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Abstract
Several verses in the holy Quran discuss about "association and interaction with nonMuslims." Most of these verses are in chapters 9 and 60 (Momtahenah, The Examined ones;
Tawbah, Repentance, respectively), and few others are in chapters 3, 4, 5, and 58 (Ale-Imran,
The Family of Imran; Nisa, The women; Ma'edah, The food; and Mojadilah, The Pleading
one, respectively). These verses apparently indicate "the prohibition of interaction and
association with non-Muslims", but the questions are what is meant by the "prohibition" and
which group of infidels are prohibited from being associated and interacted, which
necessitates a more exact and careful analysis of the verses to be answered. Using a
descriptive method to describe issues and evidence, and content analysis method, the present
paper studies the issue. The findings indicate that "prohibited association" mentioned in these
verses means prohibition of establishing any mutual association and relation with nonMuslims based on love, assistance and acceptance of their authority and guardianship, which
does not prohibit being good and doing justice towards relative infidels and those infidels
who do not fight against Muslims. Furthermore, peaceful relationships such as doing
business, political interactions, participating in contracts and treaties are not included in
prohibited association, on the condition that they are not against Muslims' interests and
Islamic esteem.
Key words: prohibited association, love, assistance, guardianship, infidel, Muslim.

1 Assistant professor of department of theology, Bu-Ali Sina University, Hamadan, gh_sobhani@yahoo.com
2 Associate professor of department of theology, Bu-Ali Sina University, Hamadan, karam_siyavoshi@yahoo.com

ژپوهشاهیتفسیرتطبیقی
سال سوم ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان ،9316
شمارۀ پیاپی( 5صفحات )35-1

Comparative Commentary researches
Vol.3, no.1, Spring and Sammer 2017, Ser. no.5
)(pp. 9-35
DOI: 10.22091/ptt.2017.1935.1152

تحلیل تطبیقی آیات «منع تولّی کافر» از دیدگاه مفسران
قاسم سبحانی فخر

1

کرم سیاوشی
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(تاریخ دریافت 96/1/22 :تاریخ پذیرش)96/5/11 :

چکیده
در آیات بسیاری از قرآن کریم موضوع «تعامل و معاشرت با غیرمسلمانان» مطرح شده است  .بیشترر ایتآ آیتات در
دو سوره «ممرحنه» و «توبه» قرار دارد .در سورههای «آل عمران ،نساء ،مائده و مجادله» نیز آیاتی بدان پرداخره اس  .ایتآ
ّ
دسره از آیات–به ظاهر ت بر «منع تولی و تعامل با غیرمسلمانان» داللت دارد؛ امتا اینکته مصوتود از ایتآ «منتع» چیست ؟ و
ِّ
ّ
کدام دسره از کفار ممنوع الرولی هسرند ،بررسی بیشرر و دقیقتر آیات مربوط را میطلبد.
نوشرار پیشرو ،با روش ارائه توصیفی مباحث و مدارک و تحلیل محروا به بررسی موضوع پرداخره اس  .از رهگترر
ّ
ایآ پژوهش به دس آمد که مصوود از «تولی ممنوع» در آیات قرآن برقراری هر گونته ارتبتاط دوستویه بتا کفتار بتر استا
ّ
کفار خویشاوند و کفتاری کته
محب  ،نورت و پریرش سرپرسری آنهاس  .البره ایآ امر از نیکی و عدال ورزی نسب به ِ
با مسلمانان سریز و دشمنی ندارند ،مانع نمیشود و ارتباط مسالم آمیز در قالب تجارت و داد و سترد سیاستی و اشترراک و
اجرماع با غیرمسلمانان در قالب معاهدات و قرار دادها ،به شرط آنکه به ضرر مسلمانان نباشتد و منااتاتی بتا ّ
عتزت است می
ّ
نداشره باشد ،مشمول تولی ممنوع نیس .
کلید واژگان :تولّی ممنوع ،م ّ
حب  ،نورت ،سرپرسری ،کاار ،مسلمان.

 .1استادیار گروه الهیات دانشگاه بوعلیسینا

)ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺳﺋول( gh_sobhani@yahoo.com -
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 .1طرح بحث
انسان موجودی اجتماعی و به اصطالح " ُّ
مدنی بالطبع" است؛ لذا ناگزیر از پیوند و تعامل
با همنوع خود است .انواع پیوندهای بشری را بر اساس پذیرش یا عدم پذیرش دین اسالم به سله
ّ
دسته کلی ملیتلوان تسسلین نملود 1 :ل ارتبلا میلان مسللمانان بلا یرلدیگر 2 ،ل ارتبلا میلان
غیرمسلمانان با یردیگر 3 ،ل ارتبا میان مسلمانان با غیرمسلمانان.

ّ
دربارۀ پیوند و تعام میان مسلمانان با یردیگر ل بلهصلورت کللی ل تردیلد و ممنلوعیتی

وجود ندارد؛ مگر در موارد اندکی که جهت در امان مانلدن از عوابلن ناخویلایند ،الزم اسلت
پارهای از جوانن اخالبی و احتیاطی مراعات گردد .به عالوه ،بر این پیوند و همبستگی تأکیلد
نیز یده است .چه بلییل  ،در جامعلۀ متعلالی دینلی ،یرلی از اصلوا اساسلی ،روابل میلان
مسلمانان ،انس و الفت آنها نسبت به هن ،یاری جستن ،یاریکردن و اطاعلت و ّ
تبعیلت از هلن
با محوریت والیت الهی است .در برآن کلرین آملده اسلتَ « :و ْال ُم ْؤم ُن َ
ونَ َو ْال ُم ْؤمنوُ ُ َع ْض ُه ُوْ ْ
ِ
ِ
َ
أ ْول ُ
يُء َع ْض ٍض(»...توبه.)11،
ِ
دربارۀ پیوند و انس میان افراد و جوامع غیرمسلمان با هن ،میتوان گفلت ،ایلن روابل در
هر سطح و به هر یرلی که وجود دایته باید ،به افراد و جوامع اسالمی بلیارتبلا اسلت؛ للذا
مورد بحث برار نمیگیرد.
اما ارتبا نوع سوم؛ یعنی روایی یا ناروایی و میزان و کیفیلت وجلود پیونلد و تعامل میلان
افراد و جوامع اسالمی با افراد و جوامع غیرمسلمان ،موضوع اصلی این پژوهش است؛ لذا جلای
این پرسش مطرح است که از نگاه برآن کرین ،به عنوان ّ
مهنترین منبع احرام اسلالمی ،روابل
مسلمانان با غیرمسلمانان ل به لحاظ فردی و اجتماعی ل چگونه باید باید؟
ّ
از اصوا مسلن اسالمی در باب پیوند با غیرمسلمانان ،حرمت و ممنوعیلت تلولی کلافران
ّ
است .بنا بر ّ
نص برآنکرین ،هر مسلمانی که نسبت به کافران تولی دایتهباید ،از آنان به یلمار
ّ
َ َّ ُ ُ َ ّ ُ
است« :و َمن َیتنلْ ِمنک  ،فإنه ِمنْ » (مائده .)51،حاا جای پرسش است که مسصود از «تولی
ّ
نسبت به کافر» چیست؟ آیا تولی کافر به معنای هرگونه انس و الفتی با آنانست؟ یا نوع خاصلی
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از آن مورد نظر است؟ و یا مفهوم دیگری غیر از انس و الفت را در بر میگیرد؟ آیا «کلافر» در
ّ
آیات تولی هر غیرمسلمانی را یام ملییلود؟ یلا تنهلا کفلاری را کله بلا مسللمانان خصلومت
میورزند و با آنها سر ستیز دارند ،در بر میگیرد؟ پرسش دیگر آن است که در برخلی از آیلات
ّ
برآن (ن  :ممتحنه ،)8،نیرلی بله گروهلی از کفلار روا دانسلته یلده اسلت ،چله نسلبتی بلین
ّ
«نیری» و «تولی» وجود دارد؟
از آنجا که این بحث بر مبنلای آیلات بلرآن ارائله گردیلده اسلت ،پاسلخ بله پرسلشهلای
مطروحه را با تحلی تطبیسی آراء ّ
مفسران در این باره باز ملیکلاوین .تلذکر ایلن نرتله ضلروری

است که این مبحث به همان اندازه که بر آراء ّ
مفسران مبتنی است ،بر بازبینی ژرفراوانلۀ آیلات
برآن و بربراری نسبت دبیق میان آنها نیز استوار است.
موضوع مورد مبحث در بالن مباحث فسهی در منابع فسهی ذی باب جهاد و موضلوعاتی
چون دارالحرب و معامالت مطرح یده است؛ لرن در دورۀ معاصر و با وجود تعامالت نلوین،
به صورت جامع و دبیق مورد بازکاوی برار نگرفته ،هرچند زوایایی از آن در بالن نگارشهلایی
اندک مطلرح یلده اسلت .مسالله «بررسلی تلوّلی و ّ
تبلری در اسلالم و مهجوریلت آن در ّاملت

