
١

  

  

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٨ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  الفقه

  ربعونالسابع واألاجلزء 



٢

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حريك، بئر العبد، مقإبل البنك اللبناين الفرنسيحارة: العنوان



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالماإلموسوعة استداللية يف الفقه 

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  اجلهادكتاب 

   األولاجلزء

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  

  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة  إله  والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلىاحلمد هللا رب العاملني، والصالة

  .قيام يوم الدين إىل على أعدائهم



٥

  

  ديمته

  .قسامأثالثة  على اجلهاد

  .فاركاجلهاد مع ال: ولاأل

  .هم البغاة ونياجلهاد مع املنحرف: والثاين

  .اجلهاد مع النفس: الثالثو

 أما ،اآلخرة يف واي الدن يفنسانسعد اإلين أل و،ن تعمر البالدأ وبد الثالثة من اجلهاد القسام حتققت هذه األوإذا 

  .بابي اآلخرة و،ةيالنفس شق وى،ا فوضيقسام فالدنمل تتحقق هذه األإذا 

ن  أابتغاء واجلهاد إىل قاًي تشو،قسام الثالثةات الواردة بشأن األير مجلة من الرواك نذيحنن مقدمة للفقه اجلهادو

م  إليهرجعي و،اآلخرةحسن ثواب  وايحرزوا ثواب الدني ف،ل اهللاي سبجاهدوا يفيد لي من جدنياملسلم تعاىل ض اهللايقي

  .رامتهمك وعزهم

  



٦

  : األولالقسم

  فاركعداء الاجلهاد مع األ

  

  اجلنة أهل قواد. ١

 : قال،) السالممعليه( لي ععن ، أبيه عن،نياحلس علي بن عن جده ، أبيهعن )عليه السالم( بن حممد عن جعفر

 الرسل سادة و،ل اهللا قوادهايسب يف ااهدون و،اجلنة أهل محلة القرآن عرفاء: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

   .)١(اجلنةأهل 

  جابة الدعاءإ. ٢

 : اهللا عزوجل فقال،ةكنت املالئمأ و)عليهما السالم(ن هارون أمو موسى دعا: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول

   .)٢(امةيوم القي إىل بت هلميما استجكبت له يستجأل اهللا عزوجل ي سبيف من غزا و،ماكبت دعوتيجأما فقد ياستق

  ل عنهأسي م ااهد الي نع.٣

   .)٣(تعاىلل اهللا ي سبان يفكما  إالّ امةيوم القيول عنه العبد ؤم مسيل نعك: )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

  

                                                

.١ حد العدو من جها١ الباب ٢٤٢ ص٢ ج: املستدرك)١(

.٢ ح: املصدر)٢(

.٣ ح: املصدر)٣(



٧

   أجود الناس.٤

 يف ماله وجود الناس من جاد بنفسهأ و،خبل الناس من خبل بالسالمأن إ :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

   .)١(تعاىلل اهللا يسب

  دخول اجلنة. ٥

 )صلى اهللا عليه وآله( قال له رسول اهللا أنه ثي حديف، ذر أيب  عن،)عليهما السالم( أبيه  عن،نياحلس علي بن عن

   .)٢(ل اهللا ولو قدر فواق ناقة دخل اجلنةيسب يف من ختم له جبهادو :مرض وفاته يف

   حمبوبي املشرب يفك الت.٦

 ،هيتفك ني عذبة للعمامة من خلفه بىرخأ ودجانة بعمامته بوأوم بدر اعتم يان كملا  : قال)عليه السالم(  عليعن

عند  الإبغضها اهللا عزوجل ية ي املشههذن إ :) اهللا عليه وآلهصلى(  فقال رسول اهللا،ني الصفيدي نيتبختر بيمث جعل 

   .)٣(القتال

  رتل البالءي  ال.٧

 دفعتموإذا  ،مكم بالء، جهاد عدوكرتل بيوهن مل منتم عملتأن إ ثالثة:  قال)عليه السالم( طالب أيب  علي بنعن

   .)٤(وا اجلهادكتريمل  ما و،هايموا فكم فحكم حدودكائمتإىل 

  ل برك فوقه سي ل.٨

داً يقتل الرجل شهي حىت ،بر ل بركفوق ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا: قال)عليه السالم(  عليعن

   .)٥(هيوالد أحد قتل الرجلي حىت ل عقوق عقوقك وفوق ،لهي سبيف

                                                

.٤ ح: املصدر نفسه)١(

.٥ ح: املصدر)٢(

.٦ ح: املصدر)٣(

.٧ ح: املصدر)٤(

.٨ ح: املصدر)٥(



٨

  خيول الغزاة يف اجلنة. ٩

خيول الغزاة يف الدنيا هم ): صلى اهللا عليه وآله(، قال رسول اهللا )عليهم السالم(عن موسى بن جعفر، عن آبائه 

  .)١(خيوهلم يف اجلنة

  الوصية باجلهاد. ١٠

أوصي أميت خبمس، بالسمع والطاعة واهلجرة واجلهاد واجلماعة، ومن دعا ): صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

  .)٢(بدعاء اجلاهلية فله حشوة من حشى جهنم

  يقاتل) عليه السالم(إبراهيم . ١١

حيث أسرت ) عليه السالم(إن أول من قاتل يف سبيل اهللا إبراهيم اخلليل ): صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 

  .)٣(واستنقذه من أيديهم) عليه السالم(فنفر إبراهيم ) عليه السالم(الروم لوطاً 

  من فوائد اجلهاد. ١٢

إين راغب نشيط يف اجلهاد، : فقال) صلى اهللا عليه وآله(أتى رجل رسول اهللا : قال) عليه السالم(عن أيب جعفر 

 فقد وقع أجرك قتل كنت حياً عند اهللا ترزق، وإن متفجاهد يف سبيل اهللا، فإنك إن ت): صلى اهللا عليه وآله(قال 

 ،)٤(وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً: وهذا تفسريعلى اهللا، وإن رجعت خرجت من الذنوب إىل اهللا، 

  .إىل آخر اآلية

بينما أمري :  قال،)عليه السالم( عن علي بن احلسني ،)عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم(وعن الرضا 

يا أمري : خيطب الناس وحيضهم على اجلهاد، إذ قام إليه شاب فقال) عليهما السالم(املؤمنني علي بن أيب طالب 

  كنت رديف رسول اهللا ): عليه السالم(يل اهللا، فقال علي املؤمنني أخربين عن فضل الغزاة يف سب

                                                

.١٠ ح: املصدر)١(

.١١ ح: املصدر)٢(

.١٢ ح: املصدر)٣(

.١٦٩اآلية : سورة آل عمران )٤(



٩

  : عنه، فقاللتينألته عما سأ فس،حنن قافلون من غزوة ذات السالسل واءبناقته العض على )صلى اهللا عليه وآله(

م املالئ تعاىل  اهللاىجتهزوا لغزوهم باهوإذا  ،ة من النارءتب اهللا هلم براكمهوا بالغزو  إذا ن الغزاةإفإذا  ،ةك

ل اهللا عزوجل كوي وة من سلخها،يما خترج احلكرجون من ذنوم خي و،وتيالب وطانيهم احليت علكهلهم بأودعهم 

 إالّ عملون حسنةيال  وعن مشاله، ونهيميعن  ومن خلفه وهأيدي نيفظونه من بحي ،كلف ملأ أربعنيل رجل منهم كب

وم مثل عمر يوماً، اليستون  ومثائةل سنة ثالك ،ةنلف سأن اهللا عبدويلف رجل أوم عبادة يل كتبون له كي و،فت لهضع

  .ايالدن

 سنةشرعت األأ وبرزوا لعدوهم ذاإاهم، ويإا عن ثواب اهللا يالدن أهل صاروا حبضرة عدوهم انقطع علموإذا 

 ىناد و،تيثبوالت هلم بالنصر تعاىل دعون اهللاي وجنحتهم،أة بكالرجل حفتهم املالئ إىل تقدم الرجل وفوقت السهامو

 ،وم الصائفيال يف د من شرب املاء البارديالشه على هونأون الطعنة والضربة ك فت،وفياجلنة حتت ظالل الس: مناد

 ،نيبعث اهللا عزوجل زوجته من احلور العي حىت األرض إىل صليبضربة مل  أو د من فرسه بطعنةيزال الشهوإذا 

 خرجت من البدن بة اليتي تقول له مرحباً بالروح الطاألرض إىل وصلذا فإرامة، كاهللا عزوجل له من ال عدأفتبشره مبا 

  .قلب بشر على خطر ال وذن مسعت أ رأت والنيع ال  ماكل فإن بشرأب، يالط

عل اهللا جي و،سخطينأسخطهم فقد أمن  و،رضاينأرضاهم فقد أمن  و،هلهأ يف فتهيخل أنا :قول اهللا عزوجليو

  .ل من ذهب معلقة بالعرشيقناد إىل يتأو ول من مثارهاك تأ،ث تشاءياجلنة ح  يف خضر تسرحريحواصل ط يف روحه

 نيب  نورها ماألمي ،والشام ء صنعانيب ل غرفة ماك ك غرفة من غرف الفردوس، سلوني الرجل منهم سبعيعطيو

 سبعون مةيل خك يف ،مةيل غرفة سبعون خك يف ل باب ستور مسبلة،ك على ،سبعون باباً ل غرفةك يف ،نياخلافق

  ر يل سرك على ، مرصوصة بقضبان الزمرد، من ذهب قوائمها الدر والزبرجدراًيسر



١٠

  .تراباًأ عرباً نيل فراش سبعون زوجاً من احلور العك على ، ذراعاًأربعونل فرش ك على  فراشاً غلظ،أربعون

 ،ةية الشهية املرضي الزوجة الرضيه : قال،يه  عن التربة ماخربينأ )عليه السالم( ني املؤمنأمريا ي: فقال الشاب

 ،ليرقام املناد على ،جان اللؤلؤيهم تي عل،ض الوجوهي ب،ي صفر احلل،فةيلف وصأسبعون  و،فيلف وصأهلا سبعون 

داجه دماً، اللون لون الدم  أو تشخب،فهيس رج من قربه مشاهراًخيامة يوم القيان كوإذا  ،قيباروبة واألكهم األأيديب

 هم لترجلوا هلم من ماقيطر على اءينبان األك ده لوي بي نفسيالذ امة، فوي عرصة القضر يفحي ،كاملسوالرائحة رائحة 

 تهيب أهل فاً منلأ نيسبع يف شفع الرجل منهمي و،هايقعدون عليموائد من اجلوهر، ف على أتواي حىت ،رون من ائهمي

 نظروني ف،مائدة اخللد على )ه السالميلع( ميبراهإ مع ويقعدون معي ف،أقربهما يأتصمان خين ياجلار أن  حىت،تهريجو

   .)١(ةيرة وعشكل بكيف  تعاىل اهللاإىل 

  لم اهللاك ت.١٣

 فقال  مواجهاًكباألم ك و،من وراء حجاب الّإحداً ألم كياهللا مل ن إ :قال جلابرأنه ) صلى اهللا عليه وآله( عن النيب

 إىل حداًأرد  أال أنا : تعاىلقتل، فقالأ فىخرأجاهد مرة أحىت  ايالدن إىل تردين أن كلأسأ :قال. كعطأ سلين: له

. نايلإن وئيجيقتلون فياجلهاد لعلهم يف  واتهدجي حىت ه من الثوابياء مبا حنن فيحخرب األأ : فقال،هاري غا، سلينيالدن

   .)٢(﴾يِل اللَِّه أَمواتاً سب ال تحسبن الَّذين قُِتلُوا يفو﴿ :نزلأ، فنياملؤمنك إىل رسول أنا :تعاىلفقال 

                                                

.١٥ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٣ ص٢ج : املستدرك)١(

  .١٦ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٣ ص٢ ج:، واحلديث يف املستدرك١٦٩اآلية :  سورة آل عمران)٢(



١١

  ة تعجز عن عد ثواب ااهدكئالمل ا.١٤

عجزون يم  فإنيحسنات ااهد الّإة كها املالئي آدم حتصل حسنات بينك:  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب

   .)١(ا ثواعلمعن 

  لمة ااهدك ثواب .١٥

ل حسنة ك ،لف حسنةأ نيلمة سبعكل كله ب فإن ،اجلهاد يف ر اهللاكثر ذكأ ملن طوىب: )صلى اهللا عليه وآله( قالو

:  قال، للضعفاءكقدر ذل على ل اهللاي سبالنفقة يف وا رسول اهللاي :قالوا. دياهللا من املز له عند ضعاف، مع ماأعشرة 

نعم)٢(.   

  ئاتهيتطمس س ويالصائم املصلك ااهد .١٦

 حىت صالته و صومهزال يفي  ال،مثل القائم القانتكل اهللا يسب يف نيدمثل ااه: )صلى اهللا عليه وآله( قالو

ئاته فطمس يفة سياً بصحك من عتبة بابه بعث اهللا مليخرج الغازإذا  :)صلى اهللا عليه وآله( قال و،هلهأ إىل رجعي

   .)٣(ئاتهيس

  ل اهللاي سبة يفريبك ت.١٧

   .)٤( اهللا فواق ناقة وجبت له اجلنةليسب يف ةريبكرب تكمن : )صلى اهللا عليه وآله( قالو

   اجلنة للمجاهد.١٨

 يف تمع غبارجي ال :)صلى اهللا عليه وآله( قال و،النار يف قاتله وافراًكمع اهللا جي ال :)صلى اهللا عليه وآله( قالو

   .)٥(ح اجلنةيوف مفاتيالس :)صلى اهللا عليه وآله( قال و،جهنم يف دخان ول اهللايسب

                                                

.١٧ ح: املصدر)١(

.١٨ ح: املصدر)٢(

.١٩ح : املصدر)٣(

.١٩ذيل احلديث :  املصدر)٤(

.١٩ذيل احلديث :  املصدر)٥(



١٢

  اهللارامة ك .١٩

قتل يرجع في أن تمىني  فإنهديالشه إالّ ،هانرج مخي أن تمىنيدخل اجلنة في أحد من ما :)صلى اهللا عليه وآله( قالو

   .)١(رامة اهللاك من ىري  مما،عشر مرات

  ا اهللاي عطاأفضل .٢٠

  فقال،يتعط ا مأفضل عطينأ ف،لأتس  ماري خكلأسأ ينإاللهم : دعوي  رجالً)صلى اهللا عليه وآله(  النيبىرأو

   .)٢(ل اهللايسب يف كق دميهرأ كب لياستجن إ :)صلى اهللا عليه وآله(

  )صلى اهللا عليه وآله(  حرفة النيب.٢١

  . )٣( الفقر واجلهاد،ني اثنتني حرفتيلن إ :)صلى اهللا عليه وآله( قالو

   .هيلن عكن متإو  لنفسه ماالًنسان اإليبقي ن الأب املراد احتراف الفقر أن والظاهر

  اي من الدنري خ.٢٢

   .)٤(هايف ما واي من الدنريل اهللا خيسب يف روحة أو غدوة :)صلى اهللا عليه وآله( قالو

  األمةاحة ي اجلهاد س.٢٣

   .)٥( اجلهادميتأاحة يسو :ثي حد يف)صلى اهللا عليه وآله( قالو

   اجلهاد دفاع.٢٤

   .)٦(اهدجي د عمن الاهجيدفع مبن ياهللا ن إ :)صلى اهللا عليه وآله( قالو

                                                

.٢٠ ح: املصدر)١(

.٢١ ح: املصدر)٢(

.٢١ ح من جهاد العدو ذيل١ الباب ٢٤٣ ص٢ ج: املستدرك)٣(

.٢١ ح من جهاد العدو ذيل١ الباب ٢٤٣ ص٢ ج: املستدرك)٤(

.٢١ ح من جهاد العدو ذيل١ الباب ٢٤٣ ص٢ ج: املستدرك)٥(

.٢١ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٣ ص٢ ج: املستدرك)٦(



١٣

   تعاىل قرب اهللا.٢٥

   .)١(قربه وبهيحب بر إىل صل العبديبانفاق املهج :  قال)عليه السالم(  الصادقاإلمامعن و

  نية وفرض عيفاك اجلهاد فرض .٢٦

 ،)٢(﴾ِقتالُكُِتب علَيكُم الْ﴿ :تعاىل لقول اهللا ،نيع املسلميمج على اجلهاد فرض: قالأنه ) عليه السالم(  عليعن

 فإن ،املدد إىل لون اجلهادين يتج الذحيمل   ما، وسع سائرهم التخلف عنهنيقامت باجلهاد طائفة من املسلمفإن 

مر أدهم أن إو .)٣(﴾انَ الْمؤِمنونَ ِلينِفروا كَافَّةًا كَمو﴿ :تفوا، قال اهللا عزوجلكي حىت دوامي أن عياحتاجوا لزم اجلم

 سبيِل  أَنفُِسكُم يفانِفروا ِخفافاً وِثقاالً وجاِهدوا ِبأَمواِلكُم و﴿: لهم، قال اهللا عزوجلكعتهم نفروا مجا إىل هيتاج فحي

   .)٤(﴾...اللَِّه

  .وخاًيش وشباناً:  قالثقاال وانفروا خفافاً :قول اهللا يف قالأنه ) عليهما السالم(عن جعفر بن حممد و

  سالماإل اجلهاد ذرورة سنام .٢٧

   .)٥(ل اهللايسب يف ذروة سنامه اجلهاد و،الزكاةفرعه  و،صالة السالماإلصل أ:  قال)عليه السالم( عن الصادق

  مةي اجلهاد غن.٢٨

سافروا تصحوا، جاهدوا تغنموا، حجوا :  قال)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)عليه السالم(  عليعن

   .)٦(تستغنوا

                                                

.٢٢ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٣ ص٢ ج: املستدرك)١(

.٢٣ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٣ ص٢ ج: واملستدرك،٢١٦اآلية :  سورة البقرة)٢(

.١٢٢اآلية :  سورة التوبة)٣(

.٢٤ ح٢٤٣ ص٢ ج: واملستدرك،٤١اآلية :  سورة التوبة)٤(

.٢٦ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٤ ص٢ ج:املستدرك) ٥(

.٢٧ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٤ ص٢ ج: املستدرك)٦(



١٤

  اإلميانان كرأ من .٢٩

   .)١(اجلهاد والعدل ونيقي الصرب وال،انكربعة ارأ اإلميان: قالأنه ) عليه السالم(  عليعن

  القلب واللسان ودي اجلهاد بال.٣٠

 تقدروا مل فإن ،مكلسنتأمل تقدروا فجاهدوا ب فإن ،مكأيديل اهللا بي سبجاهدوا يف:  قال)عليه السالم(  عليعن

   .)٢(مكبقلوب وافجاهد

  اب اجلنة اجلهاد ب.٣١

ل اهللا باب من يسب يف اجلهاد فإن ،مام عادلإل كل اهللا مع يسب يف م باجلهادكيعل:  قال)عليه السالم(  عليعن

   .)٣( اجلنةأبواب

   قطرة دم ااهد.٣٢

ل يسب يف اهللا من قطرة دمإىل  أحب من قطرة ما: )صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا،)عليه السالم(  عليعن

   .)٤(ة اهللايل من خشيجوف الل يف قطرة دمع أو ،اهللا

  فيرم اهللا بالسكي. ٣٣

 ديشه وقي صدميتأل مؤمن من ك: )صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا،)عليه السالم( ني املؤمنأمري اإلمامعن و

الشهداُء ِعند أُولِئك هم الصديقُونَ و رسِلِهلَّذين آمنوا ِباللَِّه واو﴿:  مث تالهقشاء من خليف من يرم اهللا ذا السكيو

ِهمب٥(﴾ر(.  

  رةي ااهد قرني ع.٣٤

  ثالثة  الإامة يوم القي ساهرة نيل عك: قالأنه ) عليهما السالم(عن جعفر بن حممد و

                                                

.٢٨ ح جهاد العدو من١ الباب ٢٤٤ ص٢ ج: املستدرك)١(

.٢٩ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٤ ص٢ ج: املستدرك)٢(

.٣٠ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٤ ص٢ ج: املستدرك)٣(

.٣١ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٤ ص٢ ج: املستدرك)٤(

.١٩اآلية :  سورة احلديد)٥(



١٥

   .)١(ة اهللايت من خشك بنيع و، غضت عن حمارم اهللانيع و،ل اهللاي سب سهوت يفني ع،ونيع

   اجلهاد مع النساءكرتا .٣٥

يكُونوا مع  بأن رضوا﴿ :قول اهللا عزوجل يف ،قال أنه )ا السالممهيعل( بن علي جعفر حممد أيب عنو

   .)٣(مع النساء: قال ،)٢(﴾الْخواِلِف

   الناسريخ .٣٦

لتمس ي ،هءعداأاهد جي ،ل اهللايسب يف  الناس رجل حبس نفسهريخ: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا

   .)٤(مظانه يف القتل أو املوت

  ا عامني سبعصالة من أفضل اجلهاد وم يفي .٣٧

  عاماً،نيته سبعيب يف صالة من أفضلل اهللا يسب يف وماًيم كحدأمقام  : قال)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا

   .)٥(سواه  ماوم يفيلف أ من ريل اهللا خيسب يف وميو

  ة درجةائاهد مرفع اهللا اي .٣٨

 نيل درجتك نيب اجلنة، ما يف ة درجةائه مريغ على لهي سبرفع اهللا ااهد يفي :)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا

   .)٦(األرض السماء ونيما بك

  اهللا إىل عمالاأل أحب .٣٩

   وان باهللاميإ: اهللا؟ فقالإىل عمال أحب  األيأ )صلى اهللا عليه وآله( ه سئل النيب، أنذر أيب عن

                                                

.٣٣ ح٢٤٤ ص٢ ج: املستدرك)١(

.٨٧اآلية :  سورة التوبة)٢(

.٩٧ ح١٠٣ ص٢ ج:لعياشي تفسري ا)٣(

.٣٤ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٤ ص٢ ج: املستدرك)٤(

.٣٨ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٤ ص٢ ج: املستدرك)٥(

.٣٩ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٤ ص٢ ج: املستدرك)٦(



١٦

   .)١(ل اهللايسب يف ق دمهيهرأ وقر جوادهمن ع:  قال،أفضل اجلهاد يأف:  قلت:قال. لهيسب يف جهاد

  ني زواج حور الع.٤٠

 الصرب وظيظم الغك ،ف شاءيك نيه زوجه اهللا من احلور العين فكثالث من :  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن

   .)٢(اخلرب فيالسعلى 

  شفعونيلشهداء  ا.٤١

 إىل شفعونيثالثة : )صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا،)هم السالميعل( عن آبائه ،)عليه السالم( عن الصادق

   .)٣(اء مث العلماء مث الشهداءينب األ،عهمشفّياهللا عزوجل ف

   اجلهاد ثواب النفقة يف.٤٢

 بأن لزم اجلهادإذا أما  :استحب، فقال أو لزم إذا اجلهاد  يفعن النفقة )عليه السالم( ني املؤمنأمري اإلمامسئل عن 

 يما املستحب الذأف. لف درهمأاهللا بسبعمائة   الدرهم عندك فالنفقة هنانين من سائر املسلميافركزاء الإون بكي ال

ها مائة يما ف واي من الدنريل حسنة خك ، فالدرهم بسبعمائة حسنة، عنهقد ناب عنه من سبقه واستغىن وقصده الرجل

   .)٤(مرة

  عمالل األضفأ .٤٣

 كش ان الميإاهللا   عندعمال األأفضل :)صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا،) السالممعليه(  عن آبائه،عن الرضا

   .)٥(حج مربور و،هيال غلول ف غزو و،هيف

  

                                                

.٤٣ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٤ ص٢ ج: املستدرك)١(

.٤٤ حلعدو من جهاد ا١ الباب ٢٤٥ ص٢ ج: املستدرك)٢(

.٤٥ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٥ ص٢ ج: املستدرك)٣(

.٤٦ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٥ ص٢ ج: املستدرك)٤(

.٤٧ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٥ ص٢ ج: املستدرك)٥(



١٧

  ل اهللايسب يف  السهم.٤٤

 ،ل اهللا فبلغي سب بسهم يفىمن رم: قولي ) عليه وآلهصلى اهللا(  مسعت رسول اهللا: قال،يمامة الباهلأ أيب عن

 يف انت له نوراًكل اهللا، يسب يف بةيمن خضبت به ش و،ليمساعإعدل رقبة من ولد ك كان سهم ذلك ،صابأ أو خطأأ

   .)١(امةيالق

  الغم و النجاة من اهلم.٤٥

اجلهاد باب  فإن السفر، واحلضر يف ،ديلبعا وبيل اهللا القريسب يف جاهدوا :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا

   .)٢(الغم و صاحبه من اهلمينجي وأنه ، اجلنةأبوابمن 

   سنةأربعني من عبادة ريوم خي .٤٦

 :قال وك فنهاه عن ذل)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل هلهأ فجاء به ،هياهللا ف عبدي ل جبالًىتأ رجالً أن يرو

سنةأربعني له من عبادة ريوماً واحداً خي اجلهاد  بعض مواطنصرب املسلم يفن إ )٣(.   

   شارة ااهد.٤٧

صلى ( ا حممدي :، قالفرح به قليب وينيمر قرت به عأ بخربينأل يجربئن إ :قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله( عن النيب

وم يانت له شهادة ك إالّ اعصد أو صابته قطرة من املاءأ فما كمتأل اهللا من يسب يف غزوة  من غزا)اهللا عليه وآله

   .)٤(امةيالق

  اه اهللاي ح.٤٨

ب ية بالترحكاستقبلته املالئ وامة،يوم القياه اهللا ي ح،هالًأ ومن قال لغاز مرحباً : قال)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب

   .)٥(ميوالتسل

                                                

.٤٨ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٥ ص٢ ج: املستدرك)١(

.٤٩ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٥ ص٢ ج: املستدرك)٢(

.٥٠ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٥ ص٢ ج: املستدرك)٣(

.٥٢ ح من جهاد العدو١ الباب ٢٤٥ ص٢ ج: املستدرك)٤(

. املصدر نفسه)٥(



١٨

  اهللا له اً غفري من جهز غاز.٤٩

   .)١(ما تأخر وتقدم من ذنبه اهللا له ما  غفر،برةإ أو كاً بسلي جهز غازمن: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله( عن النيب

  اًيعان غازأ من .٥٠

ست ي ل،اقواي و دراً من درر اجلنةنيجر سبعأاً بدرهم، فله مثل يعان غازأمن  :)صلى اهللا عليه وآله( عن النيب

   .)٢(اي من الدنأفضل يوه الإحبة  منها

  

                                                

.٣ ح من جهاد العدو٢ الباب ٢٤٥ ص٢ ج: املستدرك)١(

.٤ ح من جهاد العدو٢ الباب ٢٤٥ ص٢ ج: املستدرك)٢(



١٩

  القسم الثاين

  ةقتال البغا

  

  .سالماإلظهرون يعة ممن ي املنحرفون عن الشركذلك و،ة املشروعةسالماإلالدولة  على هم الثائرونو

ن ينا مع هؤالء الذك إذا خنالفهم إمنا : فالن فقالر له رجل من بينك ذ:قال )عليه السالم( احلسن الرضا أيب  عن.١

   .)١(هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم مناإ و،لروما وك ولد فالن مثل الترفإمناقاتلهم،  : فقال،وفةكخرجوا بال

 خرجوان إ : فقال)عليه السالم( ي علة عنديرت احلروركذ :)عليه السالم( أبيه  عن،)عليه السالم(  عن جعفر.٢

   .)٢( عقاالك ذلهلم يف فإن ،تقاتلوهم مام جائر فالإ على ن خرجواإ و،مجاعة فقاتلوهم أو مام عادلإعلى 

  عن)عليه السالم( ني املؤمنأمريملا فرغ  : قال) السالممعليه( عن آبائه ، أبيه عن،)عليه السالم(  عن جعفر.٣

   .)٣( باحلق منهوىلأمن هم  الإ يقاتلهم بعدي  ال:النهروان، فقالأهل 

 ،ةكبلة برالقأهل ) عليه السالم(  علي قتالان يفك: قولي )عليه السالم( اهللا عبد باأ مسعت : قال ابن احلجاج.٤

   .)٤(همي فريسيف يكبعده  أحد دري مل )عليه السالم(  عليقاتلهميولو مل 

  

                                                

.١ ح من جهاد العدو٢٦ الباب ٥٩ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٣ ح من جهاد العدو٢٦ الباب ٥٩ ص١١ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح من جهاد العدو٢٦ الباب ٦٠ ص١١ ج:الوسائل )٣(

.٥ ح من جهاد العدو٢٦ الباب ٦٠ ص١١ ج:الوسائل )٤(



٢٠

 يف  اجلهادنياملؤمن على تبكقد  تعاىل اهللان إ ي علاي :)عليه السالم( ي قال لعل)صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب.٥

ها ينا فيتب علك ما الفتنة اليت وسول اهللاا ري : فقلت،ي معنيكهم اجلهاد مع املشريتب علكما ك ،يالفتنة من بعد

 : فقلت،ينيد يف  وطاعنونهم خمالفون لسنيت و رسول اهللاينأاهللا وإالّ  إله ال أن شهدونيفتنة قوم  : قال،اجلهاد

 رسول اهللاكنأ واهللاإالّ ال إله  أن شهدونيهم  وا رسول اهللايقاتلهم نفعالم ،فقال :  نهميد يف همثحداإعلى 

   .)١( واستحالهلم دماء عتريتيمرقهم ألفراو

القتال  و.قتل درجة و،فارةك قتل :القتل قتالن : قال) السالممعليه( ي علعن ، أبيه عن، عن جعفر بن حممد.٦

   .)٢(سلمواي حىت افرةكقتال الفئة ال و،ئوايفي حىت ةي قتال الفئة الباغ:قتاالن

 ينام عندي  مااًريثكهو  واًريثك كركذي وكي فسمعيني يالعباسن إ :)عليه السالم(  قلت للرضا: قال،اني عن الر.٧

ان، ير اي ال: ه ثالث مراتيدينفض  و، فقال، مات فجئةأقولوت، مث مي حىت عصرهأآخذ حبلقه و أن ىل، فتريقيو

 اميأ بيرج بعد خايمواله، والعباسأ يف العراق إىل وجهينيالفضل بن سهل هو ذا ن إ :، فقلتانير اي ان، الير اي ال

، كيصعال وأق يم قاطعوا طرأك، رج منهم عشرون ثالثون رجالًخي أن يني القمكي ملوالأقول أن ىالعراق، فترإىل 

   .)٣(ال  نعم والقل يليمل  وت،ك فس،كيقال قتله الصعاليم قتلوه، ف اجتازفإذا 

، دلةا عىخرة واأليمها باغاحدإ، نيؤمن من املني عن الطائفت)عليه السالم( اهللا عبد باألت أس:  قال حفص.٨

مل  إذا ح، وهذايجر على هزواجي ال و،اًريسأقتلوا ي ، والتبعوا مدبراًي أن هل العدلس أليل :ة، قالي الباغدلةافهزمت الع

  ن كيومل  حدأ يالبغ أهل بق مني

                                                

.٧ ح من جهاد العدو٢٦ الباب ٦١ ص١١ ج:الوسائل )١(

.١١ ح: املصدر نفسه)٢(

.١٢ ح٦٢ ص: املصدر نفسه)٣(



٢١

   .)١(هيهز علجيهم حيجر وتبع،ي مدبرهم وقتل،يهم ريسأ فإن ا، إليهرجعونيانت هلم فئة كفإذا  ،ا إليهرجعونيفئة 

 على جتهزوا اً، واليتتبعوا مول وال :)عليه السالم( ني املؤمنأمريوم اجلمل، قال يملا هزم الناس : كي قال شر.٩

بان بن تغلب أح، فقال ياجلر على جهزأاملدبر، و و قتل املقبلنيوم صفيان ك، فلما غلق بابه فهو آمنأمن  و،حيجر

ة ين معاوإ و،ري والزبة طلحاجلمل قتلوان أهل إ : فقال،تان خمتلفتانري هذه س:)ثي احلديراو (كياهللا بن شر لعبد

   .)٢( ان قائدهمك ونهيان قائماً بعك

عليه ( اًيعلن إ :كقولوأما  :ثمكأ بن ييحيجواب مسائل  يف قال أنه ،)عليه السالم( احلسن الثالث أيب  عن.١٠

 ،حيجر على زجيمل  واً،يتبع موليوم اجلمل مل ي وأنه ،همحيجر على جازأ و،نيدبرم وني مقبلنيصف أهل  قتل)السالم

منا رجع إ وا، إليهرجعونين فئة كيمل  ومامهم،إاجلمل قتل أهل  فإن منه،آمن دخل داره  ومنه،آ سالحه ىلقأمن و

ف عنهم يهم رفع السيم فكان احلكف عنهم، فكرضوا بال ون،يال منابذ ونيال خمالف وني حماربريمنازهلم غ إىل القوم

مع هلم السالح جيمام إ و،فئة مستعدة إىل رجعونيانوا ك نيهل صفأ وعواناً،أ عليه طلبوايمل  إذا ذاهمأف عن كوال

 ياودي و،همريسكرب جي وضهم،يعود مري ونزال،ء هلم اإليهي و هلم العطاء،سيني و،وفيالس والرماح ووالدروع

 يف نيقي الفرنيب ساوي فلم ،حماربتهم وقتاهلم إىل جعونريردهم في ورهم،حاس سوكي ومل راجلهم،حي وهم،حيجر

 توبي أو فيالس على  فمن رغب عرض، هلمكنه شرح ذلك، لديالتوح أهل م من قتالك ملا عرفت من احل،مكاحل

   .)٣(كذلعلى 

                                                

.١ ح من جهاد العدو٢٤ الباب ٥٥ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٣ ح: املصدر نفسه)٢(

.٤ ح من جهاد العدو٢٤ الباب ٥٦ ص١١ ج: املستدرك)٣(



٢٢

  القسم الثالث

  اجلهاد مع النفس

 ها،يقسمه عل و ابن آدم،جوارح على اإلميانهللا فرض ان إ :ث قالي حد يف)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن.١

  .ختهاألت به ك ما وري بغاإلميانلت من كوقد و الإة س من جوارحه جارحي فل،هايفرقه فو

اهللا إالّ  إله ال بأن ميالرضا والتسلو العقد وقرار واملعرفةفاإل: اإلميانالقلب من  على فرض ما ماأف :قال أن إىل

 قرار مبااإل و)ه وآلهيلعصلى اهللا ( رسوله ون حممداً عبدهأ و،ولداً تخذ صاحبة والياً واحداً مل هلإ ، لهكيوحده الشر

هو قول اهللا  و،هو عمله وقرار واملعرفةالقلب من اإل على فرض اهللا  ماك فذل،تابك أو اهللا من نيب جاء من عند

(﴾اإلميانقَلْبه مطْمِئن ِب وِإالّ من أُكِْره﴿ :عزوجل
(﴾أَال ِبِذكِْر اللِّه تطْمِئن الْقُلُوب﴿: قالو )١

الّذين قالُوا آمنا ﴿: قالو )٢

وِبأَفْواِهِهم مهقُلُوب ِمنؤت لَم﴾)
يعذِّب  وتخفُوه يحاِسبكُم ِبِه اللّه فَيغِفر ِلمن يشاُء أو ِإنْ تبدوا ما يف أَنفُِسكُم﴿: قالو )٣

(﴾من يشاُء
  .اإلميانهو رأس  وهو عمله، واملعرفة، وقرارالقلب من اإل على فرض اهللا  ماكفذل ،)٤

                                                

.١٠٦اآلية :  سورة النحل)١(

.٢٨اآلية :  سورة الرعد)٢(

.٤١اآلية :  سورة املائدة)٣(

  .٢٨٤اآلية :  سورة البقرة)٤(
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قُولُوا ِللناِس و﴿: امسهتعاىل  وك قال اهللا تبار،هب أقره وي عن القلب مبا عقد علريالتعب و القول:اللسان على فرض اهللاو

(﴾حسنا
(﴾نحن لَه مسِلمونَ وِإهلُكُم واِحد وِإهلُنا وأُنِزلَ ِإلَيكُم وناقُولُوا آمنا ِبالّذي أُنِزلَ ِإلَي﴿: قال و)١

  فهذا ما،)٢

  .هو عمله اللسان، على فرض اهللا

 اهللا عزوجل عنه، ىل له مما حي عرض عما الين أ و،ماحرم اهللا إىل  االستماعنرته عتي أن السمع على فرضو

سِمعتم آياِت اللِّه  أن إذا قَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِبو﴿ :كذل يف عزوجل فقال ،سخط اهللا عزوجلأما  إىل صغاءواإل

(﴾يستهزأُ ِبها فَال تقْعدوا معهم حتى يخوضوا يف حديٍث غَيِرِه ويكْفَر ِبها
٣(.   

(﴾ مع الْقَوِم الظّاِلمني عد بعد الذِّكْرىينِسينك الشيطانُ فَال تقْا مإو﴿:  فقال،اني موضوع النسمث استثىن
: قال و)٤

﴿اللّه مداهه الّذين أُولِئك هنسونَ أَحِبعتلَ فَيونَ الْقَوِمعتسي ِعباِد الّذين رشأُولُوا اَْأللْباِب وفَب مه أُولِئك﴾)
 :قالو .)٥

(﴾الّذين هم ِللزكاِة فاِعلُونَ والّذين هم عِن اللّغِو معِرضونَ و. يف صالِتِهم خاِشعونَالّذين هم قَد أَفْلَح الْمؤِمنونَ﴿
٦(. 

(﴾سِمعوا اللّغو أَعرضوا عنهإذا و﴿ :قالو
(﴾مروا ِباللّغِو مروا ِكراماإذا و﴿ :قالو ،)٧

٨(.   

                                                

.٨٣اآلية :  سورة البقرة)١(

.٤٦اآلية : تسورة العنكبو) ٢(

.١٤٠اآلية :  سورة النساء)٣(

.٦٨اآلية : نعام سورة األ)٤(

  .١٨اآلية :  سورة الزمر)٥(

.٣اآلية :  سورة املؤمنون)٦(

.٥٥اآلية :  سورة القصص)٧(

.٧٢اآلية :  سورة الفرقان)٨(



٢٤

  .اإلميانهو من  وهو عمله، ول له،حي ما ال إىل ىصغي ال أن اإلميانالسمع من  على فرض اهللا فهذا ما

هو  وهو عمله، و،ل لهحي  اهللا عنه مما الىعرض عما ين أ وه،يما حرم اهللا عل إىل نظري ال أن البصر على فرضو

(﴾يحفَظُوا فُروجهم وقُلْ ِللْمؤِمنني يغضوا ِمن أَبصاِرِهم﴿ :تعاىل وك، فقال تباراإلميانمن 
 عورام، إىل نظرواي أن )١

يحفَظْن  وقُلْ ِللْمؤِمناِت يغضضن ِمن أَبصاِرِهنو﴿: ، قال إليهنظري أن فظ فرجهحي وه،يخأفرج  إىل املرءنظر ين أو

نهوجفُر﴾)
ل ك: )عليه السالم( قال و،ا إليهنظري أن حتفظ فرجها من وختها،أفرج  إىل حداهنإنظر ت أن من )٢

  .ا من النظر فإةيهذه اآل إالّ ،من الزناالقرآن من حفظ الفرج فهو  يف ءيش

فقالىخرأة يآ يف اللسان والبصر والقلب على فرض مث نظم ما ، :﴿ونَوِترتست متأن ما كُن كُمعمس كُملَيع دهشي 

(﴾ال جلُودكُم وال أَبصاركُمو
 السمع نّإ ال تقْف ما لَيس لَك ِبِه ِعلْمو﴿: قال وخاذ،ف اجللود الفروج واألعيني )٣

(﴾الْفُؤاد كُلّ أُولِئك كانَ عنه مسؤالً والْبصرو
هو  وهو عملهما، و من غض البصر،نينيالع على فرض اهللا  فهذا ما)٤

  .اإلميانمن 

 هما منيفرض عل واهللا عزوجل، مرأما  إىل مابطش ين أ و،حرم اهللا ما إىل بطش ماي ال أن نيديال على فرضو

الصالِة  إىل قُمتم إذا يا أَيها الّذين آمنوا﴿ :تعاىلالطهور للصلوات، فقال  ول اهللايسب يف اجلهاد وصلة الرحم والصدقة

  فَاغِْسلُوا

                                                

.٣٠اآلية :  سورة النور)١(

.٣١اآلية :  سورة النور)٢(

.٣٢اآلية :  سورة فصلت)٣(

.٣٦اآلية : سراء سورة اإل)٤(
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كُموهجو أيدي وراِفِق إىل كُمالْمو ِسكُمؤوا ِبرحسامو لَكُمجِنإىل  أَريبالْكَع﴾)
لَقيتم الّذين كَفَروا فإذا ﴿: قالو ،)١

(﴾ِفداًء حتى تضع الْحرب أَوزارهاا مإو  بعدأَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق فَِإما مناً إذا فَضرب الرقاِب حتى
 فهذا ،)٢

  . الضرب من عالجهما ألنن،يديال على مافرض اهللا

 اهللا عزوجل، يرضي ما إىل يهما املشيفرض عل و اهللا،يء من معاصيش إىل  مايشمي ال أن نيالرجل على فرضو

(﴾لَن تبلُغَ الِْجبالَ طُوالً واألرض ِإنك لَن تخِرق اً مرحاألرضال تمِش ِفي و﴿ :فقال
 اقِْصد يف مشِيكو﴿ :قال و،)٣

وِتكوص ِمن ضنّإ اغْض مِريأَنالْح توواِت لَصاَْألص كَر﴾)
 نفسهاأ على رجلاأل ويديما شهدت به األيقال ف و،)٤

تشهد أَرجلُهم ِبما  وِهمأيديتكَلِّمنا  و أَفْواِهِهم الْيوم نخِتم على﴿ :هايفرضه عل واهللا به مرأعها ملا ييرباا من تضأعلى و

(﴾كانوا يكِْسبونَ
  .اإلميانهو من  وهو عملها، و،نيالرجلعلى  ونيديال على مما فرض اهللا أيضاً ذا فه،)٥

 اسجدوا ويا أَيها الّذين آمنوا اركَعوا﴿:  فقالة،ت الصاليمواق يف النهار وليالوجه السجود بالل على فرضو

وكُمبوا ردباعونَ وفِْلحت لّكُملَع ريلُوا الْخافْع﴾)
موضع  يف قال و،نين والرجليديالوجه وال على ضة جامعةيفهذه فر ،)٦

﴾الْمساِجد ِللِّه فَال تدعوا مع اللِّه أَحدا أنّو﴿: آخر
)٧(....   

   ها،يفرض اهللا عل ل جارحة من جوارحه ماكاً ي اهللا حافظاً جلوارحه، موفيفمن لق :)عليه السالم( قال أن إىل

                                                

  .٦اآلية :  سورة املائدة)١(

.٤اآلية :  سورة حممد)٢(

.٣٧اآلية :  سورة االسراء)٣(

.١٩اآلية :  سورة لقمان)٤(

.٦٥اآلية :  سورة يس)٥(

.٧٧اآلية :  سورة احلج)٦(

.١٨اآلية : اجلن سورة )٧(
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ها ياهللا عزوجل ف مرأما ي فىتعد أو هانء ميش يف من خان واجلنة، أهل هو من وانهمي إلالًمك اهللا عزوجل مستيلق

بالنقصان دخل املفرطون  و دخل املؤمنون اجلنة،اإلميانبتمام و :)عليه السالم( قال أن  إىل.اإلميان اهللا ناقص يلق

   .)١(النار

خالق، فامتحنوا ارم األك مب)صلى اهللا عليه وآله( ولهص رسخاهللا ن إ : قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن.٢

 القناعة، والصرب، و،نيقيال: رها عشرةكادة منها، فذيالز يف  إليهبواارغ واهللا،ا م فامحدوكيانت فك فإن م،كنفسأ

   .)٢(املروة والشجاعة، وة،ريالغ والسخاء، وحسن اخللق، ور، واحللم،كالشو

، يا علي: )عليه السالم( ي لعل)صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا:ال ق،)عليه السالم( جعفر أيب  عن.٣

  .عنهأاللهم : ، مث قال خبصال فاحفظهاكنفس يف كيوصأ

  .بداًأذبة ك كيرجن من فخي فالصدق، ال:  األوىلماأ

  .بداًأانة يخ على نيجتتر الورع، ال: ةيثانلاو

  . تراهكنأكاخلوف من اهللا : الثالثةو

  .اجلنة يف تيل دمعة بك بك لىنيبة اهللا عزوجل، ياء من خشكثرة البك :والرابعة

  .كني دون دكدم وك بذل مال:اخلامسةو

ل كام يف يأالصوم فثالثة وأما  ،عةك ر فاخلمسونة، والصالصدقيت وياميص و صلوايت يفخذ بسنيت األ:السادسةو

 .مل تسرف وسرفتأقال يك حىت  فجهدةدقالصوأما  ، آخرهس يفيمخ وربعاء يف وسطه،أ ووله،أس يف ي مخ،شهر

  الصالة يفكيدي برفع كيعل و،ل حالك على نة القرآء بقراكيعل و، الزوالصالة بكيعل و،لي اللصالة بكيعلو

  وضوء  (ةل صالك عند ك بالسواكيبهما، عليتقلو

                                                

.١ ح جهاد النفسأبواب من ٢ الباب ١٢٤ ص١١ ج: الوسائل)١(

.١ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٣٩ ص١١ ج: الوسائل)٢(



٢٧

 الإتلومن  مل تفعل فال فإن ق فاجتنبها،خال األي مبساوكيبها، علكخالق فار مبحاسن األكي عل،)خ ل

   .)١(كنفس

نه إ) عليه السالم( ي لعل)صلى اهللا عليه وآله( ة النيبيوص يف ،) السالممعليه(  عن آبائه، عن جعفر بن حممد.٤

حتلم عمن  و،كتصل من قطع و،كتعفو عمن ظلم أن :اآلخرةا وي الدنخالق يفارم األك، ثالث من ميا علي: قال

   .)٢(كيجهل عل

 ون يفكا ت فإ،نك فلتكيون فكت أن استعطت فإن ،ارم عشرةكامل:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن.٥

 صدق الناس،:  احلرون يفكوال ت ون يف العبدكت و،هيبأون يف كت ال وون يف ولدهكت وون يف ولده،كت ال ولالرج

 التذمم للجار، والصنائع، على افاةكطعام السائل، واملإ وف،يقراء الضإمانة، وصلة الرحم، وداء األأ وصدق اللسان،و

   .)٣(اءيرأسهن احل والتذمم للصاحب،و

مبثل  إالّ ،يبعد أحد نسبهي ال و،يقبل أحد نسبهي نسبة مل سالماإلسنب ألن :)عليه السالم( ني املؤمنأمري عن .٦

 ،لمقرار هو العر، واإلقراق هو اإليالتصد و،قي هو التصدنيقيال و،نيقيم هو اليالتسل وم،ي هو التسلسالماإلن إ ،كذل

   .)٤(به خذأتاه من ربه فأن كل وه،ينه عن رأيأخذ دياملؤمن مل ن إ داء،العمل هو األو

وقور عند اهلزاهز، صبور عند : ه مثان خصاليون فكي أن  للمؤمنينبغي : قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن.٧

  تعب، والناس منهصدقاء، بدنه منه يفتحامل لألي ال وعداء،م األظلي ور عند الرخاء، قانع مبا رزقه اهللا، الكالبالء، ش

   ،ل املؤمنيالعلم خلن إ راحة،يف 

                                                

.٢ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٣٩ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٣ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٤١ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٤ ح جهاد النفسأبواب من ١ الباب١٤٠ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.٥ ح النفس جهادأبواب من ٤ الباب١٤١ ص١١ ج: الوسائل)٤(
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   .)١(الرب والده وخوه،أ جنوده، والرفق أمريره، والعقل ياحللم وزو

 اهللا،على  لكالتو: ربعةأان كرأ له سالماإل: )عليه السالم( ني املؤمنأمري قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن.٨

  .)٢(مر اهللا عزوجلم أليالتسل و،ضا بقضاء اهللاراهللا، وال إىل األمرض يتفوو

اهللا عزوجل جعل ن إ : فقال،اإلميان عن )عليه السالم( ني املؤمنأمريسئل :  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن.٩

 الشوق على :ربع شعبأ على كفالصرب من ذل.  والعدل واجلهادنيقيالصرب وال على :ربع دعائمأ على انمياإل

  ....اق والزهد والترقبفشاإلو

 سنة و،معرفة العربة و،مةكل احليتأو و،تبصرة الفطنة: ربع شعبأ على نيقيوال: )عليه السالم( قال أن إىل

  ...روضة احللم و،مكزهوة احل و،غمر العلم وغامض الفهم، على :ربع شعبأ على والعدل. نياألول

شنآن  و، املواطن والصدق يف،رك عن املني والنه،عروف باملاألمر على :ربع شعبأ على هادواجل: قال أن إىل

   .)٣(نيالفاسق

 ال وصدقاء،مانته األأدث حي غنم، الينطق لي وسلم،ينصت لياملؤمن :  قال)عليه السالم( نياحلس علي بن  عن.١٠

ستغفر اهللا ملا ي وقولون،ي  خاف مايكزن إ اًء،ي حكتري ال و،ًءاي رريئاً من اخليعمل شي ال وتم شهادته من البعداء،كي

   .)٤(حصاء ما عملهإاف خي وغره قول من جهله،ي علمون، الي ال

 حىت ئمت عقل امر ما و من العقل؛أفضلء ياهللا بش ما عبد: قولي )عليه السالم( ني املؤمنأمريان ك أنه ي رو.١١

فضل قوله  وفضل ماله مبذول، و، منه مأموالنرياخل والرشد والشر منه مأمونان، وفركال: ه خصال شىتيون فكي

  ا القوت، يبه من الدنيفوف، نصكم

                                                

.٩ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٤٣ ص١١ ج: الوسائل)١(

.١٠ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٤٣ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.١١ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٤٤ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.١٢ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٤٥ ص١١ ج: الوسائل)٤(



٢٩

ل يثر قلكستي من الشرف،  أحب إليهالتوضع وه،ري مع اهللا من العز مع غ أحب إليهشبع من العلم دهره، الذلي ال

   .)١( نفسهشرهم يف وأنه منه،اً ريلهم خكشر  أن ىري و املعروف من نفسه،ريثكستقل ي وه،رياملعروف من غ

 حرص يف فقه، و،نيقيان يف ميإ و،نيحزم يف ل ون،ياملؤمن له قوة يف د:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن.١٢

 فاقة، يف خبل و، غىنيف قصد و حق،سخاء يف وس يف رفق،يك وحلم، علم يف و استقامة،يف بر و،ى هدنشاط يفو

صرب  و، يف شغلصالة وحرص يف جهاد، وورع يف رغبة، و،شهوة يف انتهاء و،حةينص يف طاعة هللا وقدرة، يف عقلو

س يل وقطع الرحم،ي ال ورب،كتي ال و،غتابي ال و،ورك الرخاء شيف واره صبور،كيف امل وقور، ويف اهلزاهز ويف شدة،

 ،ريعيال  وريعي الناس، سدحيال  وغلبه فرجه،ي ال وفضحه بطنه،يال  وسبقه بصره،ي ال وظ،يغل ال و،فض ال وبواهن،

ال  وا،ي عز الدنرغب يفي الناس منه يف راحة، ال و،، نفسه منه يف عناءنيكرحم املسي ولوم،نصر املظي وسرف،ي الو

نه ي ديف ال و،هناً وهيأ ريف ال وصاً، حلمه نق يفىري  قد شغله، الله هم وهي علقبلوا أزع من ذهلا للناس، هم قدجي

   .)٢(اجلهل وع عن اخلناءيكي وساعد من ساعده،ي وره،رشد من استشاياعاً، يض

 ، صفة املؤمن عن)صلى اهللا عليه وآله( سئل رسول اهللانه إ ث،ي حد يف)عليه السالم( ني املؤمنأمري عن .١٣

 ،صالةاحلاضرون ال: يا علي نيخالق املؤمنأمن ن إ انه،ميإمل كيه مل ين فكمل ت فإن  املؤمن،عشرون خصلة يف: فقال

  وساطهم أ على طمارهم، املئتزرونأم، املطهرون يتي، املاسحون لرأس النيكاملطعمون للمس و،الزكاة إىل ملسارعوناو

                                                

.١٣ ح جهاد النفسأبوابن  م٤ الباب١٤٥ ص١١ ج: الوسائل)١(

.١٤ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٤٥ ص١١ ج: الوسائل)٢(



٣٠

سود أل، يلموا صدقوا، رهبان اللكن تإ وونوا،خيمل  اإن ائتمنو ولفوا؛خين وعدوا مل إ وذبوا،كيحدثوا مل ن إ نيالذ

  هوناً،األرض على همين مشي م جار، الذىتأذي ال وجاراً،ؤذون ي ل، اليالنهار، صائمون النهار، قائمون الل

   .)١(نيم من املتقكايإثر اجلنائز، جعلنا اهللا وإعلى  ورامل،وت األيب على خطاهمو

 لم غفر،ن ظُإ وظلمي ال ولم،حي عليه هلن جإ و،هلجي م الياملؤمن حل:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن.١٤

   .)٢(صربليه  عخلن بإ وبخلي الو

نفق أرته، ويصحت سر وقته،يحسنت خل وسبه،كاملؤمن من طاب م:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن.١٥

   .)٣(نصف الناس من نفسهأ الناس شره، وىفك والمه،ك الفضل من كمسأ والفضل من ماله،

 يرض إذا :اإلميانمل خصال كاسته فقد ي فنكثالث خصال من :  قال)صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللا.١٦

   .)٤(س لهيتعاط ما ليقدر مل  اإذ و،رجه الغضب من احلقخيغضب مل وإذا   باطل،دخله رضاه يفيمل 

: عرفون اين عالمات يهل الدألن إ :)عليه السالم( ني املؤمنأمري قال : قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن.١٧

 بذل املعروف؛ وقلة املواتاة للنساء، ورمحة الضعفاء، ورحام،ء العهد، وصلة األوفا ومانة،داء األأث، ويصدق احلد

 املؤمن نفسه منهن إ :)عليه السالم( قال أن إىل ،...اهللا إىل قربيما  واتباع السلم؛ وحسن اجلوار، وسعة اخللق،و

 كاكف يف  خلقهي الذيناجيدنه، ارم بكهللا مب سجد ول افترش وجههيالل عليه جن إذا راحة، يف شغل، والناس منهيف 

   .)٥(ونواكذا فكفهأال  رقبته،

                                                

.١٥ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٤٦ ص١١ ج: الوسائل)١(

.١٧ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٤٧ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.١٨ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٤٧ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.٢٠ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٤٨ ص١١ ج: الوسائل)٤(

.٢١ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٤٨ ص١١ ج: الوسائل)٥(



٣١

 إذا نيالذ:  فقال،ار العبادي عن خ)صلى اهللا عليه وآله( سئل رسول اهللا:  قال)عليه السالم( جعفر أيب  عن.١٨

   .)١(غضبوا غفرواوإذا  ابتلوا صربوا،وإذا  روا،ك شاعطوأوإذا  وا استغفروا،ؤساأوإذا حسنوا استبشروا، أ

سخط مل ن وإ باطل، ال ومثإ دخله رضاه يفي مل يرض إذا يمن الذاملؤإمنا  : قال)عليه السالم( جعفر أيب عنو

   .)٢(س له حبقيل ما إىل يالتعد إىل قدر مل خترجه قدرته إذا يالذ ورجه سخطه من قول احلق،خي

صلى اهللا عليه ( ا رسول اهللاي ى بل: قالوا،م يبكأشبهم بكأخرب أال : قال)صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب.١٩

احلق،  على مكصربأنه، ويد يف خوانهم حباً إلكشدأم بقرابته، وكبرأنفاً، وكم كنيلأ وم خلقاً،كحسنأ: ، قال)وآله

   .)٣(الغضب و الرضانصافاً يفإم من نفسه كشدأ وم عفواً،كحسنأظ، ويم للغكمظكوأ

، قال تسب به اجلنانكا وبه الرمحان، ما عبد:  قال،العقل ما:  قلت له:ال ق)عليه السالم( اهللا عبد يبأ عن .٢٠

   .)٤(ست بالعقليل وهة بالعقلي شبيه و،طنةي الشكراء، تلك النكتل:  قال،ةيمعاو يف انك يفالذ: قلت

  

                                                

.٢٢ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٤٩ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٢٦ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٤٩ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٢٨ ح جهاد النفسأبواب من ٤ الباب١٥٠ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.٣ ح جهاد النفسأبواب من ٨ الباب١٦١ ص١١ ج: الوسائل)٤(



٣٢

  صور من اجلهاد

 ون مرشدةكثبتها لتأ أن رت، آثأشبهما  وأعاصرت بعضها،  أو مسعتها من بعض الثقاة، وأ ،تبك بعض الها يفتيرأ

  .ب العمل واجلهاد، واهللا املستعانحيمن إىل 

  

  اتين من مثن النفايساعد ااهدي .١

 أن طلب منهياس يس إىل وم جاءيذات  وفراس والسالح،عطائهم األإن، بيان رجل معروفاً مبساعدته ااهدك

ات، يمع النفاجي واألرض إىل يننحيالرجل  أن اسيس الىق رأيثناء الطرأيف  ود،ي فرساً من القسم اجلني مخسيشتري

  .اس من هذا العمليفتعجب الس

 اتي جتمع النفاكتيرأ:  قال،هو ما و: قال الرجل، سؤاليل: اسينفد املال، قال السأ وفراس الرجل األىرملا اشتو

 ،اتيمن هذه النفا الّإحاً شتر فرساً وال سالأ مل ينإاعلم :  قال الرجل،كهذا العمل جباللة قدر ونتأس، فما يكيف 

 اخلباز، إىل حطابالنجار، واأل إىل خشابا، فاألأصحا إىل عهايبأز بعضها عن بعض، ويمأ ووميل كمجعها أ ينإف

  .نيفراس والسالح للمجاهد بثمنها األياشتر و،ذاكهو

  يالراعحىت  عليه رضحي .٢

 حرضأنت كواهللا لقد : هي عل، فنقم الوايلمري األكه ذل عزليوالته الذ حدأاملسلمون فقتلوه، قال  عليه  اجتمعأمري

  يالراعحىت  أحد لك) مري األيأ(عليه 



٣٣

 حىت عدد نقائصهأذمه وأ و،الك:  لهأقول حسن، فإنساننه إ : قال،فةيلف اخليك: ته قلت لهيرأ إذا ، الصحراء يف

  .هيه علريثأ

   مجع األنصارربع يفي جماهد .٣

 الشأن واستخدمه يف إالّ ة،أ رجل وال امر، والريال صغ وريبكفوته ي ال وجل اجلهاد،ن أليمع ااهدجيان كقائد 

نت بارعاً كن إ :راء؛ قال صاحبه الصح مع صاحب له يفريسيان كوم يذات  و مهمات اجلهاد،يريتس يف املناسب له

  .ن من هذه الصحراءيع الناس فامجع ااهدي مجيف

 الغنم، قال ىرعيبصرا طفال أ إذ انريسيمها  نمايب و،اجلهاد على حرضهأف يك ىتر حىت اًإنسان رينأ: قال القائد

 القائد يلق وته،ي قرفه الطفل يفيض حىت ل،ي بلطائف احلتصادق معه و إليه، فتقدم القائدنسانهذا اإل: الرجل للقائد

م، ، والطفل خلدمات األىاجلرحللجهاد، االم خلدمة ) الطفل وماأل(بوه من قبل، فانتدما أقد مات  وم الطفلأ كهنا

  .نيحلقهما بصفوف ااهدأو

  ل الوسائل املشروعةكمع املال بجي جماهد .٤

 من أيتياً إنسان ىريبه وإذا  منتزه، وم جالساً يفيان ذات كن، فياهدد ايجل تزومع املال ألجيان رجل جماهد ك

حق واجب، قال  ي علسيل وتربع، أ الينإ:  قال الرجل،نيئاً للمجاهديعط شأ: طلبه، قال ااهد للرجل ود فناداهيبع

نعم، قال :  قال الرجل،كة مالاكت زيدأهل  و:نعم، قال ااهد:  قال الرجل،كت مخس ماليدأفهل : ااهد

 كيون علكت حىت  احلجت يفأخطأال أ :ال، قال ااهد: ل قال الرج، فطرة من شهر رمضانكيس عليل و:ااهد

  مل؟ ونعم،:  قال الرجل،ضي حال احل يفكهل قاربت زوجت و:قال ااهد .ال: لرجل قال ا،ةيفد



٣٤

م اقترفت كف:  قال ااهد،وميمسع ذا قبل الأمل :  قال الرجل،فارةكورث الي وحرام أنه تعلمأال  : قال ااهد

 قرره يفدفع الرجل املال الذااهد الرجل بوجوب دفع املال، قنع أحىت  ...وقات العادةأ وقت من يأ يف و،كذل

  .نيجعله للفقراء ااهد وه،يعل

   هزم العدو براعة جماهد يف.٥

  حىتنيومي ذه احلالة يبق ونفه،أثقبتا  وناهيع الّإظهر منه يلطخ نفسه بالوحل، مل  وفاركق الي طرنام ااهد يف

 داءيالب يف ةيتتفرق السر و،األرض على اصحاأ بعضها يلقي ونفريل يباخلإذا و الة قام فجئةية اخليمرت السرإذا 

  .بطل عملهايو

  ل اجلهادي سبطفل يف وةأخ وامريش. ٦

 على  السن، قد سقطت حاجباهريبكخاً ي شىريق ي الطربه يفوإذا  عداء،حرب األ إىل يسالماإلذهب القائد 

 :خيقال الش.  اجلهادكم قد وضع اهللا عنع اين، قال القائد، ي مع ااهدريسيه، ينيع على مها بعصابةقد شد وه،ينيع

  )١(؟﴾أَنفُِسكُم وجاِهدوا ِبأَمواِلكُم وِثقاالً وانِفروا ِخفافًا﴿ :ميك القرآن احلقول يفيهو  و اجلهادضع اهللا عينف ويكو

 ال،ي مندعطتينأو  اجلهاد،استعن به يف و، خذ هذامريها األيأ: ة وقالتأامر  إيلق تقدمتيثناء الطرأ يف و:قائدقال ال

ن، يل ااهديمام خ زجعل يفيقطعت الزائد منه ل والشعرت هذا ي ربينإ: ه بعض شعرها، قالتيت فينما فتحته رأيحو

  :قال القائد

                                                

.٤١اآلية :  سورة التوبة)١(



٣٥

  . علجاًقتل بسبيبي ثالثة سهام، لعل اهللا عرينأ مريها األيأ: قال يل و صيبينءنما التحمت احلرب جايح و

  م اهدجي وانيمع الصبجي .٧

بعد عشر  و،د منهميريذا  ما مرهأ يف  الناسريحت ودة من الزمن،يان مدة مديلم مع الصبكتي حمترماً اً موقراًإنسانرأوا 

 إىل تيف اهتديك و:فار من بلده، قالوا لهكانتصر بطرد ال وان،يشه من هؤالء الصبيج وفار،كارب الحيخذ أ نيسن

  . من الصغار البد يل:أس، فقلتي البار امتلئوا بروحكال أن تيرأ: قال، هذه اخلطة

   للحطبمي التقوكنفعيس يول .... قومتها اعتدلت إذا الغصونن إ

 ،ريقل من ط أناأفهل أ: ينفس يف  عشه، فقلتبينيمع عودة عودة لجي أنه تيأث ريتعلمت مجعهم من احلمام؛ حو

  .طفال صغارأ من ي عشابين أن نكمتأال أ  عشه من وحدات،بينينه إ

  

  فاركمام الأصمد ي نيهد سج جما.٨

 إطالقد يري وك عنىعفأ كامللن إ :قول لهيان لجهلم جاء الس دي ذات عيف وفار؛كسر عند الأن يد ااهدحأ

  .  السجنفسوف ختلد يف الإربة هذه البالد؛ و حمات يفأخطأ كنأتعترف له ب أن شرط على ،كسراح

قطعت قطعة  لو أنه علميل و،سالماإل عدم اعتناق خبطائه يفعترف ي أن بجي كامللن إ :اذهب وقل له: قال ااهد

د يا مثقل باحلدنأ السجن، و البقاء يفيل قدر أن  اهللا سبحانهيلقأسوف  ورباً ملا اعترفت ذا االعتراف،إرباً إقطعة و

 نيلقوا سراح السجطأرضه، وأخذوا قطعاً من أ وك حاربوا امللنياملسلم أن ن اتفقكل و... بهاينميإ  صادق يفينأعلم يل

  .هاياً فريسأان ك ة املفتوحة اليتيالقر على روهمأ و،ريساأل



٣٦

  بطال من األاًتي بتمىني .٩

دعنا : نيخردهم لآلحأ فقال ،نيالد وايون الدنؤنهم شيرون بكاذتي، نيبار املسلمكوم عدة من يذات اجتمع 

 نيدم املسلمخي ولد ون يلكي أن متىنأ: حدهمأ قال ،نافعل بي أن ذا حنب ما واهللا سبحانه على  التمين فراغنا يفينقض

قتل أ أن متىنأ: قال الثالث و،ل اهللاي سبنفقه يفأ هذه الغرفة ذهباً  مألون يلكي أن متىنأ :قال اآلخر و،عدائهمأجهاد يف 

 ذر، يبأ وعمار ويد اهلجريرش و االشتركمثال مالأبطال أ هذه الغرفة ون مألكي أن متىنأ: قال الرابع و.ل اهللاي سبيف

  .ناي من متنأفضل كيمتنن إ :قالوا والمه،كع يم، فاستحسن اجل جبهادهمسالماإلخدموا يل

  قهيالعدو طر على قطعوا. ١٠

مهدمة  أو انت حمفورة،كع طرقها يمج حيث إنا؛  إليهالًيدون سبجي م الوإذا  ة،يإسالمة يفار قركهامجت ال

 هدم يف عداء، تربعوا شهراً األكلموا بتحرنفسهم ملا عأ الشباب من تلقاء مخسة من أن نيق تبيبعد التحق واجلسر،

  .بطال األكولئأة من مهم يذا سلمت القركه وة،يالقر إىل عداء من الوصولن األكتمي ما اليكحفر الطرق،  واجلسور

  حلادمام اإلأ ىل القرك ضع السدود يفي .١١

ه ءعمال حيث إنالبلد،  إىل د منفذاًجينه مل كضالهلم، لإ وء شبانهغرا إلسالماإل بالد ىحدإحلاد املتلصص هاجم اإل

 ،حلادات اإلكعرفون حترين ي الذني مجاعة من الشباب الواعكث هنايمامهم، حأة رأوا الباب مغلقاً يقر إىل لما ذهبواك

ن مبعث هذا حلاد ع اإلأصحابنما حقق يح و،د اللحاد غزوهيرينورون من ي وعداء،مام تقدم األأقفون صداً يو

   .ان شاب مسلم واع نذر نفسه هللاكمنذ عشر سنوات  أنه ني، تبيالوع



٣٧

ة يفيك ونهمي دأموربصرهم بي وقلأ أو ثركأ أو  معهم شهراًىبقيعرف بعض شباا، فية يقر إىل ذهبيان كف

ة ياه لشباب القريإ  األوىلةيف بعض شباب القرية، حسب تعرية ثانيقر إىل ذهبيات، مث يحلاد واملغرالوقوف دون اإل

ا من أنه يعيمن الطب وة،يل قرك ات الشباب يفين مجعيوكت وة،يف قرلأثر من كأقاظ يإن من كمت حىت ذاكه وة،يالثان

  .اًضيأة يطراف القرأ نيحتص وةيل القركات ية معنويتقوبقامت  حىت اتي اجلمعك من تلريثك

  فارك الكلون تاج ملقبي  جماهدون ال.١٢

رادوا النجاة أن إ كمرهم امللأافر، فك الكاملل حضروا عندأ، وني من املسلم رجالًنيسبع على فارك سلطات الىلقأ

 على م عازمونأ و صالبتهمك امللىملا رأ ود،يري عطوه بلسام ماي أن بواأنهم ك ل،نهميرجوا من دخي أن من القتل

طلق سراحه، يك حىت ل واحد منهم تاج امللكل قبي أن ،اميان الثمن، اقتنع عنهم مثناً حلكنهم مهما يد على البقاء

  .ضاًي اكبوا ذلأنهم كل

 وصاله،أتقطعت  حىت ي القدر املغلحدهم يفأ ىلقأت، مث ي قدر من الزىغلين أب مرأصرارهم، إ ك امللىملا رأو

ن أ وصرارهمإ ك املليملا رأو .)١(﴾ ربنا منقَِلبونَ ِإىلنا إ ال ضير﴿: نهم قالواك، لكفعل م مثل ذلي بأن يهدد الباقو

  .طلق سراحهمأس نفع له، ي قتلهم ليف

  سالماإلجل نشر  شأنه ألكتري جماهد .١٣

ملا استفسروه عن  و،املرجع احترمه فوق العادة املتعارفة أن  الناسىاملراجع، فرأ أحد  إىلالعلم أحد أهل جاء

    الدراسة، يفيان معكهذا الرجل ن إ : قال،ببالس

                                                

.٥٠اآلية :  سورة الشعراء)١(



٣٨

ث مل يحو، ةيق ورد قريثناء الطرأ يف و مرجعاً حمترماً،كون هناكي ل بالدهىل إسافر ودرجة االجتهاد إىل وصل حىت

خر، فآثر البقاء وم اآليال وعتقدون باهللاي ة اليهذه القرن أهل إ :ل عن السبب، قالواأذان، سثرا للمسجد واألأها يد فجي

م ينها، باسم تعلك خربة سة يفيطفال القرأمع جيخذ أ وكهنا يبق ووطنه، إىل الرجوع على شيشظف الع يف كهنا

ن، فانقلبت يالد إىل همءدعوا آبا وطفالرب األ حىت ك،سالماإل ئمباد وتابةكة والءعلمهم القرايخذ أتابة، وكة والءالقرا

  .وطنه إىل ذهب وةي خرج من القركنذايح و،ني بضع سنة مسلمة يفيالقر

  ل اهللاي سبقتل يفيه مل  ألنيكبي .١٤

حاربت  وت، فقد جاهدريموت البعكموت :  قال،كاؤكمم ب:  قالوا لهيكبين، فرأوه يااهد أحد ت الوفاةكدرأ

 موت يفأن ، واآلالفينحيق مل يلتوفن اكله، ليسب يف استشهد أن  تعاىلاهللا دعوأنت كل مرة ك يف وراراً،كت ومراراً

  .جله ألىكبيو ؤسف لهيس هذا مما يلأ، ريوت البعميما ك يفراش

   عصر اإلرهابعلم القرآن يفي جماهد .١٥

مة من يقتلوا مقتلة عظ وقتلوه، وهينهم انتصروا علك، لني املسلمك، فحارم مليإسالمبلد  على فاركطر اليس

 القرآن السجن ؤقري ي الطالب الذويل ول من املعلمك على جعلوا و،دراسته وميكمنعوا تالوة القرآن احل و،نياملسلم

علمهم يوالدهم عنده لأ دعوي أن طلب منهميطفال اء األيولأ إىل العلم؛ فذهب أحد أهل األمرساء  ور سنوات؛عش

ذ ي تلم إليهرهاب؛ مث جاءقل اإل وجد خربة، مسب له يف أماً اليتيعلم يخذ أاً ريخأ خوفاً؛ وكبوا ذلأنهم كالقرآن، ل

  وقد الإن سنة، يرابع؛ فلم متض عشر وثالث وخر،آ



٣٩

ها يف والعلم، ولةي البالد عامرة بالفضكن بعد قرن من الزمان؛ تلخ ااهد، واآلي الشكت مدرسة ضخمة لذلي بن

  .الفضالء ولوف العلماءأ

  لبكال =افرك الك املل.١٦

د ي شد،همي القتل فريثك نياً ضد املسلمي ضاركاملل انك وة،يسالماإلبعض البالد  على فارك الكملو أحد ىتعد

  .منازلته واً مسلماً حملاربتهكمل اهللا ضيق حىت حجم املسلمون من منازلته خوفاً من سطوته،أقد  و م،كالفت

 تفتح يكون وقت الظهر لكي حىت خروا القتالأ : املسلمكوم اجلمعة، قال املليان صبح كشان يملا اصطف اجلو

 كل:  لبعض الشجعان من خواصهكلوقت الظهر قال امل راص أن ملا ورتل النصر،ي وستجاب الدعاءي و السماءأبواب

  .اًيافر حك الك بامللجئتين إذا ديتر ما

، فجاء كذ خطة امللي، عزم املنتدب لتنفنيداً، وملا قرب انتصار املسلمي شدان قتاالًك و،نيقي الفرنينشب القتال بو

وا ؤجا وه،ي القبض عللقواأ وافر،ك الكمة املليخ إىل وصلوا حىت ،نصف املنهزمة فاركرقون صفوف الخيمجاعة  وهو

 كقسم املل وة،ريبكاملسلمون منهم مجاعة  سرأ وولوا الدبر، وفار،كش اليسر جكان واً،ي املسلم حكاملل إىل به

مقابل  يف هيشترير من ك العسيف عليه نادوا: كافر، قال امللكال كاملل إىل ملا وصلت النوبة وره،ك عسني بىساراأل

(﴾ ِعند اللِّه الصم الْبكْم  ر الدوابِإنّ ش﴿ ، منهأفضللب كال ولب،ك
  من القتلنيفعل باملسلم ة به ملاياك نكذل و،)١

  .لبكمقابل  يف يافر، فاشترك الكذل اهللا امللأذا كه و،كاهلتو

   خفاءنظم يفيش يج. ١٧

  فار ك مث غزاها الني املسلمأيديانت بك رأوا منطقة سالماإلعشرة من علماء 

                                                

.٢٢اآلية :  سورة االنفال)١(



٤٠

االهتمام،  واألمر وجوب احلزم يف إىل رهمكاً قادهم فريخأ ونقاذ املنطقة،إجل نهم أليما بيروا فكفتفه، يفتسلطوا عل

 يف ظرف يسامل األي، ومت تسجإنسانلف أ ل واحد منهمكمع جي أن نهميمعون الناس للجهاد، وقرروا بجيخذوا أف

عرفون ي ش جلب اليتعجب الناس من ج وة،كاملعر إىل شيقودون اجلي خرجوا وهم نيوم املعي اليف وثالث سنوات،

ن مل يفار الذكد الي سقط يف و املغلظة،مياناألش بياجلمر أمرهم وأخفوا أالعلماء العشرة  حيث إنفصله،  وصلهأ

خذت أ وسالماإلحوزة  إىل دت البالديوقد استع الإض شهر ميمل  و،استعداد للحرب ، والاألمرظن ب على ونواكي

  .ن حممداً رسول اهللاأ و،اهللاإالّ  إله الن  أشهدأ: ياملنابر تناد

  اًجير تدركفرغون اتمع عن املني .١٨

قة يالطر أن حدهمأ ى، فرأير الطاغكة، فاجتمع مجع من العلماء لعالج املنيسالماإل البالد ىحدإ ر يفك املنىطغ

 الوعظ يقة هيالطر أن ث الثالىرأ و العنف،أعمالق هو يالطر أن خر اآلىرأ وومة،ك التوسل باحليدة هيالوح

مامه أ ة اليتريخذ امللعقة الصغأو...  هوييرأ:  قال،نتأ كيرأ ما و:لم، قالوا لهكتيتاً مل كحدهم ساأان ك ورشاد،واإل

ل واحد منا باهلدوء كأخذ يذا، كنعمل ه أن ،مامهأان ك يفرغ بسببها حوض املاء الذيخذ أ، وي ظرف الشايف

  .التوئدة وجيرر بالتدكنفرغ اتمع من املن

ل كر بكفرغه من املنيل واحد منهم بطرف من اتمع كخذ أ ف،هياستحسنوا رأ أن  بعد،عاًي مجكذل على فعزموا

 أو توسلوا بالسلطة، وأر، كقالع منإجل رمبا بذلوا املال أل وفهم،كهم ليذو ونيرون الفاعليانوا كالوسائل املناسبة، ف

مل متض سنوات  و،ينبغي ل مرض حسب ماكعالج  ومةكباجلملة عملوا باحل ود،يتذروعوا بالتهد أو سسوا مؤسسة،أ

  .اًيفاً نقيعاد اتمع نظ وصله،أواجتثوا املرض من  الإ



٤١

   استدراج اجلهاد.١٩

 جتماع بالشجاعاال إىل لةيتوسل ذه الوس وعطاه ابنته،أ بأن اجلهاد إىل  بعض الشجعاننياملؤمن أحد استدرج

  ...ه للجهادريذا سكه ول اهللا؛يسب يف قنعه بضرورة اجلهادي أن ن منكمت حىت ه،ينفخ روح اجلهاد فو

   ...نيز ااهدي جتهصرفه يفيما يك ،املال على حصليء، لايثراأل أحد ما تزوج شاب جماهد من بنتك

 هذا كمل أن الأ ول اهللا،ي سبقد قتل زوجها يف وراها، أ مانية حيغتبط الفتاة الفالن ألنينإ :ة لزوجهاأقالت امرو

  .تلقُ حىت قاتل واجلهاد إىل قنعت زوجها فخرجأ حىت ،االفتخار

  قي صنادبطال يفأ .٢٠

 اقترح مخسة من الشبان ك ذاني ح،ا إليهدوا منفذاًجيلما حاولوا مل ك والفتح، على بتأة يحاصر املسلمون قلعة عات

فاوض يش يس اجليرئ وة،يم ذاهبون عن القرأش ي اجلىرين أ و،ق مقفولة من الداخلي صنادوا يفوضعي أن نيااهد

  .ةيق القريداع الصناديإ يف ةيالقر

بطال من ل خرجوا األيجاء الل وة،يطة بالقريام احملك وراء اآلى واختفيشذهب اجل إذا  حىت،ذا فعلواكهو

قد قتل من الشباب  و،ةيش القريدخل اجل وفتحوا وظفروا بالباب، حىت ،ة من الداخليالقر أهل حاربوا وقهم؛يصناد

  .ىعلق األي التحق بعدها بالرف،اميأ إالّ بق بعدهايثخن اخلامس جبروح مل أربعة وأ

  سالماإلنقذ بلد أ تاجر .٢١

ر  إىل ذهب ومجع، واعتزل الناسأخسر رأس ماله  حىت ل جتارة،ك سر يفخيان كمه، ففل جنأالتجار  أحد انك

قود يرأوه نما يء الناس حيفوج وجن، قدنه إ :قال الناس حىت هله؛أو هو كعاش هنا ونة، ضرب خباًءيخارج املد

  هو  أنه ني تبك ذانيح وطردهم؛ي وارمحي وزمان؛ فار منذك احتلها النة اليتياملد إىل جحفالً



٤٢

ا  إمننهإ قاليحىت  و اعتزاله،مام الناس يفأون له مربر كي حىت ؛سرخي أنه علمي  مايشتريان كسر، فخين  أرادأ يالذ

تصل ية لية العرفينة حتت ستار من الشرعيرج من املدخي أن كراد بذلأقد  وه من رد الفعل،ينة ملا حدث في املدكتر

  . جناحري مهمته خجنح يف و، تراقبهنيشاء؛ بدون عين  مبكهنا

  الصالح على ك ابن امللريبي عامل .٢٢

ل كسبب  أن ى فرأاألمر دقق يف ولفساد املنتشر،ا ويستشرر املك املنىة رأيسالماإلبعض البلدان  يف حد العلماءأ

 كخدمة ابن املل إىل ذهبي أن يه وقة ظنها ناجحاً،ي طريف الإده جي فلم ، العالجر يفكف و؛يك هو القصر امللكذل

 اته السابقة اهلادئة،ي تنازل عن حكجل ذلاً، وأليب صلحت البالد تلقائمات األ وصلح االبنفإذا  ،صاحلاً نشأيل

 خذ يفأالولد،  إىل تت السلطةأ وكلملا مات امل و،شاءيما ك الولد ريبي أن نكمت وئة باملتاعب،ية امللاي احلاختارو

  .نشر املعروف ورك دفع املنقة يفيجنحت الطر وصلحت، حىت الدصالح البإ

  

  هتدون لالصالحيبالنجم هم و

بواسطة  وه،يف مهر حىت  النجومكفتعلم لذلن عالجه، كتمي ال و البالد؛ يفي الشر املستشريريالعلماء  أحد انكو

م كاحلا إىل  فذهب، زمانهم القائم يفكم بعد انقراض احلكاحل إىل أيتي ياسم الرجل الذ على صلحي أن نكالنجوم مت

 : قال،نعم:  قال الرجل،ديرأ ما يني هل تعطريبكء ي بشكبشرتن إ :تب، فقال لهكي ال وؤقري اً اليمأ فرآه ،املترقب

  .نعم:  قال الرجل،تكمل ذاإ كري وزجتعلين أن كاً، فهل لك ستصبح ملكنأ بكبشرأ

  : تابة، قال العاملكعرف الأال : تاباً، قال الرجلك كتب بذلكفا: قال العامل



٤٣

  .طاً، فرسم الرجل خطوكنيب وينيقة بيون وثكت حىت هذا الورق خطوطاً على فارسم

عهد   مباوىف وتابك بالورقة، وعرف الرجل ال إليهامل عقب حرب، جاء العم يفكاحل إىل جاء الرجل ملاو

  .كصالحات شاملة بسبب ذلإن العامل من كمت وفاستوزره،

  نذرون للمؤسساتي .٢٣

لة، ي والفضاإلميان تشع بس املؤسسات اليتيح تأسصالاإلمن  أن ى فرأ،حصالاإلة يفيك ر يفك فنيحد املصلحأ

تتبع يان ك أنه يه ول املال،يقة لتحصي، فاختار طرك ذلكلمي هو ال و،ايفكاملال ال إىل تاجحي كذل أن ىن رأكل

ذا كلهم فعلوا كحلت مشان إ نذروا نذراًي أن لم معهمكتي وم إليهذهبيان كل، فكن حتدث ملاهلم املشاياء الذيثراأل

 نير من ستثكأس يتأس يف بعد ربع قرن جنح وذاكه وة،يجل املؤسسة الفالنذا من املال ألكبذلوا  أو ،ريمن اخل

  . وجه الفساد والباطلتقف سداً يف و واحلق،اإلميانلة ويخذت تنشر الفضأ ،ةيإسالممؤسسة 

  جهزة احلساسةاأل على طرةي الس.٢٤

وجوب  إىل ىاً اهتدريخأ و،صنعي أن نكتميما ياً فير ملكفف البالد، ىحدإ  بعض القادة الفساد يفىرأ أن اتفق

 أن  إىلرهكصنع، فقاده في أن ينبغيما ير فكفي ظل النظام القائم، فذهب  يفحصالاإلأس من يث ي النظام، حيريتغ

مها  ونهما قلب الدولة النابض،ك ل، الدولةن يفيرين صغيجهازعلى  أوالً طرةيلسون باكت إمنا مكاحل على طرةيالس

 ب،يسالائل واألالوسن من استمالتهما حنوه مبختلف كمت حىت عمليخذ أ ف،ةيشيادة اجليجهاز الق ومنجهاز األ

  .جنح جناحاً باهراً وراقة قطرة من الدماء،إنظام صاحل، بدون  إىل  قلب النظامن يفي تعاون مع اجلهازكنذايحو



٤٤

  املةكنقذوا منطقة أ علماء ضحوا بنفوسهم ف.٢٥

 إىل محدهأذهب ي أن نهم يفي فتبانوا ب،افرةكة متأخرة  منطقة متوحش يفسالماإلروا يف نشر كمن العلماء فسبع 

 إىل دعاهم واملنطقة إىل حدهمأذا، فذهب كه وانهك من قتل ذهب الثاينإ وخرون ملعاونته،جنح ذهب اآل فإن املنطقة

  .خذوه وقتلوهأهم، فين الدعوة مل تنفع فكل واهللا سبحانه،

 هصل خربيمل ن إ نهأنهم بي بحسب التباين و،نه قتلأ الوقت احملدد، علموا بالعلماء الستة يف إىل صل خربهي ملا ملو

 يف جنح وذهب السابع ولهم قتلوا،ك و،السادس والرابع واخلامس والثالث وقتل، فذهب الثاين أنه  عالمةكان ذلك

قد ضربوا  و،نيشهدعالم الستة املست األكولئأدات يبتمه وة هذا العامل،ك بربسالماإل  القوم يفكولئأدخل  واملهمة،

  .اجلهاد وةي التضحمثلة يفروع األأ

  سالماإلجل  بنفسه ألى ضح.٢٦

 إىل جاء و،)١(هيذنأ ونف نفسهأل، قطع ي طوريكبعد تف و،سالماإل إىل فارك الكة ملي هدانيالقادة املسلم أحد رادأ

  عقلهىملا رأ و،دناه من نفسهأ وكبه امللول خدمته له، فقرفعل به بعد ط  مباني املسلمكاً عن مليكفار شاك الكمل

ثر كأسعده ي سالماإل أن ر لهكذي و،كاملل إىل سالماإلسن حيخذ القائد أ مستشاره اخلاص، فمته جعلهكح وهريتدبو

 دخل يف وكقلب املل يف سالماإلور دخل ن حىت ،كذل على ربهنيخذ أحمبتهم له، و وطاعة الناسإوجب ي وثر،كفا

 سالماإل دخل الناس يف همكن ملويد على الناس حيث إن و،سالماإل ته يفيدخلت حاش وة،يطواع و رغبة عنسالماإل

  . القائد ااهدكة ذلكبرب

                                                

  واملهم، واملشهوراألهمكان ذلك أهم، دخل يف مسألة اإلسالم بأن دخال مجاهري يف إ بالنسبة إىل ،كان التمثيل بالنفس مهماًإذا ) ١(

)دام ظله( منه ، فاملسألة تعود إىل رأي اتهد، بينهمااألمر على املهم، كلما دار األهمبني العلماء تقدمي 



٤٥

   من مهة عامل بطلني مسلمينيمال. ٢٧

فار، ك األرض أهل غالب ون هنا طالباً للراحة،كسأ ينإ :ر ذات مرةك فف، بلد مقدسن يفكسيان كحد العلماء أ

 من اجلهاد بالعمل، بد يل ف، الي بالساجلهاد على قدر أاله حيث إن و باجلهاد،سالماإلمر أقد  ون احلق؛ينون ديدي ال

عرف ي منطقة متوحشة ال إىل وصل حىت ،األرض ة، فجاب يفيسالماإل تبلغه الدعوة ملفخرج من بلده طالباً منطقة 

  .كغ هنايالتبل على تطاق معاشرم، فوطن نفسه ال ولغتهم

خذ أ من لغتهم، فئاًيتعلم ش و هلم،بعد ثالث سنوات زوجوه ببنت و،آنس به حىت دمه،خيخذ أ القوم وريبكفقصد 

بعد قرن من  و،ريثكتبعه مجع  و،سالماإل س يفيودخل الرئ الإ، فلم متض مدة نيل لطف ولك بسالماإل إىل رشدهمي

  .ني من املسلمينيتعاب ثالثة مال األكانت حصائل تلكالزمان 

  نقذ الناسيدخل السجن لي بطل .٢٨

اً ريخأقتنعوا، وي مل سالمقناعهم لإلإلما حاول ك وهم متعصبون، وفاركها هلأ أن ىنة فرأين مديااهد أحد ورد

حىت عرفهم يف ظهر جرماً ألذا  ون عواطفهم أرق؛أ وثر قبوال،كأون نفوسهم كن تأ والسجن البد أن أهل ر يفكف

  .بالسجن مخس سنوات عليه مكح

يا صاِحبِي ﴿: ث قالي ح)عليه السالم( وسفياً بي مقتد،سالماإلنشر ي كخذ هناأدخل السجن مرتاح البال، وو

ريقُونَ خفَرتم بابِن أَ أَرجم،نفذ يف و،)١(؟﴾السوانقضت سالماإل ثر السجناء يفكأدخال إن من كمت و قلو ،

  هم  وثر السجنكأخرج  والسنوات،

                                                

.٣٩اآلية :  سورة يوسف)١(



٤٦

 رفع،ي البالد لواء ك تل يفمسالصار لإل حىت د خارج السجن،التفوا حول ااه و،رشادغ واإليملون لواء التبلحي

  .ي ااهد املضحكة ذلكفق، بربخيعلم و

  سالماإلجل غتنمون القحط فرصة ألي .٢٩

ذ ية تنفيفيكرون يف كفيخذوا أن احلق؛ ولذا يالدنون يد يهلها الأ أن دخل مجع من التجار بعض البالد، فرأوا

 ،والدهم من الفقرأعون يبيالبلد  أهل خذأ حىت م،ي عظالبالد قحط يف  وقعنيبعد سن و البالد،ك تل يفسالماإلرسالة 

علموم معامل ي ولةيالفض على دربوميخذوا أ ود، األواللوفأفانتهز هؤالء التجار املسلمون الفرصة؛ واشتروا 

سهم د من مدار األوالكولئأنما زال القحط خترج يح وبعد عشر سنوات ون،ي جادنيعلون منهم مبلغجي و،سالماإل

 التجار كولئأة ك برب،يني فاستجاب منهم مالتعاىل،اهللا  إىل مدعوا قومه وة احلق،يلوأة وي مشاعل اهلدانيحامل

  .نيالواع

  سالمنفسهم دعاة لإلأ مطاردون نصبوا من .٣٠

 دان عدك وفر،ك بالد ال يفىنكالس إىل واؤالتج حىت ،سالماإل مسلمة من بالد ريهة مجايافرة غازكومة كطردت ح

 ي الطرق هأفضل أن أواام، فريك املسلمون باسترجاع كولئأر ك فكهنا و؛إنسانلف أ ني فوق اخلمسنياملطارد

داً يداً رويذا روكه و،عةيم املناصب الرف إليهطتينأات يفاكبدوا الأث يح وش فاخنرطوا،ي اجلك سلاالخنراط يف

 البالد من بالد كحتولت تل و،ريثكخلق ، واستجاب هلم سالماإل إىل دعون الناسيخذوا أد البالد، ويتسلموا مقال

  .سالماإلبالد  إىل فركال

  فارك عامل تطرد الى فتو.٣١

  نةياملد أهل ة حتت شعار جتارة خاصة، فهاجيإسالمنة يفار غزو مدكراد الأ



٤٧

 بلزوم مقاومة كنذاي املرجع حفىتأ و،ينيمرجعهم الد ويسالماإلقائدهم  إىل اتيلوف الربقأبرقوا أ واضطربوا و

 البلد أهل ستعملها؛ فقاوم البضاعةيال  وتعامل اي ال وهايشتري وال أحد بعهاي ال بأن ،ةي البضاعة مقاومة سلبكتل

 مقاطعة وهي العامل النبك ذلىة فتوكبة، بربيال اخليذأر جينة ي املدكخرج من تل و،لغاء املعاهدةإ إىل افركاضطر الحىت 

  .طاعة لهإ ورجعالبلد للبضاعة، استماعاً لنداء املأهل 

  حرق السفن فانتصرأ قائد .٣٢

 فلما ،متعة والزادحراق السفن واألإمر القائد بأ كهنا وفار،كبالد ال إىل عربوا البحر حىت  قائدنيش املسلميقاد ج

 همءعداأن أ ونهم الفرار،كمي البحر من ورائهم فال بأن :هيرهم فكّاً ذيهم خطاباً محاسي فىلقأ وهم القائدعأحرقت مج

 ،نتصرواين  أوأقتلوا عن آخرهم، ي حىت قاتلواي أن نيعدائهم، فهم بأ أيدين زادهم بإ ونهم املرور،كمي مامهم فالأمن 

  .عدائهمأ أيديسراء بأقعوا يأن أو 

 هم النصر،يالنصر، فرتل عل أو االستشهاد على نين، موطنيل الدي سبش لنداء القائد، فاستماتوا يفياجلاستجاب و

  .سالماإل  البالد يفكتل أهل دخلواأ و،لعباد وساسة ا، البالدكوا ملوصار وغلبواو

  نينقذ املسلمي بوجوب اجلهاد ى الفتو.٣٣

فار عن ك املرجع بوجوب طرد الفىتأ ود،يالتقل واي الفتمرجعهم يف إىل ، فهرع الناسسالماإلبالد  أحد فارك الاغز

 حىت اجلالد، على ثبتوا وس،يها النفس والنفية بذلوا فية ضارفار حماربكحاربوا ال والبالد، فحمل املسلمون السالح

  .اهللا، حممد رسول اهللاإالّ ال إله ها لواء يف فررفيخذ أ، وسالماإل إىل عادت البالد وفاركشف الكان

  



٤٨

  .نه رجع منتصراكحرقوا دار العامل وشردوه، لأ .٣٤

وجب أ ك هنانين ضعف املسلمكفار، لك ال املرجع بوجوب مطاردةفىتأ، فنيفار بعض بالد املسلمكاحتل ال

 منهم ىجن ورادوا قتله، ففر بنفسهأ وحاطوا بدارهأ حىت املرجع، على قوا اخلناقيض وفار،كطر اليالتخاذل، فس

نة، ية الثميتبه اخلطكها يانت فك وها،يحرقوا الدار مبا فأها يدوا العامل فجيمل  وفار الداركملا دخل ال وب،يسلوب غرأب

شف  حىت ك،ىلة والتقوينشر الفضيخذ أبعض البالد، و إىل ، بل راحكأبه لذليالعامل مل  نكعة، ليات الرفواملخطوط

  .رفعأثر وكأ النفوس انته يفكصارت م وزاً،يبلده عز إىل افر وانتصر املسلم، فرجع العاملكاهللا ال

  صمد ينه كمامه لأالقائد  أهل فاركقتل الي .٣٥

راد ألما ك وادة قائدهم البطل ااهد،يفار بقكاربون الحيالبلد  أهل خذ مجاعة منأ ف،ةيإسالمفار بلدة كطوق ال

 ،القائد أهل بعض على طروايسي أن نواكاً متريخأ و،الًي سبكذل إىل دواجيهله، مل أاستسالم  وفار دخول البلدكال

  .حداً بعد واحدهل واف عن القتال قتلنا هؤالء األكمل تن إ :قالوا له ومام القائدأوا م ءفجا

ه واحداً بعد ينيمام عأهله أفار كقتل ال و، اجلهاد والدفاعقصدون عمله، واستمر يفيأبه مبا ي ن القائد البطل ملكل

 ذاقهم عقاب ماأخلص البالد من شرهم، و وهمياً انتصر علريخأتزلزل؛ بل وقف موقف اجلبل الصامد، ويواحد، فلم 

  .بواكارت

  اهدونجيطفال األ حىت .٣٦

، ك واهلالري العزل مبختلف وسائل التدمنياملسلم على نقضمونيفار كال و بلد الثورة؛نت يفك :انيقال شاهد ع

   ومتهم،أ وبلدهم ونهميدافعون عن ديواملسلمون 



٤٩

 تيش املهاجم، فرأير الطائرات حترس اجليزأل مسعت ي نصف الليف ون،يااهد أحد تيفاً يف بينت ضكلة يذات ل

 بلغ العاشرة،يان من مجلتهم طفل مل ك وده،يل واحد منهم حربة بكخذ ألهم قاموا من فرشهم، وك تيالبأن أهل 

 فار،كد حماربة اليريخرج من الدار  وده،يد بيخذ قطعة من احلدأد السالح جيث مل يح وبوه من قبل؛ فقامأقد قتل و

ذا كه و،ينيم عأت النصر بيرأ حىت واتفار، فلم متض سنكال على نتصر هؤالءين أو  البد:ينفس يف  قلتكنئذايحو

  .فركال على سالماإلانتصر  وجنحت املقاومة

  واصلون اجلهاديهوف ك ظالم ال يف.٣٧

وم ير المي وعداء،تمنعون ا من األيانوا ك اجلبال، فقد حوصر املسلمون يف و،نيواملسلمفار ك النيوقعت حرب ب

  . القتالستمرون يفي وهوف املوحشة،كة والاملغارات املظلم إىل نوؤلجيماء،  ال وس هلم زاديل وومان والثالثةيوال

 صدقائنا،أهف مل جند بعض كث خرجنا عن اليعند الصباح ح وها،يمننا ف وهفاًكلة دخلنا يذات ل و:حدهمأقال 

ملا و جثة؛ على عثرنا حىت ناأيدي باألرضل من النهار، ذهبنا نتلمس يه الليز فيمي ان مظلماً الكهف كال حيث إنو

  إليهناإ وهللانا إ قلنا والدموع الساخنة، عليه بة سامة، فذرفنايدو أو ةيناها قد تورمت من لدغ احليخرجناها رأأ

(﴾الْعاِقبةُ ِللْمتقني و ِللِّه يوِرثُها من يشاُء ِمن ِعباِدِهاألرضو﴿راجعون، 
١(.   

