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حکم قتال با کفار و اهل بغی


محمد مهدی احمدی ،محمد صادق قادری

(تاریخ دریافت2031/30/21 :؛ تاریخ پذیرش)2031/30/21 :

چکیده
یکی از احکام متعالی دین اسالم در بعد اجتماعی جهاد میباشد .شاید در نگاه اول ،معاندین جهاد را با جنگ که در سهایر ادیها و م ه
وجود دارد مساوی دانست و هما احکام را در جهاد نیز جاری بدانند.ولی بحث و سؤال در رابط با زمانی میباشد ک امام معصهوم(ع) در
غیبت بوده و جامع اسالمی ب وسی نواب خاص با عام او مدیریت میشود؛ حکم جهاد در این زما چیست؟ در اکثر کته فهههی و یها
کتابهایی ک در آ مباحث جهاد از دیدگاه فهها مطرح شده است جهاد را ب دو قسم تهسیم کردهاند ک عبارت است از جههاد ابتهدایی و
جهاد دفاعی ع ماء و فههاء در مورد جواز و مشروعیت جهاد ابتدایی و عدم جواز و مشروعیت آ در عصر غیبت ب آیات و روایاتی تمسک
جست اند .از جم قائ ین ب مشروعیت و جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت میتوا از شیخ مفید ،ابوصالح ح بی ،سه اار ،آیهتاهلل خهویی و
آیتاهلل خامن ای رهبر معظم انهالب اسالمی نام برد .و از جم قائ ین ب عدم مشروعیت و جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت میتوا به
شیخ طوسی ،قاضی ابن براج ،محمدبن ع ی بن حمزه طوسی در کتاب وسی  ،محمد بن ادریس ح ی ،عالم ح ی ،شههید اهانی ،صهاح
جواهر ،امام خمینی(ره) اشاره نمود .قائ ین ب عدم مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت شرائط و مواردی را برای جهاد ذکهر نمهودهانهد
ک عبارتند از :حضور امام(ع) ،ب وغ ،عه  ،اذ و الدین ،سالمت جسم و...

کلیدواژگان
آیات جهاد ،روایات و احادیث جهاد ،جنگ و قتال ،جهاد ابتدایی ،جهاد دفاعی.

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmahtaj_1356@yahoo.com :
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مقدمه
جهاد و دفاع رکنی از ارکان دین و بخش مهمی از زندگی هرر مسرامانی اسر  .جهراد در فرهنر
اسالم ناب ،جایگاهی رفیع ،و منزلتی بس واال دارد و در بین عبادات ،به مثابه درخشرش خورشرید
به انوار دیگر ستارگان اس .

نسب

سابقه جن

و خونریزی ،سابقهای به درازای عمر بشری

کشتن هابیل توسط قابیل و جن
ظهور نسب

به جن

دارد .یعنی از همان ابتدای خاق

برا

و خونریزی بین انسان ها هم آغاز شد .در ادیان الهری از ابتردای

و خونریزی دو دیدگاه وجود داش  .یکی نسب

به جن هایی اسر

کره از

سوی قدرتهای ساطه برای تساط بر مظاومین صورت میگرف  ،که تمامی ادیان الهی آن را نفری
هایی اس

میکنند و دیگری جن

که جه

دفاع از مظاومین می باشد که در ادیران الهری برا نرام

های مقدسی همچون جهاد نامگذاری مری شرود و در دیرن اسرالم از قداسر

خاصری برخروردار

میباشد .جهاد تفاوت اساسی با تمام جن های موجود در طرول ترارید داردچ اررا کره اهردا

و

زمینههای جهاد خاص و ویژه اس  .جهاد و دفاع رکنی از ارکان دین و بخش مهمی از زندگی هرر
مسامان اس  .بعث

پیامبر گرامی(ص) همراه با برداشتن سن های مقاوم

استعباد و بردگی فکری انسانها ،ضمن جن

و جهاد با کفار بوده اسر

در برابر دیرن الهری و
و در ادامره نیرز در زمران

بعضی ائمه معصومین(ع) غیر ممکن اس  ،اسرتخرا حکرم جهراد از کتره فقهری دارای اهمیر
ویژهای می باشدچ پس به طور کای حکم جهاد در زمان غیبر
اهمی

ایسر ج جهراد در قررآن مجیرد از

بسیار واالیی برخوردار اس  ،به طوری که واژه جهاد و قتال و مشقات این دو کامره بریش

از هفتاد بار (حیدری)21 ،2631 ،در کالم وحی تکرار شدهاند و لطیر تررین تعرابیر در رابطره برا
مجاهدان به کار رفته ای

و متخافان از جهاد را مورد نکوهش و انتقاد قرار داده اس .