اسالمی» نویتۀ محمد رضا ابراهین نژاد در یمارۀ  16از مجله سراج منیر در ساا  1393نگایلته
یللده اسللت .پایللان ناملله «بررسللی فسهللی حسللوبی مرزهللای ارتبللاطی بللا کفللار» نویللتۀ مختللار
دهرابپور ،در مسطع کاریناسی ارید و با راهنمایی علی اصغر موسوی رکنی در ساا  1385در
دانشگاه بن ارائه گردیده است .عالوه بلر آن بحیلی بلا عنلوان «روابل ابتصلادی مسللمانان بلا
کافران» نویتۀ مهدی مهریزی در کتاب «فسه پژوهی» در ساا  1319از سوی انتشارات وزارت
فرهنگ و اریاد اسالمی ،منتشر یده است .نیز مسلالی کوتلاه بلا عنلوان«بلرآن و خطلو برملز
رواب با غیر مسلمانان» در دو بخش توس منصور پورخلیل در تلاریخ  3و  4خلرداد 1395در
روزنامه کیهان به نگارش درآمده است .این مساله به صورت توصلیفی و بلا روش تحلیل محتلوا
ارائه گردیده است.

| 91

ژپوهشاهیتفسیرتطبیقی

سال سوم ،شمارۀ اول ،بهار و تابستان  ،9316شمارۀ پیاپی5

ّ
 .2گونهشناسی آیات منع تولی
آیات برآن دربارۀ منع تولی با کفار و در پاسخ به پرسشهای پلیشگفتله ،در باللن چنلد
دسته به یرح زیر باب طرح است:
ّ
 .1 .2آیات نهی از تولی دشمنان دین

ّ
این دسته یام آیاتی است که مؤمنان را از تولی دیمنان دین و کافرانی که سلر سلتیز بلا

مسلمانان دارند ،نهی میکند .عمدۀ آیات سورۀ ممتحنه جزء این گروه اسلت .برخلی آیلات از
این گروه به برار زیر است:
َ َّ ُ َ ُ ِّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َ َّ َ َْ
آیۀ یکم« :یُ َأ ُّی َُْ َّال َ
ذین َآم ُننا التت ِخذوا عدوي و عدوك أو ِليُء؛ تلقونَ ِِلوي ِْ ِعوُلمنِ ِو و ْود
َ ُ ْ َ ْ َ ِّ ُ ْ ُ َ َّ ُ َ َ َّ ُ
وُك ْ َأ َْ ُت ْؤم ُنونا ع َُّللوه َِّ .ع ُکو ْ ُ ...تس ُّور َ
وَ ِ َل ْويْ ْ
َك َف ُ
ی
ِ
و
ون
َ
الر
ونَ
ج
ر
خ
ی
.
و
ق
ال
ون
م
ك
جوُء
مُ
ع
وا
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َّ
َّ
َ
َ
بيل»( .ممتحنه )1،آیۀ کریمه ابتدا باعدۀ اسلتیناناپذیر
ِعُلمنِ ِو...و من یفضله ِمنک فقد ضل َناء الس ِ
ّ
«ممنوعیت تولی دیمنان دین» را بیان میکند ،سپس به مصلدابی از آن ایلاره ملیکنلد .چله،
برخی از مهاجرین در مدینه ل به صورت نهانی ل با مشلرکین مرله طلرح دوسلتی ریختله بودنلد!
انگیزۀ آنها از این دوستی ،جلن پشتیبانی مشرکان برای خویشان و بستگان خلود در مرله بلوده
است! (ن  :طباطبایی ،1391 ،ج ،19ص .)226ملاجرای حاطلن بلن ابلیبلتعله در ایلن زمینله
مشهور است (ن  :طبری ،1412 ،ج ،28ص38ل .41بحرانی ،1415 ،ج ،5ص352ل .)353گو
اینره آیه مذکور به پیوست چند آیۀ پس از آن ،در این زمینه نازا گردیده است.
ُ
ِّ َ َ ْ َ ُ ُ
َّ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ُ ُ
َ
نك ْ م ْ
نك ْ
یُ.ك ْ َو ظوَُ ُروا
ِ
ن
ج
ر
خ
أ
و
ین
الد
ي
ف
آیۀ دومِِ « :نمُ ینُْك الله ع ِن الذین ُْتل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َعلى ِ ْخراج ُک ْ َأ َْ َت َن َّل ْن َُ ْ َو َم ْن َی َت َن َّل ُْ ْ َف ُأولئ َك َُ ُ الظوُل ُم َ
نَ»( .ممتحنه )9،با توجله بله اینرله در
ِ
ِ
ِ
ِ

آیۀ  8از سورۀ ممتحنه ،به مؤمنان اجازه میدهد ،نسبت به کافرانی که با آنها سر سلتیز ندارنلد و

آنان را از سرزمینیان بیرون نراندهاند ،نیری کنند و با آنان به عدا و انصاف رفتلار نماینلد ،در
ّ
آیۀ  9با تأکید مؤمنان را از تولی نسبت به کافرانی که با آنها بر سر دین جنگیده و آنان را بیلرون
ّ
راندهاند ،برحذر میدارد و تولی نسبت به این گروه را موجن برار گلرفتن در زملرۀ سلتمراران
برمییمرد.
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ّ
 .2 .2آیات نهی از تولی تحقیرکنندگان نمادهای دین

ّ
ّ
ّ
دستهای از آیلات مسللمانان را نله از تلولی مطللق کفلار ،بلرله از تلولی آن دسلته از غیلر

مسلمانان که با چشن تحسیر به نمادهای اسالمی ملینگرنلد ،برحلذر ملیدارد .دو آیلۀ پلیشرو
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ َّ َ َّ َ ُ
َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ ً َ َّ َ ُ ُ ْ َ
ذین أوتنا ال ِکتُب ِم ْون
ذین اتخذوا ِینک َزوا و ل ِضبُ ِمن ال
اینگونهاند« :یُ أیُْ الذین آمننا التت ِخذوا ال
َّ ُ َ ُ ُ ً َ َ ً
َ
َ
ْ
ُ
لوى َّ
*و ِذا ن َ
يُء َو َّات ُقنا َّالل َه ِ َْ ُك ْن ُت ْ ُمؤم َ
وُِ ْیت ْ
نين َ
َْ ْبل ُک ْ َو ْال ُک َّف ََُ .أ ْ
َ
َ
ولنو اتخوذوَُ َوزوا و ل ِضبوُ
الل
ِ
ل
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ٌ َ َ ْ ُ
َ
ذ ِالك ِعأنْ ْنم الیض ِقلنَ» (مائده51،ل.)58
این دو آیه ل آیرارا ل افراد مسلمان را بازمیدارد ،از اینره کفار و اه کتابی را کله دیلن
اسالم و احرام و یعار آن را خوار میدارند ،اولیاء خویش بگیرند .رخ نمودن چنین رفتلاری از
افراد غیر مسلمان بیانگر این است که آنان بومی بیخردند و حسیست مناسل
ّ
درنمی یابند؛ لذا یایستهی تولی را ندارند.

و یلعار دینلی را

بررسی دو نگاه متفاوت در زمینۀ آیه  :برخلی از مفسلران همنلون فخلررازی و
صاحن المنار بیخردی نسبت داده یده به کافران در این آیه را به خلاطر علدم درک حسیسلت
اسالم از سوی آنلان دانسلتهانلد (نل  :فخلررازی ،1421 ،ج ،12ص ،388عبلده ،1414 ،ج،6
ص)445؛ اما صاحن تفسیر الرایف این دیدگاه را نمیپذیرد و بالعرس نبرد فرهنگی و روانلی
این ملحدان را بر ضد اسالم ،به خاطر درک درسلت آنهلا از حسیسلت انسالبلی و تحلوا آفلرین
اسالم میداند( .ن  :مغنیه ،1318 ،ج138 ،3ل.)139
صاحن من وحی السرآن ،نیز در تبیین و تأیید این نبرد فرهنگی و روانی مینویسلد« :آنهلا
به وسیلۀ اندیشه با دین اسالم روبرو نمییوند...؛ بلره با ایلن دیلن از در تمسلخر و تحسیلر وارد
مییوند .گویی که عرصه ،عرصۀ بازی و یلوخی اسلت! بله کلارگیری ایلن روش بیلانگر وارد
یدن آنها در ی

جنگ روانلی بلر ضلد باورهلا و مؤمنلان بله آن باورهاسلت .مسصلود آنهلا از

اینگونه نبرد ،کاستن از روحیۀ بوی مؤمنان و افزودن بر روحیله انلدک خلویش اسلت( .ف ل
الله ،1419 ،ج ،8ص.)235
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ّ
 .3 .2آیات نهی از تولی مطلق کافران

ّ
در برآن کرین به آیاتی برمیخورین که به صورت مطلق ،مؤمنلان را از تلولی کلافران بلاز

