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َر ِّب اش َر ْح لي َصدري * َو َی ِّس ْر لي أ ْمري * َو احلل عقد ً ُة ِم ْن ِلساني * یفقهوا قولي
بحث در فروش ادوات و ابزار دفاع در برابر تهاجم زیستأ به کشورهای غیر مسلمان یا مسلمانأ بود
که حکومت هایشان مخالف اندیشه و فکر حکومت ما هستند .فروش ابزار دفاعأ اعم از داروها،
َْ
لوازم پیشگیری و ابزار آزمایش چه حکمأ دارد؟ در فقه ،این فروش به منزلۀ فروش سلح به أعدا ِ
َّ
ْ
ْ
الله است .دلیل اینکه ،اگرچه در عر سلح به ابزاری که با آن ضربه مأزنند گفته مأشود ،اما دارو
و امثال آن استفادۀ کشتاری ندارد ولأ به آن تجهیزات مأگویند .باید رزمنده سلح و تجهیزات
جنگأ به دنبال داشته باشد .فانسخه از تجهیزات جنگأ و اسلحه سلح جنگأ به حساب مأآید .در
روایات فروختن سلح مطرح شده و به قرائنأ که در متن حدیث وجود دارد فروختن سلح اعم از
سلح و تجهیزات ذکر شده ،یعنأ شامل زره و کمربند و سپر مأشود .این وسایل سلح نیست ولأ
تجهیزاتأ است که در جنگ به کار مأرود .این مسائل جزو فروختن سلح آمده است .در این
َّ
َّ
ً
َْ
َْ
بحث ،ما با تسامح أعدا ِ الله را با کفار برابر مأگیریم .بعدا بیان مأکنیم که أعدا ِ الله مراد با کفار
نیست؛ بنابراین این دو یکأ نیستند و در آینده وجه آن را بیان مأکنیم.
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بیان شد که زره و سپر و تجهیزات جزو سلح قرار مأگیرد .تردیدی نیست که فروش سلح مثل زره و
ً
ً
ً
سپر به نیرویأ که در جنگ با مسلمانان است ،به هر صورتأ شرعا ،قانونا و فطرتا ممنوع است.
فطرت و عقل مأگوید که این کار را انجام ندهید چون اگر به کسأ که مأخواهد به شما حمله کند،
ً
سلح بدهید به شما حمله مأکند و دفع ضرر عقل الزم است و شرع ،حکم عقل را امضا مأکند.
حتأ بیان شده که دفع ضرر احتمالأ هم الزم است یعنأ اگر جایأ احتمال ضرر داده شود ،عقل
مأگوید که آدمأ از این مسیر نرود .شرع هم مأگوید دفع ضرر محتمل واجب است .اگر به کسأ
سلح بفروشیم که با مسلمانان مأجنگد ،به ضرر خودمان اقدام کردهایم .عقل مأگوید این کار
غلط است و شرع مأ گوید نباید این کار را انجام دهید .پس شکأ نیست که فروش ابزار جنگأ به
کسأ که با ما مأجنگد حرام است .بعضأ از فقها گفتهاند فروش سلح حرام است.
حکم فروش مواد اولیۀ سلح ،به کشوری که با ما در حال جنگ است چیست؟ بعضأ گفتهاند
ایرادی ندارد ولأ گروهأ هم مأگویند حرام است  .فرض کنید که به کشور حربأ آهن بفروشیم .او
آهن را تبدیل به سلح مأکند .اگر به ادلۀ حرمت فروش سلح دقت کنیم مأبینیم همۀ ابعداد مربوط
َ َ َُ ََ ْ ْ
عاونوا علأ ِاْلم ِم َو
به سلح را حرام کرده است .یکأ از آنها تعاون بر امم و عدوان است «و ال ت
ْ ْ
ال ُعدوان 1».عمل کسأ که به ما حمله کرده امم و عدوان است .اگر به او سلح بدهیم مصداق تعاون
است .اگر به او آهن بفروشیم و او آهن را بفروشد این مسئله مصداق تعاون به حساب مأآید .همۀ
عقل هم مأگویند که فروش آهن مصداق تعاون است .درست است که آهن ساخته نشده ،اما شما
مأدانید که دشمن با این آهن سلح مأسازد .بنابراین هر کاری که به دشمن کمک کند در تحریم
قرار مأ گیرد .در نبرد زیستأ ،دشمن مبتل شده است .اگر ما دوا و ابزار دفاعأ را به دشمن بدهیم و
دشمن این ابزار را به سربازانأ بدهد که مأخواهند در جنگ با ما شرکت کنند ،فروش این ابزار به
دشمن حرام است .بنابراین فروش هر ابزاری که به حملۀ دشمن کمک کند ،حرام است .آیا این
ً
حمله حتما به ما باشد.
