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چکیده
 نظریۀ جهاد دعوت یکی از سه نظریۀ اصلی در باب فلسفۀ جهاد ابتدایی است که در 
میان فقیهان متقّدم طرفدار بیشتری داشته است. این نظریه، جهاد ابتدایی را جنگی با هدف 
ترویج و گسترش ایدئولوژی یا دین و با هدف دعوت به شریعت اسالم توصیف می کند و 
تا مسلمان شدن یا کشته شدن کافران متوقف نخواهد شد. تحقیق حاضر به روش توصیفیـ  
تحلیلی ضمن گزارشی از نظریۀ مزبور و مستندات قرآنی و حدیثی آن، به بررسی اصالت و 
صدور مهم ترین دلیل روایی آن در منابع شیعه و اهل سنت، داللت حدیث و نقد تمسک به 
اطالق وجوب قتال پرداخته است و می نگارد: اساسًا پیامبر اکرم در مقام بیان احکاِم قتال 
و جنگ نبوده و صرفًا در صدد هشدار نسبت به جان و مال مسلمان و احترام به خون او، 
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بوده اند. بخش دیگری از نقد این نظریه، به حجّیت روایت و تعارض آن با سایر گزاره های 
قرآنی و حدیثی، بر فرض داشتن داللت بر مطلوب، اختصاص دارد. 

کلیدواژه ها: جهاد دعوت، جهاد ابتدایی، آیۀ سیف، حدیث مقاتله، صحیحۀ عبید بن 
زراره.

مقدمه
جهاد ابتدایی در اصطالح فقهی، به معنای جنگی است که آغاز حرکت نظامی 
از سوی مسلمانان بوده است. این اصطالح در برابر جهاد دفاعی به کار می رود که 
به دنبال آغازگری کافران در حرکت نظامی رخ می دهد )مؤسسۀ دائرة المعارف فقه 
اسالمی، 1387، 143/3(. وجوب، هدف و فلسفۀ جهاد دفاعی و تا حّدی حدود و 
شرایط آن روشن است و جای بحث ندارد. اما با اینکه وجوب جهاد ابتدایی، از احکام 
شرعی مشهور میان فقیهان متقّدم و متأّخر است، دربارۀ هدف از جهاد ابتدایی، اتفاق 

نظری وجود ندارد و آرای گوناگونی مطرح شده است. 
نظریۀ نخست، هدف مستقیم جهاد ابتدایی را نه ترویج دین و نه گسترش حکومت 
می داند. این نظریه، جهاد ابتدایی را به منظور جهاد دفاعی؛ یعنی حفظ و برقراری 
امنیت مسلمانان واجب می داند. تفاوت تنها در این است که در جهاد دفاعی، دشمن 
حرکت نظامی را آغاز کرده، اما در جهاد ابتدایی دشمن هنوز حرکت نظامی نداشته 
و صرفًا قصد جنگ دارد و آمادگی خود برای تجاوز را به نحوی نشان داده است. در 
میان شیعه، دانشمندانی مانند: محمدجواد بالغی و سید محمدحسین فضل الله و در 
میان اهل سنت: محمد عبده، محمد رشیدرضا از طرف داران این نظریه اند )بالغی، 
1431، 220؛ فضل الله، 1419، 48/5؛ عبده، 2005، 131؛ رشیدرضا، 1990، 269/10(

محدودۀ  گسترش  و  سیاسی  هدف  با  ابتدایی  جهاد  است،  معتقد  دوم  نظریۀ 
حاکمیت اسالم واجب است؛ یعنی باید با نظام ها و حکومت های کفر مبارزه کرد 
و نظام توحیدی و مبتنی بر حاکمیت توحید را به قدرت رساند. بر این اساس، تنها 
باید با نظامیان و کسانی که مانع گسترش حکومت اسالمی هستند، جنگید، نه تمام 
کافران. از علمای اهل سنت، مودودی و سیِد قطب از نخستین طرفداران این نظریه اند 
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و در میان شیعه عالمانی چون سیدمحمدکاظم حائری و مهدی آصفی به این نظریه 
گرویده اند )سیِدقطب، 1412، 1433/3 و 1436 و 1508؛ حائری، بی تا، 10؛ آصفی، 
1421، 52 ، 56و60(. از سخنان عالمۀ طباطبایی در المیزان نیز می توان این نظریه را نیز 

برداشت کرد )طباطبایی، 1417، 404/9(.
نظریۀ سوم نظریه ای است که جهاد ابتدایی را جنگی با هدف ترویج و گسترش 
ایدئولوژی یا دین توصیف می کند. به تعبیر دیگر، جهاد ابتدایی به منظور دعوت به 
شریعت اسالم انجام می شود و تا مسلمان شدن یا کشته شدن کافران متوقف نخواهد 
شد. از این نظریه، گاهی با عنوان »جهاد دعوت« و گاهی با عنوان »جهاد طلب« یاد 
می شود )شافعی، 1422، 398/5 و 573؛ محقق حّلی، 1408، 281/1؛ عالمۀ حّلی، 

 .)19/9 ،1414
این نظریه، تمام کافران را دشمن خود می داند و بنا را بر جنگ با آن ها قرار می دهد. 
تنها، اهل کتاب ذمّی از این قسم خارج هستند. نظریۀ دوم بنای خود را بر جنگ با تمام 
حکومت ها و نظام های کفر می گذارد و با افراد غیرنظامی هیچ دشمنی وخصومتی 
ندارد. نظریۀ نخست، جنگ را محدود به اشخاص یا حکومت های کفری می داند 

که به نحوی موضع خصمانۀ خود را نشان داده اند و برنامه ای برای تجاوز دارند. 

1. تبیین نظریۀ جهاد دعوت 
بر اساس نظریۀ جهاد دعوت، هدف از این جهاد دینی و ایدئولوژیک است؛ یعنی 
برای گسترش و ترویج شریعت اسالم این جهاد انجام می شود. براساس این نظریه، 
جهاد ابتدایی برای اجبار مردم به پذیرش شریعت اسالم صورت می گیرد و به مسلمان 
شدن کافران یا کشته شدن آن ها می انجامد. تنها افرادی که استثنا شده اند، اهل کتابی 
هستند که به دادن جزیه تن داده اند و نیز زنان و کودکان )ابن رشد، 1395، 383/1(.  
براساس تحقیق انجام شده، این نظریه نخستین بار از سوی شافعی در کتاب »األم« 
مطرح شده است )شافعی، 1422، 398/5 و 573( او می گوید: » ... از مشرکان 
نباید جزیه گرفت؛ بلکه هرگاه ضد آن ها قدرت وجود داشت، باید با آنان جنگید تا 
مسلمان یا کشته شوند ... با اهل کتاب مشرک و محارب باید جنگید تا مسلمان شوند 
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یا جزیه دهند ... .« )شافعی، 1422، 573/5(. او تصریح می کند که هدف پیامبر 
اکرم از جنگ با مشرکان، غالب کردن و مسّلط کردن دین اسالم بوده و مشرکان 
با اختیار خود یا با اجبار مسلمان می شدند )شافعی، 1422، 398/5(. ابن رشد معتقد 
است؛ شافعی قتل راهبان کلیساها، افراد نابینا، معلول و سالمندان را نیز در جهاد ابتدایی 

واجب می داند )ابن رشد، 1395، 384/1(. 
برخی از فقیهان شیعه، مانند محقق حّلی و عالمۀ حّلی در تذکره، نیز به هدف 
»اسالم آوردن« آن ها تصریح می کنند )محقق حّلی، 1408، 281/1؛ عالمۀ حّلی، 
1414، 19/9(. محقق حّلی می گوید: »هر کس که جهاد با او واجب است، مسلمانان 
باید به سوی آن ها کوچ کنند؛ یا برای جلوگیری از [هجوم] آن ها یا برای نقل آن ها به 

اسالم« )محقق حّلی، 1408، 281/1(.
شهید ثانی هدف جهاد ابتدایی را دعوت و فراخوان به اسالم می داند )عاملی، 1410، 
379/2؛ عاملی،1413، 7/3(. میرزا ابوالقاسم فراهانی نیز در رسالۀ جهادیه »جهاد 

دعوت« را به همین معنا توضیح داده و ثابت دانسته است )فراهانی، 1426، 543(.
در زمان معاصر، محقق خویی نسبت به مشرکان به این نظریه معتقد است: »کّفار 
مشرک از غیر اهل کتاب، دعوت آنان به کلمۀ توحید و اسالم واجب است؛ پس اگر 
پذیرفتند [که هیچ] و اگر نپذیرفتند جنگ و جهاد با آن ها واجب است تا مسلمان 
گردند یا کشته شوند و زمین از لوث وجود آن ها پاک شود« )خویی، 1410، 360/1(. 
از این بیان، هدف دعوت از جهاد کاماًل روشن است. این نظریه در آثار حسن البنا، 
بنیان گذار اخوان المسلمین و صالح الفوزان، دانشمند سلفی حجازی نیز، مشاهده 
می شود )عزام، بی تا، 91؛ الفوزان، 1430، 16(؛ همچنین ابوعبدالله المهاجر، یکی از 
رهبران فکری سلفیۀ جهادی، در کتاب خود این نظریه را مستند کرده است )مهاجر، 

بی تا، 29(. 
این نظریه در عصر حاضر، مخالفان زیادی داشته و دارد. در میان شیعه علمایی 
مانند: محمدجواد بالغی و سید محمدحسین فضل الله با این نظریه مخالفت نموده اند 
)بالغی، 1431، 220؛ فضل الله، 1419، 48/5(. سید محمدکاظم حائری و مهدی 
آصفی نیز هدف از جهاد را توسعۀ حکومت اسالمی و نه مسلمان نمودن کافران، 
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عنوان کرده اند )حائری، بی تا، 10؛ آصفی، 1421، 52 و 56 و 60( آقای منتظری تالش 
نموده تا تبیینی مقبول و َعقالنی از این نظریه ارائه دهد )منتظری، 1409، 115/1(.

