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چکیده
دفاع ملت ایران در جنگ تحمیلی ،از نمونههای جهاد دفاعی است .امامخمینی بهعنوان فقیه
و مرجع دینی ،دفاع مقدس را رهبری کردند .این پژوهش تالش دارد تا آراء فقهی امام خمینی

نسبت به دفا ع مقدس را تحلیل و تبیین کند ،بر این اساس ،احکام و مسائل جهاد دفاعی از
دیدگاه فقها بررسی شده است و در ذیل هر یک از مسائل و احکام ،آراء فقهی امام

خمینی

در دفاع مقدس تحلیل و واکاوی شده است .مسائلی نظیر تقدّم دفاع بر سایر واجبات و وجوب
دفاع بر همة مسلمانان ،از مباحث مطرح شده است .روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی-
تحلیلی است و در یافتة این پژوهش میتوان گفت :امام خمینی مباحث فقه الجهاد را عملیاتی
کردهاند و آراء ایشان در دفاع مقدس کامالً متقن و مستند است و بر پایة فقه جواهری است و از
جهت نظری با آراء مشهور فقهای امامیه تطابق دارد.

کلیدواژهها:

جهاد ،جهاد دفاعی ،دفاع مقدس ،جنگ تحمیلی ،امام

خمینی
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 .1مقدمه
فریضة جهاد از دیدگاه الهی دارای جایگاه واالیی است و در قرآن کریم آیات فراوانی در اهمیت
آن وجود دارد .در روایات نیز از این فریضه بهعنوان مایة عزت مسلمانان و دری از درهای بهشت
(شهید ثانی ،1409 ،ج20 :1؛ ج )14 :15تعبیر شده است .افزون بر این ،فریضة جهاد ،یکی از فروع دین
بوده و مشتمل بر احکام و مسائل فراوانی است ،از اینرو ،مورد توجه فقهای شیعه قرار گرفته و
فقها در کتابی مستقل از آن بحث کردهاند .بر اساس دیدگاه فقهای امامیه ،جهاد دفاعی یکی از
اقسام جهاد است.
یکی از مصادیق جهاد دفاعی ،جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود و رهبر کبیر انقالب ،امام
خمینی این نبرد تحمیلی را مدیریت و رهبری کردند .آراء امام خمینی از تفکرات ایشان در
حوزههایی همچون عرفان ،فلسفه ،کالم اسالمی و فقه نشأت گرفته است ،از اینرو ،دفاع مقدس در
اندیشة ایشان ماهیتی چند بُعدی دارد و از آنجا که ایشان فقیه و مرجع تقلید جامعالشرایط و آگاه
به زمان بودند ،در تحلیل و تبیین دفاع مقدس و مسائل مرتبط به آن ،از نگاه فقه نیز وارد شدهاند.
در پژوهش پیشرو  ،بعد از تبیین ادلة وجوب جهاد دفاعی ،مسائل و احکام مرتبط با این
جهاد در کتب فقهی شیعه تشریح شده است و در هر یک از مباحث ارائه شده ،آراء فقهی امام
خمینی در دفاع مقدس نیز بیان شده است.
در تحلیل جهاد دفاعی ،مقالهای با عنوان «مبانی فقهی دفاع از سرزمینهای اسالمی» از
سیدجواد ورعی ،دیده میشود .تمرکز این پژوهش بر تفاوتهای جهاد ابتدایی و دفاعی است و در
بخش دوم سیرة فقها در دفاع از سرزمینهای اسالمی و فتاوای جهاد آنها منعکس شده است .در
مقالة «دفاع و جهاد از دیدگاه میرزای قمی و مقایسه آن با آرای فقهی امام خمینی »نیز غلبة
مباحث در تشریح زندگی میرزای قمی و فتاوای وی در مسئلة جهاد است.
در تحلیل و واکاوی دفاع مقدس از دیدگاه امام خمینی نیز پژوهشهایی به سامان
رسیده است؛ مانند کتاب «دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشة امام خمینی »نوشتة
مهدی مرندی و داود سلیمانی .در این کتاب ،بیانات امام خمینی در رابطه با دفاع مقدس

جمعآوری شده است و فاقد تحلیل فقهی است .مقالة «هستیشناسی دفاع مقدس از دیدگاه امام
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خمینی »اثر علی کریمی مله؛ مقالة «سیاست دفاعی امام خمینی در دفاع مقدس» از
زهرا فروتنی؛ این پژوهشها نیز فاقد رویکرد فقهی است.
قبل از ورود در اصل بحث ،مفهوم جهاد در لغت و اصطالح و اقسام جهاد در کتب فقهای
امامیه تبیین میشود.
الف) جهاد در لغت و اصطالح
واژة «جهاد» از جهت لغت ،مصدر باب مفاعله ،از «جَهد» به معنای مشقت و زحمت یا از «جُهد»
به معنای طاقت و وُسع است .بر این اساس« ،جهاد» عبارت است از به کار بردن تمام توان و
مشقت در مواجهه با دشمن (راغب اصفهانی ،1412 ،ج .)5 :14در اصطالح شرعی عبارت است از بذل
جان و مال در راه خدا در نبرد با کافران و شورشگران ،یا بذل جان ،مال و توان خود در راه اعتالی
اسالم و برپا داشتن شعائر آن (صاحبجواهر ،بیتا ،ج.)3 :21
اطالق جهاد بر جهاد دفاعی ،اطالق حقیقی است؛ گرچه از آن به دفاع نیز تعبیر میشود
(کاشف الغطاء ،بیتا ،ج289 :4؛ صاحبجواهر ،بیتا ،ج .)15 :21یکی از محققان در این زمینه مینویسد:
جهاد نزد علما عبارت است از مطلق نبرد برای محکم کردن ارکان دین و حفظ مسلمانان ،اعم از
اینکه با تهاجم ابتدایی بر مشرکین باشد ،یا برای دفع هجوم غیر مسلمین بر مسلمین باشد .پس
مفهوم جهاد نزد فقها اختصاص به جهاد ابتدایی ندارد و شاهد بر این ادعا این است که جهاد را

به دو قسم تقسیم میکنند (عراقی ،1414 ،ج.)330 :4
ب) اقسام جهاد در کتب فقهای امامیه
عمده مباحث مطرح شده در کتاب جهاد فقهای امامیه ،مربوط به جهاد ابتدایی است و در البهالی
مباحث ،احکام و مسائل جهاد دفاعی را ذکر کردهاند .تقسیم جهاد به جهاد ابتدایی و دفاعی در
کتابهای فقهی متقدم صریحاً ذکر نشده و غالب ًا در بیان شرایط جهاد ابتدایی با استثناء کردن جهاد
دفاعی از آن شرایط ،از این نوع جهاد نام بردهاند و معموالً احکام جهاد ابتدایی را بهگونهای مبسوط
و احکام جهاد دفاعی را بهطور ضمنی بیان کردهاند (ابوالصالح حلبی246 :1403 ،؛ طوسی ،1387 ،ج-4 :2

