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 حربی تفسیر مشهور از کافر بررسی انتقادی
 

 2علیرضا عابدی سرآسیا 1مهدی شادی،

 (10/4/1399، تاریخ پذیرش: 23/1/1399تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

ادیان دیگر و نیز کافران، احکام پیروان ارتباط با  ه، در نحویشمولاسالم به جهت جهان
ترین این احکام مربوط به کافر حربی است که یرانهگسختاما  .است را مقرر کرده یخاص

عنوان به توانداست. یکی از اموری که می مشمول احکامی نظیر مهدوربودن جان و مال
تفسیر موسع از کافر حربی است. دد، تلقی گر آمیززیستی مسالمتتحقق همچالشی در 

ند و ابودن را برای صدق عنوان حربی کافی دانستهبسیاری از فقهای متقدم، مالک غیرذمی
انند؛ چه دمستحق کشتن میمطلقاً هر کافری که با حکومت اسالمی پیمانی نداشته باشد را 

چه نباشد. اما برخی دیگر این تعریف را کافی ندانسته و  و در حال جنگ با مسلمین باشد
 ومانع از کافر حربی ومنظور رسیدن به تعریفی جامعاند. بهمالکهای دیگری را الزم شمرده

اده از فتحلیلی و با استـ تشخیص مالک و مصادیق آن در عصر حاضر، با روشی توصیفی 
 نظرات فقها در مورد ازخوانیای و اسنادی، پس از بابزار گردآوری اطالعات کتابخانه

زیستی از منظر کتاب و سنت و نقد اصالت جنگ و نیز بیان اقسام اصالت داشتن جنگ یا هم
ر یجه با ارائه تفسیدرنتکفار، دیدگاه غالب فقیهان در مورد حربی نقد و بررسی شده و 

 اند.افر حربی، اغلب کفار از شمول آن خارج دانسته شدهی از کحداقل
 ، اقسام کافر.آمیززیستی مسالمتکافر حربی، صلح، هم ها:کلیدواژه

  
                                           

 )نویسنده مسئول(/دانشگاه مازندران  اسالمی فقه و مبانی حقوق دانشجوی دکتری. 1
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 طرح مسئله
مقرر  را یکتاب و چه غیرکتابی، قوانین و مقررات خاصاسالم در قبال کافران چه از نوع اهل

رح ای را مطکرده است. برخی از فقها اصل اوّلی در ارتباط با کافران را بر صلح نهاده و ادله
اما در مقابل، برخی دیگر اصل اوّلی را بر جنگ نهاده و معتقدند که هرگونه ارتباط  و اندنموده

 ازجملهت؛ بیان شده اسحربی  کافرخاصی برای  بین، احکام ینا با کافران ممنوع است. در
-130ق، 1429)تبریزی،  نیستالدم زیرا محقون ،جنایت بر او موجب قصاص نیست آنکه
اسالم دعوت نشده، قبل از دعوتش به  یسو، هرچند قتل کسی که بهدیگریان ب (؛ به126

م، 1973؛ شوکانی، 2/2ق، 1323؛ مالک بن انس، 19/53تا، )نووی، بی اسالم جایز نیست
 نیستنسان مبادرت به قتل او بکند و او را بکشد بر او قصاص واجب اما اگر ا (،8/53

(. حتی اگر کسی مال کافر حربی را 7/105ق، 1409؛ کاسانی، 5/265، ق1407)طوسی، 
این مطلب ادعای اجماع نیز  ( و بر7/27، ق1430تلف کند ضامن نیست )طباطبایی قمی، 

وان اموالش را بدون عوض تملک کرد ت(. برخی معتقدند می2/379تا، شده است )حلی، بی
را  هادانند که اگر کسی آنرا فیء مسلمین می ها(. برخی آن198ق، 1409اصفهانی، غروی )

ق، 1409؛ کاسانی، 3/397، ق1408کرکی، محقق ) نیستزور بگیرد و یا تلف کند، ضامن به
عقد مزارعه  چنین اگر مسلمانی در دارالحرب زمینی را بخرد و به حربی به(. هم7/105

واگذار کند، اگر هنوز برداشت نکرده و مسلمانان آن زمین را فتح کنند، در این صورت زرع 
است که  ی(. تمام این احکام در حال2/18ق، 1406براج، )ابن اشتبرای فاتحان مسلمان 

جان و مال ایشان امور مدنی کفار غیرحربی، همگی از سوی حکومت اسالمی تضمین شده و 
 شده در مورد حربی، فرضیه نوشتار حاضر آن استیانببا درنظرگرفتن احکام . تمصون اس

نظر نداشته و بعضی از اعاظم ایشان، تفسیر موسعی از که فقها در تعریف کافر حربی اتفاق
کتاب )شهید ( یا اهل21/46، ش1365ذمه )نجفی، جز اهلکه به یاگونهبه اندآن ارائه کرده

پیشینه پژوهش حاضر دانند. (، تمامی غیرمسلمانان را کافر حربی می2/386، ق1410ثانی، 
ش، 1390شود که هدف از آن بیان روابط با غیرمسلمانان )امینی، ی مربوط میمواردنیز به 

( است، 85-105ش، 1392جوقی، شاهی قلعه( و رعایت حقوق مدنی آنان )علی52-35
تعیین مالک در سنت، به جاع به نظرات اهلکه هدف از نوشته حاضر عالوه بر اردرحالی

سیر نماید تا تفپرداخته و ارتباط آن را با سایر اقسام کافر بیان میتعریف کافر حربی 
ن ای است برای شناخت بیشتر ایوسیلهی از حربی به دست آید. لذا تعیین مالک، ومانعجامع
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مالک قاطعی در برخورد با نوع اگر  زیرانوع از کافران در روابط مسلمانان در عصر حاضر؛ 
در کردن عملایکافر حربی وجود نداشته باشد، تنها راه آن توسل به نظرات شخصی و سلیقه

اقسام کافر، به هدف  و بیان پس از بررسی مفرداتدر ادامه، خواهد بود. برابر احکام حربی 
ت جنگ اصال سپسو  پردازیماصلی این مقاله یعنی تعیین مالک در تعریف کافر حربی می

 خواهد شد. ظر فقها بازخوانی ازنبا توجه به مالک حربی،  یا همزیستی
 

 مفاهیم
 اسالم .1

یافتن ( و رهایی187-5/188، ق1417به معنای صحت، عافیت )مصطفوی، « سلم»ه از ریش
(. اسالم در اصطالح به معنای 421، ق1412از آفات ظاهری و باطنی است )راغب اصفهانی، 

و  (6/59، ش1365درآید )نجفی،  که شخص در زبان به آیین نبی مکرم اسالمآن است 
 دو ینا لوازم به اگر و است ظاهرى بیاورد، مسلمان زبان فقط به شهادتین بگوید و لذا اگر

ش، 1380است )منتظری،  کامل مسلمان کرد عمل دو این لوازم به عمل مقام در و شد ملتزم
برخی نیز معتقدند ایمان و اسالم همراه با طاعات و  (.2/25ش، 1363؛ کلینی، 1/602

عبادات بنده است، اما اگر تصدیق قبل از وجوب طاعات را قبول کنیم، مفید این معناست 
ق، 1409که ایمان فقط به معنای تصدیق است و انجام طاعات، مکمل آن است )شهید ثانی، 

حی اسالم همان طاعت و تسلیم رسد مناسبت میان معنای لغوی و اصطالنظر می(. به127
 در برابر خداوند و پذیرش اوامر اوست.