میدارد ،بدون این که نهی و منع را به اظهار دیمنی آنها با مسلمانان یا هلر نلوع سلتیز و مسابلله
آنها با اسالم ،مستند کرده باید .آیات زیر از این برار است:
َ َ
َ
ْ
ُْ ْ ُ َ ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ َّ
يُء م ْن ُِوَ ال ُمؤم َ
رین أ ْول َ
نين َو َم ْون َیف َضول ِذلوك فل ْوي َ ِمو َن
کُف
ِ
ِ ِ
آیۀ یکم« :الیت ِخ ِذ المؤ ِمننَ ال ِ
ِ
َ
َّ
َّ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ ً
قوُو َو ُی َق ِّوذ ُُ .ك ُ َّالل ُوه َن ْف َس ُوه َو ِ َلوى َّالل ِوه ْال َم ُ
لوير»( .آا عملران)28،
الل ِه في شيْ ٍء ِِال أَ تتقنا ِمونْ ت
ِ
خداوند در این آیه ،ابتدا گویزد میکند که مبادا مؤمنان ،کافران را بله عنلوان اولیلاء برگزیننلد.
آنگاه حالت « ّ
تسیه» را استینا میکند ،سپس مؤمنان را با دو تعبیر پیاپی تهدید میکنلد .در یلأن
نزوا این آیه از ابنعباس نس یده که جمعی از انصار با گروهی از کفار طرح دوستی افرنلده،
ّ
با آنها عسد مواالت و مؤاخات در میان آوردند و هرچه عبداللله بلن جبیلر ایشلان را از ایلن کلار
بازدایت ،سود نبخشید؛ تا آن که این آیه یریفه فرود آمد و آنان را از این کار پرهیز داد( .ن :
سیوطی ،1414 ،ج ،2ص)16
َ َُ ُ َ َ
َ
َ
وذین َآم ُ
يوُء مون ُ
الت َّتخ ُوذوا الکوُف َ
آیۀ دوم« :یُ َأ ُّی َُْ َّال َ
ُ
رین أول َ
وؤمنين أ تریودوَ أَ
ِ
ونا
ن
ِ
وَ الم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َُ ّ َ ُ
ً ً
جضلنا ِلل ِه َعليک َُلطُنُ ُمبينُ»( .نساء )144،این آیه نیز بسان آیت پیشین ل آیلرارا ل مؤمنلان را
ت
از تو ّ
لی کافران برحذر میدارد .واژۀ «الرافرین» نیز به صورت جمع و همراه با الف و الم آمده
است؛ لذا همۀ کافران را دربر میگیرد؛ خواه کافرانی کله بلا اسلالم و مسللمانان ناسلازگاری و
ستیز دایته و خواه آنانی که ساکت و بیتفاوت بایند .آیات پیش و پس از آن نیز ل کله دربلارۀ
منافسین است ل هشدار میدهد که چنانچه مؤمنان والیت کافران را بپذیرند ،در جرگلۀ منلافسین
برار خواهند گرفت و ّ
حجت الهی را بلر خلویش تملام خواهنلد کلرد و در دنیلا ملورد «مرلر و

اضالا الهی» و و در آخرت مشموا ّ
جهنن و عذاب او وابع خواهند ید.
َ ُ َ
َ
َ
يوُء َ
الت َّتخ ُذوا َالي ُْ َ
ذین َ
آیۀ سوم« :یُ َأ ُّی َُْ َّال َ
ضه ُوْ أ ْول ُ
نِ َو ّالنلوُ .أول َ
ضوضَ ،و
ع
ع
؛
يوُء
ننا
آم
ِ
ِ
ِ
ٍ
ْ َ ْ َ َّ
َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ َ ّ ُ ُ َّ َّ َ َ ْ
الیْ ِدي القنم الظ ُِلمين»( .مائده )51،روین است که این آیه نیلز
من یتنلْ ِمنک فإنه ِمنْ  َِِ .الله
ّ
به صورت مطلق ،تولی یهود و نصارا را ممنوع میکند؛ خواه آنلان دیلمنی خلود را بلا اسلالم و

مسلمانان آیرار کنند و خواه نرنند.
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َ َ
يوُء مون ُ
َ ّ ُ َ ً ً َّ َ َ َّ ُ َ
َّ ُ
رین أ ْول َ
وَ
ِ
الکُف
ِ ِ
نُفقين عأَ لْ عذاعُ اليمُ * الذین یت ِخذوَ ِ
آیۀ چهارم« :عش ِر الم ِ
ِ
ً
ُ ْ َ َ ْ َ َّ
نين! َأ َی ْب َت ُغ َ
ْال ُمؤم َ
نَ ِع ْن َدَ ُ ال ِض َّزو؟ ف ِإ ََّ ال ِض َّزو ِلل ِه َجميضوُ»( .نساء138،ل )139در این آیله ،منافسلانی
ِ
ّ
که ّ
عزت و عظمت خود را در پیوند و دوستی با کفار به ویژه یهود که از ماا و سالح و کیلرت
الله ،همان ،ج ،1ص )511جستجو میکردند ،به پلذیرش والیلت

برخوردار بودند (ن  :ف
ّ
کفار متهن میکند ،و آنان را به عذابی دردناک بشارت داده است.
َ
َ
َ َ َّ َ ً َ
َّ َ
آیۀ پنجم« :یُ َأ ُّی َُْ َّال َ
ذین َآم ُننا التت َنل ْنا ْ ْنمُ غ ِه َب الل ُوه َعل ْوي ِْ ْ ْ ْود َی ِئ ُسونا ِم َون اَ ِْخ َور ِو كموُ
ّ
َیئ َ ْال ُک َّف ُُ .م ْن َأ ْصقُب ْال ُق ُ
ن( ».ممتحنه .)13،در این آیه نیز از تولی مؤمنان نسبت به مغ لوبین
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
درگاه الهی نهی یده است .در اینره این مغ وبان ،چله کسلانی هسلتند ،تسریبلا بلین مفسلرین
فریسین اختالفی وجود ندارد؛ لذا عالمه طباطبایی مینویسد :مراد از این«بوم» ،یهود است کله
َ
َْ ْ ُ
نب َعل ْوي ِْ ْ » از آنان یاد یدهاست( .ن  :طباطبایی ،هملان:
در برآن مجید مررر با تعبیر «المغه ِ
َ ً َ
َّ
 ،1391ج ،19ص243؛ خطین ،1424،ج ،14ص )912البته ف اللله تعبیلر «ْ ْنموُ غ ِه َوب الل ُوه
َ
َعل ْي ِْ ْ » را عام میداند و ملیگویلد ،یهلود و هملۀ کسلانی را کله در برابلر رسلالت هلای الهلی

میایستند ،دربر میگیرد( .ن  :ف

الله ،همان ،ج ،22ص)112

ّ
 .4 .2آیات نهی از تولی کفار خویشاوند

ّ
در همین زمینه آیاتی وجود دارد که از تولی نزدیران و خویشان ،در صلورتی کله کفلر را
َ ُ
َ َّ ُ
برگزیده و از ایمان روی برتافته اند ،نهی میکنلد .آیلۀ «یوُ َأ ُّی َْوُ َّال َ
آعوُءك ْ َو
وذین َآم ُنونا ال تت ِخوذوا
ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ ُ ْ َ َ َ ْ
َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ
الظُل ُم َ
نَ»(توبله،)23،
ولئك َ
اْل
ِِخنانک أو ِليُء ِِ َِ اَتقبنا الکفر على
ِ
یمَُ و من یتنلْ ِمنک فأ ِ
ِ
از اینگونه است .چنان کله آیلۀ پلس از آن (توبله )24،نیلز در بیلان ایلن مفهلوم بسلیار گویلا و
رساست.

ّ
 .3تولی کافر ،گناهی فراتر از کبائر

ّ
درنگ و دبت در این آیات ،تردید بابی نمیگذارد که پذیرش والیت کافران ،تنها یل

گناه کبیره در ردیف دیگر کبائر همنون یرابخواری ،حرامخواری ،ترک نماز و روزه و مانند
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آن نیست ،بلره مطابق مفهوم روین آن ،هر مسلمانی که کافران را اولیاء خود برگزیند ،نزد خدا
ّ
هیچ جایگاه و منزلتی ندارد و به کلی ارتباطش با خداوند بطع می یود و در زملرۀ سلتمراران،
گمراهان ،فاسسان و بیایمانان برار میگیرد .چنانره عالمه طباطبایی ملیگویلد« :لحلن سلخن
در حرمت بسیۀ کبایر ّ
حتی زنا ،یرب خمر ،بمار و ظللن ،بلرله بتل نفلس ،پلایینتلر از ایلندو

ّ
(تولی کفار و رباخواری) است»( .ن  :طباطبایی ،همان )419 ،2 :و با توجله بله آیلات بلرآن،

اینگونه افراد را محروم از هدایت الهی می دانلد و حسناتشلان را بلیسلود ملییلمارد( .نل :
همان )216 ،9 ،و معتسد است که این عم  ،بیرون رفلتن از ّ
زی بنلدگی و تلرک والیلت خلدای

ّ
سبحان و برار گرفتن در زمرۀ دیمنان او به منظور از بین بردن دین است و به طور کلی این کار
تباه نمودن نظام دین است و زیانش به مراتن از کفر و یرک بیشتر است؛ زیرا دیلمنی کله راه
و روش و عداوتش ظاهر است ،باب دفع است و به آسانی میتوان از او حذر کرد؛ ّاما دوستان،

وبتی با دیمنان خدا انس بگیرند و اخالق و رسوم و ّ
سنتهای آنان در میانشان رخنه کند ،دین
و اه دین را ناآ گاهانه نابود میکنند( .ن  :همان 154 ،3 ،و ن )391 ،5 :

بدینسان ،هرچند در آموزههای اسالمی ،باالترین سلفارشهلا بلرای نیرلی و احسلان در
ّ
ّ
حق خویشان ل به ویژه والدین ل آمده است؛ لرن از پذیرش تولی آنها در صورت کفر ،به یدت
پرهیز داده یده است.

