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ُ َهادُُِِكتَاب  ِ
ُاْلج

ُ ائِط  وِبَُُوََشَ َهادُُِو ج  ِ
ََلم ،:ُِخَصالُ َُسبجعُ ُاْلج ِسج ،1ُاْلج ،َُواْلج ل وغ  ل  ،2َُوالجَعقج يَّة  3َُُواْلج رِّ

ُو شرایط واجب بودن جهاد، هفت خصلت است: مسلمانی، و بلوغ، و عقل، و آزادی،
ِلُِ. 3 َهاُ﴿يَاُ:َتَعاَلُىُِلَقوج يُّ

َ
ينَُُأ ِ ينَُُقَاتِل واُآَمن واُاَّلَّ ِ مُجُاَّلَّ اِر﴾ُِمنَُُيَل ونَك  فَّ  323سوره توبه، آیه  الجك 

 اید! با کافرانی که به شما نزدیکند، بجنگید. ایمان آوردهای کسانی که 

 در اقناع آمده: زیرا خداوند، مومنان را به جهاد کردن، مخاطب قرار داده است.

 توان کسی را مکلف کرد که با خودش بجنگد. در کفایه االخیار آمده: کافر، جهاد بر او نیست زیرا نمی

ُانلَِّبُُّ. 2 َُُقاَل ُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ فِعَُ: ُثَََلثَةُ َُعنُجُالجَقلَمُ ُر  ُىُانلَّائِمَُُِعِنُ: تَيجِقَظ،َُحّتَّ ِبُُِّوََعِنُُيَسج ُالصَّ
ُى ن ونُُِوََعِنََُُيجتَِلَم،َُحّتَّ جَمجج ُىُال ِقَل.َُحّتَّ  0043صحیح. ابوداوود  َيعج

بیدار شود، و از بچه تا بالغ شود، و از دیوانه تا عاقل قلم )یعنی گناه( از سه کس برداشته شده است: از خوابیده تا 
 گردد. 

ثَِنُ:ُقَاَلُنَافٌِع، َمرَُُابجنُ َُحدَّ نَُّ:ُع 
َ
وَلُُأ ُُِرَس  ُُاّللَّ مََُُعَرَضهُ ُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ ،ُيَوج د  ح 

 
وَُُأ َبعَُُابجنُ َُوه  رج

َ
ُأ

ةَُ َ ِنُُفَلَمُجَُسنًَة،َُعْشج زج ِ
مََُُعَرَضِنُُث مَُُُّي  نَاُاخلَنجَدِق،ُيَوج

َ
ةَََُُخجَسُُابجنُ َُوأ َ َجاَزِن.َُسنًَة،َُعْشج

َ
 2660بخاری  فَأ

وسلم او را برانداز کرد در حالی که او  علیه اهلل ی أحد، رسول اهلل صلی گوید: ابن عمر به من گفت: در غزوه نافع می
مرا برانداز کرد و در حالی که من پانزده ی خندق  ی جهاد نداد. سپس در غزوه چهارده ساله بود پس به من اجازه

 ساله بودم پس به من اجازه داد.

ِلُِ. 3 واُ:َتَعاَلُىُِلَقوج مُجُ﴿وََجاِهد  َواِلك  مج
َ
مُجُبِأ ِسك  نجف 

َ
﴾َُسِبيِلُُِفَُُوأ ِ  03سوره توبه، آیه  اّللَّ

 و در راه خدا با جان و مالتان جهاد کنید.

فرموده که با جان و مالتان جهاد کنید و برده، مالک وجودش نیست و مالی در اقناع و کفایه االخیار آمده: خداوند 

ُُ﴿َوَلُُندارد که با آن جهاد کند پس جزو این آیه می شود: ينَََُُعَ ِ ونََُُلُُاَّلَّ د  ونََُُماَُُيِ نجِفق  سوره  َحَرٌج﴾ُي 

 13توبه، آیه 

 شرکت نکنند(. و کسانی که چیزی ندارند که صرف جهاد کنند؛ گناهی نیست )که در جهاد
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وَرة ، ك  ،1َُواَّلُّ ة  حَّ اقَةُ 2َُوالصِّ َُُوالطَّ 3ُُالجِقتَاِل.ََُعَ
 و مرد بودن، و سالم بودن، و توانائی بر جهاد.

 

 

ِلُِ. 3 َهاُ﴿يَاُ:َتَعاَلُىُِلَقوج يُّ
َ
ِمِنيََُُحرِِّضُُانلَِّبُُُّأ ؤج جم  ُُال  66سوره أنفال، آیه  الجِقتَاِل﴾ََُعَ

ِمِنيَُ»به جهاد تشویق کن. در کفایه االخیار آمده: نزد امام شافعی، اطالق لفظ ای پیامبر! مومنین را  ؤج جم  زنان را « ال

 شود مگر با دلیل. شامل نمی

مََُُِّعئَِشةََُُعنُج
 
ِمِنيَُُأ ؤج ُ ُرَِضَُُالم  َهاَُعنجَها،ُاّللَّ نَّ

َ
ُُأ وَلُُيَا:ُقَالَتج ،ُرَس  ِ فجَضَلَُُهادَُاْلجُُِنََرىُاّللَّ

َ
فَََلُُالجَعَمِل،ُأ

َ
ُأ

؟ َاِهد  فجَضَلُُلىِكنََُُّل،:ُقَاَلُُُن 
َ
َهادُُِأ ِ

ورٌَُُحجُ ُاْلج  3624بخاری  .«َمْبج 

بینیم، آیا )ما زنان( جهاد کنیم؟  عنها گفت: ای رسول خدا! ما جهاد را بهترین عمل می اهلل ام المومنین عایشه رضی
 ایشان فرمودند: نه، اما بهترین جهاد، حج مقبول است.

