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 :العزه و لرسوله و للمؤمنینآیه شریفه و هللا  

 ین آیه گر چه بالمطابقه داللت بر قاعده تکوینی می کند. اما مستلزم یک امر تشریعی هم است.ا
و این یک نکته مهمی است که در آیه داللتی باشد و افاده اي باشد نسبت به حکم تکلیفی، یعنی مؤمن بایـد عزیـز 

ست. ایمان او منشأ عزت او است. و این عـزت بایـد در امنبأ عزت باشد. و در حقیقت مؤمنی که متصل به مبدأ و 
ظاهر هم خودش را نشان بدهد. یک امر یک پارچه اي است. نمی شود بگوییم عزت ایمـانی دارد. ولـی در ظـاهر 
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یـه بـه عبـارت دیگـر آ االطالق العزه هللا و لرسوله و للمؤمنیناسیر دیگران است. این سازگاري با این ندارد. که علی 

 .و اطالق دارد. یعنی جمیع العزه للمؤمنین همه عزتها براي مؤمن است العزه هللا و لرسوله و للمؤمنینشریفه می گوید 
باید بگوییم اینجا الزام وجود دارد. این مستلزم یک حکم الزامی است که بایـد در  ،اگر همه عزتها براي مؤمن باشد

کفار و مشرکین واینها عزت خودش را حفظ کند. چه بـه لحـاظ روابط اجتماعی خودش با دیگران و بخصوص با 
فردي چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ اقتصادي، چه به لحاظ نظامی، سیاسی امنیتی و همه اینها، ایـن برداشـتی 

 بود که ما از این آیه داشتیم. 

 کنداینکه جایز نیست مؤمن خود را ذلیل کند. و باید عزت خود را حفظ  روایات موید

 روایت اول:

إن اهللا عز و جل فوز الی المؤمنین امورهم کلها الناس مسـلطون علـی فرموده اند:  صلوات اهللا و سالمه علیهامام صادق 

 لم یفوض الیه أن یکون دلـیال. انسان بر خود و سرنوشت خود و همه شئون خودش مسلط است. و اموالهم و انفسهم

أما تسمع قـول اهللا عـز و جـل یقـول و هللا العـزه و لرسـوله و د. این مهم است. اجازه نداده که او خودش را دلیل بکن

یعنی از همین گزاره ناظر به امر واقع، گزاره هستی نما، که می گوید  للمؤمنین. فالمؤمن یکون عزیزا و ال یکون ذلیال.

این حکم تکلیف، از این حکم عینی حضرت همین را دلیل قرار داده اند. براي استنباط  العزه هللا و لرسوله و للمؤمنین

أإن اهللا فوز الی المؤمن امره کلها، و لم یفـوز الیـه تکوینی استدالل کرده اند و انتقال پیدا کرده اند به حکم تکلیفی که 

 و المؤمن ال یستقل من دینه شیء. 30/7إن المؤمن اعز من الجبل،یستقل منه بالمعابل . ادامه هم دارد که أن یکون ذلیال
عنی با شکنجه می شود جمسش را از او جدا کرد و او را آزار داد و دینش را از او نمی شود گرفت. چـون عـزت ی

نفوذ ناپذیري است. و این هم جالب است که این روایت عالوه بر آن عزت ظاهري آن استحکام باطنی را هـم مـی 
ناپذیر است و نمی شود در آن نفوذ کـرد.  یعنی نفوذ ،گیرد. یعنی در واقع عزت براي خدا و رسول و مؤمنین است

 این هم آن عزت باطنی را می گیرد و هم عزت ظاهري را، و وجود عزت براي آن مؤمن این منشأ بیان حکم است.

 بحث سندي:

 . ال یخلوا من اشکال سندياین روایت  

 دوم: روایت

معتبر است در احمـد بـن  ن سند ظاهراًاست. ای عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن سماعه
محمدش بحثی است. ولی قابل توثیق است. حاال بحث سندي نمی خواهیم بکنیم ولی به نگاه ما این معتبـر اسـت. 
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إن اهللا عز و جل فوز الی المؤمنین امـوره کلهـا. و لـم امام صادق فرمودند که  علیه السالم که قال ابو عبداهللاآنجا دارد 

یدل نفسه. ألم تسمع لقول اهللا عز و جل و هللا العزه و لرسوله و للمؤمنین. فالمؤمن ینبغی أن یکون عزیزا و ال یفوز الیه أن 