 
 کفر .2

( یا جحد و انکار است 714، ق1412کُفر در لغت به معنای پوشاندن )راغب اصفهانی، 
، ق1407( و جحود، انکار همراه با علم است )جوهری، 5/144، ق1405منظور، )ابن

( 9/293، ق1420( و در اصطالح شرع یعنی اعتقاد به مذهبی غیر از اسالم )صدر، 2/451
وری یا علم در ضر شکشود. البته در اینکه ضروریات دین اسالم نیز موجب کفر میو انکار 

است )جهت مطالعه بیشتر  نظراختالفشود عنوان کافر بر شخص حمل شود، دین باعث می
، ق1410عاملی، موسوی ؛ 1/123، ق1418؛ شهید ثانی، 1/42، ق1409محقق حلی، ر.ک: 

، ق1417طباطبایی یزدی، ؛ 2/357، ق1412باطبایی، ؛ ط1/158، ق1420؛ حلی، 2/294
 (.441، ش1392مشکینی، ؛ 1/380، ق1404حکیم، ؛ 1/118، ق1390؛ خمینی، 1/67
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فصیلی، دارد، خواه ایمان ت را نداشتن به چیزی که شأنیت ایمانیعنی ایمانگفته شده است کفر 
 مانند ایمان به اصول دین اسالم و خواه ایمان اجمالی، مانند ایمان به ضروریات دین اسالم

)سبحانی،  است ، یعنی مواردی که ایمان به آنها الزمه ایمان به رسالت نبی اکرمباشد
اسالم است  لذا کافر کسی است که یا از دین اسالم خارج است یا داخل در (.49، ق1416

 کند.اما یکی از ضروریات دین را انکار می
 

 داراالسالم و دارالحرب )دارالکفر( .3
این دو اصطالح چندین نظر وجود دارد؛ اول آنکه دارالکفر سرزمینی است که از ابتدا باره در

ند ااز آن مسلمین نبوده و یا سرزمینی است که از آن مسلمانان بوده اما کفار بر آن غلبه یافته
محض تسلط کافران بر آن به دارالکفر ، داراالسالم بهیگرد عبارت (. به2/276تا، )حلی، بی
ای از مسلمین بر سرزمین کفار حاکمیت یافتند نیز باید آنجا را لذا اگر دسته شود.تبدیل می

نبودن دوم آنکه مالک دارالحرب را جاری (.1/83، م1960سرخسی، داراالسالم نامید )
، ق1412؛ شهید اول، 3/343، ق1387دانند و بالعکس )طوسی، احکام اسالمی در آن می

(. 3/265، ق1421زنجانی، عمید ؛ 3/163، ق1409؛ طباطبایی، 2/276تا، ؛ حلی، بی3/78
که  جهتین ا های جنگی بوده و ازآنکه منظور از دارالحرب، تنها عبارت از منطقه سوم

ط مسلمانان است با پایان جنگ، موضوع دارالحرب از جنگ یک حالت عارضی در رواب
(. و در آخر گفته شده است داراالسالم جایی است 60-70، ق1350رود )خالف، بین می

که احکام و شعائر اسالمی در آن جاری است و حاکمی مسلمان دارد و مسلمانان در آن در 
(. 104، ق1403)زحیلی،  امان هستند و قدرت دارند؛ یعنی حکومت به دست مسلمانان است

که قائل به عارضی بودن حالت جنگ و صلح بود باید گفت که این  سومدر مورد دیدگاه 
نظر دارای شواهد تاریخی نیست و یا فقیهی بر آن صحه نگذاشته است بلکه متقدمین، که در 

 ای کافرنشین،عصر ایشان این مفاهیم دارای کاربرد عملی بوده است، بر تمامی سرزمین
(. اما اگر در ادامه اثبات گردد 3/343، ق1387اند )طوسی، دارالکفر یا دارالحرب نام نهاده

قویت ت سومکه مقصود از کافر حربی، کافری است که در جنگ با مسلمانان باشد، دیدگاه 
برای  مالک قطعی ییتنهاتواند بهجز دیدگاه آخر، سایر نظرات نمیتوان گفت بهشود. میمی

بودن احکام ، عالوه بر اینکه جاریچهارمرالحرب و داراالسالم باشد؛ زیرا نظر تعریف دا
اسالمی را در صدق عنوان داراالسالم شرط دانسته، داشتن حاکم مسلمان، در امان بودن 
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است.  ترلذا نسبت به سایر نظرات، کامل و مسلمانان و سلطه اسالم را نیز لحاظ کرده است
مالک قطعی در تعریف از دارالحرب به تعاریف متفاوت فقها از  البته باید گفت عدم وجود
از کافر حربی وجود داشته باشد  یومانعلذا اگر تعریف جامع و کافر حربی مربوط است

توان به تعریف دقیقی از دارالحرب نیز رسید و به دنبال آن، دارالکفر نیز تعریف متفاوتی می
 .خواهد یافت

 
 اقسام کافر

ی را لحاظ بندیهایتوان برای آن دستهاقسام کافر دارای شیوه یکسانی نبوده و می فقها در بیان
یهود،  شود و ذمی شاملازجمله آنکه برخی معتقدند کافر تنها به ذمی و حربی تقسیم می ؛کرد

 3کفار را به کتابی و غیرکتابی، دسته دوم. (1/480، ق1413نصاری و مجوس است )حلی، 
. سوم آنکه، در بیان تقسیم کفار به ترکیبی از کالم و اندتقسیم کرده (2/9، ق1387)طوسی، 

کافر اصلی را به کافر دارای مصونیت )معتصم( و کافر فاقد مصونیت  و فقه متوسل شده
(. 330-4/331و نیز همان،  4/329، ق1422اند )کاشف الغطاء، )مستباح( تقسیم کرده

( و 1/142، ق1427طرف )مکارم شیرازی، چون کافر بیچهارم آنکه، اقسام دیگری هم
اشف الغطاء، اند )کبندی مرسوم اضافه کردهعنوان قسم دیگری از کفار به تقسیممستضعف را به

 پردازیم.میاین نظرات  بررسیدر ذیل به  .(4/332، ق1422
 

 کافر ذمی .1
 که در اینشود ذمی به یهود، نصاری و مجوس اگر به شرایط ذمه ملتزم باشند گفته می

، ق1413شود )حلی، مال و ناموس آنها حمایت می، شوند و از جانصورت کشته نمی
؛ شهید ثانی، 3/373، ق1408کرکی، محقق ؛ 1/353، ق1387؛ فخرالمحققین، 1/480

 19/408تا، ؛ نووی، بی4/254ق، 1403؛ شافعی، 2/262، ق1421؛ مغنیه، 455، ق1419
                                           

 کندشود که شرایط ذمه بر آنها صدق میکتاب به یهود، نصاری و مجوس گفته میکافر کتابی یا اهل .3
شود. در مقابل، کافر غیرکتابی قرار دارد که نه کتاب ( و در جای خود توضیح داده می2/9، ق1387)طوسی، 

؛ اجهمان) شودپرستان و... میپرستان، ستارهکه شامل بت وجود ندارد بودن اوای در کتابیدارد و نه شبهه
 شود.شود که در جای خود شرح داده می( این نوع نیز به اقسامی تقسیم می1/409تا، حلی، بی
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ساز نباشند کافر ذمی اقلیتهایی که در کشور اسالمی هستند اگر مشکل، دیگر یانب ( به423و 
 .(141-1/142، ق1427شوند )مکارم شیرازی، محسوب می

 
 کافر معاهد .2

و  ولی با مسلمانان عهد نباشد،کتاب نیست و به شرایط ذمه پایبند کافری است که از اهل
( و مطیع قوانین 1/24، ق1323قانی، پیمان بسته که در دفع دشمن به آنان یاری رساند )مام

نی، خمی هاشمییو مقررات دولت اسالمى باشد و کارى که منافى با أمان است انجام ندهد )بن
. برخی (7/155م، 1973و لذا جان او در امان خواهد بود )شوکانی،  (2/779، ش1386

ه دارای سفارت بود اعم از آنکه-معتقدند بسیاری از دول امروز که با ما روابط سیاسی دارند
د شونو با ما در حال جنگ نیستند کافر معاهد محسوب می -شودو یا به آنان ویزا داده می

اند جان و مال ایشان محترم است؛ و مادام که به نحوی از انحاء با مسلمین وارد محاربه نشده
با آنها داریم،  یالمللبین شدهیرفتهزیرا طبق تعهداتی که از طریق روابط سیاسی و قوانین پذ

کنند نیز جزو معاهد کتابی که داخل کشور خودشان زندگی میداخل در معاهد هستند. اهل
به مسلمانان یا  رساندنیاریطبق این تعریف،  .(1/142، ق1427هستند )مکارم شیرازی، 

رف بلکه ص ،اطاعت از قوانین دولت اسالمی یا ورود به کشور اسالمی شرط در معاهد نیست
المللی و عدم انجام کار منافی با امان کفایت تن روابط سیاسی و پذیرفتن قوانین بینداش
 یعنی پیمان ذمه در مورد آنها مفهومی ندارد. کند.می

 
 کافر مستأمن. 3

به جمعیت و گروهی که از عقد امان استفاده کنند، مستأمن گفته ( 6آیه قرآن )توبه/ بر اساس
. لذا جان و مال ایشان (4/263ق، 1403؛ شافعی، 3/220 ،ق1421زنجانی، عمید شود )می