ََُُعئَِشَة،َُعنُج ُقَالَتج :ُ ُق لجت  وَلُُيَا: َُُهلجُُالِل،ُرَس  ؟ُِمنُجُالنَِّساءََُُِعَ ُقَاَلُُِجَهاد  :، َُلُُِجَهادٌَُُعلَيجِهنََُُّنَعمج
َجُُّ:ُِفيهُُِقِتَاَلُ َرة .ُاْلج مج  26322إسناده صحیح، مسند احمد  َوالجع 

است؟ فرمود: بله، بر آنان جهادی )واجب(  ام المومنین عایشه گفت: گفتم: ای رسول خدا! آیا بر زنان، جهاد )واجب(
 است که جنگی در آن نیست: حج و عمره.

ِلُِ. 2 ُُ﴿لَيجَسُُ:َتَعاَلُىُِلَقوج َعَفاءََُُِعَ َُُوَلُُالضُّ جَمرجَضُىََُعَ َُُوَلُُال ينَََُُعَ ِ ونََُُلُُاَّلَّ د  ونََُُماَُُيِ نجِفق  ُي 
 13سوره توبه، آیه  َحَرٌج﴾

 کسانی که چیزی ندارند که صرف جهاد کنند؛ گناهی نیست )که در جهاد شرکت نکنند(.بر ناتوانان و بیماران و 

ِلُِ. 3 ُُ﴿لَيجَسُُ:َتَعاَلُىُِلَقوج َمُىََُعَ عج
َ َُُوَلَُُحَرجٌُُاْلج َرِجََُُعَ عج

َ َُُوَلَُُحَرجٌُُاْلج جَمِريِضََُُعَ سوره  َحَرٌج﴾ُال

 31فتح، آیه 

 میدان جهاد شرکت نکنند(.بر نابینا و لنگ و بیمار، گناهی نیست )اگر در 
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ِسََُُوَمنُج 
 
َُفَعَّلُىُِمنَُُأ اِر فَّ ُُِالجك  َبيج ََُضج ِسَُُرِقيًقاُيَِصيُ ََُضجٌبُ: ،ُبِنَفج ِ

بج مُ ُالسَّ بجيَانُ َُوه  ُالصِّ
. 1َُُوالنَِّساء 

گردند و آنان  اند: گروهی که به محض اسارت، برده می و کسانی که از کفار به اسارت گرفته شدند؛ بر دو گروه
ُاند. کودکان و زنان

َُُلَُُوََضجٌبُ ِسُُيَِرقُّ ،ُبِنَفج ِ
بج مُ ُالسَّ َُُوه  وَن.ُالرَِّجال  َاِلغ  َِمامُ ُاْلج

ٌَُُواْلج َيَّ َُُِفيِهمُجُُم  َبَعةَُُِبيج رج
َ
ُأ

يَاَء: شج
َ
،ُأ 2ُُالجَقتجل 

گردند. و آنان مردانِ بالغ هستند. و امام در مورد آنان بین چهار چیز اختیار  و گروهی که به محض اسارت، برده نمی
 دارد: کشتن 

َمرَُُابجِنَُُعِنُ. 3 ُ ُرَِضَُُع  َما،ُاّللَّ ُقَاَلَُُعنجه  ةٌُُو ِجَدِتُ:
َ
َرأ ت ولَةًُُامج ولَُُِمَغاِزيَُبعجِضُُِفَُُمقج ُُِرَس  ُاّللَّ

ُ َُُفنََهُى»ُ،وََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ بجيَانُُِالنَِّساءَُُِقتجِلَُُعنُجُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ بخاری  .«َوالصِّ

3436 
وسلم  علیه اهلل ای یابیده شد. پس رسول اهلل صلی وسلم ، زن کشته شده علیه اهلل های رسول اهلل صلی در بعضی از غزوه

 کشتن زنان و کودکان نهی نمود.از 
ِبَُُعنُج

َ
،َُسِعيدُ ُأ ِريِّ ،ُاخلج دج نَّهُ َُوَرَفَعه 

َ
وجَطاَسَُُسبَايَاُِفُُقَاَلُُأ

َ
ُأ َُُلُ:

 
ُىَُحاِمٌلُُت وَطأ ُ َُوَلُُتََضَع،َُحّتَّ َُغيج

ُىََُحجل َُُذاِتُ يَضَُُحّتَّ  2361صحیح، ابوداوود  .«َحيجَضةًََُُتِ

در مورد اسیران پیکار اوطاس فرمودند: با زنان باردار )آنان( نزدیکی کرده نشود تا  وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

 که یک بار قاعده شوند. که وضع حمل کنند و با زنانی که باردار نیستند نزدیکی کرده نشود تا این این

ند زنان و کودکان را به مشاهده نشده که ایشان دستور بده وسلم علیه اهلل صلیای از غزوات رسول اهلل  در هیچ غزوه

