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 بررسی اساس رابطه میان دار اسالم و دار کفر در پرتو شریعت اسالمی
 

 یمحمد یزمر

 
 دهیچک

جهان از نظر فقهی به لحاظ واقعی به دوقسمت تقسیم میشود که یکی دار اسالم و دیگری دارکفر؛ و مراد 
ت داخلی و خارجی سیادت اسالمی د و سیاداز دار اسالم سرزمینی که قدرت سیاسی به دست مسلمانان باش

باشد؛ به همین ترتیب دار کفر به سرزمینی گفته میشود که قدرت سیاسی به دست کفار باشد و سیادت 
داخلی و خارجی آن به اساس اسالم نباشد؛ از اینکه کفر و ایدولوژی کفر مشروعیت ندارد و باسلطه 

د به وجود آن اعتراف واقعی صورت میگیرد نه عیت موجوتشریعی الله منافات دارد الکن منحیث یک واق
 اعتراف شرعی و حقوقی؛ پس رابطه بین این دار و دار اسالم به اساس همین واقعیت تنظیم میگردد؛ فقها

دسته تقسیم میشوند عده ای قول به اصل  و دانشمندان اسالمی در خصوص اصل این رابطه عمدتا به دو
دارند؛ با تفحص و تحقیق در موضوع به شکل کتابخانه ای و لح باور جنگ وعده ای قایل به اصل ص

مقارنه ای میباشد و معلوم میشود که حرف اول اسالم نه صلح است و نه جنگ زیرا دار اسالم اصالتا باید 
اهل دار کفر را به اسالم فرابخواند و اگر اسالم را نپذیرفتند به دادن جزیه طلب کند و اگر از دادن جزیه 

ند ناگزیر راه جنگ را در پیش گرفت؛ پس گفته میتوانیم که اصل رابطه دعوت است و بعد از با ورزیدا
 معلوم شدن موقف کفار در برابر دعوت معلوم میگردد که چه زمان جنگ و چه زمان صلح باشد؟

برای  ین موضوعبنا بر این دار اسالم اول آنها را به اسالم فرابخواند نه اینکه آغاز گر جنگ باشد؛ فهم ا
نسل جوان و اهل تحقیق از انجا مهم دانسته میشود که از هر طرف به اسالم برچسپ خشونت و 
پرخاشگری زده میشود از این جهت الزم دیدم تا حقیقت مسئله درک گردد و نسل جوان و اهل تحقیق در 

 روشنایی اصل موقف اسالم در این خصوص قرار گیرند.
 

 ر، جنگ، صلح، دعوت.، دار کفدار اسالم :یدیکل کلمات
 

 مقدمه
الحمد لله الذي أرسل رسله بالبینات وأنزل معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وأنزل 
الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب إن الله قوي عزیز 

لیظهره على الدین كله  دین الحقوختمهم بمحمد صلى الله علیه و سلم الذي أرسله بالهدى و
 .وأیده بالسلطان النصیر

دانستن اصل را بطه بین دار اسالم و دار کفر یکی از موضوعات مهم و جدی است و توجه هر 
نویسنده و باحث اعم از قدیم و جدید را به خود جلب نموده است فقهای قدیم این موضوعات را در 

مام محمد بن حسان شیبانی آنرا در کتاب سیر طوریکه اکتب فقهی در ابواب سیر ذکر مینمودند 
کبیر ذکر نموده است اینکه اصل رابطه بین دار اسالم و دار کفر چیست و دانستن آن چه اهمیت 
دارد در این بحث به آن اشاره نمودیم؛ بحثی که در پیش روی تان قرار دارد مشتمل بر خالصه، 

ها مناقشه و نتیجه گیری، پیشنهادت و  و یافته اهمیت موضوع، اهداف و روش تحقیق، نتایج
 فهرست مراجع میباشد که اینکه به شرح ذیل به بررسی هرکدام میپردازیم:

 
 بیان مسئله

مقاله هذا در مورد یکی از مسایل مهم سیاسی اسالم که همانا دید دولت اسالمی را در مورد دول 
پلماتیک خود را استوار سازد در روابط دیغیر اسالمی مشخص میسازد که با آنها به کدام اساس 

 این مقاله میکوشیم تا بدانیم که اصل رابطه بین دار اسالم و دار کفرچیست؟
 

 اهمیت موضوع
اهمیت فهم اصل رابطه بین دار اسالم و دار کفر از آنجا مهم است که مسلمانان حامالن رسالت 

 بدون شک در عرضه اسالم به  رضه کنندپیامبران اند و ناگزیر اند تا اسالم را به جهانیان ع

www.allstudyjournal.com


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 447 ~ 

جهانیان به موانع مختلف بر میخورند که یکی از آن موانع همانا 
حکام سرزمین های دارکفر میباشد روی این ملحوظ باید یک 
مسلمان بداند که با این موانع از کدام زاویه باید نگریست و 

در  رابطه خود را به کدام اساس با آنها تشکیل داد تا اسالم
 حاکم شود و ملل جهان به آزادی و عدالت برسند. جهان

 
 اهداف تحقیق

هر محقق و نویسند در تحقیق خود دارای اهداف و مقاصد 
مشخص میباشد و یا به عباره دیگر هر تحقیق از خود اهداف و 
مقاصد خود را دارا میباشد هدف تحقیق ما در این مقاله بیان 

دول غیر اسالمی یا  اسالم بااصل رابطه دولت اسالمی یا دار 
دار کفر در پرتو شریعت اسالمی است تا دولت مردان و حکام 

 دار اسالم آنرا در روابط خود مد نظر بگیرند.
از جانب دیگر طبق مقررات و قانون تحصیالت عالی در ترفیع 
به رتب علمی محقیقن ناگزیر هستند تا روی موضوعات مهم و 

کات ابهام را روشن سازند اخته و نمبهم به تحقیق و پژوهش پرد
بنده همچنان روی بررسی اصل رابطه بین دار اسالم و دارکفر 
به تحقیق میپردازم تا واضح گردد که اصل رابطه بین این دو 

 دار چیست؟
 

 مواد و روش کار
هر علم در عرصه تحقیق دارای میتود و روشهای کاری به 

ر مسایل خصوص خود است به عنوان مثال روش تحقیق د
ساینسی تجربه و آزمون است و در بخش علوم اجتماعی و 
تاریخی همچنان روشهای گوناگون وجود دارد؛ روش ما در 
تحریر این رساله روش کتابخانه ای و مختلط از منهج تاریخی 
و مقارنه ای میباشد؛ بنده ابتدا به مطالعه کتب و رساله ها 

خوانندگان آنرا به پرداختم و بعد از یاداشت برداری خواستم 
 عزیز طی یک مقاله علمی و تحقیقی در بیاورم.

