
                                                                                                                           
 1516  شماره ثبت:

 

1 
 

 86-11-9                          39مکاسب بیع سالح 
 

 2 ..................................................................................................................................................... :اتیسوم روا فهیطا
 2 .......................................................................................................................................................... اول: تیروا

 2 ..................................................................................................................................................:يبحث سند
 3 ................................................................................................................................................... :یبحث دالل
 3 ....................................................................................................................................................... نکته اول:
 4 ....................................................................................................................................................... نکته دوم:
 4 ...................................................................................................................................................... نکته سوم:

 5 ................................................................................................................................................... احتمال اول:
 5 ................................................................................................................................................... احتمال دوم:
 5 .................................................................................................................................................. احتمال سوم:
 5 ................................................................................................................................................... نکته چهارم:
 6 ..................................................................................................................................................... نکته پنجم:

 6 .......................................................................................................................................................... دوم: تیروا
 7 ..................................................................................................................................................:يبحث سند
 7 ................................................................................................................................................... :یبحث دالل
 7 ....................................................................................................................................................... نکته اول:
 7 ....................................................................................................................................................... نکته دوم:
 8 ...................................................................................................................................................... نکته سوم:

 8 ......................................................................................................................................................... سوم: تیروا
 8 ...................................................................................................................................................... چهارم: تیروا

 8 ..................................................................................................................................................:يبحث سند
 9 ............................................................................................................................................. :اتیوجوه جمع روا

 9 .............................................................................................................................................. وجه اول جمع:



                                                                                                                           
 1516  شماره ثبت:

 

2 
 

 

 :روایات طایفه سوم

 :روایت اول 

محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن سیف بن عمیره عـن ابـی بکـر  
ات اهللا و سالم اهللا علیه شـدیم. و قـال حضرمی قال دخال علی ابی عبداهللا علیه السالم وارد مجلس امام صادق صلو

له حکم السراج ما تقول؟ می گوید آنجا نشسته بودم که حکم سراج که سراج همانهایی هستند که به هر حال ابزار 
و ادوات جنگی را درست می کردند. می گوید من در مجلس بودم که از محضر امام صادق سـالم اهللا علیـه سـؤال 

مل الی الشام السروج و اداتها نظر شما در مورد کسی که به سـمت شـام زیـن و ابـزار و . ما تقول فی من یحمکرد
ادوات اسب و چیزهایی که در جنگ مورد نیاز است حمل می کند چیست؟ شام در حقیقـت منطقـه اي اسـت کـه 

م بود. به عـداوت مدتهاي مدید حوزه نفوذ بنی امیه بود. و بعد از معاویه و یزید این نفوذ خاص بنی امیه آنجا حاک
با اهل بیت مشهور بودند. می گوید من ادوات جنگی و جنگ افزار را آنچه که مربوط به مسـائل جنگـی اسـت بـه 
آنجا می برم.کار من همین است. فقال علیه السالم ال بأس انتم الیوم بمنزله اصحاب رسول اهللا صـلواه اهللا و سـالمه 

ما مثل زمان پیغمبر هستید و در خدنه هستید. یعنی االن اینطور نیست که علیه إنکم فی خدنه مانعی ندارد. امروز ش
یزید باشد با ما در حال جنگ باشد. نه االن دیگر یک خالفت اسالمی اسـت. همـه هـم بـه هـم  ،معاویه باشد مثالً

یکم أن تحملوا پیوسته اند. و در صلح هستید مانعی ندارد. بعد حضرت تکمیل  می کنند. فإذا کانت المباینه حرم عل
آنوقت بر شـما  ،دو کانون در برابر هم بودند ،صف بندي بود ،اما اگر یک روزي مباینه بود ،الیهم السروج و السالح

حرام است که سروج زین اسب و سالح و جنگ افزارهاي مختلف را به آنجا ببرید. و بـا آنجـا داد و سـتد جنـگ 
 افزاري داشته باشید. این حرام می شود.