در میان اهل سنت، ابن تیمیه در رّد این نظریه کتابی نگاشته و ابوحنیفه، مالک بن 
انس و احمد بن حنبل را با خود هم نظر می داند )ابن تیمیه، 1425، 87 ،91(. همچنین 
عبده، رشیدرضا، زحیلی و قرضاوی این نظریه را باطل می دانند )عبده، 2005م، 131؛ 

رشیدرضا، 1990م، 269/10؛ زحیلی، 1385، 90؛ قرضاوی، 2009م،393 تا 398(.
رشیدرضا رسالت اسالم را اصالح رفتارهای نظامی و جنگی و مبارزه با اکراه 
دینی می داند: »از جملۀ اصالحات جنگی اسالم، جلوگیری جنگ به خاطر اکراه 
بر دین، از بین بردن یا برده گرفتن یک شخص یا یک گروه بود. رسالت اسالم، منع 
از جنگ برای غارت سرمایۀ کشورها یا لذت زور و شهوت رانی بود« )رشیدرضا، 

1990م، 272/10(.
برخی از محققان، نظریۀ جهاد دعوت را تحت تأثیر تفکر سنی و فقه اهل سنت 
می خوانند. رشیدرضا معتقد است، تمام فقیهان پیشین به خاطر اهتمام زیاد به کتب 
افرادی مانند شافعی و به خاطر اعتقاد به نسخ، توجهی به آیات تحریم جنگ با کافر 

صلح طلب نکرده اند )صالحی نجف آبادی، 1382، 46(.
برخی از جامعه شناسان ادیان، همچون دیوید هیوم1 و باسورث2 نظریۀ جهاد دعوت 
را با قاطعیت به تمام متفکران اسالمی نسبت داده اند )عبدالمحمدی، 1391، 68/13 

و 69(.

2.مستندات جهاد دعوت و جایگاه حدیث مقاتله
به نظر می رسد، مهم ترین دلیل نظریۀ جهاد دعوت، اطالق دو دلیل نقلی است 
)شافعی، 1422، 573/5. بنگرید: بوطی، 1414، 54(. دلیل اول اطالق آیاِت نخستیِن 
سورۀ توبه که به »آیۀ سیف« شهرت یافته و دلیل دوم اطالق حدیث مقاتله است که 
به بررسی آن خواهیم پرداخت. اطالق یا عموم وجوب قتال با کافران در این دو دلیل، 

1. David Hume. 
2. Clifford Edmund Bosworth. 
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هیچ غایت و پایانی جز مسلمان شدن آن ها ندارد. این اطالق ما را به این معنا می رساند 
که هدف از جهاد، عرضۀ توحید و نبوت به کافران و دعوت آنان به پذیرش شریعت 
اسالم است. در واقع، پیامبر اکرم موظف بوده اند کافران را به مسلمان شدن مجبور 
کنند؛ همان طور که شافعی به این مطلب تصریح می کند )شافعی، 1422، 398/5(؛ 
البته اهل کتاب و برخی از مشرکان مانند زنان و کودکاِن غیرنظامی با دلیل خاص از 

این اطالق یا عموم خارج هستند )ابن رشد، 1395، 383/1(.
ُموُهْم َو  شُهُر الُحُرُم َفاْقُتُلوْا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدتُّ

َ
آیۀ سیف می گوید: َفِإَذا انَسَلَخ اْل

وْا  َكوَة َفَخلُّ َلوَة َو َءاَتُوْا الزَّ َقاُموْا الصَّ
َ
ُخُذوُهْم َو اْحُصُروُهْم َو اْقُعُدوْا َلُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإن َتاُبوْا َو أ

ِحيٌم )توبه، 5(. »پس چون ماه هاِی حرام سپری شد، مشرکان را  َه َغُفوٌر رَّ َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللَّ
هرکجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی 
به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، راه برایشان 

گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزندۀ مهربان است«.
طبق این آیه، پس از گذشت مدت معّین، کشتن مشرکان واجب است و تنها 
عاملی که مانع قتل می شود، مسلمانی آنان و خروج آنان از اعتقاد به شرک است. 
مستفاد از این حکِم مطلق، این است که هدف از جهاد، دعوت کافران به اسالم 
ْرَسَل َرُسوَلُه 

َ
ِذى أ با آیۀ 33 همین سوره تقویت می شود: ُهَو الَّ است. این برداشت 

ِه َو َلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن. »او کسی است که  يِن ُكلِّ ِباْلُهَدى  َو ِديِن اْلَحّق  ِلُيْظِهَرُه َعلَى الدِّ
پیامبرش را با هدایت و دین درست، فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند، 

هر چند مشرکان خوش نداشته باشند«.
دلیل محورِی دوم، حدیث معروفی از پیامبر اکرم است که ما به جهت اختصار 
آن را »مقاتله« نامیده ایم. در کتاب های حدیثی فریقین آمده است: »عن رسول الله 
ُه َفِإَذا  ی َیُقوُلوا اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ اَس َحتَّ َقاِتَل  النَّ

ُ
نْ  أ

َ
ِمْرُت  أ

ُ
ي أ صلی الله علیه و آله و سّلم: ِإنِّ

ِه« »از رسول خدا  َها َو ِحَساُبُهْم َعَلی اللَّ ْمَواَلُهْم ِإالَّ ِبَحقِّ
َ
ي ِدَماَءُهْم َو أ َقاُلوَها َفَقْد َعَصُموا ِمنِّ

 نقل شده که همانا من مأمور شدم با مردم بجنگم تا اینکه بگویند: »ال اله اال 
الله«. پس اگر چنین بگویند جان و مالشان را از من حفظ می کنند مگر به حقش و 

حسابشان با خداست«. 
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براساس این نظریه، آیۀ سیف –که در سال نهم هجری نازل شد – و حدیث مقاتله 
–که در اواخر عمر حضرت صادر شد – بسیاری از آیات را نسخ کرده اند )ابن رشد، 
1395، 384/1؛ بوطی، 1414، 53؛ قرضاوی، 2009، 319(. یعنی تمام آیاتی که در 
سال های قبل نازل شده بود و جنگ با تمام کافران را جایز نمی دانست؛ منسوخ شده 
است؛ اعّم از آیاتی که جنگ را تنها ضد کافراِن محارب و مقاتل واجب می دانند، 
آیاتی که اکراه و اجبار در دین را نفی می کنند و آیاتی که صلح و روابط حسنه با 
کافران را جایز اعالم نموده اند. مرحوم طبرسی در »مجمع البیان« و ابن جریر طبری در 
»جامع البیان« به اختالف در نسخ این آیات اشاره کرده اند )طبرسی، 1372، 136/3؛ 
طبری، 1420، 562/3(. عبدالله عزام معتقد است؛ آیۀ سیف بیش از صد و بیست آیه 

از قرآن کریم را نسخ کرده است )جرار، بی تا، 137(.
این حدیث برای نظریۀ جهاد دعوت، نقشی کلیدی و محوری دارد. شیخ طوسی، 
عالمۀ حّلی، شافعی، بغوی و ابن قدامه  َمقَدسی برای اطالق وجوب جهاد ابتدایی، به 
این حدیث استناد کرده اند )شیخ طوسی، 1407، 540/5؛ عالمۀ حّلی، 1414، 46/9 
و 280؛ عالمۀ حّلی، 1412، 64/14 و 26/15؛ شافعی، 1422، 573/5؛ بغوی، 1418، 