8؛ همان290 :1400 ،؛ ابنبراج ،ج297 :1؛ ابنادریس ،1410 ،ج .3 :2محقق حلی ،1418 ،ج.)109 :1
در دورههای بعد ،فقهای شیعه با دقت و تأمل بیشتر این دو قسم را از یکدیگر تفکیک کردهاند
و به این دو قسم تصریح کردهاند (عالمه حلی ،بیتا ،ج19 :9؛ شهید ثانی ،1413 ،ج7 :3؛ کاشف الغطاء ،بیتا،
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ج287 :4؛ طباطبایی ،1418 ،ج7 :8؛ قمی گیالنی ،1413 ،ج375 :1؛ صاحبجواهر ،بیتا ،ج19 :21؛ عراقی،1414 ،

ج317 :4؛ سبزواری ،1413 ،ج.)78 :15
از مجموع کلمات فقهای امامیه ،تعریف و تبیین جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی به این شرح
است:
جهاد ابتدایی عبارت است از اینکه مسلمانان برای دعوت به اسالم به کشورهای کفر و الحاد
میروند و آنها را به اسالم دعوت میکنند .هدف در این جهاد ،برداشتن موانع گسترش اسالم و
دعوت کفار به اسالم است.
جهاد دفاعی عبارت است از اینکه کشور اسالمی مورد تهاجم قرار میگیرد و مسلمانان در برابر
تهاجم دشمن ،از اسالم و از خود دفاع میکنند .هدف در این جهاد حفظ کیان اسالم و حفظ مال،
جان و عِرض مسلمانان است .
مباحث مرتبط به جهاد در تحریر الوسیلة ،کشف االسرار ،و مباحث مرتبط به دفاع مقدس در
استفتائات و در بیانات امام خمینی مطرح شده است .امام خمینی همچون سایر فقهای امامیه،
در کتاب کشف االسرار ـ از ا ّولین آثار ایشان ـ در تقسیم جهاد مینویسند« :در اسالم دو گونه جنگ
است ،یکی را جهاد میگویند و آن کشورگیری است ،با شرطهایی که برای آن شده است و دیگری
جنگ برای استقالل کشور و دفع اجانب از آن است» (خمینی ،بیتا.)229 :
در کتاب تحریر الوسیلة نیز ،در خاتمة کتاب امر به معروف ،تنها به ذکر فصلی در باب دفاع
اکتفا کردهاند و متعرض احکام جهاد ابتدائی نشدهاند .ایشان با توجه به گونههای تهاجم دشمن
به چهار قسم جهاد دفاعی (دفاع سیاسی ،دفاع اقتصادی ،دفاع فرهنگی ،دفاع نظامی) اشاره
کردهاند و در همة فروض ،دفاع را بر مسلمین الزم و واجب دانستهاند (همو ،بیتا ،ج.)487-485 :1
برای تشریح مباحث جهاد دفاعی از دیدگاه فقهای امامیه و تبیین آراء فقهی امام خمینی

در دفاع مقدس ،بحث را در دو محور سامان دادهایم .1 :دالئل وجوب جهاد دفاعی؛  .2مسائل
مرتبط به جهاد دفاعی که نُه مورد است.
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 .2دالئل وجوب جهاد دفاعی
آنچه بر وجوب جهاد دفاعی داللت میکند ـ افزون بر دلیل فطرت ـ ادلة اربعه ،یعنی کتاب،
سنت ،اجماع و عقل است.
الف) کتاب
در بین آیات میتوان به دو آیه اشاره کرد:
أُذِنََلِلَّذينَيُقاتلُونََبِأنَّهُمَْظُلِمُواَوََإِ ََّنَاللَّهَعلىَنصْرِهِمَْلقدير؛َبه کسانی که [ستمکارانه] مورد جنگ
و هجوم قرار میگیرند ،به سبب آنکه به آنان ستم شده ،اذن جنگ داده شده ،مسلماً خدا بر

یاری دادن آنان تواناست (حج.)39 :
آیه تصریح میکند که کسی که از جانب مشرکان مورد ظلم قرار گرفته است ،در جهاد مأذون
است .در شأن نزول آیه آمده است:
آیه نسبت به مهاجرین صادر شده است که اهل مکه آنها را از وطنشان خارج کرده بودند؛ زمانی
که مسلمانان قوّت پیدا کردند ،خداوند آنها را به جهاد امر کرد و برای آنها حق نبرد قرار داد

(طوسی ،بیتا ،ج.)320 :7
استناد به این آیه در مشروعیت و وجوب جهاد دفاعی در آثار برخی از معاصرین دیده میشود
(منتظری ،1409 ،ج121 :1؛ ساعدی.)64 :1433 ،
لوْ َال َدفْعُ َاللَّ َِه َالنَّاسَ َبعْضهُمْ َبِبعْضَ َلفسدتِ َالْأرْضُ؛َاگر خدا [تجاوز] برخی از مردم را به وسیله

برخی دیگر دفع نمیکرد ،قطعاً زمین را فساد فرا میگرفت (بقره.)251 :
استناد به این آیه در کتب برخی از فقها به چشم میخورد

(منتظری ،1409 ،ج121 :1؛ یزدی،

 ،1415ج.)274 :2
ب) سنت
در بین روایات میتوان به روایت یونسبنعبدالرحمن از امام رضا اشاره کرد:
فقُلْتَُلهَُجُعِلْتَُفِداك َإِنََّرجُالًَ ِمنَْموالِيك َبلغهَُأنََّرجُالًَيُعْطِيَسيْفاًَو َقوْساًَفِيَسبِيلَِال َّلهَِفأتاهَُ
فأخذهُماَمِنْهَُثُمََّلقِيهَُأصْحابُهَُفأخْبرُوهَُأنََّالسَّبِيلَمعَهؤُالءَِالَيجُوزَُوَأمَرُوهَُبِردِّهِماَقالَفلْيفْعلَْقالَ
قدَْطلبَالرَّجُلَفلمَْيجِدْهَُوَقِيلَلهَُقدَْقضىَالرَّجُلَُقالَف ْليُرابِطَْوَالَيُقاتِلَْ ُقلْتَُ ِمثْلََق ْزوِينَوَعسْقالنَ
وَالدَّيْلمََِ،وَماَأشْبهَهذِهَِالثُّغُورَفقالَنعمَْقالَفإِنَْجاءَالْعدُوَُّإِلىَالْموْضِعَِالَّذِيَهُوَفِيهَِمُرابِطٌَكيْفَ
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يصْنعَُقالَيُقا ِتلَُعنَْبيْضةَِالْإِسْالمَِقالَيُجاهِدَُقال َال َإِالََّأنَْيخاف َعلىَدارَِالْمُسْلِمِينَأَرأيْتكَلوَْ
أنََّالرُّومَ دخلُواَعلىَالْمُسْلِمِينَلمَْينْبغَِلهُمَْأنَْيمْنعُوهُمَْقالَيُرابِطَُوَالَيُقاتِلَُوَإِنَْخافَعلىَبَيْضةَِ
الْإِسْالمَِوَالْمُسْلِمِينَقاتلَفيكُونَُقِتالُهَُلِن ْفسِهَِالَلِلسُّلْطانَِلِأنََّفِيَدُرُوسَِالْإِسْالمَِ ُدرُوسَ ِذكْرَِمُحمَّدَ
صلَّىَاللَّهَُعليْهَِوَآلِهَِ(َ.حرّ عاملی ،1409 ،ج.)30 :15