 
 پیشینه تحقیق 

دانشمندان معاصر این موضوع را در رساله های کوچک تحت 
عنوان روابط بین الملل در اسالم به بحث گرفته اند بعضی ها 
در این رساله های اصل رابطه را جنگ میدانند طوریکه دکتور 

کتاب تحت عنوان اسالم  521صفحه  عبد الکریم زیدان در
وقوانین بین المللی خود نوشته است که اصل روابط بین دار 

 (.1522:521اسالم و دارکفر جنگ است )زیدان، 
به همین ترتیب دکتور وهبه زحیلی در کتاب خود تحت عنوان 
روابط بین الملل در اسالم ومقارنه آن با قوانین بین الدول 

ه اصل در روابط صلح فرماید کمی 111معاصر در صفحه 
 (.111ه ش: 1525است.) زحیلی،

هکذا شیخ ابوزهره در رساله روابط بین الملل در اسالم در 
میفرماید که اصل در روابط صلح است)  53صفحه 
 (.53ه ش:  1515ابوزهره،

در زمینه به تحقیق و پژوهش بپردازم تا موضوع  بنده میخواهم
نموده و حقیقت مسئله را  ارزیابی را به شکل مقایسه ومقارنه آن

 در یابم.
 

 مفهوم دار االسالم) سرزمین اسالمی(
دارعبارت است از همان منزل است باعتبار اینكه مفهوم دار: 

است از این جهت  [داره]دورش را دیوار احاطه نموده و اصلش
شهر محلّه و دنیا را هم دار گفته اند، مثل: دار دنیا دار آخرت، 

 .رار حیات دنیا و حیات آخرت دارده محّل قكه اشاره ب

 (.551ه ق: 1115)اصفهانی،
مفهوم اسالم: اسالم به معنی تسلیم شدن، رو اوردن، گردن 
نهادن است و در اصطالح عبارت است از پذیرفتن امر و نهی 

: 1213امر کننده و نهی کننده بدون حق اعتراض.)مودودی، 
5.) 

میرسد به بیان معنی  اال نوبتبعد از بیان معنی دار و اسالم ح
کلمه دار اسالم که اینکه آنرا در در پرتو نظریات مذاهب 

 چهارگانه فقهی بیان مینماییم:
 

 حنفی مذهب :الف
میفرمایند که اضافت دار  امام ابویوسف و امام محمد رحمها الله

به اسالم و کفر ظهور احکام اسالم و کفر است پس اگر احکام 
 (.121م:1225،السرخسي(.است ار اسالماسالم ظاهربود د

 به االسالم دار گویدمی االسالم دار معیار بیان در سرخسی
 ایگونهبه باشد، مسلمانان سیطرۀتحت که گرددمی اطالق مکانی

)سرخسی، ب تا: .باشند داشته امنیت احساس آن در مسلمانان که
 (.1521ص1ج
 
 مالکی مذهب: ب
 اثبات هایعالمت ازجمله اذان که کندمی تصریح عبدالبر ابن
 الکفر دار و االسالم دار بین فرق رو،ازاین است؛ االسالم دار
 که جایی تا است، بلند اذان صدای االسالم دار در که است این
می جنگ به را اصحاب که هنگامی ر صلی الله علیه وسلمپیامب

 آنان با مقابله در شنیدند، اذان صدای اگر فرمودندمی فرستادند
 (5222-1151)ابن عبد البر،ند. نجنگ آنان با و کنند قفتو
 
 شافعی مذهب .ج

 به ملقب و مذهبشافعی مشهور فقهای از شافعی رملی عالمه
 به اندلس مناطق   از یکی ساکنان   دربارۀ .است" صغیر شافعی"
 و است نصرانی آنجا حاکم   که کردند بیان او برای آراگون، نام

 امنیت با مسلمانان ولی هاست،نصرانی با زنی جامعه افراد   غلبۀ
 دهستن خود دینی   امور انجام به قادر مشکلی گونههیچ بدون و

 یا بمانند مکان این در توانندمی مسلمانان آیاند پرسید او از سپس
 مسلمانان و گرددمی اطالق مکان این بر الکفر دار حکم اینکه
 کنند؟ هجرت باید
 توانایی   زیرا نیست؛ الزم اینان بر هجرت» :گفت جواب در وی

می حساب به االسالم دار مکان این و دارند را خود دین   اظهار
 (..53ص 4ج ،الرملي فتاوی احمد، شافعی، آید. )رملی

 
 حنبلی مذهب: د

 پیامبر که اموری جمله از :گویدمی باب این در حنبلی رجبابن
 اذان صدای رمودند،ف سالمالا دار دربارۀلي الله علیه وسلم ص

 و جان شود، بلند اذان صدای مکانی از اگر رو،ازاین است؛
 آنجا از این، بر عالوه .بود خواهد محترم منطقه آن افراد   مال  
 اولی طریقبه شود،می حرمت سبب و است نماز مقدمۀ اذان که

)ابن رجب  .بود خواهد مال و جان حرمت سبب   نمازخواندن
 (.555ص2:ج1113-1229حنبلی، 

 
سرزمینی که احکام کفر در  مفهوم دار کفر)سرزمین کفری(:

 آن غالب باشد دار کفر است.
یکی از مباحث مهم و اساسی در مبحث روابط بین الملل 

چگونه تأمین  اسالمی اینست که روابط بین دار اسالم و دارکفر
شود؟ آیا اصل صلح است یا جنگ ویاهم کدام موضوع دیگر؛ 

 د دانشمندان عمدتا به سه نظر اند:این مور در
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 اول: نظریه اصل صلح
مفهوم نظریه اصل صلح اینست که در ابتدا دولت اسالمی حق  

ندارد دولت های دیگر را تابع دولت اسالمی نماید؛ و اساس 
رابطه بین دار اسالم و دار کفر صلح بوده نه جنگ و رابطه 

شروع اب جنگ محنگ تنها در صورت پیداشدن علل و اسب
و بس؛ طرف دار این نظریه عالمه رشید رضا، دکتور  است

وهبه زحیلی، شیخ عبد الوهاب خالف، شیخ محمد شلتوت، عبد 
الله دراز و شیخ ابوزهره میباشند و به تایید نظریه خود به پاره 

نبوی تمسک جسته اند که اینکه به  ای از دالیل قرآنی و سنت
 م: میپردازیبحث و مناقشه در مورد آن 