ّ
 .4مقصود از «کفر» و «تولی»

ّ
پس از ذکر آیاتی که تولی کلافران در آنهلا بلا صلراحت ممنلوع یلده اسلت ،اکنلون دو
ّ
پرسش اساسی در این باره مطرح است :یری اینره :مسصود از کفری که ممنوعیت تلولی را در
ّ
پی دارد چیست؟ و دوم آنره :مسصود از تولی که مورد منع برار گرفته است ،چه میباید؟

 .1 .4کفر ممنوع التولی

کفر در آیات مورد بحث به چه معنا است؟ آیا کفلر ،محلِ علدم ایملان اسلت یلا علدم
ایمانی است که با انرار و جحود هملراه بایلد و ّ
البتله بلین ایلندو تفلاوت اسلت و معنلای دوم
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ّ
اخص از معنای اوا است .چه ،اگر مسصود از کفر ،تنها عدم ایمان باید ،کسلانی کله دعلوت
پیامبرخدا را نشنیده بایند و ّ
حجت بر آنان تمام نبایلد ،کلافر محسلوب ملییلوند؛ وللی طبلق
معنای دوم ،این گروه کافر به حساب نمیآیند .گرچه در برخی احرام فسهی مشلترکند .راغلن
اصفهانی در تبیین معنای کفر بله ت ّ
فصلی سلخن گفتله اسلت .حاصل آنرله :کفلر بله معنلای
پویاندن ییئ است و ین را از آنجهت که افلراد را از نظرهلا ملیپویلاند ،کلافر گوینلد .بله
کشاورز نیز از آنجهت که بذر را در زیر خاک پنهان ملیکنلد ،کلافر گوینلد .کفلر نعملت و
کفران نعمت نیز همان پویاندن نعمت است که با ترک یرر رخ میدهلد .پویلاندن مراتلن و
درجات مختلف دارد که باالترینش پویاندن حسیست محِ؛ یعنی خداوند است کله بلا انرلار
اص وجود او یا انرار وحدانیت یا یریعت یا ّ
نبوت حاص مییود .واژۀ «کفران» بیشتر بلرای
انرار نعمت و واژۀ «کفر» بیشتر برای انرلار خلدا و دیلن و یلریعت بله کلار ملیرود( .نل :
راغن ،1412 ،ص .)461صاحن العین نیز کفلر را نسلیِ ایملان و نتیجله سرکشلی و امتنلاع از
ایمان معرفی میکند که چهار گونه است .1 :جحود و انرار همراه با معرفت بلبلی .2 .کفلر از
روی عناد ،یعنی امتناع زبانی همراه با معرفت بلبی .3 .نفاق که اعتراف زبانی هملراه بلا انرلار
بلبی است .4 .کفلری کله انرلار زبلان بلا بللن هملراه اسلت( .نل  :فراهیلدی ،1412 ،ج،5
ص)356

بدینسان ،همانگونه که ّ
مطهری مینویسد :تساب مسلمان و کافر از ببی تساب ایجلاب و
ّ
ّ
منطسیین و فالسلفه ل نیسلت؛ بلرله از نلوع تسابل ضلدین
سلن و یا عدم و ملره ل به اصطالح

است ،یعنی از نوع تساب دو امر وجودی است؛ نله از نلوع تسابل یلر املر وجلودی و یلر املر
عدمی(.ن  :مطهری ،1358 ،ج ،1ص )294بنا بر این ،مسصود از کفر انرار و جحلود اسلت.
ممرن است گفته یود در موارد زیادی از برآن کرین «الذین كفروا» در مسابل «الوذین آمنونا»
برار گرفته و این تساب نشان میدهد که کفر همان عدم ایمان است؛ خواه با انرار هملراه بایلد
یا نباید .پاسخ این است که تساب ایمان و کفر جای انرار ندارد؛ لرن تساب آنها از نلوع ت ّ
لاد
است که هر دو امر وجودی است؛ بنابراین آنکس که حسیست بلر او عرضله یلود ،اگلر ایملان
بیاورد ،مؤمن است و اگر امتناع بورزد ،کافر است و کسی که حسیست دین بر او عرضله نشلود،
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نه مؤمن است و نه کافر و آثار ایمان و کفر بر او ّ
مترتن نیسلت .از آننله گفتله یلد بله دسلت
میآید که مسصود از کافر در آیات مورد بحث ،افرادی است که ّ
حجت بر آنها تمام یلده و بله

ّ
حسانیت رسوا خاتن پی بردهاند؛ لرن به انگیزههای گوناگون به آن ملتزم نشوند! چنانرله بلرآن
َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ
در ّ
ذین خ ِس ُوروا
حق اه کتاب میفرماید« :الذین آتينَُ ال ِکتُب یض ِرفننه كمُ یض ِرفنَ أعنُءَ ُال
َأ ْن ُف َس ُْ ْ َف ُْ ْ ال ُی ْؤم ُن َ
نَ» (انعام)21 ،؛ یعنی آنها پیامبر خاتن را بسان پسران خلود ملییلناختند ،بلا
ِ
این وجود به آن ح رت ایمان نیاوردند.
از برخی روایات نیز همین معنا به دست میآید .برای میلاا املام صلادق(ع) ملیفرمایلد:
«مؤمن با انجام معصیت ممرن است ،ایمانش را از دست بدهد؛ ولی کافر نمییود و مسللمان

میماند و تا وبتی انرار نرند ،کافر نمییود»( .کلینی ،1411 ،ج ،2ص .)21نیز امام رضلا(ع)
َّ
َ َ َ َّ
ّ
جف القل ُ عققيقة االیمَُ ل َمن َّ
الکفور ِل َمون كوذب و َع َلوى».
وجف القل ُ عققيقة
صدق و آمن
فرمود« :
ِ
ِ
حسیست ایمان ربن خورده برای کسی که تصدیق کند و ایمان بیاورد و حسیست کفر ربن خورده
برای کسی که ترذین کند و عصیان نماید( .حمیری ،1413 ،ص)391
 .2 .4تولی ممنوع

ّ
پرسش دوم ،این است که مسصود از «تولی و اولیاء» کفار برار دادن چیست؟ بنابر سخن

لغتیناسان« ،اولیاء» جمع « ّ
وللی» و مصلدر آن «والیلت» اسلت .ریشلۀ (و ل ا ل ی) بله دو
چیزی که پیاپی و بدون فاصله پدید آیند ،گفتله یلده اسلت .سلپس ،دربلارۀ دو چیلزی کله از
جهت مران یا اعتساد یا صلدابت یلا دیلن بله هلن نزدیل

بایلند ،اسلتعماا یلدهاسلت .بلراین

اساس«والیت» در سه معنای «دوستی ،سرپرستی و یاری» به کار رفته است( .راغلن ،هملان:
ل
 .)885در مجمع البحرین نیز نس یده است کله لوللی (و ل ا ل ی) بله معنلای بلرب ،اسلت.

لوالیت (با فتحه) به معنای تدبیر و نصرت است و والیت (با کسره) به معنلای املارت ،تولیلت و
سلطنت است؛ ّ
ولی ،کسی است که تدبیر امر را عهده دار است و نیز کمل کننلده و یلاری-
رسان را ّ
ولی گویند( .طریحی ،1315 ،ج ،1ص .)455صاحن المیزان معتسد است کله والیلت

در اص  ،مالریت تدبیر است؛ چنانره ولی صغیر ،مجنون و سلفیه بله کسلی گوینلد کله تلدبیر
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ّ
محلن و محبلوب در املور یرلدیگر
امور آنها و تدبیر امواا آنها را به عهده دارد و از آنجلا کله
تصرف میکنند .این واژه در دوست بسیار کلاربرد دارد( .طباطبلایی ،هملان )151 ،3 :حاصل
اینره ّ
ولی در سه معنا استعماا مییود :دوست ،یاور و سرپرست که همان مال تدبیر است.
ل
ّ
جستجو و ّتتبع در موارد کاربرد واژه « لول لی» در برآن کرین نشان ملیدهلد کله مشلتسات
ّ
این اص معانی متفاوتی دارد .آننه در بحث حاضر مطرح است ،سه کلمه ّ
ولی ،اولیلاء و یتلوا

