
  
  
  
  

 كشتار يمنع استفاده از سالحها
 *از نگاه مذاهب يجمع

**محمد رحماني
 

  چكيده
هـايي اسـت كـه نـه تنهـا بـا        تها در جنگ زائيده سالحنبيشترين خشو

هـا در   كرامت انسان و اصول عدالت ناسازگار است بلكه عرف عام حاكميت
هـاي  غيرمتعـارف    كنند. بـه كـارگيري سـالح    محكوم ميآنرا عرصه شعار 
هـاي اسـالمي از    اي، ميكروبي و شـيميايي، از منظـر آمـوزه    همانند، هسته

تـوان بـا    يم اسـالمي را مـي  وجهات گوناگون ممنوع اسـت. ايـن اصـل قـ    
  تقريرهاي متفاوتي به اثبات رساند.

اين نوشتار تالش دارد تا مباني فقها را از منظر آيـات، روايـات، عقـل،    
 بررسي و مقايسه نمايد.فقهاي شيعه و سني نيز فتاواي اجماع و 

  
  هاي كشتار جمعي، مذاهب، آيات، روايات. سالح كليدى:هاي  هواژ

                                                      
 22/4/89 تاريخ تأييد:     10/4/89: تاريخ دريافت *

  و مدرس حوزه علميه قم.  المصطفي العالميه جامعةو عضو هيأت علمي  استاديار **
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  مقدمه

تـوان از زوايـاي    را مي دولتها مخاصمات مسلحانه بين ملتها وو آميز  هاي رفتار خشونت ريشه
سـاز تحـوالت بـزرگ تلقـي       جنگ ريشه همه رويدادها وزمينه ،در يك نگاه مختلف بررسي كرد.

هـا وعـدم   شرايط نامتعـادل و وجـود نابرابري  اين ديدگاه بر اصل اجتناب ناپذيري جنگ در .ودش مي
جنگ به عنوان يك غريـزه در نهـاد انسـان معرفـي      ،نگاهي ديگر در .رعايت عدالت استوار است

شـود و از ايـن رو    ندارد به جنگ متوسل مي ه دست آوردن آنچهزيرا هر انساني براي ب ،است شده
  اخالقي دارد.جنگ ريشه 

گ وخشـونت را بـه   جو نموده وجن شناسانه جست تحليلهاي روان هاي جنگ را در ريشهبرخي 
  اند. دهزده منسوب كر جويي وزورآزمايي به روانهاي معيوب و آفت عنوان نوعي برتري

سياست اسـت   قدرت كه محور حكومت و. اند سياست دانسته جمعي ديگر جنگ را عامل مولد
همـواره فقـدان تعـادل قـوا      .كند تا اقتدار طلبانه به مقاصـد خـود برسـند    بروز ميدر قالب جنگها 

  آفرين است وتوازن قوا مانع جنگ است. جنگ
  زير خالصه كرد. هايتوان تحت عنوان ميرا هاي جنگ از ديدگاه اسالم  ريشه

  اختالف ودوگانگي درديدگاههاي نظري وعملكردها. .الف
  .ب حياتز مواهگيري ا ظلم وتجاوز در بهره .ب
  .موازنه وباز شدن راه رشد وتكامل .ج
  .دفاع از حقوق وكرامت .د

هايي است كه نه تنها با كرامت انسان و اصول عدالت بيشترين خشونت درجنگ زاييده سالح
هاي غيرمتعـارف  گيري سالح به كار بلكه نشانگر روح درندگي و صفات پليد است. ،ناسازگار است

هاي اسـالمي از جهـات گونـاگون ممنـوع      از منظر آموزه ،ايييشيم روبي وميك، اي هسته، همانند
  توان با تقريرهاي متفاوتي به اثبات رساند. است و اين اصل قويم اسالمي را مي

عقل و اجمـاع و  ، روايات، است كه مباني فقهي اين مدعا را از منظر آيات اين نوشته در صدد
شـود مطالـب    آوري مـي ، ياداصل مطلب از ورود به پيش ي شيعه و سني بررسي كند.فتواي فقها

از جمله بحث از جـواز وحرمـت    ،مربوط به حرمت استفاده از ابزار جنگي غير متعارف فراوان است
 ،از ايـن رو  .نگهداري وفروش كه بحث تفصيلي همه آنها از حوصله اين نوشته خارج اسـت ، توليد

هاي كشـتار جمعـي   ره حرمت استفاده از سالحبارر اختصار در عناوين ذيل دمباحث مقاله را به طو
  گيريم. پي مي
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  مقتضاي اصل اولي. .الف
  تبيين برخي از اصول باز دارنده در جنگ. .ب
  حرمت مسموم كردن مناطق مسكوني دشمن. .ج
  منع از بكارگيري سالحهاي آتش زا. .د
  قاعده حرمت ترور. .  ه
  قاعده حرمت اعتدا. .و

  مقتضاي اصل اولي )الف
تحت عنوان مقتضاي اصل اولي مطرح است تا اگر دست فقيه  مباحث علمي وفقهي بحثي در
. در بحـث مـا   به مقتضاي آن اصل رجوع كنـد  ،اي كه حكم مسئله را روشن كند كوتاه شد از ادله

  ساز خواهد بود.بالشك اين مطلب بسيار كار
گونـه سـالحي كـه    هرست از حرمت ومنـع اسـتفاده از   ا  بال شك مقتضاي اصل اولي عبارت

از مقتضاي  .موجب نابودي محيط زيست شوديا و كشتار انسانها بلكه حيوانات  موجب اذيت و آزار
عـزت   ناموس و ان ول دفاع ازج، مثخارج شده است استمواردي كه دليل بر جواز آن  ،اين اصل

  ن درحد ضرورت.مسلمانا وشرف اسالم و
، همانند آن و ت نبوي و اطالع و عموم آيه اعتداوايبر فرض اينكه ادله لفظي مانند ر ،بنابراين

درجـواز   وغير متعارف است، وجود نداشـته باشـد   هاي ميكروبيكه دال برحرمت استفاده از سالح
  مقتضاي اصل اولي حرمت است.، شك كنيم وحرمت
اطالق عموم آيـات دال برحرمـت   : از جمله ،كند فراوان است اي كه اين اصل را ثابت مي ادله

  .)32 :مائده( »ي االرض فكانما قتل الناس جميعاًمن قتل نفساً بغير نفسٍ او فساد ف« مانند ،قتل
لحرث والنسـل واهللا ال يحـب   اذا تولي سعي في االرض ليفسد فيها ويهلك ا«: اطالق وعموم

  .)205 :بقره( »الفساد
ي درمـورد نهـ   وعلـي  به خصوص از رسول خـدا  عموم واطالق رواياتي كه از ائمه

ها، مـزارع وكشـتن حيوانـات و...     جنگجويان مسلمان از كشتن افراد غير نظامي، تخريب خانه
  رسيده است.

لم فمـا جعـل اهللا لكـم علـيهم     فان اعتزلوكم فم يقاتلوكم و القو اليكم السـ « :عموم و اطالق
  .)90 :نساء( »سبيال

  .)151 :انعام( »التي حرم اهللا اال بالحق وال تقتل النفس«: عموم و اطالق
اهللا واعلموا إن اهللا فمن اعتدا عليكم اعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقو«: عموم واطالق
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  .)194 :بقره( »مع المتقين
 ... و ال تكونّ عليهم سـبعاً ضـارباً  الرحمة للرعيةواشعر قلب «: اطالق فرمايش اميرالمؤمنين

  .)53 :1415(سيدرضي،  »ير لك في الخلقلك في الدين او نظاما اخ ، تغتنم اكلهم فانهم صنفان
ام ، بلكـه احتـر  مـال انسـانها  ، بر احترام جان اويات ديگرنيز اطالق وعموم بسياري از آيات ور

  .داللت دارد جان هر صاحب روحي حتي روح نباتي درحيوانات وگياهان
جـاوز  گيريم اصل اولي حرمت ت روايات نتيجه مي بر اساس عموم واطالق اين آيات و: نتيجه

ا ، موارد خاص باز اين اطالق وعموم است. حتي غير مسلمان عدي وكشتن واذيت وآزار ديگرانوت
  تخصيص وتقييد خارج شده است.

