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  :مشرك و مخالف و معاند اجنگ افزار بمعامله 

 :اولمقام 
بحث جنگ افزار است به هر یک از این طوائف، و مالحظه روایات شد و در روایات ما به نتیجه قول جمع سـوم  

ممنـوع اسـت، و غیـر مشـرك  در میان این سه طائفه روایات رسیدیم. قول تفصیل اینطور است که مشـرك مطلقـاً
ه هر یک از اینها را تغییر دهد، که همه فقه مشمول شود کوین ثانویه یا مصالح والیی پیدا اینکه عنا تفصیل است االّ

همه اش را  ،گفتیم چه طائفه دوم را بپذیریم یا نپذیریم را هم این عناوین ثانویه و احکام والیی می تواند بشود. این
و چیـزي مخـالف  بپذیریم یا بعضی را بپذیریم، آخرش در همه فروض و همه راهها ما را به این نتیجه می رسـاند

ایـن  ،این روایات بکشاند و اینکه به طور کلی اینهـا را ببوسـیم و کنـار بگـذاریم دواعد و ضوابطی که ما را به طرق
اسـت  صـیلیفقط یک نکته اي که اینجا وجود دارد در مسلم و غیر کافر یک تف .چنین چیزي در اینجا وجود ندارد

که این حریم احتیاطی است که شـارع گذاشـته،  که ضوابط هم همان را می گوید. در مشرك یک اطالق منعی دارد
ضافه اینکه عناوین ثانوي و مصالح والیی هم می تواند آن را تغییـر بدهـد، ه ااین خالف آن چیزهاي کلی نیست. ب

با این تدابیر دیگر حکم یک حکم اولی جا افتاده مناسبی است. این مقام اول بود در جهت اولی که حکـم تکلیفـی 
 است.

 ام اول:مقفروعات 

 اول: فرع 

 ؟یا غیر از سالح را هم شامل می شود ؟این بحث فقط شامل سالح می شود این است که آیا
این بحثی که اینجا مطرح شد. احتمال دارد کسی بگوید این مختص به سالح و مـا  این مجموعه روایات یا اصوالً 

، تعمـیم حکمی که از این روایات استخراج شدست که نه ما این را از روایات و است. و ممکن هم ا یسمی سالحاً
ست که بگوییم تعمیم به هر چیزي پیدا می کند که موجب تقویت آنهـا ااین تعمیم هم ممکن  ،بدهیم به غیر سالح

متعلقات و ابزار  و کمک به آنها باشد، یا اینکه نه تعمیم پیدا می کند به بعضی از اموري که از شئون تسلیحات و از
یا به عبارت دیگر به صورت مستقیم در جنگ به  کار می رود ولـو  ،که متمم کاربرد سالح هستند ستندو ادواتی ه

اینکه سالح به آن صدق نمی کند. این سه احتمال اینجا وجود دارد که به احتمال از خاص و عام بخـواهیم بـرویم 
 :وري می شود گفتطاین
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 :احتمال اول 

 به سالح دارد، دائر مدار عنوان سالح است.که بگوییم این حکم اختصاص  این است

 :احتمال دوم 

این است که یک مقدار تعمیم بدهیم بگوییم سالح و متعلقات سالح و ما یستفاد منه فی الحرب، که خود این هـم  
 .البته یک طیف و دامنه اي دارد

 :احتمال سوم 

 هم همه چیز همین است.غیر سالح  ،موضوعیتی ندارد این است که بگوییم که نه سالح اصالً

 نظر استاد:
 اشاره کردیم قابل قبول تر است. به نظر می آید احتمال دوم که قبالً 

 دلیل احتمال اول:

 .عنوان سالح آمده، و اصل هم موضوعیت عنوان است در روایات در روایت این است که 

 دلیل احتمال اول: جواب

 جواب اول:

ی روایات دیگر سروج دارد. در روایت اول که روایت ابی بکـر حضـرمی اینکه در روایت ابی بکر حضرمی و بعض

