاد،  از قسم این وجوب ... فاجر چه و باشد عادل چه امامی
  ).19ص ،9ج ،1414

 کتـاب  و) 132ص ،2ج ،1420 همو،( تحریراألحکام کتاب در را دیدگاه نای ماننده وي
  .دارد می بیان) 25ص ،1412 همو،( المطلب منتهى

  :نویسد می جهاد اقسام در الغطاء کاشف
 بـه  آنان بازگرداندن منظور به نآنا استقرار محل به کوچ و کفر با جهاد آن قسم پنجمین

 نصب آنان ازطرف که است فردي ای امام ،نبی هاي ویژگی از مقام این ... است اسالم
  ).289ص ،4ج ،1422 الغطاء، کاشف( عام نصب نه ،شود ویژه

 اسـالم  اینکـه  تـا  جزیـه  اهلغیر کفار با جهاد وجوب به متأخران و متقدمان از بسیاري
 /246و  202صصـ ، 1417 حلبـی،  ر.ك:(انـد   کـرده  تصـریح  برونـد،  ازمیـان  ای بیاورند

 ،2ج ،1410 ادریــس، ابــن /200ص ،1408 حمــزه، ابــن /289ص ،1ج ،1406 اج،بــرّ ابــن
 ،2ج ،1410 ثانی، شهید /69ص ،1ج ،1414همو،  /31ص ،2ج ،1412 اول، شهید /6ص
  .)35ص ،8ج ،1418 عاملی، طباطبایی /388ـ386ص

  :نویسد می نجفی محقق
 اشـکالی  و اخـتالف  هیچ بدون؛ پس کردند جنگ به ابتداي مسلمین با کافران اگر پس

 و ضـروریات  هماننـد  حکـم  ایـن  بلکـه  است، واجب توانایی درصورت آنان با جنگ
 به نسبت است واجب هم باز ،نمودند خودداري جنگ از اگر حتی بلکه ،است بدیهیات

 و آیـات  بـه  استدالل و تکیه با وجوب این. نمایند جنگ به ابتداي توانایی اندازه به آنان
 شـدیداً  پیـامبر  که جهت ازاین شود؛ می دانسته نیز تابعین و پیامبر سیره از و است سنّت

 از عمـل  این که تاجایی نمود می انگیزه ایجاد مسلمین در آن به نسبت و نموده مواظبت
 هـایی سفارش( خصوصاً ،بودند) مرگ بیماري( نزع درحالت ایشان و شد تکرار ایشان

  ).46ص ،21ج ،1397 نجفی،( کردند اسامه لشکر تنفیذ و تجهیز در) که
 غیبـت  عصـر  در ابتـدایی  جهـاد  وجـوب  پذیرش به نجفی محقق تمایل ،عبارت این از

 کـه  اسـت  چیـزي  هـر  شـامل  فقیـه،  بـراي  عامـه  نیابـت  است برآن وي زیرا آید؛ برمی
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 آن خـالف  بـر  تمـام  اجماعی میان دراین اگر ؛نباشد قطعی معصوم امام به آن اختصاص
 اسـت  واجـب  طیالشـرا  جـامع  فقیه رهبري به غیبت عصر در جهاد باشد، نداشته وجود

 دارد تصـریح  غیبـت  عصر در ییابتدا جهاد وجوب به نیز ییخو محقق). 14ص همان،(
 نجفـی  محقـق  مبنـاي  با خوییمحقق  مبناي نیست شکی). 366ص ،1ج ،1410 ی،یخو(

 فقیـه  بـراي  عامـه  والیت قبول بر نجفی محقق دیدگاه زیرا است؛ متفاوت لهئمس این در
 و والیـت  انحصـار  وي دیدگاه و ندارد باور بدان ییخو محقق که مبنایی است، استوار

  .است والیت عموم قبول عدم
 جهـاد  واژه تعریـف  بـه نخسـت   کـه  است صورت بدینحاضر  نوشتار مباحث سیر
 آیـاتی  بررسـی  بـه  آنگـاه  کنـیم، مـی  بحـث  قاعده مقتضاي از سپس پردازیم،می ابتدایی

 و باشـند  ابتـدایی  جهـاد  بـا  ارتبـاط  درـ   ولو ادعائاًـ   ممکن است کهخواهیم پرداخت 
 راه در قتـال  و جهـاد  به که آیاتی کنند،می امر جهاد به که آیاتی: ندا گروه چهار بر خود

 داللـت  ابتـدایی  جهـاد  وجـوب  عـدم  بـر  که آیاتی کنند،می تحریک و ترغیب خداوند
 برخـی  بـه  درنهایـت  .دارنـد  داللـت  ابتدایی جهاد مشروعیت عدم بر که آیاتی و دارند

  .شودمیباره اشاره  دراین روایات

  ییجهاد ابتدا یشناس مصطلح .1
 پاسـخ  پرسـش  ایـن  به عنیی ؛شود منقح بحث محل دبای مسئله این به پرداختن از پیش
  چیست؟ ابتدایی جهاد از مقصود که شود داده

 عـدم  و دفـاعی  جهـاد  وجـوب  در ؛ زیـرا اسـت  دفـاعی  جهاد برابردر ابتدایی جهاد
 ابتـدایی  جهـاد  ولـی  ،نیستشکی  هیچ وي، خاص اذنِ و معصوم حضور به آن اشتراط

 بـه  دعـوت  منظـور  بـه  جهادي ،است شده داده شرح فقهی هاي کتاب در آنچه اساس بر
نخسـت،   درصـورت اسـت.   آنغیـر  ای کتاب اهل از مدعو که سان بدین باشد؛ می اسالم

 لـی و ،شـود  مـی  کشته وگرنه ،است امان در ،کند جزیه قبول ای وردبیا اسالم کههنگامی 
 کتـابی غیر از جزیـه  و شـد  خواهد پرداخته جنگ به او با ای آورد می اسالم ای ،کتابیغیر

  .شود نمی پذیرفته
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 ،جـایز  معصـوم غیر حـاکم  بر درنتیجه ؟است ثابت نیز عصر حاضر در حکم این آیا
 ؛بپردازد جنگ به آنان با دعوت این بر و کند دعوت اسالم به را مردم است واجب بلکه
  است؟ کرده تصریح بدان یخوی محقق ودارد  میل بدان نجفی محقق که چنان

 غیبـت  عصـر  در آن وجـوب  جهـاد،  ادلـه  اطالق مقتضايمعتقد است  ییخو محقق
 ادعـا  معصوم اذن به جهاد داشتن اختصاص بر آن داللت که اسنادي دسته آن و باشد می

 فقهی، صناعت مقتضاي اساس ؛ براینبوده قاصر ـ  داللی بلکه ـ  سندي ازنظر است، شده
  .است وجوب به قول

  قاعده يمقتضا .2
ـ  وجوب اثبات بحث به ورود پیش از  اي مقدمـه  ذکـر  ،ابتـدایی  جهـاد  وجـوب  عـدم  ای

  .است ضروري
 ؛دانـد  نمـی  ممتنـع  را ــ  اصـطالحی  معنـاي  بـه  ــ  ابتدایی جهاد وجوب ،نقل و عقل

 امتنـاع  فـرض  بـر  قتال و اسالم به آنان الزام منظور به کفار با جهاد وجوب که معنا بدین
 الـزام  زیـرا  ؛باشـد  داشته وجود آن بر سنّت و کتاب از دلیلی اگر ؛ندارد محذوري آنان،
 کـافر  الزام از عبارت ابتدایی جهاد معناي پس؛ باشد ممتنع تا نیست ظلم ،اسالم به کافر

 روشن حجت و برهان اقامه واسطه به او براي حق آنکه از؛ پس است اسالم به تدین به
 عین ،فرض این در کفر بر بقاي بلکه ،کند نمی منع را الزام این عاقلی هیچ و است شده
 این که نیست آن از مانعی هیچ و اوست عصیان ،کشی گردن ،است خالق موالي بر ظلم
 و دنیـا  در کـاران گنه بـراي  کـه  يدیگـر  حدود مانند ؛باشد قتل مستوجب کفر بر بقاي

 آمـده  حـدود  کتـاب  در که اصطالحی حد عنوان آن بر اگرچه ؛است شده مقرر آخرت
  .نباشد صادق است،

 مکلف مشهور ازنظر بلکه ـ است مکلف اصول به ،شرع و عقل ازنظر کافر ازآنجاکه
 شـرع  در آنچه وفق به عصیان و تمردش از پس مکلف مجازات از ـ هست نیز فروع به

 عنـاد  سـر  از که است کافري عقوبت ها مجازات این از کیی و نیست مانعی است، آمده
 مضمون ایندور از ذهن نیست که  و ورزدمی کفر برهان شدن تمام و حجت قیام از پس
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ـ إِ الَ«: فرمـود  کـه  باشـد  خداوند سخن معناي ـ  رَاهک یف  ـ  قَـد  نِیالـد نَیتَب  ـنَ  الرُّشْـدـ  م  »یالْغَ
 ،رشـد  شـدن  روشـن  پـس از  اینکه از است عبارت آیه معناي اساس براین ؛)256 ره:بق(

 الـزام  اکراه زیرا رود؛نمی شمار به اکراه اسالم به وادارکردن گمراهی، و ضاللت ،هدایت
بـه   ،شد روشن او براي حق آنکه پس از کسی چه و است رغبتش و میل خالف به، غیر

  !شود؟ مین راغب اسالم
 جهـاد  بـا  نـوعی  به که پردازیممی آیاتی بررسی به ،قاعده مقتضاي بیان از پس اکنون

امـر   جهـاد  بـه  کـه  آیـاتی  شـوند:  تقسیم مـی  گروه چهار هب آیات این. ندا مرتبط ابتدایی
 و ابتـدایی  جهـاد  وجوب عدم بردالّ  آیات ،کنندمی تحریک جهاد به که آیاتی ،کنند می

  .ابتدایی جهاد تشریع عدم بردالّ  آیات

  به جهاد امرات یآ. 3

  سوره بقره 193ه یآ .3ـ1
»و ملُوهتَّــى قَــاتتْنَــۀٌ ونَکــالَتَ حف ونَیکــ و ا فَــإِنْ هللاِ نُیالــدــوانَ انتَهوــدلَــى إِالَّ فَالَعع منیالظَّــال «
 دیـن  بـه  نتـدی  نیـز  جهاد از هدف ،شده تفسیر شرك به» فتنه«در این آیه  .)193 :هبقر(

  .نیست اسالم از غیر چیزي آن و است شده معرفی خداوند
 ونَکالَتَ حتَّى قَاتلُوهم و« :است شده وارد نیز انفال سوره در ،آیه از قسمت اینهمانند 

  ).39: نفالا( »رٌیبص عملُونَی بِما اهللاَ فَإِنَّ انتَهوا فَإِنْ هللاِ لُّهک نُیالد ونَیک و فتْنَۀٌ
 قَـاتلُوهم  و« آیه باقر امام محضر در که است آمده مسلم بنمحمد صحیحه روایت در

 تأویـل : فرمـود  حضرت. کردم مطرح را) 39: انفال( »هللاِ لُّهک نُیالد ونَیک و فتْنَۀٌ ونَکالَتَ حتَّى
 آنـان  بـه  اصـحاب  نیـاز  و خود نیاز دلیل به اهللا رسول. استنیافته  تحقق هنوز آیه این

 ،پذیرفتند نمی حضرت آن از کرد، می بیان را آیه تأویل حضرت آن اگر و داد جهاد اجازه
 نباشـد درمیـان   شـرکی  و شـود  شـناخته  کتاییی به خداوند تا کردند می جهاد آنان یول
  ).127ص ،15ج ،1414 عاملی، حرّ /201ص ،8ج ،1363 کلینی(

 ایـن  زیـرا  اسـت؛  پیشـین  آیات مالحظه نیازمند ،حکم بر آیه این داللت در پژوهش
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  :استشرح  مذکور بدین آیات ؛ندا آفرین نقش ظهور گیري شکل در آیات
لُوا وقَات بِ یفاهللاِ لِیس لُونَی نَیالَّذکقَاتم وا وتَدیالَ اهللاَ إِنَّ الَتَعبح تَدعنَیالْم  * ماقْتُلُـوهو ـ ح  ثُی

موهفْتُمثَق موهأَخْرِجـنْ  وم ـ ح  عنْـد  الَتُقَـاتلُوهم  و الْقَتْـلِ  مـنْ  أَشَـد  والْفتْنَـۀُ  مکأَخْرَجـو  ثُی
 انتَهـوا  فَإِنْ*  نَیافرِکالْ جزَاء کذَلک فَاقْتُلُوهم مکقَاتَلُو فَإِنْ هیف مکقَاتلُوی حتَّى الْمسجِدالْحرَامِ

 فَالَعـدوانَ  انتَهـوا  فَإِنْ هللاِ نُیالد ونَیک و فتْنَۀٌ ونَکالَتَ حتَّى قَاتلُوهم و*  میرح غَفُور اهللاَ فَإِنَّ
ـ  اعتَـدى  فَمـنْ  قصـاص  والْحرُمـات  الْحرَامِ بِالشَّهرِ الْحرَام الشَّهرُ*  نَیالظَّالم علَى إِالَّ  میکعلَ