 اند. قتل برسانید بلکه سهم مجاهدین بوده و به بردگی گرفته شده

،َُعنُج. 2 نَّهُ َُجابِر 
َ
ُ:قَاَلُُأ َُحّتَّ ُىُنََزل واُ... مََُُِعَ كج ،ُبجِنَُُسعجدُُِح  َعاذ  رجَسَلُُم 

َ
نُجُفََحَكمَُُإََِلجِه،ُفَأ

َ
تََلُُأ قج ُي 

مُج يَاُرَِجال ه  تَحج ،َُوت سج مج تَِعيُ ُنَِساؤ ه  وَن،ُبِِهنَُُّيَسج ِلم  سج جم  َُُفَقاَلُُال ول  ُُاللُُِرَس  َصبجَتُ:ُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ
َ
ُأ

مَُ كج ،ُاللُُِح  َبعََُُوََكن واُِفيِهمج رج
َ
،ُأ اُِمائَة  ق هُ ُانجَفتََقَُُقتجِلِهمُجُِمنُجُفََرغَُُفَلَمَّ  3652صحیح، ترمذی  َفَماَت.ُِعرج

در دستان مسلمانان اسیر بودند( بر قضاوت سعد بن معاذ راضی شدند. پس رسول اهلل که بنی قریظه )که  ... تا این

وسلم کسی را به نزد او فرستاد )تا بیاید و قضاوت کند(. سعد بن معاذ قضاوت کرد مردانشان کشته  علیه اهلل صلی

وسلم فرمود: )ای  علیه اهلل صلیشوند و زنانشان زنده نگاه داشته شوند که مسلمانان از آنان کمک بجویند. رسول اهلل 

سعد!( در مورد آنان به حکم خداوند اصابت کردی. و آنان چهارصد نفر بودند. وقتی که از قتل آنان فارغ شدند؛ رگ 

 سعد بن معاذ باز شد و از دنیا رفت.
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، قَاق  ِِتج ،1َُواِلسج جَمنُّ يَةُ 2َُوال جَمالَُُِوالجِفدج وُجُبِال
َ
3ُُبِالرَِّجاِل،ُأ َعل  .ُِفيهَُُِماُذىلَِكُُِمنُجَُيفج لََحة  جَمصج ُُال

دهد از آن، هر  و به بردگی گرفتن، و منت گذاشتن )بر او با آزاد کردنش(، و فدا دادن با مال یا با مردان. انجام می

 چه مصلحت در آن باشد. 

 در کفایه االخیار آمده: قاضی ابوالطیب طبری در این باره ادعای اجماع نموده است. . 3

ی هوازن را به بردگی گرفته  ی حنین، قبیله در غزوه وسلم علیه اهلل صلیآمده که رسول اهلل  2341صحیح بخاری در 

 است. 

ِلُِ. 2 واُ:َتَعاَلُىُِلَقوج دُّ اُ﴿فَش  جَوثَاَقُفَإِمَّ اَُبعجدُ َُمنًّاُال  0سوره محمد، آیه  فَِداًء﴾َُوِإمَّ

یا بر آنان منت بگذارید )و بدون عوض آزادشان کنید( و یا )در برابر در این هنگام )اسیران( را محکم ببندید. بعدها 

 آزادی از آنان( فدیه بگیرید.

ِبَُُعنُج
َ
َريجَرةَُُأ ُ ُرَِضَُُه  ،ُاّللَّ َُُبَعَثُ:ُقَاَلَُُعنجه  ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ ،ُِقبََلَُُخيجًَلُُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ َُُُنجد  ُفََجاَءتج
ل ُ َُُحِنيَفةَُُبَِنُُِمنُجُبِرَج  َقال  ثَالُ ُبجنُ ُث َماَمةُ َُلُ ُي 

 
ِلَُُسيِّدُ ُأ هج

َ
ََماَمِة،ُأ وهُ ُاَلج َُسَوارِيُِمنُجُبَِساِرَيةُ ُفََرَبط 

ِجِد، جَمسج ُُإََِلجهُُِفََخَرجَُُال ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ ُ»قَاَلُُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ ُقَاَلُُ،«ث َماَمةُ ُيَاُِعنجَدكََُُما: ُيَاُِعنجِدي:
دُ  َمَّ ،ُُم  ٌ َِديَث،ُفََذَكرََُُخيج وا:ُ»قَاَلُُاْلج ِلق  طج

َ
 2022بخاری  .«ث َماَمةَُُأ

وسلم گروهی اسب سوار را به طرف نجد فرستاد. آنان فردی از بنی حنیفه را اسیر گرفتند که  علیه اهلل رسول اهلل صلی

مسجد بستند. رسول اهلل  های ثمامه بن أثال نام داشت و سید اهل یمامه بود. او را به یکی از ستون

وسلم بسوی او خارج شد و گفت: ای ثمامه! نزد تو چیست؟ ثمامه گفت: ای محمد! نزد من خیر است.  علیه اهلل صلی

 فرمود: ثمامه را آزاد کنید. وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل  ی حدیث را بیان کرد. )در پایان روایت آمده( پس راوی دنباله

َرانََُُعنُج. 3 ،ُبجِنُُِعمج َصيج  ُقَاَلُُح  :ُ ََُُكنَتج لََفاءَُُثَِقيف  ،ُِْلَِنُُح  َقيجل  ُُع  َسَتج
َ
ُُفَأ ُُِثَِقيف  لَيج ُِمنُجُرَج 