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مؤید عمل به
نیاز است که کلمۀ «ما» را توسعه دهیم .سند روایت ابوبکر حضرمأ اشکال دارد ولأ ِ
ً
شهرت است 1.در روایت بیان شده که ابوبکر حضرمأ گفت که قبل به منطقۀ شام اسلحه
مأفروختم .در آن زمان منصور دوانی قأ در منطقۀ شام مستقر بود .شام منطقۀ آنها بود و اسلحههای
فروخته شده به سربازان حکومت داده مأشد و آنها بدین باور بودند که در جهاد مأتوان به رومأها
ً
حملۀ مستقیم کرد .ابوبکر حضرمأگفت که قبل به آنها اسلحه مأفروختم و حکومت آنها را قبول
داشتم .االن ُم َّ
تنبه شدم و شما را امام و برحق مأدانم .کار من فروش اسلحه است ،آیا مأتوانم به
آنها سلح بفروشم؟ حضرت فرمودند اشکالأ ندارد به آنها سلح بفروش چون آنها سلحها را علیه
دشمن مشترک به کار مأبرند  .این روایت به دو نکته اشاره دارد ،یکأ اینکه فروش سلح به دشمن
مسلمانان حرام است .مهم این است که حق کیست وگرنه بر حرام بودن فروش سلح به دشمن حق
اجماع شده است  .شیعه و سنأ بر این مسئله اتفاق نظر دارند .ابوبکر حضرمأ پیشتر سنأ بوده و به
ً
حکومت شام سلح مأفروخته است .او بیان مأکند که قبل مشکلأ برای فروش سلح نداشتم ،اما
االن با مشکل مواجه شدم ،بعد حضرت راهنمایأ مأکنند .ابوبکر حضرمأ حکم اجماعأ را
ً
مأدانسته که فروختن سلح به دشمن حق حرام است .قبل ابوبکر حضرمأ ،منصور دوانیقأ را
دشمن حق نمأدانسته بلکه حق مأدانسته؛ بنابراین فروش سلح ،به منزلۀ فروش سلح به دشمن
حق نیست .االن متوجه شده که امام صادق علیهالسلم حق است ،پس فروختن سلح به منصور،
مثل فروختن سلح به ضد حق است .اصل فروختن سلح به ناحق حرام است .بنابراین وقتأ ابوبکر
حضرمأ از امام صادق علیهالسلم سؤال کردند ،ایشان به ارتکاذ او دست نزدند .ارتکاذ را تأیید
کردند که حق نداری به دشمنان دین سلح بفروشأ ،اما فروش اسلحه به آنها ،فروش سلح به اعدا
الله به حساب نمأآید چون آنها سلح را علیه مسلمانان به کار نمأبرند بلکه سلح را علیه دشمنأ
به کار مأ برند که دشمن مسلمانان و دشمن آنهاست .از این روایت استفاده مأشود که فروش سلح
به دشمن که علیه حق اقدام مأ کند حرام است .پس ارتکاذ به این صورت است .سؤالأ در اینجا به
وجود مأ آید که آیا باید اعدا الله باشند یا کفر در این مسئله دخالت دارد یعنأ ممکن است کسأ
َ ُ َ ْ ِّ َ
السلح ِم ْن ُهم ح .1
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کافر باشد ولأ اعدا نباشد .منصور دوانیقأ دشمن امام صادق است ،ولأ او سلح را برای دشمنأ
به کار نمأبرد ،یعنأ علیه امام صادق علیهالسلم عملیات نظامأ انجام نمأدهد .پس عداوت او با
امام صادق علیهالسلم بالفعل و بالقوه در زمینۀ جنگأ نیست ،چون امام صادق علیهالسلم لشکری
ندارند .در ادامۀ حدیث حضرت فرمودند که اگر من حکومتأ تشکیل دادم و مباینه حاصل شد یعنأ
اگر منصور دوانیقأ در برابر امام صادق علیهالسلم به نام اسلم حکومت تشکیل دهد و این مسئله
باعث جنگ بالفعل شود ،یعنأ امام صادق علیهالسلم در یک طر و دشمن در طر دیگر باشد،
به آنها نمأتوان سلح فروخت.