مـثالً شـك كنـيم     ،با تخصيص ويا تقييـد خـارج شـده   كه اگر در موردي شك داشته باشيم 
  الق ادله اوليه است.مرجع عموم و اط، جنگ جايز است يا نه استفاده از سالحهاي كشتارجمعي در

  اصول بازدانده )ب
تبيين برخي از  ،هاي غير متعارفممنوعيت سالح پيش از بحث تفصيلي درباره مباني حرمت و

 وائمـه  سيره رسول خدا، روايات، ي اعم از آياتينهاي د اصول اسالمي در جنگ كه از آموزه
  سودمند است. آيد، برمي عارفده از تسلحيات از جمله ابزار جنگي غير متافراجع به روش است

. نظـر فقهـا پذيرفتـه شـده اسـت      از روايـي دارد و  هريك از اصول مورد نظرمبناي قرآنـي و 
» نقش اصول وقواعد اسالمي درتوسعه حقوق بشردوستانه«با عنوان  اي نويسنده اين سطور مقاله

ـ دوسـتا بـين المللـي بشر  در مجموعه مقاالت همايش اسالم وحقـوق  تدوين كرده كه  اريخ نه درت
وايـات شـيعه وسـني بـه     براي هريك از آنها آيات ورچاپ شده است. در آن مقاله  1386زمستان 

طوالني شـدن از آوردن آيـات وروايـات صـرف نظـر       پرهيز از به جهت .شده است تفصيل آورده
  :ند ازا بعضي از اين اصول عبارت .شود مي

 .جويي وخونريزي منع اقدام به جنگ به قصد انتقام .1
 . منع آغاز به جنگ بودن دعوت به حق واتمام حجت.2
 هاي دشمن. . منع مثله كردن كشته3
 . منع نقض عهد و پيمانهاي جنگي.4
 مزارع. و . منع كندن وسوزاندن درختان5
 . منع اسارت پيش از اتمام حجت ودعوت به حق.6
 با امكان اسير كردن آنان.، . منع كشتن سربازان دشمن7
 ويا پي كردن حيوانات.. منع كشتن 8
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 . منع جنگ پس از قبول اسالم.9
 مه را دارند.ب درحالتي كه آمادگي انعقاد قرارداد ذ. منع جنگ با اهل كتا10
 با پيشنهاد صلح از طرف دشمن.، . منع ادله جنگ11
 . منع تخريب ساختمانها وويرانگري آباديها.12
 . منع بستن آب بر روي دشمن.13
 زان دشمن كه درحال فرار هستند.. منع كشتن سربا14
، رهبانـان ، پيـران ، زنـان ، . منع كشتن غيـر نظاميـان از قبيـل كودكـان    15

 پيغام رسانان و همانند آنها.، بيماران، نمجروحا، پرستاران
 اند. . نهي از كشتن افرادي از سربازان كه با اجبار در جنگ شركت كرده16
 اند. . نهي از كشتن كساني كه درجنگ اجير شده17
 . نهي از شركت دادن اطفال در جنگ.18
 . منع از جنگهاي كور وبدون نشانه.19
 كار گيري افراد ناتوان درجنگ.ه . منع از ب20

 وائمـه اطهـار   از آيات وروايات وسيره عملي رسول خدا هريك از اين اصول كه برگرفته
ارگيري ابـزار جنگـي غيـر    تبيين مباني فقهي حرمت به ك تواند در جهت ، ميدرميدان جنگ است

  اي وميكروبي مورد استدالل قرار گيرد. متعارف هسته

  حرمت مسموم كردن مناطق مسكوني دشمن )ج

و  يسالحهاي شـيميايي و ميكروبـي و سـم    از وائمه پرواضح است در عصر رسول خدا
لـيكن   ،ودبـه كـارگيري آنهـا مشـخص شـ      اي خبري نبوده است تا موضـع آنـان در برابـر    هسته

هاي غيرمتعـارف  است كه از جهات مختلف مشابه سـالح تري درآن زمان بوده  هاي كوچك مونهن
 .هاي غيـر متعـارف عصـر حاضـر تعمـيم داد     توان حكم آنها را به سالح . لذا ميعصر حاضر است

آب بستن برروي دشمن جهـت  ، ها آتش زدن درختان ومزارع وخانه، كردن مناطق مازجمله مسمو
  . غرق كردن آنها و...

نوعي درمقابل هريك از اينها موضع گرفتند و استفاده از اين قبيـل  ه ب وائمه رسول خدا
طق مسكوني مشابهت بيشـتري  كه مسموم كردن منا . از آنجااند سالحها را در آن عصر منع كرده

  دهيم. بيشترين بحث را به آن اختصاص مي ،هاي غير متعارف داردبا سالح

  روايات

بر حرمـت مسـموم كـردن محـل      د شده است كهوار ني از رسول خداروايتي در متون دي
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  .داللت دارد سكونت دشمن
م فـي بـالد      نهي ان النبي ، عن سكوني، عن جعفرعن ابيه عن علي« ان يلقـي السـ

نهـي   نكادر منـاطق مشـر  پاشـيدن   از سم رسول خدا ؛)143 :1407طوسي، ( »المشركين
  ».كرده است

ني واقـع شـده اسـت اشـكال     اين حديث از آن جهت كـه سـكو  برخي در سند : بحث سندي
لكن جواب اشكال اين است كه اكثر قريب به اتفاق رجاليون سـكوني را مقبـول الروايـه     اند. كرده

اسـت،   گيري در توثيقـات است كه شخصيت رجالي كه معروف به سـخت  شاهدش اين .اند دانسته
و طبق آن فتوا داده تعبير كرده است كوني به معتبره س اين روايت حضرت آيت اهللا خويي يعني
 /2 (نويسـنده، سـال:  اند بسياري از فقهاي قديم ومعاصـر طبـق آن فتـوا داده    ،افزون بر اين .است
  سند نيست. . بنابراين نيازي به بحث بيشتر درباره)371

لكن مـالك نهـي   د شده است، منع ونهي دراين روايات هرچند در مورد سم وار: داللي بحث
زيرا فرقي ميـان   ،شود بلكه شامل هر گونه سالحهاي كشتار جمعي مي ،اص به سم ندارداختص

بلكـه   ،مسموم كردن آب ويا هوا و يا زمين با استفاده از ديگر سالحهاي غيـر متعـارف نيسـت   
اگر در لسان مبارك  ،بنابراين .تر است استفاده از ديگر سالحهاي غير متعارف به مراتب هولناك

بـه هرگونـه    ، بلكه اشـاره موضوعيت ندارد ، قطعاً عنوان سمآمده است ه سمكلمرسول خدا
اعـم از انسـانها،    ،گناه در خارج از منـاطق جنگـي اسـت    كه سبب كشتار افراد بي است سالحي

توان قرائن وشـواهدي نيـز اقامـه     بر اين مدعا مي سيب به مزارع ومحيط زيست.حيوانات، ويا آ
  از جمله: ،كرد

رسـاند حـرام    قه محـدودي آسـيب مـي   منط ه از سم كه بهدزيرا اگر استفا، قطعي اولويت: اوالً
  ايي به طريق اولي حرام است.يشيم  استفاده از بمب اتم وسالح باشد،

حضرت بـه صـورت   بلكه  ،درخود روايت نامي از آب و يا زمين و يا هوا برده نشده است: ثانياً
 هـاي پس شـامل ابزار  .دشمن) ممنوع است(نمطلق فرموده است سم پاشيدن در سرزمين مشركا

  شود. آب و... مي، هوا، مسموم كننده زمين
 ،خصوصـيت جـايز نباشـد    الغاي تعبدي ندارد تا سم دانسته شود و اين گونه احكام جنبه: ثالثاً

كشـتار جمعـي    هايخصوصيت كرد وبه ابزار توان از آن الغاي . لذا ميبلكه از احكام توصلي است
  شود تعدي كرد. لكه درحد بيشتري سبب نابودي ميب كه همانند سم

كـه كشـاندن    ،از جمله آيـه اعتـدا   ،از اين آيات ورواياتي مورد بحث قرار مي گيرد پس: رابعاً
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ن منـاطق باشـد يـا    با مسموم كرد اين كار كند فرقي نمي .كند جنگ را به غير نظاميان ممنوع مي
  .غير متعارف اي و هاي هستهاستفاده از سالح

داللـت دارد.   درمنـاطق جنگـي   اين معتبره وهمانند آن برحرمت استفاده از سماطالق : يجهنت
بـه هرسـالح كشـتار     و آن را خصوصيت كرد توان از آن الغاي وصيتي ندارد وميخص شك سم بي

  .تعميم داد جمعي

  نظرات فقها

 اشيدن سمي از فقها پبسيار ،آمده است مشابه آن كه دركلمات ائمهبراساس همين روايت و
  شود. به عنوان نمونه به چندمورد اشاره مي .اند درمناطق جنگي و غير جنگي را حرام دانسته

زيـرا بنـاي شـيخ     ـ  شـود  كه با عبارات آن معامله روايات مـي  النهاية. شيخ طوسي دركتاب 1
شـيخ  ز از اين رو فقهاي بعـد ا  و دراين كتاب بر اين بوده است كه بر اساس متن روايات فتوا دهد

  :نويسد مي عين عبارت شيخ را متن فتواي خود قرار داده اند ـ
  .)51 :1400شيخ طوسي، ( ال يجود أن يلقّي في بالدهم السمفانه 

  شود. ايز نيست در مناطق كفار سم پاشيدهتحقيق جه همانا ب
  :فرمايد ن ادريس ميبا .2

اكن ورمـيهم  يجوز قتال الكفار بسائر انواع القتـل واسـبابه االّ بتفريـق السـ    
 ال يجوز أن يلقـي السـم فـي بالدهـم    بالغيران والقاء سم في بالدهم فانه 

  .)7 ،2 :1410حلّي، (
  :نويسد . ابن زهره دراين باره مي3

ي اشهر الحرام في انه ال يجوز أن يلقي في ديارهم القاء السم وال يقاتل فف
  .)201 :( ن يبدأوا فيها بالقتالمن الكفار إال أ حرمةمن يري لها 

محقـق كركـي،   ( »القاء السم إن امكن الفتح بدونهيحرم «: فرمايد . محقق ثاني (كركي) مي4
1414: 3/ 385(. 

