
  1398بهار و تابستان  / 10/ شماره پنجم / سال  اسالمی فقه و حقوق، قرآن  
87

 

  
  

 هودیعلت جواز قطع درختان  یبررس
 سوره حشر پنجم هیدر آ رینض یبن

  )بر نقد شبهات دیتأک با(
  *یفردوئ یمحمدرضا عزت

  **سیدرضا مؤدب   ______________________________________________________________  

 چکیده
از مسـائل   ،حشـر  سـوره آیـه پـنجم   در  رینضـ  بنـی  هـود یحکم قطع درختان  شناسی موضوع

بـه طـرح    ،ادشـده ی هیـ با استناد به ظـاهر آ  یبرخ. است ریدر حوزه فقه و تفس زیبرانگ چالش
 هـاي  لیـ تحل، شـبهه  نیـ فقهـا و مفسـران بـا درك ا   انـد.   پرداخته» ظلم در قرآن دییتأ« شبهه

و  فیتوصـ  باروشاست  در مقاله حاضر کوشش شدهاند.  ارائه کردهباره  گوناگونی دراین
 یبررسـ  رینضـ  بنـی  هـود یقطع درختان  درموردعالمان  گوناگون هاي دگاهید، محتوا لیتحل

آیـه پـنجم   در حکـم قطـع درختـان در     یدهد موضوع فقهـ  می حاصل پژوهش نشان. شود
تـزاحم   رو ؛ ازایـن داننـد  مـی  زیاست که عقـل و شـرع آن را جـا   » جهاد با مال«، حشر سوره

ذلـت فاسـقان    يضرورت حفظ مال و ضرورت جهاد بـرا  انیم، ادشدهیدر موضوع  یواقع
. باشـد  مـی  بـر حفـظ مـال مقـدم     ،است یانسان اتیح کننده نیجهاد تضم ازآنجاکهاست و 
، بر جواز انجام هرآنچـه حفـظ اسـالم بـر آن توقـف دارد      یفقها مبن یبرخ لیتحل همچنین

  .ستین رفتهیپذ است وو فساد  يحرمت تعد اتیآ طالقمخالف شمول و ا

قاعـده  ، انفال، جهاد با مال، هودینقد شبهه ظلم به ، رینض بنی قطع درختان: کلیدي اژگانو
  .اضطرار

                                                      
 ).1991ezzati@gmail.com( ئولمس سندهی/ نودانشگاه قممدرس آموخته دکتري و  دانش* 

  ).moadab_r113@yahoo.com( ** استاد دانشگاه قم
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  مقدمه
مزارع و مانند آن از مصادیق جرایم جنگـی اسـت کـه در    ، به درختانرساندن  آسیب

). 59ــ 58ص، 15ج، 1409، حرّ عاملی ر.ك:( از آن نهی شده است روایات معصومان
نضـیر را قطـع    بنـی  دستور داد درختان یهود، نضیر بنی در جنگ اکرمپیامبر  باوجوداین

نضـیر   بنی قطع درختان در جنگپنجم سوره حشر، قرآن کریم در آیه  1.د و بسوزانندکنن
  :کند می را تأیید

نْ لم تُمتَرَیما قَطَع لىکنَۀٍ أَوۀً عموها قائها فَبِإِذْنِ  تُمولأُص ل و يخْزِیاللَّه قهـر درخـت    :نَیالْفاس
و  همه به فرمان خـدا بـود  ، دیحال خود واگذاشت ا آن را بهید یردکباارزش نخل را قطع 

  .)5(حشر:  ندکه فاسقان را خوار و رسوا کن بود یبراى ا
برخـی  . اصلی پژوهش حاضر اسـت  پرسش ،یادشدهعلت جواز قطع درختان در آیه 

بـر اسـاس   انـد.   ی بیان کـرده گوناگون هاي دیدگاه پرسشو مفسران در پاسخ به این  فقها
، حفظ اسالم و فتح بر آن توقـف داشـته باشـد    که چنان قطع درختان دشمن، نظر مشهور

ـ  ( بر اساس قاعده اضطرار جایز اسـت  عـاملی   /283ــ 282ص، 1ج، 1408، یمحقـق حلّ
و مرحـوم صـاحب   ) 66ــ 65ص، 21ج، 1403، نجفی /32ص، 2ج، تا] [بی ،)شهید اول(

، 21، ج1403، نجفـی ( حشر استناد کـرده اسـت   آیه پنجم سورهبه باره  نیز درایناهر جو
 درصـورت جواز قطـع درختـان دشـمن    « نظریه، کریم برخی منتقدان قرآن). 66ـ65ص

» تأییـد ظلـم در قـرآن   « و بـه طـرح شـبهه    انـد  را حمل بر ظلم و تجاوز کـرده » اضطرار
  ).690ـ687ص، 1393، سهااند ( پرداخته
عـام بـه نقـض     طور بهآیات و روایات بعضی با استفاده از  نخست، پیش رو مقالهدر 

خـاص بـا    صـورت  بـه و سـپس  است پرداخته شده » تأیید ظلم و تعدي در قرآن« شبهه
قطـع  بـودن   ظالمانه« تاریخی به شبهه هاي حشر و برخی گزارش آیه پنجم سورهبررسی 
  .پاسخ داده شده است» نضیر بنی درختان

نضـیر   بنی قطع درختان در جنگ، یادشده پرسشقاله حاضر نیز در پاسخ به فرضیه م
                                                      

 ).191، ص2تا]، ج هشام، [بی / ابن372، ص1، ج1414(واقدي، » النخیل والتحریق فیها بقطع اهللا امر رسول. «1
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با این تفاوت که فقها از قاعده اضـطرار در توجیـه قطـع     ؛بر اساس قاعده اضطرار است
 توانـد بـه شـبهه    نمـی  و باشـد  مـی که خود مستلزم ظلم اند  درختان دشمن استفاده کرده

استفاده از قاعده اضطرار در مقالـه   ، ولیدهدپاسخ » نضیر بنی قطع درختانبودن  ظالمانه«
و قطع آنهـا  اند  نضیر خارج شده بنی براي توجیه قطع درختانی است که از مالکیت یهود

نضـیر از مصـادیق انفـال و     بنی درختان اساس ؛ برایننضیر نبوده است بنی مستلزم ظلم به
  .مشروع است بوده،قطع آنها از باب جهاد با مال 

  نضیر بنی غزوه. 1
قبایل یهودي بودند که پیش از ظهور اسالم براي درك پیـامبر   ازجملهنضیر  بنی یهود

، تـاریخی ازنظـر جمعیـت    هـاي  در شرق مدینه ساکن شدند و بر اساس گزارش خاتم
 369صص، 1ج، 1414، واقدي ر.ك:ند (ت بر دیگر قبایل یهود برتري داشتثروت و قدر

 مشـکم  بـن  سالم). 410ص، 1389، عارف کشفی /566ص، 1ج، تا] [بی ،هشام ابن /375و 
 »امـوال ماسـت   دلیـل  بـه شرف و برتري ما بر قوم خود « :نضیر گفته است بنی از بزرگان

