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 ستعمالافقھ إنتاج وتخز�ن و

 ة '& الفقھ اإلماميألس �ة غ�� التقليديّ ا

  

 ١دوست   القاسم ع+&  بو أ                                                       

 ترجمة: رائد ع+& البصري 

  

 : ا>;الصة

 
ُ
  سواءٌ ة،  التقليديّ ة حظر إنتاج وتخز�ن واستخدام األس��ة غ�  قضيّ   عدُّ �

العاةامليكرو3يّ أم  ة  �ّ و الكيمياأم  ة  الذر�ّ   أ-انت األس��ة القضايا  ة مليّ ، من 

ا�8اضر.   العصر     لقد;: 
ّ
املقالة  طتسل القضيّ   ع@?  األضواء  <ذه  ة <ذه 

  الفقھ اإلمامي. ة وفقمن وجBة نظر الشرEعة اإلسالميّ ة املBّم 

 
انديشه   ١ الخارجأ"مركز  إسالمي  أستاذ مشارك في پژوهشگاه فرهنگ و  الثقافة والفكر اإلسالمي" وأستاذ بحث    في  بحاث 

  . المقّدسة  قم مدينة ة فيالفقه واألصول في الحوزة العلمّي 



 

 
٢ 

 

M  ستعرض <ذا املقال 
ً
 الفقBاء املسلمن ;: <ذا الصدد واأل آراء    بداية

ّ
ة  دل

لBااملؤ�ّ  للبحث  Xو ،  دة   
ً
لبيان  �عرّ تماما الثورة  ض  قائد  سماحة  رأي 

  املقال  تناول وقد    . <ذا اc8صوص، ;:  اc8امنa`د  السيّ آية هللا    ،ةاإلسالميّ 

ا8ُ�  فكرة  نطاق  ب��اظسعة  واملgان  رمة  jعض  وأجاب  ،  الزمان  عن 

 ات ولوازم فتوى يوسيذكر ;: الnoاية jعض مقتض،  mال<ذا اl ;:  األسئلة  

   N.P.T بمعا<دةة ة اإلسالميّ الuvام اm8مBور�ّ باملقارنة مع ،  القائد

  

  : مةاملقّد 

قھ  الفاملرتكز ع@?  ة  رأي الشرEعة اإلسالميّ   {? توضيحإ}nدف <ذه املقالة  

 اإلمامي
ّ
يتعل فيما  بإنتاج  ،  غ�  ق  األس��ة  واستخدام  ة  التقليديّ وتخز�ن 

و أس��ة  ( الشامل  س�تم وال�`    ،)ةوامليكرو3يّ   ة الذر�ّ األس��ة  الدمار 

  :التالية ةفرعيّ الة و ساسيّ األ سئلة األ عن  شgل إجاباٍت  طرحBا ع@?

 ما <و رأي الفقBاء املسلمن  -١
ّ
  ؟ق �nذا املوضوعفيما يتعل



 

 
٣ 

 

 ظا<رةً   عدُّ ة Mُ التقليديّ واستخدام األس��ة غ�  إنتاج وتخز�ن    و3اعتبار أنَّ 

رأٌي ،  جديدة  املعاصر�ن   �غ للفقBاء  ذلك؟  فBل    أّي   {?إ  ، عام  و�شgٍل   ;: 

الفقBاء  يمتّد فv�ة   القضيّ   علم  <ذه  (اc8لفيّ حول  العلميّ ة؟  ل��كم  ة  ة 

  الفق�` ;: <ذا املوضوع). 

̀ النظر�ّ   ما �: املس�ندات  -٢ آية هللا    ،ةيمتلكBا قائد الثورة اإلسالميّ   ة ال�

aامنc8إنتاج    ،`ا حرمة  األس��ةjشأن  أّن   ؟استخدامBا  عومن  <ذه   و<ل 

 
ّ
األدل جميع  ع@?  بناًء  صدر  املذ-ور  الدي�يّ الرأي  أّن ة  أم     ة، 

ّ
أدل  <ناك 

ً
  ة

��mام <ذا الرأي مع  موائمة وا   gون ت   كيفو   ؟ة مخالفة لBذا الرأيشرعيّ 

  مثل "وجوب اBm8اد" ;: اإلسالم؟ أصٍل 

  بياٌن أم    ،حgومي  ، حكٌم أم    ،أ�: فتوى   ؛ ةاملذ-ور   ةطبيعة الفكر ما �:    -٣

م  أ  ،ما  عن مص��ٍة   هُ واقتضت املص��ة صدورَ   نطاق الشرEعةعن  خارج  

  ة؟تقيّ ال ارتكز ع@? أّنھ



 

 
٤ 

 

 <ل    -٤
ّ
التقليديّ ر  تتأط  �غ األس��ة  واستخدام  إنتاج  بالوضع  ة  حرمة 

(اإل تقلي£`  اإل   ختّص أي  ودار  املسلمن  نطاٍق   م أ  ، سالم)ببالد    عاملي   ع@? 

  jشgٍل و<ل �:  ؟(ال ينحصر بدار اإلسالم)
ّ
  ؟ت أم دائ£`مؤق

الرأي؟  آليّ   ما �:  -٥ اال و ات <ذا  الuvام  ما �: أوجھ  بن  شv�اك واالختالف 

اإلسالميّ جمBور�ّ  إيران  و ة  الرأي  �nذا  منع  ة  بمعا<دة  ان�شار  الuvامBا 

  أك¨�؟ ةٍ ع بقوّ يتمتّ nما  وأ§ّ ة؟ س��ة النوو�ّ األ 

املتقّد  ;: اإلجابة عن األسئلة  الدخول  إ{?  ، من الضروري  مةقبل  اإلشارة 

  :ة و�:أساسيّ  نقطٍة 

 Weapons of(أس �ة الدمار الشامل  مف?وم األس �ة غ�� املتعارفة  

Mass Destruction W.M.D)   

  

     �غ األس��ة  من  و التقليديّ املراد  الشاملأس��ة  ة  موضع   الدمار 

كب�ة   رواح أعداٍد أل   ز<اٌق إاستخدامBا  ي�تج عن  ، �: األس��ة ال�`  البحث



 

 
٥ 

 

الناس دون من   ،   ٍuتقييد،و   تمي    ال 
ً
 أضرار   م��قة

ً
باإل�سان   جسيمة  ا

  والب�ئة. 

جة ;: امل��ق  ة �: األس��ة املدرَ األس��ة غ� التقليديّ   إّن :  �عبارة أخرى و 

  ، و�شمل األس��ةم١٩٥٤عام  ات بارEس  فاقيّ ال¨�وتو-ول الثالث التّ من    ٢

َّ̈ ة، ال�` Mُ يولوجيّ اة والباو�ّ ية والكيمالنوو�ّ   � عnoا اع
ً
  . (A.B.C)بـ ختصارا

ار<ا تقتصر  ، وXن -انت آثيولوجيةاة والباو�ّ ياألس��ة الكيم  ّن ، فإو3الطبع 

ال³شر ا�8يّ   ع@?  األخرى  والgائنات  يgون  ة  أن  تأثٌ� دون  األنظمة    ;:  لBا 

الطبيعيّ املادّ   ة،  ية 
ُ
باعتبار    عدُّ � الشامل  الدمار  أس��ة  مصاديق  ّ́ من  nا أ

    <الك وتدم� مساحة واسعة من اmlتمع ال³شري.إ@? قادرة ع

  ة ا>�كم الفقYZ للمسألة) خلفيّ السؤال األول ( اإلجابة عن  -١

ع@?   يخفى   ال 
ّ
اط لديھ  أنَّ   العٌ من  الفقھ  علم  الفق�`    ع@?  اm8واب 

فيھ  موضوٍع بخصوص   الفقBاء  رأي  وعرض     ، ما 
ّ
يتوق عدم  ال  ع@?  ف 

  ةة؛ ألّن النصوص الفقBيّ <ذه املسألة ;: النصوص الفقBيّ   حداثة ووجود

العاّم  والضوابط  بالقواعد  ع@? مليئة  jسBولة  انطباقBا  يمكن  ال�`  ة 



 

 
٦ 

 

;:   ُيذكر   أخرى، لر3ما   ومن ناحيٍة   .من ناحية  القضايا واملواضيع ا�8ديثة

الفقBيّ  القديمةالنصوص  ملوضوٍع معّ   حكٌم   ة  ونرى    ن  ة مgانيّ إما، 

jشgٍل  اm8ديد  املوضوع  ع@?     انطباقھ 
ّ

قياس  د  مؤك طر�ق  ة األولو�ّ عن 

 
ً
و�مثال  ، 

ّ
اتمك امللفقن  حكم  ع@?  يحصل  أن  املست�بط  اm8ديديھ    وضوع 

  .مناملتقّد لفقBاء ;: كالم ا ن حكمھبّ   عن طر�ق مقارنتھ باملوضوع الذي

التقليديّ و   �غ "األس��ة  الظا<رة  والقتل  تقّد ة  ما  عل·nا  يصدق  م  عام"، 

التوضيح أّن ف  ،�nذا  التقليديّ   ع@? الرغم من   �ة" لم  موضوع "األس��ة غ

 ھحكمفقBاء اإلسالم لم يناقشوا    ُيطرح ;: املا¹¸` وأّن 
ّ

الفقBاء قد     أّن ، إال

 
ّ

مبدأ  أك مراعاة  ع@?   
ً
كث�ا و ظاف� واl  التميuدوا  الب�ئة  ع@?   من سالمة  ة 

  ;: ا�8رب.  ل�س لBم دوٌر 

أّن ف  افv�ضنا  ال   إذا  القتل  jشgٍل عام  أس��ة  وتدّم   �عمل    ر عشواºي، 

تفرّ الب�ئة وال  بن،  فإنّ   ق  واmlرمن،  ااألبر�اء  jسBولة  يمكن  ستخراج  ھ 

البحث  تدرج ن�يجة ظا<رة اm8ديدة من النصوص القديمة، و حكم <ذه ال 

  .;: حسا�nا



 

 
٧ 

 

   
ً
الفق�`  نجد  ،  إ{? ذلك   إضافة الv�اث  أّن    -كما سنالحظ  -من  للمتقّد ;: 

´nي  <ناك 
ً
السّم ع  ا استخدام  ك  ن  ا�8رب  العدو ;:  مياه  آثار    ألّن   ؛ �سميم 

� jشgٍل السم  العمل ستgون  و   ، عشواºي  عمل  لب�ئة  لرة  مدّم نتائج    لذلك 

ة يكرو3يّ اة وامل�ّ و استخدام األس��ة الكيميا  أّن   وا�8يوانات. فمن الوا¿¾

 ة مnoيّ والنوو�ّ 
ً
 لشّد عنھ    ا

ً
 نظرا

ّ
و<ذا التحر�م لنا أن  تھ ;: السم،  ة الن�` وعل

امل  �عت¨�ه الفقBاء  املتقّد اضنرأي  للتوضيح   
ً
وفقا فإّن م،  السابقة    ، 

املوضو الفكر�ّ  <ذا   :; للفقBاء   ة 
ٌ
قديمة الفقھَد بقِ   ع  تدو�ن  تار�خ    ومنذ  .م 

الفقBيّ  النصوص  بدأت  التطوّ أن   :; ومناقشة ر ة  اBm8اد  كتاب  أصبح   ،

ا الوقتأمختلف  ستخدام  حكم  ذلك  أس��ة   جزء  نواع 
ً
تلك    ا من 

  النصوص.