  تخذون الغابة ملجأًي جماهدون .٣٨

ها، فانزعج املسلمون يافراً فكماً كجعلوا حا و،نيفار من املسلمكا غابة، فاغتصبها الط ية حتيإسالم ىانت قرك

   ىمام قوأطول  ون حولكيث مل يح و،كمن ذل

                                                

.١٢٨اآلية :  سورة االعراف)١(



٥٠

  .م راد اخلسائريإ وزعاجهملوا عصابات إلكفار، شك الكولئأ

 مبىن يف شعلوا النارأرمبا  وة،ية احلافظة للقري باحلامكتفت أو ل تقتليخترج الل وانت العصابات تتحصن بالغابةكو

  .ذاكه والغابة، إىل دراجهمأرجعوا  وافر،كم الكاحلا

 أهل نتفع، فعقد معيثر مما كأتضرر ي أنه ىرأ و نفسه،أس يفيدب ال وافر احملتل،كفوا الضعأو إالّ فلم متض سنة

  .هلهاة ألياً القركدراجه تارأرجع  وازات؛يخذ مبوجبه بعض االمتأة عقداً، يالقر

  نيمتنع ااهد م النار الي خراط.٣٩

 كجهز لذل وكامللو أحد جاء حىت فتحه، على قدروايلما حاول املسلمون مل ك و،ني ضد املسلمان بلد متحصناًك

 ئشاط إىل صلي يسالماإلسطول األ خذأ البحر، فنيالبلد من طرف املسلم إىل ان املدخلك وله عدته، عدأشاً ويج

  .افركش اليفظه اجلحيان السور حمصناً ك وة،يرسور الق عليه البحر املطل

افر كش اليان اجلكها مجاعات مجاعات، فيصعدون علي والسور من البحر، إىل نصبون السالمليان املسلمون كف

لبث ي  البحر، مث التساقطون يفي ونيترق عشرات املسلمحي ف،زمنة السابقة األم النار املتعارفة يفيهم خراطيلسلط عي

 إىل ن املسلمون من النفوذكمت حىت ذا،كه و البحر،قطون يفتساي وترقونحيبدورهم  وصعدوا السالمل،ي  أنخروناآل

ان كقدام مهما اره واإلك حتمل املقد ضربوا املثال الرائع يف و،يتلهم مئات القء ورانيكدها، تاريقالمتسلم  والبلد،

  .الثمن

  نتصر املسلموني منلة تعلم الصمود، ف.٤٠

 من نيلم املسأمريئس يسروا، فكحاربوا ثالثة فان وسروا،كة فانيحاربوا ثان وسروا،كفار فانكون الحارب املسلم

   الصحراء خربة يف إىل ذهب والغلب،



٥١

حائط اخلربة ساعة، وإذا به تلفت نظره منلة صغرية،   ظل استراح يفكهنا و،شهيقد تفرق ج ونفسه، على خائفاً

 املرة يفو،  مرةأربعنيمتت أ حىت ل مرة تسقط،ك يف وذا،كه ورابعة وثالثة وةي ثاند الصعودياً ترريبكطعاماً قد محلت 

  .صعاد بالطعام اإلنت منك متربعنياأل

 ،قدام رابعةشه واإليمجع ج على  فعزم،س بثالث مراتأيأ حىت قل من منلة أناأون كأهل  و: نفسهفقال القائد يف

  .حل حمله وافركهذه املرة، فطرد ال يف لهة ياحلرب، واتفق املوفق على قدمأفجمع فلوهلم و

* * *  

مثلة أ جداً من ريصغ وري صغجزء يه إمنا  خمتلف احلقول،، يفيسالماإللصور الرائعة للجهاد رناه من اكن ما ذإ

ن  أنا درساً واحداً هوي تعطيه وبطال،ء بالبطوالت واأليل املشرق امللي الطونيخ املسلمي تاراجلهاد الواردة يف

ذن اهللا إ بكنهم ذلكممغارا، أل واألرض مشارق  يفسالماإل نفوذ قاذ بالدهم، بل لبسطن إلوم لو تقدمواي النياملسلم

  .زياهللا بعز على كما ذل وتعاىل،

 ،)١(﴾الَّذين آمنوا ِفي الْحياِة الدنياِإنا لَننصر رسلَنا و﴿: من قائل خلف لوعده، بقوله عز ال وقد وعدهم سبحانه مبا

  لَن يجعلَ اللَّهو﴿: قالو ،)٢(﴾لَينصرنَّ اللَّه من ينصرهو﴿ :قالو

                                                

.٥١اآلية :  سورة غافر)١(

.٤٠اآلية :  سورة احلج)٢(



٥٢

   .)١(﴾ ِللْكاِفرين علَى الْمؤِمنني سبيالً

 يف لمة اهللاك، ونصرة نياملسلم وسالماإلعز  إىل يق اجلهاد املؤدي طركوفقنا لسلوي أن ول من اهللا سبحانهؤاملسو

  .وفق املستعانهو امل و،األرض

  

                                                

.١٤١اآلية :  سورة النساء)١(



٥٣

  

  تاب اجلهادك

  

  .الطاقة و الوسعبالضم مبعىن و، التعب واملشقة مبعىن،من اجلهد بالفتح هو

 تعبي أو طاقته، ووسعه يف بذل ماي، نسانتعلق باإليبسائر ما  أو باملال أو ان جهاداً بالنفسكااهد، سواء فإن 

  .بذل طاقة ووبةه صعيف فإن ان العمل بذل املالكن إ و،العمل عليه شقيو

 ، سواًءلمة اهللاكعالء إل يسب يف نسانتعلق باإليما  أو النفس أو  بأنه بذل املاليسالماإل يقد عرف اجلهاد الشرعو

 سبيِل اللَِّه  قاِتلُونَ يفما لَكُم ال تو﴿ :ما قال سبحانهك ،نينقاذ املستضعفإ أو ،سالماإللمة اهللا نشر كان متعلق ك

وفنيعضتس١(﴾الْم(.   

  .طانيلمة للشكانت الك بل ،اي العليلمة اهللا هكن كتغلبوا مل ت إذا البغاة فإن ، البغاةرد أو

  .ل حالك على اي العليلمة اهللا هكال فإ و،قيالتطب وذهان األلمة اهللا يفكعالء إاملراد ب أن ال خيفىو

ة ي سهل بعد معلوماألمرن ك ل،اسكاالنع أو لسنة الفقهاء بعدم االطرادأ  ورد يفيف اجلهاد الذينوقش يف تعرقد و

  .هتم ا املتأخرونيلذا مل  و،ةية من املباحث الواقعي باملباحث اللفظأشبهمثال هذه املباحث أون ك و،الغرض

  إليهبيوالترغ عليه تاب والسنة من احلثك الورود يف قد و،لةيفوائده جل و،ريثك ثوابه و،مياجلهاد فضله عظ مث إن

  .ريثكء اليالش

   ميكالقرآن احل يف ات اجلهاديآأما 

                                                

.٧٥ية اآل:  سورة النساء)١(



٥٤

   .نيالتدو إىل حتتاج أن ن مأشهر يفه

 واجباًن إ ،اجلملة يف تهيحمبوبعلى  أيضاً  والعقلمجاعام اإلية قي مجلة منها، بعد معلومكيلإ ف، السنة املطهرةيفوأما 

  .مستحباًأو 

حتت ظل  و،في السله يفك رياخل: ) عليه وآلهصلى اهللا(  قال رسول اهللا: قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب فعن

   .)١(النار ود اجلنةيوف مقالي والس،فيالس إالّ م الناسيقي ال و،فيالس

قوله  و،ق احلقيف الطريباعتبار فتح الس) في السيف( فقوله ، احلقيبقيف يتقدم احلق، مث بالسيف يبالس: أقول

دوا جيمل  الناس لو أن من املعلوم و.القوة وفية السيهو حتت را إمنا اس به عند النبقاء احلق معموالً أن باعتبار) حتت(

  .فيهو بالس إمنا امهمية، فقيسالماإل وةينسانن اإليعملوا باملوازيف مل يالس

 ،ف احلق مقالد اجلنةيالس أن املرادأو ، جمازاً ان مفتاحاً للناركغمد أن إ وجرد فهو مفتاح اجلنةن إ فيوالس

  .قالد النارف الباطل ميوالس

ف يخصوص الس  القوة الي ه،أشبهما  واتيمجلة من الروا يف لي باخلكذلك و،فياملراد بالس أن مث من الواضح

   .)٢(﴾أَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍةو﴿: لذا قال سبحانه و،ليواخل

 فاملسلمون مبعزل عن ، الرف وضع يفريخ يف هذا القرن األنيف عند املسلميالس أن األمرب يمن عج مث إن

هتم ي أن  امللوثة، فالالزمياديخذ مبقبضه األأي و الوافدة،ئه املبادريسي فإمناف يدهم سيب وهميان فكوإذا  ،فيالس

  .ني املسلمأيدي إىل فيعادة السه إلياملسلم الرت

 أن نكمي  الني املسلمري غأيدي وقعت ب اهلائلة اليتىالقو بأن الم اطراداً فلنستطردكهذا ال إىل ث وصلنايحو

  ر كفي ال أن لزمي و،ة حاليأ على  املسلمنسانتجاهلها اإلي

                                                

.١ ح جهاد النفسأبواب من ١ الباب ٥ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٦٠اآلية : نفال سورة األ)٢(



٥٥

  .اجلهاد و اجلهودىقصأاً بدون بذل يوضاع تلقائة حول تبدل األيانياراً صبكفأاملسلم 

 اجلهاد واجب  بل،)عليه السالم(  املنتظري املهداإلمام إالّ صلحهي ال ومت  قداألمرن إ قول املسلمي أن نكميما ال ك

ف يل السي فالالزم حتص)ة والسالميآالف التحعليه (  اهلماماإلمامد يح العام بصالاإلان كن إ و،اميالص وةالصالك

  .قامة احلقإل

 ،عيالتصن و،قي والتنس،في التثقيه: بعد مخس مقدمات إالّ هيد املسلم الرتيصل بحي ف اليالس أن ىرأ يوالذ

  .نيوكالت و،سيالتأسو

قه ين تطبكميف يك و،سالماإلهو  ل مسلم ماكعرف يث ي حب،ةيقية التطبيسالماإل بالثقافة نيف املسلميتثقفالالزم 

  . الظروف احلاضرةيف

عليه (  عليما قالك، أشبهما  ومية بالتنظيسالماإل خمتلف احلقول  يفنيلعاملق اجلهود لي الالزم تنسكذلكو

   .)١(مكمرأ نظم اهللا اهللا يف: )السالم

 احتج: )عليه السالم(  علي فقد قال،يديون حتت األكيدام حمتاجاً  املسلم ما فإن ،سالماإلع بالد يلزم تصنيما ك

   .)٢(هأمرين كمن شئت ت إىل حسنأ و،هرين نظكاستغن عمن شئت ت و،هريسأن كمن شئت تإىل 

 بأن نياملسلم إىل رتد الثقةي  حىت،أشبهما  وةياجتماع وةيصح وةية من ثقافيسالماإلس املؤسسات يلزم تأسيذا كهو

 ةيبد من املدارس الغرب ال أنه تصورواي ال و،يإسالمج  على اتيتوا باحلاجأي أن  علىم قادرونأ ونفسهمأثقوا بي

 ،سالماإلها يرتضي حنو على س املدارس املنظمةين تأسكمن املم أنه عرفواي بل ،شلل االقتصاد واجلهل أو كالبنوو

   .ةيإسالمال ال نيالقوانعلى  و،الربا على يحتتو ة مبا اليرف االقتصادس املصاي تأسكذلكو

  فإنة يعمل وةيه علميإسالمات ين ذهنيوك فهو عبارة عن ت،نيوكالتأما 

                                                

  .٤٧ انظر ج البالغة الكتاب رقم )١(

  .٤٧ انظر ج البالغة الكتاب رقم )٢(



٥٦

  .ال خيفىما ك ون حمفزة للعملكت الثقافة اردة ال 

 لئال خنرج عن ،ا القدر منه ذيتفك ن،ليحبث طو إىل تاجحيف يالس على ليرناه مقدمة للتحصك ذيهذا الذو

  . واهللا املستعان،كثر من ذلكأاملوضوع 

صلى اهللا (  قال رسول اهللا: قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ما : اجلهادلىات احملرضة عي فمن الروا،انكف يكو

 اجلمع يف ووفهميهم متقلدون بس وهو مفتوحفإذا   إليهضونمي ،نيقال له باب ااهديجنة باب لل: )عليه وآله

 حمقاً يف وشتهيفقداً يف مع ولبسه اهللا ذالًأاجلهاد  كفمن تر: )صلى اهللا عليه وآله(  قال،ة ترحب مكاملالئ واملوقف

   .)١(ز رماحهاكمرا ولهاي خك بسنابميت أعزأاهللا ن إ نه،يد

 .)٢(وفهمية الغزاة لسيردأن إ و،ة اجلنوهلم يفيا خيالغزاة يف الدن وليخ:  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللاو

  .السمو و شارة الرفعةيه و،وفي اجلنة السهم يفءردا أن ن املراد أالظاهرو

ا حممد من ي:  قال،فرح به قليب وينيمر قرت به عأ ب)عليه السالم( لي جربئخربينأ:  قال)صلى اهللا عليه وآله( عنهو

   .)٣(امةيوم القيانت له شهادة كصداع أو  صابه قطرة من السماءأل اهللا في سب يفكمتأغزا من 

ة من ثر إىل كتاجحي اآلخرة  يفنسان اإل ألن)ةياملدال(بـ احلاضر  العرف  يفىسمي املراد به ما أن الظاهر: أقول

  .عيالشف وديد والشهياملؤ إىل اجيمن االحت وهوال من األك هنا ملا يف،شارات الشرف والشهود

   .)٤(جاهدوا تغنموا: )يه وآلهصلى اهللا عل( قال رسول اهللاو

 بالبارقة فوق ىفك:  قال،قربه يف )عذبي اليأ(فنت ي د اليما بال الشه: )صلى اهللا عليه وآله( ل لرسول اهللايقو

   .)٥(رأسه فتنة

   قال ،ريبص أيب عنو

                                                

.٢ ح من جهاد العدو١ الباب ٥ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٣ ح من جهاد العدو١ الباب ٦ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٢ ح من جهاد العدو١ الباب ٦ ص١١ ج:لوسائل ا)٣(

.٥ ح من جهاد العدو١ الباب ٦ ص١١ ج: الوسائل)٤(

.٤ ح من جهاد العدو١ الباب ٦ ص١١ ج: الوسائل)٥(



٥٧

   .)١(ل اهللاي سبق دمه يفيهرأ وقر جوادهمن ع: قال ،أفضل اجلهاد يأ: )عليه السالم(  عبداهللايبقلت أل

 :ةيمأ بعض خلفاء بين إىل رسالته يف )عليه السالم( جعفر بوأتب ك:  قال)عليه السالم(  الباقرأصحابعن بعض و

فضل  و،عمالاأل على  فضله اهللا عزوجليع اجلهاد الذيض  ما)نيخر املسلمأسباب تأاملراد من  أن الظاهر( كمن ذلو

 اهللا ىبه اشتر و،نيدفع عن الديبه  و،نيه ظهر به الد ألن،الرمحة واملغفرة و الدرجات يفالًي تفض،العمال على عامله

  الغالب ألن عدم االعتداءيأ(ه حفظ احلدود يهم في اشترط عل،عاً مفلحاً منجحاًيمواهلم باجلنة بأ ونفسهمأ نيمن املؤمن

 عبادة اهللا ىلإ و، من طاعة العبادطاعة اهللا إىل الدعاء)  احلرب قبل الشروع يفيأ (كول ذلأ و،)دونعتي نياحملاربأن 

س الدعاء من طاعة يل و،هلهأ سيب و قتلىبأة فياجلز إىل ي فمن دع،ة العبادية اهللا من واليوالإىل  و،من عبادة العباد

  .)لفكي مل يأ(لف دون طاقته، ك و،مل ختفر ذمتهو ، عليهتعدية مل ياجلزب أقرمن و، طاعة عبد مثله إىل عبد

 بسنة من ك ذلعمل يف و،تهري بسكذل يف ري سسيب ولان قتاكن إ و، خاصةري عامة غنيلمء للمسيان الفكو

لف كي و،همايإاجلهاد بعد عذر اهللا عزوجل  على نفقونيدون ما جي ن اليالذ وعرج واألىعملف األك  مث ما،نيالد

 أهل )ان املسلمونكذا ك هيأ (انواكمنا إ و،)ريعرج والفقاأل وىعمقه األيطي ال  مايأ(قون يطي ال قون مايطين يالذ

بقون يبعضهم  واجلهاد، إىل بعثوني نيون بعض املسلمكي أن  اليأ( البعوث نهم يفيعدل بيه يليقاتلون من يصر م

  ،)ءة اخللفايحاشك نيحيمستر

                                                

.٧ ح من جهاد العدو١ الباب ٦ ص١١ ج: الوسائل)١(



٥٨

بقاً انوا ساك يأ(ع اهللا ي مؤجتر بعد بريجأ: نيرجل) ناهدون اآلجين ي الذيأ(عاد الناس  حىت لهك كفذهب ذل

جارة إ و رزقاًاألمرصبح أن واآل )١(﴾فَاستبِشروا ِببيِعكُم الَّذي بايعتم﴿: ه قوله سبحاناهللا يفا عويبا جل مااهدون ألجي

 ياملال الذ أن ىرينه أك وجرهأستينه أك املال للمجاهد، يعطي ي الذيأ(جر صاحبه غارم أمست و،)اءاألمرللناس 

عذرهم اهللا أ حرفوه، قد ) اجلهادعلموا معىن أن  بعديأ(بعد عذر اهللا ) عوض ذهب بال وعطاه للمجاهد قد غرمهأ

) العز واحلج سببا الغىن ون اجلهادأل(افتقر الناس  و)ما ذهب اجلهادك يأ(ذهب احلج  و، فخالفوه) هلمحكامان األيبب(

 قام هذا، فرد اجلهادأممن قوم أمن  و،)احلج و اجلهاديمك عوج حيأ(ممن عوج هذا ) عوجاجاًإثر كأ يأ(عوج أفمن 

   .)٢(مي عظأ خطكذلن إ العباد، على  وزاد اجلهاد،العبادعلى 

 أن إىل ائهيولأ فتحه اهللا خلاصة ، اجلنةأبواباجلهاد باب من  فإن ،بعدأما  : قال)عليه السالم( ني املؤمنأمريعن و

لبسه اهللا ثوب أه كفمن تر) قة خ ليالوث(ة يواقجنته ال و،نةيدرع اهللا احلص وى،هو لباس التقو: )عليه السالم( قال

م يس و،ع اجلهادييل احلق منه بتضيدأ و،سدادقلبه باأل على ضرب و،القماءة وث بالصغاري ود،مشله البالء و،الذل

   .)٣(منع النصف واخلسف

  .اهللا املستعان و،اهريغ والبحار وكاملستدر و الوسائلدها الطالب يفجي اليت ،ةريثكات الي من الرواك ذلريغإىل 

  

  

    

                                                

.١١١اآلية :  سورة التوبة)١(

.٨ ح من جهاد العدو١ الباب ٧ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٢٧اخلطبة :  ج البالغة)٣(



٥٩

 نأحيث  وف،يلكز منهما قبح التي املمريغ إىل بالنسبة عليه دلي و،البالغ العاقل على ب اجلهادجي إمنا :)١ مسألة(

  .لفهما باجلهادكيمل  أيضاً صول ـ فالشرع األما حقق يفكلشرع يف سلسلة العلل ـ م به اكم به العقل حكلما حك

رفع القلم عن : )السالم وصالةالعليه ( فهما عموم قولهيلكعدم ت على لينهما، فالدلز مياملم إىل بالنسبةوأما 

 ف بالبلوغيلكل تكاشتراط  على دل ما و،مجاعاإل إىل ضافة باإل،)١(قيستفي حىت عن انون و،تلمحي حىت الصيب

  .ف مايالكتاب احلجر من اشتراط التك يف وول الوسائلأر يف ك مما ذ،لعقلاو

ه من ياملسحة اليت ف فإن مطلقاً  مبقدار جنونه اللفكي ال إمنا نهأ ب،فاًي انون جنوناً خفاملناقشة يف أن ظهري كبذلو

  عند العرفمور األيف عليه عتمدي  ال وألنه،دلة أوالً األطالق إل، موردهاست يفيف بقدرها، ليلكة يف التيافكالعقل 

  .زياً، فحاله حال الطفل املميالعقالء ثانو

 وجب لتوقف ،الطفل للدفاع أو ل انونيتشغ على نيلفون قادركان املك و،اًيان اجلهاد دفاعك إذا ماينعم ف

 أيضاً واناتيل احلينوا من تشغكلو مت أنه ماك .ما إليهف موجهيلكالت أن  ال،لةاآلكنئذ ي، فهما حكذل على الواجب

   .ال خيفىما كخر آهذا مبحث  ووجب،

  . دور اجلنونان جمنوناً يفكن إ ون مبجنون اآلسيه ل ألن،فاقةحالة اإل يف بجي يردواانون األيف و

  

                                                

  .٢ ح القصاص يف النفسأبواب من ٣٦ الباب ٦٦ ص١٩ ج: الوسائل)١(



٦٠

  .العبد جهاد على سي فل،احلر على ب اجلهادجي إمنا ):٢ مسألة(

(﴾ٍء  شي  علىعبدا مملُوكًا ال يقِْدر﴿ :تعاىلتاب قوله كمن ال عليه دليو
ء يفشأ: )عليه السالم( مة قولهيبضم. )١

  .)٢(ءيعظم شأء بل ياجلهاد شأن   يفكش  ال فإنه،؟القالط

  .هي عدم وجوب سائر الواجبات علك ذلى مقتض:قالي ال

  .نقول خبروجه عن العموم أن العبد لزم على علمنا وجوبه وءيان شكلما ك :قاليه ألن

ال علَى الّذين ال يِجدونَ ما ينِفقُونَ  و ال علَى الْمرضى ولَيس علَى الضعفاِء﴿ :تعاىل بقوله كذل على أما االستدالل

جرح﴾)
 كان ذلكه كحلنا ملأالعبد لو  أن  حىت،ريالظاهر من اللفظ الفق إذ ،هيمافال خيفى ما عن املختلف فك ،)٣

  .ه عبد ألنالعبد على  عدم الوجوبريهذا غ و وجب،ريعانة الغإوجد بفإذا  ،نفقي د ماجي خاصاً بعبد ال

  .العبد على عدم الوجوب على ةيه باآلريغ واستدالل اجلواهر يف ظهر ماينا ركمبا ذو

 سالماإل على ع احلريبايان ك )صلى اهللا عليه وآله( النيبأن  يرو ما:  منها،اتيالروا عليه دلي ف،ما السنةأ

   .)٤( دون اجلهادسالماإل على العبد و،اجلهادو

 ىعل ال و،استغنوا عنهم د جهاد مايالعب على سيل: قالأنه )  السالمعليه(  علي عن،سالماإلما عن دعائم : منهاو

   .)٥(بلغ احللمي من مل ىعل ال و،النساء جهاد

العبد  على ان اجلهاد واجباًك لو أنه  مع،)٦( االنصراف لعبده جون يفذنأ )عليه السالم( ني احلساإلمامن إ :نهامو

  .كن وجه لذلكيمل 

                                                

.٧٥اآلية :  سورة النحل)١(

.٥٠ح ... ماء يف العقود على اإل٣٠ الباب ٣٤٧ ص٧ ج: التهذيب)٢(

.٩١اآلية :  سورة التوبة)٣(

. اجلهادأحكام من ٨٩٩ ص٢ج:  املطلبى منته)٤(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٤ الباب ٢٤٥ ص٢ ج: املستدرك)٥(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٤ الباب ٢٤٦ ص٢ ج: املستدرك)٦(



٦١

  لضعف سند،ن له وجهكي مل ، بل الشهرة احملققةى املدعمجاعات لوال اإلي ذه الروااالستدالل أن نصافن اإلكل

تب فلسفة ك يف ورةكمة مذكحل أيضاً حرار لألذنأ )عليه السالم( ني احلساإلمامن  أذإ. ضعف داللة الثالث ونياألول

  .)عليه السالم( نيضة احلس

 )عليه السالم( ني املؤمنأمري إىل  جاءرجالً أن للمرسل واتطالق لإل،ايفكسما عن اإلكما القول بالوجوب أ

  فقال،يدي بكجاهد معأ و بقليبكنصحأ و بلساينكدعو لأ أن  علىكعيباأ كديبسط أ ني املؤمنأمريا ي:  فقال،عهيبايل

   .)١( عهيده فباي يف  فصفق،عبد:  فقال،م عبدأنت  أأحر :)عليه السالم(

 ذإ ،ك ذلريان غك )عليه السالم( مة سؤالهكح أن  يفإشكالال  ذإ ،صالأه ياللة فد  الرسالاإل إىل ضافة باإلفإنه

  .ال خيفىما كن وجه للسؤال كياجلهاد مل  عليه بجي إنسانل ك أن انيمة بكان احلكلو 

  

                                                

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ٤ الباب ١٥ ص١١ ج: الوسائل)١(



٦٢

عدم  على د اجلهاىبقي  املوىل إذنفإذا ، املوىل إذناملانع عدم أن  ال،ة مانعةيالعبود أن دلةالظاهر من األ): ٣ مسألة(

  . اجلوازأيتي اإلذنمع  أنه  بل املفهوم منه، الوجوبأيتي اإلذنمع  أنه فهم منهي  الةياآل يف عدم القدرة فإن ،وجوبه

 ملانع ا ألن، عليهبجي ا الياملها أن ماك اجلهاد، ه ساقط عنكه مملو ألنكاململو أن هريغ وظاهر خرب الدعائم أن ماك

  فال،اريا توجب االختإ حصة العبد، بل ة يفيتوجب احلر اة الياملها إذ ،فسهة ن حصيف حىت ة موجوديهو العبودو

ه ريغ وقن اخلروج هو العبد القنيالقدر املت أن ى بدعو،اتطالق حصة نفسه باإليف عليه وجوبه على جمال لالستدالل

 يروجه هو القن فاملبعض الذقن خيان املتكلو  ذإ ، بوقت حصة املوىلكانتقاض ذل إىل مضافاً. طالق اإلداخل يف

  .ال خيفىما ك  حصة املوىليف عليه  فال وجه لعدم الوجوب،طالقاإل يف حترر بعضه داخل

  نعم الظاهر الوجوب يف،هيب علجي أنه  ال، جاز لهذنأ إذا أما ،حراماً عليه ان اجلهادك للعبد أذن املوىليمل  مث إن

توصلت  بأن اًيصلدفاعاً تو أو ،فارك النيداهم املسلم إذا ماك ،اًياً ابتدائان دفاعك سواء ،أذنيمل  أو ذنأ ،حالة الدفاع

 أمهية  يفإشكال الو ، أيضاًقسم من الدفاعه  ألن،ديساعدهم العبيمل  االزام لو إىل ي اجلهاد االبتدائ يفنيحالة املسلم

  .اهللا العامل و،دلةسائر األ على  هذا احلالد يفيالعب على قدم الوجوبي ف،لشارع بنظر اكذل

  :ةكفذل

   :أمور أحد  منأشبهما  و احلربىسرالبد أل

 ،ةية ماليانت فدك أو ،افركؤخذ من الية مبقابل مسلم يانت فدك سواء ،هم بالفداءما إطالقإو ،هم باملنإطالقما إ

  .سجنهمما إو ،شراف السادةإداً حتت يجعلهم عبما إو ،قتلهم عن آخرهمما إو

   ،ذهامإ ول البشريوجب تقلينه إ و،سالماإلوجب وصمة ي أنه  إىلضافةباإل والقتل قساوة حيث إنو



٦٣

 ال أنه  إىلضافةدارة السجون، باإلإمصارف  واهل الدولة بالنفقاتكرهاق لإ وبت املواهبك السجن كذلكو

  .سالمة لإليلهم جبهة معاديكتش وفرارهم ونفسهمأم السجناء يؤمن من تنظي

م كفمن رآه احلا. الفداء واالستعباد و املن،ةي قرر الثالثة الباقسالماإلضرار فألسجن ا و القتلان يفكث يح: أقول

من رآه صاحلاً  و،ةيمنه الفد خذأة يخذ الفدمن رآه صاحلاً أل وه،طلقأو عليه من عليه نمي  ألن صاحلاًيسالماإل

  .  فرصة املؤامرة، استرقهىتعط  آخر المن جانب و،ستفاد من مواهبهيمراقبتهم ل ونظار السادةألالسترقاق جلعله حتت 

  .ن حل سواهكمي  اليد الذي هو احلل الوحد ذا املعىنينظام العب أن عرفيمنه  و،حكامهذا موجز األ

 اءيبرأل من خطف اكان سائداً آنذاك يالشرق فهو نظام العبد الذ وواتبعه الغرب) ولنكآبراهام لن(لغاه ما أما أ

ع جثة يتشر(تاب ك ما جتده يفك ،بشع الصورأء بيون بري مليتائلة استعبدوا مي طوريمدة غ م يفأ حىت ،استعبادهمو

  .هريغ و)االستعمار

 كيفكي و،خ سواداً بقتل الناس وسجنهميوا صفحات التارؤ ملد ذا املعىنيأخذون بنظام العبي ث اليم حأما ك

   .هريغ ويره املودودكما ذك ، واحدق نظامي تطب فالحاً يفينيقتل مخسة مال) نيتالس( أن تعلمأن 

   .ةي محلة واحدة باسم الثورة الثقاف يفنيونيقتل مل)  تونغيتسوما(و

  .مدهش حقاً وتب مذهلكدث عنه الحي يء الذيب فالشيغرف التعذ والسجونأما 

  



٦٤

جلملة من  و، اجلملةاً يفإمجاع كذل و،اًين دفاعكي مل ي اجلهاد الذورة شرط يفكلذا أن الظاهر): ٤ مسألة(

 اهدون يف زمن الرسولجين كيالنساء مل  فإن ،مرةة املستريالس و،)١(سالماإلة املتقدمة عن دعائم يالرواك ،اتيالروا

  .هميظهر منها عدم وجوبه علينادراً ندرة  الّإ زمن اخللفاء يف  وال)صلى اهللا عليه وآله(

  .ةي اتفاقأشبهما  وبةيقصة نس أن من املعلومو

  فجهاد الرجل،النساء والرجال على تب اهللا اجلهادك: صبغ بن نباتةأ خرب  يف)عليه السالم( نيؤمن املأمريلقول و

الظاهر منه  فإن .)٢( زوجهاىذأ من ىتر ما على تصرب أن ةأجهاد املر و،ل اهللايسب يف قتلي حىت نفسه وبذل مالهيأن 

  .هايل عدم وجوب اجلهاد علينة التفصيبقر

 على ةري والغ،ميتأرجال  على ب اهللا اجلهادتك: )صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللا،تاي عن اجلعفريواملرو

   .)٣(ديجر شهأعطاها اهللا أ، فمن صرب منهن واحتسب ميتأنساء 

اجلهاد فإن  :ةكاملعر إىل م وهب ملا خرجت أل)عليه السالم( ني قال احلس، قصة عاشوراءاللهوف يف يف ياملروو

  .)٤(مرفوع عن النساء

  .األمهية منها  الدفاع اليتأدلة من عموم أيتي و ملا تقدم،النساء وجب على ان متوفقاًك واًيان دفاعك إذا نعم

  ألن،ها اجلهاديب علجي ل الك املشى فاخلنث،لوجوبا اشتراط الرجولة يفدلةمجلة من األظاهر  أن ث عرفتيحو

 الوجوب أدلة مشلته ىنثأوا ك  يفكشفإذا  ،نوثةاملانع األ نإ قالي  ألنجمال وجب فقد املشروط، فاليفقد الشرط 

  .املطلقة

                                                

.٣٤٢ ص١ ج: الدعائم)١(

.٣٢٩ ص١ج:  والفروع،١ ح جهاد العدوأبواب من ٤ الباب ١٥ ص١١ ج:الوسائل) ٢(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٤ الباب ٢٤٥ ص٢ ج: املستدرك)٣(

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ٤ الباب ٢٤٥ ص٢ ج: املستدرك)٤(



٦٥

 فالظاهر ىنثأ أو  رجلي هىاخلنثن إ قلناإذا  أما ،دلةظهر من مجلة من األيما ك ،عة ثالثةي طبىانت اخلنثكن إ هذا

 ،جبات الرجال والنساء بوايتأت أن هايب علجي أنه صول األقد حققنا يف إذ ،مجايلب العلم اإلها من بايالوجوب عل

ها يب علجيما إ  تعلمي فه،مك وحدة جنس احلمجايل حتقق العلم اإلب يفجي  ال فإنهالنساء، وت الرجال حمرماكتترو

  .تتحجب مثالً وجتاهد أن  فالالزم،ها السفوريرم علحيما إو اجلهاد

  



٦٦

ظهر أ من اهلم و،)١(﴾س علَى الضعفاِءلَي﴿:  لقوله سبحانه، العاجزخ اهلميالش على ب اجلهادجي ال): ٥ مسألة(

  . صل اجلهادأة يحرج على ادةي زاهلم على اجلهاد حرج أن من املعلوم و،ل عدم احلرجيلدل و، الضعفاءفرادأ

  .ل احلرجيدل على مكل اجلهاد حايدلن إ :قالي فال

مر  أل،حرج خارج عن اجلهادإىل   ال بالنسبة،ستلزمه اجلهاد من احلرجيما  إىل م بالنسبةكل اجلهاد حايدلإذ 

   .ئطار

س يهذا احلرج ل و،ي العادنسانس باإليق إذا مايداً فيوجب حرجاً شدي نساناإل إىل اجلهاد بالنسبة أن احلاصلو

 ، نفسهربط له باجلهاد يف  الي حرج خارجكاان هنكإذا  أما ،ي املوضع احلرج اجلهاد وضع يف ألن،مكرافعاً للح

  .ومتهكحلى  عىبقيل احلرج يفدل

 ائن اتفاقاً ـ فالك املالزم ـ بل الرياحلرج غ أما ،ل اجلهادياحلرج املالزم للجهاد مرفوع بدل: ن شئت قلتإو

   .حيالتنق إىل  حتتاجلة بعدأانت املسكن إ و،حرج الل يشمله دليرفع اجلهاد له، ف على ليدل

وجوب  على ،مكنفسأ ومكموالأجاهدوا ب وثقاالًانفروا خفافاً و: ظهر عدم داللة قوله سبحانهيرنا كمما ذو

  .الوجوب على  حرب الطفابن عوسجة يف ونيعمار يف حرب صفكوخ يا ال داللة حلضور الشمك ،اهلم على اجلهاد

 ويلأ أن لى عدل  مما،)٢(﴾ال يستِوي الْقاِعدونَ ِمن الْمؤِمنني غَير أُوِلي الضرِر﴿: بقوله سبحانه عليه ستدليبل رمبا 

  . س حمال للوجوبي لخ اهلمين منهم الشيالضرر الذ

  .مك فاستصحاب الوجوب حم، احلدكذل إىل  الوصول يفكش ولو

  

                                                

.٩١اآلية :  سورة التوبة)١(

.٩٥اآلية : سورة النساء )٢(



٦٧

 على ينينه واجب عأ قال بيب الذيد بن املسي خالفاً لسع،ما قال به املشهورك ،يفائكاجلهاد واجب ): ٦ مسألة(

  .همريغ على اًيفائك ،صحابة الرسول على اًينين عاكنه أث قال بيلبعض علماء العامة ح وحد،أل ك

  .أيتيما سك ، الستةدلة باأل:استدل املشهور

ون كاملراد أن  أو ن،يخرة سقط عن اآليفاكه الي به من فىتأ فإن عياجلم على الوجوب أن يفائكهل املراد بالو

 تعاىل،اهللا  قوم به عندي يالبعض الذ على الوجوب أن املرادأن  أو ل البدل،يسب على ةيفاكه اليمن ف على الوجوب

 على ن املراد الوجوب أوأامه به، ي عندنا قبل ق جمهوالًكان ذلكن ك ل،فقط عليه ان واجباًك أنه نيد منه تبيقام زفإذا 

  .ي هيعة مبا هيالطب

  .قوال مجعل من هذه األكقال ب

  .خرونقام اآل إذا مايعقاب ف ال وثواب ث اليع حياجلم على ما فائدة الوجوبنه إ : األول علىردين كل

  .هريغ أو هو أنه  ال، هو هوإنسانل ك ف،مصداق للفرد املردد النه إ :الثاينعلى و

هو خالف ظاهر اخلطاب،  و، قام به دون سواهيالذ على الوجوبن إ قالي أن نكميف يكنه إ :الثالثعلى و

   .حدأقم به يمل  إذا وجوب ال أن الزمه أن  إىلضافةباإل

  . ضمن الفرديمنا هإ و،اخلارج يف حتقق هلا عة اليالطبن إ :الرابععلى و

 إىل قرباأل لعل القول الرابع هو و،حاًيتنق شارة الإ كرنا ذلكلذا ذ و،صوللة حمله األأ املسلالم حوكال: أقول

  .لهيخالف هذا القول البد من تأو على دلةدل من األ ما و،الصواب

فَلَو ال نفَر ِمن كُلِّ ِفرقٍَة ِمنهم ﴿: قوله سبحانهكتاب ك بال،قوهلم  على فقد استدل املشهور،انكف يكو

   )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل النفر  ال،احلرب إىل املراد النفر أن  علىبناًء ،)١(﴾طاِئفَةٌ

                                                

.١٢٢اآلية :  سورة التوبة)١(



٦٨

  .ذروا قومهمنيل : هو الظاهر من قوله الثايناملعىن أن ماك هو الظاهر من لفظ النفر،  األولاملعىنو

  .  األولد املعىنيات تؤيانت بعض الرواكن إ و، ذااة جمملة يفي فاآل،انكف يكو

أَنفُِسِهم  والْمجاِهدونَ يف سبيِل اللِّه ِبأَمواِلِهم و يستِوي الْقاِعدونَ ِمن الْمؤِمنني غَير أُوِلي الضرِرال﴿ :تعاىلقوله كو

(﴾كُالّ وعد اللّه الْحسىن وأَنفُِسِهم علَى الْقاِعدين درجةً ودين ِبأَمواِلِهمفَضلَ اللّه الْمجاِه
 ك تران يفك لو فإنه ،)١

 كتار وة من فاعل الصالالًك: قالي أن ناسبي ما الك، اهللا احلسىن عد والًكو :ناسب قولهية مل ياجلهاد معص

  .هايغبار عل ة اليانه فداللة اآلميإ إىل  بالنسبة احلسىنان املرادكن إ و، وعده اهللا احلسىنصالةال

:  لقول اهللا عزوجل،نيع املسلميمج على واجلهاد فرض:  قال)عليه السالم(  علي عن،خرب الدعائمك ،ةنبالسو

لون ين يلذتج احيمل   وسع سائرهم التخلف عنه مانيقامت باجلهاد طائفة من املسلم فإن .)٢(﴾كُِتب علَيكُم الِْقتالُ﴿

ما كانَ الْمؤِمنونَ ِلينِفروا و﴿ : قال اهللا عزوجل،تفواكي حىت دوهممي أن عياحتاجوا لزم اجلم فإن ،املدد إىل اجلهاد

جاِهدوا  وِثقاالً وانِفروا ِخفافًا﴿ :لهم، قال اهللا عزوجلكمجاعتهم نفروا  إىل هيتاج فحيمر أ دهم نإ و،)٣(﴾كَافَّةً

واِلكُمبيِل اللِّه وِبأَميف س فُِسكُمأَن﴾)
٤(.  

  .يفائكشعار بالوجوب الإخر ات األي بعض الروايف أن  إىلضافةباإل

  . واحدري ادعاه غي الذمجاعباإلو

  .ه جبمع منهمي فىتفكياجلهاد  أن احلال ول مسلمك على ب اجلهادجي أن حاًيحاً فضيقبح تقبي  فإنه،بالعقلو

                                                

.٩٥اآلية : سورة النساء) ١(

.٢١٦اآلية :  سورة البقرة)٢(

.١٢٢اآلية :  سورة التوبة)٣(

.٤١اآلية :  سورة التوبة)٤(



٦٩

 بل مجاعة منهم حسب ،لهمكاربون حيانوا ك اخللفاء ما و)صلى اهللا عليه وآله(  الرسولأصحاب فإن ،ةريبالسو

  .اجياالحت

 نيالعجزة الباقعلى  و،دارمإد ي ترومة اليتكاحلعلى  و،همينواع احلرج علأشد أل من كذهاب ال فإن ،باحلرجو

  .ني هو املتعيفائك، فالقول بالوجوب الأشبهما  وةيالرعا ولكدون املأيرين يالذ

 ا الإمل نقل ن إ دهايي البد من تق اليت،تاب والسنةكات من الطالقباإل فقد استدل ،ينيما القائل بالوجوب العأ

  .اتهيبصدد خصوص ع اليصل التشرأا بصدد  أل، هلاإطالق

(﴾ِثقاالً وانِفروا ِخفافًا﴿ :بقولهو
  .اًيعموم له ثان  فال،ك غزوة تبويف وأنه ، أوالًعيصل التشرأمن باب  نهإ هيفو ،)١

 على ات مدث نفسه بالغزوحيمل  وغزيمل  ومن مات :)صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،رةيهر أيب  عنيمبا روو

مر أطاعة اً إليون ناوكي أن ل مسلمك على الالزم أن من املعلومنه إ ، السند يفشكاله بعد اإليفو ،شعبة من النفاق

  .فرض صحة السند على هيداللة ف  فال، اللزومىاقتض إذا  الغزواهللا يف

 إطالق لعدم ،ن من اجلهاد بنفسه استنابكتميمل ن إ نساناإل أن  على دلتات اليتيظهر اجلواب عن الروايمنه و

  .ال خيفىما ك ،هلا

 كيكالتف أن  إىلضافة، باإلدلة األك ببعض تل مستدالً،ناًيالصحابة ع على مبا تقدم ظهر اجلواب عمن قال بوجوبهو

  . ل مفقوديدل إىل ف حمتاجيلكالت يف

  .امهي فدلة األك الشترا،يالدفاع وي اجلهاد االبتدائنيه بيفرق ف  اليفائكر من الوجوب الكما ذ مث إن

  

                                                

.٤١اآلية :  سورة التوبة)١(



٧٠

 ما لَكُم ال تقاِتلُونَ يف سبيِل اللِّهو﴿ :تحقق مصداق قوله سبحانهي الظاهر وجوب مواصلة اجلهاد حىت): ٧ مسألة(

(﴾الْمستضعفنيو
نة كامل وب اجلهاد، حسب القدرةجي مستضعفون كدام هنا ما و اهللا،ريلمة لغك كدام هنا فما ،)١

  .ةءفاكوال

 يالسق فإن ،تثمر وتزهر حىت قةي اسق احلد:قال املوىلفإذا فوته،  وأسقط بتحقق الغرص ي إمنا األمر  ألنكذلو

  .صالأ يالسق و تطلب للماءك هناونكي قة فاليمتوت احلدحىت  أو ،تحقق الزهر والثمري حىت واجب

العرف  حيث إن ،ورةكة املذي اآلورة يفك اجلملة املذنيب واملثال، يف) حىت(لمة ك مثل نيفرق ب ال أنه من املعلومو

تان يدام مل تتحقق الغا  فما،نيجل خالص املستضعفأل و،األرض لمة اهللا يفكعالء إجل ع القتال ألوض أن فهم منهي

   .هاد موجودخ بعدم اجليفالتوب

 مجاعة من الفقهاء قالوا بالوجوب كهنا ورار،كالت على  داالًاألمرون كس هو يرار لكوجه الت أن ظهريرناه كمبا ذو

ه يف و،مجاع اإلى واستدالهلم بدعو،يكركال ونيديالفاضل والشه وخي عن الشيكهذا هو احمل و،ل عام مرةك

  .ىربك وى صغرشكالاإل

(﴾ الْحرم فَاقْتلُوا الْمشِركنيشهرسلَخ اْألانفإذا ﴿: بقوله سبحانهو
 احلرم وجب شهرلما حتقق انسالخ األك  فإنه.)٢

   .اجلهاد

رار اجلهاد كت على  تدلفإمناء يش على دلتن إ ةي فاآل،ه القتاليرم فحي وشهر حرام أيضاً رجبن إ :والأ: هيفو

   .نيل عام مرتك

  .الشهر الواحد  اجلمع، الشهر الظاهر من األ:قالي الو

   .وا مجعاًكبصفة ) شهراأل(بدء القتال بعد  أن  ال، الشهر احلرامة حظر القتال يفيلظاهر من اآل ا:قاليه ألن

  ظاهر ن إ :اًيثانو

                                                

.٧٥اآلية :  سورة النساء)١(

.٥اآلية :  سورة التوبة)٢(



٧١

  . الشهر احلرامري غوجوبه يف  ال،لقتال يف الشهر احلرام اميمقام حتر يف ةياال

  فإنه،طلعت الشمس فأتين إذا قالفإذا لما حتقق الشرط، كحتققه ى  علدلي الشرط ال على م املعلقكاحلن إ :ثالثاًو

  . لما طلعت الشمسكان يتوجوب اإل على دلي ال

 إىل  بالنسبةثر من مرةكأل عام ك  يفكان ذلكمإهو لعدم  إمنا ،ام مرةل عكد الفقهاء وجوبه يحتد أن تملحي وهذا

  .ك ذلأشبهما  و املسافاتريس ودماتاملق إىل  احملتاجة،زمنة األك تلاحلروب املتعارفة يف

 ،ل عام مرةكة ي من دون رعا، اجلهاداالستمرار يف على  تدل)صلى اهللا عليه وآله( ة الرسولريس إىل ضافةهذا باإل

   .)١(أشبهما  وقسامأربعة أ إىل فيم السية تقسيرواكاستمرار اجلهاد  على ات الدالةيالرواو

  

  

                                                

.٣٢٥ ص١ ج والفروع،٢ ح جهاد العدوأبواب من ٥ الباب ١٧ ص١١ ج: الوسائل)١(



٧٢

 ال و، اجلهادأدلةات طالقإل كذل و،ه اجلامع للشرائطيبة جائز مع الفقيحال الغ اجلهاد يف أن الظاهر): ٨ مسألة(

بة ي حال الغ عن املشهور من عدم اجلواز يفىكحي خالفاً ملا ، بعض الفقهاءكذل إىل ذهب وال خمصص هلا، ومانع

  .مريلس واملمكده املتتبع لجيما كجوازه موضع وفاق،  فإن ،يالدفاع  الياجلهاد االبتدائ إىل بالنسبة

   .ال خيفى ه مايف و،طالقمبنع اإل: والًأاستدل للقائل باملنع 

 اخلاصة معارضة دلةاألن إ :والًأه يف و.نائبه اخلاصاإلمام أو مع  الّإعدم جوازه  على  اخلاصة الدالةدلةباأل: اًيثانو

 ،ه اجلامع للشرائطيقامة اجلهاد بدون الفقإة  اخلاصدلةاملراد باألن إ :اًيثان و. اجلهادأدلةعموم  إىل سقطت رجعنافإذا 

 أن ماك ف، باب القضاءيف و،رك عن املنيالنه و باملعروفاألمر باب ات املخصصة يفيلروال ورود مثل هذه ايبدل

  .خبار املانعة عن اجلهاد األكذلكه، ي الفقري ختصصان بغني الطائفتنيهات

  .اجلهاد حىت ءيل شك تابعته يفثبت م إذا ه اجلمعةيللفق أن كفالزم ذل: قالي ال

عدم  على دل ما إىل دقولنا بعدم وجوب اجلمعة مستنن إ :اًيثان و،قامة اجلمعةإه يللفق بأن نقولنا إ : أوالًقلنا

  .اًينيه واجباً عيس للفقيل أنه  علىدل ، مماعتنايجلماعة لشا و،اجلمعة لنا :لي من قبينيوجوا الع

مام إل خاص باينيالوجوب الع أن  علىدل ها، ممايلصيان ك  مع توفر الشرط مااإلمام أن  علىدل ما إىل ضافةباإل

ن كيمل  أنه لواضحمن ا فإن ،صورة فقدان الشرط يف أيت بهي اإلمامن كي مل يوهذا خبالف اجلهاد الذد، ياملبسوط ال

ثر كهو أ نا منهم مايلإوصل  أنه معنا، يلإان لوصل ك ولو ،داره يف  مع أربعة من خواصه باجلمعةاإلمامام يمانع عن ق

  .أشبهما  ود اخللفاءيتنقك ،ةيتق

   بل عدم اجلواز ،عدم الوجوب على ات الدالةير الرواك املقام ذفاملهم يف



٧٣

  .لةأ هذه املسجلواهر يفاره ك مبا ذألنبد و،اتيوا الركتل على ل بهكر ما نستشكل، مث ذيما قكبة ي حال الغيف

 ريالقتال مع غن إ ك قلت لينأ املنام ت يفي رأينإ:  قلت له: قال)عليه السالم( عبداهللا  أيب عن،فعن بشر الدهان

: )عليه السالم( اهللا عبد بوأ فقال ،كذلك هو :ر، فقلت يليحلم اخلرت وتة والدمي مثل امل، املفروض طاعته حراماإلمام

 كذلك هو كذلكهو)١(.   

نائب القتال مع الكه النائب من عندهم يال فالقتال مع الفقإ و،ورة القتال مع خلفاء اجليظاهر هذه الروا: أقول

 ات فاليغالب الروا يف هذا اجلواب ماشو .)٢(مكريمع غ م الكم معكفمع: ارةي الزما يفكاخلاص فهو قتال معهم، 

   .رارهكت إىل حاجة

بائه آ عن ،تهيب أهل عن ، أيبحدثين: مسعأنا أ و)عليه السالم(  للرضااهللا  قال حممد بن عبد،ةرياهللا بن املغ خرب عبدو

 أو لم، فهل من جهاديقال له الديعدواً  و،نيقال له قزوي بالدنا موضع رباط يفن إ :قال له بعض أنه )مهم الساليعل(

 ىرضي أما ، فحجوهتيم ذا البكيعل:  فقال،ثياحلد عليه عادأف. ت فحجوهيم ذا البكيعل:  فقال،هل من رباط

ن إ و،شهد مع رسول اهللا بدراًمن كان كه كدرأ فإن ،مرناأنتظر ياله من طوله يع على نفقيته ي بون يفكي  أنمكحدأ

 أقولال  و،ني السبابتنيمجع ب و فسطاطه،ذا يفكه ) عليهصلوات اهللا(ع قائمنا ان مكمن كان كمرنا  منتظراً ألمات

   .)٣(صدق: )عليه السالم( احلسن بوأال  فق،طول من هذهأهذه  فإن ى، السبابة والوسطنيمجع ب و،ذاكه

 علي اي:  فقال،ةكق مي يف طر)عليه السالم( نياحلس علي بن يالبصر اد عبيلق: قال أيضاً  عنه، موثق مساعةيفو

 ني من املؤمنىاهللا اشترن إ :قولياهللا عزوجل ن إ نه،يل واحلج على قبلتأصعوبته و وت اجلهادك ترنياحلسبن 

من  والقرآن وليجناإل وةا التوره حقاً يفيلع اًقتلون وعدي وقتلونيل اهللا فيسب يف قاتلوني ،هلم اجلنةبأن  مواهلمأ ونفسهمأ

   بعهده وىفأ

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ١٢ الباب ٣٢ ص١١ ج: الوسائل)١(

. من باب الزيارات٩٩ ص٦ ج:حكام ذيب األ،)عليه السالم ( اهلاديماماإل الزيارة اجلامعة عن )٢(

.١١١اآلية :  سورة التوبة)٣(



٧٤

صلوات اهللا ( نياحلس علي بن فقاله له. مي هو الفور العظكذل وعتم بهي بايم الذكعيبب افاستبشرو ،من اهللا

الناهون عن  وون باملعروفمراآلعون الساجدون كدون السائحون الراالتائبون العاب:  فقال،ةيمت اآلأ: )همايعل

ن هذه يالء الذؤنا هيرأإذا  :)عليه السالم( نياحلس علي بن ، فقال لهني املؤمنبشر ور واحلافظون حلدود اهللاكاملن

   .)١( من احلجأفضلصفتهم فاجلهاد معهم 

عليه ( ني املؤمنأمري قال : قال،) السالممعليه(  آبائهعن) عليه السالم(اهللا  عبد أيب  عن،ريبص أيب يف خربو

 مات يفن إ  فإنه،مر اهللا عزوجلأء يالف يف نفذي ال و،مك احلؤمن يفي رج املسلم يف اجلهاد مع من الخي ال: )السالم

   .)٢(ةيتة جاهلي مات م،شاطة بدمائنا حبس حقنا واإلناً لعدونا يفيان معكان ك املكذل

 ،مام عادلإاجلهاد واجب مع و :املأمون إىل تابهك يف )عليه السالم(  عن الرضا،سن بن شعبةاحل علي بن خربو

 نسانقتل اإلإذا راد ي(ه ي دار التقفار يفكمن ال أحد ل قتلحي ال و،ديهنفسه فهو ش وهلهأ ومن قاتل فقتل دون مالهو

 ،همريغ ونيموال الناس من املخالفأل ك أال وكنفس على رمل حتذ إذا كذل و،باغ أو قاتل الإ) به خذأافراً كها يف

   .)٣(دفع ا عن نفسهية يمن حلف تق على حنث ال و،ة واجبةيالتقو

نادون ي ف،بواب باب من األعينيون بالباب كأ ينإ: )عليه السالم(  عبداهللايب قلت أل: قال،ياهللا السمندر خرب عبدو

جعله  جعلت له من العهد ما ومانتة األيعطأ فجالًسرت رأخرجت فن إ كتيرأأ:  فقال،خرج معهمأالسالح ف

 : قال،فون يليان ك  ماك ال واهللا جعلت فدا: قال، بهكفون ذليان كأ ،نيك للمشر)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

خترج فالمث قال يل :  في السكهنان إأما.   

 أنزلناهنا إ اني بل يفيث طويحد يف مث، )عليه السالم(  الثاينجعفر أيب  عن،ي احلسن بن العباس اجلرشخربو

  ال و :قال

                                                

.١١٢اآلية :  سورة التوبة)١(

.٨ ح كتاب اجلهادأبواب من ١٢ الباب ٣٤ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.١٠ ح كتاب اجلهادأبواب من ١٢ الباب ٣٥ ص١١ ج: الوسائل)٣(



٧٥

  .نةياملراد جوار املد أن الظاهر، )١(اجلوار والعمرة واحلج إالّ  الزمان جهاداًعلم يف هذاأ

هذه  إىل  خترجكرا أ اليل  ماكاملل ا عبدي: )عليه السالم (اهللا عبد بوأ  قال يل: قال، بن عمركاملل خرب عبد و

 اًانتظار: ، فقلتنيقزو وغةياملص وعبادان وةجد : قال،نيأ و: قلت: قال،كبالد أهل ا إليهرجخي املواضع اليت

 نيب وننايس بيقولون ليان ك: قلت له : قال، إليهسبقونا  مااًريان خك  واهللا لويأ:  فقال،مكاء باالقتد ومكألمر

 إىل يدع علمأ أن رهكأن كل و،راه آلينإ واهللا ى بل،راهأال أنا  : فقال، اجلهادىري الأنه  إالّ جعفر خالف

  .)٢(جهلهم

 بل ،اإلمامجهاد مع نائب  ال أنه  علىدلي ها مايس فيل أن تيرأ قد و،اتيره اجلواهر من الرواكذ  ماىانته

  . اجلهاد ساملاً عن املعارضأدلة عموم ىبقي ف،اخلالف أهل  اجلهاد معيظاهرها نف

 اإلمامزمان ظهور  إىل عدم اخلروج على ات الدالةيرها اجلواهر، الرواك ذليتات ايصرح من الروانعم لعل األ

منا قبل  أحد رجخي واهللا ال:  قال)عليه السالم( نياحلس علي بن  عن،مرفوعة محادك )السالم وصالةالعليه ( ياملهد

   .)٣(ن فعبثوا بهايخذه الصبأ جناحاه فيستوي أن ره قبلك ومن مثل فرخ طاركان مثله ك إالّ خروج القائم

 لين اللكس ن ماكاس وحالسهأن حلساً من ك وكتيلزم بأر يا سدي :)عليه السالم( اهللا عبد بوأ قال ،ريسد خربو

   .)٤(كرجل على نا ولويلإ قد خرج فارحل اينيالسف أن كبلغفإذا  ،النهارو

عبد من ي ،وتغام القائم فصاحبها طايقة ترفع قبل يل راك:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،ريبص أيب خربو

   .)٥(دون اهللا عزوجل

                                                

.٧ ح جهاد العدوأبواب من ١٢اب  الب٣٤ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٢ الباب ٣٢ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٣ الباب ٣٦ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ١٣ الباب ٣٦ ص١١ ج: الوسائل)٤(

.٦ ح جهاد العدوأبواب من ١٣ الباب ٣٧ ص١١ ج: الوسائل)٥(



٧٦

 حةيالص: ام القائميمخس عالمات قبل ق: قولي )عليه السالم( اهللا با عبدأ مسعت : قال،بن حنظلة خرب عمرو

 قبل هذه كتيب أهل من أحد خرجن إ كجعلت فدا: ، فقلتماينيال وةيكقتل النفس الز واخلسف واينيالسفو

   .)١(ال:  قال،معه خنرجأت العالما

 نيتابك الن صاحيبأك و،كاملستدر و الوسائلورة يفك مذي مما هنيهذه املضام على ات الدالةيها من الرواريغإىل 

  .)عليه السالم( ام القائميف قبل قيم اخلروج بالسكلذا عنونا الباب بباب ح و،اتي داللة الروان يفيانا مرددك

 ،مرفوعة محادكفة السند ي ضعنيورة بكات املذيالروا و،عند اجتماع الشرائط الوجوب  بل،الظاهر عندنا اجلوازو

 اإلماموأنه ) عليهم السالم( تيالب أنه أهل  بعنوانإنسانعدم اخلروج مع  على ا تدلأ فة الداللة مبعىني ضعنيبو

 ني باجلمع العريف فإن ،ريبصأيب  خربكد يقي أن بجي  مانيب و،ةبن حنظل عمر وريخرب سدك ،املفترض طاعته مستقالً

  . باطلةيالرضا من آل حممد فه إىل نفسها ال إىل ةية ترفع داعيل راك: نأ ريبص أيب ةي روانيب وعمر وري سديتيوار

 ي أ علىفانظروا: هايف و)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،ص بن القاسمية عيرواك ،ديزخبار جهاد أ كد ذليؤيو

الرضا  إىل مكمنا دعاإ و،نفسه إىل مكدعيمل  وان صدوقاًك وان عاملاًكداً يز فإن ،ديلوا خرج زال تقو و،ء خترجونيش

ء ي شيأ إىل ومينقضه، فاخلارج منا الي جمتمع لسلطان إىل خرج إمنا ، إليهمك مبا دعالو ظهر لوىف و،مدمن آل حم

 إذا هوو أحد س معهيل و،ومينا اليصعيهو  و بهىلسنا نرض أنا مك فنحن نشهد،الرضا من آل حممد إىل ،مكدعوي

   .)٢(سمع مناي ال أن جدرأة يلوات واأليانت الراك

عنا يطي النه إ ى،رضن  ال أنمكالرضا منا فنحن نشهد إىل مكدعويم منا آت لكتاأن إ :خرب منه خربه اآليقرو

   ،)٣(عالماأل واتيارتفعت الرا إذا عنايطيف يك ف،هو وحده ووميال

                                                

.٧ ح جهاد العدوأبواب من ١٣ الباب ٣٧ ص١١ ج:ل الوسائ)١(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ١٣ الباب ٣٦ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.١٠ ح جهاد العدوأبواب من ١٣ الباب ٣٨ ص١١ ج: الوسائل)٣(



٧٧

   .ك ذلريغإىل 

 عن رجل ،اهللا دعب أيب  فعن،تيالب أهل  خلروج بعض)عليه السالم( اإلمامحث  على ات الداللةي بعض الروبل يف

 عيتيشو أنا زال ال:  فقال)صلى اهللا عليه وآله( من آل حممدمن خرج ) عليه السالم(عبداهللا  أيب يدي نير بكقال ذ

   .)١(الهي عةنا نفقيعل و من آل حممد خرجياخلارج أن لوددت و، من آل حممدي ما خرج اخلارجريخب

ام يعند ق إالّ جهاد ال وأنه ،اإلماممع  الّإجهاد  ال أن  على دلتات اليتياجلواب عن الروان إ :تن شئت قلإو

  :أمور ،دات للجوابياملؤ و،)عليه السالم( القائم

 هذا جملس ال :حي قال لشر)ليه السالمع( اًيعلن إ خبار القضاءأ ما ورد يفك ،اإلمامون مع كيه يالفقن إ :ولاأل

  . باب اجلهاد يفكذلك و، نيبيذم داخل يف وصإفالعامل ب .)٢(يشق أو  نيبيوص أو نيب الإلسه جي

 رواه يالذك ،صوممع املع إالّ ي وال مرأال  أنه  علىدل  مثل ما،اإلماممع  الّإجهاد  ال أنه  علىدل مان إ :الثاين

صلى اهللا عليه ( ث عن رسول اهللاي حد يف،سوابن طاو وي الطربس عن، باملعروفاألمرل باب وأ  الوسائل يفكمستدر

   .)٣(مام معصومإمع  الإر ك عن املني وال مر باملعروف أالو :قال أنه )وآله

ليه ع( ني املؤمنأمري عن ، ج البالغةما رواه يفك ،ف دائماًياجلهاد بالسبقاء  على  دلتخبار اليتاأل: الثالث

 اإلماممع  إالّ د ممنوعاًيان اجلهاد بالك إذا  فإنه،مكأيديمن اجلهاد، اجلهاد ب عليه تغلبون ول ماأن إ :قولي )السالم

 اإلماممع  و)عليه السالم(  احلسناإلمامثالمثائة سنة باجلهاد مع  ولفأة منذ يالقائم باجلهاد احنصر مصداق الروا

   و فقط)عليه السالم( نياحلس

                                                

.١٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٣ الباب ٣٩ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٢ ح صفات القاضيأبواب من ٧ الباب ٧ ص١٨ ج: الوسائل)٢(

٢٠ ح باملعروف والنهي عن املنكراألمر أبواب من ١ الباب ٣٥٨ ص٢ ج:املستدرك )٣(



٧٨

   .)١(مكم مث بقلوبكلسنتأمث ب: )عليه السالم( ر اجلهاد بقولهكاق ذيخالف س و،ةيرواهذا خالف ظاهر ال و،فقط

عليه (  عن الصادق،لةية طويروا يف ، اجلهادأبوابباب اخلامس من  يف ره الوسائلكذ ة مايصرح من هذه الرواأو

تضع احلرب  حىت تغمد منها شاهرة فال ثالثة ،افيسأ  خبمسة)صلى اهللا عليه وآله( بعث اهللا حممداً: هايف و)السالم

 يف لهمكمن الناس أطلعت الشمس من مغرا فإذا  ،تطلع الشمس من مغرا حىت وزارهاألن تضع احلرب  و،وزارهاأ

 :قال أن  إىل،الذمة أهل  علىف الثاينيالسو :قال و، العربيكمشر على فيفس :قال أن  إىل،ومي الكذل

العجميكمشر على ثالثف اليالسو )٢(.   

خبار األ عليه حتمل مثل ما على ب محلهاجي )عليه السالم( مع القائم الإجهاد  ال أنه  علىدالةات اليالروان إ :الرابع

مثل على و ،)٣( اخلمسأبواب ورة يفك مذيما هك ،)عليه السالم(  القائماإلمامبعد ظهور  إالّ مخس ال أنه  علىالدالة

 يره السكما ذك) عليه السالم( يد املهاإلمامظهور  إىل  العباس باقم بينكح أن  علىة الدالةيالروا  عليهما حتمل

  . باب عالمات الظهوريف البحار يف

نة ي، بقركد للجهاد من ذلين املركتميمل  وأقتض الزمان يمل  إذا ما على ات املنعيلزم محل رواي: اخلامس

 لوسائلرها اك ذاليتك ،ة الناسيعدم هدا على دل ص املطلق، فحاهلا حال مايلتخصة عن ايبالعمومات اآل واتطالقاإل

    قال يل: قال،ديسع أيب ة؛ فعن ثابتيالرع على اإلميان إىل  باب عدم وجوب الدعاء باملعروف يفاألمرتاب كيف 

                                                

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٥ الباب ٥١٧ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٢٧ و١ حنفال األأبواب من ١ الباب ٣٧١ و٣٦٥ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.ن املنكر باملعروف والنهي عاألمر أبواب من ٢١ الباب ٤٥٠ ص١١ ج: الوسائل)٣(



٧٩

(ثی الحدمكمرأ إلى ًاحدأتدعوا  ال و،فوا عن الناسكللناس؛  ومكل ا ثابت مای: )علیه السالم( هللا بو عبدأ
١(.   

  .رهیمثله غو

هما ی عللی الدل ألن،يسقط الجهاد الدفاعی أن  لزم،اإلمام مع عدم يسقط الجهاد االبتدائ لونه إ :السادس

  .ين الجهاد الدفاعیب وين الجهاد االبتدائیفرق بی فلما ذا ،واحد

 في دیكالتأ أما .ه الجامع للشرائطیلفقبة مع وجود ای عصر الغ فالظاهر القول بوجوب الجهاد في،انكف یكو

غض عن  فمع ال)علیه السالم( زمان القائم إلى عدم الخروج واألرض ونت السماواتكس ون ماكسات بالیالروا

 لتمنع عن االستقالل ،ات لظروف خاصةی الرواك وردت تلفإنما ، جملة منهاضعف الداللة في وضعف السند

لحن  في  للمتأملكظهر ذلیما ك ،العام أو نائبه الخاصاإلمام أو  مع كون ذلكی أن الجهاد بدون وبالدعوة

  .)علیه السالم( المهمك

ن خرجوا یالذ إلى  بالنسبة،ك بذلاإلمام ىرض) اتیمدارس آ(دة ی لقص)علیه السالم( اإلمامر یبل ظاهر تقر

  .هللا العالم العاصم و،تهیب أهل من

  

                                                

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ١٣ الباب ٣٦ ص١١ ج: الوسائل)١(



٨٠

  :صور في ًنایًجب فرضا عین قد كة، نقول لیفاكرض الجهاد ف أن الم حولكتقدم ال): ٩ مسألة(

 ىة المطلقة بمقتضی له الوال ألن،إشكال بال علیه نیتعی  فإنه،شخص خاص على اإلمامنه یع إذا :األولى

  .)مك بىولألست أ(

عرف  ماّ إال ،ابتهیطلق نأ ا إذمام له ما لإل ألن،ك ذل فياإلمامم كحً أیضا النائب الخاصم كن ح أالظاهرو

  .هؤس هذا مما عرف استثنایل وهؤاستثنا

 أدلة إطالق احتماالن، من ،م الأنه یی بتعاألمرن یتعی فهل ،بةی حال الغه فيیهو الفق والنائب العامأما 

 ئمةاأل على الرادكهم یالراد علو ، علیهًان رداكخولف  أنه إذا من و ذهن المتشرعة،وز فيكونه المركمن  و،ابةیالن

  .المرج وجب طاعته لزم الهرجین لو لم یده زمام المسلمیب وعرف بالمصلحةأهو و أنه منو ،) السالممعلیه(

  .  بنفسهيل شرعیدل أنه  ال،شف منه الوجوبك نستيّنإل یهذا دل أن ال یخفىو

 ةأاح امركن أو جب طالق الزوجةی ما الك ،نهیی عدم الوجوب بتعاألصل خرمن الجانب اآل وهذا من جانب،

  .كه بذلیمر الفقأ إذا أشبه ما أو سفر أو معاملةى  علقداماإلأو 

 شبهلعل األ و،طالق الزوجة أو ةأاح امرك بخالف ن،ينیمر دأ فالجهاد ،نیاألمرن یقال بالفرق بین ربما كل

  .هؤعلم استثنا ماّ إال ابتهی فالالزم القول بعموم ن،طاعی لاإلمامان كه وضع م ألن هو الوجوب،دلةباأل

 أو فاركان هو سبب انهزام الك إذا ماك ،ة موجبةی الحرب خصوص فينساننت في وجود هذا اإلاك إذا :ةیالثان

  العامة التيدلة لألكذل و،بالخصوصنئذ یح علیه جبیالجهاد  فإن ،ك ذلأشبهما  أو نیقلة القتل من المسلم

  هذا  على ات تنطبقیلك على دلت



٨١

 ه،یفار متوقف علكهزام النا على ل هللا المتوقفیسب فإن ،)١(﴾بيِل اللَِّه س ما لَكُم ال تقاِتلُونَ يفو﴿ : مثلنساناإل

  .ك ذلأشبهما  وموتی أو قتلی حتى هكتر أو بیالتسب أو حرمة قتل المسلم بالمباشرة على دل بالمناط  ماكذلكو

ان كإذا ّ إال ن،ینقاذ المستضعفإ أو ،لمة هللاكعالء إل أو ،ًعا لدفع الخطریف المسلمون جمكیلم  إذا :ةالثالث

ة یات الصورة الثانیقة من صغری الحقهذا في والسواد؛اد یدهم من باب زیفیان وجوده كهم، ولو ی فنسانهذا اإل

  .هایل علیما تقدم من الدل علیه دلیف

 :تعالىنئذ قوله یشمله حیه  ألن،عدم ثبات أو  للدبر،ًایته تولی عدم استمراران فيك وحضر الجهاد إذا :الرابعة

﴿بارالْأَد ملُّوهو٢(﴾فَال ت(،وا﴿ :تعالىقوله  وتِفئَةً فَاثْب مِإذا لَقيت﴾)٣(.   

  

                                                

  .٧٥اآلية :  سورة النساء)١(

.١٥اآلية : نفال سورة األ)٢(

.٤٥اآلية : نفال سورة األ)٣(



٨٢

 يباشر الحرب العامی أن جوزی بل ،ًهایون فقكی أن  مباشر الحربشترط فيی ال أنه الظاهر): ١٠ مسألة(

 بها يأتی ون التيؤسائر الشكة، ی الوالأدلة شمله عمومی ف،وجوب المباشرة على لیدل ه ال ألنه،ی له الفقذنأ يالذ

  .عدم جواز االستنابة على ل خاصیث ال دلی ح،ابةیه بالنیالفق

جازة سائر العلماء إمنه  وشاه، بل ي عل القاجار فتحكللمل)  هللاهحمر (اشف الغطاءكبر كخ األی الش إذنلذاو

  . خ المفصالتی التوارور فيك مذما هوك ،ن لهم االجتهادكین لم ی للذين الجهاد الدفاعیادین وردوا میالذ

رسلوا للجهاد من لم أ )علیه السالم( نی المؤمنأمیر اإلمام و)صلى هللا علیه وآله( الرسول أن  إلىضافةباإل

لَكُم ﴿ : فقد قال سبحانه،سوةأ ) السالممعلیه( نهمأمن المعلوم  و،خی من التواركذلظهر یما ك ،نیونوا مجتهدكی

   .)١(﴾سوةٌ حسنةٌ رسوِل اللَِّه أُ يف

 ًانا عن قواد الرسولیحأصدر  ما و،ًناید وًای الحرب دنأمورالتبصر ب وه الوثاقةیلزم فی أنه  فيإشكالنعم ال 

انوا ك قالب عن الوثاقة التيجل االنألّ إال نكی من المخالفات لم ) السالممعلیه( ئمةاأل أو )صلى هللا علیه وآله(

 أمورسنادهم إان ك أو بالعمل بالظاهر،ّ إال نیأمورسوا می لاإلمام والرسول أن علوممن الم وًوال،أمتعون بها ی

  . وهللا العالم،المهم واألهمقاعدة  ومثال هؤالء من باب االضطرارأ إلى الحرب

  

                                                

.٢١اآلية : حزاب سورة األ)١(



٨٣

م أه یق فكن هناكیلم  إذا مای، في والدفاعيه االبتدائیشق الك الجهاد بىتولی أن هیر الفقیهل لغ): ١١ مسألة(

  ؟ال

هم یجب علی بل ،حق لهمین یؤمنمالعدول من ال أن لماتهمكظهر من جملة من یما كن الفقهاء یالمشهور ب

  .  فاليالجهاد االبتدائ أما ،ية الجهاد الدفاعیتول

  .نة والعقلستاب والك ال: الثالثةدلة باألكذل ولعدول،لن یال القسمك أن دلةن الظاهر من األكل

 اإلمام حالة عدم وجود صها فيیلح لتخصصیء يس شیل و،لقة الواردة بشأن الجهادات المطی فاآل:تابكما الأ

  .ونائبه الخاص والعام

 نی مباشرة الجهاد الدالشرط في أن ظهر منهایات خاصة یوار إلى ضافةباإل ،ً أیضااتطالقة فاإلالسنوأما 

ان كال ٕاة، ویوین الحرب الدنیوازًون عارفا بمكی أن جبی أنه رك عن الذيغن و،ًن الحرب شرعایالعلم بموازو

ن كر، لی بعض التفاسما فيك الجهاد كة بتركن وردت في التهلٕا وةیاآل فإن ، عنهايمنهة الكًمعرضا للتهل

  .ةكل تهلكها شامل لإطالق

: ةیفلما نزلت هذه اآل: )علیه السالم(  قال،لیخبر طو في )علیه السالم( هللا عبد أبي  عن،يفعن الزهر

حل لهم أموالهم أ وارهمیة من دكم أهل خرجهمأن ین الذی المهاجرفي ،)١(﴾لَّذين يقاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلمواأُِذنَ ِل﴿

 ة لهم فماكم أهل يكلم مشرن بظی المهاجر فهذه نزلت في: فقلت،ذن لهم في القتالأ واهمیإجهادهم بظلمهم 

 قتال من  لهم في إذن إنماانك لو:  فقال،العرب قبائل يكمن دونهم من مشر وصریق وىسرك قتالهم بالهم في

 ل،یة من قبائل العرب سبكم أهل ریغ وصریق وىسركقتال جموع  إلى ن لهمكیة فقط لم كم أهل ظلم لهم من

موالهم أ وارهمیاهم من دیإخراجهم ة إلكم أهل قتال من ظلمهم من في  لهمذنأ نمإا و،رهمین ظلموهم غی الذألن

  ن ظلمهم ین الذیعنت المهاجر إنما ةیاآلانت ك ولو ،ر حقیبغ

                                                

.٣٩اآلية :  سورة احلج)١(



٨٤

ان فرضها كو ، أحدنین والمظلومیبق من الظالمیلم  إذ ة مرتفعة الفرض عمن بعدهم،یانت اآلكة كهل مأ

ة كم أهل  ظلمهم،نین ظلموا من جهتین المهاجركل و،رتكما ذكال  وما ظننتكس یل و،ًمرفوعا عن الناس بعدهم

من دونهم من قبائل العرب ر وصیق وىسركظلمهم  و،ك ذلذن هللا لهم فيإلوهم بفقاتموالهم أ وارهمیخراجهم من دإب

ة یبحجة هذه اآل و،ك ذلذن هللا لهم فيإ فقد قاتلوهم ب،نهمحق به مأان المؤمنون كهم مما أیدی ان فيكوالعجم بما 

 لشرائط التي شرطها هللان ان قاموا بما وصف هللا عزوجل مین الذی هللا للمؤمنذنأ نمإا و،ل زمانكقاتل مؤمنو ی

 الجهاد في مأذون له وهو مظلوم و، الشرائط فهو مؤمنكًان قائما بتلكمن  و، والجهاداإلیمان ن فيیالمؤمنعلى 

 يال بالنه و القتالس بمأذون له فيیل ونی من المظلومسیل و فهو ظالمكخالف ذل على انكن م وى، المعنكبذل

جاهد یه  ألن،هللا عزوجل إلى  الدعاءمأذون له في ال و،كذل أهل س منیله  ألن بالمعروف،األمرور كعن المن

 ال و،منعه منهو علیه حظر الجهاد وًمجاهدا من قد أمر المؤمنون بجهادهون كی ال وهللا، إلى مر بدعائهأ ومثله،

ؤمر ی ال و،رك عن المنيالنه و بالمعروفاألمرالحق و والتوبة إلى مر بدعاء مثلهأهللا من  إلى ًایون داعكی

ه یانت قد تمت فكفمن ،  عنهىنهین  أمرأر من قد ك عن المنىنهی ال و،أمر بهین  أمرأبالمعروف من قد 

 ،هو مظلوم فهو مأذون له في الجهاد و)صلى هللا علیه وآله( ي النبأصحابهلها من أ وصف بها يشرائط هللا الت

ون، كیحادث  أو من علة ّالإهم سواء یفرائضه عل ونیرخاآل ونی األولم هللا فيك ح ألن لهم في الجهاد إذنماك

ما ك داء الفرائضأخرون من ل اآلئسیدة، هم واحی والفرائض عل،اءك منع الحوادث شرفيً أیضا خروناآل وولونواأل

ن ی الجهاد من المؤمن هللا له في إذنصفة من على نكیلم من  و،حاسبونیحاسبون عما به ی و،ون األولسئل عنهی

 ه شرائط هللایاملت فكتفإذا ه، ی بما شرط هللا عزوجل عليفی حتى هیس بمأذون له فیل و،الجهاد أهل س منیفل

 هللا ى نهي التيمانغتر باألی ال وتق هللا عبدی فل، الجهادن لهم فيین فهو من المأذونیلمجاهدن وایالمؤمنعلى 

  من  ومن حملتها و منهاؤتبری وآنبها القرّذكی هللا التي على اذبةكث الیحاده األعزوجل عنها من هذ



٨٥

ل هللا منزلة یسب في س وراء المتعرض للقتلی ل فإنه،عذر بهای وجل بشبهة ال هللا عز على قدمی ال و،رواتها

 عرضهای وتاب هللا عزوجلكرها ی لنفسه ولئم امركحی فل، عظم قدرها فيعمالة األی غايه و، من قبلها هللاىؤتی

ن ٕا و،الجهاد على قدمیجهاد فلفي ال علیه ة بما شرط هللاوجدها قائم فإن ،لمرء من نفسهعلم باأحد  أ ال فإنه،علیه

 طاهرة مطهرة من يه وتقدم بهای ثم ل،ها من الجهادیعل تعالى فرض هللا ما على قمهایصلحها ولیفلًا ریعلم تقص

وصفنا من شرائط هللا  خالف ما على هو وراد الجهادأولسنا نقول لمن  .ن جهادهایب ونهایحول بیل دنس ك

ن یالجهاد الذ أهل  علىشرط هللا م ماكقد علمنا: ن نقولكل وتجاهدوا، ال: نین والمجاهدیمنالمؤ على عزوجل

 عرضهای ول،كر عن ذلیعلم من نفسه من تقص  مائصلح امری أن ،موالهم بالجنانأ ونفسهمأ منهم ىعهم واشتریبا

ون كیأن ّإال  ى أبنٕا و،في الجهاد هللا له ذنأ  ممن فإنههیاملت فكت و بهاىوف قد أنه ىرأ فإن ،شرائط هللاعلى 

هللا  على  والقدومىط والعمیالجهاد بالتخل على قداماإل والمحارم ويالمعاص على صراره من اإلیف ما على ًمجاهدا

ن یصر هذا الدنی تعالى هللا أن من فهل هذا الفعلیثر ف جاء األي فلقد لعمر،اذبةكات الیالروا وعزوجل بالجهل

ان بعد ی البم فيكل ال عذر ومكن لی فقد ب، منهمونكی أن حذری ولئتق هللا عزوجل امری فل،خالق لهم منه قوام الأب

(ریه المصیلٕا ولناكتو علیه ،حسبنا هللا وبا�ّ إال ال قوة و،الجهل
١(.   

 علیه دخل إذ ،ةك بم)یه السالمعل( هللا عبد يبأًنت قاعدا عند ك : قال،يم بن عتبة الهاشمیركال عن عبدو

 وناس من ،رةی ابن هبىحفص بن سالم مول ووواصل بن عطاء دین عبیهم عمرو بی ف،ناس من المعتزلةأ

  مرهمأفاسندوا  :قال أن  إلى،دیل حدثان قتل الوكذل و،رؤسائهم

                                                

.٤٣ ص٢ج:  والتهذيب،٢٣٠ ص١ج: فروعال. ١ ح جهاد العدوأبواب من ٩ الباب ٢٣٠ ص١١ ج: الوسائل)١(



٨٦

  : قال أن ما قالیان فكبلغ الحال، فألم وكد فتی بن عبوعمر إلى 

 مروة ونید وله عقل ً فنظرنا فوجدنا رجال،مرهمأشتت  وضرب هللا بعضهم ببعض وفتهمیالشام خل أهل قد قتل

ان كعه لنظهر معه، فمن یابن علیه نجتمع أن ردناأ ف،هللا بن الحسن هو محمد بن عبد و،معدن للخالفة وموضعو

الحق  إلى ه وردهیبغى  علله نصبنا ومن نصب لنا جاهدناه و،ففنا عنهكمن اعتزلنا  و،نا منهك وتابعنا فهو منا

  .كعتیثرة شك وك لموضعك لنا عن مثلىغن  ال فإنه، فتدخل معناكی علكنعرض ذل أن حببناأقد  و،هلهأو

 علیه ىثنأ وهللا نعم، فحمد:  قالوا،مثل ماقال عمرو على مكلكأ: )علیه السالم( هللا عبد بوأفلما فرغ قال 

 أن  إلىنایع رضیطأ إذا ماأ هللا، فيعص إذا نسخطإنما  :ل ثم قا،)صلى هللا علیه وآله (يالنب على ىصلو

م رجالن كیختلف علی فلم األمةم كعته ثم اجتمعت لیب إلى ي تدعوني الذكعت صاحبیت لو بایرأأا عمرو ی: قال

 رونیتس م من العلم ماكعند صاحب ومكان عندكة، أیؤدون الجزیال  وسلمونی ن الین الذیكالمشر إلى تمیفضأها فیف

:  قال،فتصنع ماذا: نعم، قال:  قال، حروبهن فيیكفي المشر) صلى هللا علیه وآله(رة رسول هللا یه بسیف

 :قال. سواء:  قال،تابكال هلأسوا بیًانوا مجوسا لكن إ :قال. ةیالجز إلى بوا دعوناهمأ فإن سالماإل إلى ندعوهم

وثان العرب وعبدة األيكانوا مشركن ٕاو،الق. سواء:  قال :هؤ عن القرآن تقريخبرنأ،نعم، قال:  قال :أاقر: 

ِقاتلوا الذین ال یؤمنون با�﴿
ّ ِ َ َُ ِ ْ ُ ّ ُ ِال بالیوم اآلخرَ وِ ِ ْ ِ ْ َ ْ ُال یحرمون ما حرم ا�َ وِ ّ ّّ َ َ ََ ُ ِ ُرسولهَ وُ ُ ُ ّال یدینون دین الحقَ وَ َ ْ َ َ ُ َ من   َ ِ

َالذین ُأوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة ع ََ َ ُ َْ ِ ْ ُ ْْ ّ ِ ُ َ ٍن یدّ
َ َهم صاغرون وْ ُ ْ

ِ ُ﴾)
 ،تابكال أهل واشتراطه من تعالى  هللافاستثناء .)١

  . فدع ذا:  قال،قولونیسمعت الناس :  قال،خذت ذاأعمن  :نعم، قال:  قال،تاب سواءكؤتوا الین لم یفهم والذ

   واتق هللا مروع ای: د فقالیعمرو بن عب على قبلأ ثم :قال أن  إلىلیهو طوو ، علیهر احتجاجهكثم ذ

                                                

.٢٩اآلية :  سورة التوبة)١(



٨٧

رسول  أن ،هیسنة نب وتاب هللاكعلمهم بأ واألرض أهل ریان خك ويحدثن فإن أبي ،ها الرهط فاتقوا هللایأم نتأ

علم منه فهو أن من هو ی المسلمفي ونفسه إلى همدعا وفهیمن ضرب الناس بس: قال) صلى هللا علیه وآله(هللا 

(لفكضال مت
١(.  

 بعد فيأثر الغزو وكأنت ك ينإ: قالله رجل فأ س: قال،)علیه السالم( هللا عبد أبي  عن،يعزة السلم أبي عنو

 عبد بوأ فقال ، هللاكصلحأ ىتر  فما،مام عادلإمع  ّال إغزو  فقالوا الك فحجز ذل،بةیالغ في لیطأ و،جرطلب األ

 :جمل، فقالأبل :  فقال، لخصتكألخص ل أن ن شئتٕا و،جملتأ كجمل لأ أن شئتن إ :)علیه السالم( هللا

ةامیوم القیاتهم ین على حشر الناسیهللا ن إهللا كصلحلأ يفلخص ل: لخص له قالی أن ىنه اشتهأكف: ، قال 

 انوا غزواكن إ : فقال،دعوهمأ أن  قتالهم قبلينبغین فیك غزوت فواقعت المشر:، فقال الرجلهات: فقال

 فقال ،تدعوهم حتى  قتالهمكسعیفلم أقاتلوا یلم  وغزوایم ًانوا قوما لكن ٕاو .ك بذلي تجتزكقاتلوا فان وقوتلواو

 ت حرمتهكانته ومك الحفي علیه ری فجسالماإل ان فيك و،به قل فيسالماإلقر بأب وی مجيجابنأهم ففدعوت: الرجل

 كهو مع و،كان من ذلك ما على ما مأجورانكنإ:  فقال،دعوته ناأ وف بالمخرجیكفعلیه ى اعتد وخذ مالهأو

 كنتهی وكهدم قبلتی كیون علكی أن ر منی خكحقن دمی وكتابكدفع عن ی وكمنع قبلتی وكمن وراء حرمت كحوطی

(كتابكحرق ی وك دمكسفی وكحرمت
٢(.   

 يجواز الجهاد االبتدائ على ا تدل فإنهالمطلوب على ات الخاصة الثالثةیمواضع داللة هذه الرواال یخفى و

  ذاإًدا یقل العادل العارف بمسائل الجهاد تيللعام

                                                

.٤٩ ص٢ج:  والتهذيب.٣٣٣ ص١ج: والفروع. ٢ ح جهاد العدوأبواب من ٩ الباب ٢٩ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٤٧ ص٢ج:  والتهذيب.٢٣٥ ص١ج: والفروع. ٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٠ الباب ٣٠ ص١١ ج: الوسائل)٢(



٨٨

  .العام ونائبه الخاص مام والإ كن هناكیلم  

 كنتهی ونیقتل المسلمی حتى نائبهاإلمام أو ، لعدم وجود يف عن المعتدك بالاألمر فلوضوح قبح :العقلوأما 

 م العقلكن حیبصول التالزم األ في قد حقق و،شد القبائحأ بل هو من ،هلهمأ يسبی وموالهمأ بسلی وعراضهمأ

  .  سلسلة العللان فيكإذا  الشرعو

  .يالدفاع إلى هذا بالنسبة

ًاستخالصا  أو لمة هللا؛كًعالء لإالجهاد  إلى استحسان العقل بالنسبةال یخفى  ف،ياالبتدائ إلى بالنسبةوأما 

بل استقل  .)١(﴾نيالْمستضعف سبيِل اللَِّه و قاِتلُونَ يفما لَكُم ال تو﴿ :تعالىما قال كن، ید الظالمین من یللمظلوم

  .م الشرع هنا موجودكح وم العقلكن حیفالتالزم ب.  االستخالصكالعقل بقبح تر

ان كن ٕا و،يم الشرعكحستفاد منه الیث یًحا بحیس خالفه قبیل ويلمة هللا فهو استحسان عقلكعالء إجل ألما أ

  . وهللا العالم، نفسه فيحیوامره قبأدم العمل بع وائهیأنب وعدم معرفة هللا و الجهالة الناس فيكتر

  

                                                

.٧٥اآلية :  سورة النساء)١(



٨٩

ال  وفنكی ال وغسلی ده الیشه أن ماك، يم الجهاد االبتدائكمه حك حيالجهاد الدفاع أن الظاهر ):١٢ مسألة(

هم أن نظرك و،ي بالجهاد االبتدائكث خصصوا ذلیً خالفا لجملة من الفقهاء ح،ابهیدفن بثیو علیه ىصلیحنط بل ی

ات، طالقاإل إلى  فالالزم الرجوعي الدفاع فيكشفإذا  ،ي منه الجهاد االبتدائجن خریفكالت ولی التغسأدلةات إطالق

  .هو المختار وكذل على جماع اإلىة دعوی بل عن الغن،نین المشهور استواء القسمكل

 هللا با عبدأسمعت :  قال،بان بن تغلبأحسنة ك ،حكامد له هذه األیالشه أن  على الدالةدلةات األطالق إلكذلو

به رمق ثم  وه المسلمونكدریأن ّ إال غسلیال  وابهی ثدفن فيیل هللا یقتل في سبی يالذ: قولی )لسالمعلیه ا(

نه كل وغسلهیلم  وابهی ثفن حمزة فيك )صلى هللا علیه وآله( رسول هللان إ ،حنطی وفنكی وغسلینه إف، موت بعدی

(هی علىصل
١(.   

  .ل هللای سبقتل فيً أیضا ياعد الدفیالشه فإن تاب الطهارة؛ك ورة فيكخبار المذرها من األیغإلى 

وا بحرب ؤن بدین هم الذیكالمشر حیث إنًا یان دفاعكالجهاد  فإن حد،أقصة شهداء  إلى ضافةهذا باإل

مع  وًا،یان دفاعكجهاده  فإن )علیه السالم( نی الحساإلمام قصة  فيكذلك و اجتثاب جذورهم،ارادوأون یالمسلم

  .غسلهمی لم )علیه السالم( نیعابدن الی ز فإن اإلمامكذل

آل  حتى )علیه السالم( د بما فعلوه بهی تندكفذل) فنك في لفوه ال وغسلوه ما(د ی مقام التندقول الشاعر فيوأما 

ان الشعر ك أن ر مهم بعدی غاألمر و، یخفىما الكرادة الملزوم ٕار الالزم وكاالستشهاد، فهو من باب ذ إلى مرهأ

علیه ( نیالحس و)صلى هللا علیه وآله( خصوص حرب الرسول ودلةات األإطالقان فكف یك و.ر المعصومیمن غ

  .تیل مكن لیفكالت ولی التغسأدلة إطالق الخروج عن  فييفكی ى المدعجماعة، واإلیلدفاع ا)السالم

                                                

.٩٥ ص١ج:  والتهذيب.٥٨ ص١ج:  والفروع.٩ و٨ و٧ ح غسل امليتأبواب من ١٤ الباب ٧٠٠ ص٢ ج: الوسائل)١(



٩٠

 نیضرورة المسلم علیه  بل،هیجهاد بقسمضمان في تلفات ال ال أنه مقطوع بهالظاهر بل ال): ١٣ مسألة(

بد  عراض، نعم الاأل وموالاألونفس  األ فيكذل على ة موضوعةیدفاع أو ةیائانت ابتدكالحرب سواء  فإن ،افةك

 توقف الفتح  لوً مثال،وجب الضمانی وًان حراماك الٕا و،تاب والسنةك الر فيكما ذكن عدم تجاوز حدود هللا م

ن إ مانالضعلیه  و،غتنمونهاین ین الذیلمسلما على فار فهدم مائة فهو ضرركًن دارا من دور الیهدم عشرعلى 

  . الحربن العقالء فيین بموازكیلم 

 بداللة االقتضاء ،ير، لما تقدم من التالزم العرفك عن المني بالمعروف والنهاألمر تلف ضمان في  الكذلكو

عقبها ی جازة الإ ك ذلجازةإًستفاد منه عرفا ی األمر باألمرنة الخمر، فیسر قنككن التلف یب و بالمعروفاألمرن یب

 ،ما هو واضحكًان ضررا كتلف البناء  فإن مسجد ضرار، وقصة سمرة بن جندب، إلى ضافةالضمان، باإل

 ي الذيده قصة الصحابیتؤ وخرق زق الخمر، في  بالمعروفاألمرتاب ك ات الخاصة التي تقدمت فيیالرواو

  .خردات األیبعض المؤ و،ةیمل لمعاوُ حيخرق زق الخمر الذ

  



٩١

 إطالق، فالظاهر من يالجهاد الدفاع وين الجهاد االبتدائی بحكام األفرق في ال أنه قد عرفت): ١٤ مسألة(

 )علیه السالم(  علي عنيما روك ،فنكی ال وغسلی ه الید فی، فالشهحكام األكنفس تلً أیضا م البغاةكح أن دلةاأل

   .)١(نهروان ونیالصف ولجمل افي

 أو ،نائبهاإلمام أو  إلى اجی االحت فييفار حاله حال االبتدائكجوم الة لعدم هی وقايالجهاد االبتدائن إ ثم هل

 ًحاربون دفاعای من هجومهم فىخشیفار ك سالماإلحدود بالد  في انك إذا ماكاج، یعدم االحت في يحال الدفاع

  . ك لشهادة العرف بذلينه دفاعأبعد القول بی  ال،ةیوقاو

نائبه، اإلمام أو شترط بی  اليالدفاع أن ل المتقدمیقد ثبت بالدل وينه دفاعأ بشهد العرفیث یح أنه والحاصل

لم  إذا قوموا بهی أن نیحق لعدول المسلمی بل ،نائبهاإلمام أو ذن إون بكی أن لزمیون الجهاد ك أدلةفهو خارج عن 

  .نائبه ال ومامإن كی

 ، ولوي التصديلولر ایحق لغیً حاضرا لم يالولدام  ما وة لهما،ی الوال ألنحق لهمی حدهما فالأان ك إذا ماأ

  .، وهللا العالم إلیهولك مواألمر و،بصرأه  ألن الدفاع وجب االتباع، فييأذن الولیلم 

  

                                                

.١٢ ح غسل امليتأبواب من ١٤ الباب ٧٠١ ص٢ ج: الوسائل)١(



٩٢

عدم الغسل  ومةیالغن في  الجهادأحكامان له كة الجهاد، یقسامه بنأان الجهاد بك لو أنه الظاهر): ١٥ مسألة(

  .أشبهما  والفرار وللمقتول

صلى هللا ( م الجهاد، لقولهكس له حی فلأشبهما  والسلطة والزوجة وة المالی بنى بل غز،كذلكن كیلم إذا  ماأ

(اتی بالنعمالاألإنما  :)علیه وآله
  .ىالفتو وستفاد من النصیًا خالف ما یون الجهاد توصلكو ،)١

 ان جهاده قربةكلو  ونیلمسلم صف اجاهد فيی يافر الذكال أما للمسلم، يه إنما ورةك المذحكاماأل أن ماك

 علیه رتبیس ین، فلین، الملحدی صف المسلمن فقاتل فيیلمة الدك الدفاع عن يحیراد المسأ إذا ماكهللا، إلى 

(التزموا به الزموهم بما: لیم من قبكشمله عمومات الحی عن مثله فدلةصراف األ ألن،الجهاد
عمومات  ال ،)٢

  . الجهادأدلة

 ، تعالىجل هللاونه ألك األصل، فأشبهما  وایجل الدنأل أو  تعالىجل هللالم هل جاهد ألالمس أن  فيكش ذإاو

  .حیالصح على  لفعل المسلمًحمال

 أو  موقع الحربنائبهما فيأو ) علیه السالم(أو اإلمام ) صلى هللا علیه وآله( يهد النبخالف المجإواذا 

 ،ًتزحف صباحا ال: قال أو هم،یزحف علی فلم ،هؤالءعلى  ازحف: اإلمامقال له  إذا ماك ،أشبه ما أو تهایفیك

 شرط في أنه قد عرفت و،اإلذن بدون ه ألن،ًم الجهاد مطلقاكبح علیه مكحی النه إ ، فهلك ذلأشبهما  أو فزحف،

ن یفصل بی أو ات،ی بعض الخصوصن خالف فيٕا وًه جهاد عرفا ألنًقام الجهاد مطلكبح علیه مكحی أو الجهاد،

صل الجهاد أ ه في إذن إذاً، مثاليالثانكمطلوب ف تعدد الىل إوإ ،ولاألكً مطلقا فاإلذنعدم  إلى األمر رجع إذا ما

  طاع أ  فإنه،ًالیزحف ل وًراد الزحف صباحا من باب تعدد المطلوب فخالفأثم  و،ًمطلقا

                                                

. ٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٠ الباب ٣٠ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٢ حفقات النأبواب من ٣٨ الباب ٢٦٣ ص١٥ ج: الوسائل)٢(



٩٣

  .ریخالراجح األ و، احتماالت،ي الثاناألمرن خالف ٕا ول حال،ك على  هو مطلوبيمر الجهاد الذأ

ذن إن جهاده بكیالروم لم  على الحبشة، فزحف على الروم بل ازحف على تزحف ال: اإلمامقال له فإذا 

نه كن، لیال الجهادكذنه لٕا واإلمامان مطلوب ك إذا  بخالف ما،م الجهادكون له حكی  فال،)علیه السالم( اإلمام

ًسرا كوجب أمما د ُح ُأالرماة في قصةل مخالفة حمیعلیه  و،الروم من باب تعدد المطلوب على م الزحفیاد تقدأر

  .نی جهة المسلمفي

صلى هللا علیه ( الرسول أن هو وًان مرتبطا به،كن ٕا ومطلب خارج عن المبحث على هیبد هنا من التنب الو

ال، حصل فعیهذا لم  وخر،ف اآلرالء الطیاست ومة الفراری الهزىمعن ذإحد، أ غزاة نهزموا فيین لم یالمسلم و)وآله

ن واجتراء یًرا، نعم مخالفة الرماة سببت قتل جماعة من المسلمیخأفار كانهزم ال وس فقد ثبت المسلمونكبل بالع

رادوا أن ٕا وة،یمة الحربیراد به الهزی نهم انهزموا الأه بعض الناس من ك فما قد تلو،ول الحلبةأ في همیفار علكال

  . یخفىالما ك ،قةیعن الحق و فهو خارج عن االصطالحكذل

 يالمال من باب الداع ذإجل المال، جاهد أل أنه ىًون المجاهد مرتزقا بمعنك الجهاد أحكامضر بی اله ثم إن

 عبادات يقضی أو ، مقابل المالت فيیحج عن المی فحال هذا حال من قصد القربة بجهاده، إذ ،يالداعإلى 

  .  مقابل المالفيت یالم

عزة  أبي تقدم عن ت الخاصة التي منها ماای جملة من الروا،عتبار بهاون االك وةیلزوم الن على دلیه ثم إن

  .م هناكالحشر تابع للح فإن ، الجهادىتولی أن هیر الفقیلغ أن لة هلأ مس في)علیه السالم(  عن الصادق،يالسلم

 ن،یجاهدجر المأ كان له هناكًان هنا جهادا كفإذا  ، تابع لموضوع واحدكهنا والجزاء هنا أن ىخرأبعبارة و

  .س هنا بجهاد، وهللا العالمیل أنه  علىن دلیجر المجاهدأ كن له هناكیلم ٕواذا 



٩٤

عن  وأ ،مقدراتهم ونیعن المسلم أو ،سالماإلون عن كیأن ما إ  فإنهقسام،أة یثمان على الدفاع): ١٦ مسألة(

 مقابل في أو ،افرك مقابل الون الدفاع فيكیأن ما إ في هذه الصور وتعلق بها،یما  وعن النفس وأ، سالماإلم كح

 ،ن عامة مثالید قتل المسلمیریقد  وًا،إطالقن ین المسلمیبدل دی وسالماإل يمحی أن ًافر مثالكد الیریالمسلم، فقد 

ًهل هذا البلد عداء جل عدائه أل ألكان ذلك، سواء سالماإلد اجتثات جذور یری أن بلد مثال، من دون أهل قتلأو 
  .نی من توابع العداء للدًعداء وأن، یر مرتبط بالدیغ

   .أشبهما  أو ادتهمیم سیتحط أو ن،یم اقتصاد المسلمیجل تحطل ألتما لو قاكن یالمراد بمقدرات المسلمو

ن یان بعض قوانكافرة مكن الیضع بعض القوانی حتى ما لو قاتلك ،سالماإل أحكامل بعض ید تبدیریقد و

  .سالماإل

  .ًقتل ولده مثال أو  عرضهكهت أو هسلب مال أو نساند قتل اإلیریقد و

  .ًون مسلماكیقد  و،ما تقدمكًافرا ك مورعمل هذه األی يون الذكی ل هذه الصور فقدك ثم في

 ،م الجهادكومة بحكلها محك، أشبهما  أو  باستثناء الدفاع عن النفسيأ، ى األولقسام الستةاأل أن ظاهرال

ان ك، ك فدافع المسلمون عن ذلسالماإل أحكامدل یراد تبأًسلما ًما مكحا أن  فلو،الجهاد والدفاع أدلة طالقإل

َما لكم ال تقاتلون فيَو﴿ :قوله سبحانه فإن .ذاكه وغسلی لهم الیقت ُ َِ ُ ْ َِّ سبیل ا� ُ ِ ْجاهدوا بَأموالكم﴿ :قولهو ،)١(﴾َ ُ
ِ ِ

ْ ِ ُ 

َْأنفسكمو ُ
ِ ُ   .قسام الستةل األكشمل یرها یغ وعزة أبي ةی رواكذلك و،)٢(﴾ْ

ر قانون من ییافر تغك أو م مسلمكراد حاأ إذا ماك ،اتطالق اإل في دخوله فيكشیفراد  بعض األكانعم هن

رداهم أهم فیم الرصاص علكطلق الحاأ ف،اركاالستن واألمر في جل التشاور فاجتمع المسلمون ألسالماإلن یقوان

   فإن ،ًشنقهم مثال وخذهمأ أو ،ًعایصر

                                                

.٧٥اآلية :  سورة النساء)١(

  .٤١اآلية :  سورة التوبة)٢(



٩٥

  . عن مثلهدلةصراف األ ألن، بل الظاهر العدمشكالل اإلماك د فيیم الشهكن بحیومكهم محونك

 نی الحساإلمام أن ماكون منهم، كی أن بعدیجرد الطرفان السالح لم  إذا ر تام، نعمیوالقول بوجود المناط غ

انوا شهداء كه أصحاب و)علیه السالم(  فإنهقتل، حتى قاتل وخر،ن جرد الطرف اآلی جرد السالح ح)علیه السالم(

  .هم سادة الشهداء ود الشهداءی بل هو س،كالإش بال

 ،ًان دفاعه جائزاكن ٕا و،دیم الشهكح علیه يجری نحوه فال وتول دون مالهقهو الم و،ما قسما الصنف الرابعأ

  . ًبل واجبا

ن ی القوم الذى فغز،مانأ الحرب بأرض عن رجل دخل )علیه السالم( هللا باعبدألت أس: دیقال طلحة بن ز

 قاتلیأن وأما  ،م رسولهكح وم هللاكح على قاتلی وفسهنمنع من ی أن المسلمعلى  :م آخرون، قالهم قویدخل عل

(حلی نهم فالید وم الجوركحعلى 
١(.   