 .)32 ،2 :1417شهيد اول، ( »وال يجوز القاء السم علي األصح«: فرمايد . شهيد اول مي5

 »حرام لـذالك  الي قتل نفس محترمه القاء السم لوادي«: فرمايد مي مسالك . شهيد ثاني در6
 .)24 ،3 :1413شهيد ثاني، (

» صنافهم اال السم ولو اضطر اليه جـاز با المحاربةوتجوز «: فرمايد مي ارشاد. عالمه حلي در 7
 .)344 ،1 :1411عالمه حلّي، (

يـك   ،نرمت مسموم كردن مناطق وبالد مشـركا افزون بر فتوا به ح ،. آيت اهللا محمد صدر8
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بي  ، اماايت سكوني عنوان سم به كار رفته است: هرچند در روكند مي گذارد وتصريح قدم جلو مي
صـدر،  ( ونه سالح غير متعـارف را شـامل اسـت   بلكه ازنظرمالك هرگ ،شك سم موضوعيت ندارد

1420: 2/ 384(. 

فـي   ال يجوز القاء السم في بالد المشركين لنهـي النبـي  «: فرمايد مي اهللا خويي . آيت9
أن يلقي السم فـي   نهي رسول اهللا قال قال امير المؤمنين ي عبداهللالسكوني عن اب معتبرة

 .)371 :1410خوئي،( »بالد المشركين

ول بـه  قـ  ،»يحرم القاء السـم « :در ذيل كالم محقق حلي كه فرموده است جـواهر . صاحب 10
يـس در  ادر وابـن  النـزوع  غنيـة و ابـن زهـره در    درنهايهاز جمله شيخ  حرمت را به بسياري از فقها

جـامع  محقـق ثـاني در    و دروسو شـهيد اول در   ارشـاد  و تبصـره  و مختصرالنافعو عالمه در  سرائر
گويد ابـن ادريـس مسـتند     سپس ميكند.  مستند ميبه اين نبوي  دهد و آن را نسبت مي المقاصد
اي  از آن از عـده بعـد  دانسـته اسـت.   نه تنها اين خبر  رمت مسموم كردن بالد را اختيار ومنع و ح

كه بر اسـاس ايـن روايـت فتـوا بـه       برد نام مي شهيد ثاني و لمعهاز جمله عالمه و شهيد در  علما
فرمايد آنان سند  مي بيان دليل كراهت از سوي اين فقهااند نه حرمت. ايشان در مقام  كراهت داده

 .اند ضعيف دانستهو جهت وجود سكوني اين حديث را 

ال مـورد قبـول   از نظر دانش رجـ  روايت سكوني :فرمايد مي سپس درمقام اشكال بر اين فقها
ايـن   ،بنـابراين  .پس سند روايت تمام استاجماع وجود دارد. برعمل طبق روايات سكوني  است و

  بلكه بايد فتوا به حرمت داده شود. ،فتوا به كراهت صحيح نيست
اند مسـموم   دهفرمو اي از فقها د مبني بر اينكه عدهكن سپس ايشان بحث ديگري را مطرح مي

واگر تنهـا موجـب نـابودي     ،در صورتي كه موجب قتل غير نظاميان گردد ،كردن بالد حرام است
  ت.، چون پيروزي برآن متوقف اسدشمن در صحنه جنگ شود حرام نيست

 ايشان در مقام اشكال بر اين نظريه و اثبات اينكه مسموم كردن بـالد بـراي كشـتن دشـمن    
  :فرمايد مي پيروزي متوقف برآن باشداه حتي اگر تنها ر جايز نيست،

، دال بـر حرمـت   حتي در صورت توقف پيروزي بر مسموم كـردن بـالد   روايت اطالق دارد و
هرچند تنها راه پيروزي مسموم كردن منطقـه   ،كشتن دشمن حتي درصحنه جنگ ،بنابراين .است

، به مراتب از قوانين يعيفقيه ش، شود اين نظريه صاحب جواهر جايز نيست. معلوم مي ،جنگي باشد
  تر است. پيشرفته تارجمعيمنع ابزار كش المللي درباره بين

در استفتائاتي كه از آنهـا شـده اسـت بـه كـار گيـري        نيز . بسياري از مراجع تقليد معاصر11
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 اند. هرا در جنگ حرام دانست جنگي غيرمتعارف هايابزار

استفاده از  ،مراجع معاصر ذشته واستفتا ازتبره وفتواي فقهاي گبر اساس اين روايات مع: نتيجه
  چون مصداق مسموم كردن مناطق جنگي است. ،جنگي غير متعارف حرام است هايابزار

  زا كارگيري سالحهاي آتشه منع ب .د

اين گونه  .ستزا واردي كه در روايات منع ونكوهش شده، استفاده از سالحهاي آتشاز جمله م
، زيرا مصاديق ايـن گونـه   مت استفاده از ابزارهاي غير متعارف باشدتواند دليل برحر روايات نيز مي

ولي مصـداق آن درعصـر حاضـر     ،بسيار ابتدايي بوده است وائمه خدا ها درعصر رسولسالح
اي  هرچند توسط ابـزار هسـته   ،شود زا مي روايت شامل هرگونه وسيله آتش ،پيشرفته است بنابراين

  سم گذشت. پاشيدن. به همان تقريبي كه درمبحث باشد

  روايات

  :از جمله .زا در جنگ رواياتي رسيده است منع استفاده از تسليحات آتش راجع به
امره بالتقوي اهللا عـز   سريةاذا بعث اميراً له علي  كان قال أن النبي عن ابي عبداهللا«. 1

ا مـن كفـر   ثم يقول اغز بسم اله وفي سبيل اهللا قـاتلو  عامةنفسه ثم في اصحابه  خاصةوجل في 
باهللا وال تغدروا وال تغلوا و ال تمثلوا وال تقتلـوا وليـداً وال مبـتالً فـي شـاهق وال تحرقـوا النخـل        

 .)43 ،6 :1409حر عاملي، ( »مثمر والتحرقوا زرعاً رةشجوالتغرقوا بالماء وال تقطعوا 

 »ب بالنار اال ربهابالنّار ال يعذال تعذّبوا  عبداهللا ابن مسعود عن ابيه قال قال رسول اهللا«. 2
 .)143 ،6 :1407طوسي، (

  زا نظر فقها درمورد سالحهاي آتش

ه از دانـد اسـتفا   از فقهاي جهان اسالم بر اسـاس ايـن گونـه روايـات تصـريح كـرده       بسياري
جمعـي  ه شك بخشي از سـالحهاي كشـتار دسـت    بي .زا درميدان جنگ حرام است سالحهاي آتش

  بود. دنازاين رو مشمول اين نظريات فقهي خواه زا هستند و اتمي نيز به نوعي آتشو
  :توان به موارد زير اشاره كرد از جمله مي

، استفاده از هر نوع سالحهاي قرآن فقه نام گرفته است كه شرايع االسالم . محقق حلي در1
 زا را حرام دانسته است. آتش
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، والت كشـاورزي محصـ ، سـوزاندن درختـان   زا و ي نيز استفاده ازسالحهاي آتش. محقق ثان2
 .)66 ،21 :1415محقق حلّي، ( گناه را در صحنه جنگ حرام دانسته است وانسانهاي بي حيوانات

زا جايز  ي است كه تصريح كرده است مقابله بادشمن با سالحهاي آتش. ابن ادريس از فقهاي3
 .)385 ،3 :1408محقق كركي، ( ».. اال رميهم بالنيران.يجوز قتال الكفار«: نويسد وي مي .نيست

توان نتيجه گرفت استفاده از تسليحات غير متعـارف   بر اساس روايات وفتواي فقها مي: نتيجه
  .زاست ، چون مصداق سالحهاي آتشدرجنگ حرام است

  قاعده حرمت ترور .  ه

روايـاتي   داللت كنـد،  ار جمعيتبر حرمت استفاده از ابزار كش اي كه ممكن است  ه ادلهاز جمل
  دارد ترور وكشتن افراد در غير ميدان جنگ حرام است.است كه داللت 

جمعي نوعي ترور پيشرفته است و بـه تعـداد افـراد    ه پرواضح است استفاده از ابزار كشتار دست
 ،بر حرمت ترور يك فرد داللت دارد اي كه ، همان ادلهبنابراين .كشته شده ترور صادق خواهد بود

