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 معامله با کسانی که در زمره مسلمانان و در جبهه مؤمنین نیستند:
 :مقام اول

کردیم که گفته شده که سـه طائفـه روایـات بیان در بیع سالح و آنچه که در حکم سالح است بود. و در این مقام  
تی که منع مطلق می کردند. که روایت علی بن جعفر اودند روایوجود دارد. و این سه طایفه روایات به این ترتیب ب

بود. روایتی که تجویز مطلق داشت. که روایت ابی القاسم صیقل بود. و روایـاتی هـم کـه تفصـیل مـی دادنـد بـین 
صورت جنگ و یا تهیؤ جنگ که جایز نیست. و صورتی که حالت صلح و خدنـه اسـت کـه جـایز اسـت. از نظـر 

مالحظه کردیدطایفه اولی که منع مطلق می کرد سند درستی داشت. که همان روایت اول باشد.  سندي همانطور که
طایفه دوم که یک روایت داشت و آن روایت ابی القاسم صیقل بود سند معتبري نداشت. بنابراین طایفه دوم از نظر 

میان آن چهار روایت روایـت  سندي مواجه با ضعف است. و اما طایفه سوم که چهار روایت برایش ذکر کردیم در
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اول این باب که روایت ابی بکر حضرمی باشد. عالوه بر رأي و نظري که پذیرفته شده و ما پذیرفتیم گفتـیم اعتبـار 
 دارد.

 :جمع و معالجه روایات وجوه

 وجه اول:

به این روایات  است که ایشان به طور کلی رحمه اهللا علیهرویکرد حضرت امام  ،اولین رویکردي که در اینجا هست
 :ضعیف می دانستد. و عمده هم این است که به طور کلی این روایات را می فرمایند به دلیل اینکه بعضیش را سنداً

این مجموعه روایات یک حالت موردي و قضایاي خارجیه و شخصیه است. هر جایی که به تناسب قصه اي که در 
اینکه این روایات را حمل بکنیم بر اینکه بـه صـورت قضـایاي  آن زمان بوده سؤالی شده و جواب گفته شده و اما

حقیقیه سخن می گوید و احکام کلی صادر می کند. و با این رویکرد و نگاه پایین با این روایات مواجه بشویم این 
نگاه درستی نیست. بله در چنین بحث که قواعد کلی روشن وجود دارد. و مسائل مهـم پیچیـده اسـت بایـد طبـق 

د و شواهد و اوضاع و احوالی که پیش می آید برخورد کرد. و قواعد و شرائط هـم در اینجـا یـک چیـز کلـی قواع
عامی نیست. قواعد کلی که اینجا وجود دارد. این است که نباید عزت مسلمانها لگد کوب شود. نباید دشمنان آنهـا 

که در کار است. این مورد به مورد فرق مـی  نباید جبهه دشمن را تقویت کرد.و امثال این قواعد کلی ،تقویت شوند
پول به آن بدهید که آنها را سرکوب بکنند خیلی کار خوبی اسـت.  کند. یک وقتی این دو کافر هستند و اینجا اتفاقاً

سخت تري وجود دارد و این اگـر تقویـت  یک دشمن مثالً و سالح دادن نه تنها جایز است بله واجب است. اصالً
ر سخت تر را از بین می برد. یا حتی اگر غیر مسلمان مقابـل مسـلمان یـاغی طـاغی کـه کسـی بشود آن دشمن س

حریفش نیست بایستد. مثل صدام و امریکا آن کسی که ضررش بـراي اسـالم کمتـر از آن نیسـت. اینکـه سـالحی 
ه گاهی واجـب اسـت. فروخته بشود به این براي اینکه آن مسلمان یاغی طاغی را از بین ببرد نه تنها جایز است بلک

بنابراین گاهی است که شرائط اقتضا می کند که به غیر مسلمان سالح داد. جایز است بلکه واجب است. در جـایی 
که او دشمن سخت تر و لجوجی را از بین می برد. سواء کان آن دشمن مسلمان آن شکلی که هیچ ارزشی ندارد یا 

ست. گاهی نه دشـمنها غیـر مسـلمان هسـتند یـا دو مسـلمان بخصوص اگر غیر مسلمان باشد. این گاهی واجب ا

اللهـم اشـغل ولی همینکه به جـان هـم مـی افتنـد  ،اینها به جان هم افتادند و براي ما ضرري ندارد ،منحرف هستند

می شود. و اینها موجب می شود که ما بتوانیم نفس راحتی بکشیم این مانعی ندارد. نه تنها جـایز  الظالمین بالظالمین
 است بلکه واجب است. 