  ).369ص، 1ج، 1414، واقدي(
 یهـود ماننـد   درمیـان  نضـیر  بنـی «است: نقل شده  اهمیت این قوم از پیامبر درمورد

  ).375ص، همان( »قریش است درمیانمغیره  بنی
 دراختیـار آن را اطـراف  در یثـرب و   »عجوه«هاي  وسیعی از نخلستان هاي آنان بخش

ششصـد   ،و اموال آنان هنگام خـروج از مدینـه  ) 139ص، 2ج، تا] [بی ،هشام (ابن داشتند
اراضـی  ، داشـتن ثـروت   دراختیاربا  ؛ بنابراین)374ص، 1، ج1414، واقدي( بار شتر بود

 ر.ك:ند (راوانی در اقتصـاد یهـود و شـهر یثـرب داشـت     نقش ف، متعدد هاي زراعی و قلعه
 /365ص، تـا]  [بـی  ،شریف احمد /70ص، 7جهمان،  /208ـ207ص، 1ج، 1422، عقیلی

  ).59ص، 1ج، 1415، ولفنسون
و بـا ایشـان    را شکسـتند  دومین گروه یهودي بودند که پیمان خود با پیامبر نضیر بنی

بـر اسـاس    اسـت، ولـی  اخـتالف   ،تاریخ وقـوع ایـن جنـگ    درمورد. وارد جنگ شدند
 ول سـال چهـارم هجـري اتفـاق افتـاد     األ نضیر در ربیع بنی جنگ، شده انجام هاي پژوهش
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 هـاي  گـزارش  نضـیر  بنـی  علـت جنـگ   درمـورد ). 134ــ 124ص، 1385، صادقی ر.ك:(
نضـیر و   بنی شکنی یهود پیمان ،مشترك استها  آنچه در همه گزارشمتفاوتی هست، اما 
، 1ج، 1414، واقـدي  ر.ك:( و اقـدام علیـه اسـالم اسـت     اهللا سـول سوء قصد به جان ر

، 5ج، 1392، صـنعانی  /191ــ 190 و 186صصـ ، 2ج، تـا]  [بـی  ،هشام ابن /370ـ364ص
ــی /360ص ــوي /267ص، 9ج، 1422، ثعلب ــري /51ص، 5ج، 1420، بغ ، 1407، زمخش
  ).501ص، 29ج، 1420، فخر رازي /386ص، 9ج، 1372، طبرسی /498ص، 4ج

سـوي آنـان    را بـه  مسـلمه  بـن  محمـد  پیامبر اکرم، نضیر بنی شکنی یهود پیمانپس از 
، یهودیان پذیرفتند و آماده کوچ شدند. به آنان بگو از مدینه بیرون روند :فرستاد و فرمود

و  نداز تصمیم خود منصـرف شـد  ، رئیس منافقان مدینه اُبی بن عبداهللابا وعده نصرت  ولی
 ،هشـام  ابـن  /370ــ 364ص، 1ج، 1414، واقـدي  ر.ك:( ردنـد به مسلمانان اعالم جنگ ک

  ).359ص، 2ج، 1363، قمی /191ـ190و  186صص، 2ج، تا] [بی
را در مدینه گماشت و با لشگري به فرمانـدهی حضـرت    مکتوم بن عبداهللا پیامبر

 /374ص، همـان ( پانزده روز یـا شـش شـب    ،)371ص ،1، ج1414، واقدي( علی
کـه خـارج از مدینـه در ناحیـه     را نضـیر   بنـی  قلعه) 191ص، 2ج، تا] [بی ،هشام ابن

 ،محاصـره  زمـان در . محاصره کرد ،)57ص، 2ج، 1968، سعد ابنر.ك: ( الغَرس بود
 کشته شـد  علیحضرت  دست بهسوء قصد کرد که  یهودي به جان پیامبر عزوك

  ).371ص، 1، ج1414، واقدي(
حفـظ خواهـد    را از خطر مسـلمانان شان آنها  کردند دژهاي محکم می گمان نضیر بنی

کـردن   آنان قصـد داشـتند بـا طـوالنی    ، برخی محققان معتقدند که چنانو ) 2: حشر( کرد
یهود خیبر و مشرکان را براي یاري خود ، ن مدینهامنافق ازجملهپیمانان خود  هم، تحصن

سرزمین خود  ماندن در و به باقی بارزه با مسلمانان را ممکن دانستندم رو ؛ ازاینقانع کنند
ماندن منابع و امکانات آنان در خارج از دژها شرط ادامـه حیـات    سالم ولی ،امید داشتند

، عـاملی ( تحصـن کـرده بودنـد   هـا   امید این منـابع در قلعـه   آنان پس از پیروزي بود و به
ــرهمین؛ )160و  156صصــ، 9ج، 1995 ــامبر اســاس ب ــان نخــل پی  دســتور داد درخت

نضیر  بنی رئیس قبیله اخطب بن حیی .)372ص، 1، ج1414، واقدي( نضیر را قطع کنند بنی
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پیـام   به رسول خـدا  ـ دلیلی براي ادامه تحصن نداشت، نضیر بنی که با نابودي منابع ـ
 دهیم و از شـهر تـو بیـرون    می تناي  به آنچه خواسته؟! کنی می چرا درختان را قطع :داد
 سرانجام. شتر همراه خود ببرید مرتبهنید یک توا می اکنون فقط: فرمود پیامبر. رویم می
از مدینـه  ، گذاشـتن امـوال و اسـلحه خـود     نضیر تسلیم شد و حاضر شدند با برجاي بنی

  ).374ـ373ص، همان( خارج شوند

  کریم در قرآنو تعدي به شبهه تأیید ظلم  پاسخ نقضی. 2
تأیید « به طرح شبهه ،حشر آیه پنجم سورهبا استناد به  کریم برخی منتقدان قرآن
 بعضـی  کـه  درحالی ،)690ـ687ص، 1393، سهااند ( پرداخته» تعدي و ظلم در قرآن

در آنها بر حرمـت تعـدي و ظلـم تأکیـد      زیرا ؛کنند می آیات قرآن این ادعا را نقض
  :ازجمله؛ شده است

کنندگان  تجاوز نکنید که خدا تعدي: و از حد، نَیحب الْمعتَدیو التَعتَدوا إِنَّ اللَّه ال« )الف
  ).87: مائده/ 190: بقره» (دارد را دوست نمى

انجـام   ؛ بنـابراین بیانگر نهی مطلق از هرگونه اعتداسـت مذکور در آیه » التَعتَدوا« فعل
 ر.ك:( حـرام اسـت  ، از دیدگاه آیـه یادشـده   ،ه عنوان ظلم بر آن صادق باشدکهر عملى 
، 2ج، 1414، رشـید رضـا   /470ص، 1ج، 1415، آلوسـی  /61ص، 2ج، 1390، طباطبایی

  ).188ص، 1ج، 1425، شاذلی /280ص
  :نوشته استمذکور در تفسیر آیه  مکارم شیرازي اهللا آیت
ت اصـول اخالقـى   یـ رعاـ   حاضـر ى عصر ها جنگبرخالف ـ   ى اسالمىها جنگدر 