َحاِبُ صج
َ
ولُُِأ ُُاللُُِرَس  َسَُُوََسلََّم،َُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ

َ
َُُوأ َحاب  صج

َ
ولُُِأ ُُاللُُِرَس  ًَلُُوََسلََّم،َُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ ُِمنُجُرَج 

،ُبَِنُ َقيجل  َصاب واُع 
َ
بَاَء،َُمَعهُ َُوأ َتُىُالجَعضج

َ
َُُعلَيجهُُِفَأ ول  ُُاللُُِرَس  وَُُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ جَوثَاِق،ُِفَُُوه  :ُقَاَلُُال

،ُيَا د  َمَّ تَاه ،ُُم 
َ
ن َك؟َُما:ُ»َفَقاَلُُفَأ

ج
تَِن،ُبِمَُ:َُفَقاَلُُ«َشأ َخذج

َ
َتَُُوبِمَُُأ َخذج

َ
؟َُسابَِقةَُُأ َاجِّ ُُ=ُ:َفَقاَلُُاْلج
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لَمََُُوَمنُج  سج
َ
َُُِقبجَلُُأ سج

َ َرزَُُاْلج حج
َ
َلِدهِ.ُوَِصَغارَُُوََدَمهُ َُماَلُ ُأ وج

َ
1ُأ

ُو کسی که قبل از اسارت مسلمان شد مالش و خونش و فرزندان کوچکش را حفظ کرد. 

َظاًما» لَِكُُإِعج ت َكُُ«َِّلى َخذج
َ
لََفائَِكُُِِبَِريَرةُُِأ ،ُانجََصََفُُث مَُُّثَِقيَف،ُح  َُفَقاَلَُُفنَاَداه ،َُعنجه  ،ُيَا: د  َمَّ ُيَاُُم 

، د  َمَّ َُُوََكنَُُُم  ول  ُُاللُُِرَس  ن َك؟َُما:ُ»َفَقاَلُُإََِلجِه،ُفَرََجعََُُرِقيًقا،ُرَِحيًماُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ
ج
ُ:ُقَاَلُُ«َشأ ُإِّنِّ

ِلٌم، سج ُ»قَاَلُُم  نجَتُُق لجتََهاُلَوُج:
َ
ِلك َُُوأ َركََُُتمج مج

َ
َتُُأ فجلَحج

َ
ُُأ َّ َُفَقاَلَُُفنَاَداه ،ُانجََصََف،ُث مَُُّ،«الجَفََلِحُُك  ُيَا:

، د  َمَّ ،ُيَاُُم  د  َمَّ تَاه ،ُُم 
َ
ُ»َفَقاَلُُفَأ ن َك؟َُما:

ج
ُقَاَلُُ«َشأ :ُ ِن،َُجائِعٌُُإِّنِّ ِعمج طج

َ
آنُ ُفَأ ِقِن،َُوَظمج سج

َ
ُ»قَاَلُُفَأ ِذهُِ: ُهى

ِدَيُُ،«َحاَجت َكُ .َُفف  ِ لَيج  3603مسلم  بِالرَّج 

را اسیر  وسلم علیه اهلل صلیی بنی عقیل هم پیمان بودند. پس ثقیف دو نفر از یاران رسول اهلل  ی ثقیف با قبیله قبیله

یک نفر از بنی عقیل را به اسارت گرفتند و شتری بنام عضباء که همراه  وسلم علیه اهلل صلیگرفتند و یاران رسول اهلل 

 او بود را به غنیمت گرفتند. 

نزد او آمد در حالی که دست بسته بود. اسیر گفت: ای محمد! به چه گناهی مرا گرفتی؟  وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

این جمالت را به خاطر عظیم دانستن عهد »و به چه گناهی شتر عضباء که از شتران پیشتاز حجاج بود را گرفتی؟ 

را اسیر گرفتم به خاطر گناه هم پیمانان تو )که عهدشکنی  فرمود: تو وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل «. شکنی گفت

از پیش او رفت. آن اسیر )بار  وسلم علیه اهلل صلیکردند و دو نفر از مسلمانان را به اسارت گرفتند(. سپس رسول اهلل 

نیز مهربان و مشفق بود پس  وسلم علیه اهلل صلیدیگر( ایشان را ندا زد و گفت: ای محمد! ای محمد! رسول اهلل 

گفتی که مالک أمرت بودی  خواهی؟ اسیر گفت: من مسلمانم. ایشان فرمودند: اگر قبال می بازگشت و فرمود: چه می

 شدی، سپس منصرف شد.  به طور کامل رستگار می

چه شده؟ اسیر گفت:  پس بار دیگر ایشان را ندا زد و گفت: ای محمد! ای محمد! ایشان به نزد او آمد و فرمود: تو را

ام مرا آب بده. ایشان فرمود: این حاجت تو )و برای او آب و طعام آورده شد(.  ام مرا طعام بده و تشنه من گرسنه

 سپس این اسیر در مقابل دو اسیر مسلمان فدا داده شد. 

