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هاي كشتار  توليد و استفاده از سالح
  جمعي از ديدگاه فقه اسالمي

  16/11/92 :دييتأخ يتار  18/7/92 :افتيخ دريتار
  *محمدجواد فاضل لنكراني  _____________________________________________________ 

  دهيچك
هـاي كشـتار جمعـي (اتمـي،      سـالح اين نوشتار در پي اثبات تحـريم سـاخت و اسـتفاده از    

اي) از ديــدگاه فقــه و اجتهــاد اســت. نخســت بيــان شــده كــه منظــور از  ميكروبــي، هســته
العـاده دارد و عـالوه بـر     هايي است كه قدرت تخريب فوق هاي كشتار جمعي سالح سالح

بـه دليـل عقـل و برخـي از      گـاه  دهـد، آن  نظاميان، افراد غيرنظامي را مورد اصابت قرار مي
اي كـه حاصـل شـده ايـن      آيات قرآن كريم و روايات شريف، استدالل شده است و نتيجه

است كه حتي در فرضي كه دشمن داراي چنين سالحي است و از آن استفاده هم بنمايـد،  
دهـد. در ايـن مقالـه ايـن مطلـب بـه        اسالم اجازه استفاده از چنين سالحي را در جنگ نمي

ضح و روشن گرديده كه، دين اسالم هرگز موافق با اين نيست كـه مسـلمانان هـر    خوبي وا
 ؛دهنـد، مرتكـب شـوند، از ايـن رو     عملي را كه دشمنان و كفار در جنگ با آنان انجام مي

گـاه   اگر كفار اسراي مسلمانان را به قتل برسانند و يا آنان را مثلـه نماينـد، هـيچ   نمونه  براي
  دهد. مثل در چنين مواردي را نمياسالم اجازه مقابله به 

  
هاي كشتار جمعي، مقابله به مثل، تقويت تسليحاتي مسلمانان، استفاده از سـم   سالح :يديكل واژگان

  در جنگ، غيرنظاميان در جنگ.
    

                                                      
  ).info@lankarani.comقم ( هياستاد خارج فقه و اصول حوزه علم* 
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  مقدمه
هميشـه آن را دنبـال    صلح و آرامش از اموري است كه فطرت پاك و غيرآلـوده انسـان  

ترديدي  ،از آرزوهاي بشر صلح و سازگاري بين ابنا و افراد بشر است. در مقابل .كند مي
نيست كه جنگ و خونريزي با فطرت اوليه انسان ناسازگار است و هر انساني بـا توجـه   

جويد. در كنار اين اصـل مسـلم و غيرقابـل     به فطرت سليم خويش از جنگ بيزاري مي
شمرند. دفـاع از   و جهاد را صحيح و الزم ميترديد، عقل و دين در شرايط خاصي دفاع 

دعوت بشر به سوي هـدايت و زدودن كفـر و    .است وطن و خانواده امري فطري ،دين
هـا از اهـداف غـايي جهـاد در      نسبت به مستضعفين از انسان شرك و ضاللت خصوصاً

جنگ كنيد  با كفار و مشركين :»و قاتلوا هم حتي ال تكون فتنه و يكون الدين هللا« ؛اسالم است
  ).193: بقره( تا زماني كه شرك و كفر از بين برود و دين خداوند حاكم شود

نجات كساني كه  .جهاد و مقاتله براي رفع فتنه و شرك و اقامه توحيد در عالم است
توانند حق را به راحتي تشخيص دهند و نيز زنان و كودكان از  فكر ضعيف دارند و نمي

ودن آنان در زمره موحدين و يكتاپرستان از اهداف ديگر چنگال كفر و شرك و داخل نم
و مالكم التقاتلون في سبيل اهللا و المستضـعفين مـن الرجـال وا لنسـاء و     «جهاد در اسالم است. 

يعني مردان  ؛گرفتار در چنگ ظلم و شركچرا در راه خدا و نجات مستضعفين  :»الولدان
  ).75: نساء( كنيد و زنان و كودكان جنگ نمي

بلكه بسط توحيد  ؛طلبي نيست اد در اسالم هرگز به منظور كشورگشايي و قدرتجه
ها براي رهنمون شدن به سوي كمال مطلـق   و فتح ابواب هدايت و دعوت نمودن انسان

است. بنابراين نبايد بين اين دو موضوع توهم ناسازگاري نمود كه از طرفي اسالم ديـن  
و پرهيز از جنگ است و از طرف ديگـر   فطرت است و فطرت به دنبال صلح و آرامش

هاي متعدد در صدر اسالم چگونه بـا فطـري بـودن     وجوب دفاع و جهاد و تحقق جنگ
صلح سازگاري دارد؟ بين اين مطلب كه از يـك سـو خداونـد رحمـت را بـر خـودش       

رحمـت   كه خاتم پيـامبران نبـي اكـرم    و يا اين» كتب علي نفسه الرحمة«واجب فرموده 
در ابتداي اسـالم   هايي كه رسول خدا لميان است و از سوي ديگر جنگبراي همه عا

چرا كه جنگ در راه خدا از مصاديق حقيقي رحمت و  ؛نمودند، ناسازگاري وجود ندارد
هـا و   گستراندن فيض عام حق تعالي براي همه بشر است. جنـگ الهـي، شكسـتن بـت    
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توان از اين اصـل مهـم    ن نميبنابراي ،ها است ها و پاك نمودن همه آلودگي زدودن شرك
كه اسالم دين صلح و رحمت است، نتيجه گرفت كه جنگ حرام است و يا اسـتفاده از  

چرا كه صلح و جنگ دو موضوع مختلف  ؛ي كشتار جمعي ممنوع و حرام استها سالح
  باشند. و هر كدام داراي شرايط خاص خود مي

  هاي كشتار جمعي . تعريف سالح1
كه بدانيم در جنگ در مواردي كه مشروع است و يا در  هستيم آن در اين نوشتار در پي

توان استفاده نمود يا اينكـه در   آيا از هر نوع سالحي مي ،دفاع در مواردي كه الزم است
ي كشتار جمعي ها سالحبه عبارت ديگر آيا استفاده از  ؟اين مورد محدوديتي وجود دارد

هـاي كشـتار    مقصود از سالح مشروع نيست؟كه امروزه وجود دارد، جايز است يا اينكه 
  .دهيم ن را توضيحيواالزم است به صورت اختصار مقصود از اين عن جمعي چيست؟

  در اين مورد چهار تعبير و مالك وجود دارد:
  هاي غير متعارف است. مقصود سالح )الف
  برد. ميهايي كه افراد غيرنظامي مانند زنان و پيران و كودكان را از بين  سالح )ب
اثـرات تخريبـي    ،هاي آينده و محـيط زيسـت   هايي كه نسبت به آينده و نسل سالح )ج

  گسترده و گاه غير قابل جبران دارد.
  اي دارد. هايي كه قدرت تخريب فوق العاده سالح )د

به اين معنـي كـه در    ؛ها هم، مراد باشد البته ممكن است اجتماع برخي از اين مالك
ا بگوييم مقصود آن است كه اوالً قدرت تخريـب بـيش از حـد    ه تعريف اين نوع سالح

داشته باشد و ثانياً بدون تفكيك و تبعيض عمل كند، يعني هم نظاميان و هم غيرنظاميان 
  را از بين ببرد.

براي پيوستن آلمان به پيمان آتالنتيـك شـمالي    1954در بيانيه توافقات پاريس سال 
فقات كه ناظر به كنترل تسليحات است اين چنـين  از پروتكل سوم توا 2ناتو در ضميمه 

هاي گسترده و يا ايجـاد مسـموميت در    هايي كه قابليت انهدام و زيان سالح«آمده است: 
  ».در زمره اين تسليحات است ،سطح وسيع را دارند

هـم قـدرت    ؛هاي كشتار جمعي دو عنـوان دخالـت دارد   در سالح ،اين تعريف بنابر
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فكيك و تبعيض، از اين رو بايد اذعان داشت كـه ايـن عنـوان    تخريب زياد و هم عدم ت
  شود.  اي و راديواكتيو مي هاي شيميايي، ميكروبي، هسته شامل سالح

هايي  سالح«المللي صليب سرخ جهاني آمده است:  از سوي ديگر در بيانيه كميته بين
تفكيـك  كه بنا به ماهيت خود و نحوه اسـتفاده از آن، موجـب آثـار مخـرب غيـر قابـل       

  ».شوند مي
بنابراين، موضوع اين نوشتار سالحي است كه آثار تخريبي آن مربوط به ميدان جنگ 

شود و عالوه بر نظاميان، افراد غيرنظـامي را نيـز مـورد تعـرّض قـرار       و زمان جنگ نمي
هاي غيرمتعارف هم تعبير بنماييم اشـكالي   دهد. البته از اين جهت اگر از آن به سالح مي

تـوان ويژگـي خاصـي را معتبـر     هاي آينده نمي نسبت به آثار تخريبي در نسل اما ؛ندارد
هاي كشتار جمعي داراي چنين  به عبارت ديگر ممكن است برخي يا تمام سالح ؛بدانيم

  آنچه در اين بحث دخالت دارد اين جهت نيست. اما ؛ويژگي باشند
عنـوان را يـك عنـوان    كشتار جمعي اين   نكته قابل توجه آن است كه تعريف سالح

دهد و به عبارت ديگر اين توهم كه ممكن است يك سالح در يك زمان  نسبي قرار نمي
هاي كشتار جمعـي باشـد و زمـان ديگـر نباشـد، يـك خيـالي اسـت          از مصاديق سالح

هاي اتمي و شيميايي و ميكروبي بـراي هميشـه و تـا آخـر از مصـاديق       اساس. سالح بي
هايي مانند موشك، خمپاره كه محـدوده خاصـي    و سالحهاي كشتار جمعي است  سالح

