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Abstract
The use of weapons is one of the prominent factors of power for nations and governments that
plays a significant role in their lives. The sale of weapons to the enemies leads to their military
strengthening and endangers the security of the Islamic society. The narrations forbid the sale of
weapons to the enemies, but sometimes the situation of the Islamic society is such that the sale of
weapons to the enemies not only does not endanger the unity of the Islamic society, but will also
benefit the Muslims. The jurists disagree about the ruling on selling weapons to the people of the
domain of disbelief, and their views can be categorized into five theories: 1. It is absolutely
forbidden 2. There is a distinction between the time of war and peace 3. The sale depends on the
opinion of the ruler of the Islamic society, who decides based on the circumstances and
requirements of the time and place and the interest of the Islamic society 4. The prohibition
depends on the intention to strengthen the infidels and the enemies provided the sale strengthens the
enemies 5. It is forbidden to sell weapons to infidels always and to dissident Muslims only during
war. The authors of this article believe that the ruling on the mentioned issue depends on the
opinion of the Islamic ruler, because it is one of the political and governmental issues on which he
decides considering the requirements of time and place as well as the interest, expediency and
situation of Islamic society. Using descriptive-analytical method, this research examines and
critiques the reasons and documents of different views of Imami Shiites and Sunnis.
Keywords: Weapon, Sale, Land of Infidels, Islamic Denominations.
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چكيده
كاربرد سﻼح يكي از پديدههاي بارز قدرت ملتها و دولـتهـا اسـت كـه نقـش بسـزايي در
زندگيشان دارد .فروش اسلحه به دشمنان منجر به تقويت نظـامي آنهـا مـيشـود و امنيـت
جامعه اسﻼمي را به خطر مياندازد .روايات ،فروش اسلحه را به دشمنان حـرام دانسـته ،ولـي
گاه اوضاع و احوال جامعه اسﻼمي به گونهاي است كه فروش اسلحه به دشمنان نهتنها كيان
جامعه اسﻼمي را به خطر نمياندازد ،بلكه منافعي براي مسلمانان در پي خواهد داشـت .فقهـا
درباره حكم فـروش اسـلحه بـه مـردم سـرزمين كفـر اخـتﻼف نظـر دارنـد كـه مـيتـوان
ديدگاههايشان را در پنج نظريه گنجاند .١ :مطلقاً حرام است؛  .٢تفصـيل بـين زمـان جنـگ و
صلح؛  .٣منوطبودن حكم فروش به نظر حاكم جامعه اسﻼمي كه بر اساس اوضاع و احـوال و
مقتضيات زمان و مكان و مصلحت جامعه اسﻼمي تصميم ميگيرد؛  .٣منوطبودن تحريم بـه
قصد تقويت كفار و دشمنان در صورتي است كه موجـب تقويـت دشـمنان شـود؛  .٥حرمـت
فروش به كفار مطلقاً و به مسلمانان مخالف فقـط در زمـان جنـگ .مختـار نويسـندگان ايـن
نوشتار اين است كه حكمش به نظر حاكم اسﻼمي وابسته است ،چون مسئله از جمله مسـائل
سياسي و حكومتي است ،و بديهي است كه بر اساس مقتضيات زمان و مكـان و مصـلحت و
اوضاع و احوال جامعه اسﻼمي تصميم ميگيرد .اين پژوهش با شيوه توصيفيتحليلـي دﻻيـل
و مستندات ديدگاههاي مختلف اماميه و اهل سنت را بررسي و نقد ميكند.
 .١برگرفته از :نرگس آبسردي ،ضابطه داراﻻسﻼم و دارالكفر و تأثير اختﻼف آنها بر عقود از ديدگاه فريقين ،رسـاله
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كليدواژهها :اسلحه ،بيع ،سرزمين كفار ،مذاهب اسﻼمي.

مقدمه
فروش اسلحه به دشمنان بر اساس اوضاع و احوال متفاوت است ،چهبسا گاهی بـه نفـع مسـلمانان
است ،مانند جایی که میان دو گروه از دشمنان اسـﻼم ،کـه یکـی از آنهـا قـویتـر و خطرنـاکتر از
دیگری برای مسلمانان است ،درگیـری بـه وجـود آیـد .در ایـن صـورت فـروش سـﻼح بـه دشـمن
ضعیفتر ،تقو یت او برای از بین بردن دشمن قویتر محسوب میشود .انصاری میگو یـد» :اصـل
حرمت فروش اسلحه به دشمنان است ،و میان فقها در این باره اخـتﻼف نظـری نیسـت« )انصـاری،
 .(۱۴۷/۱ :۱۴۳۴اما چون مهمترین ادله فقها برای حکم این مسئله ،روایاتی است که در این باب وارد
شده ،و از طرفی برخی از این روایات ،مطلق و برخی مقید است ،منشأ اخـتﻼف میـان فقهـا شـده
است .عﻼوه بر روایات ،برخـی از فقهـا بـه آیـاتی هـم اسـتناد کردهانـد کـه در نتیجـه ،اخـتﻼف و
دیدگاه های گوناگونی در مسئله به وجود آمده است .هرچند اسلحه در روایات و عـرف ،بـه ابـزاری
ً
انصراف دارد که مستقیما در جنگ کاربرد دارد ،ولی با توجه به واقعیت ،برخی ابزارهای غیرنظامی،
مانند تدارکات ،حمل و نقل ،موادی که در ساختن اسلحه به کار برده میشـود ،تبلیغـات رسـانهای،
جنگ روانـی ،نفـت و سـوخت ،دارو و غـذا و  ...نقـش اساسـی در پیـروزیهـا و شکسـتهـای
جنگهای عصر کنونی دارد .تبیین دقیق ضابطههای مجازبودن یا نبودن فروش اسلحه بـه سـرزمین
کفار و بیان حکم شرعی به طور مستند از نظر مذاهب اسﻼمی ضروری است .از آثار فروش سـﻼح
به کفار تقویت آنها در مقابل مسلمانان است کـه باعـث ایجـاد انگیـزه تسـلط بـر منـابع ثـروت در
سرزمینهای اسﻼمی و از بین بردن اسﻼم و ترویج کفر میشود ،چنانکه در انـدلس رخ داد ،بلکـه
مصداق عینی اش در عصر کنونی تسلط رژیم صهیونیستی بر سرزمین فلسطین است که مهـمتـرین
عامل آن برتری تجهیزات نظامی است؛ لذا پرداختن به ابعاد مختلـف فـروش اسـلحه بـه سـرزمین
کفار از نظر مذا هب اسﻼمی و تبیین احکام شرعی و وظیفه مسلمانان در این زمینه اهمیت بسـزایی
دارد و ضرورتی است اجتنابناپذیر.
 .۱مفاهیم و اصطﻼحات
سﻼح» :سﻼح« در لغت عبارت است از آنچه در جنگ به کـار مـیرود و بـه وسـیله آن دفـاع
میشود )فیومی» .(۳۴۳/۱ :۱۳۴۷ ،سﻼح« به ابزاری اطﻼق میشود که بـرای نبـرد بـا دشـمن سـاخته
شده است ،خواه برای حفظ بدن در برابر یورش دشمن باشد ،مانند کﻼهخود ،سـپر و زره ،یـا بـرای
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تهاجم و ضربهزدن به دشمن ،مانند تفنگ ،شمشیر و نیزه .اینها در دوران قدیم بـوده ،امـا در عصـر
حاضر با توجه به پیشرفت صنایع نظامی تغییراتـی د ر جهـان بـه وجـود آمـده ،و انـواع سـﻼحهای
پیشرفته ساخته شده است ،ماننـد انـواع گونـاگون موشـکهـای دوربـرد قـارهپیمـا ،مـواد منفجـره،
سﻼحهای کشتار جمعی ،سﻼحهای بیولوژیکی و هستهای ،بمبهای شیمیایی ،انواع هواپیماهـای
جنگی و حمل )نک :.اردبیلی.(۳۹ :۱۳۶۸ ،
کفر :به معنای انکارکردن ،ستر ،پوشاندن و پنهانکردن است )جر ،بیتـا .(۱۳۸۰/۱ :شـب را کـافر
میخوانند برای آنکه چیزها را به تاریکی میپوشاند )فیومی.(۲۲۴/۲ :۱۳۴۷ ،
کافر :عبارت است از آن که نعمت خدا را انکـار کنـد )جـر ،بـیتـا (۱۳۸۰/۱ :و کسـی اسـت کـه
حقیقت وجود خدا یا برخی از صفات جﻼل و جمال او یا حقیقت اسﻼم را انکـار مـیکنـد و آن را
پنهان میدارد )ابنمنظور .(۲۲۷/۱۲ :۱۴۱۶ ،کافر کسی است که منکر خـدا اسـت یـا بـرای او شـریک
میگیرد )فیض .(۳۵۳ :۱۳۷۸ ،کفار به کفار حربی و کفار کتابی تقسیم میشوند:
کفار حربی :کفاری که در حال جنگ با مسلمانان هستند یا به محاربان کمک مـیکننـد .کـافر
حربی به غیر اهل کتاب یا اهل کتابی که عقد ذمـه را نپـذیرد یـا بـه تعهـدات آن عمـل نکنـد گفتـه
میشود .کافر حربی از تابعیت حکومـت اسـﻼمی برخـوردار نیسـت و از اتبـاع بیگانـه محسـوب
میشود .همچنین ،کافر حربی با مسلمانان جنگ دارد ،اگرچه بالفعل نمیجنگد )همان.(۳۵۳ :
کفار کتابی :یا اهل کتاب ،کسانی هستند که کتاب آسمانی بر ایشان یا پدرانشان نازل شده و بـه
رسالت پیامبر  ایمان نیاوردهاند ،مانند یهود و نصارا )شهرستانی.(۴۲/۱ :۱۳۶ ،
اهل ذمه در لغت :مرکب اضافی است» .اهل« به معنای صاحبان ،و »ذمه« بـه معنـای عهـد و
پیمان است :رجل ذمی یعنی مردی که دارای عهد و پیمان است )ابنمنظور .(۲۲۱/۱۲ :۱۴۱۶ ،اهل ذمه
به معنای کسانی است که عقد و پیمان و اماننامه میبندند و جزیه پرداخت میکنند )زبیدی:۱۳۰۶ ،
.(۲۰۱/۸