استّ « .
ولی» در مورد خدا ،بله معنلای مالریلت تلدبیر انسلان اسلت کله بیلان ملیدارد ،تلدبیر
َّ ْ َ َ َ
ت ت انسانها به دست خداوند استَ « :و موُ َل ُکو ْ م ْون ُ
لوير» (بسلره،
ن
ال
و
وي
ل
و
ون
م
وه
الل
وَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
 )111و نتیجۀ این تدبیر ،یاری مؤمنان و نیران و زیان کافران و فاسسان است .این والیت بخشی
از والیت تروینی خداست .همین والیت و تدبیر از آن جهت که به یاری مؤمنلان ملیانجاملد،
والیت بر مؤمنان نامیده یده « َو َّالل ُه َوليُّ ْال ُم ْؤم َ
نين» (آا عمران )68 ،بنابر اینّ ،
ولی بلودن خلدا
ِ
ِ
به معنای دوستی نیست؛ بلره تنها به معنای «مالریت تدبیر» است که از نتایج یا نشلانههلای آن
یاری مؤمنان است؛ ّاما کاربرد ّ
ولی در مورد انسانها گاهی به معنای «یاری» اسلت؛ ماننلدَ « :و
َ
َّ َّ
الظُل َ
مين َع ْض ُه ُْ ْ أ ْول ُ
يُء َع ْضض» (جاثیه )19 ،که مسصود یاری رساندن ستمراران به یرلدیگر در
ِ
َِِ ِ
َ
دیمنی با دین است و گاهی به معنای «دوستی» اسلت؛ چنانرله در بلرآن آملده اسلتْ « :اِف ْوْ
َّ
َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ٌ َ َ َّ
داوو كأن ُوه َو ِلويح َحموي ٌ » (فصللت )34 ،کله بلرار گلرفتن
ِعُلتي َِيَ أحسن ف ِإذا الذي عينك و عينه ع
« ّ
ولی» در برابر «عداوت» برینه است ،بر این که مسصود از ولی دوسلت اسلت .گلاهی نیلز بله
ْ َ
ْ
َ ْ َ
معنای رهبر ،پیشوا و سرپرست آمده است؛ چنانره میفرمایدَ « :و ْاج َضل لنُ ِم ْن ل ُدنك َو ِل ًّيُ َو ْاج َضول
ً
َ ْ َُ ْ َ َ
قيم َ
ذین َآم ُننا َّال َ
ليرا» (نساء )15 ،و مانند آیۀ «ِ َّنمُ َول ُّي ُک ُ َّالل ُه َو َُ َُ .نل ُه َو َّال َ
وذین ُی ُ
ونَ
ن
لنُ ِمن لدنك
ِ
ِ
َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ
كُو َو َُ ْ .اك ُض َ
نَ» (مائده )55 ،که ّ
حق فرملان دادن و رهبلری را بله خلدا و
اللالو و یؤتنَ الز
ِ
رسوا و امیر مؤمنان منحصر میکند.
َ
ْ
ْ
ْ
َّ
الیتخوذ ال ُمؤم ُن َ
َ
ونَ الکوُف َ
با ّ
رین أ ْول َ
توجه به آننه گفته ید ،معنای « ّ
يوُء ِم ْون
ولی» در آیهِ ِ « :
ِ
ِ
ِ
ُِوَ ْال ُم ْؤم َ
نين» و آیات مشابه ،این است که مؤمنان هرگز نباید کافران را دوست دایته و بلا آنهلا
ِ
ِ
الفت بگیرند و از آنان یاری بخواهنلد و آنلان را سرپرسلت خلود بلرار دهنلد و از آنلان متابعلت
کنند .آیات ذکر یده ،بیانگر این است که مردم برای در املان مانلدن از آسلینهلای احتملالی
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کافران ل چه یهود و نصاری و چه مشرکان و ملحدان ل بر خود یلا خلانواده و خویشلان خلود یلا
برای جلن منافع دنیوی و کسن ّ
عزت و عظمت وهمی در پی دوستی با کلافران و اسلتمداد از
آنان برمیآمدند و احیانا در بع ی از امور از آنان متابعت میکردند که خداونلد آنهلا را از ایلن
کار نهی میکند .بر فرض که بر حرمت متابعت و سرپرست بلرار دادن آنهلا بالمطابسله دالللت
ندایته باید ،به طریق اولویت ،ممنوعیت سرپرست برار دادن و اطاعت از آنهلا از آیله اسلتفاده
مییود .برخی دوستی مؤمن با کافر را که در این آیه به صورت مطلق از آن نهی یده ،سهگونه
ّ
تصور نمودهاند:

ّ
متصلور نیسلت
 1ل مؤمن راضی باید که کافر در کفر بابی بماند .این خود کفر اسلت و

که مسلمان چنین بخواهد.
 2ل مؤمن با کافر در امور زندگی معایرت و دوستی ظاهری دایلته بایلد و هملین اسلت
که در آیه منع از آن یده است.
 3ل مؤمن نسبت به کافر دلگرم باید و به واسطهی دوستی و یلا خویشلاوندی از یلاری او
اطمینان دایته باید .این هن ممنوع است( .عاملی ،1361 ،ج)51 ،2
ّ
 .3 .4منع قطعی و شدیدتر تولی در مفهوم سرپرستی

ّ
م ّ
فسران برآن کرین برای تعبیر «تولی کافران» (آنجایی که بله صلورت فعل بله کلاربرده

مییود) ،سه معنای .1 :دوسلتی کلردن .2 .یلاری جسلتن .3 .سرپرسلت بلراردادن و متابعلت
کردن را ذکر کردهاند .بدون ی  ،توّلی کافران ل ّ
حتی کافران صلح طلن ل در معنلای سلوم،
مطلسا ممنوع است .بطع نظر از آیات مورد بحث ،و بطع نظر از اولویت بطعی کله از آیلات بله
َ
َ
دست میآید .اندیشمندان دینی ،چه فسیهان و چه ّ
مفسران ،با استناد به آیاتی ماننلد« َو ل ْون َی ْج َضول
َ َ َ ُْ ْ َ َ ً
َّ ُ ْ
بيال»(نساء ،)141 ،هرگونه سیادت و ّ
تفوق غیرمسلمان بر مسللمان
کُفرین على المؤ ِمنين َ
الله ِلل ِ
را نفی کردهاند .یرف و ّ
علزت اسلالم ابت لا دارد کله هرنلوع فرملانبلرداری مسللمان از غیلر
مسلمان ممنوع باید .براین پایه ،فسیهان امامی مذهن ،احرامی به این یلرح را اسلتنتاج کلرده-
اند:
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 1ل کافر نمیتواند مال

عبد مسلمان یود؛ بنلابراین ،معاملله بلرای خریلد عبلد مسللمان

منعسد نمییود (طوسی ،1411 ،ج ،3ص.)188
 2ل کافر نمیتواند وکی در یراء عبد مسلمان یود؛ خلواه موکل مسللمان بایلد و خلواه
کافر(همان.)191 ،3 ،
 3ل یفعه غیرمسلمان بر مسلمان صحیح نیست؛ یعنی اگر یری  ،خواه مسلمان و خلواه
غیرمسلمان ،سهن خود را به مسلمانی بفروید ،یری دیگر که غیر مسلمان اسلت ّ
حلق یلفعه
ندارد (همان.)453 ،3 ،

ّ
ّ
 4ل کافر نمیتواند متلولی وبفلی یلود کله بله مسللمانان تعللق دارد(مراغلی ،1411 ،ج،2

ص)351

ّ
 5ل اجیر یدن مسلمان برای کافر به منظور خدمت جایز نیست؛ ّاما برای کار مح تردیلد

است (فاض مسداد ،1313 ،ج ،2ص.)44

 6ل جایز نیست کافر ّ
وصی بر کودک مسلمان باید( .همان).
ّ
ّ
بر اساس ادله «نفی سبی » و «لزوم پاسدایت یرف و عزت اسالم» ،بدترین نلوع تلولی،

پیروی حاکمان و مدیران جوامع مسلمان از سران و حاکمان جوامع کافر است؛ هرچند آنهلا نله
در صدد سلطه بر مسلمانان بلره بصد دوستی و صلح دایته بایند .البته برخی از مفسران علدم
جع تسل کافران بر مؤمنان را مطابق با سنن الهی تبیین نموده و سخنی بابل تأمل و تلدبر در
این باره مزرح نموده اند(.ن  :عبده ،ج ،5ص)466

 .5دوستی و اختالط با کافران صلحجو آری یا خیر؟

ّ
موضوع مهن دیگر این است که آیا تولی در معنای دوستی و یاری جستن و یاری نملودن

و امتزاج و اختال  ،با همه ابسام کافران ممنوع است؟ یا تنها با کافرانی که سر ستیز با اسلالم و
ّ
مسلمانان دارند؟ برطبق دالی ذی میتوان گفت ممنوعیت تولی به معانی ذکر یده ،عمومیلت
دارد و صرفا به دین ستیزان اختصاص ندارد.
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 .1 .5عمومیت آیات

ّ
پیش از این ،آیات تولی را به چهار دسته تسسین کردین ،گلروه اوا و دوم تنهلا دیلمنان و
ستیزجویان با مسلمانان را دربر میگرفت؛ ّاما گروه سوم و چهارم مطلق بود و بله دیلمنان دیلن
َ َ
ُْ ْ ُ َ ْ
َ َّ
وون ُِوَ ْال ُم ْووؤم َ
يووُء م ْ
رین أ ْول َ
نين» لفلل
کووُف
اختصللاص ندایللت .در آیللۀ «الیت ِخ ِ
ِ
ِ
ِ
ووذ المؤ ِمنوونَ ال ِ
ِ
«الکوُفرین» عالوه بر این که همه ابسام کفر ،یعنی ملحد ،مشرک و کتلابی را یلام ملییلود

(صادبی تهرانی ،1416 ،ج ،5ص .)86از جهت ستیز دایتن و ندایتن و اظهار دیمنی کردن و
نرردن نیز عمومیت دارد و بین این که هر ی