دخلنا علی ابی عبداهللا است که بنابر توثیق عام ابن ابی عمیر که ما آن را می پذیریم، ایشان قابل قبول است. دارد که 

ما تقـول وده و سؤال کننده هم سراج بوده، که زین  می ساخت و صنعتش صنعت زین سازي ب فقال له حکم السراج

فـإذا در جواب آخر حضرت هم این است که  فی من یعمل یحمل الی الشام السروج و اداتها و قال ال بأس انتم الیوم

، جواب امام خیلی قشنگ تر آمده سروج همان زینهـاي کانت المباینه حرم علیکم عن تحملوا الیهم السروج و السالح
ولی سروج آلت قتاله نیست، ولی چیـزي اسـت  ،لت قتاله استسالح آ ،اسب است، که زین اسب هم سالح نیست

به صراحت سروج  که در جنگ به کار می رود. و لذا این روایت بنابر اینکه به نظر ما هم روایت معتبري بود، اصالً
روج سـ یعنی آالت قتاله، و ابزارهایی که در حرب براي مقاتله بـه کـار مـی رود. طبعـاً ،را در کنار سالح قرار داده
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و طبعاً القاء خصوصیت می شود ما فی حکم السـروج، یعنـی ادات بـه کـارگیري آالت قتالـه، و موضوعیتی ندارد، 
 ابزارهایی که آن را کار آمدش می کند در جنگ براي حمل و نقل نیرو براي آماده سازي سالح و نظائر این.

 :دوم جواب

بودیم و این روایاتی که این سالح را آورده، بعید نبود کـه از این است که اگر حتی این روایت را هم نداشتیم، و ما 
اذا کانت الحرب بیننا و بینهم فال تحملـوا فمـن حمـل الـی عـدونا نظر عرفی القاء خصوصیت بشود. آنچه مهم است 

و  که آنچه که در جنگ به عنوان جنگ به کار می رود، غذا و بهداشت و درمان سالحا یستعینون به علینا فهو مشرك
اینها چیزي نیست که در جنگ به کار برود مشترك است. آنچه که در جنگ بـه کـار مـی رود آن موضـوعیت دارد 
القاء خصوصیت می شود. حتی اگر روایت سروج نبود خیلی روایت خوبی است، و کمک می کند. و مـا بـودیم و 

، همان اذا حملو السالح ففیه بأسبود که  روایت معتبره علی بن جعفر که اذا لم یحملوا سالحا فال بأس معنایش این

، آنچه که در مقام جنگ به کار برود. چیـزي کـه آلـت قتالـه اذا کانت الحرب بیننا و بینهمهم اگر بود می گفتیم که 

یا چیزي که آلت قتاله را بالفعلش بکند. و وسیله اي است که با آن در واقع آلت قتاله به کار گرفته می شـود  ،باشد
ماشـین، هواپیمـاي نظـامی،  ،خود اسـب ،نمی شود آلت قتاله اي به کار گرفت. و ارتباط با جنگ هم دارد بدون آن

 اینها همه بعید نیست که بشود القاء خصوصیت کرد و بگوییم آنها را شامل می شود. 
وجه سوم هم قابل قبول نیست که بیاییم این را تعمیم بدهیم به هر چیزي که در جنگ از آن استفاده می شود، و لو 
چیزهاي عامی است که همیشه استفاده می شود، در جنگ هم استفاده مـی شـود. لبـاس ، غـذا و امثـال اینهـا، یـا 

ا نمی شود به آن تعمیم داد که بگوییم در مشرك چیزهایی که در جنگ نیست. امتعه و کاالهاي دیگر، این روایت ر
   .ضافه اینکه تعمیم این وجهی ندارده انمی شود در غیر مشرك می شود. این را نمی شود تعمیم داد. ب مطلقاً

  .تفصیل دارد. می گوید اذا لم یحملوا سالحا فال بأس اینکه روایت علی بن جعفر در مشرکین اصالً ثانیاً

 :فرع دوم 

از سالح و ما فی حکم السالح، آیا آن چیزي است که بالفعل این وضع را داشـته باشـد؟ یـا اینکـه اگـر در  مقصود
ثمره این سؤال در سالحهایی ظاهر می شـود کـه  ؟مامضی هم  این عنوان برایش صادق بوده مشمول روایات است