اهل ذمه در اصطﻼح :کسانی که کتـاب آسـمانی دارنـد ،مثـل یهـود ،مسـیحیان و زرتشـتیان
)نجدی(۱۸۹/۲۳ :۱۳۹۸ ،؛ و کسانی که در داراﻻسﻼم ساکنانـد و جزیـه پرداخـت مـیکننـد )بهـوتی،
 .(۹۲/۳ :۱۳۹۴نیز گفته شده است اهل ذمه به کسانی اطﻼق میشود که از آیینهای یهود ،مسیحیت
و مجوسیت پیروی میکنند؛ اینها که به اهل کتاب نیز معروفاند ،میتواننـد بـا اسـتفاده از قـرارداد
ذمه به عنوان شهروند در قلمرو حکومت اسﻼمی زندگی کنند )خدوری.(۲۷۲ :۱۳۸۸ ،
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مستأمن :کسی است که با اماننامه وارد سرزمین اسﻼم شود )طوسـی .(۲۳۹/۴ :۱۳۸۷ ،اگر کـافر
حربی بخواهد به عنوان سفیر ،قاصد ،تاجر یا با عناوین دیگر وارد سـرزمین اسـﻼمی شـود ،بـدون
آنکه قصد جاسوسی یا توطئه علیه مسلمانان داشته باشد ،مسلمانان میتوانند با انعقاد قـراردادی بـه
نام »امان« به وی اجازه ورود به سرزمینهای اسﻼمی را بدهند که چنین کافری »حربـی مسـتأمن«
نامیده میشود .او کسی است که با هر دین و تابعیتی با انگیزها ی مشروع برای مدتی موقت و بـدون
قصد توطن و اقامت دائم با اجازه و تضمین دولت اسﻼمی یا یکی از شـهروندانش وارد داراﻻسـﻼم
میشود )دانشپژوه.(۲۳۲ :۱۳۹۲ ،
امان :در لغت از »امن« به معنای ایمنی ،آرامش قلب و خاطرجمعبـودن اسـت )قرشـی:۱۴۱۲ ،
 (۱۲۳/۱و در اصطﻼح ،داراﻻمان ،کلیه سرزمینهایی را که اهالیشان از نوعی قرارداد امـان بـه طـور
موقت یا دائمی برخوردارند شامل میشـود .محـدوده داراﻻمـان را مـیتـوان بـه قلمـرو دارالعهـد،
دارالذمه ،دارالصلح ،دارالهدنه و  ...گسترش داد ،و حت ی اماکن محل سـکونت و کـار مسـتأمنین را
جزئی از داراﻻمان محسوب کرد ،چه در داراﻻسﻼم باشد و چه در دارالحـرب )عمیـد زنجـانی:۱۴۲۱ ،
.(۲۸۳/۳

 .۲دیدگاههای مطرحشده درباره فروش سﻼح به کفار
درباره فروش سﻼح به کفار آرا و دیدگاههای متعددی در میان فقهای شیعه و اهـل سـنت وجـود
دارد که اهم آن چنین است:
 .۱ .۲فروش اسلحه به ساکنان سرزمین کفر از نظر فقهای اهل سنت
فقهای اهل سنت درباره فروش سﻼح بـه کفـار دیـدگاههـای مختلفـی دارنـد کـه تفصـیل ایـن
دیدگاهها و ادلهاش چنین است:
 .۱ .۱ .۲حرمت فروش اسلحه به ساکنان سرزمین کفر به طور مطلق
به نظر اکثر مطلق فقهای اهل سنت ،فروش اسلحه به دولت و کفار در سرزمین کفـر حتـی اگـر
امان نامه داشته باشند جایز نیست ،و تفاوتی ندارد نظام حاکم بر سـرزمین کفـر در حـال جنـگ بـا
مسلمانان باشد یا نه .شافعی گفته است» :هیچ کس از علما اجازه فروش اسلحه و چارپایـان بـاری
به سرزمینهای کفر نداده است ،و فروش آن جایز نیست« )شـافعی .(۳۴۹/۷ :۱۳۹۳ ،نیـز گفتـه شـده
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است» :جایز نیست مسلمانی برای دشمن حمل اسلحه کند یا به او بفروشد ،چـون باعـث تقویـت
آنان میشود« )ابویوسف ،بیتا .(۱۹۰ :نووی گفته است فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر به اجمـاع
فقها حرام است )نووی ،بیتا۳۴۶/۹ :؛ مرداوی .(۳۲۷/۴ :۱۳۷۸ ،اگر مسلمانی اسلحه به مـردم سـرزمین
کفر بفروشد معامله باطل است )ابوجیب ،بیتا۱۷۸/۱ :؛ اصبحی۲۷۰/۴ :۱۳۲۳ ،؛ ابنحزم ،بیتا.(۳۴۹/۷ :
دﻻیل حرمت فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر و دارالحرب چنین است:
یک .آیه »وﻻ تعاونوا علی اﻻثم والعدوان« )مائـده(۲ :؛ این آیه از کمککردن و همکاری در گنـاه
و دشمنی نهی کرده است .از مصادیق آن فروش اسلحه به دولت و مردم سرزمین کفر اسـت؛ چـون
باعث تقویت آنان میشود )نووی ،بیتا۳۴۶/۴ :؛ نجدی حلبی.(۱۴۱/۲۲ :۱۳۹۸ ،
دو .روایتی که عمران بن حصین از صحابه پیامبر  نقل کرده که حضرت از فروش اسلحه در
ً
زمان فتنه نهی کرده است )بیهقی ،بیتـا .(۳۲۷/۵ :این روایت صریحا از فروش سﻼح به کفار در حـال
جنگ نهی کرده است که ظهور در حرمت دارد.
سه .فروختن اسلحه و ابزار جنگی به سرزمین کفـر موجـب تقویـت آنـان بـر ادامـه جنـگ بـا
مسلمانان میشود ،در حالی که شارع مقـدس بـه مسـلمانان دسـتور دفـع فتنـه کفـار را داده اسـت
)ابنهمام ،بیتا۱۰/۹ :؛ شربینی.(۱۰/۲ :۱۳۵۶ ،

 .۲ .۱ .۲جواز فروختن اسلحه به سرزمین کفر در برابر اسلحه بهتر
به نظر برخی از فقهای اهـل سـنت فـروختن اسـلحه در برابـر اسـلحه بهتـر از آن جـایز اسـت
)شربینی۱۰/۲ :۱۳۵۶ ،؛ سرخسـی .(۳۷۶/۳ :۱۹۷۲ ،اگـر حکومـت اسـﻼمی بـا سـرزمین کفـر اسـلحه
معاوضه کند ،ﻻزم است شروط زیر در معامله اسلحه رعایت شود:
الف .دولت و مردم سرزمین اسﻼم به آن اسلحه تبدیلشده نیاز داشته باشند.
ب .اسلحه عوضشده بهتر از اسلحه مسلمانان باشد یا فایده بهتری داشته باشد.
ج .معامله با موافقت و مجوز حاکم و حکومت اسﻼمی باشد.
زیرا علت و سببی که فقها برای حرمت فروختن اسلحه به مـردم سـرزمین کفـر بیـان مـیکننـد
عبارت است از تقویت کفار در جنگ با مسلمانان .اگـر معاملـه سـﻼح در مقابـل اسـلحه بهتـر بـا
موافقت حاکم و حکومت اسﻼمی باشد علت حکم منتفی میشود؛ چـون حـاکم در معاملـه تمـام
شرایط را لحاظ میکند و نظرش بر اساس مصلحت مسلمانان است ،در صورتی که موجب تقویت
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آنان شود حاکم موافقت نخواهد کرد ،و با منتفـیشـدن علـت ،حکـم نیـز منتفـی مـیشـود )نـک:.
سرخسی۱۵۶۹/۴ :۱۹۷۲ ،؛ نجدی حنبلی.(۱۴۱/۲۲ :۱۳۹۸ ،

 .۳ .۱ .۲فروختن اسلحه به اهل ذمه
فروختن اسلحه به ذمی در سرزمین اسﻼم جایز اسـت ،مگـر اینکـه دانسـته شـود کـه آن ذمـی
اسلحه را برای سرزمین کفر میفرستد )نووی ،بیتا۳۴۶/۹ :؛ شربینی ۱۰/۲ :۱۳۵۶ ،و  .(۱۰/۲دلـیلش ایـن
است که پیامبر  هنگام ارتحال زرهی نزد یکی از یهودیان اهل ذمه به عنوان رهن داشت )بخـاری،
بیتا۳۳۰/۳ :؛ ابنحنبل .(۱۳۷/۵ :۱۳۷۴ ،زره به عنوان وثیقه َدین نزد یهـودی بـوده اسـت .در رهـن اگـر
راهن دین مرتهن را پرداخت نکند ،مرتهن میتواند عین مرهونه را برای استیفای حق خـود بفروشـد
یا تملک کند.
اگر ذمی به سرزمین کفر برود ،در حالی که نقض ذمه نکرده باشد و به شرایطش پایبنـد باشـد،
دربارهاش دو قول وجود دارد :یک  .حکمـش هماننـد حکـم ذمـی در سـرزمین اسـﻼم اسـت؛ دو.
حکمش همانند حکم حربی است که فروش اسلحه به او جایز نیست )شربینی۱۱۰/۲ :۱۳۵۶ ،؛ نجـدی
حنبلی۲۴۶/۹ :۱۳۹۸ ،؛ نووی ،بیتا.(۳۴۶/۹ :

