فصل شانزدھم
جھاد
تعريف جھاد:
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جھاد از )جھد( گرفته شده و به معنی طاقت و مشقت است .گفته می شود )جاھد يجاھد
جھاد ا و مجاھدة( يعنی تمام تالش و توانائی خود را به کار برد و در جنگ با دشمن و
دفاع از خود مشقات زيادی را تحمل کرد.
جھاد تنھا زمانی جھاد حقيقی ناميده می شود که ھدف از آن کسب رضای خدا و اعالی
کلمه ﷲ و به اھتزاز درآوردن پرچم حق ،و از بين بردن باطل ،و بذل جان در راه
رضامندی خدا باشد ،و اگر ھدف از جھاد اھداف دنيوی ديگر غير از موارد گفته شده
باشد ،جھاد حقيقی ناميده نمیشود.
پس ھر کس به منظور کسب مقام يا بدست آوردن غنيمت يا نشان دادن شجاعت يا
رسيدن به شھرت ،بجنگد ،ھيچ اجر و پاداشی نزد خدا ندارد :
از ابوموسی روايت است  :مردی نزد پيامبر rآمد و گفت  :کس ی به خاطر غنيمت
میجنگد و ديگری بخاطر شھرت ،و کسی ديگر به خاطر نشان دادن مقامش ،کداميک در
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راه خدا است؟ پيامبر rفرمود ) :من قاتل لتکون کلمة ﷲ ھی العليا فھو فی سبيل ﷲ(
»کسی که به خاطر اعالی کلمه ﷲ بجنگد او در راه خدا جھاد کرده است«.
تشويق بر جھاد:
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :من آمن با 5و رسوله ،و أقام الصالة و
صام رمضان ،کان حقا علی ﷲ أن يدخله الجنة ،جاھد فی سبيل ﷲ أو جلس فی أرضه
التی ولد فيھا( »ھر کس به خدا و رسول او ايمان بياورد و نماز را اقامه کند و روزه ماه
رمضان را بگيرد ،بر خدا حق است )حق فضل و بخشش( که او را وارد بھشت کند ،چه
در راه خدا جھاد کرده و چه در زمينی که در آن متولد شده نشسته باشد«؛ گفتند  :آيا به
مردم مژده ندھيم؟ پيامبر rفرمود ) :إن فی الجنة مائة درجة أعدھا ﷲ للمجاھدين فی سبيل
ﷲ ،ما بين الدرجتين کما بين السماء و األرض ،فإذا سألتم ﷲ فاسألوه الفردوس ،فإنه
أوسط الجنة ،و أعلی الجنة ،وفوقه عرش الرحمن ،منه تفجر أنھار الجنة(]» [1498ھمانا
در بھشت صد درجه است که خداوند آنھا را برای مجاھدين در راه خدا آماده کرده است.
فاصلة ھر دو درجه مانند فاصلة آسمان و زمين است ،لذا ھرگاه از خدا خواستيد فردوس

را بخواھيد که بھترين و باالترين قسمت بھشت است و باالی آن عرش رحمان قرار دارد و
رودھای بھشت از آن سرچشمه میگيرند«.
ھمچنين از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :مثل المجاھد فی سبيل ﷲ ،کمثل
الصائم القائم القانت بآيات ﷲ ،اليفتر من صيام و الصالة حتی يرجع المجاھد فی سبيل
ﷲ(]» [1499مثال مجاھد در راه خدا مانند روزهدار و نمازگزار با خشوعی است که با
تالوت آيات قرآنی شبزندهداری میکند ،و از نماز و روزه خسته نمیشوند تا وقتی که
مجاھد در راه خدا از جھاد برگردد«.
ھمچنين از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :انتدب ﷲ لمن خرج فی سبيله ال
يخرجه إال إيمان بی و تصديق برسلی ،أن أرجعه بما نال من أجر و غنيمة ،أو أدخله
الجنة(]» [1500خداوند ضمانت کرده برای کسی که در راه او خارج شود )و فرموده( تنھا
به خاطر ايمان به من و تصديق پيامبرانم خارج شود ،اينکه او را با غنيمت و پاداش
برگردانم ،يا اينکه او را وارد بھشت کنم«.
فھرست
فضيلت شھادت در راه خدا:
از مسروق روايت است  :از عبدﷲ بن مسعود درباره اين آيه سؤال کرديم :
سبِي ِل ﷲِ أم َواتاً ،بَل أحيَا ٌء ِعن َد َربﱢ ِھم يُر َزقُونَ ( )آل
سبَنﱠ الﱠ ِذينَ قُتِلُوا فِی َ
) َوالَتَح َ
عمران (169 :
»و کسانی را که در راه خدا کشته میشوند مرده مشماريد بلکه آنان زنده ھستند
و به ايشان نزد پروردگارشان روزی داده میشود«.