  .كند نيز داللت مي رفبر حرمت استفاده از ابزارهاي غير متعا
  :از جمله نبوي معروف .روايات دال برحرمت ترور متعدد است

  االيمان قيد التفك المؤمن ال يفتك.
  كند. من ترور نمي. مؤايمان ترور را به زنجير كشيده

 تنزيه األنبيـاء ، تاريخ طبري، ل ابي مخنفتقم از جمله درمنابع شيعه وسني زيادي،اين روايت 
  .آمده است
وشاگردان مكتب آنان نيز اين گونـه بـوده    وائمه معصوم وسيره عملي رسول خدا روش

بن ابي ريك عبيداهللا ابن زياد قصد عيادت ش استجمله حضرت مسلم در شهر كوفه آن از  .است
كند. شـريك   را كه درخانه هاني بن عروه بستري بود مي اعور از شيعيان و دوستان سيد الشهدا

في شود وبه هنگام آمدن عبيداهللا بن زياد شريك بـن  ارند مسلم پشت پرده مخگذ يبامسلم قرار م
فسـاد را   او بـر عبـداهللا حملـه وكـار آن جرثومـه      را بگويد و» من الماء بشربةاسقني «اعور جمله 
از  ، امادنك بن اعور اين كلمه رمز را برزبان جاري ميشريك ، به هنگام آمدن عبيداهللا يكسره كند.

خواند كه صيد از  شعري مي شود. سپس ، خبري نميبار دوم تكرار مي كند .شود ميمسلم خبري ن
شـريك   .كنـد  وفـرار مـي   فهمـد  . عبيداهللا ميزند ولي مسلم دست به ترور نمي ،دنك قفس فرار مي
األيمان قيد « :به خاطر حديث رسول خدا :گويد مسلم مي ؟چرا حمله نكردي .پرسد ازمسلم مي

  ).165 :1378(ابي محتف،  »فتك.الفتك والمومن ال ي
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اجتنـاب از هـر گونـه تـرور وعمـل       درتاريخ موارد ديگري وجوددارد كه سيره عملـي ائمـه  
بـا پيشـنهاد بـه قتـل      پس ازرحلت رسول گرامي اسـالم از جمله علي .غافلگيرانه بوده است

  (همان). رساندن دشمنان آن حضرت مخالفت كرد.
گيريم استفاده از سالحهايي كه هماننـد سـالحهاي    تيجه مين از حرمت ترور در اسالم: نتيجه

  انسانها جانشان رابا قتل كور از دست دهند حرام است. كشتار جمعي

  قاعده حرمت اعتدا )ز

. از جملـه ايـن   مشتمل بر احكام زياد تكليفـي ووضـعي اسـت    و در فقه اسالمي اعتدا عنواني
 ،از ايـن رو  اسـت.  ابزارهاي غير متعارف درجنگه از دحرمت تكليف تجاوز از حد در استفا احكام،

، براسـاس آيـات   بنابراين .كشتار جمعي است هاييكي از مصاديق بارز اعتدا قطعاً استفاده از ابزار
توان به طور قطـع وجـزم    ميكند،  داللت ميبر حرمت اعتدا درميدان جنگ با دشمن  ورواياتي كه

كما اينكه بسياري از مفسـران شـيعه وسـني ايـن      .ادفتوا به حرمت استفاده از ابزار كشتارجمعي د
  اند. استفاده را كرده

  آيات

فـراوان   كنـد  داللت مـي  جنگي هايبرحرمت و منع اعتدا وتجاوز در استفاده از ابزار كه آياتي
  شود. در اينجا به يكي ازآيات بسنده مي .است

ــد  ــاتلونكم والتعت ــذين يق ــاتلوهم فــي ســبيل اهللا ال حــب وا أن اهللا ال يوق
  .)190المعتدين(بقره: 

 .نـد نبـرد كنيـد وازحـد تجـاوز نكنيـد      جنگ كه باشما مي درراه خدا باكساني
  خداوند تعدي كنندگان رادوست ندارد.

كشتار جمعي  هايحرمت استفاده از ابزار توان از كليدي ترين آيات راجع به اين آيه را مي
اسـتفاده   از آن جنگ بـا دشـمنان   رهباان چندين اصل وقاعده را درتو زيرا مي ،به حساب آورد

  از جمله: .كرد
  اصل تناسب در تسليحات جنگي. .الف
، بيمـاران ، رانيـ پ، زنان، همانند كودكان ،اصل تفكيك ميان دشمن جنگجو وغير جنگجو .ب

وهمانند آنها ونيز حيوانات و اشجار ومزارع و به طـور كلـي محـيط     ،نيروهاي خدماتي، مجروحان
دي وتجاوز از حـد باشـد   استفاده از هرگونه سالح جنگي كه مصداق تع ،آيه زيست. بر اساس اين
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 آزار هر چند ،شود ه غير آن كه سبب آزار و اذيتنيز كشاندن جنگ از منطقه جنگي بحرام است. 
مطلـق اسـت وشـامل    » التعتدوا«حرام است. زيرا نهي در ، حيوانات وگياهان ومحيط زيست باشد

  .شود مي زيست حتي به محيط هرگونه اعتدا

  نظرات مفسران قرآن

مطلـب   ،اشاره شـده  ، افزون برآنچهخوشبختانه بسياري از مفسران جهان اسالم شيعه و سني
بـه مـواردي   ، فقـط  كامل از حوصله نوشته خارج اسـت  تتبعچون كه  اند ي نيز استفاده كردهديگر

  شود. اشاره مي
غير جنگجويان دشـمن   تاروكش حرمت گسترش جنگ كه براين باور است عالمه طباطبايي

طباطبـايي،  ( انـد  ان وهمانند آنها تخصصاً خـارج بلكه زنان وكودكان وپير ،از باب تخصيص نيست
1374: 2، 87(.  

اگر پيش از پيشـنهاد مصـالحه برسـرحق     :فرمايد مي »ال تعتدوا«ايشان درمقام بيان مصاديق 
  ست.چون مصداق اعتدايا  اين گونه جنگ حرام است ،ودعوت به آن جنگ شروع شود
افزون برحرمت كشاندن جنگ بـه   آيد، برمي فرمايد: از اين آيه آيت اهللا مكارم شيرازي مي

براي زهـر آلـود    تعدي به باغستانها، گياهان و زراعتها ونيز استفاده از مواد سمي ،غير نظاميان
شـيرازي،  مكـارم  ( يايي وميكروبي جايز نيستكردن آبهاي آشاميدني دشمن يعني جنگ شيم

1354: 2، 19(.  
  :فرمايد درذيل آيه مي مقدس اردبيلي

آغـاز كـردن جنـگ پـيش از آغـاز       از جمله مصاديق اعتدا كه حرام اسـت، 
ن بـه شـكل   دعوت دشمن به حق وكشـت  شتن كافر معاهد ودشمن ونيز ك

  1.)306 :تا مقدس اردبيلي، بي( ناروا

  نظر مفسران اهل تسنن

بقـره حرمـت    190درآيـه   ن اعتـدا ا، از عنـو ان شـيعي همانند مفسـر  ،مفسران اهل تسنن
از متفكـران   ،وهبه زحيلي ،از باب نمونه .دان تار دسته جمعي را استفاد كردهاستفاده از ابزار كش

                                                      
فـيض كاشـاني،   ؛ 6 ،2 :1404حسـيني جرجـاني،   : . براي آگاهي از نظرات ديگر مفسران شيعي مراجعه كنيـد بـه  1

؛ 69 ،3: 1410ابوالفتــوح رازي، ؛ 320 ،1 :1383قرائتــي، ؛ 177 ،1 :1362شــريف الهيجــي،  ؛ 228 ،1 :1415
 .344 ،1: 1419فاضل مقداد، و  331 ،1: 1405راوندي، ؛ 315 ،1: 1423كاشاني، 
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آغـاز بـه جنـگ،     نويسـد  حـرام مـي   در مقام بيان مصاديق اعتداي ر المنيـر يتفس در ،اهل تسنن
هـا، قطـع    ودكان، زنان، پيران، تخريـب خانـه  مانند ك ،كشتن افراد مسلم، جنگ باغيرنظاميان

وارد مـورد كراهـت وغصـب خدوانـد     به اين م ه آتش كشيدن زراعتها همانند تعديدرختان، ب
  1.)179 ،2 :1418زحيلي، ( است

  روايات

برحرمت كشاندن جنگ از صـحنه جنـگ بـه     قين نيز همانند آيه اعتدا،بسياري از روايات فري
فرقـي   كنـد. حـال   داللـت مـي   ن به غير نظاميان ومحيط زيسـت منطقه غير نظامي و تعدي كرد

  باتسليحات متعارف باشد يا غير متعارف. اين كار كند نمي

  روايات از طريق اهل بيت

ما به گـزارش يـك    .استو چند دسته فراوان  دراين باره ل از طريق اهل بيتروايات منقو
  .كنيم دسته كه جامع است بسنده مي

بـن عمـار    معاويـة ن أبيه عن ابن إبي عمير عن عن علي بن إبراهيم ع محمد بن يعقوب« .1
 اذا أراد أن يبعث سـرية  كان رسوالهللا :قال الثمالي عن أبي عبداهللا حمزةقال أظنه عن أبي 

 رسول اهللا ملة و باهللا وفي سبيل اهللا وعلي دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا بسم اهللا
وال تقطعـوا شـجراً إال أن    امـرأةً  تغدروا وال تقتلوا شيخاً فانيـاً وال صـبياً وال   ال تغلوا والتمثلوا وال

 3)139ـ138 ،6 :1407، (شيخ طوسي 2»تضطروا إليها...