 ی بنی عقیل، شخصی را به اسارت گرفتند:  دلیل حدیث قبلی که مسلمانان از قبیله. 3

،ُانجََصََفُُمَُّ...ُثُ  ،ُيَا:َُفَقاَلَُُفَناَداه ،َُعنجه  د  َمَّ ،ُيَاُُم  د  َمَّ َُُوََكنَُُُم  ول  ُُاللُُِرَس  ُرَِحيًماُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ
ن َك؟َُما:ُ»َفَقاَلُُإََِلجِه،ُفَرََجعََُُرِقيًقا،

ج
ُ:ُقَاَلُُ«َشأ ِلٌم،ُِإّنِّ سج نجَتُُق لجتََهاُلَوُج:ُ»قَاَلُُم 

َ
ِلك َُُوأ َركََُُتمج مج

َ
َتُُأ فجلَحج

َ
ُأ

ُ َّ  = 3603مسلم  الجَفََلِح.ُك 
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جَكمُ  ِبَُُِّوَي  ََلمُُِلِلصَّ ِسج ودُُِِعنجدَُُبِاْلج :ُثَََلثَةُُِو ج  بَاب  سج
َ
نُجُأ

َ
ِلمَُُأ َحدُ ُي سج

َ
بََويجِه،ُأ

َ
وُج1ُأ

َ
ِبيَهُ ُأ ُيَسج

ِلمٌُ سج نجَفرًِداُم  بََويجِه،َُعنُجُم 
َ
وُج2ُأ

َ
ََلمَُُِدارُُِِفُُلَِقيًطاُي وَجدُ ُأ ِسج 3ُ.اْلج

که یکی از دو پدر و مادرش مسلمان باشند، یا  شود: آن و هنگام وجود سه شرط، حکم به اسالم کودک کرده می

 مسلمانی او را جدای پدر و مادرش به اسارت بگیرد، یا در سرزمین اسالمی، رها شده یافته شود.

از پیش او رفت. آن اسیر )بار دیگر( ایشان را ندا زد و گفت: ای محمد! ای  وسلم علیه اهلل صلی= سپس رسول اهلل 

خواهی؟ اسیر گفت: من  نیز مهربان و مشفق بود پس بازگشت و فرمود: چه می وسلم علیه اهلل صلیمحمد! رسول اهلل 

 ،شدی گفتی که مالک أمرت بودی به طور کامل رستگار می مسلمانم. ایشان فرمودند: اگر قبال می

ُُقَاَلُ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ ُ:ُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ ِمرجت 
 
نُجُأ

َ
قَاتَِلُُأ

 
ُىُانلَّاَسُُأ واَُحّتَّ َهد  نُجُيَشج

َ
ُُإِلىََُُلُُأ ،ُإِلَّ نَُُّاّللَّ 

َ
َُوأ

ًدا َمَّ ُُُم  ول  ،ُرَس  ِ واُاّللَّ ََلَة،َُوي ِقيم  ت واُالصَّ ََكَة،َُوي ؤج واُذىلَِكَُُفَعل واُفَإَِذاُالزَّ َُُعَصم  مُجُِمنِّ مُجُِدَماَءه  َوالَه  مج
َ
َُوأ

ُ ََلِم،ُِِبَقُُِّإِلَّ ِسج مُجُاْلج ُُوَِحَساب ه  .ََُعَ ِ  26بخاری  اّللَّ

که به ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل شهادت دهند، و نماز را برپا بدارند،  که با مردم بجنگم تا این فرمان داده شدم آن

و زکات بدهند، پس هرگاه آن را انجام دادند؛ خونشان و مالشان را حفظ کردند مگر به حق اسالم )مانند زناکار 

 هایشان در روز قیامت( بر خداوند است.  ی )نیت شود( و محاسبه محصن یا قتل عمد که باز هم خون او ریخته می

ُُانلَِّبُُُّقَاَلُ ل ودُ ُِمنُجَُما:ُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ َُُموج ُُي وَلُ ُِإلَّ َرِة،ََُعَ بََواهُ ُالجِفطج
َ
َهوَِّدانِهُُِفَأ وُجُي 

َ
انِِه،ُأ َ نََصِّ وُجُي 

َ
ُأ

َسانِِه. َمجِّ  3365بخاری  ي 

شود. پس پدر و مادرش او را یهودی یا مسیحی یا  که بر سرشت )پاک اسالم( متولد می نیست مگر اینهیچ نوزادی 

 گردانند. پرست می آتش

 در تحفه و نهایه آمده: به اجماع، به خالف کسی که قول شاذ آورد. . 2

 در کفایه االخیار آمده: شیخ ابوحامد گفته که در این مسأله اجماع شده است.

ََلمُ ُگوید: سرزمین اسالمی، دین اسالم بر سایر ادیان غالب است. ابن عباس می زیرا در. 3 ِسج ل وُاْلج .َُُوَلَُُيعج َّلى عج ي 
َُفَماَت.بخاری،  ِِبُّ لََمُالصَّ سج

َ
ُُباب:ُإَِذاُأ

 گیرد. اسالم در باال قرار دارد و مافوق اسالم چیزی قرار نمی

ُُانلَِّبُُُّقَاَلُ ََلمُ :ُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ ِسج ل وُاْلج .َُوَلَُُيعج َّلى عج  3624ضعیف، سنن الدارقطنی  ي 

 گیرد. اسالم در باال قرار دارد و مافوق اسالم چیزی قرار نمی
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ٌل: ِطىَُُقَِتيًَلَُُقتََلَُُوَمنُجُفَصج عج
 
.ُأ َسمُ 1َُسلَبَه  ُىُذىلَِكَُُبعجدَُُالجَغِنيَمةُ َُوت قج .ََُخجَسةََُُِعَ َاس  َخج