س�بدأ بكتاب "الnoاية" للشيخ الطوÂ¸` -أحد أشBر فقBاء القرن    ،وعليھ 

فيھ:  ،اc8امس جاء  ِقتا(  والذي  الَق َيجوُز  أنواِع  jسائر  ّفار 
ُ

الك إل    تل 
ّ

ال

  .٢;: بالد<م الّسم) ى لقن يُ أھ ال َيجوز نّ إالّسم؛ ف

 
  . ٢٩٣،  ١النهاية، ج.  ٢



 

 
٨ 

 

 لدى الفقBاء. ع@? س³يل املثال،   وقد لقَي 
ً
 واسعا

ً
<ذا الرأي من jعده قبوال

إ{? كتاب    � إبن  ال   السرائر�ش
ّ

ا�8@ غنية )، وكتاب  ٧٠، ص٢: (جدرEس 

(ص  النـزوع ز<ـرة  النـافع و)،  ٢٠١البـن   لل  ا`;تصـر 
ّ

ا8مـعال  ة 
ّ

@�:  

الشرعيّ و )،  ١١٢(ص الل  ةالدروس  (جوّ أل شBيد  ص٢ل  جامع  و )،  ٣٢، 

  . )٣٨٥، ص٣(جالكر-ي،  ثا�ي الـق  محّق لل املقاصـد 

يدّل  مnoم   �الكث ُح   فكالم  ح�ّ ع@?  العمل،  <ذا   رمة 
ّ
توق لو   Æاالنتصار  ف  

إذا لم  القول باm8واز  ;: كالم jعضBم    جاءھ  رغم أنّ   ،عليھ  والظفر بالعدو 

س³يٌل  <ناك  <ذا  يكن   �غ املأزق  من  (اال   ،للنجاة  حالة   :; ، ضطرار)أي 

مف-انت  بحيث   من   �Çأك العمل  <ذا  و اسدهفوائد  أّن .  يبدو  <ذه   كما 

  <ار صوّ ت يمكن ا�8الة ال 
ً
  استخدام أس��ة الدمار الشامل.;: أبدا

األ  قطع  حرمة  أو  و فكرا<ة  ب�سليط  أغراق  Xو   BاحراقmÈXار  العدو  ب�ية 

و  عل·nا،  واmlانن ة  حرم املياه  واألطفال  ال�ساء  املثلة  قتل  جواز  وعدم   ،

و  اc8يانة  وحرمة  ع@?  و أموالBم،    من  سرقةالبالعدو،  الmÉوم  كرا<ة 



 

 
٩ 

 

 
ً
ليال    ،٣الكفار 

ّ
gا  ل�شBقسم  جميُع 

ً
   ا

ً
امل  قليال ;:  وضوعات  من  الواردة 

ستدالل ع@? س�شBد �nا لال وال�` يمكن أن Mُ   ،نصوص املاضن من الفقBاء 

القضيّ  يدور  حكم  ال�`  ا�8كم    ،حولBا   البحثة  سابقة  ضمن  وتندرج 

التار�خيّ وخلفيّ  و ة تھ  ال.  أنَّ من  الروايات    وا¿¾  من  مأخوذة  الفتوى  <ذه 

الصلة ذات  األحاديث  نصوص   :; ا�8ّر انظر(  الواردة  جعـام@:ال  :   ،١٥  ،

  . )٧٠ـ٥٨، ص٢١، ٢٠،  ١٨، ١٧، ١٦،  ١٥بواب جBاد العدو، بابأ

 ،ع ع@? قمة الفقھ تر�ّ ه) الذي  س سرّ د اc8وºي (قّد السيّ ومن املعاصر�ن   

و عاّم و  تالمذتھ   ة 
ّ

تطرّ طال قد  مدرستھ  القيود إقوا  ب  jعض  بيان   ?}  

حيث ينطبق    ،٤) ٣٧٣-٢٧٣ص    ١ج  ، (اc8وºيعركة  ;: إدارة امل  والضوابط

  استخدام أس��ة الدمار الشامل.مسألة الكث� مnoا ع@? 

املعاصر�ن    املراجع  ب�ّ ومن  املوضوع،  ;:  <م  ءآرا  نواالذين  هللا    آية<ذا 

الش�ازي: ;: املقّد   الgلمة(;:    مgارم  املنعقد  النووي  الفقھ  ملؤتمر  مة 

وقم هللا  ،  )٢٠١٤-٠٢-٢٠  و   ٢٠١٤-٠١-٢٣بتار�خ    طBران  mوادي  ا8وآية 

 
الفقهّي  ٣ المصادر  العناوين في جميع  المجلّ وردت هذه  ذلك  بما في  [كتاب    من كتاب  ١٢د  ة،  النجفي  للمرحوم  الكالم  جواهر 

  .الجهاد]
  .همبتالمراجع وطل من قِبل منهاج الصالحينتعليقات على الالع أكثر في هذا المجال، راجع طّ لال ٤



 

 
١٠ 

 

املقّد   م@:اآل  الgلمة   :;)  :; املنعقد  النووي  الفقھ  ملؤتمر  وقم  مة  طBران 

جعفر    ، )٢٠- ٠٢-٢٠١٤و    ٢٠١٤-٠١-٢٣  بتار�خ هللا  (;: الوآية  سبحا�ي 

املقّد  بتار�خ  الgلمة  وقم  طBران   :; املنعقد  النووي  الفقھ  ملؤتمر  مة 

جمعوا ع@? تحر�م إنتاج واستخدام  أ حيث    ، )٢/٢٠١٤/ ٢٠و ١/٢٠١٤/ ٢٣

  أس��ة الدمار الشامل.

سماحة اإلسالميّ   وكذلك  الثورة  إيرانقائد   :; ا  ة  هللا  ع@:  لسيّ آية  د 

`aامنc8قد أعرب مرار ف ،ا 
ً
:  <ذا الصدد;:  عن رأيھ الفق�` ا

ً
  قائال

 
ً
إضافة �عتقد،  النوو�ّ   نحن  األس��ة     ّن أة،  إ{? 

ً
أس��ة    أنواعا من  أخرى 

الشامل األس��ةالدمار  مثل  امل �ّ و الكيميا  ،  واألس��ة   ةيكرو3يّ اة 
ُ
�  عت¨�، 

 }nديد
ً
لل³شر�ّ حقيقيّ   ا  

ً
حرام  ،ةا السالح  <ذا  استخدام   و�عت¨� 

ً
واBm8ود  ا  ،

واجب الك¨�ى  املص�بة  <ذه  من  اإل�سان  �8ماية   املبذولة 
ً
ة مسؤوليّ من  و   ا

  . ٥اm8ميع 

 
  . ٢٠١١رسالة إلى المؤتمر الدولي األول لنزع السالح النووي وعدم انتشاره المنعقد في طهران عام   ٥



 

 
١١ 

 

النوو�ّ    بالقنبلة  نؤمن  و ال  اة  إ{?   ?Íس� ولن  النووي  بالسالح  متالكھ.  ال 

 
ً
الدي�يّ   ووفقا فإّن والعقائديّ ة  ملبادئنا  الوسائل    ة،  <ذه  مثل  استخدام 

}ُ   ،ممحرّ و   وٌر ظمحكة  املBلِ  ال�`  األس��ة  قد n و<ذه  وال�سل  ا�8رث  لك 

  .٦مBا القرآنحرّ 

اإليرا�ي    إنَّ     الشعب 
ّ

ال�س� األ Mعارض  <ذه  بمثل   نواع  ¾ 
ً
ملبادئھ    وفقا

 ع@?  و3ناءً  ،ةوالفكر�ّ  ةاإلسالميّ 
ّ
  .٧ةوالعقالنيّ �8كمة ا باتمتطل

  ?Íس� ال  انحن  القنبلة  إ{?  ع@?  أنّ   ،ة النوو�ّ �8صول     نخالف   ناكما 
ً
  أيضا

الكيم األس��ة  دوليّ   .٨او�ةيحيازة  وثيقة  (و<ناك  أNPTة  اm8ميع    قّر )  �nا 

  . n�٩ا ونحن كذلك نقّر 

أعلنت  ل اإلسالميّ اm8مBور�ّ قد  إيرانة   :;    ة 
ً
ّ́ مرارا بأ الناحية    ،nا  من 

  .١٠ة صنع واستخدام األس��ة النوو�ّ   �عارض ،ةالشرعيّ 

  
 

  . ٢٠١٠-٠٢-١٩في   رانمَ رة جَ العاملين في بناء المدمِّ   معكلمة في لقاءٍ   ٦
  . ٢٠٠٨-٠٦-٠٣في  خطاب في مراسم الذكرى التاسعة عشرة لرحيل اإلمام الخميني  ٧
  . ٢٠٠٣-٠٣-٢١ في سة ة المقدّ خطاب في الزائرين والمجاورين للعتبة الرضوّي   ٨
  . ٢٠٠٤-٠٦-١٢في   جمع من مسؤولي الجهاد الجامعيمع  كلمة في لقاءٍ  ٩

    .٢٠١٢-٠٨-٣٠في   ة السادسة عشرة لحركة عدم االنحيازالقمّ  لىإه وجّ خطاب م ١٠



 