بررسی و نقد دیدگاههای فقهای اهل سنت
دیدگاههای فقهای اهل سنت و ادله آنها از جهات مختلف در خور نقد است ،از جمله:
دﻻلت آیه بر حرمت فروختن اسلحه به طور مطلق به کفار روشن نیست ،چون اسـتناد بـه آیـه،
تنها در صورتی درست است که بایع قصد اعانت دشمنان را داشته باشد؛ زیرا شرط اعانت بـر اثـم،
وجود قصد و علم است و بدون قصد و علم ،اعانت بر اثم صدق نمیکند .عﻼوه بـر آن ،نمـیتـوان
فروش سﻼح را به کفار ،به دلیل تقویت آنان به طور مطلق حرام دانست؛ چراکه گاه ممکن است بـا
ً
فروش سﻼح به گروهی از کفار ،آنها را علیه گروه دیگری از کفار تقویت کرد .مثﻼ اگر فـرض شـود
که دو گروه از کفار که با مسلمانان دشمنی دارند با یکدیگر نبرد کنند ،و یکی از آنها قویتـر و بـرای
مسلمانان خطرناکتر از دیگری باشد ،فروش سﻼح به کفار ضعیف تر به منظور تقویـت آنـان علیـه
دشمن قویتر مسلمانان جایز است ،بلکه فروش سﻼح به آنان ضروری است.
ً
برخی روایات نیز در فروش در زمان جنگ ظهور دارنـد نـه مطلقـا ،ماننـد روایـت عمـران بـن
حصین از صحابه پیامبر  که نقل کرده اسـت حضـرت از فـروش اسـلحه در زمـان جنـگ نهـی
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کردهاند )بیهقی ،بیتا۳۲۷/۵ :؛ حر عاملی .(۷۰/۱۲ :۱۳۹۱ ،ﻻزم است تفصیل قائل شد بین زمان جنگ و
صلح ،که فروش اسلحه به سرزمین کفر در دوران جنگ حرام و در دوران صلح جـایز دانسـته شـده
است .البته باید گفت جواز فروش سﻼح به کفار ،چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ ،منوط بـه
ٔ
جامعه اسﻼمی و مقتضیات زمان و مکان است .بدیهی است که حاکم اسﻼمی بر اساس
مصلحت
مصلحت جامعه اسﻼمی طبق مقتضیات زمان و مکان تصمیم میگیرد.
 .۲ .۲نظریات فروش اسلحه به مردم سرزمین کفر از دیدگاه امامیه
با بررسی و تتبع سخنان و دیدگاههای فقها مﻼحظه شد که درباره مسـئله فـروش اسـلحه اقـوال
مختلفی وجود دارد ،که میتوان آنها را در پنج نظریه خﻼصه کرد:
ً
 .۱ .۲ .۲حرامبودن بیع سﻼح به مردم سرزمین کفر و دارالحرب مطلقا
بنابراین ،نظریه فروش اسلحه به سرزمین کفر در زمان جنگ و صلح حـرام اسـت .ایـن نظریـه
فقهای متقدم است ،از جمله شیخ مفید ،شیخ طوسی ،سﻼر ،ابوصﻼح .شهید اول در لمعه ،قاضی
ابنبراج )مفید۵۸۸ :۱۴۱۳ ،؛ طوسی۳۶۵ :۱۴۰۰ ،؛ ابوالصﻼح حلبی۲۸۲ :۱۴۰۳ ،؛ دیلمی سﻼر۱۷۰ :۱۴۰۴ ،؛
عاملی۱۰۳ :۱۴۱۰ ،؛ طرابلسی .(۳۴۵/۱ :۱۴۰۶ ،شیخ مفید در المقنعه مینو یسد» :فـروختن اسـلحه بـه
دشمنان دین حرام است و ساختن آن برایشان نیز حـرام اسـت؛ چـون کمـک بـه آنهـا در جنـگ بـا
مسلمانان است« )مفید .(۵۸۸ :۱۴۱۳ ،شیخ طوسی در نهایه میگوید» :فـروختن اسـلحه بـه کفـار و
دشمنان دین حرام است .همچنین ،ساختن سﻼح برای آنان« )طوسی .(۳۶۵ :۱۴۰۰ ،از ظاهر عبارات
این دسته از فقها چنین برمیآید که منظور از دشمنان دین در کﻼم آنان ،کفار و مشرکانانـد و حکـم
مسلمانان مخالف را بیان نکردهاند )روحانی.(۲۲۶/۱ :۱۴۲۹ ،
دﻻیل این نظریه و بررسی آنها
مهمترین ادلهای که این دسته از فقها بدان استناد کردهاند چنین است:
یک .آیات
برخی از فقها با استناد به آیات ،حرمت فروش سﻼح را بـه طـور مطلـق ،اسـتنباط کردهانـد ،از
جمله ادله زیر:
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الف .آیه »ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیﻼ« )نساء .(۱۴۲ :این آیه جمله خبـری در
مقام انشاء است که از هر نوع تسلط کافر بر مسلمان نهی کرده است .فروختن اسلحه به کفار اثبات
راهیافتن کفار بر مسلمانان و سببی برای ارتقا و تقویت آنها است .بنابراین ،فروش اسلحه بـه آنـان از
مصادیق نهی در آیه و حرام است.
َ
ُ
استطعتم ِمن قوة« )انفال (۶۰ :با ادعـای اینکـه در ایـن آیـه خداونـد بـه
ب .آیه »و أعدوا لهم ما
مسلمانان دستور داده است برای ترساندن کفار و آمـادگی در مقابـل ایشـان سـﻼح و ابـزار جنگـی
جمعآوری کنند .بنابراین ،بیع سﻼح به کفار حتی در زمـان صـلح ،نقـض غـرض مـولی محسـوب
میشود )خویی ،بیتا.(۱۸۸/۱ :
دو .روایات
روایت اول :روایت علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم  که گفته است در باره حمل
کاﻻ به دست مسلمانان برای مشرکان پرسید .امام فرمود» :اگر سﻼح حمل نکنند ،اشـکالی نـدارد«
)حر عاملی .(۷۰/۱۲ :۱۳۹۱ ،مفهوم مخالفش این است که اگر سﻼح به سـرزمین کفـر ببرنـد و حمـل
ً
کنند مطلقا اشکال دارد و حرام است.
روایت دوم :وصیت پیامبر  به حضرت علی  که فرمودند» :ای علـی! ده گـروه از امـت
من کافرند و یکی از آن ده صنف را که پیامبر برشمرد کسی است که اسلحه را به مردم سرزمین کفـر
و دارالحرب بفروشد« )همان .(۷۱/۱ :این حدیث نیز به طور مطلق بر منع و حرمت دﻻلت میکند.
روایت سوم :حدیث نبوی »اﻻسﻼم یعلو وﻻ یعلی علیه« )همـان .(۲۶/۱۴ :ایـن حـدیث علـو و
استیﻼی کفار بر مسلمانان را نفی میکند ،و یک ی از مصادیق علو فروختن اسـلحه بـه کفـار اسـت.
چون باعث تقویت ایشان در برابر مسلمانان میشود .معلوم است که این حـدیث جملـه خبـری در
مقام انشاء است.
روایت چهارم :بخشی از حـدیث تحـف العقـول ...» :او یقـوی بـه الکفـر والشـرک« )همـان:
 ،(۸۴/۱۷با ادعای اینکه فروش سﻼح به دشـمنان حتـی در حـال صـلح ،اثبـات راهیـافتن کفـار بـر
مسلمانان و سببی برای ارتقا و تقویـت کفـر و شـرک اسـت )روحـانی .(۲۲۷/۱ :۱۴۲۹ ،بـا اسـتفاده از
حدیث تحف العقول و قاعده حرمت تقویت کفر ،فروش سﻼح به دشـمنان در هـر شـرایطی حـرام