از این سله طائفله ،بلا مسللمانان علداوت دایلته

بایند یا نه یا اگر عداوت دارند ،عداوت خود را اظهار کنند یا نله ،تفلاوتی بائل نشلده اسلت.
ُْ َ ْ َ َ
ُْ ْ َ
َ
همینطور در آیه «یُ َأ ُّی َُْ َّال َ
ونان ُک ْ أ ْول َ
ذین َآم ُننا ال َت َّتخ ُوذوا َ
يوُء ِِ َِ ْاَوت َق ُّبنا الکف َور َعلوى
آعوُءك و ِِخ
ِ
ِ
ْ َُ
َ ُ
ْ
آعُءك ْ َو ِِخنانک ْ » اطالق دارد و اظهار دیلمنی یلر ممنوعیلت نیسلت .از
یمَُ» عبارت «
اْل ِ
سوی دیگر مراد از والیت و تلوّلی ،در ایلن آیله دوسلتی و ّ
محبلت اسلت؛ زیلرا عالبلۀ بلبلی بله
خویشانی که از دین اسالم بیگانهاند ،سبن مییود تلا فلرد ملؤمن خواسلته آنهلا را بلر انسیلاد از
رسوا اکرم(ص) ترجیح دهد و از اه ایمان کناره گیلرد و آثلار ایملان از او رخلت بربنلدد .از
جمله از هجرت از وطن مألوف خود امتناع نماید و با خویشلان و دوسلتان بیگانله خلود کله در
صف مشرکین هستند ،مبارزه ننماید (حسینی همدانی ،1414 ،ج ،1ص488ل)489
ّ
 .2 .5نفرت خداوند از کفار

عالوه بر ظهور آیات در عموم و اطالق ،معیلار و ملالک ممنوعیلت نیلز در هملۀ ملوارد
وجود دارد؛ خداوند از کفر و کافران و یرک و مشرکان نفلرت دارد و آنلان را دیلمن ملیدارد
ّ
(بسره )98،و پستترین مخلوبات نزد خود را همان کفار میداند(انفاا )55،و یرک را بلزر -
ترین ظلن مییمارد(لسمان .)13 ،هدف از آفرینش جهان و انسان ،معرفت ّ
حق اسلت .دعلوت
انبیاء همه به سوی معرفت خدا و ایمان به او و پیروی از فرامین اوست و کفلر انرلار همله اینهلا
است .پس ممرن نیست خداوند دوستی کسانی را که ملورد نفلرت او هسلتند ،روا بدانلد .آیلا
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پذیرفتنی است که خداوند بفرماید :من از فالن فرد و بهمان گروه نفلرت دارم و آنهلا ظالمنلد،
ولی یما از آنها نفرت ندایته بایید و میتوانید با آنان الفت و دوستی دایته بایید؟
 .3 .5منفور بودن کفر در منظر مؤمنان

عالوه بر آن ،در آیات برآن با صراحت ،کفر منفور اهل ایملان و ریلد یافتگلان معرفلی
یده است(.حجرات )1،کفر و فسق که منفور ید ،کافر و فاسق نیز چنین ملییلود .راز آن در
دا باب جمع نیسلت

این است که چون کفر و ایمان مساب یردیگرند ،عالبه به هر دو در ی
«مُ َج َض َل َّالل ُه ل َر ُجل ِّمن َْ ْل َب ْ
ين في َج ْن ِفه» (احزاب )4،و عالبه به یری مالزم بلا نفلرت از دیگلری
ِ ٍ
است.
ّ
ذکر بید «من ِوَ المؤمنين» در آیاتی که تولی غیر مؤمنان را ممنوع اعلالم ملیکنلد ،نیلز
گویای این است که کفر و ایمان با هن سازگار نیستند و همزمان نملیتلوان هلر دو گلروه را بله
عنوان اولیاء گرفت .چه ،کسی که کافرین را اولیاء بگیرد ،نملیتوانلد مؤمنلان را اولیلاء بگیلرد؛
چنانره مطلابق روایلات ،ایملان هملان ّ
حلن و بغلِ ّ
معرفلی یلدهاسلت( .بربلی ،1311 ،ج،1
َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َّ
وُفرا فق ْود أ ْع َغوض الل َوه َو َم ْون
ص )262در همین زمینه از امام صادق(ع) نس یده که «من أحوب ك ِ
َ َ َ ً ََ َ
َّ
َّ
َّ ُ َ َ
أ ْع َغض ك ُِفرا فق ْد أ َح َّب الل َه ث َّ ُْ «ع» َص ِودی ُ َع ُود ِّو الل ِوه َع ُود ُّو الل ِوه»( .صلدوق ،1316 ،ص.615
همو ،1362 ،ص)9
ّ
ممرن است این یبهه مطرح یود که « ّ
حن و بغِ» با «تولی و تبری» متفاوت اسلت؛
ّ
بدین صورت که ّ
حن و بغِ امر بلبی و درونی است و نیاز به ابراز و اظهار ندارد؛ ولی تولی و
تبری اظهار دوستی و دیمنی به صورت آیرار و صریح است .بر این اساس ،ممنوعیلت ّ
حلن
ّ
یعنی دوست دایتن که امری درونی و بلبی است ،مستلزم ممنوعیت تولی یعنلی اظهلار دوسلتی
نمیگردد .دوست یدن و دوستانه رفتار کردن با در دا بغِ کافران را دایلتن سلازگار اسلت؛
ّ
لذا در روایتّ ،
حن کافران با ایمان ناسازگار دانسته یده است؛ نه تولی و اظهار دوستی نسلبت
به آنها.
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میان آندو ممرلن نیسلت؛ زیلرا دوسلت گلرفتن کلافران بله

پاسخ این است که تفری
جای مؤمنان مالزم با ّ
حن آنلان اسلت .اعملاا بیرونلی و جلوارحی در صلورت تلداوم ،بیلانگر
صفات درونی و بلبی است .همانگونه که رفتار ّ
متربرانه ،جلوه و اثر کبر و پریدن رنگ چهره
و فرار از صحنه نبرد اثر ترس است ،انبسا چهره و رفتار دوستانه و توّلی نیز نشانه ّ
حلن اسلت.
بنابر این اظهار دوستی اگر آنی و مسطعی نباید ،نشانه ّ
محبلت بلبلی اسلت و بلا ایملان سلازگار
نیست.
ّ
 .4 .5ادله نهی از منکر

ل
ّاولین مرتبۀ نهی از منرر انزجار و نفرت بلبی نسبت به منرر است و بلاالترین منرلر هلن

کفر و یرک است .پس دوستی با کافران و اولیاء براردادن آنها با انزجار و نفلرت بلبلی از آنهلا
سازگار نیست(.جوادیآملی ،1388 ،ج ،13ص )633البته در دیگر معاصلی ،تلا وبتلی فسلق و
فجور برای یخص گناهرار ملره نشده باید ،انزجار بلبی از عم وی ،با دوستی بلا خلود وی
منافات ندارد؛ زیرا انزجار از معصیت مالزم با انزجلار از یلخص نیسلت ،بلرخالف جلایی کله
معصیت مانند کفر و یرک یا فسق و فجور ملره یده باید.
 .5 .5وجود مالک ممنوعیت

از سوی دیگر ایمان نور و کفر تاریری است .ایمان منبع همه خیلرات و ف لای و کفلر
منبع همه یرور و رذای است .سلوک عملی و اخالق و رفتار برخاسته از کفر ،با سلوک عملی
و اخالق و رفتار برخاسته از ایمان ،تفاوت ماهوی دارد .عدم پذیرش مبدأ جهان یلا پلذیرفتن آن
ّ
منهای پذیرش ّ
نبوت ختمیه ،سلوکی را در پی دارد که با سلوک اه ایمان یباهتی ندارد .تلولی
کافران موجن مییود ،ی

مسلمان از مسیری که اسالم و تعلیمات برآن پلیش روی او نهلاده

و او را به مسصد مورد نظر هدایت میکند ،به تدریج فاصله گیرد و در مسیر دیگری که او را بله
مسصد دیگر می لب لرد ،برار گیرد .بنابراین دوستی و انس با کافران و یلاری خواسلتن از آنهلا جلایز
نیست؛ هر چند با مسلمانان سر ستیز ندایته بایند .نتیجه آنکله ایملان یلخص مسللمان ابت لا
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دارد که وی با همسایه ،یهروند یا همرار کافرش رابطه دوستی و رفابت و انس و آملد و یلد،
ندایته باید.

1

 .6 .5منع ازدواج با مشرک

ّ
مؤید دیگر ،آیات منع ازدواج مسلمان با مشرک اسلت(.بسلره221،؛ نلور3،؛ ممتحنله)11،

دلی این منع هن آن است که همسر مشرک ل چه زوج و چه زوجه ل از طریلق اثرگلذاری منفلی
در اخالق و رفتار و عسیده یری خود را بله سلوی ّ
جهلنن ملیکشلاند .حلاا چله آن کفلار و

مشرکین سر ستیز با دین دایته و چه ندایته بایند .بیان ّ
سلید بطلن در تبیلین و تعلیل ایلن منلع

