
سؤال: 
حضرت محمد در آغاز ادعای پیامبری، چهره ای نرم 
از اهلل را به نمایش گذاشت؛ ولی هنگامی که گروندگان به 
او پس از چند سال بیش تر شدند، خدایی را معرفی کرد که 
خود را انتفام گیرنده، عذاب کننده و ویرانگر می داند. این 
 تناقضات نشانة چیست؟ آیا نشانة آن نیست که محمد
پیامبر نبوده و ادعاهایي کــرده و در زمان قدرت، همانند 
قدرتمندان دیگر چهره اي خشن از خود نشان داده است؟

پاسخ: 
براي پاسخ به سؤال فوق، به نكات زیر توجه کنید:

لطف و رمحت خدا و رسولش به حال بشر
تمام سوره های قرآن، حتی آنهایی که در زمان اوج قدرت 
پیامبر نازل شده اند )به جز سورة توبه(، با عبارت »بسم 
اهلل الرحمن الرحیم« شروع می شــود؛ یعنی به نام خداوند 
که رحمت عامش بر تمامی بندگان و رحمت خاصش بر 
مؤمنین جاری است، و این خود به خوبی نشان می دهد که 
ســنّت الهی در لطف و رحمت بر بندگان، هیچ گاه تغییر 
نكرده اســت. خداوند در قرآن بنی آدم را گرامی داشته و 
فرموده اســت: َو لََقْد َكرَّمْنا بَني  آَدَم َو َحَملْناُهْم فِي الْبَرِّ َو 
ْن َخلَْقنا  لْناُهْم َعلى  َكثیرٍ مِمَّ یِّباِت َو فَضَّ الْبَْحرِ َو َرَزقْناُهْم مَِن الطَّ
تَْفضیالً ))(؛ »و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، 
و آنان را در خشــكی و دریا ]بر مرکبها[ نشــاندیم، و از 
چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آنها را بر بسیاری 

از آفریده های خود برتری آشكار بخشیدیم.«
این کرامت در معنای عاّمش شامل حال کفار نیز می شود؛ 
زیرا خدوند بر بنده اش محمد امر فرمود عهد و پیمانی 
که بــا کفار )حتی کفار حربی( بســته ای را تمام و کمال 
نگهدار!))( و این آیه در زمان قدرِت پیامبر نازل شــده 
است که ایشان را رحمتی برای جهانیان معرفی می کند: َو 
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ما أَْرَسلْناَک إاِلَّ َرْحَمًة لِلْعالَمیَن))(؛ »ما تو را جز به عنوان 
رحمت برای جهانیان نفرستادیم.« 

همچنین، می فرماید: فَبِما َرْحَمةٍ مَِن اهلل لِنَْت لَُهْم َو لَْو 
وا مِْن َحْولَِک فَاْعُف َعنُْهْم َو  ا َغلیــَظ الَْقلِْب الَنَْفضُّ ُكنَْت فَظًّ
ْل َعلَى اهلل إِنَّ  اْستَْغفِْر لَُهْم َو شاوِْرُهْم فِى الْمْرِ فَإِذا َعَزمَْت فَتََوكَّ
لین))(؛ »به برکت رحمت الهی، در برابر  اهلل یُِحبُّ الُْمتََوكِّ
آنان نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی، از 
اطراف تو پراکنده می  شــدند. پس آنها را ببخش و برای 
آنها آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشــورت کن؛ اما 
هنگامی که تصمیم گرفتی، ]قاطع باش[ و بر خدا توکل 

کن؛ زیرا خداوند متوّکالن را دوست دارد.«
خداوند طبق آیات قرآن نسبت به بندگان مهرورز است: 
َو َرْحَمتى  َوِسَعْت ُكلَّ َشىْ ء))(؛ »رحمتم عالم هستی را 
فراگرفته است.« و انَّ اهلل بِالنَّاِس لََرُؤٌف َرحیم ))(؛ »خداوند 
نسبت به مردم، رحیم و مهربان است.« و بسیاری دیگر از 

آیات قرآن کریم.