نمايند و نوعـاً و غالبـاً دايـره تخريـب آن محـدود بـه نظاميـان اسـت، از          را تخريب مي
  هاي كشتار جمعي خارج است. مصاديق سالح

  تبيين محل نزاع. 2
بايـد   ،هاي كشتار جمعي روشـن گشـت   بعد از اينكه به صورت اجمال مقصود از سالح

  ن محل نزاع سه جهت را روشن نماييم:براي بيا
بلكه مراحل ديگـر   ؛نيست ها سالحاين  فتنكارگر هبحث فقط در استفاده و باين اوالً 

  شود. آن از قبيل توليد و تكثير و انباشت را هم شامل مي
بايد بررسي نماييم كه با قطـع نظـر از    .1الزم است در دو مرحله بحث نماييم، ثانياً 

اي چنين سالحي است آيا توليد و يا اسـتفاده از آن از جهـت فقهـي و    اينكه دشمن دار
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بايد بحث را در فرضي قرار دهيم كه دشـمن داراي چنـين   . 2ديني جايز است يا خير؟ 
سالحي است و عالوه بر تهديد ممكن است از آن در مقابل مسلمانان استفاده نمايد، آيا 

  جايز است يا خير؟ ه از آنهاها و نيز استفاد توليد اين سالح در اين صورت
اول مشروعيت و جواز را بپذيريم ديگر مجالي بـراي  مرحله روشن است كه اگر در 

دوم در صـورتي  مرحلـه  دوم نيست و در نتيجه بحث در  مرحلهبحث از مشروعيت در 
  اول معتقد به عدم مشروعيت باشيم. مرحلهاست كه در 

ضـوابط   ،گيرد آن است كه در اين بحثثالثاً جهت ديگري كه بايد مورد توجه قرار 
چـه   بايد توجـه داشـت چنـان    اما ؛دهيم اين موضوع را مورد بررسي قرار مي اولي فقهي

دولت اسالمي در ضمن قراردادهايي متعهد به عدم توليد و استفاده باشد ديگر ترديـدي  
  د.اينيست كه بايد طبق آن قرارداد عمل نم

  عنـوان سـپر    قراردادن كودكان و زنان بـه ـ رابعاً در اين بحث نبايد از موضوع تترس
دانند، استفاده  كه در فقه آن را عملي مشروع و بلكه الزم مي ـ  براي حفظ كفار و دشمن

هاي  شود. در اثناي بحث، روشن خواهد شد كه چرا بين بحث توليد و استفاده از سالح
  ، فرق وجود دارد.كشتار جمعي و مسئله تترس

  . بررسي ادله3
  بعد از روشن شدن نكات مقدماتي بايد ادله را مورد بررسي قراردهيم:

  دليل عقل. 3ـ1
آيا از نگاه عقل چنين عملي يعني ساخت و توليد و استفاده چنـين سـالحي قبـيح    

  است يا خير؟
كـه  چـرا   ؛توان اذعان داشت كه چنين عملي از ديـدگاه عقـل قطعـاً قبـيح اسـت      مي

موجب ظلم بر بشر و نيز از بين بردن محيط زيسـت اسـت، بنـابراين     ها سالحگونه  اين
هر چند كه عنوان ظلم بر آن منطبق نباشد، ـ عقل هم به مالك ظلم و هم به مالك فساد  

دانـد و   ايـن عمـل را قبـيح مـي     ـ  كنـد  چرا كه عقل به مالك فساد نيز قبح را درك مـي 
كم عقل و حكم شرع را بپذيريم، بايد معتقد شويم كه اين چه قاعده مالزمه بين ح چنان
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  عمل در نزد شارع نيز حرام است.
  در اين استدالل سه نكته را بايد مورد توجه قرار داد:

نكته اول: ممكن است بگوييم عقل در فرضي كه از اين سالح اسـتفاده شـود حكـم    
شود و در نتيجه ايـن   مي چرا كه عنوان ظلم و فساد در اين فرض محقق ؛كند به قبح مي

ديگر توليـد و   تكند. به عبار ميكفايت ن ها سالحاصل توليد اين حرمت استدالل براي 
و فساد خارج است.  ها، از عنوان ظلممانند علم به طريقه ساخت آن ها سالحساخت اين 

تواند مورد بحث باشد كه از ديدگاه عقل ساخت چنين سـالحي كـه    آري اين جهت مي
اين احتمال وجود دارد كه در آينـده ديگـران از آن    اما ؛ن بالفعل استفاده ننمايدسازنده آ

استفاده نمايند، آيا ظلم و قبيح است يا خير؟ ظاهر آن است كه در اين صورت بـه نحـو   
توان آن را ظلم دانست و فقط ممكن است در فرضي كه سازنده علم دارد كه  مطلق نمي

بگوييم عقـل چنـين امـري را شـراكت در ظلـم و قبـيح        شود در آينده از آن استفاده مي
البته حق و انصاف آن است كه با مجرد احتمال هم عقل چنين ادراكـي را دارد؛   داند. مي

چراكه در چنين مواردي كه متعلق احتمال مهم باشد، بايد نسبت بـه آن احتمـال توجـه    
  نمود.

بداند، آن را به صـورت مطلـق   نكته دوم: آيا عقل در صورتي كه اصل توليد را قبيح 
چه براي اقتدار و يـا دفـاع و بازدارنـدگي باشـد آن را قبـيح       داند يا اينكه چنان قبيح مي

رسد كه براي اين منظور از ديدگاه عقل قبحي نيست و عقـل فقـط    ؟ به نظر ميداند نمي
  داند. استفاده را قبيح و ظلم مي توليد براي صورت

از چنين سالحي استفاده كند، آيا عقـل اسـتفاده را    نكته سوم: در صورتي كه دشمن
رسد كه عقل حتي در اين صورت هم استفاده را  داند؟ به نظر مي براي مقابله صحيح مي

تـوان   وجـه نمـي   طور كه اگر دشمن مسلمانان را مثله نمايد، به هـيچ  داند، همان قبيح مي
ه برقي من، افراد نظامي را با ارنمايد. يا اگر دش گفت عقل، مثله نمودن كفار را تجويز مي

  نمايد. توان گفت كه عقل هم براي مقابله چنين عملي را تجويز مي به قتل برساند نمي

  قرآن كريم .3ـ2
تـوان   در اين رابطه مي .در اين موضوع، الزم است آيات قرآن را مورد بررسي قرار دهيم
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  تقسيم نمود: طائفهآيات شريفه را به دو 
تي كه داللت بر اين معني دارد كه الزم است مسلمانان قدرت دفـاعي  اول: آيا طائفه

  و با تجهيز خود موجب ارهاب و رعب دشمنان شوند. و نظامي خود را تقويت نمايند
ه    وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم منْ قُوةٍ ومنْ رِباط« )الف وعـدوكُم  الْخَيلِ تُرْهبونَ بِه عـدو اللـَّ

آماده نماييد براي مسلمانان هرآنچـه را كـه    :»دونهِم لَا تَعلَمونَهم اللَّه يعلَمهم وآخَرِينَ منْ
هاي آماده تـا بـه وسـيله آنهـا      و اسب  استطاعت داريد از جهت قوت علمي و سالح

آنهـا را  شناسـيد ولكـن خداونـد     دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمناني را كه نمي
  .)60: انفال( شناسد بترسانيد مي

در اين آيه شريفه اوالً خداوند متعال بـه صـورت امـر وجـوبي واجـب فرمـوده تـا        
وجوب آمادگي براي مقابله با دشمنان » اأعدو«مسلمانان خود را آماده نمايند و از عنوان 

نيـروي  شود. نكته قابل توجه آن است كه اين وجـوب آمـادگي هـم شـامل      استفاده مي
ود و هم شامل ابزار و ادوات جنگي و بـه طـور كلـي هرچـه كـه موجـب       ش انساني مي
  شود حتي از جهت علمي و آگاهي. تقويت مي

فرمايد كه هر  يك عموميت روشني را داللت دارد. خداوند مي» مااستطعتم«ثانياً عنوان 
  مقداري كه استطاعت داريد خود را تقويت نماييد.

شـود گرچـه در    ، اطالق دارد و شـامل هرگونـه سـالح مـي    »قوة من«ثالثاً تعبير به 
روشن است كـه بـه    اما ؛برخي از روايات از آن به شمشير و يا سپر تعبير شده است

  عنوان مصداق است.
مسـلمانان را ارهـاب    ،رابعاً در اين آيه شريفه هدف از لزوم تقويت دفاعي و جنگي

دشمنان خدا و دشمنان مسلمين و كساني كه عداوت پنهان و غير آشكار دارنـد را قـرار   
شود كه اصل ارهاب يكي از اصولي اسـت كـه    از اين قسمت آيه استفاده مي .داده است

مسلمانان و بالخصوص حاكم اسالمي بايد به آن توجه داشته باشند. نكته قابل توجه آن 
توان از آيه شريفه استفاده نمود كه لزوم تقويت فقـط بـراي ارهـاب بايـد      ياست كه نم

بلكه ارهاب به عنوان يكي از فوائد و غاياتي است كه براي لزوم تقويت جنگي و  ؛باشد
دفاعي مترتب است و در نتيجه در مواردي كه در دشمنان ارهابي هم ايجاد نشود، باز از 

كـه ظهـور در مولـوي بـودن هـم دارد اسـتفاده       آيه شريفه به عنوان يك وجوب شرعي 
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  ها، مجهز نمايند. ترين سالح شود كه مسلمانان هميشه بايد خود را به قوي مي
شود كه توليد سالح اتمـي بـه    از اين آيه شريفه و اطالق آن استفاده مي ،نتيجه اينكه

ايـن وجـوب    .تجهت تقويت نيروي دفاعي و جنگي مسلمانان جايز و بلكـه الزم اسـ  
شود كه اين امر موجب ارهاب دشمنان و كساني كـه   كد ميخصوصاً در اين صورت مؤ