روایت تفصیل است که چون حال خدنه و صلح است و خبري نیست و صف بندي و جبهه بندي و کارزار و این  

حرم علـیکم أن تحملـوا الـیهم السـروج و مانعی ندارد. اما اگر جدایی و صف بندي و جبهه بندي بود  ،مباینه نیست

 .السالح

 :سندي بحث

دارد. یکی در مورد علی بن الحکم است کـه ایشـان  در جهت سندي در این روایت دو نکته بحث و مناقشه وجود
مشترك بین ثقه و غیر ثقه است. اما راههایی براي جدایی ثقه از غیر ثقه گفته شده که در اینجا خوشـبختانه تطبیـق 
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دارد. علی بن حکمی که احمد بن محمد بن عیسی اشعري از آن نقل می کند این ثقه است. و لذا علـی بـن حکـم 
ین ثقه و اضعفه است. اما بواسطه نقل احمد بن محمد می شود فهمید که این علـی بـن حکـم ثقـه گرچه مشترك ب

 است. 
نکته دوم مناقشه در این روایت ابی بکر حضرمی است. ابی بکر حضرمی توثیـق خاصـی نـدارد. و لـذا در کلمـات 

قل کرده می گویند ایـن هـم ضـعیف آقاي خوئی در تقریراتشان در مصباح الفقاهه و اینها اگر پایین که روایت را ن
می گویند این روایت ضعیف است. اما مبنایی که ما در باب توثیق رجال ابـن ابـی  البی بکر حضرمی است. و غالباً

 ظـاهراً ،عمیر و صفوان داشتیم قابل توثیق است. ابی بکر حضرمی از مروي و عنهاي صفوان یا ابن ابی عمیر اسـت
وارد نیست. توثیق خاصی ندارد تضعیف خاص هم ندارد. آن توثیق عام ابن ابـی  صفوان است و تضعیفی در بابش

عمیر و صفوان و بزنطی شامل این می شود. و از این جهت درست است. مرحوم سید هم در حواشـی مکاسبشـان 
ر هـر تعبیر صحیحه حضرمی دارند. البته مبانی مثل مرحوم سید یزدي و اینها کمی اعمی بوده در بحث سند ولـی د

به همین جهت که صفوان از او نقل کرده تعبیر به صحیحه شده و لذا بر خالف آنچه که ظـاهر آقـاي  حال احتماالً
خوئی است امام و دیگران که اینجا تعبیر روایت می کنند و گاهی هم تصریح دارند به اینکه ایـن ضـعیف اسـت و 

ر آنچه که ما گفتیم که این توثیق خاص ابن ابی عمیـر و البته مبنایی است. بناب .موثق نیست. این روایت موثق است
ولی نقل اینها از رواتـی  ،صفوان و اینها را قبول داریم. البته علی تفصیل است. گفتیم که مرسالت اینها معتبر نیست

 که توثیق خاصی ندارند. و تضعیف هم ندارند. این موجب توثیق آنها است.

 :داللیبحث  

 اول: نکته

ظاهر اولیه سؤال این است که نگاه معطوف به ادوات ثانوي جنگی  ،بحث سروج استه این روایت در این است ک 
نه اصل جنگ افزار، بلکه مثل زین اسب و این چیزها است که واسطه می خورد. ولـو سـؤال در مـورد ایـن  ،است
ام خودشان این را تعمـیم داده در جواب ام اما ظاهر این است که این شامل سالح و تسلیحات می شود. ثانیاً ،است

دریافت امام هم همین  معلوم می شود که اصالً ،حرم علیکم أن تحملوا علیهم السروج و السالح :امام می فرمایند ،اند
 .بوده و خود امام تصریح کرده اند

هم  ،می شودبنابراین نتیجه نکته اول این است که این روایت هم شامل تسلیحات و جنگ افزارها به معناي خاص  
 ولی در جنگ به کار می رود.  جنگی که سالح به معناي خاص نیست ادوات
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 :نکته دوم

این است که این روایت مربوط به مسلمانانی است که در جبهه حق و اهل بیت قرار ندارند. و سؤال در ایـن نکتـه 
رموده اند که فرق است بـین جنـگ یا نه؟ این تفسیري که امام ف ؟این شامل کفار هم می شود ادوم این است که آی