است؛ چراکه فروش سﻼح به آنان حتی در زمان صلح نیز سبب تقویت کفار و دشمنان مـیشـود و
تقو یت کفر حرام است )عاملی حسینی.(۱۱۶/۱۲ :۱۴۱۹ ،
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مناقشه در دیدگاه این دسته از فقها :اشکاﻻتی که در ادله وجود دارد ،این اسـت کـه دﻻلـت آیـه »و
لن یجعل الله  «...بر مسئله واضح نیست و احتمال دارد کـه آیـه در مقـام بیـان امـر دیگـری باشـد و نیـز
احتمال دارد که مراد از سبیل ،حجت باشد ،به این معنا که کفار در آخرت بر مسلمانان و مؤمنـان حجتـی
ندارند )طوسی ،بیتا۳۶/۳ :؛ طبرسی۲۱۲/۳ :۱۴۱۴ ،؛ فاضل لنکرانـی .(۲۴۱ :۱۳۹۲ ،عبدالله بـن عبـاس در تفسـیر
آیه گفته است منظور از سبیل در آیه حجت در روز قیامت است کـه کفـار حجتـی بـر مسـلمانان ندارنـد
)طبری .(۲۱۴/۵ :۱۴۰۰ ،با وجود این دو احتمال جایی برای استناد به آیه در مسئله باقی نمیماند.
مفاد آیه دوم ،وجوب آمادگی برای مقابله با دشمنان به قصد ترساندنشان است ،بـه گونـهای کـه
ً
کفار خودشان را در مقابل مسلمانان محفوظ نبینند؛ لذا آیـه صـرفا در مقـام ثبـوت حکـم وجـوبی
ً
الزامی است .بنابراین ،وجهی برای حکم به اینکه شرعا ترک واجـب ،حـرام ،و تـرک حـرام ،واجـب
است ،وجود ندارد؛ چراکه در غیر این صورت ﻻزم میآیـد کـه دو حکـم در خصـوص یـک حکـم
اجتماع کنند ،و در صورت مخالفت استحقاق دو عقوبت محقق شود و این واضـحالخـﻼف اسـت
)فاضل لنکرانی .(۱۳۳ :۱۴۲۷ ،درباره روایات نیز باید گفت ظاهر از روایت اول ،این اسـت کـه اسـﻼم
فینفسه بر سایر ادیان غلبه دارد .بهعﻼوه ،روایت مرسل است ،و روایت دوم نیز ضعیف اسـت و در
خور اعتنا نیست )نک :.روحانی.(۲۲۷/۱ :۱۴۲۹ ،
اما روایت علی بن جعفر هرچند از لحاظ سند صحیح است ،ولی دﻻلـتش بـر اطـﻼق روشـن
نیست؛ زیرا دﻻلتش از طریق مفهوم است .در حالی که کﻼم امام در مقام بیان حکم منطوق اسـت.
از طرف دیگر ،ظاهر از مشرکان در سؤال ،مشرکانی هستند که در سرزمینهای مجاور سرزمینهای
اسﻼمی بودند و اغلب در آن زمان در حال جنگ یا مباینه با سرزمینهای اسـﻼمی بودنـد )منتظـری،
 .(۳۹۲/۲ :۱۴۱۵روایت وصیت پیامبر نیز عﻼوه بر آنکه مجهول است ،ظاهرش اختصاص حکـم بـه
قیام حرب است؛ زیرا هر عنوانی که در موضوع اخذ شود ظهور در فعلیتش دارد .لذا ظـاهر از اهـل
حرب ،کفاری هستند که در حال جنگ با دولت اسﻼمیاند و این معنا را میتـوان از عبـارت »کفـر
بالله العظیم« استفاده کرد که پیامبر از فروشنده سﻼح تعبیر بـه کفـر کـرده اسـت .بنـابراین ،شـامل
کفاری که در صلح با مسلمانان به سر میبرند نمیشود )روحانی .(۲۲۹/۱ :۱۴۲۹ ،بهعـﻼوه ،روایـاتی
مطلق ،اعم از اطﻼق در حرمت و جواز و تفصیل بین زمان جنگ و صلح وجود دارد ،که به هر یک
از اینها در جای مناسبش ،پرداخته میشود.
 .٢ .٢ .٢تفصیل بین زمان جنگ و صلح
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دیدگاه دیگر آن است که فروش اسلحه به سرزمین کفر در دوران جنـگ حـرام اسـت ،ولـی در
دوران صلح جایز است .این نظریه مشهور فقها است ،از جمله ابنادریس ،حلی ،ابنسـعید حلـی،
کرکی ،طباطبایی حائری و گلپایگانی )ابنادریس۲۱۶/۲ :۱۴۱۰ ،؛ حلی ،بیتا۱۶۰/۱ :؛ حلـی۲۵۲ :۱۴۰۵ ،؛
کرکی۱۷/۴ :۱۴۱۴ ،؛ طباطبایی حائری۱۴۱/۸ :۱۴۱۸ ،؛ گلپایگانی .(۳۳۹/۱ :۱۴۱۳ ،کرکی پس از آنکه حرمت
بیع سﻼح را به زمان جنگ اختصاص میدهد میگو ید هر گاه فروش سـﻼح ،بـه قصـد دفـع کفـار
باشد ،مانند وقتی که دو گروه کافر با یکدیگر درگیر میشوند ،فروش سﻼح به کفار بـه منظـور دفـع
گروه دیگر جایز است )کرکی .(۱۷/۴ :۱۴۱۴ ،شهید ثانی نیز همین قول را مـیپـذیرد؛ جـز اینکـه قیـد
دیگری را بدان میافزاید و آن حالت آمادهشدن برای جنگ است )عاملی.(۲۱۱/۳ :۱۴۱۰ ،
مطابق دیدگاه شهید ثانی ،فروش سﻼح به دشمنان در دو صورت حرام است .۱ :قیام حرب ،کـه
منظور فعلیتیافتن حرب و درگیری است؛  .۲آمـادهشـدن بـرای جنـگ .منظـور وجـود اخـتﻼف و
عداوت است ،به گونهای که احتمال وقوع حرب وجود داشته باشد .گلپایگـانی قیـد دیگـری اضـافه
میکند .وی عﻼوه بر صورت حرب ،به هنگام فقدان حرب نیـز در صـورتی کـه از ناحیـه دشـمنان
خوف وجود داشته باشد و فروش سﻼح سبب تقویتشان شود فـروش آن را حـرام مـیدانـد .امـا بـه
هنگام صلح فروش سﻼح را جایز میداند )گلپایگانی .(۳۳۹/۱ :۱۴۱۳ ،انصاری میان زمان صلح و قیام
حرب تفصیل قائل شده است .به نظر وی ،حکم حرمت در دو روایت مقید اسـت بـه زمـان جنـگ
میان مسلمانان و دشمنان؛ لذا نمیتوان از نص روایات دسـت برداشـت .بـه همـین منظـور ایشـان
حرمت را به صورت قیام حرب اختصاص داده است .البته مراد شیخ از قیام حرب ،وجود درگیری و
جنگ فعلی نیست .بلکه منظور از قیام حرب مباینه )جـدایی( و دشـمنی اسـت ،اگرچـه درگیـری و
جنگی برپا نشده باشد .بنابراین ،کﻼم شیخ ،اعم است از قیام حرب و مباینه .وی میگو یـد صـریح
دو روایت یادشده این است که حکم حرمت به صورتی اختصاص دارد که بین دشمنان و مسلمانان
جنگی باشد؛ و منظور از جنگ ،وجود حالت عداوت و دشمنی است که در مقابـل هدنـه و حالـت
صلح است )انصاری.(۱۴۸/۱ :۱۴۳۴ ،
دﻻیل این دسته از فقها و بررسی آنها
مهمترین ادلهای که این گروه از فقها بدان استناد کردهاند ،روایات زیر است:
الف .روایت ابیبکر حضرمی که از امام صادق  درباره کسی که زین و ابـزارش را بـه شـام
میبرد و حمل میکند ،میپرسد .امام میفرماید» :اشکالی ندارد .شـما در ایـن زمینـه مثـل زمـان