روایت دربارة مردی است که از حکومت وقت ،شمشیر و اسب گرفته و در لشکریان آنها
حضور دارد و سپس متوجه میشود که جهاد به دستور حاکمان جور ،جایز نیست و در صدد
برگرداندن سالحها به صاحبانش برمیآید و در فرضی که صاحبش را نمییابد ،حضرت فرمودهاند:
مرزبانی برای این شخص جایز است؛ اما جهاد و نبرد جایز نیست .سپس راوی از جواز جهاد و
نبرد (ابتدایی) پرسش میکند .حضرت از این عمل نهی میکنند و یک صورت را استثناء میکنند
و آن در جایی است که از هجوم دشمن بر کودکان و زنان مسلمانان ترسیده شود و با استفهام
انکاری فرمودهاند :اگر لشکریان روم بر مسلمانان هجوم آورند ،آیا شایسته نیست مسلمانان مانع
هجوم آنها شوند؟ و تأکید کردهاند که مرزبانی جایز است؛ اما نبرد (ابتدایی) جایز نیست؛ مگر
اینکه اص ل و اساس اسالم در خطر بیفتد ،که در این صورت نیز نبرد او برای حفظ خودش و
دینش است نه دفاع از سران حکومت .در ادامه فرمودهاند :چراکه با از بین رفتن اسال ِم (بنیامیه)
یاد و نام پیامبر (اسالم حقیقی) نیز از بین میرود.
برخی از فقها با بیان این روایت ،بر مشروعیت جهاد دفاعی استناد کردهاند (عراقی ،1414 ،ج.)32 :4
ج) اجماع
محقق نجفی در مقام تعلیل بر وجوب جهاد دفاعی مینویسد:
اگر کفار ارادة نابود کردن اسالم و از بین بردن شعائر دین و محو رسالت و شریعت پیامبر را داشته
باشند ،در وجوب جهاد در این وضعیت هیچ شک و شبههای نیست...؛ بلکه اجماع محصّل و منقول

بر وجوب دفاع داللت میکند (صاحبجواهر ،بیتا ،ج.)47 :21
بر این اساس ،ادعای اجماع در کلمات سایر فقها نیز دیده میشود
سبزواری ،1413 ،ج.)101 :15

(خویی ،1410 ،ج.388 :1
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د) عقل
برخی از فقها در تبیین ادلة وجوب جهاد دفاعی ،دلیل عقل را اینگونه تقریب کردهاند :عقل ،حکم
قطعی میکند؛ به لزو ِم قطعِ آنچه که منشأ فساد و إفساد جان ،آبرو یا مال میشود (سبزواری،1413 ،

ج .)101 :15یکی از محققین در این رابطه مینویسد:
از ادلة واضح بر مشروعیت جهاد دفاعی؛ بلکه وجوب آن ،دلیل عقل است؛ چرا که عقل حکم به
وجوب دفع ضرر و خطر مهاجم میکند و همینطور عقل حکم میکند به اینکه در مقابل کسی
که به جان ،مال یا آبرو یا مقدسات انسان تعرض کرده است ،مقابله و برخورد شود و این حکم
عقل از اوّلیات و اهمّ واجبات است ،و عقل ،کسی را که توانایی دفاع داشته باشد و آن را ترک

کند ،بهشدیدترین وجه مالمت میکند (ساعدی.)57 :1433 ،
ه) فطرت
لزوم دفاع در وجدان هر موجود با فهم و شعوری یافت میشود و احتیاج به آوردن دلیل ندارد
(سبزواری ،1413 ،ج)101 :15؛ چراکه دفع دشمن و مانع شدن از صدمة دشمن به زوایای حیات و
زندگی انسان مانند جان ،آبرو ،مال و دین ،امری عقالیی است که عقل هر انسانی آن را درک
میکند؛ بلکه هر موجود صاحب حیاتی آن را حس میکند (یزدی ،1415 ،ج .)272 :2پس فطرت هر
انسانی بر وجوب دفاع در مقابل تهاجم ،داللت میکند و این امر به انسان اختصاص ندارد؛ بلکه
در حیوانات هم هست و هنگامیکه یک حیوان یا فرزندش مورد هجوم مهاجمی قرار میگیرد ،از
خود دفاع میکند.
یکی از معاصرین در اینباره مینویسد:
جهاد دفاعی در مقابل هجوم اجانب و کفار و تسلط آنها بر بالد مسلمین و فرهنگ و اقتصاد آنها
از أوجب واجبات است و تشکیک در آن ،تشکیک در حکم کتاب و سنت؛ بلکه حکم عقل و فطرت
است (منتظری ،1409 ،ج.)123 :1

تأکید امام خمینی بر ماهیت دفاعی جنگ ایران بهوفور مشاهده میشود .ایشان در بیانات
متعدد در طول هشت سال جنگ ایران ،پدیدة تجاوز دشمن را «دفاع» نامیدهاند و برای تصریح
منظور خویش بارها اصطالح «دفاع مقدس» یا «جنگ تحمیلی» را به کار بردهاند.