  ).194ـ190 :هبقر( نَیالْمتَّق مع هللاَا أَنَّ واعلَموا اهللاَ واتَّقُوا میکعلَ اعتَدى ما بِمثْلِ هیعلَ فَاعتَدوا
  :شود که در ذیل بدان اشاره می است اموربرخی  در وگو گفت نیازمند بحث تفصیل
 رو باشـد؛ ازایـن   مـی  حضـور  ویژه ،خطاب و است شده آغاز خطاب با آیات این .1
 در که آنان به رسد چه ـاند   نبوده حاضر خطاب محل که افرادي براي خطاب آن اثبات

 نیازمنـد  خصوصیت يالغا ای اشتراك قاعده به ـ اند نداشته خارجی وجود اصالً زمان آن
الغـاي   نیسـت شـکی   و اسـت  اشـتراك  قاعـده  بـراي  مدرکی ،خصوصیت يالغا. است

 زمـان  در کـه  افـرادي  شأن در خطاب موضوع تحقق که است تمام هنگامی خصوصیت
 قیـود  دیگـر  و خطـاب  معاصـرت  قیـد  و باشد قطعی اند، نداشته خارجی وجود خطاب
  .باشد نداشته دخلی حکم در بخطا زمان مالزم

 بـه  قـین ی باشـد، متفـاوت   زمـان  در معدوم افرادبا  خطاب، موضوع اگر اساس براین
 خصوصـیات  از برخـی  که رود می آن احتمال زیرا نیست؛ پذیر امکان الغاي خصوصیت

 مکلفان با آن همزمانی و معصوم حضور بسا چه ؛باشد داشته دخالت حکم در ،حاضران
 رو ؛ ازایـن باشد داشته مدخلیت آن وجوب و جهاد حکم در مالزم، هايویژگی دیگر ای

  .نیست پذیر امکان اشتراك قاعده مجرد به غیبت عصر در مکفان شأن در حکم اثبات
ـ  بر ،یهاالذین آمنواعنوان خاصی چون یا أ به مخاطب وصف !آري  آن داشـتن  تدخال

  .ندارد تامه علیت در ظهور ولی ،است علیت به مشعر و دارد داللت حکم در
نسـبت   باشد می خطاب متضمن که آیاتی حکم عموم اثبات منظور به ممکن است. 2

 را خطـاب  حـالِ  نامعـدوم  و یبـان غا تـا  دوشـ  اسـتدالل  اشـتراك  قاعـده  به ،به غائبان
 همه نباشد، قطعی مشافهان و حاضران براي آن بودن ویژه که حکمی هر زیرا دربربگیرد؛
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  .دارد نیاز دلیل به آن اثبات که است اختصاص این گاه آن گیرید، دربرمی را
 در قاعـده  ایـن  باشـد،  اجمـاع  اشـتراك  قاعـده  دلیل اگر که است برآن نویسنده

 مورد مسئله در و بود نخواهد تمام است، شده ادعا آن خالف بر اجماع که اي مسئله
 ییابتـدا  جهـاد  وجوب شرط عنوان به معصوم حضورشرط  بر اجماع ادعاي ،سخن

  .است گرفته صورت
اسـت   ایـن  در احکام ظهور اشتراك، قاعده در دلیل عمده گفت توان میحال  درعین

 .باشدمی موضوع در مشافهه ای حضور قید مدخلیت بدون مکلف عنوان انش موضوع که
 ماننـد  ؛اسـت  نشده اخذ احکام موضوع در نیز است ناحاضر مالزم که اموري همچنین
  .امام و معصوم با همزمانی
 نفـی  را معصـوم  معاصرت قید توان می آن اساس بر و نیستدور از ذهن  سخن این

 اگـر  پـس  ؛دهـد  نمـی  تعمـیم  خود متعلقغیر به نسبت را حکم اشتراك قاعده، ولی کرد
 نسبت را حکم آن اشتراك قاعده خاص، کافري با مقاتله وجوب از باشد عبارت حکمی

 اسـت  آن حکم این در اشتراك قاعده داللت نهایت زیرا دهد؛ نمی تعمیم کافران همه به
 نـه  و حاضـر  ،خطـاب  حال در نه که ما بر حتی ؛است واجب کافري چنین با مقاتله که

 شـد،  یافت غیبت عصر در ویژگی نآ با کافري اگراساس  ؛ براینایم بوده معصوم معاصر
  .است واجب ما بر او با قتال

 در کـه اسـت   کافرانی دیگر قتل وجوب ،گفته پیش مسئله در اشتراك قاعده مقتضاي
 پیشـین  کـافران  آنکـه  ماننـد  ؛نیسـت  تفـاوت م شـده  قتالش به امر که کافري با اوصاف

  اند. بوده شاناسالم خاطر به آنان کننده شکنجه و مسلمانان بر شورشی عهدشکن،
 کفـار  تمـامی  بـر  آن داللـت  شمول و است خاص قومی قتال آیات، این موضوع. 3
 میـان  درایـن  و دارد اثبـات  به نیاز که خصوصیت الغاي واسطه به مگر ،نیست پذیر امکان
 بـه  ،انـد  گرفتـه  قرار آیات دسته این موضوع که خاص قوم این زیرا ندارد؛ وجود دلیلی
 اعتبار به جزم اگرچه ؛رود می وصف آن مدخلیت احتمال کهاند  شده وصف امور بعضی

 مسـلمانان  بـا  کـافران  ایـن  کـه  اسـت  آن از عبارتمذکور  وصف. باشیم نداشته نیز آن
 درنتیجه ؛اند بوده جنگ هآغازکنند کافران پس ؛پرداختندمی جنگ به و اندداشته ستیز سرِ



  ییجهاد ابتدا یادله قرآن یبررس  
59

 

  .هست يآشکار تفاوت ابتدایی و دفاعی جهاد میان ،بوده دفاع باب از جهاد به امر
 اینکه آن و است شده مطرح آیات در نیز يدیگر وصف ،گفته پیش وصف بر عالوه

 چنـین  بـا  مجاهـدت  و بودنـد  کـرده  اخراج خود منزلگاه و شهر از را مسلمانان کافران
 مشـروعیت  درشـکی   هـیچ  زیـرا  است؛ مشروع ابتدایی جهاد از پوشی چشم با ظالمانی

 همچنین .نیست وطن از شدن متواري از منع و ظلم دفع براي مال از دفاع منظور به جهاد
 اندشده معرفی ـ است شدیدتر قتل از که اي فتنه ـ  فتنه اهل عنوان به کافراناز  گروه این

  !؟هست ابتدایی جهاد مسئله با مسئله این میان ینسبت چه راستی به و
 پدر اسری و سمیه ماجراي در که چنان ؛است شکنجه فتنه، از مقصود که برآنند برخی

  .افتاد اتفاق عمار مادر و
  :گرددرمیب اشکال دو به خود اشکال این

 موضـوع  در زیرا ؛باشد می خاص متعلق، که است این از عبارت نخست، اشکال
 اگـر  پـس  ؛کـافران  مطلق با مقاتله نه ،است شده اخذ مسلمانان مقاتالن با جهاد آن

 نمقـاتال غیر کفـار  تـا  نیسـت  آن در اطالقـی  د،شـو  فـرض  حقیقیه صورت به قضیه
  .دربرگیرد را ناناملمس

 کـه  اسـت  شـده  قـومی  با جنگ به امر آن در زیرا است؛ خارجیه قضیه ،دوم اشکال
 تـوان  نمـی  اسـاس  بـراین  ؛نـد ا فتنـه  اهل آنان و اندکرده اخراج خود شهر از را مسلمانان

 متصـدي  کـه  اسـت  بوده جهت ازاین فقط کفار با جهاد به امر که کرد استظهار گونه این
  .نیست حکم این در دیگر وصفی براي مدخلیتی هیچ واند  شده مسلمانان با قتال

 ظهـور  بـراي  اشـعار  ولـی  ،است علیت به مشعر وصف کهاند  گفتهتر نیز  پیش !آري
 ؛گـردد  بیـان  نیـز دیگـر   خصوصیات وصف،دنبال آن  به هنگامی که ویژه به ؛نیست کافی

  .ندارد امکان تامه علیت استظهار ،نخست وصف براي درنتیجه
 تعمیم اجمال موارد به نسبت را مجمل حکم دلیل اشتراك، قاعده که گذشتتر  پیش

 نیز را اطالقی موضوع، ازنظر دلیل این براي وانگهی ؛نیست اجمال این رافع و دهد نمی
 ولی ،کند می دفع بود، آن اعتبار احتمال که را »معاصرت« قید فقط و آورد نمی ارمغان به
  .زند نمی رقم را اطالقیدیگر،  جهات از
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 بـراي  دیـن  تحقـق  و فتنـه  نـابودي  تا جنگ به امر متضمن که آیات از دسته نای. 4
 شـرك  به» فتنه« تفسیر زیرا طبق ندارد؛ مسالم کافر قتل وجوب بر داللتی ،است خداوند

 و اسـالم  ظهور ،کفار با مقاتله از هدف که است این از عبارت آن داللت نهایت کفر، و
 بـا  بلکـه  ،شـود  نمی محقق کافران قتل رفص مهم این و باشد می دیگر ادیان بر آن غلبه

 اینکـه  از ــ  قتـال  با هرچند ـ کافران منع با و حجت و برهان واسطه به اسالم به دعوت
 را آنان ایمان دلیل به و دهند آزار را مسلمانان و کنند مزاحمت ایجاد دعوت، ابالغ براي

 آنکـه  مگـر  ،شـود  نمـی  صـادر  کـافران  از کارهـا گونه  این. شودمی محقق ،دهند شکنجه
 بـراي  ؛ درنتیجهکند اقدامها  فعالیت دست این به که باشند داشته دولتی و باشد قدرتمند

 را آنـان  و بشکنند را آنان شوکت تا نیست گریز کافرانی، چنین با جنگیدن از مسلمانان
  .بازدارند مسلمانان و اسالم بر زورگویی از

 لِّـه ک نِیالد علَى ظْهِرَهیل الْحقِّ نِید و بِالْهدى رسولَه أَرسلَ يالَّذ هو«: فرماید می متعال خداوند
لَوک وشْرِ رِه33: هتوب( »ونَکالْم.(  

هـایی کـه امـر بـه      مقاتله با انسـان  به امر سبب که باشدامر  این در ظاهر آیه بسا چه
 قتال واسطه به فتنه از جلوگیري هدف، درنتیجه ؛گري ایشان است فتنه ،مقاتله با آنها شده

  .شود نمی شمرده فتنه از مانع نباشد، فتنه سبب وقتی که کافري قتل بنابراین است؛
 بلکـه  ،بـود  نخواهـد  فتنـه  از مانع کافر قتل ،باشد مشرك و کافر دین فتنه، از مقصود اگر

 از منـع  زیـرا  ؛شـود  نمـی  فهمیده آیه از مطلب اینکه  استهستی  از شرك و کفر محوکردن
 آن بـه و اعتقاد  باور کفر از منع ظاهر بلکه ،است کافر قتل واسطه به کفر بردن ازمیانغیر  ،کفر

  .بود نخواهد کفر از منع کافر قتل رو ازاین ؛است شخص وجود و موضوع بقاي با
 شود گفته است ممکن؛ براي مثال دارد وجود جدیدي نکاتپیشین  آیات در. 5

 ثالثیغیر از  امعن این و ـ دارد ظهور طرفینی فعل در مفاعله صیغه به ،مقاتله به امر
 کـه  است یدرصورت مقاتله حکم که دارد آن بر داللت و ـ است» اقتلوا« مانند مجرد
 همچـون   ــ  کـافران  قتل جواز برمذکور  آیات پس ؛باشند شده جنگ متصدي کفار
 ؛نـدارد  داللتـی  ـ  نشـوند  مقاتلـه  متصـدي  که زمانی تا مردانحتی  و کودکان ،زنان
  .آن وجوب به رسد  چه
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 کـه  است) طرفینی جنگیدن( محاربه همان مقاتله معنايگفته،  باتوجه به مطالب پیش
 از او و شد عرضه کافري بر اسالم اگر پس ؛شود می تعبیر» جنگیدن« به آن از فارسی در

 کافران، مقاتله به امر در نشد، مسلمانان با جنگیدن متصدي ولی ،زد باز سر اسالم قبول
 جـواز  و او خـون  هدربودن اثباتبراین  افزون ؛نیست کافري چنین قتل جواز بر داللتی
  .است يدیگر دلیل نیازمند قتلش

 آمـده گونـه   ایـن  مقاتله به امر دنبال به زیرا کند؛ می تأکیدشد،  گفته آنچه بر آیه پایان
  ).190: هبقر( »قَاتلُونَی نَیالَّذ« :است

 دعـوت  پـیش از  مسلمانان با جنگیدن براي کافر تصدي اینکه به نسبت آیه اینالبته 
 آوردن اسـالم  و اسـالم  شـوکت  دیدن توان که سرکشی کفار همانند ـ است اسالم بهاو 

 به ،اسالم به ایشان دعوت پس از ای ـ پردازندمی مسلمانان با جنگ به و ندارند را مردم
  .است مطلق پردازند،می مسلمانان با جنگ

 جـایز  او بـا  جنگیـدن  شـد،  دیـن  ابـالغ  و دعوت نشر مانع کافري اگر بنابراین
  .بود  خواهد

 جنگ متصدي که است کسانی با جنگیدن ،شده امر بدان آیه ایندر  آنچهدرمجموع 
منظـور   بـه  او با مقاتله؛ پس باشد اسالم بهاو  دعوت سبب به تصدي این چهاگر ،اند شده
یعنـی   .شـود  مـی  خوانده ابتدایی جهاد اصطالح در آنچه اساس بر نه ،است دفع و دفاع

کـه   نـه درحـالی   ،انـد  قتل و جنگیدن با کسانی که ممتنع از پذیرش هدایت و دین اسالم
  درصدد جنگ هم نیستند.