صفات خشم و انتقام
پیرامــون صفات »انتقــام گیرنده«، »عــذاب کننده«، 

»ویرانگر« باید به مطالب زیر توجه نمود:
ا یَِصُفون))(؛  ). قرآن می فرماید: ُسبْحانَُه َو تَعالى  َعمَّ
»خداوند منّزه اســت از آنچه کــه در وصف آید.« و نیز 
ا یَِصُفوَن))(؛  َِّک َربِّ الْعِــزَّةِ َعمَّ می فرماید: ُســبْحاَن َرب
»پــروردگار تو، خداوند با عّزت، از آنچه دیگران وصف 
می کنند، پاک و منّزه است.« و در جایی دیگر می فرماید: 
َو هلل الَْمثَُل الْْعلى  َو ُهَو الَْعزیُز الَْحکیم))(؛ »و برای خداوند 
اســت َمثَل اعال ]و واالترین صفــات[ و او عّزتمند و با 
حكمت است.« این آیات نشان می دهد انسان از شناخت 
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هدایــت خواهد بود و در جاي خــود، رحمتي از جانب 
خداست؛

خداوند در قرآن انســان را به گیاه )و جامعة بشري را 
به محل رویش گیاهان( تشبیه مي کند و می فرماید: َو اهلل 
أَنْبَتَُکْم مَِن الْْرِض نَباتاً)))(؛ »و خداوند شــما را همچون 
یُِّب یَْخُرُج نَباتُُه بِإِْذِن  گیاهی از زمین رویانید.« و: الْبَلَُد الطَّ
ُج إاِلَّ نَِکداً َكذلَِک نَُصرُِّف اْلیاِت  َّذي َخبَُث ال یَْخــرُ ِّهِ َو ال َرب
لَِقْومٍ یَْشُکُروَن)))(؛ »ســرزمین پاکیزه، گیاهش به فرمان 
پروردگار می روید؛ اما سرزمینهای بد طینت، جز گیاه ناچیز 
از آن نمی رویــد. این گونه آیات )خــود( را برای آنها که 

شكرگزارند، بیان می کنیم.« 
بر اســاس همین تمثیل، اگر باغبان یا کشاورز، علفهاي 
هرز و گیاهان آفت زده )که دیگر صالحیت بقا ندارند( را 
از زمین برَکنَد تا گیاهان سالم را دچار آفت نكند، آیا این 
عین محبت به زمین و محصوِل آن را نشان نمي دهد؟ اگر 
وي میوه اي گندیده را از میان میوه ها جدا کرده تا مابقي را 
نجات دهد، این عیِن محبت به ثمرات نیست؟ خدا چنین 

است.
خداوند در قرآن، طبیِب جانها و عامل شفاِي ناخوشیهاي 
جوامع نامیده شده است.)))( اگر طبیب براي درماِن درد و 
ناخوشي، بدِن بیمار را بشكافد و یا فصد خون کرده، چند 
قطره اي بر زمین بریزد، آیا این رحمت و محبت نیســت؟  
پس تمام صفات خشم خداوند در طول رحمت او بوده، 

هیچ تناقضی با رحمت نسبت به بشر ندارند.
مـاه فرومـاند از جـمـال محـمـد

ســرو نباشـد به اعتـدال محمـد   
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

در نظــر قــدر بـا کمـال محمـد   
سعـدی اگر عاشقـی کنی و جوانی

عشق محمد بس است و آل محمد   
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کامِل اهلل تعالی ناتوان است. عقل نیز چنین حكم می کند؛ 
زیرا انســان محدود اســت و خداوند نامحدود، و انسان 
متناهی نمی تواند خداوند الیتناهی را بشناســد و به ذات 
خداوند )و صفات او که عین ذات اوست( دست یابد؛ اما 
در عین حال، راه شناخت صفات خداوند از طریقی دیگر 
باز اســت؛ یعنی شناخت نســبی و در حد توان. چون ما 
نمی توانیم صفات خداوند را »آن طور که هست« بشناسیم، 
خداوند )با توجه به ذهن محدود بشــر( صفات خود را 

برای وی تبیین کرده است.
). رحمت خدا و رســولش به بشر، امری ثابت است؛ 
اما دشمنان )کفار( دست به اسلحه بردند، مسلمانان زیادی 
از جمله یاسر، ســمیه و... را ستمگرانه به قتل رسانده، یا 
در حصر اقتصــادی قرار دادند. برای ترور پیامبر بارها 
نقشــه ریختند و پس از هجرت حضرت به مدینه، اموال 
مسلماناِن مكه را غارت کردند. بارها پیمان شكنی کردند و 
حق خویشاوندی را زیر پای گذاشتند. چنین شد که کفار 
عهد الهی را شكستند و خود با دست خود خویشتن را به 
مهلكه انداختند و سرانجام مورد غضب خدا قرار گرفتند. 
پس سنّت خدا تغییر نكرد. ماهیت دعوت پیامبر عوض 
نشــد؛ بلكه کفار، وضع را تغییر دادند. باز رحمِت رسول 
خدا بر کفاري که مسلمانان را نكشتند و از سرزمینشان 
بیرون نكردند، جاری بود. خداوند می فرماید: ال یَنَْهئکمُ  اهلَلُّ 
یِن َو لَْم یُخرُِجوكُم مِّن دِیَارُِكْم أَن  َعِن الَّذِیَن لَْم یَُقاتِلُوُكْم فِى الِدّ
تَبَروُهْم َو تُْقِسُطواْ إِلَیهِْم إَِنّ اهلَلَّ یُحُبّ الُْمْقِسِطین)1)(؛ »خداوند 
شــما را از نیكی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی 
که در راه دین با شــما پیكار نكردند و از خانه و دیارتان 
بیرون نراندند، نهی نمی کند؛ چراکه خداوند عدالت پیشگان 

