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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
طی  که  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  مؤسسه ی آموزش عالی 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                                فرزاد دانشور
                            مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



نشر چتر دانش ۴

کتاب الجهاد 

1  )و هو أقسام( جهاد المشرکین إبتداء. لدعائهم إلی لالسالم و جهاد من یْدهم علی 

المسلمین من الکفار بحیث یخافون استیالئهم علی بالدهم أو أخذ مالهم و ما أشبهه. و 

، و منه جهاد 
ً
إن قّل. و جهاد من یرید قتل نفس محترمة. أو أخذ مال أو سبی حریم مطلقا

 عن نفسه. وربما أطلق علی هذا القسم الدفاع ال 
ً
األسیر بین المشرکین للمسلمین دافعا

. الجهاد، و هو أولی  جهاد البغاة علی اإلمام

2  و البحث هنا عن األول، و استطرد ذکر الثانی من غیر استیفاء، و ذکر الرابع فی 

آخر الکتاب، و الثالث فی کتاب الحدود

3  )و یجب علی الکفایة( بمعنی وجوبه علی الجمیع إلی أن یقوم به منهم من 

 بإستمرار القائم به إلی أن یحصل الغرض 
ً
 مراعا

ً
فیه الکفایة، فیسقط عن الباقین، سقوطا

المطلوب به شرعا، و قد یتعین بأمر اإلمام  ألحد علی الخصوص، و إن قام به من 

کان فیه کفایة، 



۵ فقه الجهاد

کتاب جهاد شرح لمعه

برای  مشرکین  با  ابتدایی  جهاد   ]-1[ است(:  اقسامی  ]دارای[  )جهاد     1

دعوت آنها به اسالم
]2-[ و جهاد با کفاری که برمسلمانان اجتماع کرده اند به طوری که از سلطه ی 
آنان برشهرهای مسلمانان و گرفته شدن اموالشان و نظیر این ها اگرچه کم باشد 

ترسیده شود.
]3-[ و جهاد باکسی که کشتن نفس محترم یا گرفتن مال یا اسیرکردن عیال او 
را اراده کرده است. و جهاد مسلمانی که بین مشرکین اسیر شده به جهت نجات 
جانش از این قسم است. ]البته[ چه بسا براین قسم، دفاع، اطالق شود نه جهاد و 

این بهتر است.
]4-[ و جهاد با کسانی که برامام معصوم طغیان کنند.

2  )و( بحث در اینجا از ]قسم[ اول است، و از ]قسم[ دوم نیز مطالب ناقصی ذکر 
شده و در آخر کتاب ]قسم[ چهارم و در کتاب حدود ]قسم[ سوم بیان شده است.

معنا که  بدین  )و ]جهاد قسم اول[ به صورت کفایی واجب است(    3

برهمه واجب است تا این که کسانی با انجام آن ]باعث می شوند[ از بقیه ساقط 
شود. و تا زمان انجام آن توسط آن افراد از بقیه ساقط است تا این که به مقصود 
شرعی برسد. ]البته[ گاهی با وجود این که فردی آن را انجام می دهد باز به امر 

امام معصوم بر شخص خاصی متعین می شود.