 
 دالیل قرآنی

ْل َعلَى اللَّه  ] ْلم  َفاْجَنْح لََها َوَتَوكَّ یُع ۚ   َوإ ن َجَنُحوا ل لسَّ م  ُه ُهَو السَّ إ نَّ
و اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از  [١٦انفال:] اْلَعل یُم[

 در صلح درآی؛ و بر خدا توّکل کن، که او شنوا و داناست! 
ینَ ب یل  ال]َوَقات لُوا ف ي سَ  اَل  إ نَّ اللَّهَ ۚ   ُیَقات لُوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا لَّه  الَّذ 
ینَ  و در راه خدا، با کسانی که با شما  [٦٩١بقره:[]ُیح بُّ اْلُمْعَتد 

جنگند، نبرد کنید! و از حّد تجاوز نکنید، که خدا می
 دارد!کنندگان را دوست نمیتعّدی

یَن كَ ] ك  َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع ۚ   َكَما ُیَقات لُوَنُكْم َكافَّةً افًَّة َوَقات لُوا اْلُمْشر 
ق یَن[ و )به هنگام نبرد( با مشرکان، دسته جمعی  [٦١:توبه] اْلُمتَّ

پیکار کنید، همان گونه که آنها دسته جمعی با شما پیکار 
 کنند؛ و بدانید خداوند با پرهیزگاران است!می

ْهُر اْلَحَراُم  َفَمن  اْعَتَدٰى ۚ   َواْلُحُرَماُت ق َصاص   ر  اْلَحَرام  ب الشَّهْ ]الشَّ
ْثل  َما اْعَتَدٰى َعلَْیُكمْ  َعلَْیُكمْ  قُوا اللََّه َواْعَلُموا ۚ   َفاْعَتُدوا َعلَْیه  ب م  َواتَّ

ق یَن[ أَنَّ اللََّه َمعَ  ماه  حرام، در برابر ماه  حرام!  [٦٩١بقره :] اْلُمتَّ
را شکستند، و در آن با شما جنگیدند، ترام آن )اگر دشمنان، اح

 ) شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید.( و تمام حرامها، )قابل 
قصاص است. و )به طور کلّی( هر کس به شما تجاوز کرد، 
همانند آن بر او تعّدی کنید! و از خدا بپرهیزید )و زیاده روی 

 ننمایید(! و بدانید خدا با پرهیزکاران است!
 سنت نبوییل از الد

پیامبر صلی الله علیه وسلم از تمنا کردن مقابله با کفار منع 
، »نموده است طوریکه میفرماید:  ْوا ل َقاَء الَعُدوِّ َها النَّاُس، الَ َتَتَمنَّ أَیُّ

َة  َوَسلُوا اللََّه الَعاف َیَة، َفإ َذا لَق یُتُموُهْم َفاْصب ُروا، َواْعلَُموا أَنَّ الَجنَّ
الَ َتحْ  ُیوف  َت ظ  اي مردم  (.21ه: 1155)البخاری،  «ل  السُّ

آرزوی رویاروی با دشمن را نکیند و از الله عافیت را طلب 
کنید اما هرگاه با آنها مواجه شدید صبر پیشه کنید زیرا جنت در 

 زیر سایه شمشیر هاست.
به همین ترتیب در مورد غزوات پیامبر صلی الله علیه وسلم 

آنها جنگ های دفاعی بوده است نه  ت که همهنظر ایشان اینس
هجومی؛ طوریکه دکتور وهبه زحیلی رحمه الله میفرماید: 
جنگهای پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاطر دفع خطرات 

باقریش به منظور  حتمی آنها بوده است؛ طوریکه میدانیم جنگ
این بود که آنها همه مال و اموال مسلمین را غصب نمودند و 

را در برابر مسلمین دریغ نکردند؛ اما حنگ علیه ع مظالم انوا
یهود پیمان شکنی ها و طرح ترور پیامبر صلی الله علیه وسلم 
را بود؛ اما رومی ها عالوه بر اینکه دعوت را رد کردند 
بعضی والی های روم دست به قتل سفرای پیامبر صلی الله 

ر در براب علیه وسلم زدند؛ روی این ملحوظ ایجاب میکرد که
چنین مظالم و خیانت ها پیامبر صلی الله علیه وسلم دست به 

به منظور سر جا نشاندن آنها میزد تا بار دیگر  تحرکات نظامی
) الزحیلی، جرأتی از خود در برابر مسلمانان نشان ندهند. 

 (.155-151ه ق:  1525
شیخ ابوزهره رحمه الله به تاید نظریه فوق نظر امام ابن تیمیه 

را در خصوص اینکه آیا اسباب جنگ کفر کفار است  حمه اللهر
یا تجاوز کفار ذکر کرده بعدا  به تایید اینکه اسباب جنگ کفر 
کفار نه بلکه تجاوز کفار میباشد نتیجه میگیرد که اصل در 
روابط صلح است طوریکه میفرماید: اسالم در حالیکه صلح را 

داند، به ت ها می اصلی از اصول روابط انسانی در میان دول
مسلمانان اجازه نمیدهد که در امور کشور های دیگر مداخله 
کنند مگر برای حمایت از آزادی های عمومی یا در صورت 

 (51ه ش: 1515)ابوزهره، طلب کمک مظلومان. 
 

 دوم: نظریه اصل جنگ
جمهور فقها به این نظر اند اصل در روابط بین دار کفر و دار 

الم و جزیه صلح نه بلکه پذیرش اساسالم در صورت عدم 
جنگ است و صلح وقتی مطرح میشود که به اساس معاهده 
صورت پذیرد آنهم به جهت آماده شدن به جنگ طوریکه امام 

:حكم الله عز و جل في المشركین شافعی رحمه الله میفرماید 
حكمین فحكم أن یقاتل أهل األوثان حتى یسلموا وأهل الكتاب 

حکم الله در مورد مشرکین  یسلموا.ة إن لم حتى یعطوا الجزی
اینست که با بت پرستان قتال صورت گیرد تا ایمان آورند و 
اهل کتاب تا زمانیکه مسلمان شوند یا جزیه 

 (.29ه ق:1122)الشافعی،بپردازند.
امام محمد بن حسن الشیبانی رحمه الله میفرماید: هرگاه 

نها شریک اند اه همه آمسلمانان به ترک جهاد اتفاق نمایند در گن
و باالی امام الزم است که از مرزها حفاظت نموده و مسلمانان 
را به جهاد تشویق و ترغیب نماید و مشرکین را بدون دعوت به 
اسالم فرو نگذارد تا اینکه انها یا اسالم بیاورند یا اینکه جزیه 

 (.112-113ه ق:1112.)الشیبانی، بپردازند
و پذیرش  وقتال با کفار د:جهادمیفرمای عالمه شوکانی رحمه الله

اسالم توسط آنها و یا پرداخت جزیه از جانب آنها از 
 (.211ه ق:  1122)الشوکانی، ضروریات دین است. 