را دوست دارد.« 
خدای محمــد که خدای عالمیان اســت، حتی در 
ســخت ترین شــرایط جنگی نیز امر به عدالت و رعایت 
انصاف می کند که: َو قاتِلُوا فى َسبیِل اهلَلِّ الَّذیَن یُقاتِلُونَُکْم 
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َو ال تَْعتَــُدوا إَِنّ اهلَلَّ ال یُِحُبّ الُْمْعتَدیَن)))(؛ »در راه خدا با 
کســانی که با شما پیكار می کنند، بجنگید و هرگز به آنان 
تجاوز نكنید که خدا متجاوزین را دوست ندارد.« این آیه 
نشان مي دهد که جنگ علیه کفار، دربارة آن دسته است که 
به مقاتله علیه مسلمین دست زدند.)))( خداوند مي فرماید: 
َكیَْف َو إِْن یَْظَهُروا َعلَیُْکْم ال یَْرقُبُوا فیُکْم إاِلًّ َو ال ذِمَّة)))(؛ 
»چگونه )پیمان مشرکان ارزش دارد(، در حالی که اگر بر 
شما غالب شوند، نه مالحظة خویشاوندی با شما را می کنند، 
و نه رعایت پیمان را؟« و نیز فرموده است: ال یَْرقُبُوَن فِى 
ُمْؤمٍِن إاِلًّ َو اَل ذِمًَّة َو أُْولَئَک ُهُم الُْمْعتَُدوَن)))(؛ »]کفار[ دربارة 
هیچ فرد باایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان را نمی کنند 
و آنها همان تجاوزکاران هستند.« و همچنین فرمود: َو إِن 
َة  ََّکثُواْ أَیَْمانَُهم مِّن بَْعدِ َعْهدِهِْم َو َطَعنُواْ فِى دِینُِکْم فََقاتِلُواْ أَئمَّ ن
َُّهْم اَل أَیَْماَن لَُهْم لََعلَُّهْم یَنتَُهوَن)))(؛ »و اگر پیمانهای  الُْکْفرِ  إِن
خود را پس از عهد خویش بشكنند، و آیین شما را مورد 
طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیكار کنید؛ چراکه آنها را 
هیچ تعّهدی نیست. باشد که باز ایستند ]و از این رفتارشان 

دست بكشند[.« 
این آیات نشــان می دهــد مقاتله علیه کفــار، معلوِل 
پیمان شــكني و خوِي ناجوانمردي آنان است و پر واضح 
است که پیمان شــكني )نقض عهد( به منزلة اعالم جنگ 
مي باشد. این آیات نشان مي دهد که مشروعیت جنگ، علي 
االطالق نیست؛ بلكه حاصل اسبابي است، از جمله دفاِع 
از خود )و دیگر مســلمین( در مقابِل تجاوزِ کفار، اعّم از 
اینكه دشمن به مسلمین تعّدي کند، یا اینكه پیمان صلح را 
نقض نماید، که این نیز به معني اعالِن جنگ اســت و در 
این صورت،  جنگیدن علیه کفار، مصداق »دفاع« است.)))( 
دفاع از مظلومین و مستضعفین از اهّم اسبابي است که 
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موجب مشــروعیِت جنگ علیه کفار مي شود. خداوند 
در قرآن مي فرماید: َو مَا لَکمُ  اَل تَُقاتِلُوَن فِى َســبِیِل اهلل َو 
َّنَا  َّذِیَن یَُقولُوَن َرب الُْمْستَْضَعفِیَن مَِن الرَِّجالِ َو النَِّساءِ َو الْوِلَْدانِ ال
َُّدنَک  َّنَا مِن ل الِمِ أَْهلَُها َو اْجَعل ل أَْخرِْجنَا مِْن َهــذِهِ الَْقْریَةِ الظَّ
َُّدنــکَ نَِصیًرا)))(؛ »چرا در راه خدا  َّنَا مِن ل ًّا َو اْجَعل ل َولِی
و ]براي نجات[ مردان و زنان و کودکانی که )به دســت 
ستمگران( تضعیف شده اند، پیكار نمی کنید؟ همان افراد 
)ستمدیده ای( که می گویند: پروردگارا! ما را از این شهر 
)مكه( که اهلش ستمگرند، بیرون ببر و از سوي خود برای 
ما سرپرستی قرار ده و از جانب خود، یار و یاوری برای 

