
 فصل شانزدھم
  جھاد

[1496]:تعريف جھاد
  

ش�ود (جاھ�د يجاھ�د   جھاد از (جھد) گرفته شده و به معنی طاقت و مشقت است. گفت�ه م�ی
خ�ود را ب�ه ک�ار ب�رد و در جن�گ ب�ا دش�من و يعن�ی تم�ام ت�&ش و توان�ائی  ا و مجاھدة) جھاد

  دفاع از خود مشقات زيادی را تحمل کرد.

شود که ھدف از آن کس�ب رض�ای خ�دا و اع�&ی   جھاد تنھا زمانی جھاد حقيقی ناميده می
کلم���ه هللا و ب���ه اھت���زاز درآوردن پ���رچم ح���ق، و از ب���ين ب���ردن باط���ل، و ب���ذل ج���ان در راه 

جھ��اد اھ��داف دني��وی ديگ��ر غي��ر از م��وارد گفت��ه ش��ده رض��امندی خ��دا باش��د، و اگ��ر ھ��دف از 
  شود. باشد، جھاد حقيقی ناميده نمی

پ��س ھ��ر ک��س ب��ه منظ��ور کس��ب مق��ام ي��ا بدس��ت آوردن غنيم��ت ي��ا نش��ان دادن ش��جاعت ي��ا 
  رسيدن به شھرت، بجنگد، ھيچ اجر و پاداشی نزد خدا ندارد : 

ی ب��ه خ��اطر غنيم��ت آم��د و گف��ت : کس�� rاز ابوموس��ی رواي��ت اس��ت : م��ردی ن��زد پي��امبر
جنگد و ديگری بخاطر شھرت، و کسی ديگر به خ�اطر نش�ان دادن مق�امش، ک�داميک در  می

 [1497](من قاتل لتکون کلمة هللا ھی العليا فھو فی س�بيل هللا)فرمود :  rراه خدا است؟ پيامبر
  ».کسی که به خاطر اع&ی کلمه هللا بجنگد او در راه خدا جھاد کرده است«

  :تشويق بر جھاد

(من آمن ب�ا5 و رس�وله، و أق�ام الص�/ة و فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
صام رمضان، ک�ان حق�ا عل�ی هللا أن يدخل�ه الجن�ة، جاھ�د ف�ی س�بيل هللا أو جل�س ف�ی أرض�ه 

ھر کس به خدا و رس�ول او ايم�ان بي�اورد و نم�از را اقام�ه کن�د و روزه م�اه « لتی ولد فيھا)ا
رمضان را بگيرد، بر خدا حق است (ح�ق فض�ل و بخش�ش) ک�ه او را وارد بھش�ت کن�د، چ�ه 

؛ گفتن�د : آي�ا ب�ه »در راه خدا جھاد ک�رده و چ�ه در زمين�ی ک�ه در آن متول�د ش�ده نشس�ته باش�د
(إن فی الجنة مائة درجة أعدھا هللا للمجاھدين ف�ی س�بيل فرمود :  rامبرمردم مژده ندھيم؟ پي

هللا، م�ا ب��ين ال�درجتين کم��ا ب�ين الس��ماء و اIرض، ف�إذا س��ألتم هللا فاس�ألوه الف��ردوس، فإن��ه 
ھمان�ا « [1498]أوسط الجنة، و أعلی الجنة، وفوق�ه ع�رش ال�رحمن، من�ه تفج�ر أنھ�ار الجن�ة)

در بھشت صد درجه است که خداوند آنھ�ا را ب�رای مجاھ�دين در راه خ�دا آم�اده ک�رده اس�ت. 
فاصلة ھر دو درجه مانند فاصلة آسمان و زم�ين اس�ت، ل�ذا ھرگ�اه از خ�دا خواس�تيد ف�ردوس 



مت بھشت است و با]ی آن عرش رحمان ق�رار دارد و را بخواھيد که بھترين و با]ترين قس
  ».گيرند رودھای بھشت از آن سرچشمه می

(مثل المجاھد ف�ی س�بيل هللا، کمث�ل فرمود :  rھمچنين از ابوھريره روايت است که پيامبر
الصائم القائم القان�ت بآي�ات هللا، Pيفت�ر م�ن ص�يام و Pص�/ة حت�ی يرج�ع المجاھ�د ف�ی س�بيل 

دار و نم��ازگزار ب��ا خش��وعی اس��ت ک��ه ب��ا  مث��ال مجاھ��د در راه خ��دا مانن��د روزه« [1499]هللا)
ش�وند ت�ا وقت�ی ک��ه  کن�د، و از نم��از و روزه خس�ته نمی داری می زنده ت�&وت آي�ات قرآن�ی ش�ب

  ».از جھاد برگردد مجاھد در راه خدا

(انتدب هللا لمن خ�رج ف�ی س�بيله P فرمود :  rھمچنين از ابوھريره روايت است که پيامبر
يخرج��ه إP إيم��ان ب��ی و تص��ديق برس��لی، أن أرجع��ه بم��ا ن��ال م��ن أج��ر و غنيم��ة، أو أدخل��ه 

خداوند ضمانت کرده برای کس�ی ک�ه در راه او خ�ارج ش�ود (و فرم�وده) تنھ�ا « [1500]الجنة)
ب��ه خ��اطر ايم��ان ب��ه م��ن و تص��ديق پي��امبرانم خ��ارج ش��ود، اينک��ه او را ب��ا غنيم��ت و پ��اداش 

  ».برگردانم، يا اينکه او را وارد بھشت کنم

  فھرست

  :فضيلت شھادت در راه خدا

  از مسروق روايت است : از عبدهللا بن مسعود درباره اين آيه سؤال کرديم : 

(آل  )َوPَتَحَسبَنَّ الَِّذيَن قُتِلُوا فِی َسبِيِل هللاِ أمَواتاً، بَل أحيَاٌء ِعنَد َربِِّھم يُرَزقُوَن  (
  )169عمران : 

شوند مرده مشماريد بلکه آنان زنده ھستند  و کسانی را که در راه خدا کشته می«
  ».شود و به ايشان نزد پروردگارشان روزی داده می

