
 

 

 

 

 

 

 فقهای امامیه منظرجهاد دفاعی از 

 در دفاع مقدس با تأکید بر آراء امام خمینی

 حیدریمحمدمحسن 

 دهیچک

عنوان فقیه به ینیخمامامهای جهاد دفاعی است. دفاع ملت ایران در جنگ تحمیلی، از نمونه

 امام خمینی و مرجع دینی، دفاع مقدس را رهبری کردند. این پژوهش تالش دارد تا آراء فقهی

، احکام و مسائل جهاد دفاعی از بر این اساس ،ع مقدس را تحلیل و تبیین کندنسبت به دفا

 فقها بررسی شده است و در ذیل هر یک از مسائل و احکام، آراء فقهی امام خمینی دیدگاه

 واجبات و وجوب بر سایر دفاعتقدّم  نظیر مسائلی در دفاع مقدس تحلیل و واکاوی شده است.

 -پژوهش، توصیفیاست. روش تحقیق در این  مطرح شده مباحث از ،مسلمانان ةهم بر دفاع

مباحث فقه الجهاد را عملیاتی  امام خمینی :توان گفتاین پژوهش می ةتحلیلی است و در یافت

از فقه جواهری است و  ةدر دفاع مقدس کامالً متقن و مستند است و بر پای ایشانند و آراء اهکرد

 با آراء مشهور فقهای امامیه تطابق دارد.جهت نظری 
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 مقدمه. 1

جهاد از دیدگاه الهی دارای جایگاه واالیی است و در قرآن کریم آیات فراوانی در اهمیت  ةفریض

ن و دری از درهای بهشت اناعزت مسلم ةمای عنوانبهدر روایات نیز از این فریضه  .آن وجود دارد

یکی از فروع دین  ة جهاد،فریضافزون بر این، تعبیر شده است.  (14: 15ج؛ 20 :1، ج1409، هید ثانیش)

مورد توجه فقهای شیعه قرار گرفته و  ،رونیابوده و مشتمل بر احکام و مسائل فراوانی است، از 

جهاد دفاعی یکی از  ،فقهای امامیه دیدگاه بر اساساند. فقها در کتابی مستقل از آن بحث کرده

 اقسام جهاد است.

یکی از مصادیق جهاد دفاعی، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود و رهبر کبیر انقالب، امام 

از تفکرات ایشان در  آراء امام خمینیخمینی این نبرد تحمیلی را مدیریت و رهبری کردند. 

دفاع مقدس در  ،رونیااز  فته است،کالم اسالمی و فقه نشأت گر هایی همچون عرفان، فلسفه،حوزه

و آگاه  طیالشراجامعایشان ماهیتی چند بُعدی دارد و از آنجا که ایشان فقیه و مرجع تقلید  ةاندیش

 اند.به زمان بودند، در تحلیل و تبیین دفاع مقدس و مسائل مرتبط به آن، از نگاه فقه نیز وارد شده

، بعد از تبیین ادلة وجوب جهاد دفاعی، مسائل و احکام مرتبط با این روشیپدر پژوهش 

هر یک از مباحث ارائه شده، آراء فقهی امام  درجهاد در کتب فقهی شیعه تشریح شده است و 

 خمینی در دفاع مقدس نیز بیان شده است.

از « اسالمی یهانیسرزممبانی فقهی دفاع از »ای با عنوان مقاله در تحلیل جهاد دفاعی،

ی و دفاعی است و در های جهاد ابتداین پژوهش بر تفاوتشود. تمرکز ایسیدجواد ورعی، دیده می

اسالمی و فتاوای جهاد آنها منعکس شده است. در  یهانیسرزمبخش دوم سیرة فقها در دفاع از 

 ةنیز غلب« یدفاع و جهاد از دیدگاه میرزای قمی و مقایسه آن با آرای فقهی امام خمین»مقالة 

 .استجهاد  ةمباحث در تشریح زندگی میرزای قمی و فتاوای وی در مسئل

هایی به سامان نیز پژوهش در تحلیل و واکاوی دفاع مقدس از دیدگاه امام خمینی

 نوشتة« امام خمینی ةلی( در اندیشدفاع مقدس )جنگ تحمی»مانند کتاب  ؛رسیده است

بیانات امام خمینی در رابطه با دفاع مقدس  ،در این کتاب .مهدی مرندی و داود سلیمانی

دفاع مقدس از دیدگاه امام  یشناسیهست»شده است و فاقد تحلیل فقهی است. مقالة  یآورجمع
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 از« در دفاع مقدس سیاست دفاعی امام خمینی»مله؛ مقالة  علی کریمی اثر« خمینی

 ها نیز فاقد رویکرد فقهی است.زهرا فروتنی؛ این پژوهش

مفهوم جهاد در لغت و اصطالح و اقسام جهاد در کتب فقهای  قبل از ورود در اصل بحث،

 شود.امامیه تبیین می

 جهاد در لغت و اصطالح الف(

 «جُهد» از ای زحمت و مشقت یمعنا به «جَهد» از جهت لغت، مصدر باب مفاعله، از «جهاد» ةواژ

عبارت است از به کار بردن تمام توان و « جهاد» ،این اساسبر . و وُسع است طاقت یمعنا به

 بذل از است اصطالح شرعی عبارت در .(5 :14، ج1412اصفهانی، راغب ) مشقت در مواجهه با دشمن

 یاعتال راه در خود توان و مال جان، بذل ای شورشگران، و افرانک با نبرد در خدا راه در مال و جان

 .(3 :21، جتایب، جواهرصاحب) آن شعائر داشتن برپا و اسالم

شود گرچه از آن به دفاع نیز تعبیر می ؛اطالق جهاد بر جهاد دفاعی، اطالق حقیقی است

  :نویسدن در این زمینه مییکی از محققا. (15 :21، جتایب، جواهرصاحب ؛289 :4، جتایبکاشف الغطاء، )
اعم از  ن،انامطلق نبرد برای محکم کردن ارکان دین و حفظ مسلماز  علما عبارت استجهاد نزد 

پس  .یا برای دفع هجوم غیر مسلمین بر مسلمین باشد ،اینکه با تهاجم ابتدایی بر مشرکین باشد

مفهوم جهاد نزد فقها اختصاص به جهاد ابتدایی ندارد و شاهد بر این ادعا این است که جهاد را 

 .(330 :4، ج1414)عراقی،  کنندبه دو قسم تقسیم می

 اقسام جهاد در کتب فقهای امامیه (ب

 یالالبهمربوط به جهاد ابتدایی است و در  عمده مباحث مطرح شده در کتاب جهاد فقهای امامیه،

ی و دفاعی در اند. تقسیم جهاد به جهاد ابتدایهمباحث، احکام و مسائل جهاد دفاعی را ذکر کرد

تثناء کردن جهاد ط جهاد ابتدایی با اس ذکر نشده و غالباً در بیان شرایهای فقهی متقدم صریحاًکتاب

مبسوط  یاگونهبهاند و معموالً احکام جهاد ابتدایی را ط، از این نوع جهاد نام بردهدفاعی از آن شرای

-4 :2، ج1387طوسی، ؛ 246 :1403حلبی، ابوالصالح )اند ضمنی بیان کرده طوربهو احکام جهاد دفاعی را 

 .(109 :1ج، 1418 ،لیحمحقق . 3 :2، ج1410ادریس، ابن؛ 297 :1ج براج،ابن ؛290 :1400همان،  ؛8

اند فقهای شیعه با دقت و تأمل بیشتر این دو قسم را از یکدیگر تفکیک کرده بعد، هایدورهدر 

 ،تایب الغطاء، اشفک ؛7 :3، ج1413، شهید ثانی؛ 19 :9، جتایبحلی، عالمه )اند و به این دو قسم تصریح کرده
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، 1414عراقی،  ؛19 :21ج ،تایب، جواهرصاحب ؛375 :1، ج1413، گیالنی قمی ؛7 :8، ج1418ی، ؛ طباطبای287 :4ج