ود. شمشیرهاي گذشته، تیـرو کمانهـا ، امروز جزء آثار عتیقه شده و دوره اش گذشته و االن در جنگ به کار نمی ر
منجلیقها، و نیزه ها چیزهایی که قدیم به کار می رفته، و امروز جزء ادوات جنگ به صورت بالفعل به حساب نمـی 

 آید حکم اینها چیست؟ 
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حکمش این است که اصل در عناوین که در روایات وارد می شود همان فعلیت است، همان بحث ایـن اسـت کـه 
ادات الحرب که می گوییم یعنـی  ،آلت قتاله که می گوییم ،در متلبسه و مبدأ دارد. سالح که می گوییم مشتق ظهور

ما هو سالح بالفعل، ما هو آلت قتاله بالفعل، و مشتق ظهور در متلبس مبدأ دارد. در من قضا همه می گوینـد مجـاز 
همین را می گویند، که کسی االن علـم نـدارد  عمده محققین است. همه که قول مخالفی هم شاید باشد. ولی تقریباً

مبتالي به مرضی شده، علم از دستش رفته، به او بگوییم عالم، این مجاز است بعالوه تلبس گذشته است این مجاز 
است. و لذا این امر روشن است که این حکم شامل آالت قتاله و تسلیحاتی که امروز از آن قتاله بودن و امثال اینهـا 

اینها مشمول این بحث نیست و خرید و فروشش حتی با کسی که در حـال جنـگ اسـت هـم مـانعی  ،خارج شده
 ندارد.

 :فرع سوم 

 یا نه؟ ؟این است که آیا این روایات شامل آالت و ادوات دفاعی هم می شود 
راي دفاع بـه او ادوات دفاعی که ما می گوییم، دو معنا دارد. اینجا یک معناي آن مقصود است. یکی اینکه بگوییم ب 

براي اینکه اگر یک وقتی حمله شد بتواند حمله را از خودش دفع کنـد. ایـن مقصـود نیسـت.  ،توپ بده ،تانک بده
یعنـی ابزارهـایی کـه  ،اینها که سالح قتاله است. نه آالت و ادوات دفاعی که می گوییم، معناي خاص مقصود است

ی گذارد سالح شیمیایی در او اثر کند. قدیم زره و سـپر شخص را می گیرد، ماسکی است که نم نجلوي تلف شد
ست وامثال اینها، یـا حتـی است، و ماسک او کاله خود ادوات دفاعی بودند. در دوره امروز هم جلیقه هاي نظامی 

ی بلکه بـا آن مـ ،چیزهایی که به عنوان سنگر به کار می رود. یعنی ادواتی که با آن نمی خواهد کسی را از بین ببرد
 کند. اینها هم آیا مشمول این بحث می شود یا نمی شود؟ خواهد خود و سپاه خودش را حفظ 

سالح شامل آالت دفاعی نشود، یعنی سپر و کاله خود و جلیقه و ماسک اینها سالح نیسـتند، اینهـا وسـیله  احتماالً
و ضربه و صدمه به دیگـري کند، سالح یعنی آنچه که موجب قتل د. بعید است که صدق سالح بر این دفاعی هستن

می شود، ما فی حکم سالح هم که ما تعمیم دادیم، مقصودمان آن است که در مقام ضربه زدن  بـراي کشـتن بـراي 
آن مشـمول در مقام دفاع هم به کار می رود، صدمه زدن و امثال اینها کمک می کند. هر چه که قتاله باشد ولو اینکه

داخل در ایـن بحـث نیسـت. و آن کـه جهـت سـالحی یـا  در دفاع استاین بحث است. ولی آنهایی که ممحض 
 ست.اسالحی و دفاعی هر دو را دارد چون سالح بر آن صدق می کند آن مشمول حکم اینجا 
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 :فرع چهارم 