  

                                                

  .٣٦ ص٢ج:  والتهذيب.٣ ح جهاد العدوأبواب من ٦ الباب ٢٠ ص١١ ج: الوسائل)١(



٩٦

  :قسامأ على الجهادن إ  الجواهرقال في): ١٧ مسألة(

 وجوبه يالذ و،بورةهذا هو المشروط بالشروط المز و،سالماإل إلى ن للدعاءی من المسلمًءون ابتداكی أن :حدهاأ

   .يفائك

 سرهمأبالدهم و على الءید االستیری أو ،ضةیالب على  منهىخشیفار كمن ال ن عدویدهم المسلمن إ :يالثانو

 رهمیغ وعرج واألىعمض واألیالمر ومی والسلىنثر واألكوالذ العبد والحر على هذا واجب و،موالهمأخذ أهم ویسبو

  .ىذنه، انته إ والاإلمامر حضو على توقفیال  و،م إلیهجیاحتن إ

 ، الجهادأدلةات طالقذا، إلكه وًراكونه ذكعدم اشتراطه ب واإلمامذن إقالوا بعدم اشتراط هذا القسم ب إنما :أقول

ات الخاصة یما تقدم من بعض الروا إلى ضافة باإل،طالق تحت اإلي الباقي، فبقيخرج منها الجهاد االبتدائ

  .دیة طلحة بن زیرواك

ًن الدفاع دفاعا منظما كیلم  إذا مایمرادهم ف أن رن الظاهكل  كان هناك إذا ماكمقومات الجهاد،  إلى حتاجیً

ًهم الغارات شنا مستمرایشن علین یمن جانب من جوانب المسلم عدو  طیتخط وادةیق إلى األمرحتاج ی مما ،ً

ه  ألني خرج منه الدفاع الفجائ،ائط الشرأدلةق طال إلكذل و،سائر الشرائط واإلمام  إذن إلىاحتاج الٕا و،میتنظو

  .ورةكن بعدم اشتراط الدفاع بالشروط المذیلمات الفقهاء القائلك بل من ،دلةالمنصرف من األ

  إذن إلىاألمر احتاج كمع ذل و، الخندقكذلك وًا،یان دفاعكالجهاد  حیث إند ُ أح قصةكد ذلیؤیلعل ما و

  إذنعن و،ان عن اضطرارك) حمها هللار(بة ی نسكاشترا و،ء النساكلم تشتر و)صلى هللا علیه وآله( الرسول

 يجهاده دفاع فإن )علیه السالم( نی قصة الحسكذلك و، لها)صلى هللا علیه وآله( ر رسول هللایهو تقر و،خاص

  .)علیه السالم( ه إذن علىتوقف البراز أنه ماك النساء، ك عن اشتراى بل نه، النساءك لم تشتركمع ذلو

ن الالزم كالم الجواهر، لك إطالقشمله یما ك اإلذن بل وجب بدون ،نذرط باألتشی  اليهاد الدفاعان الجك فلو

  .)علیه السالم( ه إذن إلىاجیعدم االحت



٩٧

 ون الدفاع فيكیأن  أو ،صورة الجهاد فيون الدفاع كی أن نی الدفاع بفرق في ال أنه الظاهر): ١٨ مسألة(

 الجهاد أحكامسائر  أن ماك ، سائر الشهداءأحكام هذا الباب للشهداء فيو ب،یالتخر وةیالفدائ وصورة العصابات

  .دلة األطالق إلكذل وهذا القسم من الدفاع، على رها تترتبیغ والفرار ومةیمن الغن

 أن باب في رواكما ذك ،األهمت مسئلة المهم وء جاأشبهما  أو ب دارهیتخر أو قتل مسلم على كولو توقف ذل

  .نی بالمسلمفار لو تترسواكال

   .فةلة السالأ المسما تقدم في على ر المنظمی بخالف غ،اإلذن إلى حتاجیالمنظم من هذا القسم  أن ماك

 ة، بل الأالمر على جب الجهادی ه ال ألن،ةیفاكالرجال  في نكیلم إذا ّ إال  هذا القسمد النساء فيیجوز تجنی الو

قاله بعض رؤساء الدول  ما وجوز،ی ال أو هایجب علی ال ما على ن جبرهاكمیف یك ف،بعض الصور في جوزی

  . قوته، مغالطة محضةون فيكنحتى ً أیضا نحن نجند أن جند النساء فالالزمی العدو أن الحاضرة من

 سالم فإن اإلتقدم مغالطة واضحة، أن نكتتم لنساء، الا يأة، كمة نصفها شلل عن الحرأ بأن القول أن ماك

 ون الرجال ظلم لهاؤ شقحامها فيٕاون وؤ الشك فشلها عن تل،بناءحضانتها لأل وعفتهاًونا تالئم ؤة شأن للمریع

ون ؤشلل ش و،النساء إلى ضهایون الرجال لتفوؤان معناه شلل شكقام بها الرجال ن إ ةین النسوؤو الشكتل و.لهمو

 هدم االجتماعی ثر ماكأن  مكذل وً لها فارغا،ًءبقاإان كقم بها الرجال ین لم ٕا والرجال، إلى ضهایالنساء لتفو

  . وهللا العالم،خرآم حول هذا مجال الكلل و،عیلحق الضرر بالجمیو

  



٩٨

  :  عن طوائف ستةيسقط الجهاد االبتدائی): ١٩ مسألة(

ًحرجا في  علیه ونكی يالذ و،ًضررا علیه ونكی يالذ و،جد النفقةی  اليالذ و،ضیالمر و،عرج واألى،عماأل

  .ًضایأخالف   بال األولربعةاأل ، بل فيإشكال  بال،الجملة

  . والعقلجماعتاب والسنة واإلك الجملة الفي علیه دلیو

ْلیس على اَألعمى﴿ :تاب، فقوله سبحانهكما من الأ ْ َ ََ َ ٌ حرج ْ ٌال على اَألعرج حرجَ وََ َ ََ َِ ْ ْ ٌال على المریض حرجَ وَ َ ََ ِ َ ْ َ﴾)
١(.   

ِلیس على الضعفاء﴿ :قولهو
َ َّ َ ََ ْال على المرَ وْ َ ْ َ ٌال على الذین ال یجدون ما ینفقون حرجَ و ضىَ َ ََ َ َ َُ ْ َِ

ُ َُ ِ ِنصحوا � إذا ّ ِ
ّ ُ َ َ 

ٍرسوله ما على المحسنین من سبیلَو َ ُْ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ِ
َ﴾)

٢(.   

َال على الذینو﴿ :تعالىقوله و ّ َ ْما أَتوك لتحملهم قلت ال َأجد ما َأحملكم إذا َ ُْ ُ َِ ِ ِْ ُْ َِ ُْ ُ َ ََ ّْتولوا علیه ْ َْأعینهمَ وََ ُ ُُ َ تفیض من ْ ِ ُ َ

ًالدمع حزنا َ َ ِ ْ َیجدوا ما ینفقونأال  ّ ُ ِْ ُ َُ ِ﴾)
٣(.   

ِال یستوي القاعدون من المؤمنین غیر ُأولي الضرر﴿ :تعاىلقوله و َ ُّ ِ ِْ َ َ َ َْ ُ ْ ِْ ُ
ِ ِ َ ْ َالمجاهدون وَ ُ ِ ُ ْ﴾)

٤(.   

لف ك ماثم : هایف و،ةیمأ يبعض خلفاء بن إلى )علیه السالم( جعفر بوأتب ك ة مایمن السنة، فرواوأما 

(نفقونی جدون مای ن الیعرج والذاأل وىعماأل
٥(.   

 الضرر، يولأر ین استثناء غیالقاعد ونین المجاهدی المساواة بية نفی آن فيكیلم  أنه :د بن ثابتیرواه ز ماو

 ًثانیا يه الوحی فغش،ع الجهادیستطی ف لمن الیكا رسول هللا ی: ، فقاليكبیهو  وىعمأان ك وتومكم مأفجاء ابن 

   ي نفسيالذ و،لحقناهأف ،)٦(﴾غَير أُوِلي الضرِر﴿: أاقر:  فقال، عنهيسرأثم 

                                                

.٦١اآلية :  سورة التوبة)١(

  .٩١اآلية :  سورة التوبة)٢(

  .٩٣اآلية :  سورة النساء)٣(

.٩٥اآلية :  سورة النساء)٤(

.٨ ح جهاد العدوأبواب من ١ الباب ٧ ص١١ ج: الوسائل)٥(

.٩٥اآلية :  سورة النساء)٦(



٩٩

  .تفك اليها عند صدع فملحق إلى نظرأ يأنكده لیب

   .هی فكش ال  الجملة مما فيجماعواإل

  . بعض المراتبد عدم الوجوب فيیؤیً أیضا العقلو

   : نقول،لةأل المسی تفصن فيالم اآلكفال

بصر ی  اليذالمراد به ال أن  فيإشكال ، والجماعاإل وعنه بالنص ساقط يلجهاد االبتدائ فاىعماألأما 

مثال زماننا من دوران أ قدر من الحرب في إذا  حتىدرته،قم م لعدأ يسقوطه تعبد أن الم فيكن الكًا، لإطالق

تماالن، ظاهر المستفاد  اح،ًضا، نقول بعدم سقوطها عنهیدارتها اإ من ىعمن األكتمی يلة الت الحرب باآلىرح

  . هیجب علی ف،زمنة األكتل إلى دلة احتمال بانصراف األكهناو . عدم الوجوبىالفتاو ودلةمن األ

 ،سفار السابقة المتعبةألا إلى  السفرأدلةنقول بانصراف  أن لو فتح هذا الباب لزم ذإ  األولن الظاهر هوكل

 ،مةیعز هو جواز ال إنما السقوط أن عرفی أن ن الالزمك ل،ًادیًستلزم فقها جدی مما حكامر من األیثك ذا فيكهو

  .لرفع امتنانا  إذ، جاز لهيه محذور خارجین فكیلم  و الحربىعمراد األأفإذا 

لم  وجبیلم  أنه إذا  من،الصوم و باب الوضوءما قالوا فيكالجواز،  المنة ترفع الوجوب ال أن من المعلومو

  . رح العروة الفقه من شلة فيأا المسقد شرحن وًالغا جاز،ًن ضررا بكی

ل من سقط عنه ك  فيكنقول بمثل ذل أن الالزم و،رمجب حیلم فإذا  ،ة حرامك التهللقاء فياإلن إ قالی فال

  . موالهيرض وجهادها محذور على ترتبیلم  إذا العبد وةأالمرك ،الجهاد منة

  .ى المستثنىعمشمله لفظ األی ال و، الجهادأدلةات طالق إل،الجهاد علیه جبیعور األ أن الظاهرو

 يالذكشبههما  و، بالمنظاراألمر يالفی أن نكتمیف البصر مما ال یضع و،لیبصر باللی  الي الذىعشاألأما 

 على ج الزائدالحر و للمناط،بعد القول بالسقوط عنهمی  فال،نی آفات الع فيرواكما ذكس كالع أو َدایب بعی القرىری

  .هیالم فكلما سنفصل اك ،حرج الحرب
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  :أقسامثالثة  على عرجواأل

الم في كالكالرجل  إلى تحتاج  اليلتة ای الحرب اآللالم فيكالو ، علیهعدم الوجوب في إشكال ال و،المقعد

مة كح أن لوضوح، بعد القول بالفرق والوجوب هنای ان الكن ٕا ون،یالع إلى  حربهحتاج فيی  الي الذىعماأل

 فإن ىعمًالحرب به غالبا، بخالف األ في نسان اإليبتلی ي الذوالعد وين المشنه مكعرج عدم تماستثناء األ

  .ملأ المثابة فتهبهذلیس ه یمة فكح هذه الحووض

  .مةكوجود الح وعرج لصدق األ،السقوطً أیضا  والظاهر،د العرجةیج الشدعرواأل

   مثله، ل االستثناء عنیصراف دلن ال، علیهبعد الوجوبی ال و،ةف العرجیعرج الخفواأل

  .عرج للمناطم األكمهما حكمقطوع الرجل ح ووالشلل

 ة الیة آلیة حربی عملكان هناكإذا ّ إال ،ي الظاهر نعم، للمناط القطع،عرجم األكمه حكد حیشل الاأل أن هلو

  .ل الجهاد بدون شمول االستثناء لهیشمله عموم دلید، فیال إلى تحتاج

ونهما ك  فيإشكال املة، الكالجهاد مشقة  علیه شقی يالذأو  هاد لمرضهى الجعل قدری  اليض الذیوالمر

  .ىمن المستنث

ً لمثل وجع الضرس أو الرأس خفیفا ولمثل مرض السكر،  عدم شمول االستثناء فيإشكال ال أنه ماك

  .النصراف دلیل االستثناء

عن الجهاد، فهل تقعده   الي التي بالحمىالمبتلك ،الجهاد علیه صعبیال  وض المتعارف مرضهیالمرأما 

لزم یالموضوع  ومكمناسبة الح وعرج واألىعمنة األیان بقركن ٕا و، احتماالن، منهىالمستثن أو ى المستثنداخل في

  . منهى المستثنالقول بدخول مثله في

لقاء إ أو ذهب،ن إ نفاق واجب اإلكتر علیه وجبیابه مما یلعائلته مدة غ أو جد النفقة للحربی  اليالذو

   .جماعاإل ولما تقدم من النص ، علیهجبی حرج، ال وعسر في عائلته

  .وجب الٕادلة العسر، وجب ألًا، لم ییًعسرا منف علیه ً عسراكان ذلكن إ ف،جد النفقة قدر الشأنیلم إذا أما 

  ست یلو ، علیهوهبه واهب وجب أو ولو بذل له باذل
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نه أقال بی حتى جدی ال أنه من وهب لهعلى  صدقی  ال فإنهتساب،كقبول الهبة ان إ قالی حتى الحجكلة أالمس

  .هیجب علی ال

 في ركهاد لما ذجب الجیف ، علیهل الجهاد واردی فدل،ستلزم الجهادی قدار مامبان كن إ الضرر والحرج والعسرو

لزم  الٕاو.  الموضوعك ذلم فيك قرر الشارع الحي الذيوالضرر يع الموضوع الحرجفتر دلتها الأ أن صول مناأل

 المناطق الباردة د الجهاد فيیرأ إذا ماكستلزم یما ثر مكأان بمقدار كٕواذا  نحوها، واةكالز ولحج والخمسسقوط ا

ًا خارجا عن المقدار المستلزم فيضرر أو ًون عسراكین درجة مما یتحت الصفر خمس وط  فالظاهر السق، الجهادً

ن لم ٕا و الحرج،أدلةموارد السقوط بستدلون لبعض یث ی ح، مسائل الجهادره فيیغ وظهر من الجواهریما ك

   .ًلة عنوانا مستقالأعنونوا هذه المسی

ل یالضعفاء، ولدل على سیلشمول ل ،ً أیضاق الجهاد لضعفه، فالظاهر السقوطیطی ة الیف البنیان ضعكٕواذا 

  .العسر

 الجهاد لعدم  صارت موارد استثناء،الهم وة والعبدأمرل بالطفل والمجنون واةعبضمت هذه الموارد السفإذا 

  .ً عشر مورداي اثن،االعرجكم كلعدم الح أو ،الطفلكالموضوع 

  اليالمراد به بالغ الجبن الذ أن  والظاهر،الجبان على ات عدم وجوب الجهادیظهر من بعض الروایه ثم إن

 إلى ضافة باإل،ةیلكه للقاعدة الؤ القاعدة استثناىان مقتضكن ٕا ور من استثناهألم  و،ضریالحرب بل  في نفعی

  .رهمیسبب تأخین والجبان یم المسلمیالجهاد وضع لتقد فإن النص؛

  .وهللا العالم ،ال یخفىما كجبن ثر الناس لهم مثل هذا الكأ، بل ىس مستثنیما الجبان المتعارف الجبن فلأ
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ًنا ن مضمووكین قد یالد أن لةأ المسل فيی التفص،م الأن عن الجهاد في الجملة یَمنع الدیهل ): ٢٠ مسألة(

 الجهاد بدون أدلة طالق إل،إشكال منع عن الجهاد بالی هذا ال و موعده،ل حال فيك على ىعطی أنه ىبمعن

   .مانع

   .لیلما تقدم من الدلً أیضا منعی هذا ال و،ونی بجهاد المدىرضین صاحبه ك ل،ًون مضموناكی قد الو

ل كحال ك ،ةیهمن قدم الجهاد لألی عان الجهاد فرضك فإن ى،رضی صاحبه ال وًون مضموناكی قد الو

 ،حق الناس مقدمو ،ن حق الناس والجهاد حق هللایالد بأن لوخر، والقهم من اآلأحدهما أان ك ون تعارضایواجب

 ذإر تام، یون الجهاد حق هللا فقط غك وه،یل علیدل ل حق الناس مقدم الكون ك إذ ،ىصغر وىبركه یمنظور ف

  .نین والمستضعفیه حفظ المسلمیف

  .قتال البغاة والدفاع وين الجهاد االبتدائی بينیالجهاد الع في فرق الو

 ،ن مقدمین، فالدی صاحب الدىمنعه الجهاد بدون رضیث ین حاال بحیان الدك وةیافكان الجهاد فرض كن ٕاو

  .ةیفاكال على ن مقدمیالع و،ةیفاكالجهاد فرض  ونینئذ فرض عین حی الد ألن عن الجهادكمنع ذلیو

 ، عن الجهادكمنع ذلیف قتل الدائن فهل یخ أو ،صادف وقت الجهادی مما ًن مؤجالیان الدكإذا وأما 

ن الجهاد اآل أن من ون،یقدم الدی ف،صادف وقت الجهادیما ی وقته فن فيیمفوت لواجب الع أنه االن، مناحتم

  .هیقدم الجهاد علی ف،س بواجبین لن اآلی والد،واجب

 نیدار ب ما لوك ،همأ يواجب استقبال و، مهمين واجب حالیب األمردار  لو أنه ىتر الأن، یوالظاهر تقدم الد

ان كًد قتل مسلم ظلما، یری إنسانجل االستعداد لصد  ألصالة الكتری أو ، آخر الوقتو فيه ون اآلينصلأن 

 ينی واجب ع موقعهن فيی الد ألن،لتناأان مثل مسك يال االستقباألهم  فيكذلكان كفإذا  ،لالزم االستعدادا

  .األهمك هو ين الذیالد إلى المهم بالنسبةك، فالجهاد يفائكن واجب الجهاد اآلو
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  علىل خاصیدل فال ّالٕا، واألهمم ینهما بتقدی الجمع بىریالن یالدل علیه يلقأ إذا العرف أن ك ذليف والسر

  . العرف هناىری كذلك ك هنا العرفىریما ك و،المهم على هم مقدمأل كأن 

 أما .تقدم الجهادی ّالٕان، ویًا لزم القول بتقدم الدیان الخوف عقالئك فإن ،ونیلة الخوف من قتل المدأ مسيفأما 

ة الخوف ی صورة عدم عقالئتقدم الجهاد فيوأما  . والمهماألهمل ی فلما تقدم من دلي الخوف العقالئن فيیتقدم الد

  . الجهاد بدون مزاحمأدلةات طالقفإل
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 ين، ففیون فرض عكیقد  و،ةیفاكجهاد فرض ون الكی فقد ،الحج ون الجهادی باألمردار  إذا ):٢١ مسألة(

ون الحج كی قد ي الثانفي و.ما تقدمكة یفاكفرض ال على من مقدیفرض الع و،نیه فرض ع ألنقدم الحجی األول

 الحج  ألن،الستطاعةلم تبق االستطاعة، فالظاهر عدم ا وان لهذا العامكفإذا  ى،ون لعام مضكیقد  و،لهذا العام

   .منع عنهایبعدم واجب  ّالإون كت  الياالستطاعة الت على متوقف

 ن فيیة الوالدین عدم رضایب و،طاعهمنع عن االستیواجب نه إ  تقولونين الجهاد الذیالفرق ب ما: قلتن إ

  .هیالحج مقدم علن إ  تقولونيالحج الذ

زحزح ی أن نكمی جار، الین والشرط واإلیمیوالعهد وال ل النذری فهو من قب،ين واجب ثانویبو األ إذن:قلت

ًان واجبا مطلقاك، سواء ي األولالواجب ً أیضا يولأ هو واجب يانه بخالف الجهاد الذك عن م،ًاقًواجبا معل أو ً

  .شترط االستطاعة بعدمهیف

ة ی معصونهك ذإ ،ة الخالقی معصطاعة لمخلوق في باإلشكالاب عن اإلصح الجوی ال أنه ظهریبهذا و

وجوب  على ًالیون دلكی أن نكمی وجوب الحج، فال على توقفیة الخالق یونه معصك فإن الم،كول الأالخالق 

  .الحج

 إلى لها بالنسبةك البر أعمالما : ثیالحدفي  و،همیةم الجهاد لألی، فالظاهر تقدىان الحج لعام مضكن ٕاو

   .يلج  بحرنفثة فيكّ إال ل هللایالجهاد في سب

 ي هاألهمیة  ألن،تقارنه أو ،تأخره أو ،ًن تقدم االستطاعة زمانا عن سبب الجهادیفرق ب ال أنه نیتببهذا و

  .التأخر، وهللا العالم والسبب ال التقدم
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وأما  ر واحد؛ی فقد ادعاه غجماعاإل أما ًا،ٕاجماع وًالجملة نصا في مانع عن الجهاداألبوین منع ): ٢٢ مسألة(

  :منهار ك نذ،رةیثك يالنص فه

 )صلى هللا علیه وآله( رسول هللا إلى جاء رجل:  قال)علیه السالم( هللا عبد أبي  عن،بن شمر خبر عمر

 فجاهد في: )صلى هللا علیه وآله(  فقال، الجهاد نشط راغب فيينإ )صلى هللا علیه وآله( ا رسول هللای: الفق

ن رجعت خرجت من ٕا و،هللا على كجرأفقد وقع ن تمت ٕا و،ترزق هللا ًا عندین حكتقتل تن إ كنإل هللا فیسب

، فقال يرهان خروجكی وي بنسانأینهما أزعمان ین یریبكن ی والديلن إ ا رسول هللای: قال. ما ولدتكالذنوب 

  .ر من جهاد سنةی خًلةیل وًماوی بهما كس ألندهی بي نفسي والذ،كیقم مع والدأ: )آلهو علیه  هللاىصل (رسول هللا

   .)١( من جهاد سنةري خلةًي لكسهما بألن :آخر  خربيفو

 :)صلى اهللا عليه وآله(  فقال النيب،كجاهد معأ: فقال )صلى اهللا عليه وآله( النيب إىل  ابن عباس، جاء رجلعنو

بوانأ كل،قال. نعم:  قال :هما جاهديفف.  

ما كهما كضحأما فيه إلارجع :ان، قاليكبي يبوأت كتر واهلجرة على كعيباأ جئت ينإ: خرب آخريف و

   .)٢(تهمايكبأ

 :)صلى اهللا عليه وآله(  فقال له رسول اهللا،)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل  هاجررجالًن إ ،ديسع أيب عنو

حدأمن ي بالكهل ل،صلى اهللا عليه وآله( قال. يبواأنعم :  قال(: كا لذنأ،ال، قال:  قال) آلهو عليه  اهللاىصل( :

ما،فارجع فاستفربمها الإ و، فجاهدكا لذنأ  فإنأذ.   

  .ل عن اخلاصةكسند ال و،ك اجلواهر والوسائل واملستدروجدنا يف  جمموعة مايات هيذه الرواهو

  .ةريثك يه ولةأسامل فروع الم يفكمنا الإ و،هي فإشكاللة ال أصل املسأهذا فعلى و

  اجلهاد  أما ،اًيان اجلهاد ابتدائك إذا مايهو ف إمنا نيبو األ إذن أن يفإشكال ال: )ولاأل(

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٢الباب  ١٣ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٣ و٢ ح جهاد العدوأبواب من ٢ الباب ٢٥٤٥ ص٢ ج:املستدرك )٢(
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  .نيبو األىرض على  مقدمكذل و.م إليهجياحت إذا مايع فياجلم على واجب أنه  فقد تقدميالدفاع

جاهدهم املسلمون ين فيافرك من الىشخي أن  مثل،ي الدفاعيتدائبهو اال و،ي اجلهاد الوقائيمثل اجلهاد الدفاعو

  .ما تقدمك أيضاً يفاع مبرتلة الد فإنهابتداًء ردعاً هلم،

النص املعمول  عليه دل  ما ألن، األول، والظاهرن قوال،ذماإاالعتبار ب أو ،نيبو األيهل الشرط عدم : )الثاين(

 على إنسانل كة يصالة والأ ف،حنوها ورب بالشهرةجيمل  و، حجةري فسنده غاإلذنتبار عا على دل ما أما ،كبه هو ذا

  . مةك حماإلذنط اجلهاد باستحصال ة لعدم اشتراينفسه املقتض

ضاً، يأ هنا ي لوضوح وجود مناط النه،ينهلاكم كان احلكا، يرضيمل  واين تأذكل واينهيمل  لو أنه بعدي نعم ال

  .اتي سائر الروايف  مماأشبهما و لةًيل ووماًي ما كسألن :)عليه السالم( نة قولهيخصوصاً بقر

 ى،الفتو وه الظاهر من النص ألن،همايلك ي بنهميشترط التحري  فال،حدمهاأ ي حرمة اخلروج  يفيفكي: )الثالث(

   .يفائكالوجوب ال على ة مقدمةينياحلرمة الع ذإضاً، يأ القاعدة ىما هو مقتضك

 الال على  مقدميئ االقتضا ألن،يلزم اتباع الناهي ى،نهيخر ان اآلك و،اًياقتضائ ان الك حدمها لوأ أن علميمنه و

  .صول األما حقق يفك يقتضائا

الرجالُ قَوامونَ ﴿ :ةميركة الي اآلىه قائم مبقتض ألن،بتمل تقدم األحيخر، فرمبا  اآلى وحدمهاأمر  ألو: )الرابع(

 يف ، مث قالكم أبر:  قال ثالث مرات)صلى اهللا عليه وآله(  الرسول ألن،متمل تقدم األحيرمبا و ،)١(﴾علَى النساِء

قدام أاجلنة حتت أن ملا ورد من  وب،ب األجي ال وصالةال يف مب األيجيالولد  أن ىلفحو و.كباأبر  :ةاملرة الرابع

  .مهاتاأل

  .يفائكهو الوجوب ال وصلاأل إىل جعري في والنهاألمراقط سن الظاهر تكل

   :ةي آل،نعم: لي ق،نيبوم األكمهما حكاجلد واجلدة ح أن هل: )اخلامس(

                                                

.٣٤اآلية :  سورة النساء)١(
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﴿وا موِكحنال تكُمآباؤ كَحالسالمماعليه( نياحلس واحلسن أن ملا هو معلوم من وجداد،ل لألالشام ،)١(﴾ا ن ( 

  .خرلبعض الشواهد األ و،اء العقد الشامل للجدي أولللمناط يف و،)صلى اهللا عليه وآله( أبناء رسول اهللا

  .ال خيفىما ك ،لحد االستدال إىل تصل دات املزبورة الياملؤ و، لألصل،ين الظاهر عدم التعدكل

 اجلهاد املتعارف املؤثر يف أو ،يالسفر العادكان كل لو علم بعدم قتل الولد، ب و مؤثريالنه أن هل: )السادس(

ان كاالنصراف لو  ذإهذا هو املعتمد،  وطالقول اإل واأل، االنصرافد الثاينيؤي احتماالن، ،ك هو معرض اهلاليالذ

  .أشبه ما و ماكسألن واهد، مثل خصوصاً بعد وجود بعض الش،يفهو بدو

صلى اهللا عليه ( قوله و،طالقمعهما، لإل أو ،ن متام االستقالليبو من األون الولد مستقالًك نيفرق ب ال: )السابع(

  . بهنسانأي اناكما  إىل طالقوجب صرف اإلي  الأشبهما  و ماكسألن :)وآله

ارب الروم حتال   أو،ياإلمام الصف تقف يف  ال:ما لو قاالك ،داًيمقاً ي بل ،اً مطلقاًيا ينهيلو مل : )الثامن(

هما ياملناط حسب فهم العرف اشتراط عدم  ذإ ،يتبع هو مقدار النهملذا، فاك وقت تسافر يفال   أوباخلصوص،

املتبع  بأن اً خاصاً نقوليا ي ذاإ حىت  العامي تابعاً للنهميون التحركي  فال،ن خاصاً فخاصاًإ و،عاماً فعاماًن إ ،مطلقا

  . اجلهادأدلةعدم 

 الزنا، ولد إىل مكتعدد احلي  نعم ال،ه ولد شرعاً ألن،عم من ولد الشبهةأ املقام املراد بالولد يف أن الظاهر: )تاسعال(

   شرعاً ه ولد ألنيس بولد شرعاً؛ فالقول بالتعديه لألن

                                                

.٢٣اآلية :  سورة النساء)١(



١٠٨

 :)صلى اهللا عليه وآله( ؛ خالف املفهوم عرفاً من قولهشبهأ ما ورثم اإلكمنا خرج عن احلإ و،ل حرمة زواجهيبدل

للعاهر احلجرو)حرمة الزواج منه يفمجاع مجاعة باإلكلذا متسو ،)١ .  

 :تعاىل احتماالن، من قوله ،م الأ نيم املؤمنكاملنافقان، هل هلما ح أو املخالفان أو افرانكبوان الاأل :)العاشر(

﴿ويا منما ِفي الدهوفاًصاِحبرعلق ي أن نكمي  فالاإلميانلمة كعالء إجل اجلهاد وضع أل أن من و.دلة األإطالق و،)٢(﴾ع

  . ني املؤمنريغ ديشأنه ب

 ريافران من غكان له ابوان كاجلهاد ابن  إىل رج معه من الصحابةخي )صلى اهللا عليه وآله( ان النيبك ىبل عن املنته

ان كبوه أ ووم بدري )صلى اهللا عليه وآله( ان مع النيبكعة يبن عتبة بن ربفة يبو حذأ و،هريغ ورك بيبأك ،استئذان

افران كما أ االستدالل ب،اجلواهر يف ماك أيضاً  بل عنه، اجلهادباه يفأدة قتل يبوعبأ وقتل، ودروم بي نيكس املشريرئ

  .وىلأ قبول قوهلما ك فتر،سوغ له قتلهماي وألنه املسلم، على ة هلمايوال فال

 موتك إىل  ذلىدأ حىت ني قصة املنافقباه يفأقتل ي أن رادأاملنافق يب  أُابن أن ورد من املنافق ما إىل وبالنسبة: أقول

  .قتلهي أن  اه عن)صلى اهللا عليه وآله( النيبأن  إالّ مداً،كأبيه 

 ،مهما فلما تقديم االتباع فعد أما س هلما اتباع،يافر واملنافق فلك النيب و، املخالف فالالزم اتباعهنيفصل بيرمبا و

  . التأمل إىل لة بعد حمتاجةأانت املسكن إ و،ليبأس ذا التفص ال و،طالق املخالف فلإلاالتباع يفوأما 

  .افركم الكمهم حكفرهم حكومة بكق احملرنعم الِف

 على ة لهيوال النه أل ل اليق و،طالقل نعم لإلي ق، قوالنه،ي اشتراط عدم احلر يفكهل العبد : ) عشرياحلاد(

 على تهيم والد ع ألن، األولن الظاهرك ل،دي للتقلونه صاحلاًكعدم  على مبثل هذا استدلوا وه،ريغ على فيكنفسه ف

   ووالدهأ على تهي والنايفي نفسه ال

                                                

.٣ حماء نكاح العبيد واإلأبواب من ٥٨ب  البا٥٩٨ ص١٤ ج: الوسائل)١(

.١٥اآلية :  سورة لقمان)٢(



١٠٩

  .مك حمطالق فاإل،أشبهما  ودهيعب وزوجته

  .ةيلة اآلتأاملس يف ) عشرالثاين( الفرع أيتيسو

  .اهللا العامل و،ثرها خصوصاً بعد ما تقدمكأ ولوضوح ،ليربنا عنها خوف التطوضأ ،خرأ فروع كهناو

  



١١٠

 ث الي حبيما لو عمك ،ن معه من احلربكتمي  عذراً الرون العذكي فقد ، عن اجلهادرلو جتدد العذ): ٢٣ مسألة(

عدم  يف شكالإل اينبغي هذا ال وقتل فقط،ي أن  بقائهان معىنكث يقطعت رجاله حب أو صال،أن من احلرب كتمي

 ،)٢(﴾من يولِِّهم يومِئٍذ دبرهو﴿ :وال ،)١(﴾ِإذا لَقيتم ِفئَةً فَاثْبتوا﴿ :ليشمله دليال  و،جواز ذهابهو ، عليهوجوب احلرب

  .والهم دبره أنه صدقيس يل وعدم الثبات، وال موضوع للثباتإذ 

 هذا و،ك ذلأشبهما  أو ،يالنه إىل اإلذنب عن جع األما لو رك ،ن معه من احلربكتميون العذر عذراً كيقد و

  :نينوععلى 

 نيسار املسلمكعدم ان أن  لوضوح،وز له الرجوعجي هذا ال و،نيسار للمسلمك رجوعه انون يفكي أن :ولاأل

  .األهمتعارض مع واجب آخر قدم فإذا هم، أواجب 

  :  احتماالن،م الألرجوع وز له اجي، فهل نيسار املسلمك رجوعه انون يفكي ال أن :الثاين

حرم أن إ نهأ احلج بل يفيما ورد الدلك ،يهاد ارتباطجلا أن  علىليدل ال وفقد الشرط فقد املشروط، إذا ه ألناجلواز

  .اًيس ارتباطيل أنه لي بل ظاهر الدل،متاماإل عليه وجب

  .ك ذلريغو ،﴾ِهممن يولِّو﴿ ،)٣(﴾ِإذا لَقيتم ِفئَةً فَاثْبتوا﴿: طالق إل،عدم اجلوازو

اشتراط  على دلتدلة إنما ة الدبر، واألیتولل والرجوع مصداق ظاهر لعدم الثباتأن  إذ ،يرجح الثانلعل األو

تجدد  إذا  الجهاد، نعمأدلةعموم  إلى رجعی ك فمع الش،ولهمیمن و : قبل صدقاألمرول أ  الشروط فيكتل

 ينتفی فعند انتفاء الشرط ،أشبهما  وةی لعدم صدق التول،رجعینه  أق قبل التحام الحرب، فالظاهری الطرالعذر في

  .المشروط

                                                

.٤٥اآلية : نفال سورة األ)١(

.١٦اآلية : نفال سورة األ)٢(

.٤٥اآلية : نفال سورة األ)٣(



١١١

 ك ذلهل له الحق فيراد الرجوع فأ ثم ،بوهأنهاه  أو ًضایمر أو عرجأان كما لو ك ،جاهد بدون الشرطلو ه ثم إن

  : احتماالت،م الأ

  .من عدم الشرط فالمشروط معدوم

  .ةیمن صدق التولو

م دان عك ن مثل العرج ممایب و،رجعیستصحب فیوً أوال میوجب التحرین مما یبوأل اين مثل نهیل بیوالتفص

  .ي عندقربل هو األیهذا التفص ووجوب الثبات، وةیل عدم التولیحضر شمله دلفإذا ًالحضور جائزا 

 األمرس كانع أو ،نیما لو قتل جمع من المسلمك ينیالوجوب الع إلى يفائكولو تبدلت الحالة من الوجوب ال

تبع یم كالح فإن ،ة، فالظاهر تبدل الحالةیافكن الیفار مما صار لبعض المسلمكقتل جمع من ال ما لوك

 علیه جبی  فإنه،ةیفائكال إلى  صورة تبدل الحالةة فيی مثل صدق التوليل ثانویق دلصدإذا ّ إال اللهم، الموضوع

  .الحرب حالة التحام ة فيیًنا بل لصدق التولیالجهاد ع ال لوجوب ،البقاء

  



١١٢

جاء  بأن جب الجهاد معه، ثم تبدلت الحالة،یالضعف، مما  على األمرول أ افر فيكان الك لو): ٢٤ مسألة(

 أو  الوجوبىبقیًضعافا، فهل أافر كصار ال حتى نیقتل جمع من المسلم أو ًضعافا،أفار فصاروا كال إلى المدد

  : ، احتماالنيجوز التولی

  .أشبه ماو ،)١(﴾يتم ِفئَةً فَاثْبتواِإذا لَق﴿: صدق و،من االستصحاب

  . املشروطينتفيبانتفائه  و،تفاء الشرطنمن او

شرطاً ونه ك يف ةينة اخلارجيوجب ظهور الشرط بالقري مما ،ل الشرطيدل على قدميظهر داللة فأ تميلقإذا  لعلو

  .يريل التخآون املكي نيلي بتعارض الدلاألمر  يفكشوإذا  اً فقط،يابتدائ

 حرمة التويل أن  علىليدل ال و،مي التحرأدلة طالقز الفرار، إلجي مل ،بقيمل  وأ ي بقنيقن عدم انتصار املسلمي تولو

  .دة باحتمال االنتصاريمق

  . ملا تقدم ، أيضاًز الفرارجي مل ،بقيمل  وأ يفار بقكقن انتصار اليلو تو

لقاء إل حرمة يعارضه دليال  و، التويلميل حتريدل طالق إل، فالظاهر عدم جواز الفرار، قتليبقن إ أنه قنيولو ت

  .لقاء النفسإحرمة  على اجلهاد وارد فإن ة،كالتهل يف النفس

  : عليهرديجوز الفرار، ي البقاء ففائدة يف نه الأوالقول ب

  :قد قال الشاعر وبداء الثبات،إهم الفوائد أمن ن إ :والًأ

  م سلّ)للتقدم، خ ل(ائد املشانق للعق أن ... نا رجال احلق دوماً نعلمإ

  . جاز الفرارأشبهما  أو ن فائدة االنتصاركمل ت أنه إذا  علىليدل النه إ :اًيثانو

  

                                                

.٤٥اآلية : نفال سورة األ)١(



١١٣

  :نيراديإوم عاشوراء، بيالقواعد العامة، مبناسبة قصة  على وردأ): ٢٥ مسألة(

 ة الصاحلة اليتأ املرك تلاماإلم ىان واجباً فلماذا ك فإن ،م الأ اإلمامنسوة  على ان الدفاع واجباًكهل : األول

 نيف اشتهر بيكن واجباً فكين مل إ و،)عليه السالم( اإلمامخوات أذا مل تدافع ملا و،)عليه السالم( رادت الدفاع عنهأ

  .النساء حىت لكال على الدفاع واجب أن الفقهاء

 بل وجوب ، واجباًاإلمام س الدفاع عنيتفرقوا عنه، ألي أن هصحاب أل)عليه السالم( اإلمامجاز أف يك: الثاين

  .ل مؤمنكالدفاع عن 

 ئاًيفعلون شيم معصومون ال ألفعلونيلون عما أسي هم ال وفه،يلكعرف بتأ اإلمام بأن نيشكالب عن اإليجأرمبا و

   .تعاىلذن اهللا إبإالّ 

 ص بالنسبةي ختصكنافهل ه.  القواعد العامةنيب واإلمام عمل نيالتالئم ب يف المكال إذ  تام،رين هذا اجلواب غكل

هذه  يف  اختصاصات) السالممعليه( ئمةلأل أن  علىليال دل ذإ مستساغ؛ ريهذا غ و)عليه السالم( اإلمامقصة إىل 

عليه ( اإلمامعمل أن  أو  له اختصاصات فقط،)صلى اهللا عليه وآله( الرسول أن  علىل دليعات، بل الدليالتشر

  .قيف التطبيك و طبق القواعد)السالم

 قسام،أالدفاع له  و)عليه السالم( اإلمامالنسوة دافعن عن ن إ : األولاجلواب عن السؤال يف قالي أن نكمي يذالو

 ،ةتعدم الشماكهم أان ملصلحة كصح السند فلعله  فإن ةأ املرك لتلاإلمام يوأما  .ثر فائدةكقد قمن بالدفاع األو

  .ةتشماوجب الي جهاد يأ ،)١(النساء جهاد على سيل: )عليه السالم( قولهو

  .خنصص به القواعد العامة أن نكمي  الداللة نظراً فاليف السند مث يفن إ واحلاصل

   اإلمام أن يه و،د مقدمةيمته إىل تاجحي، فاجلواب عنه السؤال الثاينوأما 

                                                

  .٣، ٢، ١حاديث  جهاد العدو األأبواب من ٤ الباب ١٥ ص١١ ج: الوسائل)١(



١١٤

اً ي حقاً شخصكاهن أن احلاصل و،الطاعة ود الوالءكعة تؤيمنا البإ وم ال،أعوه يالناس سواء با على مفروض الطاعة

ة فهو اإلمامحق  أما ،يسقط حقه الشخصأ إمنا )عليه السالم( ني احلساإلمام واً،يهلإاً يحقاً شرع وعةياً تربمه البيعرف

ان كث ي بعد مقتل عثمان، حيسقاط حقه الشخصإظهار إد يريان ك )عليه السالم( ني املؤمنأمري اإلمام أن ماك ،حباله

ث ي حاإلمامن ك؛ لكقد علموا ذل و حراماً شرعاًاإلمامون تفرقهم عن كي أن بعدي هذا فالعلى  وعة الناس،ي عن بأىبي

  .يسقط عنهم حقه الشخصأعرف بواطنهم 

 غدر أصحابم أه علم  ألن، الذهابذن هلم يفأ ويسقط حقه الشخصأ إمنا اإلمامن إ قالي أن هذا مع احتمال

شه عن ي جىث نقيما فعل طالوت حكمفاسد،  وينيه الواقعصحابسبب رعباً أليوم عاشوراء، مما يونه كتريفس

  .نياملنافق

ولو  ،ال خيفىما كاباً جيإان ك أنه مقام توهم احلظر، ال يف اً إذنانك ،تفرقوا:  هلم)عليه السالم( قوله أن والظاهر

 ،ان مهماًك عاشوراء ومي بازامهم اإلمام فالوفاء بالبقاء مع علم ،املهم واألهمان من باب كاب جيإنه أقلنا ب

  . واهللا العامل،همأان كواالنصراف 

  



١١٥

ن لو ك ل،ما تقدمكاجلهاد  عليه بجيابه مل ياله حال غي عيفكيما  أو جاهد بهين له مال لكيلو مل ): ٢٦ مسألة(

جلهاد ا عليه ان له مال وجبكث لويان حبك إذا يأل يف مقامه، ك ،اًينيع أو اًيفائكوجوباً  عليه بذل له باذل وجب

 البذل  ألنكذل وة،يفاك عليه  أيضاًة وجب بعد البذليفاك عليه ن وجبإ وناً بعد بذل الباذل،يع عليه  وجباًينيع

  ).دونجي(شمله استثناء ي ال و، اجلهادأدلة عموم دخل يفيعل منه واجداً، فجي

 األهمل ي من باب دل،همأد ان اجلهاكإذا  إالّ ،بجيحد العسر واحلرج مل  إىل  البذل منة تصلان يفك إذا نعم

  .ه فيإشكالاجلملة مما ال  يف هذا وواملهم،

 أو باستمرار البذل، أو نان بالباذل،يمع االطم أو اً مبجرد البذل،ينيع أو ةيفاكب جيهل  أنه الم يفكن الكلو

  .قوالأ و احتماالتط،شر أو رالباذل بنذ على بوجوبه

 ال ( ألن بل، مبفهوم الوصفكس هذا من باب التمسيل و،)دونجي ال( قبال استثناء يف) دونجي(املدار صدق و

  .دونجي ما عداه من دخل يفي و منه، فما عداه مستثىنهو املستثىن) دونجي

هو  و،فالظاهر هو القول الثالث )دونجي ال(عدم صدق : ن شئت قلتإ و،)دونجي(املناط صدق  حيث إنو

  .نان باستمرار البذلياالطم

ث يرب واملرض حبكنه من الك بشخص الباذل لنسانطمئن اإليقد  إذ ،اضح ونان بالباذليالطم انيب ونهيوالفرق ب

ما  أو غصب غاصب أو سر جتارةك أو  ذهاب ماله بسبب لصىشخي أو متامه البذل،إاً قبل ياف موته خوفاً عقالئخي

  .)دونجي(صل صدق حي  فال،شرطه أو بنذر الباذل حىت طمئني قد ال أنه ماك، أشبه

  .ثناء األفقد الشرط يف لو أنه يه و السابقةلةأ املسلوبذل مث رجع دخل يفه  إنمث

  



١١٦

 ،ة الوجوبيفائكاً يف صورة يفائكب القبول وجوباً جيفهل  للجهاد، إنسانان معسراً فاستأجره كلو): ٢٧ مسألة(

  .بجي م الأة الوجوب، يني صورة عاً يفينيعأو 

 ال و، اجلهادأدلة عموم ه داخل يف ألنبعد الوجوبي ن الك ل، العدمصلاألتساب فكه ا ألن، بعدم الوجوب:قالوا

وجه  ه بباب احلج الريتنظ و، عقالًن واجداً ـ قبل القبول ـ دقةًكين مل إ و واجد عرفاً، فإنه)دونجي ال( عليه صدقي

ه، فهل يف  ماكن من متلكتميرت ك كان هناكه مبا لو ري تنظ األوىل بنفسه، بلدلةه األي فىري أن بجيل باب ك إذ له،

  .د اآلنجي ه ال ألنبجي  الكنه قبل التملأقال بي أن بصح

 فال) دونجي(ق ي من مصاد،كصورة التمل وحنوه وجاري صورة االستنيلتا الصورتكيف  أنه ىريالعرف  أن احلاصلو

  ).دونجي ال(شمله استثناء ي

  



١١٧

ان تقدم ك فإن ،اجلهاد إىل إنسانز ين من جتهكتمي اًيان ثركنه كاجلهاد بنفسه، ل على قدريمن مل ): ٢٨ مسألة(

ل البدل وجب يسب على كذا وهذا على  متوقفاًنيان تقدم املسلمكن إ وناً قطعاً،ي وجب عكذل على  متوقفاًنياملسلم

 تعمومالسائر امل وى، تعاون بالرب والتقووألنه  اجلهاد،أدلةات طالق إل،ال هذا استحب وكذا ن الكين مل إ و،ةيفاك

  .نيز ااهدي باب جتهاخلصوصات الواردة يفو

الصوم واحلج، فقد  وصالة الابة يفينلاك ي بعمل املعطأيتينائب ون الكي حىت  عن نفسهأخذ نائباًي بأن ما االستنابةأ

  . ك ثالث ذلنفى وستحباب،قال آخرون باال و،ا واجبةأقال مجع ب

   .هذا جهاد باملال و،)١(﴾أَنفُِسكُماِلكُم وجاِهدوا ِبأَمو﴿ :تعاىلون بقوله  األولاستدل

  .هذا نوع من حق اجلهاد أن  املعلوممنو ،)٢(﴾جاِهدوا ِفي اللَِّه حق ِجهاِدِه﴿: بقوله سبحانهو

منا نقول باالستحباب ملا تقدم من إ و، العدماألصل ف،وجوب االستنابة على ليدل نه الأ بواستدل للقول الثاين

  .العمومات

 أن صحي ما الكاستحباا، ف أو قال بوجواي حىت  املقام مطلقاًاالستنابة يف على ليدل نه الالقول الثالث فألما أ

 أن خرآاً إنسانالوضوء  على قدري ال أو سلكي إنسانب يستني بأن ،مميالت أو الغسل أو الوضوء يف قال باالستنابةي

الفرق  وعطاء املال ال االستنابة،إز ظاهره يالتجه على دل ما و، باب اجلهاد يفكذلك، غتسل مثالًي أو عنهيتوضأ 

  . باب اجلهادذا يفكه و،حج عن نفسهيل ه ماالًيعطيقد  وحج عنه،يل داً ماالًي زنسان اإليعطي فقد ،نهما واضحيب

                                                

 .٤١اآلية : بة سورة التو)١(

  .٧٨اآلية : حج سورة )٢(



١١٨

 صحة ،تاب احلج من شرح العروةك ما فصل يفكصحة االستنابة مطلقاً،  قاعدة ىمقتضن إ قالينعم رمبا 

 املقام استحبت، صحت االستنابة يففإذا  ،ليرج بالدل فخاأشبهما  وباب الوضوء والغسل أما ضاً،يأتنابة هنا االس

  يفأيتيما ك ،االستنابة يف  الظاهر)١(يالبختر أيب  اجلهاد، خصوصاً بعد ورود خربللعمومات املطلقة واخلاصة بباب

  .ةيتلة اآلأاملس

  

                                                

  .١ ح جهاد العدوأبواب من ٨ الباب ٢٢ ص١١ ج: الوسائل)١(



١١٩

  اليني الواجب الع ألن،ريز الغيسقط عنه بتجهيناً مل يع عليه وجب فإن هاد،اجل على ان قادراًكلو ): ٢٩ مسألة(

نائبه اإلمام أو  ينيجل تعون ألكي قد ينيجوب العو وال،لف بالذاتكاملخاطب به هو امل فإن ،سقط بأخذ النائبي

  . بالذات إليهاج اجلهاديجل احتون ألكيقد و ، عليهاجلهاد

  .سقط اجلهاد عنهيت االستنابة فة جازيفاك عليه ن وجب اجلهادإو

 اليت وةيلعامة العقالئ القاعدة ايه وابة،ي النأدلة فلما تقدم من عموم ،بيستني أن وز هلذاجيف يك أنه  إىلما بالنسبةأ

  .ملأ فتأشبهما و ،)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ل يشمله دلي ف،هاينافي  الشرع مارد يفيمل 

الرجل عن  زوغي أن بأس ال: جعال الغزو، فقالإ سئل عن )عليه السالم( اًيعلأن  ،يالبختر أيب خرب إىل ضافةباإل

  .)٢(أخذ اجلعل منهي والرجل

  .أشبهما  وابةيجارة والنصحت اجلعالة صحت اإلوإذا  ،ابةيالن) عن(وظاهر لفظة 

 املستحب  ألنه،يحباً علان اجلهاد مستك إذا  فمن الواضح اجلواز،ابةيوز للنائب النجيف يك أنه  إىلبالنسبةوأما 

  .أشبهما  وجارةباإل صبح واجباًي أن نكمي

   :نيمرأجار بيان االستكمإل لعدم كستشي فقد اًيفائك أو اًينيان واجباً عك إذا ماأ

ستحق ياهللا  أن لوضوح هللا فكملأنه  أما ه،ريباع لغي أن نكمي  اهللا الكمل و، هللا سبحانهكالواجب ملن إ :األول

  .ك مليف الإع يب ال إذ عهين بكمي  الري للغكامللأن وأما  ،فلكذمة امل ء يفيهذا الش

س يكمن خرج فإذا سه العوض، يكس من خرج من يك دخل املعوض يفي أن بجيع يمورد الب يفنه إ :ينالثا

  . هيسك دخل يفيء يف مقابله يش املنوب عنه املال ال

  :ول األشكالاإل أما ،هماي خمدوش فنيشكالن اإلكل

   وصالةالن إ قالي أن صحي فال،ن مفهوم خاصياألمرل من كن لإف، اًكس مليالواجب ل: والًأف

                                                

.١اآلية :  سورة املائدة)١(

  .٥٦ ص٢ج:  والتهذيب،٦١٢ص: سناد وقرب اإل،١ ح جهاد العدوأبواب من ٨ الباب ٢٢ ص١١ ج: الوسائل)٢(



١٢٠

   .ات هللا سبحانهكالصوم واحلج مملو

العبد  أن ىلذا تر و اهللا،ك طول مل يفري الغكمل فإن ه،ري غكدخل يف ملي  اهللا الكمل أن  علىليدل ال: اًيثانو

ة ية مستقلة عرضيكتحقق ملي أن نكمي  رابعاً، نعم الاملوىل و، ثالثاًاإلمام و،اًيالرسول ثانو ، أوالً هللاك مملوللموىل

 بالعبادة أيتي أن نذر إذا ماكد يكأد التيفي و،كسائر آثار املل وله حق املطالبة أن ة للمنوب عنهيكن، وفائدة اململويلنفر

  .الواجبة

  :هيد علري ف الثاينشكالاإلوأما 

ما اختاره مجاعة من الفقهاء، ك ،ه العوضك من خرج من ملك مل دخول املعوض يفلزوم على ليدل النه إ :والًأ

 من ىر نلزم ملاي منا الإ و.كذل على  لقوهلم بتوقف مفهوم املعاوضة،ك وآخرون وجوب ذلىخ املرتضين اختار الشإو

 الدرهم يف كسيكمن  فقد خرج ،ريللفق خبزاً يعطيت درمهاً للخباز ليعطأفإذا  ،كصدق مفهوم املعاوضة بدون ذل

 ،ك منري للفقصاره مث إن أوالً كسيك نه دخل اخلبز يفأااللتواء ب إىل حاجة  اخلبز، والريس الفقيك دخل يفي أن مقابل

   .والًأ ريس الفقيك الدرهم دخل يفأن أو 

 ،عطائه املالإ مقابل  يف،س املنوب عنهيكدخول الثواب يف مانع من القول ب  فالكسلمنا لزوم ذلن إنه إ :اًيثانو

  .)١(ءي شيجر الغازأنقص من ي أن ريجره من غأاً فله مثل ي غازمن جهز أن ث متعددةيحادأفقد ورد 

ما  ومةي الغتيف حىت ءيل شك نائباً عنه يف كن ذلكياجلهاد، مل  ان نفسه يفكاً مإنساناستناب  لو أنه الظاهر مث إن

ذا كه وحصة مثل املنوب عنه،  ال،خذ النائب حصة مثلهأس، كبالعأو  باًك واملنوب راان النائب راجالًكفإذا ، أشبه

 ،ةي األولدلةاأل إىل هايرجع فياء يش اجلهاد فسائر األابة يفيالن أن  علىدل إمنا لي الدل ألنكذل و،حكام سائر األيف

  داللة االقتضاء  إذ م تابعاً للمنوب عنه بداللة االقتضاء ممنوع،كون احلكاحتمال و

                                                

  .٤ و٣و حد جهاد العأبواب من ٣ الباب ٢٤٥ ص٢ ج: املستدرك)١(



١٢١

ال  ه أنمن املعلوم و،أشبه ما وةيل القرأواس:  مثل،ءيش على صحته أو المكتوقف صدق ال إذا  عماعبارة 

 تدل ا ال فإ،ني القوانرها يفكما ذك املرتلة أدلة مثل ك ذلسائر اآلثار؛ مثله يف على ا تتوقفصدقه ال وابةيصحة الن

  .ث الشجاعة فحسبيمن ح إالّ هيالتشب على ليدل سد، الاألكد يقال زفإذا  ،ليالترت على ليد من ما قام الدليزأعلى 

 على ون الزائدكي و،ثر من واحدكأب يستني أن صحياملنوب ف أما عن واحد؛ الّإنوب النائب ي أن صحي مث ال

  .ال خيفىما ك ،الواحد مستحباً

  



١٢٢

  .موارد ثالثة يف إالّ  احلرم؛شهررم احلرب يف األحي): ٣٠ مسألة(

  :ربعة األدلة اجلملة األيف عليه دلي فاملستثىنأما 

ة يل بقي، بدلريبك ذنب يأ ،﴾يسئَلُونك عِن الشهِر الْحراِم ِقتاٍل فيِه قُلْ ِقتالٌ فيِه كَبري﴿ :هتاب فقوله سبحانكالأما 

   .)١(﴾أَكْبرِإخراج أَهِلِه ِمنه  والْمسِجِد الْحراِم وكُفْر ِبِه وصد عن سبيِل اللِّهو﴿ :ةياآل

 خالف نصاً ال وإشكال بال ،رجب ومرذو احلجة واحمل والقعدة ذو: ةربع األشهرهو األ و،الشهر احلرام جنسو

   .اًإمجاعو

﴾ الْحرم فَاقْتلُوا الْمشِركنيشهرانسلَخ اْألفإذا ﴿ :قولهو
 شهر حال األنيكاملفهوم منه عدم جواز قتل املشر ،)٢(

   .احلرم

ى دت ما اع مبثِلِهيلَوا عدتاع فَ علَيكُم الْحرمات ِقصاص فَمِن اعتدى والشهر الْحرام ِبالشهِر الْحراِم﴿ :اىلتعقوله و

الشهر احلرام له  أن  علىدليفار الشهر احلرام، مما كل اك مقابل انتهاام جائز يف الشهر احلركن انتها أيأ .)٣(﴾ميكُلَع

الشهر احلرام من احلرمات  حيث إن و احملرمة؛مور األ القصاص يفيرجيي أ ،العلةك هذا )رمات قصاصاحل(مة، وحر

 قبال ون يفكيعتداء  اال ألنصار احلرمات قصاص إمنا يأ أيضاً العلةك )ىفمن اعتد(: قوله وه القصاص،ي فيجريف

  .االعتداء، واهللا العامل

  :أمورالم يف ثالثة كن الكرد باملثل؛ ليعتداء اال أن اعدة العامةالق أن  يفكش ال أنه هو و،الماًكهنا  مث إن

  . ورةكة للقاعدة املذيلك اليف: األول

   . الرديف معىن: ثاينال

  . املثل معىنيف: الثالثو

 سر نسائهأ بنسانعرض اإل على افرك اليعتديما ك ف،ليخرج بالدل ما إالّ ةيلكنقول بال أن فالالزم:  األولماأ

  وز جي كذلكجرحه،  وماتتهإمه بسجعلى  وبنهبهماله على و

                                                

  .٢١٧اآلية :  سورة البقرة)١(

.٥اآلية :  سورة التوبة)٢(

  .١٩٤اآلية :  سورة البقرة)٣(



١٢٣

   .كفعل به مثل ذلي أن نسانلإل

ز جيمه بالزنا مل أ ىرموإذا  ، بزوجتهزيني أن ديز لزجيد مل ي شخص بزوجة ززىنفإذا  ، موارد لالستثناء قطعاًكهناو

  .ذاكه ومه بالزنا،أ يرمي أن له

 نعم،:  قال مجاعة،ما سبهكسبه ي أن وزجياً فهل إنسان نإنساسب  إذا ماك ،هايوا فف موارد اختلكهنا أن ماك

  .هاياحلظر ف موارد ورد من الشرعيف  إالّ ن الظاهر اجلواز للقاعدة العامةكال، ل: قال آخرونو

 على خ األرد و،ضارب ابنه على بعد رد األيعراف بعض األ أن  مبعىن،م عامأالرد خاص  أن فهو هل: الثاينوأما 

طار إ الرد يف األصل أن مأخالفه،  على ليدل الدليما مل يح في رداً، فهل هذا صحخ القاتل مثالًأ ه بقتليخأقاتل 

  .ذاكه و،ك ذلمنا االبن فقط له احلق يفإ وبنه، االنتقام من ضارب احق له يف ب الخاص؛ فاأل

 إىل يلقأالم كل ا ألنخرج، ما إالّ )فاعتدوا( هو مصداق لصدق يالذ) الرد( عليه ل ما صدقكالظاهر صحة 

  .  مقابل االعتداء رداً واعتداًء يفكعد مثل ذلي أنه من املعلوم و،العرف

 لة القاتل؛ اليفراد قبأ أحد قتلي ،لة املقتوليفراد قبأأحد  أو اء املقتوليولأ أن جرت عند بعض القبائل من نعم ما

  . مثله رداً لالعتداءين مسإ ول اخلاصيوز شرعاً للدلجي

فإذا  ،م املثل العريفأ ،ذاكه وفهكرح جي أن  عليهفه لزمك ده يفيجرح فإذا قة، يثل املثل حق فهل امل:الثالثوأما 

  .كمثال ذلأ إىل ذا بالنسبةكه وان،كان ك ميأ رحه يفجي أن ق لهحيفه كجرح 

 رح مطلقاً، مقابل اجلاجلرح يف أن ىري والعرف ،العرف إىل يلقأالم ك ال ألن،ليرج بالدل خما إالّ الظاهر الثاين

 ال أن ظة مالحزم الدقة يفن الالكمثلة، ل من األك ذلريغ إىل ؛ك قبال ذلحرق ثوبه يفأ ثوبه يف البحر ىلقأ إذا ذاكهو

  .ةي لآلون استثناًء عن املتفاهم العريفكي بأن ، موضع خاصم يفكون الشارع حدد احلكي

 احلرم لعله شهرع األيصل تشرأنعم . ف وجههاعري مل ، اخلاصةشهرهذه األ و،ربعةأ احلرم شهرون األك مث إن

  جل السالم ون احلرم حراماً ألك أن ماك ،جل السالم الزماينأل



١٢٤

 ك تنهزمنة اليتده العقالء خصوصاً يف هذه األيقد أ و،همايأمن فيان كم و من زماننسان البد لإل فإنه،اينكامل

  .ها الناسياحلرب ف

طاقة  ال إذ ة ثلث السنة،ون السالم ملدكي أن جلربعة ذا العدد ألأاحلرم ون كن إ :قالي أن نكميذه املناسبة و

مرة  ولةي، مرة طونيحبر احلروب مرت يف رساء النفسإجل ق أليالتفر أن ماك، كثر من ذلك حال احلرب ألللسالم يف

 ةرية متغيعي التشرورماألك العامل أمورل ك فإن كلذل و،نساناإل عليه  جبليجل مراعاة التنوع الذ ألكذل وة،ريقص

  .متنوعةو

ان ك أيضاً  آخرد مورولو جعل يف ،يلكق اليمصاد أحد نهوقات اخلاصة، فأل هذه األما ملاذا جعل السالم يفأ

   .مورد مثل هذا السؤال

عات يل التشرك أن علمنا أن  بعد،مور هذه األ يفقناع املستفيتإجل احتماالت أل وباتي فهذه تقر،انكف يكو

  .تبع ملصاحل

ة، فالدورة يفصول سنو وةيدورات قمر وةي دورة مشسك فهنا،تبع نظام اخللقةي إمنا  عشر اثينشهرون األك أن ماك

ِإنّ ِعدةَ الشهوِر ِعند اللِّه اثْنا ﴿ :لذا قال سبحانه وة؛ي عشرة وحدة قمراثنيت على ة تشتملية زمنيونكة وحدة يالشمس

وا يف ِكتاِب اللِّه يرهش رشماواِتعالس لَقخ ١(﴾م(.   

 ،زة السالمیلحرام لها م ااألرض أن ماك ،ثركأها یة فیون الدكزة یمكزة عدم القتال ی الحرم لها مشهراأل ثم إن

  .حرام باب محرمات اإلر فيكما ذك

قد و، ربعة األدلةها األي احلرم تدل علشهر األحرمة احلرب يف أن هو وصل املطلب،أ إىل ذا عرفت هذا فلنرجعإ

  .تابكتقدم ال

 الشهر ن بالقتال يفهم املسلموؤبتديأ نيكلته عن املشرأ س:ل، قاليعن العالء بن فض: ات، منهايفروا: ما السنةأ

  وم باستحالله ؤبتديون كان املشركإذا  :احلرام، قال

                                                

  .٣٦اآلية :  سورة التوبة)١(



١٢٥

الْحرمات  والشهِر الْحراِمالشهر الْحرام ِب﴿ : قول اهللا عزوجلكذل و،هيهم فيظهرون عليم أ املسلمون ىمث رأ

نيك هذا مبرتلة املشرالروم يف و،)١(﴾ِقصاص،هيون بالقتال فؤبدي، فهم حقاً ال وعرفوا للشهر احلرام حرمةيم مل  أل، 

   .)٢(ون بالقتالؤبتدي يهل البغأ و، فاستحلوه فاستحل منهم،حرمة ورون له حقاًيون كان املشركو

ذو  والقعدة ذو ورجب مفرد:  احلرمشهراأل: ل، قالي هو مبرتلة املراسي الذ،هريتفس م يفيبراهإبن  ي علعنو

  .)٣( احلسناتكذلك وها الذنوبيضاعف في و،ها القتاليم اهللا فحمرم متصلة، حر واحلجة

من راجع على ال خيفى ما ك ،)٤(﴾هي عن الشهر احلرام قتال فكلونأسي﴿ :تعاىل قوله ري تفس ما ورد يفكذلكو

  .ريتفاسال

   .هيغبار عل  فالمجاعاإلوأما 

 يف(نوان لفظ  العرنا يفكذلذا  و،اينك وامل السالم الزماينأمرف إىل نساناج اإليالعقل فهو ما تقدم من احتوأما 

  ). اجلملة

  : ثالثةأمور فهو املستثىن أما  منه، املستثىنله يفكهذا 

  .فار باحلربكهم الأابتد إذا ما: األول

  .مجاعده اإليؤي و، النص املتقدمما يفك حرمة، شهرافر هلذه األك الريمل ا  إذما: الثاين

  املستقبل يفيناه قوكتر إذا نك ل،د االن احلربيري ر الافك كان هناكما لو ك ،اضطر املسلمون إذا ما: الثالث

  .املهم، واهللا العامل واألهم لقاعدة ،شهر هذه األوز حربه يفجي  فإنه،نيباد املسلمأو

                                                

.٢١اآلية :  سورة البقرة)١(

.١ ح جهاد العدوأبوابمن  ٢٢الباب ٥٢ ص١١ ج: الوسائل)٢(

  .٢ من أبواب جهاد العدو ح٣٠ الباب٢٥٠ ص٢ج: املستدرك) ٣(

.٢١اآلية :  سورة البقرة)٤(



١٢٦

   :ربعةأقسام األ أن كل ذليتفص و،اجلملة يف  واجبةسالماإلدار  إىل فركاهلجرة من دار ال): ٣١ سألةم(

 أن ماإر فيل تقدكعلى  ون،كتمي الأن ما إو ،سالماإلقامة شعائر إن من كتميأن ما إ فركبالد ال يف  املسلمألن

  . نكتميال   أو،ن من اهلجرةكتمي

  .هو القدرة وف،يلك الشرائط العامة للتيحدإلفقده  ، عليهن من اهلجرة مل جتبكتميمل فإذا 

  .ةي األولدلةاأل على  واردةي هدلتها اليت أل،ضرراً أو حرجاً أو ان عسراًكمثله ما لو و

 حمل العسر  اهلجرة موضوعة يفأدلة إذ اهلجرة،نع من وجوب مي نعم املقدار الالزم للهجرة من العسر والضرر ال

  .ة خلفرفع العسر والضرر ملثل هذه اهلجر أن من املعلوم واد، اجلهأدلةك ،والضرر

ظهار إن من كمت فإن ن،كتمي ال أن ماإ و،سالماإلظهار شعائر إمن  أيضاً نكتمي أن ماإجرة فهلن من اكمتوإذا 

 مصلحة كاانت هنكإذا  إالّ  اللهم، الوجوب عدماألصل و، ملثلهدلةلعدم مشول األ ،اهلجرة عليه  مل جتبسالماإلشعائر 

 فإن ،ك ذلأشبهما  أو والدهأاحنراف إىل  أو ،نكعدم التم إىل مرهأول ؤيفر ك بلد اله يفؤان بقاك إذا ماك ،ةيخارج

  . العامةدلةنئذ لألياهلجرة واجبة ح

  . ثالثة مواضعالم هنا يفك فال،سالماإلهار شعائر ظإن من كتمين مل إو

 يالشعار، الثوب املالصق بالبدن، مسكصلها أة، وريالشعائر مجع شع :، فنقولسالماإل املراد من شعائر يف: ولاأل

  يفسالماإلمعرفة  و،سالماإلوقها بت الشعائر بالشعائر للصيمس و،كالدثار هو الثوب فوق ذل و للصوقه بالشعر،كبذل

 احلزن يف واديعظهار الفرح يف األإ وذاناجلماعة واألكمستحبة  أو ،صالةاحلج والكانت واجبة كالعرف ا، سواء 

ما  وصالةذان والاأل ة اخلاصة منيفيكالك ني اخلاصة باملؤمنمور عبارة عن األاإلميانشعائر  و،ك ذلأشبهما  واتيالوف

  .هماأشبه

  مالهحمذور يف عليه ترتبي بالشعائر مل ىتأإذا  بأن ،ن العريفك بل التم،ةيس القدرة العقلين لكن التمم املراد :الثاين

  .تعلق بهيمن  أو هعرض أو نفسهأو 



١٢٧

  .ربعة األدلة األكذل على ميقأقد  و،وجوب اهلجرة على لي الدليف: الثالث

  . نيالوجوب نظر ب على  داللة بعضهاانت يفكن إ و،اتيستدل بآي فقد ،تابكالأما 

فر، كلظهار الشعائر يف بلد اإ من نسانن اإلكمت إذا مايف حىت ،رجحان اهلجرة مطلقابن االستدالل ا كمينعم 

ه ؤن بقاكيمل  إذا مايوجوب اهلجرة ف أن ماك ، اهلجرة ال استحباب يف فإنه،ها مصلحةيده ف وجوان يفكإذا  إالّ اللهم

  .أشبهما  أو سالماإل إىل فاركمستدرجاً لل أو همي علنيناً للمسلميون عكين أكة يحة خارجلهم ملصأها يف

   :تعاىل قوله يملة ه اجلات اليت استدل ا للهجرة يفي فاآل،انك فيكو

 ضأَر كُنت ِض قَالُوا أَلَمِفي األر ِفنيعضتسا مقَالُوا كُن متكُن قَالُوا ِفيم فُِسِهمالَِئكَةُ ظَاِلِمي أَنالْم مفَّاهوت ِإنَّ الَِّذين

سو منهج ماهأْوم ا فَأُولَِئكوا ِفيهاِجرهةً فَتاِسعِصرياً اِهللا وم اِن الَ *اءتالِْولْداِء وسالناِل وجالر ِمن ِفنيعضتسِإالَ الْم 

 على ةيداللة اآل و،)١(﴾ فَأُولَِئك عسى اُهللا أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اُهللا عفُواً غَفُوراً*يستِطيعونَ ِحيلَةً والَ يهتدونَ سِبيالً 

  .مجاعاإل وا تتم بالنصوصأ إالّ ،ختلو من خفاء د الات املوريخصوص

ة يويثار الدناآلكالعقاب ن إ :ه وجوهاً، منهاي قالوا ف،ف ساقط عن املستضعفيلكالت أن مع) ىعس(لمة ك مث إن

 اراًجيأو إاضطراراً  أو خلمر جهالًشارب ا أن ماكة، فية فعلياا معصك ارتن يفكين مل إ وة،يذات املعص على مترتب

 فعدم ترتب ،اًي ترتباً ذات،عدم الشرب من مخر اجلنة مثالً عليه ترتبي كذلكر، كشربه الس على ترتبي حلقه يف

   .لطف خاص من اهللا سبحانه إىل تاجحيالعقاب 

   .)٢(﴾أَرضي واِسعةٌ فَِإياي فَاعبدوِن نّإ يا ِعباِدي الّذين آمنوا﴿ :قوله سبحانهو

  .)٣(﴾سوِلِه ثُم يدِركْه الْموت فَقَد وقَع أَجره علَى اللِّهور اللِّه إىل  يخرج ِمن بيِتِه مهاِجرامنو﴿ :هقوله سبحانو

   :تعاىلقوله و

                                                

  .٩٩ ،٩٨ ،٩٧ اآليات : سورة النساء)١(

  .٥٦اآلية :  سورة العنكبوت)٢(

  .١٠اآلية :  سورة النساء)٣(



١٢٨

﴿قُِتلُواو بيِل اللِّه ثُموا يف سرهاج ا أو الّذيننسقًا حِرز اللّه مهقَنزروا لَيماتلَ و ِإنّ اللّهاِزقنيالر ريخ و١(﴾ه(.  

 أَكْبر لَو كانوا اآلخرةَألجر  والّذين هاجروا ِفي اللِّه ِمن بعِد ما ظُِلموا لَنبوئَنهم ِفي الدنيا حسنةًو﴿ :تعاىل قولهو

   .)٢(﴾ ربِهم يتوكّلُونَ على و الّذين صبروا،يعلَمونَ

  .ةميركات الياآلها من ريغإىل 

  .كاملستدر و الوسائليفورة كر مجلة منها مذك نذ،ةريثكات ي رواي فه،السنةوأما 

نه يبد من فر: ير النبوك اقتنع بذ فإنه،ثيحاد الوسائل لنقل األهضر عندحيمل )  اهللاهمحر(لعل صاحب اجلواهر و

 ه حممدينب و)عليه السالم( ميبراهإبيه  أقيان رفك و، استوجب اجلنةاألرضان شرباً من كن إ ورضأ إىل رضأمن 

   .)٣()صلى اهللا عليه وآله(

 ثابت من طرقنا ري غ،)٤(هجرة بعد الفتح ال: ثين حد أركذ)  اهللاهمحر( أنه د عدم حضور الوسائل عندهيؤيو

  . الوسائل من طرقناور يفكمذ أنه مع

 :)عليه السالم( يل لع)صلى اهللا عليه وآله( نيبة الي وصيف  ماي ه،الباب  هذاورة يفكات املذي فالروا،انكف يكو

تعرب بعد اهلجرة الو)٥(.  

حرم اهللا و :تب من جواب مسائلهكما ي ف إليهتبك )عليه السالم( احلسن الرضا باأن إ :خرب حممد بن سنانو

 يل ذكبطال حق إ من الفساد وك ذليف ما و،احلججواء ينب املؤازرة لألكتر ونيالتعرب بعد اهلجرة للرجوع عن الد

 ه ال ألن عليهاجلهل، واخلوف أهل نةكز له مساجي مل امالًكن يعرف الرجل الد  لوكلذل و البدو،ىنكحق، لعلة س

   .)٦(ك ذل يفياجلهل والتماد أهل والدخول مع العلم كترمنه قع ي أن ؤمني

                                                

  .٥٨اآلية  : سورة احلج)١(

.٤٢اآلية : النحلسورة  )٢(

. كتاب اجلهاد٣٥ ص٢١ ج: اجلواهر)٣(

.٧ ح جهاد العدوأبواب من ٣٦ الباب ٧٧ ص١١ ج: الوسائل)٤(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٣٦ الباب ٧٧ ص١١ ج: الوسائل)٥(

  .٢ ح جهاد العدوأبواب من ٣٦ الباب ٧٧ ص١١ ج: الوسائل)٦(



١٢٩

 .)١( بعد معرفتهاألمر هلذا كتاراملتعرب بعد اهلجرة ال: فة منصوري خرب حذ يف)عليه السالم( ما قول الصادقأ

 شف عورة املؤمنك حرمة ما ورد يفك، ريثكالم العرف ك وخبار األمثاله يفأ و،قه الظاهرةيبعض مصاد أنه فالواضح

  .ك ذلريغ شف سره الكن املراد به أو

 فلما ،خثعم إىل شاًي ج)صلى اهللا عليه وآله( بعث رسول اهللا:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،وينكعن السو

اعطوا الورثة نصف العقل : فقال )صلى اهللا عليه وآله(  النيبك فبلغ ذل، فقتل بعضهم،هم استعصموا بالسجوديغش

  .)٢( دار احلرب يفكل مسلم نزل مع مشرك ء مني برينإ أال ):له وآلهيعصلى اهللا ( قال النيب و،مبصال

  .ة من دمه فقطءالربا  ال،ة املطلقة املوجبة للحرمةءوالظاهر الربا

م مت ثَن إ قولونين من عندنا إ وكدخل بالد الشرأ ينإ: )عليه السالم( اهللا  عبديب قلت أل: قال،عن محادو

 نت يفكفإذا : عم، قالن:  قلت: قال، إليهتدعو ومرناأر كم تذنت ثَك إذا ا محادي:  فقال يل:قال. معهمحشرت 

 ىسعي وكمة وحد أم حتشرمت ثًن إ كنإ: ال، فقال يل:  قلت: قال، إليهتدعوو مرناأر ك تذسالماإلهذه املدن مدن 

   .)٣(كيدي ني بكنور

صلى اهللا (  قال رسول اهللا:قال ،) السالممعليه(  عن آبائه،)عليه السالم(  عن الصادق،عن منصور بن حازمو

 تعرب بعدي أن ق للمسلمحي ال أنه يأ: قولأ .)٤(ال هجرة بعد الفتح و،عرب بعد اهلجرةت الو :ثي حد يف)عليه وآله

  .جتب اهلجرة منه  بلداً السالماإلفتح  أنه إذا ماك ،هاجرأن 

   .)٥(فاسق برئت منه الذمة الّإرتل دار احلرب ي ال:  قال)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللاو

  والتعرب بعد : قال أن  إىل،عمداً بائر قتل املؤمنكمن ال: قالأنه ) عليه السالم( نيمن املؤأمريعن و

                                                

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ٣٦ الباب ٧٦ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٤ ح جهاد العدوأبواب من ٣٦ الباب ٧٦ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٦ حاد العدو جهأبواب من ٣٦ الباب ٧٦ ص١١ ج: الوسائل)٣(

  .٧ ح جهاد العدوأبواب من ٣٦ الباب ٧٦ ص١١ ج: الوسائل)٤(

  .٢ ح جهاد العدوأبواب من ٣٤ الباب ٢٦٠ ص٢ ج:املستدرك )٥(



١٣٠

   .اهلجرة

  .لةأصل املسأ على خالف ال ومجاع اإليقد ادعو

  واقع حتت الظلماإلميانقامة شعائر إن من كتمي  الي احملل الذاملسلم يف حيث إن ،كد ذليؤي أيضاً والعقل

  .أباه العقليل مما ك وال،ذابةاإل إىل ثر خطراً بالنسبةكأم  فإوالدهأ أما هم،يذاب في أن تملحي واالضطهاد،و

  



١٣١

ات املتقدمة يالروا واتينة اآلي الظاهر بقر،افركالقطر ال و أفرك وجوب اهلجرة بلد الار يفيهل املع): ٣٢ مسألة(

  .افركالبلد ال

  .، مل جتب اهلجرةسالماإلقامة شعائر إه من ين املسلم فكتميها بلد مسلم يافرة، فكة كانت مملكفإذا 

قامة شعائر إن املسلم من كمت إذا ماي مل جتب اهلجرة ف،افراًكان كن البلد كان القطر مسلماً، لكن  بأسكولو انع

  .سالماإل

ظهار إها من ين فكتمي بلد مسلم مل افرة يفك  يف داران الرجل خادماً مثالًك بأن الدار، إىل مكنسحب احلي لهو

  .يل العقليد بالدليتقدم من النص املؤ، ملا ك الظاهر ذل،اخلروج منها عليه ، وجبسالماإلشعائر 

  



١٣٢

  .اإلميانظهار شعائر إن من كتمي هل جتب اهلجرة من بلد اخلالف ملن ال): ٣٣ مسألة(

  .العقل وبعد الوجوب ملا تقدم من النصي ن الكره اجلواهر، لكنأ و،ديقال به الشه

  لبان،كلو وجب ذل أنه  إىلضافةر، باإلفكبلد ال يف ل وارداًي الدلنوك بعد ،صلقال بعدم الوجوب لألين رمبا كل

   . باخلروج) السالممعليه( ئمةفتهم األيمل  و،فال ببلد اخلنيانوا مبتلك )هم السالميعل(ئمة  األبصحاأإذ 

 زمام يف اإلميانهو لعدم وجود بلد  إمنا ) السالممعليه( ئمةفتاء األإعدم  و،ليدل ث اليل حيصأنه أ باألصلرد يو

  .علم حاهلاي مل )عليه السالم(  احلسناإلماموالد أد ي على سلمتأ لم اليتيبالد د وا، إليهوب اهلجرةفتوا بوجيحىت 

  . لكشأل، والقول بالوجوب كالقول بعدم الوجوب مش أن نصافاإلو

  . واحداًس بواجب قوالًيال فلإحرج، و أو اهلجرة عسر يف نكيمل  إذا هذا

ظهار؛ فالظاهر ه من اإلي فنسانن اإلكتمي وفركبلد ال و،ظهارن اإلك مت بدونسالماإل بلد ني باألمردار  نعم لو

  . العامةدلة واأل،ظهر من خرب محادي ملا ،يريالتخ

  



١٣٣

قامة إن من كتمي  الي الذ أو اإلميانسالماإلالعقل املتقدم وجوب اهلجرة من بلد  و من النصالظاهر): ٣٤ مسألة(

  .بت من اهلجرة وجنسانن اإلكمت و،أشبه ما و اجلماعةصالة وذاننع من األميم فاسق كسلط حافإذا الشعائر، 

لف كهم امليه ول ألن،أشبهمن  و العائلةريج إىل ، واجبة بالنسبةة املسائل املتقدم واجبة يفيما هكاهلجرة  مث إن

   .)١(﴾أَهليكُم نارا ويا أَيها الّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم﴿ :تعاىلنهم، قال يدحبفظ 

  

                                                

  .٦اآلية :  سورة التحرمي)١(



١٣٤

 :تعاىلخصوصاً قوله  وة،ي التقأدلة طالق إلكذل وة مستمرة،ية املذهبيالتقكة ينية الديالتق أن الظاهر): ٣٥ مسألة(

﴿ِمننيؤوِن الْمد ِلياَء ِمنأَو ونَ الْكاِفرينِمنؤِخِذ الْمتوال ي ياللِّه يف ش ِمن سفَلَي لْ ذِلكفْعي نقُواأن  إالّ ٍء متت مهِمن 

  .)١(﴾تقاةً

  . )٢(﴾اإلميانقَلْبه مطْمِئن ِب وِإالّ من أُكِْره﴿ :قولهو

 ريغ و،)صلى اهللا عليه وآله(  الرسولأصحابن من يلمة لنفريخذ مسأث يوللمستفاد من القاعدة العامة من حد

  .م له وجهعلي خل، مما الإمذهبنا  يف  مشروعةرية غينية الديالتقن إ  فقول اجلواهر،كذل

  

                                                

  .٢٨اآلية :  سورة آل عمران)١(

  .١٦اآلية :  سورة النحل)٢(



١٣٥

عن احملل، والثغر عبارة  و لعالقة احلالكاحملل بذل يمس ول،ي لربط اخل رباطاًيالرباط حفظ الثغر، مس): ٣٦ مسألة(

راد اهلجوم، أ إذا ش مستعداً لضربهيون اجلكي واته،كطراف البالد لتعرف حترأ ه العدو يفيرصد في ياملوضع الذ

  .ك ذلأشبهما  أو مةيسلب غن أو لقاء رعبإ أو دو لفتحبالد الع إىل تقدم املرابطونياناً يحأو

 ماكة، يلة اخلارجكاملش أو ،ةي الداخلةلك للبالد عن املشان حافظاًك إذا داخل البالد يف شمل الثغر املوضعيهل و

 رابط يفأو  م،اكطراف احمللة ملراقبة حترأ  يفابط بعضهمري ف، املسلمون منهاىشخيهود مثال ي للة البلد حمليفان كإذا 

  : احتماالن،ث مثالًي العصر احلداملخترع يف) الرادار(واسطة اخلارج ب على الداخل لالطالع

، طالقبعض اإل واملناط إىل ضافةضاً، باإليأ بل لغة ، عرفاًكالثغر شامل ملثل ذل إذا ضاً،يأحفظ الثغر  أنه من

   .يودان فهو بكواالنصراف لو 

  .  داخل البلديف ها الينذر املرابطة وجب الوفاء ففإذا  ،طراف البالدأ إىل من االنصرافو

 حسب املعاهدات سالمون لإلكي بأن داخل بالد العدو أو اجلو أو البحر يف املرابطة يف بعد صدق الرباطي نعم ال

  .ات العدوكحتر على جل االطالعها أليرابط املسلمون في ،قلب بالد العدو يف قاعدة

 ،اًيمناً قطعأمن العدو أذا  إشتمل مايعام  أو فة،ية ضعية من العدو ولو خشيخلشمث هل الرباط خاص بصورة ا

 نكن له وجه، لكيانت البالد حمفوظة قطعاً، مل كفإذا جل حفظ البالد، شرع أل أنه من و،طالقاحتماالن، من اإل

  .حمله يف ما قررك ،توسعهال  ومكق احليتض مة الكاحل و،عيمة التشرك هو حوجه الثاين يف ركذ  ما ألن،أقرب األول

  : قوالـ إىل م الرباطكح يف  فقد اختلف،انكف يكو

  .وامرالوجوب لظاهر األ

  .ةية واخلارجياالستحباب بالقرائن الداخل على وامر حتمل األ ألن،دكواالستحباب املؤ

  .دك املؤريواالستحباب غ

  .بةيزمن الغ يف قطبة؛ فحاله حال اجلهاد السايزمن الغ يف وعدم الوجوب وال االستحباب



١٣٦

  .بةي زمن الغال جهاد يف و،ون اجلهادؤه من ش ألن:والًأ

  .ما ستسمعهاكعدم رجحانه  على ات الدالةيلبعض الروا: اًيثانو

 أو ةيني حسب احلاجة الع،ناًيع أو ةًيفاكحفظ البالد، فالوجوب  يف  إليهجياحت إذا  مانيل بين الظاهر التفصكل

  .اتطالق لإلى،خرأد ك املؤري واالستحباب غ،د تارةك فاالستحباب املؤ،اجين احتكي مل إذا  مانيب وة،يفائكال

 إىل لك نظر ى الفتاوكفتوا بتلأن يلعل الذ و، دور عدم االستحبابأيتي أشبهما  أو  حمرمي عنوان ثانوأطر إذا نعم

  . املوضوعكم لذلكر احلكحالة خاصة، فذ

  :اتيالروا واتياتر اآلو مت:رناكذ ما على دلي ف،انكف يكو

ن إ واملرابطة و.)١(﴾اتقُوا اللّه لَعلّكُم تفِْلحونَ وراِبطُوا وصاِبروا ويا أَيها الّذين آمنوا اصِبروا﴿: هقوله سبحانك

طان، يد الشيكمرابطة من  أيضاً الصوم فإن ة،يق اخلفياملصاد ر بعضكذ أو ،لينه من باب التأوكام؛ ليفسرت بالص

  . الثغر رباط للخارجاملرابطة يف أن ماك ،ط للداخلو ربافه

 ،ريالغ إىل املصابرة بالنسبة و،النفس إىل الصرب بالنسبة إذ شباهها،أمن  أنه  عداد الثالثةره يفكعل سبب ذلو

قسام للصرب ألها كف. لةك املشىالطاعة وعلعلى  وةي صرب عن املعصىالتقو و،اره الثغركم على الرباط نوع من الصربو

   تواصوا ِبالْحق وعِملُوا الصاِلحاِت وِإالّ الّذين آمنوا﴿ :لذا قال سبحانه ولة الرأس من اجلسد،رت مباإلميان هو من يالذ

ِروبا ِبالصوواصخسرون يفكيتواص بالصرب يمن مل  أن  حىت،)٢(﴾ت .  