ق، 1409؛ کاسانی، 3/24ق، 1412؛ شهید اول، 111ش، 1368مصون خواهد بود )حلی، 
همان،  ؛2/42، ق1387)طوسی،  استبرخی معتقدند معاهد و مستأمن به یک معن(. 7/106
 آنهادر بیان تفاوت اما  (143ش، 1376؛ طباطبایی یزدی، 2/210، ق1420؛ حلی، 7/5

توانند به کفار امان دهند تا باید گفت که در مستأمن، عالوه بر حاکم شرع، مسلمانان نیز می
ب اوست یحاکم یا نا که این امر در کافر معاهد، مختصدرحالی ،وارد کشور اسالمی شود
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برخی نیز معتقدند  (.2/323، ق1414روحانی، حسینی ؛ 99-21/98، ش1365)نجفی، 
 (.1/370ق، 1415رشد، ان از سوی مسلمان موقوف به اذن امام است )ابنام

 
 (معتزلکافر محاید ) .4

؛ راغب اصفهانی، 2/205، ش1352در لغت به معنای کناررفتن بوده )قرشی، « حید» ریشه
(. 1/316، ش1377( و محاید کسی است که از جنگ کناره بگیرد )قرشی، 261، ق1412

محاید در اصطالح، کافری است که ( 90، ؛ نساء8، ممتحنهن )برخی آیات قرآ بر اساس
یعنی نه پیمان و قراردادی با مسلمین دارد و  ؛ای با مسلمین نداردبرخورد و رابطه گونهچیه

، ق1424طرفی دارد )مکارم شیرازی، و درواقع حالت بی استنه در جنگ و ستیز با آنان 
ق، 1397؛ سید سابق، 10/521تا، قدامه، بی؛ ابن1/142، ق1427، مکارم شیرازی؛ 1/314
و چه در شرایط امامت  لذا داراالسالم چه در شرایط امامت باالصاله معصوم (.2/615

رام به به احت یبندیطرف ندارد و حالت اصلی، پافقها، راهی برای درگیرشدن با ملتهای بی
 (.3/304، ق1421زنجانی، عمید است )لح اعتزال و ص

 
 ادن )مصالح(کافر مه .5

؛ 2/50، ق1387کند )طوسی، بس میطور موقت اعالم آتشکافری است که با مسلمانان به
از  که به دلیل وجود مصلحت است و( 10/517تا، قدامه، بیابن؛ 9/352ق، 1413حلی، 

؛ 21/113، ش1365باشد )نجفی، االجرا میب وی بوده و الزمیاختیارات حاکم اسالمی یا نا
لذا جان و مال ایشان مصون خواهد  (.19/439تا، ؛ نووی، بی1/535، ق1428قمی، مؤمن 

 (.2/50ق، 1387ماند )طوسی، 
 

 کافر موادع .6
شود که مسلمانان به دلیل عدم توانایی کافی برای جهاد، آنان را به حال به کفاری گفته می

ی معتقدند (. برخ7/108ق، 1409؛ کاسانی، 1689، م1960اند )سرخسی، خود رها کرده
؛ خطیب شربینی، 10/517تا، قدامه، بی)ابن مهادنه، موادعه و معاهده الفاظی مترادف هستند

که نوعی قرارداد امان  جهتین ا که به معنای کنارگذاشتن جنگ است؛ از (4/260ق، 1377
اما ازآنجاکه  و (9/352، ق1413؛ حلی، 2/50، ق1387شوند )طوسی، موقت محسوب می

بخشیدن به جنگ موجود و نیز جلوگیرى از جنگ محتمل اطالق مورد پایانمهادنه در 
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مفهومى خاص دارد، و رود توان گفت که موادعه بیشتر در مورد اول به کار مىشود، مىمى
و لذا  (3/313، ق1421زنجانی، عمید چون مهادنه است )ولی در احکام و سایر شرایط هم

؛ 1/379ق، 1383حیون، ؛ ابن9/359ق، 1414جان و مال ایشان نیز محفوظ است )حلی، 
 (.7/109ق، 1409کاسانی، 

 
 کافر مرتد. 7

؛ کاسانی، 15/23، ق1418آوردن کافر شود )شهید ثانی، کافر مرتد یعنی کسی که بعد از اسالم
، ق1413گلپایگانی، وی موسشود )( و به دو قسم ملی و فطری تقسیم می7/134ق، 1409

اند و او بعد از (. مرتد ملی کسی است که ابوین او در زمان انعقاد نطفه کافر بوده1/539
، ق1418سپس مسلمان گشته و دوباره کافر گردد )شهید ثانی،  و بلوغ، کافر اصلی شود

( و مرتد 1/539، ق1413گلپایگانی، موسوی ؛ 687، ق1422؛ فاضل لنکرانی، 15/26
کسی است که یکی از ابوین او در زمان انعقاد نطفه مسلمان بوده و او هم بعد از بلوغ فطری 

تا، روحانی، بیحسینی ؛ 4/330، ق1422مسلمان شود و سپس کافر گردد )کاشف الغطاء، 
گردد م میاش تقسیاش پذیرفته نیست و ماترک او بین ورثه؛ لذا حکم او قتل است و توبه(55

(. اما مرتد ملی اگر توبه کند جان و مال او مصون است )همان، 41/606ش، 1365)نجفی، 
؛ کاسانی، 22-15/27، ق1418بیشتر ر.ک: شهید ثانی،  هبرای مطالع؛ 620و 41/612

 (.7/134ق، 1409
 

 کافر مستضعف. 8
تواند ( و نه می7/31، ق1417شود )مصطفوی، کسی است که ضعیف واقع می« مستضعف»

به (. در اصطالح فقه 5/86، ش1362)طریحی،  گرددمانع کفر شود و نه به ایمان هدایت 
، ق1409شناسد و البته در این امر تقصیری ندارد )محقق حلی، که حق را نمی کسی گویند

، ق1409کند )محقق حلی، که دشمنی نمیچنان( هم6/311، ق1415؛ نراقی، 1/123
( نیز اعتقادی ندارد ( و به ضد حق )امامت دوازده معصوم386 ،ق1415اهلل، فتح ؛2/526
( 10/433، ق1405بحرانی،  ؛5/356، ق1406؛ مجلسی، 3/340، ق1412کرکی، محقق )

، ق1410؛ شهید ثانی، 436-1/437، ق1419شهید اول، گیرد )و کسی را بعینه به والیت نمی
؛ 2/404، ش1363کلینی، ر.ک: روایات نیز با این مضمون وارد شده است ) . بعضی(1/428
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دلیل تفصیلی آن را از ادله  ولیایمان است (. اما کسی که اهل201، ق1379، بابویهابن
 مورددر  (.375، ق1420د و مؤمن است )شهید ثانی، شوداند، مستضعف محسوب نمینمی

( تمسک شده است. شأن نزول این آیات 97-99، آیات قرآن )نساء برخی مستضعفین به
در مکه  مربوط به افرادی از مسلمین است که در صدر اسالم بعد از هجرت رسول خدا

( و 2/17ق، 1400؛ شافعی، 3/302، ق1409مانده بودند و تسلیم کفار شدند )طوسی، 
ه که شامل شد اما استثنایی نیز مطرح ،(5/50تا، )طباطبایی، بی استجایگاه آنان جهنم 

؛ 5/315ق، 1415)طبری،  شود که قدرت مهاجرت ندارندمی یساالنزنان، کودکان و بزرگ
یا به خاطر اینکه فکرشان کوتاه است و یا گرفتار بیماری، نقص و  (10/514تا، قدامه، بیابن

ناشی از قصور و ضعف باشد، از دین بدنی، فقر مالی و موانع دیگرند و یا کسی که جهل او 
ا، تد )طباطبایی، بینپذیرا عنادی با حق نداشته و اگر حق برایش روشن شود آن را میلذ
(. لذا این افراد را در زمره 313تا، ؛ مقدس اردبیلی، بی3/302، ق1409؛ طوسی، 5/51

یعنی کسانی که جان و مال آنان دارای  ؛(4/332، ق1422اند )کاشف الغطاء، معتصمین آورده
 .مصونیت است

 
 کافر حربی .9

( و به معنای مقاتله و جنگیدن است 3/213ق، 1409، فراهیدیحرب در لغت نقیض سلم )
در اصطالح، فقها به کسی محارب گویند که به قصد ترساندن مردم  .(2/127تا، بی)فیومی، 