، حکمـش سـتابلکه مـواد اولیـه یـا قطعـات سـالح  ،گفته بودیم این بود که اگر سالح بالفعل نیست هم که قبالً 
 ؟چیست

سبت به مواد اولیه مثل اینکه فوالد آهن و لیزر و چیزهایی که مشترك و عام است ولـی مـی شـود بـا یـک اینجا ن 
در مقام دوم می آید. چون سالح معلوم است کـه  و این خارج از بحث است ،مبدل به سالح کرد را تمهیداتی اینها

به سالح بشود و می شـود تبـدیل بـه غیـر آن را نمی گیرد، بله چیزهایی که مواد اولیه اي است که می شود تبدیل 
چون مشتق در مـا یتلـبس مجـاز  ،دلیلش هم روشن است ،سالح بشود . این سالح و ما فی حکمه آن را نمی گیرد

است. اما چیزهاي دیگري داریم که امروز به آن قطعات یدکی گفته می شود، که با روي هم سـوار کـردن آنهـا بـا 
د سالح قتاله، اینها بعید نیست بگوییم مشمول بحث است ولو اینکه هنوز هم نمـی چهار تا پیچ و مهره این می شو

شود بگوییم سالح بالفعل است. از لحاظ بحث اصولی مشتقی ممکن است بگوییم این سالح نیست. به خاطر اینکه 
ندارد. این ذهـن ، اما ذهن عرفی می گوید این فرقی استو مشتق در ما یتلبس و مستقبل مجاز  این سالح مستقبالً

  ف القاء خصوصیت می کند و فرقی ندارد.عرفی تنقیح مناط می کند

 :فرع پنجم

علیه دارند. و آن این است که ایشان می فرمایند که این حکـم  رضوان اهللا تعالیآن نکته اي است که حضرت امام  
ود این دسـت حکومتهـا اسـت و مربوط به حکومت است. و کار به افراد و اشخاص ندارد. اینکه سالح فروخته بش
 کار به افراد و اشخاص ندارد. و لذا بحث اشخاص را نمی شود اینجا مطرح کرد.

 فرع پنجم: مناقشه 

این است که نه این همیشه حکم حکومتی و اجتماعی و جمعی نیست، گاهی فردي یا شرکتی است. همیشه اینطور 
طق اسالم هم اینطور نیست، مثل بقیه مسـائل تولیـدات نیست که ساخت سالح در انحصار حکومت باشد. و در من

اینهـا شـوراي  امثـال و ، صـنعت هواپیمـا سـازيکاالها و اینها، آن هم که االن در قانون اساسی آمده، مثال بانک ها
فی حد  نگهبان یک تفصیلهاي دیگري از آن کرده، این یک عنوان حکومتی و والیی و ثانوي و اینها باید باشد و االّ

شرکتهایی تأسیس بکنند. آن نظارت دولـت البتـه همیشـه  ،فسه مانعی ندارد که بیاید شخص خودش سالح بسازدن
نظام آزاد است. منتهـی حـق والیـت در  ،محفوظ است. فقه ما و نظام اقتصادي ما که مارکسیستی کمونیستی نیست

 .کنترل نظارت و تنظیم محفوظ است
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آن حـرام  ،کنترل احکام اولیه است که یک جاهایی می گوید این حرام است یکی ،دو نوع کنترل اینجا وجود دارد 
است که یک نوع احکام محدود و مشخصی است. یکی هم کنترل والیی است بـه لحـاظ موضـوعی هـیچ چیـزي 

 .نیست که در احکام اولیه ما آمده باشد که سالح مال حکومت است

، اینکـه السالح و صنع االسلحه ، مـن شـئون الدولـه التصـدي لهـا صنعدلیلی نداریم به عنوان اولی بیاید بگوید  پس

نظارت بر مسئله است. نظـارت بـر همـه امـور جـزء  شئون الدوله و شئون الحکومتخودش مستقیم تصدي بکند. 
شئون حکومت است. در این امور به طریق اولی جزء شئون حکومت نظارت است. اما تصدي گري صنع سـالح و 

 این عنوان اولی نداریم.  ما فی حکم السالح
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