با بین صلح و آرامش آیا شامل مشرکین هم می شود یا نه؟ این مربوط به مخالفین است. آیا شامل مشرکین هم می 
شود یا نه؟ در اینجا پاسخی که می شود به این سؤال داد این است که خوب مورد سؤال حمل السـالح الـی الشـام 

که زیر بیرق یک حکومت اسالمی هستند. منتهی جزء جبهه مخـالف بـا اهـل  نداست که در شام هم مسلمانها هست
بیت هستند و مشهور هم هستند. که شام یک عرق ضد اهل بیتی داشته که تا مدتها هم تداوم داشـت. خـوب ایـن 
شامل مشرکین می شود یا نمی شود؟ در اینجا کسی ممکن است بگوید بله ما القاء خصوصـیت مـی کنـیم. یـا بـه 

ریق اولی می شود این حکم را تسریع داد به مشرکین، کسانی که مسلمان هم نیستند. جـزء دار االسـالم نیسـتند. ط
شام داراالسالم بود ممکن است کسی اینطور بگوید. این القاء خصوصیت و اولویت فی الجملـه درسـت اسـت نـه 

ل صلح در حالت جنگ و مباینه و مقابلـه، بالجمله، فی الجمله اش چون تفصیل بود بین حال مباینه و جدایی و حا
بله اگر نسبت به مسلمانها دارد می گوید که حمل نکنید سالح را نسبت به غیر مسلمانی هم کـه حالـت جـدایی و 

به غیر مسلمانی که در حـال جنـگ و  ،وقتی که به مسلمان می گوید نمی شود سالح داد جنگ و مقابله دارد. قطعاً
لی نمی شود کمک کرد. و لذا در این قسمش به طریق اولی یا بـا القـاء خصوصـیت شـامل مقابله است به طریق او

مشرك هم می شود شامل کافر هم می شود. اما آن طرفش آنجایی که در حال صلح است کـه مـی گویـد در حـال 
شـود  صلح و خدنه به مسلمانی که معتقد به اهل بیت نیست و در شام است و در همراهی با اهل بیت نیسـت مـی

سالح را فروخت. در حال صلح این قسم را نمی شود اولویت قائل شد. ممکـن اسـت شـارع مقـدس نسـبت بـه 
ولی کافر در حال صلح به دلیل اینکه از این بد تر است می گوید  ،مسلمان در حال صلح بگوید سالح مانعی ندارد

 نه به او سالح نفروش.

 :نکته سوم 

 چیست؟ آمده که در روایت اینهاین است که مقصود از خدنه و مب 
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 اول: احتمال 

مصالحه کرده اند. اینها با هم در یک فضاي مصالحه آمیزي با هم دارند زندگی می کنند. مباینـه  و خدنه یعنی صلح
یکی اینکه مقصود از مباینه جنگ باشد، مقابل صلح حالت عدم صلح یا جنگ باشـد.  ،دو جور می شود احتمال داد

 حالت عدم صلح یا جنگ باشد.  فتفاوت مختصري داردخود این هم یک 

 دوم: احتمال

جـدایی قلمـرو حکومـت  ،این است که مقصود از مباینه ظاهر اولیه اش یعنی آنجایی که قلمرو حکومتی جداست 
است. این خیلی با هم تفاوت دارد. یک وقتی می گوییم مباینه یعنی حالت جنگ یا شبه جنگ، یک وقتی هـم مـی 

گاهی حالت جنـگ دارد و امثـال  ،جدایی قلمرو که خود آن گاهی حالت صلح دارد ،ه حالت جدایی قلمروگوییم ن
  .اینها

 سوم: احتمال

او جنـگ  مباینه یعنی جدایی قلمروي کـه در ،این است که در اینجا خدنه را که آورده و در مقابلش مباینه را آورده
 هم هست. جمع این دو تا که قلمرو حکومتش جداست ولی جنگی هم وجود دارد.