مانان را دارند، شود. بعداً توضيح خواهيم داد كه اگر اين كار موجـب  لقصد مقابله با مس
فساد در روي زمين و اعتداء شود، به دليل آيات دالّ بر نهي از فسـاد و حرمـت اعتـدا،    

  جايز نخواهد بود.
اي كساني كـه ايمـان    :»يها الَّذينَ آمنُواْ خُذُواْ حذْركُم فَانفرُواْ ثُبات أَوِ انفرُواْ جميعايا أَ« )ب
ايد اسلحه خويش را بگيريد و گروه گروه يا به صورت دسـته جمعـي بـه سـوي      آورده

  .)71: نساء( جهاد كوچ كنيد
يـد و بـه صـورت    يامنين فرموده است حـذر را اخـذ نم  ؤخداوند متعال خطاب به م

  كنيد. كوچگروه، گروه و يا مجموعي 
  سه احتمال وجود دارد: »حذر«در مورد كلمه 

فرمايـد از   يعنـي خداونـد مـي    ؛احتمال اول: حذر به معناي اجتناب از دشمن اسـت 
و  دشمن اجتناب كنيد و روشن است كه تنها وسيله اجتناب آن است كـه مسـلح شـوند   

  .به وسيله سالح خود را از دشمن حفظ كنند
منين اسـلحه خـود   ؤيعنـي مـ   ؛احتمال دوم: حذر به معنـاي سـالح و اسـلحه اسـت    

  اند. نمودهو تطبيق حذر را به سالح تفسير  باقررابگيرند. در روايتي امام 
  .داشته باشد نظر به اسلحهاينكه احتمال سوم: حذر به معناي آمادگي است بدون 

كنيم و طبـق احتمـال سـوم     احتمال اول سالح را از مفهوم و فحوي استفاده ميطبق 
ديگر آيه شريفه داللت بر سالح ندارد؛ بلكه داللت بر لزوم آمادگي تام براي خـروج بـه   

  طبق احتمال دوم، معناي مطابقي آيه شريفه همان سالح است. اما ؛جهاد دارد
كه اطالق آيه شريفه داللت بـر تهيـه هـر     توان ادعا نمود بنابر احتمال اول و دوم مي

نوع سالحي از جمله سالح اتمي و شيميايي دارد نكته قابـل توجـه آن اسـت كـه آيـه      
شريفه در مقام بيان اين مطلب است كه مسلمانان بايد براي مقابله با كفار خود را مجهز 

قابلـه بـا آنـان    اي مناسب براي م ن معني است كه مسلمانان بايد اسلحهه آنمايند و اين ب
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داشته باشند و در نتيجه اگر آنان داراي سالح اتمي و شـيميايي هسـتند، مسـلمانان هـم     
  چنين سالحي را دارا باشند.

  الي را مطرح و پاسخ دهيم:ؤدر اين قسمت الزم است س
را نبايد بر سالح متعارف حمل كرد و در نتيجه ديگـر  » حذر«ال: آيا اطالق كلمه ؤس

  ارف مانند سالح اتمي و شيمايي و ميكروبي نشود؟شامل سالح غيرمتع
اينكه فقهـا   ،جواب: حمل مطلق بر متعارف خالف صناعت اجتهاد است و شاهد آن

در استنباط خود در مسائل مختلف فقهي، مطلق را بر همان معناي عـام و شـمول خـود    
امـر، آن   كننـد. علـت ايـن    گاه آن را محدود به افراد متعارف نمي نمايند و هيچ حمل مي

اي  است كه تعارف از اسباب انصراف نيست. اين بحث را به صورت مفصـل در رسـاله  
  ايم. ايم توضيح داده كه پيرامون كفايت تلسكوب در رويت ماه نگاشته

توان در مقابل اين اطالق، ادعا نمود كه قرينه بر تقييـد   با قطع نظر از تعارف مي آري
و  ز مجمــوع روش و ســيره پيــامبر اكــرموجــود دارد و آن قرينــه ايــن اســت كــه ا

كند كه نوعاً و  كنيم كه اسالم سالحي را تجويز مي ها استفاده مي در جنگ اميرالمومنين
عادتاً جنگ بر آن متوقف است. به عبارت ديگر اسالم سفارش نموده كـه در جنـگ بـه    

قرينـه   امـر، يـن  ها، ديوانگان، درختان، منازل نبايد تعرضي شـود. ا  ها، بچه پيرمردها، زن
روشني است بر اين كه سالح در جنگ نبايد طوري باشد كه افراد خارج از دايره جنگ 

هاي آن اينكه غيرنظاميـان   را شامل شود و در نتيجه سالح اتمي يا شيميايي كه از ويژگي
  شود، مشمول اين آيات نخواهد بود. را شامل مي

جنـگ   :»تُّموهم وخُذُوهم واحصرُوهم واقْعدواْ لَهم كُلَّ مرْصـد فَاقْتُلُواْ الْمشْرِكينَ حيثُ وجد«ج: 
كنيد با مشركين هركجا كه آنان را يافتيد و آنان را بازداشت و محاصره كنيـد و در همـه   

  ).5: توبه( جا در كمين آنان بنشينيد
دائماً در كمين اين آيه شريفه داللت روشن و صريحي دارد بر اين كه مسلمانان بايد 

ترهبـون بـه   «تر از تعبيـر   تر و قوي به مراتب مهم» واقعدوا لهم كل مرصد«كفار باشند. تعبير 
توان گفت اطالق اين تعبير شامل هر نـوع سـالحي خواهـد     است. از اين رو مي» عدواهللا

شود كه مسلمانان به هر طريـق ممكـن    عالوه بر اين، از مجموع اين آيه استفاده مي بود.
عم از بازداشت و محاصره و كمين كردن، بايد با مشـركين مقابلـه و جنـگ كننـد و در     ا
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تـوان   شود كه در مقابله با مشركين مي توان ادعا نمود كه اين مالك استفاده مي نتيجه مي
  به هر طريقي تمسك جست و از هر سالحي استفاده نمود.

معني كه فساد امـري اسـت    دوم: آياتي كه داللت بر حرمت فساد دارد. به اين طائفه
  توان به اين آيه شريفه استناد نمود:  مي طائفهخداوند متعال، در اين  .مبغوض

»      اد الفَسـ ب حـالَ ي اللّـهـلَ والنَّسـرْثَ والْح ـكلهيا ويِهف دفْسيضِ لي األَرى فعلَّى سإِذَا تَوو  :»و
دار مقامي شوند بكوشد در زمين تا فساد كنـد و كشـف و نسـل را بـه      هنگامي كه عهده

  . )205: بقره( هالكت رساند و خداوند فساد را دوست ندارد
شوند، تمام  اي هنگامي كه در روي زمين حاكم مي اين آيه شريفه داللت دارد كه عده

بشر است، سـپس خداونـد بـه     تالش آنان افساد در زمين و از بين بردن زراعت و نسل
فرمايد: خداوند فساد را دوسـت نـدارد. از آيـه شـريفه      قاعده مي به صورت نحو كلي و
شود كه هر عملي كه موجب فساد شـود مبغـوض خداونـد متعـال اسـت و       استفاده مي

چرا كه عالوه بـر افـراد    ؛ي اتمي و شيمايي موجب فساد استها سالحروشن است كه 
ثيرگـذار  أهـاي آينـده ت   برد و عالوه در نسـل  يرنظاميان را از بين ميجنگجو، ديگران و غ

  است و موجب تخريب حرث و محيط زيست است.
وإِذَا قيلَ لَهم الَ تُفْسدواْ في األَرضِ قَالُواْ إِنَّما نَحنُ «فرمايد:  مي 11در سوره مباركه بقره آيه 

نـان كـه در زمـين فسـاد نكنيـد در جـواب       شـود بـه آ   و هنگامي كه گفته مي :»مصلحونَ
شود كه مسـئله فسـاد    از اين آيه فهميده ميكنندگان هستيم.  گويند ما از گروه اصالح مي

در روي زمين هميشه مورد نهي و تحريم بوده است. بنـابراين اگـر در برخـي از آيـات     
كـه   خداوند متعال فرموده است كه فساد را خداوند دوست ندارد، بـدين معنـي نيسـت   

چرا كه اوالً عدم حب در اصطالح قـرآن بـه معنـاي مبغـوض      ؛فساد امري مكروه است
بودن است و ثانياً در برخي از آيات مسئله فساد مورد نهي و تحريم قرار گرفتـه اسـت.   

تجعـل فيهـا مـن    أ«در جريان خلقت آدم مالئكه در اعتراض به خداوند عرض نمودند كه 
كنـد   آوري كه در آن فساد مي وجود مي هدر زمين كسي را ب آيا :»يفسد فيها و يسفك الدماء

شود كه ممنوعيت فساد امري مسلم در نزد مالئكه الهي  نمايد. معلوم مي و خونريزي مي
  نيز بوده است.

كساني كه فسـاد در   :»ويفْسدونَ في األَرضِ أُولَـئك هم الْخَاسرُونَ«فرمايد:  مي 27در آيه 
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شـود كـه    كارند. بنابراين از قرآن به خوبي اسـتفاده مـي   كار و زيان خسرانكنند  زمين مي
  فساد امري است محرّم و مبغوض.