بسیار ژرف و تنبهآمیز است ،1425(.ج ،6ص)3546
 .6 .6الگوی قاطع و راهگشا

ّ
مؤید مطالن پیش گفته ،رابطۀ ح رت ابراهین(ع) با عموی کافر خلود اسلت .بلرآن در
ّ
َْ َ
ُ
ْ ُ َ
كُن ْت َل ُک ْ ُأ َْ َن ٌو َح َس َن ٌة في ِ ْعراَي َ َو َّال َ
ذین َم َض ُهِِ .ذ ُْلنا ِلق ْون ِم ِْ ْ ِِنوُ ُع َورآ ا
این باره میفرمایدْ« :د
ِ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ً
َّ
ْ
ُ
ُ
َّ
َ
ْ ُ ْ َ ّ َ ُْ ُ َ
وَ من ُِوَ الله كف ْرنُ عک ْ َو َعدا َع ْي َننُ َو َع ْي َنک ُ ال َض َ
داوو َو ال َب ْغ ُ
هوُء أ َعودا َحتوى تؤ ِم ُنونا
ِ ِ
ِمنک و ِممُ تضبد ِ
ِ
َّ
ِعُلل ِه َو ْح َود ُ »( .ممتحنه )4،م مون آیه ایلن اسلت کله رفتلار ابلراهین(ع) و همراهلان او الگلوی
مناسبی برای یما مسلمانهاست .آنها به بوم کافر خود گفتند :ما از یما و معبودهایتان بیلزارین
و آیین یما را نمیپذیر ین و میان ما و یما دیمنی و کینه پدید آمده و این دیمنی تلا وبتلی کله
تنها به خدا ایمان آورید ،ادامه دارد .مطابق این آیه ،هلر مسللمانی موظلف اسلت ،از کلافران و
منرران خدا و رسولش برائت بجوید و تا وبتی آنها به آیین یرتاپرستی برنگشتند ،نسبت بله آنهلا
ّ
دیمنی و کینه دایته بایند .مسلن است که دا پر از دیمنی و کینه نملیتوانلد دوسلتی آنهلا را
دایته باید و یاور آنها باید و از آنها یاری بطلبد و به طریق اولی نمیتواند مطیع آنها باید.
 -1شاید تنها استثنایی که می توان برای این ممنوعیت قائل شد آنجاست که این آمد و شد به قصد اثرگذاری و مایل کردن وی به اسالم
باشد.
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 .6نقدی بر یک دیدگاه
بر اساس آننه گفته ید ،این سلخن صلاحن تفسلیر المنلار اسلتوار نمینمایلد کله گفتله
است« :روا نیست ،مسلمانان با کافران دوست یوند ،در جایی که به ضرر مسلمانان است؛ ولی
مسلمانان میتوانند به وسیلۀ دوستی با آنها خود را از یریان محفوظ بدارند .بنابراین دوسلتی بلا
آنها برای جلن نفع مسلمین روا خواهد بود و دولتهای مسلمان با دوا غیر مسللمان هلنپیملان
یوند ،برای سود مسلمین و یا جلو گیری از ضرر بر آنها؛ ولی جایز نیست ،برای آنهلا ابلدام بله
دوسلتی کلافران کله در نتیجلله زیلانی بله مسلللمین دایلته بایلد ،اگرچلله از غیلر مملرلتیللان
باید»(عبده ،1414 ،ج ،3ص .)281دلی نااستواری ایلن سلخن ایلن اسلت کله بلا اطلالق آیله
ناسازگار است و مواردی که وی به عنوان استینا برمییمرد ،در عنوان تسیه داخل اسلت کله در
آیات برآن مورد ایاره برار گرفته است.

ّ
 .7نگاهی به منع تولی در روایات

در روایات متعددیّ ،
محبت نسبت به اولیای خدا و بغِ نسبت بله دیلمنان خلدا نشلانه

ایمان به یمار آمده است .برخی از این احادیث چنین است:
الف .رسوا خدا از اصحابش پرسید :کدام ریتۀ ایمان محرنتر اسلت؟ گفتنلد :خلدا و
پیامبرش بهتر میداند .بع ی گفتند :زکات .برخی گفتند :روزه .بع ی گفتند :حج و عمره و
بع ی گفتند :جهاد .پیامبر فرمود :برای هرکدام از آننه گفتید ،ف یلتی است؛ ولی هلیچیل
از آنها محرنترین ریتۀ ایمان نیست .محرنترین ریتۀ ایمان دوسلت دایلتن و دیلمن دایلتن
برای خدا ،مواالت و دوستی با دوستان خدا و ّ
تبری و بیزاری از دیلمنان خلدا اسلت( .کلینلی،
همان)126 ،2 :
ب .امام بابر(ع) فرمود :هرگاه خواستی بدانی در تو خیری هست یلا نله ،بله دا خلویش
بنگر .اگر اه طاعت را دوست میداری و اه معصیت را دیمن ،در تو خیری هست و اگلر
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اه طاعت را دیمن و اه معصیت را دوسلت ملیداری ،در تلو خیلری نیسلت و خلدا تلو را
دیمن میدارد .آدمی با محبوب خویش محشور مییود( .همان)121 ،2 :
ج .امام صادق(ع) فرمود :کسی که با حساب دین ،دوستی و دیمنی نرند ،دیلن نلدارد.
(همان)
ّ
ّ
از روایت اوا تنها ارزش واالی ّ
حن و بغِ فیالله و تولی و ّ
تبری لله به دست میآید و
ّ
ممنوعیت ّ
حن و تولی اعداء الله به دست نمیآید؛ ّاما دو حدیث دیگر به روینی بلر ایلن نرتله
داللت دارد که اه معصیت و در رأس آنان ،کفار باید مبغوض مؤمنلان بایلند و اگلر اینگونله
نباید ،خود آنها مبغوض خدا وابع مییوند.

 .8برخی شبهات و ابهامها

ّ
بررسی آیات گونهگون پیرامون مبحث «تولی غیر مسلمانان» بیانگر این نرته مهن بود کله

ّ
این تولی در هر سه معنای مطروحه آن(دوستی ،یاری ،سرپرستی) ،ممنوع است .همین دریافلت
روین از ی

سو و مالحظۀ پارهای از وابعیلات زنلدگی فلردی و اجتملاعی مسللمانان موجلن

یده است که یبهاتی به یرح ذی دربارۀ برخی از ابعاد موضوع یر گیرد:
ّ
 .1 .8شیوه تعا مل حکام اسالمی با کفار

ناگفته پیداست که گرچه مخاطن نهلی از دوسلتی بلا کلافران و یلاری جسلتن از آنهلا و
پیروی از آنان و ّ
تأسی به آنان در اخالق و رفتار ،در آیات برآن ،افلراد و آحلاد مؤمنلان هسلتند؛
ّ
ّ
لرن اگر این تولی توس حرام و ملدیران جامعله اسلالمی ،صلورت گیلرد ،بلرای مسللمانان و
ارزشها و یعائر اسالمی بسیار زیانبارتر و آسینزنندهتر خواهد بود.
ّ
 .2 .8چگونگی صلح با کفار

در برآن کرین(ممتحنه )8،با صراحت آمده است که نیری به گروهلی از کلافران کله بلا
مسلمانان ستیز و دیمنی ندارند ،مجاز است .روین است که «ممنوعیت دوستی کردن ،یلاری
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ّ
جستن و پیروی نمودن از کفار» منافاتی با «نیری کلردن و علدالت ورزیلدن نسلبت بله آنلان»
ندارد .ی

مسلمان میتواند بدون بربراری انس و الفت ،به همرار ،همسایه و یهروند کلافرش

با بید پیش گفته ،نیری و احسان کند و نسبت به آنان عدالت بلورزد .پیداسلت کله از ایلن آیلۀ
َّ
ٌ
مجاز بودن نیری به کفار ستیزنده با مسلمانان به دست نمیآید؛ بلره از آیۀ «م لح َّمد لرسلوا اللله
ل
َّ
ل َّ
لو َّال ل
ذین لم لعه أیداء لعلی الرفار» (فتح )29،به دست میآید ،نیری بله ایلن گلروه از کلافران روا
ّ
نیست؛ چه ،ایداء بودن بر آنها با نیری نمودن نسبت به آنها سازگار نیست.
همننین از آیات برآن(ممتحنه )8،به دست ملیآیلد ،هلنزیسلتی مسلالمتآمیلز بلا غیلر
مسلمانانی که بنای بی حرمتی نسبت به اسلالم و مسللمین ندایلته بایلند ،منعلی نلدارد؛ بلرله
مطلوب است و بدان توصیه یده است:
نرتۀ دیگر این که اگر دیمنان اسالم و مسللمین دسلت از نبلرد بردارنلد و علزم صللح و
سازش با مسلمانان دایته بایند ،مسلمانان نیلز ملی بایسلت بلا توکل بلر خداونلد ایلن صللح را
َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ َّ ُ ُ َ َّ ُ ْ
ميْ ال َضلي ُ »(انفاا.)61،
بپذیرندَ « :و ِِ َْ َج َن ُقنا ِللسل ِ فُجنح لُْ و تنكل على الل ِه ِِنه َن الس
 .3 .8انس و الفت با کافر قاصر

همانطور که در سابق بیان ید ،مسصود از کافر در آیات ملورد بحلث ،کسلی اسلت کله

ّ
حجت بر او تمام مییود و از ایمان امتناع میورزد و کافر باصر و بیخبر از معتسلدات راسلتین
را یام نمییود .با این حاا ،انس و الفت با این گروه نیز برای کسانی که از ایمان و معرفلت
و بصلیرت کلافی برخلوردار نیسلتند ،روا نیسلت؛ زیلرا اثلر پلذیری از عسایلد ،رفتلار ،علادات و
ّ
سنتهای آنان محتم است .البته برای صاحبان بصیرت در دیلن ،جلواز انلس و الفلت بلا ایلن
ّ
گروه به منظور هدایت آنان بعید نیست و مشموا ادله برار نمیگیرد.
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 .4 .8رفتار مهربانانه با والدین کافر