464/7؛ َمقدسی، 1388، 212/9 و 333(.
شیخ طوسی و عالمۀ حّلی معتقدند؛ این حدیث، جهاد ابتدایی را به طور مطلق 
از:  از آن خارج شده است. آن دو مورد عبارت اند  تنها دو مورد  واجب می داند و 
کسانی که کتاب آسمانی دارند و کسانی مانند مجوس که شبهۀ داشتن کتاب آسمانی 
دربارۀ آن ها هست. در این دو مورد، دادن جزیه مانع از ادامۀ جنگ می شود. اما 
در غیر این دو مورد بر اساس اطالق حدیث، تنها غایِت جهاد، مسلمان شدن است 
)شیخ طوسی، 1407، 540/5؛ عالمۀ حّلی، 1414، 46/9 و 280؛ عالمۀ حّلی، 1412، 
آیه،  به خاطر  64/14 و 26/15(. عالمۀ حّلی می گوید: »این حدیث عام است و 
اهل کتاب از آن تخصیص خورده اند... پس در باقی موارد، حکم بر عمومش باقی 
می ماند.« )عالمۀ حّلی، 1412، 26/15(. ابن قدامه با همین بیان حکم به عموم امر به 

قتال در این حدیث می کند )مقدسی، 1388، 333/9(.
ابن رشد منشأ اختالف میان فقیهان در سعه و ضیق وجوب جهاد را تعارض میان 
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دو دسته دلیل می داند. یک دسته، عموم آیات قتال با مشرکان در سورۀ برائت و عموم 
حدیث مقاتله است و دستۀ دیگر روایاتی خاص است که جان برخی از کافران را 

محترم می داند )ابن رشد، 1395، 384/1 و 389(.  
به نظر می رسد اطالق یا عموم این حدیث برای این دسته از فقیهان داللت بر یک 
اصل و قاعده داشته و آن، اصل جنگ و برخورد سخت با کافران است. حال، بعضی 
از موارد مانند: اهل کتاب ذمی یا زنان و کودکان با دلیل خاص از تحت قاعده خارج 

می شوند )شافعی، 1422، 567/2؛ ابن رشد، 1395، 383/1(.
ابوعبدالله المهاجر، یکی از متفکران سلفیۀ جهادی در کتاب »مسائل من فقه 
الجهاد« برای رّد مصونیت جانی و مالی تمام کافران به این حدیث استناد می کند. 
او می گوید: »این حدیث نّص صریح است در اینکه غیر اهل اسالم هیچ مصونیتی 

ندارند و این معنا قابل تأویل نیست« )مهاجر، بی تا، 35(.
می بینیم به همان اندازه که بررسی آیۀ سیف از اهمیت برخوردار است، بررسی 
اصالت و داللت این روایت برای بررسی این نظریه نیز مهم است. آیا این حدیث از 
جهت صدور اعتبار دارد؟ آیا داللت بر هدف جهاد ابتدایی دارد؟ ما در سه بخش 

اصالت، داللت و حجیت این حدیث را بررسی خواهیم کرد.

3. بررسی اصالت حدیث مقاتله
روشن است که اولین گام برای بررسی یک حدیث، بررسی صدور آن از معصوم 
است. باید منابع و مصادر اولیه مشخص شوند، سپس به اعتبارسنجی اصل حدیث و 

جزییات آن می پردازیم. 
1 .3. بررسی سندی

به خصوص صحاح سّته  اهل سنت،  اولیه حدیثی  منابع  و  این روایت در کتب 
شهرت بسیاری دارد و با چند سند نقل شده است. راویانی که به طور مستقیم این 
حدیث را از پیامبر اکرم نقل نموده اند، به ترتیب کثرت اسناد عبارت اند از: عمر بن 
خطاب، ابوهریره، انس بن مالک، جابر بن عبدالله انصاری، عبدالله بن عمر، اوس 
بن ابی اوس ثقفی و معاذ بن جبل. ) ر.ک: ابویوسف، 1382، 180؛ احمد بن حنبل، 
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1419، 11/1 و 19 و 35 و 47 و 345/2 و 199/3 و 295؛ دارمی، 1407، 287/2؛ 
بخاری، 1407، 17/1 و 153 و 507/2 و 1077/3 و 2538/6 و 2657؛ مسلم بن 
حجاج، بی تا،38/1 و 39؛ ترمذی، بی تا، 3/5 و 4 و 439؛ ابو داود، بی تا، 1/2 و 347 
و 348؛ ابن ماجه، بی تا، 27/1 و 28 و 1295/2؛ نسایی، 1406، 14/5 و 4/6 و 57/7 
و 80؛ دارقطنی، 1386، 231/1 و 232( واقدی در المغازی)واقدی، 1409، 1110/3 تا 
1113(، یعقوبی در تاریخ خود )یعقوبی،بی تا، 111/2( و مغربی در دعائم االسالم، این 
حدیث را ذیل خطبۀ آن حضرت در منا )مغربی،1385، 402/2( آورده اند. این حدیث 
در منابع ثانویۀ اهل سنت نیز منعکس شده است )حاکم، 1411، 544/1 و 568/2؛ 
بیهقی، 1414، 3/2 و 92/3 و 114/4( و آن قدر شهرت دارد که البانی، حدیث شناس 
سلفی، در تعلیقۀ سنن ابن ماجه این حدیث را متواتر می خواند )ابن ماجه، بی تا، 27/1(.
تسنن می داند  اهل  را منحصر در طرق روایی  این حدیث  محقق خویی طریق 
)خویی، 1418، 63/3؛ خویی، بی تا، 247/1( و بررسی سندی نشان خواهد داد نقل 

منابع حدیثی شیعه، به همان طرق تکیه داشته است. 
تفسیر قمی حدیث مزبور را به صورت مرسل در ذیل حدیثی طوالنی و بدون سند 
آورده که همان خطبۀ پیامبر اکرم در منا است1 )قمی، 1367، 172/1( و مضمون 
آن، همان است که المغازی و تاریخ الیعقوبی با سندی بر راویان مهمل و مجهول 

آورده اند )واقدی، 1409، 1110/3 تا 1113؛ یعقوبی، بی تا، 111/2(.
اما سند حدیث در کتاب المحاسن، شامل راویان شناخته شدۀ شیعه است: »َعْنُه 
 »...ِه ِبي َعْبِداللَّ

َ
اِد ْبِن ُعْثَماَن َعْن ُعَبْیِد ْبِن ُزَراَرَة َعْن أ ِبي ُعَمْیٍر َعْن َحمَّ

َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
َعْن أ

)برقی، 1371، 284/1(.
منبع دیگر حدیث در شیعه، ثواب األعمال است او هم آن را ذیل آخرین خطبۀ 
پیامبر اکرم در مدینه، به نقل از ابن عباس و ابوهریره نقل کرده و سندش چنین 
َثِني ُموَسی  ُد ْبُن َجْعَفٍر َقاَل َحدَّ َثِني ُمَحمَّ ِل َقاَل َحدَّ ُد ْبُن ُموَسی ْبِن اْلُمَتَوکِّ است: »ُمَحمَّ

1. »قال نزلت هذه اآلیة ]آیة التبلیغ[ في منصرف رسول الله من حجة الوداع و حج رسول الله حجة الوداع لتمام عشر 
حجج من مقدمه المدینة فکان من قوله بمنی أن حمد الله و أثنی علیه ثم قال "أیها الناس اسمعوا قولي و اعقلوه عني فإني ال 
أدري لعلي ال ألقاکم بعد عامي هذا"، ثم قال "... و إني أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا ال إله إال الله فإذا قالوها فقد عصموا 

مني دماءهم و أموالهم إال بحقها و حسابهم علی الله، أال هل بلغت أیها الناس" قالوا "نعم"، قال "اللهم اشهد ... ".«
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ِبي 
َ
أ یِنيِّ َعْن  ْبِن َعْمٍرو الصِّ اِد  َزْیٍد َعْن َحمَّ ْبُن  اْلُحَسْیُن  يَ  َثِني َعمِّ َقاَل َحدَّ ْبُن ِعْمَراَن 

ْعِديِّ َعْن  ِبي َعاِئَشَة السَّ
َ
ِه َعْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِه َعْن أ ِر ْبِن َعْبِد اللَّ اْلَحَسِن اْلُخَراَساِنيِّ َعْن ُمَیسِّ

ِه ْبِن  ِبي ُهَرْیَرَة َو َعْبِد اللَّ
َ
ْحَمِن َعْن أ ِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

َ
َیِزیَد ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزیِز َعْن أ

ِه ص َقْبَل َوَفاِتِه ... « )صدوق، 1406، 280 تا 294(. سند  اٍس َقاال َخَطَبَنا َرُسوُل اللَّ َعبَّ
موجود در ثواب األعمال مشتمل بر راویانی مهمل و مجهول همچون حماد بن عمرو 

است و در نتیجه غیر قابل اعتماد است )شبیری زنجانی، 1419، 428/1(.
در آخرین منبع ـ عیون أخبار الرضا ـ سند حدیث به سند روایت پیش از آن 
در کتاب تعلیق شده1 )صدوق، 1378، 64/2( و با مراجعه، آن را چنین می یابیم: 
ِبي 

َ
َثِني أ ِمیِميُّ َقاَل َحدَّ ِه التَّ َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد اللَّ ُد ْبُن ُعَمَر اْلَحاِفُظ َقاَل َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ »َحدَّ

ِبیِه َجْعَفِر ْبِن 
َ
ِبیِه ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر َعْن أ