ما قرار ده.« 
در تمام این جنگها، اگر دشــمن از عمل زشت خود 
دست برمی داشت، بر مسلمین الزم بود با آنان صلح کنند: 
َُّه ُهَو  ا َو تََوكلَ  َعلَى اهلل  إِن ــلْمِ فَاْجنَْح لَهَ َو إِن َجنَُحواْ لِلسَّ
ــمِیُع الَْعلِیُم)))(؛ »و اگر ]کفار[ تمایل به صلح نشان  السَّ
دهند، تو نیز از در صلح درآی و بر خدا توّکل کن که او 
لُوُكْم فَلَْم یَُقاتِلُوُكْم  شنوا و داناست.« و همچنین: فَإِنِ اْعتَزَ
لََم فََما َجَعَل اهلل لَکمُ  َعلَیْهِْم َسبِیالً)))(؛ »پس  َو أَلَْقْواْ إِلَیُْکُم السَّ
اگر کفار از شما کناره گیری کرده و با شما پیكار ننمودند )؛ 
بلكه( پیشنهاد صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی دهد 

که متعّرض آنان شوید.«
از دیگر اســباِب مشروعیت جنگ علیه کفار، برطرف 
ساختِن موانع دعوت مردم به اسالم است. بدین صورت 
که اگر حاکمي مستبد، مانع از گسترش تعالیم انبیای الهی 
شود و مردم را از گَرویدن به مكتب خدا بازدارد، و مانع 
رشد و تكامل معنوي مردم گردد، بر مسلمین ]به امر ولّي 
خدا[ الزم اســت که علیه او جهاد کنند و این )جنگ به 
قصِد آزادسازي مســتضعفین و رفع موانع( در حقیقت 
»دفاع« از حریم انســانیت و حّریت است.)1)( این منطِق 
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20. مفاهیم القرآن، ج  7، صص 490-489.

َّذِیَن َءامَنُواْ إِنَّ  قرآن است که مي فرماید: إِنَّ اهلل یَُدافُِع َعِن ال
َُّهْم ُظلُِمواْ َو  انٍ َكُفورٍ اُذَِن لِلَّذِیَن یَُقتَلُوَن بِأَن اهلل اَل یُحِبُّ كلُ  َخوَّ
إِنَّ اهلل َعلىَ  نَْصرِهِْم لََقدِیٌر)))(؛ »خداوند از کسانی که ایمان 
آورده اند، دفاع می کند. همانا خدا هیچ خیانتكار ناسپاسی 
را دوســت نمی دارد. به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل 
گردیده، اجازة جهاد داده شــده است؛ چراکه مورد ستم 

قرار گرفته اند و خدا بر یاری آنها تواناست.«
). در حدیث صحیح آمده اســت: پیامبر اکرم در اوج 
قدرت و صالبت، بر قبضة شمشیر خود چنین نوشته بود: 
»ِصل مَن قََطَعَک َو قُل الَحقَّ َو لَو َعلَى نَفِسَک َو أحِسن إلَى 
مَن أساء إلَیَک؛)))( با کســی که از تو بریده است، پیوند 
دوســتی برقرار کن! حق را بگو، گرچه به ضرر تو باشد 
و خوبی کن به کســی که به تو بدی کرده است.« اسالم 
در نهایت قدرت، همچنان رحمانیت خود را حفظ کرده 
است. مكتب اسالم در پي این است که بشریت پیامِ خدا 
را با جان و دل دریابــد و آنان که اهل هدایت اند، به راه 
خدا درآیند. از این رو در فقه اسالم، یك مسلمان مي تواند 
براي تعداد زیادي از کفار حربي امان بگیرد، تا نداي اسالم 
به گوش کفار رســیده، راه رشِد معنوي را بر آنان هموار 

کند.)))( 
). باید دانست که صفاتي چون »انتقام گیرنده«، »عذاب 
کننده« و »ویرانگر« در نقطة مقابل رحمِت خدا نیســت؛ 

بلكه در طول رحمت خداست؛ چون:
ـ این صفات، در جهت دفاع از مظلومین و مستضعفین 

است، و این عیِن عدالت و در نتیجه، رحمِت خداست؛
ـ انتقام خدا از ظالمین، و عذابي که بر آنان وارد مي کند، 
)هم در دنیــا و هم در آخرت( حاصل و بازخورد کردار 

خودِ آنان است؛
ـ چه بســا انتقام و عذاِب خدا موجب هشیارِي امِت 
مزبور یا عبرِت دیگر امتها گردد، پس این مقدمه اي براي 
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