ى یه توانـا کـ سانى کو  ن بگذارندیه سالح بر زمکمثالً افرادى  ؛ه شده استیفراوانى توص
، همچون مجروحـان  ا اصوالً قدرت بر جنگ نداشته باشندی دباشن جنگ را از دست داده

هـا   اهان و زراعـت یگ ،ها باغستان .رندید مورد تعدى قرار گیان نباکودکزنان و ، رمردانیپ
 دنى دشـمن یهـاى آشـام   آبکـردن   از مواد سـمى بـراى زهرآلـود   و  دنربب میاند ازینبارا 
  ).20ص، 2ج، 1371، مکارم شیرازي( نندکد استفاده ینبا) روبىیکى و میایمیجنگ ش(

 الْبِـرِّ  م عنِ الْمسجِدالْحرامِ أَنْ تَعتَدوا و تَعـاونُوا علَـى  کم شَنَآنُ قَومٍ أَنْ صدوکجرِمنَّیو ال... « )ب
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ه کتى یو خصومت با جمع :دالْعقابِیاللَّه شَد اللَّه إِنَّ واتَّقُواعدوانِ وال الْإِثْمِ و التَعاونُوا علَى  تَّقْوىوال
د شما را وادار به تعدى ینبا، بازداشتند ]هیبیدر سال حد[ شما را از آمدن به مسجدالحرام

ـ نکتعاون یکدیگر زگارى با یى و پرهیکدر راه ن ]همواره[ ند وکو ظلم  در  ]هرگـز [ د وی
ه مجـازات خـدا   کـ د یزیخدا بپره ]مخالفت فرمان[ د و ازکنیارى نکراه گناه و تعدى هم

  .)2(مائده:  » د استیشد
نیز از مطلق ظلم و تعدي به حقوق دیگران حتی بـاوجود دشـمنی و    یاد شدهدر آیه 

اسم جـنس محلـی بـه الـف و الم و     » الْعدوانِ« کلمه همچنین. بغض آنان نهی شده است
 ر.ك:( گیـرد  دربرمـی انواع تعدي و ظلم را  یتمام ،سرانمفید عموم است و از دیدگاه مف

). 69ص، 6ج، 1411، زحیلـی  /230ص، 3ج، 1415، آلوسی /9ص، 2ج، 1414، شوکانی
مقصـود از  « :و گفته اسـت  داند میت اسالمی این آیه را بیانگر اساس سنّ طباطباییعالمه 
 »نـاموس آنـان اسـت   مـال و  ، تعدي به حقوق حقه مردم و سلب امنیت از جان، عدوان

  ).163ص، 5ج، 1390، طباطبایی(
ـ لهِم السحت لَبِـئْس مـا   کعدوانِ و أَوال ثْمِاإلِ فی سارِعونَیراً منْهم یثک  و تَرى« )ج  :عملُـونَ یانُوا ک

چـه  ! ننـد ک شتاب مى، خوردن مال حرامو  ه در گناه و تعدىکنى یب ارى از آنان را مىیبس
  .)62(مائده: » دادند ه انجام مىکارى کزشت است 

بیـانگر آن اسـت کـه یهـود     ، عالوه بر داللت بر حرمت ظلم و تعدي یادشدهآیه 
آنان همواره براي ظلم و  بیشتربلکه  اند، تنها مورد تعدي و ظلم قرار نگرفته حجاز نه

کـه بـر   شود  استفاده می» عملُونَیانُوا ک« از عبارت همچنین .کوشیدند میستم به مردم 
مکـارم  انـد (  ستمگري و خوردن مال نامشروع همانند رشـوه و ربـا مـداوت داشـته    

  ).446ص، 4ج، 1371، شیرازي
نشانه [ :حب الْفَسادیلَّه الوال نَّسلَوال الْحرْثَ کهلیها و یفْسد فیرضِ لاألَ فی  و إِذا تَولَّى سعى« )د

در راه ، ]شـود  و از نزد تـو خـارج مـى   [ گرداند برمىه روى کهنگامى  ]هکن است یا، آن
ه کـ نیبـا ا [ سـازد  ان را نـابود مـى  یـ هـا و چهارپا  زراعتو  ندک وشش مىک نیفساد در زم

  .)205(بقره:  »دارد خدا فساد را دوست نمى ]داند مى
تـرین مصـادیق آن نـابودي     بر حرمت مطلق فساد داللت دارد که از مهـم  یادشدهآیه 
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هالکـت حـرث و نسـل     ،از دیـدگاه برخـی مفسـران   . درختان است نسل و قطع ،حرث
یا حیـوانی   اعم از موجودات زنده نباتی ؛بردن هرگونه موجود زنده است ي ازمیانامعن به

ظلـم و تعـدي   ، قـرآن کـریم   ؛ بنـابراین )74ص، 2ج، 1371، مکـارم شـیرازي  ( و انسانی
بیانگر حرمت تعـدي   یادشدهبلکه آیات ، کند نمی هالکت حرث و نسل را تأیید ازجمله

  .ندا و ظلم در قرآن
از اعمال  اند، در برخی روایات که محدثان فریقین در ابواب جهاد ذکر کرده همچنین

  :ازجمله؛ ظالمانه به دشمن نهی شده است
ه ثُم یدینَ یسهم بۀً دعاهم فَأَجلَیبعثَ سرِیإِذَا أَراد أَنْ  اهللا رسولانَ : کقَالَ عبداللَّه ابی عنْ

لَاتَغُلُّوا و لَاتُمثِّلُوا و لَاتَغْدروا  اهللا رسولاللَّه و علَى ملَّۀِ  لِیسبِ یاللَّه و بِاللَّه و ف رُوا بِسمِیقُولُ سی
از امـام   :... هـا یإِلَّا أَنْ تُضْـطَرُّوا إِلَ اً و لَا امرَأَةً و لَاتَقْطَعوا شَجراً یاً و لَاصبِیخاً فَانیو لَاتَقْتُلُوا شَ

زمانی کـه قصـد داشـت لشـگري را بـراي       رسول خدا که روایت شده است صادق
با نام خدا حرکت کنید و از او استعانت بجوییـد و در   :گفت می به آنها، جهاد اعزام کند

ننماییـد و خیانـت   مکر و حیلـه نکنیـد و مثلـه     .راه او و بر آیین پیامبرش استوار باشید
 درصـورت مگـر   ،شید و درختی را قطـع نکنیـد  کودکان و زنان را نکُ، نکنید و پیرمردان

  .)138، ص6، ج1407/ طوسی، 27، ص5، ج1407(کلینی،  ضرورت
و  در منابع حدیثی نقل شدههاي گوناگون  شکلمشابه این روایت به  گفتنی است

کـردن   غـرق ، نخـل و زراعـت   زدن درختـان  آتـش ، در آنها از کشتن افـراد مجـروح  
، 1409، حرّ عـاملی  ر.ك:( نهی شده است... ریختن سم در بالد مشرکان و، دشمنان