 .(78 :15، ج1413سبزواری،  ؛317 :4ج

شرح این از مجموع کلمات فقهای امامیه، تعریف و تبیین جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی به 

  :است

که مسلمانان برای دعوت به اسالم به کشورهای کفر و الحاد جهاد ابتدایی عبارت است از این

کنند. هدف در این جهاد، برداشتن موانع گسترش اسالم و روند و آنها را به اسالم دعوت میمی

 .دعوت کفار به اسالم است

گیرد و مسلمانان در برابر جهاد دفاعی عبارت است از اینکه کشور اسالمی مورد تهاجم قرار می

حفظ کیان اسالم و حفظ مال، کنند. هدف در این جهاد تهاجم دشمن، از اسالم و از خود دفاع می

 . رض مسلمانان استجان و عِ

، و مباحث مرتبط به دفاع مقدس در سراراالکشف  ،الوسیلةتحریر مباحث مرتبط به جهاد در 

همچون سایر فقهای امامیه،  ات و در بیانات امام خمینی مطرح شده است. امام خمینیئاستفتا

در اسالم دو گونه جنگ » :نویسنددر تقسیم جهاد میـ ایشان  آثارلین از اوّ ـ  سراراالکشف در کتاب 

ی که برای آن شده است و دیگری هایبا شرط ،یند و آن کشورگیری استگویکی را جهاد می ،است

 .(229 :تایب )خمینی، «جنگ برای استقالل کشور و دفع اجانب از آن است

تنها به ذکر فصلی در باب دفاع  معروف،نیز، در خاتمة کتاب امر به  ةالوسیلتحریر  در کتاب

های تهاجم دشمن اند. ایشان با توجه به گونهاند و متعرض احکام جهاد ابتدائی نشدهاکتفا کرده

به چهار قسم جهاد دفاعی )دفاع سیاسی، دفاع اقتصادی، دفاع فرهنگی، دفاع نظامی( اشاره 

 .(487-485 :1، جتایب )همو،اند واجب دانستهدفاع را بر مسلمین الزم و  ،اند و در همة فروضکرده

 برای تشریح مباحث جهاد دفاعی از دیدگاه فقهای امامیه و تبیین آراء فقهی امام خمینی

. مسائل 2 ؛. دالئل وجوب جهاد دفاعی1 :ایمدر دو محور سامان دادهبحث را ، در دفاع مقدس

 مرتبط به جهاد دفاعی که نُه مورد است.



 در دفاع مقدس جهاد و دفاع از منظر فقهای اماميه با تأکيد بر آراء امام خميني 

 

 

109 

 وجوب جهاد دفاعیدالئل . 2

 کتاب، عنیی ،اربعه ةادلـ افزون بر دلیل فطرت ـ کند چه بر وجوب جهاد دفاعی داللت میآن

 .استعقل  و اجماع سنت،

 کتابالف( 

  :توان به دو آیه اشاره کردمی آیات بین در

 جنگ مورد[ ستمکارانه] هک یسانک به؛َل ق ديرَن صْرِهِمَْع لىَاللَّه َإِنَََّوَ َظُلُِمواَبِأ نَّهُمَُْيقات ُلونَ َلِلَّذين َأُذِنَ 

 بر خدا مسلماً  شده، داده جنگ اذن ،شده ستم آنان به هکآن سبب به ،رندیگیم قرار هجوم و

  .(39 :)حج تواناست آنان دادن یاری

قرار گرفته است، در جهاد مأذون مورد ظلم ن اکه کسی که از جانب مشرک کندتصریح میآیه 

  :آیه آمده است در شأن نزول است.

آیه نسبت به مهاجرین صادر شده است که اهل مکه آنها را از وطنشان خارج کرده بودند؛ زمانی 

 خداوند آنها را به جهاد امر کرد و برای آنها حق نبرد قرار داد ،که مسلمانان قوّت پیدا کردند

  .(320 :7ج ،تایب)طوسی، 

شود برخی از معاصرین دیده می آثاراستناد به این آیه در مشروعیت و وجوب جهاد دفاعی در 

 .(64 :1433ساعدی،  ؛121 :1، ج1409)منتظری، 

 لهیوس به را مردم از یبرخ[ تجاوز] خدا اگر؛َالْأ رْضَُل ف س د تَِبِب عْضَ َب عْض هُمَْالنَّاسَ َاللَّهََِد فْعَُال َل وْ

 . (251 :)بقره گرفتیم فرا فساد را نیزم قطعاً  ،کردینم دفع گرید یبرخ

یزدی،  ؛121 :1، ج1409)منتظری،  خورداستناد به این آیه در کتب برخی از فقها به چشم می

 .(274 :2، ج1415

 سنت (ب

 :کرد اشاره رضا امام از عبدالرحمنبنیونس روایت به توانمی روایات بین در

َا  َفِيَس بِيلِ َق وْساً َو  َيُعِْطيَس ْيفاً َر جُالً َأ نَّ َب ل غ هُ َم و الِيك  َِمنْ َر جُالً َإِنَّ َفِد اك  َجُعِلْتُ َل هُ َف أ ت اهَُف قُلْتُ للَّهِ

رُوهَُبِر دِّهِم اَق ال َف لْي فْع لَْق ال َف أ خ ذ هُم اَمِنْهَُثُمََّل قِي هَُأ صْح ابُهَُف أ خْب رُوهَُأ نََّا لسَّبِيل َم ع َه ُؤال ءَِال َي ُجوزَُو َأ مَ 

ُيق اتِلَُْقلْتَُِمثْلَ  الَ  ف ْليُر ابِطَْوَ  ل هَُق دَْق ض ىَا لرَّجُلَُق الَ  ِقيلَ  ف ل مَْي جِدْهَُوَ  ا لرَّجُلَ  ع ْسق ال ن ََق دَْط ل بَ  وَ  ق ْزوِينَ 

ن ع مَْق ال َف إِنَْج اء َا لْع دُوَُّإِل ىَا لْم وْضِعَِا لَّذِيَهُو َفِيهَِمُر ابِطٌَك يْف َو َا لدَّيْل مَِ،َو َم اَأ شْب ه َه ذِهَِا لثُّغُور َف ق ال َ
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َع ل ىَد اِرَا لْمُسْلِمِين  َأ نَْي خ اف  َيُق اِتلَُع ْنَب يْض ةَِا لْإِسْال ِمَق ال َُيج اهِدَُق ال َال َإِالَّ َل ْوَي صْن ُعَق ال  َأ َر أ يْت ك 

ُيق اتُِلَو َإِْنَخ اف َع ل ىَبَ أ نََّا لرُّوم َ ل ْمَي ْنب ِغَل هُْمَأ ْنَي ْمن عُوهُمَْق ال َُير ابِطَُو َالَ  يْض ِةَد خ ُلواَع ل ىَا لْمُسْلِمِينَ 

ُدُروس َِذكْرَُِمح مَّدَ َا لْإِسْال مَِو َا لْمُسْلِمِين َق ات ل َف ي كُونَُقِت الُهَُلِن ْفسِهَِال َلِلسُّْلط انَِلِأ نََّفِيَدُُروسَِا لْإِسْال مِ

آلِهَِ.  .(30 :15، ج1409عاملی،  )حرَّص لَّىَا للَّهَُع ل يْهَِوَ 

مردی است که از حکومت وقت، شمشیر و اسب گرفته و در لشکریان آنها روایت دربارة 

جایز نیست و در صدد  شود که جهاد به دستور حاکمان جور،می سپس متوجهحضور دارد و 

 :اندیابد، حضرت فرمودهآید و در فرضی که صاحبش را نمیها به صاحبانش برمیحبرگرداندن سال

اما جهاد و نبرد جایز نیست. سپس راوی از جواز جهاد و  ؛مرزبانی برای این شخص جایز است

کنند کنند و یک صورت را استثناء میکند. حضرت از این عمل نهی میی( پرسش میینبرد )ابتدا

است که از هجوم دشمن بر کودکان و زنان مسلمانان ترسیده شود و با استفهام و آن در جایی 

ن مانع ، آیا شایسته نیست مسلمانان هجوم آورندانااگر لشکریان روم بر مسلم :اندانکاری فرموده

مگر ؛ اما نبرد )ابتدایی( جایز نیست؛ اند که مرزبانی جایز استهجوم آنها شوند؟ و تأکید کرده

 ل و اساس اسالم در خطر بیفتد، که در این صورت نیز نبرد او برای حفظ خودش وکه اصاین

( هیامیبنراکه با از بین رفتن اسالمِ )چ :انددر ادامه فرموده دینش است نه دفاع از سران حکومت.