گفت  :ما در اين باره از پيامبر rسؤال کرديم فرمود ) :أرواحھم فی أجواف طير خضر،
لھا قناديل معلقة بالعرش ،تسرح من الجنة حيث شاءت ،ثم تأويإلی تلک القناديل ،فاطلع
إليھم ربھم اطالعة فقال  :ھل تشتھون شيئا؟ قالوا  :أی شی نشتھی ،و نحن نسرح من
الجنة حيث شئنا ،ففعل بھم ذلک ثالث مرات ،فلما رأوا أنھم لن يترکوا من أن يسألوا،
قالوا  :يا رب نريد أن ترد أرواحنا فی أجسادنا حتی نقتل فی سبيلک ،مرة أخری ،فلما رأی
أن ليس لھم حاجة ترکوا(]» [1501ارواح آنھا در شکم پرندگان سبز رنگ قرار دارد ،و
برای آنھا قنديلھا )چراغھايی( است که به عرش آويخته شدهاند ،و درھر جای بھشت که
بخواھند میروند ،سپس به طرف اين قنديلھا )چراغھا( برمیگردند ،پروردگارشان به آنان
نگاھی میکند ،و میفرمايد  :آيا چيزی ميل داريد؟ میگويند  :اشتھای چه چيزی را داشته
باشيم درحالی که در ھر جای بھشت ،که بخواھيم میرويم ،خداوند اين سؤال را سه بار
تکرار میکند ،وقتی که )شھداء( میبينند رھا نمیشوند مگر اينکه چيزی را درخواست
کنند ،میگويند  :پروردگارا! میخواھيم ارواح ما به اجسادمان برگردانده شود تا يک بار

ديگر در راه تو کشته شويم ،وقتی خداوند میبيند ھيچ نيازی ندارند ،آنان را به حال خود
رھا میکند«.
از انس روايت است که ربيع دختر براء ،مادر حارثه بن سراقه ،نزد پيامبر rآمد و گفت
 :ای رسول خدا! آيا در مورد حارثه برايم سخن نمیگوئی – حارثه در روز جنگ بدر
تيری نامعلوم به او برخورد کرد و او را کشت – اگر در بھشت باشد صبر میکنم ،و اگر
غير آن باشد تا بتوانم بر اوگريه میکنم .پيامبر rفرمود ) :يا أم حارثه إنھا جنان فی الجنة،
و إن ابنک أصاب الفردوس األعلی(]» [1502ای ام حارثه در بھشت باغ و باغات زيادی
وجود دارد ،و پسرت به فردوس اعلی رسيده است«.
از مقدام بن معديکرب روايت است که پيامبر rفرمود ) :للشھيد عند ﷲ ست خصال،
يغفر له فی أول دفعة ،و يری مقعده فی الجنة ،و يجار من عذاب القبر ،و يأمن من الفزع
األکبر ،و يوضع علی رأسه تاج الوقار ،الياقوتة منھا خير من الدنيا و ما فيھا ،و يزوج
ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ،و يشفع فی سبعين من أقربائه(]» [1503شھيد نزدخدا
شش خصلت دارد  :با ريخته شدن اولين قطرة خون او گناھان بخشيده میشود ،و
جايگاھش را در بھشت میبيند و از عذاب قبر محفوظ میماند و از فزع اکبر )ھول
قيامت( در امان میماند و بر سرش تاج وقار گذاشته میشود ،که تنھا يک ياقوت از آن از
دنيا و آنچه در آن است بھتر است ،و ھفتاد و دو زن از حوريان )چشمدرشت( بھشتی را به
ازدواجشش درمیآورند ،و برای ھفتاد نفر از نزديکانش شفاعت میکند«.
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :الشھيد اليجد ألم القتل إال کما يجد أحدکم
ألم القرصة(]» [1504شھيد درد کشته شدن را احساس نمیکند مگر به اندازه درد نيشگون«.
فھرست
وعيد عذاب برای کسی که جھاد را ترک کند:
خداوند متعال میفرمايد :
سبِي ِل ﱠ
ک ْم إِ َذا قِي َل َل ُ
) يَا أَ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا َما َل ُ
ض
ک ْم انفِ ُروا فِی َ
ﷲِ اثﱠاقَ ْلتُ ْم إِلَی األَ ْر ِ
ع ا ْل َح َيا ِة ال ﱡد ْنيَا فِی اآل ِخ َر ِة إِالﱠ قَلِي ٌل .إِالﱠ
ضيتُ ْم بِا ْل َحيَا ِة ال ﱡد ْنيَا ِمنْ اآل ِخ َر ِة فَ َما َمتَا ُ
أَ َر ِ
ش ْيئًا َو ﱠ
تَنفِ ُروا يُ َع ﱢذ ْب ُ
ﷲُ َعلَی ُک ﱢل
ض ﱡروهُ َ
ک ْم َع َذابًا أ ِليما ً َو يَ ْ
ستَ ْب ِد ْل قَ ْوما ً َغ ْي َر ُک ْم َوالَتَ ُ
ش َْی ٍء قَ ِدي ٌر ( )توبه (39 - 38 :
»ای مؤمنان! چرا ھنگامی که به شما گفته میشود )برای جھاد( در راه خدا
حرکت کنيد سستی میکنيد و دل به دنيا میدھيد؟ آيا به زندگی اين جھان به
جای زندگی آن جھان خشنوديد؟ تمتع و کاالی اين جھان در برابر تمتع و کاالی
آن جھان چيز کمی بيش نيست ،اگر برای جھاد بيرون نرويد ،خداوند شما را

عذاب دردناکی میدھد و قومی ديگر را جايگزينتان میکند و ھيچ زيانی به خدا
نمیرسانيد و خدا بر ھر چيزی توانا است«.