اصحاب این قول به تایید نظریات خود به دالیل ی از قرآن 
وسنت تمسک جسته و ضمنا آرای علمای قول اول را رد 

حاب این قول میپردازیم بعدا آرای اص مینمایند که ابتدا  به بیان
 به مناقشه دالیل اصحاب قول اول میپردازیم.

 
 دلیل از قرآن

عموم آیاتی که جهاد را واجب میداند این را قید نکرده است که 
جهاد تا زمانیکه آغاز گر جنگ کفار نباشند مشروع نیست بلکه 
ل عموم آیات جهاد بدون این قید ذکر است طوریکه الله متعا

َوَعَسٰى أَن َتْكَرُهوا  ۚ   ُكت َب َعلَْیُكُم اْلق َتاُل َوُهَو ُكْره  لَُّكمْ ید: ]میفرما
بُّوا َشْیًئا َوُهوَ ۚ   لَُّكمْ  َشْیًئا َوُهَو َخْیر   َواللَُّه ۚ   َشرٌّ لَُّكمْ  َوَعَسٰى أَن ُتح 
  [٦٦١:بقره] [َتْعلَُمونَ  َیْعلَُم َوأَنُتْم اَل 

شد؛ در حالی که برایتان ا مقّرر جهاد در راه خدا، بر شم
ناخوشایند است. چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید، حال آن 
که خیر  شما در آن است. و یا چیزی را دوست داشته باشید، 

 دانید.داند، و شما نمیحال آنکه شرِّ شما در آن است. و خدا می
ه یعنی الل: امام محمد ابن جریر الطبری رحمه الله میفرماید 

-5222الطبری، ). شما جهاد را فرض گردانیده استباالی 
1152 :523.) 

ُموُهْم  َفإ َذا انَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم َفاْقُتلُوا] یَن َحْیُث َوَجدتُّ ك  اْلُمْشر 
 َفإ ن َتاُبوا َوأََقاُمواۚ   لَُهْم ُكلَّ َمْرَصد   َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوا

اَلَة وَ  َكاَة َفَخلُّوا َسب یلَُهمْ آَتُوا االصَّ ح یم [ۚ   لزَّ  إ نَّ اللََّه َغفُور  رَّ
های حرام پایان گرفت، مشرکان را هر )اّما( وقتی ماه [٥توبه:]
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جا یافتید به قتل برسانید؛ و آنها را اسیر سازید؛ و محاصره 
کنید؛ و در هر کمینگاه، بر سر راه آنها بنشینید! هرگاه توبه 

برپا دارند، و زکات را بپردازند، آنها را رها نماز را کنند، و 
 سازید؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است! 

آیه مبارکه تقاضای قتل سایر مشرکین و اهل کتاب را  عموم
میکند و از مشرکین جز اسالم چیزی قبول نمیشود یا اسالم یا 
شمشیر مگر در مورد اهل کتاب حکم الله اینست که از آنها 

طوریکه عبد الرحمن ابن عوف رضی الله  ته شودجزیه گرف
تعالی عنه شهادت میدهد که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از 

 (.115: 1155)البخاری،مجوس هجر جزیه گرفت. 
یَن َكافًَّة َكَما ُیَقات لُوَنُكْم َكافَّةً  ك  َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع ۚ   ]َوَقات لُوا اْلُمْشر 

با مشرکان، دسته جمعی پیکار کنید، همان  [٦١توبه :] ق یَن[اْلُمتَّ 
کنند؛ و بدانید خداوند گونه که آنها دسته جمعی با شما پیکار می

 با پرهیزگاران است!
ُنوَن ب اللَّه  َواَل ] یَن اَل ُیْؤم  ُموَن َما  َقات لُوا الَّذ  ب اْلَیْوم  اْْلخ ر  َواَل ُیَحرِّ

َم اللَُّه َوَرسُ  َتاَب  اَل ولُُه وَ َحرَّ یَن أُوُتوا اْلك  َن الَّذ  یَن اْلَحقِّ م  یُنوَن د  َید 
ٰى ُیْعُطوا ُرونَ  َحتَّ ْزَیَة َعن َید  َوُهْم َصاغ  با کسانی  [٦٩:توبه] [اْلج 

از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان دارند، و نه 
 نه آیین شمرند، وآنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می

پذیرند، پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم، حق را می
 جزیه را به دست خود بپردازند! 

ْلم  َوأَنُتمُ ] ُنوا َوَتْدُعوا إ لَى السَّ اأْلَْعلَْوَن َواللَُّه َمَعُكْم َولَن َیت َرُكْم  َفاَل َته 
صلح هرگز سست نشوید و )دشمنان را( به  [٦٥:محمد] [أَْعَمالَُكمْ 

بار( دعوت نکنید در حالی که شما برترید، و خداوند با ت)ذلّ 
 کند! شماست و چیزی از )ثواب( اعمالتان را کم نمی

امام ابوبکر جصاص در تفسیر این آیه مینگارد: این آیه در 
و طلب صلح از مشرکین است همچنین این  مورد نهی از صلح

وسلم از  لله علیهآیه در مورد این داللت دارد که پیامبر صلی ا
طریق صلح داخل مکه نشد بلکه مکه را به زور فتح کرد؛ زیرا 
الله متعال اورا از صلح در این آیه منع کرده است همچنین این 
آیه برای ما واضح میسازد که مسلمانان عالی و غالب هستند 
پس زماینکه از در صلح و رضایت وارد شوند معنی سخن این 

)الجصاص،  مساوی اند.ت باهم  مشود که هر دو در قدر
1122 :531-535.) 

دکتور عبد الکریم زیدان رحمه الله میفرماید: با در نظر داشت 
آنچه مفسران اظهار نمودند به من این اجازه وقدرت را میدهد 
تا بگویم که حکم آیه عام بوده که همه حاالت را در بر میگیرد؛ 

ار ورتیکه دحتی حالت قدرت دار االسالم را هم پس در ص
الحرب صلح، آشتی، مسالمت و ترک جنگ را پیشنهاد نماید و 
تابعیت و انقیاد دار االسالم و دادن جزیه را هم بپذیرد آشتی و 
صلح قبول میشود زیرا این وضع خود نشانه و دلیل تسلیمی و 
متابعت بر قدرت سیاسی دولت اسالمی به شمار میرود. 

