
  :�ماره ثبت                                                                                                                           

1526 

 1 

 30/11/86                                                                           49بیع سالح مکاسب

 
 1 ................................................................................................... مقام دوم: داد و ستد سایر کاالها با کفار و مخالفین:

 2 .................................................................................................................................... جهت اول: کفار و مشرکین
 2 ........................................................................................................................................................... نکات قاعده:
 2 ............................................................................................................................................................ نکته اول:
 2 ........................................................................................................................................................... نکته دوم:
 3 .......................................................................................................................................................... نکته سوم:

 3 ....................................................................................................................................................... نکته چهارم:
 4 ......................................................................................................................................................... نکته پنجم:
 4 ......................................................................................................................................................... نکته ششم:

 4 ....................................................................................................................................... نکته هفتم: حال حرب
 4 ........................................................................................................................................................ :يجمع بند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقام دوم: داد و ستد سایر کاالها با کفار و مخالفین

بحث در مقام دوم بود که داد و ستد سایر کاالها با کفار و مخالفین بـود. غیـر از تجهیـزات و تسـلیحات و جنـگ 
 باید طبق قواعد در اینجا بحث کرد. ،گفتیم چون در این زمینه دلیل خاصی وجود ندارد ،افزارها
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 کفار و مشرکین اول: تجه
براي حرمت سیطره و پذیرش سلطه کفار و مشرکین و وجوب عزت و اقتدار مسلمین کـه دو قاعـده مهـم فقهـی  

لـن یجعـل اهللا و هللا العـزه و آیه بود کـه  است و دو حکم بسیار مهم فقهی است به آیاتی و روایاتی تمسک شد. پنج

ال تتخذ اینها پنج آیه بود. افزون بر اینها هم مثل آیه  ار و لعز علی الکافرینتکون کلمه اهللا هی العلیا و اشداء علی الکف

که اولیا در آنجا یا به معناي والیت همان دوستی است. یا به معناي نوعی سلطنت  الکافرین اولیاء من دون المؤمنین
یطره است. اگر اولیا بـه ست. که هر یک از اینها در جاي خودش است. ولی قدر متیقن همان سلطنت و ساو سلطه 

این سلطنت و سیطره به طریق اولی است. اگر هم به معناي سلطنت و سـیطره باشـد کـه  معناي دوستی باشد. قطعاً
مفاد اصلیش این است. پس بنابراین نفی سلطه کافر و وجوب اقتدار و عزت فرد و جامعه اسالمی دو حکم بسـیار 

مستند است. هم به مجموعه اي از روایاتی که در ذیل این آیـات آمـده مهمی است  که هم به مجموعه اي از آیات 
یا مستقل آمده است. که بالمطابقه یا بااللتزام یا بالفحوي داللت بر موضوع می کند. این آیات و روایات هم به سیره 

 هم به حکم عقل مستفاد از مجموعه مذاق شریعت مستند است. و 

 نکات قاعده:

 اول: نکته 

هم حوزه اجتماعی دارد. هم فرد مسلمان نباید در موضـع ضـعف و  و هم حوزه فردي دارد قاعده د که ایناین بو 
سیطره قرار بگیرد و نباید راه براي تقویت کفار و اعتال و سلطه آنها فراهم کند. و فرد باید عزیز باشد در مقابل فرد 

ناپذیر و عزت مند باشد. و آنچا کـه موجـب تقویـت  کافر، و هم جامعه باید در مقابل آن جامعه کفر جامعه سیطره
 شوکت آنها است به حیثی که موجب عزت آنها و سیطره آنها باشد. باید از آنها پرهیز کند.