امام عای(ع) میفرمایند« :خداوند جهاد را برای عزت اسالم قرار داد( ».نهج البالغه)5 ،
در فضیا

جهاد و ارزش مجاهدان روایات زیادی از رسول خدا(ص) و ائمره اطهرار(ع) نقرل

شده که اند نمونه از آنها را یادآوری میشویم:
رسول خدا(ص) فرمود:
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«ما اعمال العباد کلهم عند اجملاهددا یدس یدبال ه اان کمثدل طاداا اطدن انهدان مد مدار الب د » اعمرال همره
بندگان در مقایسه با (عمل) مجاهدان راه خدا جز مانند قطرهای که پرسرتو از آب دریرا برمریدارد،
نیس ( .قرشی )2121 ،7 ،و همچنین آمده اس « :من لقی اهلل بغیر أثر مرن الجهراد لقری اهلل و فیره
ثامة» (مطهری )221 ،2635 ،کسی که اثری از جهاد در او نباشد ،در حالی که دارای نقصی اس

با

خدا مالقات خواهد کرد.
جهاد در لغت و اصطالح
جهاد از ریشه «جهد» به معنای زحم  ،مشق  ،توان ،طاق

و تالش بسیار توأم با سرختی اسر .

(دهخدا)251 ،1 ،2667 ،
جهاد در اصطالح فقهی به معنی «کارزار نمودن و ایثار جان و مال در مقابل دشرمنان دیرن کره
مانع اعتالی اسالم و اقامه احکام الهی میشوند ».آمده اس

و جهاد به این معنی به جهاد ابتدایی و

جهاد دفاعی تقسیم شده ،که معرو ترین تقسیم جهاد اس  .این مقاله درصدد اس

تا برا کنکراش

در کته فقهی تشیع این مسئاه را بررسی نموده و نظرات فقهای تشریع را جمرعآوری نمایرد و در
انتها با نتیجهگیری از نظرات آنها حکم واحدی را در ارتباط با جهاد در زمان غیب

اتخاذ نماید.

احکام جنگ با اهل بغي
از انواع مختا

جن های اسالمی جن

با اهل بغی شمرده میشود و به این نوع جنر

قرآن کریم نیز اشاره شده اس  :و إن طائفتان من المؤمنین اقتتاوا فاصاحوا بنهما فان بغ

در آیرات
احداهما

عای االخری فقاتاوا التی تبغی حتی تفیء إلی امر اهلل فان فاءت فأصاحوا بنهما بالعدل و اقسطوا ان
اهلل یحه المقسطینچ(حجرات  ) 1 ،و اگر دو گروه از مؤمنان با هرم کرارزار کننرد میانشران آشرتی
برقار کنید ،و اگر (باز) یکی از آن دو بر دیگری تعدّی کرد با آن که تعدّی میکند پیکار کنید تا بره
فرمان خدا باز گردد .پس اگر بازگش
خدا دادگران را دوس

میانشان به دادگری آشتی برقرار سازید و عدال

ورزید ،که

میدارد.

در این آیه ،در جماه نخس

موردی فرض شده اس

کره دو گرروه از مؤمنران بره جران هرم
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افتادهاند .بدیهی اس

در انین فرضی ،یکی از دو گروه یا هر دو گروه ،گرفترار هروای نفسرانی و

اغراض شیطانی اس

و یا داار سوء تفاهم و اشتباه شده اسر چ اررا کره در غیرر ایرن صرورت،

ممکن نیس

و آرامش یکدیگر را به خطرر

دو گروه که هر دو مؤمنند قصد جان هم کنند و امنی

اندازند .در هر صورت ،اگر انین فرضی محقق شود بر سایر مسامانان واجه اس

کره بره جنر

آن دو گروه خاتمه دهند و میانشان صاح و آشتی برقرار کننرد( .طباطبرایی )15 ،21 ،2663 ،سرسس
موردی دیگری فرض میشود که در آن یک گروه از مؤمنان بر گروهی دیگر تعدّی میکنردچ یعنری
یکی از آن دو گروه به طور آشکار بر گروه دیگر ستم روا می دارد و به حقوق آنان تجاوز میکنرد.
در این جا طبعاً گروه دیگر به مقاباه با این تجاوز و تعدّی بر میخیزد .بنرابر ایرن تهراجم و حماره
و ظالمانه و جن

گروه نخس

نادرس

گروه نخس

متجاوز اس

و بر حق خواهد بودچ ارا کره

و مقاباه گروه دوم درس

و گروه دوم مردافع .در اصرطالح فقره اسرالمی ،گرروه اول را «براغی»