أج�واف طي�ر خض�ر، (أرواحھم فی سؤال کرديم فرمود :  rگفت : ما در اين باره از پيامبر
لھا قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حي�ث ش�اءت، ث�م تأوي�إلی تل�ک القنادي�ل، ف�اطلع 
إليھم ربھم اط/عة فق�ال : ھ�ل تش�تھون ش�يئا؟ ق�الوا : أی ش�ی نش�تھی، و نح�ن نس�رح م�ن 
الجنة حي�ث ش�ئنا، ففع�ل بھ�م ذل�ک ث�/ث م�رات، فلم�ا رأوا أنھ�م ل�ن يترک�وا م�ن أن يس�ألوا، 

: يا رب نريد أن ترد أرواحنا فی أجسادنا حتی نقتل فی سبيلک، مرة أخری، فلما رأی قالوا 
ارواح آنھ��ا در ش��کم پرن��دگان س��بز رن��گ ق��رار دارد، و « [1501]أن ل��يس لھ��م حاج��ة ترک��وا)

اند، و درھ�ر ج�ای بھش�ت ک�ه  قنديلھا (چراغھايی) اس�ت ک�ه ب�ه ع�رش آويخت�ه ش�ده برای آنھا
گردند، پروردگارش�ان ب�ه آن�ان  روند، سپس به طرف اين قنديلھا (چراغھا) برمی بخواھند می
گوين�د : اش�تھای چ�ه چي�زی را داش�ته  فرمايد : آيا چيزی ميل داريد؟ می کند، و می نگاھی می

رويم، خداون�د اي�ن س�ؤال را س�ه ب�ار  ای بھش�ت، ک�ه بخ�واھيم م�یباشيم درحالی که در ھر ج�
ش�وند مگ�ر اينک�ه چي�زی را درخواس�ت  بينن�د رھ�ا نمی کند، وقت�ی ک�ه (ش�ھداء) می تکرار می
خواھيم ارواح ما به اجس�ادمان برگردان�ده ش�ود ت�ا ي�ک ب�ار  گويند : پروردگارا! می کنند، می



بين�د ھ�يچ ني�ازی ندارن�د، آن�ان را ب�ه ح�ال خ�ود  ديگر در راه تو کشته شويم، وقتی خداوند می
  ».کند رھا می

آم�د و گف�ت  rاز انس روايت است که ربيع دختر براء، مادر حارثه بن سراقه، نزد پيامبر
حارث��ه در روز جن��گ ب��در  –گ��وئی  : ای رس��ول خ��دا! آي��ا در م��ورد حارث��ه ب��رايم س��خن نمی

کنم، و اگ�ر  ر در بھش�ت باش�د ص�بر م�یاگ –تيری نامعلوم به او برخورد کرد و او را کشت 
(يا أم حارثه إنھا جن�ان ف�ی الجن�ة، فرمود :  rکنم. پيامبر غير آن باشد تا بتوانم بر اوگريه می

ام حارث��ه در بھش��ت ب��اغ و باغ��ات زي��ادی ای « [1502]و إن ابن��ک أص��اب الف��ردوس اIعل��ی)
  ».وجود دارد، و پسرت به فردوس اعلی رسيده است

(للش�ھيد عن�د هللا س�ت خص�ال، فرم�ود :  rاز مقدام بن معديکرب رواي�ت اس�ت ک�ه پي�امبر
يغفر له فی أول دفعة، و يری مقعده فی الجنة، و يجار من ع�ذاب القب�ر، و ي�أمن م�ن الف�زع 

سه تاج الوق�ار، الياقوت�ة منھ�ا خي�ر م�ن ال�دنيا و م�ا فيھ�ا، و ي�زوج اIکبر، و يوضع علی رأ
شھيد نزدخدا « [1503]ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، و يشفع فی سبعين من أقربائه)

ش���ود، و  ت���ه ش���دن اول���ين قط���رة خ���ون او گناھ���ان بخش���يده میش���ش خص���لت دارد : ب���ا ريخ
مان��د و از ف��زع اکب��ر (ھ��ول  بين��د و از ع��ذاب قب��ر محف��وظ می جايگ��اھش را در بھش��ت می

شود، که تنھ�ا ي�ک ي�اقوت از آن از  ماند و بر سرش تاج وقار گذاشته می قيامت) در امان می
درشت) بھشتی را ب�ه  حوريان (چشمدنيا و آنچه در آن است بھتر است، و ھفتاد و دو زن از 

  ».کند آورند، و برای ھفتاد نفر از نزديکانش شفاعت می ازدواجشش درمی

(الشھيد Pيجد ألم القت�ل إP کم�ا يج�د أح�دکم فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
  ».کند مگر به اندازه درد نيشگون شھيد درد کشته شدن را احساس نمی« [1504]ألم القرصة)

  فھرست

  :وعيد عذاب برای کسی که جھاد را ترک کند

  فرمايد :  خداوند متعال می

ِ اثَّاقَْلتُْم إِلَی اIَْرِض  ( يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا َماَلُکْم إَِذا قِيَل َلُکْم انفُِروا فِی َسبِيِل هللاَّ
ْنيَا فِی اsِخَرِة إPَِّ قَ  ْنيَا ِمْن اsِخَرِة فََما َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ لِيٌل. إPَِّ أََرِضيتُْم بِاْلَحيَاِة الدُّ

ُ َعلَی ُکلِّ  وهُ َشْيئًا َوهللاَّ ْبُکْم َعَذابًا أِليماً َو يَْستَْبِدْل قَْوماً َغْيَرُکْم َوPَتَُضرُّ تَنفُِروا يَُعذِّ
  )39 -  38(توبه :  )َشْیٍء قَِديٌر 

شود (برای جھاد) در راه خدا  ای مؤمنان! چرا ھنگامی که به شما گفته می«
دھيد؟ آيا به زندگی اين جھان به  کنيد و دل به دنيا می حرکت کنيد سستی می

جای زندگی آن جھان خشنوديد؟ تمتع و کا]ی اين جھان در برابر تمتع و کا]ی 
آن جھان چيز کمی بيش نيست، اگر برای جھاد بيرون نرويد، خداوند شما را 



ه خدا کند و ھيچ زيانی ب دھد و قومی ديگر را جايگزينتان می عذاب دردناکی می
  ».رسانيد و خدا بر ھر چيزی توانا است نمی