 أن  بلغهكي من موالرجالًن إ كجعلت فدا:  فقال له،نا حاضرأ رجل و)عليه السالم( احلسن باأل أس: ونسيقال 

  هو جاهل وخذمها منهأتاه فأ ف،ل اهللايسب يف قوساً وفاًي سيعطي رجالً

                                                

  .٢٠٠اآلية :  سورة آل عمران)١(

  .٣اآلية :  سورة العصر)٢(



١٣٧

 دق:  قال،فعليفل:  قال،مروه بردمهاأوز وجي ل مع هؤالء اليالسب أن خربوهأه فأصحابه ي مث لق،لي بوجه السب

 لميعسقالن والد وني مثل قزوتعين: قال. قاتلي ال وابطريفل: قال.  الرجلىل له قد قضيق ودهجيطلب الرجل فلم 

قاتل عن ي:  قال،صنعيف يكه مرابط ي هو فياملوضع الذ إىل جاء العدو فإن :قال. نعم:  قال، هذه الثغورأشبهما و

 مل نياملسلم  علىن الروم دخلوا أ لوكتيرأأ، نيدار املسلم على افخيأن  إالّ ال،:  قال،اهدجي: قال. سالماإلضة يب

لنفسه ون قتاله كي ف، قاتلنياملسلم وسالماإلضة يب على ن خافإ و،قاتلي ال ورابطي: قال. نعوهممي أن سع هلمي

   .)١()صلى اهللا عليه وآله( ر حممدك دروس ذسالماإل دروس  يف ألن،س للسلطانيل

 على يخشإذا  إالّ للقتال، للدفاع اله  وأن، الرباط حتت لوائهمنياخلالف، مث ب أهل  اجلهاد معاإلمامفقد منع 

وجه الدفاع  على انكإذا  إالّ ،كول اهلجوم فمنع عن ذلقصد باأل بأن الدفاع و اجلهادنيفرق ب و،نيضة املسلميب

   .سبق رار ملاك، ت)٢(ان خافو :)عليه السالم( قوله و،ضاًيأ

جعلت : )عليه السالم( اهللا  عبديب قلت أل: قال،رواه ابن سنان  ما،جل هؤالءعدم جواز القتال أل على دليو

 ،اآلخرة قتلة يف وايعجلون قتلة يف الدنتي ،ليالو: ل فقا: قال،هذه الثغور يف قتلونين ي هؤالء الذتقول يف  ماكفدا

   .)٣(فرشهم على ن ماتواإ وعتنايش الإد ياهللا ما الشهو

 فإن المسون بقصد حفظ اإلكي أن بجيقاتل  إذا نعم، ة سلطان املخالف حراميالقتال بقصد تقو أن من املعلوم ذإ

اتي بالنعمالاأل)ما إىل تهرج فهك ذلريان غكمن  و سبحانه، إليهرسوله فهجرته واهللا إىل ان هجرتهكفمن  ،)٤ 

  . إليههاجر

                                                

  .٢ ح جهاد العدوأبواب من ٦ الباب ٢٠ ص١١ ج: الوسائل)١(

.١ ح ذيل احلديث٦ الباب ٢٠ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٤ ح جهاد العدوأبواب من ٦ الباب ٢١ ص١١ ج: الوسائل)٣(

  .١ ح مقدمات العباداتأبواب من ١ الباب ٧١١ ص٤ ج: الوسائل)٤(



١٣٨

 ىوصأ وهو حاضر، عن رجل من هؤالء مات ولهأونس سي أن ،)عليه السالم( عن الرضا ، عيسىعن حممد بنو 

 لهك ك فدفع ذلي فعمل الوص، بعض هذه الثغورقاتل يفي ورابط عنهيف ملن يس وملف درهأ ودفع من ماله فرسيأن 

رابط عن ي أن ل لهحي ،تقول  وقت بعد، فماكأن لذليمل  أنه علم، مث علمي هو ال وخذه منهأنا فأصحابرجل من إىل 

: ، فقال وقت بعدكأن لذلي مل  فإنه،رابطي ال و منهخذأ ما ي الوصىل إردي:  فقال،م الأبعض هذه الثغور  يف الرجل

هيرده علي . قال،يعرف الوصي  ال فإنه:ونسيفقال  :ل عنهأسي . عليهقعيل عنه فلم أفقد س: ونسيفقال له ، 

ف يك عليه دخلي أن اد حىت كه العدوء مرابط فجا فإنه:قال. قاتلي ال وابطريذا فلكان هكن إ : فقال،صنعيف يك

ضة يقاتل عن بين كل و،قاتل عن هؤالءي  فالكذلك كان ذلكإذا  :)عليه السالم ( فقال له الرضا،م الأقاتل ي صنعي

  .ثياحلد ،)١()صلى اهللا عليه وآله (ر حممدك دروس ذسالماإلضة ي ذهاب بيف فإن ،سالماإل

 ثاً عن رسول اهللايدم حكحدثأ: شدة، فقال سلمان وقي ضش فصاروا يفيان يف جكنه إ ،يعن سلمان الفارسو

 فطري  شهراً الىصل ومن صام شهراًكان  تعاىل كل اهللاي سب يفلةًيل ووماًيمن رابط : قوليته  مسع)صلى اهللا عليه وآله(

   .)٢(النار واجلنة أهل نيم بكحي حىت  اهللاهل اهللا آجري سبمن مات يف و،حلاجة الإته نفتل عن صالي الو

 النار سبع نيب ونهيلق اهللا بخيل اهللا يسب يف وماًيمن رابط : )صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا: قال،عن جابرو

   .)٣( السبعنياألرضل خندق سعة السماوات السبع وكخنادق، سعة 

صلى ( ة حممدمأله من مجع  فإن ته مرابطاًين بمن خرج م: قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،يعن الراوندو

   .)٤(حدأاط جبل مثل ريالق و،جراطاً من األريمعاند، ق ومةيو وفاجر ل برك ب)لهاهللا عليه وآ

                                                

.٢ حعدو جهاد الأبواب من ٧ الباب ٢٢ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ٦ الباب ٢٤٦ ص٢ ج: املستدرك)٢(

.٤ ح جهاد العدوأبواب من ٦ الباب ٢٤٦ ص٢ ج: املستدرك)٣(

.٥ ح جهاد العدوأبواب من ٦ الباب ٢٤٦ ص٢ ج: املستدرك)٤(



١٣٩

من مات  وامه،يص وام شهري من قريل اهللا خي سبوم يفيرباط : )صلى اهللا عليه وآله( عن سلمان، قال رسول اهللاو

   .)١(امةيوم القي إىل جر جماهدأان له كل اهللا يسب يف مرابطاً

 امه اليق وام شهر رمضانيعدل صيان ك لةًيل ووماًيل اهللا ي سبمن رابط يف: قال )هللا عليه وآلهصلى ا( عن النيبو

   .)٢(حلاجة الإنفتل عن صالة ي ال وفطري

 من الشر كتريمل  و، مطلباًري من اخلكتريمن لزم الرباط مل : قال أنه )صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،ديعن الشهو

  .اهريغإىل  ،)٣(مهرباً

 أيب ه، فقولريثكحد ل ال أنه ماك ،ثةقل من ثالأان كلو  و،صل بصدقه عرفاًحين الرباط  أث ظهريحادمن األو

فإذا  ،وماًي أربعونثره كا و،اميأالرباط ثالثة : زرارة وما رواه حممد بن مسلمي ف)عليهما السالم(اهللا   عبديبأ وجعفر

  .ال خيفىا مك ،وماًي أربعنيثر من ك األثواب اجلهاد يف و،الثالثة  يفةيفضلاأل على حممول ،)٤( فهو جهادكان ذلك

الرباط املصطلح   اليظاهره الرباط عن املعاص ذإ ،الرباط ملدة متام العمر أن  علىدل رناه ماكذ  مانايفي ما الك

  . هيعل

 ،أربعون:  قلت،مكعندم الرباط ك: )عليهما السالم( بن علي جعفر حممد بوأ  قال يل:ياهللا اجلعف دبع بوأقال 

انت ك ما) الظاهر املراد به ضعف الوزن(وزن وزا  وان له وزاكدابة  نايمن ارتبط ف و،ن رباطنا الدهركل: قال

 ال من ثالث ونيمن مرت ال وجتزعوا من مرة ان عنده، الك وزن وزنه ما وان له وزنهكنا سالحاً يمن ارتبط ف و،عنده

 ينإالقتال فك إىل ادع قوم أن : إليه تعاىل اهللاىوحأل فيسرائإ بين يف انك م مثل نيبكمثلو  مثلنافإمنا ،ربعأمن  الو

ازموا؛  حىت ال طعنوا برمح وفيضربوا بس  فما، مث توجه مك ذلريمن غ وس اجلبالو فجمعهم من رؤ،مكنصرأس

  : الوا فدعاهم، فق،مكنصرأ سينإالقتال فك إىل ادع قوم أن : إليه تعاىل اهللاىوحأمث 

                                                

.٦ ح جهاد العدوأبواب من ٦ الباب ٢٤٦ ص٢ ج: املستدرك)١(

.٧ ح جهاد العدوأبواب  من٦ الباب ٢٤٦ ص٢ ج:املستدرك )٢(

.٨ ح جهاد العدوأبواب من ٦ الباب ٢٤٦ ص٢ ج: املستدرك)٣(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٦ الباب ١٩ ص١١ ج:الوسائل )٤(



١٤٠

من النار،  إيلّ أحب القتال: النار، فقال أو القتالا وتارخيأن ما إ : إليه تعاىل اهللاىوحأنصرنا، ف وعدتنا النصر فما

فتح اهللا  حىت ال طعنوا برمح وفيضربوا بس بدر، فتوجه م فما أهل ثالثة عشر عدد ومثائةجابه ثالأفدعاهم ف

   .)١(هلم

الوقف  و النذردخل يفي ال وستحق ثوابهي  فال،ثالثةقل الرباط أ: نأوضة من ره الركذما  أن ني تبكمن ذلو

 أن ال فقد عرفتإ و،) اهللاهمحر( زمانه ان املنصرف يفك ما على خل، حممولإ قامة دون الثالثةإ بنية للمرابطيوالوص

  .وم واحدي شامل لطالقاإل

  فالواجبيسالماإلم كاحلا أما ،يم الشرعكصل احلأىل  إهو بالنسبة إمنا ،قلأ أو ثركأ أو ون الرباط ثالثةك مث إن

 فهو ك ذلأشبهما  أو ةريثك أو لةي مدة قلةًيفاك أو ناًي عإنسان على ابجي من الصالح اإلىرأفإذا  ،حفظ الثغورعليه 

ون الزمام ك نيب وهايع اخلاص في التشرني بتنايف  ال اليتحكامسائر األ و مثل اجلهاد، األويلمك احلنايفي  اليم ثانوكح

   .املصاحل العامة إىل  بالنظرسالماإلم كد حايب

ات ياجلزئ على ةقعة من القواعد العامة املنطبيره الشك ما تذنيفرق ب أنه يه و،هايه عليبد من التنب ة الكهنا فذلو

 عة اليالشر يف ركتذ مل أموراملصاحل املرسلة عبارة عن  فإن ،ةلره العامة من املصاحل املرسكتذ  مانيب و،لتنا هذهأمسك

  .مكد احلايمرها بأة، في حنو اجلزئىعل ال وطالق حنو اإلىعل

، ي املورد اجلزئكذل على هيطبقها الفقيعة ي الشر يفيلك من قانون يل جزئكلبد  ال أنه يعة فهيره الشكتذ ما ماأ

  . مقرر ومشرع أنه مستنبط ال وه مطبقيفالفق

عة يالش و.عاًيها تشريشرع فيه يالفق واملصاحل املرسلة يف دخليارات مما يس مرور النيقوانن إ : العامة تقولمثالً

  ما  و)٤(الناس مسلطون و)٣(حرج ال و)٢(ضرر القاعدة ن إ ال، بلك: تقول

                                                

.٣٨١ص:  والروضة،١٣٦ ص١٣ ج:والبحار. ٢ ح جهاد العدوأبواب من ٥٧ الباب ١٠٧ ص١١ ج:الوسائل )١(

.٨ ح٢٩٣ ص٥ ج: الكايف)٢(

.٦اآلية : دة سورة املائ)٣(

.٢٧٢ ص٢ ج:نواراأل  حبار)٤(



١٤١

 يعيالش حيث إن قى،قد ال تتال و،عةيالش و السنةي رأنيجة بي النتقىقد تتال لذا و.املرور على تطبق وشبهها تنقحأ

  .مبا استحسنه نظره من باب املصلحة املرسلة الإد يقتي  الالسين و،قواعد العامةد باليمق

  



١٤٢

حفظ  وقسام الدفاعأانت املرابطة من ك إذا مايوجب الوفاء به ف و صح النذرة، للمرابطنذر ماالً لو): ٣٧ مسألة(

  .م الأبة يغ زمن النا اجلهاد يفيسواء رأ وغائباً، م أ حاضراًاإلمامان كخالف، سواء  ال وإشكال  بالسالماإلضة يب

ن من باب الدفاع فقط، بل كمل تإذا  أما ،)عليه السالم( اإلمامتقدم من عدم اشتراط الدفاع بوجود   ملاكذلو

 عمالاأل والدفاع و متعددة من االستطالعأعماالًنجزون يث ي، حني املرابطما هو الغالب يفكضاً، يأها جهاد يان فك

 ائطه،بشر أيضاً إشكالبة فال ي زمن الغقلنا باجلهاد يف فإن ،ك ذلأشبهما  وياهلجوم الوقائ ويهاداهلجوم اجل وةيالفدائ

 ،م الأ ، زمن احلضور مع تسلم صحته يف،بةي يف زمن الغرصح هذا النذيبة فهل يمل نقل باجلهاد يف زمن الغن إوأما 

  :قوالأ

  .توابعه وبة اجلهادي زمن الغ يفنسانق لإلحي ث الي ح،ه نذر حمرم ألن،عدم الصحة مطلقاً: ولاأل

  . جهات الربصرف املال املنذور يف و،الصحة: ينالثا

  .وفق بالقواعدأهذا القول  و،)عليه السالم( اإلمامد يون بكي تجنب ماين ك ل،الصحة مطلقاً: الثالث

س يه، فلأعمالض الزم عدم جواز بعي ط الي املراأعمالل كعدم جواز ن إ :اجلواب وعرفت، ول مبااستدل لأل

  .وجب عدم انعقاد النذري حىت متعلق النذر حمرماً

نت نذرت ك ينإ: )عليه السالم (جعفر الثاين أيب  إىل هاشمتب رجل من بينكار، يمهز علي بن  خبرباستدل للثاينو

ها ريغ وة جبداملطوعة حنو مرابطتهم عليه تنا مما رابطيناح إىل ل من سواحل البحرحسا إىل خرجأ أن نيسن منذاً نذر

ء من ي املوضع بشكذل إىل  اخلروجيفتدأ لو لزمينيال   أو الوفاء بهلزميني أنه ك جعلت فداىفترأمن سواحل البحر، 

  من  أحد كنذرمنك ان مسع كن إ : خبطه وقرأته إليهتبك ف،اهللا تعاىل شاء نإ  إليهريص الرب ألأبواب



١٤٣

 ملا كايإ و وفقنا اهللا، الربأبواب  يفكت من ذلينو صرف مافا الّإنت ختاف شنعته، وكن إ ، فالوفاء بهنياملخالف

   .)١(ىرضي وبحي

نعقد يعانتهم فإ يف استحباب صرف املال على دل  ماميبتقد وثر،كعراض األإجاب عن اخلرب صاحب اجلواهر بأو

  .النذر

 على دل ماوأما  .صولأل اقرر يف ماك ،لي خلل يف الدلك من ذلنيتبإذا  إالّ  حبجةسيعراض فلاإل أما :أقول

 ةيراد به ما ظاهره املشروعأن إ وخص مطلقاً منها،أة يات، فالرواطالقاإل وراد به القواعد العامةأ فإن االستبحباب

من ربط : قولي )عليه السالم( احلسن باأ، مسعت يم اجلعفريبراهإخرب جعفر بن ك ،دي زمن عدم بسط اليفحىت 

وم يل ك يف ت عنهيناً حميمن ربط هج و عشرة حسنة،ىحدإتبت له ك و،ئاتيثالث سوم يل كت عنه يقاً حميفرساً عت

وم يل كت عنه يدفع عدو حم أو قضاء حوائج وأ د به مجاالًيريمن ربط برذوناً  وتب له سبع حسنات،ك و،ئتانيس

  .)٢(ربع حسناتأتبت له ك وئة واحدةيس

  . عدم الوجوب للتساقطلاألص و،ني الطائفتنيها، فالالزم التعارض بريحنوها غو

عليه ( اإلمامذن إب الّإجتوز   الزمنة اليت األكتل يف  بالنذر، نذر املرابطة املتعارفةياملراد خبرب علن إ قاليأن  إالّ اللهم

وأما  ،ةي األولدلةاأل على مةكة حاي التق ألنةيوز تقجيمنا إ ونذر ساقطلضاً، فايأاجلهاد  على شتمليه  ألن،)السالم

  .ستشم منه رائحة االستحبابي مما كوجوه الرب فذل يف الصرف امل

عليه ( اإلمام ىث ي ح،حنوها وةيالوص يف ات املتقدمةي الروا،شتمل اجلهادي ما إىل ان منصرفاًكون النذر كد يؤيو

م العهد كف حعريمما تقدم  و، فراجعأشبهما  ومر بالدفاعأمنا إ واملرابطة، إىل ذهب إذا ي عن اجلهاد االبتدائ)السالم

  .ها، واهللا العاملأشبهما  وةيالوص ووالشرط

  

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٧ الباب ٤٢ ص٢ ج: الوسائل)١(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٧ الباب ٣٤٥ ص٨ ج: الوسائل)٢(



١٤٤

 كان هناك إذا  نعم،هاريغ وةياجلار والعبد والفرس والسالح و باملالنيعانة املرابطإقسام الرباط أمن ): ٣٨ مسألة(

  . نواهيفالذ الإ و، الناذرى خاص لدي منوكن هناكيمل ن إ شبههه فالالزم اتباع املنصرف عرفاً، أو نذر

ون لالستصحاب كي أن بدون ،)١(ةك التهللقائهم يفإ خطر كان هناك إذا هله،أستصحب ي أن نسانق لإلحي نعم ال

  .ى بل رمبا حرم، انته،وفةخالثغور امل إىل ةيالذر وهل له نقل األينبغي نعم ال: اجلواهر يف لذا قال و،يمربر شرع

  .خي التارر يفك ذماكاحلرب،  إىل  نسائهرمبا محل بعض )صلى اهللا عليه وآله( ان رسول اهللاكقد و

 منه ما و،اجلهاد على اشتمل إذا مايشترط به في  بل منه ما،ل شروط اجلهادكس مشروطاً بين الرباط ل أمث الظاهر

 ال ون من قسم الدفاعكيمل  إذا ماي فني الشرطيشترط بأي ال منه ما و،ان منهك إذا مايوط الدفاع فشرشترط بي

  .لعاملاهللا ا واجلهاد،

  

                                                

.١٩٥اآلية :  سورة البقرة)١(



١٤٥

 على ،مستحباً أو ان واجباًك سواء ،ن الرباط حراماًكيما مل يجارة فآجر نفسه للرباط صحت اإل لو): ٣٩ مسألة(

  .ار نفسه للجهادجيإ باب يف  مريل الذيالتفص

   .)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿: ل عقد، قال سبحانهك لقاعدة الوفاء بكذلو

 ة،ية الوصيد ا روان املراأك وة،يالروا إىل نسب قوله ورابط، الإ و إليهاملالوجد املستأجر دفع  لو أنه خيعن الشو

ة مل ي باب الوصة يفيقلنا مبضمون الروا لو ولعمل؛ام بايجل القستأجر املوجر ألي يالوص أن ةي باب الوصلغالب يفاإذ 

رد  ذإ القواعد العامة هنا، ىمل مبقتضث عرفت حاهلا فالالزم العين حك ل،ةي الرواطالقإل ، أيضاًستبعد القول به هناي

وجه له  ر الد املستأججيمل ا ذإام ا يجارة والقصحة اإل وصرف املال أن ماكوجه هلما،  جارة البطالن اإل واملال

   .ضاًيأ

  .أشبه ما وعالةاجل و مورد الصلحالم يفكعرف اليجارة الم يف اإلكمن الو

ستعمله ي ما ومورد الرباط واميعدد األكما عداها يتضر، نعم ف رباط الات الياجلهالة املالزمة خلصوص أن الظاهرو

  .ون معلومةكت أن بجيحنوها  ولةمن اآل

  .هي علموىل وسالح ودابة وةيجار وتعلق به من عبدي ار ماجيإصح ي كذلك نفسه، نسانار اإلجيإصح ي أنه ماك و

لقاء إ فهو استثناء عن ،ك الشارع وضع ذل ألنرة،جاضر باإلي ال  مماكة فذلكون الرباط مورد احتمال اهللكأما 

  . حملهما حرر يفكة، كالنفس يف التهل

  

                                                

.١اآلية :  سورة املائدة)١(



١٤٦

 الدفاع، من جهة وم اجلهادكان له حكدفاعاً،  أو ة جهاداًك ساحة املعران يفك فإن قتل املرابط لو): ٤٠ مسألة(

  .أشبه ام و الغنائمأحكامك، حكامث سائر األيمن ح وآخرها، إىل فنكي ال وغسلي الأنه 

ل املربط يف كان كإذا  إالّ ،دي الشهمكن له حكي، مل ك ذلأشبهما  أو  مربطه يف تائه مثالًيان القتل برمكن إو

  . ديل طرف الطرف اآلخر من بعك يرميث ي احلال احلاضر، حخ يفياحلرب بالصواركم الساحة، كح

  .حكامسائر األ وديالشه أحكامتحقق صدق الساحة عرفاً، مما هو مناط ي أن بجي أنه واحلاصل

  



١٤٧

ان كإذا  إالّ ه قصري فصالةمستحباً، سفر طاعة، فال أو ان الرباط واجباًك إذا مايسفر املرابط، ف): ٤١ مسألة(

   . السفرريثكقسام أسائر كعمله الرباط 

 لرباطتعارض اوإذا  ،متاماً وقصراً و،ةًيمعص و السفر طاعةًأحكامات ي هذا الباب من صغرأحكام أن احلاصلو

وز جي ماك ،املهم منهما على ني من الواجباألهم و،املستحب على قدم الواجبي ف،ان من باب التزاحمكسفر احلج و

  .نيمستحب أو نياجبوانا ك سواء ،األمهيةمل حترز  ذاإما يل واحد منهما فك ميتقد

  



١٤٨

زمنة  األما حدث يفكما قائمة، نهيت احلرب بانك ذاإما يعة، فيبالد الش و بالد السنةنياحلدود ب): ٤٢ مسألة(

ست من الثغور يتاب والسنة، لكمة واحدة تابعة للأ الًك نيعل املسلمجيرجعها، بل ي ال أن ل اهللا سبحانهأنس والسابقة،

  . املتقدمةحكامومة باألكاحمل

م الدفاع ك ح داخل يفكس ذليل و مسلم آخر؛نساناإل على هاجم إذا نعم من الواجب الدفاع عن النفس

  .افرك املسلم والنيقع بي ي الذيسالمإلا

 نية اعولة اآلن بيلدولا احلدود نيدث بحيما ك، ىخرأ بالداً سالماإلهاجم بعض بالد  ذا إم ماكعلم حيمنه و

  . بعضها مع بعضسالماإلبالد 

ق له حي و،اإلمامل الفقهاء حجة ك فإن س واحد،ي حتت لواء رئسالماإلوجوب وحدة بالد  على ليدل اله مث إن

  .ناماسة األيمزاولة س

  .نيد فقهاء متعدديق للناس تقلحيما ك وه القضاء،يل فقكل أن ماك

لناس الـ  ،ةيعل احلدود املنافجبات الناس يبتوا حركي ال أن ة املتعددةيسالماإلالدول  على نعم من الواجب

   .)١(نفسهمأ ومواهلمأ على مسلطون

 ، مماأشبه ما أو بلد إىل ةيحلادإ ئجل بعض العوارض، مثل تسرب مبادر ألخاف بلد من بلد آخإذا  إالّ اللهم

هذا من باب  أن من املعلوم و،جبعل احلدود الّإن كمي  الكذل فإن  الداء،كفظ بلده من ذلحي أن ضطر البلد الثايني

   .الضرورات تقدر بقدرها أن من الواضح و، األويليمن القانون الشرع االضطرار، ال

ل ك فإن ،سالماإلد بالد ي قبل حتدمي القدانت يفكما كاسة، يس ة اليعيون طبك تني الدولتنيحلدود بهذا فاعلى و

  . البالدكتل على ادةيون هلا السكدولة مبقدار حفظها للبالد ت

  اسة يهم اتباع سيب علجي سالماإلل دول ك ف،ةياسة اخلارجيالس إىل ما بالنسبةأ

                                                

.٢٧٢ ص٢ ج:نوار حبار األ)١(



١٤٩

   .)١( من سواهمىعل ديوهم ة، يإسالم

خ يناب الشأما كالنائب عنه،  أو اين والدني الدحكام الفاقه ألنسان فهو اإل،ةيسالماإلس الدولة يما من هو رئأ

  .شف الغطاءك ور يفكمذ رب، شاه قاجار، مما هوكألا

ع ة تتبيعواطفهم؛ والثان وامكات احلي تتبع مشته األوىل أنة،يسالماإل الدول نية وقواني املدنني القواننيوالفرق ب

  .الظروف على يانطبق القانون الثانو إذا ماية فيالثانو أو ةي األولسالماإل نيقوان

انت ك إذا ماك، كذل إىل اضطرتإذا  إالّ شبها أم واةكالز واخلمس على مواالً زائدةًأأخذ ت أن ق للدولةحي ال: مثالً

اء مثال، يغنخاصاً من األ تأخذ ماالً أن ق للدولةحي  فإنهة ملواجهة العدو،ي األولاتيف املالكمل ت وظروف حرب

  .ناًية حيفاك و،ناًيناً حيلوجوب اجلهاد باملال ع

ان ورود البضائع ك ذاإ إالّ ة،يسالماإلات ي احلرنايفيصدارها مما إ أو اد البضائعريمتنع است أن ق للدولةحي ذا الكهو

وجب فقر يصدار البضائع إان ك أو ،)٢(هي علىعلي ال وعلوي سالماإل نايفية موجباً هلدم اقتصاد البالد، مما يجنباأل

ة املرتبطة ريثك الحكامها من األريغ إىل ،يل الشرعيالدل عليه دل ، ممانيام الدولة حبوائج املسلمي لزوم قنايفيالبالد مما 

  .اهللا العامل و،ةيسالماإلبالدولة 

  

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٢٠ الباب ٤٩ ص١١ ج: الوسائل)١(

.١١موانع اإلرث ح أبواب من ١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج: الوسائل)٢(



١٥٠

  .ب اجلهاد مع ثالث طوائفجي): ٤٣ مسألة(

 ة املشروعةيسالماإلالسلطة  على بغونين يهم الذ و، الطلبمبعىن  الظلم ال مبعىنيغمن الب. البغاة: األوىل

  .ة حماربة هؤالءيسالماإلالدولة  على الواجب فإن ،ةي معاوأصحابكفسدون، يو

هذا  يف مم املتحدة األئ، خبالف مباديالعدوان اخلارج وي العدوان الداخلنيفرق بي  السالماإل أن ال خيفىو

  األولانك فإن السلطة، على ىخرأ دولة ي تعدنيب و،السلطة على ثور مجاعة من الشعبي أن نيفرق بي ه فإنالعصر،

ن إ وهم،ي عقاب عليأ فرض ان هلا احلق يفكومة كانتصرت احل فإن ال شأن لدول العامل ا، وةياعتربوه قصة داخل

  .واؤشا  معاقبة السلطة السابقة مباان هلم احلق يفكانتصر الثائرون 

  .باطلعلى  أو حق على يان املعتدكف، سواء كي أن بجيعد عدواناً ي فهو ىخرأتعدت دولة  إذا ماأ

 زان العقل،ي خالف م،مم األئقررمها مباديما ك ،ةياحملاربة اخلارج وةين، الثورة الداخلياألمرال ك أن من املعلومو

 سواء ،توقف عند حدها أن بجية يالدولة املعتد أن ماكوقف عند حده، ي أن بجياخلارج  أو  من الداخلياملعتدإذ 

  .سالماإل هقرري يهذا هو الذ و،اًيم خارجأاً يان املوقف هلا داخلك

ان كب، سواء احملار وبل من احملاِرك شأن تدخل يفي أن ،حةيمم املتحدة صح األانتك إذا  القاعدة،ىنعم مقتض

  . احلق حقهيطاء ذعإنهما بي باألمرفصل ي واً،يخارج أو اًياحملارب داخل

  ذاإمر جاره، أ تدخل يفي أن ق لهحي اجلار الن إ ولنق أن حيس من الصحينه لإو



١٥١

 عائلته  علىىتعدي أن ق لهحي نساناإل أن نقول أن حيس من الصحيل أنه ماك ،عائلته على  من اجلار عدواناًى رأ

هذه  و.ومؤ شل يفخحد احلق يف التدس ألي لرب العائلة على تعدوا إذا العائلةن إ نقولأن  أو ة،ية داخليقضوأنه 

  .مم املتحدةمل تعرفها األ وسالماإل قررها  اليتية هيالقاعدة املنطق

   .كن من ذلكتتم ال مم املتحدةاإلن إ :قاليرمبا و

  .الرجال والقوة وا مزودة باملال ألنكا تتممث إ. اًيخارج واًينفس القانون باطل داخلن إ :اجلوابو

بد، مثال رد التع  منطق العقل، اليف حىت  باطالًسالماإلالف قانون خيل قانون ك ىنر أن  املستغربس منيلو

ان كن إ و املتقاعدريرم منه غحي واً،يان غنكن  وإ للمتقاعديعطيه  ألن، مجلة من البالد باطلقانون التقاعد السائر يف

ان له ك سواء رم منه الغينحي وم ال،أفة يان له سابق وظك سواء ؛ري للفقىعطي أن يقتضي ياملنطق العقل أن نماياً، بريفق

  . م الأفة يسابق وظ

   .اعدهاه بعد تقيإه يعطت ل،لقرار والعقدتسقطع جزءاً من راتب املوظف استقطاعاً حسب ا أن ق للدولةحينعم 

  .ب حماربتهقسم ممن جت هذا و،أيتي سيل الذيالتفص على نائبه واإلمامارم حي فالبغاة ،انكف يكو

  



١٥٢

اوس، واملراد من  وىود والنصارليها هم و،تابكال أهل :نائبه واإلمامم ارحية ممن يالطائفة الثان): ٤٤ مسألة( 

م يبراهإ أو يف زبوره،) عليه السالم(تبعون داود ين ي فالذ،ثر منهمكأ تابكهل الأف الّإ و،تامك على عةيقرهم الشرأ

  .  اخلارجن فرض هلم حتقق يفإ و،تبهمك يف سالماإلقرهم ي، مل أشبهمن  أو  صحفه،يف) عليه السالم(

  .م حرفوا ألتابكهل أسوا بيم لإقال يتام هذا احملرف، فالكواملراد ب

ان ك واًيان نبكعتقدون به يمن  أن ن احتملإ وهم،أشبهمن  وينيالبوذ وكاهلندوكفار كسائر ال: والطائفة الثالثة

 ىالنصار أن ماك ،مهيباعه حرفوا تعالأتن ك لتعاىل هللا نيب) بوذا( أن  إىل ذهبوانيعض املؤرخب فإن ،صلأتام كل

  .)عليه السالم( حيم املسيحرفوا تعال

ون كي أن نايفي ال ذإ املرتد، أحكام حمله من  ما حقق يفنايفي  ال،ئوايفي حىت تهم البغاة مبحاربم يفكاحل مث إن

تابوا سقط عنهم فإذا م ارتداد الفرد، كهم حيطبق عليارتدت اجلماعة مل فإذا جلماعة،  ام يفك احلريم يف الفرد غكاحل

 حماربو: )صلى اهللا عليه وآله(  لقوله،ارتدادهم يف كش  ال)عليه السالم( ي علحماريب أن ماك ،م االرتدادكل حك

  . معاملة االرتداد بعد انقضاء احلربسالماإلعاملهم ي مل كمع ذلو .)١(فرةك يعل

 ، نستدليقن منه االرتداد الفردياملت ذإ املرتد، أحكام أدلة إطالقعدم  إىل ضافة باإل،)عليه السالم(  عليمن فعلو

صاب بعض بالد أفإذا رجعوا،  إذا ةيحلاد اإلئ ترتد باختاذ املباداجلماعة اليت على  االرتدادأحكام انيعدم جرعلى 

  . املرتدأحكامهم يطبق علي أن يسالماإلم كن للحاكيها الناس مث رجعوا مل يف  فتنة ارتدسالماإل

                                                

.١٢١ ص١ ج: صفوة الصفوة)١(



١٥٣

 بعدي  ال فإنه البالد،ة يفي الوضعنيان القوانيجر زمن الفرد يف على قهيل تطبكشي املرتد مكح أن  إىلضافةهذا باإل

ل كشي ،يإسالم رياجلو غ كانإذا  أما ،سالماإل بالد جعل نظامها  يفيجتر إمنا اسةية السيسالماإل حكامون األكتأن 

  .ثركأ أو فرد على سالماإل قانون بتطبيقالقول 

 ثقافة متنع عن نشر و باالرتداديجواء توحاأل خذتأ وقت قتل املرتد يفي أن اجلامع للشرائطه ي هل للفقمثالً

  .بعد القول بالعدمي ان الكن إ و احتماالن،، حمذوريأ قتله له ن يفكيمل  ذاإ حىت ،سالماإل

، سالماإلزمن نفوذ  إىل  منصرفةأشبه ما واحلدود على  الدالةدلةاأل أن  بل معناه،زولي ميرالتح أن  هذاس معىنيلو

 حماطون نياملسلم يث إنحب و، البالد يفيادة القانون الوضعي يف زمن سجلد الزاين أو السارق ديه قطع يق للفقحي فال

  . ةيإسالم ريجواء غأب

 ال خيفى و عن مثل هذه الصورة،دلةهو لقوة احتمال انصراف األ  إمنا بل،يل استثنائيس لدليره هنا لك نذيوالذ

  .قطعاً  ال احتماالًكرناه ذلكمنا ذإ وقوال، واألدلة األمن التتبع يف ريث إىل كلة حتتاجأاملسأن 

  :ىخرألة أهنا مسو

 ،سالماإل كامأح ريب غكاملرت على طبقونيانوا كن إ و،ب احملرمكجتوز مراجعة الظلمة لدفع دابر مرت أنه  هليهو

جتوز ال   أوغرموم،ي أو بسومحيم أن علمنا إ والقاتل، أو الزاين أو الشارب أو مر السارقأ  نراجعهم يفمثالً

  : احتماالن،مثاإل على عانةا من اإل ألمراجعتهم

   .احملرم على عانةإ كذل على عانة فاإل،نزل اهللاأ ما ريم بغكوز احلجي ال أنه من

  .ب الفسادحي  واهللا ال، الفسادىم استشر إليه الرجوعكلو تر أنه منو

  . الثاينالًيدل وةري سقربن األكل

  .اي خمتلف القضام يف إليههمريغ و من العلماءنينيمن مراجعة املتد فلما جند: ةريما السأ

   باب قطع دابر الفساد،  تعدد املطلوب يفدلةستفاد من األن امل فأل:ليالدلوأما 



١٥٤

  .ر الفسادقطع داب: االول

  . اخلاصةةيفيكقطعه بال: والثاين

  .م اهللاك حكتر يف مثها اإليالدولة فعل أما  قطع دابر الفساد؛تعاون يفي إمنا واملراجع

 أن  فهل له،يادة القانون الوضعيم اهللا لسكق حين من تطبكتميمل  وناًيان متدكاملوظف لو  أن الم يفك الىبقيو

  : احتماالن، المأ السارق مثالً على م باحلبسكحي

   .)١(﴾ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اُهللا فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَما أنزل اهللا،  ريم بغكح أنه من

 من قبل  جواز التويلنورد م  خصوصاً بعد ما،سالماإلم كجراء حإن من كتميال  ما يف الرب على تعاون أنه منو

  . هم واملهممن باب األ وأنه شرار،األ ار لساديخانسحب األلو ه  وأن،لة الدماءأ مسريغ يف الظلمة

  .تتبع التام، واهللا العامللا إىل حتتاج و،لة جداًكلة مشأواملس

  

                                                

.٤٤اآلية :  سورة املائدة)١(



١٥٥

املسلم  ديون بكيقد  واملسلم العادل، ديون بكيقد  وافر،كال ديون بكي قد سالماإلم بالد كح): ٤٥ مسألة(

  .الظامل

املسلم   ألن،حاربه املسلم العادل وجبت نصرة املسلم العادل و،م الأة يظاملاً للرعان كافر سواء كال ديان بكفإذا 

  .تاب والسنةك به يف الأمورل اهللا، امليشمله اجلهاد يف سبي ف،ي الشرعلعادل هو الويلا

  .د املسلم العادل وجبت نصرة املسلميخراج البالد من إافر كراد ال ألو أن يه وسك صورة العيف أن ماك

راد املسلم الظامل أاملسلم العادل و ديانت بك أو ،دهيخراجها من إراد املسلم العادل أاملسلم الظامل و ديان بك نإو

  .ليتقدم من الدل  ماني لع، وجبت مناصرة املسلم العادل،دهيخراجها من إ

  :احتماالن، م الأ فهل جتب مناصرة املسلم ،سكالع أو خراجهاإاملسلم الظامل  رادأو افركال ديانت بكولو 

 ة هلما، فاليوال المها الكة للمسلم الظامل، فيال وال أنه من و،هي علىعلي علو والي سالماإلن أ و اجلهاد،أدلةمن 

ذهان أ  يفاملركوزن أ و، واملهماألهمدة قال بقاعيأن  إالّ  اللهم،ة لهيجل من ال وال أل)١(ةك التهللقاء النفس يفوجه إل

  .افر مطلقاًك الاملتشرعة حرمة تويل

جتب مناصرة   فالسالماإل على افر خطركن من الكيمل  إذا  ماني ب،المهكظهر من يما يفصل صاحب اجلواهر فو

 زمن  عن اجلهاد يفياجه يف عمومات النهالندر ور بالنفس،يه تغر ألنرم احلرب مع املسلم الظاملحي بل ،املسلم الظامل

 ر حممدكذ ونيتسلطه اندارس الد وعلوه يف  ألنب اجلهاد للمسلم الظامل،جي إنه فافر خطراًكان الكذا  إ مانيب وبة،يالغ

  .)صلى اهللا عليه وآله(

                                                

.١٩٥اآلية :  سورة البقرة)١(



١٥٦

 قد ذإهما، يلكة ي بعد عدم صحة وال، واملهماألهم ني دائر باألمر فإن ،ني اجلانب يفطالقالظاهر عدم اإل: أقول

 ،سكون العكيقد  ومبقدار ضرر املسلم، ن الكل ونيدضر الي يافر الذك، من الكتاتورأضر، مثل أون املسلم الظامل كي

  .نهايسار بكسر واالنكات بعد الطالقفالالزم مراجعة القواعد العامة واإل

 اإلمام ىث يفار، حك العباس مع ال باب احملاربة حتت لواء بيندة للمطلب يفيث املؤيحاددم بعض األتق وقد

  .سالماإل ضةيب على ىشخيأن  إالّ ك عن ذل)عليه السالم(

  : نيمرأ كهنا أن واحلاصل

  . اجلملةيف أيضاً  العادلري بل غ،سلم العادلة امليوجوب وال و،سالماإل على ةياخلش

  



١٥٧

منا الالزم مراعاة إ وفرق ال وأ ،كستحب ذلي أو ،بعد قبل األنياملسلم إىل قربب قتال األجيهل ): ٤٦ مسألة(

  .قوالأ ثالثة ،حاألصل

ستفاد  وامل، الوجوباألمرظاهر و ،)١(﴾قاِتلُوا الَّذين يلُونكُم ِمن الْكُفَّاِر﴿: بقول سبحانهيه  علاستدل و،ولل باأليق

  .وجوب القتال عام ذإصل وجوب القتال،  أ ال، القتالة يفي األولةيمن اآل

ف يكعلم يمنه  ود،ياملتفاهم عرفاً االبتداء بقتاله قبل قتال البع إذ ،ر اخلاص بعد العامكمن باب ذ نهإ :قاليالو

  .قرب فاألقرب األمية تقدميركة اليستفاد من اآلي

 بالبدئة األمر ري بقتاهلم غاألمر أن  إىلضافة باإل،رشاد اإلاألمرظاهر مثل هذا  بأن  عليهاستدل و،ل بالثاينيقو

  .دكر العام من باب االستحباب والتأكره باخلصوص بعد ذكون ذكيبقتاهلم، ف

فإذا مر بقتاله، أخطر أون كي أقربون كي يالعدو الذ أن الغالب حيث إن و،اسةي السىمقتضه  ألن،ل بالثالثيقو

 لذا جهز رسول اهللا وبعد، قتال األ األوىل أوان الالزمك األمرس كن انعإ و،كان ذاك قرباقتضت املصلحة قتال األ

جتمع  أنه ضرار ملا بلغه أيب حلارث بنا على أغار ورون،فار آخكجواره  يف انك وش للروم،ي اجل)صلى اهللا عليه وآله(

  . مهادناًقربان األك وان اهلذيلي فعل خبالد بن سفكذلك و، منهأقربنه عدو يب ونهيان بك وله

 اإلماماسة، ويه السيقتضي يهذا هو الذ ولحة،صبعد م األان يفكإذا  إالّ  مطلقاًقربتال األة قيولوأبعد ي ال: أقول

  .ني املسلمصاحل على عمالي أن بجينائبه و

  ان كفإذا  ،يطريالقرب الس  الاينكراد به القرب املي قرباأل أن الظاهر مث إن

                                                

.١٢٣اآلية :  سورة التوبة)١(



١٥٨

روا ـ كماذ على  ـ األوىل أوان الواجبكقاتلناه،  إذا  رحبنا للحرب يفأقرب اناً والثاينك مأقربدمها حأعدوان 

  . اناًك مقربقتال األ

  .اينكة من دون مالحظة القرب املاملصلح إىل قربرناه الالزم قتال األكماذ على نعم

  



١٥٩

 يف الإقدم ي فار، فالكحال ال وني مالحظة حال املسلم،نائباً أو ماماًإ ، اجلهادمتويل على بجي): ٤٧ مسألة(

ن يعرف باملوازأال فهو إ و،فعلهي ر ماك من باب ذاإلمام إىل ر هذا بالنسبةكذ أن من الواضح وصورة املصلحة،

  .ةيالشرع

ضعف العدو  أو ني قوة املسلمىرأوإذا  ضراوة العدو تربص م، أو ني قلة املسلماإلمام ىرأا فإذ ،انكف يكو

 ملال إة جاز، ويانت جمازفة عقالئك فإن شياازفة باجل أما ،اًريثك أو الًيش قليون اجلكي أن ني فرق بريحارب، من غ

 ني احلساإلمامما فعل ك ،قدام به اإلان العالج يفكا إذ إالّ ة،ريثكفوس ف بنيكر بنفس واحدة فيوز التغرجي ال إذ جتز،

  :)عليه السالم(

  .اكربال سفك دمه يفإذا  إالّ  ـف شفاًين احلنير السبط للديمل و

  .ات تابعة للمصلحة حسب ظروف خاصةيوا رواك  يفإشكال ش اليدة يف باب مقدار اجلات الواريالروو

 ريخ و،مائةأربعا ي السراريخ و،ربعةأ الرفقاء ريخ: قولي )عليه السالم( اهللا عبد باأنصر، مسعت  أيب قال عمرو بن

   .)١(تغلب عشرة آالف من قلة ال و،ر أربعة آالفكالعسا

هزم ي ال: )صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا:قال أنه ،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،ميرح أيب ل بني فضيروو

   .)٢(ش عشرة آالف من قلةيج

شهد رسول :  فقلت،مشاهده إىل )صلى اهللا عليه وآله(  عن خروج النيب، احلجاجلينأ س:هر بن حوشبقال شو

: ، فقال تسعمائةشهد اخلندق يف و ستمائة،حداً يفأشهد  وثالثة عشر، وائة ثالمث بدراً يف)صلى اهللا عليه وآله( اهللا

   .)٣(لهي سبري غك من سلهللا وضل:  فقال،)عليه السالم( عن جعفر بن حممد:  قلت،عمن قلت

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٥٤ الباب ١٠٣ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٥٤ الباب ١٠٣ ص١١ ج:ل الوسائ)٢(

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ٥٤ الباب ١٠٣ ص١١ ج: الوسائل)٣(



١٦٠

 ريخ ومائة،أربعا ي السراريخ و،ربعةأ الصحابة ريخ: )صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا:عباس، قالابن  عنو

   .)١(صدقوا وصربوا إذا لف من قلةأعشر  هزم اثناي ال وربعة آالف،أوش ياجل

   .)٢(ك املستدرة يفوركخر مذأت ايحنوها رواو

  

                                                

.٤ ح جهاد العدوأبواب من ٥٤ الباب ١٠٤ ص١١ ج: الوسائل)١(

. جهاد العدوأبواب من ٤٥ الباب ٢٦٣ ص٢ ج:املستدرك )٢(



١٦١

  اجلملة بال يفكذلو ،متام احلجةإ وسالماإل إىل فار باحلرب بدون دعائهمكدأ املسلمون ال يبال): ٤٨ مسألة(

  .إشكال ال وفالخ

  .وجوب الدعوة على ليالدل و، إليهاملدعو و، واملدعو،ي الداعيف: ربعةأمواضع  يف المكالو

 .لف للحربكه امل ألن،نائبه وأ ماماإلونه كل بلزوم يق و،ةيفاك نيفراد املسلمأ أحد ونهك، فالظاهر يما الداعأ

نائبه بعد عدم  واإلمام باألمرص يوجه لتخص ، فالنيفراد املسلمأحد أاحلجة تتم ب و،متام احلجةون إلكي إمنا نهإ :هيفو

  .ةياخلصوص على ليالدل

ل، ي دل بدونأشبهما  وركفراد العسأ فدعوة سائر ،قن من الوجوبيه القدر املت ألن،فاركس الي هو رئ،املدعوو

التزامهم  بأن  خمدوش،متام احلجةإ بدون تصح حماربتهم عقالً فراد فالاأل على نه مل تتم احلجةأ العدم، والقول باألصلو

ن إ و،كمرهم بذلأ قائدهم  ألناربونحيان كل مك ش يفياجل أن ىتر الأ، قاتلتهم عقالًصحة م يف افكباتباع القائد 

 القتال، نعم ال على جربواأم أن علموا إ وشياربون اجلحيالعقالء ن إ ، بلبهأشما  وعلموا بسبب القتاليانوا مل ك

  .لكبالغ الإ  األوىل أن يفإشكال

 نيشهادتلتلفظ باي أن افركقبل ال فإن ،اجلملة يف سالماإل أحكاملتزام ب االإضافة ب، هو الشهادتان، إليهواملدعو

  .كانه ذاميإنفعه ي، مل كنه التزم بذل أ اليغالالك ملأرب خاص تلفظ لقلقةً إمنا  أنهعلمنا منهو

  :أمور ثالثة كهنا أن احلاصلو

تشهد ك حىت زوجن  ال:قال لهي ف،نيخذ زوجة من املسلمأد يريافر كون الكي أن التلفظ ارد، مثل: ولاأل

  .ه الزوجةؤعطاإمنا اهلدف إ وه،يعني عل تلفظه ما جمرد لفظ الجي و،خذ الزوجةسلم لفظاً ألي، فنيالشهادت



١٦٢

  .فركبطن الي وسالماإلظهر ي أنه ذا علمنا إما حىت ، ولو ظاهراًسالماإلفظ مع االلتزام بلالت: الثاين

  .م الأ ه عمالًأحكامقلباً، سواء التزم ب و لفظاًسالماإللتزم بين  أهو: الثالث

  فال األولالقسم أما .انريخاألالقسمان  حفظ املال هو و حقن الدمالنافع يف أن دلةاملستفاد من األ أن ال خيفىو

  .اً بل لقلقة لسانإسالم ىسمي

 علمي كمن ذل و،اءتلفظ الببغيما كتلفظ فقط ي أن  ال،التلفظ إىل ضافة باإل،سالمضع لإلخي أن الالزم أن واحلاصل

  .تلفظ اللفظ فقطيمنا إ و، معناهكدري  اليجراء اللفظ الذإ فائدة يف الأنه 

  :ربعة األدلة األ،وجوب الدعاء على ليوالدل

ا يشاملة لعذاب الدنما إ ةياآل فإن .)١(﴾ما كُنا معذِّبني حتى نبعثَ رسوالًو﴿ : فقوله سبحانه،تابكما من الأ

: ليعذب بدلي نه الأتقول ب أن بجيقتل،  وافركدع اليمل فإذا عليه  و،اآلخرةخاصة بعذاب ما إو فداللتها واضحة،

نينا معذبك ما ،مر بقتلهأ أن به خالف الضرورة بعدعدم عذاو.   

  .)٢(﴾حتى يبين لَهم ما يتقُونَ﴿ :تعاىلمثله قوله و

  . هاريغإىل  ،)٣(﴾نهِلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَولُ أن أَردناإذا و﴿: قولهو

 انت بعقب الدعوةك كهالاإل نأم، يكاحل اها القرآنكما حكافة ك )عليهم السالم( اءينببل الظاهر من دعوة األ

قُلْ ﴿متام احلجة، إمتام احلجة، بل الالزم  إليفكي  الين مبجرد اللفظ الذكن الدعوة مل ت أظهريمنه  ومتام احلجة،إو

  .ح عقالًي قب فإنه،ك قتلتالإسلم وأافر كقال للي أن ست الدعوةيفل ،)٤(﴾فَِللَِّه الْحجةُ الْباِلغةُ

                                                

.١٥اآلية : سراء سورة اإل)١(

.١١٥ة اآلي:  سورة التوبة)٢(

.١٦اآلية : سراء سورة اإل)٣(

.١٤٩اآلية : نعام سورة األ)٤(



١٦٣

  .ماترسال املسلّإلة أرساهلم للمسإمن يظهر  يهو الذ و، واحدري فقد ادعاه غ،مجاعاإلوأما 

  .عطاء املالإ أو  القتلنيب وعلموني ال  ماني بيريختعلمونه، مث الي ف الناس ملا اليلك فلقبح ت،العقلوأما 

  .ةريثكات ي فروا،السنةوأما 

صلى اهللا عليه (  رسولبعثين: )عليه السالم( ني املؤمنأمري قال : قال،)عليه السالم( اهللا عبديب  أ عن،وينكفعن الس

 كيدي على  اهللا عزوجليهدي اهللا لئن ميأ و،سالماإل إىل تدعوه حىت حداًأتقاتلن  الأال  ي علاي:  فقال،منيالإىل  )وآله

   .)١(ي علايه ؤ والكل وغربت، والشمس عليه  مما طلعتك لري خرجالً

ا ي الدنه يفؤاملراد وال نأ أو ،اإلماملون واي فنيد عدد املسلميزي أنه  يفكنفعي أنه )هؤ والكل(بـ ل املراد لع: أقول

علم مثنه ي ال ما على تغرب والشمس تطلع أن من املعلوم و،ك ذلأشبهما  أو ،ةيخروأثوابه فائدة  أن ماك ،ةيويفائدة دن

  .ةريثكرات الكالاهللا سبحانه من ثروات  الإ

 بعد يفأ وثر الغزوكأنت ك ينإ: لهث قال ي ح،)عليه السالم(  عن الصادق،يغرة السلم أيب ثيقد تقدم حدو

 اقاتلو وقوتلوا انوا غزواكن إ :)عليه السالم(  فقال،دعوهمأ أن  قتاهلم قبلينبغيف: هيف و،آخره إىل جر،طلب األ

  .ثياحلد ،)٢(تدعوهم حىت  قتاهلمكسعيقاتلوا فلم يومل  واغزيمل  انوا قوماًكن إ و،ك بذلينت جتتزأف

دت احلجة كأن إ و،ن بلغتهم الدعوةكمل ت ذاإ عيني، ادعوي حىت  قومىغزي ال: قالأنه ) عليه السالم( ي علعنو

  انت الدعوة ك إذا ادعوي أن ن قوتلوا قبلإ وهم بالدعاء فحسن،يعل

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ١٠ الباب ٣٠ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٠ الباب ٣٠ ص١١ ج: الوسائل)٢(



١٦٤

 هميهم غازون فقتل مقاتل و املصطلقبينعلى  )صلى اهللا عليه وآله( غار رسول اهللاأقد  و،حرج قد بلغتهم فال

   .)١( الوقتدعهم يفيمل  وهمي ذرارسىبو

   .)٢( إليهدعوني قد علم الناس ما: )عليه السالم( ني املؤمنريمأقال و

   .)٣(بعد الدعاء الإفار كقاتل الي ال: قال أنه )صلى اهللا عليه وآله( عن النيبو

  .ثيحادن األها مريغإىل 

  

                                                

. الطبع احلديث٣٠٩ إىل ٣٨١ ص٢٠ ج: البحار)١(

.٥٢ ح٢٢٧ ص٢٠ ج: البحار)٢(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٥٥ الباب ١٠٤ ص١١ ج: الوسائل)٣(



١٦٥

  . جمرد الدعوةيفكت أو ،وسوسة أو قنع عناداًين مل إ وقناعهل الدعوة بقدر اإل): ٤٩ مسألة(

منا جمرد إ وقناعإها يس في ل فإنه،كامللو إىل )صلى اهللا عليه وآله( تب رسول اهللاكشاهد من ي ملا ،ل بالثاينيرمبا ق

  .قناعاإل و الدعوة بدون االستدالل الدعوة الشاملة ردأدلة إطالق إىل  مضافاً،دعوة

قُلْ فَِللَِّه ﴿:  لقوله سبحانه،اناًيس بيجمرد الدعوة ل و،انيصح العقاب بدون البي ال ذإ ، األول هوقربن األكل

 ي والوصقبله النيب و)عليه السالم( نيملا فعله احلس و،ست حجةيالدعوة بدون االستدالل لو .)١(﴾الْحجةُ الْباِلغةُ

   .سوةأهم  و حروم،يف) عليهم السالم( يكالزو

  فال،دهايد مبقي مطلقها مقدلةاأل وجل احلرب،أل عالم الجل اإلأل الإن ك فلم ت)عليه السالم( تابات الرسولكأما 

  .ة جمرد الدعوةيافك للقول بيفكي إطالق

من بلوغ : احتماالن ،م الأارب حي فهل قةًيحق اًكقبل شيمل وإذا  حماربته، يف إشكال قبل الطرف عناداً اليمل فإذا 

مل  مل ماحي أن نكميف يك ف،قةي حقكشا أنه منو ،عتبار به عند العقالء ا الكاك الوسواس والش يفك والش،احلجة

  .أقرب  األوللعلو ، عليهتقم احلجة

 كن هناكيمل  ذاإرجاء بعد لزوم اإلي  فال،هايقة في حقكش أن  احلجة، بعدر يفكفي حىت ربرجاء احلإولو طلب 

  . فتأمل،حمذور

ملا فعله  و،)عليه السالم( ي علاخلرب املتقدم عن يف ماك ،متام احلجةإ بيسميما  هذا ود احلجة،كستحب تأيو

  .عند احلروب )صلى اهللا عليه وآله( الرسول

. ماالن احت،وز احلربجيم أرار كب التجي فهل ،نا احلربيفكيهم مما يفار عن غكرجع اليرار كبالت أنه ولو علمنا

قد  ومتام احلجةإل احلرب بعد ي دلإطالقمن  ورار،كس جبائز فالالزم التيسبب ل  بال)٢(ةك التهللقاء النفس يفإ أن من

  .رارك التحوطن األكل و،جوز احلربيحصل ف

  د يم الشهكله ح مة واليوجب غني  الفاًيلك حرام تكحارم فذل ودعهميولو مل 

                                                

.١٤٩اآلية : نعام سورة األ)١(

.١٩٥اآلية :  سورة البقرة)٢(



١٦٦

ل يز دليالعز بن عبد  زمن عمريف قصة فتح صغد يف و احلرب،أحكام عليه تبتري  فال، بهأمور مرينه حرب غأل

  .نينفوس املسلم يف يسالماإلقوة النظام  على رائع

 رون الخما اختاره آكاحتمال عدم الضمان  وة،ي األولما اختاره بعض الفقهاء للقواعدكالالزم القول بالضمان و

عدم  على ل االقتضاءياخلوض تدل بدل يف جازة فاإلكزم خوض املعارنه من لواأستدل له بيان رمبا كن إ و،وجه له

  .ت املالي بيف احملارب ال على هذا فالضمانعلى  و.هيف ماال خيفى  و،الضمان

القائد  اأور ذاإقدام القائد إ يف صل الصحةأرون جيش ي واجل،صالة العدمأ يرجي فالقائد ،متام احلجةإ يف كن شإو

  .باتباعهون أمورم م أل،اربحي

 أو  العلم بالوفاقنيموردمها ب يف ةيمتام احلجإترتب آثار عدم  ومتام احلجةإ عدم ترتب آثار فرق يفي اله مث إن

 ه،يوا فكش وأنه مل تتم احلجة أا بوعلم أو كثر احلرب سواء علموا بذلأمتت احلجة ترتب  أن  فإنه،كالش أو اخلالف

  .ة احلجةيصورة عدم متام يف كذلكو

 أن ماك، ي بعض صورها تابعة حلرمة التجرلة يفأ فاملسيفيلكم التكاحل أما ،ةي الوضعحكاماأل إىل لنسبةهذا با

  للعقاب موجباًعيني ون احلرب حراماًكت متام المتام احلجة مث ظهر عدم اإلإ بحارب قاطعاً بأن بكصورة اجلهل املر

  .حماهلايف  ات هذه املسائليلك حما نقك ،أشبهما  والسقوط عن العدالةو

 من عدم الفائدة ، احتماالن،م الأ فهل جتب الدعوة ،ن علموا احلقإ واحلرب على ونمفار مصمكال بأن ولو علمنا

  . الثاينىقوأن كيمل ن إ حوطاأل أن  يفإشكال ال و،دلة األإطالقمن  ووجه هلا، قطعا فال

  . واملهماألهملة من باب أ فاملس،فار بضرمك احلرب ملبادرة النياملسلم على الدعوة تفوت ومتام احلجةإان كولو 

   :قسام احلرب الثالثةأ يف متام احلجة جارإ ووجوب الدعوة أن مث الظاهر



١٦٧

 ن الظاهركهم ارتدوا وجب، ليمتت احلجة عل لو أنه علمنا وفارك النيداهم املسلمفإذا  ،البغاة وي والدفاعياالبتدائ

  . بعض مواردهيف الإ اللهم ،لدعوةمن باب ا  من باب وجوب الدفاع، الكذلأن 

  .لية ضربنا عنها خوف التطوريثكهنا مسائل و

  .صالًأة يلفاظ بدون خصوصاأل أحد ون من بابكي أن تملحي وستحب الدعاء باملاثوري :قالوا

  



١٦٨

  ألن،فرادهم بعضهم مع بعضأف يها لتعريش عليصطلح اجليلمة كهو  و،شيستحب الشعار للجي): ٥٠ مسألة(

  إىلضافة باإل،قتل بعضهم بعضاًي ال حىت معرفتهم ووجب ربطهمي فالشعار ،عداءش باأليوجب اختالط اجلاحلرب ت

س يل أنه نسانر اإلكتذيث ية، حميد العزيتوح وة اهلمةيوجب تقوي ونفسهم،أ على  قاطعوهي بالعهد الذريكتذأنه 

  .عوانأ وصدقاءأداً بل له يوح

ما ك، لفظاً  الون الشعار عمالًكي أن نكمي أنه ماكن، اآل عليه  املصطلحضاًيأ لمة السركقال ليالشعار  أن الظاهرو

 ىتأفإذا  ،)عليه السالم( نيعطش احلس إىل شارةإخر، اآل إىل  املاءميشعارهم تقد  املختار جعلواأصحاب أن يكح

  .ه من صاحبهقرب ومن املاء فاًكخذ أ أو ناء، املاء قدم اإلان يفكو أده املاء يان بك وخرحدهم اآلأ

 من الثوب املالصق باشعر  شعاراًيمس وام احلرب؛يأ ري غيف ة ولويون رمز التجمع والتحكي أن صحيالشعار و

  .نفسهم للناسأظهارهم إ الشعار قبل أصحاب ني بى جري الذيالتعاهد اخلف إىل ريشيه  ألنوالبدن،

 مثل ،ينيد مرأ بون مربوطاًكي أن فضلان األكن إ و،ة للفظ خاصيال خصوص وستحب الشعار؛ي ،انكف يكو

  .ك ذلأشبهما  أو ،لمة اهللا سبحانهك

ا نصر اهللا ي وم بدريشعارنا  و،ا حممديا حممد يشعارنا :  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،ة بن عماريفعن معاو

نقاع يق وم بيني و،رحأس ا روح القدي ري النضوم بيني و،اهللا اقترب ا نصري أحد ومي نيشعار املسلم و،اقترب اقترب

 حزاب هم الوم األي و،اهللا بن عبد اياهللا  بن عبد اي نيوم حنيشعار  وا رضوان،يوم الطائف ي و،كغلبني اربنا الي

 ،األمراهللا إىل أال   املصطلقوم بينيهو  وعيسيوم املري و،سلمأا سالم يظه ي قروم بيني و،)بصرون خ ليال(نصرون ي

اهللا حقا  وم الفتح حنن عبادي و،آم من عل على ايوم القموص يرب يوم خي و،نيالظامل على اهللالعنة أال  بةيوم احلديو

   ، وا صمدي أحد اي كوم تبويو، حقا



١٦٩

   .)١(ا حممديشعارنا  و،ا حممدي نيشعار احلس و،اهللا ا نصري نيوم صفي و،متأمت أ امللوح وم بينيو

 :فقال ،)صلى اهللا عليه وآله( النيب على نةيقدم ناس من مز: قال، )عليه السالم(اهللا  عبد أيب  عن،وينكلساعن و

   .)٢(م حاللك بل شعار: قال، حرام: قالوا،مكشعار ما

ا يللخزرج  و،اهللا  عبدا بيني أحد ومي نيشعار املسلم و،متأا منصور يوم بدر ي نيشعار املسلم أن : أيضاًيروو

   .)٣(اهللا دي عبا بينيوس  ولأل،الرمحان  عبدبين

  .ثيحاد األني فال منافاة ب، آخررون شعاراًكذي ىخرأانا يحأ و،رون شعاراًكذي اناًيحأانوا كلعلهم : أقول

 م هم الكن شعاركيل: ة بعثهايلسر )صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا: قال،)عليه السالم(  عليعنو

   .)٤(ميعظ تعاىل مساء اهللاأ اسم من  فإنه،نصروني

صلى اهللا عليه (  رسول اهللاأصحابان شعار ك: قال) عليه السالم( أبيه  عن)عليه السالم( نياحلس  علي بنعنو

 ،الرمحان بن عبد ايللخزرج  و،اهللا ا عبدين يللمهاجر أحد وميان شعارهم ك و،متأا منصور يوم بدر ي )وآله

  .)٥(اهللا ديبن عب ايوس لألو

ا يلمة يوم مسي) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أصحابن شعار اك:  قال)عليه السالم( نياحلس علي بن عنو

   .)٦( سورة البقرةأصحاب

  . سورة البقرةور يفكقوم طالوت املذكونوا كيئال  ل،زاماال عدم إىل شارةإ: أقول

   .)٧(متأمت أبة ي الرحد يفين الول مع خالد بنيان شعار املسلمك:  قال)عليه السالم( عنهو

   ن يفكيل: قال وربشعار قبل احللمر باأ )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أن :)عليه السالم( نيؤمن املأمريعن و

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٥٦ الباب ١٠٥ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٥٦ الباب ١٠٦ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٣ حو جهاد العدأبواب من ٥٦ الباب ١٠٦ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٢٦٥ ص٢ ج: املستدرك)٤(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٢٦٥ ص٢ ج: املستدرك)٥(

.٤ ح جهاد العدوأبواب من ٢٦٥ ص٢ ج: املستدرك)٦(

.٥ ح جهاد العدوأبواب من ٢٦٥ ص٢ ج: املستدرك)٧(



١٧٠

  .تعاىلمساء اهللا أم اسم من كشعار

ة اهللا يهم من خشو : قال)عليه السالم(  القائمأصحاب ث يفي يف حد)عليه السالم(  عن الصادق،ليعن الفضو

ساروا  إذا ،)عليه السالم( نيا لثارات احلسيهم ل اهللا، شعاري سبقتلوا يفين  أتمنوني ون بالشهادةدعوي ،مشفقون

   .)١(ة شهرريمامهم مسأ الرعب ريسي

  

                                                

.٧ ح جهاد العدوأبواب من ٢٦٥ ص٢ ح: املستدرك)١(



١٧١

 إشكالال  وخالف  بال،قلأ أو نيالضعف من املسلم على ان العدوك إذا وز الفرار من الزحفجي ال): ٥١ مسألة(

  .مجاعالسنة واإل وتابكال عليه دلي و،اجلملةيف 

   .)١(﴾لَقيتم ِفئَةً فَاثْبتوا إذا يا أَيها الَّذين آمنوا﴿: ميكالقرآن احلفعن 

 إالّ من يولِِّهم يومِئٍذ دبره و،لَقيتم الّذين كَفَروا زحفًا فَال تولّوهم اَْألدبار إذا يا أَيها الّذين آمنوا﴿ :تعاىلقال و

  .)٢(﴾ِبئْس الْمصري ومأْواه جهنم وِفئٍَة فَقَد باَء ِبغضٍب ِمن اللِّه إىل متحيزاأو  متحرفًا ِلِقتاٍل

  واجد جلدة اهللا،الفرار يف  موبق نفسه،مسخط به أنه علم املنهزميول: )عليه السالم( ني املؤمنأمري اإلمامعن و

ملوت الرجل  و به،ىرضيال  و،ومهي نيب ونهيال حمجور ب و، عمرهد يفي مزري لغن الفارأ و،يالعار الباق والذل الالزمو

   .)٣(هايقرار علاإل و من الرضا بالتلبس اريل خاحمقا قبل هذه اخلص

حرم اهللا الفرار : تب من جواب مسائلهكما ي ف إليهتبك )عليه السالم( احلسن الرضا باأن إ ،عن حممد بن سنانو

 ة هلميالتقو وعداءاأل على  نصرمكتر و،دلةائمة العواأل االستخفاف بالرسل ونيالد  يفه من الوهنيف من الزحف ملا

 على  العدوةأ من جركذل يف  ملا،ماتة الفسادإ و اجلوركتر وظهار العدلإ وةيقرار بالربوبه من اإليلإدعوا   ماكترعلى 

   .)٤(ه من الفسادريغ ون اهللا عزوجليبطال دإ والقتل والسيب  منك ذلون يفكيما  و،نياملسلم

  االجتاهات  وز العلوم املختلفةكمر يف انك )عليه السالم(  الرضااإلمام حيث إن: أقول

                                                

.٤٥ية اآل: نفال سورة األ)١(

.١٥اآلية : نفال سورة األ)٢(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٢٩ الباب ٦٥ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٢٩ الباب ٦٥ ص١١ ج: الوسائل)٤(



١٧٢

ما ك ،هاريغ وطب والمك وفقه و العلوم من فلسفةثه التفرع يفيحادأ لذا ظهرت يف ،قةة املتفرينيالد وةيالفلسف

  .)عليه السالم( لماتهك زتان ظاهرتان يفي وهاتان م،حكاملألثه العلل يحادأ ظهرت يف

ون احلرب، بل كرمبا ت أنه  مع العلم،جلتقرب األ احلرب ال أن  حول)عليه السالم( ني املؤمنأمري اإلمامالم كما أ

 إذ ل فرد، إىل كبالنسبة  ال،ث اموعياملراد اموع من ح أن  فالظاهر،ون احلرب غالباً سبباً للموتكت أن الالزم

، بل  استشهاداًاألمة سبب عدم املوت يفي ، فعدم احلرب النيمغلوبما إو نيغالبما إ ى،روب وقتلهلا من ح بد مم الاأل

  .ظهر االحتماالتأهذا هو  و،املغلوب إىل نتقل املوت من الغالبي

قطعان ي ال وجالأقربان ي ر الك عن املنيالنه و باملعروفاألمر مث إن :)عليه السالم( قوله أيضاً تملهحيما ك

 ،األمر كبتر أو األمربما إ ، من قرب آجال بعضهااألمة يف ال بد ذإ ،األمة يف كسببان ذلي ما الأفاملراد  ،)١(رزقا

  .ه آخر فراجعي باملعروف توجاألمرتاب ك يف أيتيقد  و،األمرلعدم  أو لالمرما إ بد من قطع الرزق ما الك

وال تِطِع ﴿ :هينزل علأ و،دعو بالدعوة فقطي أن مرهأو  بدمر يفأه يبعث نب اهللا ملان إ :)عليه السالم(  عليعنو

و ناِفقنيالْمو الْكاِفرينمأَذاه عالقتال فقال عليه فرض وباهلجرة تعاىل مره اهللاأته ييمهوا به من تبما ا رادوأفلما  ،)٢(﴾د :

مث . فكة الية القتال آيفنسخت آ: قال أن  إىللقتالات اير بعض آكمث ذ .)٣(﴾أُِذنَ ِللَّذين يقاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا﴿

ِإنْ ﴿:  فقالنيكقاتل عشرة من املشري أن الرجل على  فجعلاألمة على فرض القتال تعاىل اهللا أن كمن ذلو :قال

ِن ويوا ِمائَتِلبغونَ يونَ صاِبررِعش كُمِمن كُنوا  نْإيِلبغِمائَةٌ ي كُمِمن كُني  

                                                

.٢٤ ح باملعروف والنهي عن املنكراألمر أبواب من ١ الباب ٣٩٩ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٤٨اآلية : حزاب سورة األ)٢(

.٣٩اآلية :  احلج سورة)٣(



١٧٣

يكُن ِمنكُم  فإن فيكُم ضعفًا أن عِلم واْآلنَ خفّف اللّه عنكُم﴿ :مث نسخها سبحانه فقال .)١(﴾لْفاً ِمن الَّذين كَفَرواأَ

 يف ني فصار فرض املؤمن،قبلها ة ماي، فنسخ ذه اآل)٢(﴾ِإنْ يكُن ِمنكُم أَلْف يغِلبوا أَلْفَيِن وِمائَةٌ صاِبرةٌ يغِلبوا ِمائَتيِن

ان ك لرجل نيانت العدة رجلكن إ و، من الزحفن فاراًكي لرجل مل نيثر من رجلكأ نيكان عدة املشركن إ احلرب

  . من الزحففاراً

لذا مل  وان املسلمون ضعفاءكة ك م يف فإنه،م لتبدل املوضوعكتبدل احل ني املوضعاملراد بالنسخ يف أن والظاهر

انوا ك  األولم يف فإوالنصف العشر إىل النسبةذا بكه و،مروا بالقتالأنة فلذا ي املدنما قووا يفيال، بمروا بالقتؤي

مروا أ ،ةكل حركما هو شأن كقل اندفاعهم  ملا و،فاركانوا عشر الكن إ ومروا بالقتالألذا  وهائالً  اندفاعاًنيمندفع

  .نيكانوا نصف املشرك إذا بالقتال

 على انطباق علمه) ناآل(ون مدخول كي بأن )خفف( على ان عطفاًك نإ)  ضعفامكيف أن علم(بـ واملراد 

  . احلالم يفكعفعلم من السابق ضتعاىل  أنه ان املعىنك) ناآل( على ان عطفاًكإذا  أما اخلارج،

رة قاتل عشين  أاألمرول أ املؤمن يف على فرض تعاىل اهللان إ :لي خرب طو يف)عليه السالم(  الصادقاإلمامقال و

 مقعده من النار، مث حوهلم عن حاهلم أتبو ومئذ دبره فقديالهم  ومن و، وجهه عنهمويلي أن س لهي ل،نيكمن املشر

 فنسخ الرجالن ، من اهللا عزوجلفاًي ختفنيك من املشرنيقاتل رجلي أن  عليه فصار الرجل منهم،رمحة منه هلم

   .)٣(العشرة

 القتال فلم من ثالثة يف ومن فر،  يف الزحف فقد فرالقتال يف نيمن رجل من فر:  خرب آخر يف)عليه السالم( قالو

   .)٤(فري

  .هريغ وك املستدرات املوجودة يفيه من الرواريغإىل 

                                                

  .٦٥اآلية : نفال سورة األ)١(

.٦٦اآلية : نفال سورة األ)٢(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٢٧ الباب ٦٣ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ٢٥ الباب ٢٥٥ ص٢ ج: الوسائل)٤(



١٧٤

 األمر ىاقتضفإذا  ،ثناءاأليف  أو ي القتال االبتدائنيه بيفرق ف  ال،رناه من عدم جواز الفراركذ ما): ٥٢ مسألة(

 شرعوا يف ذاإ أنه ماك املتقدمة، دلة األطالق إل،بجيثر من الضعف مل كأافر كن الكل وفارك مع النيحرب املسلم

وجب إذا  إالّ مل جتب املقاومة والبقاء بل جاز الفرار، اللهم أنه تملحي ،قل من النصفأعدم  أن احلرب مث رأوا

  .خرأة ملصاحل تاالستما

فر ي أن راد الفردأافر من الضعف وكة اليثركأ صورة وع يف اميبقفإذا  ،فرادموع واألم الفرار ثابت للمجكحو

 دلةان ظاهر األكن إ و احتماالن،وزجيم أ ،ةك التهللقاء النفس يفإه  ألننئذيالفرار حب جيهل  و،طالق لإل،له جاز

  .د اجلوازيقي مقابل احلظر فص يفيه ترخ ألنالثاين

 على مل تترتبن إوأما  ،بقائه فائدة فواضح على ترتبتن إ  أما، جاز له البقاء، قتليبق لو أنه علم هذا فلوعلى و

يتِخذَ و﴿ :تعاىلقال . اتطالقشمله اإلي احلرب مطلوبة للعقالء ف االستماتة يف ألناهر جواز البقاءفالظفائدة بقائه 

   .)١(﴾ِمنكُم شهداَء

 لفاًأ ان العدوك إذا ماك ،صالًأد يفي ال  مماي القوؤافك صورة عدم ت يفًءر عدم جواز احلرب ابتدانعم الظاه

  .ات لهطالق مشول اإل يفك، للشواملسلم مخسة مثالً

فرار  أو نيلقتل بعض املسلم أو ،م إليهلوصول ممدما إ ثناء، األافر يفكالنصف مث زاد عدد ال على مان املسلكوإذا 

  .ا عرفتمكاالستمرار  وبتداءاال على  دلتدلة األ ألن،مك احتمل انقالب احل،بعضهم

 على بن النصف مل جي دوأيان املسلم املهكفإذا  ، جهة واحدة للقتال يفأيافر املهكاملسلم والاملراد  أن مث الظاهر

   ي الذأي املهريمث غأن إ ونيئيهؤالء امله

                                                

.١٤٠اآلية :  سورة آل عمران)١(



١٧٥

  . حبد النصابأيان مع املهكاً نفسه يذا هإ

ثر من كأافر كان الك ياديافر احلك الأي ان لوكن إ و،قل من الضعف وجبأ أيافر املهكان الكن إ ذاكهو

  . الضعف

جبهة  يف لها حرباًكعدت  فإن ،عدة جبهات يف فاركقاتلون اليخذ املسلمون أ فلو ،اجلهة إىل ذا بالنسبةكوه

ب جيت حربا واحدة مل ين مسإ ون عدت جبهات متعددةإ و،النصف على  هوياملسلم الذ على واحدة وجب البقاء

  .البقاء

  .حراز الشرطإ لعدم ، عدم وجوب اجلهاداألصلف الّإ و،م لهكان استصحاب فاحلك فإن كشوإذا 

  



١٧٦

ن إ : قولهه ظاهر العدد يفيقتضيما كق يالتحقحنو  على ي هل ه،قلثر واألكوالقوة واأل الضعف): ٥٣ مسألة(

  ب؟ يالتقر على مأ ،اتيات والروايه من مواضع اآلري، وغم عشرونكن منكي

ب ي فاملراد التقر،ثر املواردكأ  بل استحالة العادة يف،قيالتحق على شيوبة تعداد اجلعوح ص لوض،الظاهر الثاين

  .نيوالتخم

زحف منهم  ولفأ نيأ من املسلمي ة؛ مثالًكلتحق بعد باملعرين مل إ ول جانبكأ من يش املهيمث املراد اجل

ة كالتحق باملعر إذا ماك ،ةية ثانكعد امللحق معر إذا إالّ هاد، اللهمب اجلجي  فإنه،نيلفأافر كان الكما ية، فائمخسم

منه  و،هم اجلهاديان املسلم مخسمائة وجب علك إذا  فإنه،لف آخرألتحق ي أشهربعد ستة  أنه علمناو فار،كلف من الأ

  .سكعلم العي

 حيث إنالب هو الغ ماك ،املقاومة يف فاد النصفأ إذا مايهو ف إمنا صورة الضعف يف وجوب احملاربة أن مث الظاهر

ب يفار تدركال يف انكث يعلمنا بعدم الفائدة حإذا  أما  الزائد،يقابل النصف البشريهو مسلم  اندفاع املسلم مبا

  . عنهدلةصراف األن ال،ب اجلهادجي مل ، مما علمنا باالزامك ذلأشبهما  أو قيدق

  اجلهاد،أدلة طالق إل، اجلهادن علموا بالنصر وجبكقل من النصف لأان املسلمون كلو أنه علمي كمن ذلو

  .املتعارف هو ماكصورة االحتمال  إىل  النصف والضعفأدلةانصراف و

القتال  إىل من االنصراف ودلة، األإطالق من ،احتماالن، م الأ أيضاً ي القتال الدفاعم جار يفكمث هل هذا احل

  .ما عرفتكع ياجلم على  واجبه ألن،يشترط بشروط االبتدائي  اليالقتال الدفاع و خصوصاً،ياالبتدائ

جاء  إمنا )عليه السالم( اإلمام إذ ال خيفى، ه ماي الوجوب فف يف)عليه السالم( ني احلساإلمامما االستشهاد بقصة أ

  هاده  استشيف أن بقصد القتال، ملاتقرر من  البقصد االستشهاد



١٧٧

م ماان الرسول واإلكلذا  و،نينوا منافقاك ذاإ حىت هأصحابصرف ي احلروب من وجد يفيفهل  الّإ و،نياء الديحإ

  .للحرب أيضاً نيمعون املنافقجي) عليهم السالم( يكوالز

  .مكله نفس احل أيضاً  فقتال البغاةيالقتال الدفاع يف رناهكماذعلى و

  



١٧٨

 عمل ،طالقاإل إىل ضافةباإل عليه لدي و،موارد وجوا يف  جائزة بل واجبةسالماإل ة يفيالفدائ): ٥٤ مسألة(

 ،نياملسلمعلى و عليه ونريثيانوا كن يفار الذكجل قتل بعض ال ألينيث بعث فدائيح )صلى اهللا عليه وآله( الرسول

  .يبالعمل الفدائ )صلى اهللا عليه وآله( ثر ممن قتلهم الرسولكأ أو  عشرخ اثينيقد حفظ منهم التارو

 ،اًيفائك أو اًينيون الوجوب عك واستنباط ، هنادلةة سوق األيفيكاملباحث السابقة  على املطلععلى  خيفى الو

حنو  على ونكة قد تيلفدائا إذ ،ياالبتدائ يف حنومها من سائر من فقد شرائط الوجوب وة والعبدأشمل املريونه كو

  .حنو اجلهاد على ونكقد ت و،الدفاع

 أشبهما  وكب البنو وفاركتعاونون مع الين هم ي الذنيقتل بعض املسلمك ينجم عن العمل الفدائي ما مث إن

م كي علىمن اعتدقاعدة  و، واملهماألهم وقاعدة ،نيفار باملسلمكلو تترس ال  مثل ما،ةيقواعد ثانو يف  داخل،كذل

   .)١(نائبه واإلمامنظر  إىل املوارد اخلاصة على قهيتطب يف رجعي مما ،أشبهما  ومكي علىمبثل ما اعتد عليه فاعتدوا

  

                                                

.١٩٤اآلية :  سورة البقرة)١(



١٧٩

 إىل انك واالنتقال من م،هيالم فكما تقدم بعض الكبائر ك بل هو من ال،رار من احلربوز الفجي ال): ٥٥ مسألة(

  .نيقسم على ان آخركم

 ،أشبهما  أو ملاءمات لشرب اياملخ إىل لذهابه أو ،ةكاحلر إىل اجهيعة احلرب الحتي من طبون انتقاالًكي أن :ولاأل

 أهل ةريملا هو معلوم من س و،ةميركة الي اآل به يفأمور امللصدق الثبات وفرار لعدم صدق ال، جوازه يفإشكال هذا الو

 اإلمامقصص  و،مضارم إىل ) السالممعليه( ئمةاألو )صلى اهللا عليه وآله( ما ثبت من رجوع الرسول و،احلرب

  .ربالء ذا الشأن مشهورةك  يف)عليه السالم( نياحلس

 به موجبكمرت و،وز قطعاًجي هذا ال وون بصورة الفراركي هو قد و،عة احلربيس من طبي لون انتقاالًكي أن :الثاين

بعض حروبه  يف نيللفار )صلى اهللا عليه وآله( ر النيبيعدم تعز و،ةريبكل كب كمرتكر يزالتع وبينفسه التأدعلى 

  .ال خيفىما ك واملهم األهمقاعدة  وللمصلحة

متحرفًا  إالّ من يولِِّهم يومِئٍذ دبرهو﴿ :هما قال سبحانك، اًي لاللتحاق باحلرب ثانزيون بصورة تطلب حكيوقد 

  .)١(﴾ِفئٍَة فَقَد باَء ِبغضٍب ِمن اللِّه إىل متحيزا أو ِلِقتاٍل

  :نيمرأجل ان آخر ألكم إىل انكفر املقاتل من هذا املي أن جوزيهذا فعلى و

تطلب استواء  أو ان املاءكان لتطلب مكواء  س، القتالن يفكمأون كي أن جلح وضعه ألي تصحجلأل: ولاأل

ان كتطلب م أو ، اهلواء احلارتطلب الظل يف أو ،تطلب الشمس يف اهلواء البارد أو ،ن يف القتالكمأون كي لاألرض

 أو ، مواصلة احلربنه فتمنعه عني عتقع الشمس يف ب استدبار الشمس لئالتطل أو ،كهاجم من هنايضعف العدو ل

  جلأل

                                                

.١٦ اآلية :نفال سورة األ)١(



١٨٠

ل يلتحص أو ،صالح المة حربهإجل أل أو ،القتال على ىقوأون كيو ركواصل اليد ليان بعك ميف شد جرحه 

  .ال فراراً من الزحف واً للدبريس تواليله لك كذل فإن ،ك ذلأشبهما  أو كحربة وقعت هنا

  .زره بسببهمأشتد ي و مىتقوي فئة جل اخنراطه يفأل: الثاين

 :تعاىلقوله  أن ماك ،ر الفئة من باب املثالكذ فإن ثر،كأ أو  واحداً،بةيقرأو  دةيون الفئة بعك نيفرق ب اله مث إن

 مل نيارب املسلمحيافر واحداً كان الك  فلو،عم من الواحدا األ رادي ،)١(﴾لَقيتم ِفئَةً فَاثْبتوا إذا يا أَيها الَّذين آمنوا﴿

  .ز الفرار منهجي

 جبهتان كانت هناك إذا ماك ،صدق الفرار عرفاًيث ي حب،دة جداًيا بع إليهضمامد االنيري انت الفئة اليتك إذا نعم

رة كعود اليوم ليفر الي فحاله حال من ، فرار عرفاًوألنه ،ز لعدم صدق املستثىنجي مل ،ة فرسخائنهما ميللقتال، الفاصل ب

  .بعد شهر

نجدهم ي أو ،ون صاحلة لالستنجادكن تأك ، الفئةكلتل وأز يالفئة فائدة للمتح إىل الذهاب يف ونكي أن والالزم

 زيجواز التح يف طالقؤخذ باإلي أن نكمي  فال، لالنصرافكذل وسارهم مثال،ك خوف انكان هناك إذا مايز فياملتح

  .للعدو رهاباًإة للقلب ويتقو حىت ئاًيتفعل ش  مثال الىانت مرضك إذا ماك ،ة مثرةيأز يالتح يف نكين مل إو

رهاب إل هلم وال لنفسه وال ا ال إليهة فائدة من االنضماميأز عدم حصول ين علم املتحك صاحلة لانت الفئةك إذا مث

  .صورة رجاء الفائدة إىل من االنصراف وة،ي اآلإطالق من ، احتماالن،م الأوز الذهاب من موضعه جي فهل ،العدو

 كذل و،وجوب الثبات وحرمة الفرار الّإ ل لنايدل ه ال ألن،ناف الثبات جازيمل  وصدق الفراريمل إن  أنه والظاهر

  .ال ضد الثبات وس فراراًيل

  ضع ي أنه ة للعدو من جهةيتقو أو نيسار للمسلمكالفئة ان إىل ذهابه يف انكوإذا 

                                                

.٤٥اآلية : نفال سورة األ)١(



١٨١

 ،االستثناء إىل وز بالنظرجيهم روح احلرب، فهل ي فيقويز واحد مما كمر على شتد اجم العدويمقاتل ف جبهته بال

  . بعد االنصرافإطالق ه ال ألن، الظاهر الثاين،االنصرافإىل  بالنظر  الأو

 فإن ،اجلهاد على قدامموضوع عدم اإل يف  بل،هذا املوضوع يف س داخالًيالفرار قبل التحام احلرب ل أن مث الظاهر

 نيلزل املسلمتزكلزم حمذور آخر، يمل  وةيفاك هما عدايان فك واًيفائك ان واجباًكن إ و،حرم عليه اًيني عان واجباًك

  . فراراًكون ذلكي ال و، جازك ذلأشبه ما ونيافركة اليتقوو

  



١٨٢

 ى،خرأ إىل زيتتح أن ا إليهزيرادت الفئة املتح أوأ ىخرأفئة  إىل زيتحي أن ىفئة مث رأ إىل زيحت إذا ):٥٦ مسألة(

  .نيمرت أو صص مبرةخي ل فالي الدلطالقعدم حمذور آخر، إل و بشرط عدم صدق الفراركجاز ذل

 ليدل ال و، فراراًكسم ذليمل  و جاز،ك ذلأشبهما  أو احلرب على قدر معهيال  مرض مبا بأن الفرار إىل ولو اضطر

  ال:ليق و،كذل على بناء احلرب وه شهاده ألنعمن: لي ق،قتلي حىت وز له البقاءجيهل  و،قتلي حىت وجوب البقاءعلى 

  .نيالطرف أحد نيعيل يال دل وصل لأل،نياألمرال ك والظاهر جواز ،ةك التهللقاء النفس يفإه ألن

م كوم ذا احلك فهل هو حم،جازت هلن إذا ة،ي احلروب االبتدائالنساء يفكاحلرب  عليه بجي حارب من الوإذا 

 أن من و،االبتداءكثناء شمل األيف عليه  عدم وجوب احلربأدلة إطالق من ،ن، احتماالم الأ عدم جواز الفرار، يأ

  .ثناء االبتداء واألنية العدو ففرق بيتقو ونيسار املسلمك توجب انعة الفراريطب

ان كن إ و، احتماالن، من الصالحك ذل يفىريلبعضهم ملا  أو لهكش ير للج بالفرااألمرش يوز لقائد اجلجيمث هل 

  .يمنا هو فرار صورإ ويس بفرار واقعينه لأل ، نعم الفرار للخدعة جائز قطعاً،كبعد ذلي ال

 صدق إذا  نعم،س فراراًي ل فإنه صالحكذل يف انك إذا  العدو بلداً جاز هلم التحصن ضده داخل البلدهاجم ولو

  .زجيعنوان الفرار مل عليه 

  



١٨٣

 ،وز الفرارجي أو ب القتالجي فهل ،ثر من الضعفكأافر كان الك و،ان املسلمون شجعاناًك لو): ٥٧ مسألة(

  : بل قوالن،احتماالن

 :ةي اآلر يفكذ ثر من الضعف خاص مباكأر من جواز الفرا على دل ما و،دلة األطالقوجوب القتال إل: ولاأل

﴿وِلمفاً أن ععض رم كأقال فإذا  ،هي دخوله فكوك الفرد املش به يفكز التمسجيمل   خاصاًاملستثىنان كفإذا  ،)١(﴾فيكُم

 كان الالزم التمسك ،ةيمصداق أو ةيبهة مفهومم ال لشأفاسق  أنه فرد هل يف ناككش و،رم الفاسقكت العلماء مث قال ال

  .بالعام بعد انعقاد ظهوره

 لقول الصادق و،ما تقدمكثر من الضعف كأونوا كيمل  إذا  الوجوب يفدلة لصراحة األ، بعدم الوجوب:ليقو

من   فقد فر القتال من الزحف يفنيمن رجل من فر: )عليه السالم(  علي قال: قالياشيما رواه العي ف)عليه السالم(

   .)٢(فريالقتال من الزحف فلم  يف من ثالثة رجال من فر و،الزحف

  ألن،ن فاراًكيمن ثالثة مل  ومن فر،  فقد فرنيمن اثن من فر:  قال،)عليه السالم( خر عن الصادقآث ي حديفو

   .)٣(نيكعدادهم من املشرأ ي مثلقاتلواي أن نياملسلم على اهللا عزوجل افترض

منها فهو  فر فإن فار،ك من الني رجلنيقاتل رجل من املؤمني أن هميففرض اهللا عل: ميبراهإ علي بن ةيا رويفو

 ،)٤(الفار من الزحف س هوي املسلم منهم فل ففرنيواحد من املسلم وفاركانوا ثالثة من الكن إ والفار من الزحف،

  . هاريغإىل 

  .مطلقاً ص الفرار بالضعف اليجب لتخص ملا عرفت من االنصراف املو، األولن الظاهركل

                                                

.٦٦اآلية : نفال سورة األ)١(

.١و ح جهاد العدأبواب من ٢٧ الباب ٣٣٦ ص٢ ج:املستدرك )٢(

.٢و حواب جهاد العدب من أ٢٥ الباب ٢٥٥ ص٢ ج: املستدرك)٣(

.٣ ح.واب جهاد العدب من أ٢٥ الباب ٢٥٥ ص٢ ج: املستدرك)٤(



١٨٤

 عرفت  ملا،جاز الفرار الّإ و،القتال وجب على يقو فإن قباهلما مسلم واحد فقط، يف افرانكان كلو أنه علميمنه و

  . الصور املتعارفة من احتمال الغلب عرفاهو يف إمنا وجوب القتال مع الضعف أن لة السابقة منأاملسيف 

 فاركرة الثك الضعف خاصة بصورة أدلة  ألن املورد،بعضهم قالوا بعدم الوجوب يف  أنناد البحث هيزينعم 

 بل هذا ،وجه هلذا القول ن الك ل،افر اثنانكون املسلم واحداً والك مورد يف ش الي مورد اجل يفيأ، نيثرة املسلمكو

  . منه، واهللا العاملمستثىن و مستثىن،مكاحل يف سائر موارد احلربكاملورد 

  



١٨٥

. نيخراآل إىل بالنسبة ومارحين يالذ إىل  بالنسبة،اآلخرة وايزان الصالح للدنيزن احلرب مبي سالماإل): ٥٨ لةمسأ(

 همي عليعتدين ين الذيخرصالح حال اآلإد يري وآخرة، واًيصالح حاهلم دنإد يري إمنا ود،ليها سالماإلحارب فإذا 

 رية واحلروب غيسالماإل احلروب نيول الفروق بأون كيذا ل و،حاهلا، من دون حماربة على ودليها يبق ود لوليها

  .فساداإل و فهو الفسادح، خبالف طابع الثاينصالاإل الصالح و األوىلطابع أن ةيسالماإل

 سبيِل اللَِّه  قاِتلُونَ يفما لَكُم ال تو﴿ :ة بقولهيسالماإلهداف احلروب أة ميركة اليوجزت اآلأقد و

وفنيعضتسمن نينقاذ املستضعفإ وآخرة، واًيعالئها صالح حال الناس دنإ  يفلمة اهللا اليتكعالء إ فالغرض ،)١(﴾الْم 

   .نياجلائر ونين املستغلثبرا

  فقط، مهانيه عن منطلقينطلق في سالماإلالعرض ف أو النفس أو املال أو البلد يف الزمه احلربي ياخلراب الذأما 

  .حاألصل إىل  والوصول،)٢(﴾ علَيكُم  علَيكُم فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى  اعتدىفَمِن﴿ :ةيرد االعتداء بقاعدة اآل

ب  و عرضهسيب وافر للمسلمك مقابل قتال الخراب بلده يف وب ماله و عرضهسيب وافركح قتل اليبي سالماإلف

ة ي مثال سلطة طاغ،حاألصل إىل افر قبال الوصولكال إىل  بالنسبةكل ذلك سالماإلح يبي أنه ماك ،خراب بلده وماله

 كزاحة تلإ من ياخلراب الناش أن جلدمار أل وستلزم احلرب من خرابيارا مبا حي سالم فإن اإلالناس على سلطت

  . السلطةك من بقاء تليقل من اخلراب الناشأالسلطة 

 يتفكيحارب وإذا  ، االستعمار واالستثمارجلال أل والغلبة، وجل السلطةارب ألحي  السالماإل أن نيتب ذاو

    هو يفيلحرب الذن من اخلراب املالزم لكقل املمبالقدر األ

                                                

.٧٥اآلية :  سورة النساء)١(

.١٩٤اآلية :  سورة البقرة)٢(



١٨٦

   .ما هو شأن سائر احلروبك، انتقاماً واعتباطاًو ارب حقداًحينه  أح، الصالاإلجل البقاء وقة ألياحلق

حزام من أالعباس و وةيمأ  بينكملوك ، وزوراًذباًك سالماإلنفسهم بألصقوا أن يام الذكوقع من بعض احل ماو

  .نيام اجلائركعمل احل حة اليالسنة الصح وتابكزان هو اليامل فإن ، منها براًءسالماإلان ك ، احلروبيف واحلروب

 على قدمي  السالم فإن اإل،وخيالش وطفال والنساءها األيف وان من لوازم احلرب نسف املنازلكفإذا  ،هذاعلى و

غلبة ما إ ان معناهك يدي األويفتكوقف املسلمون يف قباهلم مفإذا  ،كفعل ذليدو الع أن جلأل ماإ اضطراراً الّإ كذل

  .ةيتال اآليجهلها واألأنقاذ إعدم  و البالدك تلبقاء اجلور يفما إو ،احلق على اطلالب و،العدل على اجلور

راد أفإذا قتلوا العجزة،  وأشبهما  وهم السماهي ميف لقواأان وريها النيشعلوا فأ وني املسلمىقر ود قصفواليها مثال

ه ي فيود الذليها  تغلبكان الزم ذلك ، اجلبهة مع الرجال فقطرب يفتفاًء باحلك امور هذه األاوكتري أن املسلمون

  .حرازاً لنصرة احلقإ مقابلة باملثل وكح ذليبي سالماإلن، فيا والديفساد الدن

فعل يمل  إذا  سوء العذاب مبانيومكسومون احمليام كن احلك ل،هود مثلهمي على ودليها طر سلطةيس إذا مايذا فكهو

ال يجاأل إىل  وامتداد اجلورنيومكاحمل على  لزم بقاء اجلور،ة السلطة اجلائرةي واملالزمة لتنحمور األكاملسلمون تل

  .بقاءقل حمذوراً من اإلأاربة ون احملكياملستقبلة، مما 

  .ورةكر املذين استلزمت احملاذإ و احلربمسالاإلوز جي نيلتا الصورتك يفو

 صينهما بتخصي فالالزم اجلمع ب،طائفة آمرة وةي طائفة ناه،ثيحادب طائفتان من األي باب التخرقد ورد يفو

تب الفقه كقد عقد العلماء يف  وة،يخارج وةيخلا لشواهد دكذل و،ة بصورة احلاجةي والثان،اجة بصورة عدم احلاألوىل

ات هنا تباعاً التضاح ير الرواكحنن نذ و،رك العنف اآلنف الذأعمال باب يف وايباب يف آداب السرا ،نيث بابياحلدو

  .نياهللا املوفق املع و،األمر



١٨٧

 أن رادأ إذا )صلى اهللا عليه وآله( ان رسول اهللاك : قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،محزة الثمايل بوأ يرو

 باسم (ملة رسول اهللاعلى  ول اهللاي سبيف وباهللا ووا باسم اهللاريس :قولي مث ،هيدي نيجلسهم بأة دعاهم فيعث سريب

 نيني مستعيأ :باهللا و.باسم الشعب أو  باسم اهللايقضيالعرف فالن  يف قاليما ك بامسه، نيمالبس  هللاني ممثليأ :اهللا

جل ن ألكبقوة اهللا ل و تقاتلوا باسم اهللان أ التعاىل، رمسه اهللا يق الذيالطر يف مكن قتالكي ليأ :ل اهللايسبيف  و.باهللا

 اًيصب ال واًيخا فانيتقتلوا ش ال و،التغدروا و،متثلوا ال و،لواغت ال) قتهي طرأي :ملة رسول اهللاعلى  و.أشبهما  واملال

من  أحد  إىلهم نظر أو أفضلني املسلمدىنأرجل من  اميأ وا، إليهتضطرواأن  إالّ تقطعوا شجراً ال و،ةأامر الو

   .)١(باهللا نوايبلغوا مأمنه واستعأف  أىبنإ و،ني الدم يفكخوأم فكتبع فإن ،الم اهللاكمع سي حىت  فهو جارنيكملشرا

 اًأمريبعث  إذا انك )صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ : قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،عن مسعدة بن صدقةو

 قاتلوا ،ل اهللاي سبيف وغز باسم اهللاأ: قولي مث ،عامةه أصحاب مث يف ، اهللا عزوجل يف خاصة نفسهىومره بتقأة يسرعلى 

تغرقوه  ال و،الحترقوا النخل و، شاهقمبتتال يف ال وداًي ولاتقتلو ال و،متثلوا الوا، تغلو ال و،تغدروا  ال،فر باهللاكمن 

تعقروا من البهائم  ال و،إليه م حتتاجونكتدرون لعل م الك ألن، حترقوا زرعاًال و،تقطعوا شجرة مثمرة ال و،باملاء

 مكجابوأهم  فإن ، ثالثىحدإ إىل  فادعوهمني للمسلمتم عدواًيلقوإذا  ،لهكأم من كل بد ال ما إالّ ،ل حلمهكؤيما

اهلجرة  إىل ادعوهم وفوا عنهم،ك وه فاقبلوا منهميدخلوا ف فإن سالماإل  إىلفوا عنهم، ادعوهمك وقبلوا منهماا فإليه

 دار دخلوا يفي أن بواأ وارهميتاروا داخ وهاجرواي أن بواأن إ و،فوا عنهمك وفعلوا فاقبلوا منهم فإن سالمبعد اإل

   ال وءيالف يف  هلميرجي ال ،نيعراب املؤمنأ على يرجي هم ماي عليرجي نيعراب املؤمنأانوا مبرتلة كاهلجرة 

                                                

.٣٥٥ص:  واحملاسن،٣٣٤ ص١ج:  والفروع،٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٥ الباب ٤٣ ص١١ ج: الوسائل)١(



١٨٨

ن إف .وهم صاغرون دية عن يعطاء اجلزإ إىل وهم فادعنيهات بواأ فإن ،ل اهللايسب يف هاجروايأن  إالّ ئاًيالقسمة شيف 

وإذا  . اهللا حق جهادهجاهدهم يف وهميفاستعن باهللا عزوجل عل بواأن إ و،ف عنهمك وة فاقبل منهميعطوا اجلزأ

ما  هم بعديم مث اقض فكمكح على نزهلمأن كل و،ترتهلم م اهللا فالكح على رتلوايفأرادوك أن حصن  أهل حاصرت

 كوذنآ  فإنحصن أهل حاصرمتوإذا  .م الأهم يم اهللا فكبوا حيتصأم اهللا مل تدروا كح على نزلتموهمأن إ مكنإ ف،شئتم

ختفروا ن إ مكنإ ف،مكخوانإ ومكذمم آبائ ومكذمم على نزهلمأن كل و،ترتهلم ذمة رسوله فالو ذمة اهللا على ترتهلمأن 

   .)١(ذمة رسوله وختفروا ذمة اهللا أن امة منيوم القيم كيسر عليأان كم كخوانإ ومكذمم آبائ ومكذمم

 هم فاتشاًيبعث ج إذا )صلى اهللا عليه وآله( ان رسول اهللاك: قولي )عليه السالم(  مسعت الرضا: قال،انيوعن الر

   .)٢(تجسس له خربهي بعث معه من ثقاته من ،اًأمري

صلى اهللا عليه (  رسول اهللاى: )المعليه الس( ني املؤمنأمري قال : قال،)عليه السالم(  عن الصادق،وينكعن السو

   .)٣(نيك بالد املشرسم يفل اىلقي أن )وآله

رسل ي أن وزجينة من مدائن احلرب، هل يعن مد) عليه السالم(اهللا  عبد باألت أس:  قال،اثيعن حفص بن غو

 ني من املسلمىسار واألريبكخ اليالش وانيالصب وهم النساءيف وقتلواي حىت قي باملنجنىترم أو حترق بالنار أو ها املاءيعل

فارة قتل ك يأ ،)٤(فارةك ال ونيهم للمسلمية عليد  وال، عنهم هلؤالءكسمي ال و مكفعل ذلي: التجار، فقالو

   .املسلم

  حجارة أو دين قتلهم به من حدكمأل ما كون بكقتل املشري: قالأنه ) عليه السالم(  عليعنو

                                                

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ١٥ الباب ٤٤ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٤ ح جهاد العدوأبواب من ١٥ الباب ٤٤ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ١٦ الباب ٤٦ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٦ الباب ٤٦ ص١١ ج: الوسائل)٤(



١٨٩

 :قال والطائف أهل  علىقينصب املنجن )صلى اهللا عليه وآله( ن رسول اهللا أرك فذ،ك ذلريغ أو نار أو ماء أو 

نينذروا املسلمأ ونيكارموا املشر و،يهم بالرمتعمدي  فال،وقفوهم معهمأ فنياحلصن قوم من املسلم يف ان معهمكن إ 

   .)١(ةيه الديحدا ففأاصبتم منهم  فإن /قدرمت بوا عنهم ماكن و،نيرهكموا ميقأانوا كن إ

 انيصب وهم نساءيان فك وقاًيالطائف منجن أهل  علىنصب )صلى اهللا عليه وآله( النيب أن ي رو:اجلواهريف و

 حرق بين )صلى اهللا عليه وآله( أنه الروضة والدروس يف  بل،)٢(هدم دورهم وربيخ وري النضخرب خصون بينو

  .)٣(ريالنض

  . فراجعهاكاملستدر وائل الوسورة يفكا مذي يف آداب السراىخرأت اي رواكهناو

  

                                                

٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٥ الباب ٢٤٩ ص٢ ج: الوسائل)١(

٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٥ الباب ٤٤٩ ص٢ ج: الوسائل)٢(

٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٦ الباب ٢٥٠ ص١١ ج: الوسائل)٣(



١٩٠

 أما ،نياربوا املسلمحيمل  إذا هو إمنا خ واملسلم،يالش واملتبتلوان يالصبوقتل النساء ي ال أنه ر منكذ ما): ٥٩ مسألة(

 عدم أدلة وانصراف ،ه حمارب ألن املسلم منهم فواضحريغ أما ، جواز حماربتهم يفإشكال  فالنيحاربوا املسلمإذا 

  .ك ذلالم يفكل الي تفصأيتيس و،ارب منهمحماربتهم عن احمل

 ي فاملسلم الذ،صف العدو يف اخنرط إذا ف مبايك ف،ان واحداًك إذا وز دفع املسلم عن نفسهجينه املسلم فألوأما 

  .ةيال د و الحرمة لهنيد حرب املسلميري

  



١٩١

 بل ، خاصةجتسسوا ال ةيآ و،نواع التجسسأ واملسلم املعاون هلم ب،عداءاأل على وز التجسسجي): ٦٠ مسألة(

 تجسسيمن  )صلى اهللا عليه وآله( ث بعث الرسوليحد يف ما تقدمك ،جل استقامتهاملسلم أل على وز التجسسجي

  .شي اجلأمريعلى 

 رسول اهللان إ :قال و،وشي اجليدي نيون والطالئع بي بعثة العىرأأنه ) عليه السالم(  على عن،عن الدعائمو

   .)١( له من خزاعةناًيه عيدي نية بيبيث عام احلدبع )صلى اهللا عليه وآله(

 نعم ،)٢(﴾ال تجسسواو﴿ :ه داخل يف ألن،نياملسلم على وزجي ال  فإنهةيالسر أو ن باملباحثاآل عليه صطلحي ما ماأ

حة ية صحيإسالمان دولة ك إذا ماكمن االعداء،  أو نية من البغاة من املسلميسالماإلالدولة  على  خطركان هناكإذا 

   .ني واملسلمسالمه حفظ لإل ألنسار، جاز جعل املباحثيال أو نيميحزاب مربوطة بالأانت ك وقائمة

  نفعك ذلان يفك فإن ،ائر وظائف الدولةس يف االخنراطك املباحث ك سلالدول الباطلة فاالخنراط يفيف أما 

  .فال الإ و،يم الشرعكذن احلاإ جاز بني واملسلمسالملإل

  

                                                

.١٤ ح جهاد العدوأبواب من ٦١ الباب ٢٦٨ص ٢ ج: املستدرك)١(

.١٢اآلية :  سورة احلجرات)٢(



١٩٢

ما  وةيمياحلروب اجلراث وةي من احلروب النفس،ثةينواع احملاربة احلدأ بسالماإلعداء أجتوز حماربة ): ٦١ مسألة(

 )١(﴾أَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍةو﴿ :يه و قاعدة ثالثةإضافة ب،ني املتقدمتنيجل القاعدت ألكذل و.هماأشبه

 سالماإلن الالزم مراعاة مسعة ك ل،) واملهماألهم( و،)٢(﴾ علَيكُم  علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى علَيكُم فَاعتدوا فَمِن اعتدى﴿و

  . من نفعهأقربون ضره كيء يفعل شيال  بأن ، أيضاًنيواملسلم

  

                                                

.٦٠اآلية : نفال سورة األ)١(

.١٩٤اآلية :  سورة البقرة)٢(



١٩٣

   .حرمة له افر الك ال ألن،ةيجل االستفادة الطبفار ألكح بدن اليالظاهر جواز تشر): ٦٢ مسألة(

قصد يمل إذا  أما ل،يقصد التمث إذا مايهو ف إمنا ،)١(لب العقوركمتثلوا ولو بال ال: ) عليه وآلهصلى اهللا( قولهو

  .أشبهما  أو الدواء أو لكوان لغرض األيع احليوز تقطجيلذا  و،ليشمله الدلي  فالكذل

  

                                                

.١٥٠ص:  واالختصاص للمفيد،٦ ح القصاص يف النفسأبواب من ٦٢ الباب ٩٦ ص١٩ ج: الوسائل)١(



١٩٤

 إىل  بالنسبةكوز ذلجيما ك ،عداءاأل على أشبهما  ولة للدموع واملخدرةيلقاء القنابل املسإوز جي): ٦٣ مسألة(

عداء  حماربة األلة املتقدمة يفأرناه يف املسك ماذ حسبكذل وحة،ية الصحيسالماإلن ضد السلطة ي املتظاهرنياملسلم

  .ثةينواع احملاربة احلدأب

  



١٩٥

ة لزم من قتله مفسد إذا  نعم،ه مهدور الدم ألن، عليهتوقف الفتحين مل إ ووز قتلهجيافر احملارب كال): ٦٤ مسألة(

  .كز ذلجي مل ك ذلأشبهما  أو سالماإلفار بالقسوة املوجبة للتنفر من ك عند السالماإلوصمة كة يخارج

  مثال، مثل هذه الصورةقول جبواز قتلهم يفن  ال،القتال وسالماإل ني بتايبك الريافر غك اليريقلنا بتخفإذا هذا على و

 أيتيس و،قول جبواز قتلهمن  الطر املسلمونيس وسالماإلقبلوا يمل  وينيتابك رير غفاكون يه مليف و بلداًسالماإلخذ أإذا 

  .تعاىلشاء اهللا  نإل يلة تفصأللمس

من  وفاركبالد ال يف نياملسلم وطفالوخ والرهبان واأليالنساء والشك الضرورة دىل إالّ وز قتلهجي من ال ماأ

  . الضرورةىلد الإ عدم جواز قتلهم  يفإشكال  ال فإنه،همأشبه

قال باجلواز ي ان رمباكن إ و،نيالطرف أحد  على العرفدىنان لي وجود الضرورة فالالزم متابعة االطم يفكولوش

قال ي حىت صالة الضرورةأ من باب كس ذليل و،س بهأب ال و،هم بنظر الشارعأ هو ي احملذور الذ عن الوقوع يفاًيتوق

  .فطار للخائف من مضرة الصوم باب اإل يفرواكل ما ذي من قب،م الفتحلة لزواصأ بل من باب ،ذاكصل ه أال

 كذل وء،يش فال الإ و،فارة لزمك أو ةيعة دي الشر مقرر يفءيان شكفإذا  ،ن ضرورةكمل ت أنه  بعد القتلنيولو ب

   . حملهما قرر يفكة ين الومهيالعناو ة الين الواقعي معلقة بالعناوحكام األألن

 كذل و،عظمها هذه املصلحةأمن  ونيه املعد ملصاحل املسلم ألنت املالي ب يفأشبهما  وةيدال بأن قالين  أبعدي الو

  . عدم التعلقاألصلة ملثله في الضمان والدأدلة مشول  يفك بعد الش،لزم لتحمل تبعته عرفاًذن الشارع املستإل

  



١٩٦

توقف يمل  ذاإ ،أشبه ما ووتيدم البوه قطع الشجر والنار والسم لقاءإب بيالظاهر عدم جواز التخر): ٦٥ مسألة(

ات ي بعض الروا يفيللنه و،ب الفسادحي  واهللا ال،فسادن اإلمه  ألنحة،ي مبىخرأ جهة كن هناكيمل و عليه الفتح

  .ةية واخلارجيظهر من القرائن الداخليما ك ،اجلواز بصورة االضطرار لتوقف الفتح على دل ص ماي بعد ختص،املتقدمة

 وبدون الشبهة فالظاهر الضمان ،ت املال ملا تقدميب على الضرر ونكي حةيالتوقف فمع الشبهة املب ولو فعل بدون

ن قتلهم خالد بن يالذ )صلى اهللا عليه وآله(  النيبىدو أقد وة بدون استثناء،ي األولوالقود وسائر اللوازم للقواعد العامة

  .ثيحاد األا يفمكفعله خالد  اهللا سبحانه مما إىل أترب وسالماإلظهروا أد ممن يالول

  .لة السابقةأ املسما تقدم يفكالم ك فال،عدمه وضطرار وجود اال يفك للش، يف اجلواز والعدمكولوش

 قواعد احلرب ى عمل مبقتض،م الأ أشبهما  وونيالع وا من املفسدات أل،ةأز قتل هذه املروجيهل  أنه  يفكش ولو