إذا بعـث جيشـا    أن رسول اهللا روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي« .2
بسم  وقال اغزوا عه من المسلمين خيراًنفسه و بمن م خاصةأوصي صاحبها بتقوي اهللا في  سريةأو 

                                                      
؛ 104 ،1 :تـا  عربي، بـي  ابن؛ 604 ،1 :تا طنكاوي، بي: . براي آگاهي بيشترنظرات مفسران اهل سنت مراجعه شود به1

 .87 ،2 :1422ثعلبي، و  82 ،1 :1405طبري، 
نها ناظر به عدم قطع درختان است. بنابراين، داللت اين گروه از روايـات  ت» إال أن تضطروا إليها«استثنا درعبارت. 2

 در ممنوع بودن قتل زنان و كودكان داراي اطالق است.
  58 ،15: 1409؛ حر عاملي، 95 ،15: 1406؛ فيض كاشاني، 177 ،19:  1404سي، ؛ مجل27 ،5 :1407، ر.ك: كليني. 3

 )عبـداهللا(ع)  عن محمد بن حمران وجميل بن دراج كالهما عن ابـي عنه عن الوشاء (اين روايت از طريق ديگري   
و مجلسـي،   139 ،6 1407، ؛ شيخ طوسي30 ،5: 1407؛ كليني، 355 ،2 :1371: البرقي، نيز نقل شده است. ر.ك

1404: 97، 25. 
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و ال  رسول اهللا تقاتلوا القوم حتي تحتجوا عليهم.... وال تقتلـوا وليـداً   ملةاهللا وفي سبيل اهللا وعلي 
 تـا:  ، بي(التميمي المغربي »م وال تمثلوا والتغلوا والتغدروايعني إذا لم يقاتلوك امرأةوال  كبيراً شيخاً

 .)39 ،11 :1407، محدث نوري: ر.ك ؛369، 1

 :قـال  عن أبي عبـداهللا  صدقةبن  سعدةمعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن «. 3
نفسـه ثـم    خاصةأمره بتقوي اهللا عز وجل في  سريةإذا أراد أن يبعث أميراً علي كان  إن النبي

 دروا وال تغلـوا ثم يقول اغزوا بسم اهللا وفي سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا وال تغـ  عامةفي اصحابه 
، مجلسيو  58 ،15 :1409، حر عاملي؛ 30ـ29 ،5 :1407، كليني: ر.ك( »وال تمثلوا والتقتلوا وليداً

1404: 19، 179(. 

  روايات اهل سنت

  :از باب نمونه .زياد است وايات ازطريق اهل سنت دراين بارهر
وا باسـم اهللا وعلـي   انطلق: قال عن خالد بن الفزر حدثني أنس بن مالك أن رسول اهللا«. 1
والتغلوا وضموا غنائمكم و أصـلوا   امرأةًوال  وال صغيراً وال طفالً فانياً رسول اهللا ال تقتلوا شيخاً ملة

 ،7 :1409ه، شـيب  بـي اابـن  : ر.ك ؛90، 9 تـا:  بي ،(بيهقي »نوا إن اهللا يحب المحسنين النتهيوأحس
  ).232 ،24 :1387، يدعبدالبر التمه ابن؛ 33ـ32 ،5 :2000، عبدالبر ابن؛ 654

يقـول   »وال تعتدوا«وأخرج ابن جرير وابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله «. 2
 »م وكف يده فان فعلتم فقد اعتـديتم ال تقتلوا النساء والصبيان وال الشيخ الكبير وال من القي السل

  .)205، 1 تا: بي ،(سيوطي
 سـرية علـي جـيش أو    إذا أمر أميراً اهللا عن أبيه قال كان رسول بريدةعن سليمان بن «. 3

اهللا ومن معه من المسلمين خير اثم قال اغزوا بسم اهللا في سـبيل اهللا   أوصاه في خاصته بتقوي
. وإذا لقيـت عـدوك مـن    قاتلوا من كفر اهللا اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا وليداً

و ر.ك: القزوينـي،   58 ،5 :تـا  بيحنبل، احمد بن ( »لي إحدي ثالث خصالشركين فادعهم إالم
؛ ابـن  256 ،5 :1408، ؛ الهيثمـي 49 ،9 :تـا  بي، ؛ البيهقي86 ،3 :1403، ؛ الترمذي935 ،2 :تا بي
، البيهقـي  ؛240: 1980؛ نيشـابوري،  241و  172 ،5 :1411، ؛ النسـائي 644 ،7 :1409ه، شيب ابي
  .)520 ،6 :تا بي

 عن أبيه قال كان رسول اهللا صلي اهللا علـي وسـلم إذا بعـث أميـراً     بريدةسليمان بن  عن«. 4
اغزوا بسم اهللا و : فقال نفسه بتقوي اهللا ومن معه من المسلمين خيراً خاصةعلي جيش أوصاه في 
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، ذيترمـ ( »روا وال تمثلوا وال تقتلـوا وليـداً  اغزوا والتغلواوال تغد، في سبيل اهللا قاتلوا من كفر باهللا
1403: 2/ 431(1  

  نظرات فقهاي شيعه

جنگـي   هـاي اند اسـتفاده از ابزار  وروايات فروان تصريح كرده فقهاي شيعه بر اساس آيه اعتدا
از  .از حوصله اين نوشتار خـارج اسـت   در اين موضوع تتبع كامل .موجب كشتار جمعي حرام است

  شود. به مواردي اشاره مي ،اين رو
فـإن   .أمسك عـنهنّ ، . فإنقاتلن المسلمين وعاونّ أزواجهنّ ورجالهنّوال يجوزقتال النساء«. 1

  .)292، 1: 1400 ،شيخ طوسي( »ولم يكن به بأس، جاز حينئذ قتلهنّ، اضطرّوا الي قتلهنّ
وإن دعـت  ، ضـرورة إال أن يدعو إلي قـتلهن  ، وال يجوز قتل النساء وإن قتلن مع أهلهن«. 2
  .2)303، 1 :1406 ،اجابن البر( »لم يكن به بأس ضرورةذلك 
وال نسائهم والمجانين منهم روي الجمهور  ال يجوز قتل صبيان المشركين إجماعاً: مسألة«. 3

 ال تقتلـوا شـيخاً  اهللا رسول ملةنطلقوا باسم اهللا وباهللا وعلي ا: عن يونس بن مالك أن النبي قال
 حمـزة شـيخ فـي الحسـن عـن أبـي      ارواه الم الخاصةومن طريق  امرأةًو ال  وال صغيراً فانياً كبيراً

رعاهم فأجلسهم بين يديه  سريةإذا أراد أن يبعث اهللا كان رسول: قال الثمالي عن أبي عبداهللا
تعلـوا وال تمثلـوا    اال رسـول اهللا  ملةي ثم يقول لهم سيروا باسم اهللا و باهللا وفي سبيل اهللا وعل

و أيما رجل من أدني المسلمين وأفضلهم نظـر   أةامروال  وال صبياً فانياً وال تغدروا وال تقتلوا شيخاً
 فإن تبعكم فأخوكم في دينكم وإن بغت إلي أحد من المشركين فهو جار حتي أن يسمع كالم اهللا

                                                      
، 2 :تـا  بـي قزويني،  ؛5،140 :تا بينيشابوري،  ؛215، 2 :تا بيدارمي،  ؛4،240 :تا بيهمچنين ر. ك: احمد بن حنبل،  .1

ــذي،  ؛588، 1: 1410سجســتاني، ؛935 ــي،  ؛431، 1403:2الترم ــيالبيهق ــا ب ــووي، ؛ 69، 9 :ت  12،37 :1414 الن
 ).4/552: 1410(مباركفوري، 

است از اقدامي كه تنها وآخـرين   دوستانه بين المللي عبارتدر اصطالح فقه الجهاد و حقوق بشرضرورت نظامي  .2
ست دشمن ويا جلوگيري از ادامه تجاوز دشمن باشد. اين اصل كه هـر متخاصـم تنهـا آن    راهكار الزم براي شك

مـانع اسـتفاده غيرضـروري     ،دشمن الزم اسـت بايـد بـه كـار گيـرد      ن وآن نوع نيرويي را كه براي شكستميزا
ـ   دوستانه به شمار ميي از اصول ديرينه وثابت حقوق بشرشود ويك جهت از زور مي وبي ين المللـي  آيد. در اسـناد ب