112

دوفصلنامة علمي – تخصصي انديشنامة واليت ،شمارة ،6پاييز و زمستان 1396

ایشان بر وجوب و لزوم دفاع مقدس ،افزون بر فطری بودن آن ،به حکم عقل ،شرع و وجدان
استناد کردهاند و آن را تکلیف شرعی ،انسانی و ملی آحاد مردم دانستهاند .در ادامه به برخی از
بیانات ایشان اشاره میشود:
اینکه مسلمین از جان و مال و نوامیس خود دفاع کنند ،این را ،هم خدا و هم عقل و هم شرع

اجازه میدهد (خمینی ،1378 ،ج.)490 :16
شما میدانید که این جنگ به کشور ایران تحمیل شده و ما از کشور خود دفاع میکنیم؛ دفاعی

که عقالً و شرعاً واجب است (همان ،ج .)255 :13
دفاع از اسالم و کشور اسالمی ،امری است که در مواقع خطر ،تکلیف شرعی ،الهی و ملی است

(همان ،ج.)159 :12
دفاع که یک مسئلة عقلی است .یک مسئلهای است که حتی حیوانات هم اصالً وقتی بخواهند

حمله کنند ،دفاع میکنند .دفاع یک مسئلة طبیعی است (همان ،ج.)318 :16
جنگ دفاعی از تکلیفهای شرعی و وجدانی و انسانی همه است (همان ،ج.)400 :15
همچنین در تحریر الوسیلة نیز مینویسد:
اگر دشمنی که از حملة او بر اساس اسالم و اجتماع مسلمین ترس است ،شهرهای مسلمین یا
مرزهای آنان را مورد هجوم قرار دهد ،دفاع از مرزها بر مسلمانان به هر وسیلهای که ممکن است؛
ولو با بذل مال و جان ،واجب است (همان ،بیتا ،ج.)485 :1

 .3مسائل مرتبط به جهاد دفاعی
بعد از تبیین ادلة وجوب جهاد دفاعی ،مسائل و احکام مرتبط به این قسم از جهاد از دیدگاه
فقیهان امامیه ،تشریح و بازشناسی میشود .ماهیت جنگ عراق علیه ایران ،نیز از نوع جهاد دفاعی
نظامی بود ،از اینرو آراء فقهی امام خمینی نیز بیان میشود.
 .1 .3متعلق دفاع در جهاد دفاعی
در آثار فقهای امامیه ،آنچه در جهاد دفاعی از آن دفاع میشود و در اصطالح ،متعلق دفاع هست،
مختلف است:
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 .1بسیاری از فقیهان ،در تشریح و تبیین جهاد دفاعی ،متعلق آن را دفاع از اصل و اساس اسالم
قرار دادهاند

(طوسی ،1387 ،ج8 :2؛ ابنادریس ،1410 ،ج4 :2؛ محقق حلی ،1418 ،ج109 :1؛ عالمه حلی ،بیتا،

ج48 :9؛ کاشف الغطاء ،بیتا ،ج 287 :4؛ صاحبجواهر ،بیتا ،ج 14 :21؛ یزدی ،1409 ،ج)386 :1؛
 .2دفاع از مسلمانان که در حقیقت دفاع از جان ،مال و ناموس مسلمانان است (طوسی ،1387 ،ج:2

8؛ ابنادریس ،1410 ،ج4 :2؛ شهید اول ،1417 ،ج30 :2؛ کاشف الغطاء ،بیتا ،ج287 :4؛ عراقی ،1414 ،ج)385 :4؛
 .3دفاع از شهرهای مسلمانان و مملکت و کیان کشور اسالمی

(شهید ثانی ،1410 ،ج379 :2؛

طباطبایی ،1418 ،ج7 :8؛ صاحبجواهر ،بیتا ،ج.)4 :21
در آثار امام خمینی نیز اموری به عنوان متعلق دفاع مقدس شمرده شده است:
 .1حفظ و دفاع از اسالم که در بیانات ایشان بسیار تأکید شده است

(خمینی ،1378 ،ج:13

280 ،281 ،250؛ ج238 :15؛ ج )89 :21و حفظ نظام اسالم که از نظر امام خمینی ،جزء فرایضی است
که هیچ فریضهای باالتر از آن نیست؛
 .2حفظ و دفاع از جمهوری اسالمی که از نظر ایشان از بزرگترین تکالیف است (همان ،ج:17

)435 ،224؛
 .3دفاع از مملکت و کشور اسالمی (همان ،ج39 :15و115؛ ج400 :17؛ ج)87 :20؛
 .4دفاع از جان ،مال ،ناموس و کشور مسلمانان (همان ،ج340 :13؛ ج117 :15؛ ج.)87 :20
 .2 .3تزاحم دفاع با سایر واجبات الهی و تقدّم آن
یکی از مسائلی که حاکی از اهمیت اکید وجوب دفاع است ،تقدّم دفاع بر سایر واجبات در صورت
تزاحم با آنها است .گاهی وجوب دفاع با واجبات دیگر تزاحم پیدا میکند و در مقام عمل یکی از
آن دو قابل امتثال است ،در این صورت ،حکم به تقدیم دفاع و عدمِ اتیانِ واجبِ دیگر میشود؛
مثالً اگر جهاد دفاعی با فریضة حج تزاحم پیدا کند ،دفاع مقدم است.
یکی از فقها در این زمینه مینویسد:
در صورتیکه موسم روانه شدن قافلة حج ،مدافعه با کفار واجب شود ،به این معنی که رفتن حج
باعث تعطیل مدافعه میشود ...ظاهر این است که در اینجا در صورت تعیین ،وجوب دفاع را باید

مقدم داشت بر حج (قمی گیالنی ،1413 ،ج.)394 :1
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امام خمینی نسبت به اهمیت دفاع بر سایر فروع دین میفرماید« :قضیة جنگ امروز
برای همه ما اهمیتش بیشتر از فروع دین است» (خمینی ،1378 ،ج.)150 :20
در ذیل آیة  24سورة توبه فرمودهاند:
[در آیة شریفه] بعد از حبّ خدای تعالی و رسول اکرم در بین تمام احکام الهی ،جهاد فی سبیل
اللّه را ذکر فرموده و تنبّه داده که جهاد فی سبیل اللّه در رأس تمام احکام است که آن حافظ
اصول است و تذکر داده که در صورت قعود از جهاد ،منتظر عواقب آن باشید ...و بدیهی است که
همة اینها پیامد ترک جهاد ،خصوصاً جهاد دفاعی است که ما اکنون گرفتار آن هستیم (همان،
ج.)313 : 20

در پاسخ به این استفتا :در چه صورتی شرکت در جهاد بر زیارت بیت اللّه مقدم است؟
فرمودهاند« :در مواقعی که اسالم یا بالد مسلمین در معرض خطر هجوم دشمنان اسالم قرار
گیرد و دفاع از آن متوقف بر تأخیر زیارت بیت اللّه الحرام باشد» (همان ،1422 ،ج.)516 :1
 .3 .3تزاحم دفاع با محرمات و تقدّم آن
گاهی وجوب جهاد دفاعی با بعضی از محرمات الهی تزاحم پیدا میکند و در مقام عمل برای دفاع
از کیان اسالم ،بایستی مرتکب بعضی از محرمات شد .نمونة آن در کتب فقهی بحث «تترّس و
سپر قرار دادن مسلمان توسط نیروهای مهاجم» ذکر شده است .فقها در معرکة نبرد و در فرض
ضرورت و توقف پیروزی بر کشتن مسلمان ،آن را اجازه دادهاند و در وجوب دیه یا کفارة بر قاتل
اختالف است (طوسی ،1387 ،ج283 :2؛ عالمه حلی ،بیتا ،ج74 :9؛ شهید ثانی ،1413 ،ج26 :3؛ مقدس اردبیلی،