1

از مطالبأ که در جلسۀ گذشته و این جلسه بیان شد نتیجه مأگیریم که فروش هر گونه سلح به
کافری که با ما مأجنگد حرام است.
فروش تجهیزات به کافری که با مسلمانان جنگأ ندارد ،ایرادی ندارد.
فروش تجهیزات به مسلمانأ که با ما در حال جنگ است ،حرام است.
فروش تجهیزات به مسلمانأ که با ما اختل دارند ،ولأ با کفاری مأجنگند که دشمن مشترکمان
هستند ،اشکالأ ندارد.
نبرد با ما به چه معناست؟ نبرد با ما به معنای نبرد با جمهوری اسلمأ نیست ،نبرد با ما به عنوان نبرد
با مسلمانان است  .بنابراین دادن تجهیزات دفاع زیستأ به کسانأ که با مسلمانان مأجنگند ،حرام
است.
در اینجا نکتهای دربارۀ تعاون بیان شد .بعضأ فرمودند که تعاون بر جنس الزم نیست ،بلکه نیت
الزم است یعنأ اگر شما داروی ضد هجوم را به این نیت به آنها مأدهید که آنها سالم شوند و با
ً
مسلمانان بجنگند ،فروش دارو حرام است .اگر فروش دارو به این نیت نباشد ،مثل شخصأ تاجر
است و برای تجارت این عمل را انجام مأدهد ،فرض کنید به او بگویید که اگر شما به دشمن دارو
بفروشید به او کمک کردهاید .تاجر به شما مأگوید من به این نیت نمأفروشم ،بلکه برای کسب
َّ ٌ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ
َ
الله ع َف َق َال َل ُه َح َک ٌم َّ
الس َّر ُاج َما ت َری ِف َیم ْن
ِ « .1عد ُة ِمن أصح ِابنا عن أح َمد ب ِن محمد ْعن َع ِل ِّي ب ِن الحک ِم ع َن سی ِف ب ِن ع ِمیر ُة عن أ ِبي بکر الحضر ِم ِّي قال :دخلنا علأ أ ِبي عب ِد َِ
َّ
َ ْ ُ ُّ ُ َ َ َّ
ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ُّ ُ َ َ ِّ َ
َّ ُ
الشام َو أ َد َات َها َف َق َال َال َبأ َس أ ْن ُت ُم ْال َی ْو َم ب َم ْنز َلة أ ْص َح َ ُ
السل َح».