 / ٣٨٤پژوهشنامه مذاهب اسﻼمي ،سال هشتم ،شمارة شانزدهم

اصحاب پیامبر  در مکه هستید .شما در آتشبس و متارکه جنگ هسـتید .کسـی بـا شـما قصـد
جنگ ندارد .اگر روزی بین شما و آنها دشمنی افتاد ،در آن صورت بر شما حرام است که بـرای آنهـا
اسلحه ببرید« )حر عاملی۶۹/۱۲ :۱۳۹۱ ،؛ طوسی۳۵۴/۶ :۱۴۰۷ ،؛ کلینی.(۱۱۲/۵ :۱۴۰۷ ،
ب .روایت هند سراج :هند سراج به امام باقر  گفت» :من همواره برای شامیان ابزار جنگـی
میبردم .چون خداوند مذهب اهل بیت را به من شناساند در تنگنا قرار گرفتم و با خود گفتم :دیگـر
برای دشمنان خدا اسلحه نمیبرم« .امام به من فرمود» :برایشان اسلحه ببر؛ زیرا خداوند بـه وسـیله
شامیان دشمن ما و شما ،یعنی رومیان ،را دفع میکند و سﻼح به شامیان بفروش .هنگامی کـه میـان
ما و شامیان جنگ درگرفت ،سﻼح برای آنان نبرید؛ زیرا هر کس برای دشمنان ما سﻼح ببـرد آنهـا را
علیه ما یاری رسانده است .پس او مشرک اسـت« )طوسـی۳۵۳/۶ :۱۴۰۷ ،؛ کلینـی۱۱۲/۵ :۱۴۰۷ ،؛ حـر
عاملی.(۶۹/۱۲ :۱۳۹۱ ،