  فرمايد :  و می

  )195(بقره :  )َوأنفِقُوا فِی َسبِيِل هللاِ َو Pَتُلقُوا بِأيِديُکم إلَی التّھلَُکِة  (

  ».و در راه خدا انفاق کنيد و خود را با دست خويش به ھ&کت نيافکنيد«

لي�ث ب�ن س�عد از يزي�د ب�ن حبي�ب از أس�لم أب�ی عم�ران رواي�ت ک�رده ک�ه «ابن کثير گويد : 
گفت : مردی از مھاجرين در قسطنطينيه به صف دشمن حمله کرد بطوريک�ه ص�ف آن�ان را 
شکافت، ابوايوب انصاری ھم با ما بود، جماعتی گفتند : اين مرد با دست خودخ�ودش را ب�ه 

دانيم، اين آيه در شأن ما نازل ش�د : م�ا  ما بھتر اين آيه را می ھ&ت انداخت، ابوايوب گفت :
را ھمراھ��ی ک��رديم و ب��ا او در بس��ياری از غ��زوات ش��رکت ک��رديم و او را ي��اری  rپي��امبر

دادي��م، وقت��ی اس��&م گس��ترش پي��دا ک��رد و آش��کار ش��د م��ا جماع��ت انص��ار از روی مھرب��انی 
برش و ي�اری او م�ا را ع�زت بخش�يد ت�ا گردھم آمديم، گفتيم : خداون�د ب�ه وس�يله نص�رت پي�ام

اينکه اس&م گس�ترش پي�دا ک�رد و مس�لمانان زي�اد ش�دند و پي�امبر را ب�ر اھ�ل و ام�وال و او]د 
گ�رديم و در مي�ان  ترجيح داديم، اکنون جنگ تمام شده است و به ميان اھل و او]دم�ان برمی

  مانيم، خداوند اين آيه را در شأن ما نازل فرمود :  آنان می

  )195(بقره :  )َوأنفِقُوا فِی َسبِيِل هللاِ َو Pَتُلقُوا بِأيِديُکم إلَی التّھلَُکِة  (

  ».و در راه خدا انفاق کنيد و خود را با دست خويش به ھ&کت نيافکنيد«

اين حديث را ابوداود و ترم�ذی و نس�ائی و عب�د ب�ن حمي�د در تفس�يرش و اب�ن اب�ی ح�اتم و 
فظ ابويعلی موصلی در مسند خود و ابن حبان در صحيح خ�ود ابن جرير و ابن مردويه و حا

ان�د، و ترم�ذی گفت�ه  و حاکم در مستدرک ھمگ�ی از ح�ديث يزي�د ب�ن اب�ی حبي�ب رواي�ت کرده
است : اين حديث حسن، صحيح و غريب است، و حاکم گفته است : اين حديث موافق ش�رط 

[1505]اند. شيخين است، ولی آنرا تخريج نکرده
  

(إذا تب�ايعتم بالعين�ة و أخ�ذتم أذن�اب فرم�ود :  rاز ابن عمر(رض) روايت است ک�ه پي�امبر
البق��ر و رض��يتم ب��الزرع و ت��رکتم الجھ��اد س��لط هللا عل��يکم ذP Pينزع��ه حت��ی ترجع��وا إل��ی 

    [1506].دينکم)

ھرگاه به صورت عينه معامله کرديد، و دم گاوھ�ا را گرفتي�د (ب�ه کش�اورزی پرداختي�د) «
و ب��ه کش��ت و زرع مش��غول ش��ديد و جھ��اد را ت��رک کردي��د، خداون��د ذلت��ی را ب��ر ش��ما چي��ره 

  ».دارد ه دينتان بازنگرديد آنرا از شما برنمیکند که تا ب می

  فھرست



  :حکم جھاد

  فرمايد :  خداوند متعال می

اْلقِتَاُل َو ُھَو ُکْرهٌ لَُکْم َو َعسی أْن تَْکَرُھوا َشْيئاً َو ُھَو َخْيٌر لَُکْم َو ُکتَِب َعلَْيُکْم  (
ُ يَْعلَُم َو أَْنتُْم Pَتَْعلَُموَن    )216(بقره :  )َعَسی أَْن تُِحبُّوا َشْيئاً َوُھَو َشرُّ لَُکْم َو هللاَّ

ليکن چه بسا  جھاد بر شما فرض شده در حاليکه آن برايتان ناخوشايند است،«
داريد و آن چيز برای شما نيک باشد و چه بسا چيزی را  چيزی را دوست نمی

  ».دانيد داند و شما نمی دوست داشته باشيد وآن چيز برای شما بد باشد، و خدا می

  جھاد فرض کفايه است، به دليل فرموده خداوند متعال : 

ِ Pَيَْسَتِوی اْلقَاِعُدوَن ِمْن اْلُمْؤِمنِيَن غَ  ( َرِر َواْلُمَجاِھُدوَن فِی َسبِيِل هللاَّ ْيُر أُْولِی الضَّ
ُ اْلُمَجاِھِديَن بِأَْمَواِلِھْم َو أَْنفُِسِھْم َعلَی اْلقَاِعِديَن َدَرَجةً  َل هللاَّ بِأَْمَوالِِھْم َو أَنُفِسِھْم فَضَّ

ُ اْلُحْسنَی    )95(نساء :  )َو ُک/ً َوَعَد هللاَّ

نشينند با مسلمانانی برابر  روند و در منازل) می مسلمانانی که (به جھاد نمی«
کنند، خداوند مرتبه وا]يی  نيستند که با مال و جان خود در راه خداوند جھاد می

نشينان است مگر اينکه  را نصيب مجاھدان کرده است که با]تر از درجه خانه
اوند به ھر يک (از دو گروه مجاھد نشينان دارای عذری باشند، و خد چنين خانه

  ».نشينان معذور) وعدة نيکو داده است و خانه

بنابراين خداوند متعال خبر داده که برتری از آن مجاھدان است، ووعدة نيکو ھ�م ب�رای «
ب�رای آن�ان نش�ينان واجب�ی را ت�رک ک�رده بودن�د  نشينان است، پس اگر خانه آنان و برای خانه

