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 :معامله و داد و ستد با کفار و مخالفین

 داد و ستد سالح و ما فی حکم السالح :مقام اول 

 حکم تکلیفی  جهت اول: 

را قبول نکردیم، آن  رضوان اهللا تعالی علیهبحث حکم تکلیفی دیدگاه مرحوم آقاي خوئی و دیدگاه حضرت امام در 
  آن را اتخاذ کردیم. ،نظر دیگري که تقویت شد

 جهت دوم: حکم وضعی 

 اختالفی نبود که بطالن نیست، فقط حرمت است.  در حکم وضعی هم تقریباً

 داد و ستد سایر امتعه دوم: مقام
 دلیل خاصی وجود دارد؟ سایر امتعه و کاالها داد و ستد در آیا
اعد مستند بـه بعضـی از یک سلسله آیات و قواعدي در روابط با کفار و ظالمین و مخالفین وجود دارد. که این قو 

 آیات است.

 :قاعده نفی سبیل 

 بیـانکه هشت نکته ذیل این آیـه  ،بود لن یجعل اهللا للکافرین علی المؤمنین سبیالمستند این قاعده فقهی آیه شریفه  

کردیم. و حاصل این مباحثی که ذیل این آیه شریفه بود این شد که خداوند در عالم تشریع اجازه نـداده کـه راهـی 
براي نفوذ و سیطره و استعالي کافر بر مؤمن و مسلم ایجاد شود. نباید اجازه داد که کفار بر سرنوشت و بر مجاري 

امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و علمی، اگر هم این سـیطره  ،اقتصادي ،در ابعاد سیاسی ،امور مسلمین سیطره پیدا بکنند
 باید در جهت رفع آن تالش کرد.  ،و سبیل وجود دارد

 احتماالت در للکافرین علی المؤمنین :آیه شریفه نکته نهم

احتمال دارد، بگوییم کافرین مجموعی است. مؤمنین هم مجموعی است. یعنی  للکافرین علی المؤمنیناین است که 
جامعه و مجموعه کفار نباید بر مسلمانان سیطره داشته باشد. یا اینکه می گوییم تـک تـک افـراد، هـر کـدام باشـد 

ري را هم می گیرد. ولی ظاهر اولش بیشتر این است که این آیه نگاه اجتماعی دارد. نگاه مجمـوعی دارد. نگـاه دیگ
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فردي در آن حاکم نیست. گرچه آن هم همین حکم را با القاء خصوصیت می گیرد. مالکی که اینجا دارد. آن صفت 
پایین دستی آن کسی که این وصف را دارد یا  و ایمان و کفر است که در کسی وجود دارد. خداوند ذلت مؤمن را و

نمی پذیرد. آن بـه طریـق اولـی مـی گیـرد. یـک طـرف بـا القـاء  ،جامعه اي که این وصف را دارد فرقی نمی کند
ست. آنجایی که تک تک هم بخواهـد بگویـد، اخصوصیت است. یک طرف به طریق اولی است، که واضح تر هم 

 ذا شاید آن مجموعه و اینها ظهور بیشتري داشته باشد. باید جمع بیاورد. مشکلی نیست. و ل

 شریفه: پیام آیه

 ،این است که هر آنچه که موجب سیطره و راهیابی و برتري کافر بر مؤمن شود. جامعه کفر بر جامعه اسالمی شود 
ی توانیم بگوییم این ممنوع است. اینجا هم هیچ تعارفی نیست روي اینها، اینجا بحث کفر و اسالم است. یعنی ما نم

که با اینها روابطمان خوب است و خوب نیست. کفر و اسالم است. همین عناوین با همان مفهـوم قرآنـی و دینـی 
 مقصود است. 