 که زمان آن تا و هدف این براي خداوند راه در جنگیدن از است عبارت بهمأمور. 6
 جدید هاي سرزمین کردن ضمیمه و بالد بر سلطه و کشورگشایی منظور به نه ،شود محقق

 درصـورت  آنـان  زیـرا  اسـت؛  متداول ج،یرا هاي حکومت در که چنان حکومت دایره به
 آنـان  بـر  شوند، چیره آنان اشخاص و اموال بر تا پردازند می دیگران با جنگ به توانایی
 ،کنند ضمیمه خود سلطه گستره به را آنان هاي سرزمین و کنند حکمرانی و ابندی ریاست

 مردمـان  اخـراج  و عدل نشر و حق اقامه ،سلطه بسط و کشورگشایی از هدف آنکه مگر
  .نیست ادعا رفص ،هدف این و باشد هدایت نور بهها  تاریکی از
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 مانند باشد؛ می خداوند راه در مقاتله است، مطلوب آنچه آیه این اساس بر مجموعدر
 با جنگ کند، جلوگیري مهم این از کافري اگر پس ؛ایمان به مردمان ارشاد و دین ابالغ

 ،اسـت  نپذیرفتـه  را اسـالم ایـن دلیـل کـه     به کافر با جنگیدن آیا اما ،گردد می حالل او
 بـه  تمسکازقبیل  مورد دراین آیه به تمسک آیا آید؟ می شمار به خداوند راه در جنگیدن

  بود؟ نخواهد مصداقیه شبهه در عام

  سوره بقره 191ه یآ .3ـ2
 بـه ایـن تقریـب کـه     .)191: هبقر( »... ثَقفْتُموهم ثُیح واقْتُلُوهم«در قرآن کریم آمده است: 

 در که درحالی او کشتن باشد؛ مثالً جنگیدن بدون هرچند ؛است کافر قتل ،آیه این مدلول
 مرجـع  بلکـه  نـدارد،  وجود اطالقی کافران مطلق براي آیه در ولی ،برد می سر به خواب
 آنـان  و است آمده میان به سخنها آن پیش از آیه در که است کافرانی درخصوص ضمیر
 آنـان  دیگر اوصاف از برخیمذکور  آیه و اند مسلمانان با جنگیدن متصدي که ندا کسانی

 اي فتنه به آنان اقدام و خود مقر و منزلگاه از مسلمانان اخراج آن و است برشمرده نیز را
و  اسـر ی شکنجه مانند ؛است شده تفسیر اسالم ترك براي مسلمانان شکنجه به که است
  .عمار مادر و پدر سمیه

 جهـت  بـه  هرچنـد  ؛است دفاع سنخ از گونه هاي این قتل که نیستامر شکی  این در
 بـه  خطـاب  اختصـاص  از پوشـی  چشـم  با نکات این. باشد دیگر مظلوم مؤمنان از دفاع

. خطـاب  زمـان  معـدومان  بـه  رسـد  چه ،است بانیغا فراگرفتن از آن قصور و مشافهان
  .ندارد مانعی ترور، مثل غیر به آیه عموم تخصیص همچنین

  سوره انفال 39ه یآ .3ـ3
»و ملُوهتَّى قَاتتْنَـۀٌ  ونَکالَتَ  حف ـ  و ـ  عملُـونَ ی بِمـا  اهللاَ فَـإِنَّ  انتَهـوا  فَـإِنِ  هللاِ لُّـه ک نُیالـد  ونَیک صرٌیب« 
 آورده ،اسـت  آیـه  ایـن همانند  کهسوره بقره  193 آیهدر  تر پیشاین مسئله  .)39 انفال:(

  .شد مطرح طور مفصل به آن از بررسی و بحث و شد
 چند ،)39(انفال:  »کلُّه هللاِ نُیالد کونَی و« :فرماید می که متعال خداوند سخن از مقصود
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ـ  اسـت  کفـار  آوردن اسـالم مثالً هدف،  ؛باشد تواند می چیز  و اسـالم  ظهـور مقصـود   ای
 تـرس اسـاس   برآن تا نباشد شوکتی آن برابردر را کفار که اي گونه به ؛است آنشدن  چیره

 بلکـه  ،بـود  نخواهـد  کافران همه آوردن اسالم هدف، ؛ درنتیجهبیفتد مسلمانان وجود در
 بـاقی  خود کفر بر کافر میان دراین اگر کهاست  اي گونه به آن گشتن چیره و اسالم ظهور
  باشد. اسالم سایه در باشد،

ـ  قـرآن  در که چنان ؛باشد پاداش و مجازات دین، از قصودم است ممکن  شـکل  دینب
 جنـگ  کـه  است این آیه از دمقصو اساس براین ؛)4 :فاتحه( »نِیالد ومِی کمال«: است آمده

 آن هدف فراتر بلکه ،شوند داشته باز مسلمانان مجازات از کافران که ستتاآنجا کفار با
 اسـت،  خداونـد  حکـم  اجـراي  متصدي هرآنکه و خداوند آنِ از مجازات حق که است
 از تـرس  دلیـل  بـه  کافران که است اي گونه به اسالم ديننیروم از کنایهمسئله  این .باشد

  .باشند نداشته را مسلمانان مجازات امکان اسالم، حکومت
 بـوده،  نظـر  مـورد  آن حقیقـی  معنـاي  و باشد جزا ،دین از قصودم است ممکن البته

 از کـافران  اگـر کـه   تاجـایی  ،باشد آنان شکنجه و مسلمانان مجازات ترك هدف به جنگ
 معنـا  ایـن  بسـا  چـه  و نباشد واجب آنان با جنگ کشیدند، دست مسلمانان اذیت و آزار

  ).127ص ،15ج، 1414 عاملی، حرّ /201ص ،8ج، 1363 کلینی،( باشد بقیه ازتر  مناسب
 را تفسـیر  ایـن  وجه. است شده وارد شرك به» فتنه« تفسیر دینی، نصوص برخی در

 هـدف  بـه  مسـلمانان  شـکنجه  و فتنـه  سبب شرك باور که کرد تصویرگونه  این توان می
 مشـرکان  شـرك  رفص پدیده، این سبب نیستشکی  و است اسالم از آنان بازگرداندن

 بـا  بایـد  ؛ درنتیجـه اسـت  آورده وجود به را مشکل این آنان حکومت و قوه بلکه ،نیست
 آیـه  معناي اساس براین ؛برودازمیان  مسلمانان بر آنان سلطنت و نیرو تا جنگید مشرکان

 آنکـه  نـه  ،نباشـد  خارج در شرك سلطنت دیگر تا بجنگید مشرکان با :شود میگونه  این
 مکان ،مشرکان حکومت زوال ،سبب وضع قبیل از آیه درنتیجه ؛بیاورند اسالم تا بجنگید
 و حکم بودن ،»هللا الدین کونی« از مراد و بود خواهد مسلمانان شکنجه و فتنه آن و مسبب

 در کـه  اسـت  همان معنا این و است مسلمانان آنِ از حاکمیت و خداوند براي سلطنت
 )عج(مهدي امام دولت آن تأویل بسا چهو اینکه  ؛شد داده خبر آن تحقق عدم از روایات
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  ).48ح ،56ص ،2ج ،1380 عیاشی،( باشد
 زیرا نیست؛ تردیدي ماند، خواهند خود کفر بر قیامت روز تا برخی اینکه در باوجوداین

پـس   ؛)64 :همائـد ( »امـۀِ یالْق ومِی  إِلَى والْبغْضَاء الْعداوةَ نَهمیب نَایأَلْقَ و«: فرماید می متعال خداوند
 کـافران  قتـل  واسـطه  به زمین روي از را کفر که نیست چنان نیز )عج(مهدي امام دولت

 در طبرسـی . چینـد  مـی بر را مشرکان و کافران چیرگی و سلطنت دولت آن بلکه ،برچیند
  :نویسدمی) 39 :نفالا( »فتْنَۀٌ ونَکالَتَ  حتَّى قَاتلُوهم و« آیه تفسیر

 درمیـان  اي فتنـه  تـا  بجنگنـد  کافران با اینکه به است مؤمنان و پیامبر به خطابی آیه این
 اسـت  شده نقل حسن و عباس ابن از معنا این و نباشد درمیان شرکی عنیی این و نباشد

 خود قوم در عهد بدون کافرِ زیرا ؛نباشد عهد بدون کافري هیچ که است این معنایش و
 شـود  مـی  ایجـاد  دیـن  در فتنه درنتیجه ؛خواند میفرا خود دین به را مردم و است عزیز

  ).834ص ،4ج ،1372 ی،طبرس(
  :پردازیم که در ذیل بدان می است وارد آیه این به استناد بر مالحظاتی

 قصـود م بنابرآنکه ؛است فتنه رفتن ازمیان هدف خاطر به جنگیدن به امر از ظاهر اول،
 هـدف  بـه  جنگیـدن  کـه  اسـت   ایـن » هللا الـدین  کـون « از قصودم و باشد شرك» فتنه« از

 و باشد مانع برداشتن نازمیا واسطه به خداوند دین به دینداري تحقق و شرك بردن ازمیان
 ،باشند مسلمانان تنها زمین، روي بر موجود تاآنجاکه کافران همه کشتن به امر آیه این از

  .شودنمی استفاده
 تحصـیلِ  اهـل  را مدرسـه  آموزان دانش که است تو بر« شود می گفته که هنگامی

 کـه  آموزانی دانش برخی اخراج جمله این از ،»دهی قرار فراگیري در کوشا و دانش
 تربیـت  قصـود م بلکـه  ،شـود  نمـی  اسـتفاده  نیستند، دانش فراگیري در کوشش اهل

 بـا  است تو بر« شود گفته اگر همچنین. است مطلوب صفت اساس  بر آموزان دانش
 بـراي  زمـین  کـردن  ویـژه  وجوب آن از ،»شود اسالم مردمان، دین تا بجنگی کافران

 براي سازي سبب از عبارت بلکه ،نیست خودشانغیر بردن ازمیان واسطه به مسلمانان
  .است مردمان آوردن اسالم

 همه دینداري هدف این و است» هللا الدین کون« کافران، با جنگ به امر از هدف دوم،
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 تعلـق  کـافران  از گروهـی  بـا  جنگیـدن  به امر که هنگامی زیرا نیست؛ جنگندهغیر افراد
 جنگجویـان  و نظامیـان  آوردن اسـالم  اسـت،  امـر  ایـن  مناسب که چیزي نهایت گرفت،

 اینکـه  بـا  اسـت  مناسب مطلب این. ي دیگرکشورها و شهرها آوردن اسالم نه باشد، می
 العـرب ةجزیر در اسالم استوارکردنمنظور  به عرب مشرکان با جنگیدن به امرگفته شود 

 پیـامبر  از روایـات  برخـی  حسـب  بـه  کـه  چنان ؛باشد منطقه این از کافران کردن خالی و
 از اسـالم  نگهـداري  مقصـود  بسـا  چـه  و اسـت  شـده  وارد بـاره  درایـن  وصیتی ،اکرم
 و انتشـار  پـس از  اسـالم  و باشـد  ضـعف  جهـت  بـه  دعـوت  آغـاز  در شـدن  کـن  ریشه

الغـاي   درنتیجـه  اسـت؛  امـان  در خطـر  ایـن  از کشـورها،  و شهرها در آن شدن گسترده
  .ندارد مکانا اطالق، صورت به کافران با جنگیدن وجوب به حکم و خصوصیت

 حق از خود طبع به مردمان زیرا ؛باشد مردم عموم آوردن ایمان جنگ، از هدف ،سوم
 پس ؛شوند می حق مانع که هستند ستمگران برخی میان دراین آنکه مگر ،کنند می پیروي