و میفرمايد :
يل ﷲِ َو الَتُلقُوا بِأي ِدي ُکم إلَی التّھلُ َک ِة ( )بقره (195 :
) َوأن ِفقُوا فِی َ
سبِ ِ
»و در راه خدا انفاق کنيد و خود را با دست خويش به ھالکت نيافکنيد«.
ابن کثير گويد » :ليث بن سعد از يزيد بن حبيب از أسلم أبی عمران روايت کرده که
گفت  :مردی از مھاجرين در قسطنطينيه به صف دشمن حمله کرد بطوريکه صف آنان را
شکافت ،ابوايوب انصاری ھم با ما بود ،جماعتی گفتند  :اين مرد با دست خودخودش را به
ھالت انداخت ،ابوايوب گفت  :ما بھتر اين آيه را میدانيم ،اين آيه در شأن ما نازل شد  :ما
پيامبر rرا ھمراھی کرديم و با او در بسياری از غزوات شرکت کرديم و او را ياری
داديم ،وقتی اسالم گسترش پيدا کرد و آشکار شد ما جماعت انصار از روی مھربانی
گردھم آمديم ،گفتيم  :خداوند به وسيله نصرت پيامبرش و ياری او ما را عزت بخشيد تا
اينکه اسالم گسترش پيدا کرد و مسلمانان زياد شدند و پيامبر را بر اھل و اموال و اوالد
ترجيح داديم ،اکنون جنگ تمام شده است و به ميان اھل و اوالدمان برمیگرديم و در ميان
آنان میمانيم ،خداوند اين آيه را در شأن ما نازل فرمود :
ﷲ َو الَتُلقُوا بِأي ِدي ُکم إلَی التّھلُ َک ِة ( )بقره (195 :
) َوأن ِفقُوا فِی َ
يل ِ
سبِ ِ
»و در راه خدا انفاق کنيد و خود را با دست خويش به ھالکت نيافکنيد«.
اين حديث را ابوداود و ترمذی و نسائی و عبد بن حميد در تفسيرش و ابن ابی حاتم و
ابن جرير و ابن مردويه و حافظ ابويعلی موصلی در مسند خود و ابن حبان در صحيح خود
و حاکم در مستدرک ھمگی از حديث يزيد بن ابی حبيب روايت کردهاند ،و ترمذی گفته
است  :اين حديث حسن ،صحيح و غريب است ،و حاکم گفته است  :اين حديث موافق شرط
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شيخين است ،ولی آنرا تخريج نکردهاند.
از ابن عمر)رض( روايت است که پيامبر rفرمود ) :إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب
البقر و رضيتم بالزرع و ترکتم الجھاد سلط ﷲ عليکم ذال الينزعه حتی ترجعوا إلی
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دينکم(.
»ھرگاه به صورت عينه معامله کرديد ،و دم گاوھا را گرفتيد )به کشاورزی پرداختيد(
و به کشت و زرع مشغول شديد و جھاد را ترک کرديد ،خداوند ذلتی را بر شما چيره
میکند که تا به دينتان بازنگرديد آنرا از شما برنمیدارد«.
فھرست

حکم جھاد:
خداوند متعال میفرمايد :
ش ْيئا ً َو ُھ َو َخ ْي ٌر لَ ُ
ک ْم ا ْلقِتَا ُل َو ُھ َو ُک ْرهٌ لَ ُ
) ُکتِ َب َعلَ ْي ُ
ک ْم َو
ک ْم َو عَسی أنْ تَ ْک َرھُوا َ
ک ْم َو ﱠ
ش ْيئا ً َو ُھ َو ش ﱡَر لَ ُ
ﷲُ يَ ْعلَ ُم َو أَ ْنتُ ْم الَتَ ْعلَ ُمونَ ( )بقره (216 :
سی أَنْ تُ ِح ﱡبوا َ
َع َ
»جھاد بر شما فرض شده در حاليکه آن برايتان ناخوشايند است ،ليکن چه بسا
چيزی را دوست نمیداريد و آن چيز برای شما نيک باشد و چه بسا چيزی را
دوست داشته باشيد وآن چيز برای شما بد باشد ،و خدا میداند و شما نمیدانيد«.
جھاد فرض کفايه است ،به دليل فرموده خداوند متعال :
سبِي ِل ﱠ
) الَيَ ْ
س َت ِوی ا ْل َقا ِعدُونَ ِمنْ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َغ ْي ُر أُ ْولِی ال ﱠ
ض َر ِر َوا ْل ُم َجا ِھدُونَ فِی َ
ﷲِ
س ِھ ْم َعلَی ا ْلقَا ِع ِدينَ َد َر َجةً
ض َل ﱠ
س ِھ ْم فَ ﱠ
ﷲُ ا ْل ُم َجا ِھ ِدينَ ِبأَ ْم َوا ِل ِھ ْم َو أَ ْنفُ ِ
بِأَ ْم َوالِ ِھ ْم َو أَنُف ِ
َو ُکالً َو َع َد ﱠ
سنَی ( )نساء (95 :
ﷲُ ا ْل ُح ْ
»مسلمانانی که )به جھاد نمیروند و در منازل( مینشينند با مسلمانانی برابر
نيستند که با مال و جان خود در راه خداوند جھاد میکنند ،خداوند مرتبه وااليی
را نصيب مجاھدان کرده است که باالتر از درجه خانهنشينان است مگر اينکه
چنين خانهنشينان دارای عذری باشند ،و خداوند به ھر يک )از دو گروه مجاھد
و خانهنشينان معذور( وعدة نيکو داده است«.