َ
َضا َعْن أ ِدي َعِليُّ ْبُن ُموَسی الرِّ َثِني َسیِّ َقاَل َحدَّ

  ٍِّبیِه اْلُحَسْیِن َعْن َعِلي
َ
ِبیِه َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن َعْن أ

َ
ِد ْبِن َعِليٍّ َعْن أ ِبیِه ُمَحمَّ

َ
ٍد َعْن أ ُمَحمَّ

ِبيُّ ... .«. )همان( دو راوی ابتدای این سند نیز مجهول هستند. َقاَل، َقاَل النَّ
بنابراین از میان چهار سند حدیث در منابع شیعه، سند برقی در المحاسن تنها سند 
قابل اعتناست. اما محمد بن خالد برقیـ  پدر مؤلف المحاسنـ  تنها راوی محل تردید 
است؛ چه اینکه نجاشی او را ضعیف در حدیث دانسته)نجاشی،1407، 335( اما 
شیخ طوسی و عالمۀ حّلی او را توثیق کرده اند )شیخ طوسی، 1427، 363؛ عالمۀ 
حّلی، 1381، 139(. البته برخی از محققان، همچون آقای خویی معتقدند که تضعیف 
نجاشی، تضعیِف شخص راوی نیست؛ بلکه تضعیف مرویات اوست )خویی، بی تا، 

.)73/17

2 .3. بررسی متنی
جزئیات و الفاظ متن حدیث، براساس نقل های مختلف به صورت های گوناگون 

آمده است:
الف( متن این حدیث در المحاسن، برخالف روایات دیگر با ضمیر مخاطب آمده 

َم َعَليَّ ِدَماُؤُهْم  ُه َفِإَذا َقاُلوَها َفَقْد ُحرِّ ی َیُقوُلوا اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ اَس َحتَّ َقاِتَل النَّ
ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
ِبيُّ أ 1. »َو ِبِإْسَناِدِه َعْن َعِليٍّ َقاَل َقاَل النَّ

ْمَواُلُهم.«
َ
َو أ
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که طبق آن، سخنان پیامبر اکرم خطاب به تمام مردم زمان خود خواهد بود1 )برقی، 
.)284/1 ،1371

ب( شافعی در ابتدای فرموده پیامبر چنین آورده: »ال أزال أقاتل الناس حتی 
...« )شافعی، 1422، 567/2( و در تحقیقات نشان داد، در هیچ منبع حدیثی نیامده 

است. این عبارت می توانست بر عموم وجوب قتال داللت کند. 
ج( در نقل های منابع حدیثی اهل تسنن از انس بن مالک، سخنان حضرت با این 
عبارت به پایان می رسد: »لهم ما للمسلمین و علیهم ما علیهم« )ترمذی، بی تا، 4/5؛ 

ابوداود، بی تا، 348/2؛ نسایی، 1406، 76/7(.
نیز بر شرط شهادت   پیامبر اسالم به نبوت  از نقل ها، شهادت  د( در بعضی 
توحید ضمیمه شده است )بخاری، 1407، 17/1؛ مسلم بن حجاج، بی تا، 39/1؛ 
ترمذی، بی تا، 4/5؛ نسایی، 1406، 6/6؛ سجستانی، بی تا، 348/2(. از چهار منبع 
روایی شیعی، روایت المحاسن چنین است )برقی، 1371، 284/1(. در برخی منابع نیز 
راویان حدیث در وجود این شهادت، به تردید افتاده اند )رک: نسایی، 1406، 80/7(.

ه( در بعضی از منابع روایی اهل سنت، عالوه بر شهادت به توحید و نبوت چند 
عمل نیز به عنوان شرط احترام یافتن جان و مال ذکر شده است؛ مانند: نماز خواندن، 
ادای زکات، روی کردن به سوی قبلۀ مسلمانان و خوردن از ذبیحۀ مسلمانان. )احمد 
بن حنبل، 1419، 345/2؛ بخاری، 1407، 17/1؛ مسلم بن حجاج، بی تا، 39/1؛ 
نسایی، 1406، 76/7(و در بعضی منابع، تنها استقباِل قبله و خوردن از ذبیحۀ مسلمانان 
آمده است )احمد بن حنبل، 1419، 199/3 و 224؛ بخاری، 1407، 153/1؛ ترمذی، 
بی تا، 4/5؛ ابوداود، بی تا، 348/2؛ نسایی، 1406، 75/7(. تمام روایاتی که استقبال 
و خوردن از ذبیحۀ مسلمانان را شرط می کنند، از انس بن مالک روایت شده اند. در 
روایات شیعه، هیچ کدام از این چهار عمل؛ یعنی اقامۀ نماز، ادای زکات، استقباِل قبله 

و خوردن ذبیحۀ مسلمانان ذکر نشده است.

اُس  َها النَّ یُّ
َ
ِه أ ِه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
اِد ْبِن ُعْثَماَن َعْن ُعَبْیِد ْبِن ُزَراَرَة َعْن أ ِبي ُعَمْیٍر َعْن َحمَّ

َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
1. »َعْنُه َعْن أ

ْمَواَلُکْم َو ِدَماَءُکْم ِإالَّ 
َ
ِه َفِإَذا َفَعْلُتْم َذِلَك َحَقْنُتْم ِبَها أ ٌد َرُسوُل اللَّ نِّي ُمَحمَّ

َ
ُه َو أ ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ

َ
ی َتْشَهُدوا أ َقاِتَلُکْم َحتَّ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
ي أ ِإنِّ

ِه.« َها َو َکاَن ِحَساُبُکْم َعَلی اللَّ ِبَحقِّ
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این اختالفات ممکن است ناشی از تعّدد صدور آن در چند زمان و مکان مختلف 
از پیامبر اکرم باشد. اما احتمال جعل و تحریف با انگیزه های سیاسی نیز وجود 
دارد؛ چرا که بخشی از جنگ های رده به وسیلۀ خلیفۀ اول به سرکوب »مانعان زکات« 
اختصاص داشته که با وجود اقرار به شهادتین، از دادن زکات خودداری کردند. طبق 
روایات اهل سنت این سرکوب سخت، محل نقد و اعتراض مسلمانان و صحابه قرار 
گرفت و چنان عجیب بود که حتی عمر با ذکر همین حدیث، که فاقد قید »اقامۀ 
نماز و ادای زکات« است، به ابوبکر اعتراض کرد. او در جواب، سوگند خورد که 
با هرکس که میان نماز و زکات جدایی بیاندازد، بجنگد و عمر قانع شد! )احمد بن 
حنبل، 1419، 11/1 و 19 و 35 و 47؛ بخاری، 1407، 507/2؛ مسلم بن حجاج، بی تا، 
38/1؛ ترمذی، بی تا، 3/5؛ ابوداود، بی تا، 1/2؛ نسایی، 1406، 14/5(. روشن است 
که با اضافه شدن قید »یؤتوا الزکاة« به حدیث، صدای اعتراض صحابه و مسلمانان در 

برابر سرکوب »مانعان زکات«، خاموش می شد. 
بعدها برخی از فقها نیز، آن ها را مرتد ندانستند )طوسی، 1407، 337/5( و عّده ای 
از محققان، علت خودداری برخی قبایل مسلمان از دادن زکات را نامشروع دانستن 

خالفت ابوبکر دانسته اند )رک: جعفریان، 1385، 38(.

3 .3. جمع بندی وضعیت صدور
بر اساس تمام آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت، از نگاه مکتب وثاقت سندی 
تنها حدیث معتبر صحیحۀ عبید بن زراره در کتاب المحاسن است و به لحاظ متن 
حدیث نیز تنها باید بر الفاظ همین حدیث تمرکز داشت. البته آنچه از میان حجم زیاد 
قاِتَل الناَس حتی 

ُ
ن أ

َ
ِمرُت أ

ُ
نقل ها و گزارش ها اطمینان آور است، این حدیث است: »أ

ن- ال ِإلَه إاّل اللُه َفإذا قالوها َفَقد َعَصُموا -أو اعَتَصُموا أو َحَقُنوا- ِمّنی 
َ
و َیشَهُدوا أ

َ
َیُقوُلوا -أ

ها َو ِحساُبُهم َعَلی اللِه.«  ِدماَءُهم َو أمواَلُهم إاّل ِبَحقِّ
اما بر اساس مکتب وثوق صدوری باید گفت: استفاضه و بلکه تواتر این حدیث 
در میان اهل تسنن، به احتمال قوی ناشی از جمعیت زیاد مخاطبان پیامبر اکرم  در 
خطبۀ منا و آخرین خطبه در مدینه بوده است؛ همان طورکه حدیث غدیر و حدیث 
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ثقلین نیز به همین دلیل دارای شهرت یا تواتر می باشد. 
بدیهی است، کذب بودِن اساِس این خبر با توجه به این میزان از شهرتی که داراست 
و با توجه به اهمّیت فوق العادۀ مضمون این حدیث و کارایی آن در تعامالت سیاسی، 
واکنش منفی امامان :و اصحاب آنان را می طلبد. در حالی که می بینیم، این حدیث در 