مینامند( .ری شهری) 157 ،2631 ،
در این جا وظیفه مسامانان این نیس
تکایفشان این اس

که میان این دو گروه صاح و آشرتی ایجراد کننردچ باکره

که با گروه متجاوز و «باغی» بجنگند تا دس

از بغی و تجاوز بردارد و حرق را

بسذیرد و به حکم الهی گردن نهد .حال اگر به هر عا  ،متجاوز دس

از تجاوز برداشر

حق باز آمد و فرمان خدای متعال را پذیرف  ،در این صورت بر مسامانان الزم اس

و بره راه

اصالح «ذات

البین» کنند و میان آن دو گروه به عدل و انصا  ،آشتی برقرار سازند ( .خویی .)2121 ،1 ،511 ،از
این آیه کریمه استفاده میشود که جن

مشروع اختصاص به کفّار ر اعرم از کفّرار ظراهری ،ماننرد

مشرکان و اهل کتاب ،و کفّار باطنی ،یعنی منافقان ر ندارد ،باکه جن

با مسرامانان متجراوز ،یعنری

اهل بغی را نیز در بر میگیرد.
برای بغی اند صورت میتوان تصور کرد:
 -نخس

آن که ،گروهی از مسامانان بر ضد حکوم

کنند و اگر در جامعه اسالمی حکوم
ندارد و اگر فرد یا گروهی به مخالف

و امام عادل و بر حرق قیرام و خررو

حق و عدل برقرار شود کسی حق مخالف
و جن

با آن برخاس

برا آن را

و قصد براندازی و سرنگونی
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آن را در سر داش  ،انین فرد یا گروهی را در اصطالح فقهی «باغی» گویند .براغی احکرام
خاصی دارد و مسامانان مکاّ

به جن

و مقاباه با او هستند( .مصباح یزدی)2673 ،261 ،

 صورت دیگری که برای بغی تصوّر میشود این اسحکوم
اس

که یکی از حکوم های سرالمی برر

اسالمی دیگر ستم روا دارد و به آن تجاوز کند .در این حال وظیفره مسرامانان آن

که با کشور متجاوز به جن

برخیزند و او را وادار به گذیرش حکم حق کننرد .یکری

از اقسام جن های اسالمی ر به لحاظ نوع دشمن ر جن
اس  ،که بر دیگر مسامانان الزم اس

با اهل بغی و متجاوزان مسرامان

که تا گردن نهادن طر

متجاوز به حکم حق ،برا او

مقاباه و پیکار کنند (.موسوی همدانی)2671 ،111 ،5
جهاد رهایي بخش
از اقسام دیگر جن  ،جهاد برای رهایی مؤمنان ناتوان و در بند یا «جهاد آزادیبخش» اس  .گراهی
گروهی از مسامانان که در کشوری غیر اسالمی و «دار الکفر» ،زندگی میکنند مورد ظام و تجراوز
قرار میگیرند و به هر دلیل (نظیر در اقای

بودن ،قدرت و قوّت کفّار ،و  )...توانایی رویرارویی برا

این تجاوز و ستم را ندارند .از سوی دیگر نیز امکان مهاجرت به «دار االسالم» و مسافرت به یکری
از کشورهای اسالمی و زندگی در کنار سایر مسامانان برای آنان فراهم نیس  .در انین وضعی برر
سایر مسامان ان الزم اس

که در حدّ توان خود به کمک آن مسامانان ضعی

و مؤمنان مستضرع

و در بند بشتابند و با زورگویان و ستم پیشگان حاکم بر آنان بجنگنرد و موجبرات رهرایی و آزادی
آنان را فراهم سازند (.مصباح یزدی )263 ،2673 ،
آیهی ذیل به این نوع جن

اشاره دارد:

و مدا لمددم التهداتلن یددس یددبال ه و افنی مدعال مد ال ندال و الننیددار و النلدددا الدن

هنلددن ن ندا اط ننددا مد

هن اله ة الظامل اهلها و انعل لنا م لدنک ولاا و انعل لنا م لننک نصریاچ (نساء )75 ،
و شما را اه میشود که در راه خدا (برای) رهایی مردان و زنان و کودکان ناتوان نمیجنگیردج
همانان که میگویند :پروردگارا ما را از این شهر که اهل آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از سروی
خوش دوس

و یاوری قرار ده.
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دفاع و مقابله به مثل
دو قسم دیگر از اقسام جن ها ،جن

دفاعی و جن

قصاصی اس  .این دو نوع جن  ،اختصاص

به طایفه و گروهی خاص ،مثل کفار ،مشرکان ،اهرل کتراب ،منافقران و  ...نردارد ،باکره مسرامانان
مکاّفند با هر فرد یا گروهی که اندیشه هر نوع تجاوز به مسامانان (اعرم از تعردّی بهرع مقدسرات
دینی ،عرض ،ناموس ،جان ،مال و  )...را در سر میپرورواند ،بجنگند و او را از این کار باز دارنرد.
این نوع جن