 رود.یاد و نام پیامبر )اسالم حقیقی( نیز از بین می

 .(32 :4، ج1414)عراقی، اند جهاد دفاعی استناد کرده بر مشروعیت ،این روایتبا بیان برخی از فقها 

 اجماع (ج

  :نویسدمحقق نجفی در مقام تعلیل بر وجوب جهاد دفاعی می

اگر کفار ارادة نابود کردن اسالم و از بین بردن شعائر دین و محو رسالت و شریعت پیامبر را داشته 

ل و منقول بلکه اجماع محصّ  ؛نیست...ای باشند، در وجوب جهاد در این وضعیت هیچ شک و شبهه

  .(47 :21ج، تایب، جواهرصاحب) کندبر وجوب دفاع داللت می

. 388 :1، ج1410)خویی، شود ادعای اجماع در کلمات سایر فقها نیز دیده میبر این اساس، 

 .(101 :15، ج1413سبزواری، 
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 عقل (د

حکم  ،عقل :اندتقریب کرده گونهنیابرخی از فقها در تبیین ادلة وجوب جهاد دفاعی، دلیل عقل را 

، 1413)سبزواری، شود چه که منشأ فساد و إفساد جان، آبرو یا مال میآن قطعِ به لزومِ  ؛کندقطعی می

  :نویسدیکی از محققین در این رابطه می .(101 :15ج

 به حکم که عقل چرا ؛بلکه وجوب آن، دلیل عقل است ؛جهاد دفاعی از ادلة واضح بر مشروعیت

کند به اینکه در مقابل کسی طور عقل حکم میهمین و کندمهاجم می خطر و ضرر دفع وجوب

مال یا آبرو یا مقدسات انسان تعرض کرده است، مقابله و برخورد شود و این حکم  که به جان،

دفاع داشته باشد و آن را ترک کسی را که توانایی  ،است، و عقللیات و اهمّ واجبات عقل از اوّ 

 .(57 :1433)ساعدی،  کندشدیدترین وجه مالمت میبهکند، 

 فطرت (ه

شود و احتیاج به آوردن دلیل ندارد فهم و شعوری یافت میدفاع در وجدان هر موجود با  لزوم

چراکه دفع دشمن و مانع شدن از صدمة دشمن به زوایای حیات و  ؛(101 :15، ج1413)سبزواری، 

ی است که عقل هر انسانی آن را درک امری عقالی ان، آبرو، مال و دین،زندگی انسان مانند ج

 هر پس فطرت .(272 :2ج ،1415)یزدی، کند می حسبلکه هر موجود صاحب حیاتی آن را  ؛کندمی

 بلکه ؛ندارد اختصاص انسان بهامر  کند و ایناجم، داللت میدفاع در مقابل ته وجوب بر انسانی

 از ،گیردمی قرار مهاجمی هجوم مورد فرزندش یا حیوان یک کههنگامی و هست هم حیوانات در

 .کندمی دفاع خود

  :نویسدمیباره در اینیکی از معاصرین 

مسلمین و فرهنگ و اقتصاد آنها جهاد دفاعی در مقابل هجوم اجانب و کفار و تسلط آنها بر بالد 

بلکه حکم عقل و فطرت  ؛از أوجب واجبات است و تشکیک در آن، تشکیک در حکم کتاب و سنت

 .(123 :1، ج1409)منتظری،  است

در بیانات . ایشان شودوفور مشاهده میتأکید امام خمینی بر ماهیت دفاعی جنگ ایران به

اند و برای تصریح نامیده «دفاع» تجاوز دشمن را ة، پدیدجنگ ایرانمتعدد در طول هشت سال 

 اند.را به کار برده« جنگ تحمیلی»یا « دفاع مقدس»اصطالح  بارهامنظور خویش 
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ایشان بر وجوب و لزوم دفاع مقدس، افزون بر فطری بودن آن، به حکم عقل، شرع و وجدان 

به برخی از در ادامه اند. انستهاند و آن را تکلیف شرعی، انسانی و ملی آحاد مردم داستناد کرده

 :شودایشان اشاره می بیانات

 شرع هم و عقل هم و خدا هم را، نیا نند،ک دفاع خود سینوام و مال و جان از نیمسلم کهنیا

  .(490 :16، ج1378)خمینی،  دهدیم اجازه

 یدفاع ؛میکنیم دفاع خود شورک از ما و شده لیتحم رانیا شورک به جنگ نیا هک دیدانیم شما

 .(255 :13)همان، ج  است واجب شرعاً  و عقالً  هک

 است یمل و یاله ،یشرع فیلکت خطر، مواقع در هک است یامر ،یاسالم شورک و اسالم از دفاع

  .(159 :12)همان، ج

 بخواهند یوقتاصالً  هم واناتیح یحت هک است یامسئله یک. است یعقل ةلمسئ یک هک دفاع

  .(318 :16)همان، ج است یعیطب ةمسئل یک دفاع. کنندیم دفاع نند،ک حمله

 .(400 :15)همان، ج شرعی و وجدانی و انسانی همه است یهافیتکلجنگ دفاعی از 

  :نویسدنیز می ةالوسیلتحریر در همچنین 

او بر اساس اسالم و اجتماع مسلمین ترس است، شهرهای مسلمین یا  ةاگر دشمنی که از حمل

 ؛ای که ممکن استدفاع از مرزها بر مسلمانان به هر وسیله مرزهای آنان را مورد هجوم قرار دهد،

 .(485 :1ج ،تایب)همان،  ولو با بذل مال و جان، واجب است

 مسائل مرتبط به جهاد دفاعی. 3

 دیدگاهبعد از تبیین ادلة وجوب جهاد دفاعی، مسائل و احکام مرتبط به این قسم از جهاد از 

شود. ماهیت جنگ عراق علیه ایران، نیز از نوع جهاد دفاعی فقیهان امامیه، تشریح و بازشناسی می

 شود.رو آراء فقهی امام خمینی نیز بیان میاز این نظامی بود،

 دفاعی جهاد در دفاع . متعلق1. 3

 هست، دفاع متعلق اصطالح، در و شودمی دفاع آن از دفاعی جهاد در چهآن فقهای امامیه، آثار در

 :است مختلف
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 اسالم اساس و اصل از دفاع را آن متعلق دفاعی، جهاد تبیین و تشریح در بسیاری از فقیهان،. 1

 ،تابی حلی،عالمه  ؛109 :1ج ،1418 حلی،محقق  ؛4 :2ج ،1410 ادریس،ابن ؛8 :2ج، 1387 ،طوسی) اندداده قرار

 ؛(386 :1ج ،1409 ،یزدی ؛14 :21 ج ،تابی ،جواهرصاحب ؛287 :4 ج ،تابیکاشف الغطاء،  ؛48 :9ج