م. این روایات همین مطلب را هم می رساند. منتهی اینکه این روایات در ذیـل یکون ذلیال یعزه اهللا باالیمان و االسال
دو سه روایت آمده ممکن است در روایات دیگري هـم آمـده  این آیات قرار گرفته این هم چیزي است که در این

به ذهن بیاید که ناظر به امور فردي و روابط فردي است. و اطالق دارد یا  باشد. البته در روایات ممکن است ابتدائاً
ت اجازه اذالل نفس نداده بلکه بایـد عـز دالقاء خصوصیت می شود. یا به طریق اولی وقتی در روابط فردي خداون

خود را حفظ کرد. در روابط اجتماعی هم همینطور است. این اگر در روابط میان مسلمانها باشد به طریـق اولـی در 
روابط با کفار اینطور است. که نباید مؤمن و مسلم و جامعه اسالمی در برابر جامعه کفر ذلیل باشـد. و بایـد عـزت 

 داشته باشد.

 قاعده نفی سبیل للکافر علی المؤمن :ی المومنین سبیالآیه لن یجعل اهللا للکافرین عل نکته نهم 

مقصود از آن قاعده، مثل قاعده نفی حرج یـا للکافر علی المؤمن.  نفی سبیلدر فقه ما قاعده اي داریم به نام قاعده  
 نفی ضرر است. یعنی یک قاعده حاکمه بر احکام اولیه، می گوید که خداوند احکامی را قرار داده اسـت. بعـد مـی
فرماید هر جایی که ضرري یا حرجی شد خدا این حکم خودش را بر می دارد. این قاعده حاکمه است. کـه حکـم 
ضرري برداشته می شود. حکم حرجی برداشته می شود. آن قاعده نفی سبیل للکافر علی المؤمن هم اینطـور اسـت 

والیت پدر بر فرزندو امثال اینهـا، امـا اگـر در جـایی ایـن حکـم  می گویند. احکامی خداوند قرار داده است. مثالً
خدا این حکم را برداشته اسـت. اگـر والیـت پـدر بـر  ،موجب این شود که سلطه اي براي کافر بر مسلم پیدا شود

فرزند به عنوان یک حکم اولی الهی است. ولی اگر درجایی این والیت موجب سلطه کافر بر مسلم شود. پدر کـافر 
ت و فرزند مسلم است. خداوند این والیت را برداشته است. و از این قبیل چیزها حق حزانت، و امثال این، ایـن اس

خداونـد آن حکـم را برداشـته  ،حقوقی که هست و تکالیفی که وجود دارد. هر جا حکمی موجب سیطره اي شـود
 د.ور تفسیر می شوطاست. این قاعده به عنوان یک قاعده حاکمه است که این

 به دو بیان می توانیم بگوییم تفسیري که ما داشتیم با این قابل جمع است.  
 :یک بیان این است که بگوییم آیه در حقیقت هر دو موضوع را در یک بیان جامع گفته است. یعنی وقتی می فرماید

ار علـی المسـلم را قـرار ، یعنی آیه می فرماید من حکم موجب سیطره کفلن یجعل اهللا للکافرین علی المؤمنین سبیال
معامله با کفار این جایز است.  نداده ام. یعنی در عالم تشریع من چنین حکمی وجود ندارد. یکی از احکامی که مثالً

می گوید اگر این موجب سیطره کفار می شود من این جواز را برداشتم. یا این است که مـی گـوییم همزمـان دارد 
اریم کـاري احکام موجب سیطره را برداشتم. و همینطور می گوید که شما حـق نـداین دو معنا را می رساند. یعنی 
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شود. ممکن هم هست که این دومی و این مسائلی که ما تا به حال می گفتیم. این هم از دل بکنید که ایجاد سیطره 
 آن اولی استخراج شود.