[1507]».عاقبت بدی بود نه وعدة نيکو
  

بايد دانست که بسيار جھاد کردن مستحب است به دليل آيات و رواي�ات وارد ش�ده در اي�ن 
از وقت�ی ک�ه دس�تور جھ�اد ب�ه او  rن پي�امبرباره، و حداقل يک بار در سال واجب اس�ت؛ چ�و

واج�ب اس�ت و چ�ون جھ�اد فرض�ی  rداد، و اقت�داء ب�ه پي�امبر داده شد ھر سال آن�را انج�ام م�ی
شود لذا حداقل در سال يکبار واج�ب اس�ت؛ مانن�د روزه و زک�ات، و اگ�ر  است که تکرار می

جب�ی کف�ايی اس�ت و گ�ردد، چ�ون وا بيشتر از يک بار در سال نياز شود، تکرارآن واجب می
  . تعداد دفعا آن به ميزان نياز بستگی دارد. وهللا اعلم. اھ

اما ]زم است ما و ھمة مردم بدانيم که در اس&م قبل از آغ�از جن�گ باي�د اع�&م ش�ود ت�ا «
مردم مختار باشند که در بين قبول اس&م يا دادن جزيه يا جنگ يکی را انتخ�اب کنن�د، واگ�ر 

اگ��ر  -ش��روع جن��گ باي��د بع��د از اع��&م نق��ض عھ��د و پيم��ان باش��د،  پيم��انی در مي��ان باش��د
 –کنن�د  شکنی می مسلمانان بيم داشته باشند که کفار با وجود عھدی که با آنان بسته شده پيمان

دان���د ک���ه زن���دگی  ای ج���ايز می و احک���ام نھ���ائی اس���&م تنھ���ا عھ���د و پيم���ان را ب���ا اھ���ل ذم���ه
ان��د در غي��ر اينص��ورت آن��را  جزي��ه را قب��ول کرده آميز در زي��ر س��ايه اس��&م و ادای  مس��المت



دان�د، مگ�ر اينک�ه مس�لمانان دچ�ار ض�عف ش�وند، ک�ه در اينص�ورت وض�عيت آن�ان  جايز نمی
ای خواھد بود که مسلمانان در حالت ض�عف  کند و حکم آنان ھمان حکم مرحله تغيير پيدا می

ديگ��ر کف��ار عھ��د و پيم��ان توانن��د ب��ا  ان��د (يعن��ی می ش��بيه ب��ه حال��ت آن��ان از آن پي��روی کرده
[1508]».ببندند)

  

  فھرست

  :آداب جھاد

وقت�ی امي�ری را ب�ه عن�وان فرمان�ده لش�کر ي�ا گروھ�ی  rروايت اس�ت ک�ه پي�امبر tاز بريده
رزم�ش توص�يه  رفتاری ب�ا مس�لمانان ھم کرد در تنھايی او را به تقوای خدا و خوش تعيين می

  فرمود :  کرد و سپس می می

(أغ��زوا باس��م هللا، ف��ی س��بيل هللا، ق��اتلوا م��ن کف��ر ب��ا5، أغ��زوا وPتغل��وا وPتغ��دروا، و 
مثل��وا، وP تقتل��وا ولي��دا، ف��إذا لقي��ت ع��دوک م��ن المش��رکين ف��ادعھم إل��ی ث��/ث خ��/ل ف��إن Pت

أجابوک فاقبل منھم و کف عنھم، أدعھم إلی اyس/م فإن أجابوک فاقبل م�نھم و ک�ف ع�نھم، 
ثم ادعھم إلی التحول من دارھم إلی دارالمھاجرين، و أخبرھم أنھ�م إن فعل�وا ذل�ک فلھ�م م�ا 

م ما عليھم، فإن أبوا أن يتحولوا منھ�ا ف�أخبرھم أنھ�م يکون�ون ک�أعراب للمھاجرين، و عليھ
المس��لمين، يج��ری عل��يھم حک��م هللا تع��الی، ال��ذی يج��ری عل��ی الم��ؤمنين، وPيک��ون لھ��م م��ن 
الغنيمة و الف�ی ش�ی، إP أن يجاھ�دوا م�ع المس�لمين، و إن ھ�م أب�وا فس�لھم الجزي�ة، ف�إن ھ�م 

با نام خدا و « [1509]وا فاستعن با5 عليھم و قاتلھم)أجابوک فاقبل منھم و کف عنھم، فإن أب
ورزد، قت�ال و جن�گ کني�د و از خيان�ت  در راه خدا بجنگيد، و با ھر کس که ب�ه خ�دا کف�ر م�ی

شدگان و کش�تن کودک�ان خ�ودداری نمائي�د،  ثله کردن کشتهشکنی و م در گرفتن غنايم و پيمان
پس ھرگاه با دشمنان مشرک روبرو شدی، آنان را به يکی از سه خص�لت دع�وت ک�ن، اگ�ر 
جواب مثبت دادند، از آنان بپذير و با آنان جنگ نکن. آنان را به اس&م دعوت کن اگر قب�ول 

را دع�وت ک�ن ت�ا دي�ار کف�ر را ت�رک کردند از آنان بپ�ذير و ب�ا آن�ان جن�گ نک�ن، س�پس آن�ان 
ک��رده و ب��ه دي��ار مھ��اجرين بياين��د و ب��ه آن��ان بگ��و اگ��ر اي��ن ک��ار را بکنن��د، حق��وقی ک��ه ب��رای 
مھاجرين ھست برای آنان نيز خواھد بود، و آنچه به ضرر مھاجرين ھستبه ضرر آن�ان ني�ز 

مانن��د  خواھ��د ب��ود، س��پس اگ��ر از آم��دن ب��ه دي��ار مھ��اجرين س��رباز زدن��د ب��ه آن��ان بگ��و ک��ه
گ�ردد، ب�ر آن�ان  ھای مسلمان ھستند، حکم خداوند متع�ال ک�ه ب�ر م�ؤمنين ج�اری می نشين باديه

شود، و در اين صورت سھمی از غنيمت وفی (مالی ک�ه ب�دون جن�گ و جھ�اد  نيز جاری می
گيرد، مگر اينکه ھمراه با مسلمانان جھاد کنن�د. اگ�ر  بدست مسلمانان بيافتد) به آنھا تعلق نمی