 برداشـته ازمیـان   حـق،  دیـن  بـه  مردم نهادن گردن مانع تا جنگید باید پیشگان ستم این با
 از کـه  اسـت  سـتمگرانی  مرتبه شده، آنان با جنگ به امر که کسانی مرتبه بنابراین؛ شود
 را معنا این آنچه. است تاریخ و نصوص از شواهدي مهم، این بر و دارند میباز حق دین

 إِنَّ«: فرمایـد مـی  کـه  هسـت  دیگري آیه انفال، سوره آیه این از پیش اینکه کندمی کیدأت
قُونَی فَرُواک نَیالَّذنْف مالَهوأَم وایلدنْ صبِ عاهللاِ لِیس ایفَسقُونَهنف لَ ونُکتَ ثُمیعـرَةً  هِمس36 :انفـال ( »ح(، 

 سـنَّۀُ  مضَـت  فَقَد عودوای إِنْ و سلَف قَد ما لَهم غْفَرْی نتَهوای إِنْ فَرُواک نَیللَّذ قُلْ«: فرماید می تاآنجاکه
لنَیاألَو  *و ملُوهتَّى قَاتتْنَۀٌ ونَکالَتَ حقتـال  بـه  آیه اختصاص ؛ درنتیجه)39ـ38: انفال( »... ف 

 اسـت  ابتـدایی  جهاد مسئله براي آیه به تمسک از مانع »قاتلوهم و« آیه در خاص کافران
  .آنیم پژوهش درصدد که

 ابتـدایی  جهـاد  بـر دالّ  ،روایـات  ضـمیمه  بـه  را آیه توانمی شود گفته است ممکن
  :است آمده آن در که مسلم بن محمد صحیحه مانند ؛دانست

ـ  و فتْنَۀٌ ونَکالَتَ حتَّى قَاتلُوهم و«: عزّوجلّ اهللا قول: جعفر یألب قلت  »هللاِ لُّـه ک نُیالـد  ونَیک
 حاجـۀ  و لحاجته لهم رخّص اهللا رسول إنّ بعد، ۀیاآل هذه لیتأو جئی لم: فقال) 39: انفال(

 كشر ونیکال حتّى وحداهللا،ی حتّى قتلونی نکول منهم، قبلی لم لهایتأو جاء قد فلو أصحابه،
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  .)2ح ،127ص ،15، ج1414 ،یعامل حرّ /243ح ،201ص ،8ج ،1363 ،ینیلک(
 ،26ج ،1406 کاشـانی،  فـیض ( هسـت  نیـز  فـیض  وافی در که چنان حدیث این مضمون

  .فرمود ترخیص شرك بر بقا در پیامبر که است آن) 432ص
 را کــافرانی حضـرت  تــرخیص باشـد،  چنـین  کــه برفـرض نویسـنده معتقـد اســت   

 کـه  زمـانی  :تأویلها جاء قد فلو«: فرمود که امام سخن .است آمده آیه در که گیرد دربرمی
 باشـد  داشـته ظهـور   )عـج (مهـدي  امـام  ظهـور  عصـر  بـه  بسـا  چـه  ،»فرارسد آیه تأویل
 هـاي  ویژگـی  بـا  کـافران  این مانند با پس ؛)111ـ110ص ،26ج ،1404 مجلسی، (ر.ك:
 تـا  شـود  می برخاسته جنگ به اسالم، از مردم منع و سطوت ،قوت ازجمله خود خاص
 نیـز  مشـرك  نیرومنـد  دولت و حاکم شرکی و نکند جلوگیري توحید و اسالم از مانعی
 کلمات از بعضی درگونه که  همان باشد؛ داشته اشاره جزیه قبول به روایت شاید. نباشد
  ).111ص ،26ج ،1404 ،مجلسی /172ص ،15ج ،1413 سبزواري، ر.ك:( است آمده

 چه تا ،است مصطلح ابتدایی جهاد وجوب خالف صحیحه روایت مضمون هرحال به
 جهـاد  ایـن  به نیز اکرم پیامبر که داردامر تصریح  این به روایت زیرا وجوب؛ به رسد

 نداشته مصداق پیامبر عصر در ،باشد ابتدایی جهاد اگر آیه تأویل و است نبودهموظف 
 چگونه پس ؛ندا باقی قیامت روز تا کتاب اهل کهصراحت دارد  آن در کریم قرآن .است
  !رفت؟ خواهدازمیان  شرك و کفر

  سوره نساء 71ه یآ .3ـ4
 ،آیـه  این اطالق به ).71 :نساء( »عاًیجم انفرُوا أَوِ ثُبات فَانفرُوا مکحذْر خُذُوا آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ای«

  .است شده تمسک ابتدایی جهاد مشروعیت اثبات قصد به
  :شود که درذیل بدان اشاره می است وارد مالحظاتی ،استدالل این بر

 نیـز  آن و الغـاي خصوصـیت   به مگر ،گیرد دربرنمی را مشافهانغیر خطاب این ،اول
  .است ثابتغیر

 نـه  ،اسـت  دشـمنان  از برحذربودن خاطر به کردن کوچ بر برانگیختن آیه، ظاهر ،دوم
  .رود می احتمالی چنین کم دست و ابتدایی جهاد سوي به کوچ
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 »باشـد  اهللا سـبیل  غایت« اینکه به حکم تعلیق ،آیه این از متأخر آیات ضمن در ،سوم
 صـالحیت  آنچـه  به اتصال خاطر به آیه و شود می مقید مشروع جهاد به پس ؛است آمده
  .شودمی مجمل دارد، شدن قرینه

  :آمده است 75 و 74 آیه دومذکور،  آیه درادامه ،چهارم
 أَو قْتَـلْ یفَ اهللاِ لِیسـبِ  یف قَاتلْی من و بِاآلخرَةِ ایالدنْ اةَیالْح شْرُونَی نَیالَّذ اهللاِ لِیسبِ یف قَاتلْیفَلْ
 الرِّجالِ منَ نَیوالْمستَضْعف اهللاِ لِیسبِ یف الَتُقَاتلُونَ مکلَ ما و*  ماًیعظ أَجراً هینُؤْت فَسوف غْلبی

اءالنِّسانِ والْوِلْدو نَا قُولُونَی نَیالَّذبنَا رنْ أَخْرِجم همِ ۀِیالْقَرْ هذا الظَّاللُهل أَهعاجن لَنَا ونْ  مکلَـد 
للْ اًیوعاجن لَنَا ون مکلَد 75ـ74(نساء:  راًینَص.(  

 از دفـاع  بـراي  جهـاد  همـان  چهارم، آیه در نظر مورد جهاد آنکه بر ندا قرینه آیه دو این
  .است مظلومان

  سوره نساء 76ه ی. آ3ـ5
نُوا نَیالَّذلُونَی آمقَات بِ یفاهللاِ لِیس الَّذلُونَی فَرُواک نَیوقَات ـبِ  یفلِیس  لُوا  الطَّـاغُوتفَقَـات لـ أَو  اءی
  .)76 :نساء( فاًیضَع انَک طَانِیالشَّ دکی إِنَّ طَانِیالشَّ

ـ أَول فَـرُوا ک نَیوالَّـذ «: اسـت  شـده  تأیید دیگر آیه واسطه به مضمون ینا  »... الطَّـاغُوت  اؤُهمی
 وبـوده   خطاب متضمن آیه ینکها از پوشی چشم با ـ آیه این به استدالل بر ).257 :هبقر(

 بـر  شـمولش  و باشد اهللا سبیل فی قتال که است آن آیه مفروض اینکه و است خاص آن
 بـا  مسلمانان که گروهی که است آن به مسبوق آیه اینکه و نیست روشن ابتدایی، جهاد
 ــ  انـد کشـیده  افاستضـع  بـه  را مسـلمانان  فرزنـدان  و مـردان  ،زنـان  ،جنگندمی ایشان

 بـه  حکـم  صـاحبش  بـر  کـه  همان اصطالحی، کفر که است وارد شرح دینب اي مالحظه
 نصوص برخی از آنچه حسب برباشد؛  می قرآن و لغت در کفرغیر از  ،گردد نمی اسالم
  .بورزد انکار و دحج انسانی که است هنگام آن کفر اینکه بر مبنی ،شود می استفاده معتبر

  سوره توبه 123و  36 ،5ات ی. آ3ـ6
  :باشد می ذیل شرح به توبه سوره از آیه سه ،است شده استدالل بدان که يدیگر آیات از

 واقْعدوا واحصرُوهم خُذُوهم و وجدتُموهم ثُیح نَکیالْمشْرِ فَاقْتُلُوا الْحرُم األَشْهرُ انسلَخَ فَإِذَا
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ملَّک لَه درْصوا فَإِنْ متَاب وا والَةَ أَقَامالص ا وـ الزَّ آتَو ـ  غَفُـور  اهللاَ إِنَّ لَهمیسـبِ  فَخَلُّـوا  اةَک حیرم« 
ـ  شَـهراً  عشَرَ اثْنَا اهللاِعنْد الشُّهورِ عدةَ إِنَّ«: تعالى قوله و) 5 :هتوب( ـ  اهللاِ تَـابِ ک یف  خَلَـقَ  ومی

اتومالس ضاألَرا ونْهۀٌ معبأَر رُمح کذَل  ـ  نُیالـد ـ  فَالَتَظْلمـوا  میالْقَ ـ  هِنَّیف کأَنْفُسم لُوا  وقَـات 
ـ «: تعالی قوله و) 36 :هتوب( »نَیالْمتَّق مع اهللاَ أَنَّ واعلَموا افَّۀًک مکقَاتلُونَی ماک افَّۀًک نَکیالْمشْرِ  ای

  .)ـ تا آخر123: هتوب( »... فَّارِکالْ منْ مکلُونَی نَیالَّذ قَاتلُوا آمنُوا نَیالَّذ هایأَ
 آیات زیرا است؛شده  استدالل ابتدایی جهاد براي که است اي ادله نتری مهم از آیات این

  .است شده استدالل فقیهان بسیاري کالم درمذکور 
  :شود می رهنمون نکته چند به توبه سوره در گانه سه آیات

 نه ،اند بوده خاص قومی اند، شده آنان با جنگیدن به امر مسلمانان که یمشرکان. 1
 مکانا عدم نکته این واند  شده وصف اموري به آیه داللت حسب به و مشرکان مطلق

 )الم( ؛ درنتیجهکند می تأکید را مشرکان و کافران مطلق به تعدي و الغاي خصوصیت
 سـخن  آیه در مشرکان اوصاف از درادامه. جنس نه ،است عهد براي» المشرکین« در

 .گفت خواهیم
 ،گیرد دربرنمی را بانیغا و است حاضران ویژه ،خطاب بوده، خطاب آیات این. 2
 آن بـر  اضـران ح کـه  اوصـافی  دخالـت  عـدم  بـه  جـزم  و الغاي خصوصیت به مگر

 که جهاد مانند اي مسئله در الغاي خصوصیت. معصوم با معاصرت مانند ؛اند مشتمل
 اجمـاع  ادعـاي  مورد آن در حکم ثبوت در وي دی بسط و معصوم حضور شرط بر

 .نیست میسر است، گرفته قرار
 مـنْ  عاهـدتُّم  نَیالَّـذ  إِلَـى  رسوله و اهللاِ منْ برَاءةٌ«: فرمایدمی توبه سورهدر ابتداي خداوند 

 آنـان  قتـل  به امر که مشرکانی که است آن در ظاهر سیاق، وحدت). 1: هتوب( »نَکیالْمشْرِ
 کشتن وظیفه، و شد گفته سخن آن از نخست، آیه در که ندا معاندي مشرکان ،است شده
 گروهـی  ،اسـت  شـده  وارد آنان از تبري که مشرکانی از. آنان با جنگیدن نه ،است آنان

 بـه  نسـبت  خـود  تعهـدهاي  از چیـزي  و اندنکرده عهد نقض که کسانی ؛ندا هشد استثنا
 اشاره مطلب این. نکردند تقویت مسلمانان ضد را کسی و نکردند فروگذار را مسلمانان

 کـه  نـد ا کافرانی ،است شده آنان با جنگیدن به امر که کافران از دیگر گروه که دارد بدان
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ـ  را آنان و اند برانگیخته مسلمانان علیه را کافران ،کرده نقض عهد  ایـن  انـد.  کـرده  اريی
  :کند می تأکید ذیل آیات را مطلب

 فَمـا  الْمسـجِدالْحرَامِ  عنْـد  عاهدتُم نَیالَّذ إِالَّ رسوله عنْد و اهللاِعنْد عهد نَکیللْمشْرِ ونُیک فکی
ـ  رْقُبـوا یالَ میکعلَ ظْهرُوای إِنْ و فکی*  نَیالْمتَّق حبی اهللاَ إِنَّ لَهم موایفَاستَق مکلَ استَقَاموا یکفم 

ـ بِآ اشْتَرَوا*  فَاسقُونَ ثَرُهمکأَ و قُلُوبهم تَأْبى و بِأَفْواههِم مکرْضُونَی الَذمۀً و إِلّاً  ثَمنـاً  اهللاِ اتی
وا الًیقَلدنْ فَصبِ عیسهل مإِنَّه اءا سلُـونَ ی انُواک ممـونَ یالَ*  عـ  رْقُب نٍ  یفـؤْمإِلّـاً  م ـۀً  ومالَذ و 

لَئکأُو مونَ هتَدعوا فَإِنْ*  الْمتَاب وا والَةَ أَقَامالص ا وانُ اةَکالزَّ آتَوکفَإِخْوم یف نِیالد ـلُ  ونُفَص 
 أَئمـۀَ  فَقَـاتلُوا  مکنید یف طَعنُوا و عهدهم بعد منْ مانَهمیأَ ثُواکنَ إِنْ و*  علَمونَی لقَومٍ اتیاآل

 بِـإِخْرَاجِ  همـوا  و مـانَهم یأَ ثُـوا کنَ قَومـاً  تُقَـاتلُونَ  أَالَ*  نتَهونَی لَعلَّهم لَهم مانَیالَأَ إِنَّهم فْرِکالْ
 قَـاتلُوهم *  نَیمؤْمن نتُمک إِنْ تَخْشَوه أَنْ أَحقُّ فَاهللاُ أَتَخْشَونَهم مرَّةٍ أَولَ مکبدءو هم و الرَّسولِ

 ظَیغَ ذْهبی و*  نَیمؤْمن قَومٍ صدور شْفی و هِمیعلَ مکنْصرْی و خْزِهمی و میکدیبِأَ اهللاُ عذِّبهمی
15ـ7 :هتوب( ... قُلُوبِهِم(.  