 :2ج ،1387 طوسی،) است نانامسلم ناموس و مال جان، از دفاع حقیقت در که نانامسلم از دفاع. 2

 ؛(385 :4ج ،1414 عراقی، ؛287 :4ج ،تابیکاشف الغطاء،  ؛30 :2ج ،1417 ،اولشهید  ؛4 :2ج ،1410 ادریس،ابن ؛8

 ؛379 :2ج ،1410 ،شهید ثانی) و کیان کشور اسالمی مملکت و مسلمانان شهرهای از دفاع. 3

 .(4 :21ج ،تابی ،جواهرصاحب ؛7 :8ج ،1418 ی،طباطبای

 :است شده شمرده مقدس دفاع متعلق عنوان به اموری نیز خمینی امام آثار در

 :13ج ،1378 خمینی،) است شده تأکید بسیار ایشان بیانات در که اسالم از دفاع و حفظ. 1

 است ضیفرای جزء خمینی، امام نظر از که اسالم نظام حفظ و (89 :21ج ؛238 :15ج ؛280 ،281 ،250

 ؛نیست آن از باالتر ایفریضه هیچ که

 :17ج همان،) است تکالیف ترینبزرگ از ایشان نظر از که اسالمی جمهوری از دفاع و حفظ. 2

 ؛(435 ،224

 ؛(87 :20ج ؛400 :17ج ؛115و39 :15ج همان،) اسالمی کشور و مملکت از دفاع. 3

 .(87 :20ج ؛117 :15ج ؛340 :13ج همان،) نانامسلم کشور و ناموس مال، جان، از دفاع. 4

 آنتقدّم  تزاحم دفاع با سایر واجبات الهی و. 2. 3

دفاع بر سایر واجبات در صورت تقدّم  لی که حاکی از اهمیت اکید وجوب دفاع است،ئیکی از مسا

کند و در مقام عمل یکی از . گاهی وجوب دفاع با واجبات دیگر تزاحم پیدا میاستتزاحم با آنها 

 ؛شوددیگر می واجبِ اتیانِ آن دو قابل امتثال است، در این صورت، حکم به تقدیم دفاع و عدمِ

 مثالً اگر جهاد دفاعی با فریضة حج تزاحم پیدا کند، دفاع مقدم است.

  :نویسدیکی از فقها در این زمینه می

 حج رفتن هک یمعن نیا به شود، واجب فارک با مدافعه حج، ةقافل شدن روانه موسم هکیصورت در

 دیبا را دفاع وجوب ن،ییتع صورت در نجایا در هک است نیا ظاهر. شود..یم مدافعه لیتعط باعث

 .(394 :1ج ،1413 ،گیالنی )قمی حج بر داشت مقدم
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 امروز جنگ ةیقض» :فرمایدنسبت به اهمیت دفاع بر سایر فروع دین می امام خمینی

 .(150 :20، ج1378)خمینی،  «است نید فروع از شتریب تشیاهم ما همه یبرا

 :اندتوبه فرموده ةسور 24در ذیل آیة 

 لیسب یف جهاد ،یاله امکاح تمام نیب در رمکا رسول و یتعال یخدا حبّ از بعد شریفه[ ة]در آی

 حافظ آن هک است امکاح تمام رأس در هاللّ لیسب یف جهاد هک داده هتنبّ  و فرموده رکذ را هاللّ

 هک است یهیبد و. د..یباش آن عواقب منتظر جهاد، از قعود صورت در هک داده رکتذ است و اصول

)همان،  میهست آن گرفتار نونکا ما هک است دفاعی جهاد خصوصاً  جهاد، کتر امدیپ نهایا ةهم

 .(313 : 20ج

 است؟ مقدم اللّه تیب ارتیز بر جهاد در تکشر یصورت چه در :در پاسخ به این استفتا

 قرار اسالم دشمنان هجوم خطر معرض در نیمسلم بالد ای اسالم هک یمواقع در» :اندفرموده

 .(516 :1، ج1422)همان،  «باشد الحرام اللّه تیب ارتیز ریتأخ بر متوقف آن از دفاع و ردیگ

 آنتقدّم  تزاحم دفاع با محرمات و. 3. 3

کند و در مقام عمل برای دفاع گاهی وجوب جهاد دفاعی با بعضی از محرمات الهی تزاحم پیدا می

تترّس و »آن در کتب فقهی بحث  ةنمون از کیان اسالم، بایستی مرتکب بعضی از محرمات شد.

نبرد و در فرض  ةفقها در معرک ذکر شده است. «سپر قرار دادن مسلمان توسط نیروهای مهاجم

بر قاتل  ةاند و در وجوب دیه یا کفارضرورت و توقف پیروزی بر کشتن مسلمان، آن را اجازه داده

اردبیلی، مقدس  ؛26 :3، ج1413 ،شهید ثانی ؛74 :9ج ،تایب حلی،عالمه  ؛283 :2، ج1387)طوسی، اختالف است 

 .(371 :1ج ،1410خویی،  ؛126 :15، ج1413 سبزواری، ؛453 :7، ج1403

 :نویسدمحقق عراقی در تبیین این حکم می

شود، کشتن او واجب است به دلیل اهمیت حفظ اصل اگر بدون کشتن مسلمان، دفاع محقق نمی

شود، حکم حرمت کشتن و اساس اسالم و مسلمین، اما اگر بدون کشتن مسلمان، دفاع محقق می

 .(405 : 4، ج1414)عراقی، کند مسلمان باقی است و با چیزی تزاحم نمی

رغم اینکه جهاد ابتدایی علی ؛باشدهای حرام میتدافعی در ماهدفاع و جهاد  ةدیگر، اجاز ةنمون

کاشف  ؛8 :2، ج1410ادریس،ابن ؛303 :1، ج1406 براج،ابن ؛293 : 1400)طوسی، ها حرام است در این ماه

 .(368 :1، ج1410خویی،  ؛291 :4ج ،تایبالغطاء، 

 :نویسدحَرَم میهای حرام و در محقق عراقی بعد از بیان حرمت جنگ در ماه
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این حرمت اختصاص به جهاد به معنای اخص )جهاد ابتدایی( دارد، به دلیل انصراف دلیل به این 

دفاع واجب است به دلیل اطالق دلیل  اما در جهاد دفاعی هر زمان دشمن هجوم ببرد، ؛جهاد

است تر همموجوب دفاع، افزون بر اینکه حفظ اساس اسالم و مسلمین از احترام زمان و مکان 

 .(320 :4ج ،1414)عراقی، 

 باالجبار ماا ؛اندمسلمان هکی سربازان رساندن قتل به ایآ :از امام خمینی آمده است ءدر استفتا

 است؟ زجای ،اندردهک حمله یاسالم شورک و انانمسلم به گرید یهاصورت به ای

 .(46 :3، ج1422)خمینی،  «است الزم دفاع کردند، حمله اگر» :است گونهنیاپاسخ ایشان 

 باشد واجب دفاع هک موقع هر یدفاع جنگ در» :فرمایدهای حرام مینسبت به نبرد در ماه

 .(516 :1)همان، ج «باشد حرام ماه در اگرچه ؛شود اقدام آن بر دیبا

دیگر تزاحم دفاع واجب با محرمات و تقدیم دفاع، همکاری با سلطان جائر است؛ در  ةنمون

که ی در صورتیاما در خصوص جهاد دفاع ؛اندفقها همکاری با سلطان جائر را حرام دانستهکه حالی

البته بایستی  ؛انددفاع از سرزمین اسالمی توقف در همکاری با وی داشته باشد، آن را اجازه داده

 تأیید و تقویت سلطان جائر در نیت و قصد مسلمانان نباشد و قصد دفاع از جان خودشان یا دفاع

 ؛30 :2ج، 1417، شهید اول ؛109 :1، ج1418حلی، محقق  ؛4: 2، ج1410ادریس، )ابناز اسالم داشته باشد 