 
١٢ 

 

  السؤال الثاeي (مراجعة الوثائق) اإلجابة عن  -٢

 
ّ
بأّن املط Mعلمون  اإلمامي  الفقھ  ع@?  الشيعة  لعون  إصدار<م    ،فقBاء   :;

وا�8كم  وُس   ع@?Mعتمدون    ،الفتوى  املعصومنّ القرآن  السالم)  ة    (عليھ 

لم   عل£` ما  عتبارٍ ع ا�8كم أو الفتوى با ل، وال يتمتّ والعق  وXجماع الفقBاء

 أيطابق  
ّ
ّ́ حد <ذه األدل  ة. و�بدو أ

ً
سألتنا ما�8كم ;:    ع@? أّن   تدّل   nا جميعا

  .رمةر وا8ُ� ظ<و ا�8 " ةإنتاج وتخز�ن واستخدام األس��ة غ� التقليديّ "

  

 األ 
ّ
  رمةة ع+h ا>ُ� ة والعقليّ ة النقليّ دل

  لقرآن ا -١

تن�Æ عن الفساد والظلم ;:   من القرآن الكر�م   بآياٍت   يمكننا أن �ستدّل   

jشgٍل عو   ،األرض العدالة  حدود  وتجاوز  الظالم   �غ ع@?  العدوان   ن 

>�  .)امطلق (;: ا�8رب وغ



 

 
١٣ 

 

  ؛ ٨٩آل عمــران:    ؛ ٢٢٤،  ٢٠٥،  ١٩٠،  ١٦٠،  ١٢،  ١١:  ةالبقـر   سورة  (راجع 

و  ١٤٢يو�س:    ؛ ٥٦األعراف:    ؛ ١٥٢  ء: الشــعرا  ؛١األنفــال:    ؛ ١٢٩ال�ســاء:  

  ). ٢٨وسورة ص: ؛ ٢٥و   ٨٣الرعد:   ؛٧٧و  ٤٨القصص: ؛ ٢٧النمل:   ؛٨١

بصراحة  ٩١اآلية    تنّص و  البقرة  سورة  قول ُح ع@?    من   :; ذلك    هللا   رمة 

ِ�َ�  ﴿  �عا{?:
�

ا�  ِ ا	�  
ِ�ِ�َ  �ِ �ا 
ُ
  َو�َ��ِ�

َ
�  َ ا	� إِن�  �َ�ُ�وا ْ�َ  

َ
َو�  �ْ�َُ �

ُ
�ِ��!َ"ُ

 َ���ِ�َ�ْ#ُ
ْ
  ] ١٩٠[البقرة:  ﴾ُ'ِ&% ا$

اآلية  و3ناءً  <ذه     فإّن   ،ع@? 
ً
جBادا -ان  وXن  يقاتلون    ضّد   اBm8اد  الذين 

 
ّ

إال أنّ املسلمن،  الوقت  ھ  -ان    مَ حرَّ   نفسھ  ;:  وXن  العدوان  املسلمن  ع@? 

 mّÐادبBm8ا صر .  ة  ورد  بوقد   �التعب ال  أنَّ �ح   أّيٍ من  املعتدين    يحبُّ   هللا 

  .ذرEعة ة تحت أيّ و  ،-ان أّيٍ   ضّد االعتداء و -ان 

يقول  أخرى  آية  ِ  ﴿  �عا{?:  هللا  و;:  ا	�  (َِ)��َ*َ �ا 
%
�ِ

ُ
+  

َ
� آَ-ُ,�ا   �َ�ِ

�
ا�  �/َ %"

َ
0  �َ�

  
َ

ََ)اَم �َ��1ُ�ََْن  َو� َ�4َْ ا3ْ
ْ

 آّ-6َِ ا5
َ

(َِ� َو�
َ

8!َ
ْ
 ا9

َ
َ/ْ�َي َو�

ْ
 ا$

َ
ََ)اَم َو� ْ/َ) ا3ْ ا$;�

َورِْ=َ�ا ً�  �َرّ?ِِ/ْ  �ْ-ِ  
ً

8@َْA  ُدوا�CَDْ�َA  �ْ�ُ
ْ
�
َ
�Eَ َ*َ,Hُن    Gَذا   �ْ�ُ�,-َِ(ْIَ  

َ
َو�

  �ِJِKْ#َ
ْ
ا$  �ِLَ  �ْ

ُ
Mو %�Dَ ْن 

َ
أ  Pٍ�ََْ�ُ�وا��ْ�َ ْن 

َ
أ َ)اِم  َ ِ    ا3ْ ّQِ

ْ
ا$  

َ
Rَ ��َو ُ�ا َ�َوَ



 

 
١٤ 

 

�ْ�َوانِ   َوا�Tْ!َ�ىُ
ْ
َوا9  �ِْU ِ

ْ
Vا  

َ
Rَ ��َو ُ�ا َ�َ  

َ
َ   َو� ا	� َ*ِ��ُ�   َوا��ُ!�ا   َ ا	� إِن� 

�َ!�بِ ِ
ْ
  .]٢[المائدة:  ﴾ ا9

العدالة وا  يد هللاتأكالغفلة عن -ون  ي�بÑ:  ال  ف  أّي سبحانھ ع@?   جتناب 

  موجَّ اc8طاب ;: <ذه اآلية  و-ان  ،  التعاون ع@? اإلثم والعدوان من    نوٍع 
ً
Bا

ا منعَ إ{?  jعدما  واملشر-الكّف Bم  ملسلمن  ا�8دي³يّ ن  و ار  ;: حقَّ   عن  ة;:  Bم 

 
ّ

  ب�ت هللا.  ة وز�ارةدخول مك

أّن تصوّ فBل يمكن   إنتاج  �ّ v�ك للمسلمن حرّ ت  الشرEعة الطا<رة<ذه    ر  ة 

األس��ة   ينفّك   ال�`واستخدام  والظلم؟    عnoا  ال   : اm8واب و الفساد 

  بالتأكيد ال. 

اآلية    :; الصر�ح  النص  البقرة،    ٢٠٥وحسب  سورة  رمة ُح تّتÓ¾  من 

Xَ ِ�  ﴿   وا�8يوان وغ�<ما:  الزرع   وX<الك  ،اإلفساد ;: األرضَ 
�

Y�ََ� َذاG

َ)َْث   ا3ْ َوُ\ْ/�َِ]   �/َ�ِ]  �َKِ ْ̂ ُ_ِ رِْض 
َ ْ
aدَ ا�Kَ َ̂ ا9ْ  %&ِ'ُ  

َ
�  ُ َوا	�  
َKْ�b9َوا ﴾  

  . ]٢٠٥[البقرة: 



 

 
١٥ 

 

الكر�م القرآن  املائدة  وطرح  سورة     ،٨اآلية    ;: 
ً
الزمان أ  توج·nا من  وسع 

 لد(خاواملgان  
ً
 وعامليّ   ا

ً
املسلمن  محرِّ يُ   )،ا االضطBاد   نوٍع   أّي   ع@?  من 

  و�أمر<م بإقامة القسط والعدل.

�عا{?:   ﴿  قال 
َ

َو�  cِKْ!ِ
ْ
9�ِd ُ*َ/َ�اَء   ِ �	ِ اِ-6َ  ��َ� � ُ�ا 

ُ
f آَ-ُ,�ا   �َ�ِ

�
ا�  �/َ %"

َ
0  �َ�

�َْ)ُب $ِ���ْ!َ�ى َوا��ُ!�ا  
َ
�ا gَُ� أ

ُ
$�ِLْا ا�

ُ
$�ِ�ْ�َ 

�
�

َ
0 

َ
Rَ Pٍ�َْ� ُنH,َ*َ �ْ�ُ�,-َِ(ْIَ  َ ا	�

�نَ 
ُ
�#َ�ْ�َ �#َِd iٌِjkَ َ   .]٨[المائدة:   ﴾إِن� ا	�

تصوّ   :Ñي�ب أّن ال  اآليات    ر  <ذه   ÆÔمع`¸Õذه ب  يق> استخدام  تحر�م 

-ان    ھ كما عن نطاق داللnÖا؛ ألنّ   فخارٌج تكدMسBا  و إنتاجBا  ا  أّم و ،  األس��ة

األس��ة <ذه  فإّن مح  استخدام   ،
ً
تgون   ظورا لن  وتكدMسBا  لھ    إنتاجBا 

   منفعة
ً
 مصداقحيث تصبح  ،  والuvاما jعدم استخدامBا   عمال

ً
 ع@? وا¿�   ا

ً
ا

املسلمن  إ<دار حّدِ أموال   :; و<و  مصداٌق   ،  الفساد  وا¿ٌ¾   ذاتھ   .ع@? 