»دفاع» یا «جهاد دفاعی» نام دارد (.خمینی )211 ،1 ،2633 ،همچنین مسامانان با هرر

فرد یا گروهی که به مسامانان دیگر تجاوز کرده اسر

پیکرار کننردچ کره در ایرن صرورت ،جهراد

مسامانان نوعی «مقاباه به مثل» خواهد بود (.مصباح یزدی)263 ،2673
جهاد ابتدایي و احکام آن در قرآن
خداوند متعال برای سعادت ،تکامل و آسایش انسرانهرا دسرتورات و برنامرههرایی را طررح و بره
پیامبران خود امر کردهاند که این اوامر و دستورها را برای مردم بیان و ابالغ کنند ،حال اگر فررد یرا
گروهی ابالغ این فرمانها و دستورات را مزاحم منافع و سرمایههای بیارزش خود ببینرد و باعر
ایجاد مانع در دعوت انبیاء شوند ،آنها حق دارند ابتدا از طرق مسالم آمیز ،و اگرر میسرر نشرد برا
توسل به زور این موانع را از سر راه دعوت خود بردارنرد و آزادی تبایرر را بررای خرود کسره و
رسال

خود که همان اوامر و دستورات خداوند متعال اس

را بیان نمایند.

همهی اجتماعات و گروه های مردمی این حق را دارند که ندای منادیان راه حرق را بشرنوند ،و
در قبول دعوت آنها آزاد باشند ،حال اگر کسانی بخواهند اجازه ندهند صدای منادیان راه خردا بره
گوش جان آنها برسد و آنها را از حق مشروعشان محروم سازند ،و از قید اسارت و بردگی فکرری
و اجتماعی آزاد گردند ،طرفداران این برنامهها حق دارند بررای فرراهم سراختن ایرن آزادی از هرر
وسیاه استفاده کنند و از اینجا ضرورت «جهاد ابتردایی» در اسرالم و سرایر ادیران آسرمانی روشرن
میگردد( .پور امینی)15 ،2635 ،
همچنین اگر کسانی مؤمنان را تح

فشار قرار دهند که به آئین سابق باز گردند ،برای رفع ایرن

فشار نیز از هر وسیاهای میتوان استفاده کرد .مثالً جامع اسالمی وقتی در مقابرل جامعره کفرر قرار
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گرف

را به سوی بیدینی سوق دهد و زندگی منهای خدا را در

آن جامعهای که میخواهد بشری

بین انسانها ترویج و تبایر کند ،وظیفهی جامعهی اسالمی اس
جهاد باتدایی اس
درس

که با آن جامعه بجنگد .این جهاد،

و اگر اسم آن را جهاد دفاعی هم بگذاریم با این تعبیر که از حق خدا دفاع کنیم

اس  .خدا فرموده اس

صورت که اتمام حج

انسانهرای گمرراه اقردام کننرد بردین

که مؤمنین باید برای هدای

میشود ،مقرراتی وضع و ابالغ میشود اگر پذیرفتند که هیچ در غیرر ایرن

صورت خدا به بندگان خود دستور میدهد که با آنها بجنگند و آنها را نرابود کننرد .جهراد ابتردایی
امتحانی اس

از خدا ،که به دس

مسامین بر سر دشمنان خدا فرو میریزد و این امر اسالمی قابل
که از دین خدا دفاع نمایند( .مسائای)111 ،2672 ،

پنهان کردن نیس  .و ظیفهی مسامانان اس

جواز جهاد ابتدایی در اسالم از ضرروریات فقره اسرالمی اسر

و در اصرل تشرریع آن هریچ

تردیدی وجود ندارد .فقهای شیعه و سنی در این امر اتفاق نظر دارند و در اصل جواز جهاد ابتدایی
اختالفی بین آنها نبوده و نیس (.مصباح یزدی) 261 ،2673 ،
جهاد ابتدایي و احکام آن

جهاد ابتدایی در آیات قرآن ،به عنوان تکای

و وظیفهای دینی برای حاکمی

زمین ،واجه شده اس  .خداوند میخواهد همهی بندگان بره طاعر

دیرن الهری ،در روی

و بنردگی او گرردن نهنرد و

توحید را زین بخش حیات خود سازند .و شرک و ب پرستی را که موجه فساد و تبراهی دیرن و
دنیاس  ،کنار بگذارند و حاکمی

زمین از آن بندگان صالح خدا شود .