»بنابراين خداوند متعال خبر داده که برتری از آن مجاھدان است ،ووعدة نيکو ھم برای
آنان و برای خانهنشينان است ،پس اگر خانهنشينان واجبی را ترک کرده بودند برای آنان
][1507
عاقبت بدی بود نه وعدة نيکو«.
بايد دانست که بسيار جھاد کردن مستحب است به دليل آيات و روايات وارد شده در اين
باره ،و حداقل يک بار در سال واجب است؛ چون پيامبر rاز وقتی که دستور جھاد به او
داده شد ھر سال آنرا انجام میداد ،و اقتداء به پيامبر rواجب است و چون جھاد فرضی
است که تکرار میشود لذا حداقل در سال يکبار واجب است؛ مانند روزه و زکات ،و اگر
بيشتر از يک بار در سال نياز شود ،تکرارآن واجب میگردد ،چون واجبی کفايی است و
تعداد دفعا آن به ميزان نياز بستگی دارد .وﷲ اعلم .اھ.
»اما الزم است ما و ھمة مردم بدانيم که در اسالم قبل از آغاز جنگ بايد اعالم شود تا
مردم مختار باشند که در بين قبول اسالم يا دادن جزيه يا جنگ يکی را انتخاب کنند ،واگر
پيمانی در ميان باشد شروع جنگ بايد بعد از اعالم نقض عھد و پيمان باشد - ،اگر
مسلمانان بيم داشته باشند که کفار با وجود عھدی که با آنان بسته شده پيمانشکنی میکنند –
و احکام نھائی اسالم تنھا عھد و پيمان را با اھل ذمهای جايز میداند که زندگی
مسالمتآميز در زير سايه اسالم و ادای جزيه را قبول کردهاند در غير اينصورت آنرا

جايز نمیداند ،مگر اينکه مسلمانان دچار ضعف شوند ،که در اينصورت وضعيت آنان
تغيير پيدا میکند و حکم آنان ھمان حکم مرحلهای خواھد بود که مسلمانان در حالت ضعف
شبيه به حالت آنان از آن پيروی کردهاند )يعنی میتوانند با ديگر کفار عھد و پيمان
][1508
ببندند(«.
فھرست
آداب جھاد:
از بريده tروايت است که پيامبر rوقتی اميری را به عنوان فرمانده لشکر يا گروھی
تعيين میکرد در تنھايی او را به تقوای خدا و خوشرفتاری با مسلمانان ھمرزمش توصيه
میکرد و سپس میفرمود :
)أغزوا باسم ﷲ ،فی سبيل ﷲ ،قاتلوا من کفر با ،5أغزوا والتغلوا والتغدروا ،و
التمثلوا ،وال تقتلوا وليدا ،فإذا لقيت عدوک من المشرکين فادعھم إلی ثالث خالل فإن
أجابوک فاقبل منھم و کف عنھم ،أدعھم إلی اإلسالم فإن أجابوک فاقبل منھم و کف عنھم،
ثم ادعھم إلی التحول من دارھم إلی دارالمھاجرين ،و أخبرھم أنھم إن فعلوا ذلک فلھم ما
للمھاجرين ،و عليھم ما عليھم ،فإن أبوا أن يتحولوا منھا فأخبرھم أنھم يکونون کأعراب
المسلمين ،يجری عليھم حکم ﷲ تعالی ،الذی يجری علی المؤمنين ،واليکون لھم من
الغنيمة و الفی شی ،إال أن يجاھدوا مع المسلمين ،و إن ھم أبوا فسلھم الجزية ،فإن ھم
أجابوک فاقبل منھم و کف عنھم ،فإن أبوا فاستعن با 5عليھم و قاتلھم(]» [1509با نام خدا و
در راه خدا بجنگيد ،و با ھر کس که به خدا کفر میورزد ،قتال و جنگ کنيد و از خيانت
در گرفتن غنايم و پيمانشکنی و مثله کردن کشتهشدگان و کشتن کودکان خودداری نمائيد،
پس ھرگاه با دشمنان مشرک روبرو شدی ،آنان را به يکی از سه خصلت دعوت کن ،اگر
جواب مثبت دادند ،از آنان بپذير و با آنان جنگ نکن .آنان را به اسالم دعوت کن اگر قبول
کردند از آنان بپذير و با آنان جنگ نکن ،سپس آنان را دعوت کن تا ديار کفر را ترک
کرده و به ديار مھاجرين بيايند و به آنان بگو اگر اين کار را بکنند ،حقوقی که برای
مھاجرين ھست برای آنان نيز خواھد بود ،و آنچه به ضرر مھاجرين ھستبه ضرر آنان نيز
خواھد بود ،سپس اگر از آمدن به ديار مھاجرين سرباز زدند به آنان بگو که مانند
باديهنشينھای مسلمان ھستند ،حکم خداوند متعال که بر مؤمنين جاری میگردد ،بر آنان
نيز جاری میشود ،و در اين صورت سھمی از غنيمت وفی )مالی که بدون جنگ و جھاد
بدست مسلمانان بيافتد( به آنھا تعلق نمیگيرد ،مگر اينکه ھمراه با مسلمانان جھاد کنند .اگر
بازھم سرباز زدند ،از آنان جزيه بخواه اگر جواب مثبت دادند از آنان قبول کن و با آنان
جنگ نکن ،اگر بازھم سرباز زدند عليه آنان از خدا کمک بخواه و با آنان بجنگ«.