 ،1403ج453 :7؛ سبزواری ،1413 ،ج126 :15؛ خویی ،1410 ،ج.)371 :1
محقق عراقی در تبیین این حکم مینویسد:
اگر بدون کشتن مسلمان ،دفاع محقق نمیشود ،کشتن او واجب است به دلیل اهمیت حفظ اصل
و اساس اسالم و مسلمین ،اما اگر بدون کشتن مسلمان ،دفاع محقق میشود ،حکم حرمت کشتن
مسلمان باقی است و با چیزی تزاحم نمیکند (عراقی ،1414 ،ج.)405 : 4

نمونة دیگر ،اجازة دفاع و جهاد تدافعی در ماههای حرام میباشد؛ علیرغم اینکه جهاد ابتدایی
در این ماهها حرام است

(طوسی293 : 1400 ،؛ ابنبراج ،1406 ،ج303 :1؛ ابنادریس ،1410،ج8 :2؛ کاشف

الغطاء ،بیتا ،ج291 :4؛ خویی ،1410 ،ج.)368 :1
محقق عراقی بعد از بیان حرمت جنگ در ماههای حرام و در حَرَم مینویسد:
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این حرمت اختصاص به جهاد به معنای اخص (جهاد ابتدایی) دارد ،به دلیل انصراف دلیل به این
جهاد؛ اما در جهاد دفاعی هر زمان دشمن هجوم ببرد ،دفاع واجب است به دلیل اطالق دلیل
وجوب دفاع ،افزون بر اینکه حفظ اساس اسالم و مسلمین از احترام زمان و مکان مهمتر است
(عراقی ،1414 ،ج.)320 :4

در استفتاء از امام خمینی آمده است :آیا به قتل رساندن سربازانی که مسلماناند؛ اما باالجبار
یا به صورتهای دیگر به مسلمانان و کشور اسالمی حمله کردهاند ،جایز است؟
پاسخ ایشان اینگونه است« :اگر حمله کردند ،دفاع الزم است» (خمینی ،1422 ،ج.)46 :3
نسبت به نبرد در ماههای حرام میفرماید« :در جنگ دفاعی هر موقع که دفاع واجب باشد
باید بر آن اقدام شود؛ اگرچه در ماه حرام باشد» (همان ،ج.)516 :1
نمونة دیگر تزاحم دفاع واجب با محرمات و تقدیم دفاع ،همکاری با سلطان جائر است؛ در
حالیکه فقها همکاری با سلطان جائر را حرام دانستهاند؛ اما در خصوص جهاد دفاعی در صورتیکه
دفاع از سرزمین اسالمی توقف در همکاری با وی داشته باشد ،آن را اجازه دادهاند؛ البته بایستی
تأیید و تقویت سلطان جائر در نیت و قصد مسلمانان نباشد و قصد دفاع از جان خودشان یا دفاع
از اسالم داشته باشد

(ابنادریس ،1410 ،ج4: 2؛ محقق حلی ،1418 ،ج109 :1؛ شهید اول ،1417 ،ج30 :2؛

قمی گیالنی ،1413 ،ج375 :1؛ صاحبجواهر ،بیتا ،ج47 :21؛ منتظری ،1409 ،ج.)124 :1
در تمام این موارد ،دلیل تقدّم وجوب دفاع بر انجام محرمات ،قاعدة أهمّ و مهم و فدا کردن
مهم برای أهمّ است؛ چراکه اساس اسالم یا جامعة اسالمی یا جان ،مال و ناموس مسلمانان در
معرض خطر قرار دارد و در این صورت دفاع بر هر امر دیگری تقدّم دارد.
 .4 .3عدم لزوم حضور معصوم یا اذن او یا نائب خاص یا عام او
از نظر بیشتر فقیهان امامی ،حضور یا اذن معصوم برای جهاد ابتدایی امری ضروری است و مشروعیت
و وجوب این جهاد متوقف به موافقت و اجازة امام معصوم یا نایب خاص او است و اجازة نایب عام
(فقیه جامع الشرایط) کفایت نمیکند .این شرط در جهاد دفاعی منتفی است و بدون حضور یا اذن
معصوم یا نایب خاص یا عام او جهاد دفاعی مشروعیت دارد (طوسی290 ،1400 ،؛ ابنادریس ،1410 ،ج:2
3؛ محقق حلی ،1408 ،ج109 :1؛ عالمه حلی ،بیتا ،ج37 :9؛ شهید ثانی ،1413 ،ج8 :3؛ کاشف الغطاء ،بیتا ،ج:4

290؛ عراقی ،1414 ،ج385 :4؛ خویی ،1410 ،ج388 :1؛ منتظری ،1409 ،ج.)121-117 :1
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برخی فقها در عدم مشروعیت جهاد ابتدایی با حضور فقیه ادعای عدم اختالف کردهاند
(طباطبایی ،1418 ،ج .)14-13 :8فقیه دیگری عالوه بر مشروع دانستن جهاد دفاعی ،این جهاد را در
عصر غیبت امام معصوم،

افضل از جهاد در زمان حضور معصوم و در رکاب وی دانسته است (قمی

گیالنی ،1413 ،ج.)379 :1
یکی از معاصرین ضمن پذیرش عدم اشتراط حضور یا اذن معصوم ،این نکته را اضافه کرده است:
چه بسا دفاع از سرزمین اسالمی بر اجتماع و تشکیالت توقف دارد ،در این صورت بایستی رهبر
و پیشوایی زمام امور را در دست بگیرد .در این فرض ،لزوم رهبر ،شرط وجود دفاع خواهد بود؛ نه

شرط وجوب دفاع ،از این رو ،تحصیل این شرط واجب است (منتظری ،1409 ،ج.)125 :1
امام خمینی نسبت به این حکم فرمودهاند:
قسم دوم از جنگ اسالمی که به نام دفاع اسم برده شده و آن جنگیدن برای حفظ استقالل کشور
و دفاع از اجانب است؛ به هیچ وجه مشروط به وجود امام یا نایب امام نیست و کسی از مجتهدین

نگفته که دفاع را باید با امام یا جانشین آن کرد (خمینی ،بیتا.)231 :
در تحریر الوسیلة آمده است:
دفاع مشروط به حضور امام و اذن او یا اذن نایب خاص یا نایب عام آن حضرت ،نیست ،پس بر
هر مکلفی ،بدون هیچ قید و شرطی واجب است؛ به هر وسیلهای که باشد ،دفاع نماید (همان،