 و هللا العزه و لرسوله و للمؤمنین :آیه عزت

 نکات آیه شریفه:

 نکته اول: بیان یک قاعده تکوینی

این آیه  آیا داشتیم. و آن این است که لن یجعل اهللاه در آیه شریفه نظیر آن بحثی است ک ،اولین بحثی که وجود دارد
 می باشد؟و یا اینکه جمع این دو ؟یا اینکه مفاد تشریعی دارد ؟بیان یک قاعده تکوینی است

 احتمال اول:

 اصل در مفادش این است که بیـان  امـر ،همه جا جمله هاي خبریه چه اسمی و فعلی باشداین است که ظاهر آیه  
واقع است. و نفس االمر و ما بإزائی در عالم واقع دارد. این آیه هم که جمله خبریه اسـمیه اسـت. مبتـدا و خبـري 

. اصل در این جمله ها خبر است. مگر اینکه و هللا العزهو لرسوله و للمؤمنیناست که خبرش مقدم شده، براي افاده .. 
 م. یک قرائنی پیدا شود که ما از آن استفاده حکمی کنی
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 دوم: احتمال

خبـر اسـت. بخصـوص  و لرسوله آن قطعـاً العزه هللاین است که این جمله هم خبري است و هم انشائی، نسبت به 

و نسبت به رسول هم باز ممکـن  هللا العزه و لرسوله.نسبت به خداوند که معلوم است، آنجا تکلیفی وجود ندارد. که 

کـه مـی  هللا العزه و لرسـوله و للمـؤمنینشد. اما نسبت به مؤمنین که است بینابین خبري باشد. ممکن است انشائی با
کننـد. و حـافظ عـزت مؤمنین باید عـزت خودشـان را حفـظ  گوید عزت براي مؤمنین است. مقصود این است که

خودشان باشند. در اینجا مقصود از مؤمنین هم مسلمین است. این احتمال اینجا وجود دارد که به دلیل شواهدي که 
و امثال اینها در حقیقت بگوییم که اینجـا  اعزه علی الکافرین. و یا لن یجعل اهللا للکافرین علی المؤمنین سبیالمثل  در

 نسبت به مؤمنین انشاء است.

 :احتمال سوم

دو  هللا العزه و لرسوله و للمؤمنین ولی در فرض مؤمنست. ااین است که در حقیقت ما بگوییم که در همه اینها اخبار 
ست. و دوم اینکه اینها باید عزت خود را در مقام ظاهر و تعامالت ابیان شده، یکی اینکه عزت واقعی مال اینها  چیز

 حفظ کنند.

 نظر استاد:

اگر ما باشیم و خود این آیه به تنهایی، همان احتمال اول را باید گفت که این آیه ممحض در بیان خبر اسـت و در  
وینی است. و آن امر تکوینی هم این است که عزت در این جهان براي خدا و پیامبر بیان امر واقع است و قاعده تک

و مؤمنان و مسلمانها هست. عزت مال خداوند است و به کسانی است که به خداوند انتصاب دارند. با مراتبـی کـه 
یقولون لئن رجعنا إلی المدینـه لیخـرجن األعـز منهـا االذل و هللا العـزه و عزت دارد. اما با توجه به آیه سوره منافقون 

. آنها می گویند اگر ما به مدینه برگردیم عزیز ذلیل را از آنجا بیرون می کند. و مقصود آنهـا ایـن لرسوله و للمؤمنین

له و للمؤمنین و لکن المنـافقین هللا العزه و لرسواست، که ما عزیز هستیم و مسلمانها ذلیل هستند. و بعد می فرماید. و 

یه دارد آنها چون خودشان را عزیز دانستند و آنها را ذلیل، می گوید نه عزت مال اینها است. مـال آنهـا آ. ال یعلمون
یعنی عزت براي خداست و در سلسله مراتـب خداونـد  ،نیست. این بیان امر تکوینی است. تا این حد مانعی ندارد

فضاي این است که می گوید ما می رویم آنجا او را از آنجـا بیـرون مـی کنـد. و یـک  ،ااست. ولی اینکه چون فض
ست. ممکن است بگوییم این آیه به دلیل خود این فضاي آیه و فضاي آن برخوردي کـه در سـوره افضاي برخورد 