هم تطبیق آنها به  تخصیص و تطبیق بردار و اینها نیست. ثالثاً این قواعد غالباً قواعد کلیه اي داریم. ثانیاً بنابراین اوالً
 عهده ولی و حاکم است. چون مسائل کلی اجتماعی است و مورد به مورد فرق می کند. 
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 د امام ره:رویکراستاد از  پاسخ
ا علی رغم اینکه با نگاه فقهی ایشان موافق هستیم. و فقه را هم مـی گـوییم بایـد اجتمـاعی دیـد و این است که م 

درست است. اما به نظر می آید که پیشاپیش نمی شود با این  حکومتی دید. این کلیاتی که ایشان فرموده اند و کامالً
ما دو نکته را قبول داریم. یک نکتـه  د دارد،وجو فرمایش ایشان دو نکته مهمدرعینک با این روایات بر خورد کرد. 

این است که اگر رفتیم این روایات تالش نهایی خودمان را در جمع روایات انجام دادیم ولی دیدیم این جمـع بـه 
 ،اگر این چنین شد ،با این دیدگاه کلی حکومتی و فقهی که ما با آن موافقیم سازگار نبود یک نتیجه اي رسید که کالً

 ا همراه شما هستیم این روایت را می گذاریم کنار می گوییم این علمه مردود الی اهله اینطور اسـت. مـثالًآنوقت م
روایات طینت که چون خالف آن اختیار بشر است عده اي چنین گفتـه  ،در روایات طینت بعضی اینطوري گفته اند

تدا نمی توانیم بگوییم اگر برویم سراغ این روایات می گوییم نمی فهمید. اگر ما اب یردوا الی اهلهاین  می گویند ،اند
یا حاصل آن جمع فنـی  ،اگر با یک رویکرد خوب و وجه درستی ما این روایات را جمع نکردیم و نشد جمع کنیم

اصولی ما نتیجه اي داد که با اینها سازگار نیست. با این دید گاه کلی فقهی که نمی شود با یک چوب همـه چیـز را 
این روایات داد که با این رویکرد سازگار نیست. خوب می گـوییم  اي نتیجه ت سازگار نبود. یعنی اساساًراند و رف

یا می گوییم قضایاي شخصیه است. یا چیزي بگوییم که ایشان فرموده اند. یا می گوییم نـه همـه  علمه یرد الی اهله
قضایاي شخصیه است. مورد به مورد ناظر به قضیه معین است. نه قاعده کلی نمی خواهد روایات بگوید. یـا حتـی 

 علمه یرد الـی اهلـهی گوییم با مبانی فقهی م ،اگر قاعده کلی هم می خواهد بگوید و جمعش هم جمع جوري نبود

یا تفسیري کرد کـه مطـابق بـا  ،کندایت طینت را نتوانست درست تفسیر مثل اینکه در بحثهاي کالمی اگر کسی رو
می گویند اگر  :یا خود ائمه فرمودند ،یرد الی اهلهمی گوید  ،قواعد اساسی شریعت که اختیار بشر باشد سازگار نبود

در ایـن  علمه یرد الی اهلهبزنید به دیوار به آن اعتنا نکنید. یا  فاضربوه الی الجدارد چیزي آمد خالف صریح قرآن بو
شرائط اگر قرار گرفت ما همین طور قبول داریم. این یک نکته اي که ما با کلیت فرمـایش ایشـان بـه عنـوان یـک 

این است که جمعی هم کـه  ،روش کلی موافق هستیم. و نکته دومی هم که در فرمایش ایشان باید به آن توجه کنیم
اگر با همه مواردي که ما احکام اولیه داریم، یک ثانویه هم داریم که می آیـد حکـم اولـی را در حـال  ،ما می کنیم

تزاحم و اضطرار عوض می کند. اگر جمع روایات هم جمعی شد که با قواعد تزاحم باز چیز خالف ضـوابط از آن 
ببینیم وجوه جمعـی  ،ا نمی شود از آن رد شد. بنابراین ما باید اندکی تأمل کنیمبیرون نمی آید. باز هم این روایت ر

، اینها را ما را می رساند که به چیزي که ایشان می فرمایند. اگر ما را به اینطور چیزي رساند که خواهیم گفت واقعاً
شنش کردیم. که خیلی چنین چیزي کنار و همراه شما، اما اگر یک راه درستی پیدا کردیم و مسئله را رومی گذاریم 