 ذکـر  آنـان  جایگـاه  و کتـاب  اهـل  بـا  قتـال  مسئله و مناسب امور برخی آیات، ادامه در
 :فرمایـد  مـی  و گـردد  میبـاز  شـده  آغـاز  آن بـا  سوره که مشرکانی آن بر سپس ،شود می

»...  لُوا وشْرِ قَاتاک افَّۀًک نَکیالْملُونَی مکقَاتوصف و منافقان شأن تاآنجاکه ،)36: هتوب( »... افَّۀًک م 
 شـده  نیـز  ارتـداد  اهـل  وضـعیت  متعرض همچنین .است آمده آیات از تعدادي در آنان

ـ  واغْلُـظْ  نَیوالْمنَافق فَّارکالْ جاهد یالنَّبِ هایأَ ای«: است ـ  بِـئْس  و جهـنَّم  مـأْواهم  و هِمیعلَ صرُیالْم  *
 »... نَـالُوا ی لَـم  بِمـا  همـوا  و إِسـالَمهِم  بعـد  فَـرُوا ک و فْـرِ کالْ لمـۀَ ک قَـالُوا  لَقَد و قَالُوا ما بِاهللاِ حلفُونَی
 مکلُـونَ ی نَیالَّـذ  قَاتلُوا آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ای«: است فرموده سوره آخر در سپس). 74ـ73 :هتوب(

 عمـوم  بر موصول، ولی )123: هتوب( »نَیالْمتَّق مع اهللاَ أَنَّ واعلَموا غلْظَۀً میکف جِدوایولْ فَّارِکالْ منْ
 .شود می متعین بدان متصل نئقرا و صله به بلکه ،ندارد داللتی اطالق و

  ات محرّك بر جهادیآ. 4
 راه در قتـال  و جهـاد  بـه  بیـ ترغ و ختنیبـرانگ  متضـمن  که اتیآ از يتعداد اطالق به

  .است شده استدالل آن تیمشروع ویی ابتدا جهاد بوجو اثباتي برا ،است خداوند
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سـوره   169 و 167، 157، 146، 142آیـات  بقـره،  سـوره   244 هآی .4ـ1
  نساءسوره  84و  76 ،75، 74 و آیات عمران آل

  :است لیذ شرح به هیآ ده ،نخست مجموعه
 أَو قْتَلْیفَ اهللاِ لِیسبِ یف قَاتلْی منْ و بِاآلخرَةِ ایالدنْ اةَیالْح شْرُونَی نَیالَّذ اهللاِ لِیسبِ یف قَاتلْیفَلْ«
ـ لَ ما و*  ماًیعظ أَجراً هینُؤْت فَسوف غْلبی ـ  الَتُقَـاتلُونَ  مک ـبِ  یفاهللاِ لِیس  فتَضْـعسالْمـنْ  نَیوم 

 لَنَـا  واجعـل  أَهلُهـا  الظَّالمِ ۀِیالْقَرْ هذه منْ أَخْرِجنَا ربنَا قُولُونَی نَیالَّذ والْوِلْدانِ والنِّساء الرِّجالِ
 فَرُواک نَیوالَّذ اهللاِ لِیسبِ یف قَاتلُونَی آمنُوا نَیالَّذ*  راًینَص کلَدنْ منْ لَنَا واجعل اًیول کلَدنْ منْ

ــاغُوت لِیســبِ یفــ قَــاتلُونَی ــع انَکــ طَانِیالشَّــ دکیــ إِنَّ طَانِیالشَّــ اءیــأَول فَقَــاتلُوا الطَّ  »فاًیضَ
 نَیالْمـؤْمن  حرِّض و کنَفْس إِالَّ لَّفکالَتُ اهللاِ لِیسبِ یف فَقَاتلْ« ی:تعـال  قوله و ،)76ـ74 :نساء(

 قولـه  و ،)84 :نسـاء ( »الًکـی تَن أَشَـد  و بأْسـاً  أَشَد واهللاُ فَرُواک نَیالَّذ بأْس فیک أَنْ اهللاُ عسى
ـ  عیسـم  اهللاَ أَنَّ واعلَمـوا  اهللاِ لِیسبِ یف قَاتلُوا و« ی:تعال لیعی: تعـال  قولـه و  ،)244 :هبقـر ( »م

»أَم تُمبسخُلُوا  أَنْ حنَّـۀَ  تَـدالْج ـا  وی لَم لَـماهللاُ ع  وا  نَیالَّـذـداهـنْ  جکمم ی و لَـمـابِرِ  عنَیالص« 
ـ رِب معه قَاتَلَ ینَبِ منْ نْیأَک و« ی:تعال قوله و ،)142 :عمران آل( ـ ثک ونَی  لمـا  وهنُـوا  فَمـا  رٌی

مهابأَص بِ یفاهللاِ لِیس ا وفُوا مضَع ا وـتَ  ماهللاُ انُواکاسی و ـبـابِرِ  ح146 :عمـران  آل( »نَیالص(، 
ـ خَ رحمـۀٌ  و اهللاِ منْ لَمغْفرَةٌ متُّم أَو اهللاِ لِیسبِ یف قُتلْتُم ولَئنْ« ی:تعال قوله و  »جمعـونَ ی ممـا  رٌی
ـ  قَـاتلُوا  تَعالَوا لَهم لَیق و ...«: یتعال قوله و ،)157 :عمران آل( ـبِ  یفاهللاِ لِیس ـوا  أَوفَعاد ...« 
 عنْد اءیأَح بلْ أَمواتاً اهللاِ لِیسبِ یف قُتلُوا نَیالَّذ الَتَحسبنَّ و« ی:تعال قوله و ،)167 :عمران آل(

هِمبقُونَی ر169 :عمران آل( »رْز.(  
  :است شده وارد شرح بدین اشکالی ،گفته پیش آیات به استدالل بر

 فــی« احــراز از نــاگزیر؛ پــس اســت اهللا ســبیل فــی مقاتلــه آیــه، در بــه مــأمور ،لاو
 نیسـت؛  پـذیر  امکان مطلوبیت در شک با جنگ مشروعیت اثبات و هستیم بودن»اهللا سبیل
 زیرا است؛ وجوب بردالّ  آیه این مانند ،شود مشروع دیگر دلیل به ابتدایی جهاد اگر پس
  .ستا اهللا سبیل فی جهاد فرض این در قتال

 آنچـه  کـه  اسـت  این آن وجه و ندارد داللت ابتدایی جهاد مشروعیت بر ابتدا از آیه
 »اکراهـی  اسالم«درمورد  و باشد می اسالم بر اکراه است، ممکن جنگ و جهاد واسطه به

 و مطلوبیـت  کـه  نیسـت  مسـائلی  کم جـزء  ولی دست ست،نی آن خالف بر دلیلچه اگر
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 »اهللاِ لِیسـبِ  یف وأَنْفقُوا« همچون آیاتی با تواننمی که چنانهم ؛باشد روشن آن ایجاد وجوب
 را عملـی  هر و حج مشروعیت ،کندمی ترغیب خدا راه در انفاق بر که ...و) 195 :بقره(

 انفـاق  ،و مانند آن حج مشروعیت ثبوت پس ازآري! . کرد اثبات ،است نفقه نیازمند که
  .باشدمی اهللا سبیل فی انفاق ،و ... حج راه در

 ،تابد میبر را اکراه آنچه .تابد برنمی را اکراه عقیده، و است عقیده متضمن اسالم ،دوم
 قلبـی،  اسالم بر اکراه واسطه به تکلیف ؛ درنتیجهباشد می جوارح فعل که است سرنهادن
  .نیست معقول مقدور،غیر به تکلیف بوده، اختیار از خارج امري به تکلیف
 قتـال  خواهـد،  مـی  را اسـالم  کـه  کسـی  آوردن اسـالم  از موانع رفع منظور به قتال بر

 خود فطرت با حقایق و معارف تبلیغ واسطه به را اسالم مردم. کند می صدق اهللا سبیل فی
 کفـر  پیشـوایان  ولـی  ،ندا رستگاري و سعادت خواهان خود ذات به آنان زیرا ؛پذیرند می

 بزرگی تا برند می بهره مردمان کفر ازاي  در و اندمردم بر حکمرانی خواهان که ندا کسانی
 بـه  مردم دسترسی و اسالم از مانع که کفري پیشوایان با مقاتله پس ؛کنند حفظ را خود
  .است اهللا سبیل فی قتال ند،ا قحقای

 ناظر آنان از بعضی ای کند می امر سبیل فی جهاد به که آیاتی همه دارد احتمال ،سوم
 راه در نـه  ،باشد اهللا سبیل در باید ناگزیر ،شد مشروع هرجا جهاد که باشد مطلب این به

 که آنند بیان درصدد آیات این پس ؛دنیایی زودگذر منافع به بیایدست و میغنا به رسیدن
 وبـوده   جهـاد  وجـوب  بیـان  درصدد اینکه نه ،است بودن»اهللا سبیل فی« به مشروط جهاد
 آمنُـوا  نَیالَّـذ « آیـه  همچـون  آیـات  این ؛ درنتیجهباشد خدا راه در باید جهادبگوید  اینکه

گفتنـی   .باشـند می) 76: نساء( »... الطَّاغُوت لِیسبِ یف قَاتلُونَی فَرُواک نَیوالَّذ هللاِا لِیسبِ یف قَاتلُونَی
  اشتراطغیر از  آن از ،»اهللا سبیل فی زکّوا أو هللا أوصلّوا هللا صوموا« دشو می گفته که زمانیاست 

ـ  مشکوك نماز مشروعیت بر داللتی و شود نمی استفاده تقرب قصد به امور این  روزه ای
 بـه  را اطـالق  حجیـت  کـه  کسـی  مبناي بر سخن اینعالوه . ندارد آن مانند ای مشکوك

 مثـل  از متـیقن  زیرا است؛ تر قوي داند، می تخاطب مقام در متیقن قدر ثبوت عدم فرض
  .باشد خداوند راه در اینکه به جهاد اشتراط: از است عبارت گذشته هاي خطاب
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  توبهسوره  29ه ی. آ4ـ2
ـ الَ و رسـولُه  و اهللاُ حـرَّم  مـا  حرِّمونَیالَ و اآلخرِ ومِیبِالْ الَ و بِاهللاِ ؤْمنُونَیالَ نَیالَّذ قَاتلُوا« ـ د نُونَیدی  نَی

  ).29 :هتوب( »صاغرُونَ هم و دی عنْ ۀَیالْجِزْ عطُوای حتَّى تَابکالْ أُوتُوا نَیالَّذ منْ الْحقِّ
 هـدف  بـه  کتاب اهل قتال به امر اطالق اینکه از است عبارت آیه به استدالل تقریب

 الغاي خصوصیت با را کتابیغیر و است آنان به مسالمت غرض خاطر به جزیه پرداخت
  .گرفت دربرخواهد فصل به قول عدم با و ولیا طریق به بلکه ،گیرد دربرمی
  :کرد مناقشهگونه  این توان می استدالل تقریب در

 کتاب اهل از گروهی به که است آیاتی از پیشین آیات سیاق به توجه با آیه این ،اول
 سـوره  بنابرآنکـه  ؛بردنـد  مـی  انتظار مسلمانان براي بد مدهاياپیش به که دارد اختصاص

سوي مکه  پیک با این سوره به  گسیل که چنان ؛باشد شده نازل دفعه کی و باره یک برائت
  .ادعاست این بر شاهدي ،پیامبروسیله  به