روایات شیعه نه تنها تکذیب نشده بلکه به پیامبر اکرم اسناد داده شده است. 
یکی از عوامل تقویت کنندۀ صدور این حدیث ماجرای دستور پیامبر اکرم به امام 
علی در غزوۀ خیبر است که با مشابه همین بیان ایشان را عازم به سوی قلعۀ خیبر 

می کنند1 )شیخ طوسی، 1414، ص380؛ مسلم بن حجاج، بی تا، 121/7(.
 از دیگر مؤیدهای درستی این روایت، اسناد روشن آن به حضرت رسول اکرم
می باشد که با عبارت »قال« در استدالل های فقهایی است که هنوز منابع اولیه حدیثی 
بوده است،  اختیارشان  در  ـ  بوده اند  اربعه  مانند کتب  تدوین جوامعی  ـ که مرجع 
کسانی همچون: شیخ طوسی در »الخالف« )1407، 355/5 و 526 و 540(، محقق 
حّلی در »المعتبر« )1407، 432/2(، عالمۀ حّلی در کتاب های »تذکرة الفقهاء« 
)1414، 315/4 و 117/9( و »منتهی المطلب« )1412، 64/14 و 105(، شهید ثانی در 
»الرسائل« )1421، 712/2( و »روض الجنان« )1402، 646/2( و مقدس اردبیلی در 
»مجمع الفائدة و البرهان« )1403، 271/3( این حدیث را به پیامبر اکرم اسناد داده 
یا به آن استدالل نموده اند. با توجه به سخت گیری فقهایی چون شهید ثانی در قبول 
حدیث، این استناد حایز اهمیت است )برای توضیح منابع در اختیار فقهای حله و جبل 

عامل، بنگرید به: کولبرگ، 1371، 149(.
از مجموع گزارش های پیشین می توان اطمینان به صدور کلیت و اساس این حدیث 

را ادعا نمود.

ْحَمُد 
َ
ُبو َبْکٍر أ

َ
ْخَبَرَنا أ

َ
اِميِّ ِقَراَءًة َعَلْیِه، َقاَل أ ْحَمَد ْبِن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص اْلُمْقِرُئ اْلَمْعُروُف ِباْبِن اْلَحمَّ

َ
ُبو اْلَحَسِن َعِليُّ ْبُن أ

َ
ْخَبَرَنا أ

َ
1. »أ

ِبیِه، 
َ
ُبو َعَواَنَة، َعْن ُسَهْیِل، َعْن أ

َ
َثَنا أ ُد، َقاَل َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ ی، َقاَل َحدَّ َثَنا ُمَعاُذ ْبُن اْلُمَثنَّ ْبُن َسْلَماُن ْبِن اْلَحَسِن اْلَفِقیُه ِقَراَءًة َعَلْیِه، َقاَل َحدَّ

ُه  ی َیْفَتَح اللَّ ُه َو َرُسوُلُه، اَل َیْرِجُع َحتَّ ُه اللَّ َه َو َرُسوَلُه، َو ُیِحبُّ اَیَة َغدًا َرُجاًل ُیِحبُّ اللَّ ْعِطَینَّ الرَّ
ُ
ِه أَل ِبي ُهَرْیَرَة، َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ

َ
َعْن أ

ُه َعَلْیَك، َو اَل َتْلَتِفْت، َفَمَشی  ی َیْفَتَح اللَّ َماَرَة َقْبَل َیْوَمِئٍذ، َفَدَعا َعِلّیًا  َفَبَعَثُه، َفَقاَل اْذَهْب. َفَقاِتْل َحتَّ ْحَبْبُت اْلِ
َ
َعَلْیِه. َقاَل ُعَمُر َما أ

ُه، َو  ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ
َ
ی َیْشَهُدوا أ اَس َقاَل َقاِتْلُهْم َحتَّ َقاِتُل النَّ

ُ
ِه، َعَلی َما أ ْو َقاَل َقِلیاًل- ُثمَّ َوَقَف َو َلْم َیْلَتِفْت، َفَقاَل َیا َرُسوَل اللَّ

َ
َساَعًة- أ

ِه.«  َها، َو ِحَساُبُهْم َعَلی اللَّ ْمَواَلُهْم ِإالَّ ِبَحقِّ
َ
ِه َفِإَذا َفَعُلوا َذِلَك َفَقْد َمَنُعوا ِمْنَك ِدَماَءُهْم َو أ دًا َرُسوُل اللَّ نَّ ُمَحمَّ

َ
أ
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4. نقد داللت حدیث بر جهاد دعوت
برای اثبات هدف از جهاد، به دو شکل می توان به این حدیث استدالل کرد:

الف( داللت کلمۀ »حتی«؛ یعنی »حتی« داللت دارد بر تعلیل و هدف از امر به قتال.
ب( عموم امر به قتال با استفاده از ابتدای حدیث در بعضی از نسخه ها: »ال أزال 

أقاتل الناس ... .«
ج( اطالق امر به قتال و غایت مسلمان شدن؛ تنها غایت وجوب جنگ مسلمان 

شدن است. این اطالق ما را به هدف از جهاد ابتدایی رهنمون می سازد. 
1 .4. نقد لغوی

الف( »مقاتله«: این کلمه از ریشۀ »قتل« و از باب مفاعله است که به معنای 
مشارکت است. سیبویه می گوید: »باب دو فاعل و دو مفعول که هر کدام کاری 
می کنند که دیگری با او کرده است« )نقل از: فیومی، بی تا، 490/2(. صاحب بن 
عباد می گوید: »فالنی با فالنی مقاتله کرد؛ یعنی با او جنگید، پس با قتال، هرکدام به 
دیگری جراحتی وارد کرد.« )صاحب بن عباد، 1414، 364/5( بنابراین واضح است 
که باید پای دوطرف در میان باشد تا »قتال« صدق کند و تا زمانی که یک طرف 
در حال آسیب رساندن باشد و طرف دیگر درگیر مبارزه نشده باشد، این واژه اطالق 

نمی شود.
گهگاهی این باب با قرینه از معنای مشارکت خارج می شود، همانند واژۀ »قاَتَل« 
در قاَتَلُهُم اللُه أّنى ُيؤَفُکوَن )سورۀ توبه، 30( که طریحی علت آن را توضیح داده 
است: »فاَعَل، اگر چه باید میان دو طرف باشد، اما گاهی از یک نفر صادر می شود 
مانند )ساَفَر(« )طریحی، 1416، 450/5(. بنابراین، معنای اصلی و قاعدۀ این باب 

مشارکت است و استعمال این باب در غیر مشارکت، یک استثنا محسوب می شود.
بوطی معتقد است؛ تعبیر »مقاتله« عالوه بر معنای مشارکت، به نکته ای دیگر نیز 
اشاره دارد و آن معنای مقاومت است. یعنی بر کسی »مقاتل« صدق می کند که در 
این پیکاِر دوطرفه، در موضع دفاع و مقاومت باشد. کسی که در موضع مهاجم است، 
»قاتل« نام می گیرد. بنابراین، این حدیث ارتباطی با جهاد ابتدایی ندارد )بوطی، 1414، 
59(. این سخن از این جهت که وجود دو طرف را شرط در صدق »مقاتله« می داند 
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صحیح است. یعنی تهاجمی که هیچ مقاومتی به دنبالش نیست، قتال نمی باشد. اما 
اینکه نوع موضع، اعِمّ از تهاجمی و دفاعی، در صدق این واژه دخالت داشته باشد، 

جای تأمل و فاقد شواهد است. 
ب( »حّتی«: قائالن به نظریۀ جهاد دعوت، واژۀ »حتی« را در این حدیث، داّل بر 
تعلیل دانسته اند و بنابراین علت مأموریت پیامبر به جنگ با کفار، مسلمان شدن و 

اقرار آنان به شهادتین بوده است.
ابن هشام دربارۀ معنای »حتی«، هنگامی که بر سر فعل مضارع در می آید معتقد 
است؛ هم می تواند به معنای غایت و مرادف با »إلی« باشد و هم به معنای تعلیل و 
مرادف با »َکی« به کار رفته باشد )ابن هشام، 1985، 169(. اگرچه استعمال آن در 
معنای غایت بیشتر است )ابن هشام، 1985، 166(. بر اساس این سخن، باید دید با 
توجه به سایر قراین و سیاق حدیث کدام معنا قابل پذیرش است؛ اگرچه شاید بتوان 

معنای غایت را معنای اصلی دانست.  