م، 1973؛ شوکانی، 41/564، ش1365؛ نجفی، 9/290، ق1410سالح بکشد )شهید ثانی، 
(. 2/366ق، 1415رشد، ؛ ابن11/301تا، حزم، بی؛ ابن20/108ا، ت؛ نووی، بی7/336

ص کافر حربی نقش مهمی در بازشناسی اقسام کافر و حکم آنان دارد، یتشخ کهییازآنجا
 صورت مفصل بررسی خواهیم کرد.اند را در ادامه بهمالکهایی که فقها در مورد آن بیان کرده

 
 مالک در تعریف کافر حربی

-کافر حربی چندین مالک عنوان شده است که در ذیل به بررسی هر یک میدر تعریف 

 پردازیم:
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 در دارالحرب کردنزندگی .1
کند و مباینت و مقاطعت اختیار کرده باشد حربی کافری است که در دارالحرب زندگی می

که زیرا اهل کتاب را  ؛رسد این مالک، جامع افراد نیستنظر می(. به7/5، ق1387)طوسی، 
که این درحالی، شودکنند شامل نمیدر داراالسالم زندگی کرده و شرایط ذمه را نقض می

من خود أهرچند بنا بر قولی باید آنها را به م ،شونددسته به اجماع، حربی محسوب می
از طرفی اگر  .(34/214، ش1365نجفی، ؛ 1/388ق، 1387فخرالمحققین، بازگرداند )

فراهیدی، ) مقصود از مباینت و مقاطعت همان معنای ظاهری یعنی مفارقت و جدایی باشد
د؛ شومانع اغیار نیست؛ زیرا شامل کفار معاهد، مصالح، مستضعف و... می (8/380، ق1409

« دنههُ»کما اینکه در برخی روایات در مقابل  ،مگر اینکه مقصود از آن محاربه و جنگ باشد
اند که مقصود از آن و برخی تصریح کرده (5/112ش، 1363)کلینی،  رفته کاربس( بهش)آت

 .(1/316ق، 1385)حسینی شیرازی،  همان محاربه است
 

 قرارنگرفتن در شمار یهود، نصاری و مجوس .2
ودی خواه اعتقاد به معب ،شودکافر حربی به کافری غیر از یهودی، مسیحی و مجوس گفته می

، ق1413مانند دهریان )حلی،  ،مثل خورشید، ستاره و بت داشته باشد یا نه غیر از خدا
، ق1405؛ بحرانی، 3/376، ق1408کرکی، محقق ؛ 1/353، ق1387؛ فخرالمحققین، 1/480

، حربی کافری است که از یگرد عبارت به .(142، ش1376؛ طباطبایی یزدی، 22/524
بودنشان است و یا از کسانی که شبهه در کتابی (11/300تا، حزم، بی)ابن کتاب نباشداهل

کند که ظاهر این تعریف این شهید ثانی تصریح می (.343، ق1415اهلل، )مجوس( نباشد )فتح
 ،دبلکه دست به جنگ و حرب بزنن ،کتاب حتی اگر ملتزم به شرایط ذمه نباشنداست که اهل

رب حبی متناسب است این است که اهلآنچه با عنوان حر ، بلکهشوندهم حربی نامیده نمی باز
از طرفی، این تعریف  .(455ق، 1419شهید ثانی، ) شوندکتاب محسوب هرچند از اهل ،باشند

 شود.، مستضعف و... میمهادننیز مانع اغیار نیست؛ زیرا شامل کافر معاهد، مستأمن، 
 

 قرارنگرفتن در شمار ذمی، معاهد و مستأمن. 3
(. این مالک 1/554، ق1416خویی، ، معاهد و مستأمن نباشد )حربی، کافری است که ذمی

د؛ کما اینکه جنگ را که الزمه کننیز مانع اغیار نیست و برای نمونه مستضعف را خارج نمی
سی که نظر فقها ک شرط ندانسته است. این نکته را نیز باید افزود که از ،است« حربی» لفظ
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اشتباه کسی که به مثالً ؛شودبوده و حربی محسوب نمیشده نیز در امان  امان وارد هبا شبه
گمان کرده به او امان داده شده است، یا به خیال امنیت همراه با دوستان شده یا داخل در 

 حربی ،آن از من خود بازگردانده شوند و پسأچنین افرادی باید به م. تجارتی شده و... 
 .(3/434ق، 1408کی، محقق کر؛ 1/504ق، 1413حلی، شوند )محسوب می

 
 سرباززدن از دعوت حاکم اسالمی .4

د و به انبرخی معتقدند بالد کفری که از سوی حاکم عادل یا نایب وی دعوت به اسالم نشده
آنها تخییر میان جنگ، پذیرش اسالم و یا پرداخت جزیه اعالم نشده است، معلوم نیست که 

این نظریه باید توجه داشت که اگر کفار در بررسی  (.112، ق1418حربی باشند )حائری، 
 ی اگر قبالًحت ،گردندحربی تلقی می قطعاً ،طور بالفعل اقدام به جنگ علیه مسلمانان کنندبه

این مورد، محل بحث نبوده و فرض سخن جایی است  دعوت به اسالم نشده باشند و ظاهراً
عنوان حربی مشکوک بوده ای صورت گرفته و نه دعوتی. در این فرض، صدق که نه حمله

کند که جان و مال و اصل، عدم آن است؛ ضمن اینکه احتیاط در امور مهم نیز ایجاب می
نظر فقهی نیز دعوت حاکم اسالمی و سرباززدن کفار، شرط  این دسته محترم تلقی گردد. از

گرامی ( و پیامبر 2/259، ق1421مغنیه، ؛ 2/387، ق1410شهید ثانی، قتال ابتدایی است )
 یا علی التقاتل أحداً»را به یمن فرستادند فرمودند:  علیحضرت  کهینیز هنگام اسالم

اما در طرف مقابل، افرادی هستند که  .(5/36ش، 1363کلینی، « )حتى تدعوه إلى اإلسالم
باز زده اما شروع به جنگ نیز نکنند؛ آیا بر این افراد نیز کافر  از دعوت حاکم اسالمی سر

 9و  8ت در آیا« قتال در دین»کند؟ تعبیر حربی و نیز تعبیرات قرآنی نظیر دق میحربی ص
نظر اصولی نیز استعمال مشتق در  ممتحنه ظهور در حرب و قتال بالفعل دارند و از هسور

ق، 1430مظفر، جاز است )نشده است به اتفاق اصولیان مَ أموردی که هنوز متلبس به مبد
اعالم  مگر اینکه سرباززدن در این حالت، عرفاً، شودین دسته نمیشامل ا روینا ( و از1/96

باش نظامی و... حاکی از آوری تدارکات و آمادهجنگ محسوب گردد و شواهدی نظیر جمع
نها آ تعابیری نظیر مقاتل و محارب بر که عرفاً یاگونهبه ،آمادگی آنان برای جنگ باشد

وان ت، نمیقدرت کافی نداشته باشدکننده که دعوترسد درصورتینظر میالبته به. صدق کند
زیرا شاید گمان آنها این بوده که با این  ؛صرف سرباززدن کفار را اعالم جنگ تلقی کرد

گیرد، کما اینکه ازنظر فقهی نیز برخورداری از چنین قدرتی شرط شرایط هیچ جنگی سر نمی
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سال  13نیز  ( و پیامبر گرامی اسالم2/259، ق1421مغنیه، قتال با کفار تلقی شده است )
 (17، ش1373؛ مطهری، 344-1/346، ش1382ماه در مدینه )جعفریان،  19در مکه و 

 .(2/87ق، 1404بابویه، ر.ک: ابنجهاد را به جهت نداشتن یاران کافی ترک کردند )
 

 پیمان دوستی داشتن عدم. 5
 اوالً تحت لوای حکومت اسالمی قرارشود که برخی معتقدند کافر حربی به کسی گفته می

نداشته باشد و ثانیاً با مسلمانان پیمان دوستی اعم از تجاری، سیاسی و... نداشته باشد 
 طرف و مستضعف را در بر(. این تعریف نیز کافر بی396، ش1389)موسوی اردبیلی، 

 و مانع اغیار نیست. گیردیم
 

 بودنجنگدرحال. 6
؛ 580، ش1373)نجفی،  لفعل با مسلمانان باشدر حال جنگ باکافر حربی کسی است که د

، البته برخی جنگ حکمی را نیز ملحق به جنگ (67ق، 1403؛ زحیلی، 260، تابیخمینی، 
حق این است که حالت جنگ و مبارزه علیه (. 5/3740تا، اند )زحیلی، بیفعلی کرده

جنگ علیه مسلمانان نپردازد و یا به بودن است و تا زمانی که کافر به مسلمانان مالک حربی
، ق1427کند )مکارم شیرازی، کفار حربی یاری نرساند، عنوان حربی بر او صدق نمی

قید جنگیدن کفار معتبر دانسته شده که موافق با  ینجا(. برخالف سایر تعاریف، در ا1/142
فسیر موسع از در مورد جنگ حکمی نیز باید دقت به خرج داده شود؛ زیرا ت ظاهر آن است.