شهید مطهری در توجیه جهاد ابتدایی انین میفرماید:
آیا آن ایزی که دفاع از آن مشروع اس
حقوق خودی یک ما
اس

منحصر اس

به این که حقوق خرودی یرک فررد یرا

از میان برود یا در میان اموری که دفاع از آنها واجه اس

که اینها جزء حقوق فرد و یا ما

خاص نیس

باکه جزء حقوق انسانی

بعضی از امور
اس  .مثالً آزادی

را از مقدسات بشری به حساب میآورند حال اگر آزادی در جایی مورد تهاجم قرار گرف
آزادی من و نه آزادی ما

امرا نره

من ،آیا دفاع از این حق به عنوان دفاع از «حق انسانی » مشروع اسر

یا نهج ...گمان نمی کنم کسی تردید کند که مقدسترین جهاد ،جنگی اس

کره بره عنروان دفراع از
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حقوق انسانی

صورت گرفته باشد ...اینجا فقط یک مساله باقی میماند که آیا توحید جزء حقوق

عمومی انسانهاس

یا جزء حقوق فردی و یا مایج باید ببینیم مقیراس حقروق عمرومی انسرانی و

مقیاس حقوق فردی و شخصی ایس ج ما میگوییم توحید با سعادت بشری بستگی دارد ،مربروط
به این قوم و آن قوم نیس  ...قرآن جهاد را منحصرا نوعی دفاع میداند و در مورد یک تجاوزی که
وقوع پیدا کرده باشد اجازه میدهد ولی نمیتوان جهاد برای بسرط ارزشهرای انسرانی را محکروم
کرد .مساله تجاوز مفهوم عامی اس  ،یعنی الزم نیس

تجاوز به جان انسان باشد یرا بره مرال و یرا

ناموس و یا سرزمین و حتی استقالل و یا آزادی باشد .اگر یک قوم به ارزشهایی کره آن ارزشهرا
ارزش انسانی به شمار میروند .تجاوز بکند باز تجاوز اس  ...پس اگر در یک قانون آمده باشد که
از توحید باید به عنوان ارزش انسانی دفاع کرد ،معنایش این نیس
این اس

که تهاجم جایز اس  ،معنرایش

که توحید یک ارزش معنوی اس  ...معنای «ال اکراه فی الدین» ایرن نیسر

حوزه توحید هم دفاع نکنید و اگر دیدید «الاله االاهلل» به خطر افتاده اس

کره شرما از

این خطر را دفرع نکنیرد.

( مرتضی مطهری)31 ،2635 ،
و قاتاوهم حتی التکون فتنه و یکون الدین کاه هلل فان انتهوا فان اهلل بما یعماون بصیرچ (االنفال،
 )61و با آنها پیکرار کنیرد ،ترا [شررک و سراه آزادی] برایرده شرود ،و دیرن [و پرسرتش] همره
مخصوص خدا باشد! و اگر آنها [از راه شرک و فساد باز گردند ،و از اعمرال نادرسر ] خرودداری
کنند[ ،خداوند آنها را میپذیردچ] خدا به آنچه انجام میدهند بیناس .
آیه فوق به دو قسم

از اهدا

مقدس جهاد اسالمی اشاره میکند:

 .2برایدن بساط ب پرستی و از میان بردن ب کدهها ،زیرا همران طرور کره در بحر
جهاد گفتهایم آزادی دینی مخصوص کسانی اس

اهردا

که از یکی از ادیان آسمانی پیروی کننرد،

و در برابر آنها اعمال فشار برای تغییر عقیده صحیح نیس  ،ولی ب پرستی نه دین اس
نه مکته باکه خرافه اس

و انحرا  ،و حکوم

اسالمی باید نخس

و

از طریق تبایر و اگر

ممکن نشد از طریق توسل به زور بساط ب پرستی را از همه جا برایند و بر خانرههرا را
ویران کند.
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 .1به دس

آوردن آزادی بیان و تبایر و نشر اسالم ،در این قسم

نیز اسالم اجازه میدهد کره

اگر کسانی با اعمال خود جاو آزادی عمل مسامانان را در نشر و تبایر و دعوت بره اسرالم
بگیرند آنها حق دارند متوسل بره جهراد آزادیبخرش شروند و راه را بررای تبایرر منطقری
بگشایند( .مکارم شیرازی) 233 ،7 ،2671 ،
قائلین به مشروعیت جهاد ابتدایي
برخی از عاماء و فقها قائل بر این هستند که اذن امام(ع) در جهاد ابتردایی در عصرر غیبر
نیس

و فقهاء جامع الشرایط نیز میتوانند در زمانی که مصاح

شررط

بدانند حکم جهاد ابتردایی صرادر

کنند.
شیخ مفید(653 -330ق)

شید مفید در عدم شرط اذن امام(ع) میگوید :اجرای حدود وظیفه حاکم اسالمی اس
خدا گماشته شده باشد و آنهرا پیشروایان هردای

که از طر

از خانردان پیرامبر(ص) هسرتند همچنرین دیگرر

فرمانروایان و امیرانی که آنها را امامان معصوم(ص) برای این کار نصره کررد باشرند( محمردابن
نعمان) 321 ،2116 ،
آیتاهلل خوني(ره)

از فقهای معاصر نیز آی اهلل خوئی(ه) در کتاب ارزشمند منها الصالحین به جواز جهاد ابتردایی در
زمان غیب