ج .روایت احمد بن محمد از امام باقر  :احمد بن محمد از ابیعبداللـه برقـی از سـراج از
ابیعبدالله  نقل میکند» :به امام گفتم :آیـا مـن سـﻼح بفروشـم؟« .فرمـود» :بـه هنگـام فتنـه
نفروش« )حر عاملی۱۰۲/۱۲ :۱۳۹۱ ،؛ طوسی.(۳۵۴/۶ :۱۴۰۷ ،
بر اساس این دسته از روایات حرامبودن بیع اسلحه به زمان جنگ اختصاص دارد.
بررسی دﻻیل فوق
روایت اول از حیث سند صحیح است؛ چراکه مراد از حضـرمی ،ابـوبکر عبداللـه بـن محمـد
حضرمی است که ثقه و ممدوح است .اما روایت دوم ضعیف است .چون سراج فرد مجهولی است
)منتظری .(۳۸۹/۲ :۱۴۱۵ ،اشکال ی که در دﻻلت ایـن روایـات وجـود دارد ایـن اسـت کـه در ایـن دو
روایت موضوع سؤال حمل سﻼح به مخالفان مسلمان است نـه مشـرکان و کفـار .چـون در هـر دو
روایت پرسش از حمل سﻼح به اهل شام است ،و اهل شام در آن عصر مسلمانان بودنـد .بنـابراین،
نمیتوان حکم فروش سﻼح به کفار را از آنها استخراج کرد .موضـوع منـع در روایـت اول صـورت
مباینه است و در روایت دوم قیام جنگ .با این حال ،تنافی میان آنها وجـود نـدارد ،چراکـه ظـاهر از
مباینه ،اختﻼف و دشمنی است ،اگرچه جنگ واقع نشده باشد .لذا نسبت بین آنها عموم و خصوص
من وجه است و حکم حرمت شامل هر دو صورت میشود )همان.(۳۹۴ :
روایت سوم از حیث سند مطمئن نیست .شیخ طوسی در استبصار روایت را مرسل میداند .امـا
درباره معنای روایت باید گفت فتنه معنایی کلی و عام دارد و حتی شامل درگیریهای ناشی از هوا و
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هوس برخی شیعیان با برخی دیگر نیز میشود؛ لذا بـه هنگـام درگیـری حـق و باطـل بـه کـار بـرده
نمیشود ،چراکه بر دفاع از حق در مقابل باطـل فتنـه اطـﻼق نمـیشـود )همـان( .موسـوی خمینـی
استدﻻل فقها از جمله انصاری به صحیحه حضرمی و هند سراج به اینکه بر مبنای ایـن دو روایـت،
بین قیام حرب و مباینه تفصیل قائل شدند ،صحیح نمیداند و بر آن اشکال وارد میکند و میگویـد
گرچه در روایت اول ،امام  فروش سﻼح را به شامیان در زمان صلح جایز دانستهاند ،اما نکتهای
که باید در نظر گرفت این است که شامیان در زمان امـام  جزئـی از مسـلمانان بودنـد .هرچنـد
خلیفه وقت با امام و شیعیان دشمنی داشت ،ولی حکومتشان حکومت اسﻼمی محسوب میشـد و
همگی زیر سایه پرچم واحدی بودند .به همین دلیل است که امام  از آنها بـه »اصـحاب رسـول
خدا« تعبیر کرده است .لذا تا زمانی که آشکارا علیه شیعیان نبرد نکردهاند فروش سـﻼح بـه آنهـا در
واقع کمک به تقویت نظامی حکومت اسﻼمی برای مبارزه بـا دشـمنان خـارجی و کفـار محسـوب
میشود و سبب حفظ جامعه اسﻼمی و به مصلحت شیعیان است )موسوی خمینی.(۲۲۹/۱ :۱۴۱۵ ،
در روایت دوم ،نیز نکتهای که امام بدان اشاره فرموده این است که فـروش سـﻼح در زمـان صـلح بـه
شامیان جایز است و علت جوازش مصلحتی است که در آن است؛ و آن مصلحت ،تقو یت آنـان بـرای از
ً
بین بردن دشمن بزرگتر ،یعنی رومیان ،است .در چنین شرایطی قطعا فروش سﻼح جایز است ،چـون بـه
مصلحت مسلمانان است .اما نمیتوان از این روایت ،جواز فـروش سـﻼح را بـه طـور مطلـق ،در زمـان
صلح به دست آورد .چهبسا گاهی فروش سﻼح به دشمنی که مسلمانان هماکنون بـا او در صـلح بـه سـر
میبرند ،به مصلحت مسلمانان نباشد ،مانند جایی که خـوف و بـیمش بـرود کـه در آینـده بـا مسـلمانان
دشمنی کنند ،لذا نمیتوان به صرف وجود صلح میان مسلمانان با دشـمنی خـاص ،فـروش سـﻼح را بـه
آنان جایز دانست ،زیرا این عمل ممکن است برای مسلمانان در آینده مخاطرهآمیز باشد.
بهعﻼوه ،مکاتبه ابی القاسم صیقل بر جواز بیع سﻼح به طور مطلق دﻻلت میکند .ایشان گفتـه
است به امام نوشتم» :شمشیر میخرم و به سلطان )حاکم جور( میفروشم .آیا جایز است؟« .امـام
نوشت اشکال ندارد )حر عاملی .(۱۰۳/۱۷ :۱۳۹۱ ،انصاری به منظور رفع تعارض میان روایات اطـﻼق
با این روایت ،معتقد است این روایت اطﻼق روایات دیگر را تقییـد مـیزنـد ،و روایـات مطلـق بـر
روایات مقید حمل میشوند .بدین صورت که روایت جواز )مکاتبه أبیالقاسـم صـیقل( حمـل بـر
حالت صلح و هدنه میشود و روایات مطلق حرمت را بر صورت قیام حرب و مباینه حمل میکند،
که میگو ید با این روایت ،روایات مطلق را به زمان جنگ تقیید میزنیم .برخـی از ایـن مطلقـات را
هم میتوان بر همین مقیدات حمل کرد ،مانند مکاتبـه صـیقل )انصـاری .(۱۴۸/۱ :۱۴۳۴ ،البتـه بایـد
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گفت مکاتبه صیقل مطلق نیست ،بلکه ظهور دارد در اینکه حکم جـواز بـه زمـان صـلح و سـلطان
مسلمان اختصاص دارد.
ً
در پاسخ به این روایت گفته شده است که اوﻻ سند این روایت ضعیف اسـت؛ زیـرا ابـیقاسـم
ً
صیقل مجهول است .ثانیا در این روایت چون راوی در زمان هدنه بوده و جواب امـام در پاسـخ بـه
قضیهای شخصی بوده که در زمان صلح پرسیده شـده اسـت ،لـذا روایـت را فقـط بـه زمـان هدنـه
میتوان اختصاص داد .از طرف دیگر ،ظاهر این است که مراد از سـلطان ،خلفـای جـور در عصـر
امام است ،نه کفار و مشرکان ،و فقدان اشکال در روایت در حقیقت از آنرو است که فروش سـﻼح
به مسلمانان مخالف ،تا زمانی که میان شیعیان و آنها جنگ صورت نگرفته جایز است؛ زیرا تقویت
آنها در حقیقت تقویت سپاه اسﻼم در مقابل کفار است و نمیتوان آن را به سایر مصادیق تعمیم داد
)موسوی خمینی.(۲۳۳/۱ :۱۴۱۵ ،

ً
 .٣ .٢ .٢حرمت برای کفار مطلقا و برای مسلمانان مخالف در زمان جنگ
از جمله فقهایی که به این نظریه قائلاند مﻼ احمد نراقی ،ابنفهد حلی و خـویی هسـتند .مـﻼ
احمد نراقی در مستند فروش اسلحه به دشمنان ،خواه مسلمان باشند یا مشرک ،آن را حرام میداند،
ً
و حرمتش در جمله محل اجماع فقها است .بنابراین ،منع فـروختن اسـلحه بـه کفـار مطلقـا حـرام
است ،و حرمت فروش آن به مسلمانان مخالف در حال دشمنی قـوی اسـت )نراقـی.(۹۲/۱۴ :۱۴۱۵ ،
ابنفهد حلی در مهذب البارع ابتدا حرمت فروش سﻼح به کفـار را بـه طـور مطلـق ،چـه در زمـان
جنگ و چه در زمان صلح ،اجماعی میدانـد؛ سـپس حرمـت فـروش آن بـه مسـلمانان مخـالف،
همانند معاویه در زمام امام علی  را تفصـیل مـیدهـد بـه دو صـورت قیـام حـرب و هدنـه .در
صورت اول حرام و در صورت دوم جایز میداند )ابنفهد حلی.(۳۵/۲ :۱۴۰۷ ،
ً
خویی ،پس از اشاره به اقوال در مسئله میگوید بیع اسلحه بـه کفـار مطلقـا حـرام اسـت و بـه
مسلمانان مخالف ،هنگامی که با شیعه بجنگند حرام است )خویی ،بیتا.(۱۸۶/۱ :
دﻻیل این دسته و بررسی آنها
الف .قاعده حرمت تقویت کافر :فروش سﻼح به کفار حتی در زمان صلح سبب تقویت آنها
ً
علیه مسلمانان میشود .این موضوعی است که عقل نیز مستقﻼ به قبحش حکم میکند )همان(.
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ب .این گروه از فقها ،مطلقات منع را حمل بر کفار کردهاند و مقیدات را نیز با توجـه بـه سـؤال
سائل از حمل سﻼح به شام ،بر مسلمانان مخالف و خلفای عصر امام  حمل کردهانـد؛ چراکـه
اهل شام در عصر امام بدون شک مسلمان بودند .از نظر ایشان ،روایات مقید صـﻼحیت تقییـدزدن
مطلقات مانعه را ندارد؛ زیرا موضوعشان با یکدیگر متفاوت است )همان(.
ج .آیه »واعدوا لهم ما استطعتم من قوة« )انفال :(۶۰ :بـا ادعـای اینکـه در ایـن آیـه خداونـد بـه
مسلمانان دستور داده است که برای ترساندن کفـار و آمـادگی در مقابلشـان سـﻼح و ابـزار جنگـی
جمعآوری کنند .بنابراین ،بیع سﻼح به کفار حتی در زمـان صـلح ،نقـض غـرض مـولی محسـوب
میشود )خویی ،بیتا.(۱۸۸/۱ :
د .حکم عقل نهتنها در خور تخصیص نیست ،بلکه هر قانون شرعی که در قـرآن و سـنت بیـان
شده ،اگر عقل نیز با آن موافق باشد ،آن حکم تخصیصبردار نیست .از اینرو چـون آیـه »ﻻتعـاونوا
علی اﻻثم والعدوان« از نظر عقلی فراگیر و همهجانبه است ،هر جا کـاری کمـک بـه گنـاه یـا تهیـه
مقدمات آن باشد از نظر عقل نکوهیده و نامشروع است )نک :.موسوی خمینی.(۱۳۰/۱ :۱۴۱۵ ،
و .فتوای جهاد میرزای شیرازی ضد انگلستان در سال  ،۱۹۲۰کـه معـروف بـه انقـﻼب بیسـتم
عراق است ،دلیلی بر جواز کمک به مسلمانان مخالف است .در این جهاد شیعیان و علمای بـزرگ
شیعه مانند شیخ شریعت اصفهانی ،سید محسن حکیم ،آیت اللـه مهـدی حیـدری در کنـار دولـت
عثمانی علیه انگلستان جنگیدند ،در حالی که عثمانیان حاکم بر عراق ظلم و ستم بسیار به شـیعیان
عراق کرده بودند .در جبهه ،فرمانده ارتش عثمانی به نام سلیمان عسکری به آیتالله مهدی حیدری
پیشنهاد کمک تجهیزات و اسلحه میدهد .آیتالله حیدری به او میگو ید باید مجاهدین خودشـان
اسلحه را تهیه کنند ،و اگر میتوانستیم به شما امکانات و اسلحه میدادیم )نـک :.علـوی ،بـیتـا-۷۳ :
 .(۶۰این میتواند دلیلی بر جواز فروش اسلحه به مسلمانان مخالف در زمان صلح باشد.
بررسی و نقد دﻻیل فوق
 .١در پاسخ به استدﻻل به آیه ،باید گفت مفاد آیه وجوب آمادگی برای مقابله با دشمنان به قصد
ً
ترساندنشان است ،به گونها ی که کفار خودشان را در مقابل مسلمانان محفوظ نبینند .لذا آیـه صـرفا
ً
در مقام ثبوت حکم وجوبی الزامی است ،و بنابراین وجهی برای حکم به اینکه شرعا تـرک واجـب،
حرام ،و ترک حرام ،واجب است ،وجود ندارد .چراکه در غیـر ایـن صـورت ﻻزم مـیآیـد دو حکـم
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درباره یک حکم اجتماع کنند و در صـورت مخالفـت ،اسـتحقاق دو عقوبـت محقـق شـود و ایـن
واضحالخﻼف است )فاضل لنکرانی.(۱۳۳ :۱۴۲۷ ،
 .۲اختصاصدادن روایات مقید به دشمنان مسلمان ،مشکل است؛ چـون از ظـاهر کـﻼم امـام
 در روایت هند سراج ،استفاده میشود که علت حرمت حمـل سـﻼح بـه هنگـام قیـام حـرب،
استعانت به دشمنان است )انصاری ،(۱۵۱/۱ :۱۴۳۴ ،در حالی که ایـن معنـا )اسـتعانت بـه دشـمنان(
درباره کفار نیز وجود دارد.
 .۴ .۲ .۲منوطبودن تحریم به تقویت کفار و دشمنان
از جمله قائﻼن به این نظریه ،نجفی ،سبزواری ،سـید یـزدی ،و بهجـت هسـتند )نجفـی:۱۴۰۴ ،
۲۸/۲۲؛ سبزواری۴۲۵/۱ :۱۴۲۳ ،؛ یزدی۱۱/۱ :۱۴۲۱ ،؛ بهجـت .(۴۱۴ :۱۴۲۳ ،ایـن گـروه از فقهـا حکـم را
برای کفار و مسلمانان مشترک میدانند )همان .(۴۱۵ :گلپایگـانی قیـد دیگـری اضـافه مـیکنـد .وی
عﻼوه بر صورت حرب ،به هنگام فقدان حرب نیز در صورتی کـه از ناحیـه دشـمنان خـوف وجـود
داشته باشد و فروش سﻼح سبب تقویتشان شود فروش آن را حرام مـیدانـد .امـا بـه هنگـام صـلح
فروش سﻼح را جایز میدانـد )گلپایگـانی .(۳۳۹/۱ :۱۴۱۳ ،صـافی گلپایگـانی نیـز چنـین نظـری دارد
)صافی.(۲۹۲/۱ :۱۴۱۶ ،