ممکن است کسی تمام مالکهای  مثالًآن دوباره موجب بازگشت به اول نزاع خواهد شد و 
از جنگ  بولققابلپیشین را جنگ حکمی تلقی کند. با توجه به توضیحات قبلی، تفسیر 

ه ی کاگونهبهحکمی این است که از نگاه عرف، عمل آنها جنگ با مسلمانان محسوب شود، 
نی نظیر مقاتل و محارب صدق کند، مثل همان موردی که از دعوت حاکم اسالمی عرفاً عناوی

سر باز زده و به تدارک نظامی علیه مسلمانان بپردازند یا به دشمن در حال جنگ با مسلمانان 
 کمک نمایند.

 
 جواز قتال .7

ه کار بشهید ثانی معتقد است برخی اسم حربی را در مورد کفاری که قتال با آنها جایز است 
 ؛حرب سازگاری بیشتری داردکتاب باشند و این تعبیر با عنوان اهلهرچند از اهل ،برندمی
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 .(455، ق1419شهید ثانی، اند که اهلیت اینکه با آنها جنگ شود را دارند )کسانی یعنی
این تفسیر  توان با وی جنگید.می بنابراین، طبق این مالک کافر حربی یعنی کافری که شرعاً

ند نیز اقابل پذیرش است و با احکامی که فقها در مورد کافر حربی ذکر کرده نفسهیرچه فاگ
فسیر، رسد که آن تتناسب دارد؛ اما در دَوَران با تفسیر ششم )جنگ کردن بالفعل( به نظر می

تعبیر حربی در هیچ آیه یا روایتی به کار نرفته و آنچه  ضمن اینکه ظاهراً 4.اولی و اظهر است
است که ظهور در صدور فعل « الیقاتلون»و « یقاتلون»، «یحاربون»آمده تعابیری نظیر 

چه رسد به اهلیت وقوع حرب و قتال بر ایشان. ، قوع بر آنهاونه  و حرب و قتال از آنها دارد
و  شوندند که چه کسانی حربی محسوب میکاین مالک خود مبهم است و روشن نمی ثالثاً

ها مراجعه کرد؛ مگر اینکه گفته شود قصد ایشان بیان باید به سایر مال هابرای تشخیص آن
 طبق این معنا، اصطالح آن بوده نه بیان مالک. رابعاً یهتسممعنای لغوی یا اصطالحی و وجه

، که در برخی تعبیراتدرحالی ،دگیرمعاهد و... قرار می، منأکافر حربی در مقابل کافر مست
که  ،(11/324، ق1403مقدس اردبیلی، کافر حربی اعم از این موارد قرار داده شده است )

ه گفته شود مگر اینکاین اشکال به سایر تعریفات نظیر تعریف ششم هم وارد می البته ظاهراً
به  اما ممکن استبه جهت کفر مستحق قتال است  شود منظور از حربی کسی است که ذاتاً

به تعویق بیفتد؛ ولی مخفی نیست که این  جهت موانعی مثل امان و معاهده این قتال موقتاً
شود که این احتماالت از ظهور فاصله گرفته و به احتماالتی خالف ظاهر توجیهات باعث می

ین ا نیثا که ممکن است گفته شود منظور شهیدچنانکم غیرظاهر تبدیل گردند. همیا دست
بوده که در کاربرد این اصطالح اضطراب وجود داشته و درست آن است که در این معنای 

 اند.خاص به کار رود گرچه برخی به ناروا برخالف آن، استعمال کرده
  

                                           
ل و آنچه در مقاب« من صدر منه الحرب»وجه اظهریت تفسیر ششم این است که طبق آن، حربی یعنی  .4

من له اهلیة »اما این احتمال که حربی یعنی «. من وقع علیه الحرب»شود این احتمال است که آن مطرح می
 قوه است و این، دور ازبه معنای این است که وقوع حرب بر او نیز فعلیت ندارد و بال« ان تقع علیه الحرب

گونه که بیان شد مشتق ظهور در متلبس به مبدأ دارد نه آنکه هنوز متلبس نشده کما اینکه همان ،ذهن است
 آن را داراست. هو صرفاً اهلیت و قو
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 کفار قبالاصالت جنگ یا اصالت صلح در 
اشند. در بکفار برخی معتقد به اصالت جنگ بوده و بعضی معتقد به اصالت صلح می قبالدر 

ها پرداخته و رابطه تعریف کافر حربی با این بحث نذیل به بررسی این دو دیدگاه و ادله آ
 بیان خواهد شد.

 
 اصالت جنگ .1

 کافران، جنگ است و معتقدند از کفار غیرکتابی قبالبر این باورند که اصل در  فقیهاناغلب 
ان کشته و زنان و کودک ،ناع ورزندشود و اگر از پذیرفتن اسالم امتجز اسالم پذیرفته نمی

( و نیز معتقدند اصل 292تا، ؛ طوسی، بی2/6، ق1410، حلی ادریسشوند )ابنآنها اسیر می
؛ 2/138، ق1420کتابی جنگ یا پذیرش شرایط ذمه است )حلی، کافران غیر قبالثابت در 

، ق1419؛ شهید ثانی، 3/376، ق1408کرکی، محقق ؛ 1/353، ق1387فخرالمحققین، 
(. این 7/345تا، حزم، بی؛ ابن4/347، ق1414؛ عراقی، 1/370، ق1423؛ سبزواری، 456

 شود:دیدگاه دارای دالیلی از کتاب و سنت است که در ذیل به آن اشاره می
 

 کتاب .1-1
ه طور مطلق بجمعی از آیات قرآن کریم وجود دارد که مسلمانان را بهبراساس نظر فقیهان، 

(، 7/345تا، حزم، بی؛ ابن2/9ق، 1387)طوسی،  کندبا مشرکان دعوت میجنگ و جهاد 
 اندورزیده فرک که کسانى با چون الرِّقَابِ: پس فَضَرْبَ کَفَرُوا الَّذِینَ لَقِیتُمُ فَإِذا»تعابیری نظیر: 

 ىکافران الْکُفَّارِ: با مِنَ یَلُونَکُمْ الَّذِینَ قَاتِلُوا»(، 4)محمد، « بزنید را[ یشان]گردنها کنید، برخورد
 وَ الْمُنَافِقِینَ:  الْکُفَّارَ جَاهِدِ»(، 123)توبه، « کنید کارزار هستند شما مجاور که

پس با پیشوایان کفر الْکُفْرِ:  أَئِمَّةَ فَقَاتِلُوا»(، 9)تحریم، « کن جهاد منافقان و کافران با
ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الَ بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ الَ یُحَرِّمُونَ مَا الَّذِینَ الَ یُ قَاتِلُوا»( و نیز 12)توبه، « بجنگید

ه کسانى از اهل کتاب ک با :حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ
م اند حراش حرام گردانیدهاآورند و آنچه را خدا و فرستادهبه خدا و روز بازپسین ایمان نمى

( بر این امر داللت دارند 29)توبه، « گردند، کارزار کنیددارند و متدین به دین حق نمىنمى
و بر اساس آن، از آنجا که خداوند در امر به قتال و جهاد میان اقسام کافر و مشرک تفاوتی 

ا، تباطبایی، بیشود )ر.ک: طها اصالت جنگ ثابت میقایل نشده پس نسبت به تمامی آ
 گونه که درهمان -در نقد این دلیل باید گفت(. 10/78ق، 1415؛ آلوسی، 9/238-237
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در برابر این آیات، آیات دیگری وجود  -آمیز خواهد آمدقرآنی اصل زندگی مسالمت ادله
کند دستور جهاد با کافران به دلیل تجاوز و ستم آنان بر مسلمانان است نه دارد که بیان می

مزاحمتی برای مسلمانان ایجاد نکنند دین اسالم مسلمانان  کهیختالف در دین و درصورتا
 (19/234تا، ورزی و محبت با چنین کفاری دعوت کرده است )طباطبایی، بیرا به عدالت