ل مورد لزم ك يف صالة عدم اجلوازأ بكمتسا وإذ، صل عدم اجلوازأ يرجي  فال،م إليهولك مواألمر  ألن العرف،ىلد

  .ال خيفىما كعدم الغلب 

 ،همأشبهمن  ونياملسلم ونيان واانيالصب ووز قتله من النساءجي فار مبن الكتترس ال إذا عرف حال مايمما تقدم و

آثاره  عليه رتب ولو قتل بدون التوقف ت،توقف الفتحيمل  إذا وز قتلهمجيال  و،وز قتلهم مع توقف الفتحجي فإنه

  .ةيالشرع

  



١٩٧

راه ي نظر الشرع مما هم يف أمرأ كان هناكإذا  إالّ ،خذ االعتراف منهمب الناس أليوز تعذجي ال: )٦٦ مسألة(

 كب الناس فذليومات احلاضرة من تعذك احل فما تعارف يف،تهيفيك وبيل التعذصأ نائبه اجلامع للشرائط يفاإلمام أو 

  .س جبائز شرعاًيل

  : احتماالن، إليهاجي بدون االحتافر احلريبكب الي تعذوزجيهل و

  .هم أ هويوز قتله الذجي أنه من

ه  ألن،عة جوازهيلم من الشرعإذا  إالّ وزجي ن الي اآلخرل تصرف يفك فإن ،بهيواز تعذج على ليدل ال أنه منو

 الدماء  يفميصالة التحر ألاللح كء ليل شك شمله ي  وال،زجيعلم اجلواز مل يمل فإذا  ، اهللا سبحانهك ملتصرف يف

  .عنه )صلى اهللا عليه وآله(  النيبىقد  و قسم من املثلة،وألنه ب الفساد،حي  فساد واهللا الوألنه، الفروج وموالواأل

   .)١( اخللق يفك لرينظما إو ني يف الدكخ لأ أما والناس: )عليه السالم( ولقوله

صلى اهللا عليه ( اهللا سبحانه نببه ي بل ظاهر ،ق الشرع عدم اجلواز املتشرعة من مذاىالظاهر لد أن واحلاصل

حد ال بوي من التمث)٢(﴾ِبِمثِْل ما عوِقبتم ِبِه﴿ : يفحبصره اجلواز عليه ظفره اهللاأن إ ي قرشنيل بسبعيعن التمث) وآله

  .وز قطعاًجي ال أنه فقط من باب العمل مبثل االعتداء،

  

                                                

.٥٣اخلطبة :  ج البالغه)١(

.١٢٦اآلية :  سورة النحل)٢(



١٩٨

 إذا مثالً ،عةيرمها الشرحي مما مل سالماإلدخلها بلد ي ة اليتي العمل باملعاهدات الدولوبالظاهر وج): ٦٧ مسألة(

  العهددلةحدودهم، وجب الوفاء أل إىل تعدواي الأن  أو ناريلف دأل سنة كعطوهم ي أن فار يفكعاهد املسلمون ال

  .موا هلميم فاستقكفما استقاموا ل: هه سبحانلوقللو

 ماك ، هذه املعاهدةبرامإوز جي ما الك ،اته فالظاهر عدم جواز الوفاءذء حمرم بي متعلقة بشانت املعاهدةك إذا ماأ

  .نيات املسلمين فتاة من فتيل سنة عشركم  إليهقدم املسلموني أن عاهدوهم يفإذا 

 ماأله جاز النقض من باب قاعدة ،عة لنقض العهدي نظر الشرهم يفأفار مث حصلت جهة كسلمون العاهد املوإذا 

 ملن راجع كذلال خيفى ما ك ،مثلة للوفاء بالعهدروع األأ )صلى اهللا عليه وآله( عظمقد ضرب الرسول األ و،املهمو

  .خيالتار

  



١٩٩

  . احتماالن،م الأوز للمسلم املتترس به قتل املسلم املهاجم جي فهل ،نيفار باملسلمكتترس ال لو): ٦٨ مسألة(

: قد قال سبحانه و،ةك التهللقاء للنفس يفإن عدم الدفاع أل و،ع واجبالدفا وه دفاع عن نفسه ألناجلواز: ولاأل

﴿لْقُوا ِبولُكَِةأيديال تهِإلَى الت ١(﴾كُم(،قال و :﴿وكُمفُسلُوا أَنقْتال ت﴾)مام السالح املهاجم أالوقوف  أن من املعلومو ،)٢

  .مناطاً أو قةًيقتل النفس حقك

 على  املتترس م للغلبةنيسح املسلمك على توقفي ني املسلمانتصار فإن ،املهم وهماألعدم اجلواز لقاعدة : الثاين

  .ل للقول باجلوازيصص الدلخيبه  و،ظهرهذا هو األ و،فاركال

املسلم  أن علميحاله حال من  فإن ،ل جواز عدم الدفاعكشأ ،اًإطالقغلب  ال أن نعم لو علم املسلم املتترس به

  .دفاع عن النفس واجبافر فالك أنه نظهامجه بي

ل منهما صاحبه ولو جوازاً ك اجلائز قتل نياملسلم أحد  قتلني دائر باألمر  ألن، هذه الصورةتمل اجلواز يفحيرمبا و

 أوالً خرمن قتل اآل وةك التهلالنفس يفلقاء إل من كحرمة  أن  بعد،خراآل على حدمهاأح يترج على ليفال دل، اًيظاهر

 يني التعاألصل و،يريلتخا ويني التعني باألمر دوران األمرة ي غا،لك مشكن ذلك ل، اجلوازلاألصبالذات متساقطان وو

  . فتأمل،صول األما قرر يفك

نفسهم ألقوا بي أن  إىلح البالداضطر املسلمون لفت إذا ماك ،ها الغلبةي تتوقف علة اليتي االنتحارعمالجتوز األه مث إن

 ،ةية الثاني احلرب العامل مثلها يفىروي مما أشبهما  أو سفن مداخن اللقاء النفس يفإ أو ،هميالشاحنات عل النهر لعبور يف

   كذلو

                                                

.١٩٥اآلية :  سورة البقرة)١(

.٢٩اآلية :  سورة النساء)٢(



٢٠٠

  .ال خيفىما كخر أ أعمال بين التفادكتمي ال أن ن الالزمكل.  واملهم املتقدمةاألهملقاعدة 

 يف تفنت و عرضهاكا تأة املسلمة أعلمت املر إذا ماك ،فاركجل اخلالص من ال أليوز االنتخار العمدجيهل و

 ،اذبك أو اعتراف صادقما إ نيؤخذ اعتراف ضار باملسلمي أو طاقة له به  الباًيعذب تعذي أنه علم املسلم أو ،نهايد

  .ةي القطعاألمهية بعض املقامات حرز يفأإذا  إالّ ،ل جداًكمش

  



٢٠١

  . له صورتان،نيد املسلميقتل بي ال حىت فظ نفسه من القتلحي أن وز للمسلم املتترس بهجيهل ): ٦٨ مسألة(

بادة الصف إ على نيتوقف تقدم املسلم و،يماماأل اخلط ان يفك إذا ماك ،قتلي أن  علىلغلبةمالو توقف ا: األوىل

  .األمهية ملا تقدم من قاعدة ،ق له حفظ نفسهحي هذا ال و،ه مالزم لعدم االنتصارؤبقا و،يماماأل

  .  وجوب حفظ نفسه يفشكالإ ال و،قتله على توقف الغلبي ال ما: ةيالثان

قتل النفس، وجب عدم حفظ  على  السرعةأمهيةحرزت أ فإن ،األمهيةقتله فاملدار  على توقف سرعة الغلبة إذا مث

الغلب دائر  أن علم إذا ماكعضائه أحفظ عضو من  أو  حفظ نفسهنيب األمردار  لو و،وجب حفظ نفسه الّإنفسه و

  .ال خيفىما ك ،قل حمذوراًاأل تقطع رجله، قدمأن  أو قتلي أن نيب

فار كطمئن منه الي لكذل واد ـيقصة ز يف ماكعضائه ـ أنقص بعض  على توقف الغلب لو أن علميمنه و

 الشامل ضرر الل عدم جوازه ي دليتلف العضو الذ على  الغلبمهية جاز أل،نيجل املسلمهم أليتجسس عليف

 قوةً أو ،ذناألصلم ك ناًيطراف ع بعض األك الشامل هلال)١(﴾م ِإلَى التهلُكَِةكُأيديال تلْقُوا ِبو﴿و، ريالغ وبعمومه للنفس

   .)٢(﴾فَلَيغيرنَّ خلْق اللَِّه﴿ :يف أيضاً ، بل داخلنيذهاب نور العإك

 ،اءيح بل بعد املوت ملنفعة األ، حال االحتضار بل يف،اةيجزاء البدن يف حال احلأع ي يف بلكستشيمن هنا قد و

  جل اله ألكة من يلك ونهيباع ع إذا ماك ،عاًيترق أو دواًء أو لماًع

                                                

.١٩٥اآلية :  سورة البقرة)١(

.١١٩اآلية :  سورة النساء)٢(



٢٠٢

ته لفائدة يلكباع شحم  أو ،ه ما بعد موته لفائدة التعلمحيجل تشر ألده مثالًيباع  أو ،ةيلكفاسد ال وىعمع األيترق

  .ةيدوائ

شق  ورفة عن مثل احلجامة منصضرر ال أدلة أن ماك، ك منصرفة عن مثل ذلدلة األ ألن،قال باجلوازين رمبا كل

  . فتأمل،فائدة النفس وريوز بدون فائدة الغجي الم مما الينواع اإلأرب كأا من أ، مع أشبهما  وةية االستشفائيالبطن للعمل

منا نقول إ وها،يف فانصرا  ال اخلاصة اليتدلةاأل واتطالق لإل،ح جلسد املسلمي عدم جواز التشر يفإشكالنعم ال 

:  حقانكهنا ذإ مقابل، ريغ أو باح هو مبقابلأ إذا ماي اجلزء فالم يفكن الأل و،والًألفرق عرفاً جلزء ل اباالنصراف يف

   .)١(نفسهمأ على الناس مسلطون ذإ نفسه، نسانحق اإل و تعاىلحق اهللا

   .حيالتنق إىل لة بعد حتتاجأواملس

  .تشمل املقام لدم الع اي حرمة بأدلة و،هي فإشكال  فالأشبهما  وع الدم والشعريبأما 

  

                                                

.١٤٥اآلية : نعام سورة األ)١(



٢٠٣

، إشكال  وجب االجتناب بال،ضر الفتحي قتل املسلم املتترس به مبا الي ال أن ن املسلم الفاتحكمت إذا ):٧٠ مسألة(

  .ال خيفى ماكسقطه، أ رجله فىرم ذاإما ك ،القتل على عضائه قدمهأفساد بعض إعوض عن قتله بي أن نكولو مت

، من أشبهما  وفارةكالالقصاص و وةيم الدكح عليه  ترتب،اجيه بدون االحتفسد عضوأ أو ولو قتله واحلال هذه

 دائرة مدار حكام األ ألن،اجيان الواقع عدم االحتكن كل وهلجي أو ،اجيعلم بعدم االحتي أن ني بك ذل فرق يفريغ

  .وهاماأل ة الي الواقعموراأل

ام ي باب الصروا يفكذ ان هدراً، مبثل ماك التوقف ىترة ية العقالئين احلربيانت املوازكلونه إ :قاليأن  إالّ اللهم

ما  وظن السالمة إذا ماي باب السفر فيف و،مم بظن الضرريت إذا مايضوء ف باب الويف و،فطر بظن العطبأ إذا مايف

  .زمه لوا يف إذنءي يف الشاإلذندون منه ويستفية ماياه حجالعرف معن على المكلقاء الإ  ألن،ديس بالبعيهذا ل و.أشبه

آالت حربه،  أو فرسه أو تلف من مالبسهيضمان ملا   الكذلك ،لةأاملس يف فارةك ال وقصاص ال وةيد ما الكو

   .)١(لوازمه يف ذنإء يالش يف اإلذنلقاعدة  و،يللمناط القطع

  

                                                

.٥ مقدمات الطالق حأبواب من ٣٠ الباب ٣٣١ ص١٥ ج: الوسائل)١(



٢٠٤

 ةيالد  أما،ما عرفتكضمان  ال و،قصاص قطعاً املسلم املتترس به القتل  على  صورة توقف الغلبةيف): ٧١ مسألة(

  :هما احتماالنيفارة ففكالو

  .اتطالق لإل،الثبوت: ولاأل

ة عمل يفا إىل ك مضافاً،بأس ا  الىخرأت بطرق يقد رو و،ة حفص املتقدمةي رواذن يف لإل،ي النف:الثاينو

  .املشهور ا جرباً

  .قرب هو األوالقول الثاين

ال   أو،)١(طلي المهها بعد قاعدة أهذه من  وني املسلمه املعد ملصاحل ألن،ت املاليب يف ي فهل ه،ةيقلنا بالد مث لو

 أو إنساناضطر لقتل  إذا ماك ،ةي الدنايفي  الاإلذنو. ةي األولل للقاعدةتالقاعلى  أو .)٢( مسلمئبطل دم امري

 حكامرفع األي  الأشبهما  واالضطرار فإن ة،يعطاء الدإ عليه ب جيكمع ذل و األولرجح لهيالشارع  فإن ،نيإنسان

وجود  على يل قطعي دلكن هناكيما مل ي ف، بعض جملدات الفقه يفكنا ناقشنا يف ذلكن إ واملشهور، على ةيالوضع

  . من شرب النجس اضطراراً مثالًنجاسة الشفه يفك يف حالة االضطرار، يم الوضعكاحل

  . األولقرباحتماالن، واأل

  

                                                

.١٨ ح الشهاداتأبواب من ١٨ الباب ٢٤٩ ص١٨ ج: الوسائل)١(

.١ ح القصاص يف النفسأبواب من ٢٩ الباب ٥٣ ص١٩ ج: الوسائل)٢(



٢٠٥

  : احلرب عشر طوائفتل يفقي ال): ٧٢ مسألة(

 والراهب ، والرسول،به املرض  قعديض الذي واملرى،عم واأل،املقعد و، والطفل قبل البلوغ،ةأ واملر،فاينخ اليالش

  .قسامهأ وانون ب،صلح قتله ملصلحةي  الي والذ،املتبتل

  .ىاخلنث ويني املهن واحلرف واملدنأصحاب باستثناء الفالح و:ليقو

  : ثالث طوائف من املستثىنستثينيو

 أو لفعلة فعلها سابقاًما إ اقتضاء الصالح و الصالح قتله،يقتضي ي، والذيذوالرأ و، تقاتلة اليتأاملرك املقاتل

 أشبهما  أو لالهفار باهلكع اليتشج أو اأ سوةكظهار املشرإك ، الئق حاالًريامه بفعل غيجل قأل أو ملصلحة مستقبلة

  .كذل

  يكُونَ لَه أَسرى أن ما كانَ ِلنِبي﴿: ولهقو ،)١(﴾ِقفْتموهمحيثُ ثَ﴿:  لقوله سبحانه،خرج ما الّ إ هو القتلاألصلو

  .عمومات اجلهاد إىل ضافة باإل، جواز القتلاألصل ك مورد الشيفف .)٢(﴾األرضحتى يثِْخن ِفي 

 نْإو﴿ :ه سبحانهلقول و،)٣(﴾قاِتلُوهم حتى ال تكُونَ ِفتنةٌو﴿ : لقوله سبحانه، العدماألصلون كرمبا احتمل و

متوِقبوا ِبِمثِْل ما عفَعاِقب مت٤(﴾عاقَب(،دى﴿: قوله وتِن اعدى فَمتا اعِه ِبِمثِْل ملَيوا عدتفَاع كُملَيع  كُملَيع ﴾)٥(.   

 لنصه هو املستفاد من انصراف ا ألن:والًأ ،ون بالقدر املتعارفكي أن لزمي نعم ، األولن الظاهركل: أقول

 األهمء آخر قدم يش نيب ونهاي باألمردار فإذا  ،انك مباألمهيةا من  فإسالماإلللزوم مالحطة مسعة : اًيثان وى،الفتوو

  ةري سيف و،املهمعلى 

                                                

.٩١اآلية : ، سورة النساء١٩١اآلية :  سورة البقرة)١(

.٦٧اآلية : نفال سورة األ)٢(

.٣٩اآلية : نفال، سورة األ١٩٣اآلية :  سورة البقرة)٣(

.١٢٦اآلية :  سورة النحل)٤(

.١٩٤اآلية :  سورة البقرة)٥(



٢٠٦

  .دلةات األيلكشرح يما ) عليه السالم(والوصي  )صلى اهللا عليه وآله(  النيب

 أن ن الالزمكالسلطة، لاربون للحقد وحين يفار الذك خبالف ال،الصالح وارب للعدلحي سالماإلن إ احلاصلو

  .طار الشهوات والرتعاتإ يف  والعقل السالماإلار إط مها يف إمنا الصالح والعدل أن رفعي

  : اجلملة متواتر النصوص منه يف واملستثىناملستثىن على دلي ف،انكف يكو

 ة عنهنيف سقطت اجلزيك عن النساء )عليه السالم( اهللا عبد باأل أس أنه ،ثيحد يف اثيفعن حفص بن غ

 فإن ،قاتلنيأن  إالّ  دار احلربان يف عن قتل النساء والولدى )صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاألن : قال،رفعتو

لو  و،وىلأ سالماإل دار ان يفك عن قتلهن يف دار احلرب ى فلما ،مل ختف خلالً وكنكمأ عنها ما كسأمف أيضاً قاتلن

انوا كة يؤدوا اجلزي أن ولو امتنع الرجال .ة عنهاين قتلها رفعت اجلزكمي فلما مل ،ن قتلهاكمية مل ي اجلزيتؤدن  أامتنعت

 ىعمالذمة واأل أهل  املقعد منكذلك و،ك دار الشر قتل الرجال مباح يف ألن،قتلهم ومهؤ للعهد وحلت دمانيناقض

   .)١(ةي رفعت عنهم اجلزكل ذلجأ من ،رض احلربأ ة والولدان يفأاملر وخ الفاينيلشوا

اقتلوا :  قال)صلى اهللا عليه وآله( النيب أن ،)هم السالميعل(عن آبائه  ، أبيه عن، عن جعفر،وينكعن السو

   .)٢(اميصب ووخهميوا شي واستحنيكاملشر

 عليه من املغلوب ال وة عن املعتوهيتؤخذ اجلز ال أن جرت السنة:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،عن طلحةو

   .)٣(عقله

من  الّإ احلرب تقتلوا يف ال: )لى اهللا عليه وآلهص(  قال رسول اهللا: قال،)عليه السالم(  عليث عني حديفو

   .)٤(ىاملوس عليه رتج

  ال وداًيتقتلوا ول الو :ته قاليوصيف  )صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللا،ث آخري حديفو

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ١٨ الباب ٤٨ ص١١ ج:ل الوسائ)١(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٨ الباب ٤٨ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ١٨ الباب ٤٨ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ١٧ الباب ٤٩ ص٢ ج: الوسائل)٤(



٢٠٧

   .)١(ةأامر الو رياًکب خاًيش

 فمن ،شف مؤتزرهمكمر بأ وهمي ذرارهم وسيبيضة بقتل مقاتلي قر بينم يفكسعد بن معاذ حن إ :ثييف حدو

   .)٢()صلى اهللا عليه وآله(  وصوبه النيب،ينبت فهو من الذراريمن مل  ونبت فهو من املقاتلة،أ

  .استثناء املتبتل على ث الدالةيحادقد تقدم بعض األو

  .الراهب و وانونىعماأل واملقعد وةأاملر وريبكخ اليالش والطفل قبل البلوغ: ثيحاداأليف  ركهذا فقد ذعلى و

 )صلى اهللا عليه وآله( ا النيبي أتنيرجل أن  عن ابن مسعود،،رواه اجلواهر عن العامة  ماالًي به دلىفكما الرسول فأ

صلى اهللا عليه ( لمة رسول اهللا، فقال النيبيمس  أننشهد:  فقاال، رسول اهللاينأاشهدا : لمة، فقال هلماي ملسنيرسول

   .)٣(ماكي لضربت عنق رسوالًنت قاتالًكلو : )وآله

  .رةك اجلواهر تبعاً للتذك بذلىتأو

  .، بل عدم قتله لسائر الرسلىسرك باذان ممثل لرسويل )صلى اهللا عليه وآله( عدم قتل الرسول أيضاً هيدل عليو

 م،كيلإرسول  أنه اجلرب فزعم أهل ظفرمت برجل منإذا  :قال أنه )عليه السالم( ني املؤمنأمري عن ، الدعائمىروو

قوله  على ن مل جتدواإ وه،أصحاب إىل رجعي وبلغ رسالتهيحىت  عليه مكل ليسب ه، فاليدله علي جاء مبا وكعرف ذلفإن 

   .)٤( فال تقبلوا منهالًيدل

قتل يال : قال )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أن ،)مهم الساليعل( عن آبائه ، عن جعفر،الوسائل يف ىروو

   .)٥(الراهن ال والرسل

  مطلقاً  صورة الصالح الهو يف إمنا كذلن إ :قالي أن نكمين كل

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ١٧ الباب ٤٩ ص٢ ج: املستدرك)١(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٧ الباب ٤٩ ص٢ ج: املستدرك)٢(

.٣١٤ ص٥ ج: انظر جممع الزوائد)٣(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٣٧ الباب ٢٦٢ ص٢ ج: املستدرك)٤(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٤٤ الباب ٩٠ ص١١ ج: الوسائل)٥(



٢٠٨

  .د به املطلقيقي ةخاص حج ال ومة،كاملطلقات حم ذإ

  .طلقد امليقيه ب فى،فخي ما الك واملهم األهم من باب ك فذل،صلح قتلهي  اليالذوأما 

ات طالقال فاإلإنعلم املناط، و أن لزمينعم  .ىعمباب املقعد واأل يف  قعد به املرض، فللمناطيض الذياملروأما 

  .مةكاحمل

 ة،أ امرىون اخلنثكاحتمال  وة،أ جواز قتله بعد عدم جواز قتل املر يفك مستثناة للشىفاخلنث: خرة األربعاألوأما 

  .الدماء االحترام يف األصل ألن

  .لك املشىخلنثا يف المكالن إ :والأ هيفو

 يف  داخالنىنث أال ورجالً  الىونه خنثكته واملعلوم ثنوأ كوكة، فاملشأ القتل، خرج املرك املشر يفاألصل :اًيثانو

  .د خاصي بدون وجود مقطالقاإل

 يف ،)١(ر والتجاني من املسلمىسارواأل: ث قاليشعار خرب حفص حإمستثنون، ملا تقدم من  أيضاً التجارو

  .حرقهم بالنار أو فاركال على رسال املاءإلة أمس

الحتمال عطف  ،ال خيفى ه ماين فك ل، املهن واحلرف باملناطأصحاب الفالح وجار استثينتل باستثناء اليقوإذا 

  .مةكهؤالء حم إىل ات بالنسبةطالق فاإل، بل هذا هو الظاهرني التجار من املسلميأ ،رىااألس على التجار

  باملال والسالح، فمعىننيون هم املزودون للمحاربيملدنا  إذ تام،ري غيينيهذا الزمان من عدم قتل املدن يف دياعتما و

  .ني اجلانبنيانت معاهدة بك أو  مصلحة خاصةكانت هناكإذا  إالّ احلرب، اللهم مدأل يبقائهم تطوإ

  . املستثىن يفالمكهذا متام ال

  عنه يفيخش ما لوك ، قتل من استثين صورة وجود املصلحة يف يفإشكال ال، ف من هذا املستثىنثىناملستأما 

  ان قدك أو املستقبل

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٧ الباب ٤٨ ص١١ ج: الوسائل)١(



٢٠٩

  . فتأملوىلأافر كهو مسلم فقتل ال وقتل القاتل إذا  فإنه،ياملاض يف قتل مسلماً

 لو: خرب حفص يف قد تقدم و القتال،ة يفأت املركلو اشتر ماكالقتال،  يف  املستثىنكصورة اشترا يف كذلكو

  .حنوه ورشاد اإلن ظاهر يفكمأ ما كمساه من اإلي فما و،)١(قاتلن جاز قتلهن

شرفت أالطائف،  أهل )صلى اهللا عليه وآله( ملا حاصر رسول اهللا: رمة، قالك عن طرق العامة عن عيقد روو

   .)٢( منهاك ذلأخطأ، فما نيم فارموها، فرماها رجل من املسلمكدون ها: شفت عن قبلها، فقالكة فأامر

  ووقف،حممود بن سلمة على ىلقت رحأة أضة، امري قروم بيني قتل )صلى اهللا عليه وآله( النيب أن ى،عن املنتهو

   ،)٣(تقاتل  اليه وما باهلا قتلت: ة مقتولة فقالأامرعلى 

  .قاتلت إذا شعارها جبواز القتلإمن املعلوم و

 عن  املستثىنأدلةانصراف  إىل ضافة باإل، القتال يفكشترا نوع من اال فإنه،ي الرأعطاء املستثىنإصورة  يف كذلكو

وم يبن الصمة قتل  دي در ألن:قال. كذل على مجاع اإلىرة دعوكالتذ وى بل عن املنته،اتطالقشمله اإليمثله، ف

عرفهم يد ليقفص حد يف ملونه معهمحيون كان املشرك وان له معرفة باحلرب،ك وة،نمخسون س وةائان له مك ورب،يخ

  .)صلى اهللا عليه وآله( هم النيبير علكنيمل  و،ة القتل، فقتله املسلمونيفيك

نقض ي كذل فإن فار،كان خارجاً عن بلد الكن إ وافر املشجع للحربكالقول جبواز قتل ال يف ستطرديمن هنا و

زود ي  مثالًيهودي تاجر سالماإل بلد ان يفك إذا ماكمباح القتل بذاته، ال فهو إمها، واحدإان له كن إ ذمته وعهده

    ،ل احلاضرةيسرائإ

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ١٨ الباب ٤٨ ص١١ ج:لوسائل ا)١(

.٨٢ ص٩ ج: انظر سنن البيهقي)٢(

. يف كيفية اجلهاد٩١١ ص٢ ج: املطلبى منته)٣(



٢١٠

  .أشبهما  ويالرأ والسالح وباملال

 سالماإلذمون ي وهجونهيانوا كن يباحة قتل بعض الشعراء الذإمن  )صلى اهللا عليه وآله( ده ما فعله النيبيؤيو

  .شعرهم يف نيواملسلم

ام مبختلف الوسائل يوز القجيبل  ،)صلى اهللا عليه وآله( خ النيبي تارور يفكهم مما هو مذأشبه من كذلكو

 هذا ها، فاختطاف الطائرات املتدوال يفحنو و)١(، لقاعدة االعتداء باملثلأشبهما  ونهب مالهك  إليهة بالنسبةيبيالتخر

، كحنو ذل أو ة من املاليمكعطاء ضع إلخيحىت  أو ، مقابل عمله، يفإنساين ريغ أو إنسايننة منه، يخذ رهنأ أو الزمان

  .يسالماإل يم الشرعكجازة احلاإط جائز بشر

  .اهللا العامل املستعان و،مورمثال هذه األأ علوم لزوم مالحظة عدم املفسدة يفمن املو

  

                                                

)١( ى عليكممبثل ما اعتد عليه فاعتدواعليكم  ىفمن اعتد١٩٤اآلية :  سورة البقرة.



٢١١

   .ةي قتل جاسوس معاو)عليه السالم( ني احلساإلمام أن ما ورد يفك ،البغاة وفاركجاسوس القتل ي): ٧٢ مسألة(

   .)١()هم السالميعل(ت يالب أهل نا عني روكذلك،  قتالما ظفر إذا نيواجلاسوس والع:  الدعائميفو

يسعونَ ِفي الَّذين يحاِربونَ اللَّه ورسولَه وِإنما جزاُء ﴿: شمله قوله سبحانهي ف،ق املفسديظهر مصادأ من وألنه

  .ةياآل ،)٢(﴾يقَتلُوا أن  فَساداًاألرض

  

                                                

.٢٧٦ ص١ ج: الدعائم)١(

  .٣٣اآلية :  سورة املائدة)٢(



٢١٢

   .اجلملة حرام يف ،عضو أو جزء ةاديز أو ضوع أو ص جزءيهو تنق وليالتمث): ٧٤ مسألة(

ة تانت له سك إذا ماك ،فاحملسن حالل. ك ذلريفعل لغيأن ما إو ،نيجل التحسفعل أليأن ما إ  أنه:لةأل املسيتفصو

ل ك أدلة طالقوز هذا إلجيمنا إ و،ةغان الفاركصابع فزرع واحدة مأربع أانت له ك أو ،صابع فقطع واحدة منهاأ

  .ل عن مثلهي التمثأدلة، بعد انصراف  حاللكء ليش

  .أشبهما  وبةيالة الطيها باخليصة فيزاد نقأ أو ، فعدهلاذناأل ادة يفيصلح ز إذا مثله ماو

  :قسامأثالثة  على ،نيللتحس فعل الي يالذو

سائر  إىل يسريلئال قطعه ياجلذام، ف يف  للخطرنفه معرضاًأون كي أن  مثالً،ةيجل املصلحة البدنفعل ألي أن :ولاأل

  . مثالًك من اهلالنسانان القطع موجباً لنجاة اإلك إذا ضاً، بل واجبيأهذا حالل  و،جسمه

عرفه ي، لئال كحنو ذل أو  بعض وجههريغيقتله في أن راد الظاملألو  ماك ،ةيجل مصلحة خارجفعل ألي أن :الثاين

 ثقوا بهي السابق، فنسانعرفوه اإلي ال بأن ر،فاكال على تجسسي أن جل ألكفعل ذلي أو ،ك عن اهلالىتفاديالظامل ف

  .دلةتقدم من األ املباح، ملا وعم من الواجب األجائز باملعىن أيضاً هذا القسم و،ني ملصلحة املسلمكون ذلكيو

افر احملترم كاملسلم وال إىل وز بالنسبةجي هذا ال وه،يجل التشو بل أل، السابقةمورلأل  الكفعل ذلي أن :الثالث

  .اًإطالقوز جي  الريالغ يف  التصرف ألن،املعاهدو يالذمك

 حنوه له، وضرر الدلة أملا سبق من مشول  ، أيضاًزجيحنوه مل  أو  عضوكه هاليان فك فإن ، ذا التصرفذنأ نإو

غ بلأ من ذهاب نور البصر مثالًإ أو نقص العضو أن من املعلوم وضرر نفسه ضرراً بالغاً،ي أن ق لهحي  النساناإلفإن 

  امنإ وقسام الضرر،أ



٢١٣

  . البالغ جائزري غ ألندنا الضرر بالبالغيق

 نياإلمامت العبادة كا ورمت قدمامها، و حىت)ها السالميعل(قة يالصدو )صلى اهللا عليه وآله( لذا وقف الرسولو

حىت ) السالمعليهما ( نيان احلسن واحلساإلمام ى ومش،الشن البايلكصارا حىت ) عليهما السالم( اظمكالسجاد وال

  .مثلة من األك ذلريغ إىل رجلهما،أدمت أ

 يس خاصاً بالنقص العضويالضرر ل ذإ ،اًينفاً ثانأ أو ،ناً ثالثةيده عية تزيفعل عملين أكادته، يمثل نقص العضو زو

  .ال خيفىما ك

  :ه ثالث احتماالتي احملترم، فريافر غكال إىل بالنسبةوأما 

 باب آداب اجلهاد والقتال  يفكرواه الوسائل واملستدر  يف ما)عليه السالم(  علي لقول،عدم اجلواز مطلقاً: ولاأل

   .)١(ليمتثلوا بقت الو :)عليه السالم( من قوله

لب كجتوز املثلة ولو بال ال: قال )صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللا)عليه السالم( ما نقله اجلواهر عنهو

   .)٢(العقور

   .)٣(﴾يبتكُن آذانَ الْأَنعاِمفَلَ﴿: لقوله سبحانهو

  .ه خالفاًيجد ف أال:  بل قال،هري اختاره اجلواهر وغيهذا هو الذو

 على تعدونيما ك ف،)٤(الْحرمات ِقصاصن أ وحرمة له، افر الكون الكصالة احلل بعد  أل،اجلواز مطلقاً: الثاين

هون من القتل فجوازه باملناط أل يالتمث أن  إىلضافةهم، باإلي علكجسامنا نقتص مبثل ذلأ ودمائنا وعراضناأموالنا وأ

  . القاعدةىمقتض

   :قال )صلى اهللا عليه وآله( النيب أن  ورد فإنه،)٥(﴾فَعاِقبوا ِبِمثِْل ما عوِقبتم ِبِه﴿: ده قوله سبحانهيؤيو

                                                

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٥ الباب ٤٤ ص١١ ج:لوسائل ا)١(

.٦ ح جهاد العدوأبواب من ٦٢ الباب ٩٦ ص١٩ ج: الوسائل)٢(

.١١٩اآلية :  سورة النساء)٣(

.١٩٤اآلية :  سورة البقرة)٤(

.١٢٦اآلية :  سورة النحل)٥(



٢١٤

نيمثلن بسبعأل)اجلواز على ه داللةيف و.ةيفرتلت اآل ،)١:  

  .فعل احلرامي بأن عدي ال )ى اهللا عليه وآلهصل( ه ألن:والًأ

ات ي الروا يفيل النه محيقتضيهذا  و،أفضلعل الصرب ن جإ وفار،كجازت املثلة بواحد من الأة ياآل بأن :اًيثانو

الباب  يف كاملستدر و الوسائلات يفيداب، فراجع الروالة من اآلمج على ا اشتملتأما ك ،هيالترت على املتقدمة

  .وركاملذ

 أحد قوليوان، فهل ياملشهور عدم البأس مبثلة احل إذ ،هيه شاهد الترتيلب العقور، فك عن املثلة ولو باليما النهأ

  .ذان فارة مثالًإ أو بعدم جواز قطع رجل جرادة

 يف ما هو مفصلك، ةريالبح واحلام ولةيابتدعه اجلاهلون من الوص فاملراد ما ،)٢(﴾فَلَيبتكُن آذانَ الْأَنعاِم﴿: قولهوأما 

  .حال التحام احلرب يف جوازه يف إشكال  مثلة الأشبهما  أو رجله أو افركد الي، بل قطع ريالتفاس

نه أ بىربك و من الفقهاء،ريثكرها كذيلة مل أاملس حيث إن، ىه صغريف ماال خيفى  ف، عدم اخلالفىدعووأما 

 حمذور كن هناكيمل  إذا تمل االستناد، فالقول باجلواز احملمجاع اإل يفشكالاإل إىل ضافة باإل، حجةمجاعاإلكس يل

 عن يكحمل ارب يف حبال احلميد التحريلعله لذا ق و. القاعدةى هو مقتضأشبهما  أو سالماإله مسعة ي من تشويخارج

 ذإه، ين الرد منظور فكل، اتطالقن رده باإلإ و،واحلرمات قصاص ىمقتضنه إ  اجلواهرالروضة، بل يف وكاملسال

احلرمات قصاص ها يم علكحيتالف ذاء واإلي اإل يفيسائر املناهكل ي عن التمثيلنها فإن خص،أىفمن اعتد  

  .أشبهما  واحلرماتو

  منه ما  و،يشخص  اليات نوع بعض احلرمالقصاص يف أن  فالظاهر،انكف يكو

                                                

  .١٦٥ ص١٤ اجلزء ٣جملد: ري الصايفتفس) ١(

.١١٩اآلية :  سورة النساء)٢(



٢١٥

نوع  حيث إنه احلالة بالذات، ف هذال يف و،يقتص منه هو شخص املعتدون املكي أن لزمي  احلرب، فال يفيرجي

 ،نيمثلن بسبعأل: )صلى اهللا عليه وآله( لذا قال رسول اهللا و.هم مبثلهي علينعتد أن وز لناجيل ي بالتمثيعتديافر كال

  . هنديه وين نفس املعتدكي الواحد مل كاملراد بذل أن من املعلوم و،ل بواحديون التمثكيرشاد لجاء اإلو

ل من باب املقابلة يلتمثان اك إذا هو اجلواز و،ظهر وجه القول الثالثي  القول الثاينه يفرناك فمما ذ،انكف يكو

 ىن مقتضأ وةيظهر وجه عدم اخلصوصيما ك، ني باملسلمكفعلوا ذل إذا مايف أو ،ي نفس شخص املعتدباملثل يف

 خصوصاً مع ،التأمل إىل د حتتاجلة بعأانت املسكن إ و.بعده و حال احلرببعده يف وجوازه مطلقاً قبل املوتالقاعدة 

  .اهللا العامل وه،يف  عرفت ماكنك اجلواهر عدم اخلالف، لىدعو

  



٢١٦

محل الرأس  أما ،ه حمموالًريغ وجهل أيب ء برأسيج ماكة، كملعر امحله يف وافركوز قطع رأس الجي): ٧٥ مسألة( 

  : احتماالن،م الأ جائز ك فهل ذل،بلد إىل من بلد

عليه (  السجاداإلمامر كني مل وألنه خارجها، أو ةك محل الرأس داخل املعرنيفرق ب  الوألنه صل،اجلواز لأل: ولاأل

  . إليهادي محل رأس ابن ز)السالم

   .)١(افر قطكرأس  )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل نقلي مل  فإنه: اجلواهرقال يفالعدم، : الثاينو

  .يل شرعيلدل  اليراهة لوجه عقلكلعل ال وذالهلم،إ يإبه،  رفاكة الياكمع ن الّإرة والقواعد كرهه التذكو

  .يموجب خارج أو ي حمذور خارجكان هناكإذا  إالّ  فالظاهر اجلواز،انكف يكو

 أشبهما  وحراقه،إل ويسحقه باخل أو جزاء اجلسم،أنقل  أو ، وصلبه بعد املوتاألرض على سحب اجلسم أن ماك

 كن هناكيما مل ي مدفون، فرياجلسم غ و حفظ الرأسكمثل ذل و،حرمة له افر الك ال ألن حاهلا حال نقل الرأس،كذل

  .يحمذور خارج

  حفظ رائحته عن االنتشار والسباع،يأ نيالشرط على شتملي مما ،ي القرب الزجاجما حفظ جسم حمنطاً يفأ

 ،صالة اجلوازول ألل باأليق وه خالف سنة الدفن، ألن احتمل الثاين،م الأ جائز كهانة، فهل ذلرامته عن اإلكحفظ و

 .صدق الدفن الواجب شرعاً أن ، بعدمي التحريقتضي نه خالف السنة الأان القول بكن إ ومل،أالت إىل لة حباجةأواملس

  .س دفناًينه لأناقش بيأن  إالّ اللهم

                                                

.٧٨ ص٢١ ج: اجلواهر)١(



٢١٧

ل، يبدل إالّ  إليهصاري ه حرام ذاتاً فال ألن،ني باملسلمكن فعلوا ذلإ ول حلمه،كأ أو افركوز شرب دم الجي اله مث إن

  .ني هم باملسلمكن فعلوا ذلإ واللواط به واملساحقة بزوجته،ك ،ة بهيوز فعل سائر احملرمات الذاتجي ال أنه ماك

  



٢١٨

قاذ الناس ن إلفركبادة الإن أل وحرمة هلم، ه ال ألن احتماالن، اجلواز،م الأفار كوز الغدر بالجيهل ): ٧٦ مسألة(

عة، فالغدر معهم من يغدورون طبيم وأل ملناط اخلدعة، و نوع من اخلدعة اجلائز،وألنه هم،أالضالل  ون الظلمثمن برا

الوفاء   :ج البالغةيف و،ع اجلهاتيالرد باملثل من مجون كلزم ي ال أنه قد تقدم إذ ،)١(﴾فَاعتدوا علَيِه﴿: يلكباب 

  .تعاىل اهللا هل الغدر وفاء عندالغدر أل واهللا، هل الغدر غدر عندأل

 ،هي بعضهم عدم اخلالف فىمجلة من النصوص، بل ادع إىل ني مستند، اختاره املشهوريهذا هو الذ والعدم،و

 خالفاً للقول ،)٢(﴾فَما استقاموا لَكُم فَاستقيموا لَهم﴿: قوله سبحانه إىل ضافةالوجوب، باإل على اتي للروانيحامل

  .تحبابضرب من االس على  محلهاي الذاألول

 هو نقض العهد، خبالف اخلدعة ية عن الغدر الذيات الناهي، ملا تقدم من مجلة من الرواقربهذا القول هو األو

يف أثناء بغ بن نباتة ص خرب أل يف)عليه السالم( نياملؤمن ريمأقال  و، حالة احلربالفعل يف وواء يف القولت االلي هاليت

ن الغدر إو الأ ،فرةكل فجرة كل و،ل غدرة فجرةكلأن  إالّ  الناس،ىهدأنت من كراهة الغدر لكلوال : خطبة له

   .)٣( النارانة يفياخل ووالفجور

 كل واحدة منهما ملكاحلرب، ل أهل  مننيله عن فرقتأ، س)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،دي خرب طلحة بن زيفو

نة، ي املدكغزوا تلي أن  على فصاحلهمنياملسلم إىل ءصاحبه فجاب غدر نيكاملل أحد مث إن اقتتلوا مث اصطلحوا، ،حدةيعل

   :)عليه السالم( اهللا عبد بوأفقال 

                                                

.١٩٤اآلية :  سورة البقرة)١(

.٧اآلية :  سورة التوبة)٢(

.٤٦٥ص: صولواأل. ٣ ح جهاد العدوأبواب من ٢١ الباب ٥٢ ص١١ ج: الوسائل)٣(



٢١٩

نيكقاتلون املشرينهم كل ون غدروا،يقاتلوا مع الذي ال وأمروا بالغدر،ي أن غدروا، والي أن ني للمسلمينبغي ال 

   .)١(فاركال عليه هم ما عاهدوايوز علجي ال وث وجدوهم،يح

  .تاب اجلهادك الغدر من مي باب حتر يفكورة يف املستدركات املذيالرواها من ريغإىل 

 الظاهر منها: والًأ إذ ها،يداللة ف  التغدروا اللفظة  على ات املتقدمة املشتملةيالروان إ :لقاين رمبا كل

   .اي آداب السراث يفيتب احلدك ورها الفقهاءكذا ذل وستحباباال

ف بعض ي ردا يف فإةيالقرائن الداخل أما ،االستحباب على ةيخارج وةياخلتنفة بقرائن دكا مإ: اًيثانو

ة، فاملراد بالغدر يل سركرسال إ دن نقضه عنكمين عهد كيمل  أنه ة فلوضوحيالقرائن اخلارجوأما  ت،املستحبا

  .من املعلوم جواز اخلدعةو اخلدعة،

 أن ماك ،وز غدرهم مقابلة باملثلجين ين الذيغادراحلرمة، خصوصاً مع ال على تدل  ال)عليه السالم(  عليراهةكو

  .راهة هناك الىعل الّإتدل   الينبغي اللفظة 

 على اتي الروايف مل بعض ماحيمنا إ و، احلرمةيظاهر النه إذ س تاماً،يرادات ليئاً من اإليش أن نصافن اإلكلو

  .راهة بالقرائنكال

 يف وجودةنة املياحلرمة بالقر على ملحي ينبغي ال ورمة،احل على لي دل)عليه السالم( ي عل عنيتتمة املروو

 أن من املعلومو .)٢(﴾يتِخذَ ولَداً نْ أَ ِللرحمِن ما ينبغيو﴿:  مثل،ليروه واملستحك احلرام واملستعمل يفي  فإنهة،يالروا

 حد فالمان ألتم األيعطأن إ :معناهن  أ إىلضافةباإل ،)صلى اهللا عليه وآله( ر ببعض من عاهدهم النيبمتانت كا يالسرا

  .نيتنقضوه، فالقول باحلرمة هو املتع

    احلربأحكامغدر، ترتب  وشيخالف اجلفإذا وضع،  ف اليلكت أنه مث الظاهر

                                                

.٤٦٥ص: صولواأل. ١ ح جهاد العدوأبواب من ٢١ الباب ٥١ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٩٢اآلية :  سورة مرمي)٢(



٢٢٠

ونه  إىل كضافةاً باإلي وضعماًكونه حك على ليال دل ذإ، ك ذلأشبهما  ود والغنائمي الشهأحكاماحملاربة من على 

  .اًيفيلكماً تكح

 نيفراد املسلمق ألحي  احلرب، فالسلمون من نقضه، فهل جتب طاعته يفن املكتميمل  وشيس اجليولو غدر رئ

  عدم الطاعة فسادان يفكإذا  إالّ ،)١(ة اخلالقي معصة ملخلوق يف طاعال  فإنهب الطاعة، الظاهر عدم وجو،خمالفته

  . واملهماألهمهم، فالالزم الطاعة من باب أ

  

                                                

.٧ ح وجوب احلجأبواب من ٥٩ الباب ٢٧٣ ص٤ ج: الوسائل)١(



٢٢١

  :ن من حرمة الغدريالالزم استثناء مورد): ٧٧ مسألة(

حاربوا  وم نقضوا العهدمث إفار كعهدنا مع ال إذا ماك قاعدة املقابلة باملثل، رالغد على انطبق إذا ما: ولاأل

 فإن )١(﴾يكُم علَ فَاعتدوا علَيِه ِبِمثِْل ما اعتدى﴿  بـنقض عهدهم عمالً أن وز لناجي  فإنهاًي، مث عاهدنا ثاننياملسلم

 ليحنومها، وال دل وما تقدم من مثال الزنا واللواطكل، يخرج بالدل ما إالّ ةي األولدلةل األك على  وارد)فاعتدوا(ل يدل

  .مبن غدر حىت عدم جواز الغدرعلى 

ه نقض لشرط العهد، ولذا فتح  ألنه،ية فشبه  نفس وقت نقضه للعهد فال احلرب مع الغادر يفما الدخول يفأ

  .ني حلف املسلمانوا يفكث قتلوا بعض من ي ح،هم معهفار عهدك نقض النية حكم )آلهو عليه اهللاى صل(لرسول ا

فسهم  ألنفاركة اليالعهد معناه تقو على ناؤان بقاك إذا ماك واملهم، األهم مسرحاً لقاعدة ران الغدك إذا ما: الثاين

ه يد الفقي بكص ذليتشخ أن ن من املعلومكفار، لكطرة اليس أو نيسبب فناء املسلمي، مما كقبل لنا م بعد ذل قوة ال

  .اجلامع للشرائط

  

                                                

.١٩٤اآلية :  سورة البقرة)١(



٢٢٢

 إىل ضافةات املتواترة، باإلي جلملة من الرواكذل وخالف، ال وإشكال فار جائزة بالكاخلدعة مع ال): ٧٨ مسألة(

  . واملهماألهماب من ب وثاً،يحد واًمي قدني احلرب خدعة عند احملارب ألنمن باب املقابلة باملثل، اأ

  عليفقال. يخأبن  اي كذل أحب ما:  فقال عمرو،)عليه السالم( اًيبن عبدود بارز عل عمرو أن  العامةىفقد رو

، نيقاتل اثنبرزت أل ما: )عليه السالم(  علي، فقال إليهقبلأ فغضب عمرو ف،كاقتلأن  أحب نكل: )عليه السالم(

   .)١(احلرب خدعة: )عليه السالم( ، فقالدعتينخ: ال عمروقبه، ف فضر)عليه السالم(  عليفوثب فالتفت عمرو

: قوليان ك )عليه السالم( اًيعلن إ :)عليه السالم( أبيه  عن،)عليه السالم(  عن جعفر،سحاق بن عمارإرب خ يفو

صلى اهللا ( قل، مسعت رسول اهللايمامل  )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا على أقول أن من إيل أحب ري الطلئن ختطفين

   .)٢(ردمت ألموا مباكت: قولي واحلرب خدعة،: قوليوم اخلندق ي )عليه وآله

   .)٣(احلرب خدعة: )صلى اهللا عليه وآله( لفاظ رسول اهللاأمن : قال الصدوقو

 عن ،)عليه السالم ( أبيه، عن)عليه السالم( سناد، عن جعفر بن حممد عن قرب اإل املروييالبختر أيب يف خربو

 من خرأ فو اهللا لئن )صلى اهللا عليه وآله( م عن رسول اهللاكحدثتوإذا  ،احلرب خدعة :قالأنه ) عليه السالم( يعل

صلى اهللا عليه ( رسول اهللان إ ،)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا على ذبكأ أن من إيلّ أحب ري الطختطفين أو السماء

صلى اهللا ( م، فقام رسول اهللاكاعنأ ومكمددناأحممد  ونتمأتم يالتقإذا  :انيسف أيب  إىلظة بعثواي قربين أن  بلغه)وآله

  نا يالتق أنا إذا نا،يلإظة بعثوا ي قربينن إ :باً فقاليخط )عليه وآله

                                                

.٧٩ ص٢١ ج: اجلواهر)١(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٥٣ الباب ١٠٢ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٣٤٣ ص٢ ج: الفقيه)٣(



٢٢٣

   .)١(هود، فارحتل عنهميغدرت : ان، فقاليباسفأ كا، فبلغ ذلنعانوأ ومدوناأان يبوسفأ وحنن

: هأصحابسمع يصوته  ، فرفع انية بصفيمعاو و هوىوم التقي قال )المعليه الس( اًيعلن إ : بن حامتيقال عدو

هأصحاب وةيقتلن معاو ألواهللاآخر قوله، مث قال يف  :اهللا شاء نإا و ا ي: باً، فقلتينت منه قرك وصوته، خفض

 ري غني عند املؤمنناأ واحلرب خدعة،ن إ : فقال،كردت بذلأت فما يقلت مث استثن ما على  حلفتكإن ني املؤمنأمري

 نإوم ي تنتفع ا بعد الكنإهم، فافهم فيطمعوا في يكل وفشلواي  اليكهم ي علأصحايبحرض أ أن ردتأذوب، فك

فَقُوال لَه قَوالً لَيناً ﴿اه يفأت: فرعون إىل رسلهأث ي ح)عليه السالم( ىاهللا عزوجل قال ملوس أن اعلم وتعاىل،شاء اهللا 

ذَكَّرتي لَّهشى أو لَعخ٢(﴾ي(، الذهاب على ىحرض ملوسأون كين لكل و،ىشخي ال وركتذي ال أنه قد علمو)٣(.  

ذب كصلح الي ال:  قال)هم السالميعل(ئمة ات بسند األيما رواه اجلعفريف )صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللاو

  .هاريغ إىل ،)٤(  احلرب خدعةفإمنا عدوه، اإلمامذب كو :قال أن  إىل ثالثة مواطنيف الّإ

 ،ميغدر من القد أهل انواكم  ألمبا قال، )صلى اهللا عليه وآله(  الرسولاعدو وودليها ونكي أن من احملتمله مث إن

  .نيلتا احلالتك على أمنواي لنيقيد عند الفريون هلم كي أن دونيري

 كعمل بتر ون قدكي ال حىت ،ذبك الالمه منكخرج أ مما تعاىلشاء اهللا  نإ:  قال)عليه السالم( اإلمام أن ماك

  .األوىل

  .ال خيفىما ك ،ةيالعمل وةيقسامها القولأ نيفرق ب جازت اخلدعة فالملا ه مث إن

  

                                                

.٤ ح جهاد العدوأبواب من ١٠٢ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٤٤اآلية :  سورة طه)٢(

.٢ من أبواب جهاد العدو ح٥٣ الباب١٠٢ ص١١ج: الوسائل )٣(

.٣ح  جهاد العدوأبواب من ٤٤ الباب ٢٦٣ص ٢ ج: املستدرك)٤(



٢٢٤

   .)١(تغلوا ال: )عليه السالم( ها قولهير فك ذ للنصوص السابقة اليت،رم الغلولحي أنه ر الفقهاءكذ): ٧٩ مسألة(

موال أرم الغلول من حيما ك ،مةيرم الغلول من الغنحي أنه  يفإشكال ال و،ء يف خفاءيواملراد بالغلول سرقة الش

 اخلاص يلذا ورد النه ومن الغنائم قبل قسمتها، وقي الطرش معرض للغلول ممن يفياجل فإن ،يمالذ واملسلم واملعاهد

  . السرقةمي حترأدلةعمومات  إىل ضافة باإل،عنه

ظاهره و .)٢(﴾من يغلُلْ يأِْت ِبما غَلَّ يوم الِْقيامِةيغلَّ و أن ا كانَ ِلنِبيمو﴿: هقوله سبحان أيضاً ميالتحر على دليو

  . مطلقاًميالتحر

 يف )صلى اهللا عليه وآله( الرسول إىل نيه املورد، فقد نسب بعض املنافقألن) صلى اهللا عليه وآله( ر النيبكمنا ذإو

صلى اهللا عليه (  قال النيب،الناس عليه ترحم ولغال مسلم آخر، فلما ماتان اكقد  وفة محراء،يغل قط أن بعض حروبه

 ري التفاسور يفكما هو مذك ،امةيوم القي إىل ناراً عليه  لتشتعلنيوم حني غلها فة اليتيالقط فإن ال،ك :)وآله

  .خيوالتوار

 ت صاحب العباءة اليت غلها يفيرأ:  قال)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)عليه السالم( ني املؤمنأمريعن و

   .)٣(سراءلة اإليل يف يأ النار

 ان احلريبكن إ و فرمبا احتمل حرمته،،افر احلريبكرم الغلول من الحيهل  أنه م يفالكمنا الإ وه،ي فإشكال هذا الو

 أن ا عرفت من واحد، ملريما صرح به غكوالظاهر اجلواز . سالماإل عنه ىح فنهي الغلول عمل قب ألنمهدر املال،

  حرمة  الاحلريب

                                                

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٥ الباب ٣٣ ص١١ ج: الوسائل)١(

.١٦١اآلية : سورة آل عمران)٢(

.٢٣ ح جهاد العدوأبواب من ٦١ الباب ٢٦٩ ص٢ج : املستدرك)٣(



٢٢٥

  .ال خيفىما كالغلول احملرم،  إىل  منصرفةي فهيات النهإطالق أما .نيغلون من املسلميم  فإللمقابلة و ملاله،

ما هو كده ي باب السرقة قطعت شرط القطع يف عليه ن انطبقإ وده،ر عليه غل من احملترم املال وجب مث إن

  .واضح

  



٢٢٦

عليه ( اهللا عبد باأ مسعت :ب، قالي، خلرب صهإشكال  بال،الًيهم ليغارة عل اإليأت العدو، ييره تبكي): ٨٠ مسألة(

  . الًيعدواً قط ل )صلى اهللا عليه وآله( ت رسول اهللايب ما: قولي )السالم

  بعضهم بعضاً،نيقتل املسلم وطفالقتل النساء واألوى ثرة القتلكل معرض يالل فإن ،االستحسان إىل ضافةباإل

  يفحتقق ان قدكن إ وت باملالزمة،يي التبينفيالظهر  استحباب القتال بعد على دل ما أن  على عرفاً،كاستبشاع ذلو

طرق  أنه إذا )صلى اهللا عليه وآله(  العامة عنهيقد رو و،د املطلبيؤينه كروهاً، لكل مستحب مك كس تريل أنه حمله

  .صبحي حىت غزيالعدو مل 

 .)١( بعد صالة الصبح)عليه السالم( اإلمام غارأث ي حات صبحاًريواملغ: هايف و،اتيده قصة سورة العاديؤيو

قد  وت،ييب التبجيفقد  الإهم، وأ مصلحة كن هناكمل ت و،الًيغارة لاإل على توقف الفتحيمل  ذاإما ي فكن ذلكل

  .ستحبي

  

                                                

.١اآلية :  سورة العاديات)١(



٢٢٧

 ىيحيفي خرب فمن النصوص،  جلملة ، الظهرصالةد  بل بع،الظهر احلرب بعد يف ستحب الشروعي): ٨١ مسألة(

تفتح : قولي وتزول الشمس، حىت قاتلي  ال)عليه السالم( ي علانك:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، عال أيب بن

فلت ي ورجع الطالبي وقل القتلي أن جدرأل، ويالل إىل أقربهو : قولي ورتل النصر،ي وتقبل الرمحة و السماءأبواب

   .)١(املنهزم

  . اجلواهرما يفك ،)٢(الظهر بعد) عليه السالم(الشهداء  دي سقد حاربو

  .بن سعد ان عمرك ي نعم الباد،احلرب شرعت قبل الظهر أن خي التواراملشهور يفن إ :هين فكل

 يصلي أن بعد و، بالقتال بعد زوال الشمسأديب أن ستحبيان كأنه ) عليه السالم( ي عل عن،عن الدعائمو

   .)٣(الظهر

 )صلى اهللا عليه وآله( بعض غزوات الرسول إذ ،إشكال هذا الوقت حمل القول باالستحباب يف أن نصافن اإلكل

  .اتي قصة العادما تقدم يفك و،نيغزوة احلنك ،كذلانت قبل ك

 كن هناكمل ت إذا مايف أنه ماك احلرب، ريجمال لتأخ ال الّإ العدو، وأبديمل  ذاإهو  إمنا  فاالستحباب،انكف يكو

  .حنوه وليالل حىت مل تستمر احلرب ذاإما يف وخر،آ وقت لشروع يفمصلحة يف ا

                                                

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٧ الباب ٤٧ ص١١ ج:ائل الوس)١(

.٢١ ص٤٥ ج: البحار)٢(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ١٦ الباب ٢٤٩ ص١١ ج: املستدرك)٣(



٢٢٨

عدوا نوعاً من البطولة، ي وة،ي زمن اجلاهلانت متعارفة يفك ،هايرجل وهايديع قطي بأن عرقبة الدابة،): ٨٢ مسألة(

ها بضربة يرجل وهايديضرب ل أنه من جهة وس،الفر إىل حاجة  بالارب راجالًحيالشجاع  أن عالمة أنه من جهة

  .ليما خرج بالدل إالّ ،ه احلرمةي فاألصلسراف، وإا  ألن علة جموزة،كذامل تإ ، حرمته يفإشكال ال وواحدة،

انت ك أو مل نعرقبها غنمها العدو،فإذا رض العدو أ ا توقفت يف أوأ ،ظهار البطولةإكة  علكانت هناك إذا نكل

   .عض الفروض بضعافه، جاز بل وجب يف فنعرقبها إلدابة العدو

  .عرقب دابته غنمها العدويمل فإذا قتل، ي أو ؤسرينه أحس املسلم بأ إذا ذاكو

ان جعفر كوم مؤتة، يان كا مل:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،وينكرواه الس  اجلملة مااجلواز يف على دليو

 يف ول من عرقبأان كف، في بالسفرس، فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبهاعلى ) عليه السالم( طالب أيب بن

   .)١(سالماإل

على  حرنإذا  :)صلى اهللا عليه وآله(  قال رسول اهللا:قال ،)عليه السالم ( أبيه عن،)عليه السالم (عن جعفرو

   .)٢(عرقبهاي ال ورض العدو، ذحبههاأ قامت يف ذاإ عينيم دابته، كحدأ

 وأرض العدو أقامت يف أ عينيته، م دابكحدأ على حرنتا إذ :)عليه السالم(  عن الصادق،وينكث السيحديف و

   .)٣(عرقبهاي ال وحبهاذيل اهللا فلي سبيف

هما ين الضعف فك، لكالترما إو الذبحما إ  فالالزم،ما قال ا بعض الفقهاءك ، لقلنا باحلرمةنيثيضعف احلد الولو

 فرمت به، فخلصه ابن ،حدأوم يان يسفيب  أعرقب حنظلة بن راهب فرس أنه دقد ور و،راهةكال على وجب احلملي

  .مسعود

                                                

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٥٢ الباب ٣٩٦ ص٨ ج: الوسائل)١(

.١ ح الدوابأحكام أبواب من ٥٢ الباب ٣٩٦ ص٨ ج: الوسائل)٢(

.١ ح الدوابأحكام أبواب من ٥٢باب  ال٣٩٦ ص٨ ج: الوسائل)٣(



٢٢٩

ما ك ،روهكوان ميذاء احليإ فإن راهة،ك على جاز الّإسرافاً حرم، وإان ك فإن  التعرقب من سائر اجلرح،ريما غأ

  .ذاء حراميقسام اإلأ؛ بل لعل بعض ىستفاد من النص والفتوي

مها كالدبابة، حكثة يحد أو ف،يالسكة ميآلة قد أو ،لةيالفكواناً يانت حكفساد سائر آالت احلرب، سواء إ مث إن

آالت  أو فساد آالت العدوإك مصلحة كانت هناكن إو،  جازالّإو، زجيسرافاً مل إان كإن  أنه  يف،م الفرسكح

  . وجبكحنو ذل أو  استفادة العدو منهاانت بقاؤها سبباً يفك إذا ماي فنياملسلم

  



٢٣٠

  . احتماالن،ما قال آخرونكحرام  أو ما قال به مجاعة،ك ،طلب املبارز هل هو جائز): ٨٣ مسألة(

ف لقلوب يتضع ونية لقلوب املسلميتقو و شجاعةوألنه  به فهو جائز،أمورجلهاد املنه نوع من أول باستدل لأل

  . قلوملقاء الرعب يفإ وفاركال

 رجل ىدع:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن، خرب ابن القداحي، ففكن ذلة عيات الناهي بالروااستدل للثاينو

ان فارس ك:  فقال،تبارزه أن كما منع: )عليه السالم( ني املومنأمريبارزه، فقال له ي أن ىبأ ف،الرباز إىل  هاشمبعض بين

 على  جبلي ولو بغ، ولو بارزته لغلبتهكي على بغ فإنه:)عليه السالم( ني املؤمنأمري، فقال قتليني أن تيخش والعرب

  .ياالباغ جبل هلد

 أمرياملبارزة فعلم به  إىل  رجالًى دع)عليه السالم(  بن علينياحلسن إ :)عليه السالم( اهللا عبد أيب ة عنييف رواو

 أما ،كعاقبنمثلها فلم جتبه ألإىل  أحد كلئن دعا و،كعاقبنمثل هذا أل إىل لئن عدت:  فقال)عليه السالم( نياملؤمن

  .)١(يبغ أنه علمت

ظهاراً إره جيه يخأة يخذ بلحأ )عليه السالم(موسى  أن ماك، )عينأ كايإ( من باب ريم الغيان تعلكراد لعل امل: أقول

  . هارونىعل القوم ال على لغضبه

 تين دعإ ومبارزة إىل تدعون ال: )عليه السالم(  البنه احلسن)عليه السالم( ني املؤمنأمري قال ،عن ج البالغةو

  .)٢( مصروعي والباغ باغيالداع فإن جب،أا فإليه

 طلبي ن الكل وبأس، ال: ، قالني الصفني سئل عن املبارزة ب،)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،عيعن عمر بن مجو

   .)٣(اإلمامذن إبإالّ 

صلى اهللا عليه ( عهد رسول اهللا على ر من بارزكذ و،املبارزة يف رخصأنه ) عليه السالم( ي عل عن،عن الدعائمو

   .)٤()وآله

                                                

. جهاد العدوأبواب من ٣١ الباب ٦٨ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٦٨ ص١١ج:  ويف الوسائل،١٩٦ صالقسم الثاين:  ج البالغه)٢(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٣١ الباب ٦٦ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٢٩ الباب ٢٥٧ ص٢ ج: املستدرك)٤(



٢٣١

  :قسامأثالثة  على لةأاملس أن المكل اليتفصو

  .طلب املسلم املبارزي أن :ولاأل

  .طلب املبارزي أن  بدونني الصفنيربز بي أن :الثاين

  .فاركطالب املبارزة من ال إىل بيجي أن :الثالث

  :صور على الصور الثالثةن إ :فنقول

  .وا وج يفإشكال ال و،اإلماملزام من إ كون هناكي أن :األوىل

 ال وندب،ن إ استحبابهيف  وندب،ي أن  بدونذنأ نإ  جوازه يفإشكال ال و،اإلمام من  إذنكهناون كي أن :ةيالثان

  .يفائكال أو ،يالندب الشخص أو ،اإلذن ني بكذل يف فرق

، نيل املسلمفش أو قتله إىل يؤدينه من املقاومة مما ك متاً يفكان املسلم شاك و،لزام إال وذنإون كي ال أن :الثالثة

مثل هذه  على ةياحلرب مبن أن من ووز،جي المها الك والقتل أو سبب الفشل أنه  احتماالن، من،م الأفهل هذا جائز 

  . جائزك، فذلموراأل

بعض  يف  بل وجوا،جابة املبارزإ و جواز املبارزة يفإشكال ع وثوق املسلم بنفسه، فالالصورة الثالثة م: الرابعة

 على دلةراهة لضعف األكبعد القول بالي ال ولة،أول املسأ ما عرفت يفكطلب املبارزة  يف شكالاإلمنا إ وان،يحاأل

  .راهة، واهللا العاملك، ولذا اختار املشهور الميفادة التحرإ

  



٢٣٢

 ي، أ منهم قرنيأقاتل ي أن  جواز يفإشكال ال وعاً،يفار مجك للنيلمون مبحاربة املسكاحلرب قد ت): ٨٤ مسألة(

  . العامةدلة لألنيلممن املس

 ك لذلني مساعدة املسلم يفإشكال ال أيضاً هنا و،نيللمسلمافر كحماربة  أو ،فاركون مبحاربة مسلم للكقد تو

  .افركارم الحين ي الذنيللمسلم أو املسلم احملارب،

  :قسامأثالثة  على هذا و،ون مبحاربة املسلم لقرنهكقد تو

  . للمسلم احملاربنياملسلمافر عدم معاونة كشترط الي أن :ولاأل

  .عي املب مثل شرط السالمة يف،الشرطك يادة هانت عكن كل ون شرط،وكي ال أن :الثاين

  .عادة ال وون شرطكي ال أن :الثالث

  . القسم الثالثقرنه يف على  للمسلمنياعدة املسلم جوار مس يفإشكال ال

 ولوجوب مساعدة ، اجلهادأدلة طالققرنه، إلعلى   لهنيقال جبواز مساعدة املسلمي ن، فقد األوالما القسمانأ

   .)١(نقاذ املسلمإل وجوب ياملسلم مشله دل على ان خطركوإذا   من سواء،ىعل دي املسلم  ألناملسلم للمسلم،

  .هيخالف ف النه إ اجلواهر يف  بل،د واملشهوري اختاره ابن اجلنيهذا هو الذو

ل يخص من دلأالمها كو ،)٣( عن الغدريقد  و غدروألنه ،)٢(املؤمنون عند شروطهموجوب الوفاء لقاعدة 

   .ث ثقفهم املسلمونيفار حكقتال ال

  :نيليالدل يف لكستشين رمبا كول

   احترام أدلةسائر كل الشرط ين دل فأل: األولأما

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٥٩ الباب ١٠٨ ص١١ ج:لوسائل ا)١(

.٤املهور ح أبواب من ٢٠ و١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج: الوسائل)٢(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٥ الباب ٤٣ ص١١ ج: الوسائل)٣(



٢٣٣

ان ك س،كالع أو كذا على  ورود هذا يفكولو ش ،)١(نيكل قتل املشريعرضاً مرفوع بدل وماالً والناس جسماً

رم كت ال( و)رم العاملكأ(ومة ك ح يفكش أنه إذا ماكء، يل شكل حل يلد إىل الالزم القول بالتساقط والرجوع

  .ةي األولدلة مورد العامل الفاسق، تساقطا واملرجع األخر يفاآل على حدمهاأ )الفاسق

 أما ،ل غدر حرامك أن يف كونه غدراً فالشكفرض على  ور،عدم الوفاء بالشرط غد أن  يفك فللش:الثاينوأما 

ن املنصرف من  فأل الثاينكالشوأما  غدر، أنه هريغ وعي البقال لناقض الشرط يفي ال أنه  منىنر فلما  األولكالش

  .هيمثل ما حنن ف مان ال الغدر غدر األأدلة

  محزة)سالمعليه ال( ي علقد ساعد وقرنه، على  جواز مساعدة املسلماألصلف الإ فهو، ومجاعمت اإل فإن عليهو

   .قرما على دةيعبو

  .عادة ال و شرطكن هناكيمل : قالي ال

ه، لوجود القصة يف ماال خيفى  )٢(ةيمة عاينه رواأ اجلواهر بإشكال والظاهر من احلروب وجود العادة،: قاليه ألن

  .تواترها إىل ضافةعة باإليتب الشك يف

 على فارك مساعدة الكالزم ذل حيث إنلغالب؛  ايما هك ىخرأان مساعدة املسلم توجب مفسدة ك إذا نعم

 إىل نظرانيان الطرفان ك و هو وقرنهىبقيالقرن  أن ان الغالبكلذا  و،ني من الطرفىثرة القتلكوجب ي املسلم، مما

 مساعدة املسلم من باب كان الالزم تركنه، يد على ساعد مني شخص نياجلانب أحد تقدم مني أن جة بدونيالنت

  .ملهم وااألهمقاعدة 

   أصحابخ من عدم مساعدة ي التوارجنده يف هذا هو سبب ما أن لظاهروا

                                                

.٥اآلية :  سورة التوبة)١(

.٥٣٣٣ الرقم ٢٦١ ص٥ ج: انظر كرت العمال)٢(



٢٣٤

 حال مقابلته ه يفريغ و)عليه السالم( ربك األي لعل)عليه السالم( ني احلسأصحابو الرسول للمسلم احملارب قرنه،

  .مع قرنه

 املسلم ي نشوب احلرب ورمكالزم ذل ذإ ،قبل املقاتلةفار ك املبارز من اليرم هذا هو سبب عدم جواز أن ماك

  .تذر ال ويتبق دارة حرب طاحنة الإلة ك مشكلذان الزم ك وفار،كاملبارز من جانب ال

قسام قتل أل ك القاعدة جواز ىن مقتضأ و،ةيلثة بالوسائل اآلي احلروب احلدمن هذه القاعدة تعرف احلال يفو

  .اهللا العامل واملهم، واألهم قاعدة كانت هناكإذا  إالّ صنافهم،أفار وكال

  



٢٣٥

 ة،يدامت الوحدة باق الشرط قائم ما أن ون الشرط مبعىنكيقاتل وحده، فقد ين  أافركشرط ال لو): ٨٥ مسألة(

  .جدنستي ال أنه ون الشرط مبعىنكيقد و

  . للمسلم احملاربنيجازت مساعدة املسلم وته النجدة، فقد نقض الشرطءجا أو طلب جندة إذا  األولىفعل

قاوموا ي أن نيته النجدة جاز للمسلمءن جاكستنجد هو لين مل إ و،املستنجد هو نقض شرطه نإ الثاينعلى و

  . ال: ليق ونعم،: لي ق،مانهأ ىبقي حىت نعهممي أن  عليهبجيهل  و،اربوهحي أن النجدة ال

  .صدق الغدر و دائر مدار الشرطاألمر أن قد عرفت ذإة الشرط، يفيكن املناط هو  أوالظاهر

  



٢٣٦

 ماالً وأافر نفساً كسالمة ال على شارة الدالاإلكمه كما يف ح والمكقته اليحق ومان،األ والذمام ه): ٨٦ مسألة(

  .عقالً واًإمجاع وسنةً وتاباًك ، اجلملةهو مشروع يف و،الؤبدون س أو الهؤ بعد سكان ذلكمتعلقاً، سواء  أو عرضاًأو 

   .)١(﴾ني استجارك فَأَِجره حتى يسمع كَالم اللَِّهِمن الْمشِرك أحد نْإو﴿ :تاب، فقوله سبحانهكما الأ

  . هريغ وى، ادعاه املنتهمجاعواإل

   .افة العقالءكة ري بل هو سك ذلنستحسيوالعقل 

  .ة الواردةريثكات الي الرويه ويةقول وه،ريغ وةك فتح مما ورد يفكة ي سنة عملك فهنا،سنةالأما 

هم ت بذمىسعي: )صلى اهللا عليه وآله(  قول النيبمعىن ما: )عليه السالم( هللا  عبديب قلت أل،وينكقال الس

 يلقأ حىت عطوينأ: شرف رجل فقالأ فنيك حاصروا قوماً من املشرنيشاً من املسلمين ج ألو:  قال،دناهمأ

  .)٢(هم الوفاء بهأفضل على مان، وجبدناهم األأعطاه أناظره، فأ ومكصاحب

 ء،يالقاتل بر من ينإ ف،بهس دمه مث خا على تمن رجالًمن ائ: )عليه السالم( ني املؤمنأمري ، قال حبة العرينىروو

  .ث بالعهدك نيأ :خاسو .)٣( الناران املقتول يفكن إو

هل حصن  ألكمملو مان عبدأجاز أ )عليه السالم( اًيعلن إ :)عليه السالم( خرب مسعدة بن صدقة، عن الصادقو

   .)٤(نين املؤمنهو م: قال ومن احلصون،

   من رجالًأمن رجل  ما: قولي )عليه السالم( جعفر باأ مسعت :مانياهللا بن سل خرب عبدو

                                                

.٦اآلية :  سورة التوبة)١(

.١ح والعد جهاد أبوابمن  ٢٠ الباب ٥١ ص١١ ج:لوسائل ا)٢(

.٦ من أبواب جهاد العدو ح٢٠ الباب ٥١ ص١١ج: الوسائل) ٣(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٢٠ الباب ٥٠ ص١١ ج: الوسائل)٤(



٢٣٧

   .)١(مل لواء الغدرحيامة يوم القيذمته مث خاس جاء على 

 يسعي واحدة نيذمة املسلم: قال )صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللا،)عليه السالم( ني املؤمنأمريعن  يرووامل

   .)٢(دناهمأا 

واملسلمون أخوة : قال أن  إىل،في مسجد اخلخطب يف )صلى اهللا عليه وآله( الرسولن إ :)عليه السالم( عنهو

  .)٣(فر ذمتهخي أن زجي مل نيك أحداً من املشرنيمن املسلم أحد منأفإذا دناهم، أ بذمتهم ىسعي وهمؤ دمااىفكتت

  .ضاًيها أ بعض تأيتات اليتيها من الرواريغإىل 

  

                                                

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ٢٠ الباب ٥٠ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٣ حلعدو جهاد اأبواب من ١ الباب ٢٥٠ ص٢ ج: املستدرك)٢(

.٣ ح القصاص يف النفسأبواب من ٣١ الباب ٥٩ ص١٩ ج: الوسائل)٣(



٢٣٨

 كعالم املشرإوز نقضه بعد جي و،نيفراد املسلمأ من ىتأتي  األول أن الذمام والصلح،نيالفرق ب): ٨٧ مسألة( 

  .وز نقضهجي ال ونائبه أو نيمام املسلمإد ي ب فإنه،بالغه مأمنه، خبالف الثاينإو

  :أمور الذمام شترط يفيو

  .)١(تلمحي حىت ه رفع القلم عن الصيب ألن،البلوغ: ولاأل

عدم  و،ه موجوديم املال املشترط بالرشد فاملناط فيعظم من تسلأه  ألن االشتراط، احتماالن،شترط الرشديهل و

  . منصرفطالق اإل ألنن الظاهر االشتراطك ل،طالقاالشتراط لإل

 بدون  إليهنسبة بالدلة األطالق إل،فاقتهإذم حال ي أن صحي يدوارواأل ،)٢( لرفع القلم عن انون، العقل:الثاين

  .انصراف

 أو حالفاًأ أو وم مؤلفةك من باب نيفار مع املسلمكحارب ال  املسلم، فلول وارد يفيالدل  ألن،سالماإل: الثالث

  .اعتبار بذمامهم  الأشبهما  أو صداقة

مان  أرهم، فالك عس يفنيان مع املسلمك كمشر أو يم ذمن آمنهإو :)عليه السالم( جعفر أيب  عن،عن الدعائمو

   .)٣(له

 يشارب املرقد والاله وران واملخدركالنائم والس و والغافلي والناسيعربة بعبارة الساه  فال،انة اللفظيص: الرابع

  .مان ملصلحة مثالعطاء األإضطر بي يالذك ،بأس به املضطر فال أما ره،كحنوه وامل وميوالالفظ بقصد التعل

دة املتقدم خرب مسعك ، بعضها، ولورود النص اخلاص يفوالًأ طالق لإل،دالةة والرجولة والعلم والعيشترط احلري وال

  .مان العبدأ يف

صلى اهللا عليه (  قالت لرسول اهللا)عليه السالم( ني املؤمنريمأخت أ م هاينأ أن ية، فقد روأاملر إىل ما بالنسبةأ

  راد قتلهم، فقال أ يمأن ابن إ وهميغلقت علأ ويمحائأجرت أ ينإ: )وآله

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٥٦ الباب ٢٩٥ ص١١ ج: الوسائل)١(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٥٦ الباب ٢٩٥ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٢١ ح جهاد العدوأبواب من ٦ الباب ٢٦٨ص  ٢ ج: املستدرك)٣(



٢٣٩

   .)١(دناهمأ نياملسلم على ريجي إمنا ،م هاينأا يجرت أجرنا من أقد : )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا

   .)صلى اهللا عليه وآله( مضاه رسول اهللاأ ف،عيالعاص بن الرب )صلى اهللا عليه وآله( نب بنت رسول اهللايجارت زأو

، املتاعخيفي من  الّإء يمة شيس للعبد من الغنيل:  قال)صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللا،اتيعن اجلعفرو

   .)٢(مانعطت القوم األأ يه ذاإة أمان املرأ ومانه جائز،أو

  .حدأقل باالشتراط ي، ومل طالقالعدالة فواضح لإل وعدم اشتراط العلمأما 

  

                                                

.٨١٤ ص٢ ج:ىبار املصطف من أخى انظر املنتق)١(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٢٠ الباب ٥٠ ص١١ ج: الوسائل)٢(



٢٤٠

 يف ةريثكات يوردت روا قد و،ه الصلحريق لغحي  فال،ه الويل ألننيمام املسلمإد يون بكي إمنا الصلح): ٨٨ مسألة(

صلى اهللا عليه ( مصاحلات رسول اهللاك وه،ريغ وشترعهده لأل يف اإلمامات الواردة عن يالرواك ،باب صلح الوايل

  .فارك مع ال)وآله

 اإلمامفة، يبية عام احلدكم أهل ادع و)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أن ما تقدميرنا فكقد ذ: عن الدعائم قالو

 نيكه من املشريقتضيمال  على  فعلهني للمسلمري خكذل أن ىرأ فإن مر الصلح واملوادعة،أ نظر يفي إلماماقام أمن و

 ،كاوز ذلجي  النيون عشر سنكوادع املشري أن بجي  ماىقصأ، ونيسنت أو  لسنة،كنهم ذلكمأف يك مال ريغعلى و

 قبل ني حماربتهم صالحاً للمسلميف أن اإلمامه قامأمن اإلمام أو  ىن رأإو، ختفر ذمتهم ن الأ و هلمويفي أن ينبغيو

   .)١(هم السالميت عليالب أهل له منك كنا ذليحمارم مث حارم، رو أنه عرفهم وهم عهدهميل إانقضاء املدة، نبذ

عليه ( يتاب لعلك قرأت يف: قال) عليه السالم( أبيه  عن)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،ديخرب طلحة بن زيف و

ل كن إ :ثربي أهل من حلق م من ونصارن واألي املهاجرنيتاباً بكتب ك )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاأن ) المالس

ن اجلار أ وهلها،أذن إب إالّ ار حرمةجي  ال فإنه،ني املسلمني باملعروف والقسط بعقب بعضها بعضاًية غزت يغاز

ل ي سبل يف قتاسامل مؤمن دون مؤمن يفي ال و،مهأو أبيه مةحركاجلار  على حرمة اجلار و،مث آال و مضارريالنفس غك

   .)٢(سواء وعدلعلى  إالّ اهللا

املراد بالعدل عدالة  أن ن الظاهركل.  عدوهم باجتماع ملئهمنيب ونهميقع الصلح بي إمنا نهأ بريثفسره ابن األ: أقول

 حنو على ونك، بل تنيكطرف املشر يف لحد الصيزي ال أن السواء معناه و.اإلمامذن إب إالّ ونكت  اليه والصلح

  .نياحفة حبق املسلم  الدلةااملصاحلة املتب

                                                

.١ ح٣٧٩ ص١ ج: الدعائم)١(

.٥ ح جهاد العدوأبواب من ٢٠ الباب ٥٠ ص١١ ج: الوسائل)٢(



٢٤١

  .طالقم ال، لإلأانت له مصلحة، ك أو مقابله، يف خذ ماالًأون الذام ك نيصحة الذمام ب يف فرق ال): ٨٩ مسألة(

 أو جن بأن لذام عن الشرائطولو سقط ا. ضاًيأ طالقم ال، لإلأتاب ك أهل ونكي أن نيافر بكال يف فرق ما الك

  . احتماالن،م ال أ الذماميبقيمات فهل  أو كشرأ

  .افر مأمنهكبلغ الي أن لزميفقد املوصوف فقد الوصف، نعم فإذا  ان منوطاً بالذام؛ك الذمام  ألن،عدم البقاء: ولاأل

  .البقاء لالستصحاب: الثاين

  .بعد بالغه مأمنه الّإ كون ذلكي ، نعم النيك قتل املشرطالق إل، العدماألصل فكولو ش

 ،ان موجباً للفسادكن إ وء فالذمام جاريشترط شي ال أو عدم الفساد، أو ،الذمام الصالح يف شترطيهل و

  .احتماالت

الشتراط عدم و ،)١(نيك قتل املشرأدلة إطالقشمله ي الصاحل، فري عن غدلة بانصراف األ،استدل الشتراط الصالح

، مع دناهمأ بذمتهم ىسعي :)صلى اهللا عليه وآله( وجه له، خصوصاً بعد قوله نصراف الاال و،اتطالقالفساد باإل

 ديريجارة ملن  من اإلوىلأس ي لوألنهوال، أ دلة األإطالقلعدم االشتراط مطلقاً ب وعرف الصالح،ي  الدىناأل أن وضوح

ان مع العلم يسف أيب دار يف من جارأ )ه وآلهصلى اهللا علي( ن الرسولأل و،جارتهإ يف  اهللاذنأ قد والم اهللا،كسمع يأن 

   .)٢(نيفار املفسدك العىتأانوا من كم أ

  .ما اختاره مجعك ، الوسطقربواأل

  الم اهللا كد مساع يمر و منصرفة،دلةاأل ذإ ال خيفى،ما ك القول الثالث مردودة أدلةو

                                                

.٥اآلية :  سورة التوبة)١(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٥ الباب ١٨ ص١١ ج: الوسائل)٢(



٢٤٢

ل من دخل داره ك أن علميمل  أنه  إىلضافةانت ملصلحة، باإلك إمنا اني سفيب أجارة من دخل دارإ وجارة موقتة،إ

 يف  دخلكذل يف  مصلحةكانت هناك إذا  نعم،هأشبهمن  ومان للجاسوسعطاء األإق حي هذا فالعلى  و،ان مفسداًك

  . األولالقسم



٢٤٣

 بل هو ،إشكال ة باليناكال وتابةكال وشارةم ال، واإلأاً يان عربكمان باللفظ؛ سواء عقد األي): ٩٠ مسألة(

   .قسامل هذه األكمان املتقدمة الشامل ل األأدلة طالق إلكذل وور،املشه

ه  ألنةياحتمال اشتراط العربك ،)١(المكرم الحي والمكلل الحيإمنا  :)عليه السالم( احتمال اشتراط اللفظ لقولهو

  .همايف ماال خيفى مان،  األأدلةاملنصرف من 

  .مكون مستنداً ملثل هذا احلكي أن صلحي عبارة، مما الحمله من احتماالت هذه ال يف ، فلما حقق األولماأ

 لفظ ريغ ول لفظكلذا اختار املشهور صحته ب وه؛ية فيحج  اليل به فهو بدويق ن االنصراف لو، فألالثاينوأما 

  .وجود النصوص اخلاصة إىل ضافةه، هذا باإليدل عل

   .)٢(انك لسان يأز بمان جائاأل:  قال)عليه السالم(  عن جعفر بن حممد،فعن الدعائم

 على ، فرتلنيكمن املشر أحد  إىلمانشار باألأ أو نيمن املسلم أحد ىومأإذا  :)عليه السالم(  علي عن،عنهو

  .)٣(مانأ فهو كذل

   .فراداأل أنه أحد  علىهأشبهما  و،ان فهو آمنيسف أيب من دخل دار: )صلى اهللا عليه وآله( مل قول النيبحيذا و

  . بهالطرف املعين إىل ماننقل لفظ األيء باللفظ، ليل فتح املسجل امللمثامن األو

 من أحد  إىلني املسلمنم أحد ىومأإذا  :)عليه السالم(  علي عن،) السالممعليه( ئمة بسند األ،اتيعن اجلعفرو

   .)٤(مانأاحلرب فهو أهل 

  .شارةاإل يف ه نظر الظاهريف و،قد تقدم خرب حممد بن محرانو

  عرف أه  ألن،، فالقول قول املسلمكمل آمن: مان، مث قال املسلمافر األكالولو ظن 

                                                

.٤ ح العقودأحكام أبواب من ٨الباب  ٣٧٦ ص١٢ ج: الوسائل)١(

.٦ ح جهاد العدوأبواب من ١٨ الباب ٢٥٠ ص٢ ج: املستدرك)٢(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٥ الباب ١٨ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.٨ ح جهاد العدوأبواب من ١٨ الباب ٢٥٠ ص٢ ج: املستدرك)٤(



٢٤٤

  .مأمنه إىل افركرد الين كته، ليبن

  .ةيموضوع أو ةيمكافر لشبهة حكل مورد جاء الك يف كذلكو

  .املسلم على نيميال ونة،يافر بالبك فالقول لل،م الأآمنه  أنه  يفولو اختلفا

صل أون كيأن  إالّ  العدم،األصل، فأشبهما  أو بلوغه أو  املؤمنإسالمكد شرطه،  وجويف وأمان األ يف كلما شكو

  .مان، الستصحاب عدم اجلنوناملؤمن حال األ على طرو اجلنون يف ناككش ما لوكهذا االستصحاب؛  على مكحا

  



٢٤٥

 أهل  إىل:ليق و،اجلملة يف ثركأ إىل :ليق و،عشرة إىل :لي ق، خالف؟ذمي أن ن املسلمكتميم ك ىلإ): ٩١ مسألة(

  .ل عددمهاير قلكعس أو حصن أو ،ةرية صغيقر

هل حصن من  ألكمان عبد مملوأجاز أ )عليه السالم( اًيعلن إ :خلرب مسعدة بن صدقة و،طالق باإلريخاستدل لأل

   .)١(نيمن املؤمن هو: قال واحلصون،

 أن لزم الإ و،ك ذلريغ إىل نصرف مطالقاإل ورد بضعف السند،و ،)٢(كقرب من ذليما   اجلمهور عن عمرىروو

   .لكال إىل  بالنسبةطالقنقول باإل

ه عدم ين فك ل،ثركأمان أتعارف ي مل  فإنه،ستدل له بالتعارفيأن  إالّ ل، اللهميستدل بدليالقائل بالعشرة مل و

  .وجود مثل هذا التعارف

  :وسطالقول الوسط هو األو

   .حنومها ونين واخلمسيوجب االنصراف عن مثل العشري  الركعس أو  واالنصراف عن مثل حصن،طالقلإل: والًأ

   .)٤(ة للقومأمان املرأخرب  يف ات املتقدمي خرب اجلعفركذلكو ،)٣(لفظة قوم على  املشتملوينكخرب الس: اًيثانو

 ه الألن اره بقدر النصاب،ي مردداً الختاألمر ىبقيمنا إ ول،كال يف ثر من النصاب فالظاهر عدم البطالنكأمن أمث لو 

من  أنه واجلواب. وجه له البعض املردد ال و قابل،ريل غك ال ألنتمل البطالنحي و.طالقوجه للبطالن بعد مشول اإل

  .تبعد القرعة، واهللا العامل تر فالخي، ولو مل ييريل الواجب التخيقب

  

                                                

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٢٠ الباب ٤٧ ص٢ ج: الوسائل)١(

.٩٤ ص٩ ج:ظر سنن البيهقي ان)٢(

.٣٣٥ ص١ج:  والفروع،١ ح جهاد العدوأبواب من ٤ الباب ٤٩ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.٩٥ ص٢ ج:ى من أخبار املصطفى انظر املنتق)٤(



٢٤٦

  .ضاًيأسر األ صح الذمام بعدي أو سرهل الذمام وقته قبل األ): ٩٢ مسألة(

ما إوما مناً إف: بل ظاهر. كذل يف دلة لظهور األكذل و،مجاععدم اخلالف واإل عليه ي بل ادع،ألول ااملشهور

  .خر القسم اآليظاهر احلصر نف والفداء، أو املنما إو القتلما إ ه ألنسر،ذمام بعد األ ال أنه ،فداًء

ث يح )صلى اهللا عليه وآله( نب بنت الرسولي بفعل زك استدل لذل،ضاًيأسر  بعد األكرمبا احتمل صحة ذلو

 ركنيمل  وأمن اهلرمزان،ي أن ن عمر منكتميمل  الّإ و،ئاً مألوفاًيان شكنه أبو ،عيبا العاص ابن الربأجارت زوجها أ

  . هريال غ واإلمامعليه 

مودعة انت ك موال اليتنقذ األيمنا جاء لإ ووسر،يمل  أنه احلال والعاص باأجارت أنب يز ذإهما، يف ما خيفى ن الكل

  .اإلمامر من يعرف التقريمل  أن  بعد الثايناألمر يف حجة ال و،ني املسلمأيديعنده من 

  .ة، حمل منعيوال )صلى اهللا عليه وآله( جازة النيبإنب ورده هلا بيم صاحب اجلواهر لقصة زين تسل أظهري كبذلو

ا مإفَِإما منا بعد و﴿ على  واردةيه و، الذمامأدلة إطالقسر بجارة بعد األن االستدالل الحتمال صحة اإلكمينعم 

  .سالماإل القتل ونيب أو ،سالماإلة وي القتل واجلزني ب احلريبيريلة ختأمس على ما تردك )١(﴾ِفداًء

 نايفي ال وهما،يل الذمة وارد عليدل واء،يشأ ني بريخياألسر  بعد واء،يشأ ني بريخيسر  قبل األاحلريب أن احلاصلو

  ال فإنهان،يتنافي املثبتان ال وثبات،إهو  ذإبلغ مأمنه، ي سر البعد األ ذإسر ونه قبل األك يف بلغه مأمنهأف ظهور كذل

  . مأمن، فتأملكون هناكي رمبا ال أنه بلغ مأمنه، لوضوحيار جيل من ك أن  علىدلي

  

                                                

.٤اآلية :  سورة حممد)١(



٢٤٧

قرار  اإلكئاً ملي شك من ملألن قراره،إسر صح قراره قبل األإان ك وافر،كمن الأ أنه قر املسلمألو ): ٩٣ مسألة(

  .)٢(قرار العقالءإمن باب  ال ،)١(به

 احلق فإن حدهم،أن هذا املقر ي الذنيف مصاحل املسلمي األمان نوع من تضع ألن،صح االستدالل بهيان رمبا كن إو

 كن ملنواع التصرف، فمأل كه بيء معناه التصرف في الشكمل أن ، بل من بابنيالقتال نوع مصلحة للمسلميف 

  .ريا للغأقراراً بإ ورهناً وجارةًإ وعاًيها بيتصرف في أن الدار صح له

ن كين مل إ و، لعمرويقول هي أن صحيهلا مل  اًكمال ديان زكن إ :قالي فالءالي االستكاملراد باملل أن ومن املعلوم

  . آخرانكميف  ة منقحألةان فاملسكف يكو، نفسهمأ على ءالعقال قرارإل ينطبق دلي هلا مل اًكمال

ع ئقول باي أن ليمن قب  بل هو،قرار ان اإلكمي  فال،ن اآلةجار اإلكلمي ه ال ألن،صحيمل  سراأل قراره بعدإان كولو

  .نةيبالب إالّ قرارهإسمع ي ث الي ح،ع لزوجيتي وهبتها قبل البينإ أو  خالد،كا ملإ: باعها أن الدار بعد

  .ما تقدمكسر جارة بعد األ اإلكعدم ملى  علةيلة مبنأهذه املس أن من املعلومو

 م الأ يف  الفرد واجلماعةني لعدم الفرق ب،نفعيسر مل قرار بعد األان اإلك ومنوه،أم أ على قر مجاعةأولو 

  .العدالة، قبل من باب الشهادة وهم العدديان فك وشهد الباقون، وحدهم أقرأ نعم لو ،ونكلمي

  

                                                

.٢ ح... قرار اإلأبواب من ٣ الباب ٥٦٨ ص١٦ ج: الوسائل)١(

.٣ ح... منع احليوان أبواب من ٣ الباب ٤٨٥ ص٢ ج: املستدرك)٢(



٢٤٨

 ،تكسيأن ما إو ركنيأن ما إو قريأن ما إ منه، فاملسلمآ أنه املسلم على سربل األ ق احلريبىادع لو): ٩٤ مسألة(

نة فاملسلم ين له بكن مل تإ و،ياملدع على نةيالب لقاعدة ،نةي الباحلريب على انكر كنأن إ ومان،األ يف قر فهوأفإن 

  .لو من تأمل فراجعخي جواباً، ال وإشكاالًره اجلواهر هنا كما ذ و،لفحي

  .يالدعاو ومسائل باب القضاء يف ركت املنكلو س ماكت فحاله ك سنإو

  .يالدعاو وباب القضاء يف ركذيما كضاً يأ، فأشبهما  أو بةيغ أو جنون أو  اجلواب مبوتنيب ونهيل بين حإو

وا قوماً حاصر أن لو: مكخرب حممد بن احل يف مأمنه، ملا ورد إىل مان رده شبهة األياحتمل فن إ ،ل حالكعلى و

من  الّإعرف ي ظنهم ال فإن ،)١(نيانوا آمنكم  إليهنعم، فرتلوا م قالواأال، فظنوا : مان، فقالوالوهم األأنة فسيمد

ال إ و،طالق للخرب باإلمشموالً أو اخلرب باملناط، يف ان داخالًكدعون من الشبهة، يما يذم فكمل نعلم ب فإن قبلهم،

  . إليهرجعي ي الذ األويلاألصل أنه راراً منكما تقدم كمة، كحم )٢(﴾ حيثُ وجدتموهمفَاقْتلُوا الْمشِركني﴿: صالةأف

                                                

.٤ ح جهاد العدوأبواب من ٢٠ الباب ٥٠ ص١١ ج: الوسائل)١(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٢٥ الباب ٢٠٨ ص١١ ج: الوسائل،٥اآلية :  سورة التوبة)٢(



٢٤٩

  .شرطاً ومان مشروعاً وقتاًون األكي أن شترطي): ٩٥ مسألة(

  ماضرينحيمل : قال ونفذ، نقله اجلواهر عن القواعديثر من سنة مل كأمنه آ فإن ثره سنة،كأ بأن لي فرمبا ق: األولأما

  .هي علدلي

ه، بل يف ماال خيفى املستند ف ان هذا هوك إذا  حىتنكل سنة مرة، لكاحلرب ن إ :سبق من قوهلم لعله ملا: أقول

  .طالقاإل عليه دلي ومان مطلقاً، صحة األاألصل

  . فتأمل، العدماألصلان كفرد  يف كشفإذا ، ةاجلمل يف األمان وضعن إ :قاليأن  إالّ اللهم

ما كمان، نشاء األإ عن وقت املدة املنفصلة انفصاالً إىل صح بالنسبةياملدة املتصلة، إىل سبة مان بالنصح األيما كو

 يف كمنتآ: قولين أكنفس املدة،  يف انفصاالً أو وم اجلمعة،ي من صباح كمنتآ: سيوم اخلميقال املسلم عصر  لو

  .لي الدلطالق إلكذل و،صالةوقات الأ

وإذا   للبغاء،يتستعد أن شرط على كمنتآ: ما لو قالكنفذ، ي املشروع مل الفخيشرط شرطاً فإذا : الثاينوأما 

  .حمله يف ما حققك فساد املشروط، يقتضي  فساد الشرط ال ألنمان،فسد األيفسد الشرط مل 

  



٢٥٠

علمنا  فإن ،أشبهما  أو ربكال أو قعاد اإلىلو ادع ماكسقط عنه احلرب، يممن  أنه افركزعم ال إذا ):٩٦ مسألة(

  .)١(﴾اقْتلُوهم حيثُ ثَِقفْتموهمو﴿: إطالق يف فهو داخل الّإنة قبل، ويانت له بك أو كبذل

  .المكول الأون دمه حمترماً ك و،الدماء احملترمة يف هو ذإ ،الدماء يف اطيجمال للقول باالحت ال أنه ال خيفىو

 كم، فاعرف ذلكيلإرسول  أنه حلرب فزعما أهل ظفرمت برجل منإذا  :قالأنه ) عليه السالم(  عليعنقد ورد و

  فالالًيقوله دل على ن مل جتدواإ و،هأصحاب إىل رجعي وبلغ رسالتهيحىت  عليه مكل ليسب ه، فاليدل عليجاء مبا و

   .)٢(تقبلوا

  .النواصب واخلوارجكفرهم كوم بكاحمل إالّ ،مانعطاء األإ يف ني طوائف املسلمنيفرق ب اله مث إن

  .، واهللا العاملنيقرار بالشهادتصالة عدم االحنراف بعد اإل الصحة، ألاألصلنا االحنراف فككش والمساإلولو علمنا 

  

                                                

.١٩١اآلية :  سورة البقرة)١(

.٢ ح... جهاد العدوأبواب من ٣٧ الباب ٢٦٢ ص٢ ج: املستدرك)٢(



٢٥١

   .ذه مثالًيتالم وصناعه وبائهأقركملتعلقه،  أو هلهأل أو ملاله أو افر لنفسهكمان للعطاء األإصح ي): ٩٧ مسألة(

 إذا مان، نعماأل يف ن سائرها داخالًكيبعة فقط، مل ر األمورحد األمان ألخذ األأفإذا ، دلة األطالقصح إليمنا إو

مان خذ األأي أن ، مثليمان للباقخذ األمان لبعضها مستلزماً عرفاً ألخذه األأان ك أو اً،حيل صركمان للاخذ األ

  .  لدخول مستلزماتهمان موجباًخذ األأان كمان، األ يف نيهله داخلأ وون مالهكيلنفسه، ف

 ان بالنسبةكمان نفسه، أ إالّ قصديمان مل  لألين املعطكل ، أيضاًمستلزماته إىل عند نفسهمان خذ األأولو انصرف 

  . شبهةإليه

 إذا نهأب أحد قلي، ولذا مل مور توجب احترام سائر األكذلكما توجب احترام النفس كالشبهة  أن الظاهرو

 بأن هله،أماله و إىل ت شبهة منه بالنسبةصارفإذا عليه  ونسلب مالبسه، أن جارة، جازم اإلفتوه، رجياستجار فلم 

  . مأمنه إىل ردي حىت وجبت االحترامأ وانت شبهةكهله، أ وماله جارة نفسه فقط الإقصد  ومكجاره احلاأاستجار ف

عطائه إماله مث رجع عن  ومان لنفسهعطاه األألو  ماكرجع عن بعض دون بعض، ي أن وز لهجيمان  األيمعط مث إن

 أن  إىلالصربعليه  وه،يرجع ف رج ماخي ومان،األ يف هيرجع في مل ي الذىبقي  فإنهمان لنفسه،عطائه األإ أو مان ملالهاأل

  .مأمنه إىل رجعي

  



٢٥٢

  :ن ثالثةامخذ األالصور املتعارفة أل): ٩٨ مسألة(

 الرتهة أو ةاحيالس أو ه اخلروج للتجارةيضر في هذا ال و،سالماإلبلد  يف دام مستوطناً مامان  األيعطي أن :األوىل