استفاده از تسليحات و ابزارهاي جنگي كه ممكـن اسـت   «طوري كه ه نيز اصل ضرورت مورد توجه قرار گرفته ب
 »روري اموال نيز ممنوع گرديده استكه تخريب غير ض باشد. همچنان باعث رنج غير ضروري شوند، ممنوع مي

23ه (كنوانسيون الهه ـ ماد .( 
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عالمـه  ( »فال ينبغي قـتلهم  المحاربةفاستعينوا باهللا عليه و أبلغوا به مأمنه. وألنهم ليسوا من أهل 
  .)911: 1333 ،حلي

مـه  (عال »الحاجةنساء منهم و ان أعن إال مع وال ال ، وال الصبيان، جانينال يجوز قتل الم« .4
  .)486، 1: 1413، حلي

تترسـوا كـف عـنهم إال مـع      ولـو ، وال يجوز قتل المجانين و الصبيان و النساء و إن أعنّ« .5
  .)80 :1421، حلي(عالمه  »الضروره

ولو عاونهم بتشديد النون إال  وال يجوز قتل المجانين وال الصبيان وال النساء منهم«. 6
مع االضطرار بال خالف اجده في شيء من ذلك، بل في المنتهي اإلجماع عليه في النسـاء  

مضـافا إلـي ماسـمعته مـن خبـري جميـل        ، الضـرورة بل وعلي قتل النساء مع و الصبيان، 
قـو  انطل«قـال:   هور عن أنس بن مالك أن النبيمالج روايةبل في والثمالي و غير هما، 

ً  فانيـاً  ، وال تقتلـوا شـيخاً  رسـول اهللا  ملـة بسم اهللا و باهللا وعلي   »امـرأةً وال  وال صـغيرا
  .)73، 21تا:  بي(نجفي، 

نهـي  : النهي عـن قتـل مـن ال يقاتـل وال يعـين فـي الحـرب علـي المسـلمين         : خامساً«. 7
يوخ الـذين  عن قتل النساء والصبيان و الشـ  ونهي، مكةعن قتل من ال يقاتل في  هللا رسول

ال يقاتلون وال يعينون المقاتلين ولو بالتدبير و الفكر. كما نهي عن قتل العصفاء والوصفاء والرهبان 
 »لمين بأي نحو و إليـك النصـوص  والمقعد وأصحاب الصوامع الذين ال تدخل لهم في حزب المس

  .)91 :1411 ،حمدي ميانجيا(

  نظرات فقهاي اهل سنت

اند اسـتفاده از   براساس آيات وروايات فتوا داده ،ب نظران شيعههمانند صاح ،فقهاي اهل سنت
باشـد  شاندن جنگ بـه منطقـه غيـر نظـامي     كشتار جمعي و هرگونه عملي كه موجب ك هايابزار

مزارع ودرختان وتخريب ، وموجب تعدي و تجاوز به غير نظاميان ومحيط زيست از فسيل حيوانات
  شود. عضي از اين موارد اشاره ميبه بدر اينجا  .حرام است ،ها گردد خانه

  فقهاي حنفي

و ال ، وال مقطـوع اليمـين  ، وال مقعـداً ، وال أعمـي ، وال امرأء وال صـبياً ، وال يقتلوا مجنوناً«. 1
 .)128، 4: 1419الحنفي،  (موصلي» شيخاً فانياً
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للقتل عنـدنا هـو   ألن المبيح  يخاً فانياً وال مقعداً وال أعميوال صبياً وال ش امرأةيقتلوا  وال«. 2
يمني والمقطوع يده ورجلـه مـن   ولهذا ال يقتل يابس الشق والمقطوع ال، الحراب وال يتحقق منهم

 .)411، 12: 1421ي،نشوكا( »خالف

ألنـالمبيح للقتـل عنـدنا     قعـداً وال اعمـي  و ال شيخاً فانيـاً وال م  وال صبياً امراةوال يقتلوا «. 3
يمني والمقطوع يده ورجله من قتل يابس الشق والمقطوع الولهذا ال ي .هوالحراب وال يتحقق منهم

  .)425ص ، 7ج، العنايه شرع الهدايه(» خالف
، ال ينبغي أن يقتل النساء من أهل الحرب وال الصـبيان وال المجـانين وال الشـيخ الفـاني    « .4

 اهللا سولوهؤالء ال يقاتلون وحين استعظم ر »اهللا الذين يقاتلوكم وقاتلوا في سبيل«لقوله تعالي
وال  ذريـة ال تقـتلن  : ماكانت هذه تقاتل أدرك خالداً وقل له، هاه : وقتل النساء أشار إلي هذه بقوله

 .)450ـ  449، 1: 1971 ،سرخسي( »عسيفاً

  فقهاي شافعي

(فصل) وال يجوز قتل نسائهم وال صيانهم إذا لم يقاتلوا لما روي ابن عمر رضي اهللا عنـه  «. 1
النـه يجـوز أن   ، ن قتل النساء و الصبيان وال يجوز قتل الخنثي المشـكل نهي ع اهللا أن رسول

  .)295، 19 تا: بي ،نووي( »فلم يقتل مع الشك امرأة ويجوز أن يكون يكون رجالً
(قال الشافعي) رحمه اهللا تعالي وال يجوز الحد مـن المسـلمين أن يعمـد قتـل النسـاء و      « .2

ابـن   سلم نهي عن قتلهم أخبرنا سفيان عن الزهري عـن الوالدان الن رسول اهللا صلي اهللا عليه و
ي الحقيق عن قتـل النسـاء   نهي الذين بعث إلي ابن أب كعب ابن مالك عن عمه أن رسول اهللا

  ).253ـ  252، 4 :1403 ،بن ادريسا( »والولدان
(ويحرم عليه قتل صـبي و  : ويحرم عليه قتل صبي ومجنون وامره وخنثي مشكل. الشرح«. 3

، نيوخنثي مشكل) للنهي عن قتـل الصـبيان والنسـاء فـي الصـحيح      وامراة(من به رق مجنون) و
 .)223ـ  222، 4: 1958 ،(شربيني »حتمال أنوثتهال بالمرأةوالخنثي ، والحق المجنون بالصبي

عن قتل النسـاء و الصـبيان) أجمـع العلمـاء علـي العمـل بهـذا         قوله (نهي رسول اهللا« .4
 ،ووين(» اتلوا قال جماهير العلماء يقتلونء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قالحديث وتحريم قتل النسا

1420: 12 ،48(1.  
                                                      

  ،  439، 3: 2003شيرازي، . 1
صل: و ال يجوز قتل نسائهم وال صبيانهم إذا لم يقاتلوا لما روي ابن عمر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا(ص) نهي ف  
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  فقهاي حنبلي

وروي ذلك عن ، وال شيخ فإن وبذلك قال مالك و أصحاب الرأي امرأةفصل) وال تقتل «( .1
ـ (أبي بكر الصديق ومجاهد. وروي عن ابن عباس في قوله تعالي وا النسـاء  وال تعتدوا) يقول ال تقتل

  .)544ـ  541، 10 تا: (الف)، بي ،قدامه( »الصبيان والشيخ الكبير
وال راهب و ال شيخ فإن وال أعمي، ال  امرة) (وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي وال مسألة«(. 2

رأي لهم اال ان يقاتلوا) إذا ظفر بالكفار لم يجز قتل صبي لم يبلغ بغير خـالف لمـا روي ابـن    
                                                                                                                             

عن قتل النساء و الصبيان و ال يجوز قتل الخنثي المشكل ألنها أن يكون رجال و يجوز أن يكون امرأة فلم يقتل 
مر بامرأة مقتولة يـوم حنـين     عنه ان النبيمع الشك و ان قاتلوا جاز قتلهم لما روي ابن عباس رضي اهللا

من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول اهللا غنمتها فأردفتها خلفي فلما رأت الهزيمـة فينـا أهـوت الـي     [فقال: 
سيفي أو إلي قائم سيفي لتقتلني فقتلتها فقال النبي(ص): مابال النساء] ما شأن قتل النساء و لـو حـرم ذلـك    

نه إذا جاز قتلهن إذا قصدن القتل وهن مسلمات فألن يجوز قتلهن وهن كافرات أولي ـ  و أل ألنكره النبي
  .)1061، 2: 1427زركش، (
الثاني: فيمن يحرم قتله: و هو الصبي و المجنون و المرأه و الخنثي المشكل، فقي الصحيح نهي عن قتل النساء و   

  )70 ،1تا: الماوردي، بي(ـ  الصبيان، فإن قاتلوا قتلوا قطعاً
  )444، 7: 1420جاز قتل صبي و مجنون ومن به رق و أنثي وخنثي قاتلوا وغير هم الالرسل (نووي،   
جاز قتال صبي ومجنون ومن رق وأنثي وخنثي قاتلوا فإن لم يقاتلوا حرم قتلهم للنهي في خبر الصحيحن عـن  ـ   