ول الل ِه ص ِإنک ْم ِفي هدنة ف ِإذا کان ِت المباینة حرم علیکم أن تح ِملوا ِإلی ِهم السروج و
ِ ِ ِ
اب رس ِ
یح ِمل السروج ِإلأ ِ
ِ
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سود این عمل را انجام مأدهم .بعضأ گفتند ایراد ندارد .ما مأگوییم مسئله به این شکل نیست،
قصد االعانه هیچ دخالتأ ندارد .سؤال بنده از کسانأ که قصد را دخالت دادند این است که اگر
اسلم مأخواست به ما بگوید به آنها کمک نکنید ،چطور باید مأگفت .شما مأگویید اسلم گفته
به آنها به قصد کمک ،کمک نکن .من مأخواهم از شما بپرسم اگر اسلم مأخواست طوری که
قصد در آن دخالت نداشت مسئله را بیان کند ،چگونه باید به ما مأگفت؟ فرض بگیرید شما
مأ خواهید به فرزندتان بگویید که در دزدی به همسایۀتان کمک نکند چطوری این مسئله را بیان
مأکنید؟ به او مأگویید اگر فلنأ خواست دزدی کند به او کمک نکن .اگر همسایه بخواهد دزدی
کند ولأ پادرد او مانع شود که از دیوارد باال برود و بچۀ شما بداند که اگر به او دارو ندهد ،همسایه
نمأتواند از دیوار باال برود ،اما به او دارو بدهد ،و او از دیوارباال برود ،آیا شما نمأگویید که چرا در
دزدی به او کمک کردی؟ اگر بچۀ شما بگویید که در دزدی کمک نکردم ،بلکه دوا فروش بودم و
ً
دیدم که او دوا را به قیمت خوبأ مأخرد ،یقینا شما به او مأگویید که من به تو گفته بودم که به دزد
کمک نکنأ و با فروش دارو به همسایه کمک کردی تا دزدی کند .فرزند شما نیت کمک به دزد را
َ َ َُ ََ ْ ْ
ْ ْ
عاونوا علأ ِاْلم ِم َو ال ُعدوان» 1در
نداشته ولأ شما یقۀ او را مأگیرید .خداوند متعال فرمود «و ال ت
جایأ که امم و دشمنأ است ،کمک نکنید یعنأ قصد دخالت ندارد ،مهم این است که اگر فهمیده
شود کسأ قصد دشمنأ دارد نباید به او کمک شود ،ولو قصد خیر باشد .در این آیه بیان شده که
عدوان تحقق پیدا نکند .مهم این است که اعانۀ بر گناه صورت نگیرد .منظور این نیست که تحقق بر
گناه به قصد گناه تحقق پیدا نکند ،بلکه هد اسلم این است که گناه نشود .یکأ از راههای تحقق
گناه این است که شما به او کمک کنید ،اگر کمک به او مسلتزم دادن جنس به او باشد ،اسلم دادن
جنس را به او نهأ کرده ولو اینکه نیت شما تحقق امم نیست ،اما اسلم در اینجا به دنبال عدم تحقق
امم است و به شما سفارش کرده که جنس را به او نفروشید .او کاری ندارد که نیت شما چیست ،شما
نهأ شدید که به امم کمک نکنید ولو نیت شما چیز دیگری باشد.
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در اینجا مسئلهای مطرح مأشود .شخصأ وارد مأشود و با دشمن تجارت مأکند ولأ نمأداند
ً
جنسأ که به آنها مأفروشد ،در راه خطا استفاده مأکنند ،بعدا به تاجر مأگویند که جنسأ را که به
دشمن فروختأ در راه خطا استفاده شده است .او مأگوید من نمأدانستم .این فرد معذور است
اگرچه کمک به امم تحقق پیدا کرده باشد .اعانه تحقق پیدا کرده ولأ چون فروشنده به این مطلب
جاهل بوده در تحقق موضوع معذور است نه اینکه قصد دخالت دارد .قصد دخالت ندارد .مهم این
است که من بدانم که فعلأ که انجام مأدهم به ظلم کمک مأکند ،حتأ اگر نیت فروش چیز
دیگری باشد ،فروش حرام و ممنوع است .بنابراین این حر غلط است که مأگویند فروش جنس
به قص د فروش ایرادی ندارد اگرچه دشمن از آن جنس علیه خودمان سلح بسازد و استفاده کند .واقع
اعانه در خارج اتفاق افتاده و آیۀ مذکور واقع االعانه را نهأ مأکند و مأگوید نباید واقع االعانه تحقق
پیدا کند .بنابراین اگر فروش ابزار دفاعأ اعانه محسوب شود حرام است؛ اگرچه ابزار دفاع زیستأ
باشد .پیشتر بیان شد که عناوین مانویه مأتواند به حل مسئله کمک کند.