َ
2ُُأ

شود. و بعد از آن، غنیمت به پنج قسمت تقسیم کرده  و کسی که کافری را کشت، ساز و برگش به او داده می

 شود:  می

َطىُى َبَعةُ َُفي عج رج
َ
َاِسَهاُأ َخج

َ
َعَة،َُشِهدَُُلَِمنُجُأ جَوقج ،ُثَََلثَةُ ُلِلجَفارِِسُُال م  ه  سج

َ
اِجِلُُأ ٌم.َُولِلرَّ 3َُُسهج

شود که در نبرد حضور داشته است. برای اسب سوار )سواره نظام( سه سهم و برای  به کسی داده می پس چهار پنجم

ُپیاده نظام یک سهم است.
ُُقَاَلُ. 3 ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ .ُفَلَهُ ُبَيِّنَةٌَُُعلَيجهَُُِلُ ُقَِتيًَلَُُقتََلَُُمنُج:ُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ  3302بخاری  َسلَب ه 

 جهاد( کافری را بکشد و گواهی داشته باشد ساز و برگش برای اوست.هر کس )در 

نَِسَُُعنُج
َ
،ُبجِنُُأ ُُقَاَلُُ:قَاَلَُُمالِك  ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ َمئِذُ ُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ مََُُيعجِنُُيَوج ُ ُيَوج نَيج ُ»ح  َُقتََلَُُمنُج:
ب وَُفَقتََلُ.ُ«َسلَب هُ ُفَلَهُ ََُكفًِرا

َ
َمئِذُ َُطلجَحةَُُأ ينَُُيَوج ِ ًَلُُِعْشج َخذَُُرَج 

َ
،.َُوأ مج ََلَبه  سج

َ
 2135صحیح، ابوداوود  أ

ی حنین فرمود: هر کس کافری را کشت ساز و  وسلم در غزوه علیه اهلل گوید: رسول اهلل صلی انس بن مالک می
 برگش برای اوست. ابوطلحه در آن روز، بیست کافر را کشت و ساز و برگشان را گرفت.

 این تقسیم بندی خواهد آمد.دلیل . 2

،َُعنُج. 3 َمرَُُابجِنَُُعِنُُنَافِع  ُ ُرَِضَُُع  َما،ُاّللَّ ُُقََسمَُ:ُ»قَاَلَُُعنجه  ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ مَُُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ َُخيجَْبَُُيَوج
،ُلِلجَفَرِسُ ِ َميج اِجِلَُُسهج ًماَُولِلرَّ هُ :ُقَاَلُُ«َسهج َ ِلَُُمعَََُُكنَُُإَِذا:َُفَقاَلُُنَاِفعٌُُفََّسَّ ،ُثَََلثَةُ ُفَلَهُ ُفََرٌسُُالرَّج  م  ه  سج

َ
ُأ

نُجُلَمُجُفَإِنُج ٌم.َُفلَهُ ُفََرٌسَُُلُ ُيَك   0225بخاری  َسهج

ی خیبر برای اسب دو سهم و برای پیاده نظام، یک سهم تقسیم کرد. نافع آن  در غزوه وسلم علیه اهلل صلیسول اهلل ر
را تفسیر کرد و گفت: هرگاه همراه شخصی اسبی بود برای او سه سهم است )زیرا دو سهم از طرف اسبش و یک 

 گیرد(. و اگر اسب نداشت برای او یک سهم است.  سهم از طرف خودش به او تعلق می

َمَر،ُابجِنَُُعِنُ نَُُّع 
َ
ُُانلَِّبَُُّأ َهمَُُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ سج

َ
مَُُأ مُ ُثَََلثَةَُُلِلجَفارِِسَُُخيجَْبَُُيَوج ه  سج

َ
ُأ ُلِلجَفَرِسُ:

َماِن، ِلَُُسهج ٌم.َُولِلرَّج   2560صحیح، ابن ماجه  َسهج

ی خیبر برای سواره نظام، سه سهم تعیین نمود. دو سهم آن برای اسب و یک  در غزوه وسلم علیه اهلل صلیسول اهلل ر
ُسهم برای شخص )صاحب اسب(.



9 
 

َهمُ َُوَلُ ُُي سج ُُلَِمِنُُإِلَّ َملَتج تَكج ُُِفيهُُِاسج ائَِطََُُخجس  ،:ََُشَ ََلم  ِسج ،َُواْلج ل وغ ،ُاْلج ل  ،َُوالجَعقج يَّة  َُواْلج رِّ
وَرة . ك  ُُفَإِن1َُُِواَّلُّ تَلَّ َهمُجَُولَمُجَُلُ ُر ِضخَُُذىلَِكُُِمنُجََُشجٌطُُاخج 2َُُل .ُي سج

شود مگر به کسی که در او پنج شرط تکمیل باشد: مسلمانی، و بلوغ، و عقل، و آزادی، و مرد بودن.  و سهم داده نمی
ُشود. شود و برای او سهم داده نمی پس اگر شرطی از آن )شروط( مختل شد به او چیزی داده می

َسمُ َويُ  ُُقج ُىُاخلج مجس  :ََُخجَسةََُُِعَ م  ه  سج
َ
مٌُُأ ولَُُِسهج ُُاللُُِلِرَس  3ُُوََسلََّم،َُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ

وسلم  علیه اهلل شود: یک سهم به رسول اهلل صلی پنجم بر پنج سهم تقسیم کرده می و یک
ُ