 (.521-525ه ش: 1522)زیدان، 
ینَ یُّهَ ا أَ ]یَ  یَن آَمُنوا َقات لُوا الَّذ  َن اْلُكفَّار  َوْلَیج ُدوا ف یُكْم  ا الَّذ  َیلُوَنُكم مِّ

ْلَظةً  ق یَن[ۚ   غ    [٦٦٦توبه :] َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَّ
اید! با کافرانی که به شما نزدیکترند، ای کسانی که ایمان آورده

از دشمنان نزدیک غافل شما را  پیکار کنید! )و دشمن دورتر،
نکند!( آنها باید در شما شّدت و خشونت )و قدرت( احساس 

 کنند؛ و بدانید خداوند با پرهیزگاران است! 
 

 دلیل از سنت
أمرت أن أقاتل الناس حتى  پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید:

یشهدوا أن ال إله إال الله وأن محمدا رسول الله ویقیموا الصالة 

ویؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال 
مامور  (.1155:13)البخاری، بحق اإلسالم وحسابهم على الله. 

آنها گواهی دهند مبنی بر اینکه  زمانیکه شدم با مردم بجنگم تا
را  نیست معبود بر حق جز الله؛ و محمد بیامبر اش است نماز

بر پا دارند زکات را ادا کنند وقتی آنها را انجام دادند خون و 
مال و جان شان در امن است مگر به حق اسالم و حساب آنها 

 نزد الله است.
 

 مناقشه دالیل اصحاب قول اول
لْ َعلَى اللَّهِ  اَجَنُحو]َوإِن  ْلِم َفاْجَنْح لََها َوَتَوكَّ ِمیُع ۚ   لِلسَّ ُه ُهَو السَّ إِنَّ
و اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از  [١٦انفال:] اْلَعلِیُم[

 در صلح درآی؛ و بر خدا توّکل کن، که او شنوا و داناست! 
 باشد:استدالل به این آیه در مورد صلح دارای اشکاالت ذیل می

ل: در این آیه مبارکه اگردقت شود دیده میشود که الله متعال او
میفرماید اگر آنها تمایل به سوی صلح داشتند تو نیز از در صلح 

 وارد شو.
دوم: ماقبل آیه از تهیه نیرو و تجهیز صالح و آماده سازی قوت 
جهت ایجاد رعب و ترس در دل دشمنان خدا بحث میکند و 

یجاد رعب ترس در قلب دشمنان خدا یرو را اهدف آماده سازی ن
میداند؛ طوریکه میدانیم اگر اصل رابطه صلح باشد در فضای 
صلح اولین چیزیکه تأمین میگردد امنیت است و در صورت 
ایجاد رعب امنیت مختل شده اصل بودن صلح معنی و مفهوم 

 خود را از دست میدهد.
سوم: در این آیه بحث از خیانت کفار کرده و به تعقیب آن امر 

لوم که کفار اهل خیانت اند نه اهل تجهیز نیرو آمده است پس مع
 مصالحه.

چهارم: عالمه ابوجعفر طبری شیخ المفسرین معنی سلم در این 
آیه را معنی اسالم میداند طوریکه ابن عباس، مجاهد، قتاده، 

آن قول کرده اند؛ پس معلوم  سدی، ابن زید و ضحاک به
میگردد که تفسیر سلم به معنی صلح قول اتفاقی نیست که به آن 
کامال به معنی صلح استناد نمود؛ که در این صورت معنی آیه 
این میشود که اگر آنها ظاهرا به سوی اسالم رو آوردند اسالم 
 ظاهر آنان را بپذیر و در مورد قلوب شان به خداوند توکل کن.

 (.11: 5222-1152طبری، )ال
پنجم: امام محمد رحمه الله میفرماید: که مراد از این آیه جواز 
مشروعیت مهادنه و متارکه جنگ در وقت ضعف مسلمانان 

 جهت آماده گی به جهاد است نه مطلق صلح.
ششم: عالمه ابوبکر جصاص رحمه الله میفرماید حالتی که ما 

 کفار است.به صلح مامورشدیم حالت ضعف ما وقوت 
ینَ  اَل  إ نَّ اللَّهَ ۚ   ُیَقات لُوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا ]َوَقات لُوا ف ي َسب یل  اللَّه  الَّذ 

یَن[ و در راه خدا، با کسانی که با شما  [٦٩١بقره:] ُیح بُّ اْلُمْعَتد 
جنگند، نبرد کنید! و از حّد تجاوز نکنید، که خدا می

 دارد!کنندگان را دوست نمیتعّدی
در جواب به استدالل اصل صلح از این آیه نکات ذیل قابل تأمل 

 است:
اول: امام ابوبکرجصاص رحمه الله میفرماید: مفسرین در این 
اختالف دارند بعضی میفرمایند این آیه اولین آیه در مورد 

ربیع و انس رضی الله تعالی  مشروعیت جهاد است طوریکه
 عنه به این نظر اند.

سیر عمر ابن عبد العزیز رضی الله تعالی عنه دوم: بنا به تف
مراد از یقاتلونکم کسانیکه باشما عمال داخل جنگ اند با آنها 
قتال کنید و از کشتن زنها و مستضعفین که باالی شما تجاوز 

یَن َكافًَّة َكَما ُیَقات لُوَنُكْم َكافَّةً نکرده اند بپرهیزید. ] ك  ۚ   َوَقات لُوا اْلُمْشر 
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ق ینَ َواْعلَُمو و )به هنگام نبرد( با  [٦١:توبه] [ا أَنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَّ
مشرکان، دسته جمعی پیکار کنید، همان گونه که آنها دسته 

کنند؛ و بدانید خداوند با پرهیزگاران جمعی با شما پیکار می
 است!

به همین نرتیب از این آیه هیچگاه موضوع اصل صلح استنباط 
رکه از وحدت صف کفار در جنگ نمیگردد زیرا آیه مبا

صحبت میکند نه از صلح طوریکه عالمه شعراوي رحمه الله 
در تفسیر این آیه میفرماید با مشرکین متحدانه به قتال بپردازید 
زیرا طوریکه معلوم است باطل همرای باطل متحدانه میجنگد 
طوریکه در تاریخ اسالم دیده شد که یهود با مشرکین برعلیه 

متحد شدند و باید شما هم متحدانه در کنار هم با آنها به مسلمانان 
 (.1521م: 1223)الشعراوی، جهاد بپردازید. 