از ابن عمر)رض( روايت است ) :وجدت امرأة مقتولة فی بعض مغازی رسول ﷲr
فنھی رسول ﷲ rعن قتل النساء و الصبيان(]» [1510زنی پيدا شد که در يکی از غزوهھای
پيامبر rکشته شده بود ،پس پيامبر rاز کشتن زنان و کودکان نھی فرمود«.

پيامبر rمعاذ بن جبل tرا به يمن فرستاد تا مردم آنجا را به اسالم دعوت کند ،وصيت
پيامبر rبه معاذ اين بود که ) :إنک تأتی قوما أھل کتاب فادعھم إلی شھادة أن ال إله إال ﷲ
و أنی رسول ﷲ ،فإن ھم أطاعوک لذلک فأعلمھم بأن ﷲ تعالی افترض عليھم خمس
صلوات فی کل يوم وليلة ،فإن ھم أطاعوک لذلک ،فأعلمھم بأن ﷲ تعالی افترض عليھم
صدقة تؤخذ من أغنيائھم ،فترد علی فقرائھم ،فإن ھم أطاعوک لذلک ،فإياک و کرائم
أموالھم واتق دعوة المظلوم ،فإنه ليس بينھا و بين ﷲ حجاب(]» [1511تو به ميان قومی
میروی که اھل کتاباند ،آنان را به شھادت ال إله إال ﷲ و محمد رسول ﷲ ،دعوت کن،
اگر از تو اطاعت کردند ،به آنان خبر بده که خداوند در طول شبانهروز پنج نماز را بر
آنان واجب کرده است ،پس اگر اجابتت کردند ،به آنان ياد بده که خداوند زکات را بر آنان
واجب کرده که از سرمايهدارانشان گرفته شود و در اختيار فقرايشان قرار گيرد ،اگر
اطاعت کردند ،از )گرفتن( اموال با ارزش آنان) ،به عنوان زکات( پرھيز کن ،و از دعای
مظلوم بپرھيز ،چون بين آن و خدای پردهای نيست و )دعايش اجابت میشود(«.
جھاد بر چه کسانی واجب است؟
جھاد بر ھر مسلمان بالغ ،عاقل ،آزاد و مردی که توانايی جنگيدن ،و مقدار مالی که
باری نفقه خود و خانوادهاش کفايت کند ،داشته باشد ،واجب است.
وجوب جھاد بر مسلمان و عدم وجوب آن بر کافر واضح است ،چون جھاد جنگ با
کافران است.
اما وجوب آن بر بالغ و عدم وجوب آن بر کودک بدليل گفته ابن عمر است که گويد:
)عرضت علی رسول ﷲ rيوم أحد و أنا ابن أربع عشرة سنة ،فلم يجزنی ،ثم عرضت
عليه يوم الخندق و أنا ابن خمس عشرة فأجازنی(]» [1512روز جنگ أحد در حالی که
چھارده سال داشتم مرا نزد پيامبر rبردند ،و به من اجازه )جھاد( نداد ،سپس در پانزده
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 وجوب آن بر غيرعاقل حديث ) :رفع القلم عن ثالثة
 [1513](...است.
دليل وجوب جھاد بر مردان و عدم وجب آن بر زنان حديث عائشه است ) :يا رسول ﷲ
ھل علی النساء جھاد ،قال  :جھاد القتال فيه ،الحج و العمرة(]» [1514ای رسول خدا آيا جھاد
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 :
ضی َو الَ َعلَی الﱠ ِذينَ الَيَ ِجدُونَ َما يُن ِفقُونَ َح َر ٌج
يس َعلَی ﱡ
الض َع َفا ِء َوالَ َعلَی ال َمر َ
) َل َ
سولِه ( )توبه (91 :
ص ُحوا َ ِ5و َر ُ
إِ َذا نَ َ

»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 است و بدون اجازه او
نمیتواند جھاد کند.
فھرست
چه زمانی جھاد فرض عين میشود؟
جھاد تنھا در حاالت زير فرض عين میشود :
 -1مکلف در ميدان جنگ حاضر شده باشد :
خداوند متعال میفرمايد :
) يَا أ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا إ َذا لَقِيتُم فِئَةً فَاثبُتُوا ( )أنفال (4 :
»ای مؤمنان ھنگامی که با گروھی )از دشمنان در ميدان جنگ( روبرو شديد
پايدرای نمائيد«.
و میفرمايد :
ار (
) يَا أ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا إ َذا َلقِيتُم الﱠ ِذينَ َکفَ ُروا َزحفا ً َفالَ تُ َو ﱡلو ُھ ُم األدبَ َ
)أنفال (15 :
»ای مؤمنان! ھنگامی که با انبوھی کافران )درميدان نبرد( روبرو شديد ،به
آنان پشت نکنيد«.