این سه احتمالی است که اینجا وجود دارد. به نظر می آید که به قرینـه مقابلـه بـا خدنـه و بـه مناسـبات حکـم و  
یعنی خدنه مفهـوم  .موضوع مقصود از مباینه در اینجا همان جنگ است یا شبه جنگ است. همان احتمال اول است

روشنی است یعنی صلح یعنی دعوا و جنگ و برخورد نیست. حال مباینه یعنی حـالی کـه درگیـري وجـود نـدارد. 
خدنه حالت صلح است و مباینه آنجایی است که حالت درگیري یا آمادگی درگیري یا احتمال درگیري وجود دارد. 

له با خدنـه، چـون خدنـه مفهـومش خیلـی واضـح اسـت و این همان احتمال اول اقوي و اظهر است به قرینه مقاب
سـالح  ،منفی آن می شود. و به مناسبات حکم و موضوع که بحث این است که سالح بدهد یا ندهـد مقابلش طبعاً

دو تا باشد. اینها خیلی مهم نیست. چیـزي کـه  ، یادادن و ندادن وابسته به این نیست که قلمرو حکومتی یکی باشد
  .ت که درگیري بر پاست یا نهمهم است این اس

 :نکته چهارم

این است که ما نسبت به مشرك القاء خصوصیت را بررسی کردیم. مورد روایت نسبت بـه شـیعه مخـالف چطـور 
اهل بیتی نبودند و محبـت اهـل بیـت را نداشـتند.  ،است؟ چون مورد روایت اهل سنت هستند. در شام اینطور بود
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یا اینکه از نظر اعتقادي شیعه اسـت. یـا  ،یعنی سنی باشد که محبت هم دارد ،باشندحاال اگر کسانی سنی اهل بیتی 
اهل بیت را هم دوست دارد یا اینکه شیعه اي است که اهل بیت را قبول دارد. این مقابله با حکومت اهل بیت دارد. 

د و القـاء خصوصـیت القاء خصوصیت می شـود  فرقـی نـدار حکومتی که از آنجا مشروعیتش را گرفته این ظاهراً
 نباید تفاوتی داشته باشد.  نسبت به این خیلی قوي است. و قاعدتاً

 :نکته پنجم 

بحث حکم تکلیفی است که می شود این را انجام داد یا نمی شود. حکـم وضـعی  این است که در این روایت فعالً
روایـت نـاظر بـه حکـم  یم. و االّمگر اینکه طبق قواعد ما بخواهیم حکم وضـعی اسـتخراج کنـ ،االن در این نیست

ست. وقتی که می گوید سالح را نفروش نه اینکه چون بناست ایـن بـرود اتکلیفی است و حکم تکلیفی نفسی هم 
در  ولو احیانـاً یک گناه است اگر نشد پس گناه نکردي. نه در حال جنگ این مستقالً ،در جنگ از آن استفاده بشود

 :نکته ششم .. این نفسیت دارد نه اینکه فقط غیري باشدجنگ هم او از این استفاده نکند
این است که مقصود از مباینه به قرینه مقابل با خدنه جنگ بالفعل نیست. خدنه موضوع جواز بیع است. مقابـل او  

حالتی است که جنگ باشد. یا احتمال جنگ وجود دارد. تهیؤ جنگ است یا خوف جنگ اسـت. ایـن را همـه مـی 
مباینه این هم مناسبات حکم و موضوع و مقابله اقتضاء می کند که در واقع حرمت مربوط به آنجایی  حال درگویند 

 احتمال عقالیی نسبت به جنگ را هم می گیرد. ،نیست که جنگ بالفعلی االن بر پا باشد. تهیؤ جنگ را می گیرد

 :روایت دوم 
باط عن ابی صالح عن هند السراج قال قلت البـی عنهم عن احمد بن محمد عن بن محبوب عن علی بن الحسن بن رو 

اصلحک اهللا انی کنت احمل السالح الـی عرض کردم.  علیه السالم ابن سراج می گوید به امام باقر علیه السالم  جعفر

 می گوید ولی وقتی که خدا این امر شیعه و اهل بیت را وفلما عرفنی اهللا هذا االمر ذقت بذالک اهل الشام فأبیعه منهم
به من شناساند بر من تنگ شد این کار، سینه ام تنگ شد نسبت به این کار و االن برایم نگرانی دارد که بروم ادامـه 
بدهم این کار را و سالح را به سمت شام ببرم. و منطقه اي که جزء محبین شما نبوده انـد. سـابقه مقابلـه بـا شـما 