ّ
مطابق آیات برآن (توبه )23،تولی نسبت به پدر و مادر کافر ممنوع است؛ لرن ،بر اساس

آیات برآن کرین(لسمان )15،رفتار معروف و مهربانانه با والدین کلافر و مشلرک ،ملورد سلفارش
برار گرفته است.
ییخ طبرسی در تفسیر آیۀ  23توبه مینویسد« :نهی در آیه ،نهی از پذیرش والیلت ابلوام
کافر در امور دینی است؛ نه در امور دنیوی .بنابراین ،مجالست و معایرت با آنان منعلی نلدارد.
یاهدش این است که آیه در مورد کسانی نازا یده است که به جهت رعایت حلاا خویشلان،
ّ
هجرت از مره به مدینه را ترک کرده بودند» (طبرسلی ،1312 ،ج ،5ص .)25از سلوی دیگلر،
عالمه طباطبایی مالک نهی در آیه را اثرپذیری در عسیده ،اخالق و رفتار میدانلد؛ نله دینلی یلا
دنیوی بودن امور( .طباطبایی ،ج ،9ص)211
عبدالررین خطین نیز گوید :ایلن نهلی یلام مشلاعر و احساساسلت نملییلود؛ بلرله
مسصلود از آن تللرک والء و اییللار کللافران بلر مللؤمنین اسللت؛ زیللرا تلرک احساسللات نسللبت بلله
خویشاوندان ل جز برای افرادی اندک و آن هن با مشست بسیار ل ممرن نیست و یریعت سمحۀ
اسالم نیز از آن بیزارست(.خطین ،1424 ،ج ،5ص122ل )123بدین سان میتوان گفلت :اوال،
معایرت نیرو با خویشان ل به ویلژه واللدین ل مجلاز اسلت؛ همانگونله کله بلا گروهلی از غیلر
خویشان هن مجاز است .ثانیا ،اطاعت از آنها در مخالفلت بلا دسلتورهای دینلی مجلاز نیسلت؛
همانگونه که اطاعت از هینرس دیگر مجاز نیست .ثالیا ،اطاعلت از آنهلا در غیلر املور دینلی
مجاز است؛ ولی اطاعت از سایر کفار مجاز نیست .رابعا ،بطع رابطه با آنان مجاز نیست؛ ولی با
ّ
سایر کفار مجاز است.
 .5 .8عدم منع روابط تجاری و سیاسی

ّ
ّ
تولی غیر از رابطه دایلتن اسلت .آیلات بلرآن تلولی کلافران در معلانی سله گانه(دوسلتی

نمودن ،یاری کردن و پذیرش سرپرستی) را منع نموده؛ ولی رابطه دایتن بلا آنهلا را بله صلورت
مطلق منع نررده است؛ لذا اگر رواب مسلمانان با کفار در حوزههای مختللف ماننلد تجلارت،
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ّ
ّ
صنعت ،امور سیاسی ،تعلین و تعلن مشموا عنوان تولی بله معلانی یلاد یلده بایلد ،ایلن ارتبلا
ممنوع است؛ در غیر این صورت منع و حرمتی در کار نیسلت .بلراین اسلاس ،سلخن برخلی از
ّ
ّ
مفسران که گفتهاند« :اگر مسلمان با کلافر بله خلاطر همسلایگی ،تعللین و تعللن ،مشلارکت در
صنعت و یرکت و تجارت و این ببی امور دوستی کند ،چنین چیزی باالتفاق جایز است؛ زیلرا
ّ
مودت کافر در صورت افتادن در حرام ممنوع است»(مغنیه ،1318 ،ج ،2ص )41نیازمند تأمل

بیشتر است؛ زیرا مطابق برخی از آیاتی – که پیشتر ذکر ید ل صرف ّ
مودت و محبت نسلبت بله
کفار ممنوع است و نه از آن جهت که این محبت به وبوع در حلرام بیانجاملد .دور نیسلت کله

گستردن رواب با کفار بله گونلهای کله مسلتلزم گسلترش ارتبلا مسلؤلین و افلراد مسللمان بلا
مسؤولین و افراد غیر مسلمان باید و در دید و بازدیدها به صورت پیونلد صلمیمانه جللوه کنلد،
مصداق اظهار دوستی نسبت به کفار باید که جایز نباید.
 .6 .8جواز قرارداد مشترک دفاعی با شرایط خاص

همانگونه که بیان ید ،والیت نصرت نسبت به کافران ممنوع است؛ یعنی یاری خواسلتن
از آنها به جای مؤمنان ،مشروع نیست .حاا جای این سؤاا مطرح است که پیملانهلای دفلاعی
که میان ی

کشور مسلمان با کشور یا کشورهای غیر مسلمان بسته مییود ،آیا مصلداق یلاری

خواستن نیست؟
پاسخ آن است که این نوع یاری خواستن چند صورت دارد .1 :صرفا به منظور رسیدن بله
منافع دنیوی باید .2 .به منظور مسابله با باط و سرکوب کردن باط و یا به منظور احیلای ّ
حلق
باید ولی تنها راه نباید ،بلره جایگزین دایته باید .3 .بله منظلور مسابلله بلا باطل و دفلع ّ
یلر

ایرار و ضروری و راه منحصر باید.
ّ
بیتردید صورت ّاوا مشموا ادله و ممنوع است و همینطلور صلورت دومّ ،املا صلورت
سوم مجاز است؛ چنانکه پیامبراعظن(ص) برای سرکوب ایرار با مشلرکان پیملان نظلامی ام لا
نموده است( .جوادیآملی ،همان )635 ،13 :در هر صورت نتیجه این پیمانها نباید به تسویلت
دیمنان اسالم و ت عیف مسلمانان بیانجامد.
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ّ
 .7 .8منع تولی و بحث پناهندگی

آیا پناهنده یدن ی

ّ
مسلمان به کشور غیر مسلمان تولی به معنای یاری خواستن و نیز بله

معنای پذیرفتن والیت و سرپرستی و سلطه غیر مسلمان بر مسلمان نیست؟ به علالوه مسللمانانی
که در کشورهای غیر اسالمی به متابعت از والدین خود تبعه آن کشور محسوب مییوند و باید
در همه بوانین اجتماعی تابع تصمینهای آنان بایند و لو غیر مخالف با دین ،آیا والیلت پلذیری
محسوب نمییود؟

ّ
ّ
ظاهر این است که ادلۀ ممنوعیت تولی غیلر مسللمان ،ایلن ملوارد را نیلز دربلر ملیگیلرد؛

پناهنده یدن ،دروابع ،پذیرفتن حاکمیت کشلور پنلاه دهنلده اسلت و پلذیرفتن حاکمیلت غیلر
ّ
مسلمان ،افزون بر تولی ،اثبات سبی برای غیر مسلمان بر مسلمان نیز هست.
ّ
تولی و ّ
تقیه
.8 .8

ّ
ً
ُ
ّ َّ
به مست ای عبارت یریفه« :اال أَ تتقنا ِمونْ تقوُو»(آاعملران )28،و دیگلر ادلله(کلینی،
 ،1411ج ،2ص211ل )221توّلی با معلانی سله گانله آن ّ
(محبلت ،نصلرت ،والیلت) در صلورت
ّ
خوف از کفار و مشرکین منعی ندارد .روین است که این نوع تولی با وجود این یلر در وابلع
توّلی نیست؛ بلره صرفا صورت توّلی دارد .چه ،توّلی حسیسی ل همانگونه که بیان ید ل با ّ
حلن
ّ
ّ
ّ
و عالبه بلبی همراه است .بنابراین این نوع تولی استینایی ،اظهار تولی است و نه تلولی راسلتین؛
لذا آثار توّلی بر آن ّ
مترتن نیست .از این نرته نیز نباید غاف بود که ّ
تسیله معنلای وسلیعی دارد و
یر آن تنها ترس بر جان آنهن به صورت فلردی نیسلت ،بلرله آنجلا کله منلافع جملع مطلرح
استّ ،
اهمیت ویژه دارد .بنابراین ،اظهار دوستی و توسعه رواب با کشورهای غیلر مسللمان ،در

صورتی که در مجموع به تسویت مسلمانان بینجامد و به ّ
عزت مملرت اسالمی آسلین نزنلد ،از
مصادیق ّ
تسیه محسوب مییود.

 .9نتیجه

ّ
 .1تولی در برآن کرین در سه مفهوم دوستی ،یاری و سرپرستی به کار رفته است.
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 .2مسصلود از کلافر یخصللی اسلت کلله حلق و ّ
حجللت بلر او عرضلله یلده؛ لرللن آن را
نپذیرفته باید.

ّ
ّ
 .3آیات برآن مؤمنان را از هرگونه تولی ل در معانی سله گانله آن ل نسلبت بله کفلار ،بلاز
ّ
ّ
میدارد .در این میان ،از تولی به معنای سرپرستی به یدت نهی یده است.
 .4ارتبا مسالمتآمیز در بالن تجارت و داد و ستد و ایتراک و اجتماع با غیرمسلمانان
ّ
در بالن معاهدات و برار دادها مشموا تولی ممنوع نیست؛ لرن هیچ ی از این موارد نباید بله
ضرر مسلمانان بیانجامد.

ّ
 .5نیری و انصاف در حق کفاری که ستیزی با مسلمانان ندارند ،و کفار خویشاوند ل بله

ویژه والدین ل خواه به انگیزه اثرگذاری بر آنها و خواه به عنوان وظیفه اخالبلی و انسلانی ،ملورد
سفارش برآن است.
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