سرباز زدند، از آنان جزيه بخواه اگر ج�واب مثب�ت دادن�د از آن�ان قب�ول ک�ن و ب�ا آن�ان بازھم 
  ».جنگ نکن، اگر بازھم سرباز زدند عليه آنان از خدا کمک بخواه و با آنان بجنگ

 r(وج�دت ام�رأة مقتول�ة ف�ی بع�ض مغ�ازی رس�ول هللاز ابن عمر(رض) رواي�ت اس�ت : 
ھ�ای  زنی پيدا شد که در يکی از غزوه« [1510]بيان)عن قتل النساء و الص rفنھی رسول هللا

  ».از کشتن زنان و کودکان نھی فرمود rکشته شده بود، پس پيامبر rپيامبر



ا را ب�ه اس�&م دع�وت کن�د، وص�يت را به يم�ن فرس�تاد ت�ا م�ردم آنج� tمعاذ بن جبل rپيامبر
(إنک تأتی قوما أھل کتاب ف�ادعھم إل�ی ش�ھادة أن P إل�ه إP هللا به معاذ اين بود که :  rپيامبر

و أن��ی رس��ول هللا، ف��إن ھ��م أط��اعوک ل��ذلک ف��أعلمھم ب��أن هللا تع��الی افت��رض عل��يھم خم��س 
لی افت�رض عل�يھم صلوات فی کل يوم وليلة، فإن ھ�م أط�اعوک ل�ذلک، ف�أعلمھم ب�أن هللا تع�ا

ص��دقة تؤخ��ذ م��ن أغني��ائھم، فت��رد عل��ی فق��رائھم، ف��إن ھ��م أط��اعوک ل��ذلک، فإي��اک و ک��رائم 
ي�ان ق�ومی ت�و ب�ه م« [1511]أموالھم واتق دعوة المظلوم، فإن�ه ل�يس بينھ�ا و ب�ين هللا حج�اب)

اند، آن�ان را ب�ه ش�ھادت ] إل�ه إ] هللا و محم�د رس�ول هللا، دع�وت ک�ن،  روی که اھل کتاب می
روز پ�نج نم�از را ب�ر  اگر از تو اطاعت کردند، ب�ه آن�ان خب�ر ب�ده ک�ه خداون�د در ط�ول ش�بانه

 آنان واجب کرده است، پس اگر اجابتت کردند، به آنان ياد بده که خداون�د زک�ات را ب�ر آن�ان
دارانش��ان گرفت��ه ش��ود و در اختي��ار فقرايش��ان ق��رار گي��رد، اگ��ر  واج��ب ک��رده ک��ه از سرمايه

اطاعت کردند، از (گرفتن) اموال با ارزش آنان، (به عنوان زکات) پرھيز کن، و از دع�ای 
  ».شود) ای نيست و (دعايش اجابت می مظلوم بپرھيز، چون بين آن و خدای پرده

  جھاد بر چه کسانی واجب است؟

جھاد ب�ر ھ�ر مس�لمان ب�الغ، عاق�ل، آزاد و م�ردی ک�ه توان�ايی جنگي�دن، و مق�دار م�الی ک�ه 
  اش کفايت کند، داشته باشد، واجب است. باری نفقه خود و خانواده

وجوب جھ�اد ب�ر مس�لمان و ع�دم وج�وب آن ب�ر ک�افر واض�ح اس�ت، چ�ون جھ�اد جن�گ ب�ا 
  کافران است.

دک ب�دليل گفت�ه اب�ن عم�ر اس�ت ک�ه گوي�د: اما وجوب آن بر بالغ و ع�دم وج�وب آن ب�ر ک�و
ي�وم أح�د و أن�ا اب�ن أرب�ع عش�رة س�نة، فل�م يجزن�ی، ث�م عرض�ت  r(عرضت عل�ی رس�ول هللا

جن��گ أح��د در ح��الی ک��ه روز « [1512]علي��ه ي��وم الخن��دق و أن��ا اب��ن خم��س عش��رة فأج��ازنی)
بردن�د، و ب�ه م�ن اج�ازه (جھ�اد) ن�داد، س�پس در پ�انزده  rچھارده س�ال داش�تم م�را ن�زد پي�امبر

  ».سالگی در روز جنگ خندق مرا نزد او بردند و به من اجازه شرکت در (جھاد) را داد

دليل وجوب جھاد بر عاقل و عدم وج�وب آن ب�ر غيرعاق�ل ح�ديث : (رف�ع القل�م ع�ن ث&ث�ة 
  است. [1513]...)

دليل وجوب جھاد بر مردان و عدم وجب آن بر زنان حديث عائشه اس�ت : (ي�ا رس�ول هللا 
ای رسول خدا آيا جھ�اد « [1514]ھل علی النساء جھاد، قال : جھاد ]قتال فيه، الحج و العمرة)

  ».بر زنان واجب است، فرمود : جھادی که در آن جنگ نيست، حج و عمره است

  دليل عدم وجوب جھاد بر مريض و ندار فرموده خداوند متعال است : 

َعفَا ( ِء َوPَ َعلَی الَمرَضی َو Pََعلَی الَِّذيَن Pَيَِجُدوَن َما يُنفِقُوَن َحَرٌج َليَس َعلَی الضُّ
  )91(توبه :  )إَِذا نََصُحوا 5ِ َو َرُسولِه 



بر ناتوانان و بيماران و کسانی که چيزی ندارند تا آنرا صرف جھاد کنند «
  ».گناھی نيست ھرگاه اينان با خدا و پيامبرش خالص باشند

اما دليل عدم وجوب جھاد بر برده اين است که برده ملک سيدش اس�ت و ب�دون اج�ازه او 
  تواند جھاد کند. نمی

  فھرست

  شود؟ چه زمانی جھاد فرض عين می

  شود : جھاد تنھا در حا]ت زير فرض عين می

  مکلف در ميدان جنگ حاضر شده باشد :  -1

  فرمايد :  خداوند متعال می

  )4(أنفال :  )يَا أيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا إَذا لَقِيتُم فِئَةً فَاثبُتُوا  (

ای مؤمنان ھنگامی که با گروھی (از دشمنان در ميدان جنگ) روبرو شديد «
  ».نمائيدپايدرای 

  فرمايد :  و می

  )يَا أيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا إَذا لَقِيتُم الَِّذيَن َکفَُروا َزحفاً فَ/َ تَُولُّوُھُم اIدبَاَر  (