  ).59ـ58ص، 15ج
در  کـه  نـد؛ چنـان  نضیر نیز به حرمت ظلم و فساد در اسالم معترف بود بنی یهود

اي   ؟!لم تَقْطَع النّخْلَ ادالْفَس تَنْهى عنْ نْتک کإنّ !ا محمدی« :زمان قطع درختان نخل گفتند
(واقـدي،  » ؟!کنـی  مـی  چرا درختان نخـل را قطـع  ، کردي می تو از فساد نهی !محمد
  ).373، ص1، ج1414

نضیر از بـاب   بنی شود که قطع درختان استفاده می یادشدهاز آیات و روایات  بنابراین
  .ظلم نبوده است
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3 .کریم لّی به شبهه تأیید ظلم و تعدي در قرآنپاسخ ح  
» تأییـد ظلـم و تعـدي در قـرآن    « مسـتند قرآنـی شـبهه   ، در مقدمه اشاره شد که چنان

نضـیر را   بنـی  حشر است که قطع درختان در جنـگ  آیه پنجم سوره ،کننده گمان شبهه به
نضیر در پاسـخ   بنی بررسی دلیل مشروعیت قطع درختان در جنگ رو ؛ ازاینکند می تأیید

  .ضروري است یادشدهبه شبهه 
. و دالیل ضرورت این اقدام بررسی شـود ها  براي پاسخ به این شبهه الزم است زمینه

نضـیر بـه مسـلمانان اعـالم جنـگ داد و از       بنـی  یهـود ، تـاریخی  هـاي  بر اساس گزارش
فرسایشی و تشکیل ائتالف با  یشود که هدف آنان ایجاد جنگ می محاسبات آنان استفاده

؛ مشرکان و منافقان علیه اسالم و درنتیجـه تضـعیف و شکسـت مسـلمانان بـوده اسـت      
  :گفتگونه  اینشکنی به یاران خود  نضیر پس از پیمان بنی رئیس اخطب بن حیی که چنان

 .آوریـم  مـی  بـه داخـل   ،هرچه الزم داریم .بندیم می راها  کنیم و راه می را اصالحها  قلعه
آب دژها هم  .کنیم و غذا هم براي یک سالمان کافی است می را به داخل منتقلها  سنگ
 بتواند یک سـال بـه محاصـره مـا ادامـه دهـد       کنیم محمد نمی گمان. شدنی نیست تمام

  ).368ص، 1ج، 1414، واقدي(
مـانعتُهم   و ظَنُّـوا أَنَّهـم  « :ده اسـت کربیان گونه  اینرا  باره دراینقرآن کریم راهبرد یهود 

شان آنها را از عذاب الهى  مکه دژهاى محکردند ک ز گمان مىیخودشان ن؛  اللَّه حصونُهم منَ
  .)2(حشر: » شود مانع مى

  اند: گفته باره درایننویسان معاصر  برخی از سیره
نضـیر داراي غـرور و تکبـر و امکانـات و قـدرت بودنـد و خـود را در قبـال          بنی یهود

مبارزه با مسلمانان را ممکن تلقی کـرده و چنـان    رو ؛ ازایندیدند می قدرتمند مسلمانان
این امکان بـراي آنـان    ،کردند که اگر مدت مواجهه با مسلمانان طوالنی شود تصور می

یهـود خیبـر کـه     خصـوص  بـه . قانع کننـد ، پیمانان خود را براي یاري وجود دارد که هم
اُبـی و یـارانش را تـا بتواننـد بـه وعـده        بن ز عبداهللاداراي عده و افراد زیادي بودند و نی

ثبـات   مدینه را بـی ، وفا کنند و یا حداقل با ایجاد شورش داخلی، نصرتی که داده بودند
نضـیر   بنـی  شان نیز ممکن بود که حرکت کرده و به پیمانان کنند و نیز براي قریش و هم

  ).156ص، 9ج، 1995، عاملی... (بپیوندند و
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تعبیر » الذین کفروا« نضیر به بنی سوره حشر از یهود 2کریم در آیه  قرآن همچنین
اسـت  » فاسقان« خواري، کند که علت قطع درختان می بیان 5در آیه ، اما استکرده 

پیمانان آنان  بر هم ،نضیر بنی و این تنوع حاکی از آن است که فاسقان عالوه بر یهود
 دیگـر  عبـارت  به ؛)161ص، همان( دارد مسلمانان متظاهر و منافق نیز داللت ازجمله

 یهـود خیبـر و مسـلمانان متظـاهر    ، مشـرکان ، نضـیر  بنـی  ائـتالف ، مقصود از فاسقان
و قطع درختان نخل براي خواري این ائتالف بـوده اسـت کـه بـا     باشد  می) منافقان(

ضـربه بـه    ،هماهنگی و تجهیز نیـرو و درنهایـت   دنبال به، شدن مدت تحصن طوالنی
  .اسالم و نابودي آن بودند

 ازسـوي آنان کردن  امکان یاري، شد تر می نضیر طوالنی بنی هرچه تحصن اساس براین
توانستند با آنان همراه شوند  می گرفت و حتی مشرکان نیز می منافقان و یهود خیبر قوت

؛ تصـرف کننـد  آنجـا را نـاامن یـا    ، و سـپاه او در مدینـه   پیامبر شمردن خأل و با مغتنم
تنهـا  ، قطع درختان یهود که براي آنان ارزش مـادي و معنـوي فراوانـی داشـت     رو ازاین
کشـاورزي   راهچه آنکه امرار معاش آنان از  ؛داد می بود که معادله جنگ را تغییراي  نقشه

. امیدي به ادامه حیات در مدینـه نداشـتند   ،و پرورش نخل بود و با نابودي درختان نخل
یهود نخل را : «روایت شده است که ؛ چنانن دلبستگی خاصی به نخل داشتندآنا همچنین

آنـان بـه ایـن     ولـی ، )644ص، 1، ج1414، واقدي» (از کودکان خود بیشتر دوست دارد
نضـیر   بنـی  تواند به نقشه قطع درختـان  می نقطه ضعف خود فکر نکرده بودند و آیه ذیل

ـ ح فَأَتاهم اللَّـه مـنْ  « :اشاره داشته باشد ه گمـان  کـ  آنجـا  خداونـد از امـا   :حتَسـبوا یثُ لَـم  ی
قُلُـوبِهِم   یو قَذَف ف« ممکن است ناظر به جمله) یا 2(حشر: » به سراغشان آمد ،ردندک نمى

  .در همان آیه باشد» الرُّعب
 حفظ دین اسالم و خواري کـافرانِ  دلیل به، نضیر بنی قطع درختان در جنگ هرحال به

، نضیر مشخص شـد  بنی اکنون که ضرورت قطع درختان. ضرورت داشته استنضیر  بنی
 چگـونگی مشـروعیت قطـع درختـان در جنـگ      درمـورد موجود  هاي به بررسی تحلیل