ْهر  اْلَحَرام  ] ْهُر اْلَحَراُم ب الشَّ َفَمن  اْعَتَدٰى ۚ   َواْلُحُرَماُت ق َصاص   الشَّ
ْثل  َما اْعَتَدٰى َعلَْیُكمْ  َعلَْیُكمْ  قُ ۚ   َفاْعَتُدوا َعلَْیه  ب م  وا اللََّه َواْعَلُموا َواتَّ

ق ینَ  أَنَّ اللََّه َمعَ  ماه  حرام، در برابر ماه  حرام!  [٦٩١:بقره ] [اْلُمتَّ
)اگر دشمنان، احترام آن را شکستند، و در آن با شما جنگیدند، 
 ) شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید.( و تمام حرامها، )قابل 

ما تجاوز کرد، قصاص است. و )به طور کلّی( هر کس به ش
همانند آن بر او تعّدی کنید! و از خدا بپرهیزید )و زیاده روی 

 ننمایید(! و بدانید خدا با پرهیزکاران است!
طوریکه معلوم میشود این آیه مبارکه اصال در مورد حرمت  

ماه های حرام بحث میکند نه در مورد فرضیت جهاد و روابط 
دشمنان خدا حرمت  بین الدول معنی این آیه اینست که اگر

ماهای حرام را شکستاندند وعلیه شما تجاوز کردند شما نیز حق 
دارید قصاص تان را بگیرید و در مقابل تجاوز شان به دفع 
تجاوز بپردازید و هیچگاه شما در ماه های حرام دست به جنگ 

 و قتال نزنید.
 دوم: سنت نبوی

َها ا»پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید  ْوا ل َقاَء أَیُّ لنَّاُس، الَ َتَتَمنَّ
، َوَسلُوا اللََّه الَعاف َیَة، َفإ َذا لَق یُتُموُهْم َفاْصب ُروا، َواْعلَُموا أَنَّ  الَعُدوِّ

ُیوف   الَل  السُّ َة َتْحَت ظ  (. اي 21ه ق:  1155)البخاری، « الَجنَّ
مردم آرزوی رویاروی با دشمن را نکیند و از الله عافیت را 

د اما هرگاه با آنها مواجه شدید صبر پیشه کنید زیرا طلب کنی
 جنت در زیر سایه شمشیر هاست.

در این حدیث شریف نهی از آرزوی مواجه شدن با دشمن منع 
شده است الکن منظور آن نوعی از آرزو است که انسان اتکاء 
به قوت مادی خود کرده باشد و بدون توکل به خداوند مغرورانه 

( و) 129ه ق: 1532العسقالنی، ند. )آرزوی جنگ را کن
 (.12ه ق: 1525النووی، 

اما منظور آن؛ آرزوی مواجه شدن با دشمن و رسیدن به مقام 
رفیع شهادت نیست طوریکه قسمت بعدی حدیث جنت را در 

 زیر سایه شمشیرها میداند. 
در مورد استدالل تاریخی از غزوات باید گفت دعوت اسالم 

بد که به همه جهانیان برسد تا اینکه یک دعوت جهانی است وال
مردم از عبادت بندگان خالصی یافته و به عبادت پروردگار 
خویش بپردازند طوریکه در حدیث سالم بن بریده معلوم شد که 
مشرکین یا جزیه بپردازند یا کشته میشوند اهل کتاب و کسانیکه 

ه میشوند مشابه به آنها اند یا اسالم بیاورند یا جزیه بدهند یا کشت
از متن و محتوای این حدیث دانسته میشود که جنگها و غزوات 
رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بعضا دفاعی و بعضا شکل 
هجومی بوده که هدف آن یا نصرت مظلوم بوده یا هم برداشت 

 موانع مادی از راه دعوت و یا دفع تجاوز.
روابط  با در نظرداشت مناقشه دالیل دانسته میشود که اصل در

جنگ است نه صلح؛ این موضوع از اینجا منشاء میگیرد که آیا 
به جود دولت ها و بیرق های کفار اعتراف شرعی شود یا 
اعتراف واقعی؟ اگر اعتراف شرعی شود معنی سخن اینست که 
وجود کفر در زمین شرعا جواز دارد که موضوع خالف 

که اعتراف به اهداف بعثت انبیاء علیهم السالم است؛ ناگزیر این
وجود بیرق های کفر اعتراف واقعی شود یعنی منحیث یک 
واقعیت غیر قابل انکار که آنها عمال وجود دارند؛ اما شرعا 
نباید بیرق شرک در اهتزاز باشد بلکه باید قدرت از آن بیرق 
توحید باشد پس اساس بحث اینجاست که در اصل وجود دو 

ه یک دیگر خود را بیرق متنازع فیه است و هر کدام سلط
نپذیرفته و خود را حق و جانب مقابل را باطل میداند و همیشه 
در صدد این اند تا باطل را زایل بسازند پس گفته میتوانیم که 
اساس معارضه و جنگ همینجاست و اصل در روابط جنگ 

 (.515-511ه ش: 1522)زیدان،  است نه صلح.
 

  سوم: قول مختار نظریه اصل دعوت
ظرداشت نصوص ای که در فوق طرف داران نظریه با در ن

جنگ و صلح استناد نمودند میخواهیم با در نظرداشت مقاصد 
شریعت راه میانه را اختیار نماییم؛ فلهذا با تفحص و مطالعه 
همه جانبه در موضوع اینک به توضیح نظر امام محمد بن 

 حسن شیبانی رحمه الله تعالی میپردازیم:
شیبانی رحمه الله تعالی میفرماید هرگاه شما امام محمد بن حسن 

با مشرکین مواجه شدید آنها از دوحال خالی نیستند یا اینکه 
دعوت اسالم به آنها نرسیده است که در این صورت جنگ و 
قتال با آنها قبل از دعوت امر درست نیست؛ اما اگر دعوت به 

صورت آنها رسیده است الکن اسالم را قبول نکرده اند در این 
قبل از دعوت به پرداخت جزیهدعوت شوند و قبل از دعوت به 

باز هم اعالن جنگ درست نیست تا اینکه آنان را به  پرداختن
پرداخت جزیه فرابخوانیم طوریکه رسول الله صلی الله علیه 
وسلم فرماندهان لشکر را چنین]اول دعوت به پذیرش اسالم اگر 

اخت جزیه اگر از دادن اسالم را نمی پذیرفتند دعوت به پرد
جزیه ابا میورزیدند دعوت به قتال مینمودند[ امر میکرد زیرا با 
 پرداخت جزیه قتال خاتمه میابد طوریکه الله متعال میفرماید:

ُرونَ ] ْزَیَة َعن َید  َوُهْم َصاغ  ٰى ُیْعُطوا اْلج  تا زمانی  [٦٩:توبه] [َحتَّ
  ردازند!که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود بپ

مگر اینکه از جمله کسانی باشند که جزیه از آنها قبول نمیشود  
مانند مشرکین عرب و مرتدین زیرا آنها فقط دو راه دارند یا 