قطع  إذا نعم. طانيضر بصدق االستي ذا الك اخلروج ه ألنفر،كبلد ال إىل أشبهما  أو اءقربة األرايلز أو املعاجلةأو 

  .مانفر فقد خرج عن األكن بالد الكس بأن طانياالست

ان كمان، ولو فر خرج عن األكبالد ال إىل خرجفإذا ، سالماإلبلد  يف دام موجوداً مامان  األيعطي أن :ةيالثان

  .بعد خروجهأمان  وال ،)١(﴾حيثُ ثَِقفْتموهم﴿ أدلة طالق إلكذل والتجارة، أو جل املعاجلةخروجه أل

بلد  إىل رجعفإذا دام خارجاً،  مان مافر خرج عن األكبلد ال إىل خرج إذا نهأب) دام مامان األ(ون كيمث قد 

بلد  إىل نفعه الرجوعي  فال،مطلقاًمان خرج خرج عن األفإذا  ،جهوقت خرو إىل ونكيقد  ومان،األ إىل  رجعسالماإل

  .ديجدأمان ب الّإمان  األونه يفك يف سالماإل

 أدلةات طالق إل،ضاًيأهذا جائز  و،سالماإل بلد يف أو فركان يف بلد الكمطلقاً، سواء مان  األيعطي أن :الثالثة

  .ماناأل

 كذلكهو بنفسه مان رج عن األخيما ك أنه فر، فالظاهركبالد الىل  إ فخرجالنحو الثاينعلى مان  األيعطأ مث إن

  .ه باالستلزاميما دخل فمان رج عن األخي

رج أهله عن خيهله، مل ألأمان  ولنفسهأمان  أمانان، كان هناك بأن ،حنو تعدد املطلوبعلى مان ان األك إذا نعم

   .سالمإلا بلد هله بعد باقون يفأ  ألنفر،كبلد ال إىل مان خبروجهاأل

  .املال والنفس إىل ذا بالنسبةكه و،سكالع ودون نفسه،مان األ يف هلون األكمن اجلائز و

  

                                                

.١٩١ية اآل:  سورة البقرة)١(



٢٥٣

 مان، األأدلة إطالق احتماالن، من ،م الأ حال حماربته افر احملارب يفكللمان عطاء األإح صيهل ): ٩٩ مسألة(

 ن الظاهرك، لدلةتشمله األ عرفاً، فالمان األض يارب؛ فمحاربته نقحي الأنه مان  األمان، فمعىنمناقض لأل أنه منو

 قتل عشرة،مان عط األين مل إ و،قتل مسلماً واحداًمان  األيعطأ إذا ان احملاربكما لوكاقتضت املصلحة،  إذا ،األول

  . من سائر املصاحلكحنو ذل أو ،نيل من قتله للمسلميوجب التقليهله أ ودمه وحبرمة مالهمان ه األءعطاإفإن 

  .أشبهما  وخططه ومباله ارب بنفسه الحي ي هو الذافر احلريبكال أن هرمث الظا

 ماله وشعال احلرب فدمه هدر،إ يف ساهميافر كل ك: قولي بأن حنوه، و هدر احملارب مبالهيسالماإلم كنعم للحا

  .ملتعلقاته وافركرام للن احتكيمل أمان  وال ن عهدكيمل فإذا  ،)١(﴾فَاقْتلُوا الْمشِركني﴿ أدلة طالقعرضه مباح، إلو

  

                                                

.٥اآلية :  سورة التوبة)١(



٢٥٤

  . حول مالهىخرأ وهلهأالم تارة حول ك له أمان، فاليافر الذكمات ال إذا ):١٠٠ مسألة(

ون هلم كيقد  ومان،األ يف بقونيم أنئذ ي حكش حنو تعدد املطلوب، فال على مستقلأمان ون هلم كي هله فقدأما أ

افر كان الأم يد، أي املقينتفيث ينئذ حيح وت،يافر املكهم اليولأمان د بيأمام مقن إ يأ ،دييوجه التقعلى أمان 

  .اًيم تلقائ أماينتفيبسبب موته 

  .هي موجود في من شبهة األمان، فاملناط القطعىقوأمثال هذا أ فإن ،مأمنهم إىل رجعواي حىت نعم هم حمترمون

 قوهلا ورثافر، لعمومات اإلكالرث يهذا  ورث،يمعاهد  أو ،ت وارث مسلميافر املكون للكيماله فقد وأما 

قد  و.افركرث من الي املسلم ال أن  ال،رث من املسلمي افر الكال أن عيني ،)١(توارثاني  النيملتأهل  :) السالماعليه(

  :قسامأربعة أ على  مالهاالحتماالت يف، فافر احلريبك الاحنصر وارثه يف بأن ،معاهد أو مسلمون له وارث كي ال

له معاملة عامل مبايافر ك بلد الان يفكلو أنه ماكف ،مانله شبهة األهما ألك ملاله  ألن،افركارثه اللونه إ :ولاأل

  .سالماإل بلد مات يف إذا كذلكرث، اإل

  .مام لإلءمثله يفو ،)٢(﴾ال ِركاٍبخيٍل و﴿ـ ب عليه وجفيه مل  ألن،)عليه السالم( اإلماممال نه إ :الثاين

  .مةيشمله عمومات الغني ف،مةيه غن ألن،خراج اخلمسإ  بعدنيللمسلمنه إ :الثالث

 إذ ،أقربلعل هذا القول  و،حدأد ي ن يفكيمل  إذا هريغ أو دهيه من يف كتملي ،ةياألصلن املباحات منه إ :الرابع

  .خذهأل من كافر احملارب مباح لكمال ال و،افر احملاربك للون ماالًكيارثه أصبح لو أنه فرضعلى 

                                                

 ٤ ج: واالستبصار،٧٥ وص٣٦٧ ص٩ ج: والتهذيب،٢٠ حرثواب موانع اإلب من أ١ الباب ٣٧٨ ص١٧ ج: الوسائل)١(

.١٩٠ص

.٦اآلية :  سورة احلشر)٢(



٢٥٥

سقط ي  فإنه،مانه لنفسهمانه ملاله تبعاً ألأون كي فقد ،مث التحق بدار احلربأمان افر كان للك لو): ١٠١ مسألة(

   .خذهأنئذ مباحاً ملن يون ماله حكي و،وجب ذهاب الفرعي األصلذهاب  فإن ،نئذيله ح ملامانهأ

  . حمترماً لنفسهىبقينئذ يماله ح فإن ،مانه لنفسهأ مرتبط بري غماناً مستقالًأمانه ملاله أون كيقد و

  :ربع صورأحاربه املسلمون فله  مث إن

  .لة السابقةأاملس يف ما تقدمكم ماله كان حكن له وارث حمترم، كيمل ن إ نئذيح و،قتلي أن :األوىل

ون ماله ملن كي، هون ملوالكيماله  بأن ن قلناإ و ماله لنفسه،ي العبد لنفسه بقكمل بأن قلنا فإن ،سترقي أن :ةيالثان

   .هاسترق

  .ي االستمرارك امللنيب وي االبتدائك امللنيفرق ب ال و، العبدكحمله من متل يف حقق  ملا، األول هوقربن األكل

  .طلق سراحهي ويفدي أن :الثالثة

  .طلق سراحهيو عليه نمي أن :الرابعةو

  . فتأمل،ون ماله لنفسهكي نيالصورتيف و

  



٢٥٦

هل  واملعاهد، وسرق من مال املسلمي أن ق لهحي ال أنه  يفالإشك خل املسلم دار احلرب، فالد لو): ١٠٢ مسألة(

مان ه مناف لأل ألنخذه، واملنعأل من كافر لكباحة مال ال احتماالن، اجلواز إل،افر احملاربكسرق من مال الي أن له

  .اًي غلول ثانوألنه ،والًأعطوه أ يالذ

  .ال خيفى ه مايففمان مناف لألأنه  أما د،يبعهو  وصدق الغلوليأن  إالّ ، األول القاعدة القولىمقتض: أقول

 مل جتب اهلجرة منها بأن ان البقاء جائزاًكها ـ ويبقائه ف أو  مقابل دخول دار احلرباملسلم يف على ولو شرطوا

املؤمنون عند م ال لقاعدة أ ،مواهلمأ لعدم احترام يوز له التعدجيمواهلم، فهل أ على ي عدم التعد ـسالماإلدار إىل 

؟ غلولوألنه ،)١(روطهمش

 إنسان كيشترط علي أن ون شرطهم نافذاً، فهو مثلكيحىت  عليه حق هلم ال ذإ ، األولبعدي ن الكاحتماالن، ل

ما ، أ مقابل الشرطهو يف  الطرف املقابل ماكلمي ال ذإ ،طلزم الشري  ال فإنهذا،كتفعل له  أو ذا،كه يتعط أن كتيحلر

  . ل خاصي بدلكفار فذلك النيب ونيلم املسنيلزوم الوفاء بالعهد ب

  .، واهللا العاملىخرأعدم الصدق  و الصدق تارةخذ من ماهلم خمتلف يففراد األأعل ل وز،جيصدق الغلول مل ن إ نعم

  

                                                

  .٢٣٢ ص٣ ج: واالستبصار،٤ ح املهورأبواب من ١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج: الوسائل)١(



٢٥٧

 ،ل مثن ما اشتراهيها، من قبؤقضا عليه ان الواجبكان مسلماً كلو  ، ممااحلريب على احلقوق اليت): ١٠٣ مسألة(

سلم هل أ إذا ،كحنو ذل و غصبهيء الذيالش وتلفه،أبدل ما  واته،يضمان جنا و اقترضه،يال الذ وامل،مهر زوجتهو

  .م الأما قال به مجاعة، كل، كسقط الي

  :قوالأه يف

  .لكسقط الينه إ :ولاأل

 مورأان من كملا  وام،يالص وصالةالكف يلك التأموران من كه شامل ملا إطالقو ،)١(قبله  مابجي سالماإللقاعدة 

  .حنوه ونيالدكالوضع، 

 سلم، الأنهب ماله بعد ما ي أن صحي أنه ماكعرضه، ف وماله واحترام لنفسه  صاحب احلق الافر احلريبكن الألو

 من املعلوم و،ماله ذهب احترامه على استوىلفإذا  سائر احلقوق،  يفكذلك وفره،كاله املنهوب حال ون ضامناً ملكي

  .هي علم املستوىلك حيفد يما يف ذمة املسلم اجلدأن 

فع االحترام عن ماله ران كعرضه،  ورفع االحترام عن نفسهفإذا  عرضه، كهت وافرك قتل ال يفيللمناط القطعو

  .وىلأق يبطر

 ناًيموالنا عأل كأتورعون عن ي فار الكال فإن ره،ي بعض املباحث السابقة تقرما تقدم يف على  املقابلة باملثل،لقاعدةو

  .م مقابلتهم باملثل فالالز،ذمةًو

  منها رباة، اليتيل ربا اجلاهلك ول دم اجلاهلة؛ك بطلأث يح )صلى اهللا عليه وآله( ستفاد من قول رسول اهللايملا و

 ريحق التحجك ،حنوها وةي املالمورمثاهلما من األأسائر  إىل مك احليتسر يف كشياد كي العرف ال إذ عمه العباس،

  .حنوهو

                                                

  .٢٣٠ ص٤ ج: البحار)١(



٢٥٨

 قبالً، نيانوا قتلوا املسلمكن يالذ )صلى اهللا عليه وآله(  زمن الرسولسلمون يفيانوا كن يفار الذكال أن ولوضوح

 أن فرسه، مع و سببوا تلفهياب املقتول الذيتلفوه من ث أطالبهم ببدل ماي )صلى اهللا عليه وآله( ن الرسولكيمل 

  .افراًكان ك إذا ف مبايك ف،ان مسلماًكاملقتول 

فره فالواجب كد حال يافر عند املسلم اجلدك وضعها الاألمانة اليت وومثن املعاوضات  املهر مثلنيل بيالتفص: الثاين

  .بجي  فالكحنو ذل وغصب أو ب  مانيب ورده،

  . األولل القولي، فلما تقدم من دليتالف العمد مثل السلب والغصب واإلما عدم الوجوب يفأ

  :ماتثالث مقد على توقفي ف،ركذ  سائر ماالوجوب يفوأما 

 بعض املسائل ما تقدم يفك ،هاي فإشكال املقدمة ال ههذ وشمل املال،يشمل النفس يما كمان األن إ :األوىل

  .السابقة

  .ما تقدمتكها، ي فإشكال ال أيضاً هذه ومان،األكمان شبهة األن إ :ةيالثان

نفذ يافر كقه اليمن صدآ وسلماًان مكلو  أنه ماك، فياالبتدائك ي االستمراريفمان األ ومانشبهة األن إ :الثالثة

فرة اكال فإن السابق،مان ه األيفاكافر كظن ال إذا مايفمان ان شبهة األكسلم، أمنه مث آ وافراًكان ك إذا كذلكمانه، أ

أسلم فإذا افر، كافر واملقترص الك الزوج اليأقهما، يفر صدكمن من ماهلما حال أ انا يفكهما أشبهمن  وواملقرض

  .مانان شبهة األك

  .ن دون متامه خرط القتادكور، لكل املذيان الالزم القول بالتفصكمتت هذه املقدمة ن إ :أقول

 اجلملة يفمان ل شبهة األيان دلكن إ و،حوذا النمان ل شبهة األيدل على مةك حا األول القولأدلة أن من املعلومو

  .ل اجلبيدل على مكحا

  ن من كتمي افر الكن الكل و،دي ذمة املسلم اجلدون يفكياملال ن إ :الثالث



٢٥٩

 ،)٢(قبله  ماسالماإل بجيو ،)١(﴾لَن يجعلَ اللَّه ِللْكاِفرين علَى الْمؤِمنني سبيالًو﴿ ل،ي املطالبة سب ألنمطالبته،

  .سلم، حق له الطلبأ إذا املعوض أو صاحب العوض و باب املهر،سلمت يفأ إذا اأالفائدة  ووبة،فاملطالبة جمب

اً، ي منفالًيس طلب احلق سبيل إذ الطلب، على ان قادراًكد ي اليف أو الذمة ان املال ثابتاً يفكلو  ذإ ال خيفى، ه مايفو

هو  وافركاملوضوع هو ال ذإ معاً، يالذم ول شامل للحريبي السبينف أن ، معيالذم إىل بالنسبة أحد قل بهيولذا مل 

  .شامل هلما

ه نوع من التأمل، يان فكن إ و، األول هو القولقربة، خالف الظاهر، فاألشمل املطالبيث اجلب يحد أن ماك

  .مان، واهللا العاملمن جهة شبهة األ

  

                                                

.١٤١اآلية :  سورة النساء)١(

.١٦٦ ص١ج:  كرت العرفان،٢٣٠ ص٤٠ ج:نوار انظر حبار األ)٢(



٢٦٠

  املطلوب، فلوارثهما املسلم املطالبة، بالإسالم أو  الزوجإسالماملطالب قبل  أو ماتت الزوجة لو): ١٠٤ مسألة(

  .املطلوب و الزوجإسالموجه لسقوط املال ب ، فالرثاًإاملسلم  إىل تقال املالن ال، اجلواهريفما كخالف  ال وإشكال

 فإن ث اجلب،يلة، لوجود حدأ املسك تللمام يفكظهر من ي ، ملاشكالاإل و وجود اخلالفينبغين كل وهذا

فر اكقولون حبق مطالبة الي لذا ال وافر،كحقوق الناس، املسلم منهم وال و ملا قبله مطلق شامل حلقوق اهللاسالماإلجب 

  .هماأشبهما  و حالة احلربعه يفي ضيمثن املال الذ و عمداً،فرك قتله حالة اليل الذية القتيداً دياملسلم جد

  . بعض جملدات الفقه، واهللا العاملث يفيلمنا حول احلدكقد ت و،وىلأد  من باب واحنيلتأهذا فجعل املسعلى و

  



٢٦١

  . صالحاًكنائبه ذلاإلمام أو  ىرأ إذا ماي ففاركال وني املسلمنيوز عقد املعاهدة بجي): ١٠٥ مسألة(

  :ان بعضها مورد املناقشةكن إ و،أموره يتوفر في أن بجيم كعقد احلي يالذو

 يف ، فاشتراطهيم القضائكاحلا يف شترطي وألنه ،)١(املسلم على ليون له سبكي  املسلم الري غ ألن،سالماإل: ولاأل

  .وىلأم العاقد للصلح كاحلا

س ي املناط ل ألنن به بأس،كينائبه مل اإلمام أو ذن إافراً بكم كون احلاكي أن اقتضت املصلحة إذا نهأه بيل فكشأو

  .اآللةكل بل هو يس بسبيهذا ل و،يقطعي

  .للمناط املتقدم و،ون الفاسق حمل االئتمانك لعدم ،العدالة: الثاين

ان كما لوك، ىخرأ جهة لفسق يفان اك إذا ، خصوصاًبل لالستئمان قاريل فاسق غكس ينه لأها بيل فكشأو

  .ذبكي نه الكشرب اخلمر لي

 ،ريتب السك ور يفكما هو مذكرض به ي مل اإلمامن إ هي فف، الفاسقيشعراألموسى  أيب ومةكاالستدالل حبأما 

  . اضطراراً إليهمنا اضطرإو

  . باب القضاء، للمناط يفاإلميان: الثالث

  . املتقدمشكاله اإليفو

رفع ما  ونون،رفع القلم عن ا و،)٢(أ خطيبص عمد ال ألنار،ياالخت والبلوغ والعقل: سادسال والرابع واخلامس

  . بأس ذه الشروط الو ،)٣(هيعل هواركاست

هذا نوع من و .)٤(ةأتهم امريفلح قوم ول أما: )صلى اهللا عليه وآله( ة، لقولهيورة واحلركالذ: الثامن والسابع

   .)٥(﴾ٍء  شي اً مملُوكاً ال يقِْدر علىعبد﴿ :تعاىللقوله  و،التويل

  املنصرف  بأن همايل فكشأو

                                                

.١٤١اآلية :  سورة النساء)١(

.١٩٤ ص١ ج:اإلسالم دعائم )٢(

.١ ح جهاد النفسأبواب من ٥٦ الباب ٢٩٥ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.١ ح صفات القاضيأبواب من ٢ الباب ٦ ص١٨ ج: الوسائل)٤(

.٧٥اآلية : حل سورة الن)٥(



٢٦٢

  .عدم القدره استقالال و املوقت،األمرمثل هذا  ة املطلقة اليمن التول

 أو  اجلماعة،صالةة، مبالحظة باب يزنا، لوجوه مناط ونه ولدك و والربص واجلذامىاشترط بعض عدم احلد والعمو

  .ب القضاءبا أو د،يباب التقل

  .هاي فشكالاإل خيفى الو

  



٢٦٣

 ونكية قد ي الصورة الثانيف وثر،كأ إىل ونكقد ت و،واحد إىل ون املعاهدة مفوضة عقدهاكقد ت): ١٠٦ مسألة(

  .دلة األطالق إلكل ذلكحنو االستقالل،  على ونكيقد  و،حنو االنضمامعلى 

  علىليدل ال وه حق هلما، ألن، فتأملني الطرفيضبر إالّ  جانب نقضها،ين ألكي مل ،عقدها وواحد إىل ن فوضإف

  .دمهايون نقضه بكي ال حىت ضاًيأالعهد مع اهللا حق هللا كأنه 

ان كن إ و،كذل على ة لهيال صالح ذإحدمها عقدها، ن ألكي مل ،ان بنحو االنضمامك فإن ،ثركأ إىل ن فوضإو

 ببطالما :لين تقارنا، قإ و،موقع له ه ال ألنثاين اليلغ وم لهكان احلكحدمها بالعقد أسبق  فإن ،بنحو االستقالل

ن يالعقدكحدمها، أذ ي تنفم يفك احلايري بتخ:ليق و.خراآل على حدمهاح أليترج ال و،معاً ان عقدمهاكمإلعدم 

  . البطالنقربل، واألكمر مشأل كا ل أل بالقرعة:ليق و.هما شاءيأذ يتنف يف ك املالريتخيث ي حينيالفضول

  



٢٦٤

 كنائبه ذلاإلمام أو  يرأ إذا ،فاركم الكحعلى  و،سالماإلم كح على ون اهلدنةكت أن وزجي): ١٠٧ مسألة(

 ،معهما أو حدمها،أم طرف آخر منضماً مع كح على ونكي أن وزجي ومهما معاً،كح على ونكي أن وزجي وصالحاً،

  .دلة األطالق إلكل ذلك، مستقالًأو 

، كذلإىل  )صلى اهللا عليه وآله( جام النيبأف ،)١(م سعد بن معاذكحلى  عرتلواي بأن ضة رضواي قربين أن قد وردو

مت ا كلقد ح: )صلى اهللا عليه وآله( فقال رسول اهللا. مواهلمأقسمة  وهمي ذرارسيب وهم بقتل رجاهلميم علكفح

  .)٢(رقعةأبه من فوق سبع  تعاىل م اهللاكح

 ،سالماإل بوثقة صهر يف نيود، ب إليهث بدد جتمعيماً حيكح )صلى اهللا عليه وآله( ان عمل الرسولكلقد : أقول

  .قتلهم أو ذرعات الشام،أحلاقهم بإت مشلهم بيتشتأو 

عشر ربعة أ إىل خرهمأ أنه فائدة )صلى اهللا عليه وآله( ان لعمل الرسولك و،فسدونيتجمعون ينما يود حليها نإ

ل ك أن ىاهللا التل، رأ  للمؤلف عبد)ةيحياملس وسالمإلا على ةيودليها خطر(تاب ك حواهلم يفأ إىل من نظر و،اًقرن

  .سالماإلود بنفس معاملة ليها ماء العامل عاملواكح

م قتلوا من أ على دلياً يحصاًء واقعإمل جتد  ذإة مضللة، ي دعاني فلسط يفنيم انتقموا من املسلمأاعة بشواإل

 ان مباك إمنا كن ذلك ولني املسلمأراضي على م استولواأ  يفإشكال نعم ال. تل املسلمون منهمثر مما قكأ نياملسلم

  .ت خطابيتاب حممود شكمن راجع  على كذلال خيفى ما ك، نيفعل نفس املسلم

 :تعاىلقوله  على شكالرد اإلي  فال،ما قال سبحانهك مبساعدم، يأدولتهم هذه قامت حببل من الناس،  مث إن

﴿ضالذِّلَّةُ و ِهملَيع تةُالِْربكَنسص، واهللا هو العامل املخلّ)٣(﴾م.  

                                                

.١٣ حل القرآنض باب ف٢ ج: الكايف)١(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٥٣ الباب ٢٦٧ ص٢ ج: املستدرك)٢(

.٦١اآلية :  سورة البقرة)٣(



٢٦٥

س املراد باملصلحة املصلحة ين لك، لنيم مبصلحة املسلمكون احلكي أن  وجوب يفإشكال ال): ١٠٨ مسألة(

  . واملهماألهم مالحظة يأ، ي املصلحة ولو بالعنوان الثانويفك بل ت،ويلاأل بالعنوان

  .عطائها هلمإم بكز احلجي، مل يال نعط أو فار،ك للنياملسلم أراضيئاً من ي شينعط أن نيمر بن دار األإف

 ، مثالًراضي من األيءعطاء شإنا من يضر علأ ي ه احلرب اليتىتبق أو ئاً،يهم شينعط أن ني باألمر دار إذا ماأ

الفداء   علىار املنياختك دائرة الشرع، م يفكون احلكين أ وبد ن الكجاز، لعطاء ة اإليخفأ يسالماإلم ك احلاىرأو

  .مثالً

من لَم و﴿ :تعاىل قال ،زجي مل  هلم مثالًنيعطاء بنات املسلمإم بكاحلك ،م خالف دائرة الشرعكان احلك إذا ماأ

   .)١(﴾يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولِئك هم الْكاِفرونَ

  

                                                

.٤٤اآلية :  سورة املائدة)١(



٢٦٦

  .م ال؟ احتماالنأذمة اهللا،   يفنتمأ أو م اهللا،كح على مكنزلأ: مكقول احلاي أن وزجيهل ): ١٠٩ مسألة(

  .، واختاره بعضك عن ذلية مسعدة املتقدمة من النهي روا ملا يف،عدم اجلواز: ولاأل

ظهر ي م اهللا ماكاملراد حب إذا ،راهةك الل الظاهر يفيه من التعلي ملا ف،كلذ على ةية الرواي لعدم حج،اجلواز: الثاينو

  . واهللا العاملخيفى،ما ال ك يقعم الواكهو احل ما م اهللا، الكم من حكللحا

  



٢٦٧

  .ال؟ احتماالن أو مكبطل احليم، فهل كة احليخرج عن قابل أو م مث ماتكاحلام كلو ح): ١١٠ مسألة(

   .مكذهب املستند ذهب احلفإذا ،  إليهم مستندك احل ألن،ول باأل:ليق

  .ستصحاب قاض بالبقاء فاالكولوش. ليخرج بالدل ما إالّ ،يصدر بق إذا مك احل ألن، بالثاين:ليقو

 نيب وم،ك احلينتهيتهاء املوضوع فن ال فالبطالن، البقاءم يفكاحلا إىل م املوقت املستندك احلنيل بيوالظاهر التفص

  .م جامعاً للشرائطكبقاء احلا على توقفه أو مكبطالن احل على ليال دل ذإم املطلق، كاحل

  م ال؟أمه كوز له نقض حجيم فهل كم احلاكولو ح

   . نقضه نقضه الصالح يفىرأفإذا  ،مكبقاء احلإ لزوم على ليدل ه ال ألن، األوللتمحي

 األصل االرتفاع بالرفع، فنا يفككش  بل لو،رتفاعه مبجرد رفعها على لين دلكيصدر مل  إذا مك احل ألن،الثاينو

  .البقاء

ن ثابت بن  أقد ورد و،سك العكذلك واملن، إىل كد عن ذليم بالقتل جاز له رفع الكحفإذا ،  األولن الظاهركل

هم يم سعد علك ففعل بعد ح،يودليها  ابن باطاريهب له الزبي أن )صلى اهللا عليه وآله( ل النيبأسنه إ ،ينصارس األيق

   .)١(بقتل الرجال

 أن ةيسوة املقتضل األيعة، لدليم الشرك بل هو ح،ن من خواصهكيمل ) صلى اهللا عليه وآله( عمل النيب أن األصلو

  .من خواصه أنه علم من اخلارج بأن ل،يخرج بالدل ما الّإ به، ىقتدي )صلى اهللا عليه وآله(  عملهلك

  

                                                

. الطبعة احلديثة٢٧٧ ص٢٠ ج: البحار)١(



٢٦٨

  .سر واأل، والقتل، والفداء،املن: أمورربعة أم كوز للحاجي): ١١١ مسألة(

 لو ثالً م،ه الفساديان فكث يه الصالح حبين فكيمل  ز ماجيمل  الإ بعضها اخلاص، ون الصالح يفكيمل  ذاإ كل ذلك

  عليعتقألعله لذا  و،ذاكه و،ز القتلجي مل سالماإل الناس عن ريوجب تنفيان قتلهم كث يفار، حبكلوف من ال أسرأ

  . الفرسىسارأ هاشم من حصة بين و حصته)عليه السالم(

ما كض، قتل البعي وسترق البعضيأن كقسام، ربعة من األأ أو ثالثة أو ني اثننيفار بك الض يفيوز التبعجيه مث إن

، دلة األطالق إلكل ذلك ،ني اآلخرىفدأ وث قتل بعضهمي بعض حروبه حيف )صلى اهللا عليه وآله( فعل النيب

  . اخلاصةدلةبعض األ إىل ضافةباإل

  



٢٦٩

  .سراء احلربأم ك منها حيت التعاىل اهللا أحكامذ ي، لوجوب تنفنيمام املسلمإ على مكب احلجي): ١١٢ مسألة(

 ني الصاحلنيحد سقط عن الباقأن قام به إف الإ و،هيناً وجب عليع أو ةًيفاكم كاحل على حداًأ اإلمامندب  إذا مث

  .يفائكل واجب كما هو شأن كناً، يوجب ع الّإ و،مكللح

فأسلموا فهل يسقط الكل، أو يثبت الكل، أو يتبعض يف بقاء السيب  خذ املالأ والسيب وم بالقتلكم احلاكولو ح

  .احتماالت ،سقوط القتلوأخذ املال و

 أن  علىدلي سلم مشله مافإذا  ، املالكامتال وة الرقيس معناه فعلي لنيد املسلمي الوقوع يفن إ : األولمستند

ب ما جي سالماإلن أ و،هميما علعليه  و،نين له ما للمسلمأ و،هلهأ واحترم ماله وسلم حقن دمهأ إذا الشخص

   .)١(قبله

ال مانع من قتل  و،م نافذكم احلاكح أن  علىدل مه، مباكنفذ حي أن بجيم كم ملا حكاحلان إ: مستند الثاينو

ث ي باملسلمة، حزىن أن سلم بعدأ ي الذقتل النصراين وهم احلد،ين ثبت عليقتل اجلناة الذكه، يل عليدل الدل إذا املسلم

 ريغ إىل فار،كقتل من تترس م الو ،)٢(﴾افَلَما رأَوا بأْسنا قالُوا آمن﴿: رفع عنه القتل، وتالي ال )عليه السالم( قال

  .كذل

 بعد كسلم املشرأما لو ك ،سالماإلامعان جيما  فإاملال، وقن الدم خبالف االسترقاقحي سالماإلن إ :مستند الثالثو

  مينقالوها عصموافإذا اهللا، إالّ  إله ال: قولواي حىت قاتل الناسأ أن مرتأ: )صلى اهللا عليه وآله( لقوله و.خذاأل

  .هؤ بقااألصله فإسالم قبل كثبوت ذلبسقط ي خذ املال الأ ون السيبكلو ،همءدما

                                                

.٢٣٠ ص٤٠ ج: البحار)١(

.٨٤اآلية :  سورة غافر)٢(



٢٧٠

هم من يذرار وهمءدما ومواهلمأم، عصموا كسلم قبل احلألو  أما :د واجلواهر، مث قال اجلواهرياستدل ما الشه

 مواهلم،أال اغتنام  ووز استرقاقهمجي فال تغنم، مواهلم ملأ وسترقوايحرار مل أسلموا وهم أم أاالستغنام والقتل، ضرورة 

  .ىالسابق، انتهكم به كم احلاكوالفرض عدم تعلق ح. دمه وسلم حقن مالهأمن : قاعدةيف نئذ يدراجهم حنال

 نقول بعدم نفوذه يف أن لزميافذاً ن نكين مل إ ول،ك النقول بنفوذه يف أن لزميم نافذاً، كم احلاكان حكن إ :أقول

صلى اهللا عليه ( ستدل حبرمة النفس بقولهي  ألنوجه ال و.ليدل إىل تاجحية ي املال والذرنيب و النفسني فالفرق ب،لكال

ع، فاالستدالل بقطعة من ي الوارد حرمة اجلم ألنهل،األ وستند به حبرمة املالي  مث ال،خلإ قتلأ أن مرتأ: )وآله

ق مل ي، تفرسالماإلم قبل كم احلاكة، بل االستدالل حبيذر املال وال االستدالل به يفكتر وس حلرمتها، النفث يفياحلد

  .علم له وجهي

 أن بجي  األولقدم فإن ة،يالذر ول حرمة املال والنفسيدل وم،كم احلاكل حيالن، دليهنا دل: ن شئت قلتإو

 املال  يفبالثاين وول يف النفسخذ باألاأل أما ،ةيال والذرنقول حبرمة امل أن بجي ن قدم الثاينإ و،ضاًيأنقول بالقتل 

  .وجه مفقود إىل تاجحية يوالذر

 من و قتل ورقنيالرجال فهم ب أما ة،ي املال والذرك توجب امتالنيطرة املسلميس بأن كيكستدل للتفيرمبا و

 حفظ يقتضي سالماإلل ي فدل،منا هلم نفسإ وهمءنسا ومواهلمأفظوا حي حىت ةيذر ون هلم مالكيسلموا مل أفإذا  ،فداءو

  .نفوسهم

   .هميذرار وهمءدما ومواهلمأم عصموا كسلموا قبل احلأ إذا مإ:  قول اجلواهرنايفيهذا ن إ :والًأه يفو

  ، سالماإلان مرفوعاً بسبب ك إذا مكاحلن إ :اًيثانو



٢٧١

  .م القتلك حىبقي ذا ال فلمان مرفوعاًكين مل إ و،ةياملال والذر إىل رفع بالنسبةي فلماذا ال

ك إىل اج ذلية، بدون احتيالذر وموال لألنية املسلميكوجب مليطرة يجمرد الس أن اتياالظاهر من الرو مث إن

ان ك و هاشم،ب بينينص وبهيعتق نصأث ي الفرس، حىسارأ إىل  بالنسبة)عليه السالم(  علي قصة يفما وردكم، كاحل

   .)١(مكم احلاك قبل حكذل

 قبل كان ذلك و،ىسار األنيستوهب املسلمث اي ح)صلى اهللا عليه وآله(  بعض حروب النيبما ورد يفكو

  .مكاحل

صلى اهللا ( ة دخلها رسول اهللاكمن إ :نياألرض أحكام  يفينيلكاه الرو  منها ماات اليتي ما يف متواتر الرواكذلكو

ال مل إم، وكة قبل احليكمما ظاهره املل ،)٢(نتم الطلقاءأاذهبوا ف: قال وعتقهمأده في سراء يفأانوا ك وعنوة )عليه وآله

  .هو خالف الظاهر وليبالتأو إالّ )عتقهمأ(ن وجه للفظة كي

، اإلمامك إىل ذل فإن فيخذ بالسأما  بأن ات الواردةطالقة اإليكد املليطرة تفيجمرد الس أن  علىدلي كذلكو

ة يالذر واملال أن دلةظاهر األ أن صلااحل وم،ك عدم احلنيب ومك احلني مما ظاهره عدم الفرق بىري يتسلمه بالذي

  .هلهأ ورجاع مالهإد يف يفي ر الافك الإسالمم، فكم احلاكحك إىل تاج ذلحيال  وطرة،ي مبجرد السنيون للمسلمكت

 واملرجع ،تعارضا تساقطافإذا م، كم احلاكل نفوذ حيدل و لدمهسالماإلل حقن يتعارض دليافر فكنفس الوأما 

ال ﴿ :وأ ،)٣(﴾األرضفَساٍد ِفي  أو  قَتلَ نفْساً ِبغيِر نفٍْسمن﴿:  املدلول بقوله سبحانه،زهاق النفسإصالة حرمة أ

كُمفُسلُوا أَنقْتالنفس ن  إمفهومو ،)٤(﴾ت  

                                                

.٢٩ ح جهاد العدوأبواب باب نوادر من ٢٦٩ ص٢ ج: املستدرك)١(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٧٢ الباب ١٢٠ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٣٢اآلية :  سورة املائدة)٣(

.٢٩اآلية :  سورة النساء)٤(



٢٧٢

  . مقابلة النفسريعدم جواز القتل بغ على دليث ي ح،بالنفس

  .ىال خيفما كخص من القاعدة، أ األصل  ألن، حاللكء ليل شك: صالة توجب اخلروج عن قاعدةهذه األو

  .غنم مالهي وتهيسترق ذرين كل وره املشهور من عدم القتل،كما ذكون كيسلم، أن إ مكهذا فبعد احلعلى و

 أن دلةظاهر األ أن ث قد عرفتي ح،إشكالم حمل كسلم قبل احلأن إ  وجه عدم االغتنام واالسترقاقىبقيو

  .ةية املال والذريكمل وجواز القتل:  الثالثةمورطرة توجب األيالس

  . واهللا العامل،التتبع إىل لة بعد حباجةأسوامل

  



٢٧٣

 إذا ناًي واجب عنيكسر املشرأ م يفن هي الذنيسراء املسلمأ عن نيكة للمشري فدنيجعل املسلم): ١١٣ مسألة(

  .ةيل آخر عن الفدي بدكان هناك إذا اًيريخت وة،يالفد على كاكتوقف االنف

 سبيِل اللَِّه  قاِتلُونَ يفما لَكُم ال تو﴿ :هميف تعاىل  اهللان قالي، الذنيق املستضعفيظهر مصادأم من  ألكذلو

وفنيعضتسن أل و،ي باملناط القعطأمهيةقل أ هو ية الذيعطاء الفدإهم، وجب أ هو يوجب القتال الذفإذا  ،)١(﴾الْم

اء ب اشترجي أنه ماكف ،)٢(﴾مؤِمنني سبيالًلَن يجعلَ اللَّه ِللْكاِفرين علَى الْو﴿ هميافر علكل لليسر سب األهم يفءبقا

  . البابكذل يف روهك ما ذني بع، املقام يفكذلكافر، كد الياملسلم حتت 

  .سالماإل على فركق علو اليسر من مصادوالبقاء حتت األ ،)٣(هي علىعلي ال وعلويم سالاإلن ألو

ال سغب  وظة ظامل،ك على قارواي ال أن ماءالعل على خذ اهللاأما و :)عليه السالم( قوله عليه دلي كذلكو

   .)٤(مظلوم

ن من كمت إذا سور،أنفس املسلم املعلى  و،نيعامة املسلم على  واجبكذلكالدولة،  على ما هو واجبكهذا و

  . املتقدمةدلةنقاذ نفسه، لعموم األإ

ن هو كمت و ماالًكاك الفتطلب إذا  حىت،نيسائر املسلم أو الدولة على وجوبه على نفسه على قدم وجوبهيهل و

  م ال؟أ، نيدون سائر املسلم وبذل املال دون الدولة عليه ان الالزمكبنفسه، 

                                                

.٧٥اآلية :  سورة النساء)١(

.١٤١اآلية :  سورة النساء)٢(

.١١ حرث موانع اإلأبواب من ١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج: الوسائل)٣(

.اخلطبة الثالثة:  ج البالغة)٤(



٢٧٤

ون هذا من مصاحل ك ودلة األإطالقمن  و.النفس على النفقةك نفسه، فهو نسانون اإلؤمن ش أنه احتماالن، من

  .ت املالي املعد هلا بنياملسلم

 تقدم يأفرعاً،  وصالًألة أانت املسكن إ وضاً،يأ عليه  النفقةة واجيبيفديه  علفالواجب عليه  و،أقرب  األوللعلو

  .ت املال، حمل تأمليب على ه،ي النفقة علوجوب واجيب ونفسه على وجوبه

د  عنىسرأفار ك حفظ الي تقتضأمهيةن كمل ت ذاإفار؛ كال وني املسلمني بىسرة تبادل األيمن عدل الفدو

 ني املسلمكاكهم شرعاً من فأسر  األفار يفكان بقاء الك بأن ، واملهماألهم قاعدة ة يفلأث تدخل املسي حب،نياملسلم

  .نيسورأامل

 إذا ماك شرعاً، األهم واجب، قدم كتر أو اب حمرمك ارتنيب وسر، األ بقائهم يفني باألمر دار أنه إذا لمعيمنه و

قل أهم ي لدريس بقاء األأمهية فإن ،ك ذلأشبهما و  أ،نيهم ببنت من املسلمجي قبال تزو يفريسأل ك ينعط: فاركقال ال

  .ك ذلأشبهما  وافر،كال على  عرض املسلمة احملرمةك انتهاأمهيةمن 

 ما لو حسبه الظامل،ك ، الظاملأيديب التخلص من جي كذلكافر اآلسر، ك الأيديب التخلص من جيما كه مث إن

ضر ي  اليعطاء املال الذإ على توقفوإذا  ،ركب دفع املنجير ك عن املنيب النهجيما ك ور،ك احلق منري احلبس بغألن

  .بجي مل أمهيةقل أ احلبس ان البقاء يفك إذا  نعم،وجب الدفعحباله 

حنوها، وجب التخلص من  أو  عرضكهت أو جرح أو  من ضرب، إليهد فعل حرام بالنسبةيرأ أنه إذا علميمنه و

  .ركباب دفع املن

حضور ك االس، كمن تل تعاىل  اهللاىرضي ث اليحضورهم ح أو  احملابس، يف)م السالمعليه( ئمةما بقاء األأ

ون أمورهم م وان جرباً،ك كذل فإن )عليه السالم( ني املؤمنأمري اإلمامه يسب فيحمل يف ) عليه السالم(  احلسناإلمام

  .بالعمل بالظاهر



٢٧٥

سائر  على قدر وجبيمل  وأفعل هو يمل فإذا  ر،كأذاه دفع املن أو  من حبس الظاملنسانص اإليختل أن  علىبناًءو

  .نيوجب السقوط عن اآلخري ان البعض الي عص ألنر،ك عن املني بشرائط النهنياملسلم

  



٢٧٦

 ،م الأة يعطاء الفدإب جيفهل  ،كطلقهم املشرأ مث نيسراء املسلمأة عن ي فدكجعل للمشر لو): ١١٤ مسألة(

  .احتماالن

 ء ماله، فاليون هذا الشكين  أاألمر ىملاله، فمنته حرمة  الافر احلريبك الألن  واحد؛رياختاره غ و، بالعدم:ليق

  .ه لهؤعطاإب جي

  .العرض ون حمترم املال والنفسكين مل إ وث الغدر بهيحاداأل  يفيقد  وه نوع من الغدر ألن،وب بالوج:ليقو

لقاء الفتنة إ أو ،ني صف املسلمملقاتلة يفا أو ،عورة على الداللةكجله، ء اعول أليجنز الشأ فولو جعل له جعالً

عدم ية ي باب الفدقال يف أنه ه، معؤعطاإب جي: واهر اجل قال يف،افر حريبكاحلال هو  و،أشبهما  أو فار،ك النيب

عقدنا  إذا كذلك وسائر العقود واحد، وجارةة واجلعالة واإلي واضح، بل باب الفدريله؛ والفرق غ عطائهاإوجوب 

قلنا بعدم وجوب  إذا نا،إطالقفار، مث اطلقوا، جاز عدم كنا ألسراء الإطالقمقابل  يف ،نيسراء املسلمأ إطالقمعهم 

  .الوفاء

نها مأإذا ) عليه السالم( ني احلساإلمامتل ا  قُليت احلربة ااإلمامعطاء إما ورد من كمانة، داء األأما ورد من و

  .س غدراًيل عدم الرد بأن قلنا إذا خالق،ألضرب من ا على  حممول،)عليه السالم( القاتل عنده

لزم من العدم مفسدة، وجب من  إذا ،أشبهما  وجرةاأل واجلعل وةيعطاء الفدإ والقول بعدم وجوب الوفاء على نعم

  .يباب العنوان الثانو

  



٢٧٧

 للعلم عهميف عن مجكب الجي متعدد، فهل نيمان، مث اشتبه ب األنيكحد املشرجعل املسلم أل نإ ):١١٥ مسألة(

 احملصورة ريالشبهة غ نيب وف،ك الشبهة احملصورة فالنيفصل بي أو ،)١(مر مشتبهأل ك لا ألتلزم القرعة، أو ،مجايلاإل

  .لاأقو احتماالت، بل ،فكلزم الي فال

  . لكمر مشأل ك لا أل،رعةبعد القيال و

 أاحلدود تدر  ألنرفع احلد،ي، طراف حمصورةانت األك و،هرياشتبه مستحق احلد بغن إ ، باب احلدودنعم يف

  .بالشبهات

  .هو املسلم قبل الفتحنه إ :ل منهمكحدهم قبل الفتح، مث قال أسلم ألو  م ماكعرف حيمما تقدم و

  

                                                

.٢ ح كيفية احلكمأبواب من ١٣ الباب ١٨٧ ص١٨ ج: الوسائل)١(



٢٧٨

 ة، اتبع ظاهر اللفظ عرفاً يفياجلز كخذت منأ الّإ وكوطن إىل رجعتن إ :افرك للاإلماملوقال ): ١١٦ مسألة(

الوطن،  إىل وجب خالف الرجوعي حنوها ال وبقاء السنة أن  حىتطان،يهر من البقاء االستان الظاك فإن مقدار البقاء،

  .ان املتبع الظاهرك الّإثر، وكأ أو  سنةين بقإ وة منهيمل تؤخذ اجلز

  .ثباتاًإو أاً يد نفيحدالت يف ليق  ماالم يفك تعرف الكمن ذلو

  .ةياجلز  عدماألصلان ك الظهور  يفكش ولو

 ة يفيا جارأقد تقدم  و،مان األ مسائل شبهةخذ، ملا تقدم يفان الالزم عدم األك شبهة حمتملة كانت هناكولو 

  .النفس واملال والعرض

  



٢٧٩

  : ه فروعيالعدو، فف على ساعدهيجعالة ملن  م املسلمكجعل احلا إذا ):١١٧ مسألة(

  .ة اجلعالةيفيك و،اعول له و، واعول،اجلاعل

 أو ،اإلمامالرسول وكصالة ان باألكة اجلعل، سواء يخلصوص أو ش عاماً،يده شأن اجلي بيما اجلاعل فهو الذأ

   .مطلقاً أو شيادة اجلينائبهما لقكابة يبالن

الم كها فالريغ وةيواحلر  والعدالة والرجولةسالماإلكسائر الشرائط وأما  ،اريالبلوغ والعقل واالخت: هياملشروط فو

  .د تقدمق و،صل النائبأ الم يفكالكها يف

جعلهما  إالّ صحيال مل إ و،شترط االنضماميمل ن إ ،ل واحد منهماك صحت جعالة ،ش قائدانيان للجكولو 

  .منضماً

علم اعول له البطالن، إذا  إالّ ،جرة املثل الحترام العملأ إىل  فالظاهر الرجوع،بطلت جعالته وحدمهاأجعل وإذا 

  .حنوها وجارة الفاسدة باب اإلما فصل يفك، ئاًيه شريغ على ستحقي هدر عمل نفسه فالأنه أل، ئاًيستحق شي فال

 كق فليالطر على فالن ايدللتنا ن إ :قوليان ك، اًعام أو اصاًخافراً، ك أو ون مسلماًكي أن جوزياعول له، فوأما 

   .ذاكق فله يالطر على من دلنا: قولي أو ذا،ك

  .من الشرائطباب اجلعالة  يف ركاعول له ما ذ يف شترطيو

  .هيالم فك تقدم ال،م الأب الوفاء له جياً، فهل يافراً حربكان اعول له كوإذا 

ل ك يف إشكال ال، موال الدولةأون من كيقد  ومة،يون من الغنكيقد  وس اجلاعل،يكون من كياعول، فقد وأما 

  .كذل

   .)١(مواهلمأ على الناس مسلطونن  فأل،س اجلاعليكونه من كما أ

ما إو املنقوالت،كنهم يماً بيتقسما إ ،نية حقاً للمسلميالبق وانت حقاً للخمسكن إ وامة، فأليونه من الغنكأما و

  استثناء  على لين دل الدلك، لراضياألكمنفعة هلم 

                                                

.٢٧٢ ص٢ ج: حبار االنوار)١(



٢٨٠

  . باب اخلمس يفور مفصالًكهو مذ ما على اجلعائل،

ما  أو ،نية مصاحل املسلميمتش وجل الربح الدولة ألتاجر بهيما  أو ل اهللا،يسهم سبكموال الدولة أونه من كوأما 

 هذا أذوناً يفش مين قائد اجلكيمل  إذا  نعم،نائبهاإلمام أو  هو يس الدولة الذيا بنظر رئأن املفروض  فأل،ك ذلأشبه

  .جازةاإل إىل اً احتاجيان العمل فضولكاجلعل 

موال أع يفار فله مجكس اليمن قتل رئ: قولين أكمة، يلغنان من اك إذا ماي ف، اجلملة يفون اعول جمهوالًكوز جيو

ملا ورد  ،)٢( عن الغرر)صلى اهللا عليه وآله(  النيبيشمله يال و ،)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿: لي، بدلالصحةصالة س، أليالرئ

  .مة اهولةيالربع من الغن أو ش الثلثية من اجليجعل للسر )صلى اهللا عليه وآله( أنه من

  .ه خالفاًيعلم فن  ال:ىعن املنتهو

  . الذمةون يفكيقد  و،ناًيون عكيعول قد ا مث إن

، معجالً أو ان مؤجالًكجله، سواء جناز اعول له اعول ألإ ى لزوم الدفع لد يفإشكال الذمة فال يف انك إذا ماأ

  .ربعد شه أو ومينار هذا اليباب احلصن فله مائة د على من دلنا: لو قال ماك

ئ، ها طاري علأطريقد  و،مؤجالً أو  الوعد حاالًى فالالزم دفعها لدئ،ها طاري علأطري ناً، فقد اليان عكإذا وأما 

  .حنوها أو اعيض أو سرقة أو ن منها لفراركعدم التم واألمان، واملوت، و،سالماإل: قسامأ على ئالطارو

 سالماإل وسالماإل اجلعالة قبل  ألن،نه استعباداًيعول له عستحق ايسلم العبد اعول جعالة قبل الفتح، فهل أفإذا 

  مة يستحق قي أو ، االستعبادنايفي ال

                                                

.١اآلية :  سورة املائدة)١(

.١٣ ح من أوباب عقد البيع وشروطه١٢ الباب ٢٦٦ ص١٢ ج: الوسائل)٢(



٢٨١

قل أ أو ،املثل إىل فسد اعول رجعفإذا  عمل املؤمن حمترم،  ألنجرة املثلأ أو ،نيالع إىل أقربا  ألاعول

قل مل أجرة املثل أانت كوإذا   ا،يه رض ألنهايد علزيقل مل أمة يانت القكفإذا  ،جرة املثلأ ومةين من القياألمر

   مقابل ما عمله من العمل احملترم؟جرة املثل، يفأ إىل وجب الرجوعية  فساد املعامل ألن،ثر منهاكأستحق ي

 بذاا نيصل العحيمل ن إ نهأ ب،دييحنو التق على ني بالعاان الرضك إذا  مانيل بي التفصقربان األكن إ واحتماالت،

 يد، بقيفات املطلوب املقفإذا حنو تعدد املطلوب،  على نيان الرضا بالعكن إ و،باملثل، فالالزم املثل إالّ رضي مل

  .مة، فتأمليالق أو هو املثلو ، األولاملطلوب

ل ين، والتفصياألمر أقلمة واملثل ويان مضموناًً، واحتمل القكط يان بتفرك فإن مات العبد اعول جعالة،وإذا 

  .قدماملت

ان ك وقول، على ه،ريخذه من غوجه أل اعول له، فال على ه تلف ألن،ن مضموناًكيط مل يان بدون تفركن إو

  . العدماألصل فكولو ش. ما تقدم على مةيق أو  العمل حمترم، فالالزم الوفاء به مثالً ألنالقول اآلخر، على مضموناً

له أمان  فهذا العبد اعول جعالة ال ،مطلقاًمان األ على  لهقدم حق اعوليقبل الفتح، فهل مان حصل األوإذا 

مة، يق أو ء مثالًيله ش وأتفاء املوضوع، ن الاملوتكء للمجعول له، يش ال ومانقدم األي أو مان،األ على لتقدم اجلعل

  ؟ني احلقنيمجعاً ب

نهما يوط احلق، فاجلمع بال وجه لسق ومفوت ملوضوع االسترقاق،مان  األ ألن الثالث،قرباحتماالت، واأل

  .مةيالق أو املثل إىل الرجوع

  .حنوه أو ن منها بالفرارك صورة عدم التموجه احملتملة يفمما تقدم ظهرت األو



٢٨٢

ان اعول كموضوع لالسترقاق، سواء  ث اليسلمت قبل الفتح، حأة، فيان اعول جاركلو  ما ظهر حال ماك

  .مسلماً أو افراًكله 

  . جائزريافر غكة املسلمة للي زوج ألنافراً،كان اعول له ك وت ولو بعد الفتح،سلمألو  حال ماو

 قد ال و،ذاكق فله بعد الفتح يالطر على من دلنا: ما لوقالكالفتح،  على ون اجلعل متوقفاًكيفقد  ة اجلعالةيفيكما أ

  .ذاكق فله يالطر على من دلنا: ، بل قالكذلكون كي

ث تعذر، فهل ين حكل وان الفتح ظرفاً استحق،كن إ وئاً،يستحق شيداً مل يتح قفلصل احيمل  و األولانكفإذا 

  . احتماالن،ثبتي أو صل،حي ظرف اجلعالة مل  ألنسقطي

مل  وفرك بالد الئاً يفيان اعول شكن أب الإن، وكمأن  إجعل له عطاء اعول له ماإ، فالالزم ان الثاينكوإذا 

  .لةأ بعض فروع املسه يفيالم فكن، مما تقدم الياألمر قل أوأاملثل،  أو ،مةيالق أو ،قوطالس: صل الفتح، فاالحتماالتحي

  .تاب، واهللا العاملكاً مع وضع الي منها ذا القدر، متشيتفكنا نكة املناقشة، لريثكة الفروع، ريثكلة أواملس

  



٢٨٣

  .اًي بلوغاً شرعني بالغريوالداً غأ وونون نساًءكيقد  و،ونون رجاالًكي قد ىساراأل): ١٠٨ مسألة(

  .الم حوهلمك الأيتيما الرجال فسأ

 ، اتباعاً لعمل رسول اهللانية املسلمريانت سك فقد ،ةًريس ونصاً واًإمجاعقتلون ي م ال فإ،يالذرار والنساءوأما 

تلُوهم حيثُ اقْو﴿: رج عن عمومخيذا  و،انت احلرب قائمةكن إ وظفروا م، إذا عدم قتلهم )صلى اهللا عليه وآله(

موهم١(﴾ثَِقفْت(.   

 إذا سترقهمي )صلى اهللا عليه وآله( انك و، عن قتل النساء والولدانى )صلى اهللا عليه وآله( النيب أن ىاملنتهن فع

   .سباهم

 ةأ عن قتل املريه، النهريغ وايرامراء السأ باب آداب ، يفكاملستدر وضة رواها يف الوسائليات مستفيروايف و

 ،كش العقاب فرع القلم، والقتل عقاب بال ذإ ،هيعقاب عل فال ،)٣(مرفوع عنه القلم أنه  الصيبد يفيزيو ،)٢(والصيب

  . رقابة املسلمون يفكيونه كفر، لكصه من الي لتخلؤسريامنا و

انت كلو  أنه ماك ،م واملهاألهمعمل بقاعدة  الّإقتلهما، و على توقف الفتحيمل  إذا الصيب وةأقتل املري ال إمنا همث إن

  .عدم القتل املهم على ا تقدم فإ الفتح،ريهم غأ ىخرأجهة 

  .سالماإلال  و،اإلميانال  وال االستمرار، وة،ي االسترقاق النشترط يفيال و

                                                

واب جهاد ب من أ٢٥ الباب ٢٠٨ ص١١ ج:والوسائل.  من النساء٩١ من البقرة، و١٩١ و، من سورة التوبة٥ اآلية  املتخذة من)١(

.٤ حالعدو

. جهاد العدوأبواب من ١٥ الباب ٤٣ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٩ ح باب التسعة: اخلصال)٣(



٢٨٤

 االسترقاق، ة يفيافكطرة ي االسترقاق، بل الس يفكة التملين إىل حاجة صالة عدم اشتراطها، فالة فأليما النأ

 ه ال ألنال اخلاص، و،نيل املسلمكتحقق لي  العام الكاملل أن ة واحلالي بدون النكن التملكميف يكنه أ بشكالواإل

م ي، والتقسيالذرار واموع، موع النساء إىل هو حاصل بالنسبة و، عريفكاملل نأم، مدفوع بيقبل التقسون كي

  .صيوجب التخصي

  .ةيالن على تتوقف  عرفاً، الكرة عن املل عباي هة اليتي العرفضافةاإل أن من املعلومو

  .املقام يف ال خمرج وباملخرج، إالّ ثبت دام إذا هن، ألكضر فراره بامللي ة، الأاملر أو الولد فروإذا 

 يف ماك، ك ملا استرقه اخللفاء معاملة املل) السالممعليه( ئمةثبت متواتراً من معاملة األ ، ملااإلميانعدم اشتراط و

ملا ورد من اشتراء  و، هاشمحصة بين وعتق حصتهأ وأنه  الفرس،ىسارأ و)عليه السالم( نياملؤمن أمري ماإلماقصة 

عليه ( ي املهدمأمنهم  واسطة حروب اخللفاء، بوكوتوا من بالد الشرأن يماء الذاإل ودي للعب) السالممعليه( ئمةاأل

  .خيوارالت يف ة الواردةريثك من القصص الك ذلريغ و،) والسالمصالةال

 احلرب، رياسترقوا بسائر الوسائل غ أو فار بعضاً فاسترقوا منهم،كلو حارب بعض ال ماك، سالماإلعدم اشتراط و

 ،)عليه السالم ( عن جعفر،وينكرواه الس  منها ماالمهم، اليتك املنقول يف مجاعاإل إىل ضافة باإل،دلةفلجملة من األ

نا قبل يلإا عبد خرج ميأ: الطائف قال أهل ث حاصريح )هللا عليه وآلهصلى ا( النيبن إ :) السالممعليه( عن آبائه

فر بعضهم كال أهل ةي عبودسالماإلقبول  على دليمما  .)١(نا بعد مواله فهو عبديلإا عبد خرج ميأ ومواله فهو حر،

  .لبعض

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٤٤ الباب ٩٠ ص١١ ج: الوسائل)١(



٢٨٥

   .)١()هصلى اهللا عليه وآل(  من رسول اهللا،)عليه السالم( ي عل عن،اتي عن اجلعفريحنوه املروو

  . اهللاءشا نإرها كذ إىل ة نأيتريثكات ي رواكهناو

 صحة معاملتهم بالنسبة  الواردة يفدلة بعض األطالق إل،كلذك أيضاً  املؤمن من الفاسقريسأحال  أن والظاهر

: منها خر اليت األدلةشملهم بعض األي  نعم ال، باب جوائز السلطانما يفكم، أعماهل يف نيثومانوا هم مأكن إ و،ضاًيأ

لزموهم مبا التزموا بهأ)أشبهما  وم بصحة طالقهمكلذا حت وهل اخلالف،أ وفارك الالوارد يف ،)٢.  

  :م حال النساء؟ احتماالنأل واملمسوح حاهلما حال الرجال ك املشىمث هل اخلنث

 هيم فك فاحمل،نساءلمن ا أنه معلي ال وخرج من النساء، ما الّإ ،)٣(﴾اقْتلُوهم حيثُ ثَِقفْتموهم﴿: أدلة إطالقمن 

  .طالقاإل

 لة حمتاجةأاملس و.نياألمر نيز قتله جاز استرقاقه، لعدم حالة متوسطة بجيمل فإذا  ، الدماءاط يفيمن قاعدة االحتو

  .بعد قرب االحتمال الثايني ان الكن إ والتأمل،إىل 

  

                                                

.٤ ح العدو جهادأبواب من ٣٧ الباب ٢٥٨ ص٢ ج: املستدرك)١(

.٥ ح مقدمات النكاحأبواب من ٣٠ الباب ٣٢١ ص١٥ ج: الوسائل)٢(

.١٩١اآلية :  سورة البقرة)٣(



٢٨٦

 على قامت الشهود ن، فلوياألمر أحد  علىدالة القاطعة الدلةلو اشتبه الطفل بالبالغ اعترب باأل): ١١٩ مسألة(

  . عدم البلوغاألصلف الإ و،كذل يف ةيافكنبات ة اإليرؤ و،م بالبلوغكالسن ح أو االحتالم أو نباتاإل

 ،)صلى اهللا عليه وآله( جازه النيبأ و،املشتبه م إىل نبات بالنسبةظة باإلي قربين يف مكسعد بن معاذ ح أن قد وردو

صلى اهللا عليه ( رسول اهللان إ : قال،)عليه السالم( أبيه  عن،)عليه السالم(  عن جعفر،يالبختر أيب رب خما ورد يفك

   .)١(يحلقه بالذرارأنبت أده جيمن مل  ونبت قتله،أالعانات فمن وجده  على ومئذيعرضهم  )وآله

 . الدماط يفيلالحت وصلقبل، لألي ال: ليق و.من قبله الّإعرف ي ه ال ألن،قبلي: لياالحتالم، ق أو  السنىولو ادع

  .من قبل شخص الّإعرف ي ال ل ماكقبول  على ليدل ه ال ألنأقربهذا و

 ريلمنا حول مسائل تأخكقد ت ومة،كال فالعالمة حمإ و،ثبت قبل فإن حنوه، ونبات بالدواء عجلة اإلىولو ادع

 حكامانت موضوعاً لألكا لو أ و)ثةيائل احلداملس ( بسبب الدواء يفةنبات والعاد اإلكلذك وه،ميتقد أو االحتالم

  .ريالتأخ أو مية حال التقديخذ باملعلم ال العالمة، لسقوطها عن العالمانت عالئم فالالزم األكن إ و،مكترتب احل

 د،يلو من بعد بعخي ربالء باالنبات، الك  يف)عليه السالم(  السجاداإلمامرواه العامة من امتحان  ما أن ال خيفىمث 

  .هي فكشيف يكربع سنوات، فأ كذا إذ عمره وربالءكيف ) عليه السالم(  الباقراإلمامان له ك اإلمامإذ 

  

                                                

 ،١ ح من جهاد العدو٥٢ الباب ٢٦٧ ص٢ ج: واملستدرك،٢ ح أبواب جهاد العدون م٦٥ الباب ١١٢ ص١١ج:  الوسائل)١(

.٢٧٧ ص١ ج:والدعائم



٢٨٧

 نيور البالغكالذ أن اجلواهر عدم اخلالف احملقق املعتد به، عليه ي الفقهاء، بل ادعنياملشهور ب): ١٢٠ مسألة(

  املنني باإلمام ريخيقتلوا، بل يعد انقضاء احلرب مل سروا بأن إ وانت احلرب قائمة،ك وسرواأن إ هم القتلي علنيتعي

  .والفداء واالسترقاق

  .تاب والسنةك بالكواستدل لذل

   :تعاىل قوله :والًأتاب، فكما الأ

اَآل ِريداُهللا يا وينالد ضرونَ عِريدِض تِفي األر ثِْخنى يتى حرأَس كُونَ لَهأَنْ ي ِبيا كَانَ ِلنمِكيمح ِزيزاُهللا عةَ وِخر 

 * ِظيمع ذَابع مذْتا أَخِفيم كُمسلَم قباِهللا س ِمن ابالَ ِكتلَو* قُوا اَهللا ِإنَّ اَهللا غَفُوراتباً والَالً طَيح متا غَِنمفَكُلُوا ِمم 

ِحيمر)١(.   

ا مإو  بعدأَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق فَِإما مناً إذا كَفَروا فَضرب الرقاِب حتىلَقيتم الّذين فإذا ﴿ :تعاىل قوله :اًيثانو

  .)٢(﴾ِفداًء حتى تضع الْحرب أَوزارها

للحرب ن إ :قولي أيب انك :قولي )عليه السالم( اهللا با عبدأ مسعت :ديز أيب  فخرب طلحة بن:السنةوأما 

شاء ضرب ن إ ار،يه باخلي ف فإن اإلمام احلالك تل أخذ يفريسأل كهلها فأثخن يمل  وان احلرب قائمةك إذا ،نيمكح

هو قول اهللا  و،وتمي حىت دمه يف تشحطيه كتري حسم مث ريرجله من خالف من غ ودهين شاء قطع إ و،عنقه

 ِهمأيديتقَطّع   أويصلّبوا  أويقَتلُوا  أنْ فَسادااألرض ِفي يسعونَ ورسولَه وِإنما جزاُء الّذين يحاِربونَ اللّه﴿ :عزوجل

ِخالٍفو ِمن ملُهجأَرأو   ا ِمنفَوناألرضي﴾)
   ري خي الذرياملخ أن ىتر الأ. )٣

                                                

  .٩٦ ـ ٩٤اآلية :  سورة النساء)١(

.٤اآلية : ة حممد سور)٢(

  .٣٣اآلية :  سورة املائدة)٣(



٢٨٨

 :ني التهذبيفو . خ ل)القتل( : بعض النسخيفو ،يفالکاما يف ك فركهو ال وء واحد،يش على اإلمام تعاىل اهللا

  .اء خمتلفةيشأ على س هويلو . خ ل)لكال(

 فإن هرب،ي حىت ليتطلبه اخل أن  الطلب،كذل: قال. األرضنفوا من ي أو :)عليه السالم( اهللا  عبديبفقلت أل

هلها، أثخن أزارها وأووضعت احلرب  إذا م اآلخركاحلو .كصفت ل و اليتحكامببعض األ عليه مكل حياخلخذته أ

ن شاء فاداهم إ ورسلهم،أهم في علشاء منن إ ار،يه باخلي فاإلمام ف،همأيدي ان يفك احلال فكلت على خذأ ريسأل كف

  .)١(داًيعب ن شاء استعبدهم فصارواإ و،نفسهمأ

ما إ ، قتلهنياحلرب قائمة تع وخذأذا  إريساألن إ :)عليه السالم( تيالب أهل نقل عن أنه رت العرفان،كنقل عن و

 والفداء  املنني باإلمام ريخذ بعد انقضاء احلرب ختأن إ ووت،مي ورتفيك حىت تري وهيرجل وهيديقطع  أو بضرب عنقه

   . منع القتل خاصةني احلال يفسالماإلن حصل منه إ و،ز القتلوجي ال وواالسترقاق

  .استدل به ة مايهذا غا

 ايفكسه خالف اإلياحلرب، ففم قتلهم حال ك حيأم، ك من احل األول الشقعدم اخلالف يف أما ه،يما ف خيفى الو

  .اما للبابظهر من عنويما ك، كوالوسائل واملستدر

  .ضاًيأ القتل يث زاد القاضي حنيتابكال...  يه خالف القاضيم، ففك من احل الشق الثاين يفى املدعمجاعاإلوأما 

 أن نكمي مل إطالقان لصدرها ك خاصة بقصة بدر، ولو ي فه األوىلةياآل أما ،اًإطالقهما يداللة ف تان، فالياآلوأما 

   نياملسلم فإن ،ة متامهاينيد قرعمل به بعي

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٢٣ الباب ٥٣ ص١١ ج: الوسائل)١(



٢٨٩

 أخذوا منهم الفداء،ي أو قتل منهم،ي العام املقبل ال ن يفكل وقتلوهم،ي أن نيوا بري فخاً،ريسأ نيخذوا سبعأ البدر يف

 نين املسلمك، لني واملسلمسالماإل ملصلحة  األولاألمر واهللا سبحانه قدم ،قتل منهم سبعوني العام املقبل ن يفكلو

 اي طلباً ملال الدنىسرأخذون األيف يكم أ، فعاتبهم اهللا سبحانه بكح هلم ذليبأ وا،ي طلباً للدن الثايناألمررادوا أ

 كذلكون كي األمر أن تب اهللا سبحانه من السابقك أنه ، ولو الاآلخرةون مرضاة اهللا سبحانه املوجبة لثواب كتريو

 هذا ال أن من املعلومو، بي حالل ط فإنهخذواألوا ما كأي أن بأس ن اآلن الكل وارهم،ياب بسوء اختألخذهم العذ

  .راده املستدلأ يم العام الذكرتبط باحلي

 مث إن ،احلرب متاماً على طريسي وضعف الطرف املقابلي حىت  احلربينهي أن ق لقائد احلربحي ال أنه من املعلومو

  .سراأل ان بعدكندب قتلهم 

 ،هميطرة علين السكمي حىت هميثرة اجلراح فكضعافهم بإ ثخنتموهمأ إذا حىت الظاهر منن إ ،ةيه الثانياآلوأما 

، املن وثخان والفداءم باإلكاحل أن ،)١(﴾حتى تضع الْحرب أَوزارها﴿ :ظاهر و،سرهأ بعد ريسرتبط بقتل األي هذا الو

  .ما رمبا زعمك ريتأخ ومية تقدي اآلس يفيانتهائها، فل وجل وضع احلربأل

  .ىقووجود املعارض األ و،معىن واضطراب املنت لفظاً و،ة السنديها عدم حجي، فف األوىلةيالرواوأما 

 ان هذا االضطراب الكن إ واضطراب املنت لفظاً، فقد عرفت وجود نسخ ثالثوأما  ،ة فواضحيعدم احلجأما 

  .ثياحلدضعف الثقة بينه كضر مبوضع الداللة، لي

 أن  علىاإلمام ريخ أنه )فركال(وهو   األوىل فالنسخة، حاليأ على ان لوجود القتلي بىتر الأقوله  أن والظاهر

  ل كس القتل يل وة قتلة شاء،يأفر كقتل بسبب الي

                                                

.٤اآلية :  سورة حممد)١(



٢٩٠

  . ىخرأة ميبعضها جلر وفركون بعضها للكي حىت ر،ء اآلخيتلف عن الشخيء يش على  منهلون

  . قتلريبعضها غ وس بعضها قتليل و،له قتلكن ك ل،لوان القتلأ ني باإلمام ريخ أنه )لقتلا(ة يوالنسخة الثان

 البعض د حبد آخر يفحي وقتل يف البعضي أن ال ،قتلواي أن  علىلكال يف اإلمام ريخ أنه )لكال(والنسخة الثالثة 

  .خراآل

 رمت من القتلكالئم ما ذيف يك )لسالمعليه ا( اإلمامل عن أس أنه ..).فقلت: (يقول الراو أن الظاهر أن ماك

  فالريسهرب األي أن معناهن إ :)عليه السالم( جابأ ف)١(؟﴾ِضاألرأَو ينفَوا ِمن ﴿:  حال مع قوله سبحانهيأعلى 

  .هيم فكذ احليتنف على مام قدرةون لإلكي

  .اقيف السخال...) نفوايو أ( نيب و..).قتلواين أ( ني بكيكالتف فإن ،االضطراب معىنوأما 

صه حبال احلرب يبعده، فتخص أو خذ حال احلربأم احملارب مطلقاً، سواء كهذا ح أن الظاهر أن  إىلضافةباإل

  .خالف الظاهر

  . باب احلدودما جتده يفكم اللص ك حكذل أن  على قامتدلةاأل أن ىعل

  . املقام مفقود يفيل قطعيبدل إالّ ا إليهارصي أن نكمي  المورهذه األو

 طلق سراحه تارة،أ و حال احلرب يفريسخذ األأ )عليه السالم( اإلمامن  أ فقد وردى،قوجود املعارض األووأما 

  يفيريوجود التخ على دليهذا  و،ربسراء بعد احلقتل بعض األ )صلى اهللا عليه وآله( النيب أن ما وردك ى،خرأقتله و

 يالبغ أهل ئة منف اليجاز قتل ذ إذا  فإنه،يالبغ أهل ئة من الفي قتل ذ يفاملناط إىل ضافة باإل،ني احلالت يفمورل األك

  .وىلأق يفر بطركال أهل  الفئة منيوزارها جاز قتل ذأوضعت احلرب إذا 

خذ الفداء أ وىسارأ )صلى اهللا عليه وآله( سر رسول اهللاأ: قالأنه ) عليه السالم( ني املؤمنأمري اإلمام عن يرو

  قتل املقاتلة ي أن  مننيكهللا باملشرظفره اأ إذا ري خماإلمام ف،منهم

                                                

.٣٣اآلية :  سورة املائدة)١(



٢٩١

 يفادي أن ىمن رأ وه،ي علمنهم من عليه  املنىمن رأ وهم السهام،يضرب علي والغنائم، يف علهمجي وأسرهميو أ

   .)١(نيله الصالح للمسلمك كفعله ذليما ي فيرأ إذا  به،ىفاد

  . حال واحد القتل والفداء يفني بيريالتخ على النص دالفإن 

   .)٢( فقتلهنيوم الصفي ريسأأتاه عمار بأنه ) عليه السالم( يل ععنو

ون قد قتل كيأن  إالّ له،ي سبىالشام خل أهل اً منريسأخذ أإذا ) عليه السالم( ي علانك أنه ،عن نصربن مزاحمو

   .)٣(لهيل سبخيمل  وة قتلهيعاد الثان فإن لهي سبىخلفإذا قتله به، يحداً فأه أصحابمن 

دخول   ال،زارها انقضاء احلرب متاماً أون املراد بوضع احلرب أالظاهر فإن ،ثناء احلربأان ك كذلن  أمن املعلومو

  .فترة الراحة أو ليالل

   .اًميركان كه  ألن بعضهمكف وسراءقتل بعض األ )صلى اهللا عليه وآله( الرسول أن قد وردو

ة ك مث هدده يفي بصق يف وجهه، حيلذ الرجل اكذل )صلى اهللا عليه وآله(  قتل رسول اهللاىخرأ قصة يفو

   .)٤(كخرجت من جبال امة ضربت عنقن إ :بقوله

 ال: قال و، األوىل املرةطلق سراحه يفأ أن ة، بعدي مرة ثاناحلرب إىل ث خرجياً آخر حريسأ قصة ثالثة قتل يفو

   .)٥(نيلدغ املؤمن من جحر مرتي

   .)٦(رجاهلم) لهصلى اهللا عليه وآ( ة قتل النيبظي قر قصة بينيفو

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٢١ الباب ٢٥١ ص٢ ج: املستدرك)١(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٢١ الباب ٢٥١ ص٢ ج: املستدرك)٢(

.٤ ح جهاد العدوأبواب من ٢١ الباب ٢٥١ ص٢ ج:املستدرك )٣(

.٢١ ،٢٠ح...  نوادرهأبواب من ٦١ الباب ٢٦٨ ص٢ ج: املستدرك)٤(

.١٩ح... نوادره أبواب من ٢١ الباب ٢٦٨ ص٢ ج: املستدرك)٥(

.٣٧٧ ص١ ج:اإلسالم دعائم )٦(



٢٩٢

صلى اهللا عليه (  قصص حروب رسول اهللايفو، كاملستدر و يف الوسائلىسارم األكها مما جتده يف باب حري غىلإ

   .بعدها أو  حال احلرب مطلقاًيريل التخك مما ظاهر ال)عليه السالم(  عليحربو )وآله

  . األوىلةياحتمال احتادها مع الروا وها،ضعف سند إىل ضافةرت العرفان، باإلكة ي رواعرف وجه النظر يفيمنه و

لف أمائة  أو خذ عشرة آالفأ لو  فإنه،ة جداًين العقليبعد عن املوازي اى مطلقاً ممسرقتل األ أن  إىلضافةهذا باإل

 نيب و احلربريسأ نيالفرق بن من ما تعارف اآل أما ،وزارهاأما مل تضع احلرب يقال بقتلهم في أن نكمي، فهل ريسأ

ار يعطاء االختإ ارم فإطالقمن  سوأأه إطالقون كي ريسلعل األ إذ ضاً،يأة ين العقلي خالف املوازكاحلرب فذل جمرمي

  . جمرم احلربإطالق املصلحة يقد تقتض أنه ماكة، ين العقلياملواز إىل أقرب سالماإلما صنعه ك اإلمامد يب

  



٢٩٣

مل  إذا  خاص مبا،وزارهاأتضع احلرب  أن سر قبلأ إذا ريسم بقتل األكاحل أن  الفقهاءنياملشهور ب): ١٢١ مسألة(

  .ربعة األدلة باألكاستدلوا لذل و،االستراق والفداء أو املن عليه ى بل جر،قتليسلم مل أإذا  أما سلم،ي

املسلم كه خروج يف كش أو علم بعدم خروجه ما أما خرج، ة عن القتل، خرج منها مايات الناهي فاآل:تابكما الأ

  .ةيات الناهي اآل دخوله يفاألصل فريساأل

 إله قولوا الي حىت قاتل الناسأ أن مرتأ: قال )صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا  منها ما،اتي فروا:السنةوأما 

   .قالوها عصموا من دمائهمفإذا اهللا، إالّ 

   .)١(سلم فقد حقن دمهأ إذا ريساأل: )عليه السالم( نياحلس علي بن  عن،يخرب الزهرو

فار ك الإطالقمبقابل  أو ن،يواملراد بعبد .نيسلم برجلأاً ريسأ ىفاد )صلى اهللا عليه وآله( النيبن إ :ىعن املنتهو

  .ظهرأول األ و، عندهمنين مسلميريسأل

، إشكال ال و بل،هي علمجاع اإلىرة واملنتهك بل عن التذ،هيجده فأخالف  بال:  اجلواهر فقد قال يف:مجاعاما اإل

  .داللةً أو ضعفها سنداً على خبار جرب األ يفيفكيمثل هذا و .ىانته

 كحصل ذلفإذا ة، ميركة الي اآلما يفك ،نيلمة اهللا واملستضعفكالء عإجل ارب ألحي إمنا سالماإلن  فأل:العقلوأما 

سقوطها  على ليلدل ديمل  وها،ؤ بقااألصل ف، والفداء واالسترقاقاملن: خر الثالثة األحكاماأل أما ،ن وجه للقتلكيمل 

 القاعدة جوازه بعدم منافاة ىان مقتضكعدم جواز القتل، ل على لين دلكيمل  واألصلنا حنن وك بل لو،سالماإلب

  . للقتلسالماإل

                                                

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٢٣ الباب ٥٤ ص١١ ج: الوسائل)١(



٢٩٤

  قصة زنا النصراين الثالثة، ملا ورد يفحكاملرفع األث ي احلديفكي ن الكل ،)١(ث اجلبيد عدم القتل حديؤيقد و

  . فتأمل،)٣(﴾فَلَما رأَوا بأْسنا قالُوا آمنا﴿ : تعاىل لقوله،)٢(هإسالمنفعه يفلم  سلمأث يباملسلمة ح

 عليه دل واملشهور، على االسترقاق و والفداء املننيهو ب إمنا أسر بعد انقضاء احلرب ـ إذا  ـيريالتخ مث إن

 يف )صلى اهللا عليه وآله( ة النيبريضوح ساالسترقاق فلووأما  ة،ميركة الي اآلرا يفك والفداء فقد ذاملن أما ل،يالدل

  .سراءان استرق األكث ياحلرب ح

  :قوال أخرأ كهناو

  .دي بعريغ أنه قد عرفت و،ي قال به القاض،ادة القتليز: ولاأل

ان كا ذإما يهو ف إمنا  الثالثةني بيريون التخك من ،تبهك بعض خ يفيبن محزة واملختلف، تبعاً للشما عن ا: الثاين

 والفداء ة احلاصرة للمنيظاهر اآل إىل لعله نظر والفداء فقط، أو  باملنيريتخل فاتايبك ريان غكإذا  أما اً،يتابكافر كال

  .تايبكصه باليص فالالزم ختيل خارجيد االسترقاق من دليمنا استفإ و،نيك املشرنيون احملاربكصورة  على لهايبترت

  .ضاًيأ يني الوثن يف استرقاق النساء يفالإشكال  و خصوصاً،ما يف هذا الوجهال خيفى ن كل

  مانيل بي التفصيأسلم سقط عنه االسترقاق، أ أنه إذا ل،يالق إىل نسب أنه  املبسوط منخ يفيما عن الش: الثالث

  .سالماإل الثالثة، واستدل له بشرف حكامسلم فأحد األيمل  إذا  مانيب و،سلمأإذا 

   .ال خيفىه ما يفو

  نأ من يمبا روو

                                                

.١٦٦ ص١ج:  كرت العرفان،٢٣٠ ص٤٠ ج:نوار حبار األ)١(

.٢ ح حد الزناأبواب من ٢٣ الباب ٤١٥ ص١٨ ج: الوسائل)٢(

.٨٤اآلية :  سورة غافر)٣(



٢٩٥

ونه لعدم صحة ك على ليدل النه إ :هيف وسلم،أث يسر ح بعد األالًي عقىفد )صلى اهللا عليه وآله( ول اهللا رس

، كما ورد النص بذلك ،نيرهكاحلرب م إىل واؤهاشم جا بنو و، خصوصاًيريقسام التخأ أحد االسترقاق، بل هو

  .علمأ، واهللا وىلأهم يف عليان التخفكف

  



٢٩٦

باب احلدود، مما ظاهره االختصاص، واحتمل  يف كونه بذلكورد  ف، ملايقتل بالسال أن الظاهر): ١٢٢ مسألة(

ون احلصر  إىل كدلةصراف األ ألنكذل و،حنوه ويهربائك اليرسكالك ،أشبهما  وبعض الفقهاء جوازه بالرصاص

  .مةكات حمطالق فاإل،حنوها وغراقلقاء من الشاهق واإلمقابل احلرق واإل يف اًيضافإ

  .ان؟ احتماالنكف يك أو ،شهور فهل القتل بضرب العنقن قلنا باملإو

ل يدل الصلب، فال أو يرسكه فقتله بالري غنيب و فقتله بالرصاص،يرك العسنيفعله القانون من الفرق بيما ما أ

  .هيعل

  . القتل والصلبني بيريمة، فالتخدة املتقي الروارية حسب تفسيقلنا بظاهر اآل مث إن

جعل  أو ه،يرجل و املصلوبيدي دق ميالقد يف ان املعتادكن إ و، صلباًيسميانت مما كة يفيكة يأواملراد بالصلب 

  .د ربط حبل املشقة بعنقهي اجلد واملعتاد يف،حنوه واًيسبوعاً حأ يرمبا بق أنه  حىتوت،مي حىت قهيتعل وردانهأ عود يف

  .فت به العلماءيمل  و ظاهرهري فسر بغين النفك، لي النفنيب و الثالثةني بيرية التخيظاهر اآل مث إن

 اإلمام ىرأ إذا نك باب اللص، لن التزمنا يفإ و الباب،هذا يف  باب اللص، فالالزم قطع النظر عنه به يففيتأنعم 

 ،ة خاصةيفيكوز املن بجي ووز املن املطلقجي ذإ، فراد املنأ أنه أحد ة بل من بابيمن باب اآل  ال، صالحاً جازكذل

  . بالذهابيالوحش )صلى اهللا عليه وآله( مر رسول اهللاأقد  و.كذل حنو أو للحجز أو للسجن أو ينفاملن املقارن للك

 من باب املصاحل املرسلة اليت  ال،رفاكف باليك، فنيفراد املسلمأ إىل صح من باب املصلحة العامة بالنسبةي أنه ماك

   دلةقول ا، بل من باب انطباق األن ال



٢٩٧

  .لة مفصالألمنا حول املسكقد ت و،حنوه وضرر الل يدلكالعامة، 

 أو نف،جدع األ وأ، ذناألصلم  وأ، ني العأفق أو ،بقر البطنكورة، ك املذمور األريمام غق لإلحي ال أنه مث الظاهر

  . عن املثلةيالنه هو وحرمته، على لي بل الدل،جوازه  علىليه ال دل ألن،أشبهما 

ل ي ق،صلحأ كان هناك إذا حاألصلبد من مراعاة  ال أو  صرفاً،اإلمامد يالثالث ب أو ربع األني بيريمث هل التخ

ة يرعا و، األولوالظاهر. نية صالح املسلميرعا عليه لزمي اإلمام  ألنل بالثاينيق وة،ياالرو وةي اآلطالقول إلباأل

 اإلمام ري غهذا يف و،حاألصلفعل ين  أفساد، الفعل الي ال أن  عليهلزمي اإلمام ذإ، ىخص من املدعأل يالصالح دل

  . الصالح طريفضل يفالفا على ح املفضوليفهو مرته عن الفساد املراد به ترج الّإ و،األصل

 مورد قتله يفيمث  أوالً هينفي أو لبه،صيمث  أوالً قتلهيان ك، مورالثالثة من األ أو ني االثننيق لالمام اجلمع بحيهل و

ة يقيحنو احلق على موراأل أحد ةياملستفاد من اآل إذ  الظاهر العدم،،صلبهيمث قتله يرجله مث  ودهيقطع ي أو ،يوجود النف

  .اخللو أو ل اجلمعي سبىعل ال

  .  لنفس العلة الفداء والقتل مثالًنيق له اجلمع بحي ال أنه ماك

 من ،ال؟ احتماالنم أ كصح ذليالفداء، فهل  إىل هي رأريغمث ت عليه من أو ،املن أو القتل إىل هي رأريغولو فداه مث ت

 ،كار له بعد ذليخ  فالموراأل أحد اختارفإذا ، ي بدويرين التخ أالظاهر أن من و، الشامل لآلن الثاينيري التخإطالق

  .هذا هو الظاهرو

  



٢٩٨

حرمة قتله،  ووجوب قتله، وجواز قتله،: ه احتماالتي فف،يافر عن املشك الريسلو عجز األ): ١٢٣ مسألة(

جوز له ي فاإلمام نيل بي والتفص،ب قتلهجيمل  أو زجيمل  الّإجب قتله، ويلتحق بالعدو في أن فيخ  إذا مانيل بيوالتفص

  .وز له قتلهجي ه فالري غنيب وقتله،

صالة جواز قتل أ ب، القول بهىخرأتب ك وةركالتذ وىعن ظاهر املنته و، ظاهر الشرائعما يفك ،استدل لالول

الئم ي هذا ال أن ال خيفىن كل ،)١(﴾اقْتلُوهم حيثُ ثَِقفْتموهم﴿: طالقره، إلايما تقدم اختكبعد احلرب،  حىت ريساأل

  .زارها أووضعت احلرب أن  بعدريسخذ األأ إذا عدم جواز القتل على لة السابقة من بناء املشهورأاملس يف ما تقدم

اقْتلُوهم حيثُ ﴿: إطالقىل  إضافة باإل،، فهو حمل خطركتر ذاإ، باحتمال التحاقه بالعدو استدل للثاينو

موهمله قائالًدن هذا االحتمال مل جنك ل،﴾ثَِقفْت .  