 .(124 :1، ج1409منتظری،  ؛47 :21، جتایب جواهر،صاحب ؛375 :1، ج1413، گیالنی قمی

و مهم و فدا کردن  همّأ ةوجوب دفاع بر انجام محرمات، قاعدتقدّم  دلیل ،در تمام این موارد

در  انانمال و ناموس مسلم اسالمی یا جان، ةچراکه اساس اسالم یا جامع است؛مهم برای أهمّ 

 دارد.تقدّم  معرض خطر قرار دارد و در این صورت دفاع بر هر امر دیگری

 عدم لزوم حضور معصوم یا اذن او یا نائب خاص یا عام او. 4. 3

امامی، حضور یا اذن معصوم برای جهاد ابتدایی امری ضروری است و مشروعیت  از نظر بیشتر فقیهان

نایب عام  ةاجازو معصوم یا نایب خاص او است  امام متوقف به موافقت و اجازةو وجوب این جهاد 

و بدون حضور یا اذن  کند. این شرط در جهاد دفاعی منتفی استط( کفایت نمی)فقیه جامع الشرای

 :2، ج1410ادریس، ابن ؛290، 1400)طوسی، اص یا عام او جهاد دفاعی مشروعیت دارد ب خمعصوم یا نای

 :4ج ،تایبکاشف الغطاء،  ؛8 :3ج ،1413، شهید ثانی ؛37 :9، جتایبحلی، عالمه  ؛109 :1، ج1408حلی، محقق  ؛3

 .(121-117 :1، ج1409؛ منتظری، 388 :1، ج1410؛ خویی، 385 :4، ج1414 ؛ عراقی،290
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اند برخی فقها در عدم مشروعیت جهاد ابتدایی با حضور فقیه ادعای عدم اختالف کرده

فقیه دیگری عالوه بر مشروع دانستن جهاد دفاعی، این جهاد را در  .(14-13 :8، ج1418ی، )طباطبای

 )قمیعصر غیبت امام معصوم، افضل از جهاد در زمان حضور معصوم و در رکاب وی دانسته است 

 .(379 :1، ج1413، گیالنی

  :یکی از معاصرین ضمن پذیرش عدم اشتراط حضور یا اذن معصوم، این نکته را اضافه کرده است

ر این صورت بایستی رهبر چه بسا دفاع از سرزمین اسالمی بر اجتماع و تشکیالت توقف دارد، د

نه  ؛دفاع خواهد بودشرط وجود  لزوم رهبر، ،زمام امور را در دست بگیرد. در این فرض و پیشوایی

 .(125 :1، ج1409)منتظری،  تحصیل این شرط واجب است ،شرط وجوب دفاع، از این رو

  :اندنسبت به این حکم فرموده امام خمینی

قسم دوم از جنگ اسالمی که به نام دفاع اسم برده شده و آن جنگیدن برای حفظ استقالل کشور 

به هیچ وجه مشروط به وجود امام یا نایب امام نیست و کسی از مجتهدین  ؛و دفاع از اجانب است

 .(231 :تایب)خمینی،  نگفته که دفاع را باید با امام یا جانشین آن کرد

  :آمده است ةالوسیلتحریر در 

دفاع مشروط به حضور امام و اذن او یا اذن نایب خاص یا نایب عام آن حضرت، نیست، پس بر 

)همان،  ای که باشد، دفاع نمایدبه هر وسیله ؛بدون هیچ قید و شرطی واجب است ،هر مکلفی

 .(485 :1ج، تایب

دفاع از اسالم و جمهوری اسالمی به هر نحو ممکن » :اندمرقوم داشته گونهنیاات ئدر استفتا

 .(492 :1، ج1422)همان،  «بر تمام مکلفین واجب است و مشروط به اجازه نیست

  :ایشان آمده استدر بیانات 

 یایول یک به اجیاحت چیه دفاع. ستین اسالم در دفاع دیبگو هک ستین اسالم یعلما از یاحد

 بشود، هجمه شانبر ای شد بنا وقت یک اگر نیمسلم تمام. ندارد یامام یک به اجیاحت چیه ندارد،

 هم هیفق یول هکنیا لو و ،مستقالً  رانیا شورک و. امر نیا در اندمستقل نند،ک دفاع دیبا خودشان

 به هستند یشرع لفکم مردم -هم آنها ندیگویم هکنیا با -ندینگو هم علما هک نیا لو و ؛دینگو

 .(216 :19، ج 1378 )همان، نندک دفاع هکنیا

 وجوب دفاع بر همگان در حد توان. 5. 3

طی همچون مرد یاکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه، وجوب جهاد ابتدایی بر مکلفین را به شرا

اما این  ؛اندکردهمشروط بودن، آزاد بودن )برده نبودن(، داشتن توانایی جسمی و مالی بر جهاد 
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ط در جهاد دفاعی منتفی است و در وجوب این نوع جهاد، تنها قدرت و توانایی بر دفاع و یشرا

فاع کند مقاومت در برابر دشمن کافی است و هر کس در حد توان بایستی از کیان اسالم د

 :1ج، 1418حلی، محقق  ؛293 :1، ج1406 براج،ابن ؛8-4 :2، ج1387طوسی،  ؛246، 1403حلبی، ابوالصالح )

، 1413، گیالنی قمی ؛9 :8، ج1418ی، ؛ طباطبای7 :3، ج1413، شهید ثانی ؛16-11 :9ج، تایب حلی،عالمه  ؛109

 .(102 :15سبزواری، ج ؛381 :1ج

این نوع از جهاد بر آزاد و برده، مرد و زن، سالم و بیمار اگر به آنها احتیاج  ،بر این اساس

 ؛هر دو قسم جهاد است شرایطالبته بلوغ و عقل از  .(19 :21، جتایب جواهر،صاحب)واجب است  ،شود

جهاد ابتدایی و دفاعی بر کودک و مجنون واجب نیست  ،روبلکه شرط عموم تکالیف است، از این

 .(14 :1396ی، )خراز

  :نویسدیکی از فقها در این زمینه می

بلکه معیار در جهاد دفاعی قدرت و عدم  ؛جهاد ابتدایی نیست شرایطجهاد دفاعی، مشروط به 

 ؛ن بر هر کس که قدرت بر یاری دارد، واجب استانارو حضور در لشکر مسلمناتوانی است از این

 .(291 :4ج ،تایبالغطاء،  اشفک) چه دور باشد ؛چه نزدیک باشد

  :اندحضرت امام در این زمینه فرموده

قسم دوم از جنگ اسالمی که به نام دفاع اسم برده شده و آن جنگیدن برای حفظ استقالل کشور 

بلکه بر تمام افراد  ؛...مام یا نایب امام نیستبه هیچ وجه مشروط به وجود ا ،و دفاع از اجانب است

حکم اسالم از کشور اسالمی محافظت کنند و استقالل آن را پا برجا نمایند به ،توده واجب است

 .(231 :تایب)خمینی، 

 :در بیانات ایشان آمده است 

 مرد یعنی مردم،ة هم دیبا بشود، یاسالم تکممل به یهجوم یک نخواسته، یخدا وقت یک اگر

 باشد، یادسته یک مال فیلکت باشد، مرد مال فیلکت هک ستین طور نیا گرید دفاع ةمسئل زن و

 .(425 :11، ج1378 )همان، خودشان تکممل از نندکب دفاع و بروند دیبا همه

 در تواندینم هک هر برود، دیبا جبهه تواندیم سک هر. مینک دفاع هک است واجب ما ةهم رب امروز

  .(25 : 20)همان، ج ندکب کمک جبهه پشت

  .(43 :3، ج1422)همان،  امکانات واجب استدفاع بر هر شخصی در حدود توانایی و 

  .(89 :20ج ،1378)همان،  که تواند باید دفاع کند و این دفاع را باید تعقیب بکنیم یااندازههر کس به 