)  اسالم را بپذیرند یا اینکه با شمشیر ازبین خواهند رفت.
 (.39-32الشیبانی، ب تا: 

 با در نظر داشت آنچه امام محمد بن حسن شیبانی رحمه الله
تصریح میکند رابطه بین دار اسالم و دارکفر نه به اساس صلح 
است و نه به جنگ؛ بلکه اساس رابطه را دعوت تشکیل میدهد 
یا دعوت به پذیرش اسالم و یا هم دعوت به دادن جزیه؛ فلهذا 
درست نیست که قبل از دعوت آنها را به جنگ فرا بخوانیم 

ب یَن َحتَّٰى َنْبَعَث َوَما ُكنَّ طوریکه الله متعال میفرماید: ]
ا ُمَعذِّ

و ما هرگز )قومی را( مجازات نخواهیم  [٦٥:االسراء] [َرُسواًل 
کرد، مگر آنکه پیامبری مبعوث کرده باشیم )تا وظایفشان را 

بنا تا زمانیکه پیام اسالم به آنها نرسد عذاب آنها  .بیان کند.(
را به  توسط جنگ امری است نا مطلوب فلهذا باید ابتدا آنها

اسالم دعوت نماییم اگر اسالم را نپذیرفتند به دادن جزیه 
فرابخوانیم و اگر از دادن جزیه امتناع ورزیدند آنگاه حق داریم 
با آنها به قتال بپردازیم. شاید سوالی مطرح شود که چرا ما آنها 

 را میان پذیرش اسالم و دادن جزیه قرار دهیم؟
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 میکنیم:جواب این سوال را از دوجهت بیان 
جهت اول: اسالم آخرین شریعت اللهی است که الله متعال آنرا 
جهت سعادت بشریت فرستاده است تا بشریت را از عبادت عباد 
به عبادت رب العباد بکشاند؛ یا از تنگای دنیا به فراخنای 
آخرت؛ از جور حکام به عدل اللهی؛ از بردگی به آزادی از 

 نقمت به نعمت بکشاند.
زمانیکه ما در مورد کاینات و زمین علی الخصوص جهت دوم: 

فکرمیکنیم در میبابیم که الله خالق؛ مالک؛ مدبر و متصرف 
کاینات است؛ طوریکه ما در قرآن نظر اندازی مینماییم در 
 میبابیم که رابطه زمین با الله از چهار جهت مورد بحث است.

ي َخَلَق َوُهَو اول: الله خالق زمین است طوریکه میفرماید: ] الَّذ 
َماَوات  َواأْلَْرَض ب اْلَحقِّ  اوست که آسمانها و  [35[.]االنعام:السَّ

 زمین را بحق آفرید؛
َول لَّه  ] دوم: اینکه مالک زمین و آسمانها است طوریکه میفرماید:

َماَوات  َواأْلَْرض  َوَما َبْیَنُهَما حکومت آسمانها  [13:مائده][ُمْلُك السَّ
 میان آن دو قرار دارد از آن خداست؛ و زمین، و آنچه

ا َنأْت ي سوم: تصرف تکوینی طوریکه میفرماید: ] أََفاَل َیَرْوَن أَنَّ
ْن أَْطَراف َها آیا  [51ء: االنبیا] [أََفُهُم اْلَغال ُبونَ ۚ   اأْلَْرَض َننقُُصَها م 

بینند که ما پیوسته به سراغ زمین آمده، و از آن )و اهلش( نمی
 آیا آنها غالبند )یا ما(؟!کاهیم؟! می

چهارم: تصرف تشریعی؛ با در نظر داشت آنچه گفتیم که الله 
خالق، مالک و متصرف تکوینی کاینات است پس طبیعی است 
که باید متصرف تشریعی نیز باشد و حق دارد که به عدم انجام 
فساد در زمین امر کند و کسانیکه فساد در زمین میکنند را 

دگان صالح خود را از مکان فساد به مکان مجازت نماید و بن
صالح امر به هجرت نماید و زمین را به بندگان صالح خود به 
میراث بگذارد؛ از این لحاظ طوریکه دانستیم زمین از آن الله 
است و انسان خلیفه الله در زمین است و باید سیادت تشریعی و 

ی زمین حقوقی و قانونی از آن مسلمانان که خلفای الله در رو
 (.21-25-25ه ش:  1515)آل نجف، اند باشد. 

معلوم است که این خلفا که بندگان صالح الله اند و جان نشینان 
انبیاء اللهی اند مردم را به اسالم فرا بخوانند؛ مردم را به عدالت 
و ترک بندگی بندگان دعوت نمایند؛ این بندگان صالح باید 

ماد رحمت بودن رسول دعوت خود را طوری عیار نمایند که ن
اکرم صلی الله علیه وسلم را به رخ جهانیان بکشند و در اخالق 
و رفتار خود؛ در سیاست و حکومت خود در اقتصاد و اجتماع 
خود مثل عالی و اسوه و الگوی نیک و اسوه حسنه باشند نه 
اینکه دعوت شان به جبر و ظلم؛ به خشونت و پرخاشگری؛ 

تباهی گره خورده باشد؛ زیرا این  ترور و دهشت گری؛ فساد و
گونه مصائب و مظالم با هدف دعوت اسالمی و مقاصد شریعت 
اسالمی با اخالق و منهج نبوی ربط، پیوند و صله ی ندارد؛ پس 
قرار دادن جنگ به حیث اصل روابط امر نادرست خواهد بود 
و یا اینکه به بهانه اصل صلح ما در امور داخلی دولت های 

له نکرده بگذاریم که حکام جابر به ظلم و ستم؛ فساد دیگر مداخ
و فحشاء تباهی و بربادی ادامه دهند بلکه دعوت خود را با 

نیک و مجادله احسن آغاز گر باشیم و تمام دنیا  حکمت و اندرز
را زیر بیرق عدل و انصاف بیرق توحید و خدا پرستی حریت 

ظلم و تامین و آزادی جمع نماییم و این بیرق را که نماد ضد 
امنیت و سالمتی بشریت و ضد فساد است را در اهتزاز 

 بیاوریم.
طوریکه گفتیم باوجودیکه مسلمانان حامالن پیام عدل و آزادی 
اصالح و آبادی است و بشریت را به روشنایی دنیا و آخرت فرا 
میخواند اما به هیچ وجه عقیده خود را جبرا باالی کسی تحمیل 