2 .4. نقد سیاقی
در روایات شیعه و سنی سه سیاق برای این حدیث گزارش شده است که هر سه 
ذیل خطبۀ پیامبر اکرم در منا و در مقام بیان حرمت مسلمان و احترام به جان و مال 

او آمده است. 
در نقل تفسیر قمی چنین آمده است: »فرمود: ... آیا می دانید محترم ترین روز 
چه روزی است؟ مردم گفتند: امروز. فرمود: محترم ترین ماه چه ماهی است؟ مردم 
گفتند: همین ماه. فرمود: محترم ترین مکان چه مکانی است؟ مردم گفتند: همین 
مکان. فرمود: خون، مال و عرض شما بر شما حرام است، مانند حرمت امروز در این 
ماه و در این مکان؛ تا اینکه روز دیدار پروردگار فرا برسد و از شما درباره  رفتارتان بپرسد 
گاه باشید که هر خون خواهی، انتقام جانی یا مالی که در جاهلیت بود زیر پاهای  ... آ
گاه باشید که شیطان  من است. هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، مگر به تقوا ... آ
از عبادت خودش در این سرزمین ناامید شده، اما به کارهایی که شما کوچکشان 
می شمارید، راضی است. بدانید که اگر شیطان اطاعت شود، عبادت شده است. ای 



24

جستارهای 
فقهی و اصولی

سال سوم، شماره پیاپی هشتم 
پاییز 1396

مردم! مسلمان با مسلمان حقیقتًا برادر است. جان و مال مسلمان برای مسلمان حالل 
نیست؛ مگر آنچه با رضایت به او داده است.« )قمی، 1367، 172/1(. در این بخش 
از حدیث، موضع بحث آغاز می شود: »... من دستور گرفتم که با مردم بجنگم، تا 
آنجا که بگویند: خدایی جز الله نیست؛ که اگر چنین بگویند، جان و مال خود را از 
من محفوظ می دارند، مگر به حقش و البته حسابشان با خداست ... بعد از من کافر 
نشوید و بر سر دنیا گردن یکدیگر را با شمشیر نزنید؛ که اگر چنین کنید ـو قطعًا 
خواهید کردـ مرا میان جیرئیل و میکائیل در لشکری می یابید که صورتتان را با شمشیر 

می زنم ... .«.
این خطبه با همین سیاق در المغازی و تاریخ یعقوبی آمده است )واقدی، 1409، 
1110/3 تا 1113؛ یعقوبی، بی تا، 111/2(. در نقل آن دو اضافاتی مانند: حقوق متقابل 

زن و مرد نیز ذکر شده و روشن است که اساسًا سخن از جهاد و جنگ نیست.
همچنین این روایت، در ثواب االعمال جزء آخرین خطبۀ پیامبر اکرم در مدینه 
است و مضمون این خطبه نیز ارتباطی با احکام جهاد ندارد؛ بلکه در بخش زیادی 
از آن صحبت از حقوق مسلمان است. به طور مثال، در همین حدیث فرموده اند: 
»... و هرکس صبح و شام کند در حالیکه در دلش نسبت به برادر مسلمانش کینه و 
فکِر خیانت باشد، صبح و شام می کند در حالیکه در خشم خداوند به سر می برد؛ تا 
اینکه توبه کند و بازگردد. اگر در این حال بمیرد بر غیر دین اسالم مرده است. سپس 
گاه باشید که هرکس به مسلمان خیانت کند، از ما نیست و این  رسول خدا فرمود: آ

جمله را سه بار تکرار نمود ... .« )شیخ صدوق، 1406، 284(.
مقام کالم  برای تشخیص  قرینۀ خوبی  بر کالم خویش،   اکرم پیامبر  تفریع 
است. حضرت پس از بیان »حدیث مقاتله« فرموده اند: »... پس اگر ال إله إاّل الله 
بگویند، جان و مالشان محفوظ است... .« یعنی بر اساس غایتی که خداوند برای 
امر به قتال بیان فرموده، اقرار به توحید موجب احترام جان و مال می شود. این تفریع 
به ما می گوید؛ غرض پیامبر اکرم از بیان جملۀ نخست، رسیدن به این تفریع و 
نتیجه گیری بوده است؛ یعنی حتی نامسلمانی که مستحق جنگ و جهاد مشروع است 

)یعنی کافر و کتابِی حربی، مطابق ادّله( اگر اسالم آورد، در امان خواهد بود.
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3 .4. نقض تاریخی
در روایات اهل سنت، ماجرایی به نقل از اوس ثقفی ذکر شده که سبب صدور این 
حدیث شده است. در این حدیث پیامبر اکرم در مقام نهی از کشتن شخصی که 

از روی ترس شهادتین را به زبان آورده این کالم را فرمودند:
»نعمان بن بشیر می گوید: از اوس شنیدم که می گفت: همراه با گروه قبیلۀ ثقیف 
نزد رسول خدا آمدم. در خیمه ای بودیم. سپس همه غیر از من و پیامبربرخاستند. 
مردی آمد و به طور پنهانی با پیامبر سخن گفت. پیامبر فرمود: برو و او را بکش. سپس 
فرمود: آیا شهادت به یگانگی خداوند نمی دهد؟ عرض کرد: چرا، اّما از ترس این 
کار را می کند. فرمود: او را برگردان. من مأمور شدم با مردم بجنگم تا اینکه شهادت 
دهند خدایی جز الله نیست. اگر چنین بگویند، خون و مال آنان بر من حرام است، 
مگر به حق« )احمد بن حنبل، 1419، 8/4؛ دارمی، 1407، 287/2؛ ابن ماجه، بی تا، 

1295/2؛ نسایی، 1406، 80/7(.
سیاق لفظی و صدور حدیث نشان از این دارد که پیامبر اکرم در این حدیث 
در صدد بیان حکم قتال و جنگ نبوده اند و غرض حضرت تبیین و توضیح اهمیت 
احترام به خون و مال مسلمان بوده است. یعنی در صدد بیان این نکته هستند که جنگ 
مشروع با هر قید و شرطی که دارد)مثاًل با کافر حربی( با مسلمان شدِن او متوقف 

می شود و خون و مالش حرمت می یابد.

4 .4. نقض عرفی
برداشت دیگران از این حدیث می تواند ما را به فهم عرفی نزدیک تر کند. بیشترین 
استفاده از این حدیث، از نظر اطالق غایت بوده است؛ نه اطالق امر به قتال. اینکه اسالم 
شخص چگونه محقق می شود؟ آیا نماز خواندن اثبات مسلمانی می کند یا ابراز شهادتین 
الزم است؟ آیا اسیر تازه مسلمان شده حرمت دارد؟ آیا جاِن مرتد با توبه محترم می شود؟ 
در این مسایل و مانند این ها به اطالق غایت، استناد شده و اقرار به شهادتین موجب 
احترام جان و مال قلمداد شده است )ر.ک: طوسی، 1407، 355/5؛ عالمۀ حّلی، 
1414، 161/9، و 1412، 212/14؛ طباطبایی، 1418، 99/8؛ نجفی، 1404، 125/21(.
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از جملۀ استنادهایی که به این روایت شده، استناد عمر بن خطاب به اطالق غایت 
در این حدیث است )احمد بن حنبل، 1419، 11/1 و 19 و 35 و 47؛ بخاری، 1407، 
507/2 و 2538/6 و 2657؛ مسلم، بی تا،38/1؛ ترمذی، بی تا، 3/5؛ ابو داود، بی تا، 
1/2؛ نسایی، 1406، 14/5(. این سخن عمر نیز شاهدی بر این مدعاست که فهم 
غالب مسلمانان از این حدیث اطالق غایت بوده است؛ نه اطالق امر به قتال. چرا که 
بر اساس این حدیث، عمر از بازتاب خبر جنگ  با مانعان زکات، در میان مسلمانان، 

بیمناک بود و این در حالی است که همگان این حدیث نبوی را شنیده بودند.
طبق بررسی انجام شده، ادعای اطالق این حدیث به لحاظ امر به قتال، تنها در 
کالم فقیهانی چون شافعی، شیخ طوسی ابن قدامۀ مقدسی و عالمۀ حّلی دیده می شود 
)شیخ طوسی، 1407، 540/5؛ عالمۀ حّلی، 1414، 46/9 و 280؛ عالمۀ حّلی، 1412، 
64/14 و 26/15؛ شافعی، 1422، 573/5؛ مقدسی، 1388، 212/9 و 333(. نعمان 
بن محمد مغربی، صاحب دعائم اإلسالم، تصریح می کند حکم قتال در این حدیث 
مجمل است و حدود و شروط آن در کتاب خدا آمده است )مغربی، 1385، 402/2(.

5 .4. جمع بندی داللی و اطالقی
همان طورکه در مقدمه گذشت، برخی از فقیهان بر این عقیده اند که امر به قتال 
در این حدیث اطالق دارد و تنها قید و غایت آن، مسلمان شدن کافران است. کلمۀ 
»الناس« تمام مردِم آن زمان، اعّم از مشرکان، اهل کتاب، مجوس، افراد نظامی و غیر 
نظامی شامل می شود. هیچ غایت دیگری، مانند مصالحه وجود ندارد. تنها مواردی، 

مانند جزیۀ اهل کتاب به دلیل وجود دلیل خاص، از ذیل این امر خارج می شود. 
به طور مثال، شیخ طوسی و عالمۀ حّلی معتقدند: این حدیث جهاد ابتدایی را 
از آن خارج شده است. آن دو مورد  تنها دو مورد  به طور مطلق واجب می داند و 
عبارت اند از کسانی که کتاب آسمانی دارند و کسانی مانند مجوس که شبهۀ داشتن 
کتاب آسمانی دربارۀ آنان هست. در این دو مورد، دادن جزیه مانع از ادامۀ جنگ 
می شود. اما در غیر این دو مورد براساس اطالق حدیث، تنها غایِت جهاد، مسلمان 
شدن است )طوسی، 1407، 540/5؛ عالمۀ حّلی، 1414، 46/9 و 280، و 1412، 
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این اطالق را  ابن قدامۀ مقدسی  64/14 و 26/15(. در میان اهل سنت، شافعی و 
پذیرفته اند )شافعی، 1422، 573/5؛ مقدسی، 1388، 212/9 و 333(.