دﻻیل این دسته از فقها و بررسی آنها
الف .آیه »وﻻ تعاونوا علی اﻻثم والعدوان« )مائده ،(۲ :بر این مبنا که فروش اسلحه بـه دشـمنان
دین ،چه در زمان قیام حرب و چه در زمان صلح ،اگر با قصد اعانت به دشمنان باشـد ،از مصـادیق
تعاون بر گناه و ستم است )نجفی .(۲۹/۲۲ :۱۴۰۴ ،نجفی فروش سﻼح به دشمنان را از مصادیق بـارز
اعانت بر اثم میداند؛ لذا در این مسئله ،حکم را دائرمدار اعانت بـر اثـم قـرار مـیدهـد .و در هـر
صورتی که اعانت بر اثم صدق کند ،فروش سﻼح حرام میشود .لذا حتی به هنگام صـلح نیـز اگـر
بایع قصد کمک به دشمنان را داشته باشد ،مصداقی از اعانت بر اثم میشود؛ و به موجب این قاعده
فروشش حرام میشود.
ُ
ب .اجماع مسلمانان و عقﻼ بر حرمت تقویت باطل )همان(.
ج .روایات؛ روایت ابیحمزة از امام صادق  که فرمود اگر بنیامیه کسانی را نمییافتنـد کـه
اموال و فیء برایشان جمع آوری کنند و برایشان مکاتبه کنند و در رکابشان بجنگند نمیتوانستند حق
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ما را سلب کنند )سبزواری .(۷۱/۱۶ :۱۴۱۳ ،در روایتی دیگر آمده اسـت» :هـر چـه از آن نهـی شـده و
موجب قرب به غیر از خدا میشود یا باعث تقویت کفر و شرک میگردد یا تضـعیف حـق مـیکنـد
فروش آن ،و هر نوع تصرف در آن حرام است« )همان( .از فحوای این روایات استنباط مـیشـود کـه
علت حرمت فروش سﻼح به دشمنان ،جلوگیری از تقویت آنها علیه مسلمانان است .اما نکته مهـم
این است که تقویتکردن دشمنان به طور مطلق ممنوع نیست و نمیتوان در ایـن مسـئله ،حکـم را
دائرمدار تقویت شدن یا نشدن دشمنان قرار داد؛ چراکه گاه تقویت دشمنان برای مسـلمانان نـهتنهـا
خطری ندارد ،بلکه میتواند مفید باشد؛ مانند جایی که مسلمانان در قبال فروش سﻼح یا کاﻻهـای
دیگر به دشمنان ،که سبب تقویتشان میشود ،امتیازاتی را برای خود از آنان بگیرند.
بررسی و نقد دﻻیل
در دﻻلت آیه اول مناقشاتی صورت گرفته است .از جمله انصاری استناد به این آیه را نمیپذیرد
ً
)انصاری .(۱۴۷/۱ :۱۴۳۴ ،چون استناد به آن ،صرفا در صورتی است که بایع قصد اعانـت دشـمنان را
داشته باشد؛ زیرا شرط اعانت بر اثم ،وجود قصد و علم است؛ و بدون قصد و علم ،اعانـت بـر اثـم
صدق نمیکند ،در حالی که در این مسئله به هنگام قیام حرب ،فروش سﻼح حرام است ،خواه بایع
قصد کمک به دشمنان را داشته باشد یا نداشته باشد؛ و خواه بایع علم به اسـتفاده مشـتری در حـرام
ً
داشته باشد یا نداشته باشد .بلکه فروش سﻼح در حال قیام حرب مطلقا حرام است .لـذا نمـیتـوان
در این مسئله به آیه حرمت اعانت بر اثم استناد کرد.
بهعﻼوه ،بیع سﻼح به دشمنان ،هرچند سبب تقویت دشـمنان مـیشـود ،امـا تقویـت دشـمنان
ً
همواره محذور نیست .مثﻼ اگر فرض شود که دو گروه از کفار کـه بـا مسـلمانان عـداوت دارنـد بـا
یکدیگر نبرد کنند ،و یکی از آنها قویتـر و بـرای مسـلمانان خطرنـاکتر از دیگـری باشـد ،در ایـن
صورت فروش سﻼح به کفار ضعیفتـر بـه منظـور تقویـت آنهـا علیـه دشـمن قـویتـر مسـلمانان
محذوری ندارد؛ و حتی در چنین شرایطی میتوان فروش سﻼح به آنهـا را ﻻزم دانسـت .بـه همـین
دلیل است که برخی از فقها ،از جمله شهید اول در دروس ،شهید ثانی در مسالک و کرکی ،عـاملی
حسینی و  ...به این نکته اشاره کردهاند )عاملی حسینی.(۱۱۵/۱۲ :۱۴۱۹ ،
اشکال انصاری بر نظر محقق حلی و نجفی
انصاری بر نظر محقق حلی و نجفی اشکال وارد میکند ،چـون بـه نظـر اینهـا بیـع اسـلحه در
صورت قیام حرب و قصد مساعدت دشمنان حرام است )حلی ،بیتا۱۱۶ :؛ نجفـی .(۲۸/۲۲ :۱۴۰۴ ،بـه
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نظر انصاری ،از ظاهر روایات چنین برمیآید که حرمت شامل صـورتی کـه بـایع قصـد مسـاعدت
نکرده نیز میشود .مانند اینکه بایع به هنگام قیام حرب ،بدون اینکه قصد اعانـت دشـمنان را داشـته
باشد ،اقدام به بیع سﻼح به دشمنان کند .در این خصوص هرچند بایع قصد اعانت ندارد اما بـیعش
حرام است .بنابراین ،نمیتوان حکم حرمت را دائرمدار قصـد دانسـت .انصـاری مـیگویـد ،طبـق
ً
ظاهر روایات ،جایی را که بایع ،اصﻼ قصد مساعدت هم نداشته باشـد شـامل مـیشـود و صـریح
َ َ
پرسیدهشده در دو روایت )حکم و ِهند( در صورت فقدان قصد اعانت اسـت ،اگـر گفتـه شـود کـه
حرمت بیع به حالتی اختصاص دارد که قصد مساعدت داشته باشـند ،قـول بسـیار ضـعیفی اسـت
)انصاری .(۱۴۹/ ۱ :۱۴۳۴ ،در پاسخ به ایراد شیخ گفته شده» :به هنگام قیام حرب ،حتی اگر بایع قصد
ً
اعانت دشمنان را نداشته باشد ،اگر اقدام به فروش سﻼح به آنان کند ،بـر ایـن اقـدامش عرفـا قصـد
اعانت ،صدق میکند و همین صدق عرفی قصد اعانت در حرمت کافی است )یزدی.(۱۱/۱ :۱۴۲۱ ،
بررسی نظر انصاری
انصاری ،مسئله محل بحث را ،مخالف اصول و قواعد میداند .وی میگو ید از ظـاهر روایـات
برمیآید که ﻻزم نیست فروشنده علم داشته باشد که آنان اسلحه را در جنگ علیه مسلمانان بـه کـار
ً
میبرند ،همین که گمان داشته باشد کفایت میکند؛ زیرا غالبا زمان جنگ اسلحه میخرنـد ،یعنـی
اگر گمان شود که آنها از این اسلحه در جنگ علیه مسلمانان استفاده میکنند ،و این اسـلحه سـبب
تقویتشان میشود مشمول حکم حرمت است ،هرچند در ایـن صـورت حکـم بـا اصـول و قواعـد
مخالف است .بنابراین ،حکم را به همان چیزی که امام فرموده ،یعنی اسلحه ،اختصاص میدهیم،
اما حکم را به چیزی که سﻼح بر آن صدق نمیکند مثل سپر ،زره ،کﻼهخـود و سـایر چیزهـایی کـه
انسان را از دشمن حفظ میکند سرایت نمیدهیم )انصـاری .(۱۵۰-۱۴۹/۱ :۱۴۳۴ ،بـه نظـر مـیرسـد
منظور انصاری از اصول ،اصل اباحه و جواز باشد ،چون اصل اولیـه در همـه امـور ،جـواز فـروش
ً
است و صرفا چیزهایی که با دلیل حرام شدهاند ،خارج میشوند .چـون مبنـا و مـﻼک انصـاری در
مجازنبودن فروش اسلحه تقویت دشمن است اگر این مﻼک منتفی شود حکم عدم جواز نیز منتفی
میشود.
نقد نظر انصاری :چون انصاری حکم را بر قیام حرب تخصیص زده اسـت ،دیگـر نمـیتـوان
حکم را مخالف اصول دانست ،زیرا در فروش سﻼح ،به هنگام قیام حـرب ،حتـی اگـر بـایع قصـد
ً
اعانت نداشته باشد ،عرفا قصد اعانت صدق میکند؛ لذا موافق بـا قاعـده حرمـت اعانـت بـر اثـم
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است .از طرف دیگر ،از جمله قواعد ،قاعده حرمت تقویت کفر است که عقل و نقل بـر آن دﻻلـت
دارد ،و حرمت به هنگام قیام حرب بـا ایـن قاعـده نیـز موافـق اسـت )یـزدی .(۱۲/۱ :۱۴۲۱ ،بـه نظـر
انصاری ،حکم حرمت منوط به تقویت کفر و وهن حق است ،و در روایت هند منوط بـه اسـتعانت
است ،بنابراین مسائل دفاعی و چیزهایی که آدم را از دشمن حفظ میکند بیعش جایز نیست )نـک:.
َ َ
انصاری .(۱۵۱/۱ :۱۴۳۴ ،عﻼوه بر اولویت که در روایت حکم ،بیع به دلیل آن تحریم شـده ،در اینجـا
١
هم به طریق اولی باید بیع وسایل دفاعی نیز حرام باشد .اما روایت محمد بن قـیس )کلینـی:۱۴۰۷ ،
۱۱۳/۵؛ طوسی ،(۳۵۴/۶ :۱۴۰۷ ،دﻻلت بر این مسئله ندارد؛ چون مدلول این روایت ،به دلیل تفصـیل
بین وسیله دفاعی و اسلحه ،جواز در وسایل دفاعی و تحریم در غیر آن است ،باید این روایـت را بـر
دو گروهی که محقونالدم هستند حمل کرد .بنابراین ،تعدی از مصداق روایت ،یعنی فروش وسایل
دفاعی به دو گروه باطل که خونشان محترم است ،به محل بحث یعنی فروش به دشمنان و شـبیه آن،
قیاس معالفارق است .شاید شهید اول در حواشی خود بر قواعد حلی )حلـی (۱۲۰/۱ :۱۴۱۳ ،اطـﻼق
جواز بیع وسایل دفاعی را مقید کرده و گفته است منظور جواز در زمـان هدنـه اسـت ،امـا در حـال
جنگ ،جایز نیست .مقتضا ی روایت اکتفا به مصداق آن است ،که عبارت است از مجـازنبودن بیـع
با دشمنان دین .لذا نباید حکم را به راهزنان سرایت داد )نک :.انصاری.(۱۵۱/۱ :۱۴۳۴ ،
 .۵ .۲ .۲منوطبودن حکم فروش به مقتضیات زمان و مکان و مصلحت جامعه اسﻼمی
جواز فروش سﻼح به دشمنان دین ،چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ ،منوط به مصـلحت
ٔ
جامعه اسﻼمی و مقتضیات زمان و مکان است .این دیدگاه را موسوی خمینی مطرح کرده است .بـه
نظر میرسد با توجه به اوضاع و احوال کنونی جهان اسﻼم ،گسترش تولید انواع سﻼحهای جنگـی،
گسترش روابط و تعامل دولتها با یکدیگر در سطحی گسترده ،مناسبترین دیدگاه ،همـین دیـدگاه
باشد .موسوی خمینی در این زمینه میگوید:
فروش سﻼح به دشمنان دین ،از امور سیاسی است که تابع مصالح روز است؛ و چـهبسـا
ً
مصالح مسلمانان اقتضا کند که مجانا به گروهی از کفار ،سﻼح اعطا شود .ماننـد جـایی
که دشمن نیرومندی بـه حـوزه اسـﻼم هجـوم آورد کـه دفـع آن ممکـن نباشـد ،مگـر بـا
تسلیحکردن این طائفه از کفار .در حالی که مسلمانان از این طائفه در امـان هسـتند .لـذا
ٔ
جامعـه
واجب است که به این طائفه ،برای دفاع از اسﻼم ،سﻼح داده شـود .و بـر حـاکم