نفق ;: مسار إعمار األرض وتgامل اإل�سان، م�Æ  ال�` يجب أن تُ   ،األموالو 

نفقت ;: اتّ 
ُ
ة  مھ القرآن jشّد مصداق "التبذير" الذي حرّ   فBو   آخر  جاهٍ ما أ

َوآِت  ﴿  ، حيث يقول �عا{?:٢٧و    ٢٦  تنالذي جاء ;: سورة اإلسراء ;: اآليو 



 

 
١٦ 

 

رِ\َ�   ِmّjَ#ُ
ْ
ا$ إِن�  ��mِْjً)ا َ ْر  ِmّjَ�ُ  

َ
َو�  
ِ�ِ� �K$ا  �َnَْوا  6َoِKْ#ِ

ْ
َوا$  pُ �!Eَ  qَ(ْ!ُ

ْ
ا9 َذا 

َن ا
َ

r6ِ َوsِ��َ �ًراtَ ُ�ا إkَِْ�اَن ا$;� ُ̂ َ
f ِpِ?ّ(َِ$ ُن�Cَْ�   . ]٢٧- ٢٦[اإلسراء:  ﴾$;�

إ  أّن أضف  ال  {?  تُ الدولة  وتُ �`  األس��ة�تج  <ذه    ُيحتمل    خّزن 
ً
أن  دائما

cÈٌص  عل·nا  تيّ   Mسيطر   أو 
ٌ
أحمق  ا األس��ةفر  تلك  ول�س    ، �ستخدم 

عدم   يضمن  ما  ال�` <ناك  اآليات  و3حسب  لذا  األبد؛  إ{?  استخدامBا 

 أيض <ذه األس��ة وتكدMسBا محظوٌر  إنتاج فإّن  ،ذكرنا<ا
ً
  .ا

  

  الروايات  -٢

نراجع     السالم)حينما  (عل·nم  املعصومن  ف·nا  روايات  نجد  دالالت ، 

املدَّ  ع@?  املتقّد صر�حة  ُح   ،م×?  إنتاجأي  غ�    رمة  األس��ة  واستخدام 

   .ةالتقليديّ 
ّ

(ص@  `Øالن عن  معت¨�ة  رواية   :;  
ً
وآلھ)  ?فمثال عليھ    قد   أّنھ  هللا 

Æا   ن�n·ْعُقوَب َعْن َع@(  :عن إلقاء السموم ;: بالد الكفار  فÚَ ُد ْبُن ْبِن    :ّ ُمَحمَّ



 

 
١٧ 

 

  ِ
َّÛ ِ�ی َعْبِد

َ
وِ�ّیِ َعْن أ

ُ
Ý ِ@Þِّ َعِن السَّ

َ
ْوف ِبیِھ َعِن النَّ

َ
اَل    )ع(ِإْبَراِ<یَم َعْن أ

َ
اَل: ق

َ
ق

ْؤِمِنَن 
ُ ْ
ِمُ� امل

َ
ِ  )ع(أ

َّÛ َرُسوُل Æ�ََن  ) ص (َنْشِرِک
ُ ْ
ِد امل

َ
مُّ ِ;Þ ِبال َقی السَّ

ْ
ْن ُیل

َ
  .١١) أ

ردّ   ع@? سؤاٍل وعن اإلمام الصادق(ع)، 
ً
بيع أس��ة m8ماعتن من    ا حول 

;: حالة حرٍب  الباطل  بيnoما  أ<ل  السالم با عبد هللا عليھ  أ، {سألُت  فيما 

ما   jِعBُما  فقـال:  الّسالح؟  أبيُعBُما  الباطل  أ<ل  من  َتلتقيان  الفَئتن  َعن 

nما الِدرَع واcُ8ّفن َونحو <ذا}  ُّo
ُ

  . ١٢َيك

ال�äيحة الروايات  من  العديد   :;   
ّ

أك األخرى،  الشيعة د  واملعت¨�ة  أئمة 

 ع@? <ذا املوضوع أيض
ً
 ذه محور الكالم والتحر�م ;: <  بالذكر أّن   جديٌر و   .ا

ال³سيطة   األس��ة  <و  السالفةالروايات  األزمنة  ت  ، ;:  ;: ت�cّ وال�`  ص 

مثُل  <ناك  تكن  ولم  والسBام،  واألقواس  امل  السيوف   رةدّمِ األس��ة 

  ن و ة املعصوممع ذلك لم يأذن األئّم لكن  و املعاصر.  نا;: وقت املوجودة اآلن 

  . من األشgال شgٍل  بإنتاجBا و3يعBا بأّي  (عل·nم السالم)

  

 
  . ١، ح ٦٢، ص  ١٥، ج وسائل الشيعة ١١
  . ٣، ح ١٠٢، ص٨، ب  ١٧جوسائل الشيعة،  ١٢



 

 
١٨ 

 

  

  

  العقل  -٣

 أ   مقتÆ¸Õ إدراك العقل ;: <ذه املسألة معلومٌ   
ً
بما    -   ، فnåذا اإليضاحيضا

قبح عدم العدالة والظلم  تMس  -ةعيّ العقل ي��mم مع النصوص الشر   أّن 

  والفساد.

  

  إجماع الفق?اء-٤

املتقّد ذكرنا  لقد   األبحاث  اإل   ّن أ  مة;:  تحر�م  جمِ يُ   ةماميّ فقBاء  ع@?  عون 

  إنتاج واستخدام <ذه األس��ة. 

  مقاصد الشرnعة -٥

البحث   <ذا  يمكننا  ،;:  وXنزال    ال  الرسل  jعث   :; هللا  مقاصد  إغفال 

 إذ وفق  ؛وال�شرEع  ةالكتب السماو�ّ 
ً
  غرض  ، فإّن ة لعشرات اآليات القرآنيّ ا



 

 
١٩ 

 

;: تحقيق <ذه األمور الثالثهللا العباد مع    ة  هللا وفيما  <و إصالح أحوال 

 
ّ
  ق ببعضBم البعض. يتعل

ذلك:و  عمـران:    ٢١٣و   ١٥١،  ١٢٩البقرة:  سورة  (  مثال  آل   /١٦٤    /

ا   ١٥٧األعـراف:   واإلصالح    ).٢:  ةmمعا8/    ٢٥  و   �٩ديد:  ا8/    ٢٤نفـال:  أل / 

 لن يتحّق 
ً
  واستخدام أس��ة الدمار الشامل. من خالل الفساد ق أبدا

نّص عدم   الفرضيّ إيقود    وجود  لبعض  واالستجابة  ا>uواز   hv  ��غ ات 

  املنضبطة '& xذا الصدد:

املتقّد   jعد  التوضيح 
ً
أبدا ن بن النصوص  م   العثور ع@? نّصٍ   م، ال يمكن 

املوثوقة، الدي�يّ  الدمار  يدلُّ   ة  أس��ة  إنتاج  جواز  وتخز�noا    ع@?  الشامل 

و3يعBا دليٌل   .وشراnæا  <ناك  -ان  لدى   ُد وِج تمص��ة  أو    وXذا  الو<م  <ذا 

إّم البعض فBو  أو،  السند،  ضعيف  يgون  أن  بنحوٍ يمكن    ا  من    جمعھ 

 ر;: مع انحاء اm8مع العُ أ
ّ
  ة ع@? حرمة ذلك.لنصوص الدال

 یُ 
ً
 عن jعض الفقBاء قولBمفمثال

ً
لُّ   نقل أحيانا

ُ
فتح َيجوز):  رç? بھ ال ما يُ   (-

  مکن �nا االنتصار ع@? العدو جائز. أو وسيلة یُ  عمٍل  أّن -ّل  أي



 

 
٢٠ 

 

أ   وجاء القرآن   :; 
ً
رَِ?�ِط  ﴿  :يضا َوِ-ْ�   vٍ ��ُ�  �ْ-ِ  �ْ�ُ�ْCَ�َاْ  �-َ  �ْ/ُ

َ
$ وا  %�Lِ

َ
َوأ

 ْ�wُُ�و�Lََو ِ 
 �ُ)�jُِgَْن Lَ ِpِdُ�و� ا	�ِْ�َ
ْ
x٦٠[األنفال:  ﴾ا[ .  

الصادق (ع):  و;: روايٍة   َعن  (   عن اإلمام  السالم  أبا عبد هللا عليھ  سألُت 

و  أمن مدائن ا�8رب <ل يجوز أن ُيرَسل َعل·nا املاُء أو ُتحَرُق بالنار    مدينٍة 

 �الكب والشيخ  والّص³يان  ال�ساُء  وِمnoم  ُيقتلوا   Æ�َّح باملَنجنيق  ُترمى 

  .١٣م) ار؟ فقال: ُيفَعُل ذلك �nواألسراُء من املسلمن والتّج 

إ{? أّن االيجب    من <ذأيّ   لتفات 
ً
 الو   ه الوجوه ال يمكنھ نقض ما ذكرناه،ا

الشاملثبات جواز  إيمكنھ   الدمار  و3التوضيح  صنع واستخدام أس��ة   ،

  التا{::

رواºي    قرآ�ي أو   بھ الفتح يجوز" ل�س لBا مس�نٌد   رç?ما يُ   جملة "-ّل   إّن   -أ

وXذا عق@:،  نصّ   ستخدمBاا  أو   :; الفق�`الفقيھ  ّ́ ھ  أ ع@?  فعالوة  رأيھ  ،  nا 

  ،`¸écêوالعقلو بالطبع  فال والرواية  للقرآن  مخالفتھ  كن  يم  ،�س³ب 

   -بل يجب    -و�مكن    ه،نقده وردّ 
ّ

وXال  ال ي�بÑ: أن قصد األسباب املباحة، 

 
  .٢ح  ،٦٢ص  ،١٦ب ،١٥ ،الوسائل ١٣



 

 
٢١ 

 

¾ <ذا اm8واب مة. ومن خالل البحث سنوّ¿ يgون النصر بالوسائل ا�lرّ 

 .�Çأك  

    وا لBم ما استطعتم .... } نقول:بخصوص اآلية {وأعّد  -ب

:أوّ 
ً
   ما، `ٍء ھ عندما يأمر هللا سبحانھ بفعل ë¸أنّ   ورد ;: علم أصول الفقھ  ال

 أّن  و 
ّ
متوق الفعل  <ذا  أدواٍت   ٌف إنجاز  استخدام  معيّ   ع@?  ، نةووسائل 

ا8ف واألدوات  الوسائل  استخدام  -ان  ا�lرّ   تول�س  mائزةيجب  وXن  مة، 

مطلقدليل   األمر  .إنجاز 
ً
   آخر:   تخّصé¸`  3تعب�ٍ و   ا

ّ
الواجب (متعل ق 

حصّ  لشمول  ضيٌق بال�سبة  لھ  ا�8رام  عندما   .ذا�ي)  ة  املثال:  س³يل  ع@? 