و امثال اینهـا  ؤمنین سبیاللن یجعل اهللا للکافرین علی الممنافقین آن را نشان می دهد. و به قرینه آیات دیگر که همان 
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در حقیقت این جمله خبریه در دو معنا افاده شده است. نسبت به آن للمؤمنینش، هم افاده امر تکوینی می کند. کـه 
عزت مال خداوند و کسانی است که در امتداد خداوند قرار گرفته اند. و در عـین حـال دارد مـی گویـد کـه بایـد 

اولیه همان احتمال اول است. اما به قرینه خود آیه و فضاي آن برخـوردي کـه  عزتشان را حفظ بکنند. گرچه ظاهر
در آیه وجود دارد. و به قرینه آیات و چیزهاي دیگر ممکن است بگوییم این آیه در آخرش یک جنبه تشریعی هـم 

ن است که بعید نیست ست و باید حفظش کنند. ایا. یعنی این عزت مال آنها هللا العزه و لرسوله و للمؤمنیندارد. یعنی 

نه ممحض در تشـریع باشـد. بلکـه آیـه  ،که بگوییم این احتمال سوم در واقع یعنی نه آیه ممحض در تکوین باشد
نسبت به صدرش هللا ممحض در تکوین است. نسبت به ذیلش حالت تکوینی و تشریعی هر دو را دارد. عزت مـال 

 زي نیست که بخواهند آن را از دست بدهند. ست و این عزت را باید حفظش بکنند. یعنی چیااینها 

 نکته دوم: احتماالت در مورد مؤمنین
مـی دانـیم ایـن  قطعـاً ،چون عزت براي خدا اسـت ؟این است که ائمه و سایر انبیاء در این آیه کجا قرار می گیرند

 ست.ا طبقاتهمعلی عزت که براي خدا است در رتبه بعدش مال انبیاء و ائمه هدي است. وبعد براي مؤمنین 
 :دو احتمال اینجا وجود دارد 

 اول: احتمال 

این است که با القاء خصوصیت رسول در واقع آیه شامل می شود نسبت به سـایر رسـل و ائمـه هـدي، بـا القـاء  
 خصوصیتش فرقی ندارد.

 :احتمال دوم 

اطیعوا اهللا و اطیعوالرسـول و ریم. مواردي دا مقصود از مؤمنین در اینجا مؤمنین خاص است. مثالً این است که اصالً 

در آیـه  .بعضی آنجا گفته اند. اولی االمر در آنجا فقط ائمه هستند. و لو اینکه ظاهر لفظ عمـوم دارد اولی المر منکم
 ست. در آن اعطاء صدقه در رکوع آنجا هم باز گفته شده که مقصود فقط امیرالمؤمنین است.ارکوع هم 

 :احتمال سوم 

ؤمنین در حقیقت مفهوم عامش است که ذو مراتب است. از آن مؤمنـان خـالص مخلـص و معصـوم این است که م
 گرفته تا سایر مؤمنین، و علی طبقاتهم بیان می کند. 
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 نظر استاد:

فسـیراهللا در  اینکه مقصود از مؤمنین فقط ائمه باشند. هر جایی که این ادعا می شود دلیل خاص مـی خواهـد. مـثالً

ژه اي دارد که همه مؤمنین اهـل ایـن مسـأله نیسـتند. ، آنجا آن رؤیت اعمال یک قرینه ویلمؤمنونعملکم رسوله و ا
قرینه لبیه اي دارد و لفظیه اي هم ذیلش هست. اما اگر جاي قرائن ویژه اي نباشد، علی القاعـده وقتـی هـم کـه در 

م عالمه طباطبائی این را می گوینـد. روایات می گوید که مقصود اینها هستند. از باب جري و تطبیق است که مرحو
نه اینکه مقصود انحصاري این است. این یعنی فرد بارز و مصداق اتم این است. و لذا این احتمال دوم کـه بگـوییم 
اینجا مخصوص مؤمنین است، درست نیست. ظاهرش این است که جمع بین احتمال سـوم و اول هـر دو درسـت 

، و بلکه شاید بهترش این است ایـن مـؤمنین القـاء إللقاء الخصوصیههستند یا  است. که ائمه و سایر رسل هم اینجا
خصوصیت که بگوییم مقامشان محفوظ می ماند از حیث اینکه ملحق به رسول می شوند. یا اینکـه بیـاییم بگـوییم 