شده نخواهند بود )مطهری، لذا کفاری که با مسلمانان سر جنگ ندارند مشمول آیات بیان و
 (.25، ش1373
 

 سنت .1-2
 یاز سوی خداوند فرمان دارم که با مردم مقاتله کنم تا هنگام»نقل شده است:  از پیامبر

« پس هرگاه گفتند، از جانب من، جان و مالشان در امان است .بگویند ال اله اال اهلل که
، ق1410سجستانی، ابوداود ( و نیز حدیث انس بن مالک )2/402، ق1383، حیونابن)
از امت ایشان است.  یفرمودند پیکار، عضو جدانشدن مضمون که پیامبر( با این 1/569

فرمودند که تمام خیر در شمشیر است  به نقل از پیامبر در روایت دیگری امام صادق
(. لذا شمشیر که رمز 11/5ق، 1403دارد )حر عاملی، و مردم را چیزی جز شمشیر برپا نمی

سته یجه این ددرنتشده، پس اصل بر جنگ است. قدرت است، اساس دعوت به اسالم دانسته 
مطلق بر وجوب جهاد با کفار و مشرکان داللت دارد، اصل را در برابر  طوربهروایات که 

 داند.قتال و جهاد می -بدون تفکیک اقسام کفار-غیرمسلمانان
چنین به ( و هم196، م1997، ینالدشده که ضعیف است )شمس درباره حدیث اول گفته

توان گفت که طرف مقابل، سر جنگ دارد و به جهاد بیان باب مفاعله در روایت می دلیل
(. لذا در صورت عدم تجاوز کفار، اصل 197، هماننه جهاد ابتدایی ) و دفاعی مربوط است

بر صلح است. درباره حدیث دوم گفته شده است که این حدیث داللت بر وجوب جهاد با 
با آنان موجب تعطیلی جهاد و تسلط کافران بر مسلمانان کافران دارد؛ چراکه ترک جهاد 

، حدیث داللت بر اصل وجوب جهاد و بقای یگرد عبارت (. به1/413تا، شود )حلی، بیمی
این وجوب تا آخرالزمان دارد و این منافاتی ندارد که این وجوب در صورت تجاوز کفار 

وضعیت  با این توضیح ل بر صلح باشد.بوده و اگر تجاوزی بالفعل از سوی ایشان نباشد، اص
شود، زیرا نهایتاً داللت بر فواید جهاد دارد و ناظر به کیفیت آن یمروایت سوم نیز روشن 

ه تواند ناظر بیمتوان گفت: داللت آن بر جهاد واضح نیست، زیرا یمنیست، بلکه حتی 
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توان ت نمیاد به این روایبا استنا بنابراین ت اسالمی )حدود و تعزیرات( باشد.مجازااجرای 
 کافران همیشه جنگ است. قبالاثبات کرد که اصل در 

 
 زیستیاصالت هم .2

تقدند اند و معلذا اصل را بر صلح نهاده ؛اند نه کفر رابرخی، تنها حرابت را علت جنگ دانسته
؛ رشید 228، م1997، ینالد؛ شمس16، ش1373جنگ یک حالت عارضی است )مطهری، 

؛ زحیلی، 93، ق1399؛ شلتوت، 312، ق1408؛ رشید رضا، 2/258، م1990رضا، 
(. بنابراین اگر کافران دست از تجاوز علیه مسلمانان بردارند و متعرض 120، ق1403

این دیدگاه . (96-97زیستی است )همان، ایشان بر صلح و هم قبالمسلمانان نشوند اصل در 
 شود:نیز دارای دالیلی است که در ذیل بررسی می

 
 کتاب .2-1

 5؛256، آزادی در دین و عقیده )بقره درآمیز را زیستی مسالمتهممصادیق قرآن کریم 
(، نفی 117، ؛ مائده79، عمرانآل 6؛64، عمران(، توجه به اصول مشترک )آل96، یونس

پرستان آمیز حتی با کافران و بتگوی مسالمتوو دعوت به گفت 7(213، نژادپرستی )بقره
اختصاص بخشی از  مورددر « تألیف قلوب» کند.سفارش می 8(46، ، عنکبوت108، م)انعا

مختص زمان و  9(60، زکات به کفار نیز یکی از اصول مهم روابط با غیرمسلمانان است )توبه
مفسرین ، سوره انفال 61آیه درباره(. 9/311تا، نیست )طباطبایی، بی حضور معصومین

، مانهباید با توکل بر خداوند آن را پذیرفت ) ،صلح رغبت کردمعتقدند اگر دشمن به روش 
توان ذکر کرد که آیات زیادی را می بنابراین .(2/69، ش1362جرجانی، ؛ حسینی 9/117

از ورزی است؛ تصریح یا اشاره به همین مطلب دارند که قتال در صورت تعدی و جنگ
مِنْ حَیْثُ »، (190)بقره،  «جنگندکه با شما می : کسانیالَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ»عباراتی نظیر: 

                                           
 «.لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ...» .5
 «.نَنَا وَبَیْنَکُمْ...قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْ» .6
 «.کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً...» .7
 «.وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ...» .8
 .«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم...» .9
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: پس اگر از فَإِنْ لَمْ یَعْتَزِلُوکُم»، (191)بقره، « گونه که شما را بیرون راندند: همانأَخْرَجُوکُمْ
: به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ»، (91)نساء، « گیری نکردندشما کناره

 «: کسانی که با شما در کار دین جنگ کردندلَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِا»، (39)حج، « شده
 :الَتُقَاتِلُونَ قَوْماً نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَءُوکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍأَ»و  (9)ممتحنه، 

چرا با گروهى که سوگندهاى خود را شکستند و بر آن شدند که فرستاده ]خدا[ را بیرون 
 (13 )توبه،« جنگید؟بار ]جنگ را[ با شما آغاز کردند، نمىکنند و آنان بودند که نخستین

توان فهمید در صورتی که کفار و مشرکان مایل به جنگ نباشند جنگ با آنها خوبی میبه
 :نِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقَاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیالًفَإِ»جایز نیست: 

پس هرگاه کناره گرفتند و با شما نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح کردند، خدا هیچ راهى 
شده که این  زید نقلقتاده و ابنالبته از  (.90،)نساء «براى شما بر ضد آنان نگشوده است

(؛ کما اینکه نقل شده 3/287، ق1409طوسی، اند )شدهنسخ  (5)توبه،  برائت هآیات با سور
جنگید می، کردندنیز قبل از نزول این سوره تنها با کسانی که شروع به قتال می پیامبرٌاست 

مکه با آنها معاهده بسته بودند  جنگید مگر آنان که در فتحآن با تمام مشرکان می از اما پس
نه گوآیات برائت نیز آن زیرا اوالً ؛( اما نسخ این آیات مسلم نیست1/281، ق1404قمی، )

 ذکر ن نزول این سورهأگونه که در شکه تصور شده عام یا مطلق نیستند بلکه این آیات همان
ای متعدد ، پس از عهدشکنیه(1/529ق، 1412؛ حویزی، 338ق، 1395)خویی،  شده

اما  ،عهد کرده بودند به مسلمانان آسیب نرسانند نکهیا وجود مشرکان نازل شدند و آنها با
 هاین اعالم جنگ از ناحی رونیا کردند و ازاقدام به کشتن مسلمانان و آزار و اذیت آنها می

سانى که به ک :أَنَّهُمْ ظُلِمُواأُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِ»موافق با آیات قبلی و از باب  مسلمانان کامالً
« دانجنگ بر آنان تحمیل شده، رخصت ]جهاد[ داده شده است، چراکه مورد ظلم قرار گرفته

)توبه،  توبه هم بر این مطلب داللت دارد ه( صادر شده است و خود آیات سور39، )حج
و طبق  دبه فرض اینکه این آیات را عام یا مطلق بدانیم آیات قبلی خاص هستن ثانیاً (.13

در فرض شک نیز در دوران امر بین  و آنها را تخصیص بدانیم هقواعد اصولی باید رابط
در مورد روایت  .(1/218ق، 1430مظفر، تخصیص و نسخ، حمل بر تخصیص اولویت دارد )

ا منبع این روایت، تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم ادعاشده نیز باید اظهار داشت که تنه
ا، تتهرانی، بیقمی است که در نسبت این کتاب و محتویات آن تردید جدی وجود دارد )