را در تعین حق سرنوشت شان آزاد میگذارند نمیکند؛ بلکه مردم 
و با عقیده کس کاری ندارند اما باید به هرقیمتی که شود بیرق 
ظلم و بی عدالتی؛ شرک و فساد پایین شود تا قدرت و حکومت 
از آن الله که دارای سلطه تکوینی و تشریعی است باشد وملتها 
ی با پرداخت جزیه به منظور شریک شدن در عمارت و آباد

میهن خویش سهیم شوند و از تمام حقوق و مزایای شهروندی 
دولت اسالمی مستفید شوند تا جاییکه امام ابوحنیفه رحمه الله 
حکم به قصاص قاتل اهل ذمه میکند حتی اگر مسلمانی اهل ذمه 

)  را به قتل رسانده باشد باید در برابر آن قصاص شود.
 (.553م: 1215الکاسانی، 

ر برابر این دعوت مخالفت حکام جابر و ظالم معلوم است که د 
امر حتمی است زیرا نمیخواهند سلطه و اقتدار شان؛ شأن و 
شوکت و ظلم شان از بین برود؛ زمام دار مسلمان باید با موقف 
متین به زعامت ظلم این ظالمان نقطه پایان بگذارد. این خط 
 مشی درست در سنت طالیی رسول اکرم صلی الله عیله وسلم
به وضوح دیده میشود طوریکه امرای لشکر خود را امر میکند 
که ابتدا مردم را به اسالم فرا بخوانید اگر اسالم را پذیرفتند از 
جنگ با آنها دست بردار شود و اگر اسالم را نپذیرفتند آنها را 
به دادن جزیه فرا بخوانید و اگر از دادن جزیه امتناع ورزیدند 

 (.15) ابوداوود، ب تا:  ازید.با آنها به قتال بپرد
تا بیرق کفر و شرک ازبین برود و  هدف دعوت پیامبران اینست

بیرق عدل و آزادی توحید و اصالح در اهتزاز در آید؛ از این 
جهت معلوم میشود که رابطه بین مسلمانان و ملل دیگر با وجود 
اختالف رنگ زبان و ادیان حقیقتا نه جنگ است و نه صلح و 

بطه هم نه مطلقا صلح است و نه مطلقا جنگ بلکه اصل را
دعوت است چونکه امت اسالمی امت دعوت است؛ و بعد از 
معلوم شدن موقف ملل و دول دیگر در برابر دعوت اسالمی که 
رد میکنند یا تایید ثابت میگردد که اصل رابطه جنگ باشد 

 (525-525: 1152)ضمیریه،یاصلح؟ 
 

 مناقشه
ن دار اسالم و دارکفر یک موضوع موضوع اصل رابطه بی

اختالفی بین دانشمندان سلف و معاصر است طوریکه در متن 
بحث متوجه شدیم که در این مورد علما دارای سه دیدگاه 
متفاوت بوده اند که یکی نظریه اصل جنگ و دیگری اصل 
صلح و در میان این دو نظریه نظر امام محمد بن حسن شیبانی 

که وی اصل رابطه بین دار اسالم و دار  رحمه الله تعالی بود
کفر را نه جنگ و نه صلح مطلق میداند بلکه میفرماید اصل 
رابطه دعوت است زیرا تا زمانیکه دعوت به مردم نرسد اعالن 
جنگ با آنها خالف مقاصد بعثت انبیاء است طوریکه در قرآن 
کریم آمده است هیچ قومی عذاب نخواهد شد مگر اینکه برای 

 رسول ای فرستاده شود.شان 
به همین ترتیب کسانیکه اصل صلح را دلیل میگیرند به آیات 
اولیه جهاد استناد مینمایند که آن آیات به نزد برخی منسوخ و به 
نزد برخی مربوط به حالت ضعف مسلمانان است و کسانیکه به 
اصل جنگ باور دارند آنها به آیات سوره توبه استناد مینمایند 

وبه آخرین سوره ها در مورد تعامل با کفار است و که سوره ت
در آیات سوره توبه جهاد با مشرکین و اهل کتاب تا منقاد شدن 
به اسالم و یا پرداخت جزیه میباشد و هرگاه آنها جزیه پرداختند 

 آنگاه جنگ خاتمه پیدا میکند تمام.
با در نظرداشت آنچه بیان کردیم نظریه متوسط میان هرد و 

نگ و صلح همانان نظریه اصل دعوت است زیرا اگر نظریه ج
مشرکین و اهل کتاب دعوت را بپذیرند و یا جزیه بدهند و به 
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پیمان ذمه داخل شوند جنگی وجود ندارد و همین نظریه در 
 مطابقت با روحیه اسالم نیز میباشد.

 
 نتیجه گیری

اسالم دین امن و سالمتی بوده و در صدد تامین امنیت در همه 
ن است؛ با خشونت و پرخاشگری ربطی ندارد و میخواهد جها

این داعیه امن و امان را به همه جهانیان برساند و بندگان خدا 
را از بندگی بندگان به بندگی الله متعال بکشاند؛ دعات مسلمان 
باید ملل مستضعف جهان را از ظلم و جبر حاکمان ظالم به عدل 

خرت هدایت و رهنمایی کنند اسالم و از تنگای دنیا به فراخنای ا
ر خیریت مسلمانان امر به معروف و نهی از منکر است  زیرا س 
و بزرگترین منکر فساد و ظلم و طاغوت پرستی است و 
مهمترین معروف اسالم و عدالت و توحید است؛ فلهذا بر 
مسلمانان الزم است تاخود الگوی عدالت و آزادی، حریت و 

اشند و ملل جهان را به دعوت شفقت، امن و آسایش در جهان ب
حسنه و حکمت وموعظه نیک و مجادله احسن فرا بخوانند و 
اگر در این راستا سردم داران کفر مانع نشر اسالم و پیام ازادی 
بشریت شدند البد که جهت آزاد سازی انسانها از قید حکام ظالم 
به جهاد و تهیه نیرو بپردازند ولی کوشش کنند که در این راستا 

قیده خود را باالی کس تحمیل نکنند و ازحکام بخواهند یا ع
اسالم را بپذیرند یا با دادن جزیه به عقد امان و ذمه داخل شوند 
و اگر چنین کاری نمیکنند باید منتظر اعالن حرب آزادی بخش 
از جانب مسلمانان باشند تا از این رهگذر ملل مستضعف با 

ر امن و آسایش به سر پرداخت جزیه به عنوان مالیه دولتی د
 برند.

فلهذا با در نظر داشت آنچه از اقوال باال بحث شد ثابت میگردد 
که صلح بعد از جنگ و جنگ بعد از رد کردن اسالم و 
پرداخت جزیه است و حالت اول یا پیشنهاد اول همانان دعوت 
به سوی اسالم است طوریکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 

 ا چنین امر میکرد.فرماندهان لشکرش ر
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