 .(251 :13)همان، ج هرکس، هر مقدار قدرت دارد باید دفاع کند از اسالم
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 جبهه در تکشر نیبالغ ریغ بر» :نداهنسبت به حضور غیر بالغین در جبهه فرمودهمچنین 

 .(494 :1، ج1422)همان،  «ستین واجب

 وجوب کفایی جهاد دفاعی. 6. 3

تعلق وجوب جهاد بر مکلفین، چه در ابتدایی، چه دفاعی، به نحو کفایی است  ةبه طور کلی نحو

 ةبه مقدار کفایت، بر این فریض یاعدهاما وقتی  ؛یعنی همة مکلفین، مخاطب وجوب جهاد هستند

 ؛293 :1، ج1406 براج،ابن ؛5 :2ج ،تایبهمان،  ؛290 :1400)طوسی، شود الهی قیام کنند، از دیگران ساقط می

، تایب، الغطاء ؛ کاشف437 :7، ج1403اردبیلی، مقدس  ؛380 :2، ج1410، شهید ثانی ؛278 :1، ج1408حلی، محقق 

 .(377و240 :1ج ،1413، گیالنی قمی ؛291 :4ج

 ؛الفی در بین فقهای شیعهدر وجوب کفایی جهاد مخ» :نویسدفقیهان در این رابطه مییکی از 

، تایب جواهر،صاحب) «بلکه باالتر از اجماعی بودن، مسئله از ضروریات است؛ امشیعه نیافتهبلکه غیر

 ( 9 :21ج

 .(48 :)همانبه کار برده است « واضح المنع»و نسبت به ادعای وجوب عینی جهاد دفاعی، تعبیر 

روشن و بدیهی است. دلیل وجوب کفایی جهاد این است که اگر جهاد،  یعنی عدم صحت این ادعا،

زندگی و معیشت مردم تعطیل  ،مکلفین حضور در جهاد الزم باشد ةواجب عینی باشد و بر هم

 شود.شود و در نظام اجتماعی جامعه، اختالل ایجاد میمی

 :1، جتایب )خمینی،اند خود به کفایی بودن دفاع تصریح کرده امام خمینی نیز در کتاب فقهی

ی حضور مردم در دفاع مقدس را بارها متذکر ینیز وجوب کفا هایسخنراندر بیانات و ایشان  .(482

 .(493 :1، ج1422 همان، ؛332 :18ج  ؛321 :17، ج1378)همان،  اندشده

  :اندوجوب دفاع فرموده ةدر توضیح نحو

 است، یاله -یشرع واجب یک نیا. بروند افراد دیبا هاجبهه در .دارد افراد به اجیاحت هاجبهه اآلن

 هک هر .باشد شده حاصل تیفاک ةاندازبه هکنیا مگر ؛است واجب همه به. ییفاک واجب منتها

 سران از ،ینظام سران هک یطور به تیفاک ةاندازبه اگر و است واجب او بر دارد، قدرت ،تواندیم

)همان،  شودیم ساقط همه از وقت آن ست،ین اجیاحت گرید گفتند نهایا و ارتش سران و پاسداران

 .(463 :16ج

 :شودمترتب می امردو نکته بر این  اتصاف جهاد به وجوب، وجوب کفایی است، ةاز آنجا که نحو
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کافی در  . ترک جهاد در صورتی برای مکلف رواست که علم یا اطمینان به وجود نیروی1

در غیر این صورت بایستی در میدان نبرد شرکت کند و ترک جهاد مجاز ؛ میدان نبرد پیدا کند

 ةاصل تکلیف )جهاد( بر مکلف ثابت شده است و مکلف بایستی از عهد ،نیست. به عبارت دیگر

ذمة او همچنان « مکلف به»برآید و آن را امتثال کند و با فرض شک در سقوط « مکلف به»

 ل است و مجرای برائت نیست.مشغو

 حد به حق نیمجاهد هک ندک کش انسان اگر :در سؤال از محضر امام خمینی آمده است

 نه؟ ای است واجب او بر جبهه در تکشر ایآ ،نه ای هستند یافک

 تکشر ،نشود حاصل جبهه در یافک یروین وجود به نانیاطم تا» :پاسخ ایشان این گونه است

 .(493 :1ج ،1422، همان) «است واجب

 جایز جهاد در شرکت کنند، نهی جهاد در شرکت از را خود فرزند ،مسلمان والدین اگر .2

 والدین از اطاعت والدین، از اطاعت وجوب و جهاد کفایی وجوب تزاحم صورت در چراکه؛ نیست

، تایبحلی، عالمه ؛ 279 :2، ج1400طوسی، ) است آمده فقها از بسیاری کتب در حکم این. است ممقدّ

، 1414 عراقی، ؛338 :4، جتایبکاشف الغطاء،  ؛441 :7، ج1403اردبیلی، مقدس  ؛81 :1410، شهید ثانی ؛30 :9ج

 .(367 :1، ج1410خویی،  ؛338 :4ج

 ،شود امتثال کفایی واجب و کند پیدا حضور نیرو نبرد، میدان در کافی ةانداز به اگر ،بر این اساس

 به نیرو اگر اما؛ دارد مانعیت مادر و پدر منعِ  ،صورت این در شود، ساقط دیگران ةعهد از آن وجوب

 .ندارد مانعیت مادر و پدر منع باشد، مکلفین متوجه وجوب هنوز و نکند پیدا حضور کافیة انداز

  :نویسدیکی از معاصرین در استدالل بر این حکم می

نیست، به دلیل اهمیت جهاد و حفظ اساس اسالم اگر جهاد دفاعی متعین باشد، منع والدین مانع 

َلمخلوقَفيَمعصية» بلکه اطاعت آنها مشمول نهی در حدیث نبوی ؛و مسلمین َالَطاعة

 .(76 :1396)خرازی،  است (154 :16، ج1409عاملی،  )حرّ «الخالق

ات متعددی از محضر امام خمینی سؤال از منع والدین شده است؛ پاسخ ایشان ئدر استفتا

ها نیاز به نیرو دارند، شرکت در جبهه واجب است و اذن والدین که جبههتا مادامی» :این است

 .(496-494 :3، ج1422)خمینی، « شرط نیست
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 مسلمانان عالم ةوجوب دفاع، بر هم. 7. 3

یکی از مسائل مرتبط به جهاد دفاعی این است که وقتی اسالم و کیان کشور اسالمی در خطر 

بلکه بر تمام مسلمانان  ؛وجوب دفاع منحصر در مسلمانان مورد هجوم دشمن نیست گیرد،قرار می

ولو اینکه از مرزهای نبرد فاصله داشته باشند و دور باشند  ؛در اقصی نقاط عالم دفاع واجب است

، تایب جواهر،صاحب ؛377 :1، ج1413، گیالنی قمی ؛8 :3، ج1413، شهید ثانی ؛246 : 1403حلبی، ابوالصالح )

 .(48 :1396 خرازی، ؛19 :21ج

  :نویسدمی بارهیکی از فقها در این

مسلمانان بدون فرق بین مذاهب واجب است به جهت  ةمکلفین حاضر و غائب و بر هم ةبر هم

 به محل معرکه بروند و برای نبرد و جنگیدن مجهز شوند و جان و مال خود را فدا کنند، دفاع،

 ضعیف باشند یا تعداد مسلمین کم باشد ،در صورتی که اهالی مرزی که مورد هجوم قرار گرفته

 .(336 :4، جتایبکاشف الغطاء، )