املشرّ     عير�د 
َّ
املgل هللافن  من  ب�ت   ìí للزوجة النفقة  دفع  يوجب  أو   ،

مغتصب   بماٍل   Æ لو -انح�ّ ھ يجب الذ<اب ل�ìî  ال MعÔ` أنّ   واألوالد، فBذا

أو بماٍل  <ذين    {?إمتثال  اال بل يجب    ،مسروق  أو بنفقة الزوجة واألوالد، 

  .الواجبن باملال ا�8الل

  عيار.تنطبق عليھ نفس القاعدة وامل  ، إذالبحث  ملوضوع  وكذلك بال�سبة

باالستعداد �lار3 املسلمن  يأمر هللا  الكّف فعندما  أّن ة  الوا¿¾    ار، فمن 



 

 
٢٢ 

 

  مشروعة ومباحة، فإذا تّم   ةيتم من خالل عمليّ ستعداد يجب أن  <ذا اال 

أ  مةمحرّ   اٍت بأرضيّ  وتخز�ن  إنتاج  ذلك   :; الشاملبما  الدمار    ، س��ة 

  ستعداد خارج نطاق <ذه اآلية.سيgون <ذا اال ف

:
ً
األوّ   و�غّض   ثانيا اm8واب  القول   ،ل النظر عن  ل من األوّ   mزءا8  ّن إ   يجب 

املسلمن  ي  اآلية  أمر 
ّ

إال أّن باالستعداد،  <ذبّ تُ اآلية    تتّمة    من  الBدف    ا ن 

و  االستعداد  وأعداءو ة  ز�ّ و Bاm8 <ذا  هللا  أعداء  إخافة  املسلمن    <و 

عدّو تُ { بھ  وعدوّ   ر<بون  جّد فكم}،  هللا  الوا¿¾   من 
ً
وتخز�ن    أّن   ا إنتاج 

   قبل أن  ،أس��ة الدمار الشامل
ً
رعب  يُ   ،هللا واملسلمن  لعدّو   يgون إخافة

 ï وللمسلمن، بل أحيان  عداٍء   ل�س لBم أيُّ الذين    ءمالين األبر�ا
ً
   يgونون ا

  .ن<م أنفسBم مسلم

 
ً
السالم)  :ثالثا الصادق (عليھ  ُنقَل عن اإلمام  الذي  يُ   ،ا�8ديث  جu الذي 

  لم يكنÆ لو  ستدالل بھ، ح�ّ �ðيح وال يجوز اال   ء ل�س لھ سنٌد قتل األبر�ا 

<ذه   وسند  معارض. و<نا توجد نصوص عديدة معت¨�ة �عارضھ،  لھ نصٌّ 

` عن أبيھ  محمد بن Mعقوب الgليÔ` عن ع@: بن إبرا<يم القّ£ (  الرواية <و:
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صفBا�ي عن سليمان بن داود  د اإل را<يم بن <اشم) عن قاسم بن محّم (إب

املنقري عن حفص بن غياث النخÍ:)، ففي <ذا السند قاسم بن محمد  

. وسليمان بن داوود املنقري وحفص بن غياث ل�سا و<و cÈص مجBول 

  .١٤الرجال)  علماء  فBما jعضوقد ضعّ  من الشيعة

د ;: السند وحده يكفي لتضعيف وجود قاسم بن محّم   وا¿¾ أّن من الو 

 .سند الرواية

أّن  شك  يوجَّ   ال  أن  يمكن  ا�8ديث   ب  ھ<ذا 
ّ
األدل مع  يتوافق  املعارِ ما  ضة  ة 

الداللة  وح�ّ  حيث  من   Æ 
ً
ضعف  ،  أيضا مع  حاجة سندولكن  تبقى  لن  ه 

  لتوجيھ.ل

  

تحر�م    ةالعالق واستخ اإل ب�ن  التقليديّ نتاج   ��غ األس �ة  وركن دام   ة 

  :ا>u?اد '& اإلسالم

 
ي وفهرست الشيخ الطوسي ذكروا اسمه مة الحلّ في رجال العّال في رجالهم،  فوا المنقري في كتابَ ابن داود والغضائري ضّع  ١٤

تقي   ي في رجالهم (راجع: مة الحلّ ي والعّال فه الكشّ وكذلك ضّع   ،َف الطوسي حفص ابن غياث في رجاله وفهرستهفقط. وضّع 
  .)٣٢٩١، رقم ١٩١، ص نفسه / المصدر  ٢٤٥٤، رقـم ١٤٠ص زاده:



 

 
٢٤ 

 

املتقّد ل الشروحات  أو¿�ت  يجوِّ   أّن   مةقد  ال  اإلسالم   :; ز اBm8اد 

أّي  السالح    نوٍع   استعمال  أيّ   و أمن  إ{?  -انتوسيلٍة   ةال�mوء  ذكر لقد  .   

 حاالقرآن صر 
ً
 مشروع;: ا�8االت ال�` يgون ف·nا  (  اBm8اد  <دف   أّن   ة

ً
<و   )ا

الفتنة القِ   رفع  اإللBيّ وتحكيم  والشرEعة  القرآنةيم  وأمر  كفَّ بأنّ   ،  إذا    ھ 

 �َُ��َن  ﴿  قال �عا{?:  ،وا عnoمالظاملون عن الفتنة فكّف 
َ

� �yEَ �ْgُ�
ُ
َو�َ��ِ�

َوَ\ُ��َن    zٌ,َْ�ِA َ6#ِِ$� ا9}�  
َ

Rَ  
�

إِ� Lُْ�َواَن   
َ

8َA اْ|َ�َ/ْ�ا  Aَ{ِِن   ِ �	ِ   ﴾ اّ~ِ�ُ� 
  . ] ١٩٣[البقرة: 

مضمون    آياٌت   <ناكو  لBا  القرآن   :; اآلية:أخرى  /   ٣٩األنفـال:  (  <ذه 

اmî8رات:    ١٩٠البقرة: أّن <ذا    .)٩/  أحد  ع@?  يخفى  القِ   وال  م  يَ سيادة 

   -  ةاإللBيّ 
ّ
يتمث الفتنة   كبٌ�   جزءٌ   لال�`  وقطع  العدالة،  إقامة   :; مnoا 

(والظلم اclلوقات  حقوق  واحv�ام  أ-انت ،  اإل�سان    سواٌء  أم  حقوق 

ا�8يّ  والgائنات  ا�8يوانات  تتحّق   -  )األخرى   ةحقوق  خالل  ال  من  ق 

  استخدام أس��ة الدمار الشامل. 



 

 
٢٥ 

 

  زمٍن ما;:    -ان  فإن
ّ

 أو  ،دعاءف بما يخالف <ذا اال أو تصرّ   cÈٌص   رقد فك

<ذا الفكر اc8اطئ ال    ، فإّن من املسلمن قد عملت خالف ذلك   دةً قيا  أّن 

  .عالقة لھ jشرEعة اإلسالم السمحاء

ة ;: إيران فيما رأي قائد الثورة اإلسالميّ   و<  ـ جواب السؤال الثالث (ما٣ 

 
ّ
 :ة وجBة صدور<ا)ق بإنتاج واستخدام األس��ة غ� التقليديّ يتعل

  
ّ
 -ان مب�يّ  ما م�Æ ، فقيھاليصدر عن   رأيٍ   أّي  لعون ع@? الفقھ أّن Mعلم املط

ً
ا

 
ّ
أدل حكٍم   ة،أبديّ ة  شرعيّ   ٍة ع@?  عن   

ً
�عب�ا يخ¨�    Mُعُد  والفقيھ  عام،  إل�` 

<و (الفتوى). فالفتوى ت�بع    عنھ بمقتÆ¸Õ الدليل الشر×: وما صدر منھ

 
ّ
أدل  

ً
 دائما

ً
مص��ٍة   ة أي  ت�بع  وال  واإلجماع،  والعقل  وا�8ديث  القرآن    من 

 
ّ
  ھ؛ ألّن ئÆ يلتفت صاحب الفتوى إ{? خط� ح�ّ تتغّ  ة ال والفتوى أبديّ تة. مؤق

 
ّ
 األدل

ّ
 ة عل·nا غ� قابلة للتغي�.ة الدال

مب�يّ و  الفقيھ  رأي  -ان  إذا   كذلك 
ّ
مؤق مص��ة  ع@?   

ً
قضيّ ا  :; معيّ تة  نة ة 

بواليتھة، فع@?  وجزئيّ  Mعمل  أن  ا�8الة  ;: <ذه  (ال  و�ُ   الفقيھ   
ً
صدر حكما
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   أن يgون لھ دور اcl¨� عن ا�8كم اإلل�`
ّ

صدر منھ <و يما    نَّ أ  أي،  :)الك@

 `)). �حgوم ((حكٌم 

ش³يھٌ ا8ُ�   إّن  اg�8وم�`  القضاºي،  ا8ُ� ب  كم  القضاºي  ا8ُ�   أنَّ غ�  كم  كم 

 بأغراٍض   يختّص ف كم اg�8وم�`  ا8ُ� أّما  ،  Bاوفضّ   ;: الuóاعات  يصدر للبّت 

 أخرى.

تقّد   الذي  اإليضاح  اإلسالميّ   أنَّ ن  بّ تَ م،  مع  الثورة  قائد  عن  صدر  ة ما 

  عبارةٌ   ،ن و الفقBاء السابق  بداهأ-الرأي الذي    ،البحث  بخصوص موضوع 

و بيان  عن   أبدي ال    كمُح فتوى،   ي�بع من  إل�` 
ّ
أو متغّ مص��ة مؤق �ة. تة 

 حgومتي  حكم  هواعتبار 
ً
    ا

ً
�ðيح،    غ�  خارج نطاق الشرEعة اعتقادٌ أو رأيا

 ناô¸ëء من  و 
ّ
  ،;: علم الفقھ   ات لBذا الكياناالصطالحطبيعة  ة املعرفة بقل

 <و و 
ٌ
 ة.كم اg�8وم�` بالفتوى االجتماعيّ ّ� ل� غ� �ðيح خلط

ُيتصوّ ر3ّ    أّن ما  االتّ   ر  الفتوى    باعوجوب  الفتوى  ع@?    يقتصر;:  صاحب 

 
ّ
   �شملفكم اg�8وم�`  ا8ّ�   أّماو   ،ديھ فقطومقل

َّ
املgل سائر    أي  ، فنجميع 

 و اnÖmlدين  
ّ
   إذن  فعل·nم  ،د§nممقل

ّ
إذا    ،وع@? <ذا  ؛ كم ا�8اكمبعوا ُح أن ي�



 

 
٢٧ 

 

اإلسالميّ كنّ  الثورة  قائد  رأي  �عت¨�  فالا  فتوى،  اnÖmlدين    ة  ع@?  يجب 

 
ّ
 باع <ذا الرأي.تّ إد§nم ومقل

  ر نقول:  ;: جواب <ذا التصوّ 

 أوّ 
ً
ل�ست   إّن :  ال الشامل  الدمار  أس��ة  واستخدام  وتخز�ن  إنتاج  مسألة 

nا   كما   ،ةة وخاصّ فرديّ مسألة   ّ́ {? إتحتاج  حÆ�ّ  خاص    تنحصر بمجاٍل   ال  أ