ابتدایی ظهور عرفی  اثبات هدف جهاد  برای  این روایت  به  استدالل  قوی ترین 
اطالق حکم و غایِت مسلمان شدن است. وقتی گفته شود باید با تمام مردم به طور 
مطلق جنگید و تنها غایت و پایان جنگ، مسلمان شدن آن ها است عرفًا چنین برداشت 
می شود که هدف و انگیزۀ شخص آمر از دستور به جنگ مسلمان شدن و پذیرش 

همگانی شریعت اسالم است.
این استدالل با فرض اطالق امر به قتال در این حدیث، قابل پذیرش است و این 
استظهار عرفی صحیح است. اما با توجه به مجموع قراین و شواهدی که در صدر و 
ذیل روایت و در سبب صدور حدیث یافت می شود، به نظر می رسد اساسًا اطالقی در 
ناحیۀ امر به قتال وجود ندارد. از این قراین می توان برداشت کرد؛ پیامبر اکرم در 
مقام بیان حرمت جان و مال مسلمان بوده اند و در این مقام، این احترام را چنین تبیین 
می کنند که در هر مقطع از تاریخ حکومت اسالمی و در هر ظرف زمانی و مکانی 
که خداوند امر به جهاد فرمود، این جنگ با مسلمان شدن دشمن پایان می یابد. حال، 
ظرف و شرایط جنگ چه بوده است؟ این حدیث هیچ داللتی ندارد. با توجه به اینکه 
از ادّله دیگر نیز، چیزی بیش از مشروعیت جهاد با نامسلمانان اهل جنگ؛ یعنی کافران 
حربی، بر نمی آید )رک: بالغی، 1431، 220؛ فضل الله، 1419، 48/5؛ بوطی، 1414، 

106؛ زحیلی، 1385، 90(، بنابراین، منظور همان خواهد بود.

5.نقد حجیت حدیث برای جهاد دعوت
بر فرض پذیرش اطالق امر به قتال در این حدیث، حجیت آن جای تأمل دارد؛ چرا 
که این مدلول، با قرآن و سّنت قطعی مخالف است. از یک سو، اطالق وجوب قتال 
با کافران قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر، اجبار دینی و اکراه کافران به پذیرش 

اسالم، مخالف قرآن کریم و سیرۀ نبوی است. 
1 .5. عدم حجیت »اطالق وجوب قتال«

تعّرض به غیرنظامیان اعّم از زنان، کودکان و سالمندان همیشه و در همۀ جنگ ها 
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ممنوع بوده است. سفارش پیامبر اکرم  به مجاهدان در این رابطه که غیرنظامیان، 
اعم از کودکان، زنان و سالمندان، همواره در امنیت اند در بسیاری از روایات شیعه 
نقل شده است )کلینی، 1407، 30/5؛ برقی، 1371، 355/2(. به عنوان نمونه، »امام 
صادق فرمود: هرگاه رسول خدا می خواست سریه ای را راهی کند، آن ها را فرا 
می خواند و روبه روی خود می نشاند، سپس می فرمود: ... و هیچ سالمند فرتوت، 
کودک و زنی را نکشید ... .« )کلینی، 1407، 27/5 و 30(. »امام صادق: از 
پدرش، از پدرانش نقل می کند که پیامبر فرمود: مشرکان را بکشید و از سالمندان 
و کودکاِن آن ها حیا کنید« )طوسی، 1407، 142/6(. این دستور منحصر در سال های 
نخست نبوده است. بلکه در سخت ترین شرایط از حیات پیامبر اکرم، یعنی در 
سال های پایانی حکومت نسبت به مشرکان، این مصونیت تأکید و مورد توّجه ایشان 

بوده است )کلینی، 1407، 30/5؛ برقی، 1371، 355/2(.
همان طور  شده اند.  ذکر  تکرار  به  نیز  تاریخی  کتاب های  در  گزارش ها  این 
که گذشت، دستور پیامبر اکرم در غزوۀ موته حاکی از مصونیت افراد ناتوان از 
جنگ، بلکه راهبان کلیساست )واقدی، 1409، 757/2(. مصونیت راهبان در روایتی 
نیز آمده است )کلینی، 1407، 27/5(. عالوه بر غیرنظامیان، طبق آیات  کافی  از 
برائت، مشرکان مستأمن و معاهد براساس آیۀ جزیه اهل کتاِب ذمی، همواره در امان 
حکومت اسالمی بوده اند. مشرکان معاهد، مشرکانی اند که با مسلمانان پیمان داشته، 
بر سر پیمان خود مانده و کسی را علیه مسلمانان یاری نرساندند. در سورۀ توبه پس 
از فرمان به جنگ با مشرکان آمده است: »... مگر آن مشرکانی که با آن ها پیمان 
بسته اید، و چیزی از ]تعّهدات خود نسبت به [ شما فروگذار نکرده، و کسی را بر ضّد 
شما پشتیبانی ننموده اند. پس پیمان اینان را تا ]پایان [ مّدتشان تمام کنید، چراکه خدا 

پرهیزکاران را دوست دارد« )توبه/ 4(.
مشرکان مستأمن؛ یعنی مشرکانی که به پیامبر اکرم پناهنده شده اند. در آیۀ ششم 
سورۀ توبه به این استثنا اشاره شده است: »و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، 
پناهش ده تا کالم خدا را بشنود، سپس او را به مکان امَنش برسان، چراکه آن ها قومی 

بی اطالعند«)توبه/6(.
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 است: »هرگاه رسول خدا آمده  امام صادق چنین  از  روایتی  در  همچنین 
می خواست سریه ای را راهی کند آن ها را فرا می خواند و روبه روی خود می نشاند، 
سپس می گفت: ... هر شخصی، از پست ترین مسلمانان یا برترین مسلمانان، به فردی 
از مشرکان نظر کند، پس آن مشرک در پناه است تا کالم خدا را بشنود. پس اگر از 
شما پیروی کرد برادر دینی شماست و اگر امتناع کرد، او را به پناهگاهش برسانید و از 

خداوند علیه او یاری بجویید« )کلینی، 1407، 27/5 و 30(.
در هنگام جنگ اگر شخصی از کافران به اسارت مسلمانان درآمد، نباید کشته 
شود؛ بلکه باید احکام اسیر بر او اجرا شود: »پس چون با کسانی که کفر ورزیده اند 
برخورد کنید، گردن ها ]یشان [ را بزنید. تا چون آنان را ]در کشتار[ از پای درآوردید، 
پس ]اسیران را[ استوار در بند کشید، سپس یا ]بر آنان [ مّنت نهید ]و آزادشان کنید[ 
و یا فدیه ]و عوض از ایشان بگیرید[، تا در جنگ، اسلحه بر زمین گذاشته شود ... 

.« )محمد/4(.
موارد استثنا به اندازه ای زیاد است که بر فرض وجود اطالق، موجب تخصیص 
اکثر و وهن اطالق می گردد؛ یعنی پذیرش اطالق این روایت موجب تخصیص اکثر 
می گردد و این چنین سخن گفتن برای یک انسان عادی نیز ناپسند و غیرقابل قبول 
است، چه رسد به حکیمی که هریک از سخنانش برای تمام مسلمانان، الهام بخش 

شریعت بوده و گوینده اش در نهایت فصاحت بوده است.