هر چه این طـرف تـر  .گویم بخصوص این زمان امام باقر است پیش خودم میقلت ال احمل الی اعداء دارند. و اهللا 
پیش خودم گفتم که من که شـیعه هسـتم و محـب اهـل بیـت و آنهـا  .می آید این مرزبندي ها ضعیف تر می شود

امام بـاقر جـواب  ال اهلنا الی اعداء اهللاسرزمین و کانون مقابله با اهل بیت بوده از معاویه و یزید و مسائل اینطوري 

فإن اهللا یطفع بهم عدونا و عـدوکم یعنـی نه ببر و معامله هم بکن این حکمت قصه است.  احمل الیهم و بعهمی دهد م
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نه آنجا سرزمینی است که در مناطق مرزي قرار می گیرد و آنها که قوي باشند در واقع دفع شر مشرکین و غیر  الروم

فإذا کانت الحرب بیننا فال تحملوا فمن حمل مانعی ندارد.  و بعه یطفؤ بهم عدونا و عدوکم یعنی الروممسلمانها می کنند 

 با این لحن تند این هم روایت دوم است. الی عدونا سالحا یستعینون به علینا فهو مشرك

 ي:سند بحث

ولـی حـاال  ،سـتابعضی تضعیف کردند. ظاهر کالم آقاي خوئی و اینها هم در این  را ابی ساره ، ولیمشکلی ندارد
ولی در حدي که ما بررسی کردیم توثیـق دارد.  ،م محمد بن حسن .. است که ابی ساره هم کنیه اش استاسمش ه

نه جـزء رجـال  ،عن هند السراج همین هند سراج این توثیق ندارد. هند سراج فکر می کنم که نه توثیق خاص دارد
براهیم است. یعنی در هـیچ مبنـایی توثیـق نه در تفسیر علی بن ا ،نه در کامل الزیارات است ،ابی عمیر و اینها است

و لذا این روایت دوم سندش ضعیف است. اما اگر آن روایت اول درست باشد که ما گفتیم درست است این  .ندارد
این روایت دوم هم در کافی  ،هم شاهد دارد. این مؤید آن می شود چون عین همین مضمون در روایت اول هم بود

هم در استبصار در هر چهار کتب روایی آمده و از لحاظ سند اولی  ،هم در تهذیب ،حضرهم در من ال ی ،آمده است
 درست بود ولی معتبر نیست.

 بحث داللی:

 نکته اول:

این اصلحک اهللا اصطالح متداولی بوده که امر کند اصالح بکند. یا  ،این اصلحک اهللا هم که اینجا دارد این است که
کمکتان کند. در امور اجتماعی یا اگر بحـث تربیـت باشـد  ،کنداعی شما را  اصالح یعنی امر اجتممقصود در اینجا 

این اصلحک اهللا یعنی مثل اینکه می گوید صبحکم اهللا بالخیر اینطور نیست که کسی نقصی دارد بگوید خـدا تـو را 
 صرین بودهاصالح کند. این را به این دو نحو می شود جواب داد این آقا هم طبق آنچه که هست از مستب

 نکته دوم: 

اینها با هم یعنی کسی که در این کار  ولی هند سراج است قاعدتاً ،سروج ندارد ،اینجا البته سالح دارداین است که 
 .جنگ افزاري بوده هم زین اسب درست می کرده و شمشیر را تیز می کرد. مجموع این کارها را انجام می داده
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 وم:س نکته 

این شاهد این است که معنایی که ما براي  ،حرب بود ،آنجا مباینه بود ،اذا کانت الحرب بیننا این است که اینجا دارد
مباینه می گفتیم درست بود. مقصود حرب است منتهی حرب یا حال شبه حرب با القـاء خصوصـیت و بـه خـاطر 

قیح مناط و آنهایی کـه اهمیت موضوع آن را هم در بر می گیرد. بقیه نکات هم مثل قبل است القاء خصوصیت و تن
 قبل می گفتیم آن هم همه نکاتی است که در این هم جاري است. 