 بالسيادة والنظام. ترتبط  ، بلللقيام بذلك أم ال رخصٍة 

 فمن الوا¿¾ جّد 
ً
باع فتوى وحكم القيادة ;: ع@? اg�8ومة والنظام اتّ   أّن   ا

 
ّ
اعتبار الفتوى أو ا�8كم اg�8وم�` ال أثر    فإّن   ،ة �nم. وعليھقاألمور املتعل

   nا عo  رجوعال  يمكن  <ذه الفتوى ال  أنَّ   ماعدا  ،لھ ;: تطبيق <ذا الرأي
ّ

 (إال

  ،;: حالة �غي� املوضوع واملصداق)
ُ
 كم عطي ُح ف�` �

ً
 بديّ وأ اإلBيّ  ا

ً
 .ا

 :
ً
 فتوى الفقيھ mّí  من املعروف أّن ثانيا

ٌ
و<ذا  كÇ�، أ الع@? نفسھ وأتباعھ  ة

قبولھ   تخّص يمكن  ال�`  الفتاوى  الcêصيّ   ;:   املسائل 
ّ
وتتعل بظروٍف ة    ق 

العاّم ةخاصّ  الفتاوى   :; البالدوالسياسيّ   ةاالجتماعيّ ة  ، ولكن    ،ة وقضايا 
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إ{? ا�8اجة  والتماسك،    تgون  الرؤ�ة  لقبول  وحدة  مجال  يبقى  <ذا  فال 

  كالم.ال

-ّل و   إ{?  القول   3اإلضافة  يمكن  الفقيھ  ّن إ  <ذا،  الو{:  وحد<ا   فتوى   :�

  د لسياسات�ّدِ واlة  ات العاّم قائد القوّ الفتوى املمكنة التنفيذ باعتباره  

 . ةالعاّم  النظام

شّك مّم  ال  أّن   ا  أ<ّم   فيھ  من  <و  املطروح  السياسيّ   املوضوع  ة القضايا 

 اختالف للفتاوى ف·nا.  ة ال�` الواالجتماعيّ 

 

 ة: املنع والتقيّ ة صدور نظر�ّ 

اإلعالم   وسائل  jعض  أثار}nا  ال�`  الشnåات  قائد    من  سماحة  آراء  حول 

اإلسالميّ  وتصر�حات  الثورة  ;:سؤولاملة  اإلسالميّ جمBور�ّ   ن  إيران  ة  ة 

ة، ون�يجة <ذا �: التقيّ   بخصوص موضوع إنتاج أس��ة الدمار الشامل

أّن اال   :� صادقن  أ   عتقاد   �غ الرأي  <ذا  يت³نّ �ðاب  رأي فيما  من    ،ونھ 
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 صاحب الشnåة  يث³تولgي    ،` <ذا الرأي;: تبÔّ   من مص��ٍة   ناô¸ëٌ   وما قالوه

 ه يتمسك بفكرة التقية املوجودة ;: الفقھ الشيÍ:.ءادعا

 <ذه الشnåة نقول:  و;: ردّ 

التقيّ أوّ     وجود   :; خالف  ال   :
ً
الفقھ  ال  :; جزءٌ ف  ،مامياإل ة  �عاليم    �`  من 

:Íالشي <ل    .املذ<ب  ورجاال   تختّص ولكن  بالشيعة  الفكرة  <ذا    ت<ذه 

ّ́   ،املذ<ب  أم أ
ٌ
وXن    ،ةبجميع قوان�نھ املعرفيّ   قالºي مقبوٌل عق@: وعُ   nا مبدأ

jعن مختلفة؟او -ان  أنّ التقيّ   إنَّ   �ن   `Ôع� يتّم ة  عندما  ع@?    ھ  االعتداء 

تيّ   cÈٍص  حّق (أو   �jغ بحيثار)  ا  ،  املعتدي  ا�8قوق لتعّد يروم  ع@?  ي 

 
َّ
(  �nا   ماملسل الcêص  املتضرّ   فإّن   ،اm8ماعة)أو  لذلك  (للcêص    وأر 

 لاملناسبة   لياتاأل) استخدام mماعةا8
ّ
 عتداء jغ� حق. اال ص من لتخل

   لياتاأل<ذا    بالتأكيد إّن 
ً
للقمع واالعتداء ع@?   ال ي�بÑ: أن يgون مصداقا

املثال  ؛اآلخر�ن س³يل  جنديّ   ، ع@?  العدو  يأسر   عندما 
ً
ا�8رب  ا  :;،  

اm8ندي  ضو�تعرّ  أجل  والتعذيب  ط  و لضغا  ألنواع  ذلك  أخذ  من 

فإنّ منھ  املعلومات استخدام  ،  إ{?  يحتاج  أمكن    الالزمةاالليات  ھ  إن 



 

 
٣٠ 

 

وج�شھ بلده  أسرار  ع@?  واإلكراه  ،ل��فاظ  الnÖديد  حالة  عطي  Mُ   ،و;: 

للعدو  معلوماٍت  العمليّ   ولكن   ،خاطئة  <ذه  دم    ة;:  �عر�ض  يجب  ال 

<و  و   ع@? ذلك   آخر  ة. ومثاٌل مصداق التقيّ <و  األبر�اء ل�cطر و<ذا العمل  

الكفر من أجل  ُيج¨�  عندما ففي <ذه    ،حفظ حياتھ  الcêص ع@? قول 

   الكفر  ا�8الة يgون قوُل 
ً
 وا¿�   مصداقا

ً
التقيّ   ا   ١٠٦اآلية    حسب  ،ةع@? 

 <ذا املوضوع. خصوص من سورة النحل ب 

فتاوى الفقBاء    حول والشgوك    اتكيف يمكن إثارة الشnå  ،اإليضاح و�nذا  

 mّÐم بn� ؟ ة وجود فكرة التقيّ وعدم الثقة:Íة ;: املذ<ب الشي 

أّن و<نا    Æ¸÷ن� أن   :Ñي�ب -انوا  ال  التار�خ  ع¨�  تحت    ،عام  jشgٍل   ،الشيعة 

والتيّ  اg�8ومات  اإلسالميّ ضغط   �غ الشيعيّ ارات   �وغ وجود ةة  مع   ،  

 
َّ
املسل ا�8قوق  أjسط  من  حرمBم  الذي  �nاالضغط  إ{?   ،م  فاضطروا 

   ةالتقيّ   استخدام
ً
مnoممحاولة حقوقBم    jعض  وتحقيق  أصدر  ف   ؛ للبقاء 

بالتقيّ  فتوى �سمح  ا�8كماء  الشيعة  أّن   شّك   ة. والفقBاء   cÈٍص   أّي   ;: 

�nذا عاقل   العمل  سيقوم  مذ<بھ  <ذا  و3قاء  حياتھ  ع@?  ولكن  .  ل��فاظ 



 

 
٣١ 

 

تحر�م استخدام   <ذه الفكرة ال تأ�ي ;: مجال فتوى   ال، فإّن بطبيعة ا�8 

 أس��ة الدمار الشامل.

: ;: ا�8كم الصادر عن تقيّ 
ً
  وأقرآن  المن    شر×:  ل�س <ناك دليٌل   ،ةثانيا

   ،الروايات
ّ

يكن  وXال لم  يُ   ة،تقيّ بال  حكٌم <ناك    الذي  ُح والفقيھ   صدر 
ً
  كما

التقيّ أع@?   Mس�ندساس  ال  أو  إ  حكمھ  ة  آية   ?})    ال  إذرواية 
ٌ
آية   و أ  توجد 

فتواه) تدعم  التقيّ   ،رواية  <و  الوحيد  MعÔ`  .ةودليلھ  ال  مبدأ    ّن أ  و<ذا 

 ). ٢٨اآلية  (راجع سورة آل عمران: موجود ;: القرآنغ� ة التقيّ 

شرنا  أوروايات    ع@? وجھ اc8صوص، <ناك آياٌت   ،لكن ;: موضوع بحثناو  

إل·nا    قد و   ل·nا، إ اإلسالميّ   قائد أشار  املثالاإليرانيّ   ةالثورة  س³يل  ع@?    ، ة. 

 وفق(  :-التا{:  سماحتھ  �عب�  جاء
ً
العقائديّ ملتب�يّ   ا والدي�يّ اتنا  فإّن ة    ة، 

وسائل   الشاملااستخدام  <ذا  ، وحرام  ممنوعٌ   كBذه  لدمار    إ<الٌك   و;: 

من سورة    ٢٠٥اآلية    و<ذا يحا-ي   .��رث وال�سل الذي ن�Æ عنھ القرآن)ل

 ال�`    ،البقرة
ُ
jشgل  �  �ذلك إ  وا¿¾ش يقول   ، {?  Gَذا  ﴿  �عا{?:  هللا  حيث 



 

 
٣٢ 

 

 %&ِ'ُ 
َ

� ُ 
 َوا	�َKْ�b9َوا َْ)َث  َوُ\ْ/�َِ] ا3ْ  �/َ�ِ] �َKِ ْ̂ ُ_ِ رِْض 
َ ْ
aا �ِ Xََ 

�
Y�ََ�

�Kَدَ  َ̂  . ]٢٠٥[البقرة:   ﴾ا9ْ

  
ً
نظرا  :

ً
التقليديّ   أنَّ   إ{?ثالثا  �غ األس��ة   إنتاج 

ّ
يتطل  ة 

ً
أ�شطة ة  علميّ   ب 

�النطاقعلميّ   وغ واسعة  تطبيق  لذا  و   ؛ ة  يمكن  <ذا التقيّ مبدأ  ال   :; ة 

  اmlال. 

  

    رمة)(سعة فكرة ا>ُ�  السؤال الرا�عاإلجابة عن  -٤

   داللةلنطاق الفتوى يخضع    أنَّ   يخفى  ال  
ّ
،  ة ال�` �س�ند إل·nا الفتوى األدل

تُ  ال�`  التقليديّ حرَّ والفتوى   �غ األس��ة  واستخدام  إنتاج  ل�ست م  ة 

  استøناًء من <ذه القاعدة.