بیتا ،ج.)485 :1
در استفتائات اینگونه مرقوم داشتهاند« :دفاع از اسالم و جمهوری اسالمی به هر نحو ممکن
بر تمام مکلفین واجب است و مشروط به اجازه نیست» (همان ،1422 ،ج.)492 :1
در بیانات ایشان آمده است:
احدی از علمای اسالم نیست که بگوید دفاع در اسالم نیست .دفاع هیچ احتیاج به یک ولیای
ندارد ،هیچ احتیاج به یک امامی ندارد .تمام مسلمین اگر یک وقت بنا شد بر ایشان هجمه بشود،
خودشان باید دفاع کنند ،مستقلاند در این امر .و کشور ایران مستقالً ،و لو اینکه ولی فقیه هم
نگوید؛ و لو این که علما هم نگویند -با اینکه میگویند آنها هم -مردم مکلف شرعی هستند به
اینکه دفاع کنند (همان ،1378 ،ج .)216 :19

 .5 .3وجوب دفاع بر همگان در حد توان
اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه ،وجوب جهاد ابتدایی بر مکلفین را به شرایطی همچون مرد
بودن ،آزاد بودن (برده نبودن) ،داشتن توانایی جسمی و مالی بر جهاد مشروط کردهاند؛ اما این
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شرای ط در جهاد دفاعی منتفی است و در وجوب این نوع جهاد ،تنها قدرت و توانایی بر دفاع و
مقاومت در برابر دشمن کافی است و هر کس در حد توان بایستی از کیان اسالم دفاع کند
(ابوالصالح حلبی246 ،1403 ،؛ طوسی ،1387 ،ج8-4 :2؛ ابنبراج ،1406 ،ج293 :1؛ محقق حلی ،1418 ،ج:1
109؛ عالمه حلی ،بیتا ،ج16-11 :9؛ شهید ثانی ،1413 ،ج7 :3؛ طباطبایی ،1418 ،ج9 :8؛ قمی گیالنی،1413 ،

ج381 :1؛ سبزواری ،ج.)102 :15
بر این اساس ،این نوع از جهاد بر آزاد و برده ،مرد و زن ،سالم و بیمار اگر به آنها احتیاج
شود ،واجب است (صاحبجواهر ،بیتا ،ج .)19 :21البته بلوغ و عقل از شرایط هر دو قسم جهاد است؛
بلکه شرط عموم تکالیف است ،از اینرو ،جهاد ابتدایی و دفاعی بر کودک و مجنون واجب نیست
(خرازی.)14 :1396 ،
یکی از فقها در این زمینه مینویسد:
جهاد دفاعی ،مشروط به شرایط جهاد ابتدایی نیست؛ بلکه معیار در جهاد دفاعی قدرت و عدم
ناتوانی است از اینرو حضور در لشکر مسلمانان بر هر کس که قدرت بر یاری دارد ،واجب است؛

چه نزدیک باشد؛ چه دور باشد (کاشف الغطاء ،بیتا ،ج.)291 :4
حضرت امام در این زمینه فرمودهاند:
قسم دوم از جنگ اسالمی که به نام دفاع اسم برده شده و آن جنگیدن برای حفظ استقالل کشور
و دفاع از اجانب است ،به هیچ وجه مشروط به وجود امام یا نایب امام نیست...؛ بلکه بر تمام افراد
توده واجب است ،به حکم اسالم از کشور اسالمی محافظت کنند و استقالل آن را پا برجا نمایند
(خمینی ،بیتا.)231 :

در بیانات ایشان آمده است:
اگر یک وقت خدای نخواسته ،یک هجومی به مملکت اسالمی بشود ،باید همة مردم ،یعنی مرد
و زن مسئلة دفاع دیگر این طور نیست که تکلیف مال مرد باشد ،تکلیف مال یک دستهای باشد،
همه باید بروند و دفاع بکنند از مملکت خودشان (همان ،1378 ،ج.)425 :11
امروز بر همة ما واجب است که دفاع کنیم .هر کس میتواند جبهه باید برود ،هر که نمیتواند در

پشت جبهه کمک بکند (همان ،ج.)25 : 20
دفاع بر هر شخصی در حدود توانایی و امکانات واجب است (همان ،1422 ،ج.)43 :3
هر کس به اندازهای که تواند باید دفاع کند و این دفاع را باید تعقیب بکنیم (همان ،1378 ،ج.)89 :20
هرکس ،هر مقدار قدرت دارد باید دفاع کند از اسالم (همان ،ج.)251 :13
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همچنین نسبت به حضور غیر بالغین در جبهه فرمودهاند« :بر غیر بالغین شرکت در جبهه
واجب نیست» (همان ،1422 ،ج.)494 :1
 .6 .3وجوب کفایی جهاد دفاعی
به طور کلی نحوة تعلق وجوب جهاد بر مکلفین ،چه در ابتدایی ،چه دفاعی ،به نحو کفایی است
یعنی همة مکلفین ،مخاطب وجوب جهاد هستند؛ اما وقتی عدهای به مقدار کفایت ،بر این فریضة
الهی قیام کنند ،از دیگران ساقط میشود (طوسی290 :1400 ،؛ همان ،بیتا ،ج5 :2؛ ابنبراج ،1406 ،ج293 :1؛
محقق حلی ،1408 ،ج278 :1؛ شهید ثانی ،1410 ،ج380 :2؛ مقدس اردبیلی ،1403 ،ج437 :7؛ کاشف الغطاء ،بیتا،

ج291 :4؛ قمی گیالنی ،1413 ،ج240 :1و.)377
یکی از فقیهان در این رابطه مینویسد« :در وجوب کفایی جهاد مخالفی در بین فقهای شیعه؛
بلکه غیرشیعه نیافتهام؛ بلکه باالتر از اجماعی بودن ،مسئله از ضروریات است»

(صاحبجواهر ،بیتا،

ج)9 :21

و نسبت به ادعای وجوب عینی جهاد دفاعی ،تعبیر «واضح المنع» به کار برده است (همان.)48 :
یعنی عدم صحت این ادعا ،روشن و بدیهی است .دلیل وجوب کفایی جهاد این است که اگر جهاد،
واجب عینی باشد و بر همة مکلفین حضور در جهاد الزم باشد ،زندگی و معیشت مردم تعطیل
میشود و در نظام اجتماعی جامعه ،اختالل ایجاد میشود.
امام خمینی نیز در کتاب فقهی خود به کفایی بودن دفاع تصریح کردهاند