 -2ھرگاه دشمن قسمتی از سرزمين مسلمانان را اشغال کند.
 -3ھرگاه حاکم به کسی از مکلفين دستور خروج دھد به دليل فرموده پيامبر) : rالھجرة
بعد الفتح ولکن جھاد ونية ،و إذا استنفرتم فانفروا(]»[1515بعد از فتح )مکه( ھجرتی
نيست بلکه ھرچه ھست جھاد و نيت است ،ھرگاه حاکم دستور خروج برای جھاد صادر
کرد خارج شويد«.
اسيران جنگ:
اسرای کفار دو دستهاند :

دستهای که به محض اسارت برده و کنيز میشوند ،و عبارتند از زنان وکودکان ،چون
پيامبر rاز کشتن کودکان و زنان نھی کرده است] ،[1516و اسرا را مانند مال غنيمت تقسيم
مینمود.
دستهای که به محض اسارت برده نمیشوند و عبارتند از  :مردان بالغ .حاکم مختار
است که بنا به مصلحت آنھا را بکشد و يا به عنوان برده نگه دارد و يا بر آنان منت گذارد
و آنان را آزاد کند و يا آنان را در مقابل گرفتن مالی يا آزاد کردن افرادی از اسرای
مسلمانان تحويل کفار دھد :
خداوند متعال میفرمايد :
ض(
) َما َکانَ ِلنَبِ ﱟی أنْ يَ ُکونَ َلهُ أس َری َحتﱠی يُ ِ
ثخنَ فِی األر ِ
)أنفال (67 :
»برای ھيچ پيامبری شايسته نيست که اسيران جنگی داشته باشد تا آنکه در
زمين بسيار کشتار کند.«...
پيامبر rمردان بنیقريظه را کشت و مردان بنی مصطلق را به عنوان برده نگه داشت،
و بر ابوالعاص بن ربيع و ثمامه بن اثال منت نھاد و بالعوض آندو را آزاد کرد و اسرای
بدر را در مقابل مال آزاد نمود ،و دو مرد از اصحابش را با مردی از مشرکين بنی عقيل
مبادله کرد ،خداوند متعال میفرمايد :
ب َحتﱠی إ َذا َ
ق فَإ ﱠما
أثخنتُ ُموھُم فَ ُ
الوثَا َ
ض َ
) فَإذا لَقِيتُ ُم الﱠ ِذينَ َکفَ ُروا فَ َ
رب ال ﱢرقَا ِ
شدﱡوا َ
رب أَو َزا َرھَا (
الح ُ
ض َع َ
َمنّا ً بَع ُد و إ ّما فِدَا ًء َحتﱠی َت َ
)محمد (4 :
»و ھنگامی که با کافران روبرو میشويد گردنھايشان را بزنيد و ھمچنان ادامه
دھيد تا به اندازه کافی دشمن را ضعيف و درھم میکوبيد در اين ھنگام
)اسيران( را محکم ببنديد ،بعداً يابر آنان منت میگذاريد )و بدون عوض
آزادشان میکنيد( و يا )در برابر آزادی از آنان( فديه میگيريد ،تا جنگ
بارھای سنگين خود را بر زمين مینھد و نبرد پايان میگيرد«.
فھرست

سلب:
)و من قتل قتيال فله سلبه(]» [1517ھر کس شخص )کافری( را )در ميدان جھاد( بکشد,
سلبش به او تعلق میگيرد« سلب عبارت است از تمام وسايلی که مقتول به ھمراه دارد،
مانند  :لباس ،زيور آالت ،اسلحه و ھمچنين اسبی که بر آن کشته شده است.
غنائم:
بعد از جنگ غنائم تقسيم میشود  :چھار پنجم آن به کسانی داده میشود که در جنگ
شرکت کردهاند ،به پياده يک سھم و به سواره سه سھم داده میشود :
خداوند متعال میفرمايد :
سو ِل ( ...
سهُ َو لِل ﱠر ُ
) َواع َل ُموا أنﱠ َما َغنِمتُم ِمن شَی ٍء فَأنﱠ ُ ِ5خ ُم َ
)أنفال (41 :
»و بدانيد که ھمه غنائمی که به دست میآوريد ،يک پنجم آن متعلق به خدا و
پيامبر و  ...است«.
از ابن عمر روايت است ) :رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزائ ثميسھم عليھا ،فما لرسول
ﷲ rفھو له يتخير( »ديدم که غنائم به پنج قسمت تقسيم میشد ،سپس سھمھا جدا میشدند و
برای پيامبر يک سھم را برمیگزيدند«.
ھمچنين از ابن عمر روايت است ) :أن رسول ﷲ rأسھم يوم خيبر ،للفارس ثالثة
أسھم ،للفرس سھمان و للرجل سھم(]» [1518پيامبر rروز خيبر سھمھا را مشخص کرد،
به سواره سه سھم داد ،دو سھم برای اسب و يک سھم برای مرد سوارکار«.
از ابن عباس روايت است ) :أن النبی rأعطی الفارس ثالثة أسھم ،و أعطی الراجل
سھما(]» [1519پيامبر rبه سواره سه سھم و به پياده يک سھم داد«.