ها، بعدم جواز ريغ والدروس والروضة وة والسرائر والنافع واللمعةيهو املنقول عن ظاهر النها و،استدل للثالثو

  .لة السابقةأاملس يف ما تقدمكوزارها، أقد وضعت احلرب  وخذأ إذا ريسقتل األ

 حممل، كن معكيمل  وي املشناً فعجز عريسأخذت أإذا  :)عليه السالم( نياحلس علي بن  عن،يخبرب الزهرو

نجرب بعمل من تقدم، ينه كفاً ليان ضعكن إ وسندهو .)٢(هي فاإلمامم ك ما حيتدر  الكنإتقتله، ف ال ورسلهأف

  .خبار اآلحادأعمل بي  اليس الذيدرإخصوصاً ابن 

   .ة املتقدمةيف منه، فللرواخيمل ن إ لعدم جواز قتله أما واستدل للرابع،

                                                

.١٩١اآلية :  سورة البقرة)١(

.٢أبواب جهاد العدو ح من ٢٣ الباب ٥٤ ص١١ ج: الوسائل)٢(



٢٩٩

سألته :  قال)عليه السالم( هي عن أخ،سناد عن قرب اإليجعفر املرو علي بن ف، فلخربيخن إ لوجوب قتلهوأما 

لحق العبد ي أن خاف املسلمون و،يع املشيستط أال: ، فقال العبدكرض الشرأ هو يف واًك عبداً مشرىن رجل اشترع

   .)١(خافوا فاقتلوهإذا  : قال،ل قتلهحيالعدو أب

   .)٢( العدو، حل قتلهعينيلحق القوم، ي أن خافإذا  :قالأنه  إالّ ،هيخ عن مسائله ألي اآلخر املروهخربو

مل  ويطق املشيرض احلرب فلم أ اً يفك مشري اشترنيرجل من املسلم قال يف أنه ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عنو

   .)٣(دعهي ال وقتلهي:  قال،نيكلحق باملشري أن هكترن إ خاف وه،يمله علحي د ماجي

ة يولوأ على  بناًء،قسمت أن بعد و،قسمي أن مة قبليطق املسلمون محله من الغنيمل  مايفعل في أن ينبغي كذلكو

  . مقام توهم احلظريفونه كب ال اجلواز املستفاد من الوجو على نةيون اخلوف قرك وة،يه من مورد الروايما حنن ف

بدون اخلوف، فمع  حىت لة السابقةأ املسما تقدم يف على ،ريسقتل األي أن هق لحي اإلمام بأن ،استدل للخامسو

  .ة السابقة املنجربة بالعمليوز، للرواجي  فالاإلمام ريغ أما .وىلأاخلوف 

ن وضعت احلرب  أبعد حىت تل احملاربه، ملا عرفت من جواز قريمام وغ جواز قتله بدون اخلوف لإلقرباأل: أقول

  .وزارهاأ

 ني عدول املؤمن ألن،اإلمام ريلغ حىت ، وجبنيونه صالحاً للمسلمكحد  إىل وصل اخلوف فإن ما مع اخلوفأ

  ن مل إ و، مع فقده وفقد نائبهاإلمامقومون مقام ي

                                                

.١١٣ص: سناد وقرب اإل،٤ حعدو جهاد الأبواب من ٢٣ الباب ٥٤ ص١١ج:  الوسائل)١(

.٤ ح جهاد العدو ذيلأبواب من ٢٣ الباب ٥٤ ص١١ج:  الوسائل)٢(

.٤ ح جهاد العدو ذيلأبواب من ٢٣ الباب ٥٤ ص١١ج:  الوسائل)٣(



٣٠٠

  . فتأمل،)١()السالمعليه (ة عن السجاد ية السابقة املرويل وجوب قتله، للرواكشيالصالح  إىل صلي

جمرد  خوخة، اليالشكحنوه  أو ان ملرضك ولو ،قلته امللحقة له أو يراد مطلق عدم املشي يالعجز عن املش مث إن

  .حنوه أو جرح أو  الرجلمرض يف

  

                                                

.٢ ح جهاد العدو ذيلأبوابمن  ٢٣الباب  ٥٤ص ١١ ج: الوسائل)١(



٣٠١

 أنه هي اجلواهر عدم اخلالف ف يفيتله، فاملشهور بل ادعق فإنسانبدره  ، لوريسز قتل األجي مامل يف): ١٢٤ مسألة(

  .فارةكال  وةيد عليه ترتبي  فال،افركهدر، لعدم احترام ال

  . ان قتله حمرماًك إذا انيعص أنه كش ال و حمله،ما حقق يفكان يل عصكه ل ألن، عليهريالظاهر ترتب التعز: أقول

ا احتمل  فرمبن مسترقاً،كي ولومل ،كتالف للملإه  ألن، لزوم الثمن يفشكال اإلينبغي  مسترقاً، فالريسان األكمث لو

وجب تلفها الضمان، ية، مما ياخلل إىل تلف اخلمر املائلةكالفداء، فهو  أو ل االسترقاقي سبه يف ألنوجوب الثمن

 ،اإلمامسترقهم ي أن ن هم بصدديسراء الذتلف األأقال بعدم ضمان من ي أن نكمي ملثله، فهل ديالعلى  ليلشمول دل

  .أخذ منهم الفداءيأو 

 عرفاً  األولةيالقتل، ملال أو بصدد املن أو االسترقاق، أو ةيالفد خذ أ بصدداإلمامان ك إذا ا منيتمل الفرق بحيو

  .هاًيان هذا االحتمال وجك لى ولوال عدم اخلالف املدع،دون الثاين

جازة تالزم عدم الدابة الصائلة، واإلك، كجازة الشارع ذلان هدراً، إلك فقتله إنسان قتل ريسراد األأنعم لو 

  .موال الناس بضمانأل كأوز جيث يل املخمصة حكأ ما يفك الضمان، تنايف جازة الاإلن إ قالي مان عرفاً، فالالض

  



٣٠٢

  بل نسب،د قتلهيرأن إ وشة لهيئة وسائل املعي وهيسق وريسطعام األإ الفقهاء وجوب نياملشهور ب): ١٢٥ مسألة(

  .نيملتأخرعن شاذ من ا الّإ عنه اخلالف ي، بل نفصحابظاهر األإىل 

  يطِْعمونَ الطَّعام علىو﴿ :لته عن قول اهللاأ س،)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،ريبص أيب حةي بصحكستدل لذلاو

 انك )عليه السالم( اًيعلن إ :قال و،قدم للقتليان كن إ وطعمي ريساأل: قال و.ريساأل هو:  قال،ةياآل )١(﴾حبِه

  .)٢(نيت مال املسلمي السجن من بطعم من خلد يفي

  بل املأسوري االصطالحريسس األي لريساملراد باأل أن ان دفع توهمك، ملريساأل هو :)عليه السالم( قوله: أقول

ما قاله بعض العامة ـ كة ـ كم يف السورة نزلت أن توهم أو ، بطعمريسأنة ي املد يفكن هناكيمل  أنه فقراً، لتوهم

  .ريسأن كية مل ك مويف

  .هيرتبط مبا حنن في  السجن، فالطعام من خلد يفإما أ

   .طعام ابن ملجمإمر بأرب ض  ملا)عليه السالم( اإلمام أن ضي اخلرب املشهور املستفيفو

 ريسطعام األإ: )عليه السالم(  علي، قال)عليه السالم (هيبأعن ، )عليه السالم( عن جعفر ،اديخرب مسعدة بن زو

  .)٣(هريغ أو انكافراً كرفق به ي ويسقي وطعمي أن ينبغي  فإنه،اد من الغد قتلهريان كن إ وسره،أن م ى علحق

  .نياملب على حمليف ه جممل ألناب،بان حمتمال لالستحكن إ وتصرف ظاهر الوجوب  ال)ينبغي(لفظة و

  .خبارها من األريغإىل 

بعض  إىل  التفاتاً،كاملستدر وئلاالستحباب، بل هو عنوان الوسا إىل  فقد مال اجلواهر تبعاً لبعض آخركمع ذلو

  جاز فإذا املناط، إىل  و،قرائن االستحباب

                                                

.٨اآلية : نسان سورة اإل)١(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٣٢ الباب ٦٩ ص١١ج:  الوسائل)٢(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٣٢ الباب ٦٩ ص١١ج:  الوسائل)٣(



٣٠٣

 ،االستحباب يف  من ظهور بعض القرائنىقوأ الوجوب خبار يفظهور األ بأن  األول وردطعامه،إقتله جاز عدم 

  .ةينيوجب سقوطها من القرأغلب الواجبات مما أ يف مثال هذه القرائنألوجود 

نه إذا إ قالي حىت  معلومري واملناط غ،عاًيجبواز القتل جتو أحد قليمل  ذإة خاصة، يفيكهو ب إمنا القتل بأن والثاين

  .وىلأق يعه بطريجاز قتله جاز جتو

خبار عن الزم صرف األي ة الين عدم داللة اآلكظهر فضل حمض، ليما كه  ألنة،ميركة الي اآلداللة يف نعم ال

  .ظاهرها

  



٣٠٤

ات ي بعض الروا به يفأمور املريساأل إىل حساناإله خالف  ألنلعله و،اهة القتل صرباًركاملشهور ): ١٢٦ مسألة( 

  فخراً،ك بذلىفك و،ابن من قتل صرباًأنا  :)عليه السالم(  السجاداإلمامراهة من قول كالستفادة ال وأ ،السابقة

 تل رسول اهللاقيمل  :)ه السالمعلي(  عن الصادق،ح احلليبي عن صحكالستفادة ذل وأ ،كمشعر ببشاعة ذله حيث إن

   .)١(كخلف، فمات بعد ذل أيب طعن ابن و،طيمع أيب  عقبة بنرياً غ رجالً صرب)صلى اهللا عليه وآله(

 ال أن هي علفمن ي، عللة، فامننيع  ذوينإا حممد ي: وم بدر، فقاليسر  األ وقع يفيغرة اجلمح باأن إ : الغوايلعنو

صلى ( رسول اهللا عليه  فدعا،دحأوم يالقتال  إىل عاد و،طلقينأ سخرت مبحمد ف:ة فقالك مىل إ فمر،القتال إىل عودي

ك ي علمنأ: )صلى اهللا عليه وآله( فقال. يلة فامنن عليع  ذوينإ: سر، فقالاأل يف فلت فوقعي ال أن )اهللا عليه وآله

   .)٢(دهيقتله ب و،نيجحر مرت  يفلسع املؤمني ، ال!ش سخرت مبحمدي قريناد يف ة فنقولكم إىل ترجعحىت 

  .ديحال القيف  ه قتل صرباً ألننهأك و،هذا الباب يف كره املستدركذ

  .)عليه السالم( تقدم عن الصادق  مانايفينه كلو

 ،همأوجود مصلحة  على  عقبةيف )صلى اهللا عليه وآله(  فالالزم محل فعل النيب،راهة القتل صرباً مطلقاًكحتقق وإذا 

عرفون يم  أل،راهة هلاك نه الأروهة بك املعمال باأل)عليه السالم( ئمةان األيتإلة أمس يف ه اهلمداينيالفقره كما ذكأو 

  .م للجاهل عن العاملكفرق احلي اًريثك و،عدم وجود العلة

 بعذي أو ،وتمي حىت ىرمي ولسجي أو ،طلقهأراهة كد عدم اليرأفإذا  ،رجاله وداهيد يقي أن مث املراد بقتل الصرب

  ث ي الناس حنيقتل جهراً بي أو وت،ميحىت 

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٦٦ الباب ١١٣ ص١١ج:  الوسائل)١(

  جهاد العدوأبواب من ٦٦ الباب ١١٣ ص١١ ح: والوسائل،١ ح جهاد العدوأبواب من ٥٣ الباب ٢٦٧ ص٢ج: ستدركمل ا)٢(

.١ح



٣٠٥

نع عنه الطعام مي أو ،قتليهدد بالقتل مث ي أو ،خرآ  إليهنظري وقتلي أو ،اصر لهن  ال أنهليد القتجي ذإ ،الماًي إثركأنه إ

  .قتلي حىت والشراب

مل النفس واأل على غطوجب الضي  مما ال،احلرب دفعة يف ان القتل صرباً مقابل القتلك أن س به بعدأب ل الكوال

  .القتل، واهللا العامل على  الزائديالروح

  



٣٠٦

  . احتماالن،م الأافر كوز دفن الجيهل ): ١٢٧ مسألة(

ِإنَّ شر الدواب ِعند ﴿: ةميركة الي اآلما يفكان من شرها، ك ذاإ حىت اناتويسائر احلك  فإنهصل، باجلواز لأل:ليق

  .لعدم جواز دفن الدابةوجه   وال،ةياآل )١(﴾...اللَِّه

  .افركق باليلي  نوع احترام الوألنهر، كش الذيمكة دفن ي من رواأيتي ملا ، بالعدم:ليقو

 ال و،ميالتحر على تدل ا الأ إىل ضافة باإل،ر من الضعفكش الذيمكة ي روايف  ماأيتيس ذإن نظر، ياألمرال ك يفو

  .ل دفن احتراماًكس يل أنه  إىلضافة باإل، نوع من االحتراميافر بأكوجه لعدم جواز احترام ال

، وجب أشبهما  أو ني املسلمي تأذاألرض على وجب البقاءأن إف الّإ، ويله مع الغض عن عنوان ثانوكهذا 

  .الدفن

  :قوالأه يففدفنه  أما ، عليهصالة التارة يف و،دفنه يف الم تارةك، فالافرك الريافر بغكولو اشتبه ال

  .ديالعالمة والشه واحملققك مجع من الفقهاء  إليه ذهب،هريهو صغ ور،كلذش ايمكان كمواراة من 

  .مجايلع من باب العلم اإليمواراة اجلم

   .)٢(لكمر مشأل كا ل ألالقرعة،

وم ي )آلهو عليه  اهللاىصل ( قال رسول اهللا،)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن،حسنه أو ح محاديون بصح األولاستدل

  .)٣(رام الناسك يف الّإ كون ذلكيوال :  قال،اًريره صغكان ذك من عينيشاً، يمكان كمن  الّإتواروا  ال: بدر

  نظر موتاهم فمن ي:  قال)عليه السالم(  عليواملرسل عن

                                                

.٥٥اآلية : فالن سورة األ)١(

.١٨ ح كيفية احلكمأبواب من ١٣ الباب ١٩١ ص١٨ ج: الوسائل)٢(

.١ ح اجلهادأبواب من ٦٥ الباب ١١٣ ص١١ ج: الوسائل)٣(



٣٠٧

  .)١(دفنير ك الذريان صغك

حاصل  و،رسلالداللة بعد وضوح سقوط امل يف المكمنا الإ و،وجه هلا ة اليسند الروا يف املناقشة أن نصافواإل

 أن  علم من اخلارج)صلى اهللا عليه وآله( النيب أن  مبعىن،واقعة يف ةيوا قضك على ةين حتمل الرواأ وبد ال أنه املناقشة

 إذ ،رك الذريبكافر كل ك وش،يمكل مسلم كأن  م، الكاحل إىل قاًيمشاء فجعله طرك هم الني من املسلمىالقتل

  .اًإطالقالعموم  على هايداللة ف ة اليالروا

  .ريأقل التقاد على ةيخر املوهنة للروات األشكاالاإل إىل ضافة باإل،ه الصناعةيهذا ما تقتض

ن يافرك والنيال من املسلمك أن ، لضرورةريبكفر والك النيب ال و،شيمكال واإلميان نيتالزم ب ال أنه وضوح: ولاأل

  .هم القسمانيف

هم معروفون، فلم  والًيان عددهم قلك بدر  يفنياملسلم أن علوممن امل وبدر، قصة ة وردت يفيالروان إ :الثاين

  .ليقل من القلأان ك بدر  يفني املسلمىن قتلأ و خصوصاً،باهن موضع االشتكي

  .تها باملرآة متحل واضحيرؤ و،وزجي  من النظر واللمس للعورة الالًكن إ :الثالث

س حبجة، ي لكذل و،ي من الراوريون التفسكي أن تملحي إذ ر،كش الذيمكراد بالي ال أن من احملتملنه إ :الرابع

   .ةية واخلارجيها من املبعدات الداخلريغ إىل ،هي ما حنن فما يفك رياستبعد التفس إذا مايفخصوصاً 

  .مجايلطراف العلم اإلأع ي القاعدة دفن مجىهذا فمقتضعلى و

  .املقام يف هو مفقود والعمل، إىل ما القرعة فبحاجةأ

                                                

.٥٦ ص٢ج : والتهذيب،١ ح جهاد العدوأبواب من ٦٥ الباب ١١٣ ص١١ ج: الوسائل)١(



٣٠٨

  .عياط دفن اجلميان االحتكنهما ي باألمر دار بل لو

  :ها أربع احتماالتيأما الصالة، فف

  . مرة واحدةنية املسلميع بنياجلم على صالةال

  . مجايل العلم اإليل فرد مبقتضك على والصالة

   .ركش الذيمك على صالةوال

  . إليهتها بالنسبةيه، لعدم ني صالة علن مسلماً واقعاً مل تقعكيمل  إذا  حىتونه املسلم،كة يفرد فرد بن على الصالةو

 شكال واإل، عنهىعفي  املسلم مبا النيب وي املصلنيافر بك الحتمال فصل ال، عدم العلم بالصحة: األول علىرديو

  .  األول القولإطالق منع اف يفكنه كة ليبة اجلزئحنو املوج على انكن إو

 عنه بدون يخالف القاعدة، فالتعد على  فهواألصل ثبت يف م لوكاحل بأن :شيمكال على صالةال على رديما ك

  .د عن القواعد باملناط املظنونين رفع الكمي  فال،كالعلم باملناط موضع ش

جتوز  ال إذ ، باالحتمال الرابعكان التخلص عن ذلك نأ، بعد ل فرد للعلم االمجايلك على صالةوجه لل ال أنه ماك

  .افركال يف مناط املنافق موجود فإن ،)١(﴾ِمنهم مات أَبداً أحد   تصلِّ علىالو﴿ :افر، لقوله سبحانهكال على صالةال

جرائها، إ أو فنك من عدم الغسل واحلنوط وال،ديم الشهيجراء مراسإ  يفت املسلميد املسلم بامليولو اشتبه الشه

  :احتماالن

  . من جهة اشتباه الواجب باحلراميريالتخ

  . لكل أمر مشكا ل ألوالقرعة،

  .العمل إىل انت القرعة حتتاجكن إ و، الثايناط يفيواالحت

                                                

.٨٤اآلية :  سورة التوبة)١(



٣٠٩

  .إشكال  بالني املسلمأحكامهم ير علجي مل ،قتلوا حىت ني صف املسلمفار يفكولو قاتل ال

عملنا بالقاعدة لو  ذإ ،ضاًيأحرب البغاة  إىل  صورة االشتباه منسحب يفصالةم يف الدفن والكاحل أن مث الظاهر

  . واهللا العامل،ة فاملناط واحدي ولوقلنا بالروا،عي اجلمة يففالقاعدة مطرد

  



٣١٠

 فرك والسالماإل الطهارة والنجاسة ون، يفيرافكال أو نيه املسلميبوأم كمه حك البالغ حريالطفل غ): ١٢٨ مسألة(

 نيمالضرورة، لوضوح معاملة املسل عليه ي واحد، بل ادعريالم غك يف اًإمجاعف بل الخ ، بالحكامسائر األو

  .وميهذا الإىل  )صلى اهللا عليه وآله( من الرسول ز منذ،فاركفار معاملة الكوالد ال وأل،سالماإلوالدهم معاملة أل

 ،بلغوا احلنثي أن وتون قبلمي نيكوالد املشرأ: حي الصحفيف ، الفقهأبوابات يف خمتلف يلروامتواتر ا إىل ضافةباإل

   .)١(فارك: قال

   .)٢( اجلنة مع آبائهم يفنيوالد املسلمأ ور، النابائهم يفآ مع نيكوالد املشرأ: رب اخليفو

   .)٣(لحقون بآبائهمي نيكوالد املشرأبائهم وآلحقون بي نيطفال املؤمنأ: واملرسل

  .)٤(هميفنهم والصالة علك ونيوالد املسلمأخبار غسل أو

  .)٥(اةكعطائهم من الزإخبار أو

  .هاريغ إىل ،)٦(فارك أوالد الخبار سيبأو

ما حتقق يف كه خالف العدل،  ألنفر،اكون الطفل ابناً للكجمرد  على ترتبي  الاآلخرةعقاب  أن نعم املعلوم

  .عملهبن سقط دخل النار إ و،خل اجلنة بعملهدجنح  فإن اآلخرة تحن يفمي بل ة،يصولتب األكال

 نايفي ال و،ن جاز االمتحانإ و،باء لآل بفضل آبائهم، فهو فضل من اهللا سبحانه احتراماًنيوالد املؤمنأما دخول أ

   نايفي  ال فإنه،)٧(﴾من يعملْ ِمثْقالَ ذَرٍة شرا يرهو﴿ كذل

                                                

.٢٢ ح العدل واملعادبوابأ من ١٣ الباب ٢٩٥ ص٥ ج: البحار)١(

.٢١ ح العدل واملعادأبواب من ١٣ الباب ٢٩٦ ص٥ ج: البحار)٢(

.٩ ح العدل واملعادأبواب من ١٣ الباب ٢٩٢ ص٥ ج:نوار حباراأل)٣(

.٣ ح املستحقني للزكاةأبواب من ٦ الباب ١٥٦ ص٦ ج: الوسائل)٤(

.٣ح  املستحقني للزكاةأبواب من ٦ الباب ١٥٦ ص٦ ج: الوسائل)٥(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٤٣ الباب ٨٩ ص١١ ج: الوسائل)٦(

.٨اآلية :  سورة الزلزلة)٧(



٣١١

  .ةيصولتب األكال يف المكل اليتفص وء،ايح بعمل األريت اخلي املىريما ك ، أبيه بسبب عملري اخلى الطفلرين أ

 من كس ذليل وعة االجتماع،يه طبيقتضي ما ك فذل،باءفر اآلكبحنومها  و والنجاسةاً بالسيبيأما عقاب الطفل دن

انت املفسدة ك ولو اخنرم القانون ،ري والصغريبكن تشمل الأ وبد ة العامة الي االجتماعنيالقوان إذ ،ءيش يف الظلم

  .ثركأ

، سالماإلجهة يف  ان ضعفاًكوالدنا، أ على رون السيبجيهم  وفاركوالد الأ على  السيبيرجن  ال أنردنا أ لومثالً

ضعفنا  وثركأهم يسبب جتري مما ،والدناأ على حنن حنارم قلقون ووالدهم،أ على اربوننا آمنونحيفار كال حيث إن

  .ة العامةيسالماإلمبحث الفلسفة  يف كذل يف المكنا طرفاً من اليقد ب و،ذاكه وثركأ

المها، فهو تابع هلما كان معه ك فإن ،م الأا حدمهأ أو بواهأون معه كين  ألوخيفال   الطفلسيبفإذا ان، كف يكو

  .فركيف ال

 الضرورة، لالستصحاب عليه ي بل ادع،إشكال ال وخالف ، بالسالماإل يف  فهو تابعسلم احدمهاأ أو سلماأوإذا 

  .للنصو

 دار احلرب، مث يف سلمأ إذا احلرب أهل عن الرجل من) عليه السالم(اهللا  عبد باألت أ س:اثيقال حفص بن غ

 ،قه لهيرق ومتاعه وداره وحرار،أهم  و لنفسه ولولده الصغارإسالمه إسالم:  فقال،كهم املسلمون بعد ذليظهر علي

 ون له،كت ء فال يفيون فهاألرض وما الدورأ ف،كسلموا قبل ذلأونوا كيأن  إالّ نيء للمسلمبار فهم يفكما الولد الأف

 إىل خراجهإ وازهين احتكمي ك ذل ألنرناهكذ س مبرتلة مايل و،مسالاإلم كها حيف رجية مل يرض جزأ ي هاألرض ألن

   .)١(سالماإلدار 

  .ةيت املسائل اآلالم يفكل اليتفصو

  

                                                

.١ح  جهاد العدوأبواب من ٤٣ الباب ٨٩ ص١١ ج: الوسائل)١(



٣١٢

ة ـ يمثرة التبع وفر،كونه تابعاً هلما يف الكخالف يف  ال وإشكال معه أبواه، فال و الطفلسيب إذا ):١٢٩ مسألة(

ه، نفك وتيباب غسل امل وباب الطهارة والنجاسة،ك الفقه، أبوابة من مجل يف  ـ تظهرسالماإل يف أو فركسواء يف ال

احه كباب ن ورث،ي ال وأرث من املسلم يونه كباب  وعطائها له،إعدم  واة لهكعطاء الزإباب  ودفنه، وهيوالصالة عل

  .ما هو واضحكة ريثك يه و،بواب من األك ذلريغ إىل عدمه، واحها من املسلمكن أو من املسلمة،

ان يح جرووض و النار،فار مع آبائهم يفكوالد الأ أن أدلةات إطالقه، يبوأ  مع املسيبفر الصيبكم بكوجه احل إنمث 

  يفكش لو و البالغ،ريمرفوع عن غ أنه  عرفتيحنوه الذ و، باستثناء القتلأشبهما  و السيبهم يفيفار علك الأحكام

  .ال خيفىما ك ،مكحاب حمص فاالستدلةمشول األ

م كان حيجر إىل ذهب بعض إذ ،ه خالفيه ففيبوأ أحد معه وسيبإذا  أما بواه،أمعه  و الطفلسيبإذا  لهكهذا 

 كه، واستدلوا لذلي علة السايبيم تبعكان حيجر إىل ذهب آخرون و،دلةات األإطالق ولالستصحاب، عليه افركال

  .نيليبدل

اشفة عن ك ية الطهارة، بل هيعدم خصوص، لحكامثبتت الطهارة ثبتت سائر األوإذا  ،ةرصالة الطهاأ: ولاأل

  .حكامع األيان مجي املوجب جلرسالماإل

  .ود ونا فالكيمل  إذا بوان فاأل،خل إ)١(...انههوديه مها اللذان يبوأأن إالّ  :قوليث ياحلدن إ :الثاين

 بل ، سبب للتهودما بوجودمهاأهودانه ي س معىنيل و،اتطالقتقدم اإل صل الطهارة الأ إذ واضح، هما نظريفو

  .صالأه يث مبا حنن فيربط للحد ن سبب لالحنراف فاليبواأل أن املعىن

  

                                                

.٣ح  جهاد العدوأبواب من ٤٨ الباب ٩٦ ص١١ ج: الوسائل)١(



٣١٣

 ن السايبكيمل إذا  أما ،فرهكوم بك احملري املسلم غتبع السايبين، فهل يبو الطفل بدون األسيب إذا ):١٣٠ مسألة(

  :احتماالت. فركم الكح على  بقائه يفإشكال اخلوارج، فالكفره كماً بوكان مسلماً حمك أو مسلماً،

  .أمور بأربعة ك واستدلوا لذل،ا املشهور إليهة، ذهبيالتبع: ولاأل

  .ه نظر واضح لوجود اخلالف احملققيف و،ى املدعمجاعاإل: ولاأل

للموضوع،  م بقدره، الكاحلرج رافع للحن إ :هيف وان جنساً لزم العسر واحلرج،ك إذا  فإنهالعسر واحلرج،: الثاين

صبح يأن الدم  ، الةالدم النجس بقدر الضرور يف حنوها والقصاب اجتناب الدم جازت له الصالةى  علعسرفإذا 

  .طاهراً

انقطع الطفل عنهما فإذا طرة موجودة، يون ما دامت السكت إمنا ةيثبت بالتبع، والتبعيطفال  األن يفيالدن إ :الثالث

ال  ذإة، يطرة الفعليلسلة تابعة يون التبعك  يفشكال اإل:هيف ود،يطر اجلديلمسصار تابعاً ل ون،يبوة لأليانقطعت التبع

ولد  بأن  أحدقولي لذا ال وس،ك العدلة األإطالقه يقتضي ية الذيذهان الشرعاأل يف وزك، بل املركذل على ليدل

مات  ولد املسلم لو أن ماك ،فركام الكحأرج عن خي وصبح تبعاً للمسلميسرقه سارق مسلم  أو بواهأمات  إذا افركال

  .فرك الأحكاموماً بكصبح حمي افر، الكسرقه سارق  أو بواهأ

ان العدم كحال عدمهما، سواء  ونيبوافر شامل حلال وجود األكوالد الأ ونيوالد املسلمأ أدلة إطالق أن والسر

  .كحنو ذل أو بالبعد أو باملوت

    مستندالتهود أن املعىن أن بيبتقر ،)١(انههوديه يبوأأن إالّ  ثيحد: الرابع

                                                

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ٤٨ الباب ٩٦ ص١١ ج: الوسائل)١(



٣١٤

  .ةيسالماإلالفطرة  على منا هوإ وود، فارقهما فال بأن ونكانقطع الفإذا ونه معهما، إىل ك

  :نيه نظر من جهتيفو

ت يرق البحي  ألنالزناد، صاحلكط ياملراد بالفطرة اخللقة القابلة لالحنراف واالستقامة، فالفطرة بسن إ :األوىل

 أن ان الالزمك الإ وسالماإلن املراد بالفطرة  أون صاحلاً، الكي للطبخ لشعل احلطبين أل وأ ،ون فاسداً مفسداًكيل

 ريلغ أو ع،يالطفل الرضكته يرفاه لعدم قابلحيمل  وأه يبوأد جيمل  إذا ون مسلماًكيافر كقسام الأسائر  ويودليها ولد

  .حدأقول به ي هذا ما ال و،كذل

املطلوب  على ثيداللة للحد  فال،رناهكذ الظاهر، بل معناه ماث خالف ي احلد معىندام معه يف ادة مايزن إ :ةيالثان

  .اًإطالقة يعيمن التب

 كش  املقام، ولو خمصص هلا يفريفار من غكوالد الأ أدلة طالق إل،ةي عدم التبع:لةأ املس يفقول من األالثاين

  العرف مبدالًعد يفي المفارقتهما  ونيوت األبوم ذإه، يف  ماىفخي تبدل املوضوع الي شكال واإل،حابصفاالست

  .ملوضوع الطفل

الطهارة  أما فر،كن اليحسب مواز عليه ي فتجرحكام سائر األنيب و الطهارة فالطفل طاهر،نيل بيالتفص: الثالث

 ،سر ـك ـ باليجناسة الطفل املالق و ـ بالفتح ـىلتعارض استصحاب طهارة املالق وصالة الطهارة،أل وفللمخرج

  .فاركطفال ال أدلتها الشاملة ألطالق فإلحكامان سائر األيجروأما  ،صل الطهارةأ  إىلتساقطا رجعنافإذا 

جمال هلا بعد  صل الطهارة الأ و،هي فشكالاحلرج قد عرفت اإل ذإ ،شكال القول بالطهارة من اإلما يفال خيفى و

 ،صول األما حقق يفك ى،ستصحاب طهارة املالقجمال ال م فالكة، واستصحاب النجاسة حاي االجتهاددلةوجود األ

  قلنا  لو أنه  إىلمضافاً



٣١٥

 حمله بنجاسة ما حقق يفك ،صول األني بككان التفكم إل،اما معاًيان الالزم القول جبرك، نيان االستصحابيجبر

  .القاه طهارة ما والطفل

 لة بعد حباجةأاملس و،سالماإل أحكام إىل ان املشهور ذهبواكن إ و،الصناعة إىل أقربفر ك الأحكامان يفالقول جبر

  .التتبع والتأمل، واهللا العاملإىل 

  



٣١٦

 ،ه أم الإسالمقبل يان شاعراً، فهل ك وسالماإلن يافركه اليافر مع أبوكلو أظهر الطفل ال): ١٣١ مسألة(

  .احتماالت

  .فاركوالد الأ أدلة طالقوإل ،)٢( خطأعمد الصيبث يوحلد ،)١(ه مرفوع عنه القلم ألن عدم القبول،:االول

هذا  و العامة،دلة به خمرجاً عن األىفك و،طفال األإسالمقبل يان ك )صلى اهللا عليه وآله(  النيب ألن،القبول: والثاين

  .أقربالقول 

من  و،ةي من التبع، احتماالت،م الأافراً، كرجع الطفل يفهل ،  مث ارتداسالماإلافران كبوان الولو أظهر األ

 هي علىعلي ال وعلوي سالماإلون ك بل ،ةي صدق التبعيف كشن  إذ،أقربلقول هذا ا و،سالماإل حكاماالستصحاب أل

  .والدهأفر كم بكحي املسلم لو ارتد ال أن ماك ،عدم ذهابه بارتداد املتبوع

 أم ،سالماإل ةد شهاديجتد إىل تاجحي فال ،ة باق بعد بلوغهيم التبعكح أن ، فهل للسايبة املسيبيالقول بتبع على مث

 من و،د الشهادةيجتد إىل تاجحي ث اليبلغ ح إذا  بولد املسلمريالتنظ و احتماالن، من االستصحاب،ديالتجد  إىلتاجحي

ان ك نيشهد الشهادتيمل فإذا  ،ديمقوم جد إىل ة احتاجيانتهت التبعفإذا  ،ونه تابعاًك لسالماإل أحكامم بكح إمنا أنه

  .فركم الكحب

 ،م الأفره كم بكحيفر فهل ك لفظ الىجرأن ك ل،ان تابعاً للمسلمك وافر قبل البلوغك الطفل الكدرأمث لو 

  .ةيل التبعي من دلىقوأفره بنفسه ك أن من و،مةكة حمي فالتبعأ خطعمد الصيب أن احتماالن، من

                                                

.٣٠٣ ص٥ ج:نواراأل حبار )١(

.٢ ح عمد املعتوه وانونأبواب من ١١ الباب ٣٠٧ ص١٩ ج: الوسائل)٢(



٣١٧

  .  قوالن،هيبوته أليتبع على ىبقي أو تبع السايبيالولد  أن افران فهلكبوان اللو مات األو

   . حصلت فالالزم القول بهلسايباته يعلة تبعن إ : األولوجه

  .أقرب  األولنك ل،م االستصحابكان احملكة ي زوال التبع يفكشفإذا  ،هيبوعاً ألان تابكنه إ :وجه الثاينو

خ األكاء قربان تابعاً لسائر األكن كل و،مأ وبأن للطفل كيمل  ذإما يمة فك حم،القول اعلى  ة السايبيتبع مث إن

  .أشبهما  وواخلالة

  .ضاًيأ املقام ة يفين جاريبوة األي تبعأدلةبعض  أن ال خيفى نكل

  .مةكصالة عدم البلوغ حمأانت كالبلوغ  يف كولو ش

  . منها ذا القدر، واهللا العامليتفكة نريثكاملقام فروع يف و



٣١٨

 ، بالغريون غكيقد  و،ون بالغاًكيل واحد منهما قد ك مث إنسر الزوجة، ؤقد ت وسر الزوج،ؤي قد): ١٣٢ مسألة(

  .ةريثكقسام  فاأل،سر الزوجانؤي قد و، قبل األسرك مملوريون غكيقد  و،اًكون مملوكيقد و

  .منها فقط صور على  املترتبة ختتلفحكامن األكل

 بل ،احهك عدم بطالن نخالف يف ال وإشكالال  و بعد،اإلمامسترقه يمل  وسر الزوج البالغؤي أن : األوىلالصورة

  .األسر موجب لبطالنه أن  علىليال دل واحكصالة بقاء النه، ألي علمجاعاإل ك واملسالىعن املنته

  املوجبكلتجدد املل:  اجلواهر، قالما يفك، يإمجاعخالف، بل لعله   بالاحك انفسخ الناإلمامن استرقه إو

  .احهكفساخ ننال

 ك امللني بالتنايف على ليدل الما ك موجب لالنفساخ، كاملل أن  علىليه ال دل ألنة،يافك ريالعلة غ أن أنت تعلمو

 على ة املتصلة بزمن املعصومرياشف عن استمرار السكلة عدم اخلالف الأ املس فالعمدة يف،السابقاح كالن ودياجلد

 لبان، فعدم ك ذلريم غكان احلك اً، فلوريثكان كزواج  واسترقاق األنيان متعارفاً عند املسلمكاجلهاد  إذ ،كذل

  .ة املتصلةري عن الساشفكروا كما ذكظهوره 

ستأنس لبطالن ي نعم رمبا ،قول بهن  الاسي ق،احكسرت الزوجة انفسخ النأ إذا نهأس بكستدالل للبطالن بالعواال

ة للزواج ية منافيالعبود أن بيد، بتقريذن السإب الّإ العبد ك باب عدم جواز ملات الواردة يفي بالرواكاح بامللكنال

  . فتأمل،استدامةً وابتداًء

 يلذرارا  إذسر،د األراح مبجك بطالن النخالف يف ال وإشكال ال و البالغ،ريسر الزوج غؤي أن :ةيلصورة الثانا

البطالن  على لي والدل، والفداء والقتل واالسترقاق املننيهم بي فاإلمام ريخين يبار الذكالكسوا يل و،ون بالسيبكلمي

  .رةك التذإمجاععدم اخلالف بل 



٣١٩

اقترب من فإذا شملها، ي  ال)١(احكل قوم نكلل يدل أن حقتهاال و هذه الصورة وسابقتهااح يفك بطالن النمعىنو

 ،ه حمرم عندنا ألنقترب من زوجته،يه كنتر ال ناأما ك الشبهة، يوطكون كيالولد باحلالل، بل  على مكحن  الزوجته

  .ال عندنيالتحلو ميالتحر على ثررتب األي افر الكال أن ال فمن املعلومإو

  .لة السابقةأ املسه يفريما عرفت نظكمة، كصالة عدم البلوغ حمأانت ك البلوغ  يفكولو ش

اح مبجرد ك بطالن النخالف يف ال وإشكالال  و، بالغةريغ أو انتك بالغة ،سر الزوجةؤت أن :الصورة الثالثة

  .ربعة األدلةاألعليه و، سراأل

 مياناأل كها ملريتفس يف فقد ورد ،)٢(﴾ا ملَكَت أَيمانكُمم إالّ  النساِءالْمحصنات ِمنو﴿ :تعاىلتاب، قوله كفمن ال

روا كقومهن فذ يف زواجأهلن  ووطاسأوم ينا نساًء يسبنا إ : قاليد اخلدريسع أيب  بل عن،ا عن ابن عباسمك بالسيب

   .ةيفرتلت هذه اآل )صلى اهللا عليه وآله(  لرسول اهللاكذل

  .نيحنوم يوطاس أوم ي: أقول

 حائل ال و،تضع حىت  حاملؤواتوط ال: وطاسأ  سيبقال يف أنه )صلى اهللا عليه وآله(  عن النيبيمن السنة، روو

   .ضيحتحىت 

   .)٣(ضعني حىت قربني ا الي السباكذلكو :ثيحد يف قالأنه  )عليه السالم( ي علعنو

 ،ضعني حىت توطأ احلباىل ال الأ: وطاسأوم ي ياً فناديمر منادأ )صلى اهللا عليه وآله( ث آخر عن النيبي حديفو

   .)٤(ضةيستربئن حبي حىت اىليال احلو

  الء يست مبجرد االىسرساء األ النئوط على انتك نية املسلمريس أن من املعلومو

                                                

.ماء نكاح العبيد واإلأبواب من ٨٣ الباب ٥٨٨ ص١٤ ج: الوسائل)١(

.٢٤اآلية :  سورة النساء)٢(

.ماء من نكاح العبيد واإل١٣ الباب ٥٩٦ ص٢ج:  املستدرك)٣(

.١ حماء نكاح العبيد واإلأبواب من ١٧ الباب ٥١٥ ص١٤ ج: الوسائل)٤(



٣٢٠

 اإلمامح كن وة،يصف )صلى اهللا عليه وآله( ح رسول اهللاكما نك ،اشف عن انقطاع عصمة الزواجك كذل و،هنيعل

 نساء الفرس عليه )عليه السالم( نين املؤمأمري اإلمامما حرر ك وفة،يم حممد بن احلنأ خولة )عليه السالم( نياملؤمن أمري

انقطاع  على دلي باب نوادر اجلهاد، مما  يفكرها املستدركذ و، املشهورة)١(ا فارسية سبا قصح املسلمون ن يفكنو

  .اتري صغنكيلهن مل كساء الن أن من الواضح و،عصمة األزواج مبجرد السيب

 نايفي  ال،لةي قصة طوفار يفكال إىل رجع النساءأ )صلى اهللا عليه وآله( النيب بأن وطاسأ حرب  يفشكالاإل مث إن

 أن رجاع، لوضوح بعد اإل)٢(احكل قوم نكلذ قاعدة يتنف على ليمت السند دل الدلن إ  نعم،مكرناه من احلكما ذ

  .وطاسأ حرب  هلن يفنيرجاع املسلمإعد هم بءنساوا كتريفار مل كال

  . فقد عرفت وجودهمجاعما اإلأ

  . نفس العملنيعاملون مع نساء املسلميفار كن الالعقل فألوأما 

 أنه  منى خالفاً ملا عن املنته،ما تقدم على اح بناًءكبطالن الن يف إشكالال  و، الزوجانسىبي أن :الصورة الرابعة

 لزواج جازة املوىلإل ي ولدل،نه لالستصحابأك و،له فسخه واح باقكالن أن ا معاًهمكمل وسبامها رجل واحدإذا 

  .العبد الفضويل

ت كما مل وأ( إطالق، بل ىنفس املنته حىت قل بهيمل  ول واحد،كسر أ يف نقول مثله أن لزم ن لو مث هذاكل

   . مطلقا ولو بدون الفسخي جواز الوط)امميأ

  .نهمايزوجها انقطعت العصمة ب وةأسرت املرأإذا  :)السالمعليه (  علي عن،اتيعن اجلعفرو

  :ه ثالث احتماالتيا، ففي فسبنيكان الزوجان مملوكلو: الصورة اخلامسة

   يقتضيدث رق حيه مل  ألن: قالوا، مجع إليهما ذهبكاحهما، كنفسخ نيمل : ولاأل

                                                

.٢٩ ح من نوادر الباب٦١ الباب ٢٦٩ ص٢ ج: املستدرك)١(

.١ حماء نكاح العبيد واإلأبواب من ٨٣ الباب ٥٨٨ ص١٤ ج: الوسائل)٢(



٣٢١

  .عيالبكخر آ كل مباكل ماليمنا هو تبدإ و،احكانفساخ الن

  .هكمملو على دية السي قال به مجع، لعموم وال،عيالبكعدمه  و الفسخني بريتخيالغامن ن إ :الثاين

  .ال خمصص له و،)١(﴾ما ملَكَت أَيمانكُم﴿ لصدق ،كاح مبجرد التملكما حنتمله من بطالن الن: الثالث

 دخول وك خروج عن مل هنا، بل هناكال مل واحها،كاملوجب لبطالن ن  للحرة هوكاملل بأن واالستدالل لعدمه

 لة بعد حباجةأ واملس،ك مبا هو ملكفار امللكاح الكاملبطل لن أن  علىليدل ال أنه عرفت قد ذإه نظر، ي آخر، فكمليف 

  .التتبع والتأملإىل 

ن إ اح لالستصحابكان الالزم القول ببقاء النك ،حنوه أو إطالق كن هناكيمل  واحكبطالن الن يف ناككش نعم لو

  . من تبدل املوضوعفاًن عركيمل 

  

                                                

.٢٤اآلية :  سورة النساء)١(



٣٢٢

نرد  أن  على، فصاحلناهمني لنا من املسلم سيبنيكان عند املشرك ونيكت امرأة من املشريسب لو): ١٣٣ مسألة(

املسلم عندهم  سرأ فإن طرف له،  الصلح ال ألنة،أب رد املرجي مل ريسنا األيل إ املسلم، فردواريسنأخذ األ وةأاملر

عطائه إمقابل  يف رد متاعهي أن  علىد متاع عمرو مث صاحله عمرويله حال ما لو سرق زصلح واقعاً، بل حا باطل، فال

ة، وجب ريسعدم رد األ يف صدق الغدر إذا ء، نعمينار شيمقابل الد يف سيل ذإنار له، يعطاء الدإب جي  ال فإنهناراً،يد

 نياشتراط عدم تعاون املسلمباب  يف بقاَلة ساأاملس يف المكل اليما عرفت تفصك ،)١(تغدروا ال أدلة إطالقمن جهة 

  .ية وجب للعنوان الثانوريسوجب رد األي ي عنوان ثانوكان هناك أنه إذا ماك ،قرن املبارزلاضد 

ن أل، ب الردجي مل نيانوا حماربك فإن عطونا املال،أم، وكيمقابل مال نعط يف ةريسطلقوا األا :فاركولو قال ال

إذا  إالّ اللهم ،)٢(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿: شملهاي وجب الرد لصحة املعاملة، فنيا حماربوونكين مل إ ومواهلم مباحة لنا،أ

  . األولالشق يف ما عرفتك، نيوم حماربكصورة  يف ي عنوان ثانوكان هناك أو صدق الغدر،

  .الديستباب اال يف وركما هو مذ على ،م الولدأل ي لدل،ة املستولدة من مسلمأوز رد املرجي اله مث إن

ال ما كهما، يل في الدلكم الشتراكما سبق من احلي ف،م رجالًأ ،رناكما ذكة أ امرريسون األك نيفرق ب اله مث إن

  .خيفى

  

                                                

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ١٥ الباب ٤٣ ص١١ ج: الوسائل)١(

.١اآلية :  سورة املائدة)٢(



٣٢٣

 إشكال  فال، دار اهلدنةيف وأ سالماإل دار يف وأدار احلرب  يف هإسالمان ك سواء ،أسلم احلريب إذا ):١٣٤ مسألة(

متواتر النصوص  عليه دلي و، دمهكقن بذلحي أنه ماكون حمترمة، كوالده الصغار تأو مواله املنقولةأ أن  يفخالف الو

   .سالماإلبل الضرورة من 

 طالقعصمهم، إلي ه الإسالم ومن احملاربة، عليه انواكما  على بقونيم  فإوالده البالغونأ و املسلمةريزوجته غأما 

  .هإسالم عصمهمي ن اليائه الذأقربسائر ك، افر احلريبك الأدلة

  :نيمورد يف المكمنا الإ

رضه أة احترام يمدار احلرب، بعد مسلّ يف ة املوجودةيبن من األأشبهما  واألرضك املنقولة ريمواله غأ يف :ولاأل

  .دار اهلدنة أو سالماإلدار  يف ته املوجودةيبنأو

 املنقولة، فهل ريار احلرب من غد يف ان لهكما  أما ، ملال املسلمسالماإل عصمة أدلة طالق، فإلكة ذليما مسلمأ

 ، البدنيء للمسلمنه يفأول بقيمن  أن من املعلوم و،نيئاً للمسلميون فكيم أ ،دلةما هو ظاهر مجلة من األكون له، كي

  .ئاًيون فكت ها فاليفار علكة اليسلم بقأإذا  أما فتحت البالد عنوة، إذا  مباكشترط ذليأن و

تب كال يف ةيها احلجة املرويف وات،يه، لبعض الرواكمل على ىا تبقألصناعة ا إىل ظهر بالنسبة فاأل،انكف يكو

ت كسلم طوعاً، ترأمن : نصر أيب حممد بن إىل  بسندهم،ناأصحاب عن عدة من ،ايفك عن الياملروك ،هاريغ وربعةاأل

   .)١(اإلمامك إىل ف فذليخذ بالسأما و :قال أن  إىل.دهي يف رضهأ

خذ منه أ وده،ي يف رضهأت كسلم طوعاً، ترأمن : هيف و)عليه السالم(  احلسن الرضاأيبن ة، عية ثانيروايف و

   .)٢(اإلمامك إىل ف فذليخذ بالسأما و :قال أن  إىل،نصف العشر والعشر

                                                

.٧٢ الباب ٢٢٠ ص١١، وج٢ ح زكاة الغالتأبواب من ١ الباب ١١٩ ص٦ ج: الوسائل)١(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٢ الباب ١٢٠ ص١١ ج: الوسائل)٢(



٣٢٤

صلى اهللا (  عن رسول اهللاياملروك ،نيللمسلم سلم فله ماأمن  أن  علىة الدالةيات القوطالق اإل:ضاًي أ عليهدليو

خالص حصناً لمة اإلكجعل  ونة،ي زسالماإلجعل تعاىل  وكاهللا تبارن إ :)عليه السالم( ئمةق األيبطر )ليه وآلهع

   .)١(نايما علعليه  ولنا املسلم، له ما حتنا فهويل ذبكأ وشهد شهادتنا و فمن استقبل قبلتنا،للدماء

 عليه علق وى، من الفتاوىخرأمجلة  يف اً،حي به الشرائع صرفىتأ ،نيون للمسلمك تاألرضن إ :القول الثاينو

 األصل بعد إشكال  بل وال، واحدريما اعترف به غك. كء من ذليش يف جدهأخالف  بال: اجلواهر بقوله

  .خلإ...  خصوص خرب حفص ووالعمومات

موجب )  والعموماتاألصلبعد : (كن قوله بعد ذلك ل،ره من الفروعكع ما ذيمج يف عدم اخلالف أن ظاهرهو

د بعدم يري أن حتمليعدم احترامها، ف على ، الاألرضاحترام  على دالني والعمومات األصل إذ ،كذل يف كلشل

  .ه الصغاريذرار واحترام ماله املنقول وحقن دمه إىل مها بالنسبة و،العمومات واألصلمفاد  أيضاً اخلالف

  .ال خيفى ضعف سندهيف  واث،ي خرب حفص بن غ:القول الثاين على دلي ي فالذ،انكف يكو

هم املسلمون يدار احلرب، فظهر عل يف سلمأ إذا احلرب أهل  عن رجل من)عليه السالم( اهللا عبد ابألت أ س:قال

ء بار فهم يفكما الولد الأ ف،قه لهيرق ومتاعه و وداره،حرارأهم  و لولده الصغار،إسالمه إسالم: فقال، كبعد ذل

 ال وء، يفيون فهاألرضما الدور وأف)  حممد:ئاًيونوا فكي أن  قبليأ (كسلموا قبل ذلأونوا كيأن  إالّ ،نيللمسلم

ازه يتحن اكمي كن ذلأل و،رناكذ س مبرتلة مايل و،سالماإلم كها حيف رجية مل يرض جزأ ي هاألرض  ألنون له،كي

   .)٢(سالماإلدار  إىل خراجهإو

                                                

.٦ ح جهاد العدوأبواب من ٧١ الباب ١١٩ ص١١ ج: الوسائل)١(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٤٣ الباب ٨٩ ص١١ ج: الوسائل)٢(



٣٢٥

القواعد  وصولمعارضتها باأل و،هايورة فكملذضعف العلة ا وضعفها سنداً على ةي ذه الرواى فالفتو،انكف يكو

  . معلومري غكذل و،إمجاعون كيأن  إالّ ل جداً،كها، مشريغ وخبارخصوصاً ما تقدم من األ والعامة،

  .ملأالت والتتبع إىل لة حتتاجأواملس

دار  أو ،المساإل دار يف دار احلرب ال يف هرضأانت ك إذا  مباكخنصص ذل أن ة، فالالزميولو قلنا مبضمون الروا

ها مما يهل علة األيسلم بقأ أو مام،ون لإلكيها مما يهلها علأصاحل  إذا مايف فتحها املسلمون عنوة، ال إذا مبا و،اهلدنة

  .صول والقواعد العامة، واهللا العامله ال وجه له، بعد خمالفته لألريغ إىل ي فالتعد،ةيه مورد الروا ألنون هلم،كي

للمناط،  أيضاً احلمل تابع له أن عرفي خالف ريالظاهر من غ و،ة ولده الصغار لهيت تبعافر فقد عرفكسلم الأوإذا 

م األ يف ظهر احلمليان كن إ و،م تلداأل أن ماكلد يب األ فإن قة،ي ولده حق فإنه،لي مستفاد عرفاً من الدلكبل ذل

  .نيان بالوالديسميلذا  وب،دون األ

م كان حبك وب رقاً،ان األكن إ رقاً وب حراً،ان األكن إ لولد حراًون اكي ،تيسب وفرهاك على مت األيبقفإذا 

  .هةبالشكاً مباحاً يافرة وطكذا لو وطئت الك و،سالماإل

 ،ان جنونه متصالًك إذا مايفر، للمناط، فك والسالماإل يف ب واجلد،األك أمره، تابع لويل أيضاً انون أن والظاهر

  .اً تأملينف وثباتاًإم كاحلفي ف بوه،أسلم أ مث جن مث قالًاافر عك الولد بأن ،ان جنونه منفصالًكإذا أما 

 ،تهين هم حتت رعايتام الذي بل واأل،ابن اخته واخته وه،يابن اخ وهيأخكفلهم، كين يائه الصغار الذأقرب يف :الثاين

  . احتماالن،م الأفر، كال يف  لهنيانوا تابعكما ك، سالماإل يف م تابعون لهأفهل 

  .املقام يف ل مفقوديدل إىل ة حتتاجيالتبع ذإصل، عدم التبعة، لأل: ولاأل

   عدم األصل و،مرهمأ سلم ويلأقد  و،فركال يف تبعونهيحد  أه ال ألن،ةيالتبع: والثاين



٣٢٦

مذاق  إىل أقربهذا  و،همأحكاممجلة من  يف حنوها وصالة الطهارةأان ي بل جلر،ل مولودك: ةيفر، لرواكال

  .الصناعة إىل أقرب  األولان القولكن إ وة،املتشرع والشرع

ملا  و هلم،ولده الصغار: )عليه السالم( والده، لشمول قولهأم كم حبأ يف إشكال  فال،ارغحفاد املسلم الصأما أ

  .د، واهللا العامل األوالمكحب أو والدأم أعة من يالشر يف ثبت

  : احتماالن،م الأ من نطفة املسلم، عقادهن الترم محله،حيافرة، فهل ك املسلم بالزىن ولو

   .، فال احترام له)١(ر احلجرهللعا: )عليه السالم(  لقوله،س شرعاً ولداً للمسلميل أنه من

  . املخلوق من مائه زناًنسانخذ اإلأباب عدم جواز  يف رواكما ذكقة ولده، ياحلقيف  أنه منو

 ثبت شرعاً سلب بعض ي والذ،مكل حكسلب وجب ي  الحكامعدم ترتب بعض األ إذ ،أقرب لعل الثاينو

  .مك حيأ عليه ترتبي ال حىت اً،إطالقس بولده يل أنه للعاهر احلجر: ال داللة لقوله و،حنوه ورثاإلك حكاماأل

  

                                                

.٣ حماء نكاح العبيد واإلأبواب من ٥٨ الباب ٥٦٨ ص١٤ ج: الوسائل)١(



٣٢٧

  : قوالن،م الأوز استرقاقه جيسره املسلمون، فهل أاً فلحق بدار احلرب، فيعتق املسلم عبداً ذمألو ): ١٣٥ مسألة(

  .ان االسترقاقكمإسقط عن  أنه  على العتقأدلة يف ال داللة و، االسترقاقأدلة االسترقاق لعموم صحة: ولاأل

   .املبسوط من عدم صحة استرقاقه، لتعلق والء املسلم به يف خيما عن الش: الثاين

 يملسلم الذن له وارث ورثه اكيمل  ومات العبد إذا  حىتاً له،يول عتقه املسلم صارأملا  أنه ب االستدالليتقرو

قلنا بصحة فإذا  ،مورث واحد على امالنكرثان  إرديال  ذإ ،خرآرثه مسلم ي أن نكمي ال أنه كالزم ذل و،عتقهأ

 :ن شئت قلتإ و،مك هواحمل األولاألمران كان األمر ملا تناىف و،سر ـكبطال والء املعتق ـ بالإان معناه كاسترقاقه 

  . مالزم لعدم صحة استرقاقهعدم والء املسلم الثاين و،ثاينلوالء املسلم ال  طارد األولوالء املسلم

انت كملا  أنه ماك ، الوالءأدلة من ىقوأفار ك الأحكامدلة أ  ألنه،ءهدم والياً ي حربافراًكورته ريص ذإه نظر، يفو

  .حلريب اريغ على ترتبيم كل ح إىل كذا بالنسبةكه و،صح زواجهاية مل يصارت حربفإذا ة صح زواجها، ياملرأة ذم

ف لقاعدة العدل يالتنص أو القرعة، أو حدمها،أن فالالزم القول بتقدم يء الوالني بسلم التنايف لو أنه  إىلضافةباإل

   .هيل عليدل ما تالزم عدم والء املسلم لعدم صحة استرقاقه فال، أنصافواإل

 ي بل ادع،صحة استرقاقه يف إشكال  فالي عبده الذميلو اعتق الذمه نأما ك ، لهمعىن  فالعتق املسلم للحريبأما 

  . واهللا العامل، لعدم الوالءمجاعاإل عليه  واحدريغ

  



٣٢٨

. خالف ال وإشكال، صار حراً بال سالماإل دار إىل خرج قبل مواله وسلم العبد قبل موالهأ إذا ):١٣٦ مسألة(

صلى اهللا عليه ( النيبن إ :) السالممعليه( عن آبائه ،)عليه السالم ( أبيه عن،)عليه السالم(  عن جعفر،وينكلنقل الس

نا بعد مواله فهو يلإخرج  ا عبدميأنا قبل مواله فهو حر، ويلإخرج  ا عبدميأ: الطائف قال أهل  حاصرنيح )وآله

   .)١(عبد

 إذا العبد أن :ى، قضنيتيده بقضيسوالعبد يف  )صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاىقض أنه  عن طرق العامةيروو

خرج قبل العبد مث  إذا ديالس أن :ىقض و. إليهرديده بعده مل يخرج س فإن حر، أنه دهيار احلرب قبل سخرج من د

   .)٢(دهيس إىل خرج العبد رد

   .)٣(هميوا قبل موالؤجا إذا ديعتق العبي )صلى اهللا عليه وآله( ان رسولك :آخريف و

لزموهم مبا التزموا أ: ةيروا إىل ضافةباإل ،فركال يف دة االستعبايفيك سالماإلقرار إ على ها تدلريغكات يهذه الرواو

  .به

  .مكهذا احل على ة تدلريثكات ي رواكهناو

حاربوا من حارب من  إذا رادك األعن سيب ) السالمعليه( اهللا با عبدألت أس:  قال،ل بن الفضليمساعإفعن 

   .)٤(نعم:  قال،همؤشرا واحهمكل نحي، هل نيكاملشر

ل حيأ ،هم املسلموني علريغي و،سرقون بعضهم من بعضيهم  ولمي الدلته عن سيبأس:  قال، عمرانعن املرزبان بنو

   .)٥(ة فال بأس بشرائهميقروا بالعبودأإذا  :تبك ف،همؤشرا

  .اتيها من الرواريغإىل 

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٤٤ الباب ٩٠ و٨٩ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٤٤٠٣ الرقم ٨٠٩ ص٢ ج:ى من أخبار املصطفى املنتق)٢(

.٢٢٩ ص٩ ج: سنن البيهقي)٣(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٥٠ الباب ٩٩ ص١١ ج: الوسائل)٤(

.٢أبواب جهاد العدو ح من ٥٠لباب  ا٩٩ ص١١ ج: الوسائل)٥(



٣٢٩

  .بوابخمتلف األ يف خر متفرقةأخبار أمن  أيضاً ظهريما ك، كالوسائل باباً لذل يف قد عقدو

: ته، لقاعدةيحر يف إشكال  فالاًنهم هو حريد يف انكإذا  أما ،م الأخرج فهل هو حر  وسلم العبديمل   إذامث

لزموهم مبا التزموا بهأ)ةيمن العبود أيضاً رجخي أنه نهم، فالظاهريد يف ن هو حراًكيمل وإذا  .)١ .  

 نايلإسلم خارجاً أ أنه اخلرب يف نايلإروج املراد من اخل أن ره اجلواهر منكما ذ و، النصوص املتقدمةطالقإل: والأ

   .طالقخل خالف اإلإ... 

  .احترام له مواله الأ احملارب  ألن:اًيثانو

ال جمال الشتراء العبد منه،  و،لي السبيه، لنفكرج من ملخي أيضاً  فإنهرج،خيمل  وسلم العبدألو  ظهر حال مايمنه و

  .ون طرفاً للمعاملةكي حىت موالهال حرمة أل ذإ

  .رناهكما ذ على ري والصغريبكال واألمة العبد ونيفرق ب الو

  .خالف ال وإشكال ه باليمواله وذرارأ ودهيغنم سي أن سلم فلهألو  أنه ماك

  

                                                

.٦ و٥ ح الطالقأبواب من ٣٠ الباب ٣٣١ ص١٥ ج: الوسائل)١(



٣٣٠

 أو جاه وأ يهواء نق أو بةيلمة طكلالستفادة من  حىت انت عامةكن إ ويه و،ل فائدةكمة يالغن): ١٣٧ مسألة(

 أو احلرب، أو الغوص، أو رباح التجار،أ من نسانده اإليستفي ياملال الذ: املتشرعةلسان  يف ن املتعارفك، لأشبهما 

  . حنوها

  .ريخواملراد هنا القسم األ

  :قسامأثالثة  على غنائم دار احلربو

  .موال املنقولةاأل: ولاأل

  .شجارة واأليبنحنوها من األ ونياألرضك ، املنقولةريموال غاأل: الثاينو

   .ستعبدونين ي والرجال الذيالنساء والذرار من السيب: والثالث

  .حنوها ورياخلمر احملرمة واخلرتك، كل املليسب يف نهاكة، لك مملوريغ أو ،شرعنا يف ةكمملوما إ موال املنقولةواأل

ن هلا كيمل  إذا الصقور والبزاةك ،ون هلا راغبكي قد ال وموال،غلب األأكون هلا راغب كية قد كاململو مث إن

   .مثااأنفع بي ومة تباعيانت هلا قكال  وش،ياجل يف راغب

ان فرداً ك فإن ،نين وجد هلا راغب من بعض املسلمإ، وهطلق سراحأوجد هلا راغب ي مل فإن ريخالقسم األأما 

  .نكمأن إ ،خراج اخلمسإنهم بعد يثر قسم بكأان كن إ و له،يعطأ

  .كتر أو تلفأ، كامللل يسب يف ونكي ال و،سالماإلنظر  يف ة لهيكمل ال ماوأما 

  :قسامأمخسة  إىل ا تقسم فإموال املنقولةقسام من األسائر األوأما 

ِللَِّه خمسه  نّأ فٍء غَِنمتم ِمن شيا منّأ اعلَمواو﴿ :تعاىل قال ، والعقلمجاعتاب والسنة واإلكون مخساً بالكيفقسم 

   .)١(﴾ابِن السبيِلالْمساكِني و و  والْيتامى وِللرسوِل وِلِذي الْقُرىب

                                                

.٤١اآلية :  سورة االنفال)١(



٣٣١

  .كذل على ات متواترةي رواكهناو

 رناهك ذيل الذيالتفص على ون قسم من اخلمسة للخمس،ك على  بل الضرورة من املذهب قائمةمجاعاإل أن ماك

  .اخلمس من شرح العروةيف 

عليه ( اإلمامما قال ك ،لة عامةون الدوؤش يف ئاً من الغنائم، لصرفهياستحسان أخذ الدولة ش على والعقل دل

   .)١(ننايد على اخلمس عوننان إ :)السالم

 فاطمة وي علجازةإ، بنيمصاحل املسلم يف صرف اخلمسيث ي ح،فعلي )صلى اهللا عليه وآله( ان النيبكما كو

ما على  ،أخذون حق السادةين يالسادة الذكرباب احلوائج أ بعض يف وأ النص، كث صرح بذلي ح) السالمماعليه(

  .تاب اخلمسك يف فصل

  .يتل اآليالتفص على نيخر، للمقاتلمخاس األربعة األاأل مث إن

 يف ئاًيعطائهم شإ يف نيتصاحل احملارب أن  نعم للدولة،سالماإلقره ي خذ الغنائم للدولة الأن من فعله الدول اآليفما 

 ني الصلح جائز ب ألن،بعد االغتنام أو رب،احل يف انت املصاحلة قبل الشروعك سواء ،مقابل ما تأخذه من الغنائم

  .حكامد األيهو س و،نياملسلم

م ك بنظر احلانيمصاحل املسلم يف جواز صرفه يف إشكال  فالاإلمام هو سهم ياخلمس، فالقسم الذ إىل ما بالنسبةأ

 :)عليه السالم( وله من العمل بق إليهما نذهبعلى  أيضاً وز صرفهجي  فإنه هو سهم السادة،ي، والقسم الذيسالماإل

هيالزائد له واملعوز عل ،زاد  فإن ام حبوائج السادة حسب املستطاع،يلف بالقكنائبه م واإلمام أن الظاهر منه حيث إن

م أك ف،متامه من نفسهإ بلفاًك ماإلمامان كء ين نقص عنهم شإ و،اإلماممام، حاله حال سهم ان لإلكء يمنهم ش

  .نائبه قائم مقامه و،)عليه السالم( اإلمامعائلة 

مصاحل  يف الًكقسم اخلمس، يان كث يح )صلى اهللا عليه وآله(  من عمل الرسولكبعد استفادة ذلي بل ال

  .سوة، فتاملأ )صلى اهللا عليه وآله(  فإنه،نياملسلم

                                                

.٢٥ ح٥٤٨ ص١ ج: الكايف)١(



٣٣٢

 نيغنائم ب من اليقسم الباقيجل احلرب، نائبه أل واإلمامعلها جي خراج اخلمس واجلعائل اليتإبعد ): ١٣٨ مسألة(

  .متواترة عليه مجاع اإلى بل دعو،خالف ال وإشكال ، بالنياحملارب

 أم ال ،نيخرة اآليء قبل القسمة، بدون رضايش يف له التصرفك أو شيوز لبعض اجلجيهل  أنه  يفالمكمنا الإو

  .إشكال ع، فالي اجلمىمع رض أما ،وزجي

  .ىمع الرض الّإ كاملال املشتر يف وز التصرفجي ال وكتره مال مش ألنعدم اجلواز، إىل  من الفقهاءريبكذهب مجع 

خلقه  إذا  حىتنيء املسلم من يفلبس ثوباًي خر فالوم اآليؤمن باهللا واليان كمن : يالنبوكجلملة من النصوص و

  .هيرده ف

  . نيلم لبسها بعض املسنيمن، حي اغتنموها من ال نزع احللل اليت)عليه السالم( ني املؤمنأمري اإلمامن ألو

: بة من شعر املغنم، فقالكب )صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاىتأ رجالًن إ :حازم قال أيب نيس بيق أن ي رووألنه

 ملا حصر ان سائغاًكلو  ذإ .)١( منهاك ليبينص:  قال،نعمل الشعر فهبها يلنا إ )صلى اهللا عليه وآله( ا رسول اهللاي

   .بهينصة بيالعط )صلى اهللا عليه وآله( النيب

صلى ( رسول اهللان إ :)عليه السالم( ني املؤمنأمريعن ، )عليهم السالم( عن آبائه ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عنو

   .)٢(النار يف  غلهاة اليتءت صاحب العبايرأ: قال )اهللا عليه وآله

. امةيوم القيأت مبا غل يغلل يمن  وغليأن  ان النيبكما  :تعاىلرب فقدت، فرتلت قوله ياخل يف ةءعبا: أقول

اط يدوا اخلأ: )صلى اهللا عليه وآله( قال و، غلهايالذ بأنه هو )صلى اهللا عليه وآله(  النيبنيث ام بعض املنافقيح

   .)٣( من الغنائمعيني ،طيواملخ

                                                

.١٤١اآلية :  سورة آل عمران)١(

.١ ح باب احلكم يف الغنيمة قبل القسم٣٨٢ ص١ ج: الدعائم)٢(

.١ حيف الغنيمة قبل القسم ذيل باب احلكم ٣٨٢ ص١ ج: الدعائم)٣(



٣٣٣

  .باحةصالة اإلأ إىل ضافةربعة، باإل األدلةستدلوا باألا و،اجلملة يف اجلواز إىل خرونآذهب و

  .هيما ف خيفى الو ،)١(﴾فَكُلُوا ِمما غَِنمتم حالالً طَيباً﴿ :تعاىل فقوله ،تابك من الأما

 .من شذ الّإعلف الدواب  والطعام يف جواز التصرف على العلم أهل مجعأقد : ىاملنته يف  فقد قال،مجاعاإلوأما 

  .واضح ه نظريف و.رةكالتذ يف حنوهو

مع نه إ :هيفو .هاريغ وعلف الدواب ول واللبس والدواءكاأل إىل هم حباجة وشياجلصنع يذا  نه ماالعقل، فألوأما 

  .كد من ذليأز على دلي العقل ال و،موال الناسأل املخمصة من كأك ،ني احلقنياالضطرار جائز باملقابل، مجعاً ب

  : ات منهاي فروا،السنةوأما 

 ة النيبيوص على  املشتمل)عليه السالم(  عن الصادق،ةخرب مسعدة بن صدقك ذا املضمون، ة اليتريثكات اليالروا

 تعقروا ، وال إليهم حتتاجونكتدرون لعل م الك ألن،حترقوا ذرعاً  وال،تقطعوا شجرة مثمرة ال: )صلى اهللا عليه وآله(

   .)٢(لهكم من أكل بد ما ال الإل حلمه، كؤي من البهائم ما

 ب دابة من املغنمكري أن ى )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)معليه السال( ني املؤمنريمأ عن ،عن الدعائمو

ا  إليهحتاجا إذا وجهاد العد يف بأس باالنتفاع بالغنائم وال، بقسم أن  من قبلىبلي حىت لبس منها ثوباًي أو هزل،يحىت 

ل الطعام كأ وبأس بالعلف وال:  قال،ك ذلريغ و مثل السالح والدواب،ااكم إىل رديقسم، مث ي أن املسلمون قبل

  .قسمي أن من الغنائم قبل

                                                

.٦٩اآلية :  سورة االنفال)١(

.٣أبواب جهاد العدو ح من ١٥ الباب ٤٣ ص١١ ج: الدعائم)٢(



٣٣٤

   .)١(قسم الغنائمي أن لوا منه قبلكأرب، فيوم خي  طعاماً)صلى اهللا عليه وآله(  رسول اهللاأصحابصاب أقد و

  .)٢(له والنرفعهكأنا فنيمغاز يف هكالفوا وب العسلينا نصك :عمر أيب  العامة عنىقد روو

  .)٣(نصرفيه مث يفكي أخذ مقدار مايان الرجل ك وربيوم خيا طعاماً أصبن: عن عبداهللا بن أيبو

  .هاريغإىل 

س يادة عن احلاجة ليالتصرف بقصد الغلول واالدخار والز أن ،ةات السابقي الروانيب واتي هذه الروانين اجلمع بإف

  . جائزأشبهما  أو دابته أو هجل قضاء احلاجة لنفسأل السالح، أوكاحلرب  يف جل االنتقاع سواءالتصرف أل أما ،جبائز

بعض  ول العامةيها، فتفصريغ و الطعام والشراب واللباس والعلف والدواء والفراشنيفرق ب ال أنه ظهريمنه و

  . ظاهر الوجهريقسام غبعض األ يف اخلاصة

  .ال خيفىما كلة أهو خارج عن موضوع املس و،إشكالالسلب فهو للقاتل بال  أما  السلب،ريله غكهذا 

  

                                                

.٢ ح الباب يف ذكر احلكم يف الغنيمة قبل القسم٣٨٢ ص١ ج: الدعائم)١(

.٥٩ ج: سنن البيهقي)٢(

.٢٤٩ ص١ ج: تيسري الوصول)٣(



٣٣٥

 وجوبه ورجح،أتالفها إان ك إذا تالفها،إمحل الغنائم، فالظاهر جواز  على قدر املسلمونيمل  إذا ):١٣٩ مسألة(

   .ه قوة لهكتريف  والعدو، يف  ضعفاًكذل يف انكإذا 

  .ةريثكث يحادأ يف ك عن ذليقد عرفت النه و،سرافإه  ألن،كوز ذلجي رجح فالأتالف ن اإلكيمل إذا أما 

 عن ياملروكبعض النصوص اخلاصة،  إىل ضافة باإل،القاعدة على صورة احلاجة فهو يف الوجوبو  أأما اجلواز

د ما جيمل  و،يطق املشيرض احلرب فلم أ يف اًك مشرى اشترنيرجل من املسلم يف قال أنه ،)عليه السالم( الصادق

   .)١(دعهيال وقتلهي: ، قالنيكلحق املشري أن هكترن إ خافو ، عليهملهحي

  .قسمت أن بعد وقسمي أن مة قبليطق املسلمون محله من الغنيمل  مايفعل في أن ينبغي كذلكو

 تلفي ،نيكخراجها من دار املشر إال وستطاع محلهايمة اليالغنيف  :قالأنه ) عليه السالم( ني املؤمنأمريعن و

   .)٢(العقر مثلة فإن عقريال  وال حترق بالنار، ويتذبح الدواب واملواش و،رق املتاع والسالح بالنارحيو

بقائها قوة للعدو،  يف انك و،ها العدويطر عليس إذا دورهم وهمياشمو ومتعتهمأ نيفناء املسلمإ يف إشكال اله مث إن

  .ال خيفىما كاناً يحأ كب ذلجيبل 

  

                                                

.٤ ح جهاد العدوأبوابن  م٢٣ الباب ٥٤ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٦ ح باب احلكم يف الغنيمة قبل القسم٣٨٣ ص١ ج: الدعائم)٢(



٣٣٦

 احتماالت ،خرآ، أم بأمر ينيم بعد القسمة والتعأالء واالغتنام، ي مبجرد االستكلميهل الغامن ): ١٤٠ مسألة(

  اقوالو

  .ضربنا عنها صفحاًأ ولذا ،هايل عليدل قوال فالسائر األ أما ،ههماين توجكميوالن األو

مخاس األ ربعةاأل أن  واملتفاهم عرفاً،مةي مبجرد الغنكلمين اخلمس  أالظاهر فإن ة اخلمس،ي بآ: األولاستدل للقول

 عليه صدقيالء يجمرد االست أن املستفاد فإن )تممغن(ر لفظة ظاه إىل ضافة هذا باإل،مةي مبجرد الغنكلمي أيضاً خراأل

أا  يف إشكال  ال،كمال بال أو نيللمسلم أو فارك للاًكون ملكت أن ختلو الء اليمة بعد االستين الغنأب و،)تممغن(

ع عن املرسوم ذهنهم انطبا وذهان املتشرعة،أ يف وزك خالف املرك بدون املالكبقاء املل أن ماكفار، ك للاًكست مليل

  .ذهامأ يف زكرتيمل  الإ و،شرعاً

الء مل ياً مبجرد االستكانت ملك فلو،ني املقاتلريمة لغي بعض الغنيطعي أن نائبه وماملإل بأن :استدل للقول الثاينو

  .كن ذلكمي

  .كه مليعطيما  على املقدار الزائدن إ :واجلواب

  . اكشتري هلم مل اًكانت ملك ولو ،نيان مع املقاتلكترشيقبل القسمة  والءين املولود واملدد بعد االستأو

  . كاملولود واملدد مل على الزائدن إ :واجلواب

  .املدد و للمولوديعطيباستثناء ما  واإلمامه يعطي هو باستثناء ما ني للمقاتلكاملل نإواحلاصل 

 الصلحكاحلج واملعامالت  واةكالز واخلمسك العبادات، أبوابخمتلف  يف ني القولنيفائدة الفرق بال خيفى مث 

 ، األولالقول على وم السبتي من الزكاةول عام اخلمس وأان ك ،حدوم األيقسم  ووم السبتي لو غنموا  فإنه،حنوهو

  .القول الثاين على حدوم األيمن و

 لحصح الصيذا كه وام احلج،يأانت القسمة بعد كن إ وام احلجيأالء يان االستك إذا االستطاعة حتصل أن ماك

  .ك ذلريغإىل  ، عليهصاحلي حىت ال مال له ذإ، ، خبالف القول الثاين األول علىيتل اآليالتفصعلى 

  



٣٣٧

املال املغتنم قبل  على ع واهلبة والصلحيصح البيالء، فهل ي مبجرد االستكالقول باملل على بناًء): ١٤١ مسألة(

  .قوالأ ،م الأالقسمة، 

 بعدم :اجلواهر يف  قال،ورةكذل املعامالت امليشمله دلي ف،الواقع يف نيمع كه مال مملو ألن،اجلواز مطلقا ب:ليق

  . العلم ايفكي نة اليتي املعنيالع على ع واقعاًيان البك أن اعتبار العلم بالقدر بعد

ى اهللا صل(  النيبى، و)١(عن بيع الغرر) صلى اهللا عليه وآله(ى النيب شمله يه جمهول ف ألن، بالعدم مطلقاً:ليقو

  .كمن راجع الوسائل واملستدرعلى ال خيفى ما ك وردت العبارتان،  فإنه،)٢(عن الغرر) عليه وآله

بناء  و،هايشترط العلم في املنحة وال على جوزان، لبناء اهلبةيالصلح ف و اهلبةنيب و،وزجي ع فالي البني بالفرق ب:ليقو

  .صةيالنق وادةيغماض عن الزاإل على الصلح

انت ك وباع بعضهم إذا اجلواز يف إشكالما ال ك ،ةيالصحة للمعلوم يف إشكال  فالنيل الغامنكباع  إذا :أقول

 املصنوعكجزاء،  األيرباس املتساوكمتار من الأغنموا عشرة  و، عشرةش مثالًيان عدد اجلك إذا ماك ،حصته معلوماً

  .ةي للمعلومكذل و،ائن حاالًكامليف 

روه من كذ  مانيعدم الصحة هنا بع يف شكال اإلينبغي  فال،سائر املوارد يف عي بالبضري  جهالًان جمهوالًك إذا ماأ

  .نية العوضيل لزوم معلوميدل

 إشكال فال ،نيغماض عن مثله حسب بناء املتصاحلاإل على  الصلحبينيان التفاوت مبقدار كن إ باب الصلحيف و

   يف روهكما ذكصح ي ال فالإصحة الصلح، ويف 

                                                

.١ حباب ما ي عنه من بيع الغرر ٣ فصل ٢١ ص١ ج: الدعائم)١(

.١٣ من أبواب عقد البيع وشروطه ح١٢ الباب٢٦٦ ص١٢ج: الوسائل )٢(



٣٣٨

 فإن ،نياخلمس و املائةنيب وني اخلمسني بىسوي أنه ان احملتملكداره مبائة، ف يف حل عن الفلز املوجودلو صا باب ما

  .صح الصلحيبواحد، مل  أو  بألفىسوي أنه نيبتن إ و املقدار احملتمل صح الصلح،كبذل أنه ك بعد ذلنيتب

  .ليباا من التفص يف ركما ذ على ما باب اهلبة فهوأ

  .هاريغ وةكالقرض والرهن والشرك حال سائر املعامالت، ،مظهر مما تقديما ك

عطاء الدابة إ وجواز تناول بعض الطعام، يف ما سبقك ،صح تناوله من املغنميما  على لةمجراء املعاإصح ي اله مث إن

جراء إما أ، جواز التصرف بنفسه حلاجة نفسه على دل إمنا لي الدل ألنجراء املعاملةإصح ي منا الإ و،أشبهما  والعلف

  . من املنعاألصل ىاملعاملة فعل

  .قهيجل دابة صدقلع العلف ألي  مثالً،ريالتحض يف ريعانة الغإصح ينعم 

  .عداه استفادة الغامن دون ما على دل إمنا ليالدل وصالة املنعل، ألك الغامن فمشريافة لغيالضأما 

  



٣٣٩

هل احلرب، ة ألك اململوريالغابة غ يف  املوجودة،أشبه ما وشجار والثماراألكود واملباحات يالص): ١٤٢ مسألة(

صح ي أو ه مما خرج،يس ما حنن فيل وخرج، ما الإ األرض يف باحة ماإل ياالستفادة منها، بدل أحد لكصح ليهل 

ها ي فكشتري سائر املفتوح عنوة مماك يه وأ ا، وىلأها، فهم ياستولوا علو األرضوا كن استمليم الذ أل فقط،نيللغامن

  نفال؟ه من األ ألنخاص لالمام أو ملسلمون،ا

ال وجه  ماك، ةياألصلباحة اإل على وجه للقول ببقائها فال. نفال هلااأل أدلة، لشمول ريخ األقرب واأل،احتماالت

  .لسائر االحتماالت

ائر سكحنومها، فهو  واخلشبة املقطوعة باملنشار و مقصوص اجلناح،ريالطك، كء آثار املليالش على انكنعم لو

ستبعد ي ما الكة، يكان عن امللري بالط مثالًريخرج الط أو ،كن احتمل عدم التملإ و،فار هلاك الكعلم متلن إ الغنائم

، واهللا ك اململوريون حاله حال غكيحنوه، ف والبحر يف كذهاب السم وفرار الوحوش وريان الطريط إىل  بالنسبةكذل

  .العامل

  



٣٤٠

  :ه قوالني ف،افر حماربك أو ه هل هو مسلمكعرف ماليمل  واحلرب،حمل  يف ءيش لو وجد): ١٤٣ مسألة(

ون حاله حال سائر اللقطات، كي مث ،أسيحد ال أو ف سنةعري أن  فالالزم،هيفها عليلقطة، لصدق تعرنه إ :ولاأل

  .هريغ و اجلواهر إليهذهب

 فإن مجايل للعلم اإل،نيله للغامنالسنة، مث جع أو أسيحد ال إىل فين، من التعرياألمر نيوجوب اجلمع ب: الثاينو

  .نياألمر ني اجلمع بمجايل العلم اإلى فمقتض،نيلغامنلها يعطيأن ما إو عرفها سنة،ي أن بجيما إ علم أايالالقط 

املال مردد  إذ السنة، أو أسيمعاً بعد ال عليه مةيالغن وم اللقطةكجراء حإ إضافةن الظاهر لزوم كخ، لي الش إليهذهب

لة اشتباه أمس يف هريغ ور اجلواهركما ذك ، عليهف جاريهو التنص وموالاأل يف  القاعدةىفمتقض،  والغامن الالقطنيب

وجب ي مجايلالعلم اإل فإن ،حق للسادة أو السادة على ون صدقة حترمكي أن نياشتباهه ب أو عمرو، ودي زنياملال ب

  .تاب اخلمسك يف  فصلناهاليتنصاف القاعدة العدل واإل و،ني احلقني مجعاً ب،حنوه وفيالتنص

  :حمل احلرب، فالصور ثالثة يف ولو وجدت جثة

  .ت املسلميامل وافرك النيبنه ا دور:األوىل

  .د املسلميافر والشهك النيدورانه ب: ةيالثانو

  .د املسلمي شهنيب وت املسلمي املنيب وافرك النيدورانه ب: والثالثة

 ميتمل تقدحي و،تمل القرعةحي و،هي فشكالن عرفت اإلك ل،رك الذشيمكاء قاعدة رجإتمل حي  األوىلالصورةيف 

  .فيلكة عن التءة الربالصاأجراء إتمل حي و،همأه سالم ألناإلاحتمال 



٣٤١

  .بعده الثاين و،بعده الثالث و،الصناعة الرابع إىل  منهاقربواأل

   .نةيانت متعك الإر، وكش الذيمكقاعدة بمل نقل  ذاإهذا 

  .ة االحتماالتيان بقي مع جرى،قوأان القاعدة يجرة يالصورة الثانيف و

فن واحلنوط، من باب احتمال دوران كنه من جهة الغسل والكضاً، ليأ االحتماالت يالصورة الثالثة جتريف و

  .تاً مسلماً وجبت لهيان مكز له هذه الثالثة، ولو جيداً مسلماً مل يان شهكه لو  ألنن،ين احملذورياألمر

جراء مراسم إنف، فالالزم ف األتاملوت ح على مر زائدأالشهادة  ذإصالة عدم الشهادة، أان يرتمل جحين رمبا كل

  .هيموات علاأل

  .ت املسلميد واملي الشهنيمره بأدار  إذا علم صورة مايمنه و

ل ك:  لقاعدةسالماإلصالة أجراء إفار، احتمل كونه للك ونيونه للمسلمك احتمل ،حمل احملاربة يف طيولو وجد لق

 فاستصحاب ،ة املسلمي تبعكذلك وئء طاري شسالماإل  ألنفركصالة الأجراء إاحتمل و ،)١(الفطرة على ولديمولود 

ان ك إذا ة للمسلمي من التبعك ذلأحكامل ك عليه ى جرسالماإلم بعدم كحوإذا  ،سالماإلم بعدم كحي  األويلالعدم

  .حنوه وه مسلماًيساب

 الن،كالمها مشك  األويلاستصحاب العدم وسالماإلصالة أ وخصوصاً ،)٢(لكمشمر أل كا ل أل،احتمال القرعةو

  .أقربل هذه املسائل ك يف لعل القرعةو

  

                                                

.١٣٣ص:  علل الشرايع،١٦ ص١ ج:قيه والف،٣ ح جهاد العدوأبواب من ٤٨ الباب ٩٦ ص١١ ج: الوسائل)١(

.١٨ ح كيفية احلكمأبواب من ١٣ الباب ١٨١ ص١٨ ج: الوسائل)٢(



٣٤٢

الء يه مبجرد االستكه مل ألننعتق من حصتهي فهل ،نيبعض الغامن على نعتقيمة من يالغن يف انكلو): ١٤٤ مسألة(

 أشبهما  و للرضخ واجلعائلاإلمامجعله  إذا  مانيفصل بي أو له، االنعتاق عن مثأدلةصراف  ألننعتقي  ال أو،ما تقدمك

  .نعتقي فكذلكعله جيمل  إذا  مانيب و،نعتقي فال

 أمريقول ك، دلة األإطالقوجه لالنصراف بعد  نه الأه بيناقش فيان رمبا كن إ و،ظهر الثايناحتماالت، واأل

 نيح  فهو حر،هي ذا رحم منه حمرم علكمن مل: )عليه السالم(  والباقر)عليه السالم(  والصادق)عليه السالم( نياملؤمن

   .)١(هيل عليه والسبكلمي

 املال املرددكا إنقول  أن نيب و فالالزم االنعتاق،كاملال املشتركمة يالغن بأن نقول أن نيقال بالفرق بيرمبا و

   . فعدم االنعتاقاإلمامد ي بينيالتعو

  .علمأاهللا  وصالة العدم،عتاقها، ألإ وةيشراء البق عليه بجيمل  أنه ظاهرقلنا باالنعتاق فالفإذا  ،انكف يكو

قد  و،دلة األطالق، إلالسيب واألرضخذ من ؤي كذلكموال املغنومة، ؤخذ من األيما كاخلمس  أن الظاهر مث إن

  .كذل على ليال دل ذإ األرض للقول بأخذ مخس ارتفاع ك وال وجه بعد ذل،تاب اخلمسك يف كحققنا ذل

  

                                                

.١١٥٦ ح٣٠٨ ص٢ج:  الدعائم)١(



٣٤٣

  :قسامأثالثة  على سالماإلطرة ي تقع حتت س اليتاألرض): ١٤٥ مسألة(

 األرضهذه و ،)١(﴾عنِت الْوجوه ِللْحي الْقَيوِمو﴿ :تعاىلمنه قوله  و جرباً بالقوة،يأ املفتوحة عنوة، األرض: ولاأل

  .نيللمسلم

  .نيها للمسلمريغ وا،صحار منها أل العاماألرضهذه  وهلها طوعاً،أها يسلم علأ  اليتاألرض: ةيالثان

 نيا للمسلمأ على صاحلوا فإن ،هاي حسب ما صاحلوا علاألرضهذه  و،نيهلها املسلمأ صاحل  اليتاألرض: الثالثة

  .هلمي ه فا هلمأ على ن صاحلواإ وانت له،كمام لإل اأ على ن صاحلواإ وانت هلم،ك

  . األولالقسم يف هذه املسألة يف المكالو

 ،نائبهاإلمام أو ذن إون احلرب بكتأن ما إ ل حالكعلى  و عامرة،ريغ أو عامرةما إ  حالة الفتحاألرضهذه : قولفن

  .مامانت لإلك الإ عامة، وني للمسلميانت عامرة حالة الفتح، فهك واإلمامانت احلرب باذن ك فإن م ال،أ

ا أ على  واحدريما ادعاه غ على خالف الو إشكال ، فالاإلمامذن إان الفتح بك وانت عامرةك ما أما :فنقول

  . عامةنيللمسلم

  . واحدريضاً غيأ عليه مجاع اإلىادع ومتواتر النصوص، عليه دليو

 نيع املسلميهو جلم:  قال، السواد ما مرتلته)عليه السالم( اهللا با عبدأ سألت :ح احلليبي النصوص صحكفمن تل

 إالّ صلحي ال:  قال،نيالشراء من الدهاق: ، فقلتلق بعدخيمن مل  ووم،يال بعد سالماإل يف دخليملن  ووم،يملن هو ال

  رد ي:  قال،خذها منهأ فإن :، قلتأخذه فلهي أن األمر شاء ويل فإن ،نيها للمسلمريتص أن  على منهميتشترأن 

                                                

.١١١اآلية : طه سورة )١(



٣٤٤

   .)١(ل من غلتها مبا عملكأله ما  ورأس ماله

ان له ذمة، كممن  الإ ،ئاًيرض السواد شأتشتر من  ال: قال ، أيضاً)عليه السالم( نهع يع الشاميالرب أيب حيصحو

   .)٢(نيء للمسلم يفي هفإمنا

شراء  يف ىف تريك: )عليه السالم( اهللا  عبديب قلت أل: قال،بردة بن رجاء بوأ حدثين: ح صفوان، قاليصحو

صنع خبراج يو :ده، قالي يف  هويلذعها ايبي:  قلت: قال،نيرض املسلمأ يه وكع ذليبيمن و : قال،رض اخلراجأ

 عمرأها وي علىقوأون كيلعله و ، عليهنيحتول حق املسلم وحقه منها بأس اشتر ال:  مث قال ماذانياملسلم

   .)٣(خبراجهم

إمنا  :قال ورههك ف،رض اخلراجأ من األرض عن شراء )عليه السالم( اهللا  عبدابألت أ س:حيخرب حممد بن شرو

   .)٤(نيسلمرض اخلراج للمأ

 يدي موقوفة بياب، فهكر وليخذت عنوة خبأ  اليتاألرض: )عليه السالم(  األولاحلسن أيب مرسل محاد، عنو

 أو الثلث أو قدر طاقتهم من اخلراج النصف على ،اإلمامصاحلهم يصلح ما  على هايقوم علي وهاييحي وعمرهايمن 

ع مما سقت يخرج منها العشر من اجلمأ ف،هاؤخرج منها منافإذا  ،ضر مي ال وون هلم صالحاًكيقدر ما  على الثلثان،

 على  وجهه اهللايالوجه الذ يف  فوجه فأخذه الوايل، والنواضح بالدوايليسق نصف العشر مما وحاً،ي سيسق أو املاء

سهم أة ي مثان،لين السبل اهللا وابي سب ويفنيالغارم والرقابيف  ولفةؤامل وهاي علنيالعامل ونيكة أسهم؛ للفقراء واملسايمثان

 ،الوايل إىل ء ردي شكفضل من ذل فإن ،ريال تقت وقيض سنتهم بال يف ستغنوني مواضعهم بقدر ما يف نهميقسمها بي

  ن إو

                                                

.٣٤٦ ص١٧ وج ،٤ ح عقد البيع وشروطهأبواب من ٢١ الباب ٢٧٤ ص١٢ ج: الوسائل)١(

.٣٤٦ ص١٧ وج ،٥ حد البيع وشروطه عقأبواب من ٢١ الباب ٢٧٤ ص١٢ ج: الوسائل)٢(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٧١ الباب ١١٨ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.٩ ح عقد البيع وشروطهأبواب من ١ الباب ٢٧٥ ص١٢ ج: الوسائل)٤(



٣٤٥

ؤخذ بعد ما ي و،ستغنواي حىت وم من عنده بقدر سعتهممي أن الوايل على انكتفوا به، كيء مل ي شكنقص من ذل

 ماعلى  همؤنصباأم  إليهدفعيرا، فكأ واألرضن هم عمال يائه الذك شرنيب ولوايل انيقسمه بي من العشر، فىبقي

ة يتقو وسالماإلة يه من تقوينوي مصلحة مايف  ون اهللايد على عوانهأرزاق أ كون ذلكي، فيأخذ الباقي وه،يصاحلهم عل

   .)١(ريثك ال ولي قلكس لنفسه من ذليل وه مصلحة العامة،يف  مماك ذلريغ و،وجوه اجلهاديف  ون،يالد

 ،تهيب أهل هايسار ف ما وها من اخلراجيوضع عل ما ووفةكرنا له الكذ: نصر، قال أيب ابن و عن صفوانيواملرو

بالرشاء ان ك نصف العشر مما وار، باملاء واأليسق أخذ منه العشر مما ودهي يف رضهأت كمن أسلم طوعاً تر: فقال

حصصهم  يف نياملتقبلعلى  ونيان للمسلمك و،عمرهي، فقبله ممن اإلمامخذه أ عمره منهايمل  ما و،هايما عمروه فيف

قبله ي، اإلمامك إىل ف فذليما أخذ بالس و،اةكء من الزيسق ش أوقل من مخسةأ يف سيل ونصف العشر، أو العشر

 والناس ،خنلها واألرض عىنياضها، يب و قبل سوادها،ربيخب )صلى اهللا عليه وآله( ما صنع رسول اهللاك ى،ري يبالذ

 ى سونياملتقبلعلى و :، قالربيخ )صلى اهللا عليه وآله( قد قبل رسول اهللا و،النخل واألرضتصلح قبالة  قولون الي

ده، ي يف انوا أسراءك وعنوة )صلى اهللا عليه وآله( ة دخلها رسول اهللاكم أهل نإ و،ونصف العشر  العشراألرضقبالة 

   .)٢(قاءنتم الطلأ اذهبوا ف:قال وعتقهمأف

 العشر : فقال،تهيب أهل سار به ما و اخلراج)عليه السالم(  احلسن الرضايبرت ألكذ: نصر، قال أيب عن ابنو

مل  ما و،ما عمر منهاينصف العشر ف وأخذ منه العشر وده،ي يف رضهأت ك تر،سلم طوعاًأمن  على نصف العشرو

   عمرهي فقبله ممن عمر منها أخذه الوايلي

                                                

.٥٤١ ص١ ج:كايفالصول أ )١(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٢٢ الباب ١٢٠ ص١١ ج: الوسائل)٢(



٣٤٦

 يقبله بالذي اإلمامك إىل ف فذليما أخذ بالس وء،يساق ش أوقل من مخسةأان كما يس فيل و،نيان للمسلمكو

 األرضتصلح قبالة  قولون اليالناس  وخنلها، واألرضرب، قبل يخب )صلى اهللا عليه وآله( ما صنع رسول اهللاك ى،ري

حصصهم  يف هميجعل عل ورب،يخ )يه وآلهصلى اهللا عل( قد قبل رسول اهللا وثر من السواد،كأاض يان البك إذا والنخل،

   .)١(نصف العشر والعشر

 ،قد ضقت ا، أفأدعها ورض خراجأ يلن إ :)عليه السالم( اهللا  عبديب قلت أل:قال ، أبيهعن ابن سنان، عنو

قائمنا قد قام  لو: قال و.ثر منهاكأ األرض من كبيان نصكقد قام،  قائمنا لون إ :ئة، مث قالي هنت عينكفس: قال

  .)٢(همع من قطائأفضل نسانان لإلك

   .اتيها من الرواريغإىل 

  

                                                

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٧٢ الباب ١٢٠ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ٧٢ الباب ١٣١ ص١١ ج: الوسائل)٢(



٣٤٧

عمر منها يمامل  و،أشبهما  ووماءر شج وخنل وة العمارة، من بناءيها فعليون فكت أن املراد بالعامرة): ١٤٦ مسألة(

  .كذلكس يل ما

نتفع به ي يمعدن امللح الذكفاد منها، املعادن املست وشجار خلقة،شمل لفظ العامرة مثل األيهل  أنه  يفالمكمنا الإ

  . ضاًيأما من العامرة أ الظاهر ،م الأحنومها،  والناس

ون كت حىت هايعمارة ف ال أن ،)١(عمرهي فقبله ممن ،عمر منها أخذه الوايليمل  ماو :)عليه السالم( لظهور قوله

  . تعمر ألنست قابلةياملعادن املنتعة ا ل وةي اخللقشجار املنتفع ا لوجود األاألرض أن من املعلومو،  تعمر ألنقابلة

 ىانت ذات عمارة مث جرك بأن ،يصل موضوعأ كان هناكإذا  إالّ  العدم،األصلصدق العمارة ف يف كولو ش

 عامرة مث ريانت غك بأن سكالعك ، البقاءاألصل فإن ة،وا عامركا هل خرجت عن أ يف ناكك فش،ها اخلرابيعل

  . عدم العمارةاألصل ف،م الأا عامرة أها يصدق علي هل عمرت بقدر اأ يف ناككش

  

                                                

.١٢٠ ص١١ ج: الوسائل)١(



٣٤٨

 فهو املشهور ،)عليه السالم( مامانت لإلك الإ و،نيوا للمسلمكصحة  يف اإلمام  إذناشتراط أما ):١٤٧ مسألة(

  .اًإمجاعون كياد ك :بل عن اع

 فغنموا، اإلمام  إذنريغزا قوم بغنه إذا إ :هايف وق، مرسلة العباس الورايه ونا،أصحابة يروا إىل املبسوط يف نسبهو

صلى اهللا ( فتحت بعد النيب ع مايون مجكية يهذه الرواعلى  و: املبسوطيكحم يف  قال،ماملها لإلكمة يانت الغنك

  .)عليه السالم( اإلمام من مال ،يزمان الوص يف فتحت ما إالّ )عليه وآله

وا عامرة حالة ك و،مماذن اإلإوا بك وون الفتح عنوة،ك: رض خراج ثالثةأوا ك يف رناه فالشرائطكذ ماعلى و

  .الفتح

ما كالعلم  فديمل  إذا ما حىت اعيبالش أو قال به بعض، ماكت بالظن ي الثالث هل تثبمورهذه األ يف نالم اآلكالو

بد  ال وأما قال به ثالث، ك ةثقان كو عارضه آخريمل  ذاإ واحداً ان مؤرخاًكن إ واخلربة أهل بقول أو قال به آخر،

  .قوال، أما قاله آخرونكالعدالة  ومن العدد

  اليتمور سائر األنيب و القبلةنيفرق ب ال أنه بيبتقر ،)١(ك القبلة جهدحتر: )عليه السالم(  بقوله:ولاستدل لأل

 عدم أدلةو: ه، قالواريغ وال علم الرجيف واركما ذكة حجة، ين الظنون االنسدادأب و،اً خاصةأحكامعلق الشرع ا 

  .حنوها وموارد الرتاع يف يه إمنا  الشهادةأدلة أن ماك ،أشبهما  ونيصول الدأ يف يه إمنا اتباع الظن

  .مهاريغو القضاء واع للوقفيثبات الشإ يف خبار الواردة من األاع مطلقاًية الشيستفاد من حجي مبا :استدل للثاينو

                                                

.٥ القبلة حأبواب من ٩ الباب ٢٠٠ ص١ ج: املستدرك)١(



٣٤٩

  .د من الفقه، فراجعيلمسائل التق يف كرنا ذلكقد ذو

 صح االعتماديلذا  و، استبانة عرفاً فإنه،)١(نةيتقوم به الب أو نيستبيحىت  :)عليه السالم(  بقوله:استدل للثالثو

  مع سائق النسانب اإلكريث يباب السفر حيف  و،صالةال يف اجللوس أو اميفطار الصباب الطب إل يف اخلربةعلى 

  .ةريثكمثلة الها من األريغ إىل ، حرامر بالنفسيالتغر أن عرفه معي

  .خربة أهل ومكمن جهة  الإ كس ذلي ل فإنه،عرابل الناس األأسي :حرامباب اإل يف )عليه السالم( بقولهو

  .نةيالب إالّ ثبت شرعاًيمل  وثبت شرعاً، ما الإء ية شيصالة عدم حجأ ب:استدل للرابعو

  .حد العلم إىل صلين مل إ و،عند العقالء عليه اع املعتمديالش و،اخلربة أهل  قبول قولقربن األكل: أقول

  .الطهارة، فراجع ودي التقلتايبك يف المكل اليرنا تفصكقد ذو

  

                                                

.٩ يف باب من الزيادات ح٢١ الباب ٢٢٦ ص٧ ج: التهذيب)١(



٣٥٠

 )صلى اهللا عليه وآله(  املفتوحة عنوة بعد رسول اهللاراضياأليف ) عليه السالم( اإلمامذن أهل ): ١٤٨ مسألة(

  .م الأعامل معها معاملة املفتوحة عنوة، يحىت 

  : احتماالت وقوالأه ثالثة يف

  .رض العراقأخصوص  يف اإلذنحصول  و حصوله مطلقاً،معد و، مطلقاًاإلذنحصول 

  اليتاألرض يف اإلمامة ريلته عن سأس:  قال،)عليه السالم( جعفر أيب ة حممد بن مسلم، عنحي بصح:ولاستدل لأل

ة، ريالعراق بس أهل  يف قد سار)عليه السالم( ني املؤمنأمرين إ :فقال ،)صلى اهللا عليه وآله( فتحت بعد رسول اهللا

مها ك ح)صلى اهللا عليه وآله(  املفتوحة بعد النيبنياألرضسائر  أن ظاهرها حيث إن .)١(نياألرضمام لسائر إ يفه

  .رض العراقأم كح

انوا ك ) السالممعليه( ن االئمةأب وة،يسالماإل بالفتوحات ) السالممعليه( ئمة األىبالعلم بشاهد احلال برضو

  .خذز األجي مل كصحة ذل  ولو ال،أخذون اخلراج بعنوان اجلائزة عن اخللفاءي

  .اإلمامذن إان بكونه كالصحة، ب على  ـ الغزاةيأ  ـحبمل فعل املسلمو

يه عل( زمنهم يف األرض أن اب،كال ر وليها خبيمل توجف عل ا ماأنفال برض األأخبار د األيين الظاهر من تقأبو

  .نيقسم على انتك )السالم

 أمري اإلمامما عمله ن إ ثي احلدي فف،ل املوضوعفكتي م الكاحل أن حةيالصح على ردي ذإ ،ال خيفى ل ماكاليف و

 ،الشرائط على  املفتوحة عنوة مع اشتماهلاراضيسائر األ يف رض العراق هو الالزم العمل بهأ يف )عليه السالم( نياملؤمن

  .الشرائط على انت مشتملةكا  أوأ مفتوحة عنوة راضيئر األسا أن  علىال تدلو

 ريانوا غك )عليه السالم( ئمةاأل أن اتي واحد من الرواريظهر من غ ذإ ،دلأخالف املطلوب  على شاهد احلالو

   معهم كعة من االشتراينهون الشيانوا ك ولذا ، بالفتوحاتنيراض

                                                

.٢ حو جهاد العدأبواب من ٦٩ الباب ١١٧ ص١١ ج: الوسائل)١(



٣٥١

  .بعض املسائل السابقة يف هذا الباب يف ثيحادألما تقدمت مجلة من اك صورة االضطرار، يف الإ

تبعها الوارد، ي و، هلميم فه إذريرض فتحت بغأل ك ذإه هلم،  ألنانك إمنا للخراج) عليهم السالم(ئمة خذ األأو

عة، ي للشالًيون تسهؤل الشك يف  مع اخللفاءنيم صححوا عمل املؤمنإ: قالي أو ،ء من احلقينقاذ لشإن الوارد أل وأ

انت كموال اخللفاء أ أن ان اخلراج فقط، واحلالك ) السالممعليه( أخذونهيانوا كما أن  علىدلي يفما الذ الإو

 حىت سلمأة ممن يخذهم اجلزأكأخذونه بالظلم، يانوا كما  و،ةياجلز واملصادرات واةكخمتلطة من اخلراج واملقامسة والز

  .خيعرفه املطالع للتاريها مماريغ  إىل، من بعده إليهز مث رجعيالعز بن عبد بطله عمرأ

  .ان فاسداًكعملهم  أن الصحة، بل معلوم على مل فعل اخللفاءحي ر الكبعد ما ذو

  .فل املوضوعكتي م، فالكان احلي لبيه إمنا نفال،أرض أ ورض خراجأ إىل رضخبار املقسمة لألاألو

 بل دل ،اإلذنانت بكا أ على ليرد دليمل  و،ان ظلماًك اخللفاء أعمال بأن : مطلقاًاإلذناستدل لعدم حصول و

تصرف كعدم جواز التصرف  يف افك كذل و، معهمكعة االشترايالش) عليهم السالم(ئمة  األي على ليالدل

  .املفتوحة عنوة

  :نيمرأرض العراق بأ يف اإلذناستدل حلصول و

عليه ( ني املؤمنأمري اإلمام من ن إذنكي مل و ل فإنهرض السواد،أعدم جواز االشتراء من  على دل ما: ولاأل

  .ن وجه لعدم جواز االشتراءكي مل )السالم

 يف )عليه السالم( ني املؤمنأمري عن )عليه السالم(جعفر  أيب خربفي ف ،اإلمامفة ي اخللةمشاور على دل ما: الثاين

 عيني؛ هالقائم بعد صاحب فإن )يه وآلهصلى اهللا عل  من املواطن املمتحن ا بعد النيبعيني(الرابعة وأما  :يودليها سئلةأ

ها يمضيغوامضها ف يف ناظريني و،يمرأصدرها عن يمصادرها، ف ومورموارد األ يف شاورينيان كر، كب أيب عمر بعد

   علمي  ال،ييعن رأ



٣٥٢

 ون داخالًكي أن بد ، فالمورعظم األأان من كاجلهاد  أن بيبتقر ،)١(هري غناظرينيال وأصحايبعلمه ي ال وحدأ

  .العاميف 

  . احلروبكبعض تل يف ان حاضراًك )عليه السالم(  احلسناإلمامن أبو

صحة احلرب مل   ولو ال،)٢( فاعتقهمىسر الفرس معاملة األىسارأ عامل )عليه السالم( ني املؤمنأمري اإلمامن أبو

  .كن وجه لذلكي

  .أيتيما سك من قبل عمر، ألمراتولون يانوا كه، ريغ وعمارك )عليه السالم( اإلمامن مجاعة من خواص أبو

  .اإلذن من عدم األصل ى العراق فعلريغ أما العراق، إىل هذا بالنسبة

انوا ك ) السالممعليه( ئمةاأل أن رض السواد، فلعل السببأز الشراء من عدم جوا أما ال خيفى، ل ماكاليف و

 سراهم،أ و مع جوائزهمكما جندهم فعلوا ذلكعة، يالش على الًيح مطلقاً تسهي اخللفاء معاملة الصحأمورعاملون مع ي

  . من السيب) السالممعليه( ئمةبعض أمهات األ أن حىت

 لة السابقة،أاملس يف خرب ابن سنان املتقدمةكجواز الشراء،  على دلةورد من ظواهر بعض األ ما إىل ضافةهذا باإل

 وقفاً وشراًء وعاًي العراق بأراضي على ء املعاملةجراإ من نينياملتد و الفقهاءنية املستمرة بية العملري السكد ذليؤيو

  .هاريغو

 ة ضد الوضع القائم،ريثكال) عليه السالم( اإلمامات حي تصرنايفي ك، فذل)عليه السالم (مامفة لإليمشاورة اخللوأما 

  مسائل  يف  إليهلة والرجوعيا قليقضا يف اإلمامان من املعلوم مشاورة كن إ وفإنه

                                                

.٥٩ ص: واالموال أليب عبيد،٣٦ ص:، واخلراج أليب يوسف٤٢ ص: انظر اخلراج للقرشي)١(

.٢٩ ح من جهاد العدو٦١ الباب ٢٦٩ ص٢ ج: املستدرك)٢(



٣٥٣

غلظ يحوزة خشناء  يف هاريفص: )عليه السالم(  قولهكذل يف يفكي و،الغالبة معلومة العدم أو ةيلكن الكمعدودة، ل

   .)١(ةياخلطبة الشقشق يف ةج البالغ يف آخر ما إىل ،مسها

  .اإلذنالزم ي م، الي بعد التسل)عليه السالم(  احلسناإلمامحضور و

 عملهم  ألنهم،ريهل احلق مع غ ألوز احلضور والتويلجيا منإ وه،يدل علي مها، الريغ وعمار و سلمانتويل أن ماك

 أمور مع ) السالممعليه( ما عرفت من عملهم إىل ضافة باإل،هم خارجاً عن الصحةريان عمل غكن إ و،حيصح

  .ليتسهللح ياخللفاء عمل الصح

  . فارسى مع أسار)عليه السالم( علم وجه معاملتهيمنه و

  . مطلقاًاإلذنصناعة القول بعدم حصول ال إىل  بالنظرقربهذا فاألعلى و

 يف وتاًيه اشتروا بريغ وحين شرأ وربالء،ك أرض ىاشتر )عليه السالم( ني احلساإلمام أن  علىدل د هذا مايؤيو

  .)عليه السالم( ني املؤمنأمري اإلماممضاها أ وهاريغ ووفةكال

 لو حىت عاملون هميح، حسب ما يملة الصحها معاريغ واألرضنعامل مع  أن صحيه فمادام اخللفاء قائمون، يعلو

خذ أ و منهم،ي شراء اجلواريف ما سهل لناك، كذل يف الشارع سهل لنا أن باعوا جاز االشتراء منهم، لفرض

  .ك ذلريغ إىل وا مأخوذاً من الناس بالباطل،كجوائزهم املعلوم 

 يف تصرفواي أن )هم السالميعل(ابة عنهم ي ن) السالممعليه( ئمةق لنواب األحينه إ :قالي أن ن الالزمكل وهذا،

 أو ،توسعته أو اقتضت املصلحة فتح شارعفإذا  ،املهم واألهمحسب قانون  وة،يسالماإل حسب املصلحة األرض

  .ك، جاز ذلأشبهما  أو قطاعهاإ أو هبتها وأ، األرضجارة إ

                                                

.١٨ ص٣اخلطبة :  ج البالغة)١(



٣٥٤

  .ليدلخرج بال ما إالّ ة عامةية النواب واليد، واليتاب التقلك يف رناكقد ذو

  .بابه إىل ولك موك فذل،عمل اي أن ينبغيما  واألرضم كل حيما تفصأ

 الشرع يف ق ماي واملهم، مع تطباألهمقانون  و،نيه مراعاة املصلحة العامة للمسلميالفق على الالزم أن واحلاصل

  .ةياملصلحة الزمنعلى 

  .ديسلوب جدأاغة ي صنيالفقهاء الواع على يمن الضرورو

  



٣٥٥

، ىخرة األيسالماإلحول الفتوحات  ولة مجلة من عبارة اجلواهر حول العراق،أهذه املس يف ننقل): ١٤٩ مسألة(

  .ها من الفوائد اجلمةيملا ف

 بن اخلطاب، زمن عمر يف  فتحت املغنومة من الفرس، اليتاألرض :ىاملنته يف ماكواملراد بأرض السواد، : قال

 ،رض العربأب من ية، املتصل بعذيطرف القادس إىل بال حبلوانجل من منقطع ااألرض يف  وحده، سواد العراقيهو

  . الدجلةيساحل البحر ببالد عبادان من شرق إىل من ختوم املوصل طوالًو

مواتاً،  وانت سباخاًكما واالها  و،العاص أيب  قبل شط عثمان بنيإسالم هو فإمنا البصرة، يلي ي الذما الغريبأف

  .بن العاص اها عمرويحأف

 والتفاف شجرها، مسوها السواد األرضة رأوا هذه يش ملا خرجوا من البادي اجل ألن سواداً،األرض هذه تيمسو

  .كلذل

ابن  واً،أمريصلوم  على اسرينفس، عماربن أبن اخلطاب، ثالثة  ا عمر إليهرسلأ ملا فتحت، األرضهذه و

 شطرها مع ،وم شاةيل كفرض هلم  و،ألرضامساحة  على فيعثمان بن حن وت املال،يب على اًيوال واًيمسعود قاض

  .ع خراايسر الإوم شاة يل كؤخذ منها ية ي قرىر أقال ما ون،يشطرها لآلخر والسواقط لعمار،

لف ألف أثالثون  وست: ليق وب،يلف جرألف أثالثون  واثنان: ليرض اخلراج، فقأف يمسح عثمان بن حنو

ب الشجر والرطبة ستة يجرعلى  وة دراهم،يرم مثانكالى عل و،ب خنل عشرة دراهميل جرك على ب، مث ضربيجر

  .مضاهأعمر فك إىل تب بذلك مث ،ني درمهريالشععلى  وربعة دراهم،أاحلنطة على  ودراهم،

عليه ( ني املؤمنأمري إىل األمر يفضأ فلما ،لف درهمألف أ نيست وعهد عمر مائة يف انكارتفاعها  أن يروو

   .م مبا عندهكنه املخالفة واحلكميه مل  ألن،ك ذلىمضأ )السالم



٣٥٦

   .)١(ة عشر ألف ألف درهميمثان إىل ان زمن احلجاج رجعكفلما 

 لف درهم،ألف أ نيست إىل ةيالثانيف  وول سنة،أ يف لف درهمألف أ نيثالث إىل ز رجعيالعز  عمر بن عبدفلما ويل

   .)٢(سنة الك فمات تل،ام عمريأ يف انكما  إىل  لردداىخرأ سنة عشت  لو:قالو

  : قاطعة اللجاج يف مث قال اجلواهر

 أمري من خلفاء  فإنهفعل عمار عليه دليمما  و،ك ذل يف)عليه السالم( ني املؤمنأمريعمر استشار  أن قد مسعنا

زمن  يف  وقعياملفتوح الذ أن الظاهر: ةيافكاليف  ومرها،أ يف مره ملا ساغ له الدخولأ ولوال ،)عليه السالم( نياملؤمن

 يف )عليه السالم( ني املؤمنأمريشاور الصحابة خصوصاً يان ك عمر  ألن)عليه السالم( ني املؤمنأمريذن إان بك عمر

  .)عليه السالم( ي عليعن رأ إالّ صدري ان الك وها،ريغ و احلروبريتدب

 لمان تويلقبول س والروم، والفرس على نيغلبة املسلم وخرب بالفتوح،أ قد )صلى اهللا عليه وآله( ان النيبكو

  .كذل على نةيهما قري فيرو ر، مع ماكمارة العساإعمار  واملدائن،

 دعها عدة )عليه السالم( ؛ فقالراضيهذه األ يف )عليه السالم( اًي استشارة عمر عل مرسالًيرو أنه عن الصدوقو

  .نيللمسلم

 أمري من ىوقات، استدعاأل وسفارغالب األ يف سالماإلر كعس يف ةي املغلوبىعمر ملا رأ أن خيعن بعض التوارو

.رسلهأزدجرد، فأجابه ويحماربة  إىل )عليه السالم( رسل احلسنيأن ) عليه السالم( نياملؤمن

 إىل منها و)كنهك( إىل ارحتل منها و)قم(املراجعة ورد يف  و،)اريشهر( و)ير( ورد )عليه السالم( أنه يكحو

ان ك ياحلمام الذ يف اغتسل وق،ياملسجد اجلامع العتيف  ىصل و،)صبهانأ( إىل منها و)قهبان( إىل منها و)ردستانأ(

   .)٣( عبارة اجلواهرىن، انتهمسجده اآل يف ىصل و)لبنان(مث نزل .  باملسجدمتصالً

                                                

. الطبعة احلديثة١٥٩ ص٢١ ج: اجلواهر)١(

.١٦٠ ص٢١ ج: اجلواهر)٢(

.١٦١ ص٢١ ج: اجلواهر)٣(



٣٥٧

) عليه السالم( ني احلساإلمام كفتح الفرس، واشترا يف )عليه السالم(  احلسناإلمام كخ اشترايالتوار يف ورد: أقول

 إىل عمر بالذهاب بنفسه إىل شارأ) عليه السالم (ني املؤمنأمري اإلمامن أو .)١(يره العالئلكما ذكا، يقيفرأفتح يف 

ة اجلبل يسار اي: ران، فقاليإ يف ةيالسار إىل وصل نداء عمرأ )عليه السالم( وأنه طرافها،أ ونيفتح فلسط يف القدس

  .)٢()عليه السالم (ي علاإلماممعاجز  يف روهكما ذكاجلبل، 

يف  وم، بل إليه واحدري من املفتوح عنوة، بل نسبه غيأ ،ة منهكم أن صحاب األنياملعروف ب و:اجلواهر يف لقاو

  .الظاهر من املذاهب أنه رةكالتذ وىنتهملا واملبسوط

ة دخلها كن مأ و،نصف العشر وهم العشريجعلوا عل وسلموا،أالطائف  أن أهل :محدأحممد بن  وخرب صفوانيف و

   .)٣(اذهبوا فأنتم الطلقاء: قال و،عتقهمأده في يف هلها أسراءأان ك عنوة، )ى اهللا عليه وآلهصل( رسول اهللا

، ميركخ أ: ، قالوامك صانعاً بتروين ما: ةكهل مأل )صلى اهللا عليه وآله( قال أنه ،خبار اجلمهورأبعض يف و

، نيرحم الرامحأهو  ومكاهللا ل غفريوم، ي المكيب عليتثر  ال:وسفي يخأما قال ك أقول: )صلى اهللا عليه وآله( فقال

  .)٤(نتم الطلقاءأاذهبوا 

  .حتققهأنت مل كن إ و،صحاباأل إىل  ناسباًيكركره الكما ذ على منه الشام و:قال

ة عن بعض يفاكال يف حدودها، بل أحد ركذين مل كاء املوات، ليحإتاب ك يف ،كرة ذلكالتذ يف نعم عن العالمة

ن دمشق فتحت أ وطرابلس فتحت صلحاً، ومحص وأمح وحلب أن مهكه فحينواح ود الشامبالوأما  :نياملتأخر

  .هريانوا طلبوا الصلح من غك أن بالدخول من بعض غفلة، بعد

                                                

.٢٩٧ص: اهللا العالئلي  لعبد،)عليه السالم ( احلسنيماماإل )١(

.٢٤٠ ص٢١ ج:نوار حبار األ)٢(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٧٢ الباب ١٢٠ ص١١ ج: الوسائل)٣(

.١١٨ ص٩ ج: سنن البيهقي)٤(



٣٥٨

 نيحتققه، بل عن بعض املتأخرأنت مل كن إ ورمان، إىل كقصاهاأمن  أنه صحابمنه خراسان، بل رمبا نسب األو

  .ت صلحاًشابور من بالد خراسان فتحينأن 

  .التوابع فتحت صلحاً وقوسج وهرات و،ضاًيأبلخ منها و

  .ىالنصوص والفتاو يف ما صرح بهكمنه العراق، و

  .بعض النصوصأيضاً  عليه دل وما صرح به بعضهم،ك ،ربيمنه خو

 اً،ان فتحت صلحجين آذرباأ و،طربستان صاحلوا أن أهل نيعن بعض املتأخر و،سالماإلمنه غالب بالد ن إ :ليبل ق

  .الم اجلواهرك ىماناً، انتهأصفهان عقدوا أ أهل نأو

  



٣٥٩

  :ت، احتماالأشبهما  ووقفها ورثهاإرض العراق وأ شراء يف): ١٥٠ مسألة(

 كباح ذليبة يزمن الغيف  ونفال، من األي، فه) السالممعليه( ذمإن بكي الفتح مل  ألنما قربناه،كاجلواز : ولاأل

  .هريغ وتاب اخلمسك يف ما قررك ،عةيللش

س حبجة، يان فلك لومجاعان اإلكن إ و،مجاعاإل عليه يهو ظاهر املشهور، بل ادع و،عدم اجلواز مطلقاً: الثاين

س ي احملتمل االستناد لمجاعاإل أن :هريغ يف هريغ والرسائل يف خيقد قرر الش وونه حمتمل االستناد بل مقطوعه،كل

  .حبجة

 أو تي مباحة فاشتراألرضانت ك إذا  حىتجوز،يها فري غنيب ووز،جي  املزروعة فالاألرض نيل بيالتفص: الثالث

رض اخلراجأصارت من  إذا ة،يكانت معمورة بالبناء مث خربت خرجت عن امللكن إ و.اًك صارت ملترعم.  