 ایمـان  قیامـت  روز و خداونـد  بـه  کـه  نـد ا کتاب اهل از اي فهیطا آیه، موضوع ،دوم
 برخـی  در اگرچـه  ؛دارنـد  ایمـان  معـاد  و خداونـد  بـه  کتـاب  اهل عموم وگرنه ،ندارند

 و قضـیه  بـودن  خارجیـه  کـه  است ، سخنیسخن این .است شده تحریف آنان باورهاي
 ادعا این مؤید بتوان را تبعیض در »من« ظهور بسا چه و کند می تأکید را آن نبودن حقیقیه
  .کرد ادعا را آن اجمال کم دست ای دانست

  توبهسوره  33ه ی. آ4ـ3
»وه لَ يالَّذسأَر ولَهسى ردبِالْه و قِّ نِیدالْح یللَى ظْهِرَهع ک نِیالدلِّه لَوک وشْرِ رِه33: هتوب( »ونَکالْم .(
  ).9 :صف( صف سوره و) 28 :فتح( فتح سوره دری اتیآ آن مانند و

 باوجودآنکـه  ؛اسـت  ادیـان  همـه  بـر  غلبه دینش، و خاتم حضرت رسالت از غایت
 همـه  زیـرا  ؛شود نمی محقق ابتدایی جهاد بدون هدف این و نیست خوشایند را مشرکان

 جـز  ،هـدف  ایـن  تحقیـق  بـراي  پـس  ورزنـد؛  نمی مبادرت اختیار سر از اسالم به افراد
  .نیست اي چاره اسالم، به مردم الزام هدف به جهاد مشروعیت

  :است وارد مالحظاتی استدالل این بر
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 آیـه  ماننـد  ؛باشد عاقبت معناي به بسا چه و باشد غایت براي »الم« نیست معلوم ،اول
»ونَیکل ماً لَهودع زَناً وشـدن  کامل وها  عقل شدن بالغ با هدف این بسا چه و )8 :قصص( »ح 

 وجـود ها آن از کیی که موانع وقتی زیرا ؛شود محقق(عج) مهدي امام ظهور عصر در آن
  .آورندمی روي رغبت سرِ از حق دین به مردم رود، میازمیان  ،است پیشگان ستم

 ممکـن  بلکـه  شـود،  روش منحصر نمـی  کی به مردم، آوردن اسالم و دین غلبه ،دوم
 راه کـه آنجا درنتیجه ؛باشد حجت و برهان اقامه واسطه به دیگران بر حق ظهور به است
  .نیست نیازي حق بر مردم اکراه به ،باشد روشن گمراهی از رشد

ـ  دیگـر  ادیـان  بر اسالم غلبه آیه،شاید مقصود  ،سوم  در سـلطنت  و حکومـت  وده،ب
 نداشته وجود اسالم حکومت با معارض حکومتی جهان در درنتیجه ؛باشد اهلش اختیار
 آغـازین  هـاي  سـال  در کـه  چنـان  ؛برندب سر هب حق حکومت سایه در کافران بلکه ،باشد

 ،باشـد  جهـادي  میان دراین اگر پس ؛کردند می زندگی العربةجزیر در کتاب اهل ،اسالم
  .دارند میباز حق دین به اعتقاد از را مردم که است ستمگران برداشتنازمیان  ما براي

  توبهسوره  36ه یآ .4ـ4
»... لُوا وشْرِ قَاتاک افَّۀًک نَکیالْملُونَی مکقَاتهـاي  دیـدگاه  آیـه،  معنـاي  در ).36: هتوب( »... افَّۀًک م 

 از بـدل  است، رفته کار به درابتدا که» کافۀ« واژه نیست بعید و است شده ارائه گوناگونی
 فـی  »کُـم « ضـمیر  از بـدل  پس از آن آمده اسـت،  که» ۀکاف« واژه و باشد »مشرکین« واژه

 اثبات براي آیه این به استدالل وجه. است »همکلّ« و »جمیعاً« معنایش و باشد» قاتلونکمی«
  .باشد می روشن ابتدایی جهاد وجوب

 که اشکالی کمترین زیرا ؛شود می روشن آیه داللت در اشکال وجه ،گذشت آنچه از
 ؛باشـد  مـی  خارجیـه  اي قضیه و ندارد اطالقی آیه آنکه است وارد آیه این به استدالل بر

 یدفـاع  جهـاد  آن پس ؛کشتند می را مسلمانان که است شده مشرکانی با قتال به امر زیرا
  .ابتدایی جهاد نه ،است

 به که استی کسان با مقاتله موضوعش زینباشد  هیقیحق يا هیقض ه،یآ شود فرض اگر
  .کنند می اقدام مسلمانان کشتار
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  توبهسوره  73ه یآ .4ـ5
 جهـاد  جهـاد،  بـه  امـر  اطالق ).73: هتوب( »هِمیعلَ واغْلُظْ نَیوالْمنَافق فَّارکالْ جاهد یالنَّبِ هایأَ ای«

  .شود می شامل نیز را مسالم کافر آن عموم نکهآ پس از ؛گیرد دربرمی را ابتدایی
 خارجیـه  قضـیه  کـه  اسـت  آن ظاهر کهشود  بر استدالل مذکور این اشکال وارد می

 تأکیـد  را مدعا این ،)74 :توبه( »نَالُوای لَم بِما وهموا« عبارت و ندارد اطالقی پس باشد؛ می
 ثبوت به وقتی ،رساند نمی آسیب استدالل به پیامبر به خطاب اختصاص !آري. کند می

  .باشیم معتقد غیبت عصر در فقیهان براي معصومان شئون

  توبهسوره  123ه ی. آ4ـ6
ـ  مـع  اهللاَ أَنَّ واعلَمـوا  غلْظَۀً میکف جِدوایولْ فَّارِکالْ منْ مکلُونَی نَیالَّذ قَاتلُوا آمنُوا نَیالَّذ هایأَ ای« تَّقنَیالْم« 

 و باشـد  مـی  اطالق به استدالل از مانع خاص، قومی قتال به آیه اختصاص ).123(توبه: 
  .ندارد اطالقی پس ؛است خارجیه اي قضیه ،آیه گفت توان می

  نملسوره  37ـ30ات ی. آ4ـ7
 اي آیـه  شده، استدالل بدان مصطلح معناي به ابتدایی جهاد وجوب بر که دیگري آیات از

 سـلیمان  حضرت نامه محتواي و آمده اسب ملکه و سلیمان حضرت ماجراي در که است
ـ  تَعلُـوا  أَالَّ*  مِیالـرَّح  الرَّحمنِ اهللاِ بِسمِ إِنَّه و مانَیسلَ منْ إِنَّه« :تاین اس  ،»نَیمسـلم  یأْتُـون  و یعلَ

 هـم  و أَذلَّـۀً  منْهـا  لَنُخْـرِجنَّهم  و بِهـا  لَهـم  الَقبلَ بِجنُود نَّهمیفَلَنَأْت هِمیإِلَ ارجِع« :فرماید می تاآنجاکه
  ).37ـ30: نمل( »صاغرُونَ

 بـراي  آن ملکه و سبا که است آن ظاهر :است گونه این آیات این به استدالل تقریب
 مصـالحه  صـدد  بـه  هدیـه  ارسال با بلکه ،شدند نمی محسوب تهدیدي و خطر سلیمان
 بـاوجوداین . نشود حاصل تغییري شان ملک و دین در که بود این آنان هدف و برآمدند

  . شدند تهدید لشکریان ارسال به و نشد پذیرفته آنان از
 حکومت و سلیمان حکم دربرابر تسلیم آیه، در اسالم از دمقصو رود می احتمال ولی

ـ ولَ تُؤْمنُـوا  لَـم  قُـلْ « آیه مانند ؛خداوند دربرابر تسلیم نه ،بود او ملک و  »أَسـلَمنَا  قُولُـوا  نْک
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 گرچـه  ،نیست سخن محل عام و موجود حکومت به سرسپردن به الزام). 14: حجرات(
 از کـه  یهـای  بهره وجود با عام، نظام کی داخل هايگروه زیرا است؛ عام و عرفی امري

 سـرِ  و باشـند  مرکـزي  حکومـت  مطیع است واجب دارند، ارچوبهچ این درها  آزادي
. اسـت  اسـالم  دیـن  بـه  الزامغیر از مسئله  این هرحال به. باشند داشته آن دربرابر تسلیم

 و است استصحاب بر مبنی ،اسالم شریعت در گذشته هاي شریعت حکم ثبوت وانگهی
 ،آیه آنکهضمن . ندارد وجود وجهی هیچ خالف، بر دلیل وجود با استصحاب این براي
  .ندارد وجود آن از تعدي امکان و است خارجیه اي قضیه

  محمدسوره  4ه یآ. 4ـ8
ـ لَق فَإِذا« :از است عبارت شده، استدالل بسیار مسئله در که آیاتی ازجمله  فَـرُوا ک نَیالَّـذ  تُمی
تَّى الرِّقَابِ فَضَرْبإِذَا ح موهوا أَثْخَنتُمثَاقَ فَشُدا الْونّاً فَإِمم دعب ا وإِم اءدتَّى فح تَضَع رْبا الْحهارزأَو 

کذَل لَوی ورَ اهللاُ شَاءالَنتَص منْهلَ منْکو یللُوضَ بعکبضٍ مع4 (محمد: »... بِب(.  
  .است شده تمسک کافران همه شدن شامل منظور به آیه اطالق به
 اصـطالح  در کفر که ایم کرده اشاره بدان گذشته در که یهای اشکال از پوشی چشم با
 کـه  اسـت  آمـده  روایات در و باشد می متفاوت فقیهان اصطالح در کفر با لغت و قرآنی
  :است وارد نیز دیگري مالحظات ،بورزد انکار و جحد که ورزد می کفر وقتی

  .باشد می همسو اختصاص با بلکه ،ندارد اطالقی موصول، ،اول
 جنگ متصدي کافران که دارد آن در ظهور که است کافران با مالقات آیه مورد ،دوم

 جـواز  عـدم  بـراي  بیـانی  ،آیـه  مـورد  پـس ؛ اند شده رو بهرو آنان با مسلمانان واند  شده
  .است خواه جنگ دشمنان از گردانی روي

 خداونـد  .کنـد  می ویژه خاص ماجرایی در را آن که است آیاتی به مسبوق آیه ،سوم
: فرمایـد  مـی  تاآنجاکه) 1: محمد( »أَعمالَهم أَضَلَّ اهللاِ لِیسبِ عنْ صدوا و فَرُواک نَیالَّذ«: فرماید می

 آن به استدالل تقریب که دارد وجود آیاتی میان دراین). 4: محمد( »... فَرُواک نَیالَّذ تُمیلَق فَإِذا«
 ضـمن  کـه  مسائلی از نیز آن در اشکال جهات که چنان ؛شود می روشن گذشت آنچه از

  .نیست سخنکردن  طوالنی به نیازي پس ؛شود می دانسته کردیم، بیان گذشته آیات
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 اطـالق  بـا  شان داللت ابتدایی، جهاد وجوب برپیشین بر فرض پذیرش داللت آیات 
 تمـام  تقییـد،  بر دلیل اگر البتهباشد؛  می ابتدایی جهادغیر بر حمل و تقیید قابل که است
 مسـالم  کافر با مقاتله جواز عدم بر که آمد خواهد میان به سخن اي ادله از درادامه. باشد

  .دندار داللت ـ الجمله فی هرچند ـ

  ییبر عدم وجوب جهاد ابتدادالّ  اتیآ .5
بلکـه عـدم    ابتـدایی  جهـاد  وجـوب  عدم براي که دارد وجود آیات از برخی میان دراین

  ل نمود:استدال بدان توان میمشروعیت آن 
»لُوا وقَات بِ یفاهللاِ لِیس لُونَی نَیالَّذکقَاتم وا وتَدیالَ اهللاَ إِنَّ الَتَعبح تَدعبنابرآنکـه  ؛)190 :هبقر( »نَیالْم 

که  آنان غیر به دشمنان جنگ در اسالم رزمندگان که باشد این تجاوز از نهی از دمقصو
  .نکنند تجاوزدر جنگ با مسلمانند 

»وا إِنْ ونَحلْمِ جلسل نَحا فَاج61 :انفال( »... لَه.(  
 تُقْسـطُوا  و تَبرُّوهم أَنْ مکارِید منْ مکخْرِجوی لَم و نِیالد یف مکقَاتلُوی لَم نَیالَّذ عنْ اهللاُ مکنْهای الَ«

 و مکارِید منْ مکأَخْرَجو و نِیالد یف مکقَاتَلُو نَیالَّذ عنْ اهللاُ مکنْهای إِنَّما*  نَیالْمقْسط حبی اهللاَ إِنَّ هِمیإِلَ
  ).9ـ8 :هممتحن( »الظَّالمونَ هم کفَأُولَئ تَولَّهمی منْ و تَولَّوهم أَنْ مکإِخْرَاجِ علَى ظَاهرُوا