  )15(أنفال : 

ای مؤمنان! ھنگامی که با انبوھی کافران (درميدان نبرد) روبرو شديد، به «
  ».آنان پشت نکنيد

  ھرگاه دشمن قسمتی از سرزمين مسلمانان را اشغال کند. -2

(Pھج�رة :  rھرگاه حاکم به کسی از مکلفين دستور خروج دھد به دليل فرموده پي�امبر -3
بع��د از ف��تح (مک��ه) ھجرت��ی «[1515]بع��د الف��تح ولک��ن جھ��اد وني��ة، و إذا اس��تنفرتم ف��انفروا)

نيست بلکه ھرچه ھست جھاد و نيت اس�ت، ھرگ�اه ح�اکم دس�تور خ�روج ب�رای جھ�اد ص�ادر 
  ».کرد خارج شويد

  :اسيران جنگ

  اند : اسرای کفار دو دسته



ش�وند، و عبارتن�د از زن�ان وکودک�ان، چ�ون  ای که به محض اسارت برده و کنيز می دسته
، و اس�را را مانن�د م�ال غنيم�ت تقس�يم [1516]از کشتن کودکان و زنان نھی کرده اس�ت rپيامبر

  نمود. می

ش�وند و عبارتن��د از : م��ردان ب��الغ. ح��اکم مخت��ار  ای ک��ه ب��ه مح��ض اس��ارت ب��رده نمی دس�ته
که بنا به مصلحت آنھا را بکشد و يا به عنوان برده نگه دارد و يا ب�ر آن�ان من�ت گ�ذارد  است

و آن��ان را آزاد کن��د و ي��ا آن��ان را در مقاب��ل گ��رفتن م��الی ي��ا آزاد ک��ردن اف��رادی از اس��رای 
  مسلمانان تحويل کفار دھد : 

  فرمايد :  خداوند متعال می

  )َما َکاَن لِنَبِیٍّ أْن يَُکوَن لَهُ أسَری َحتَّی يُثِخَن فِی اIرِض  (

  )67(أنفال : 

برای ھيچ پيامبری شايسته نيست که اسيران جنگی داشته باشد تا آنکه در «
  ».زمين بسيار کشتار کند...

قريظه را کشت و مردان بنی مصطلق را ب�ه عن�وان ب�رده نگ�ه داش�ت،  مردان بنی rپيامبر
ر ابوالعاص بن ربيع و ثمامه بن اثال من�ت نھ�اد و ب&ع�وض آن�دو را آزاد ک�رد و اس�رای و ب

بدر را در مقابل مال آزاد نمود، و دو مرد از اصحابش را ب�ا م�ردی از مش�رکين بن�ی عقي�ل 
  فرمايد :  مبادله کرد، خداوند متعال می

قَاِب َحتَّ  ( ا فَإذا لَقِيتُُم الَِّذيَن َکفَُروا فََضرَب الرِّ وا الَوثَاَق فَإمَّ ی إَذا أثَخنتُُموُھم فَُشدُّ
  )َمنّاً بَعُد و إّما فَِداًء َحتَّی َتَضَع الَحرُب أَوَزاَرَھا 

  )4(محمد : 

شويد گردنھايشان را بزني�د و ھمچن�ان ادام�ه  و ھنگامی که با کافران روبرو می«
ھنگ���ام کوبي���د در اي���ن  دھي���د ت���ا ب���ه ان���دازه ک���افی دش���من را ض���عيف و درھ���م می

گذاري��د (و ب��دون ع���وض  (اس��يران) را محک��م ببندي��د، بع���داً ي��ابر آن��ان من���ت می
گيري���د، ت���ا جن���گ  کني���د) و ي���ا (در براب���ر آزادی از آن���ان) فدي���ه می آزادش���ان می

  ».گيرد نھد و نبرد پايان می بارھای سنگين خود را بر زمين می

  فھرست



  :سلب

ھر کس شخص (ک�افری) را (در مي�دان جھ�اد) بکش�د, « [1517](و من قتل قتي/ فله سلبه)
س�لب عب�ارت اس�ت از تم�ام وس�ايلی ک�ه مقت�ول ب�ه ھم�راه دارد، » گي�رد سلبش به او تعلق می

  مانند : لباس، زيور آ]ت، اسلحه و ھمچنين اسبی که بر آن کشته شده است.

  :غنائم

ش�ود ک�ه در جن�گ  میش�ود : چھ�ار پ�نجم آن ب�ه کس�انی داده  بعد از جنگ غن�ائم تقس�يم می
  شود :  اند، به پياده يک سھم و به سواره سه سھم داده می شرکت کرده

  فرمايد :  خداوند متعال می

ُسوِل ...  (   )َواعلَُموا أنَّ َما َغنِمتُم ِمن َشیٍء فَأنَّ 5ِ ُخُمَسهُ َو لِلرَّ

  )41(أنفال : 

آوريد، يک پنجم آن متعلق به خدا و  و بدانيد که ھمه غنائمی که به دست می«
  ».پيامبر و ... است

(رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزائ ثميسھم عليھا، فما لرس�ول از ابن عمر روايت است : 
ش�دند و  شد، سپس سھمھا ج�دا می ديدم که غنائم به پنج قسمت تقسيم می« فھو له يتخير) rهللا

  ».گزيدند يامبر يک سھم را برمیبرای پ

أس��ھم ي��وم خيب��ر، للف��ارس ث/ث��ة  r(أن رس��ول هللاھمچن��ين از اب��ن عم��ر رواي��ت اس��ت : 
را مش�خص ک�رد،  روز خيب�ر س�ھمھا rپي�امبر« [1518]أسھم، للفرس سھمان و للرج�ل س�ھم)

  ».به سواره سه سھم داد، دو سھم برای اسب و يک سھم برای مرد سوارکار

أعط��ی الف��ارس ث/ث��ة أس��ھم، و أعط��ی الراج��ل  r(أن النب��یاز اب��ن عب��اس رواي��ت اس��ت : 
  ».به سواره سه سھم و به پياده يک سھم داد rپيامبر« [1519]سھما)