جة  خاريعداها فه ما أما ة،ي الزراعراضي املانعة املنع عن االشتراء لألدلةالظاهر من األ أن مستند هذا االحتمالو

 كوت العراق تعامل امللي حول ب األول مطلقاً من الصدرنيتعامل املسلم يف خفاء ال و النصوص،كعن ظواهر تل

وت ي البريمساق النصوص غكالم الفقهاء كمام العدل، بل مساق إ أو مام اجلورإ، سواء اإلمام إىل عطاء خراجإبدون 

  .هاريغ و العراقأراضي وربي خأراضي يف نصف العشر ورر العشكذ عليه دليما ك، أشبهما  ونيكاكواحلمامات والد

الوقف  والشراء وعي، من البنينياتباعهم املتد و فقد وجهوا عمل الفقهاء،الشراء مطلقاً وعين قالوا حبرمة البياما الذ

  :لها خمدوشةكرث بأحد وجوه واإل

 ،املشهور على نفال من األي فه،فتحها املعامالت مواتاً حال الي على جتر اليتاألرضانت ك أن احتمال: ولاأل

  .بةيزمن الغ يف عةيباحوها للشأقد  و،مامنفال لإلواأل

  املدائنمثل يف انت عامرة حالة الفتح، خصوصاًك ياألرضون كن  مناف ملا تقدم مكذلن إ :والًأ عليه رديو

  .انت عامرة حال الفتح قطعاًك ها من البالد اليتريغو



٣٦٠

 كقول بذلي ال أنه  واحلال،ه مل تبح هلم ألناملخالف قهراً، وفراك من الاألرضاز أخذ  جكذل على ًءبنا: اًيثانو

  . املشهور إليهن ذهبإ وإشكالاملفتوحة عنوة حمل  إىل مام بالنسبةون املوات لإلك أن  إىلضافة هذا باإل،حدأ

 ىخرأنا من را مبعاملة يلإل تنتق أن ،نرثها مثالً أو هاءد اشترايرن اليت األرضانت هذه ك ن أاحتمال: الثاين

  .هيجراء املعاملة علإصح ياخلمس  أن من املعلوم والسادة، أو مام لإل،الصلح واهلبة، مخساً لرب اخلمسك

 معىن أن  عليهردي املنقولة فتأمل، موراأل يف منا هوإ و،األرض يف من عدم اخلمس عليه لكشأهذا مع الغض عما و

 خ،يعرف التاريهذا معلوم العدم ملن  و من باب حقه،أوعطاها للسادة من باب حقهم أ قبلها مخساً مث اإلمام أن كذل

ال لنقل إل العدم، وي املهم دلاألمرهذا  يف ليعدم الدل والعراق، يف البالد على كان ذليخ جري تاريأ يف ركذي مل فإنه

  .ال خيفىما كمتواتراً 

 جيريالطو ووفة والنجف واحللةكنة اليرض مدأخذ ؤ فتذا،كخذ اخلمس هأون كي أن استبعاد إىل ضافةهذا باإل

  .ه جداًيهذا استبعاد وج و،ة املوزعةيفيكذا مخساً ذه الكه وذاكه وبغداد وبيشفاثه واملس وربالءكو

 كذل يف ه له احلق ألن املفتوحة، فباعهاراضيع هذه األيب يف  صالحاًى رأ)عليه السالم( اإلمام أن احتمال: الثالث

 اإلمامع يب أن  إىلضافة، باإلاالحتمال الثاين يف ورد ما عليه ردي  فإنه هذا،مايفال خيفى  وة العامة،يلوالمن باب ا

 ل هذه ك )عليه السالم( اإلمامان باع ك أن من املستبعد جداً أنه  على، السوادأراضيهم عن شراء يخالف ظواهر

  .البالد

 على ليدل ال أنه لةكمش إىل ضافةرض العراق، باإلأع يدم جواز ب بعنياملشهور القائل على  تردىخرألة كهذه مشو

  .الفتح يف اإلذنوجود 



٣٦١

 ة من املتشرعة تدلريالس و،والًأ )عليه السالم( اإلمامذن إان بكون الفتح كعلى  عليه ل معتمديدل ال أنه احلاصلو

  .قة احلاليعلم حبقأ، واهللا شكالة اإليغا يف لةأاً، واملسيخالفه ثانعلى 

  



٣٦٢

ان الفتح ك إذا ماي الفقهاء، فنياملشهور ب على )عليه السالم( مام املوات املفتوحة عنوة لإلاألرض): ١٥١ مسألة(

  .هيه علي بقسممجاعه، بل اإليجده فأاختالف  بال: اجلواهر يف  بل،)عليه السالم( اإلمامذن إب

 ِللَِّه األرضِإنَّ ﴿: )عليه السالم( ي علابتك يف وجدنا :)عليه السالم(  عن الباقر،يابلكح اليصح : عليهدليو

لها ك األرضحنن املتقون،  و،األرضرثنا اهللا  أوني الذيتيهل بأو أنا ،)١(﴾الْعاِقبةُ ِللْمتقنيها من يشاُء ِمن ِعباِدِه ويوِرثُ

 ظهر القائم مني حىت لكأ ما له و،يتيب أهل  مناإلمام إىل د خراجهاؤي وعمرهاي فلنيرضاً من املسلمأ ىيحأفمن ، لنا

عتنا، ي شأيدي يف انكما  إالّ منعها،و )صلى اهللا عليه وآله( ما حواها رسول اهللاكها يحويف، في بالسيتيبأهل 

   .)٢(همأيدي يف األرض كتري وهم،أيدي يف ما على قاطعهميف

  

                                                

.١٢٨اآلية : عراف سورة األ)١(

.٢ ححياء املواتإ أبواب من ٣ الباب ٣٢٩ ص١٧ ج: الوسائل)٢(



٣٦٣

 اي السلب والصفاي ه،نيص بأناس خاصمنا ختإ و،ني املقاتلنيتقسم ب اء اليشأ قسمة الغنائم ستة يف): ١٥٢ مسألة(

  .املؤن واجلعائل والرضخ والنفل وعيالقطاو

هو  ووزن فرس، على السلب؛ يف نالم اآلكال وتاب اخلمس من الفقه،ك يف كذل يف المكرنا طرفاً من الكقد ذو

  .سلبه القاتل من املقتوليما 

  .مةين من الغنكيمل  وان له،ك للمقاتل جعل السلب إذا نائبهأو ) السالم عليه( اإلمام أن  يفإشكال ال

   .ال فله سلبهيمن قتل قت :)صلى اهللا عليه وآله( قد قال رسول اهللا وات،مجاعاإل والنصوص عليه دليو

جعل السلب لقاتل فإذا ، اإلمامد يعل باجل أن  يف،ايفكسمن اإل إالّ مجاعاإل عليه ي الفقهاء بل ادعنياملشهور بو

  .اًيلزامإماً كس حيل ومة، فهو نوع من اجلعائل،ي الغنان منك الإان له، وك

عليه (  عليقول و،)صلى اهللا عليه وآله( ث املتقدم عن رسول اهللاياحلد عليه دليالسلب للقاتل باجلعل، ف أن ماأ

 )معليه السال( أنه  علىدلي مما ،ايبيخذ ث أليان قاتلكت سلبه ولو ك ترينإ:  سلبهكتر و قتل عمراًنيح) السالم

   .كق له ذلحي ال أنه رامة للنفس، الكه كتر

أخذ ي ان الك والقتال بنفسه، باشريان ك )عليه السالم( اًيعلأن  :)عليه السالم( ني عن احلس،عن البحارو

   .)١(السلب

مة يغن ، النيفس القاتل ألننيسلبون املقتوليانوا كم حيث إ )صلى اهللا عليه وآله( زمن الرسول يف ةية القطعريوالس

  .أيتي بعض ما إىل ضافة باإل،شيل اجلكل

 ات الدالةيوالروا ،ءيغنمتم من شمنا أ واعلموا: ةميركة الياآل إذ ،صلن له فلألكيعل له مل جيمل  ذاإأنه وأما 

جراء إ يف ونه للقاتلك يف ك الشيفكيعل، فجيمل إذا  أما  اجلعل،نيمة مطلقة، خرج منها السلب حيقسمة الغنعلى 

  م ك بقاء حصالةأ

                                                

.٤١اآلية : النفال سورة ا)١(



٣٦٤

  .هيش عليل اجلك لي همة اليتيالغن

الً فله يمن قتل قت :)صلى اهللا عليه وآله(  نعم الظاهر من قوله،المكه يان فك لكذل إىل املشهور ذهبوا أن اللو و

  .صولاأل يف ما قرركة ملواردها، ي، ال خصوصحكاملمام األك الظاهر من  ألنم عام،كح أنه سلبه

  :لة فروعأس امليان، ففكف يكو

اجلهاد  عليه ون حمرماًكيقد  وة،أاملركاجلهاد  عليه ون جائزاًكيقد  واجلهاد، عليه ون القاتل موضوعاًكيقد : ولاأل

  :اًينيهاد واجباً عون اجلكعدم  و،نيبو األيولد مع د، والي الس إذنالعبد بدونك

  .ني األول يفالسلب للقاتل أن  يفإشكال ال

من ( اجلهاد، والتصرف يف يف  مأذونريه غ ألنون السلب له،ك عدم : احتماالتكحراماً، فهناان اجلهاد ك إذا ماأ

شمله ي ف،ون السلب لهكالزم عدم ي ون اجلهاد حراماً الك  ألنون السلب له،ك و،اجلهاد يف  املأذون له)الًيقتل قت

  . طالقاإل

ان ي بسبب عصوجه خلسارة املوىل ه ال ألنسلب له، ه فالري غنيب وفالسلب ملواله، عليه  العبد احملرمنيوالفرق ب

  .، ملا تقدم من االنصراف األولقرب واأل،العبد

ما  وة والراهبك املشتررية غأاملرك الطوائف املمنوع عن قتلهم، يأستحق القتل، ي قتل القاتل من ال لو: الثاين

  .ستحق القتليمن  إىل ليصراف الدلن الستحق سلبه،ي ، فالأشبه

قتل اضطراراً، يمنا إ و املال للمسلم املقتول، ألن،إشكال سلبه بال يف حق فار، فالكقتل من تترس به ال  لو:الثالث

  .حرمته على ماله فهو ماأ

 عطته الدولة الدروعأ أو ،هريافر مال غكلو استعار ال ماكافرة، كللدولة ال أو افر آخر،كان السلب لك لو: الرابع

  . احتماالن،م الأتل ا للقاأة، فهل يحنوها عارو



٣٦٥

ش يومة للجكد احليمن املعلوم تعارف تزو و مالبسة،دىنأ بضافةاإل أن من وه،ريبل مال غ) سلبه(س يل أنه من

  .، والظاهر الثاينى الفتويف ال و النصيف  اليان ماله الشخصكد مبا يقيمل  وواستعارة بعضهم من بعض،

  نعم لو،لي الدلطالقللمقاتل سلبهم إل أن  فالظاهر،حنومها ولراهبا وافرةكة الأاحلرب املر يف كلو اشتر: اخلامس

  .ليصراف الدلن الن للقاتلكيعن قتلهم، مل  يقتلهم مع النه

ثر كأحدهم أون ك ني بكذل يف  وال فرق،لي الدلطالق إل،نهميان السلب بكقتله  يف ت مجاعةكلو اشتر: السادس

 نيفيحدهم سأما لو ضربه ك ،القتل يف  املختلفريالسلب حسب التأثقسم ي  فال،طالقه لإلري غنيب وقتله يف عمال

خر لآل ونيحدهم الثلثأل أن  ال،ل منهما نصف سلبهكان لك ،ةيهما بالسويل إىل كان القتل مستنداًك وفاًيخر سواآل

  .الثلث

 ، قتليهو الذالقاتل  أن  من، احتماالن،للقاتل أو  فهل السلب للمثخن،قتله آخر وإنسانثخنه  ألو: السابع

 ،اهللا بن مسعود عبد عليه  فأجهز،وم بدريباجهل أثخنا أ عفراء ابينن إ :رواه اجلمهور من ماو .طالقشمله اإليف

  . ثابت من طرقنارينه غك ل،ئاًيعط ابن مسعود شيمل  و، عفراءسلبه البين )صلى اهللا عليه وآله( فجعل رسول اهللا

  .ال فللقاتل فقطإ و،ما قتالهأ لصدق ،السلب يف اكقتله شر يف ةيان هلما مدخلكن إ :ليقو

 ان هوكن إ و،قتلي املعوق مل  ألن،املعوق ان السلب للقاتل الك ، فقتله آخرإنسان ريعوقه عن الس لو: الثامن

  .شمل القاتلي بل ،ليشمله الدلي  فال،املمهد لقتله

ان للقاتل ك ،فينزف فمات بالرت حىت باجلراحثخنه  أ فلو،ون السلب للقاتلك يف القتل ةيشترط فوري ال: التاسع

  .ل لهيسلبه لشمول الدل



٣٦٦

  .ل منصرف عنهي فالدل،قتلهيه مل  ألن،ن له سلبهكي مل ،ل حبوافرها فماتيطرحه فداسه اخل لو: العاشر

 عليه ىلقأ أو ، عليهسبعاً أو لباًكج يه أو بئر، يف لقاهأ أو جداراً، عليه ىلقأ أو لو ألقاه من شاهق،:  عشرياحلاد

  .اليمن قتل قت لصدق ،ان له سلبهكأخافه فجأة فمات،  أو ،خنقه بالغازأ أو ماًء حاراً، عليه صب أو ناراً،

 أو ماله أو ن ب زادهأك، كسببب ذلي عمل ما بأن ،أشبهما  أو حراً أو عطشاً أو مات جوعاً لو:  عشرالثاين

  . من مثلهاليمن قتل قت: صرافن ال،عدم والظاهر ال، استحقاق السلب احتماالني فف،مظلته

ن، يرب عشريوم خيطلحة قتل  باأ أن  منيملا رو و،طالق لإل،عاًيان له سلبهم مجكقتل مجاعة  لو: الثالث عشر

  .عاًيخذ سلبهم مجأف

ل يل الد ألن،احملارب ن السلب للقاتل ال أ فالظاهر،افر من خلفهكحارب اثنان، فجاء آخر فقتل ال لو: الرابع عشر

  .القاتل إالّ شملي ال

ان كنا يرب، فلما التقيعام خ )صلى اهللا عليه وآله( خرجنا مع رسول اهللا: قتادة، قال أيب ملا رواه اجلمهور عنو

 ت من ورائه، فضربتهيتآ حىت  فاستدرت له«نيافرك من ال قد عال رجالٌني من املسلمت رجالٌي جولة، فرأنيللمسلم

 فقال ، فرجع الناسه املوت فأرسلينكدرأح املوت، مث يها ري ضمة وجدت ففضمين ي علقبلأحبل عاتقه ضربة، فعلى 

   ،، مث جلستشهد يليمن : ، فقلتنة فله سلبهيب عليه  لهالًيمن قتل قت: )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا



٣٦٧

صلى ( ال رسول اهللا مث ق،، مث جلستشهد يليمن : قلت و، فقمتك ذل)صلى اهللا عليه وآله( مث قال رسول اهللا

 ا رسول اهللايصدق : القصة، فقال رجل من القوم عليه  فقصصتقتادة باأا ي كمال:  فقال، ثالثاً)اهللا عليه وآله

 سدأسد من أ إىل ، تعمد ال إذناهللا ها ال: ركب بوأ فقال ،رضه مينأ ف،يل عندي القتكسلب ذلو )صلى اهللا عليه وآله(

   .)١( اهيإعطاه أ فصدق :)صلى اهللا عليه وآله(  فقال رسول اهللا، سلبهكيعطيه فعن رسول وقاتل عن اهللاياهللا 

  ألنمةيغن أنه احتمال و،عراض عن املاله مبرتلة اإل ألنخذه،أملن  أنه غمض عن سلبه فالظاهر ألو: اخلامس عشر

  . ونه منها، خالف القواعدك األصلان كمة ي الغنأدلةرج عن خي ما ال

املباحات كعراض فصار ه باإلكه خرج عن مل ألنه، فهو للسابق منهما،ريغ و هو إليه رجععرض عنه مثأولو 

  .ةياألصل

من و، طالقاستحقاق سلبه احتماالن، من اإلفي ف  احملض،أاخلط أو  فقتل شبه العمد،رد قتلهيمل  ول: السادس عشر

ة يفيكة يرادة بأ الفعل الصادر عن اإلنيب و، احملضأ اخلطنيب و شبه العمدنيتمل الفرق بحي و،رادةاإل يف ظهور الفعل

  .ةفافراً بالصدكلو سقط املسلم عن فرسه فقتل  ماكرادة معه،  إ الي الفعل الذنيب وانت،ك

من  و،طالق من اإل، احتماالن، فهل له سلبهدان احلرب مثالًي مريغ يف ثخنه فمات بعد شهرألو : السابع عشر

  .مةيونه من الغنك األصل فكش ل عن مثله، ولويالدلصراف ن الالظاهر الثاين و،نصرافاال

لها ك اازة ري غنائم احلرب غ ألنما عرفت سابقاً،كمام، ه، فالسلب لإلين اجلهاد مأذوناً فكيمل  لو: الثامن عشر

  .)عليه السالم( ماملإل

                                                

.٣٠٦ ص٦ ج: سنن البيهقي)١(



٣٦٨

نصاف، عدة العدل واإل لقانيالسلب يف كاألشترا: ه احتماالنيل عمرو، فيد بقتيل زيلو اشتبه قت: التاسع عشر

  .ل، والظاهر الثاينكمر مشأل كا ل ألوالقرعة

  .اليمن قتل قت:  لعدم صدق،س له سلبهيل أنه قتل نفسه انتحاراً، فالظاهر على عان املقتولأثخنه ف ألو: العشرون

 الظاهر ،نيصف املسلم يف انك يافر الذكشمل الي أو م خاص باملسلم القاتل،كهل احل: الواحد والعشرون

  .دلةانصراف األ وك، للشاألول

 ،ئ واحلرب مل تبتدحاجة مثالًعلى  أو الغائط على ما لو وجدهك دان احلرب،يقتله خارج م لو:  والعشرونالثاين

  .له سلبه للصدق أن ساق، فالظاهر على دان واحلرب قائمةيان خارجاً عن املكأو 

 ،االنتفاع بأجزائه أو صنعه مساداًكة، يانت له قمك إذا ،ضاًيأت يهل السلب شامل جلسم امل: الثالث والعشرون

 مام،ان لإلكقلنا جبواز االنتفاع جبسمه فإذا ظهر، هو األ و العدماألصل فكذل يف كمن الش وة،يو األول من،احتماالن

  .ة، احتماالنياألصلاملباحات كأو 

 أنه حنومها، ملا تقدم من أو سرأ أو ثخنهأب ملن نائبه السل أو )عليه السالم( اإلمامعل جي أن صحي: الرابع والعشرون

 ،عهي فبانيوم صفي ري بأس)عليه السالم(  علىىتأ: مونياهللا بن م خرب عبديف  و،ئاً مستقالًيس شيل ونوع من اجلعل،

   .به  جاءي سلبه للذىعطأمث : قال أن إىل

  .اشرببب ال للمعل السلب للسجي أن وزجي أنه :)عليه السالم( ي عل عن،عن الدعائمو

   يرمبقتله  لو أما ،له سلبه لو قتله مواجهة أن  يفإشكالال : اخلامس والعشرون



٣٦٩

 ن الظاهركل. املقام يف ريتغر ال وريه جعل للتغر ألن ال:ليق و،طالقنعم لإل: لي ق،م الأحنوه فهل له سلبه  أو سهم

  .طالقتقاوم اإل ه علة مستنبطة، فال ألن،األول

ر يتغر ه ال ألنال،: ليق و،طالقنعم لإل: لي ق،م ال أحال الفرار فهل له سلبه يف هو وقتله لو: العشرون والسادس

  .العلة احملتملة على  مقدمطالقاإل أن السابق يف قد عرفت وه،يف

 أنه افر، بل وردكحرمة لعورة ال  الوألنه ،طالق لإل،شف عورتهكن إ وأخذ السلبي أن وزجي: السابع والعشرون

الفتنة ك ين عنوان ثانوكيمل ن إ الظاهر اجلواز و،قتل املرأة احملاربة ما لو إىل مك احلىتعديهل  ووان،يعورة احلك

  .أشبهما  وني لسمعة املسلمني املشيواخلز

عدم  يف إشكالما ال ك ،حنوها واملالبس واخلامت والسالحكالسلب املتصل به  يف إشكالال : الثامن والعشرون

  . عن مثله، بل عدم مشوهلادلةصراف األن الس للقاتل،ي لأشبهما  ومة والفراشياخلك ،ون السلب املنفصلك

ن معه كين مل إ والسلب، يف داخل أنه سلبه، فالظاهر أنه  عليهصدقيان معه مما ك فإن وب،كمثل الفرس للرأما 

  .سلب عرفاًالسلب، لعدم صدق ال يف دخلي، مل ارب راجالًحيهو  ومتهيان فرسه واقفاً بباب خكما لو ك

ما لو محل كصال، أتعارف يال  ما أو ،ثر من املتعارفكأمحل  أو ثر من املتعارف،كألبس   لو:التاسع والعشرون

 يف داخل أنه  والظاهر، احتماالن،م ال أالسلب يف  داخلك، فهل ذلنار مثالًيون دي نقوده البالغة ملكوكع صيمعه مج

   صالة عدم مشول املخصص له بعد دخولهمة، أليان الغنكه ي فكش أو صدقيمل وإذا  ،صدق عرفاً إذا السلب



٣٧٠

  .م لهأم ال، بعد العلم بشمول العامشول اخلاص له  يف كل مورد شك يف ماكالعام، يف 

ث اجلمهور السابق، والظاهر يما ورد حدك ،نةيالب إىل  القتلي احتاج مدع،م الأهل قتله  أنه  يفكش إذا :الثالثون

  .)١(نةيتقوم به الب أو ،نيستبيحىت  :)عليه السالم(  لقوله،ةيلعرفة االستبانة ايفاك

  .السلب له ونك عدم األصلل له، فيبسحق حوافر اخل أو هل مات بأثر ضربه أنه  يفكولو ش

  .رجحأ  األولانكن إ ونصاف،اإل وقاعدة العدل أو ،ال مرجح فالقرعة وولو تنازع اثنان

  .لي التطوضربنا عنها خوفأة ريثكهنا مسائل و

  

                                                

.١٨ ح كيفية احلكمأبواب من ١٣ الباب ١٩١ ص١٨ ج: الوسائل)١(



٣٧١

مة قبل يرج من الغنخيحنوها،  وطعام الدواب املغنومة واحلراسة ومة من احلفظي الغن إليهتاجحيما ): ١٥٣ مسألة(

  .سهاماأل

  . كذل يف جد نصاًأمل  ومجاع،اإل  عليهدليو

 يمة هيالغن فإن ،)١(﴾ٍء غَِنمتم ِمن شيمنا أ اعلَمواو﴿: شملهاي  فال،مةيست من الغنياملؤن ل بأن ستدلينعم رمبا 

 إالّ صدق عرفاًي  النيها مخسيصرف عل و ربح مائةي الذنسانفاإل، اسبكرباح املأغنائم  يف ماكاملال املستخلص، 

  .غنائم دار احلرب يف كذلك، نيربح مخسأنه 

  .تمامهث بي احلدأيتيس وهميء عليش سد النوائب فال بق بعديمل فإن  :هيف و،شمله مرسل محاديبل لعله 

  

                                                

.٤١اآلية : نفال سورة األ)١(



٣٧٢

شاء  إذا ن هلمأ و،ء من قسمة الغنائمي شنين جاهدوا مع املسلميفار الذكال وديالعب وس للنساءيل): ١٥٤ مسألة(

 ،فاركال والنساء يف مجاع اإليهذا هو املشهور، بل ادع وضاً،يأمة يهذا قبل الغن و،نفالً وء رضخاًيعطاء شإ اإلمام

  .القسمة هلم يف ارحراألكد فجعلهم يالعب يف ايفكسخالف اإلو

 أن  على دلتدلةهم، واأليست واجبة علياحلرب ل أن  إىلضافةعطائهم القسمة؛ باإلإعدم  على دليما النساء فأ

رسول ن إ :)عليهما السالم(حدمها أالقتال، خرب مساعة عن  عليه بجيمن  إىل ، املنصرفنيمخاس للمقاتلربعة األاأل

   .)١(ن نفلهنكل و،ئاًيء شيسهم هلن من الفيمل  وى،ن اجلرحيداوياحلرب  يف ساءخرج بالن )صلى اهللا عليه وآله( اهللا

   . فتأمل،)٢(طرق العامة يف ماك ، مثله ابن عباسىروو

  .دلةانصراف األ ويك احملمجاعلعله لإل وهن احلرب،ين وجبت علإ وعطائهن،إ عدم صحابالظاهر من األو

  . مثل الرجالنان هلكاحلرب  يف نكشارفإذا ، يوف بدااالنصر بأن ن القولكم ألمجاعولوال اإل

خرجوا إذا  أما ون اخلروج حراماً،كي مما اإلذنرجون بدون خيقد  و،ائهميولأذن إرجون بخيد، فهم قد يالعبوأما 

  .ورضخاً منا نفالًإ وعطون من الغنائم قسمة،ي م الأ فقد عرفت اشتهار اإلذنب

د من يس للعبيل: قال )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)ه السالمعلي(  علي عن،ما عن الدعائم عليه دليو

عطاه من أان منه كن إ بالئه على هيعطي أن اإلمامقامه أمن اإلمام أو  ىرأ فإن ها،يقاتل عل ون حضرإ وءيمة شيالغن

   .)٣(رآه  املتاع ماىحرث

                                                

.٦ ح جهاد العدوأبواب من ٤١ الباب ٢٦١ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٣٣٢ ص٦ ج: سنن البيهقي)٢(

.١١ ح باب قسمة الغنائم٣٨٧ ص١ ج: الدعائم)٣(



٣٧٣

صلى اهللا عليه ( رسول اهللا يف لمواك فديترب مع سايشهدت خ:  قال،اللحم أيب  عن عمر موىل،عن طرق العامةو

  .يك احملمجاعل منجرب بالشهرة واإليضعف الدلو ،)١(ء من حرث املتاعي بش، فأمر يلك مملوينأخربوه أو )وآله

 صعد )عليه السالم(  عليملا ويل:  قال)عليه السالم( اهللا عبد أيب  عن، خبرب حممد بن مسلمايفكسإلاستدل لو

م كثرب، فلتصدقي عذق ب ما قام يلم هذا درمهاًكئيم من فكؤذر أ واهللا ماينإ أما :ه، مث قالي علثىنأ واهللا املنرب، فحمد

 ،نة سواءياملد يف سودأ وفتجعلين:  قال)رم اهللا وجههك(ل ي عق إليهفقام:  قال،مكيمعط وي مانع نفسفتروينأم، كأنفس

  .)٢(ىتقو أو بسابقة الإ عليه كما فضل و،كريلم غكتي حدأان ههنا ك اجلس ما :)عليه السالم( فقال

، سالماإل هم أبناء سالماإلأهل  :ت املال فقاليسئل عن ب و،قولي )عليه السالم( اهللا عبد باأ مسعت :خرب حفصو

 يف صالحه ومنهم لفضله أحد فضلي  رجل واحد، البينكجعلهم أ اهللا نيب ونهميفضائلهم ب والعطاء، يف نهمي بيسوأ

  .)٣(رآخ على اثريامل

ان فهو خمصص مبا عرفت، ك لو طالقاإل أن ماكض ال العبد، يبسود مقابل األاأل إذ ،همايداللة ف الن ااخلربو

 ذإء، يعلم ما املراد بالفي ال أنه  إىلضافة باإل،مر آخرالم منصب ألكال إذ ،طالقة مقدمات اإليعدم متام إىل ضافةباإل

ن إ وهلوه،مين مل ي واملغرورنياملنافق فإن ة،يخالفته الظاهر يف فارك حارب ال)معليه السال( اًيعل أن خيالتوار يف مل جند

  .عدم الوجود على دلي ان عدم الوجدان الك

   .ن حمصالكيمل ن إ ،ىاملنته يف اًيكمجاعاً حمإسهم له   املأذون فالريما العبد غأ

                                                

.٥٣ ص٩ ج: سنن البيهقي)١(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٣٩ الباب ٧٩ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ٣٩ الباب ٨١ ص١١ ج: الوسائل)٣(



٣٧٤

 النه إ هيعطائه؛ ففإد عدم وجوب يرأو ل ذإ ،ه نظريف واجلواهر، يف ذا قالكسفره،  يف انهيرضخ مع عص بل ال

 ان بسفرهي العصنيربط ب ال إذ ،المكول الأعطائه فهو إد عدم جواز يرأن إ وان العبد مأذوناً،ك إذا مايف حىت بجي

  .فاركه قتل ال ألنئاًيعطائه شإ نيبو

  .ىصغر وىربكه ي منظور فمجاعواإل

  . والقنهياتب بقسمك املدبر واملنيالعبد ب يف فرق اله مث إن

 عن )عليه السالم( اهللا عبد بوأ الالحق، لوحدة املناط، فقد سئل شيله حال اجل احلرب، فحايعتق قبل تقضأن إو

وم كشاري، هل سالماإلدار  إىل رجواخي أن ش آخر قبليمة، مث حلقهم جيرض احلرب، فغنموا غنأ ىغز ذاإش، ياجل

  .)١(نعم : قال،هايف

هؤالء :  فقال: قال،ن ممن شهد القتالكيمل  وقد غنموا، و القومأيتيالرجل   يف،)عليه السالم(  عليعنو

   .)٢(قسم هلمي أن مرأاحملرومون، ف

  .ةياملبعض له بقدر سهمه من احلر أن ماك ،سهم لهأ احلرب، ي املدبر قبل تقضمات موىلوإذا 

  . اجلعل حسب الشرطكان هلم ذلك،  جعالًاإلمامجعل هلم  فإن ،نيصفوف املسلم يف اهدونجين يفار الذكالوأما 

 إذا مايجارة، فان اإلكرأة يانت املدة معلومة عرفاً فنعم، لتمامك إذا  مانيل بي الظاهر التفص،جارمإهل تصح و

انت املدة ك إذا  مانيب و،نار مثاليل واحد مائة دك ملدة شهر لاإلمامستأجرهم يان كضا، يأجرة معلومة انت األك

  . نيمة بقدر سائر املسلميجرة حصة من الغنجعل األكضاً، يأجرة جمهولة انت األكذا  إجمهولة، خصوصاً

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٣٧ الباب ٧٨ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٣٧ الباب ٧٨ ص١١ ج: الوسائل)٢(



٣٧٥

  . هيل عليدل احلرب ال يف والقول بالصحة لالغتفار

  .ضاًيأوجب بطالن الصلح ين اجلهالة بقدر كمل ت إذا صح الصلح معهم،ينعم 

  .جرة املثل، الحترام عملهم، فتأملأن هلم أ جماناً، فالظاهر منا استخدمهم الإ و هلم جعال،اإلمامعل جين مل إو

  .عطهميمل  شأين مل إ وئاً،يعطاهم شأشاء  فإن ،اإلمام  إذنن حاربوا بدونإو

 ،)١(﴾ما كُنت متِخذَ الْمِضلِّني عضداًو﴿: شملهيال  و،مخاد البغاةإيف  حىت افركجواز االستعانة بال يف إشكالال و

 منصرفة دلةاأل فإن ،)٣(﴾لَن يجعلَ اللَّه ِللْكاِفرين علَى الْمؤِمنني سبيالًو﴿: ال و،)٢(هي علىعليال  وعلوي سالماإل: الو

   .ال خيفىما ك، كعن مثل ذل

فار ك واملؤلفة قلوم نوع منهم ،خيالتوار يف ما هو موجودكفار، كال )صلى اهللا عليه وآله( قد حالف رسول اهللاو

  .نيصف املسلم يف اربونحي

  فال، سواءكذل يف ما فإاحلرب، يف مانة املسلمأعدم ك خارج عن املبحث، كناً، فذليمأافر كال ونكما لزوم أ

  .افر عوناًكلة اختاذ الأمس يف شكالون وجهاً لإلكي أن ينبغي

  

                                                

.٥١ية اآل:  سورة الكهف)١(

.١١ حرث موانع اإلأبواب من ١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج: الوسائل)٢(

.١٤١اآلية :  سورة النساء)٣(



٣٧٦

ذا صفو خأيأن ) عليهما السالم( اإلمام ويبنلل أن إشكالال  وم،يرج قبل التقسخيمة يصفو الغن): ١٥٥ مسألة(

مقابل خدمات  ذإ، يعيمر طبأهذا  و.ك ذلأشبهما  وخامت ودرع وف حسنيس ولةية مجيجار ومة، من دابة فارهةيالغن

  .ان خالف العدلك الّإ حسب خدماته، وإنسانل ك يعطي أن قاعدة العدل فإن ،ايون له مزاكين أ و البداإلمام

  .كان هلما ذلكضرا، حيمل  وأما سواء حضرا احلرب أ يف إشكال  ال)عليهما السالم (اإلمام والنيب مث إن

  .حفجي ال) عليه السالم(املعصوم  ذإ ،ن جمحفاًكيمل  إذا خذ مباد األييوجه لتق ال أنه  يفإشكال ما الك

  :موارد يف المكمنا الإو

  .م الأه له هذا احلق، يالفق أن هل: ولاأل

تمع جي حىت ه له هذا احلق، هل له هذا احلق،يالفقن إ قلنا إذا ه،يالفق أو اإلمام أو القائد من قبل النيبن إ :الثاين

  .قائدمها و، أو اإلمامهياناً اصطفاءان، الفقيحأ

   .م الأ كه والقائد مستدريالفق إىل جحاف بالنسبةهل اشتراط عدم اإل: الثالث

ن أ و،دلةات األإطالق عليه دلي، ف عن احلرب، فلهما هذا احلقنيانا غائبكإذا ) عليهما السالم( اإلمام والنيب أن ماأ

نزل  ومنا جاءإ ورب،يضر خحي مل )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أن  إىلضافةنفال، باإلهلم األ أن ماكهلم صفو املال، 

  .ةي صفى اصطفكمع ذل و،خيالتوار يف ماكرب، يقبل خ

نه من  أادة، اليان القكصفو املال مل أن املستفاد ذإ ،كان له ذلك، اإلمامممثل  أنه ه مباين الفق أ، فالظاهر األولوأما

  .كله ذل أيضاً  فالقائد من قبلهم،علم حال الثاينيمنه  و،)عليهما السالم (اإلمامخصائص الرسول و

  ئاً يئاً والقائد شي املرجع شيصطفي بأن ق اجلمع،حي أنه  هلإشكال ىبقينعم 



٣٧٧

يف  تارة ى اصطف)صلى اهللا عليه وآله (هو ممثل الرسول و)معليه السال (اًيعلأن  على لي من وجود الدل،م الأ

من  و.ل واحد منهما احلقكلن إ يأوز اجلمع، جي أنه ،ربيخ يف ىخرأ ىاصطف) صلى اهللا عليه وآله(الرسول  و،منيال

  .نيمرت االصطفاء مرة واحدة ال إىل دلةانصراف األ وصالة العدمأ

ه يالفق أما ،ن القائد عادالًكيمل  إذا ماي به، لالنصراف فدلةد األييبتقبأس  ون جمحفاً، فالكياالصطفاء ال أن ماأ

  .ه العادليهو الفق واإلماملنائب  إالّ ق احلربحي ال إذ ،ون عادالًكين أ وفالبد

 اإلمامو )صلى اهللا عليه وآله( ما جعل الرسولك ، االضطرارىقائد احلرب لد يف تشترط العدالة ال أنه والظاهر

ظهر من مطالعة ي واملهم، حسب ما األهم نيب األمرث دار ي، حونوا عدوالًكي قادة مل )عليه السالم( نين املؤمأمري

  .)عليهما السالم (اإلمامن من قبل الرسول ويخ بعض القائديتوار

  .صفو املال متواترة ) السالممعليه( هلم أن  علىات الدالةيان، فالرواكف يكو

 منيال إىل نيشيرسل جأ )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :)عليه السالم( فعن الدعائم، عن جعفر بن حممد

وإذا  ،مكأمري )عليه السالم( ياجتمعتم فعل إذا :قال ود؛ياآلخر خالد بن الولعلى  و)عليه السالم( ي علحدمهاأعلى 

 خالد كتب بذلكنفسه، فة لي جار)عليه السالم( ي على، فاصطفايصاب القوم سباأه؛ فأصحاب على ل واحدكافترقتم ف

 )صلى اهللا عليه وآله( رب النيبخي أن مرهأ و،دةيتاب مع بركرسل الأ و)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا إىل ديبن الول

 وجه رسول اهللا يف الغضبن ابو ،ىله ما اصطف ومنه ناأ واً مينيعلن إ: )صلى اهللا عليه وآله(  فقال رسول اهللا،ففعل

 مرتين أ مع رجل بعثتين،)صلى اهللا عليه وآله( ا رسول اهللاي كب هذا مقام العائذ: دةي، فقال بر)صلى اهللا عليه وآله(

 يخأهو  و،لق للظلمخيمل  وس بظالم،ياً ليعلن إ :)صلى اهللا عليه وآله(  فقال رسول اهللا، بهرسلينأ فبلغت ما ،بطاعته

   .)١(يم بعدكمرأ ويل وييوصو

  موال أخذ من هذه األي أن مام صفو املال،لإل: )عليه السالم ( عن العبد الصاحل،مرسل محادو

                                                

.٤ ح باب ذكر احلكم يف الغنيمة٣٨٣ ص١ ج: الدعائم)١(



٣٧٨

خراج إقبل  و له قبل القسمة،كذل و،يشتهي وبحية الفارهة، والدابة الفارهة، والثوب واملتاع مما ياجلار: صفوها

 ك بعد ذليبق فإن نوبه،ي مثال ماأ من ك ذلريغ و،عطاء املؤلفةإنوبه، من مثل ي ع مايمجاملال  كسد بذلين أ و،اخلمس

ء يش بق بعد سد النوائب، فاليمل  فإن ،ك ذلمن ويل على يقسم الباق و،هلهأ نيقسمه ب وخرج اخلمس منه،أء يش

  .)١(هلم

  .ى، انتهمجاع اإلأصحابمحاداً من  أن  على،رسال جمبور مبا عرفتاإل يف والضعف: اجلواهر يف قال

ة يأخذ اجلاري اإلمام: )عليه السالم(  قال،ه عن صفو املاللتأس:  قال)عليه السالم(  عن الصادق،ريبص أيب عنو

   .)٢(مة، فهذا صفو املاليتقسم الغن أن ف القاطع، والدرع، قبليب الفاره، والسكالروقة، واملر

 عينيلنا صفو املال،  و،نفالالقرآن، لنا األ يف حنن قوم فرض اهللا طاعتنا: )عليه السالم(  عن الصادق،عن املقنعةو

ما  وة احلسناء والفرس الفاره والثوب احلسني من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسم، من اجلار أحب اإلمام ماهاوصفي

  .)٣(هم السالميثر عن السادة علما جاء به األ على ،متاع أو قي، من رقك ذلأشبه

 خذ صفوه،أتاه املغنم أا  إذ)صلى اهللا عليه وآله( ان رسول اهللاك: )عليه السالم(  عن الصادق،يح الربعيصحو

   .)٤(قسامأ مخسة يبق قسم ماي له، مث كان ذلكو

  .اتي من الروك ذلريغإىل 

  فإذا  ،يصطفي أن ه، بل لهك ملس مبعىنيون الصفو له لك أن الظاهر مث إن

                                                

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٤١ الباب ٨٥ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٤ حنفال األأبواب من ١ الباب ٣٦٥ ص٦ ج: الوسائل)٢(

.٢١ حنفال األأبواب من ١ الباب ٣٧١ ص٦ج : والوسائل،٤٥ ص:ة املقنع)٣(

.٣ ح قسمة اخلمسأبواب من ١ الباب ٣٥٦ ص٦ ج: الوسائل)٤(



٣٧٩

راض عإكعرض عنها، أإذا  إالّ نفال له صفو املال، األنيب ونفال األنيمة، ففرق بيسائر الغنكان كصطف، يمل 

  .خذهأشاء  فإن الصفو أما ، عن مالهنساناإل

 لنائبه اخلاص، ومام والصفو لإل،نفال لالمام فقطاأل أن  األولالفرق ذإ الصفو، نيب ونفال األنيهذا فرق ثان بو

  .ما تقدمك ،هيلنائب الفق وهيللفقو

 أشبهما  والرمح وال فالثوبإ؛ وات من باب املثاليالروا يف ركذ منا ماإ وورة،كمثلة املذص األخي صفو املال الو

  .هاريغ وارةية والدبابة والسيالبندقكثة، ي الوسائل احلدكذلك وعل صفواً،جي أن صحيأيضاً 

ة يراد انتقاء زجنأفإذا ح، ي والقبيضاً، بل للعاديأحسن، بل للحسن ون لألكي أن لزمي االصطفاء ال أن والظاهر

  .مثلة من باب الغالب األ ألن،سوداء جاز

 ه،يخفرساً أل أو ة لولده،ي جارىما لو اصطفكه من باب صفو املال، ريء لغيق اصطفاء شحي ال أنه الظاهر أن امك

  .ة واحدة فقط مثالًيغنموا جار إذا ماكم، يل الغنك على  االصطفاءأيتي أن وزجي و املنصرف االصطفاء لنفسه،ألن

  .لهيكو أو  بنفسه،يصطفي أن وزجيما ك

ونه كة االصطفاء بزمان يوقت على ليال دل ذإ آخر، نسان إلهبهاي أن ك لنفسه، فله بعد ذلثالًة مي جارىاصطفوإذا 

  .ماماً لإلكمل

اصطفاء  حنومها، فال والدار واحلمامك املنقولة ريغ أما  املنقولة،موراالصطفاء لأل أن ىالفتاو واتيوالظاهر من الروا

  .ا إليهبالنسبة

   .)١( عند شروطهمني املؤمن ألن،هؤق له اصطفاحي، مل ة لشخص خاص مثالًية الفالنيون اجلاركت أن ولو شرط

                                                

.٦٦ ح٣١١ ص٧ج: ، والتهذيب٢٣٢ ص٣ج: ، واالستبصار٤ من أبواب املهور ح٢٠، ١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج: الوسائل)١(



٣٨٠

  .صالة عدم الرجوعمة، أليرجع غنينه  أها، الكعرض عنها مالي موال اليتسائر األكان كعرض، أ مث ىولو اصطف

  .دلة األطالق إل، بدون حاجة جازىاصطف  فلو،د االصطفاء باحلاجةيقي وال

 يه املصطفكلمي ال ما إىل صح بالنسبةي و،رياخلمر واخلرتكن كمي ال ما إىل  بالنسبةون االصطفاءكي أن صحيال و

  . القائد ابناً للعبديان املصطفك إذا العبدك

  . لورثتهك ـ بالفتح ـ ملىقتل، فاملصطف وأسر ـ ك ـ باليولومات املصطف

  .مةيسائر الغنكان كولو مات قبل االصطفاء، 

  



٣٨١

 رشدأما لو كر، يالتقد وقيجل التشواحلرب أل يف  ملن ساعداإلمامه يعطي ياء الذالعط  هوخالرض): ١٥٦ مسألة(

  .كحنو ذل أو فهم،يعتض إىل يؤديق يطر إىل ىهد أو تهم،ميسبب هز أو فار،كعورة من عورات الإىل 

بعد اخلمس و  أقبل اخلمس أنه يف و،ني املقاتلنيالسهام املقررة ب على ه نافلة زائدة ألنضاً،يأالنفل  عليه طلقيو

  .تاب اخلمس من الفقهك يف رناهكخالف ذ

  .صةينق وادةينائبه، زاإلمام أو ول حسب نظر كهذا موو

مل  ومن سهم الراجل املقاتل للراجل، و،د من سهم الفارس املقاتل للفارسيزأون كي ال أن شترطي: قال العالمةو

  .د هو دون احلير الذيزمنا شبهه بعضهم بالتعإ و،ءيبش عليه ستدلي

 )صلى اهللا عليه وآله( ن النيبأ و، خصوصاًل الرضخ والنفإطالقد، بعد يصالة عدم التحدادة أليوالظاهر جواز الز

 على ملحيأن و البد  مجاعة فوق استحقاق سهامهم، مماىعطأ و،ةريبكة يمكة يمأبن ن ا صفوىعطأ نيحرب حنيف 

 ملحين أ و فالزائد البد،السهام يف نيوم استواء املقاتلملعروف لزا  إذ،احلرب يف واك اشتركولئأان كن إ و،الرضخ

ستحق ي  اليالذ يف السهم على ادةي بعنوان الرضخ، جازت الزىعطي ياملقاتل الذ يف ادةيجازت الزفإذا  ،الرضخعلى 

  .وركد املذيالتحد على ليدل ان فالكف يك و،السهم

  .لي الدلطالق إل، ملستحق السهمصح الرضخي كذلك مستحق السهم، ريصح الرضخ لغيما كه مث إن

ان االختالف ك االختالف جاز، سواء أىن رإ ونهم جاز،ية بي التسوأىر فإن ،اإلمامد يمقدار الرضخ ب حيث إنو

جل اعتبارات أل أو ،افراً واحداًك قتل يثر من العبد الذكأ ىعطين يافرك قتل يالعبد الذكادة عمل، يجل زأل

  .كحنو ذل أو سيجل جلب مرضاة الرئ ألكذل و،يد من العبد العاديزأ ىعطي ةريس العشيالعبد لرئكة، يخارج



٣٨٢

السهام، بل مراعاة يف  حىت ةي عدم وضوح لزوم التسوأيتي أنه  على،السهام يف يه إمنا العطاء يف ةي التسوأدلةو

  .ليالدل إىل الرضخ حمتاج يف ةي التسوفضلاأل بأن  فالقول،املصلحة

  .احتماالن، بل قوالن،  السهم والرضخي نصفطىعي أو رضخ له،ي قاتل يالذل ك املشىاخلنث أن مث هل

 أن  عليهردي و،واهراجل يف ماك ، للسهمي شرط وجوب اجلهاد املقتضي هورة اليتك بعدم العلم بالذ:ولاستدل لأل

ة ألسهم للمر نعم الظاهر عدم ا،، بل ملن حضر اجلهادكذل على ليدل ال ذإاجلهاد،  عليه ص مبن وجبخي السهم ال

ات إطالقشمله يعة ثالثة، فينه طبأقلنا ب إذا ة، بل معلوم العدمأونه امرك معلوم ريل غك املشىن اخلنثكما عرفت، لك

  .مةيم الغني تقسأدلة

ة يال خصوص ذإ ى،م اخلنثكل حك يف عام أنه رثاإل يف مك من احلنيتبي ذإرث،  باإلريظ بالتن:واستدل للثاين

  .ريفرث حسب الفهم العلإل

ب جين يالذ إىل  السهامأدلةلعل منصرف  وة والعبد،أل املريقب يف دخلهي سقوط اجلهاد عنه  ألن، األولن الظاهركل

  .العبد أو ةأاملر إىل جيما لو احتكاً، يوجوباً اضطرار عليه بجيمن  الرجال، الكاً يهم احلرب وجوباً ابتدائيعل

  .ه، واهللا العاملين مل جتب علإ و ملن تربع باحلربىعطياً، فيفعل عليه ص السهم مبن وجبخي نعم ال

  



٣٨٣

الطفل ولو ولد بعد  حىت قاتل،يمن حضر القتال ولو مل  و املقاتلةنية بيمخاس الباقربعة األقسم األي): ١٥٧ مسألة(

  .الشرائع يف ماكقبل القسمة،  وازةياحل

   .هي علمجاعرة اإلك والتذىاملنته وةيغن بل عن ال،كء من ذليش يف جدهأخالف  بال: ر بقولههاجلوا عليه علقو

، فلو حضر كح بذلينقل عن مجاعة التصر و،قاتلي  ألنه من حضر القتالريغ ورادة املصنفإ الظاهر :قال أن إىل

  .سهم له حنوها فال أو ملهنة

 عليه بجي  أنني فرق برية، من غريللس ودلة األطالققاتل، إلين مل إ وسهام من حضر للقتالإ يف إشكال ال :أقول

  .ة بدونهيفاك نياملسلم يف انك بأن ب،جيمل  وأ القتال فعالً

 يف إشكال  الكذلك وما تقدم،كة والعبد أاملركاضطراراً، إال  عليه بجي سهام من الإعدم  يف إشكالما ال ك

  .مجاع من النص واإلأيتيسهام املولود، ملا سإ

 ال أنه  يفشكال اإلينبغي هذا ال وتساب،كون حضوره لالكيحنوها، فقد  واملهنةكجل القتال، أل ما من حضر الأ

  . غنم هم املقاتلوني الذ ألن)غنمتم( عليه صدقي بل ال، العدماألصلسهام، واإل على ليدل ال ذإسهم له، ي

 اخلرائط يحافظ و الرادارأصحابك وفة القتال،يك والطرق، على الدالكون احلرب، ؤون حضوره لشكيقد و

) ك ذلمن ويل (أدلة إطالق من ،سهام احتماالنعدم اإل وسهام له اإليثة، ففياحلروب احلد يف حنوها وةيوالعقول اآلل

  .أقرب  األولنك ل،سهم له ات فاليالروا يف  هو مصب السهميمن عدم صدق املقاتل له الذ و.سهامفالالزم اإل

  حفار  والطباخك جهة احلرب، ريش من غيدم اجلخيمن يالم فك الىبقينعم 



٣٨٤

   . العدماألصلشمله في إطالق ث اليح و،أشبهما  وقبور هلمال

نا حرب يول: قول هوالءي أن صحي ذإمثاهلم، أ على عرفاً) ك ذلمن ويل(عدم السهم له لصدق  يف كشي ن قدكلو

ب ك املوعدون ممن ويليب واملظاهرات كطراف املواأ أن ىتر الأ احلرب، عدون ممن ويلي نيطراف احملارب أذإفار، كال

  .واملظاهرة

  . العدماألصل فطالقاإل يف كش فإن ،انكف يكو

  



٣٨٥

 أشبهما  وجل رسالة جاء ألي والذريس وهم الطفل واملدد واأل،عطون من السهاميربعة طوائف أ): ١٥٨ مسألة(

  .اجلملةيف 

 الو فالخ ه من السهام بالؤعطاإ و،دار احلرب يف ولديقد  و، األولش منيون مصحوباً للجكيما الطفل فقد أ

  . واحدريما ادعاه غكاً، إمجاع، بل إشكال

 : قال)عليه السالم( اًيعل أن )هم السالميعل(بائه آه، عن يبأ عن ،عن جعفر، دقةصخرب مسعدة بن  : عليهدليو

 هميفاء اهللا علأرض احلرب قسم له ما أ يف ولد املولودإذا)١(.   

سهم أرض احلرب أ يف ولد املولود اذا:  قال) السالممعليه(  عليعن ، أبيه عن، عن جعفر،يالبختر أيب ةيرواو

   .)٢(له

   .)٣(ربيان خبيسهم للصبأ )صلى اهللا عليه وآله( النيب أن عن طرق العامة،و

  :فروع يف المكمنا الإو، اًإمجاع وه نصاًي فإشكال اجلملة مما ال يف مكصل احلأف

ولد املولود  وحلق الطفل قبل القسمة، ذاإهو  إمنا املولود،  أوسهام للطفلاإل أن  الفقهاءنيالظاهر املشهور ب: ولاأل

 همك فخروجه عن ملني للغامناًكن املال صار ملأل و، عن امللحق واملولود بعدهادلةصراف األن ال: قالوا،قبل القسمة

  .األصل الطفل واملولود خالف كملإىل 

االغتنام  يف كلما شك، فنيللمقاتل أنه  االغتنامأدلةظاهر  إذ ،األصلاغتنام الطفل واملولود خالف  أن  إىلضافةباإل

  . العدماألصلان ك

                                                

.٨ ح جهاد العدوأبواب من ٤١ الباب ٨٧ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٩ ح جهاد العدوأبواب من ٤١ الباب ٨٧ ص١١ ج: الوسائل)٢(

.٤٣٤٥ الرقم ٧٨٩ ص٢ ج:ى من أخبار املصطفى املنتق)٣(



٣٨٦

 ىنثاأل على  واملولد الصيبإطالق فإن ،لي لظاهر الدل،راًكانا ذك إذا سهم هلماي إمنا الطفل واملولودن إ :الثاين

  .خالف الظاهر

ان الالزم القول بعدم ك،  األولالفرع يف  عرفتهي الذاألصل إىل ضافةسهم هلا، باإل ة الأاملر أن كذل إىل انضمفإذا 

  .سهام هلااإل

  الرضخ هلما، جاز يف نائبه الصالحاإلمام أو  ىرأ إذا نعم

ل كب، بل أون الطفل ذا كي أن شترطي  فال،لي الدلطالقب ااهد، إلألا يالطفل ذك ،الطفل املستقل: الثالث

سهام له، ن ملحقاً مبقاتل، فالظاهر عدم اإلكيمل  و للقتال،ن الطفل حاضراًكيمل  إذا  نعم،سهم لهأطفل حضر القتال 

  .ن له سهمكي مل نين مربوطاً باملقاتلكيذا مل  إ املولودكذلك ول له،يمشول الدل يف ك والش،صل املقدملأل

 جل السرقةأل أو ستعطاء،جل االحضرت أل أو ،مقصدها إىل ةكرض املعرأجل العبور من مه ألأحضرت  إذا ماك

  .ن مربوطاً باحلربكيمل   ماك ذلشبهأما أو 

ون احلرب ؤجل شمه ألأ حضور يفكية، بل كاملعر يف بيرجل قر أو بأون للمولود كي أن شترطي نعم ال

  .انصراف  وال،لي الدلطالقش، إليواجل

 كلذ و،جل غرض آخرسهام له، أم ألجل اإلبه أليقر أو بوهأضره أحون كي أن نيسهام الطفل بإ يف فرق ال: الرابع

  . الطفلطالقإل

 إطالق من ،احتماالن ،م الأسهم يسهم له، هل  وال عليه جهاد  ممن الأشبهومن  افر والعبدكطفل ال: اخلامس

املولود  إىل ليمن انصراف الدلو .سهم هلا ا الأة، مع أسهام ملولود املر واملولود، خصوصاً بعد القول باإلل الصيبيدل

  . األولعالفر يف ما عرفتك العدم ألصلا فكشوإذا  ،والطفل ممن سهم له

  ، م الأ الطفل املخذل ىعطيهل : السادس



٣٨٧

 له اليختذ و،عطاء الصيبإ إطالقمن  و،وىلأق ي املخذل بطرسهم له، فالصيبي  املخذل الريبكال أن  من،احتماالن

  .أ خط عمد الصيب ألن،وجب حرمانهي

  . العدماألصل فكشوإذا  ،أقرب  األولنكل

 اتكب، بل النساء املشتريون لولده نصكي ها اليف ة تلدأل امرك أن  فالظاهر،نةياملد يف ربصارت احل لو: السابع

ما لو استصحب كستصحبها، يملن  أو احلرب، يف املولود ممن هلا شأن إىل لياحلرب، ملا عرفت من انصراف الدليف 

  .ك ذلأشبهما  أو ، اخلادمةنسانالزوج الزوجة، واإل

قتال ورث  أو ماتا وسهم هلماأفإذا  ،م الأسهام هلما  واملولود بعد القسمة واإلوت الصيبمي أن ني بفرق ال: الثامن

  .وتون قبل القسمةمين يان حاهلما حال الرجال الذكقتال قبل القسمة  أو ماتا إذا الورثة السهم، نعم

 مل  الثايني وعل،جاز الرضخ وسهام جاز عدم اإل األولى فعل،ةميعز أو سهام هلما رخصةاإل يف مكهل احل: التاسع

  .زجي

 م اهللا سبحانه الك هو ح)هم السالميعل(ن ماقالوه  أالظاهر أن من وم رخصة،كصالة العدم فاحلأ من ،احتماالن

   .)١(﴾ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوهو﴿ :تعاىل لقوله أقرب ل الرخصة واجلواز، والثاينيسبعلى أنه 

ر، فالظاهر عدم سقوط حق خان آك مىل إوأتها يب إىل رجعت بأن  احلرب، مث اعتزلتدار يف ولدت إذا :العاشر

  .سهامزان اإليدار احلرب هو م يف  الوالدة ألن؛كاملولود لذل

  . منها ذا القدريتفك نىخرأهنا فروع و

  

                                                

.٧اآلية :  سورة احلشر)١(



٣٨٨

  .ضيمهم مستفالكيف  عليه مجاع اإلى، بل دعوإشكالال  وخالف اجلملة، بال يف سهم هلمياملدد ): ١٥٩ مسألة(

 لتهأ، فسري عن مسائل من الس)عليه السالم( اهللا عبد باأل أأس أن بعض أخواين  إيلتبك: اثيفعن حفص بن غ

 ش آخر، قبليمة، مث حلقهم جياحلرب فغنموا غن أهل غزوا إذا شي عن اجلأخربين: لتأا سميان فك، ف إليهتبت اكو

   .)١(نعم:  قال،هايوم فكشاري، فهل سالماإل دار إىل روجواخيحىت  لقوا عدواًيمل  و،سالماإلدار  إىل رجواخيأن 

ن ممن كيمل  و،قد غنموا و القومأيتيالرجل  يف ،) السالممعليه(  عليه، عنيبأ عن ،د عن جعفريخرب طلحة بن زو

  . )٢(قسم هلمين  أ فأمرهؤالء احملرومون:  فقال: قال،شهدوا القتال

   .اد احملرومون من ثواب القتاللعل املر و:اجلواهر يف قال

  . هلم تفضالً)عليه السالم( سهمأمنا إ وسهام،راد احلرمان من األي أن الظاهر من احتمال إىل أقربهذا  و:أقول

حضر بعد إذا  أما ،حضر قبل القسمة ذاإسهم للمدد، ي إمنا مجاع أنهاإل عليه يخالف بل ادع ال وإشكالوال 

هم ريه لغؤعطاإاً للمقسوم هلم، فأخذه منهم وكقسم صار مل إذا ن املالأل ونصراف،نه لالأك و،القسمة فالسهم له

  .األصلخالف 

   .ما عرفتك عدم شرط القتال، مجاعمث الظاهر من النص واإل

رهاب العدو إجل أل أو مة،يالغن يف منا جاء طمعاًإ و القتال،كدري ال أنه ش املدديعلم اجل ذاإ كذلكم كهل احلو

   كدراإصورة احتماله  على م مقصوركاحلأن أو  ،ثركثر فأكأ

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٣٧ الباب ٧٧ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٢ ح جهاد العدوأبواب من ٣٧ الباب ٧٨ ص١١ ج: الوسائل)٢(



٣٨٩

  .أقرب  القتال، والثاينكدراإصورة احتمال  إىل من االنصراف و،طالق من اإل، احتماالن،القتال

قد  و،املتعارف عرفاً ما هوكة من باب املثال، يالروا يف شي، واجلالًيقل أو اًريثكون كي أن نياملدد ب يف فرق وال

  .ةية الثانيرواال يف الواحد على نص

 ما غنمكمة ي غن، وغنم الثاين األولشيفار، بعد استراحة اجلك القاتل الثاين أن ش املدد واتفقيجاء اجل مث إن

  . األولربط له مبحاربة  ال حماربة الثاين ألن الظاهر العدم،،م الأ غنائم الثاين يف  الثاينكشاري  األول أن، فهلاألول

  األولشيقد وصل اجل وش الثايني اجلكأدر فإن ،سالماإلدار  إىل لو عدم الوص الثاينكااشتر يف ارياملع أن والظاهر

  . العدماألصلان ك كش  ولو، للنص املتقدم،بي نصن للثاينكيش، مل ين موطن اجلكن مل تإ وسالماإلدار إىل 

ان االستحقاق ك ،مةيقسم بعد الغنيمل  و،سالماإلدار  إىل  األولشي اجلكقد حتر وينش الثاينعم لو وصل اجل

  .سالماإلدار  إىل ون العربة بصدق اخلروجكن ظاهر خرب حفص ك، لإشكالوالعدم حمل 

  



٣٩٠

سهم له من ي أنه  يفإشكال حارب، فال وفارك الأيدي انفلت من ني من املسلمريساأل أن لو): ١٦٠ مسألة(

التحق بعد  وأبعنوان املدد   ولو التحق ال،نئذيونه مدداً حكمة، ليتقسم الغن أن ش قبليالتحق باجل إذا كذلك وم،يالغن

  .إشكال حصة له بال القسمة فال

 ،م الأ السهم حلربه السابق، ىعطيبعنوان املدد، فهل   االغتنام قبل القسمة، المت أن سر مث التحق بعدأولو حارب و

  . األوىلالصورة  يفعطائهإهذه الصورة أبعد من  يف هءعطاإن كحضر بعد القسمة، ل  لوكذلكو. احتماالن

 ،م الأسهم له ي فهل ، فوصل قبل القسمة،أشبهما  أو جاسوساً أو الًيدل أو ش رسوالًي ملصلحة اجلمريولو بعث األ

سهام احتمل عدم اإل و.مةياستحقاق الغن يف س شرطاًي القتال عندنا ل ألن،سهم لهي نهإ :ى املنتهيكحم يف قال العالمة

  .ونه مدداًكصل بعد عدم صدق لأل

عد من يمل  إذا  مانيب و،سهم لهيمثلة املتقدمة فاألكعد مدداً  وأش يان من توابع اجلك إذا  مانيل بيوالظاهر التفص

وجه   فال،املدد ملثله أو شيات اجلإطالق لعدم مشول ،فال سهم له هماأشبهمن  ود واملستخربيالربكش يتوابع اجل

  .سهام لهلإل

 يف ل رخصةيتحصك مرياأل إىل شياجل ش لشأن من شؤونيفراد اجلأبعض ش يأرسل قائد اجل بأن ،سكولو انع

ذهب  وشيمن اجل أنه  من، احتماالن،م الأء ي فهل هلذا الرسول ش،شي فغنم اجل،كحنو ذل أو استخبار أو عمل

 الإالصدق حاال  وجبي  الكش قبل ذلياجل ونه منك و،دان القتاليخارج من م أنه من و،ش فله سهميحة اجللملص

 ماك ،خرج عن صدق املقاتل وطالت املدة ا إذماي خصوصاً ف،أقرب لعل الثاين و.سهم له  ضرب من ااز فالىعل

  .د اجلوابيري  مثالًأشهرنة ستة ياملد يف يأرسله فبقإذا 

 فالظاهر ،التحق م بعنوان املدد قبل القسم أو نيقاتل مع املسلم ودان احلربيم يف فاركسلم بعض الأولو 

  . السابقةدلةشمول لألمه  ألن،هامساإل

  



٣٩١

  سهم لنفسه،ني سهمىعطين الفارس أ و، سهماً واحداًىعطيالراجل  أن  يفخالف ال وإشكال ال): ١٦١ مسألة(

ض ي مستفكل ذلك على مجاع اإلى بل دعو،ثرك أسهم الأ ثالثة ىعطيفوق   فمانيفراس اثنن ذا األأ و،سهم لفرسهو

  .سهمأ ثالثة يعطيالفارس مطلقاً ن أب  قال فإنه،ايفكسعن اإل الإ

ف يك: هايف و،ري عن مسائل من الس)عليه السالم( اهللا عبد باألت أ س:اثيم خرب حفص بن غكاحل على دليو

   .)١(للراجل سهم وللفارس سهمان:  فقال،نهميمة بيتقسم الغن

  سهماً يل،نيسهم ) اهللا عليه وآلهصلى(  رسول اهللاعطاينأ:  قال) اهللا عنهيرض( عن املقداد ،عن طرق اجلمهورو

   .)٢(سهماً للفرسو

 ني الفارس سهمىعطأ ف،ةيبياحلد أهل  علىربيقسم خ )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللان إ :ةيعن جممع بن جارو

   .)٣(والراجل سهماً

عليه ( اًيلعن إ ):عليه السالم (هيبأ عن ،)عليه السالم(  عن جعفر،سحاق بن عمارإ خبرب ايفكساستدل اإلو

   .)٤(للراجل سهماً وسهمأعل للفارس ثالثة جيان ك )السالم

  .كحنو ذل أو عطاء رضخاً،اإل أو ،فراس األيرادة ذإتمل حي أو ،ثر اجلمهورك ايه رأ ألنة،يالتق على واخلرب حممول

 :)عليه السالم( ني املؤمنأمري عن ،عن جده ، أبيه عن،اهللا  بن عبدني خرب احلس:فراس األيذ يف مكاحل على دليو

 منهانيلفرس الإسهم يغزو، مل  يف فراسأان مع الرجل كإذا )٥(.   

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٣٨ الباب ٧٩ ص١١ ج: الوسائل)١(

.٤١٧ ص٣ ج: كتاب نصب الراية)٢(

.٣٢٥ ص٦ ج: سنن البيهقي)٣(

.٣ ح جهاد العدوأبواب من ٤٢ الباب ٨٩ ص١١ ج: الوسائل)٤(

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٤٢ الباب ٨٨ ص١١ ج: الوسائل)٥(



٣٩٢

سهم ي ان الك ول،يسهم للخيان ك )صلى اهللا عليه وآله( أنه :)صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب، اجلمهورىقد روو

   .)١(فراسأان معه عشرة كن إ و،نيلرجل فوق فرس

  .طالقم ال، لإلأبها صاحبها كري أن نيس بسهام للفراإل يف فرق اله مث إن

 يف حاربوا إذا ماك ،سهم للفرس فال الّإ و، فارساًىسمين أ و نعم البد،م الأا  إليهاجي االحتنيفرق ب ال أنه ماك

  .جل اجلمال فقطمنا ذهب ا ألإ واً،إطالقاج لفرسه يارات مبا ال احتيالس

نة يالفرس بقر إىل اجيل االحتي الدلكالظاهر من ذل ذإ ،أيتيما سكنة يالسف يف ل القتالي دلكنع ذلميال و

 إىل صلي حىت قيالطر يف ب فرسهكري ياجلند فإن املتعارف ما هوك ،نةيالسف يف منا صار القتالإ و،استصحاا

  .ال خيفىما ك ،رناهك ذي الفرع الذريهذا غ و،مل فرسهحي كهنا و،نةيالسف

سهام اإل املمنوع هو فإن ،فراسه جازأ من نيزاد عن االثن اخ ملارضاإل يف  القائد الصالحىرأ وفراسأان له ك ولو

  .اخرضاإلال 

انت احلرب ك أو فراس حلمل ثقله،أ إىل دة، فاحتاج الفارسيانت الشقة بعك إذا ماكفراس، األ إىل جيلو احته مث إن

 إىل من االنصراف و باملنع،دلة األإطالق من ، احتماالن،م الأثر من ثالثة كأ له ىعطياً، فهل ريثك تتطلب ثقالً

 ،ا إليهفراس املتعددة احملتاجاأل يف  موجود إليهالفرس الواحد احملتاج يف د، فاملناطيزاأل إىل املتعارف من عدم احلاجة

  .منا بعنوان الرضخإ وادة بعنوان السهم،يعطاء الزإبعد عدم ي الن كل

  

                                                

.٤١٨ ص٣ج:  وكتاب نصب الراية،٣٢٨ ص٦ ج: سنن البيهقي)١(



٣٩٣

 له الفارس ىاملعط أن  من، احتماالن،م ال أ للفرسىعطي فهل د العبد احملاربيان الفرس لسك لو): ١٦٢ مسألة(

 د اليالس أن من و،مهاريلغ أو لنفس العبد أو ديانت للسكحصة لفرسه، سواء  حصة للعبد فال ال و له احلصة،يالذ

ء فرسه عطاإ نيب وعطاء العبدإ عدم ني بةمنافا ال ود،يس السيكدخل ي إمنا والسهم، وجه حلرمانه لسبب حرمان العبد

  .دي هو للسيالذ

  .عطاء الفرس إعطاء الفارس الإ ى الظاهر من النص والفتو ألن، األولقربواأل

  .كلميالعبد  بأن تاره من القولخنما  على ان الفرس لنفس العبدك إذا مايالم فكعلم اليمنه و

ن فصل إ و،فرس الطفليف و ،ةأفرس املريف  و،نيجانب املسلم إىل افر احملاربكفرس ال يف المكعلم الي أنه ماك

ة أ فرس املرنيب و،ديهو الس واحلرب عليه من إىل صليه  ألنعطاءد، فقال باإلي هو للسي فرس العبد الذنيبعض ب

  .احلرب عليه سيمن ل إىل صليه  ألنعطاءافر، فقال بعدم اإلكوالطفل وال

حال املخذل  و،للفرس  للفارس الاحلصة ذإ لفرسه، طىعي اله حيث إن باحلرب، ي حال العاصنيرنا تبكمما ذو

  .لهيحصة له لتخذ  اليالذ

ب حلصا  واحلصة للفارس ال،عطاءاإل يف شكال اإلينبغي مباحة، فال أو مستاجرة أو ةيانت الفرس عاركولو 

  .حنوها أو نهما مشارطةيانت بكإذا  إالّ الفرس،

  .قوالأ ،م الأ له ىعطيانت الفرس مغصوبة، فهل كولو 

جرة الفرس لصاحب الفرس أضمن ي نعم هو ،مك هو مناط احلي لصدق الفارس الذء مطلقاً،عطااإل: ولاأل

  .املغصوب منه

  . عن مثلهدلةصراف األن ال،عطاء مطلقاًعدم اإل: الثاين



٣٩٤

ن كيمل  إذا  مانيب وللغاصب،  له حصة الفرس الىعطيان صاحب الفرس حاضراً، فك إذا  مانيل بيالتفص: الثالث

   .صالًأ حصة حاضراً فال

ن ن حاضراً، فألكيمل إذا وأما  ،له فرس فله حصة الفرس والقتال يف ن صاحبه حاضران حاضراً، فألكإذا أما 

  .ل الفارسيشمله دلي حصة له، فال صاحبه ال

ل منصرف عن يالدل إذ .لكغائباً، مش أو انك، حاضراً كعطاء، سواء للغاصب واملالم باإلكاحل أن ال خيفىو

  .ان هو حاضراًكن إ وسهم لهي حىت ،الفارس باعتبار هذا الفرس عليه صدقي  الكل واملا،الغاصب

  



٣٩٥

  . سهمأفراس ثالثة  األي ولذ،للفارس سهمان و،، فللراجل سهمنالسف يف قاتلوا لو): ١٦٣ مسألة(

  .هي علمجاع اإلىة دعوي بل عن الغن،فالخ بال: اجلواهر يف قال

، ري عن مسائل عن الس)عليه السالم( اهللا عبد باأل أسأ أن خواينإ بعض  إيلّتبك: خرب حفص، قال عليه دليو

منا إ و،هم من معه الفرسيف و،غنموا ونة فقاتلوايسف يف انواكة يلت عن سرأما سيان فك ف، إليهتبت اك ولتهأفس

لراجل ل وللفارس سهمان:  قال،نهميمة بيف نقسم الغنيك ،ب صاحب الفرس فرسهكرينة، ومل يالسف يف قاتلوهم

ر فتقدم الرجال فقاتلوا فغنموا كعس يف انواك ت لويأرأ:  فقال،فراسهمأ على قاتلوايمل  وبواكريمل : ، فقلتسهم

وز جيفهل :  فقلت،ن غنموا دون الفرسانيهم الذ وللراجل سهما، ونيجعل للفارس سهمأمل أ ،نهميقسم بأف يك

   .)١(حرزتأمة قد ي الغن ألن،كوز ذلجي مة فاليما بعد القتال والغنأنفل قبل القتال، في أن له: فقال، نفلي أن ماملإل

 حىت بوهاكر إذا ماكنة، يالسف يف ضرحين مل إ و،الفرس مع ااهد  لزوم حضورىالفتو ونعم الظاهر من النص

ة قلفاً بنفكان مكن إ و فارساً،ىسمي االصطبل فال يف ان الفرسكإذا  أما ،غنموا وغزوا وبوا هم البحركالبحر مث ر

  .الفرس

 ظهر حال مايمنه  و،ورةكللعلة املذ و للمناط،أشبهما  وارة والقطاريارة والسينة حال الطيحال السف أن ال خيفىو

  .وب الفرسكر إىل تاجحي حصن مما ال أو نةيمة من فتح مديانت الغنكإذا 

   .كذلكرب ي خميقسم غنا )صلى اهللا عليه وآله(  النيب ألن:اجلواهر يف قال

                                                

.١ ح جهاد العدوأبواب من ٣٨ الباب ٧٩ ص١١ ج: الوسائل)١(



٣٩٦

 ،صالة العدمأ من ، احتماالن،م الأسهم هلا ين فهل يانت للمجاهدك إذا ارة والطائرة والقطاريالس ونةيالسف مث إن

  . احلملىدأه  ألنفرس بل أنه عط للفرس مباي مل سالماإل و،من وجود مناط الفرسو

 خالف، من ريروه من غكه ما ذبعدين ك ل،ذهان املتشرعةأ يف وركن قربه املناط املذإ ون هذا االحتمال الثاينكل

  .ثةيالرضخ لآلالت احلد يف إشكال نعم ال ،حنومها وبل واإلريعدم السهم للحم

قلنا  و،دراجات أو ارات خاصةي سأصحابانوا ك وارات،يالس أو القاطرت أو الطائرات يف قاتلوا لوه مث إن

  .لة السفنأمس يف سهمان، للعلة املنصوصةللفارس  و،ان للراجل سهمكارة والدراجة، يالس إىل  من الفرسيبالتعد

  



٣٩٧

 ي ذري غنيب وف والرمح،يالسك اآللة ي ذني فرق بري السهم، من غىعطياحلرب  يف كل مشترك): ١٦٤ مسألة(

 حتتاج أيضاً ةياآللة احلربن إ :قالي  هنا خبالف الراجل والفارس، فالدلة األطالق إل،لة الفرسأقاس هنا مبسي ال و،اآللة

  .ثركأ اآللة يعطاء ذإ فالالزم ،ةاملؤنإىل 

  .ةيافكست ية ليالشباهة الصور و، واحد من الفقهاءريغ عليه ما نصكم الفرس، كست حبيالبغال ل أن والظاهر

  .االستحقاق يف ك للش،عطاء عدم اإلاألصل ف،بغل أو فرس أنه ولو اشتبه هل

  .عطاء عدم اإلاألصلان كالصدق  يف كش  ولو،لي الدلطالقم ال، إلأب الفارس الفرس كري أن نيفرق ب اله مث إن

ة ي التسم ألنالفرس، على هو ونمواغل ملن يق و،نهميقسم بي فسهم الفرس ،فرس واحد يف  مجاعةكولو اشتر

  .ال خيفىه ما يف و،ختص به إمنا سهام مناط األي هبالفارس اليت

 لة والبقرةيالف واآلبال والبغال وريمل من احلي اخلريسهم لغي ال أنه  يف،اًيكاً حمإمجاعالخالف، بل  وإشكال اله مث إن

احتمال و،  بدرريغ وبدر يف بللإل )صلى اهللا عليه وآله( سهم النيبي بل مل ،لي، لعدم الدلأشبهما  والب احلربكو

  .اخرضاإلصح ي نعم ،وجه له املناط ال

 ريمة واملهر الصغرفراس اهلاأل يف  نعم،فخال ال وإشكال فراس، بال خمتلف األنيسهام للفرس باإل يف فرق اله مث إن

، فقالوا كذل يف ن ناقش آخرونإ و، مجعكما قال بذلك ،دلةصراف األن ال،سهام عدم اإلقربمل، األحي  اليالذ

  .هيف ما خيفى ن الك ل،طالقعطاء هلم لإلباإل



٣٩٨

ن إ و،ن السهم ألجل الفرسوك دلةاملستفاد من األ إذ ،عطاء الفارس سهمهإان الفرس للدولة فالظاهر عدم كولو 

  .حاله حال الفرس املستعارن إ قاليأن  إالّ  للفارس، اللهمىعطيان ك

  



٣٩٩

ن صار إ وان له سهمانكهو فارس  وغنمفإذا مة، يحال الغن يف الراجل هل هو وصدق الفارس): ١٦٥ مسألة(

 يف مأحال القسمة،  يف مأ، كلن صار فارساً بعد ذإ وان له سهمكهو راجل  وغنمفإذا س ك، وبالعك بعد ذلراجالً

  حال القسمة؟  إىل مةي حال الغننيم من بأ، ني احلالتىحدإ

  .عدم اخلالف عليه ي بل ادع، األولالقول إىل  املشهور ذهبوا،ربعأقوال أ

 يف مل تدخلفإذا افر ك الكمة من مليه خرجت الغن ألن،كمال  بالك املليبق الّإ، وك بأنه حال امللكاستدل لذلو

  .دلةذهان املتشرعة املستفاد من األأ يف وزكهو خالف املر و،كمال انت بالك نياملسلم كمل

 مة، فاليحترز الغن أن  قبلنيدار احلرب من املسلم يف من مات: )عليه السالم( ي عل عن،الدعائم يف يباملروو

   .)١(باهللا إالّ قوة  وال،اث لورثتهري فسهمه م،حرزتأ أن ن مات بعدإ و،هايسهم له ف

  .مةيحراز الغنإصل عند حي إمنا كاملل أن  منهنيتبي فإنه

نه حمل اعتبار الفارس والراجل أ بكن، واستدل لذليدي الشهثاين ويكرك منهم ال، مجاعةالقول الثاين إىل ذهب

   .جاء قبل القسمة وولد إذا سهم هلماياملدد  واملولود أن  على ومبا دل،ما سهمهما إليهدفعيل

 كذل يف ونه فارساًكد اعتبار يرأن إ و،م مسلّكسهام للفارس، فذلد اإليرأن إ  حمل اعتبار الفارسونهكن إ :هيفو

 أن نكمي فالعليه  و،شملهماي مة اليات الغنإطالقال فإ و،ليواملولود واملدد خرجا بالدل. المكول الأنه إ هي فف،احلال

  .مهارينظر ما غي

قبل  أو مةيان له فرس قبل الغنكفإذا  ،نهماي، فالالزم اجلمع بنيالقولال كل ليواستدل للقول الثالث بوجود الدل

  ل ي لدلان مشموالًك ،احلال اآلخر يف ن لهكين مل إ والقسمة

                                                

.١٢ ح٣٨٧ ص١ ج: الدعائم)١(



٤٠٠

  .نيعطاء الفارس سهمإ

  . ما عرفت من ضعف القول الثاين:هيفو

   .ني احلالتنيان فارساً بك إذا فارس أنه صدقي  فإنه،استدل للقول الرابع بالصدقو

 هيما، فف ناًآالصدق  على م معلقكاحل أن ديرأن إ و،هي فإشكال ونه فارساً فالكحال  يف د الصدقيرأن إنه إ :هيفو

  .خالف املتقدم واملشهورنه إ

م دائر مدار كاحل ذإ ى،فك ك فرساً لذلىاشتر ازة، فلويان دائراً مدار صدق الفارس حال احلكم ملا كاحل مث إن

   .مكشمله احلياملوضوع بنفسه ل وجدألف كان املكن إ و،املوضوع

النص  يف مكاحل عليه حراز املعلق لصدق اإل،خرز البعض اآلحين مل إ وشيازة بعض اجليح على املدار أن الظاهرو

  .حراز البعضإ بىوالفتو

صدق  من ال،، احتماالنالثاين أو  األولحرازاإل على  فهل املدار،اًيحرزوا ثانأفار مث كطر اليمث س حرزواأولو 

  .أقرب لعل الثاين و،ةيالباق ةاملكطرة اليبالس إالّ تحققي حراز الاإل أن ة العرفيمن رؤ و، األولحرازباإل

  



٤٠١

نهما ين بكيمل  وةينفس اجتاه السر إىل شيان اجتاه اجلك و،ةية فغنم السريش سريرسل اجلأ إذا ):١٦٦ مسألة(

  .مةيالغن يف ةيش مع السريجل اكاشترا يف إشكال ش خارجاً، فاليان اجلك و،ريثكفاصل 

ش واحد انتصر ية عرفاً، فحاهلما حال جيالسر وشي لوحدة اجلكذل و معه،كة تشتريش فالسريغنم اجل إذا كذلكو

  .شية للجيمسافة مل خترجه عن اجلزئ إىل شيفر بعض اجل ان قدكن إ و،الغنائم يف عي اجلمكشتريث ي ح،جزء منه

جل حرب املغرب أل إىل ةيالسر و،جل حرباملشرق أل إىل شيلو اجته اجل ماك ،الشروط الثالثة أحد فقد إذا ماأ

 يف ةيخارج الشام والسر يف شيان اجلكما لو ك ،صدق عرفاً وحدماي ث الي حب،ريثكنهما فاصل يان بك و،ىخرأ

عراب بعض األ إىل ةيخرجت السر ونةياملد يف شيان اجلك ما لوك خارج عن موطنه، ريش غيان اجلك أو ،فغان مثالًأ

 إذا نةيهل املدأل )صلى اهللا عليه وآله( سهم رسول اهللاي ولذا مل ،، لعدم الوحدةةميالغن يف ك، فالظاهر عدم االشترامثالَ

  .ل حلظةك يف ن للحربياملستعد )صلى اهللا عليه وآله( ش الرسوليانوا جك نياملسلم أن اخلارج، مع إىل ةيبعث سر

 لعدم صدق ،خرحدمها مع اآلأ كشتري مل ،نيجهت إىل شانيخرج ج أو ،نيلفت خمتنيجهت إىل نيتيبعث سر ولو

  .ا للصدقكا واحداً اشتردع بأن جهة واحدة إىل  ولو خرجتا،الوحدة

 احلارس ااهد، كم شارأعماهل على  آخرونيبق ورسون،حي بعض يبق وهلهاأنة فخرج بعض يدهم العدو املد ولو

  .نيوم من ااهدكخرون لعدم هما اآلكشاريمل  ولصدق الوحدة،

  . فالوحدة صادقة،ةيا مبرتلة السر أل،شيل اجلك معه كغنم بعض اشتر حرب العصابات لويف و



٤٠٢

مل  توجب حرمانه ما ش الي خمالفة بعض اجل ألن، املخالف هلجوم العصابة واملوافقنيل بكاغتنام ال يف فرق وال

  .مجاعحصة له بالنص واإل ن خمذالً ممن الكي

  .ل واملناطي لوحدة الدل،مكاحل يف اية حاهلا حال السراياالت الفردياالغت أن والظاهر

 عدم اغتنام األصل ف،عدمه وصدق الوحدة يف كش وأس، كالع أو ةيش ما غنمه السرياستحقاق اجل يف كش ولو

  .اغتنامه يف كوكاملش

  



٤٠٣

ه  ألن،قرب فاألقرب مث األ،نفس أرض العدو يف مةيم الغنيل تقسيالظاهر املشهور استحباب تعج): ١٦٧ مسألة(

 ث جعلي حايفكساخلاصة، خالفاً لإل وات العامةيملة من الرواجل و، احلقيذ إىل صال احلقيإ ورياخل إىل مسارعة

  .سالماإلدار  إىل ريث أوجب التأخيفة حي حن وأليب،سالماإلدار  يف  القسمةاألوىل

ضعفه ال خيفى  ومة،ي مع الغنسالماإلدار  يف بدخوهلم إالّ مة هلميغنة اليكفة فقد استدل له بعدم مليحن بوأما أ

 إىل ضافة باإل،كمال  بالك املليبق الإ و،ازةيصل مبجرد احلحي كاملل أن لهي تقدم دليالظاهر الذ إذ ى،صغر وىربك

  .ه من النصوصريغ و،)١(﴾غَِنمتم﴿ :تعاىلظاهر قوله 

  .مي حرمة التقسنيب وك عدم حصول امللنيتالزم ب  فالكفرض عدم حصول امللعلى و

 ارهميرب والطائف بعد خروجه من ديقسم غنائم خ )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا بأن  فقد احتجايفكساإلوأما 

   .)٢(اجلعرانةإىل 

هل قسم رسول : يوزاع قلت لأل:، قاليسحاق الفزارإ أيب  اجلمهور عنى، بل روكعدم ثبوت ذل : أوالً:هيفو

أرض  يف قسمواي وبتغون غنائمهميان الناس ك إمنا أعلم ال:  قال،نةيئاً من الغنائم باملديش )صلى اهللا عليه وآله( اهللا

، نتقلي أن قسم قبل وسهمخّ الإمة يها غنيغزاة قط أصاب فيف  )صلى اهللا عليه وآله( نقل عن رسول اهللايمل  و،عدوهم

   .)٣(ربيخ وازنهو و املصطلق غزاة بينكمن ذلو

  ث قسم غنائم بدر بشعب يح )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا من فعل يرو معارض مبانه إ :اًيثانو

                                                

.٤١اآلية : نفال سورة األ)١(

.٢ ح١٩٠ ص٨ ج: انظر الوسائل)٢(

.٥٧ و٥٦ ص٩ ج: سنن البيهقي)٣(



٤٠٤

   .دار احلرب يف انك وب من بدر،يمن شعاب الصفراء قر

 إىل ل حقكصال يإ فاملرجع عمومات ،ه من جهة خاصةية فيحج لسان له ال اله حيث إنالعمل ن إ :ثالثاًو

   .صاحبه

 نين تالزم بكين مل إ و، من النصنيمك الستفادة احل،ريراهة التأخك وليتحباب التعجقالوا باساملشهور فقد أما 

  .صولاأل يف قرر ماكراهة ضده، ك وءياستحباب الش

  : بعدة نصوصكاستدل لذل و،هريتأخ أو ميحمرم لسرعة التقس أو هذا مع قطع النظر عن وجود وجه موجب

أقسموا هذا :  مبال عند املساء، فقال أيت)عليه السالم( طالبيب  أ علي بن شهدت: قال،فعن هالل عن جده

 ،ناأيديماذا ب و:، قالواغد إىل شي أعتتقبلون أين :غد، فقال هلم إىل ، فأخرهنياملؤمن أمريا ي نايمسأقد :  فقالوا،املال

   .)١( املال من غنائمهمك فقسموا ذل، بشمعىتأف:  قالتقسموه حىت تؤخروه فال :قال

 من بعض  إليهمحلت لف درهم قدأ عثمان مائة يدي نيب وعثمان على باذر دخلأن إ :ميبراهإ علي بن ةيروايف و

: ما هذا املال، فقال عثمان: بوذر لعثمانأهم، فقال يقسمها في أن طمعوني و إليهنظرونيوله حه أصحاب و،يالنواح

ا ميأا عثمان ي: بوذرأ فقال ،ييأا رهي فىرأ مثلها مث ا إليهضمأ أن دي أريمن بعض النواح إىل لف درهم محلتأمائة 

 نت دخلناأو ناأ ينأر كتذ أما :بوذرأفقال . لف درهمأبل مائة :  فقال عثمان،ريربعة دنانأ أو لف درهمأثر، مائة كأ

املراد  أن الظاهر(نا السالم يرد عليفلم  ، عليه، فسلمناناًيباً حزيئكناه يأ عشاًء فر)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاعلى 

: ، فقلنا لهاً مستبشراًكناه ضاحيأناه، فريصبحنا أتأفلما ) حنوها و ببشاشة)صلى اهللا عليه وآله( الرد املتعارف عنده

   كنايأوم فري الكيلإ، وعدنا ناًيباً حزيئك كنايأ البارحة فركيمهاتنا دخلنا علأبائنا وآب

                                                

  .١ ح جهاد العدوأبواب من ٤٠ الباب ٨٣ ص١١ ج: الوسائل)١(



٤٠٥

 ن قسمتهاكأ مل ريربعة دنانأ نيء املسلم من يفيان عندكنعم  :)صلى اهللا عليه وآله(  فقال،ا مستبشراًكضاح

   .)١(وم فاسترحتيقد قسمتها ال وي عنديه و املوتينكدري أن خفتو

  .هيمستحق على ملالال قسمة ي باباً بتعجكاملستدر وقد عقد الوسائلو

 ريخأعن ت أو ميجلة التقس حمذور عن عكان هناك لو أما ، األويلمكاحل على كالالزم محل ذل أن ال خيفىن كل

سبب استئناف القتال مل يوجب استفزازه مما يرض العدو أ يف ميان التقسك إذا  مثالً،يم وجب حسب املقتضيالتقس

  . نفسه أو عائلته وجب التعجيل علىوجب خطراًيد قوتاً مما جي اً الريان فقك  لونياملسلميف  أن ماك ،ليز التعججي

 ريراهة التأخك و،ثر من االستحبابكفال تدل على أ) عليه السالم(واإلمام ) عليه وآلهصلى اهللا (أما قصة الرسول 

  .ريح التأخاألصل فأشبهما  أو نيرواتب املوظفك ريالتأخ يف انت املصلحةكفإذا اجلملة، يف 

 ىلإ و،اهميدن ونهمي دمور ألنيه املع ألنة،يصلح حبال الرع لألاإلماملزوم اتباع  إىل ضافة، باإلكذل على دليما ك

 ثبت إمنا ليم باستحباب التعجكاحل أن ىلإ و،وقات احلاجةأ يف عطونهي وفظون املالحيانوا ك ) السالممعليه( ئمةاألأن 

 )عليه السالم( اإلمام ريات تأخيبعض الروا يف ورد أنه هما،أشبهما  والزكاة مثل اخلمس ويف مة واخلراج، اليالغنيف 

  . نعم احملرم املماطلة،هاريغإىل  أو اجلمعة إىل ري التأ خنيمن الواضح عدم الفرق ب و،جلمعةا إىل هيتأيان ك يللمال الذ

 مث ،نيعتكه ري فيصلي مث ،نضحه باملاءي مث ،وم مجعةيل كت املال ينس بكيان ك )عليه السالم( اًيعل أن :فعن جممع

   .)٢(امةيوم القي تشهدان يل :قولي

ئاً يبس شحي  ال)صلى اهللا عليه وآله(  رسوليليان خلك : قال،)عليه السالم( ي عل عن، بن مزاحمكعن الضحاو

  ن وأخر املال من يدون الدواو أن كذل يف  عمرىقد رأ و،كذلكفعل ير كب بوأان كو ، لغد

                                                

.١٢ ح جهاد العدوأبواب  من٣٥ الباب ٢٦١ ص١١ ج: املستدرك)١(

  .٢ ح جهاد العدوأبواب من ٤٠ الباب ٨٣ ص١١ ج: الوسائل)٢(



٤٠٦

هم يعطي )عليه السالم( ي علانك و: قال،)صلى اهللا عليه وآله( ما صنع رسول اهللاكفأصنع  أنا أما و،سنة إىل سنة

  .)١(هيف إىل دهيل جان كإذ ...  هياره فيخ ويهذا جنا: قوليان ك و،اجلمعة إىل  اجلمعةمن

  .اتيها من الرواريغإىل 

                                                

  .١٠ ح جهاد العدوأبواب من ٣٥ الباب ٢٦١ ص٢ ج: املستدرك)١(



٤٠٧

  . واحدريره غكأرض العدو، ذ يف ريوالتعز قامة احلدإره كي): ١٦٨ مسألة(

  .اتيباب احلدود من الروا يف ورد ضره ماحيمل  أنه ظهر منهي مبا ،اجلواهريف  عليه لكأشو

 قوم امتنعوا بأرض العدو يف قال أنه ،)عليه السالم( ني املؤمنأمري فعن ، باباًك لذلكاملستدر والوسائل يف قد عقدو

قامة وضع إل إمنا ل اهللايسب يف  اجلهاد ألن،ك ذلينبغي ال:  قال،هميء مما عليطالبون بشي عطوا عهداً الي أن سألواو

رجوا من أرض خي أن  إىل مند أرض العدو فأصابوا حداً استوىفغزا اجل إذا نكل وأهلها، إىل مل املظااهللا ورد حدود

   .)١(رض العدوألحقوا بي أن  علىةي لئال تلحقهم احلم،هم احلديقام عليالعدو، ف

ة ين خشكمل تفإذا حنو العلة  على مكاحل أن قرباأل أن ماك،  أيضاًه حد ألنضاً،يأوالظاهر عموم العلة للقصاص 

   .)٢(تعاىلحدود اهللا  يف ريورد عدم التأخ أن  خصوصاً بعد،انكنفس امل يف  احلديأجر

 أن ورد من ماك ،سالماإلأرض  يف جراء احلدإان ك إذا مايف التحاق املسلم بأرض العدو، فيخ ما إىل ىتعدي الو

  . حلوقهم بأرض الشامكوجب ذلأ و،بعض على  احلدىأجر) عليه السالم(اً يعل

  .تاب احلدودك موضعها ،ةريثكاملقام مسائل يف و

                                                

.٢ و١ حها العامةأحكام مقدمات احلدود وأبواب من ١٠ الباب ٣١٨ ص١٨ ج: الوسائل)١(

  .٢ ح٢٢ الباب ٢١٩ ص٣ ج:واملستدرك. ها العامةأحكام احلدود و مقدماتأبواب من ٢٥ الباب ٣٣٦ ص١٨ ج: الوسائل)٢(
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