 داللـت  کـه  فرض بر ،دارد داللت جهاد وجوب بر که آیاتی و آیات این میان نسبت
 سـخن  مـورد  مسـئله  بـه  آیـات  از دسـته  ایـن  زیـرا  است؛ مطلق عموم بپذیریم، را هاآن

 رو ؛ ازایـن اسـت  رهنمون جهاد، وجوب بر عموم و اطالق سرِ از بلکه ،ندارد اختصاص
 حمـل  مقیـد غیر بـر  را مطلـق که  دارد آن اقتضاي مقید، و مطلق جمع در عمومی قاعده
 ماننـد  زیرا ؛گردد می مختص قید، مورد غیره ب آن مشروعیت و جهاد وجوب پس کنیم؛

 مقاتلـه  مشـروعیت  عـدم  آن اقتضاي و دارد صلح قبول به امر ،)61: انفال( »جنحفأ«: آیه
 و است مسالم با صلح و سلم آن مفاد که آیاتی میان !آري. وجوب عدم رفص نه ،است

امـر   ایـن  و است وجه من عموم است، آمده کتاب اهل قتال به امر که آیاتی از دسته آن
  .نشود تمسک کتابی، با ابتدایی جهاد وجوب براي آیهاطالق آن  به تاکند  کفایت می
. باشـد  مـی  غریـب  است، شده صادر مفسران برخی از مکرر که ادعایی: نسخ ادعاي
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 ،5ج ،1409 طوسی،( اند شده نسخ مقاتله و جهاد آیات به سلم قبول آیاتمعتقدند  آنان
  ).853ص ،4ج، 1372 طبرسی، /150ص

  :است وارد گفته پیش ادعاي بر ذیل شرح به اشکال دو
 و مقاتلـه  آیـات  تأخر و سلم آیات تقدم که یابد می سامان هنگامی نسخ ادعاي ،لاو
 ممکـن  نسـخ  بـه  قـین ی رود، می سلم آیات تأخر احتمال وقتی پس ؛گردد احراز جهاد،
پس از نزول آیـه امـر بـه     مصالحه پیامبراست آمده  طوسیبلکه در کالم شیخ  ،نیست

 طبرسـی ن که در سال نهم هجري بوده واقع شده است و همچنین در کـالم  اقتال مشرک
  .است حکایت آمده

 وجود حکم دو ای دلیل دو میان استواري تنافی که کنند می ادعا هنگامی را نسخ ،دوم
 بـراي  مجـالی  گیـرد،  می صورت عرفی جمع خاص، و عام میان ازآنجاکه و باشد داشته
ـ  سـلم  آیات بر قتال اوامر تقدم میان و ماند نمی نسخ ادعاي تفـاوتی   هـیچ  ،بـرعکس  ای
 وارد عـام  به عمل وقت حضور پس از خاص اینکه میان نیستتفاوتی  که چنان نیست؛

 بـودن  ناسخ احتمال ،عام به عمل از خاص تأخر فرض با زیرا نباشد؛ چنین ای باشد شده
 این نتیجهدر ؛دارند باور تخصیص به که است کسانی ادعاي عکس این و رود می خاص

  .نیست استوار اصول مبانی از اصلی هیچ بر ،باشد خاص ناسخ عام که احتمال

  ییت جهاد ابتدایبر عدم مشروعدالّ ات یآ .6
 ایـن  و اسـت  شـده  اسـتدالل  ابتـدایی  جهاد تشریع نفی منظور به کریم قرآن از آیاتی به

  .دارد ذیل شرح به یهای گروه آیات،

  دینغ یدر تبل امبریفه پیحصر وظبر دالّ  اتیآ .6ـ1
 آن بـر  اینکـه  و دانـد  مـی  محصـور  دیـن،  تبلیـغ  در را پیامبر وظیفه که آیاتی دسته آن

 پیـامبران  میتما وظیفه ،آیات این از برخی در بلکه ،نیست رسالتی این از بیش حضرت
  :است شده محصور دین، تبلیغ در

»... قُلْ و لَّذکالْ أُوتُوا نَیلتَاب األُمنَییو تُملَموا فَإِنْ أَأَسلَمأَس  وا  فَقَـدتَـداه ا  إِنْ ولَّـوـا  تَوفَإِنَّم 
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 الْـبالَغُ  إِالَّ الرَّسولِ علَى ما«: تعالی قوله و) 20 :عمران آل( »بِالْعباد رٌیبص واهللاُ الْبالَغُ یکعلَ
 عـوا یوأَط اهللاَ عـوا یأَط قُـلْ «: تعـالی  قولـه  و ،)99 :همائد( »تُمونَکتَ ما و تُبدونَ ما علَمی واهللاُ

 علَـى  مـا  و تَهتَـدوا  عـوه یتُط إِنْ و حملْتُم ما میکعلَ و حملَ ما هیعلَ فَإِنَّما تَولَّوا فَإِنْ الرَّسولَ
 إِالَّ الرَّسـولِ  علَـى  مـا  و«: اسـت  آیه این آن مانند و ،)54 :نور( »نُیالْمبِ الْبالَغُ إِالَّ الرَّسولِ
ـ  الْبالَغُ یکعلَ فَإِنَّما تَولَّوا فَإِنْ« :تعالی قوله نحوه و ،)18 :بوتکعن( »نُیالْمبِ الْبالَغُ  »نُیالْمبِ

ـ  كأَرسـلْنَا  فَمـا  أَعرَضُـوا  فَـإِنْ «: تعـالی  قوله و ،)82 :نحل(  إِالَّ یـک علَ إِنْ ظـاً یحف هِمیعلَ
 ،)35 :نحل( »نُیالْمبِ الْبالَغُ إِالَّ الرُّسلِ علَى فَهلْ ...« :تعالی قوله و ،)48 :شورى( »... الْبالَغُ

  ).22ـ21 :هیغاش( »طرٍیبِمس هِمیعلَ لَست*  رٌکمذَ أَنْت إِنَّما رْکفَذَ«: تعالی قوله و

  ت مردمیبر هدا امبریپ بودنن ظیل و حفیوکبر دالّ  اتیآ .6ـ2
 ؛اسـت  مـردم  هـدایت  بر پیامبر بودن حفیظ و وکیل عدم متضمن که آیاتی از دسته آن

 ضلُّی فَإِنَّما ضَلَّ منْ و فَلنَفْسه اهتَدى فَمنْ بِالْحقِّ للنَّاسِ تَابکالْ یکعلَ أَنْزَلْنَا إِنَّا« :تعالی قوله مانند
 كجعلْنَـا  مـا  و واکأَشْـرَ  ما اهللاُ شَاء ولَو«: تعالی قوله و ،)41 :زمر( »لٍکیبِو هِمیعلَ أَنْت ما و هایعلَ
 اءیأَول دونه منْ اتَّخَذُوا نَیوالَّذ«: تعالی قوله و ،)107 :انعام( »لٍکیبِو هِمیعلَ أَنْت ما و ظاًیحف هِمیعلَ
ـ تَو و أَذَاهـم  ودع ...« :تعـالی  قولـه  و ،)6 :شورى( »لٍکیبِو هِمیعلَ أَنْت ما و هِمیعلَ ظٌیحف اهللاُ  لْک

  .)48 :احزاب( »الًکیو بِاهللاِ فَىک و اهللاِ علَى
 طوسـی، ( دارد می نگه گمراهی از کردن منع با را مردم که گویند می کسیبه  »حفیظ«

 .)145ص ،9ج همــان،( کنــد مــیمنــع  کفــر از را مــردم »وکیــل« ).231ص ،4ج ،1409
در  طوسـی . شیخ )231ص ،4ج همان،( دنیا و دین مصالح در مردم امور به قیم »الوکیل«

  :نویسد سوره شوري می 6تفسیر آیه 
(و ما أَنْت) یا محمد (علیهم بوکیل) أي بحفیظ و ال رقیب و إنمـا علیـک الـبالغ و الوکیـل     

علَیهِم بِوکیلٍ) معناه و ما انت علیهم برقیب فی إیصـال الحـق   (ما أَنْت   القائم بالتدبیر. و قیل
إلى قلوبهم و حفظه علیهم حتى ال یترکوه و ال ینصرفوا عنه، و ال تقدر على إکـراههم علـى   

بر ایشان وکیل نیستی یعنی حفـیظ و   !تو اي محمد :اإلسالم، و إنما اهللا تعالى القادر علیه
ابالغ دین است و وکیل کسی را گویند که تـدبیر امـور    رقیب نیستی و همانا وظیفه تو

نت علیهم بوکیل آنسـت کـه تـو    اوست. گفته شده مقصود از آیه ما أدیگري در دست 
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 صـرف  و رها را حق اینکه تا آنان بر حق حفظ و مردم قلب بر حق رساندن در گهبانن
 بـر  کـه  است خداوند آن و نداري قدرت اسالم بر مردمان اکراه بر نیستی و ،نکنند نظر
  ).32ص ،9ج ،همان( است قادر مهم این

  مانیاکراه مردم بر انسبت به  امبریپ نداشتن فهیوظ بردالّ  اتی. آ6ـ3
 شَـاء  ولَـو « :نیست پیامبر وظیفه ،ایمان به مردم اکراه که شود می استفاده آن از که آیاتی

بنَ کرنْ آلمم ضِ یفک األَرملُّه معاًیج کتُ أَفَأَنْترِه تَّى النَّاسونُوایک ح  نـؤْمـ ( »نَیم  و) 99 :ونسی
  ).45: ق( »دیوع خَافی منْ بِالْقُرْآنِ رْکفَذَ بِجبارٍ هِمیعلَ أَنْت ما و ...«: تعالی قوله نحوه

  را ت کافرانیاذ  امبریات متضمن بر وانهادن پی. آ6ـ4
 روي مشـرکان  از و وانهنـد  را کـافران  اذیـت  ،پیـامبر  کـه  اسـت  آن متضمن که آیاتی

  :مانند؛ بگرداند
ـ  نَیذِّبِکوالْم یوذَرن * الًیجم هجراً واهجرْهم قُولُونَی ما علَى واصبِرْ«: قوله ـۀِ  یأُولمالنَّع و  ـملْههم 

11ـ10: مزّمل( »الًیقَل(، قائل من عزّ قوله و :»و رِضـنْ  أَعشْـرِ  عنَکیالْم« ) جـر  /106: انعـامح :
  ).48  :حزابا( »اهللاِ علَى لْکتَو و أَذَاهم ودع نَیوالْمنَافق نَیافرِکالْ الَتُطع و«: قوله و ،)94

  مان و کفر به خواست مردمیا يات واگذاری. آ6ـ5
 شَـاء  فَمـنْ «: تعـالی  قوله: مانند ؛دهد می ارجاع مردم خواست به را کفر و ایمان که آیاتی

  ).29: هفک( »فُرْیکفَلْ شَاء منْ و ؤْمنْیفَلْ

  بر زحمت و مشقت امبریفه پیات عدم وظی. آ6ـ6
 اینکه و داند نمی ابالغ در خود انداختن مشقت و زحمت به موظف را پیامبر که آیاتی

 إِالَّ*  لتَشْـقَى  الْقُرْآنَ یکعلَ أَنْزَلْنَا ما*  طه«: مانند ؛است آوري ادی به مأمور فقط حضرت آن
  ).1: طه( »خْشَىی لمنْ رَةًکتَذْ

البته ازآنجاکه اثبات مدعاي ما منوط به بررسی وضـعیت داللـت ایـن آیـات نبـوده      
  کنیم. تحقیق در این بخش صرف نظر می از
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  ییبر وجوب جهاد ابتدا سنّت استدالل به .7
 دیگر نصوص برخی که چنان ؛است شده استدالل ابتدایی جهاد وجوب براي روایاتی به

 جهاد وجوب عدم بر زیرا است؛ شده نخست گروه با آن تعارض ادعاي که دارد وجود
  کنیم. اشاره می ایاترو این از برخیبه  ادامه در. است رهنمون غیبت عصر در ابتدایی

  بر وجوب جهاد ابتدایی روایات دالّ. 7ـ1
  :کرد استدالل ذیل شرح به روایات برخی به توان می مقام این در

  :فرماید می حضرت آنکه  صادق امام از کلبی حفص ابن روایت
 ؛فرمـود  مبعـوث  مردمـان  سوي سال ده مدت به را رسولش وجلعزّ خداوند همانا
 تمام پس .فرمود امر قتال به را پیامبر خداوند اینکه تا زدند باز سر آن قبول از پس
 ،عاملی حرّ( بود آغاز از که چنان ،گردد میباز امر و است آن زیر و شمشیر در خیر

  ).15، ص15، ج1414
 اسالم قبول عدم بر را قتال به امر امام ،رویات این در زیرا ؛است روشن استدالل وجه

  .اندکرده تفریع
 کـافران  قتـل  بـا  اسـالم  صـدر  در کافران قتال به امردر نقد این استدالل باید گفت 