اول وجود دارد.  طائفهدوم و  طائفهبحث مهم فقهي آن است كه چه نسبتي ميان اين 
شود كـه مسـلمانان    اين ميآيا نتيجه اولي است؟ و بعد از تقييد  طائفهآيا اين آيات مقيد 

 نتيجـه ايـن اسـت كـه    يا  ،موظفند خود را مجهز به سالحي كنند كه موجب فساد نباشد
اساساً مسئله جهاد و دفاع كه مستلزم قتل و جرح و نابودي اسـت، هرچنـد بـه حسـب     

اهللا را پيدا كنـد، ديگـر از عنـوان فسـاد      هنگامي كه عنوان في سبيل اما ؛ظاهر فساد است
سالح اتمي به قصـد دفـاع و احيـاي ديـن نباشـد از      چه  چنان بنابراينشود و  خارج مي

  اگر به اين عنوان باشد، ديگر از مصاديق فساد نخواهد بود.  اما ؛مصاديق فساد است
  زيرا: ؛رسد كه صناعت علمي و فقهي اقتضاي معناي دوم را دارد به نظر مي

اين آيـات  اوالً در تقييد الزم است عرفاً مقيد، مبين دليل ديگر باشد و اين جهت در 
ثانياً در آيه شريفه خداوند در مقام مذمت كساني است كه بعد از حكومت  وجود ندارد.

و تسلط، سعي آنها در زمين فساد حرث و نسل است. در نتيجه اگر گروهي بخواهند از 
تهيـه اسـلحه    امـا  ؛حكومت و قدرت، فساد را دنبال نمايند اين مـذموم و محـرم اسـت   

د بلكه براي ارهاب باشد و يا براي غلبه مسلمانان بر كفار باشد چه براي فساد نباش چنان
  ديگر از مصاديق فساد نخواهد بود.

اول باشد و براي تقييد بايد همان نكتـه   طائفهتواند مقيد  دوم نمي طائفه ،نتيجه اينكه
تـوان   اولي ذكر نموديم مورد توجه قـرار دهـيم. بنـابراين مـي     طائفهاي را كه در  و قرينه
از نظر قرآن كريم دليلي براي اسـتفاده از سـالح اتمـي و يـا شـيميايي نـداريم و        گفت
دوم را به عنوان تقييد دسته اول قرار دهيم نهايت چيزي كه استفاده  طائفهچه آيات  چنان
شود آن است كه استفاده از سالح شيميايي و اتمي چون موجب فسـاد اسـت جـائز     مي

  ه و ساخت سالح اتمي و شيميايي ندارد.ديگر داللت بر منع تهي اما ؛نيست
  :سؤال دوپاسخ به 

  پاسخ داده شود: سؤالدر اين قسمت نيز الزم است به دو 
توان در فرضي كـه دشـمن داراي سـالح اتمـي اسـت و بـا آن        سؤال اول: آيا مي
ا       «كند به آيه شريفه  مسلمانان را تهديد مي ثْـلِ مـبِم ه لَيـواْ عتَـدفَاع كُملَـيى عتَـدنِ اعفَم
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كُملَيى عتَدپس هركس كه به شما تعدي و تجاوز كرد شما هم به مثل همـان بـه    :»اع
، تمسك نمود و نتيجه گرفت كه بـه مقتضـاي آيـه بـراي     )194: بقره( او تعدي كنيد

را تهيه نمايند؟ و نيـز در صـورتي    مقابله به مثل مسلمانان مجاز باشند چنين سالحي
توان گفت مسـلمانان هـم    كه كفار از اين وسيله استفاده نمايند آيا به مقتضاي آيه مي

  توانند استفاده نمايند؟ مي
  جواب:

محقق شده  بر كسي در موردي است كه ظلم و اعتدابر حسب ظاهر اوالً آيه شريفه 
مصاديق اعتدا نيست. بنابراين فرض اول  ي اتمي ازها سالحباشد، بنابراين مجرد داشتن 

فرض دوم كه كفار از ايـن سـالح اسـتفاده نماينـد      اما ؛از مدلول آيه شريفه خارج است
توان  نمي اما ؛بايد گفت آيه شريفه در مقام داللت بر مشروعيت اصل مقابله به مثل است

هـاي   اگـر دشـمن زن   توان استفاده كـرد  از آن اطالقي را استفاده نمود. از آيه شريفه نمي
كـار را انجـام    مسلمانان را اسير كرد و آنها را به قتل رساند، مسلمانان نيز بتواننـد همـين  

شود كه اگر دشمن سـربازهاي مسـلمانان را    دهند همچنان كه از آيه شريفه استفاده نمي
نمـود كـه   تـوان اسـتفاده    مثله كرد، آنان نيز بتوانند سربازان آنان را مثله نمايند و نيز نمي

چه كفار، آب مسلمانان را مسموم نمودند، مسلمانان هم بتوانند چنين عملـي را بـه    چنان
عنوان مقابله به مثل انجام دهند. بنابراين آيه شريفه اطالقي ندارد و فقـط در مقـام بيـان    

  است. و به صورت اجمال اصل مشروعيت مقابله به مثل في الجمله
 اي باشـد  ريفه ظهور در اين دارد كه اعتدا بايد به گونهثانياً بعيد نيست بگوييم آيه ش

 كه مسلمانان زائد بر آنان اعتدا ننمايند يعني آيه شريفه در مقام نفي اعتداي زائـد اسـت.  
  قرينه اين ادعا آن است كه در دنباله، امر به تقوي فرموده است (واتقواهللا).

تـوانيم   باز در مقام پاسخ مينظر نماييم،  چه از جواب اول و دوم صرف ثالثاً چنان
بگوييم همين آيه شريفه اعتداء به مثل محكوم ادله حرمت فساد اسـت و بـه وسـيله    

شود كه اعتداء به مثل در صـورتي مشـروع و    شود و نتيجه اين مي اين ادله تفسير مي
چه بـه آن منجـر شـود، ديگـر      صحيح است كه منجر به فساد در زمين نشود و چنان

  ود.جايز نخواهد ب
وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذينَ يقَـاتلُونَكُم والَ تَعتَـدواْ   «بقره:  190سؤال دوم: آيا از آيه شريفه 
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در  اما ؛كنند جنگ كنيد در راه خدا با كساني كه با شما جنگ مي :»إِنَّ اللّه الَ يحب الْمعتَدينَ
. در ايـن آيـه   وند تجاوزكاران را دوست نداردزيرا خدا ؛اين عمل تجاوز و تعدي نكنيد

نهي از اعتدا و زياده از حد عمل نمودن در جنگ با كفار شده است و به صـورت كلـي   
تـوان   فرموده است كه خداوند معتـدين و تجاوزكـاران را دوسـت نـدارد، بنـابراين مـي      

رمـت و  هاي كشتار جمعي از موارد اعتـداء اسـت و در نتيجـه ح    استفاده نمود كه سالح
  ممنوعيت آن را استفاده نماييم؟

  اند: دو احتمال داده» التعتدوا«جواب: مفسران در كلمه 
مراد نهي از اعتداي به غير جنگجويان است، يعني نسـبت بـه غيـر مقـاتلين و      )الف

غيرجنگجويان، ظلم و ستم ننماييد و فقط با كفار و مشركيني جنگ كنيـد كـه در حـال    
اند كه مـراد   نقل نموده عباس ابناز  ابي حاتم ابنو  قندر ابنو  جرير ابنجنگ با شما هستند. 

السلم فان  اليكم تقتلوا النساء والصبيان و الشيخ الكبير وال من القي ال«اين است كه » ال تعتدوا«از 
كننـد (و يـا    زنان و كودكان و پيرمردها و كساني كه به شما سالم مـي  :»فعلتم فقد اعتديتم

  ايد. شوند) را نكشيد و اگر انجام دهيد اعتداء و تعدي نموده تسليم مي
كننـد نبايـد    بر حسب اين احتمال حتي نسبت به مرداني از كفار كـه جنـگ نمـي   

  اعتدا شود.
مسلمانان بايد براي جهاد، قبالً از كفـار   .1مراد نهي از اعتدا در سه مورد است:  )ب

ت به اسالم با آنان بجنگنـد از مصـاديق   دعوت به اسالم نمايند در نتيجه اگر بدون دعو
با كودكان  .3 .هستند جنگ ننماييد پيمان و هم با آنهايي كه با شما معاهد .2 .اعتدا است

  ها و پيرمردها نجنگيد. و زن
بلكـه نهـي از    ؛يك از اين دو احتمال به تنهايي صحيح نيست رسد كه هيچ به نظر مي

كند، يعني هر چيزي كه  هرگونه اعتدا نهي مي ازآيه شريفه اعتدا يك نهي مطلق است و 
از  يـا  ها و ين جهت، اين نهي شامل نهي از تخريب ساختمانه اصدق كند. ب بر آن اعتدا

مسموم نمودن آنها و يا بستن آب بـه روي كفـار و مشـركين نيـز      يا بردن درختان و بين
 بـارز و واضـح   يقي كشتار جمعي از مصادها سالحتوان گفت استفاده از  ميو شود،  مي

  اعتدا است كه مورد نهي و تحريم قرار گرفته است.
و نظاير آن بـه ايـن   » واعدو لهم مااستطعتم من قوة«توان گفت آيه شريفه  نتيجه آنكه مي
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اي مسلمانان الزم است خود را تقويت نمايند كه  شوند يعني تا اندازه آيه شريفه مقيد مي
  عنوان اعتدا بر آن صدق نكند.

را تقييـد  » واعـدوا لهـم  «توانـد آيـه    ر روشن ساختيم كه آيات حرمت فساد نميت پيش
توانـد آيـه    آيه نهي از اعتداء كه در مورد جنگ و جهاد است، بـه خـوبي مـي    اما ؛نمايد

  را تقييد بزند.» واعدوا«
تا اين قسمت از بحث روشن شد كه از نظر عقل و قرآن كريم نه تنها دليلي بر جواز 

نهـي از اعتـدا    ،ي كشتار جمعي را نداريم، بلكه مقتضاي آيات قـرآن ها سالحاستفاده از 
  توان استفاده نمود. را مي ها سالحاست و از آن حرمت استفاده از اين 

  . روايات3ـ3
  در اين بحث الزم است سه دسته از روايات را مورد بحث قرار دهيم:

جنگجويان يعني كودكـان،   دسته اول: رواياتي كه داللت بر عدم جواز تعرّض به غير
هاي اسالم  زنان، سالخوردگان، حيوانات، ديوانگان را دارد. اين امر از امتيازات و ويژگي

چرا كه در فكر يهود و روش آنان خالف اين مطلب آمده است. آنان معتقدند كه  ؛است
بـه   چه سربازان بر شهري وارد شوند بايد ساكنين آن را با لبه تيـغ  در هنگام جنگ چنان

قتل برسانند و هرچه را كه يافتند حتي حيوانات را هم نابود كنند. در اسالم سـربازان و  
  لشكريان حق ندارند افراد غير جنگجو را از بين ببرند.