ت. و مؤمنین شمول و طبقات دارد که در اوج و ابرز مصادیقش آنها می شوند. ایـن هـم جنبـه تفسـیري قصـه اسـ
لرسوله که می گوییم دو معنا دارد اگر رسول جنس رسول باشد. آنوقت امام را به طریق اولی می گیـرد. ولـی اگـر 
رسول اشاره به رسول خاص، پیامبر اسالم باشد. آنوقت با احادیث منزلت و القاء خصوصیت شامل ائمه می شـود. 

به نحو اتم و اجلی دارد. از حیث اینکه تردید مـی کـنم، مقام امامت را هم  صلوات اهللا و سالمه علیهچون رسول ما 
این است که رسول ظاهرش اینجا شخص است. آنوقت نمی شود باالولویه. اما اگر جنس بود باالولویه می گفتـیم. 
این القاء خصوصیت است. اولویت نیست. براي اینکه می گوید باطنش آن است آن را هم دارد. ولی همین شخصی 

مت است. این شخص چیزي بیشتر از آنها دارد. و لذا به طریق اولی و اینها نمـی تـوانیم بگـوییم. بایـد که باطن اما
 القاء خصوصیت بگوییم.

 سوم: حصر آیه نکته 
حصر آیه خیلی پیام دارد. تقدیم خبر بر مبتدا که مفید حصر است. این امر درستی است که در معـانی بیـان آمـده  

نجا آنوقت در حکم شرعی هم تأثیر گذار است. می گوید این عزت فقط بـراي خـدا و است. و این حصر هم در ای
رسول و مؤمنین است. آنوقت آن حکمی که استفاده کردیم که باید این عزت را حفظ کرد. و پاسدار این عـزت در 

ر شما اسـت. و این عزت در انحصا ،یعنی این عزت فقط مال شما است. شما باید عزیز باشید، روابط اجتماعی بود
شما باید این عزت انحصاري و سیطره فکري، علمی، اقتصادي را حفظ کنید. بعیـد نیسـت کـه چنـین اشـعاري و 

 داللتی هم در این باشد.
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 کاربرد عزت :نکته چهارم 
اسـت.  وفقط بالمعنی الظـاهريدر قرآن عزت به دو مفهوم حداقل به کار رفته است. یکی عزت بالمعنی العام است. 

جنبه ارزشی ندارد. این همانی است که تعز من تشاء و تذل من تشـاء ، بنـابر آن احتمـالی کـه در آن داده  اصالًکه 

. گاهی حق پیروز است. یهلک ملوکا و یستخلف آخرین. تلک االیام نداولها بین الناسیعنی حکومت می دهی.  ،شده
ن عزت به غیر مسلمان هم نسبت داده شده گاهی در ظاهر شکست می خورد. این عزت و ذلت ظاهري است که ای

این فقط چیز ظاهري قصه تعز من تشاء و تذل من تشاء. یهلک ملوکا و یستخلف آخرین. جعلوا اعزه اهلها اذله است. 
است. اما کاربرد دوم عزت همانی است که در این آیه آمده که و هللا العزه و للرسول و للمؤمنین که در این آیه مـی 

ود آن عزت واقعی است که در ظاهر هم باید تجلی پیدا بکند. عـزت واقعـی و بنیـاد عـزت بـاطنی و فرماید. مقص
حقیقی براي خدا و رسول و مؤمنین است. و به همین دلیل باید این عزت را در ظـاهر و روابـط اجتماعیشـان هـم 

المعنی الثانی اسـت شریفه منعکس بکنند. این یک عزت جامعه است. عزت کامله است. مقصود از عزت در این آیه 

 . اللمعنی االول
بنابراین این آیه شریفه هم بعید نیست که یکی از ادله همان  نفی السبیل للکافر علی المؤمن قرار داده شود. منتهـی  

 .نه به آن وضوح بلکه با نوعی اشعار یا داللتهاي التزامی
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