2 .5. عدم اکراه در دین
بر فرض پذیرش اطالق حدیث و داللت اطالق بر هدف مسلمان شدن کافران، 
مضمون این حدیث مخالف قرآن کریم است. آیاتی از قرآن کریم فرضیۀ اجبار به پذیرش 
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ ... )بقره،  َن الرُّ يِن َقْد َتَبيَّ قلبی دین اسالم را نفی می کنند.ال ِإْكراَه ِفي الدِّ

256(؛ »در دین هیچ اجباری نیست. راه از بیراهه بخوبی آشکار شده است ... .« 
ٌر َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَصْيِطر )غاشیه، 21 و 22(؛ »پس تذّکر ده که  ْنَت ُمَذكِّ

َ
ما أ ْر ِإنَّ َفَذكِّ

تو تنها تذّکردهنده ای. )21( بر آن ها تسّلطی نداری )22(«. 
َيُکوُنوا  ى  اَس َحتَّ النَّ ُتْکِرُه  ْنَت 

َ
َفأ  

َ
أ ُهْم َجِميعًا  ُكلُّ ْرِض 

َ
اْل َمْن ِفي  َك لََمَن  َربُّ َلْو شاَء  َو 
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ُمْؤِمِنيَن )یونس، 99(؛ »و اگر پروردگار تو می خواست، قطعًا هرکه در زمین است 
همۀ آن ها یك سر ایمان می آوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر می کنی که بگروند«؟

 به آیۀ باال اشاره شده است: »مسلمانان به رسول خدا  در روایتی از امام رضا
عرض کردند: اگر مردمی را که بر آنان قدرت داری، بر اسالم آوردن، اجبار کنی، 
نیرومند می شویم. رسول خدا فرمود:  برابر دشمن  بیشتر می شود و در  تعدادمان 
خداوند را با بدعتی دیدار نخواهم کرد که دربارۀ آن چیزی به من نگفته است و 
من از متکلفان نیستم. سپس خداوند وحی فرمود که ای محمد! اگر پروردگارت 
می خواست، تمام افراد زمین با اجبار و اضطرار در دنیا ایمان می آوردند ... اگر با 
آن ها چنین کنم سزاواِر ثواب و مدح من نمی شوند. اما من می خواهم آنان با اختیار و 
بدون اضطرار ایمان آورند تا شایستۀ نزدیکی، برتری و بهشت جاودان را بیابند ... .« 

)صدوق، 1398، 341(.
در یازده آیه از سوره های مختلف قرآن کریم این مضمون تکرار شده است که بر 
پیامبر وظیفه ای جز تبلیغ و پیام رسانی نیست. از جمله آیۀ 20 سورۀ آل عمران: »پس 
اگر با تو به محاّجه برخاستند، بگو من خود را تسلیم خدا نموده ام و هرکه مرا پیروی 
کرده ]نیز خود را تسلیم خدا نموده است [ و به کسانی که اهل کتابند و به مشرکان بگو 
آیا اسالم آورده اید؟ پس اگر اسالم آوردند، قطعًا هدایت یافته اند و اگر روی برتافتند، 

فقط رساندِن پیام بر عهده توست و خداوند به ]امور[ بندگان بیناست«.
در قرآن کریم، به روش دعوت به اسالم و تبلیغ شریعت پیامبر اکرم  اشاره شده 

است: 
 ... ْحَسن

َ
ِتي ِهيَ أ َك ِباْلِحْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم ِبالَّ اْدُع ِإلى  َسِبيِل َربِّ

)نحل، 125(؛ »با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به 
]شیوه ای [ که نیکوتر است مجادله نمای. در حقیقت، پروردگار تو به ]حال [ کسی 
که از راه او منحرف شده داناتر، و او به ]حال [ راه یافتگان ]نیز[ داناتر است... .«. 
در جای دیگری نیز اهل کتاب را به توافق بر خدای واحد و تسلیم در برابر او، دعوت 

کرده است )عنکبوت، 46(.
سیرۀ پیامبر اکرم گواه بر ادامۀ گفت وگوی دینی با کافران است. این سیره از 
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بعثت آغاز شد و تا وفات حضرت ادامه داشت؛ مانند مبلغانی که در رجیع به شهادت 
رسیدند )واقدی، 1409، 354/1(. همچنین، چهل قاری جوان که در سال چهارم 
هجری به عنوان مبّلغ ارسال شدند و در بئر معونه به شهادت رسیدند )واقدی، 1409، 

.)347/1
مناظره و مباهلۀ حضرت با مسیحیان نجران گواه بر این سیره است )مفید، 1413، 
167/1؛ یعقوبی، بی تا، 82/2(. باید توجه داشت که این ماجرا به تصریح شیخ مفید، 
بعد از فتح مکه و در زمان قدرت حکومت اسالمی و اقبال عمومی به سوی پیامبر 
اکرم  روی داد. یعنی نمی توان گفت، ناتوانی از جنگ و پیکار، پیامبر را به بحث و 
گفت وگو واداشت، بلکه پیامبر اکرم در اوج قدرت به گفت وگو با دیگران نشست. 
نفی اکراه دینی، یکی از مفاد صلح حدیبیه نیز قابل استناد است. طبق نقل قمی و 
طبرسی در این صلح نامه آمده است: »... هیچ کس بر دینی اجبار نشود و به خاطر 
دینش مورد آزار و سرزنش قرار نگیرد ... « )قمی، 1367، 313/2؛ طبرسی، بی تا، 

.)205/1
چنان که گذشت، طرفداران اطالق آیۀ سیف و حدیث مقاتله، این دو دلیل نقلی را 
ناسخ آیات پیشین می دانند )ابن رشد، 1395، 384/1(. ادعای نسخ یا اختصاص آیات 
نفی اکراه در دین و سیرۀ نبوی به مکه و قبل از تشکیل حکومت اسالمی، یا اختصاص 
به قبل از نزول آیات برائت، بی اساس است. قرضاوی به طور مبسوط، ادعای نسخ را به 
چالش کشیده است )قرضاوی، 2009، 285(. به اعتقاد قرضاوی، در بعضی از آیاتی 
که ادعای نسخ آن ها شده تعلیلی است که مانع از پذیرش قول نسخ می شود. به طور 
ْشُد ِمَن اْلَغيِّ ... )بقره، 256(. تعلیلی  َن الرُّ يِن َقْد َتَبيَّ مثال، آیۀ شریفۀ ال ِإْكراَه ِفي الدِّ
را که برای نفی اکراه ذکر می کند، روشن بودن حقانیت دین اسالم است )قرضاوی، 

.)322 ،2009

نتیجه گیری
قاِتَل الناَس َحتی َیُقوُلوا ال إلَه إاّل اللُه ... .« یکی از دو مستند 

ُ
ن أ

َ
ِمرُت أ

ُ
حدیث »أ

یعنی  شیعه،  حدیثی  منبع  چهار  در  روایت  این  است.  دعوت  جهاد  نظریۀ  اصلی 
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کتاب های تفسیر قمی، المحاسن، ثواب االعمال و عیون اخبار الرضا، ذکر شده و در 
میان اهل سنت از شهرت نیز برخوردار است و اطمینان به صدورآن حاصل می شود. بر 
اساس مکتب وثوق سندی نیز می توان به صحیحۀ عبید بن زراره در کتاب المحاسن 

تکیه نمود. 
این حدیث به طور اجمالی بر وجوب جهاد ابتدایی داللت دارد. اما این داللت به 
هیچ وجه اطالق ندارد؛ زیرا به قراین گوناگون، متکّلم در مقام بیان حکم جهاد نبوده 
است و صرفًا درصدد بیان احترام یافتن مسلمان به سبب اقرار به شهادتین بوده است؛ 
یعنی جان و مال مسلمان آن قدر دارای اهمّیت است که حتی قتال و جنگ در مواردی 
که مشروعیت دارد )یعنی جدال با کافر حربی( با مسلمان شدن کافر متوقف می گردد. 
اما اینکه هدف و شروط جهاد چیست؟ این حدیث به هیچ وجه داللت بر این مطلب 
ندارد. عالوه بر این، این برداشت از حدیث و اساسًا نظریۀ جهاد دعوت با قرآن و سنت 
قطعی ناسازگار است. تمام ادلۀ پیشین می توانند این نکتۀ مهم و اساسی را اثبات کنند 
که داشتن دین ناصحیح و منحرف نمی تواند مرزکرامت انسان، به معنای احترام جان و 
مال او، محسوب شود. بنابراین، حرمت خون یک شخص به خاطر داشتن دین و آیین 
خطایش، از او سلب نمی گردد و هدف از جهاد نمی تواند تغییر عقیده و اجبار کافر به 

پذیرش دین و آیین اسالم باشد.
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. 68.مغربی، نعمان بن محمد. )1385ق( . دعائم اإلسالم. چ دوم. قم: مؤسسۀ آل البیت
69.مفید، محمد بن محمد بن نعمان. )1413ق( . اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد. 

چ اول. قم: کنگرۀ شیخ مفید. 
70.مقدسی، ابن قدامه. )1388ق( . المغنی. قاهره: مکتبة القاهرة.

71.منتظری، حسینعلی. )1409ق( . دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة اإلسالمیة. چ دوم. 
قم: تفکر.

72.مهاجر، ابوعبدالله. )بی تا( . مسائل من فقه الجهاد. بی جا: بی نا.
73.نجاشی، احمد بن علی. )1407ق( . رجال النجاشی. قم: دفتر انتشارات اسالمی.

74.نجفی، محمد حسن. )1404ق( . جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم. چ هفتم. بیروت: 
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دار إحیاء التراث العربی.
75.نسایی، احمد بن شعیب. )1406ق( . سنن النسائی. چ دوم. حلب: مکتب المطبوعات 

السالمیة.
76.واقدی، محمد. )1409ق( . المغازی. چ سوم. بیروت: اعلمی.

. 77.یعقوبی، احمد. )بی تا( . تاریخ الیعقوبی. قم: اهل بیت