فتوا داده اس .ایشان می فرمایند  :وجوب جهاد در عصرر غیبر  ،بسرته بره تشرخی

مسامانانی اس
اسالم اس

که در موضوع جهاد اهل خبره هستند و تشخی

میدهند که جهاد بره مصراح

و آنان توانایی کافی از نظر عرده و امکانرات الزم بررای شکسر

صورت عادی احتمال شکس
شود جهاد و جن

دشرمن دارنرد و بره

خود را نمیدهند .بنابراین ،هنگامی که این شزایط برای آنها فراهم

با کفار بر آنها واجه میگردد( .موسوی)636 ،2 ،2671 ،
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آیتاهلل خامنهای

آی اهلل خامنهای جزء افرادی هستند که جهاد ابتدایی را در دوران غیب
به عنوان یکی از وظای

ولی فقیه معرفی میکنند ،معظم له ،بحر

جرایز دانسرته و در نتیجره

جهراد ابتردایی را در مجموعره

دروس خار فقه خود مطررح کررده و مبرانی و اسرتدااللهرای خرویش را در ایرن زمینره مطررح
فرموده اند .اما متاسفانه در حال حاضر متن این دروس انتشار نیافته اس

و به همرین دلیرل امکران

اظهار نظر دقیق درباره مفاد و محتوای کامل دیدگاه های معظم له وجود نداشته و تنها بحثی کره در
این زمینه وجود دارد عباراتی اس
شده اس

که در پاسد به یک استفتاء در کتاب اجوبره االسرتفتائات ،ذکرر

که به این شرح میباشد« :بعید نیس

الشرائطی که متصدی والی

که حکرم بره جهراد ابتردایی توسرط فقیره جرامع

امر مسامین اس  ،در صورتی که مصراح

آن را اقتضرا کنرد ،جرایز

باشد ،باکه این نظر اقوی اس ( ».خامنه ای)2113 ،2635 ،
قائالن به عدم جواز و مشروعیت جهاد ابتدایي در عصر غیبت
مشهور از فقها ،و عاما قاتل بر این دیدگاه هستند که در عصر غیب  ،حضرور امرام معصروم(ع) در
جهاد شرط اس

و بدون حضور ،اذن و اجازه امام معصوم(ع) جهراد در زمران غیبر

مشرروعی

ندارد که به دیدگاه بعضی از این عاماء اشاره میشود:
شیخ طوسي(ره)

شید طوسی(ره) درباب اول از کتاب جهاد نهایه مینویسد:
با فراهم شدن اند شرط ،جهاد واجه میشود :امام عادلی ظهور داشته باشد که بدون فرمان او
برای مسامان ها جهاد جایز نیس

یا نماینده او برای سرپرستی امور مسرامان هرا ،حضرور داشرته

باشد و سسس آن ها را به جهاد دعوت کند .در این صورت بر مسامان ها جهاد واجه مریشرود و
باید برای جهاد قیام کنند( .حای)5 ،1 ، 2121 ،
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محمدبن ادریس حلي

وی در این باره انین مینویسد:
جهاد با اند شرط واجه میشود :امام عادل و دادگری که بدون امر او و وجود او جهاد جرایز
نیس  ،در میان مردم ظاهر و آشکار باشد یا کسی که امام او را به سرپرسرتی امرور مسرامانهرا در
خصوص جهاد تعیین کند حاضر باشد و او مسامانها را به جهاد فرا خواند .در آن صرورت جهراد
بر آنها واجه اس  ،اما وقتی که امام در میان مردم ظاهر نباشد یا منصوب امام حاضر نباشد جهراد
با دشمن جایز نیس  (.حای)12 ،1 ، 2121 ،
امام خمیني(ره)

از فقهای معاصر نیز حضرت امام خمینی به این عقیده اس
خو

که در جهراد دفراعی در صرورتی کره

تساط بر اسالم یا اجتماع اسالمی یا مرزهای ممالک اسالم ،از جانره دشرمن بررود نیازمنرد

اذن امام نیس
در کتاب شری

که از این کالم ایشان بدس

می آید که در جهاد ابتدایی اذن امام الزم اس  .ایشران

تحریر الوسیاه میفرمایند:

اگر دشمنی که از او بر اساس اسالم و اجتماع مسامین ترس باشد ،بالد مسامین و یا مرزهرای
آن را مورد هجوم قرار دهد ،بر مسامانها واجه اس

که از آن به هر وسیاهای که ممکن اس

برا

بذل مال و جان ،دفاع نمایند ( .امام خمینی )51 ،6 ،2633 ،
قاضي ابن براج(655 -666ق)

ابن برا طراباسی ،از فقهای قرن پنجم اس  .وی به صورت مفصل در کتراب المهرذب و جرواهر
الفقه به مباح

جهاد پرداخته اس  .و در این مورد مینویسد:

قاضی ابن برا در بح

جهاد کتاب مهذب پس از آن که در جهاد ابتدای دستور امام عادل یرا

منصوب او را شرط دانسته ،میگوید:
این که گفتیم :دستور جهاد ابتدایی باید از طر
اس

که اگر امام یا منصوب او نباشرند شررک

امام عادل یا منصوب ایشان باشرد ،بررای ایرن

در جهراد جرایز نیسر  .باری ،اگرر دشرمنان ،برر
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مسامان ها احاطه شوند و بر وطن و شهر آنها یورش برند آن وقر

همره کسرانی کره در آن شرهر

زندگی میکنند ،باید برای حفظ جان و مال از باب دفاع ،با آنها بجگند.
شرایط جهادگران در منابع فقهي
شرایط جهادگران در منابع فقهی عبارت اس

از :مرد بودن ،عاقل بودن ،آزاد بودن ،داشتن توانرایی

جسمی و مالی بر جهاد و نداشتن عذر شرعی بر ترک آن ،بنابراین جهراد از عهرده بردگران ،زنران،
کودکان ،دیوانگان ،پیرمردان ،نابینایان و کسانی که به سبه شدت بیماری یا به سربه نقر

عضرو

توان جهاد را ندارند ،ساقط اس  (.اصفهانی)11 ،2673 ،
در اسالم تکای
نرسیده و ناق

شرعی به افرادی که عاقل و بالر باشند واجه اس

و به افرادی که بره باروغ

العقل باشند و نیز افرادی که قدرت و توانایی بر جهراد ندارنرد و مریضری او را از

پای انداخته جهاد واجه نیس .
نتیجه
در این رساله تالش بر این بود که دیدگاه فقهاء و عاما را در مورد جواز «جهاد وقترال برا کفرار از
منظر فقه امامیه» مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم .مطاله این تحقیق در نه بند مطرح شده اسر
نتایج زیر به دس

و

میآید:

 .2جهاد از دیدگاه قرآن و روایات از اهمی

واالیی برخوردار اسر

اتفاق نظر دارند که جهاد به عنوان فرمان الهی اس

و همره مفسرران معاصرر

کره سررپیچی کرردن از آن مسرتوجه

عذاب اس  .با آنکه وجروب آن بره صرورت واجره کفرایی اسر

ولری اطاعر

پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) در تمام موارد الزم و ضروری اس  .موضوع جنر

از امرر
و دفراع

بر جهان اعم از عالم جمادات ،گیاهان و حیوانات حاکم اس .
 .1جهاد بر دو نوع تقسیم میشود :جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی و برای هر یک دالیای از آیرات
و روایات وجود دارد .مفسران امامیه با توجه به نظر فقها جهاد ابتدایی نیازمند بره اذن امرام
میباشد در حالی که مذاهه اهل سن

به انین اذنی نیاز ندارند.
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 .6از مجموع مطاله پس از بررسی دیدگاه فقهاء و عاما درباره مشروعی
جهاد در عصر غیب

و عردم مشرروعی

با توجه به این کره فقهرا و ولری فقیره در عصرر غیبر

جایگراه امرام

معصوم(ع) را بر اساس آیات و روایات به عهده دارد پس میتوان قایل شد که در صرورت
لزوم ولی فقیه جامع الشرایط نیز میتواند به جهاد اقدام کند.
اسرالم و رکنری از

 .1فقها و بزرگان شیعه نیز همانند اهل سن  ،جهاد را فریضه ای از فررای

ارکان دین و البته واجه کفایی میداند .امّا ،بالفاصاه فقها و بزرگان شیعه قید بسیار مهمری
را میآورند و آن این که جهاد ابتدایی جز به حضور و اذن امام عرادل ر کره در فقره سرنتی
شیعه به امام معصوم تعری
 .5اهدا

شده اس

جهاد از منظر قرآن و حدی

دشمنان و استعمارگران

ر جایز نمیباشد.
عبارتاند :دفاع از جان و ناموس و مرال ،دفرع تجراوز

احیاء و قامه دین ،اصالح جامعه و عدال

اجتماعی ،نابودی سرتم

و نجات مستضعفان ،نابودی فتنه ،حفظ مراکز عبادی و مساجد الهی ،ریشهکن کرردن فسراد
و طغیان خواهد بود .
 . 3جهاد رمز عزت اسالم و خواری دشمنان ،ترساندن دشمنان خداونرد و دشرمنان مسرامانان،
مبارزه با انحرافات فرهنگی و نیز حربهای برای از میان برداشتن موانع اس  .جهاد به عنوان
پایان راه اس

اما راه مذاکره و صاح از جهد مقدمتر اس .