از غنيمت تنھا به کسانی سھم داده میشود که پنج شرط زير را بصورت کامل داشته
باشند  :اسالم ،بلوغ ،عقل ،حريت ومرد بودن ،پس اگر يکی از اين پنج شرط در اووجود
نداشت اندکی از غنيمت به او داده میشود اما سھم مشخصی دريافت نمیکند؛ چون از
جمله کسانی نيست که جھاد بر آنھا واجب باشد :
از عمير موالی ابن لحم روايت است ) :غزوت مع موالی يوم خيبر و أنا مملوک ،فلم
يقسم لی من الغنيمة ،و أعطيت من خرثی المتاع سيفا و کنت أره إذا تقلدته(]» [1520در
روز جنگ خيبر با مواليم در جنگ شرکت کردم ،چون برده بودم از غنايم جنگی چيزی

به من ندادند ولی از وسايل کھنه شمشيری به من دادند که وقتی آنرا روی شانهھايم قرار
میدادم ،به زمين کشيده میشد«.
از ابن عباس روايت است ) :کان رسول ﷲ rيغزو بالنساء فيداوين الجرحی ،و يحذين
من الغنيمة ،فأما بسھم فلم يضرب لھن(]» [1521پيامبر rزنان را به جنگ میبرد تا
مجروحان را مداوا کنند و قسمتی از غنيمت رابه آنان میداد ولی سھمی برای آنان تعيين
نکرد«.
مصارف خمس:
يک پنجم غنيمت به پنج سھم تقسيم میشود  :سھمی برای رسول خدا .rو بعد از او rدر
مصالح مسلمانان صرف میشود ،سھمی برای نزديکان پيامبر ،rکه عبارتند از  :بنی ھاشم
و بنی مطلب ،سھمی برای يتيمان ،سھمی برای مساکين ،و سھمی برای مسافران )وامانده
در راه(  :خداوند متعال میفرمايد :
سو ِل َولِ ِذی القُربَی َو
سهُ َو ِلل ﱠر ُ
) َواعلَ ُموا أنﱠ َما َغ ِنمتُم ِمن شَی ٍء فَأنﱠ ُ ِ5خ ُم َ
يل ( )أنفال (41 :
ين َو اب ِن ال ﱠ
اليَتَا َمی َو ال َم َ
سبِ ِ
سا ِک ِ
»و بدانيد که ھمه غنائمی که به دست میآوريد يک پنجم آن متعلق به خدا و
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 جنگ از کفار گرفته شود ،مانند مالی که کفار از
ترس مسلمانان به جای گذاشته باشند ،و جزيه و خراج و اموال اھل ذمهای که صاحب آن
بميرد و وارثی نداشته باشد.
عقد ذمه:
ذمه عبارت است از  :عھد و امان :
و عقد ذمه عبارت است از اينکه حاکم يا نماينده او به بعضی از اھل کتاب يا ديگر کفار
اجازه دھند که با دو شرط بر کفرشان بمانند :
 -1پرداخت جزيه.
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 -2التزام به بعضی از احکام اسالمی.

دليل مشروعيت اين عقد فرموده خداوند متعال است :
اآلخ ِ◌ ِر َوالَيُ َح ﱢر ُمونَ َما َح ﱠر َم ﱠ
ﷲُ َو
اَ 5و الَ ِبا ْليَ ْو ِم
) قَاتِلُوا الﱠ ِذينَ الَيُ ْؤ ِمنُونَ بِ ﱠ ِ
ِ
َاب َحتﱠی يُ ْعطُوا ا ْل ِج ْز َيةَ عَنْ يَ ٍد
سولُهُ َو الَيَ ِدينُونَ ِدينَ ا ْل َح ﱢ
َر ُ
کت َ
ق ِمنْ الﱠ ِذينَ أُوتُوا ا ْل ِ
صا ِغ ُرونَ ( )توبه (29 :
َو ُھ ْم َ
»با کسانی از اھل کتاب که نه به خدا و نه به روز قيامت ايمان دارند و نه
چيزی را که خدا و فرستادهاش تحريم کردهاند حرام میدانند و نه آيين حقی را
میپذيرند ،جنگ و کارزار کنيد تا زمانی که خاضعانه به اندازه توانايی جزيه
را بپردازند«.
پس از عقد ذمه ،چه چيزی واجب میگردد:
ھرگاه عقد ذمه بسته شد جنگ با اھل ذمه حرام میشود و حفاظت اموال ،آبرو
)ناموس(،تضمين آزادیشان و جلوگيری از آزار رساندن به آنان واجب میگردد] ،[1523به
دليل فرموده پيامبر: r
)و إذا لقيت عدوک من المشرکين فادعھم إلی ثالث خصال أو خالل ،فأيتھن ما أجابوک
فاقبل منھم و کف عنھم ،أدعھم إلی اإلسالم فإن أجابوک فاقبل منھم و کف عنھم ،فإن ھم
أبوا فسلھم الجزية ،فإنھم أجابوک فاقبل منھم و کف عنھم(]» [1524ھرگاه با دشمنان
مشرک روبرو شدی آنان را به يکی از سه خصلت دعوت کن .ھر کدام را قبول کردند از
آنان بپذير و با آنان جنگ نکن ،آنان را به اسالم دعوت کن اگر جواب مثبت دادند ،از آنان
قبول کن ،و با آنان جنگ نکن ،ولی اگر سرباز زدند از آنان جزيه بخواه ،اگر جواب مثبت
دادند از آنان قبول کن و با آنان جنگ مکن«.