 دوم: نکته 

این است که در فرد حکم عینی است. هر فردي باید عزت اسالمیش محفوظ بماند. اما در کلیـت جامعـه اسـالمی  
یت جامعه اسالمی باید عزتمند باشد و تحت سیطره و سلطه آنهـا نباشـد. و ایـن حکـم حکم کفایی است. یعنی کل

کفایی تابع قیام منبع کفایه است. گاهی به یک نفر است. گاهی به گروهی اسـت. گـاهی بـه دانشمندانشـان اسـت. 
یعنی دفع سیطره  ن هدف تأمین شود.آاین است که  عگاهی به صنعتگرانشان است. گاهی به همه اینها است. این تاب

 بشود و جلب و کسب آن عزت اسالمی بشود. 
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 سوم: نکته

این است که این بحث مطلق است. یعنی صحبت حرب و غیر حرب، کافر اهل کتاب و غیر اهل کتاب نیست. ایـن 
ا در هر حال روابط مسلمانان و غیر مسلمانان باید طوري باشد که اینها دست برتر داشته باشند. تحـت سـیطره آنهـ

 .نباشند. و عزتمند باشند در مقابل آنها

 نکته چهارم: 

این است که آنچه که تا به حال گفتیم. این غیر از دوستی با آنها است. و صـرف داشـتن روابـط بـا آنهاسـت. ایـن 
ایـن در  ،خودش یک حکم دیگري دارد. صرف اینکه کسی با آنها پیمانی ببندد. نوعی روابط دوستانه داشـته باشـد

ال ینها کم اهللا عن الذین لم یقاتلونکم فی الدین أن تبـروهم و ل جنگ مانعی ندارد. در آیه شریفه هم دارد که غیر حا

  تقسطوا الیهم.
نفس دوستی و عالئق مودت آمیز و اینها معلوم نیست که اشکال داشته باشد. بلکه معلوم است کـه اشـکال نـدارد. 

افرین اولیاء من دون المؤمنین گفته می شود. مقصود از آن بنابر اظهـر علتش این است که این آیاتی که ال تتخذوالک
همان والیتی است که در واقع نوعی در او سیطره و برداشته شدن مرزهاي اسالم و کفر باشد. و امـا اگـر نـه یـک 

یه دیگـر مایه عزت نیست. این آیات آن را نمی گیرد. و آ ،روابط عادي و متعارفی است که در آن سیطره اي نیست
آنهایی که با شما سر جنگ ندارند. و شما مأمور به جنگ با آنهـا ال ینها کم اهللا عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. هم 

اینکه با آنها نیکی بکنید. و بر اساس عدالت با آنها برخورد کنید. این را منـع  أن تبروا الیهم، و تقسطوا الیهم.نیستید. 
 نکرده خدا، و مانعی ندارد.

بنابراین آنچه که تا به حال از آیات و روایات استفاده شد. سیطره و سلطه است و یا ذلت در مقابل آنها است. اینها  
حرام است. باید عزت داشت و سیطره آنها را دفع کرد. اما صرف روابط متعارف با آنها بدون اینکه آنها بـر شـما و 

از این ادله استفاده نمی شود. بلکه ادله اي در مقابل ایـن وجـود جامعه اسالمی نوعی سیطره پیدا بکنند. صرف این 
چنین تعبیري در  ال ینهاکم اهللا عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین أن تبروهم و تقسطوا الیهمدارد. که خود آیه شریفه که 

آیه شریفه است. که داشتن این نوع روابط در جایی که بر اساس یـک سـیطره نیسـت. سـلطه نیسـت. ذلتـی در او 
نیست. منافی شئون عزت اسالمی نیست. چه در سطح فردي یا در سطح دولت و حکومت ایـن هـم امـر ممنـوعی 

 نیست.
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 پنجم: نکته

اینها بر نمی دارد. همه جا همینطور است. مگر اینکه عنـاوین ثانویـه  که این حد و مرز و منع و دیگري و است این
اي باشد. فرقی نمی کند ایران و غیر ایران نمی شناسد. دفع سیطره و کسب عزت و اقتدار به تناسب زمانها فرق می 

وقتـی عامـل  عامل اولش اسب و اینها است. یک وقتی هواپیما و اینها اسـت. یـک کند. یک وقتی عامل اقتدار مثالً
نظامی است. یک وقتی عامل اقتصادي مهم است. به تناسب خودش، یا همه اینها مهم است. آنها بحثهاي کارشناسی 

 قضیه است که به تغییر و ازمنه و امکنه تفاوت پیدا می کند.