 .7افرادی که در جهاد شرک

میکنند الزم اس

که قبل از اتمام حج

اقدام به جن

ننماینرد

و نیز نهی شدهاند از کشتن اطفال ،پیرمردان ،زنان و افراد ناتوان ،خیان  ،مثاه کردن ،کشرتن
مجروحان ،کش

عورت ،از پاشیدن سم و همچنین سفارش شده اس

به حسن معاشررت

و خوش رفتاری با افرادی که اسیر شدهاند.
 . 3در جهاد دفاعی اگر خو

گسترش نفوذ و تساط کفار برر کشرورها و شرهرهای مسرامانان

برود ،جهاد دفاعی بر تمام مکافین و مسامین اعم از زن و مررد پیرر و جروان و کوارک و
بزرگ واجه میشود تا به هر وسیاهای که بتوانند ،دفاع نمایند.
 .1دفاع از وطن ،جان ،ناموس و مال یک ضرورت عقای اسر  .هریچ عراقای در برابرر تجراوز
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بیرحمانه به کشور جان و ناموس خود و دیگران سکوت نمریکنرد ،پرس عقرل تجراوز را
محکوم و دفاع را میپذیرد .زیرا دفاع یک امر ضروری و اجتنابناپذیر اس

که بااید حتماً

انجام گیرد و شر دشمن دفع شود .و دفاع دو گونه اس  :یکری دفراع از اسراس و حروزهی
اسالم و دیگری دفاع از جان و مال و ناموس در صورتی که مرورد تعررض و تجراوز قررار
گیرند و هر دو گونه آن بدون نیاز به کسه اجازه از امام واجه میباشد.

حکم قتال با کفار و اهل بغي 65  ................................................................................................................ ...............

منابع و مآخذ
قرآن کریم
نهج البالغه
 .2ابن ادریس ،حای 2121 ،هر ق  ،سرائر ،انتشارات اسالم.
 .1اصفهانی ،راغه ،2673 ،المفردات فی غریه القرآن ،انتشارات فرهنگی آرایه.
 .6پور امینی ،محمدامین ،2635 ، ،از جهاد تا شهادت ،دفتر انتشارات اسالمی .
 .1جمع از نویسندگان (فرازی ،صادق حیدری) ،2631 ،جهاد و دفاع در اسالم ،نشر قم.
 .5خمینی ،سید روح اهلل ،موسوی ،تحریر الوسیاه،

 ،1مؤسسه مطبوعات دارالعام.

 .3خویی ،سید ابوالقاسم ،موسوی ،2121 ،منها الصالحین،
 .7دهخدا ،عای اکبر ،2667 ،لغ

 ،2انتشارات مدینة العام .

نامه ،تهران ،ااپ سیروس .

 .3طباطبررایی ،عالمرره محمررد حسررین 2663 ،تفسرریرالمیزان،

 ،21بیررروت ،مؤسسرره العامرری

لامطبوعات.
 .1صالحی نج

آبادی نعم

اهلل  ،2633 ،جهاد در اسالم  ،تهران ،نشر نی  ،ااپ دوم .

 .21قرشی ،سید عای اکبر ،2121 ،قاموس القرآن،

 ،7دار الکته االسالمیه.

 .22ری شهری ،محمد ،2631 ،میزان الحکمه ،مرکز النشر مکته االعالم االسالمی .
 .21مکارم شیرازی ،ناصر ،2671 ،تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکته االسالمیه .
 .26مطهری ،مرتضی ،2635 ،سیری در سیره نبوی ،تهران  ،انتشارات صدرا  ،ااپ سی و سوم .
 .21مجاسی ،محمد باقر ،2121 ،بحار االنوار،

 ،211ناشر مؤسسه طبع و نشر.

 .25مسائای ،محمد و عالیه ارفعی ،2672 ،جن

و صاح از دیردگاه حقروق برین المارل ،انتشرارات

وزارت خارجه ،ااپ دوم.
 .23مصباح یزدی ،محمد تقی ،2673 ،جن
امام خمینی(ره) ،ااپ سوم. ،

و جهاد در قرآن ،انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشری
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 .27مترجمان ،ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،2631 ،تهران  ،انتشارات فراهانی  ،ااپ اول .
 .23موسوی همدانی ،سید محمرد براقر ،2671 ،ترجمره تفسریر المیرزان ،دفترر انتشرارات اسرالمی
جامعهی مدرسین حوزه عامیه ،ااپ پنجم .
 .21موسرروی خمینرری ،روح اهلل ،2633 ،صررحیفه امررام ،تهرران  ،مؤسسرره تنظرریم و نشررر آثررار امررام
خمینی(ره)
 .11موسوی همدانی ،سید محمد باقر ،2671 ،تفسیر المیزان ،قم  ،دفترر انتشرارات اسرالمی ،اراپ
پنجم.
 .12نوری همدانی ،حسین ،2633 ،جهاد  ،دفتر نشر فرهن
 .11هیئ

اسالمی ،ااپ اول.

تحریریه ،2631 ،آیین جهاد ،ناشر :روابط عمومی بنیاد نهج البالغه ،ااپ سوم.