  اند: فرموده صادقامام 
اهللا عزوجل في خاصة نفسـه ثـم فـي     يسرية أمره بتقو يأميرا علكان اذا بعث  إنّ النبي

وا وال تغلّ يقول: اغزوا بسم اهللا وفي سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا وال تغدروا،ثم  اصحابه عامة
النخل، وال تغرقوه بالمـاء، وال   لوا وال تقتلوا وليدا، وال متبتال في شاهق، وال تحرقواوال تمثّ

امير بـر  «اي كه به عنوان  به فرمانده رسول خدا :تقطعوا شجرة مثمرة، وال تحرقوا زرعا
ردند عالوه بر توصيه به تقواي الهي در جنگ نسبت به خصـوص  ك منصوب مي» جنگ

فرمودند: جنگ را با نام خدا و در راه آغاز كنيد و فقط بـا   فرمانده و عموم لشكريان مي
كساني كه كفر به خدا دارند مقاتله كنيد و نقض عهـد نكنيـد و خيانـت نكنيـد و مثلـه      

زخمي و مجروح هسـتند را نكشـيد و درختـان    ننماييد، كودكان را نكشيد و كساني كه 
نخل را آتش نزنيد، كفار را در آب غـرق نكنيـد، درختـان ثمـره دار را قطـع نكنيـد و       
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، 5، ج1407كلينـي،   / 2ح، 138، ص6ج، 1407، (طوسـي  ها را نيز آتش نزنيـد  زراعت
  .)58، ص15، ج1409حرّعاملي،  / 8ح، 29ص

هـاي اتمـي، از نظاميـان و جنگجويـان      چه سالحي مانند سـالح  چنان كهنتيجه اين
اسـتفاده از   تعدي كند و شامل غير آنان شود بر حسب اين فرمايش رسـول خـدا  

  آنها جايز نيست.
از كشــتن زنــان و كودكــان حتــي در  در برخــي ديگــر از روايــات رســول اكــرم

معافيت اند كه علت  نقل فرموده از پيامبر اكرم صادقاند: امام  دارالحرب نهي فرموده
  زنان و كودكان از پرداخت جزيه، عدم جواز كشتن آنها حتي در منطقه دارالحرب است.

قتل كودكان، زنان، ديوانگان هرچند «آورده است:  لمعهشهيد اول در كتاب الجهاد از 
در حال جنگ كمك رسانند جايز نيست مگر در موارد ضرورت و مقصود از ضـرورت  

  ».ر قراردادن استدر كالم ايشان همان تترس و سپ
نقـل   عمـار  بـن  معاويـه از  ابي عمر ابناز پدرش از  ابراهيم بن عليدر روايتي كه كليني از 

كان نقل كرده است:  صادقاز امام  ابوحمزه ثماليكنم  كند كه او گفته است گمان مي مي
اللَّه وباللَّه وفي  سيروا بسم ثم يقول: إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديهاللَّه رسول

صـبياً وال   ال تقتلوا شيخاً فانياً وال و وا وال تمثّلوا وال تغدروااللَّه، ال تغلّ سبيل اللَّه وعلى ملّة رسول
، 1407، كلينـي  / 1ح، 138، ص6ج، 1407 ،(طوسـي  امرأة وال تقطعوا شجراً إلّا أن تضطرّوا إليهـا 

  ).58، ص15ج، 1409، حرّعاملي / 1ح، 27، ص5ج
صورت اضطرار را استثنا فرموده است و مـراد   در اين روايت در آخر رسول خدا

  از اضطرار همان تترس است كه بعدا به آن خواهيم پرداخت.
بـه  آنـان  از سـوزاندن   مربوط به خود جنگجويان اسـت امـا،   دسته دوم: رواياتي كه

  وسيله آتش نهي كرده است.
كفار  : »ال تعذبوا بالنار ال يعذب بالنار الّا ربها: ل اهللاقال رسو«عن ابيه قال:  مسـعود  بن عبداهللا

، 1407(طوسـي،   كنـد  را به آتش نسوزانيد؛ چرا كه فقط خداوند به وسيله آتش عذاب مـي 
شود كه مسـلمانان در مقـام غلبـه و از بـين بـردن       ، از اين روايت استفاده مي)143، ص6ج

استفاده كنند، به عبارت ديگر مجاز نيسـتند كفـار را   اي  دشمن، مجاز نيستند كه از هر وسيله
  هاي كشتار جمعي، به مراتب شديدتر از سوزاندن است. بسوزانند. روشناست كه سالح
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ل ياي را استفاده كنيم و آن اينكـه در اسـتفاده از وسـا    توانيم ضابطه از اين روايت مي
ي كشتار جمعـي عنـوان   ها سالحجنگي بايد از آالت و وسايل متعارف استفاده نماييم و 

  متعارف را ندارد.
  دسته سوم: رواياتي كه داللت بر ممنوعيت و حرمت استفاده سم در بالد مشركين دارد.

نهي أن يلقي السم في بـالد   إنّ النبي: «، عن عليعبداهللا ، عن جعفر، عن ابيسكونيعن 
اند كه مسلمانان بـراي   نهي فرموده . پيامبر)177ص، 19ج، 1410، (مجلسي »المشركين

از بين بردن كفار، سم را در بالد مشركين قرار دهنـد. از ايـن روايـت بـه طريـق اولـي       
  شود. ي كشتار جمعي استفاده ميها سالححرمت استفاده از 

) بعد از اينكه كالم محقق را نقل نموده 67، ص21، ج1404نجفي، ( جواهرصاحب 
و  غنيـه در  ابـن زهـره  و  ة   نهايفرموده: شيخ در » مويحرم القاء الس«كه ايشان فرموده است: 

و  دروسو شـهيد اول در   ارشادو عالمه در  مختصر النافع، محقق در سرائر در ادريس ابن
انـد بـه    و بسياري از فقها، حرمت القاي سم را مقيد نموده جامع المقاصدمحقق ثاني در 

صورتي كه اضطرار در كار نباشد و يا غلبه و فتح مسلمانان بر آن متوقف نباشد. سـپس  
كند كه القاي سم  نقل مي اسكافيو  مبسوطو  روضهو  لمعهو  تذكرهو  تحريرو  قواعداز 

چراكه از نظـر سـند    ؛اند را حمل بر كراهت نموده سكونيكراهت دارد و نهي در روايت 
ان السكوني مقبول الرواية بل حكي االجماع «رد اين مطلب فرموده: ضعيف است، سپس در 

  .»علي العمل باخباره
سپس بعد از رفع اشكال سندي فرموده است اين روايت داللت بر حرمت القاي سم در 
بالد مشركين دارد و علت حرمت آن است كه القاي سم در بالد آنان مستلزم قتل اطفـال و  

اگر سـم را بـراي از    اما ؛باشد كنند مي اناني كه در آنجا زندگي ميزنان و پيران و حتي مسلم
  شود. بين بردن كفار جنگجو استفاده كنند ديگر از روايت حرمت آن استفاده نمي

بل قد يتوقف في الجواز فـي االول وان توقـف   «فرموده است:  اول سپس به صورت ترقي
 ».الفتح عليه الطالق الخبر المزبور

بـالد   هرچند ولو پيروزي مسلمانان متوقـف بـر القـاي سـم در آن     در بالد مشركين
  پيروزي) دارد. باشد، اطالق روايت داللت بر عدم جواز حتي در اين صورت (توقف

بل إن كان هو المـراد مـن الضـرورة فـي     «فرمايد:  كند و مي سپس ترقي دومي مطرح مي
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كـه حرمـت القـاي سـم را در      چه كسـاني  يعني چنان». عبارة من قيد أمكن منعه لذلك ايضاً
اند، اگر مقصود از ضرورت، توقـف پيـروزي مسـلمانان بـر      مورد ضرورت استثنا نموده

توان اين نظريه را بـا چنـين    اي جز القاي سم نباشد، مي كفار باشد و براي پيروزي چاره
  اطالقي منع نمود.

اطالق  چنين گفت: گرچه ظاهر اين حديث در توضيح كالم صاحب جواهر بايد اين
دارد و طبق قواعد اصولي بايد با دليل مقيد آن را تقييد زد، يعني بـا ادلـه اضـطرار بايـد     

ايشان معتقدند كه خصوص اين اطالق قابـل تقييـد    اما ؛بتوانيم اين اطالق را تقييد بزنيم
با توجه به اين جهات نيز نهي فرمـوده اسـت و بـه عبـارت      زيرا رسول خدا ؛نيست

بـا   ديگر غالباً مسئله القاي سم در موارد ضرورت و اضطرار بوده است و رسول خدا
اند القاي سـم در بـالد    توجه به همين جهت نهي فرموده است و به صورت كلي فرموده

د بـه عبـارت ديگـر    مشركين جايز نيست حتي اگر پيروزي مسلمانان بر آن متوقف باشـ 
  چنين روايتي به مثابه دليل حاكم است و چنين دليلي قابليت تقييد را ندارد.