احکامی که بر اھل ذمه جاری میشود:
احکامی که متعلق به حقوق انسانھا در اسالم است ،مانند  :عقود )قراردادھا( ،و
][1525
خسارت جنايات و قيمت تلفشدهھا و حدود بر اھل ذمه جاری میشود :
از انس روايت است ) :أن يھوديا رض رأس جارية بين حجرين قيل  :من فعل ھذا بک؟
أفالن؟ أفالن؟ حتی سمی اليھودی ،فأومأت برأسھا ،فأخذ اليھودی فاعترف ،فأمر النبیr
به فرض رأسه بين حجرين(]» [1526مردی يھودی سر کنيزيرا بين دو سنگ درھم کوبيد،
به او گفته شد  :چه کسی اين کار را با تو کرد؟ فالنی؟ فالنی؟ ھمين که نام يھودی برده
شد ،با سرش اشاره کرد ،يھودی را گرفتند و اعتراف کرد ،پيامبر rدستور داد سرش را
بين دو سنگ کوبيدند«.
از ابن عمر روايت است ) :أن النبی rأتی بيھوديين قد فجرا بعد إحصانھما
فرجمھما(]» [1527زن و مرد يھودی که محصن بودند ومرتکب زنا شده بودند نزد پيامبرr
آورده شدند ،پيامبر rآندو را رجم کرد«.

فھرست
چه وقت عھد نقض میشود؟
ھر کس از اھل ذمه از ادن جزيه يا التزام به احکام اسالم خودداری کند ،عھدش را
شکسته؛ چون به شرط عھدش وفا نکرده است.
ھمچنين با تجاوز کردن به مسلمانان يا دشنام به خدا و رسول او عھد نقض میشود  :از
عمر tروايت است ) :أنه رفع إليه رجل أراد استکراه امرأة مسلمة عل الزنا ،فقال  :ما
علی ھذا صالحناکم ،فأمربه فصلب فی بت المقدس(]» [1528مردی نزد او برده شد که
میخواست زن مسلمانی را به زنا مجبور کند) ،عمر( به او گفت  :بر اين امر با شما
مصالحه نکرديم و دستور )قتل او را( داد ،آن مرد در بيتالمقدس به دار آويخته شد«.
از علی tروايت است ) :أن يھودية کانت تشتم النبی rو تقع فيه ،فخنقھا رجل حتی
ماتت ،فأبطل رسول ﷲ rدمھا(]» [1529يک زن يھودی به پيامبر rدشنام داده و به او ناسزا
میگفت ،مردی او را خفه کرد تا ُمرد ،پيامبر rاو را مھدور الدم )کسی که ريختن خونش
مباح است( دانست«.
موجبات نقض عھد:
ھرگاه کسی از اھل ذمه عھدش را نقض کرد ،مانند اسير با او رفتار میشود ،اگر
مسلمان شد کشتنش حرام است و اگر اسالم نياورد حاکم مختار است ،او را بکشد يا بر او
منت گذاشته و بالعوض يا با گرفتن فديه او را آزاد نمايد ،ھمچنانکه قبالً در حکم اسيران
گفته شد.
جزيه از چه کسانی گرفته میشود؟
از نافع از اسلم روايت است ) :أن عمر tکتب إلی أمراء االجناد  :التضربوا الزية علی
النساء والصبيان ،والتضربوھا إال علی منجرت عليه المواسی(]» [1530عمر tبه فرماندھان
سپاه نوشت  :بر زنان و کودکان جزيه تعيين نکنيد بلکه جزيه را تنھا بر کسانی تعيين کنيد
که تيغ را بکار بردهاند )مردان بالغ(«.
مقدار جزيه:
از معاذ tروايت است ) :أن النبی rلما وجھه إلی اليمن ،أمره أن يأخذ من کل الم دينارا
أو عدله من المعافرة(]» [1531وقتی پيامبر rاورا به يمن فرستاد دستور داد که از ھر مرد
بالغی يک دينار يا به اندازه آن از لباس معافيری )نوعی لباس يمنی( جزيه بگيرد«.
گرفتن بيشتر از اين مقدار ھم جايز است ،به دليل حديث أسلم ) :أن عمر بن الخطاب
ضرب الجزية علی أھل الذھب أربعة دنانير ،و علی أھل الورق أربعين درھما ،و مع ذلک

أرزاق المسلمين و ضيافة ثالثة أيام(]» [1532عمر بن خطاب tجزيه صاحبان طال را چھار
دينار و صاحبان نقره را چھل درھم تعيين کرد و عالوه بر آن میبايست مواد خوراکی
مسلمانان را تأمين و سه روز آنان را مھمان کنند«.
حاکم بايد حال دارا و ندار را رعايت کند به دليل گفته ابن ابی نجيح » :به مجاھد گفتم :
چرا جزيه اھل شام چھار دينار و اھل يمن يک دينار است؟ گفت  :به خاطر آسانگيری
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)ثروتمندی اھل شام و نداری اھل يمن(«.
فھرس