توان به انفرادات آن استناد کرد. از طرفی راوی آن محمد بن فضیل ( و نمی4/308-302
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« ضعیف»( و 365، ق1415طوسی، « )یرمی بالغلو»است که طوسی در مورد او دو تعبیر 
رک: برد. حتی این روایت از اضطراب داللی هم برخوردار است )کار می( را به343همان، )

و اضطراب داللی، این حدیث  از طرفی به فرض اغماض از سند .(1/529، ق1425قمى، 
ه تا قبل ک داللت دارد زیرا نهایتاً ؛داللت بر نسخ ندارد و حتی منافاتی با آیات قبل نیز ندارد

داد اما با نزول این طور شخصی مالک قرار میعمل هر کس را به از نزول آیات، پیامبر
گونه پایبندی به عهد و پیمان ندارند و خداوند اطالع داد که این گروه از مشرکان هیچ، آیات
و همگی کنند اگر دوباره نیز موقعیت بیابند عهدشکنی می ،عهدشکنی کردند گونه که قبالًهمان

 یمقتضاتوانست بهاگرچه می پیامبر رونیا و از( 9)توبه،  اندکیدر این روش ناپسند شر
کردند، طور که آنان اقدام به کشتن مسلمانان میعدل رفتار کرده و بدون اطالع قبلی همان

نان عمل کرده و به آ -که باالتر از عدل است-احسان یمقتضااقدام به کشتن آنان کند، اما به
( یا با 11ه، اسالم بیاورند )توب ؛ یامهلت چهارماهه داد تا تکلیف خود را مشخص نمایند

( و یا به جنگ 29 و 6ه، اموری نظیر جزیه، استیمان و معاهده دست از شرارت بردارند )توب
 .(12ه، با مسلمانان تن دهند )توب

 
 سنت .2-2

فرمودند کسی را به غل و زنجیر نکشید، مثله نکنید و که می گواهی تاریخ، پیامبربه 
افرادی که در میدان جنگ نیستند و زنان و پیرمردها و کودکان را از بین نبرید و اموالشان 

ظاهراً مالک نهی از کشتن این افراد آن است که ، (5/30، ش1363را آتش نزنید )کلینی، 
بود، بودن جهاد و کشتن میجنگند. اگر کفر علت مشروعبا مسلمانان نمی چنین کسانی غالباً

پس قطعاً  .(231، م1997، ینالدشدند )شمسبایست کشته میاین گروه نیز چون کافران می
جنگ را آرزو نکنید و  ،ای مردم»اند: فرموده و دشمنی، علت جنگ است. پیامبر حرب

(. ظاهر روایت آن است که 4/291، ق1409هندی،  )متقی« از خداوند عافیت را بخواهید
 افزون بر آن، روایات. اندتوصیه به شروع جنگ نکرده و اصالً مایل به آن نبوده پیامبر اکرم

گوی وبا کفار در دست است که در تمام آنها از روش گفت بسیاری از برخورد معصومین
است؛ ازجمله سؤال ابوشاکر دیصانی آمیز، دعوت به اسالم و موعظه استفاده شده مسالمت

از (، سؤال زندیق 71-2/72، ق1386درباره شناخت خدا )طبرسی،  ق از امام علییزند
(، 358-1/370، هماندر مورد آیات متشابه قرآن و ادعای تناقض در آن ) امام علی



 حربی تفسیر مشهور از کافر بررسی انتقادی

 

  

291 

خطاب « مصر منبرادر اهل»او را  با زندیق مصری که حتی امام مناظره امام صادق
(. این 163-10/222، ق1403؛ مجلسی، 309-1/311، ق1406کردند )فیض کاشانی، 

-1/417، ق1385، بابویهابن)ر.ک:  دسته از روایات و روایات بسیار دیگری از ائمه
در کنار آیات قتال  (434، ق1421عصفور، ؛ آل265-1/269، ق1404، بابویهابن؛ 415

ا خواهد. لذکفار، حرب نیست و جنگیدن دلیل میدهد که اصل اولی در برخورد با نشان می
توان دریافت که کدام دسته از کفار مستحق شده در تعریف حربی میبراساس مالکهای بیان

 قتال بوده و جان و مالشان هدر است و کدام دسته در امان بوده و جان و مالشان محترم.
 

 نتیجه
بودن جان و مال ازجمله مباح است؛ شده گرفته نظر در سختی احکام حربی کفار . برای1

 زیستی در تعارض است.تفسیر موسع از آن با اصل هم روینا ایشان؛ از

است، حاکم جاری . داراالسالم به معنای سرزمینی است که احکام اسالمی در آن 2
ی اسالم در آن سلطه دارد. با توجه به کل طوربهاند و مسلمان دارد، مسلمین در آن در امان

ه کفار شود کتوان گفت دارالحرب به سرزمینی اطالق میکات تعریف کافر حربی نیز میمال
پردازند و لذا دارالکفر به معنای سرزمینی است یمدر آن به جنگ فعلی یا حکمی با مسلمین 

نیستند و جان و مال ایشان  نبرد دراند و با مسلمین که اقسام چندگانه کفار در آن ساکن
 محفوظ است.

عدی تنها در صورت تبا کفار استناد به قرآن کریم و روایات اثبات گردید که قتال . با 3
مستندات روایی قائلین به اصالت جنگ مورد  و بنابرایناست  آنان جایز ورزیو جنگ

در مقابل خیل عظیمی از  نتوانست قرآن کریم نیز آنان از خدشه قرار گرفت و مستندات
؛ زیرا آیات گروه دوم قاومت کندم یطلبصلح و عدم جنگ اصالت دیگر مبنی برآیات 

کافران و مشرکان مایل  کهیدرصورتتواند مخصص آیات اصالت جنگ لحاظ گردد. لذا می
 .به جنگ نباشند، تجاوز به آنان جایز نیست

 که شامل شدن ییو تبشناسایی  قسم از کافران 9گرفته در کالم فقها . با استقراء صورت4
. در تمام است، معاهد، مستأمن، محاید، مهادن، موادع، مرتد، مستضعف و حربی کافر ذمی

 دهشجان و مال بودن و مصونیت حکم به محترم، ای از مرتدانو دسته جز حربیاین موارد به
 و کسی حق تعرض به آنان را ندارد.
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ج ین امر منتو در پایان بد شددیدگاه تبیین و نقد  7مالک تعریف کافر حربی،  مورد . در5
نگ با وارد ج طور بالفعلکسی که به قدر متیقن از کافر حربی عبارت است از: الف( شد که

ب( کسی که وارد جنگ بالفعل نشده اما داعیه جنگ دارد و از دعوت  ؛مسلمانان شده است
حاکم مسلمین مبنی بر پذیرش اسالم یا پذیرش شرایط ذمه یا برقراری پیمان صلح سرباز 

د( کسی که کافر حربی را در  ؛کسی که قرارداد ذمه، معاهده یا صلح را نقض کند ج( ؛زند
 افرادتوان این حاالت را جنگ حکمی نامید. بنابراین یم جنگ با مسلمانان یاری رساند.

اند قطعاً از شمول نقض عهد نکرده کهیمصالح )مهادن( درصورت و ذمی، مستأمن، معاهد
 . و موادع محاید، ت افراد مستضعفچنین اساند. همحربی خارج

شود که تقسیمهای رایج در مورد کافر، دقیق روشن می آمدهدستبه. با توجه به نتایج 6
شده از سوی کاشف الغطاء به دو بندی مطرحدستهبتوان  نیست و شاید ومانعجامعنبوده و 

تر از ر و دقیقتکافر، کاملگانه را البته با درنظرگرفتن تمامی اقسام ن قسم معتصم و مستباح
 سایر تقسیمات دانست.