آنوقت  ،نداشته باشد آنوقت سازگار هم باشد با آن قواعد کلی یک گوشه اش هم با یک قاعده تزاحم درستش کنیم
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اولویت  ،دیگر وجهی ندارد که ما اصل اولی را که در روایات که می گوییم اصل اولی این است که موضوعیت دارد
ونیت دارد اینها را بگذاریم کنار و لذا بر همین نشر اصولی خودمـان و فقـاهتی مـی قضایاي حقیقیه است، قان ،دارد

رویم جلو، اگر یک مانع جدي پیدا کردیم آنوقت می گوییم اینها را کنار می گذاریم. یا می گوییم قضایاي خارجی 
روایات نبـود قواعـد کلـی و شخصی و امثال اینها خیلی جاها که ما روایت خاصه داریم قواعد کلی داریم. اگر این 

خیلی باید چیز قوي باشد که بگوییم  ،وارد شده یتکلیف ما را مشخص تر می کرد. وقتی که ده روایت در موضوع
این خیلی باید یک قرینه و شاهد جدي در کار باشد که ما راحت بگـوییم  ،همه اینها هیچ هر چه قاعده کلی بگوید
وایت وارد می شود یک قواعد کلی داریم. ولی خوب در این مورد خـاص اینها هیچ، همیشه در موارد خاصی که ر

کلی است. نه همیشه که حاکم  ،یک حرف خاصی می خواهد بزند. حاال این حاکم بودنش را هم قبول نداریم حتماً
اصل در روایات  .دسترسی به حکومت ندارد نیست حکومتی نیست. فرد می خواهد تکلیف خودش را بداند. اصالً

حکم اولی الهی غیر والیی است. قضایاي حقیقیه است و حکم کلی است. دست برداشتن از این اصول در یک  یک
روایاتی این نیاز به یک قرائن ویژه اي دارد که قرینه ویژه اش این است که شما در این جمع روایات یـک حرفـی 

باشد. ببینیم اینطور می شود یا نمی شود؟ اگر با آن چهار چوبهاي کلی فقاهت فقه حکومتی سازگار ن بزنید که واقعاً
 چنین شد بله! اگر چنین نشد به نظر می آید که آنوقت وجهی ندارد. 

بنابراین ما در اولین پاسخ و معالجه اي که اینجا وجود دارد که از حضرت امام رضـوان اهللا تعـالی علیـه اسـت. در 
عی و واضحه کالمی یا فقهی داشتیم و روایات خاصی ناسازگار کبراي قصه با ایشان موافقیم که هر گاه ما قواعد قط

یا اینکه حمل می شود بر قضایاي شخصـیه کـه مـوردي  فاضربوه علی الجدار یرد علمه الیهمبا کلیت آن قواعد بود 
است. نه اینکه کلی، و قاعده می خواهد یک حرفهاي کلی بزند. موردي سؤال می کند که این کبراي کلـی درسـت 

که اگر قواعد واضحه قطعی باشد موجب می شود که روایاتی هم با آن ناسازگار باشد. به طور کلی ناسازگار است. 
یا اینکه قضایاي شخصـی و خارجیـه  ،یا می گوییم نمی دانیم ،تأویل می بریم ،باشد. این روایات را طرح می کنیم

ایـن  اینجا می گوییم که اتفاقـاً .نجا جاي آن نیستاما در مورد می گوییم ای .اش می کنیم. این کبري را قبول داریم
قواعد کلی نتیجه روایات با کلیت آن ناسازگار نیست. بلکه سازگار است.و فوقش این اسـت کـه دریـک مـواردي 

انصراف درست مـی کنـد. یـا یـک  ،موجب یک نوع انصراف می شود آن دید کلی کمی داللت را جورش می کند
 حم یک قاعده در مقام تزاحم می شود. با آن آن تأثیر را آن در اینجـا دارد. ولـی کـالًجاهایی هم بر اساس اصل تزا

به اینجا نخواهیم رسید. البته اگر دیدیم یک چیزي به این شکل در نمی آید آنوقت می  ،کنداینها را از ارزش ساقط 
رویکرد هم از خود  و نوع برخوردگوییم اینجا مصداق آن است. ما کبراي این برخورد و رویکرد با روایات که این 

خودشان به آموختند که اگر دیدي چیزهایی با اصول قرآنی با اصول قطعی سنت سـازگار نیسـت.  ،روایات گرفتیم

 اینجا از مصادیق این بحث نیست.  ،ولی اینجا این چنین نیست .فاضربوه علی الجدار
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