 إنَّ   
ّ
   ،ة الفتوى املذ-ورةأدل

ُ
داللة و   ل·nا ;: إجابة السؤال الثا�ي، إ   َ� شال�` أ

 
ّ
األدل تختّص ة  <ذه  اإلسالم  ال  ودار  َّ́ باملسلمن  أ كما   ، 

ّ
مؤق ل�ست  تة  nا 

  ن.معّ  دة بوقٍت ومحّد 



 

 
٣٣ 

 

املتقّد   وقد الفتوى   اس�ندت 
ّ
أدل ع@?  الظلمُح ة  مة  وقبح  الفتنة  و   رمة 

األرضاإل و   :; أنَّ فساد  الوا¿¾  ومن   ُح   ، 
ُ
وق ال  رمة  األمور  <ذه    <اتحّد بح 

الشيعةشع  وأنَّ   حدود، اc8الد عن  <و  ،مسلم  بل و-ّل   ،ار فقBاء    النداء 

والعدل   والعلم  ا�8كمة   �أ�ي طالب    ع@:ّ اإلمام  أم السالم( بن    إ{?  )عليھ 

nم ِصنفان: إّم   :فيھ  عاملھ ;: مصر الذي يقول  َّ́ ا  لك ;: الّدين وXّم   ا أٌخ (فإ

اc8لق  :; لك   �ٌالِعلل  ،نظ Bُم 
َ
ل عِرُض 

َ
و� الزلل  مnoُم  ع@?   ،َيفُرط  وُ�ؤ�ى 

 الذي ُتحبُّ   صفِحك مثَل و ك  فأعطBم من عفوِ   ، أيد§nم ;: العمد واc8طأ

  .١٥ُهللا من عفوه وصفحھ)ن Mُعطيك  أ

  ، بل إ�سان  أّي   الظلم ;: حّق و   الفتنة  بلمثل <ذا ا�8وار واc8طاب ال يقو 

  .ú:ّ  -ائٍن  أّيِ  ;: حّق 

ا>;امسعن    اإلجابة- والعضو�ّ   السؤال  التحر�م  فتوى  '&(ظروف    ة 

  ) N.P.Tمعاxدة 

 
  . ٩٣٣، ص ٥٣سالم، الرسالة  ترجمـة فيض اإل ةهـج البالغ ن ١٥



 

 
٣٤ 

 

  
ّ
ة  mمBور�ّ ا8، تواجھ  اج واستخدام أس��ة الدمار الشاملق بإنتفيما يتعل

إيراناإلسالميّ   :; جBٍة   ؛ ظا<رتن  ة  <ناكمن  تُ     ال�`  القيادة  م حرِّ فتوى 

األس��ة <ذه  واستخدام  جBٍة   ،إنتاج  اm8مBورّ�ة  أخرى   ومن  أّن   ،

بما    ،تلuvم بجميع املعا<دات ال�` تحظر أس��ة الدمار الشامل  اإلسالمّية

ان�شار   عدم  معا<دة  ذلك  النوو�ّ ;:  ا�8ّد األس��ة  أو  ن�شار  امن    ة 

األس��ة  ،  N.P.T  ة النوو�ّ األس��ة   حظر    B.W.C)(  ةلوجيّ و يا البومعا<دة 

النوو�ّ  للتجارب  الشامل  ا�8ظر  فاقية األس��ة  اتّ و   ،C.T.B.T)(  ةومعا<دة 

  .(CWC)  ة�ّ و الكيميا

من   ةة اإلسالميّ mمBور�ّ ا8تقل تمنع  مس  من <اتن الظا<رتن jشgٍل   -لٌّ و  

وتخز  واستخدام  إنتاج  الشامل �ن  الدمار  صدور إذ  ؛  أس��ة  jس³ب 

م وسيادة اإلسالم ;: <ذه  أصول وأسس دين اإلسال   الفتوى املذ-ورة فإنَّ 

إثم  تجعُل ،  البالد ذلك   مخالفة 
ً
   ا

ً
القانون Mُ   وجر�مة عل·nا  أّن و   .عاقب    3ما 

 ضايا االجتماعيّ القائد ;: القالسّيد  فتوى  
ّ
مثل ا�8كم    -  ةيّ ة والقضايا الgل

القانون    -  اg�8وم�` يgون  عندما  و3األخص  القانون،  دور   :; تظBر 



 

 
٣٥ 

 

 تجسيد
ً
 فإّن القانون س  ، لفتوى ا

ً
و<و    ، باعتقادات املواطنن  يgون مرتبطا

 
ّ
gشM ما 

ً
 -افيا

ً
  للتطبيق.  ل ضمانا

،  ةة أحgامھ ;: اc8ارج قطعيّ عي�يّ   ، فإنَّ ةا�8اكميّ   بناًء ع@?تنفيذه    وXذا تّم 

  رأي رئ�س الوزراء الv�-ي رجب طيب أردوغان جديٌر   فإنَّ   ،الصدد و;: <ذا  

  ٢٠١٢بناًء ع@? لقائھ مع آية هللا اc8امنa` ;: ن�سان عام-  فBو  عتبار،باال 

   لھ مع وقال خالل لقاٍء   ،ة إيران ال تنوي صنع أس��ة نوو�ّ   سمع منھ أنَّ   -م

ّ́   ؛ ة: يجب التصديق بفتوى قائد إيرانكيّ � ة األم وز�ر اc8ارجيّ  nا صادرة  أل

  .١٦عن الو{: الفقيھ وال نقاش ;: مثل <ذه األحgام 

الفتوى ال يمكن �غي�<ا والعدول    ، فإّن ة أعالهاc8صوصيّ   إ{?3اإلضافة  و 

ح�ّ  قِ عnoا  من   Æ الفتوى صاحب    ،بل 
ّ

خطأ  إال الفتوى  صاحب  أدرك  إذا   

تصوّ  يمكن  ال  الفرض  و<ذا  موضوعفتواه.   :; ة  لشّد البحث  <ذا    ره 

  .ضوحو ال

 
وكالة   ١٦ نيوزنشرت  بتاريخ    لألنباء  جهان  المقال  التركيّ   ٢٠١٢-٤-٥هذا  صباح  صحيفة  عن   الكاتب  ثتحدّ وقد   ة.نقالً 

: انظرة.  نشر هذا التحقيق في اآلستانر أن يُ ومن المقرّ   ،ة" ة العامّ ، دراسة األدلّ في بحثه حول "الفقه وحقوق العقودبالتفصيل  
http://jahannewS.com/vdchi-ni٦٢٣nzzd.tft٢.html  



 

 
٣٦ 

 

واجٌب   إّن   وتطبيقBا  الفتوى  ول�ست   إصدار     إل�`، 
ً
 اتللصفق  أمرا

امتياز  ةالتجار�ّ  فال  إصدار.  والعم  ;:  �nا الفتوى  مالcêٍص   ل    أو    

 منھ نقص يُ ، وال سٍة مؤّس 
ً
  .أو مuة فضال

jشgٍل عام،    فتوى الولوازم    شروط ومقتضيات  عن  ذكره عبارةٌ   م تقّد ما  

 .<ذا موضوع بحثنا�شمل الفتوى ;:  و�:

 
ً
الدوليّ   ;:  ةاإلسالميّ mمBور�ة  ا8اللuvام    نظرا باملواثيق  �8ظر  إيران  ة 

الشامل الدمار  معا<دةو   ،أس��ة  اc8صوص  ما ع@?  و3ناًء    ،N.P.T  ع@? 

 
ّ

من  أك العديد  البقرة:  (راجع   اآلياتدتھ  املائدة:  ،٢٠٥سورة    ، ١وسورة 

الرعد الصدد)  وا  ، ٢٠:وسورة  <ذا   :; الروايات  من   �;: لكث   املوجودة 

بالعقود    ،الشرEعة الوفاء  بضرورة  ا�8كماء   ÆÔومب العقل  فBم   Æ¸Õومقت

نفسBا  ،وااللuvامات اإلسالميّ اm8مBور�ّ أي  -  ترى     -ةة 
ً
أحgام    ملزمة ب�نفيذ 

  املعا<دات امل¨�مة. 



 

 
٣٧ 

 

خالل   مقتضيات  ومن  مع  الفتوى  ومقتضيات  املقارنة  االلuvام <ذه 

 خاصّ   ، املذ-ور 
ً
معا<دة    ة الباحث  صّ يتو   ،ن.�ي.�يأ;:  الفوارق    إ{?ل 

  حيث -الفتوى واملعا<دة- ة بن االثنناm8و<ر�ّ 
ُ
  jعضBا. إ{?ش� أدناه �

  <ذه الفتوى:  نَّ إ

  دائمة -١

ر  -٢
ّ
  والصفقات والعالقاتة الcêصيّ  مليول والرغباتبا ال تتأث

  وسع من الزمان واملgان أ-٣

  : ب�نما

املادّ -١  ا�8ّد   العاشرةة  �سمح  معا<دة  النوو�ّ   من  األس��ة  ان�شار  ة  من 

  .) للعضو باc8روج من املعا<دة١٩٦٨لعام (

  ا  -٢
ً
اm8معيّ   إ{?س�نادا العاّم قرار  املتّ ة  لألمم  رقم  ة    -انت   ، ٣٧٣٢حدة 

األصل  :;  ؤ م  املعا<دة 
ّ
  جرى   ثّم   ،)١٩٩٥  العام  إ{?  ١٩٧٠عام  ال(من  تة  ق

ّ́  إ{?ش� ما Mُ  يوجد  لكن الو  ،Æغ� مسّ£  أجٍل  إ{?<ا تمديّد    ة. nا أبديّ أ



 

 
٣٨ 

 

املعا<دة    -٣ اُتقّدِ   ، املذ-ورة;:  األعضاء  الدول  ع@? م  وتحصل  متيازات 

  ة). امتيازات (�ستفيد من علم الذرّ 

   أنَّ   ومع
ّ
ل�س  املؤل تقييم  ;:  ف  العمليّ صدد  الفتوى <اتن  (إصدار  تن 

   ،املذ-ورة)  املعا<دة  ةوعي�يّ 
ّ

توى (;:  ة الفعمليّ   ھ ال ي�بÑ: أن ن�÷¸Æ أّن  أنّ إال

ونتائجBا (عمليّ   اإلصدار) 
ً
}nدف  ا وت³ين    ë¸`ٍء   إ{?) ال  الدافع اإلل�`  سوى 