  .پردازیم می نضیر بنی
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  نضیر بر اساس اصل وجوب حفظ اسالم بنی ضرورت قطع درختان. 3ـ1
غلبه مسلمانان بر آن توقـف  شود که هرآنچه فتح و  می از کلمات برخی فقها استفاده

مما یتوقـف  «، »مما یتوقف علیه الفتح« چوندر جنگ با دشمنان جایز است و عباراتی  ،دارد
، 1ج، 1408، یمحقق حلّ( بر آن داللت دارند» الفتح مما یرجی به« و» سالماإلعلیه حفظ بیضۀ

، 21ج، 1403، نجفــی /32ص، 2ج، تــا] [بــی ،)شــهید اولعــاملی ( /283ـــ282ص
و بـراي  » نیـافتم  باره درایننظر مخالفی : «گفته است صاحب جـواهر  که چنان )؛66ـ65ص

در قطع درختان طـائف و نیـز    سیره پیامبر، حشر آیه پنجم سورهاثبات این موضوع به 
  ).66ـ65، ص21، ج1403، نجفی( ده استکراستناد  1غیاث بن حفصروایت 

معتبري یافت نشد و از دیـدگاه برخـی   هیچ دلیل » الفتح کل ما یرجی به« قاعده درمورد
، شـود  مـی  این قاعده دلیل معتبري ندارد و تنها چیزي که از ادله معتبر اسـتفاده ، محققان

 صـاحب جـواهر  ضرورت حفظ بیضه اسالم در دایـره مـوازین شـرعی اسـت و مسـتند      
تـوان از عبـارات فقهـا     نمـی و  مشخص نیست ادعاي عدم خالف در این قاعده درمورد

  ).34ـ33ص، 1392، فاضل لنکرانی( د که متعرض این کبراي کلی شده باشنداستفاده کر
ان تـو  نمـی  ،نداموري که مصداق ظلم و فسـاد  وسیله بهبراي حفظ اسالم  اساس براین

این قاعده در مـواردي کـاربرد دارد کـه احکـام در      زیرا؛ دبه قاعده اهم و مهم استناد کر
مکلف در زمان اجراي حکمـی کـه    که چنان؛ یابند 2واقعی با یکدیگر تزاحم، مقام امتثال

                                                      
اء و     سأَلْت أَبا عبد اللَّه غیاث، قال: بن عن حفص. 1 الْمـ لَـیهِملَ ع أَنْ یرْسـ وزلْ یجرْبِ هلِ الْحنِ أَهائدنْ مینَۀٍ مدنْ مع

ـ  تُحرَقَ بِالنَّارِ أَو تُرْمى بِالْمجانیقِ حتَّى یقْتَلُوا و فیهِم النِّساء والصبیانُ والشَّیخُ الْکبِیرُ واألُ ینَ والتُّجمل سـنَ الْمى مارس ار
ارةَ   درمـورد  از امـام صـادق  : ... فَقَالَ یفْعلُ ذَلک بِهِم و لَا یمسک عنْهم لهؤُلَاء و لَا دیۀَ علَیهِم للْمسلمینَ و لَا کفـَّ

آنهـا   یا، روي آنها باز کرد [تا ازبین بروند] که آیا جایز است آب را بهپرسیدم یکی از بالد اهل جنگ 
ن آنـان زنـان و کودکـان و    میـا در کـه  ، درحـالی یا با منجنیق هدف قرار داد تا کشته شـوند را سوزاند 

تـوان   نمـی  این کارها جایز اسـت و فرمود:  امام؟ سالمندان و اسیرانی از مسلمانان و تاجران هستند
نان بر مسلمااي  شدگان هیچ دیه و کفاره خاطر آنان دست از غلبه بر کفار برداشت و نسبت به کشته به

 ).28ص، 5ج، 1407(کلینی،  واجب نیست
بـرداري   در مقام امتثال و فرمـان  ،ست که دو حکم که در صحت آنها تردیدي نیستمعنا بدینتزاحم . 2

اصـولیان معتقدنـد   . تواند به هردو عمل کند و ناگزیر باید یکی را انتخاب کند نمی ند که مکلفا چنان
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راهی جز انتخاب اهم در مقابـل مهـم نداشـته    ، در تزاحم با حکم دیگر قرار گرفته است
 ولـی ، عمران از پذیرش والیت کفار نهی شده اسـت  سوره آل 28در آیه  مثال براي؛ باشد
 عنـوان  بـه حفـظ جـان   حکـم  ، یابداجراي این حکم با حکم حفظ جان تزاحم  چه چنان

در  کـه  ؛ چنـان شود می حکم عدم پذیرش والیت کفار موقتاً لغو مصلحت اهم اجرا شده،
میـان   ولـی  ،به این موضـوع اشـاره شـده اسـت    » إِالَّ أَنْ تَتَّقُوا منْهم تُقاةً« ذیل آیه با عبارت

مـالك   ؛ چراکـه تزاحم واقعـی وجـود نـدارد   ، مصلحت حفظ اسالم و عدم فساد و ظلم
گـاه مسـتلزم    حفظ اسـالم هـیچ   رو ؛ ازاینرفتن فساد است میانجعل حکم حفظ اسالم از

انجام فساد و ظلم نیست و اراده شارع مقدس بر آن است که اسالم بـر اسـاس مـوازین    
در آیات بیانگر حرمـت تعـدي و    که چنان؛ نه بر اساس تعدي و فساد، شرعی حفظ شود

  :جملهاز؛ ظلم به این موضوع اشاره شد
و خصـومت بـا    :الْمسـجِد الْحـرامِ أَنْ تَعتَـدوا    م عنِکم شَنَآنُ قَومٍ أَنْ صدوکجرِمنَّیو ال« )الف

جمعیتى که شما را از آمدن به مسجد الحرام (در سال حدیبیه) بازداشتند، نبایـد شـما را   
  .)2(مائده:  »وادار به تعدى و تجاوز کند

 كشما را به گناه و تـر ، تىیدشمنى با جمع :أَالَّ تَعدلُوا  م شَنَآنُ قَومٍ علىکجرِمنَّیو ال« )ب
  .)8(مائده: » شاندکعدالت ن

یادشـده   از آیـات ، و نیز تقابل واژه عدل با ظلـم » شَنَآنُ قَومٍ« به اطالق عبارت باتوجه
  .شود می استفاده ظلم براي حفظ اسالم ازجملهنفی هرگونه ظلم در همه حاالت 

 درمعـرض خدا را  :النَّاس التَجعلُوا اللَّه عرْضَۀً لأَیمانکم أَنْ تَبرُّوا و تَتَّقُوا و تُصلحوا بینَ و« )ج
مـردم   درمیانسوگندهاى خود قرار ندهید و براى اینکه نیکى کنید و تقوا پیشه سازید و 

 1.)224(بقره: » کنیدسوگند یاد ن، اصالح کنید
                                                                                                                             

اهم را مقدم داشته و مهم را در آسـتان  ؛ م و مهم مراجعه کردباید به قاعده اه در هنگام تزاحم احکام
 .آن قربانی کرد