ٔ
ٔ
حـوزه اسـﻼمی اسـت ،بـه هـر
طائفه مشـرک را کـه مـدافع
اسﻼمی واجب است که این
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وسیلهای که ممکن است تجهیز کند )موسوی خمینی.(۲۲۷/۱ :۱۴۱۵ ،

بنابراین ،موضوع این حکم ،امر مضبوطی نیست که به هر زمان یا هر اوضـاع و احـوالی یـا بـه
زمان جنگ یا صلح اختصاص داشته باشد ،بلکه از مسائل سیاسی محسـوب مـیشـود کـه حـاکم
ٔ
جامعه اسﻼمی با درایت و ژرفاندیشی خود بایـد دربـارهاش تصـمیمگیـری کنـد؛ و چـون ایـن از
مسائل سیاسی است ،جایی برا ی تمسک به اصول و قواعد ظاهری ندارد ،بلکه در اینجا عقل حاکم
است و حاکم اسﻼمی بر اساس مصلحت جامعه اسﻼمی طبق مقتضـیات زمـان و مکـان تصـمیم
میگیرد .و چون ادله استنادی فقها در نظریات چهارگانه درباره مجازبودن یا نبودن فـروختن سـﻼح
به کفار ،چنانکه بیان شد ،خالی از اشکال نیست و بر اساس درستی استوار نشده است ،مـیتوانـد
ادله صحت این دیدگاه پنجم باشد ،که بدون اشکال باقی مانده است .تنها دلیلش حکم عقل است،
چون اوضاع و احوال تغییر می کند و حکم باید بـر اسـاس مقتضـای مصـلحت باشـد کـه در تمـام
زمانها و مکانها یکسان نیست و امر مضب وطی ندارد .ایـن نـوعی امـر وجـدانی عقلـی اسـت کـه
موطنش وجدان است و به اقامه دلیل و برهان نیازی ندارد .بـه بیـان دیگـر ،مسـئله فـروش اسـلحه،
حکم قطعی ای که در همه زمانها و مکانها یکسان باشد ،نـدارد .حکمـش تـابع مصـلحت روز و
نیازهای زمان است .تشخیصش به عهده حاکم اسﻼمی و از شئون حکومت اسـﻼمی اسـت .دارای
ضابطه خاصی در تمام وضعیتها و در همه زمانهها نیست .حاکم و حکومـت اسـﻼمی هـم طبـق
مقتضای مصلحت جامعه اسﻼمی حکم میکند.
دﻻیل تأیید این دیدگاه
الف .مصلحتهایی که در مسئله فروختن و معامله اسـلحه اسـت بـه اوضـاع و احـوال زمانـه
وابسته است .این مصالح بر اساس تغییر زمـان و مکـان تغییـر مـیکنـد ،و مـیتـوان آن را مصـالح
ً
مقتضیه نامید .به نظر عقل ،فروش سﻼح به عنوان صلح و جنگ مقید نیست .صرفا بـه مصـلحت و
مقتضیات زمان و مکان مقید است.
ب .مﻼک و مناط احکام شرعی مصالح و مفاسد است و عقـل ایـن مصـالح و مفاسـد را درک
میکند .در احکام حکومتی و سیاسی طبق مبدأ وﻻیت فقیه معیارهایی که برای حکم بیان مـیشـود
مصلحت است ،خواه سیاسی باشد یا اقتصادی .مﻼزمه عقل و شرع نیز اصلی از اصـول اسـت کـه
تأثیر بسزایی در تغییرپذیری فقه اسﻼمی و انطباقیافتن آن با اوضاع و احوال زمان و مکـان و تحـول
استنباط احکام دارد .مفاد آیه »اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی اﻷمر مـنکم« )نسـاء (۴۹ :احکـام
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حکومتی در ردیف احکام اولیه قرار دارد؛ چراکه حاکم اسﻼمی ،بر اساس اجازهای که شـارع بـه او
داده است ،هر گاه مصلحت ایجاب کند ،اوامری را صادر میکند .لـذا موسـوی خمینـی در دیـدار
اعضای شورای نگهبان میگوید» :وﻻیت فقیه و حکم حکومتی ،از احکـام اولیـه اسـت« )موسـوی
خمینـی .(۷۴/۲ :۱۴۱۵ ،چـون احکــام حکـومتی بــر اسـاس مصــالح مقطعـی و مقتضــیات زمــان ،و
تغییرپذیر است .مسئله فروش سﻼح به کفار که از مصادیق احکام حکومتی است ،تـابع مصـالح و
مقتضیات متغیر زمان است .گفتهاند مقررات موضوعه تغییرپذیر و در ثبـات و بقـا تـابع مصـلحتی
است که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه در تحول است ،بدیهی اسـت کـه
این مقررات تبدیل و تغییر پیدا کند )نک :.ایزدپناه و دیگران.(۱۱۳ :۱۳۷۲ ،
ج .مذاق شریع ت اقتضا دارد که باید حکـم مسـئله را بـه حـاکم اسـﻼمی موکـول کـرد ،چـون
تشخیص مصلحت و مفسده وظیفه او است و در صورتی که فروختن و نفـروختن سـﻼح بـه کفـار
دائرمدار بین اهم و مهم ،افسد و فاسد یا به گونهای باشد که باید یکی از طرفین ضرر کنـد بایـد بـر
اساس قواعد »تقدیم اهم بر مهم«» ،دفع افسد به فاسد« و »مرتکبشدن اخف ضررین« حکم کند
)خوئی۲۲۸/۲ :۱۴۲۲ ،؛ حکیم۸۶ :۱۴۲۹ ،؛ صفار .(۱۵۸ :۲۰۰۸ ،پس حکم فروختن و نفروختن سﻼح به
کفار در اختیار حاکم اسﻼمی است که بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصلحت مقتضیه حکم
میکند .حاکم اسﻼمی ،همانگونه که مقرراتی را مستقیم یا باواسـطه بـرای کیفیـت اجـرای احکـام
شرعی وضع میکند ،راجع به برخی از حوادث مقطعی از جمله فروش سﻼح به کفار ،که حکمـش
در زمانها و مکانهای مختلف متفاوت است ،احکام ی را به مقتضای مصالح اسﻼم و مسـلمانان،
وضع میکند.
نتيجه
با توجه به آنچه گذشت:
 . ۱طبق نظر فقهای اهل سنت ،فروش اسلحه و ابزار جنگی به دولت و کفار ،خواه در سرزمین کفـر
باشند یا در سرزمین اسﻼم ،حتی اگر اماننامه داشته باشند جایز نیست ،و تفـاوتی نـدارد نظـام
حاکم بر سرزمین کفر در حال جنگ با مسلمانان باشد یا نباشد .این استدﻻل را مطرح کردهانـد
که موجب تقویت آنان میشود .این نظر صحیح نیست ،زیرا اگر دو گروه از کفار بـا هـم درگیـر
باشند و یکی از آنها قویتر و برای مسلمانان خطرناکتر از دیگری باشد ،آنگاه فروش سﻼح بـه
کفار ضعیفتر به منظور تقویتکردن آنها علیه دشمن قویتر جـایز اسـت .بایـد حکـم فـروش
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اسلحه را به مصلحت جامعه اسﻼمی و نظر حاکم اسﻼمی منوط کرد .حاکم اسﻼمی هم طبـق
مصلحت اسﻼم حکم میدهد .حکم فروش سـﻼح بـه ذمـی نیـز بـه مصـلحت و نظـر حـاکم
اسﻼمی منوط است.
 .۲معاوضه اسلحه و ابزار جنگی به اسلحه و ابزار جنگی بهتر به حکم عقل جایز اسـت ،و روایـاتی
بر آن دﻻلت دارد.
ً
 .۳فقهای متقدم امامیه با استناد به روایات ،فـروش سـﻼح را مطلقـا حـرام مـیداننـد .متـأخران دو
گروهاند :گروهی بر مبنای روایات قائل به تفصیل شـدهاند؛ فـروش سـﻼح را در زمـان حـرب،
حرام ،و در زمان هدنه ،جایز میدانند و به منظور رفـع تعـارض میـان روایـات مطلـق و مقیـد،
روایات مطلق را بر روایات مقید حمل میکنند .به نظر میرسد حکم فروش سـﻼح بـه کفـار و
دشمن حتی در زمان هدنه را باید به وجود مصلحت و نظـر حـاکم شـرع مشـروط کـرد ،چـون
ممکن است دشمن با خرید این اسلحه احساس تقویت و کارشکنی کند و شـروط خـود را بـر
مسلمانان تحمیل کند یا شروط مسلمانان را نپذیرد.
ً
 .٤انصاری به دلیل تعبد ،صرفا به نصوص روایات واردشده اکتفا میکند و تمسک به اصول و قواعد
ً
را نمیپذیرد .موسوی خمینـی مسـئله را کـامﻼ سیاسـی و در حیطـه اختیـارات حـاکم جامعـه
اسﻼمی میداند .لذا در این مسئله با رعایت مصالح مسلمانان بر عقل تکیه میکنـد و تمسـک
به اصول و قواعد را نمیپذیرد .نظر موسوی خمینی صحیح است.
 .۵نظریه مختار نویسندگان مقاله :مسئله فروش اسـلحه از مسـائل سیاسـی و حکـومتی اسـت کـه
ٔ
جامعه اسﻼمی است .حـاکم بـا درایـت و ژرفاندیشـیاش طبـق
حکمش منوط به نظر حاکم
مقتضیات زمان و مکان و مصلحت جامعه اسﻼمی تصمیمگیری میکند.
پينوشت
 . ١روایت محمد بن قیس :راوی میگو ید از امام صادق  درباره فروش سﻼح به دشـمنان هنگـام درگیـری بـین دو
گروه از اهل باطل پرسیدم .حضرت فرمود» :چیزهایی کـه بـا آن خودشـان را حفـظ مـیکننـد )وسـایل دفـاعی(
بفروش ،مانند زره ،چکمه و مانند آن« )کلینی۱۱۳/۵ :۱۴۰۷ ،؛ طوسی.(۳۵۴/۶ :۱۴۰۷ ،
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صفار ،فاضل ) .(۲۰۰۸فقه المصالح والمفاسد ،بیروت :دار العلوم.
طباطبایی حائری ،سید علی بن محمد ) .(۱۴۱۸ریاض المسائل ،قم :مؤسسة آل البیت.

طبرسی ،فضل بن الحسن ) .(۱۴۱۴مجمع البیان ،بیروت :دار الفکر.
طبری ،محمد ) .(۱۴۰۰جامع البیان ،بیروت :دار المعرفة.
طرابلسی ،عبد العز یز ) .(۱۴۰۶المهذب ،قم :دفتر انتشارات اسﻼمی.
طوسی ،محمد بن حسن ) .(۱۳۸۷المبسوط ،تهران :المکتبة المرتضویة.
طوسی ،محمد بن حسن ) .(۱۴۰۰النهایة ،بیروت :دار الکتاب العربی.
طوسی ،محمد بن حسن ) .(۱۴۰۷تهذیب اﻷحکام ،تهران :دار الکتب اﻻسﻼمیة.
طوسی ،محمد بن حسن )بیتا( .التبیان ،بیروت :مؤسسة اﻻعلمی.
عاملی )شهید اول( ،محمد بن مکی ) .(۱۴۱۰اللمعة الدمشقیة ،بیروت :دار التراث.
عاملی )شهید ثانی( ،زین الدین بن علی ) .(۱۴۱۰الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،قم :داوری.
عاملی حسینی ،سید جواد بن محمد ) .(۱۴۱۹مفتاح الکرامة ،قم :دفتر انتشارات اسﻼمی.
علوی ،حسن )بیتا( .الشیعة والدولة القومیة فی العراق ،قم :دار الثقافة.
عمید زنجانی ،عباسعلی ) .(۱۳۷۷قواعد فقه ،تهران :امیرکبیر.
فاضل لنکرانی ،محمد ) .(۱۴۲۷القواعد الفقهیة ،قم :مرکز فقه اﻻئمة .

بررسي تطبيقي فروش اسلحه به مردم سرزمين كفر از نظر ٣٩٧ / ...

فیض ،علیرضا ) .(۱۳۷۸مبادئ فقه و اصول ،تهران :دانشگاه تهران.
فیومی ،احمد ) .(١٣٤٧المصباح المنیر ،مصر :دار العصور.
قرشی ،سید علیاکبر ) .(۱۴۱۲قاموس القرآن ،تهران :دار الکتب اﻻسﻼمیة.
کرکی ،علی بن حسین ) .(۱۴۱۴جامع المقاصد ،قم :مؤسسة آل البیت .
کلینی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب ) .(۱۴۰۷الکافی ،تهران :دار الکتب اﻻسﻼمیة.
گلپایگانی ،سید محمدرضا ) .(۱۴۱۳هدایة العباد ،قم :دار القرآن.
مرداوی ،عﻼء الدین ابو الحسن علی ) .(۱۳۷۸اﻻنصاف ،قاهرة :مطبعة السنة المحمدیة.
مفیدّ ،
محمد بن محمد بن نعمان ) .(۱۴۱۳المقنعة ،قم :کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.
منتظری ،حسینعلی ) .(۱۴۱۵دراسات فی المکاسب المحرمة ،قم :نشر تفکر.
ّ
موسوی خمینی ،سید روحالله ) .(۱۴۱۵المکاسب المحرمة ،قم :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
نجدی حنبلی ،عبد الرحمن ) .(۱۳۹۸مجموع فتاوی ابن تیمیه ،بیروت :مطابع دار العربیة.
نجفی ،محمد حسن ) .(۱۴۰۴جواهر الکﻼم ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.

نراقی ،مولی احمد ) .(۱۴۱۵مستند الشیعة ،قم :مؤسسة آل البیت .
نووی ،ابو زکریا محیی الدین )بیتا( .المجموع ،جدة :مکتبة اﻻرشاد.
یزدی ،سید محمد کاظم ) .(۱۴۲۱حاشیة المکاسب ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.
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