(خمینی ،بیتا ،ج:1

 .)482ایشان در بیانات و سخنرانیها نیز وجوب کفایی حضور مردم در دفاع مقدس را بارها متذکر
شدهاند (همان ،1378 ،ج321 :17؛ ج 332 :18؛ همان ،1422 ،ج.)493 :1
در توضیح نحوة وجوب دفاع فرمودهاند:
اآلن جبههها احتیاج به افراد دارد .در جبههها باید افراد بروند .این یک واجب شرعی -الهی است،
منتها واجب کفایی .به همه واجب است؛ مگر اینکه بهاندازة کفایت حاصل شده باشد .هر که
میتواند ،قدرت دارد ،بر او واجب است و اگر بهاندازة کفایت به طوری که سران نظامی ،از سران
پاسداران و سران ارتش و اینها گفتند دیگر احتیاج نیست ،آن وقت از همه ساقط میشود (همان،
ج.)463 :16

از آنجا که نحوة اتصاف جهاد به وجوب ،وجوب کفایی است ،دو نکته بر این امر مترتب میشود:
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 . 1ترک جهاد در صورتی برای مکلف رواست که علم یا اطمینان به وجود نیروی کافی در
میدان نبرد پیدا کند؛ در غیر این صورت بایستی در میدان نبرد شرکت کند و ترک جهاد مجاز
نیست .به عبارت دیگر ،اصل تکلیف (جهاد) بر مکلف ثابت شده است و مکلف بایستی از عهدة
«مکلف به» برآید و آن را امتثال کند و با فرض شک در سقوط «مکلف به» ذمة او همچنان
مشغول است و مجرای برائت نیست.
در سؤال از محضر امام خمینی آمده است :اگر انسان شک کند که مجاهدین حق به حد
کافی هستند یا نه ،آیا شرکت در جبهه بر او واجب است یا نه؟
پاسخ ایشان این گونه است« :تا اطمینان به وجود نیروی کافی در جبهه حاصل نشود ،شرکت
واجب است» (همان ،1422 ،ج.)493 :1
 .2اگر والدین مسلمان ،فرزند خود را از شرکت در جهاد نهی کنند ،شرکت در جهاد جایز
نیست؛ چراکه در صورت تزاحم وجوب کفایی جهاد و وجوب اطاعت از والدین ،اطاعت از والدین
مقدّم است .این حکم در کتب بسیاری از فقها آمده

است (طوسی ،1400 ،ج279 :2؛ عالمه حلی ،بیتا،

ج30 :9؛ شهید ثانی81 :1410 ،؛ مقدس اردبیلی ،1403 ،ج441 :7؛ کاشف الغطاء ،بیتا ،ج338 :4؛ عراقی،1414 ،

ج338 :4؛ خویی ،1410 ،ج.)367 :1
بر این اساس ،اگر به اندازة کافی در میدان نبرد ،نیرو حضور پیدا کند و واجب کفایی امتثال شود،
ع پدر و مادر مانعیت دارد؛ اما اگر نیرو به
وجوب آن از عهدة دیگران ساقط شود ،در این صورت ،من ِ
اندازة کافی حضور پیدا نکند و هنوز وجوب متوجه مکلفین باشد ،منع پدر و مادر مانعیت ندارد.
یکی از معاصرین در استدالل بر این حکم مینویسد:
اگر جهاد دفاعی متعین باشد ،منع والدین مانع نیست ،به دلیل اهمیت جهاد و حفظ اساس اسالم
و مسلمین؛ بلکه اطاعت آنها مشمول نهی در حدیث نبوی« ال َطاعة َلمخلوق َفي َمعصيةَ

الخالق» (حرّ عاملی ،1409 ،ج )154 :16است (خرازی.)76 :1396 ،
در استفتائ ات متعددی از محضر امام خمینی سؤال از منع والدین شده است؛ پاسخ ایشان
این است« :تا مادامیکه جبههها نیاز به نیرو دارند ،شرکت در جبهه واجب است و اذن والدین
شرط نیست» (خمینی ،1422 ،ج.)496-494 :3
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 .7 .3وجوب دفاع ،بر همة مسلمانان عالم
یکی از مسائل مرتبط به جهاد دفاعی این است که وقتی اسالم و کیان کشور اسالمی در خطر
قرار میگیرد ،وجوب دفاع منحصر در مسلمانان مورد هجوم دشمن نیست؛ بلکه بر تمام مسلمانان
در اقصی نقاط عالم دفاع واجب است؛ ولو اینکه از مرزهای نبرد فاصله داشته باشند و دور باشند
(ابوالصالح حلبی246 : 1403 ،؛ شهید ثانی ،1413 ،ج8 :3؛ قمی گیالنی ،1413 ،ج377 :1؛ صاحبجواهر ،بیتا،

ج19 :21؛ خرازی.)48 :1396 ،
یکی از فقها در اینباره مینویسد:
بر همة مکلفین حاضر و غائب و بر همة مسلمانان بدون فرق بین مذاهب واجب است به جهت
دفاع ،به محل معرکه بروند و برای نبرد و جنگیدن مجهز شوند و جان و مال خود را فدا کنند،
در صورتی که اهالی مرزی که مورد هجوم قرار گرفته ،ضعیف باشند یا تعداد مسلمین کم باشد
(کاشف الغطاء ،بیتا ،ج.)336 :4

امام خمینی در این زمینه مینویسد:
اگر یکی از دولتهای اسالمی در معرض هجوم دشمن اجنبی قرار گیرد ،بر همه دولتهای
اسالمی دفاع از آن کشور واجب است به هر وسیلهای که ممکن است ،همانطور که بر دیگر

مسلمانان نیز واجب است (خمینی ،بیتا ،ج.)486 :1
در استفتائات ایشان آمده است :آیا نبرد با دشمن متجاوز بر مردم همان شهر یا کشور واجب
است یا بر همة مسلمانان؟ پاسخ ایشان این است :دفع دشمنِ متجاوز بر تمام مسلمین واجب
کفائی است (همان ،1422 ،ج.)493 :1
 .8 .3جریان احکام شهید بر کشتهشدگان در جنگ دفاعی
یکی از احکام جهاد دفاعی که در کتاب طهارت و مبحث غسل مطرح شده است ،این است که بر
کشتهشدگان و مقتوالن در نبرد دفاعی ،احکام شهید مترتّب میشود ،از اینرو مقتول در معرکة
جهاد دفاعی با لباس رزمش دفن میشود و بینیاز از غسل و کفن میباشد (کاشف الغطاء ،بیتا ،ج:4