ش�ود ک�ه پ�نج ش�رط زي�ر را بص�ورت کام�ل داش�ته  از غنيمت تنھا به کس�انی س�ھم داده می
باشند : اس&م، بلوغ، عقل، حريت ومرد بودن، پس اگ�ر يک�ی از اي�ن پ�نج ش�رط در اووج�ود 

کن��د؛ چ��ون از  رياف��ت نمیش��ود ام��ا س��ھم مشخص��ی د نداش��ت ان��دکی از غنيم��ت ب��ه او داده می
  جمله کسانی نيست که جھاد بر آنھا واجب باشد : 

(غزوت مع م�وPی ي�وم خيب�ر و أن�ا ممل�وک، فل�م از عمير مو]ی ابن لحم روايت است : 
در « [1520]يقسم ل�ی م�ن الغنيم�ة، و أعطي�ت م�ن خرث�ی المت�اع س�يفا و کن�ت أره إذا تقلدت�ه)

روز جنگ خيبر با مو]يم در جنگ شرکت ک�ردم، چ�ون ب�رده ب�ودم از غن�ايم جنگ�ی چي�زی 



ھايم ق�رار  به من ندادند ولی از وسايل کھنه شمشيری به م�ن دادن�د ک�ه وقت�ی آن�را روی ش�انه
  ».شد دادم، به زمين کشيده می می

يغزو بالنس�اء في�داوين الجرح�ی، و يح�ذين  r(کان رسول هللاس روايت است : از ابن عبا
ب��رد ت��ا  زن��ان را ب��ه جن��گ می rپي��امبر« [1521]م��ن الغنيم��ة، فأم��ا بس��ھم فل��م يض��رب لھ��ن)

داد ول�ی س�ھمی ب�رای آن�ان تعي�ين  د و قسمتی از غنيمت رابه آنان م�یمجروحان را مداوا کنن
  ».نکرد

  :مصارف خمس

در  r. و بع�د از اوrشود : سھمی ب�رای رس�ول خ�دا يک پنجم غنيمت به پنج سھم تقسيم می
، که عبارتند از : بن�ی ھاش�م rشود، سھمی برای نزديکان پيامبر مصالح مسلمانان صرف می

و بنی مطلب، سھمی برای يتيمان، سھمی برای مس�اکين، و س�ھمی ب�رای مس�افران (وامان�ده 
  فرمايد :  در راه) : خداوند متعال می

ُسوِل َولِِذی القُربَی َو  ( َواعلَُموا أنَّ َما َغنِمتُم ِمن َشیٍء فَأنَّ 5ِ ُخُمَسهُ َو لِلرَّ
بِيِل    )41(أنفال :  )اليَتَاَمی َو الَمَساِکيِن َو ابِن السَّ

آوريد يک پنجم آن متعلق به خدا و  و بدانيد که ھمه غنائمی که به دست می«
  ».پيامبر و خويشاوندان (پيامبر) و يتيمان و مساکين و ابن سبيل است

  فھرست
  : فی

  :تعريف فی

  فی از (فاء) گرفته شده و به معنی برگشت است.

در شرع عبارت است از آنچه بدون جن�گ از کف�ار گرفت�ه ش�ود، مانن�د م�الی ک�ه کف�ار از 
ای ک�ه ص�احب آن  ترس مسلمانان به جای گذاشته باشند، و جزيه و خراج و ام�وال اھ�ل ذم�ه

  بميرد و وارثی نداشته باشد.

  :عقد ذمه

  از : عھد و امان :ذمه عبارت است 

و عقد ذمه عبارت است از اينکه حاکم يا نماينده او به بعضی از اھل کتاب يا ديگ�ر کف�ار 
  اجازه دھند که با دو شرط بر کفرشان بمانند : 

  پرداخت جزيه. -1

[1522].التزام به بعضی از احکام اس&می -2
  



  دليل مشروعيت اين عقد فرموده خداوند متعال است : 

ُ َو  ( َم هللاَّ ُموَن َما َحرَّ ِ َو Pَبِاْليَْوِم اsِخِ◌ِر َوPَيَُحرِّ قَاتِلُوا الَِّذيَن Pَيُْؤِمنُوَن بِا5َّ
أُوتُوا اْلِکتَاَب َحتَّی يُْعطُوا اْلِجْزيَةَ َعْن يٍَد  َرُسولُهُ َو Pَيَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمْن الَِّذينَ 

  )29(توبه :  )َوُھْم َصاِغُروَن 

با کسانی از اھل کتاب که نه به خدا و نه به روز قيامت ايمان دارند و نه «
دانند و نه آيين حقی را  اند حرام می اش تحريم کرده چيزی را که خدا و فرستاده

پذيرند، جنگ و کارزار کنيد تا زمانی که خاضعانه به اندازه توانايی جزيه  می
  ».را بپردازند

  :گردد پس از عقد ذمه، چه چيزی واجب می

ش��ود و حفاظ��ت ام��وال، آب��رو  ھرگ��اه عق��د ذم��ه بس��ته ش��د جن��گ ب��ا اھ��ل ذم��ه ح��رام می
، ب�ه [1523]گ�ردد شان و جلوگيری از آزار رساندن به آنان واج�ب می (ناموس)،تضمين آزادی

  :  rدليل فرموده پيامبر

(و إذا لقيت عدوک من المشرکين فادعھم إلی ث/ث خصال أو خ/ل، ف�أيتھن م�ا أج�ابوک 
وک فاقبل م�نھم و ک�ف ع�نھم، ف�إن ھ�م فاقبل منھم و کف عنھم، أدعھم إلی اyس/م فإن أجاب

ھرگ��اه ب��ا دش��منان « [1524]أب��وا فس��لھم الجزي��ة، ف��إنھم أج��ابوک فاقب��ل م��نھم و ک��ف ع��نھم)
دام را قب�ول کردن�د از مشرک روبرو شدی آنان را به يکی از سه خصلت دعوت کن. ھ�ر ک�

آنان بپذير و با آنان جنگ نکن، آنان را به اس&م دعوت کن اگر جواب مثب�ت دادن�د، از آن�ان 
قبول کن، و با آنان جنگ نکن، ولی اگر سرباز زدند از آنان جزيه بخواه، اگر ج�واب مثب�ت 