 زیـرا  ؛رود مـی  نیز فرق احتمال و الغاي خصوصیت پس از مگر ،ندارد اي مالزمه متأخر،
 در کـه  اسـت  دینی زدنِ زمین از کفار منع و استواري خواهان خود ظهور آغاز در اسالم
 بـر  آنـان  ظلـم  از تـا  بطلبد را کافران با جهاد وضعیت، این بسا چه و است ضعیف آغاز
 ه،شـد  منتشـر  اسـالم  کـه  زمـانی  ولی ،شود جلوگیري اسالمبردن  ازمیان واسطه به مردم

 پـس  ؛نیست کافران با جنگ براي ضرورتی ،گشت استوار امرش و شد فراگیر شهرتش
  .کرد پیدا قینی اسالم، آغاز با عصر هم کافران در خصوصیت عدم به توان نمی

 بـه  نسـبت  مخاطبـان  تکالیف ثبوت اشتراك، قاعده مقتضاي شود گفته است ممکن
 يالغـا  و مکلفـان  بودن کسانی مقتضی اشتراك قاعدهباید گفت  پاسخدر .است معدومان

 کـه  دیگـر  موضـوعات  بـا  تکـالیف  موضـوع  آنکـه  نـه  ،ستها خطاب در معاصرت قید
  .شود کسانی ،اند متفاوت نیز یاتدرخصوص
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 وجـوب  هماننـد  مـا،  بر کافران آن مقاتله وجوب اشتراك، قاعده مقتضايدرمجموع 
 کـافران  دیگر با معاصر کافران مساوات آن مقتضاي و است ابوذر و سلمان بر مقاتله این
  .نیست حکم در

 پـدر  از صـادق  امـام  از غیـاث  بـن  حفـص  روایـت  مجـال،  ایـن  در مهم نصوص از
 و شـد  پرسیده نمؤمنا امیر هايجنگ از او از که زمان آن است؛ باقراش امام  گرامی

  :ایشان در پاسخ فرمود
 و اسـت  درآمـده  نیـام  از شمشیر سه: فرمود مبعوث شمشیر پنج با را محمد خداوند،

 آنکـه  تـا  گـردد نمـی  چنـین  و نهـد  زمین بر خود گران بار جنگ تا رود نمی غالف در
 در کـی ی و شـده  داشـته  بـاز  شمشـیر،  پـنج  آن از کـی . یکند طلوع مغرب از خورشید

 شمشـیر  سـه  ولی ،ما غیر دست به کشیدنش و ماست دست به حکمش و است غالف
 فَـاقْتُلُوا «: فرمایـد  مـی  خداوند .است عرب مشرکان بر شمشیر از عبارت درآمده نیام از

ـ ح نَکیالْمشْـرِ  ـ ( »... وجــدتُموهم ثُی  ایــ شـدن  کشــته جـز  گــروه ایـن  از پــس .)5: هتوب
: سـوم  شمشـیر  ... اسـت  ذمـه  اهـل  بـر  دوم شمشـیر  ... شود نمی پذیرفته آوردن اسالم

 اي سـوره  آغـاز  در خداونـد  .است خزر و دیلم ترك، یعنی ـ عجم مشرکان بر شمشیر
 فَضَـرْب «: فرمـوده  کرده، بیان را آنان ماجراي و آورده میان به سخن کافران از آن در که

ـ  شـدن  کشـته  جـز  نیـز  گـروه  ایـن  از .)4: محمد(» ... الرِّقَابِ  پذیرفتـه  آوردن اسـالم  ای
مـی  خداونـد  .اسـت  تأویـل  و بغی اهل بر شمشیر شده، بازداشته شمشیر اما ،شود نمی

 خـدا  رسـول  ،گشـت  نـازل  آیـه  ایـن  که زمانی .)9: حجرات( »طَائفَتَانِ إِن و«: فرماید
 کـه  چنـان  ؛جنگند می تأویل اساس بر من از بعد که کسانی هستند شما از همانا: فرمود

 او؟ اسـت  کسـی  چـه  ،شـد  پرسـیده  حضـرت  آن از پس. جنگیدم تنزیل اساس بر من
 بـدان  خداونـد  کـه  اسـت  شمشـیرهایی  اما ،امیرالمؤمنین یعنی »النعل خاصف«: فرمود
 و شـیوه  از چیـزي  ایها آن از کیی ای شمشیرها آن با هرکس .فرمود مبعوث را محمد
 ورزیـده  کفـر  اسـت،  کـرده  نازل محمد بر خداوند که آنچه به ،کند مخالفت آن احکام
  .)27ـ25ص ،15، ج1414 عاملی، حرّ( است

 اعمـال  بلکـه  ،محاربه مانند حدود شمشیر ،قصاص شمشیر بسا چهنویسنده معتقد است 
 و حـاکم  دسـت  در کـه  اسـت  چیزي آن قصودم پس ؛گیرد دربرمی را آن غیر و فاحشه
  .قضا شمشیر این و است جنگ شمشیر ،دیگر شمشیر چهار و باشد می قاضی
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 ذکر مجرد نه ،است آن غیر نفی و شمشیرها حصر صدد به که است آن خبر از ظاهر
 عجـم  و عـرب  مشـرکان  بـر  سـیف  در خبر اطالق به مقامی اطالق واسطه به بلکه عدد،

  دربـاره  خبـر  در آنچـه  بـر  عالوه البته. کرد تمسک توان می ابتدایی جهاد جواز منظور به
 را جزیـه  پرداخت باید ،آورند اسالم ای شوند کشته ای که است آمده ذمه اهل بر شمشیر

  .شود می ویژگی سه نتیجه؛ پس افزود نیز
 بـا  جنـگ  احکام متعرض که است کلماتشان ظواهر در فقیهان مبناي عمده خبر این
  .کافرانغیر با حرب مسئله همچنین واند  شده آنان اقسام و کافران

 تشـریع  بیـان  درصـدد  خبـر  ایـن  اساساًاینکه  است وارد استدالل این بر که اشکالی
 خبـر  .باشـد  مـی است،  آمده قرآن در تشریعش آنچه بیان منظور به بلکه ،نیست جدیدي
 گذشـته  در چـون  و اسـت  جـایز  هاي کشیدن برون شمشیر و جهاد انواع جمع درصدد

 بـر  داللت آیات از کی هیچ که ساختیم روشن و پرداختیم قرآن آیات به تفصیلی طور به
  .درندا اي زیاده آن بر خبر؛ پس درندا ابتدایی جهاد

 مـورد  اگر اطالقش تمامیت از پوشی چشم با آوردن اسالم ای قتلغیر از  چیزي قبول عدم
 زیـرا  نـدارد؛  اطالقـی  خبـر  وانگهی .است قتال ترك بر مصالحه به تقیید قابل ،باشد پذیرش

  .داشتیم بیان لمفص آیات بررسی در آنچه حسب ؛ندا محارب کافران حکم، مورد
 روایت این سند سلسله در محمد بن قاسم وجود از پوشی چشم با مالحظات این همه

 جنـاب  و اسـت  نشده توثیق که باشد کاسوال به معروف اصفهانی همان بسا چه که است
 مورد را آن نجاشی و) 202ص ،1ج ،1417 طوسی،( است کرده ادی او براي کتابی از شیخ

  ).315ص ،1416 نجاشی،( است دانسته او آنِ از را نوادري کتاب ،ندانسته رضایت
 مالحظـه  مورد کافران با جنگ در مؤمنان امیر و پیامبر سیره ،درادامه استالزم 

 اسـالم  بـه  دعـوت  بـراي  جهـاد  آیـا  که باشیم پرسش این از پاسخ دنبال به و گیرد قرار
  خیر؟ ای است شده صادر حضرات آن از مصطلح ابتدایی جهاد عنوان به

 پـس از  و کنـد  می خطور گستردهکاوش  پس از ذهن به مجال این در آنچه محصل
 جهـاد  بـراي  مؤمنـان  امیـر  و پیـامبر  تصـدي  کم دست که است آن مبسوطواکاوي 

 از دفـاع  براي گیهم پیامبر سرایاي وها  وهزغ ،ها جنگ بلکه ،است نشده ثبت ابتدایی
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 در حتـی  ؛اسـت  بـوده  اسـالم  از تجاوزگران کنارزدن و دشمنان زدن بازپس و مسلمانان
ـ  پژوهشـی  ،مسـئله  این ،شود می کشته طالبابی بن جعفر آن در که تبوك جنگ در لمفص 
  .خواهدمی را مؤمنان امیر روزگار آن پس از و پیامبر حیات ایام هاي جنگ

اصطالحی مضمون  ،یکی از وجوه اثبات وجوب جهاد ابتداییگفتنی است در پایان 
است که بحث از وضعیت آنهـا  » اسلم تسلم« متضمن ؛است پیامبرهاي  اي از نامه عده

گرچه مقداري  ،قرآنی بوده ایم و چون از موضوع مقاله که بحث صرفاً را نیز دنبال نموده
  .دهیم می به محل دیگر حواله ،ستخارج ا ،از مباحث روایی هم اشاره شد

  در عصر غیبت بر عدم وجوب جهاد ابتدایی خصوصاً روایات دالّ. 7ـ2
 عصـر  در ابتـدایی  جهـاد  وجـوب  عدم بر آن داللت که است نصوصی بارهدر دوم مقام

 آن صـدد  بـه  مـا  که اي مسئله در بحث این ازآنجاکه. است گرفته قرار ادعا مورد غیبت
 داللـت  براي صالحیت فرض بر ـ آن مشروعیت و ابتدایی جهاد وجوب اصل ـ هستیم

 رو ازایـن  ؛نـدارد  چنـدانی  اهمیـت  ،کلی صورت به هرچند ابتدایی جهاد وجوب عدم بر
 نصـوص  ایـن  مدلول علی االجمال نهایت ؛دهیم می حواله خود مناسب موضع به را آن
ـ  عـادل  امـام  رهبـري  مشروع، جهاد در که است آن تمامیت فرض بر  کـه  معصـومی  ای

 ،اسـت  جهـاد  کـدامین  مشروع جهاد اینکه ولی است، شده شرط ،باشد واجب اطاعتش
 سـخنی  آن از نصـوص،  ایـن  در ،است مورد کدامین دفاعی جهاد مشروع مصداق حتی

 جهـاد  نیست، مشروع اساساً ابتدایی جهاد که شود فرض اگر سپس .است نیامده میان به
 از موانـع بـردن   ازمیان براي جهاد است همچنین و گردد دفاعی جهاد خصوص مشروع
 و مصـداق  تعیـین  و امـر  ایـن  بـراي  مناسـب  هايبستر تشخیص زیرا اسالم؛ به دعوت

 متصـدي  و حـاکم  نیازمنـد  بلکـه  ،اسـت  نیازمنـد  خبیر فرد تصدي به و... مناسب زمان
 مبـادرت  جنـگ  بـه  خـود  کـه  اسـت  ممکن امت براي چگونه وگرنه ،است اداره براي
 میسـر  دفـاع  ،شـود  جنگ مدیریت متصدي که امامی بدون دفاعی جهاد در حتی ؛ورزد

 پـیش  بسیار زیرا ؛برد پیش را کار ،خبره اهل به دادن حواله صرف به توان نمی و! نیست
 تـا  اسـت  واحـدي  مرکـز  بـه  نیـاز  پـس  ؛رسـند  می نظر اختالف به یکدیگر با که آید می
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  .باشد خبره اهل با مشاوره پس از هرچند ؛کند مدیریت
 بـر  و اسـت  امام اذن به مشروط مشروع جهاد که است آن روایات از گروه این مفاد

 نماز اشتراط دلیلهمچون  ادله از گروه این .ندارد داللتی جهاد، مشروعیت شروط دیگر
  .نیست نماز در دیگر عنصري اشتراط عدم بر داللتی آن در که است هورظ به

  جهینت
 به کافران دعوت منظور به ابتدایی جهاد ایجاب از مانعی عقلی ازنظر قاعده حسب به. 1

 .کند نمی نفی رامطلب  این نیز »الدین فی کراهالإ« آیه و نیست آنها قتل ای اسالم
 .نیست تمام ابتدایی جهاد وجوب بر ،کنند می امر جهاد به که آیاتی به استدالل. 2
 .نیست تمام ابتدایی جهاد مشروعیت بر ،کنند می تشویق جهاد بر که آیاتی به استدالل. 3
 .دارد داللت آن مشروعیت عدم ای ابتدایی جهاد وجوب عدم بر آیات برخی. 4
  تمام نیست. استدالل به اجماع  بر مشروعیت جهاد ابتدایی مشروط به حضور معصوم. 5
  . استدالل به سنت و روایات هم بر وجوب جهاد ابتدایی تمام نیست.6

چون خارج از موضـوع   ؛البته دو مطلب اخیر مورد بحث تفصیلی متناسب قرار نگرفت
 مقاله بود.

 جهـاد  وجـوب  بـر  دلیلـی  ،قرآن در که شود می گرفته نتیجه گفته مطالب پیشباتوجه به 
  .ندارد وجود ـ آن مشروعیت بر بلکه ـ ابتدایی
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