  . فرق ميان اين بحث و مسئله تترس4
چه زنـان   آري اگر مسئله تترس كه يك اضطرار خاصي است، در ميان باشد، يعني چنان

غيـر از كشـتن    و كودكان را كفار، سپر براي خود قرار دهند، در اين صورت هيچ راهي
آنها نيست. بر خالف موضوع محل بحث كه ارتباطي به تترس ندارد و مـرتبط بـه ايـن    

كه كفار، زنان و كودكان را سپر قرار داده  است كه مسلمانان براي غلبه بر كفار بدون اين
اسـتفاده   سـكوني توانند القاي سم كنند و آنان را از بـين ببرنـد. از روايـت     باشند، آيا مي

  د كه چنين عملي هرچند منجر به پيروزي مسمانان هم بشود جايز نيست.شو مي
كـه در   فرق ديگر آن است كه در مسـئله تتـرس محـدوديت وجـود دارد، در حـالي     

  توان براي آن محدوديتي را تصور نمود. ي كشتار جمعي نميها سالح
داريم كـه  گيريم كه در ميان ادله و روايات، يك قاعده كلي ن از اين قسمت نتيجه مي

بتوان از آن استفاده كرد كه هر عملي كه موجب غلبه و فتح مسـلمانان باشـد، انجـام آن    
جايز باشد. اگرچه در كلمات فقها چنين تعبيري وجود دارد كه هرآنچه كه فتح و غلبـه  

ممـا يتوقـف   «توان در جنگ استفاده كرد، تعابيري نظير اين كه:  بر آن متوقف است را مي
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با مالحظه ادلـه   اما ؛»مما يرجي به الفتح«يا » االسالم ةحفظ بيض مما يتوقف عليه«ا ي» عليه الفتح
  اي در ميان نيست. رسيم كه چنين قاعده به اين نتيجه مي

يعنـي  » كل مـا يرجـي بـه الفـتح    «بايد دانست كه ما يك روايت معتبر بر اين معني كه 
رسـد كـه در    ي بـه نظـر مـي   هرآنچه پيروزي بر آن متوقف است جايز باشد، نداريم. حت

ي كشـتار  ها سالحفرض تزاحم بين اين دو امر (كه از طرفي اگر پذيرفتيم كه استفاده از 
اسالم بـر اسـتفاده   اساس چه غلبه مسلمانان يا حفظ  جمعي حرام است و از طرفي چنان

الزم از آن توقف داشته باشد) دليلي نداريم كه مسلمانان براي حفظ اسالم، بتوانند و يـا  
لي كه مشروع اسـت الزم  يره وسايبلكه حفظ اسالم در دا ؛باشد هر عملي را انجام دهند

اسـالم   اسـاس توان از ادله استفاده كرد اينكه ما موظف به حفظ  . آنچه را كه ميباشد مي
طور نيست كه حفظ اسالم در صورتي كه  داند هستيم و اين اي كه شرع جايز مي رهيدر دا

ن و بچه كفار متوقف باشد، الزم باشد. به هر روي، صـاحب جـواهر   به كشتن هزاران ز
) تصريح دارد بر اينكه خالفـي بـين فقهـا در ايـن مطلـب      65، ص21، ج1404نجفي، (

توان از عبارات فقها استفاده نمود كه متعرض ايـن كبـراي كلـي     كه نمي در حالي ؛نيست
  اند. ف نمودهشده باشند و روشن نيست كه ايشان چگونه ادعاي عدم خال

  توان از قاعده تقديم اهم بر مهم استفاده كرد؟ آيا در اين بحث مي
توانيم به قاعده اهم و مهم تمسك نماييم.  بايد توجه داشت كه در چنين موردي نمي

به نظر نگارنده، شارع در مواردي به اين قاعده عمل نكرده است و دليلي بـر ضـرورت   
نداريم. مثالً در موردي كه دو نفر در حال غرق شدن  اي در تمام فقه اجراي چنين قاعده

هستند كه يكي مجتهد است و ديگري بي سواد، ترديدي نيست كه نجات عـالم اهـم از   
به بداهت فقه روشن است كه در چنين موردي مكلف مخيـر اسـت.    اما ؛غير عالم است

كلي جـاري   معناي اين مطلب آن است كه شارع قاعده تقديم اهم بر مهم را به صورت
  داند و چه بسا در مواردي بر خالف آن نظر داده است. نمي

  . تقديم روايت سكوني بر حكم عقل4ـ1
چه كسي معتقد باشد كه از نظر عقل در مقام  اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه چنان

گـوييم بـر فـرض     ي كشتار جمعي جايز است، ما در مقابل ميها سالحدفاع، استفاده از 
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داللت بر منع و حرمت دارد و در چنـين مـوردي    سـكوني رش چنين مطلبي، روايت پذي
يم. در جاي خود در مباحـث اصـولي روشـن اسـت كـه      يبايد طبق اين روايت عمل نما

 امـا  ؛مالك احكام شرعيه اوسع از مالكات عقلي است و اگر هم به نظر عقل مباح باشد
اند و بدين جهت بيان نموديم كـه  د شارع طبق مالكات خودش چنين عملي را حرام مي

  را نپذيرفته است.» االهم فاالهم«شارع در چنين مواردي قاعده 

  . پاسخ به يك توهم4ـ2
ممكن است برخي توهم كنند در صورتي كه دفاع از دين و مسلمين و ارهـاب دشـمن،   
متوقف بر توليد چنين سالحي باشد و از طرفي خود دشمن داراي چنين سالحي اسـت  

دهد به طوري كه دارا بودن دشمن نسبت به  مسلمانان را مورد ترس و ارعاب قرار ميو 
چـه بگـوييم توليـد آن حـرام      شود، چنان اين سالح موجب خواري و ذلت مسلمانان مي

كه در ادله اذالل مسلمانان و قبـول   شود در حالي است اين امر موجب ذلت مسلمانان مي
فرموده  و حرمت قرار گرفته است. اميرالمؤمين عليذلت از ناحيه خود آنان مورد نهي 

) و نيـز  51البالغه، خطبه (نهج »نيموتكم قاهر يف اةيوالح نيمقهور اتكميح يفالموت ف« :است
ـ  يابيالذلة  هيهات منا«فرمود:  علي بن حسين  »حجـور طابـت وطهـرت    ياهللا ذلك ورسوله عل

حرمت اذالل نفـس داللـت بـر جـواز     )، و خالصه اينكه ادله 166تا]، ص [بي ،مسعودي(
  ها را دارد. توليد اين سالح

گوييم، اين نوع استدالل غير فني و دور از واقعيـت اجتهـاد    در جواب اين توهم مي
اي بـين احكـام    است؛ چراكه اوًال در مباحث اصول فقه ثابت و روشن است كه مالزمـه 

هـا نيسـت و بـه عبـارت      يعني حرمت اذالل نفس مستلزم جواز توليد اين سالح ؛نيست
خاص آن نيست و ثانياً نداشتن چنين  ديگر نهي از شيء مستلزم وجوب و يا جواز ضد

بلكه برعكس فريـاد بـر عـدم جـواز توليـد چنـين        ؛سالحي الزمه آن قبول ذلت نيست
آميز اسالم  سالحي و وادار نمودن ديگران و ساير ملتها بر اين حكم خود از احكام عزت

چنين اسـت. اسـالم ديـن هـدايت و      كه حرمت قتل اطفال و زنان اين طوري است همان
اين حكم يعني جايز نبودن توليد چنين سـالحي، خـود موجـب هـدايت      .رحمت است

جامعه بشري و تكريم مجموعه بشريت است چگونه خيال نمـاييم ايـن حكـم موجـب     



 

ي / 
الم

 اس
وق

حق
اني

كر
ل لن

اض
د ف
جوا

مد
مح

 

26 

  ذلت مسلمانان خواهد شد!!!
ر مقابل فحش، فحش نـدهيم موجـب   چنين توهمي نظير اين است كه بگوييم اگر د

  شود، پس بايد قائل به جواز فحش در مقابل فحاش شويم!! ذلت انسان مي

  بررسي روايات منجنيق. 4ـ3
توان جـواز اسـتفاده از    ممكن است اين پرسش مطرح شود كه آيا از روايات منجنيق مي

  ي كشتار جمعي را استفاده نمود؟ها سالح
و يجوز محاربة العدو بالحصار و منع السابلة دخوالً «ست: آورده ا شرائعمرحوم محقق در 

عـالوه   جواهرصاحب ». و خروجاً و بالمناجيق و هدم الحصون و البيوت و كلما يرجي به الفتح
تفنگ، قنابل، اطواب، باروت و رها نمودن عقرب، مارهاي كشـنده و يـا    ،بر موارد فوق

و سپس قطع اشـجار و پرتـاب آتـش و    سائر حيوانات درنده را به مناجيق ملحق نموده 
رها نمودن آب يا بستن آب براي اماته و كشتن را ملحق نموده است. مرحوم محقق در 

و  فتوا بـه كراهـت داده اسـت    رها نمودن آب،و كردن آتش  پرتسه مورد قطع اشجار، 
  شود. چه ضرورت اقتضا كند از كراهت خارج مي فرموده در اين سه مورد هم چنان

  براي نظريه خويش به موارد زير استدالل نموده است: جواهرصاحب 
  اصالة الجواز .1
  اطالق امر به مقاتله با كفار .2
انه نصب علي اهل الطائف منجنيقاً و كان فـيهم نسـاء و صـبيان و خـرب      عن النبي .3

، 1410مجلسـي،   / 65، ص21ج ،1404 ،(نجفي حصون بني النظير و خبير و هدم دورهم
كـه   يقرار داد، در حـال  قي، نسبت به اهل طائف منجنرسول خدا .)161ص، 21ج

و  بيـ را تخر بـر يو خ ريـ النظ يبنـ  يوارهـا يآنان زنان و كودكـان بودنـد و د   انيدر م
  آنها را منهدم ساخت. يها خانه

النظير،  عالوه بر تخريب حصون بني نقل نموده كه پيامبر روضهو  دروسسپس از 
  آنها را آتش زد.