مکارم شیرازي بر لـزوم   اهللا آیتترجمه یادشده از هست؛ نظر  بقره اختالفسوره  224در ترجمه آیه . 1
 ازجملـه ترجمـه برخـی مترجمـان قـرآن      ، ولـی گرایی در دایره موازین شرعی داللـت دارد  مصلحت

محمدمهدي فوالدونـد و حسـین انصـاریان بـر موضـوع      ، علی موسوي گرمارودي، یعبدالمحمد آیت
 .نداردداللتی یادشده 
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نهـی شـده اسـت و از     از سوگندخوردن به خداوند براي برقراري اصالحدر این آیه 
هـاي واالي   نهـادن ارزش  گرایی به قیمت زیـر پـا   مصلحتشود که  می مفهوم آن استفاده

  .و انجام ظلم و فساد براي حفظ اسالم جایز نیستاسالمی 
 انـد؛  جایز ندانستهگرایی خارج از دایره موازین شرعی را  فقهاي اسالمی نیز مصلحت

ـ   طوسیاز دیدگاه شیخ  مثال براي عهـده   هنحوه قرارداد با اهل ذمه براي مصلحت اسـالم ب
اندیشی او که در تضاد بـا احکـام    کند مصلحت می تأکید حال درعین، ن استاناامام مسلم

  ).52ص، 2ج، 1352، طوسی(باشد  میخارج از اعتبار  ،شریعت است
مخالف شـمول   ،»الفتح کل ما یرجی به« براي قاعده جواهرصاحب دالیل  اساس برهمین

روایـات قطـع درختـان    بایـد   رو ؛ ازایناستو اطالق آیات بیانگر حرمت فساد و تعدي 
 1؛دحمل بر حالت اضطرار کـر  ـ در فرض صدور ـ را غیاث بن حفصطائف و نیز روایت 

و روایـت  نیسـت  مدح و توثیقی  ،غیاث بن حفصدر روایت  محمد بن قاسم درمورداگرچه 
  .یادشده ضعیف است

 بنـابراین  2؛ارائه خواهد شد تري تحلیل دقیق درادامهحشر نیز  آیه پنجم سوره درمورد
  .دکرتحلیل » الفتح کل ما یرجی به« توان با قاعده نمی ،نضیر بنی در جنگرا قطع درختان 

  نضیر بنی درختانبودن  غیرمثمربررسی . 3ـ2
اسـتفاده  » نَـۀٍ یل« از کلمـه  ،حشر آیه پنجم سورهکه در اند  تحلیل کرده گونه اینبرخی 

در روایات از قطع درختـان مثمـر نهـی     که درحالی، نخل غیرمثمر است معناي بهشده که 
  ).161ص، 6ج، 1421، سهیلی( شده است

لغت و اهل بیشتر آنکه مخالف نظر  ازجمله؛ باشد می رو روبهاین دیدگاه با اشکاالتی 
                                                      

. گفتنی است مقصود از حالت اضطرار در فقه شیعه، موارد مشروعی است کـه مصـداق تجـاوز    1
، 1403هاي فقهی به احکام آن اشاره شده است (ر.ك: نجفی،  نیستند؛ ازجمله تترّس که در کتاب

  ).68ص، 21ج
اطالق امر به مقاتله با کفار  ازجملهبه دالیل دیگري » الفتح کل مایرجی به« صاحب جواهر براي قاعده. 2

 .شویم نمی متذکر آنها، با آیات حرمت تعدي باتوجه به مخالفت دالیل ایشاناشاره کرده است که 
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اي مـن نخلـۀ   : «معنـاي لینـه گفتـه اسـت     درمورد اصفهانیراغب  مثال ؛ برايمفسران است
از مجاهد نقل کرده است که لینـه   طوسیشیخ ). 257ص، 1412، راغب اصفهانی» (ناعمۀ

نقل شده  نیز مجاهداز ). 561ص، 9ج، تا] [بی ،طوسی( شود می به همه انواع نخل اطالق
بسـیاري از مفسـران   ). 389ــ 388ص، 9ج، 1372، طبرسـی (» هی نخلـۀ کریمـۀ   و: «است

انـد   مطلق نخل دانسته معناي بهلینه را ... و زهري، قتاده، عکرمه، عباس ابن ازجملهنخستین 
  ).23ـ22ص، 28ج، 1412، طبري(

  :نقل شده است که ؛ چنانباشد میتاریخی  هاي مخالف گزارش تحلیل یادشدهبراین  افزون
ـ النّسـاء الْج  الْعجوةُ شَقّلَما قُطعت فَ ونَ بِالْو  و، ضَـرَبنَ الْخُـدود   و، وبی عــ د زمـانی کـه    :لِی

را خراشـیده و  هـا   چهـره ، هـا را چـاك داده   زنان گریبـان ، ] عجوه قطع شدندهاي [نخل
  .)373، ص1، ج1414(واقدي،  دادند اندوه ناله سر به

؛ آنهاسـت بـودن   دهنـده مثمـر   نشـان  اعتراض مهاجران به قطع درختان نخلهمچنین 
  :نقل شده استگونه  ایناز مجاهد  که چنان

ضعى باجِرِ نَههنْ قَطْعِیالْمضًا ععالنَّخْلِ نَ ب ،ـ    و ـا هیقَـالُوا إِنَّم   مـلسالْم مغَـانن امهـاجر  : نَیم
سـلمانان  م هـاي  درختان نخل غنیمت: یکدیگر را از قطع درختان نخل بازداشته و گفتند

  .)188، ص6، ج1404/ سیوطی، 23ـ22، ص28، ج1412(طبري،  است

  حکم قطع درختان براي پیامبربودن  نادرستی اختصاصی. 3ـ3
آن اسـت کـه ایـن حکـم مخصـوص      ، نسـبت داده شـده   دیدگاه دیگر که به اوزاعی

  ).161، ص6، ج1421سهیلی،  ر.ك:( است پیامبر
، زیرا اگر قطع درختان نخل مصداق ظلـم نباشـد   ؛تواند صحیح باشد نمیاین دیدگاه 

قطـع درختـان مصـداق ظلـم      چـه  چنـان مفهومی ندارد و  اختصاص آن به رسول خدا
  .خالف شأن و سیره اخالقی ایشان است اختصاص آن به پیامبر اکرم، باشد

  ساختن میدان جنگ نضیر باهدف فراهم بنی ضرورت قطع درختان. 3ـ4
  اند: گفته که ؛ چنانسبت داده شده استاین دیدگاه به اوزاعی ن

ـ قَـع ف ی يموضعِ الَّذال فی انَکرِ یالنَّض بنی قصۀِ یقُطع ف يالشَّجرَ الَّذ أَنَّ هـو قَـولُ    ه الْقتَـالُ و ی
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اعزدر میـدان جنـگ [مـانع] بـوده و ایـن      ، نضیر بنی شده در ماجراي درخت قطع :یالْأَو
  .)9، ص5، ج1379حجر عسقالنی،  (ر.ك: ابن سخن از اوزاعی است