  ».دادند از آنان قبول کن و با آنان جنگ مکن

  :شود احکامی که بر اھل ذمه جاری می

احک��امی ک��ه متعل��ق ب��ه حق��وق انس��انھا در اس��&م اس��ت، مانن��د : عق��ود (قراردادھ��ا)، و 
[1525]شود : ھا و حدود بر اھل ذمه جاری می شده خسارت جنايات و قيمت تلف

  

(أن يھوديا رض رأس جارية بين حجرين قيل : من فعل ھذا بک؟ ست : از انس روايت ا
 rأف/ن؟ أف/ن؟ حتی سمی اليھودی، فأومأت برأس�ھا، فأخ�ذ اليھ�ودی ف�اعترف، ف�أمر النب�ی

مردی يھودی س�ر کنيزي�را ب�ين دو س�نگ درھ�م کوبي�د، « 1][526به فرض رأسه بين حجرين)
به او گفته شد : چه کسی اين ک�ار را ب�ا ت�و ک�رد؟ ف&ن�ی؟ ف&ن�ی؟ ھم�ين ک�ه ن�ام يھ�ودی ب�رده 

دس�تور داد س�رش را  rشد، با سرش اشاره ک�رد، يھ�ودی را گرفتن�د و اعت�راف ک�رد، پي�امبر
  ».بين دو سنگ کوبيدند

أت���ی بيھ���وديين ق���د فج���را بع���د إحص���انھما  r(أن النب���یاز اب���ن عم���ر رواي���ت اس���ت : 
 rزن و مرد يھودی که محصن بودند ومرتک�ب زن�ا ش�ده بودن�د ن�زد پي�امبر« [1527]فرجمھما)

  ».آندو را رجم کرد rآورده شدند، پيامبر



  فھرست

  شود؟ چه وقت عھد نقض می

ھ�ر ک��س از اھ�ل ذم��ه از ادن جزي�ه ي��ا الت�زام ب��ه احک�ام اس��&م خ�ودداری کن��د، عھ��دش را 
  شکسته؛ چون به شرط عھدش وفا نکرده است.

ش�ود : از  ھمچنين با تجاوز کردن به مسلمانان يا دشنام به خدا و رسول او عھ�د نق�ض می
(أنه رف�ع إلي�ه رج�ل أراد اس�تکراه ام�رأة مس�لمة ع�ل الزن�ا، فق�ال : م�ا روايت است :  tعمر

م��ردی ن��زد او ب��رده ش��د ک��ه « [1528]عل��ی ھ��ذا ص��الحناکم، فأمرب��ه فص��لب ف��ی ب��ت المق��دس)
خواس��ت زن مس��لمانی را ب��ه زن��ا مجب��ور کن��د، (عم��ر) ب��ه او گف��ت : ب��ر اي��ن ام��ر ب��ا ش��ما  می

  ».مقدس به دار آويخته شدال مصالحه نکرديم و دستور (قتل او را) داد، آن مرد در بيت

و تق��ع في��ه، فخنقھ��ا رج��ل حت��ی  r(أن يھودي��ة کان��ت تش��تم النب��یرواي��ت اس��ت :  tاز عل��ی
داده و ب�ه او ناس�زا دش�نام  rيک زن يھودی به پيامبر« [1529]دمھا) rماتت، فأبطل رسول هللا

او را مھ�دور ال�دم (کس�ی ک�ه ريخ�تن خ�ونش  rگفت، مردی او را خفه کرد تا ُمرد، پي�امبر می
  ».مباح است) دانست

  :موجبات نقض عھد

ش��ود، اگ��ر  ھرگ��اه کس��ی از اھ��ل ذم��ه عھ��دش را نق��ض ک��رد، مانن��د اس��ير ب��ا او رفت��ار می
خت�ار اس�ت، او را بکش�د ي�ا ب�ر او مسلمان شد کشتنش حرام است و اگر اس&م نياورد حاکم م

منت گذاشته و ب&عوض يا با گرفتن فديه او را آزاد نماي�د، ھمچنانک�ه ق�ب&ً در حک�م اس�يران 
  گفته شد.

  شود؟ جزيه از چه کسانی گرفته می

کتب إل�ی أم�راء اPجن�اد : Pتض�ربوا الزي�ة عل�ی  t(أن عمراز نافع از اسلم روايت است : 
به فرمان�دھان  tعمر« [1530]ربوھا إP علی منجرت عليه المواسی)النساء والصبيان، وPتض

سپاه نوشت : بر زنان و کودکان جزيه تعيين نکنيد بلکه جزيه را تنھا ب�ر کس�انی تعي�ين کني�د 
  ».اند (مردان بالغ) که تيغ را بکار برده

  :مقدار جزيه

لما وجھه إلی اليمن، أمره أن يأخذ من ک�ل ال�م دين�ارا  r(أن النبیروايت است :  tاز معاذ
اورا ب�ه يم�ن فرس�تاد دس�تور داد ک�ه از ھ�ر م�رد  rوقتی پيامبر« [1531]أو عدله من المعافرة)

  ».بالغی يک دينار يا به اندازه آن از لباس معافيری (نوعی لباس يمنی) جزيه بگيرد

(أن عم�ر ب�ن الخط�اب گرفتن بيشتر از اين مق�دار ھ�م ج�ايز اس�ت، ب�ه دلي�ل ح�ديث أس�لم : 
درھم�ا، و م�ع ذل�ک  ضرب الجزية علی أھل الذھب أربعة دنانير، و علی أھل الورق أربع�ين



جزيه ص�احبان ط�& را چھ�ار  tعمر بن خطاب« [1532]أرزاق المسلمين و ضيافة ث/ثة أيام)
اد خ��وراکی بايس��ت م�و دين�ار و ص�احبان نق��ره را چھ�ل درھ��م تعي�ين ک�رد و ع��&وه ب�ر آن می

  ».مسلمانان را تأمين و سه روز آنان را مھمان کنند

ب�ه مجاھ�د گف�تم : «حاکم بايد حال دارا و ندار را رعايت کند به دليل گفته ابن ابی نج�يح : 
چرا جزيه اھ�ل ش�ام چھ�ار دين�ار و اھ�ل يم�ن ي�ک دين�ار اس�ت؟ گف�ت : ب�ه خ�اطر آس�انگيری 

[1533]».(ثروتمندی اھل شام و نداری اھل يمن)
  

 فھرس