 آیه سوم:آیه چهل و سه سوره توبه
االسالم یعلوا و . این مضمون در روایات به بیان دیگري آمده که کلمه اهللا هی العلیاوجعل کلمه الذین الکفروا السفلی و 

. این کلمه اهللا در واقع همان اسالم است که در قرآن هم آمده است. این هم آیه اي است که نظیر ایـن ال یعلی علیه

ایـن یـک جملـه  کلمه اهللا هی العلیـا .یـدکردیم. در اینجا هم می آ بیان فلله العزه و لرسوله و للمؤمنینمباحثی که در 

کلمه اهللا هی العلیا، ست. ولی در این جمله خبریه دو احتمال در بابش هست. یکی اینکه در مقام انشاء باشد. اخبریه 

نـه  ،واقعا خبـر اسـت کلمه اهللا هی العلیایعنی اینکه باید کاري کرد که کلمه خدا، کلمه اسالم برتر باشد. یا اینکه نه 
که در مقام انشاء باشد. یعنی اسالم برتر است. برتري تام و تمام مال اسالم است. منتهی برتري علی االطالق کـه این

اسالم دارد این حق و حقوق کامل او به این است که حکمی وجود داشته باشد. که شما باید تالش کنید که اسـالم 
برتري اسالم به این است که مسلمانها برتر باشـند. نمـی  در ظاهر هم برتر باشد. این مالزمه عرفی دارد. دوم اینکه

 ست. اتوانیم بگوییم مسلمانها ذلیل و عقب مانده باشند. و اینجا اسالم عزیز و برتر است. تجسم اسالم در آن 

 بیان قاعده:

ه این است کـه یک قاعده اي استفاده کردیم و آن قاعد ،تا اینجا ما از مجموعه این آیات با تفسیري که به عمل آمد
جامعه اسالمی و مسلمانها نباید تحت سیطره کفر و جامعه غیر اسالمی باشند. و باید همه تـالش خـود را بـه کـار 
بگیرند که این سیطره پیدا نشود. این امر گر چه ما به این آیات مستندش کردیم. ولی دهها روایـت هـم در ابـواب 

یعنـی اسـاس اسـالم و حاکمیـت  ،ی که در حفظ بیضه اسالم استروایات مختلف همین مطلب را می رسانند. مثالً
 حکم عقل این بود. اسالم آمده و اگر هیچ روایتی هم نبود اصالً

 :معامالت غیر تسلیحاتی حکم
معامالت تجاري اقتصادي، که امروز این همه معاهده هایی که بسته مـی شـود بـا جوامـع اسـالمی و غیـر جامعـه 

رار دادهاي نفتی و کاالهاي دیگر صادرات و واردات که دنیایی از بحـث در اینجـا وجـود اسالمی، این معاهده ها ق
ایـن حکمـش مشـمول  ؟با جوامع کافر این چـه حکمـی دارد دارد. این قراردادها، این معامالت، این داد و ستد ها

د. این قاعـده اي کـه مـا همین قاعده است. که شرائط زمان و مکان و جنگ و عدم جنگ و امثال اینها در او اثر دار
 داریم این است که خدا اجازه نداده که کافر بر مسلم سیطره پیدا کند. و مسلم در مقابل او ذلیل شود.

اگر جایی موجب ذلیل شدن جامعه اسالمی است. یا موجب سیطره آنها بر جامعه اسالمی است. یا بخصوص اگـر  
اینها همـه حـرام  ،می شود یا شکست مسلمانها می شود در جنگ موجب سیطره می شود. و موجب ذلت مسلمانها
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است. اگر نمی شود حرام نیست. و این امر تابع متغیرات زمان و مکان و شرائط است. علی القاعـده طبـق ایـن در 
اینها را از بین  ،براي اینکه در جنگ وقتی است که او می خواهد اینها را اسیر کند ،جنگ حرمتش خیلی مؤکد است

اوج سیطره است. هر نوع داد و ستدي که موجب شود که کفـار در جنـگ  ،کست در جنگ اوج ذلت استببرد. ش
ست. این هم از آن جاهایی است که عقـل مـی فهمـد کـه از اغلبه پیدا کنند حرام است. این از محرمات کبیره هم 

گ نیست این در آن سیطره محرمات کبیره است. و اما اگر موجب این سیطره نشود یا جنگ نیست. یا حتی اگر جن
داد و سـتد هـا درسـت  اشکالی ندارد. البته جنگ و صلح خیلی مالك مهمی اسـت. در جنـگ قاعـدتاً ،تأثیر ندارد

در صورتی که از وضع متناسبی برخوردار باشـد مـانعی نـدارد. و لـذا در داد و سـتدهاي  نیست. و در صلح قاعدتاً
اما مالك اصلی این نیست. مالك اصلی این است که موجـب سـیطره  دیگر باید جنگ و صلح را مالك قرار بدهیم

 می شود یا نمی شود.  
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