 اسـت کـه یهـود   ر وشـن  و باشـد   مـی تـاریخی   هـاي  مخالف گزارشمذکور دیدگاه 
گونه  انهم ؛اند تسلیم نشده، ساختن میدان جنگ نضیر با قطع چند درخت براي فراهم بنی

اخـتالف اصـحاب    سـبب توانـد   نمـی  ساختن میـدان جنـگ   که قطع درختان براي فراهم
  :گفتند که ؛ چنانشود باره دراین پیامبر

یـا  کـردن   آیـا بـا قطـع    رسول خـدا اي  ؛ ؟نَاکما تَرَیما قَطَعنَا أَو فینَا إِثْم فیعلَ، اهللا رسولا ی
/ 23، ص28، ج1412(طبـري،   ؟شـویم  مـی  نکردن [درختـان نخـل] مرتکـب گنـاه     قطع

  ).188، ص6، ج1404سیوطی، 

  دلیل جهاد با مال نضیر به بنی جواز قطع درختان در جنگ. 3ـ5
حیات انسانی است و بـر حفـظ مـال مقـدم شـده       کننده جهاد در دین اسالم تضمین

در آیـه ذیـل بـه ایـن موضـوع       که چنان؛ مال ارزشی ندارد ،حیات نباشد زیرا اگر؛ است
  :اشاره شده است

 مـان یا هکـ  سانىک اى :...  مییکحیم لما کدعا بوا للَّه و للرَّسولِ إِذاینَ آمنُوا استَجِیها الَّذیا أَی

 زىیـ چ سـوى  بـه  را شـما  هکـ  هنگـامى  دیـ نک اجابـت  را امبریپ و خدا دعوت !دیا آورده

  ).24(انفال:  !بخشد مى اتیح را شما هک خواند مى
  :نوشته استمذکور در تفسیر آیه  طباطباییعالمه 

؛ نامیـده اسـت  » حیـات « راانـد   شدهه مؤمنان بدان فراخوانده کخداوند جنگ و جهادي 
، ىین و اصل اسالم و چه قتال ابتـدا انادفاع از مسلم عنوان بهیعنی جنگ در راه خدا چه 

  ).66ص، 2ج، 1390، طباطبایی(  ت استیقت دفاع از حق انسانیدرحق
 بـه مشـروعیت جهـاد بـا مـال اشـاره شـده اسـت        کـریم  در بسیاري از آیات قـرآن  

  ).15: حجرات /88 و 81، 44، 2: توبه /72: انفال /9: نساء ر.ك:(
 از مصادیق انفال عمومی بـود  بود و نضیر نیز از مالکیت آنان خارج شده بنی درختان

بـه بررسـی    درادامـه . و قطع آنها نیز براي ادامه حیات حکومت اسالمی ضرورت داشت
  .پردازیم می نضیر و ضرورت قطع آنها بنی بر درختان دالیل مالکیت پیامبر اکرم
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  نضیر بنی بر اموال مالکیت پیامبر اکرم. 3ـ5ـ1
 برخاسته نضیر به محاربه با خدا و پیامبر بنی کافران، تاریخی هاي بر اساس گزارش

 ،هشـام  ابـن  /364ص، 1، ج1414، واقـدي ( و به جان ایشـان سـوء قصـد کردنـد     بودند
  :آیه ذیل به این موضوع اشاره دارد). 191ـ186ص، 2ج، تا] [بی

نْ  کذلم و ولَهسر و شَاقُّوا اللَّه میبِأَنَّهشَد فَإِنَّ اللَّه قـابِ یشَاقِّ اللَّهالْع ـ ا :د خـاطر آن   ن بـه ی
امبرش دشـمنى  یبا خدا و پ هرکس و دندیدشمنى ورز امبرشیه آنها با خدا و پکاست 

  .)4(حشر:   دالعقاب استیو خداوند شد ]ندیب دى مىیفر شدکی[، ندک
قتـل و   ولـی  انـد،  برخاسـته  مجازات کسانی که به محاربه با خدا و رسول ازسویی

فاضـل   /366ص، 1ج، 1415، راونـدي  ر.ك:( کوچ اجباري است اند، سرقتی انجام نداده
، موسـوي سـبزواري   /665ص، 1ج، تا] [بی ،مقدس اردبیلی /352ص، 2ج، 1373، مقداد
 آیـه ذیـل بـه مجـازات تشـریعی یهـود      در » کتب« فعل رو ؛ ازاین)203ص، 11ج، 1409

  :اشاره دارد) کوچ اجباري( نضیر بنی
ن یـ اگـر نـه ا   :خرَةِ عذاب النَّاراآل فی ا و لَهمیدنْال فی هِم الْجالء لَعذَّبهمیاللَّه علَ تَبکولَو ال أَنْ 

ا مجـازات  یـ دنن یآنهـا را در همـ  ، وطن را بر آنان مقرر داشته بود كه خداوند ترکبود 
  .)3(حشر:   ز عذاب آتش استیو براى آنان در آخرت ن ردک مى
ختان نخل از مالکیـت آنـان   در، نضیر از حجاز بنی به اخراج یهود باتوجهاساس  براین

  .مندي و درنتیجه ظلم و تعدي به آنان نبود و قطع آنها مستلزم عدم بهره خارج شد
: گفتنـد  مـی  ودانستند  میم خود یرا از غنانضیر  بنی نخلستان ،برخی مسلماناناگرچه 

ــ« ــا ه یإِنَّم مــان ــلم مغَ ســري،  ر.ك:(»  نَیالْم ــیوطی /23، ص28، ج1412طب ، 6ج، 1404، س
  :فرماید گونه می ایندر پاسخ ایشان  ه،کرد قرآن کریم این ادعا را رد ولی)، 188ص

سلِّطُ رسلَه ینَّ اللَّه کابٍ ولکلٍ و الرِیه منْ خَیأَوجفْتُم علَرسوله منْهم فَما   و ما أَفاء اللَّه على
 ]امـوال [ و آنچه را خداوند بر فرسـتاده خـود از   :ریء قَد یلِّ شَک  لَّه علىوال شاءیمنْ   على
آن  ]گـرفتن [ شـما بـراى   ]رایز ؛رسول اوست همه از آنِ[ بازگرداند ]ء فى عنوان به[ آنها

 ن خداوند فرسـتادگان خـود را بـر   کول ]،دیدیو بر سرش نجنگ[ دیو شترى نتاخت اسب
  .)6(حشر:  زى تواناستیخدا بر هرچو  سازد مسلط مى ،بخواهد هرکس

 بوده اسـت و فعـل  » فَیء« نضیر از باب بنی مصادره اموال یهود ،یادشدهبر اساس آیه 



102
 محمدرضا عزتی فردوئی و سیدرضا مؤدب  

»ى امعن فاء بهأزیرا  ؛نضیر اشاره دارد بنی در آن به فلسفه حقوقی مصادره اموال یهود» أَفاء
د یشـا اطـالق شـده،   » ء فى« م عنوانین دسته از غنایه بر اکنیرجوع و بازگشت است و ا