، به ای از کفارشک در صدق عنوان کافر حربی و احکام آن در مورد دسته فرض . در7
 بودن استاصل در دماء محقون یاًثاناصل در رفتار، صلح است نه جنگ و  اوالً جهت اینکه
هم است، باید به قدر متیقن اکتفا بودن خالف اصل و نیز خالف احتیاط در امور مو مهدورالدم

 ؛ بنابراین نتیجه هر دو اصل )صلح و محقونیت( احترام جان و مال افراد مشکوک است.نمود

، ق1403آورنده آن، دین مکارم اخالق است )مجلسی،  تصریح به اسالم . دین8
 (. بدون شک دعوت دیگران33، شدن نازل شده است )توبهشمول( و با هدف جهان68/382

 ،(159، عمرانتواند بدون توجه به مسلمات اخالقی، صورت گیرد )آلو تألیف قلوب نمی
چه رسد به اینکه اسالم بخواهد مرتکب اموری گردد که خالف مسلمات اخالقی است. بدون 

بودن جان و مال کسی که سر جنگ با مسلمانان ندارد و اقدام به کردن به مباحشک حکم
اخالق از اسالم و مسلمانان به منطق و بیای خشن، بیاو، چهرهکشتن وی و سرقت اموال 

نمایش گذاشته و در تعارض آشکار با روح شریعت و مسلمات اخالقی است و سد بزرگی 
 در مسیر رشد و جهانگیرشدن این دین مبین خواهد بود.
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 ق.1409، اهلل مرعشی نجفیقم، کتابخانه آیة، حقائق اإلیمانهمو،  -

 ق.1419دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، ، ، قمفوائد القواعد همو، -

 .ق1410، قم، کتابفروشی داوری، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،همو -

 ق.1418، ةقم، مؤسسة المعارف اإلسالمی، لی تنقیح شرائع اإلسالمإمسالک األفهام  ،همو -
 ق.1420داراألضواء، بیروت، ، ماوراء الفقهمحمد، سید ، صدر -

 ق.1430، قم، محالتی، الدالئل فی شرح منتخب المسائل طباطبایی قمی، سید تقی، -

 .ش1376مرکز نشر علوم اسالمی، ، ، تهرانسؤال و جوابطباطبایی یزدی، سید محمدکاظم،  -

 ق.1417، قم، دفتر انتشارات اسالمی، عروة الوثقیال ،همو -

اهلل خانه آیةکتاب، ، قممختصر النافعالشرح الصغیر فی شرح الطباطبایی، سید علی بن محمدعلی،  -
 ق.1409مرعشى نجفی، 

 ق.1412، اسالمی انتشارات دفتر ، قم،ریاض المسائل فی بیان األحکام بالدالئل ،همو -

 .تای، باسالمی انتشارات دفتر ، قم،المیزان فی تفسیر القرآن، ینمحمدحسسید ، طباطبایی -

 ق.1386، نجف، دارالنعمان، اإلحتجاجطبرسی، احمد بن علی،  -

 ق.1415علمی، مؤسسة األ، بیروت، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  -

 ق.1415ارالفکر، ، بیروت، دجامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، محمد بن جریر،  -

، ریةإلحیاء اآلثار الجعف ، تهران، المکتبة المرتضویةمجمع البحرین طریحی، فخرالدین بن محمد، -
 .ش1362

 .ق1409، قم، مکتب االعالم اإلسالمی، التبیان فی تفسیر القرآن طوسی، محمد بن حسن، -

 .ق1407، قم، دفتر انتشارات اسالمی، الخالف ،همو -
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 .ق1387، إلحیاء اآلثار الجعفریة ، تهران، المکتبة المرتضویةفی فقه اإلمامیةالمبسوط  ،همو -

 .تاقدس محمدی، بی ،، قمالنهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،همو -

 ق.1415، دفتر انتشارات اسالمی، قم، رجال الطوسی ،همو -

 ق.1414دفتر انتشارات اسالمی، ، ، قمشرح تبصرة المتعلمین، الدینضیاء عراقی، -

مجله ، «پژوهشی در اباحه اموال کافران حربی از نگاه فقه شیعه»جوقی، ابوالفضل، علیشاهی قلعه -
 ش.1392، 34، شماره پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی

 ق.1421، تهران، امیرکبیر، فقه سیاسی، عباسعلی، عمید زنجانی -

 ق.1409اسالمی، دفتر انتشارات ، ، قماالجاره، محمدحسین، غروی اصفهانی -

 ق. ،1422ائمه اطهار یمرکز فقهم، ، قحدودة ـ التفصیل الشریع، محمد، لنکرانی فاضل -

 ق.1415نا، بی، جا، بیمعجم الفاظ الفقه الجعفری، احمد، اهللفتح -

یان، ، قم، مؤسسه اسماعیلالقواعد اشکاالت شرح فی یضاح الفوائدإ فخرالمحققین، محمد بن حسن، -
 .ق1387

 ق.1409، قم، دارالهجرة، کتاب العین فراهیدى، خلیل بن احمد، -

، لیع أمیرالمؤمنین اإلمام ، اصفهان، مکتبةالوافیفیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی،  -
 ق.1406

 .اتدارالفکر، بیبیروت، ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر فیومی، احمد بن محمد، -

 .ش1352، تهران، دارالکتب اإلسالمیة، قاموس قرآن اکبر،قرشی، سید علی -

 .ش1377قبله، ، ، تهرانمفردات نهج البالغه همو، -

 ق.1404، قم، دارالکتاب، تفسیر القمیقمی، علی بن ابراهیم،  -

 ق.1409 لحبیبیة،ا المکتبة پاکستان،، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، ابوبکر بن مسعود، -

 .ش1363، ةسالمی، تهران، دارالکتب اإلالکافی محمد بن یعقوب،کلینی،  -

المی ، قم، دفتر تبلیغات اسکشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراءکاشف الغطاء، جعفر بن خضر،  -
 ق.1422حوزه علمیه قم، 

 ق.1323بیروت، دارإحیاء التراث العربی، ، المدونة الکبری مالک بن انس، -

قم، مجمع الذخائر اإلسالمیة، ، غایه اآلمال فی شرح کتاب المکاسب، محمدحسن، مامقانی -
 ق.1323

 ق.1409، ة، بیروت، مؤسسة الرسالکنز العمال، الدینعلی بن حسام ،متقی هندی -

 ق.1403، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، بحار األنوار مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، -

 ق.1406، اهلل مرعشی نجفیکتابخانه آیة، قم، مالذ األخیار ،همو -



 حربی تفسیر مشهور از کافر بررسی انتقادی

 

  

297 

 .ق1409، تهران، استقالل، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام محقق حلی، جعفر بن حسن، -

إلحیاء  آل البیت ة، قم، مؤسسجامع المقاصد فی شرح القواعدمحقق کرکی، علی بن حسین،  -
 .ق1408، التراث

 ق.1412دفتر انتشارات اسالمی، ، قم، رسائل المحقق الکرکی ،همو -

 .ش1392دارالحدیث،  ،، قممصطلحات الفقه، علی، مشکینی -

، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، حسن، مصطفوى -
 ق.1417

 .ش1373صدرا،  ،، تهرانجهاد، مرتضی، مطهری -

 ق.1430، نتشارات اسالمی، قم، دفتر اصول الفقهأ، محمدرضا، مظفر -

 .ق1421، قم، مؤسسه انصاریان، فقه اإلمام الصادق مغنیه، محمدجواد، -

حیاء إل ، تهران، المکتبة المرتضویةحکام القرآنأزبدة البیان فی  مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، -
 تا.، بیاآلثار الجعفریة

 .ق1403قم، دفتر انتشارات اسالمی، ، رشاد األذهانإمجمع الفائدة و البرهان فی شرح  ،همو -

 ق. ،1427طالب، قم، مدرسه امام علی بن ابیةالفتاوی الجدید، ناصر، شیرازی مکارم -

 ق. ،1424طالب، قم، مدرسه امام علی بن ابیکتاب النکاح، همو -

 ش.1380، تهران، سرایی، درسهایی از نهج البالغه، منتظری، حسینعلی -

 .ش1389ت، بنجا، ، قماستفتائاتعبدالکریم،  ، سیداردبیلی موسوی -

 بیتالآل  ةمؤسس، ، قمسالمع اإلئحکام فی شرح شرامدارک األ، محمد بن علی، عاملی موسوی -
 ق.1410، إلحیاء التراث

 ق.1413دارالقرآن الکریم، ، ، قممجمع المسائل، سید محمدرضا، موسوی گلپایگانی -
 ق.1428دفتر انتشارات اسالمی، ، ، قمسالمیةاإلالوالیة االلهیة ، محمد، قمی مؤمن -

 .ش1365، ةدارالکتب اإلسالمی، ، تهرانفی شرح شرائع اإلسالم الکالم جواهر، محمدحسن، نجفی -

 ش.1373نا، بیمشهد، ، مجمع الرسائل همو، -

إلحیاء  آل البیت ة، قم، مؤسسحکام الشریعةأمستند الشیعة فی  نراقی، احمد بن محمدمهدی، -
 ق.1415 ،التراث

 تا.، بیروت، دارالفکر، بیالمجموع شرح المهذب نووی، یحیی بن شرف، -