عن مدنية من مدائن اهـل   : كتب بعض اخواني إلي أن اسال اباعبداهللاغياث بن حفصخبر  .4
الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء او يحرقون بالنار او يرمون بالمنجنيق حتـي تقتلـوا و فـيهم     
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النساء و الصبيان و الشيخ و األساري من المسلمين و التجار فقال: تفعل ذلـك و ال تمسـك عـنهم    
  ).62، ص15، ج1409(حرّعاملي،  هوالء وال دية عليهم و ال كفارةل

شـد   سـؤال نسبت به يكي از بالدي كه مربوط به كفار جنگجو است  صادقاز امام 
ـ همه آناز اين طريق يم تا يكه آيا جايز است آب را به روي آنها باز نما د؟ ها از بين برون

كـه در    تا همه كشته شوند در حـالي آيا جايز است با منجنيق بر روي آنان آتش ريخت 
  ميان اين اهالي زنان و فرزندان و پيران و برخي از اسيرهاي مسلمان وجود دارد؟

ر آن يهـا و نظـا   در جواب فرمودند: ايـن كارهـا جـايز اسـت و بـه خـاطر زن       امام
شـدن زنـان و كودكـان هـيچ      توان دست از غلبه بر كفار برداشت و نسبت به كشـته  نمي

  اي نيست. ديهكفاره و 
تُم مـنْ لينَـةٍ أَو     « :سوره حشـر  5استدالل به برخي از آيات قرآن: الف) آيه  .5 مـا قَطَعـ

در ايـن آيـه شـريفه بـه صـراحت       .»نأُصولها فَبِإِذْنِ اللَّه و ليخْزِي الْفاسقي  تَرَكْتُموها قائمةً على
جنـگ قطـع نموديـد يـا بـر اصـل        چه را كه از درختان خرما در خداوند فرموده هر آن

خودش باقي گذاشتيد همه به اذن خداوند بوده است تا اينكه فاسقين را رسوا سازد. در 
اين آيه شريفه خداوند قطع درختان در جنگ كه توسط مسمانان انجـام شـده اسـت را    

  ها به اراده و اذن خداوند بوده است. تأييد و تقرير نموده و فرموده است كه همه اين
بـه اطـالق آن   » و أَعدوا لَهم ما استَطَعتُم مـنْ قُـوةٍ و مـنْ رِبـاط الْخَيـلِ     «انفال،  60آيه ) ب

  ».واقعدو لهم كل مرصد«توبه  5آيه  ج)تمسك نموده است و 
سپس در آخر فرموده است: چون كفار شبيه چهارپايان هستند و بلكه اشد دواب 

، بنابراين انجام ايـن امـور مـانعي نـدارد و در نتيجـه      باشند از حيث اذيت نمودن مي
فرموده كه منع آب از كفار جايز نيست، مطلب و فتـواي   دروسآنچه را كه شهيد در 

طور فتواي شهيد در روضه كـه هـدم حصـون و منجنيـق و      صحيحي نيست و همين
 قطع شجر در صورتي جايز است كه فتح و غلبه بر آن توقف داشته باشد نيز صحيح

نيست؛ چرا كه بر حسب اين ادله ولو فتح و پيروزي مسـلمانان هـم توقـف نداشـته     
توانند نسبت به كفار اين امور را انجام دهند يعني قطـع   مسلمانان مي ئاًابتدا اما ؛باشد

اشجار و نصب منجنيق و ارسال آب يا احراق به آتش نسبت بـه كفـار جـايز اسـت     
  حتي اگر پيروزي بر آن متوقف نباشد.
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توان گفت قطـع اشـجار و    افزوده است: بر حسب برخي از اخبار مي جواهرصاحب 
و  جميـل رمي به نار و تسـليط آب در غيـر صـورت ضـرورت كراهـت دارد. در خبـر       

  آمده است: صادقاز امام  حمران محمدبن
بأميرها فأجلسه إلي جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ، ثـم   إذا بعث سرية دعا كان رسول اهللا

وال تغلوا وال تمثلوا وال  ، ال تغدرواوباهللا وفي سبيل اهللا وعلي ملة رسول اهللا ل : سيروا بسم اهللاقا
، 1409 ،يحرّعـامل ( وال صـبيا وال امـرأة   و التقتلوا شيخا فانيا تقطعوا شجرة إال أن تضطروا إليها

  ).2، ابواب جهادالعدو، ح15باب

  ) آمده است:3، ح59، ص15، ج1409(حرّعاملي،  صدقه بن مسعدةو همچنين در خبر 
فـي شـاهق، وال    وليـداً وال متبـتّالً   باهللا، ال تغدروا وال تغلوا وال تمثلوا وال تقتلوا قاتلوا من كفر

مثمرة، وال تحرقوا زرعاً ألنكم ال تدرون لعلكم  شجـرة تحرقوا النخل، وال تغرقوه بالماء، وال تقطعوا
  .يؤكل لحمه إالّ ما البد لكم من أكله مما البهائم من اتحتاجون إليه، وال تعقرو

  طائف را قطع نمود. اشجار و نيز روايتي كه داللت دارد كه پيامبر
كه ايـن روايـات بايـد حمـل بـر كراهـت        پندارد گاه صاحب جواهر چنين مي آن

ايشـان ايـن    امـا  ؛شوند؛ چراكه به وجوه متعدد توانايي داللت بـر حرمـت را ندارنـد   
  اند. وجوه را بيان نفرموده

شود كه ايـن روايـات ظهـور در نهـي از      در مجموع از كلمات جواهر استفاده مي
و  ئاًو اختياراً دارد، يعني در هنگام جنگ نبايد ايـن امـور ابتـدا    ئاًانجام اين امور ابتدا
چه اضطرار و ضرورتي مانند تترس در ميان باشد ديگـر   چنان اما ؛اختياراً انجام شود

  اشكالي ندارد.
گونـه امـور در    به نظر ما اين روايات ناهيه ظهور در حرمت دارد به اين معني كه اين

 جـواهر بايد ديد كه چرا در نظر صاحب  اما ؛صورت اختيار و عدم اضطرار جايز نيست
يا محقق محمول بر كراهت هستند، آيا نهي از قطع اشجار را به وسيله روايتي كه داللت 

كند كه نهـي را حمـل بـر     دارد كه اشجار طائف را قطع نمود اقتضا مي ربر فعل پيامب
و بدون هيچ ضرورتي كراهت دارد  ئاًكراهت كنيم و نتيجه اين شود كه قطع اشجار ابتدا

  و آنچه كه در طائف رخ داده است به جهت ضرورتي بوده است؟.
مثله نمـودن   تحقيق اين است كه اين روايات خصوصاً با توجه به مواردي همچون 
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غلطد، ظهـور در حرمـت    و يا كشتن فرزند تازه متولد شده يا مجروحي كه در خون مي
اي بر كراهت در آن نيست و معلوم نيست كه مقصود صـاحب جـواهر از    دارند و قرينه

وجوه عديده براي كراهت چيست؟ آري نسبت به خصوص احراق زرع در روايـت بـه   
از ايـن تعليـل اسـتفاده    » تدرون لعلكـم تحتـاجون اليـه    إلنّكم ال«صورت معلّل آمده است: 

نسـبت بـه پـي     چنـين شود كه نسبت به زراعت، نهي از احراق ارشادي اسـت و هم  مي
نسبت به بقيه موارد نهي مولوي است و ظهور در حرمت دارد. بنابراين  اما ؛نمودن بهائم

ورد اضـطرار را  به مقتضاي صناعت بايد اين روايات را حمل بر حرمت نمود و فقـط مـ  
  استثنا كرد، يعني در حالت اختيار اين امور جايز نيست و در حالت اضطرار جايز است.

و  جميـل و خبـر   غيـاث  بـن  حفصدر توضيح اين مطلب بايد گفت جمع بين روايت 
و  ماءآمده است ارسال  حفصهم به همين بيان است. يعني آنچه در خبر  حمران محمدبن
به وسيله منجنيق با فرضي كه در ميان آنهـا نسـاء و صـبيان و     رميو  ناربه وسيله  احراق

 چه كـه امـام   صورت اختيار جايز نيست، يعني به قرينه آن درگروه هاي ديگر هستند، 
، در صورتي است كه غلبه بر كفار متوقف بر »و ال تمسك عنهم لهوالء«بيان فرموده است: 

در صورتي كه چنـين تـوقفي    اما ؛دكان استها و كو استفاده اين امور و از بين بردن زن
كـه   سـكوني جايز نيست. از اين جهـت بـا روايـت معتبـره      ئاًنباشد، انجام اين امور ابتدا

كند. يعنـي القـاي سـم هـم در بـالد       داللت بر حرمت القاي سم دارد هماهنگي پيدا مي
ر حـال اختيـار   اً و دئها و كودكان و يا اساري هسـتند ابتـدا   مشركين كه در ميان آنها زن

 در ادريس ابنو  غنيهدر  زهره ابنو  نهايهدر  طوسيجايز نيست. اين فتوي مورد نظر شيخ 
جـامع  و محقق ثاني در  دروسو شهيد اول در  ارشادو عالمه در  نافعو محقق در  سرائر

انـد حرمـت را    كثيري از اين فقها مقيد نموده جواهراست و به تصريح صاحب  المقاصد
اگر اضطرار و يـا توقـف فـتح     اما ؛اضطرار و يا عدم توقف فتح مسلمانان به فرض عدم

  باشد ديگر حرمتي در كار نيست.
نتيجه اينكه فتواي به كراهت القاي سم در بالد مشركين در حال اختيار كه عالمه در 

و  مبسـوط در  طوسي اند و از شيخ داده روضهو  لمعهو شهيد در  تذكرهو  تحريرو  قواعد
ظهـور روشـن    سكونيچرا كه روايت  ؛تواند مطابق با قواعد باشد نقل شده، نمي اسكافي

  در حرمت دارد و وجهي براي حمل آن بر كراهت نيست.
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  جا الزم است به دو نكته مهم اشاره شود: در اين
در موردي داللت بر حرمـت دارد كـه    سكونينكته اول: بعيد نيست كه بگوييم خبر  