290؛ قمی گیالنی379 :1413 ،و390؛ طباطبایی یزدی ،1409 ،ج386 :1؛ خویی ،1410 ،ج.)388 :1
از عبارت جواهر الکالم استفاده میشود که در رابطه با شهید سه دیدگاه در بین فقها مطرح
شده است:
 .1شهید کسی است که در رکاب پیامبر یا امام معصوم کشته شود؛
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 .2شهید کسی است که در رکاب پیامبر یا امام معصوم یا نایب خاص آنها کشته شود؛
 .3شهید کسی است که در جهاد بر حقّ؛ ولو بدون حضور پیامبر یا امام یا نایب آنها کشته
شود ،مانند اینکه دشمنی بر مسلمانان حملهور شود و بر اصل و اساس اسالم ،احساس خطر شود.
سپس ضمن پذیرش این رأی ،آن را به جمعی از فقها همچون محقق حلی ،شهید اوّل و ثانی
نسبت داده است (صاحبجواهر ،بیتا ،ج.)87 :4
یکی دیگر از پژوهشگران نیز در شمول حکم نسبت به کشتهشدگان در جهاد دفاعی ادعای
قطعیت کرده و آن را غیر قابل خدشه دانسته و اجماع برخی از علما بر این حکم را نقل کرده
است (همدانی ،1416 ،ج.)115 :5
دلیل بر این حکم ،صحیحه ابانبنتغلب است که در آن ،کشته شدن در راه خدا ،موضوع برای
حکم شهید قرار گرفته است:
الَّذِيَيُقْتلَُفِيَسبِيلَِاللَّهَِيُدْفنَُفِيَثِيابِهَِوَالَيُغسَّلَُ ِإالََّأنَْيُدْرِكهَُالْمُسْلِمُونَوَبِهَِرمقٌَثُمََّيمُوت...؛َ َ
کسی که در راه خدا کشته شود در لباسش دفن میشود و نیازی به غسل ندارد؛ مگر اینکه مسلمانان

بدن او را بیابند و در او رمقی باشد و بعد از آن از دنیا رود (حرّ عاملی ،1409 ،ج.)510 :2
در تحریر الوسیلة آمده است:
کسی که در راه حفظ اساس اسالم کشته شود ،ملحق به شهید در رکاب معصوم است ،از این رو
غسل ،حنوط و کفن ندارد؛ بلکه با لباسش دفن میشود؛ مگر اینکه عریان باشد که در این صورت

کفن میشود (خمینی ،بیتا ،ج.)26 :1
نسبت به کشتههای دفاع مقدس فرمودهاند« :کسانیکه در جبهه جنگ کشته شوند ،غسل
و کفن ندارند و اگر خارج جبهه کشته شوند ،باید غسل داده شوند و کفن شوند؛ هر چند هر دو
شهید هستند» (همان ،1422 ،ج.)506 :1
 .9 .3وجوب دفاع تا دفع تهاجم دشمن
یکی از مسائل مرتبط به جهاد دفاعی ،مسئلة کیفیت دفاع از کشور اسالمی و کیان اسالم است.
از آنجایی که گونة تهاجم و حملة دشمن در هر عصری متفاوت است ،کیفیت و روش دفاع نیز
متفاوت است .در دفاع مقدس ،دولت عراق با موشک و توپ ،شهرهای ایران را مورد تهاجم قرار
میداد ،غیر نظامیان و زنان و کودکان را به خاک و خون میکشید و خسارات بیشماری را بر
کشور تحمیل میکرد .در چنین وضعیتی بهجهت دفاع و جلوگیری از تهاجم بیشتر و بمبارانهای
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مکرر دشمن الزم است به کشور مهاجم حمله کرده و بخشی از خاک او را اشغال کرد .این مسئله
در اوایل جنگ تحمیلی اتفاق افتاد.
حضرت امام در این رابطه فرمودهاند« :ما تاکنون یک قدم برای جنگ برنداشتهایم؛ اینها همه
دفاع است .اآلن هم که ما وارد شدهایم در خاک عراق ،برای دفاع است ،نه برای چیز دیگر» (همان،
 ،1378ج.)405 :16

در پاسخ به پرسش دربارة علت ورود به خاک دشمن ،فرمودهاند« :هر مقدار که دفاع از اسالم
و مسلمین توقف بر آن دارد؛ نه تنها جایز است؛ بلکه واجب و موجب قرب و رضای خداوند است»
(همان ،1422 ،ج.)516 :1

در تبیین و تعلیل ورود به خاک عراق فرمودهاند:
بعضی از شهرهای ما و بعضی از زمینهای ما در دست دشمن است و شهرهای مرزی ما هر روز در
زیر توپهای دوربُرد و موشکهای دشمن است و بر همة ما واجب است که دفاع کنیم از کشور
خودمان .دفاع این است که ما دشمن را تا آنجا برسانیم و برانیم که نتواند با موشکهای خودش
شهرهای ما را بکوبد .رفتن در خاک عراق؛ نه هجمه به عراق است؛ دفاع از اسالم و کشور اسالمی
است .نظیر اینکه اگر کسی در خارج منزل شما بایستد ،از داخل خانة خودش سنگپرانی کند و
موجب خسارت جانی و مالی بشود ،اگر شما وارد بشوید در منزل او ،شما هجمه نکردید به او ،شما
میخواهید دفاع کنید از خودتان (همان ،1378 ،ج.)401 :17

 .4نتیجه
در این پژوهش ،بعد از بیان دالئل وجوب جهاد دفاعی ،نُه مسئلة مرتبط با جهاد دفاعی از دیدگاه
فقهای امامیه تبیین و تشریح شد .دفاع ملت ایران در مقابل تهاجم عراق ،بدون شک از نمونههای
جهاد دفاعی است و رهبر کبیر انقالب امام خمینی این هجمه دشمن را رهبری کردند .پدیدة دفاع
مقدس در اندیشة امام خمینی ،ماهیتی چند بُعدی دارد .ایشان بهعنوان یکی از فقهای نامدار شیعه
و متعهد به فقه جواهری ،بُعد فقهی این حادثه را تبیین کردهاند .بر این اساس ،در ذیل هر یک از
مسائل نُهگانه ،آراء امام خمینی نیز تبیین و تشریح شد.
در این مسائل نُهگانه  ،آراء فقهی امام خمینی نسبت به دفاع مقدس مستند ،متقن و مبتنی
بر فقه جواهری است و از جهت نظری با آراء فقهای امامیه تطابق دارد .ایشان بعد از سالهای
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متمادی به احکام و مسائل فقه الجهاد ،بُعد عملی و عملیاتی دادهاند و این رفتار فقهی ایشان قابل
تحلیل و الگوبرداری است (یافتة پژوهش).
در راستای این مسائل ،حکم اُسرا و نحوة تعامل با آنها و حکم غنائم جنگی نیز میتواند مورد
بررسی پژوهشگران قرار گیرد ،مسئلة مهمی دیگری که جای تحلیل و واکاوی دارد ،مسئلة حملة
پیشدستانه به دشمن و دفاع در بیرون از مرزهای کشور اسالمی یعنی دفاع برون مرزی است،
این مسئله نیز میتواند موضوع پژوهش پژوهشگران ،قرار گیرد.
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