  :نویسددر این زمینه می امام خمینی

 یهادولتبر همه  اسالمی در معرض هجوم دشمن اجنبی قرار گیرد، یهادولتاگر یکی از 

طور که بر دیگر ای که ممکن است، هماناسالمی دفاع از آن کشور واجب است به هر وسیله

 .(486 :1، جتایب)خمینی،  مسلمانان نیز واجب است

 واجب شورک ای شهر همان مردم بر متجاوز دشمن با نبرد ایآ :استدر استفتائات ایشان آمده 

 واجب نیمسلم تمام بر متجاوز دشمنِ دفع :ن؟ پاسخ ایشان این استانامسلم ةهم بر ای است

 .(493 :1، ج1422)همان،  است یفائک

 شدگان در جنگ دفاعیجریان احکام شهید بر کشته. 8. 3

کتاب طهارت و مبحث غسل مطرح شده است، این است که بر یکی از احکام جهاد دفاعی که در 

 ةرو مقتول در معرکاز این شود،ب مین در نبرد دفاعی، احکام شهید مترتّشدگان و مقتوالکشته

 :4، جتایبکاشف الغطاء، )باشد نیاز از غسل و کفن میشود و بیجهاد دفاعی با لباس رزمش دفن می

 .(388 :1، ج1410خویی،  ؛386 :1، ج1409یزدی، طباطبایی  ؛390و379 :1413، گیالنی قمی ؛290

شود که در رابطه با شهید سه دیدگاه در بین فقها مطرح استفاده می جواهر الکالماز عبارت 

  :شده است

  ؛یا امام معصوم کشته شود شهید کسی است که در رکاب پیامبر. 1
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 ؛ ب خاص آنها کشته شودمعصوم یا نای رکاب پیامبر یا امامشهید کسی است که در . 2

ب آنها کشته یولو بدون حضور پیامبر یا امام یا نا ؛شهید کسی است که در جهاد بر حقّ. 3

 احساس خطر شود.  ،شود و بر اصل و اساس اسالم ورحملهن اناکه دشمنی بر مسلمشود، مانند این

ل و ثانی محقق حلی، شهید اوّآن را به جمعی از فقها همچون  سپس ضمن پذیرش این رأی،

 .(87 :4، جتایب، جواهر)صاحبنسبت داده است 

در جهاد دفاعی ادعای  شدگانکشتهنیز در شمول حکم نسبت به  پژوهشگرانیکی دیگر از 

قطعیت کرده و آن را غیر قابل خدشه دانسته و اجماع برخی از علما بر این حکم را نقل کرده 

 .(115 :5، ج1416)همدانی، است 

که در آن، کشته شدن در راه خدا، موضوع برای  استتغلب بنصحیحه ابان ،دلیل بر این حکم

  :حکم شهید قرار گرفته است

بِهِ أ نَْيُدْرِك ُهَا لْمُسْلِمُون َوَ  يُغ سَُّلَِإالََّ َ؛َ...مُوت ر م قٌَثُمََّي َا لَّذِيَيُقْت لَُفِيَس بِيلَِا للَِّهَيُدْف نَُفِيَِثي ابِهَِو َالَ 

که مسلمانان مگر این ؛شود و نیازی به غسل نداردکسی که در راه خدا کشته شود در لباسش دفن می

 .(510 :2، ج1409عاملی،  )حرّ بدن او را بیابند و در او رمقی باشد و بعد از آن از دنیا رود

  :استآمده  ةالوسیلتحریر در 

از این رو  ملحق به شهید در رکاب معصوم است، ،که در راه حفظ اساس اسالم کشته شود کسی

مگر اینکه عریان باشد که در این صورت  ؛شودبلکه با لباسش دفن می ؛غسل، حنوط و کفن ندارد

 .(26 :1ج ،تایب )خمینی، شودکفن می

غسل  ،شته شوندکه در جبهه جنگ کیسانک» :اندهای دفاع مقدس فرمودهنسبت به کشته

هر چند هر دو  ؛فن شوندکد غسل داده شوند و یبا ،شته شوندکفن ندارند و اگر خارج جبهه کو 

 .(506 :1، ج1422)همان،  «د هستندیشه

 وجوب دفاع تا دفع تهاجم دشمن. 9. 3

 است.کیفیت دفاع از کشور اسالمی و کیان اسالم  ةمسئل مرتبط به جهاد دفاعی، مسائلیکی از 

دشمن در هر عصری متفاوت است، کیفیت و روش دفاع نیز  تهاجم و حملةة از آنجایی که گون

قرار  تهاجمشهرهای ایران را مورد  ،. در دفاع مقدس، دولت عراق با موشک و توپاستمتفاوت 

شماری را بر کشید و خسارات بیغیر نظامیان و زنان و کودکان را به خاک و خون می، دادمی

های جهت دفاع و جلوگیری از تهاجم بیشتر و بمبارانوضعیتی بهدر چنین  .کردکشور تحمیل می
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مکرر دشمن الزم است به کشور مهاجم حمله کرده و بخشی از خاک او را اشغال کرد. این مسئله 

 ل جنگ تحمیلی اتفاق افتاد.یدر اوا

 همه نهایا ؛میابرنداشته جنگ یبرا قدم یک نونکتا ما» :اندحضرت امام در این رابطه فرموده

)همان،  «گرید زیچ یبرا نه است، دفاع یبرا عراق، کخا در میاشده وارد ما هک هم اآلن. است دفاع

 .(405 :16، ج1378

 اسالم از دفاع هک مقدار هر» اند:در پاسخ به پرسش دربارة علت ورود به خاک دشمن، فرموده

 «است خداوند یرضا و قرب موجب و واجب هکبل ؛است زیجا تنها نه ؛دارد آن بر توقف نیمسلم و

 (.516 :1، ج1422 )همان،

 :انددر تبیین و تعلیل ورود به خاک عراق فرموده

 در روز هر ما یمرز یشهرها و است دشمن دست در ما یهانیزم از یبعض و ما یشهرها از یبعض

 شورک از مینک دفاع هک است واجب ما ةهم بر و است دشمن یهاموشک و رددوربُ  یهاتوپ ریز

 خودش یهاکموش با نتواند هک میبران و میبرسان آنجا تا را دشمن ما هک است نیا دفاع .خودمان

 یاسالم شورک و اسالم از دفاع است؛ عراق به هجمه نه ؛عراق کخا در رفتن. وبدکب را ما یشهرها

 و ندک یپرانسنگ خودش ةخان داخل از ،ستدیبا شما منزل خارج در یسک اگر هکنیا رینظ. است

 شما او، به دیردکن هجمه شما او، منزل در دیبشو وارد شما اگر بشود، یمال و یجان خسارت موجب

 .(401 :17، ج1378)همان، خودتان  از دینک دفاع دیخواهیم

 نتیجه. 4

 دیدگاهمرتبط با جهاد دفاعی از  ةمسئلنُه  در این پژوهش، بعد از بیان دالئل وجوب جهاد دفاعی،

های فقهای امامیه تبیین و تشریح شد. دفاع ملت ایران در مقابل تهاجم عراق، بدون شک از نمونه

دفاع  ةو رهبر کبیر انقالب امام خمینی این هجمه دشمن را رهبری کردند. پدید استجهاد دفاعی 

دار شیعه عنوان یکی از فقهای نامایشان به ام خمینی، ماهیتی چند ُبعدی دارد.ام ةمقدس در اندیش

در ذیل هر یک از  ،اساس ایناند. بر و متعهد به فقه جواهری، بُعد فقهی این حادثه را تبیین کرده

 .، آراء امام خمینی نیز تبیین و تشریح شدگانهنُهمسائل 

، آراء فقهی امام خمینی نسبت به دفاع مقدس مستند، متقن و مبتنی گانهنُهدر این مسائل 

های ایشان بعد از سال .با آراء فقهای امامیه تطابق دارداز جهت نظری و  استبر فقه جواهری 
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اند و این رفتار فقهی ایشان قابل متمادی به احکام و مسائل فقه الجهاد، بُعد عملی و عملیاتی داده