 در کفایه االخیار آمده: زیرا این اشخاص از اهل فرض جهاد نیستند. . 3

 های تعیین شده نیستند.  و همچنین چگونگی تقسیم غنایم جنگی در قران و سنت آمده اما این اشخاص جزو گروه

ٌُُقَاَلُ. 2 َميج َلُىُع  مُُِآِبَُُموج ُاللَّحج :ُ َلَي،َُمعََُُغَزوجت  مََُُموج ،ُيَوج نَاَُخيجَْبَ
َ
ل وٌك،َُوأ ِسمُجُفَلَمُجَُممج ُِمنَُُِلَُُيقج

،ُالجَغِنيَمِة، ِطيت  عج
 
ِثُُِِّمنُجَُوأ رج جَمتَاِعُُخ   03سوره أنفال، آیه  َسيجًفا.ُال

وسلم از غنیمت  علیه اهلل ی خیبر، من همراه موالی خود جهاد کردم در حالی که برده بودم. رسول اهلل صلی در غزوه

 چیزی تقسیم من نکرد؛ اما از کاال و غنیمت کم ارزش، شمشیری به من داده شد. 

عنهما فرستاد که حاوی چند پرسش بود، ابن  اهلل ای به ابن عباس رضی شخصی بنام نَجْدَه که از خوارج بود نامه

ل ِنَُُكتَبجَتُعنهما در پاسخ نامه نوشت:  اهلل عباس رضی
َ
أ ََُُكنََُُهلجُُتَسج ول  ُُاللُُِرَس  وُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ ز  َُيغج

ويَََُُكنََُُوقَدُجُبِالنَِّساِء؟ ز  ،ُغج ،َُفي َداِوينَُُبِِهنَّ ََحى َرج جَذيجنَُُاْلج اُالجَغِنيَمِة،ُِمنََُُوَي  مَّ
َ
مُ َُوأ ُُفَلَمُجُبَِسهج ِبج ُيَْضج

. نَّ  3532مسلم  لَه 

برد؟ بدون شک که آنان را  وسلم زنان را به جهاد می علیه اهلل در نامه نوشتی و از من پرسیدی که آیا رسول اهلل صلی

داد. اما سهم مشخصی برای  کردند و چیزی از غنیمت به آنان می برد اما ایشان مجروحین را مداوا می به جهاد می

 کرد.  آنان تعیین نمی

ِلُِ. 3 واُ:َتَعاَلُىُِلَقوج لَم  نََّماُ﴿َواعج
َ
ت مُجُأ ءُ ُِمنُجَُغِنمج نَََُُّشج

َ
ُُِفَأ ولَُُِخ  َسهُ ُّلِلَّ يَُولِلرَّس  َبُىَُوَِّلِ رج َتَاَمُىُالجق  َُواَلج

جَمَساِكيُِ ِبيِل﴾َُوابجِنَُُوال  03سوره أنفال، آیه  السَّ

خویشاوندان )پیامبر( و پنجم آن متعلق به خدا و پیامبرش و  آورید یک ی غنایمی که به چنگ می و بدانید که همه

 یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه است.
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ُ َف  َدهُ ُي َصج م1ٌُُلِلجَمَصاِلِح،َُبعج وِىُوََسهج َبى،َُِّلَ رج مُج2ُالجق  ِلِب،َُوَبن وَُهاِشمُ َُبن وَُوه  طَّ جم  3ُُال
شود، و یک سهم به خویشاوندان )پیامبر( و آنان بنی هاشم و  که بعد از ایشان در مصالح مسلمین صرف کرده می

اند،  بنی مطلب
ُ

ِروَُعنُج. 3 ُى:ُقَاَلَُُعبََسَة،ُبجِنَُُعمج ُُبَِناَُصّلَّ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ نَِم،ُِمنَُُبَِعيُ ُإَِلُىُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ جَمغج اُال ُفَلَمَّ
َخذََُُسلَّمَُ

َ
َِعِي،َُجنجِبُُِمنُجَُوَبَرةًُُأ ُقَاَلُُث مَُُّاْلج َُُوَلُ: لُّ مُجُِمنُجُِلََُُيِ َُُغنَائِِمك  َذاُِمثجل  ُُهى ،ُإِلَّ ُاخلج م س 

ُ .َُمرجد ودٌَُُواخلج م س  مج  2166صحیح، ابوداوود  ِفيك 

مقابل شتری از غنایم به ما نماز گزارد. وقتی که سالم داد یک  وسلم علیه اهلل صلیبن عبسه گفت: رسول اهلل  عمرو

شود مگر  ی این، برای من حالل نمی تار از پشم پهلوی شتر را گرفت سپس فرمود: از غنایم شما حتی به اندازه

 خمس، و خمس نیز در میان خودتان برگشت داده می شود.