فروش سلح به دشمن حرام است .اگر کسأ گناه کند و به دشمن سلح بفروشد آیا این پول برای
اوست یا این پول مجهول المالک است و حق تصر در آن ندارد؟ بعضأ گفتند که حرمت تکلیفأ
است ،مثل خرید و فروش در روز جمعه در زمان وجوب نماز جمعه .اگر زمانأ نماز جمعه واجب
ذین َآم ُنوا إذا ُنوديَ
باشد ،نباید در زمان برگزاری نماز جمعه خرید و فروش انجام شود «یا َأ ُّی َها َّال َ
ِ
ِ
ْ َّ َ ْ
ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ
َ
ْ ُ
ل َّ
لصل ِ ُة ِم ْن َی ْ ِوم الج ُم َع ِة ف ْاس َع ْوا ِإلأ ِذک ِر الل ِه َو ذ ُروا ال َب ْی َع ِذلک ْم خ ْی ٌر لک ْم ِإن ک ْن ُت ْم ت ْعل ُمون» 1اگر کسأ
ِ
در زمان برگزاری جمعه چیزی بفروشد آیا بیع حرام است؟ نه ،چون نهأ تکلیفأ است .با فروش بیع
کار حرام انجام شده ولأ پول آن برای فروشنده است.
آیا فروختن سلح مانند بیع روز جمعه است ،یا مانند قمار و ربا و فروش خمر مأماند؟ در شراب
فروشأ ،کسأ مالک نیست ،چون بیع فاسد است ،آیا در اینجا حرمت تکلیفأ یا وضعأ وجود دارد؟
مرحوم شهید و تعداد بسیاری از فقها فرمودند که حرمت تکلیفأ و وضعأ دارد .ظاهر ادله بیان
مأکند که کمک به دشمن حرام است ،یعنأ نباید جنس به او داده شود ،یعنأ اگر کسأ جنسأ را به
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دشمن بفروشد مالک سود آن نمأشود .به عبارت دیگر ،اگر کسأ سلحأ را از دشمن بگیرد آن را
به عنوان غنیمت برمأدارد ،چون دشمن با شروع حمله مالک آن سلح نیست .اگر صلح شود ،شما
حق ندارید سلح را به او دهید ،چون از او سلب مالکیت شده است .پس نظر شارع این است که به
َ َ َّ َّ ْ
دشمن سلحأ برای نبرد فروخته نشود .بنابراین کسانأ که گفتند «أحل الل ُه ال َب ْیع» 1است ،اشتباه
َ َ َّ َّ ْ
کردند؛ زیرا «أحل الل ُه ال َب ْیع» جایأ را شامل مأشود که شارع محترم از ممن و مثمن نهأ نکرده
باشد ،ظاهر فروش سلح ب ه دشمن این است که مثمن در اختیار او قرار نگیرد نه اینکه فعل تحقق
پیدا نکند .در روز جمعه بیان شده که خرید و فروش در زمان نماز جمعه کنار گذاشته شود ،ولأ بعد
از نماز جمعه ،خرید و فروش ایرادی ندارد ،اما دادن سلح به دشمن حرام است و نباید سلح به
دست او برسد .مسئله این نیست که در این زمان این کار انجام نشود ،فروش سلح در هر زمانأ به
ْ
مورد نهأ نیست جنس مورد نهأ است .بنابراین اگر تاجر قاچاقچأ
دشمن حرام است یعنأ فعل ِ
اسلحه باشد و سلح را به داعشأها بفروشد و داعشأها سلح را استفاده کنند ،یا ابزاری مثل چوب
و آهن به آنها بفروشد که داعشأها بتوانند از آن سلح بسازند ،کار حرام انجام داده است .فرض کنید
تاجری چوب و آهن را به داعشأها بفروشد ،فروش مال به آنها سحت است و مالک پول نمأشود و
کار حرام انجام داده است.
ِّ َ َ
َّ
َ ِّ ْ َ
الل ُه َّم َصل علأ ُم َح َّمد َو ِآل ُم َح َّمد َو عجل ف َر َج ُه ْم
منابع
قرآن کریم
کافأ ،کلینأ ،محمد بن یعقوب 329 ،ق ،غفاری علأ اکبر و آخوندی ،محمد ،کتب اربعه ،عربأ،
ج  ،8دار الکتب اْلسلمیة ،تهران ،ایران 1407 ،ق ،چهارم.
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