 روایت سوم:
اینجا هم این سراج است که یا هند سراج اسـت یـا یکـی دیگـر  محمد بن محمد عن ابی عبداهللا برقی عن سراجعن 

 علیه السالم قـال قلـت لـه إنـی ابیـع عن ابی عبداهللاست که هر کی باشد توثیقی ندارد. این هم سند معتبري ندارد. 

سالح را در فتنه نفروش یعنی وقتی که جنگی بر پا است. و این بر ضد ما به  ال تبعه فی فتنهحضرت فرمود  السالح
مگـر اینکـه آن طرفش را نـدارد کـه جـایز اسـت. در آن موقـع  ،همان مضمون را دارد کار می رود. این هم تقریباً
همان مضمون را دارد که در شرائط جنگ یا شبه جنگ فتنه عـام اسـت.  ولی تقریباً ،کنیممفهومی براي این درست 

هم جنگ را می گیرد هم آن شبه جنگ را هم می گیرد .می گوید نفروش این هم بـه نحـوي مؤیـد آن دو روایـت 
 با آن هماهنگ است.  قبلی است و تقریباً

 :روایت چهارم
اینجـا در ایـن  د بن عمر و انس بن محمد و ابیه جمیعا عن جعفر بن محمـدمحمد بن علی بن حسین بإسنادي عن حما

نبایـد  قاعدتاً ،دارد منتهی چون جمیعاً عن حماد بن عمر و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمدنسخه دارد. که 
مـر و انـس بـن محمـد باید قبل باشد. حماد بن ع از چی باشد یا باید عن اینجا واو باشد. یا جمیعاً عن ابیه جمیعاً

مـثال اینطـوري شـاید جـاي  جمیعا عن ابیه یا اینکه باید اینطور باشد حماد بن عمر و انس بن محمد و ابیه جمیعاً
یا عـن واو  ،جلو است تغییر کرده باشد. حاال باید خود نسخه اصل را ببینیم این شکلش غلط است یا جمیعاً جمیعاً
 شاید اظهر همان اول باشد. ،است

 سندي:بحث 

ال  ،این روایت از نظر سند معتبر نیست. چون این حماد بن عمر و انس بن محمد و ابیه هیچ کـدام توثیـق ندارنـد 
کفر باهللا العظیم هـذه االمـه سند ضعیف است. اما جزء وصایاي پیامبر اکرم به امیر المومنین است که  و ال خاصاً عاماً
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است. یعنی کسـانی کـه در جنـگ هسـتند.  هم بیع سالح به اهل حربعشر یکی هم بایع السالح من اهل الحرب این 
 حاال یا بالفعل یا در مقام جنگ هستند.

 روایات: وجوه جمع

 :جمعاول  وجه

همانی است که در کالم مرحوم سید یزدي آمده است. در حاشیه مکاسبشان و آقاي خوئی در ابتداي کالم ایـن را  
و آن جمع خیلی متعارف معمولی است که مانعه و مجوزه داریم. و مفصـله مـی پذیرفته اند. بعد برگشته اند از آن 

آید رفع تعارض می کند. این که می گوید منع می کند از بیع سالح به طور مطلق مقیـد مـی شـود بـه یکـی از آن 
آن  گزاره ها که می گوید در حال صلح جایز است. و آن که می گوید جایز است به طور مطلق مقید مـی شـود بـه

اکرم و  ااین مثل همان اکرم العلما ال تکرم العلمشکل دیگر روایات سوم که می گوید. نه در حال جنگ جایز نیست. 

می گوید این روایت سوم طایفه سومی که تفصیل می دهد مـی آیـد روایـت را  العالم العادل و ال تکرم العالم الفاسق
که می گوید اکرم العالم مطلقا این مقید می شـود بـه ال تکـرم جمع می کند رفع تعارض می کند. براي اینکه اونی 

العالم الفاسق، جمله دوم این، سوم اونی که می گوید ال تکرم العالم مطلقا مقید می شود به اینکه گفته اکـرم العـالم 
یل بین العادل اینجا هم یک نظریه این است که این روایات به این شکل جمع می شود. نتیجه اش هم می شود تفص

 .حال جنگ و صلح
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