 پـیش براى مؤمنـان و   ن جهان را درحقیقتیمواهب ا یه خداوند تمامکاست  دلیل بدین
ـ آفر ،ائنات و خالصه موجودات اسـت که اشرف کخود  یاز همه براى پیامبر گرام ده و ی

ا یـ ن شـرعى  یقوانمطابق  هرچند ـاند   ن اموالیغاصبان ا واقعار درکرمؤمن و گنهیافراد غ
ـ ه اکـ هنگـامى   رو ازایـن  ـ محسوب شوند کمال ،عرفى قـى  ین امـوال بـه صـاحبان حق   ی
  ).502ص، 23ج، 1371، مکارم شیرازي( است» ء فى« سته عنوانیشا ،گردد بازمى

نضـیر   بنی است که خداوند که مالک حقیقی اموال یهودمعناي آیه شریفه آن  بنابراین
بـه پیـامبر    ــ  بِأَنَّهم شَاقُّوا اللَّه و رسولَه کذل ـ شقاوت آنان دلیل بهاموال آنان را ، بوده است

 ؛از مصادیق ظلـم نیسـت   ،مصادره اموال مجرمان یهود رو ؛ ازاینخویش بازگردانده است
 سـبب مندي آنان  م مسلمانان نیز نبوده است تا عدم بهرهیاز غنا یادشدهکه اموال  همچنان

از  ،سـوره حشـر   6تصـریح آیـه    بـه  یادشدهچه آنکه اموال  ؛تعدي و ظلم به ایشان شود
  باشد. می رسول خدا دراختیارمصادیق انفال و 

  بر اساس قاعده اضطرار، جواز قطع درختان انفال. 3ـ5ـ2
تحصن در دژهاي خود کردن  نضیر با طوالنی بنی ،در مباحث پیشین بیان شد که چنان

توانسـت باعـث    مـی  شـدن تحصـن   زیرا طـوالنی  ؛به پیروزشدن بر مسلمانان امید داشتند
ن در اد یا زمینه شورش منافقونضیر ش بنی ن و حتی مشرکان بهامنافق، پیوستن یهود خیبر

توانست به عمر حکومـت اسـالمی    می نضیر بنی جنگ اساس ؛ براینسازدمدینه را فراهم 
؛ قطع درختان و نابودي منابع یهود بـه ایـن تحصـن پایـان داد     ولی، در مدینه پایان دهد

نضیر با نابودي منابع خود ـ حتی در فـرض پیـروزي بـر مسـلمانان ـ امکـان         بنی چراکه
خطـر نـابودي    یجهنترد ؛تسلیم شدند، با قطع درختان نخل رو ؛ ازاینادامه حیات نداشتند

 ی در مباحث پیشین مشخص شـد کـه درختـان   سویاز. رفت میانحکومت اسالمی نیز از
؛ که الزم است در مصالح عمومی جامعه مصرف شونداند  نضیر از مصادیق انفال بوده بنی

کـرد بـراي خـواري فاسـقان و دوام      مـی  مصلحت جامعه اسـالمی اقتضـا  اساس  برهمین
»  نیالْفاسق يخْزِیاللَّه و ل فَبِإِذْنِ« در عبارت که چنان ؛این درختان قطع شوند ،حکومت اسالمی
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  .به این ضرورت اشاره شده است) 5: حشر(
زیـرا درختـان نخـل از     ؛کنـد  نمـی  نضیر را تأیید بنی قرآن کریم ظلم به یهود بنابراین

ـ   که چنانهم ؛مالکیت آنان خارج شده است ه مسـلمانان نیـز   قطع درختان نخل نسـبت ب
م جنگی نبود تا قطع آنها مستلزم ظلـم  ینضیر از غنا بنی درختان ؛ زیراظالمانه نبوده است
نضـیر   بنی نضیر و مسلمانان در قطع درختان بنی اکنون که عدم ظلم به. به مسلمانان باشد

نضـیر ازنظـر    بنـی  توان بر اساس قاعده اضطرار به بررسی قطع درختان ، میمشخص شد
استفاده از قاعده اضـطرار  ، در مباحث پیشین مشخص شدگونه که  همان. پرداختفقهی 

قطـع   ولـی ، مخالف اطالق آیات حرمت تعـدي و ظلـم اسـت    ،در قطع درختان دشمن
بر اساس قاعده اضطرار منع شرعی ندارد و در روایات  ،ندا درختانی که از مصادیق انفال

ی که باعث تعدي و ظلم به دیگـران  درصورت ـ اضطرار درصورتبر جواز قطع درختان 
ه گونـه نقـل کـرد    ایـن  از پیامبر اکرم صادقامام  مثال ؛ برايتصریح شده است ـ نشود
 درصـورت مگـر   ،هیچ درختی را قطـع نکنیـد   :هایو لَاتَقْطَعوا شَجرَةً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَ« :است

  ).59ـ58ص، 15ج، 1409، حرّ عاملی /30ص، 5ج، 1407، کلینی( »ضرورت

  نتیجه
  :ذیل است شرح بهنتایج پژوهش حاضر 

نضـیر بـوده    بنـی  دلیل قطع درختان» اضطرار درصورت ،انفال جواز قطع درختان. «1
از  ،اکـرم  محاربـه آنـان بـا خـدا و رسـول      دلیل بهنضیر  بنی درختان اساس ؛ برایناست

این ضمن اینکه  ؛نضیر نیست بنی قطع آنها مستلزم ظلم به یهود ،مالکیت آنان خارج شده
تصـریح آیـه    درختان از غنائم مسلمانان نیز نبوده است تا مستلزم ظلم به ایشان شود و به

بوده اسـت کـه    پیامبر اکرم دراختیارنضیر از مصادیق انفال و  بنی اموال، سوره حشر 6
 کـرد تـا   می باید در مصالح عمومی جامعه مصرف شود و مصلحت جامعه اسالمی اقتضا

؛ نضـیر در راه جهـاد بـا کـافران قطـع شـوند       بنی درختان، براي دوام حیات دولت مدینه
  .اموال است وسیله بهنضیر از مصادیق جهاد  بنی قطع درختان رو ازاین
صـحیح  ، اضطرار درصورتجواز قطع درختان دشمن  درمورددیدگاه برخی فقها . 2
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ق آیات حرمت تعدي و حرمـت  این دیدگاه مخالف شمول و اطال ؛ زیرارسد نمی نظر به
ی که باعـث ظلـم   درصورت، استفاده از قاعده اضطرار براي قطع درختان ولی، فساد است

نضـیر   بنـی  قطع درختان ؛ بنابراینبر اساس روایات جایز است، و تعدي به دیگران نشود
  .بر اساس قاعده اضطرار جایز است ،اند که از مصادیق انفال بوده

نضـیر بـراي    بنـی  نضیر و دیـدگاه قطـع درختـان    بنی درختانبودن  دیدگاه غیرمثمر. 3
و اختصـاص حکـم قطـع     است تاریخی هاي مخالف گزارش، ساختن میدان جنگ فراهم

  .دهد نمی آن را تغییربودن  نیز ماهیت ظلم نضیر به رسول خدا بنی درختان
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