ها و كودكـان و پيرهـا و    در بالد مشركين غير از كفار جنگجو، كسان ديگري از قبيل زن
اگردر بـالد و شـهري فقـط كفّـار      اما ؛يا حتي اساري از مسلمين يا تجار مسلمين باشند

  محارب وجود دارند، ديگر از مورد اين روايت خارج است.
الـدم   هـا و افـراد محقـون    كه درفرضي كه در بالد مشـركين، زن نكته دوم: اين است 

حضور دارند، القاي سم حرام است. صاحب جواهر فرموده اين حكم ثابت است حتـي  
اگر فتح و غلبه مسلمانان بر كفار بر اين امر متوقف باشد و دليل اين امر اطـالق معتبـره   

به خـوبي   غياث بن حفصبر زيرا با خ ؛است. اين مطلب به نظر ما مخدوش است سكوني
از  ضـعف سـند   علترا به  حفصكه روايت  را تقييد زد، مگر آن سكونيتوان معتبره  مي

بايد توجه داشت كه وي داراي توثيق عام است و  اما ؛كنار بگذاريم محمد بن قاسمجهت 
  قرار گرفته است. ابراهيم بن عليدر اسناد تفسير 

  بررسي صورت شك. 5
ز آيات و روايات حكم اين موضوع را استفاده نماييم و به تعبير ديگـر  چه نتوانيم ا چنان

ي كشتار جمعي نتوانيم جواز و يا منع را ها سالحنسبت به ساخت و تكثير و استفاده از 
  استفاده نماييم، بايد مالحظه شود كه از نظر قواعد اوليه چگونه عمل نماييم؟

  دله مواجه هستيم.توان گفت ما با دو دسته از ا در اين بحث مي
اي كه داللت بر وجوب مقاتله با كفار دارد و يا بـه عبـارت ديگـر     دسته اول: ادلّه

اي كه قتل كافر حربي يا كفاري كـه بـه كشـور اسـالمي هجـوم آورده اسـت را        ادله
  داند. واجب مي

ها و افـرادي از ايـن قبيـل     اي كه داللت بر حرمت قتل كودكان و زن دسته دوم: ادلّه
هـا و   ي كشتار جمعي كـه الزمـه اسـتفاده از آن كشـته شـدن زن     ها سالحدر مورد  دارد.
چرا كه اطالق هر كدام از  ؛كنند گناه است، اين دو دليل با يكديگر تعارض مي اي بي عده

موجب تنافي در مقام جعل است و شارع مقدس بايد در چنين موردي يكي از  ،دو دليل
چه ترجيحي در ميان نباشد قاعده  د. دراين صورت چناناين دو حكم را جعل نموده باش
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) استفاده 69، ص21، ج1404نجفي، ( صاحب جواهرتساقط و يا تخيير است. از كلمات 
چـرا   ؛را براي دسته اول به عنوان مرجح قـرارداد  غياث بن حفصتوان خبر  شود كه مي مي

يـد ايـن مطلـب را    ؤ، و م»ءو ال تمسك عنهم لهـوال «آمده است:  كه در آن اين تعبير امام
بـل ربمـا يويـده    «نفس ترجيح دين اسالم بر چنين افرادي قرارداده است، فرموده اسـت:  

، نسبت به ترجيح خطاب حرمت بر جواهرصاحب ». معلومية ترجيح االسالم علي مثل ذلك
كه تجنب را اولي و  تذكرهو  تحريروجوب فرموده است: از كسي نديدم الّا از عالمه در 

  قتل اين گروه را مكروه دانسته است.
چه ضرورتي در ميان نباشد و مجرد غلبه  تحقيق آن است كه در چنين مواردي چنان

اسالم و مسلمين بر كفر باشد بايد جنبه رحمانيت و عدم خشونت ظاهري را مالك قرار 
ار خـودداري نمـود. در   ، از كشتن كفـ ديوانگانداد و به جهت رعايت زنان و كودكان و 

بلكه بايد  ؛توان فقط همين دو دسته و تناسب بين آن را مالحظه نمود چنين مواردي نمي
سائر ادله را مالحظه نمود و ديد كه طريقي كه به نظر شارع مقـدس نزديـك تـر اسـت     
كدام است. اگر از ادله ديگر استفاده نموديم كه شارع جنبه رحمت و مهربـاني را مقـدم   

است، ما هم بايد همين جهت را در نظر بگيريم و در نتيجه هميشه بايد اين جنبه داشته 
  شود. را مالحظه كنيم و اين جنبه موجب رشد و توسعه اسالم مي

شود كه مسئله از قبيل تزاحم نيست؛ چرا كه بـين   از توضيحي كه ذكر شد روشن مي
مربـوط بـه مقـام امتثـال     اطالق اين دو دليل در مقام جعل، تنافي وجود دارد و مشـكل  

كـه در مسـئله تـزاحم، حـل      نيست و از اين رو حل آن به اختيار شارع اسـت در حـالي  
 اما ؛شود وارد مي» االهم فاالهم«مسئله تزاحم در اختيار عقل است كه عمدتاً از راه قاعده 

در اين مورد حل مسئله به دست شارع مقدس است كه بايد يكي را ترجيح بر ديگـري  
ها و شـرايط مختلـف    توان گفت در اين فرض مسئله به اختالف زمان نابراين نميدهد. ب

شود و در برخي موارد بايد دليل وجوب قتل و در برخي موارد دليل حرمت را مقدم  مي
كنيم. اين نتيجه فقط در صورتي صحيح است كه ادله را به باب تزاحم ببريم و بخواهيم 

  حالي كه بايد قواعد باب تعارض را پياده نماييم. قواعد باب تزاحم را جاري كنيم در 
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  نتيجه
هاي كشـتار جمعـي آن اسـت كـه اوالً قـدرت تخريبـي زيـاد و         مقصود از سالح .1
دهـد و بـه    العاده دارد و ثانياً هم نظاميان و هم غيرنظاميان را مورد اصـابه قـرار مـي    فوق

از ايـن   شـود.  زمان جنگ نميعبارت ديگر آثار تخريبي آن منحصر به ميدان جنگ و يا 
شود كه اين عنوان يك عنوان نسبي نيست؛ بلكه سالح كشتار جمعـي   تعريف معلوم مي

  هميشه همين عنوان را با خود دارد.
قبيح اسـت، حتـي در    ترديدي نيست كه از ديدگاه عقل استفاده از چنين سالحي .2

  فرضي كه دشمنان از اين نوع سالح استفاده نمايند.
ي اتمـي و يـا شـيميايي    هـا  سالحاز نظر قرآن كريم نه تنها دليلي براي استفاده از  .3
بلكه در قرآن نهي از اعتداء شده است و به خوبي از آن حرمت به كـارگيري از   ؛نداريم

اند كه بايد  طائفهو به طور كلي آيات قرآن كريم بر دو  شود ها استفاده مي اين نوع سالح
ديگر باشـد و نتيجـه    طائفهمقيد  طائفهنمود و ممكن است يك  ها را مالحظهمجموع آن

اين شود كه مسلمانان موظفند خود را مجهز به سالحي كنند كه موجب فساد نباشد و يا 
ممكن است نتيجه آيات اين باشد كه سالح اتمي چون موجب فساد است استفاده از آن 

  جايز نيست.
اين ندارد كـه كفـار و دشـمنان هـر نـوع       داللت بر» فمن اعتدي عليكم«آيه شريفه  .4

عملي را با مسلمانان انجام دهند، آنان نيز بتوانند با همان نوع عمل مقابله به مثل كنند و 
 به عبارت ديگر در مقام بيان نوع اعتداء نيست و فقط در مقام نفي زيادتي اعتداء اسـت. 

  .عالوه اين آيه خود محكوم ادله حرمت افساد در روي زمين است
شـود، يعنـي هـر     يك نهي عام و مطلق اسـتفاده مـي  » و ال تعتدوا«بقره  190از آيه  .5

تواند مقيد  چيزي كه در جنگ صدق اعتداء كند مورد نهي واقع شده است و اين آيه مي
اي الزم است كـه عنـوان    باشد، يعني تقويت مسلمانان تا اندازه» واعدوا لهم مااستطعتم«آيه 

  ند.اعتداء بر آن صدق نك
كنيم كـه در جنـگ    از دستوراتي كه در مورد جنگ در اسالم داده شده استفاده مي .6

كشتن زنان و كودكان حتي در دارالحرب جـايز نيسـت، همچنـين از روايـات اسـتفاده      
  ل متعارف استفاده گردد.يل جنگي بايد از آالت و وسايشود كه در وسا مي
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سـم در بـالد مشـركين اسـتفاده      يدر مورد حرمـت القـا   سكونياز روايت معتبر  .7
  جايز نيست. اما ؛شود شود كه چنين عملي هرچند منجر به پيروزي مسلمانان مي مي

اي كه داللت كند بر اين كه هر عملي كه موجب غلبـه و فـتح    در ميان ادله قاعده .8
مسلمانان باشد جايز است، وجود ندارد. آري اين قاعده فقـط در كلمـات برخـي فقهـا     

  آمده است.
رواياتي را كه داللت دارد بر نهي از مثله نمودن و يا كشتن فرزند تازه متولد شده  .9

غلطد، بايد بر همان معناي ظاهري خود كـه حرمـت اسـت     مييا مجروحي كه در خون 
  توان بر كراهت حمل نمود. يم و نمييحمل نما

در صورت شك، به جهت وجود تعارض بين ادله بايد قواعد تعارض را جاري  .10
قاعده تقديم جنبه رحمانيـت بـر   با توجه به جواز تعدي از مرجحات منصوصه،  نمود و

ي كشـتار  هـا  سالحكه اين جنبه رعايت شود و استفاده از  كند غلظت و شدت اقتضا مي
  جمعي جايز نباشد.
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