 پژوهش(. ةتحلیل و الگوبرداری است )یافت

تواند مورد نائم جنگی نیز میتعامل با آنها و حکم غ ةدر راستای این مسائل، حکم اُسرا و نحو

 ةحمل ةمهمی دیگری که جای تحلیل و واکاوی دارد، مسئل ةبررسی پژوهشگران قرار گیرد، مسئل

 به دشمن و دفاع در بیرون از مرزهای کشور اسالمی یعنی دفاع برون مرزی است، دستانهشیپ

 تواند موضوع پژوهش پژوهشگران، قرار گیرد.این مسئله نیز می

 منابع فهرست

 دفتر قم: جامعة مدرسین حوزة علمیة قم،  ،المهذب، (ق1406)طرابلسی  عبدالعزیز براج،ابن

 .1جچاپ اوّل، انتشارات اسالمی، 

 محقق: )و المستطرفات( السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،(ق1410) احمدمحمدبن س،یادرابن ،

قم، دفتر  ةعلمی ةمدرسین حوز ةقم: جامع ،مسیح، ابوالحسنابن ؛احمدبنحسن ی،موسو

 .2ج دوم، چاپانتشارات اسالمی، 

 یعموم ةتابخانک :اصفهان ،الفقه فی الکافی ،(ق1403)ن یالدنجمبننیالد یتق ،یحلبالصالح  ابو 

 ، چاپ اوّل. نیالمؤمن ریام امام

 ّقم، الشریعة مسائل لیتحص یإل عةیالش وسائل لیتفص(، 1409ق) حسنمحمدبنعاملی،  حر: 

 1جچاپ اوّل، إلحیاء التراث، ، تیالب آل ةمؤسس، تیالب آل ةمؤسس پژوهش گروه :تحقیق

 .16و15و2و

 ،چاپ اوّل.حق راه در ةمؤسس :قم ،الجهاد کتاب ،(1396) سیدمحسن خرازی ، 

 ،قم،  ةعلمی ةمدرسین حوز ةقم: جامع ،استفتاءات(، ق1422)  موسوی اهلل سیدروح خمینی

 .3و  1چاپ پنجم، جدفتر انتشارات اسالمی، 

  تنظیم و نشر آثار امام خمینی ةموسس :تهران ،صحیفه امام(، 1378)ــــــ10، ج. 

  1جچاپ اوّل،  ،العلم دار مطبوعات ةمؤسس :قم ،لةیالوسر یتحر( ، تا الفبی)ــــــ. 

  آزادی پیام انتشارات :قم ،اسرار کشف (،ب تابی)ــــــ. 

 ( ق1410خویی، سیدابوالقاسم ،) 1، چاپ بیست و هشتم، جالعلم نةیمدنشر  :، قمالصالحینمنهاج. 

  صفوان یداوود :، تحقیقالقرآن ألفاظ مفردات(، ق1412محمد )بننیحس ،یاصفهانراغب 

 ، چاپ اوّل.القلم دار :، بیروتعدنان
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 ،چاپ اوّل.کوثر :قم ،االمامی الفقه فی الدفاعی الجهاد ،(ق1433) زامل باقر ساعدی ، 

 ةمؤسس :قم، الحرامان الحالل و یب یام فکمهذّب األح(، ق1413) یعبداالعلیدس ی،سبزوار 

 .15چاپ چهارم، ج، رالمنا

 قم: جامعة  ،ةیماإلما فقه یف ةیالشرع الدروس ،(ق1417) مکیمحمدبن عاملی، ،لاوّ  شهید

 .2دوم، ج چاپمدرسین حوزة علمیة قم، دفتر انتشارات اسالمی، 

 مؤسسة  :، قممسالک االفهام فی شرح الشرائع(، 1413)  علیبنالدینزین عاملی، ،ثانی شهید

 .3جچاپ اوّل، ، ةیمالمعارف اإلسال

  ـ  .2جچاپ اوّل،  ،داوری یتابفروشک :، قمةیالدمشق اللمعة شرح یف ةیالبه الروضة ،(ق1410)ـــــ

 تحقیقسالمإلجواهر الکالم فی شرح شرائع ا(، تابی) بن باقر حسنجواهر، محمدصاحب ،: 

 .21و4، چاپ هفتم، جیالعرب التراث اءیإح دار :، بیروتعلی ی،آخوند ؛عباس قوچانی،

 تیالبآل ةمؤسس :قم ،المسائل ریاض ،(ق1418) محمدبنیدعلیس ،یحائر طباطبایی  إلحیاء

 .8جچاپ اوّل،  ،التراث

 مؤسسة :بیروت ،البلوی به تعم مایف الوثقی العروة ،(ق1409) یزدی، سیدمحمدکاظم طباطبایی 

 .1ج دوم، چاپ، یاألعلم

 دار احیاء التراث  :، بیروتالتبیان فی تفسیر القرآن(، تابی) حسنمحمدبن ابوجعفر، ،یطوس

 .7العربی، ج

  العربیتاب کدار ال :، بیروتالفتاویمجرد الفقه و  یف ةیالنها(، ق1400)ــــــ. 

  الجعفریة اآلثار اءیإلح ةیالمرتضو تبةکالم :تهران ،ةمیمااإل فقه فی المبسوط ،(ق1387)ــــــ، 

 .2سوم، ج چاپ

 قم: جامعة مدرسین حوزة علمیة قم،  ،المتعلمین تبصرة شرح ،(ق1414) نیالد اءیض آقا ،یعراق

 .4جچاپ اوّل، دفتر انتشارات اسالمی، 

  گروه پژوهش مؤسسه آل  :مصحح ،الفقهاء رةکتذ (،تابیمطهر )بنیوسفبنحسن حلی،عالمه

 .9جچاپ اوّل، ، تیمؤسسه آل الب :، قمتیالب

 مصححالسؤاالت أجوبة یجامع الشتات ف(، ق1413) محمدحسنبنابوالقاسم گیالنی، قمی ،: 

 .1جچاپ اوّل، کیهان،  ةمؤسس :مرتضی رضوی، تهران

 دفتر انتشارات :، قمالغراء عةیالشر مبهمات عن الغطاء شفک(، تابی) خضرجعفربن ،ءالغطا اشفک 

 .4جچاپ اوّل،  ،قم ةیعلم ةحوز یاسالم غاتیتبل
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  الحراممسائل الحالل و  یشرائع اإلسالم ف(، ق1408)  حسنجعفربن الدین،نجم حلی،محقق ،

 .1جچاپ دوم،  ،انیلیمؤسسه اسماع :قم

  ـ  .1ج ششم، چاپ الدینیة، المطبوعات قم: مؤسسة ،اإلمامیة فقه فی النافع المختصر ،(ق1418)ـــــ

  قم:  ،البرهان فی شرح ارشاد االذهان و الفائدة مجمع ،(ق1403) محمداحمدبن ،یلیاردبمقدس

 .7ججامعة مدرسین حوزة علمیة قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ اوّل، 

 قم ،ةیمالاإلس الدولة فقه و هیالفق ةیوال یف دراسات ،(ق1409) ینعلیآبادی، حسنجف منتظری: 

 .3و  1ج دوم، چاپ ،تفکر نشر

 ؛ینورعل ،نوری ؛محمد ی،باقر :، تحقیقمصباح الفقیه(، ق1416هادی )محمدنبهمدانی، آقا رضا 

 النشر مؤسسة و التراث اءیإلح ةیالجعفر مؤسسة :ن، قمیالد نور دیس ،جعفریان ؛محمد ،یرزائیم

 .5جچاپ اوّل، ، اإلسالمی

 2جچاپ اوّل،  ان،یلیاسماع ةمؤسس :، قمفقه القرآن(، ق1415) محمد ،یزدی. 

 