العم@:الشرEعة   جانnåا  اc8ارج  وكشف  أنَّ ،  ;:  حن  ان�شار  حظر    ;: 

ة اc8مس ة للقوى النوو�ّ االعتبارات االحتgار�ّ   إ{?ة Mس�ند  األس��ة النوو�ّ 

  ،و3ر�طانيا  ،حاد السوفي�`واالتّ   ،حدةالواليات املتّ و�:  (  القرن   �نات;: ستّ 

وان�شار  ،وفر�سا احتgار<ا  كسر  مخاطر  من  ومخاوفBا  <ذه    والصن) 

  ;: العالم.  األس��ة

-انت    توافٍق   لقد  ن�يجة  املعا<دة  متوافقة   <ذه   �غ نظر  وجBات  بن 

تقسيم   تّم ي  ;: <ذه املعا<دةكما أّن  ة.  jشأن حظر ان�شار األس��ة النوو�ّ 

بنحوٍ  األعضاء   تمتلك    دوٍل   إ{?  وا¿¾ي  تميu   الدول 
ً
ودوٍل نوو�ّ   أس��ة  ة 

سالٍح  واجباٌت نووي   بدون  الدول  ولBذه   <ذهإّن  مختلفة.    وحقوٌق   ، 



 

 
٣٩ 

 

ألعضاء  ع@? اة  تحظر حيازة األس��ة النوو�ّ   ،ةوXن -انت منطقيّ   ،ةاملنmÉيّ 

ا�8ائز�ن    �نوو�ةأسع@?  غ آليّ قد  و   ،��ة   ضعت 
ً
 و3رنامج  ة

ً
محّد ا  د 

ً
  ا

امتالك الدول ة  لم �عv�ف برسميّ   ،متناقض  �شgٍل و   nا،لكoّ . و لتحقيق ذلك 

النوو�ة لألس��ة  أيّ   nاّ́ إبل    فحسب،  ا�8ائزة  تضع  برنامٍج   ٍة آليّ   ةلم    أو 

  .مnoا لتحقيق نزع السالح النوويد محّد 

املادة   املعاxدة  ١بموجب  السالح  تتع?ّ   ،من  تمتلك   Yال� الدول  د 

 النووي بما ي+&:

املب   �غ أو  املباشر  النقل  عن  النوو�ّ (االمتناع  لألس��ة  أجBزة  اشر  أو  ة 

األخرى اال  النووي  السي   ،نفجار  أجBزة  أو  أو  األس��ة  <ذه  ع@?  طرة 

  . من األشgال) شgٍل  بأّي  متلّقٍ  أّي  إ{?نفجار النووي اال 

-لُّ �عBّ   ،املقابل ;:  و  السالح    دولٍة   دت  تمتلك  ال  ال�`  األعضاء  الدول  من 

املادة    :; املعا<دة   ٢النووي  التقبّ   بِـ   من  غ�   jشgٍل   ، ل(عدم  أو  مباشر 

رة أو السيط  ،رة األخرى �يازة األس��ة النوو�ة أو األجBزة املتفّج 8  ،مباشر

  مانحة). جBٍة أّية فجار النووي من ات االنع@? <ذه األس��ة أو معّد 



 

 
٤٠ 

 

وجود  إّن  فيم  عتقاٍد ا  عدم   `Ôودي يخّص إل�`  االلuvامات  ا  ة  الدوليّ   جميع 

 
ّ
الشاملاملتعل الدمار  بأس��ة  ;:   رٍ طوّ توجود  عدم    إ{?ى  أدّ   قة  م��وظ 

 ع@? الرغم من مرور قرابة خمسن    ، نزع السالح النووية  عمليّ 
ً
ع@?   عاما

النوو�ّ  األس��ة  ان�شار  عدم  معا<دة  حّ دخول  التنفيذ.  ة   u  ع@? بل 

من الدول غ�    كث�ال  ،;: العقود األخ�ة  ت، حصلفقد    ،ذلك  العكس من

  ، و<ذه الظا<رة مث�ةٌ نوو�ة  �ي) ع@? أس��ٍة   �ي.  ن.أ(  ةاألعضاء ;: معا<د 

 
ً
إثارةً   لكّن و ،  للقلق جدا  �Çاألك أّن   األمر  اclيفة  للقلق <و    <ذه األحداث 

تُ  بموقٍف قابَ لم  ومتاjعٍة   و�عامٍل   ل  ;: معا<دة   جاد  األقو�اء  من األعضاء 

ال سيما األعضاء اc8مسة الذين يمتلgون    ،ةعدم ان�شار األس��ة النوو�ّ 

 
ً
  ة.نوو�ّ  أس��ة

  

  

  مقتضبة  نقاٍط '& عرض املقال 



 

 
٤١ 

 

ا  -١ من  الرغم  والقيّ ع@?  اc8الدة   لفتاوى 
ّ
واملؤث   ، متقّد   ماكرة  مة 

الدوليّ   �والتداب ا�8كيمة  ل��ّد وااللuvامات  الدمار  ة  أس��ة  من   

 الشامل
ّ

إال أّن ،  واملع    الفتاوى  الgامن فيما وراء <ذه  ا<دات الBدف 

ما لم تقمال يتحّق  بالgامل    إ{? و�سuó ،    ?Íع السالحيع الدول بجم  ق 

لشعار العم@:  النوو�ّ   التطبيق  النووي  (الطاقة  والسالح  ل�mميع  ة 

الشامل)أو أس��ة  {  ل�س ألحد)  الدمار 
ّ

وXال   ساحة   <ناك   ستgون ، 

،  التداب� ا�8كيمة ;:لعواطف ل  ٌم يتحكو  ،نار الفتنةل ٌج يتأجحرب، و 

ب�تائج    ٍد �عBّ   وال يأ�ي أيُّ   ،الكفاءة الالزمةتلك  للفتوى    تبقى  وحيnoا ال

و3 ا�8ال،عيطبمثمرة.  أّي املسؤوليّ   فإّن   ة  عن  نحراف  وا  جر�مٍة   ة 

  Æ¸¹ن  بمنظار العالم    إ{?  روننظتقع ع@? عاتق أولئك الذين يسوفو�

  .nم من التميuوال تخلو خطابا}ُ 

٢-:Ñي�ب اإلطالق،ال  ع@?  منع    ،  النوو�ّ إاعتبار  األس��ة  وان�شار<ا  نتاج  ة 

حظٌر أنّ ع@?   النوو�ّ   ھ  فالواقعللعلوم  ما  أّنھ  ة.  ل  بمقدار  <ذه -ان  صنع 

العلوم    فإنَّ ،  كذلك  وعار وما يزال   خزيٍ ة و نيّ اإل�ساع@?    ضررٍ   مناألس��ة  

موضعالنوو�ّ  لإل�سانية  اعuvاز  ة     وضرورة 
ً
ي�بÑ:  أيضا وال  العمل جعل  ، 



 

 
٤٢ 

 

األوّ بحساب  الثا�ي    الBدف ع@?   الBدف  اتّ ل اعتبارات  يجب  ال  كما  خاذ ، 

  الBدف الثا�ي.السÍ: من أجل  تحت غطاء ل الBدف األوّ  نحو خطواٍت 

٣-   
ّ
لألدل الدي�يّ وفًقا  املعت¨�ةة  الشامل    عّد Mُ   ،ة  الدمار  أس��ة  إنتاج 

حرام واستخدامBا   وتخز�noا 
ً
   ا

ً
ع@?    .شرعا  و3ناًء 

ّ
األدل فإنَّ <ذه  القضاء    ة، 

  شر×:.  وواجٌب  ضروريٌّ  ع@? <ذه األس��ة وتدم�<ا أمٌر 

  

  النتائج 

١-   
ّ
أدل وُس حسب  القرآن  الشرEعةنّ ة  ومقاصد  العقل  وفBم  املعصوم    ، ة 

  ة.يحرم إنتاج وتخز�ن واستخدام األس��ة غ� التقليديّ 

التحر�م   -٢ التار�خِقَد لBذا  بِقَدِم  النصوص  ياإلسالم  ٌم  عمره    و�متّد   ،;: 

  ة.;: النصوص الفقBيّ  لف سنٍة أ إ{?



 

 
٤٣ 

 

نصٌّ  -٢ يوجد     ال 
ّ
يدّل موث و   ق  وتخز�ن  وXنتاج  جواز  استخدام ع@? 

التقليديّ األ   �غ واال   ،ةس��ة  االعتقادات  jعض  غ� سوى  حتماالت 

  وال�` ال يمكن االس�ناد إل·nا ;: الفقھ. ،املنضبطة ;: <ذا الصدد

قائد  إّن   -٤ قالھ  اإلسالميّ   ما  الصدد  الثورة  <ذا   :; يجوز  ة  وال  فتوى  <و 

  ألحٍد 
ّ
 قد صدر <ذا الرأي الف عnoا.  أن يتخل

ً
  إ{? س�نادا

ّ
معت¨�ة، ول�س   ٍة أدل

لBا دخٌل أو تقيّ   ،براغما�ي غ� منضبط  تفك�ٍ   أّي   <ناك ;: صدور <ذا    ة 

  الرأي.

وال    ي خالد،عامل  سألة الراjعة <و حكٌم رمة املذ-ورة ;: املنطاق ا8ُ�   إنَّ   -٥

  .فقط بدار اإلسالمن وال معّ  بزمٍن  يختصُّ 

إاإلسالميّ   ةاm8مBور�ّ تلuvم    -٦  :; واستخدام ة  وتخز�ن  إنتاج  jعدم  يران 

التقليديّ   �غ جBتناألس��ة  من  القيادة  ؛ ة  فتوى  جBة  و من   جBة من  ، 

  .ة األخرى الدوليّ املعا<دات و  �ي)  �ي. ن.أ الuvامBا بمعا<دة (

االلف  تخت  -٧ مقتضيات  عن  الفتوى  باملمقتضيات  عا<دات لuvام 

مقتضيات   إّن   إذ،  ةبما ف·nا معا<دة منع ان�شار األس��ة النوو�ّ   ،ةالدوليّ 



 

 
٤٤ 

 

�بكث  الفتوى أقوى 
ّ

وأك بھ اإلسالم   Æ¸ود قد أو�Bبالع الوفاء  د ، وXن -ان 

   عليھ.