 که گذشت.ی انفال  سوره 03ی  دلیل آن آیه. 2

َُُِعنُج. 3 بَيج ِعمُ ُبجِنُُج  طج ُقَاَلُُم  :ُ نَاَُمَشيجت 
َ
ثجَمانُ ُأ انَُُبجنُ َُوع  ولُُِإَِلُىَُعفَّ ُُِرَس  ُُاّللَّ ُ،وََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ

لجنَا وَلُُيَا:َُفق  ُُِرَس  َطيجَتُُاّللَّ عج
َ
ِلِبُُبَِنُُأ طَّ جم  تَنَا،ُال مُجَُوََنجنُ َُوتََركج لَةُ ُِمنجَكَُُوه  ِ

َُُفَقاَلَُُواِحَدة ؟ُبَِمْنج ول  ُرَس 
ُِ ُُاّللَّ َما:ُ»وََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ ِلِب،َُبن وُإِنَّ طَّ ءٌَُُهاِشمُ َُوَبن وُالم  ُُقَاَلُُ«َواِحدٌََُُشج ثَِنُ:ُاللَّيجث  ،َُحدَّ ُي ون س 

ٌُُقَاَلَُُوَزاَد، بَيج ِسمَُُِولَمُج:ُج  ُُانلَِّبَُُُّيقج ،َُعبجدُُِِْلَِنُُوََسلَّمََُُعلَيجهُُِاللُ َُصّلَّ ،ُِْلَِنَُُوَلَُُشمجس  ل 
فَ ُابجنُ َُوقَاَلُُنَوج

َحاَقُ ،َُعبجدُ :ُإِسج َُُوَهاِشٌم،َُشمجس  ِلب  طَّ جم  َوةٌَُُوال ،ُإِخج مٍّ
 
مُجُِْل ه  مُّ

 
ََُُعتَِكةُ َُوأ َة،ُبِنجت  رَّ فٌَلَُُوََكنَُُم  مُجُنَوج َخاه 

َ
ُأ

. بِيِهمج
َ
 3304بخاری  ِْل

گوید: من )که از بنی نوفل بودم( و عثمان بن عفان )که از بنی عبدشمس بود( به نزد رسول اهلل  جبیر بن مطعم می

ای( دادی اما ما را رها  وسلم رفتیم و گفتیم: ای رسول خدا! به بنی مطلب )از خمس غنیمت بهره علیه اهلل صلی

لب در خویشاوندی با شما )بنی هاشم( در یک رتبه ساختی در حالی که ما )بنی نوفل و بنی عبدشمس( و بنی مط

 وسلم فرمود: همانا بنی مطلب و بنی هاشم یک چیزاند.  علیه اهلل قرار داریم. رسول اهلل صلی

وسلم به بنی  علیه اهلل لیث بن سعد گفت: یونس به من گفت و این روایت افزود: جبیر بن مطعم گفت: رسول اهلل صلی

 سهمی تقسیم نکرد. عبدشمس و بنی نوفل هیچ

ابن اسحاق گفت: عبدشمس، مطلب و هاشم برادر مادری بودند و مادر آنان عاتکه بنت مره بود. و نوفل برادر پدری 

 آنان بود.
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مٌُ ،ُوََسهج مٌُُلِلجيَتَاَمى مٌُُلِلجَمَساِكِي،ُوََسهج بجنَاءُُِوََسهج
َ
ِبيِلُُِْل 1ُ.السَّ

سهم به واماندگان در راه. و یک سهم به ایتام، و یک سهم به مساکین، و یک
ُ

ٌل: َسمُ ُفَصج َُُوي قج ءَُُِمال  ُى2ُالجََفج ُ:ُفَِرقُ ََُخجِسََُُعَ َف  هُ ُي َصج ُىَُخ  س  َُُمنُجََُعَ َف  َُُعلَيجِهمُجُي َصج َُخ  س 
َبَعةُ َُوي عجَطىُىُالجَغِنيَمِة، رج

َ
َاِسهُُِأ َخج

َ
َقاتَلَةُُِأ ِلِميََُُمَصاِلِحَُُوِفُُلِلجم  سج جم  3ُ.ال

شود که بر آنان، خمس غنیمت صرف  شود: خمس آن بر کسانی صرف می گروه تقسیم میو مال فیء بر پنج 

 شود. شود، و چهار پنجمِ آن به جنگنجویان و در مصالح مسلمانان داده می می

 

 

ُ

 که گذشت.ی انفال  سوره 03ی  دلیل آن آیه. 3

جنگ، مالی از کفار بدست آید غنیمت شود که بدون جنگ از کفار بدست آید؛ اما اگر با  فیء به مالی گفته می. 2

 شود. نامیده می

ِلُِ. 3 َفاءَُُ﴿َماُ:َتَعاَلُىُِلَقوج
َ
ُ ُأ ُىُاّللَّ وِلََُُِعَ ِلُُِمنُجُرَس  هج

َ
َرىُىُأ ُُِالجق  ولُُِلََفِ يَُولِلرَّس  َبُىَُوَِّلِ رج َتَاَمُىُالجق  َُواَلج

جَمَساِكيُِ ِبيِل﴾َُوابجِنَُُوال  1سوره حشر، آیه  السَّ

خداوند از اهالی آبادیها برای شما فَیء قرار داده؛ پس به خدا و پیامبرش و خویشاوندان )پیامبر( و ایتام و اموالی که 

 باشد. مستمندان و واماندگان در راه متعلق می

 شود. در تحفه و نهایه آمده: تقسیم فیء بر غنیمت قیاس گرفته می

شود زیرا حکم آن  آمده؛ پس مطلق بر مقید حمل کرده میی غنیمت مقید  ی فیء، مطلق و آیه در مغنی آمده: آیه
دو،  یکی است و آن بازگشت مال از کفار به ما مسلمانان است و اگر چه در سبب با یکدیگر مغایرند که همانا جنگ 

 و عدم آن است.