ذايحمل إطالق األصـل حرمـة قـتلهم.    قتل النساء و الصبيان وألحاق المجنون ومن به رق والخنثي بهما، علي ه
  )435تا:  (غمراوي، بي

(و يحرم قتل صبي و مجنون و امرأه و خنثي مشكل) إال إذا قاتلوا فيجوز قتلهم (و يحـلّ قتـل راهـب و أجيـر و       
شيخ و أعمي و زمن ال قتال فيهم و ال رأي في االظهر) و مقابلة المنع كالنساء فان كان فيهم رأي أو قتال قتلوا 

  )241، 9 تا:  ال خالف، ( شرواني و العبادي، بيب
سم ويأتي مثله فـي الشـارح    (قوله إال إن قاتلوا) قال في العباد فيقتلون مقبلين وإن تدفعوا بغيره ال مدبرين اه  

وعبارة الروض مع شرحه إال إن قاتلوا فيجوز قتلهم وإن أمكن دفعهم بغيره اه (حسيني الحصـيني الدمشـقي،   
  )500، 1تا:  بي

يحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم، وكذا المجانين إال أن يقاتلوا ألنه عليه الصالة والسالم نهي عن قـتلهم و عـن     
قتـل   {مر في بعض عزاوته فوجد امرأة مفتولة فأنكر النبي والسالم ةابي عمر رضي اهللا عنهما أنه عليه الصال

  ).425-424، 14  تا: النساء والصبيان} رواه الشيخان. (الماوردي، بي
: منَ الذَّرارِي منَ النِّساء و الْأطْفَالِ، فَلَا يجوز أنْ يقْتَلُوا في الْمعرَكَةِ إِلَّا   أذَاهمِ،   والْقسم الثَّالثُ ا لـفْعقْتَلُوا دلُوا فَيقَاتأنْ ي

اء والـذَّرارِي و الْوِلْـدانِ،       اتَلُوا أو لَم يقَاتلُوا لنَفْيِ النَّبِيفَأما بعد الْأسرِ فَلَا يجوز أنْ يقْتَلُوا، سواء قَ نْ قَتْـلِ النِّسـ عـ
.   وألنَّهم سبايا مستَرَقُّونَ قَد ملَكَهم الْغَانم كَالْأموالِ
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نهي عن قتل النساء و الصبيان، متفـق عليـه والن الصـبي     ان النبي عمر رضي اهللا عنهما
فـه اتـالف   فاتال صار مسلماً بنفس السبي ففي قتله إتالف المال و إذا سبي منفرداً يصير رقيقاً

  .)400، 10تا:  بي (عبدالرحمن بن قدامه، »من يمكن جعله مسلماً
أنه نهـي عـن قتـل     عن النبيوال يجوز قتل نسائهم وصبيانهم لما روي ابن عمر «. 3

للمسـلمين فقتلهمـا إتـالف لمـال      و مـاالً  النساء والصبيان متفق عليه وألنهما يصيران رقيقـاً 
 وال طفـالً  فانيـاً  التقتلوا شـيخاً «أنه قال:  المسلمين وال قتل شيخ فإن لما روي عن النبي

والقتـل زمـن وال أعمـي     المـرأة له في الحـرب أشـبه    النكايةرواه أبو داود وألنه » امرأةوال 
اهللا عنـه: أنـه    بي بكـر الصـديق رضـي    ألنهما في معني الشيخ الفاني و الراهب لما روي عن أ

أوصي يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلي الشام فقال: ال تقتلوا الوالدان وال النساء وال الشـيوخ  
تل خنثي مشكل ق وستجدون قوما حسبوا أنفسهم في الصوامع فدعوه و حسبوا له أنفسهم وال

(عبـداهللا بـن    »اتل من هؤالء كلهم قتلفال يجوز فتله مع الشك ومن ق امرأةأنه يحتمل أنه 
  .)122، 4تا:  (ب)، بيقدامة، 

  فقهاي مالكي

آبـي  ( »والسـالم عـن قـتلهم    الصالةمن نهيه عليه  وال يقتل النساء و ال الصبيان لما صح«. 1
  .)414 تا: بي ،األزهري

الكبـار وال   ريعان األول في الكتاب ال يقتل النسـاء وال الصـبيان وال المشـايخ   وها هنا تف«. 2
عن قتـل العسـيف    الرهبان في الصوامع و الديارات ويترك لهم من أموالهم ما يعيشون به ونهي

 »وال عسـيفاً  ذريـة وهواألجير و في مسلم نهي عن قتال النساء والصبيان وفي النسـائي التقتلـوا   
  .)398ـ  397، 3: 1994 ،القرافي(

  فقهاي ظاهري

وال يحل قتل نسائهم وال قتل من لم يبلغ منهم اال أن يقاتل أحد ممـن ذكرنـا    ـ مسألة«. 1
ق البخاري نا أحمد بن يونس * روينا من طري فال يكون للمسلم منجا منه اال بقتله فله قتله حينئذ

 وجـدت فـي بعـض مغـازي النبـي      امرأةان (ـ هوابن سعيد ـ عن نافع ان ابن عمرأخبره    الليث
  .)296، 7تا:  بي ،ابن حزم( »قتل النساء والصبيان فأنكر) رسول اهللا مقتولة
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  جمع بندي

مـت مسـموم كـردن    از مجموع مباحثي كـه تحـت عنـوان مقتضـاي اصـل اولـي وحر      
زا وحرمـت تـرور وحرمـت     آتـش  هـاي يري ابزارگكار ه ن وحرمت بمسكوني مشركا  مناطق

رسـيم   م مـي متعارف در جنگ صورت گرفت به اين نتيجه قطعي ومسلّتجاوز از سالحهاي 
از  ،اي، ميكروبي و شيميايي، در انـواع مختلـف آن   هاي غير متعارف هستهاستفاده از سالح

نظر تمام مذاهب فقهي اسالم، مذهب جعفري اثنا عشري، مالكي، حنفي، شافعي، حنبلي، و 
  ظاهري حرام است.
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  منابع

و النشـر و   ة دارالفكر للطباعكتاب األم،  ،ق1403 عي، ابوعبداهللا محمد،ابن ادريس الشاف .1
 .الثانيه ة التوزيع، الطبع

النشر االسـالمي   ة اشراف: جعفر السبحاني، مؤسس المهذب، ،ق1406 ابن البراج القاضي، .2
 .ة المدرسين بقم المشرف ة لجماع ة التابع

 ر.دارالفك المحلي، تا،  بي بن أحمدبن سعيد، ابن خرم االندلس، علي .3

تحقيق: مصطفي بن احمد التمهيد،  ق، 1387 ابن عبدالبر القرطبيع ابوعمريوسف بن عبداهللا، .4
 .، المغربة عموم األوقاف و الشؤون االسالمي ةالعلوي، محمدعبدالكبير البكري، وزرا

سـالم محمـدعطا ـ محمـدعلي معـرض، دارالكتـب        االسـتذكار،    ،م2000 ابن عبدالبر، .5
 األولي. ة بيروت، الطبع  ،ة العلمي

دارالكتاب العربي للنشر و التوزيع،  الشرح الكبير، تا،  بي المقدسي، عبدالرحمن، ة ابن قدام .6
 بيروت.

الكافي في فقه ابـن   تا،  بي ابن قدامه الجماعيلي المقدسي، عبداهللا بن احمد بن محمد، .7
 .التراب، علي اصغر مرواريد، دارة المصادر الفقهي ة از سلسل حنبل،

 المغنـي،  تـا،   بـي  ابن قدامه الجماعيلي المقدسي، عبداهللا بـن احمـدبن محمـد (الـف)،     .8
 دارالكتاب العربي للنشر و التوزيع، بيروت.

 .جا نا، بي بي احكام القرآن، تا،  بي بن ابوبكر، عبداهللا العربي، محمدبن ابن .9

 ن في تفسير القرآن،روض الجنان و روح الجنا ،ق1410 علي، بن ابوالفتوح رازي، حسين .10
 بنياد شهرستاني، انتشارات بيدار، قم، چاپ اول.

تحقيق شيخ محمدهادي يوسفي غروي، ترجمه علـي   مقتل الحسين،، 1378 ف،مخنابو .11
 اش. ، ش چاپخانه1378كرمي، موسسه مطبوعاتي دارالكتب، چاپ دوم، 

 التقافيه. ة المكتببيروت،  الثمر الداني، تا،  بي آبي األزهري، .12

 دارصادر.، بيروت ،مسنداحمدتا،  بي مدبن حنبل،اح .13
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النشر االسالمي  ةـ مؤسس قم، ،المـاالس ر فيـاالسي ، ق1411 جي، علي،ـدي ميانـأحم .14
 األولي. ة ، الطبعة المدرسين، قم المقدس ة لجماع ة التابع

الريـاض،  تحقيق: نظـر محمـد الفاريـابي،     ،ة مسند ابي حنيف ،ق1415 أصبهاني، ابونعيم، .15
 .األولي ة الكوثر ـ الطبع ة تبمك

المكتـب  بيـروت،  اشـراف: زهيـر الشـاويق،     ارواء الغليـل،  ق، 1405 الباني، محمدناصر، .16
 .ة الثاني ة االسالمي، الطبع

، قـم  ة يـمالـدارالكتب االس ن،ـالمحاس ق، 1371 د،ـخال محمدبن احمدبن برقي، ابوجعفر .17
 .ة الثاني ة ، الطبعة المقدس

 .دارالفكرجا،  بي السنن الكبري، تا،  بي حسين،ال بيهقي، احمدبن .18

تحقيـق و تصـحيح: عبـدالرحمن    سـنن الترمـذي،    ق،1403 ترمذي، محمدبن عيسي، .19
 .الثالثه ة و النشر و التوزيع، بيروت، الطبع ة محمدعثماني، م، دارالفكر للطباع

 تب االسالمي.، بيروت، المك1ج  دعائم االسالم،تا،  بن محمد، بي التميمي المغربي، نعمان .20

ــدبن  .21 ــحاق احم ــابوري، ابواس ــي نيش ــراهيم، ثعلب ــن   ق، 1422 اب ــان ع ــف و البي الكش
 داراحياء التراث العربي.بيروت،  تفسيرالقرآن،

الي تحصيل مسـائل   ةـ  تفصيل وسايل الشيع ق،1409 الحسن بن علي، حرالعاملي، محمدبن .22
 .االولي ة عالحياء التراث، الطب البيت مؤسسة آلقم المقدسه،  ،ة الشريع

األخيـار   ة كفاي تا، بي الدين أبي بكر بن محمد، حسيني الحصيني الدمشقي الشافعي، تقي .23
دمشق، عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سليمان،  تحقيق علي األختصار، ة في حل غاي

 دارالخير.

 انتشارات نويد.تهران،  آيات االحكام، ق، 1404 حسيني جرجاني، سيدامير ابوالفتوح، .24

تلخـيص المـرام فـي    ق، 1421 الحسن بن يوسف بن المطهـر األسـدي،   ة ي، العالمحل .25
مركـز النشـر التـابع    قم المقدسـه،  المحقق / المصحح: هادي القبيسي، األحكام،  ة معرف

 األولي. ة لمكتب االعالم االسالمي، الطبع

منتهـي المطلـب فـي     ق،1343 الحسن بن يوسف بن المطهـر األسـدي،   ة حلي، العالم .26
الحـاج   ةـ  رابي، مطبعـاز أحـخ حسين پيشنمـح: الشيـالمحقق / المصحيق المذهب، تحق

 .االولي ة أحمد آغا و محمود آغا، الطبع

 ةـ  امعـلج ة ابعـالتقم،   المي،ـر االسـه النشـمؤسس السرائر، ق،1410 س،ـادري نـاب يـحل .27
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 .ة الثاني ة المدرسين، الطبع

 .نشر مدينه العلمالمقدسه،  قممنهاج الصالحين، ال ق،1410 خوئي، سيدابوالقاسم موسوي، .28

 ،د دهمـان ـد أحمـ ـمحمـ  ةـ  طبع بعنايسنن الدارمي،  ق،1349 بن بهرام، دارمي، عبداهللا .29
 الحديثه. ة دمشق، مطبع

 قم، فقه القرآن في شرح آيات األحكام، ق،1405 اهللا،ة الدين سعيدبن هب راوندي، قطب .30
 اهللا مرعشي نجفي. كتابخانه آيت

  و المـنهج،  ةـ ـ و الشريع ةر في العقيدـالتفسير المني ق،1418 بن مصطفي، ة ، وهبزحيلي .31
 دارالفكر المعاصر. بيروت،

 الـديباج فـي توضـيح المنهـاج،     ق،1427 زركش، بدرالدين محمدبن بهادربن عبداهللا، .32
 .دارالحديثقم، مرداد،  تحقيق: يحيي

عليـق: سـعيدمحمد اللعـام،    تحقيـق و ت  داود، سنن أبيق، 1410 سجستاني، ابن الشعث، .33
 .األولي ة و النشر و التوزيع، الطبع ة دارالفكر للطباعبيروت، 

النات ـاالعـ  ةـ ـ مطـابع شركـ   ،، قـاهره 5ج  السير الكبير،، 1971سرخسي، محمدبن احمد،  .34
 شرقيه.

اهللا  ، كتابخانـه آيـت  قم المقدسه السيد المرعشي، ة  مكتب ق،1404 ،سيدابن زهره الحلبي .35
 .مرعشي نجفي

 بيروت، داراالسوه. البالغه، نهج، 1415سيدرضي،  .36

 الثقافه. ة بيروت، المكتب الدر المنثور في تفسير المأثور،تا،  الدين، بي سيوطي، جالل .37

 داراحياء التراث العربي.بيروت،  مغني المحتاج، م،1958، شربيني، محمدبن أحمد .38

 اء التراث العربي.داراحيبيروت،  حواتي الشرواني،تا،  بيشرواني و العبادي،  .39
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قواعد االحكام في  ق،1413 بن المطهر األسـدي،  بن يوسف الحسن ة عالمة حلي، العالم .55
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 احياء التراث العربي.
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 دارالمغرب.

 مركز فرهنگي درسهايي از قرآن.تهران،  ور،تفسير ن ش،1383 قرائتي، محسن، .64
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 دارالكتـب االسـالميه،  طهـران،  الكـافي،   ق،1407 يعقـوب،  كليني، ابوجعفر محمدبن .67
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 الوفاء. ة سسمؤبيروت، ، االطهار ة لدرر أخبار االئم
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ال 
س

نه
 م ـ 

مار
ش

 ة
 ـ 33

اييز
پ

 
13

89
  

60  

جـامع المقاصـد فـي     ق،1414 بن الحسين العـاملي،  محقق كركي، المحقق الثاني علي .75
 الثانيه. ة الحياء التراث، الطبع البيت سسه آلقم المقدسه، مؤ شرح القواعد،

، قـم  9ج  جـامع المقاصـد فـي شـرح القواعـد،     ، 1408بن حسين،  محقق كركي، علي .76
 .البيت مؤسسه آل

تهـران،   البيـان فـي أحكـام القـرآن،     ةزبـد  تـا،  بـي  محمد، مقدس اردبيلي، احمدبن .77
 كتابفروشي مرتضوي.

 تهران، دارالكتب االسالميه. نمونه،تفسير  ، ش1354مكارم شيرازي، همكاران،  .78

 االختيار لتعليل المختـار،  ق،1419 موصلي الحنفي، االمام عبداهللا بن محمودبن مـودود،  .79
 االولي. ة ، الطبعة دارالكتب العلميبيروت، تعليق و تخريج: عبدالطيف محمدعبدالرحمن، 

دارالمـأمون  روت، بيـ تحقيق، حسين سليم أسد، يعلي،  مسند ابي تا، بي موصلي، ابويعلي، .80
 .ة الثاني ة للتراث، الطبع

جـواهر الكـالم فـي شـرح شـرائع       تـا،  بـي  نجفي، محمدحسن بن باقربن عبدالرحيم، .81
دار احيـاء التـراث العربـي،    بيـروت،  المحقق / المصحح: الشيخ عباس قوچاني،  االسالم،

 األولي. ة الطبع

ر عبـدالغفار سـليمان   تحقيـق: دكتـو   السـنن الكبـري،   ق،1411 نساتي، ابوعبدالرحمن، .82
 االولي. ة ، الطبعة دارالكتب العلميبيروت، البنداري و سيد كسروي حسن، 

 ،بيـروت  روضه الطـالبين،  ،1420 شرف الحوراني، الدين أبوزكريا يحيي بن نودي، محيي .83
 دارالكتب العلميه.

 ر و التوزيع.و النش ة دارالفكر للطباعبيروت،  ،ة االذكار النروي ق،1414 نوودي، محيي بنشرف، .84

دارالفكـر  بيـروت،  المجموع،  تا، بي الدين أبو زكريا يحيي بنشرف الحوراني، نووي، محيي .85
 و النشر و التوزيع. ة للطباع

احيـاء   ةـ  تحقيق: لجـن  علوم الحديث، ة معرف م،1980 الحاكم الكبير ابواحمد،  نيشابوري، .86
منشـورات  بيـروت،  حسين، و تصحيح السيد معظم  ةالتراث العربي في دار اآلفاق الجديد

 .ة الرابع ة الطبع داراآلفاق الحديث،

 دارالفكر.بيروت،  صحيح مسلم، تا، بي بن الحجاج، نيشابوري، مسلم .87

بيـروت،   مجمـع الزوائـد،   م،1988 بكـر بـن سـليمان،    بن ابـي  علي هيثمي، نورالدين .88
 .ة دارالكتب العلمي