 ششم: نکته 

اینها، این مادامی است که این است که البته اینکه ما می گوییم امت اسالمی امت واحد هستند. بدون حدود و مرزو 
ست. این البته در جایی است که امسلمانان همه در مقابل هم مسئول هستند و در برابر همه امت اسالمی این وظیفه 

ناصبی باشند. یا در مقابل جبهه حق و تشیع بایسـتند. یعنـی بـه قصـد  به حدي نرسد که جمعیتی از مسلمانان مثالً
آن احتـرام و حرمـت را نـدارد. ایـن هـم رو  ایستند. اگر به این حد برسد. طبعـاًتخریب و کشتن و زدن و بستن ب

 عناوینی است که در جاي خودش روشن است. آن دیگر شرائط خودش را دارد.

 حال حربنکته هفتم: 

 این مطابق آن اطالقاتی یک تفاوتهایی پیدا می شود. یعنی اگر جنگی بر پا باشد. طبعاً در خصوص حال حرب طبعاً

ال که وجود دارد و خود آیات و اینها در حال جنگ این نوع رابطه سخت گیرانه تر می شـود. خـود آیـه هـم دارد 

کـه ظـاهرش مفهـوم دارد.  أن تبروا الیهم و تفسـدوا. آنهایی که در حال جنگ نیستند. ینهاکم عن الذین لم یقاتلوکم
و در حال جنگ کمکی بـه  اي که آنها را تقویت کندحتی هر نوع چیزي که این رابطه  ،یعنی اگر در حال جنگ بود

ممنوع است. این در حال جنگ دیگر بحث این است که غیر از عنوان تقویت شوکت و سیطره و  آنها برساند. طبعاً
خود نفس حال حرب مانع از روابط و بر قراري روابط و داد و ستد و امثال اینها اسـت. ایـن هـم  اینها است. اصالً

 به ادله اي است. خودش مستند

 جمع بندي:

ما ادله خاصه اي داشتیم. که این ادله خاصه با قواعد کلی  ،این است که در مقام اول که در داد و ستد تسلیحاتی بود
هم تطابق داشت. یعنی حداقل تخالفی نداشت. و مطابق با ادله خاصه ما گفتیم که در حال حرب نمی شود معاملـه 

عی ندارد. در غیر حال حرب گفتیم بین کفار و غیر کفار تفاوت اسـت کـه بحـث شـد. کرد، در غیر حال حرب مان
حرام است. سـواء کـان فـی حـال  یعنی به عبارت دیگر اینطور تفصیل دادیم گفتیم معامله تسلیحاتی با کفار مطلقاً
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غیـر تسـلیحات از  الحرب أو فی غیره، با غیر کفار از مخالفین تفصیل دادیم بین حال حرب و غیر حال حرب. امـا
سایر کاالها و امتاع و نرم افزارهاي دیگر با کفار و مشرکین این طبق قواعد این داد و ستد مانعی ندارد. مگر اینکـه 
موجب سیطره بر مسلمانها شود. یا موجب سلب عزت اسالمی می شود. این داد و ستد و هـر نـوع تعامـل علمـی 

ن حرام است. یا موجب اضالل می شود. در حال جنگش نیاز به تحقیـق فرهنگی اقتصادي همه اینها را می گیرد. ای
ست یا نیست. و این را باید تحقیق بیشتري رویش انجام بدیهم. چون ابهامی در ابیشتري دارد. که نفس حرب مانع 

 آن وجود دارد. و اگر موجب سیطره و اضالل و امثال اینها نمی شود مانعی ندارد.
کند. هـر چـه بیاورد یا عزت اسالمی را منکوب  نجا نتیجه گرفتیم این است که در جایی سیطرهبنابراین آن که تا ای 

باشد، حرام است. و آن روایتی هم که در روایت علی بن جعفـر روایـت ششـم آن بـاب بـود. آن روایـت اطالقـی 
 :. حضرت مـی فرمـودناحمل السالح الی المشرکین احمل التجاره الی المشرکیداشت. اطالقش این بود که می گفت 

اگر سالح نباشد مانعی ندارد. اطالق روایت علی بن جعفر می گفت که اگر غیر سـالح باشـد مـانعی نـدارد. غیـر 
سالح که مانعی ندارد. اطالقش حتی آنجایی هم که عزت را منکوب کند. اطالقش این را می گیرد. ولی این اطالق 

 ام است که اینجا ما یک قواعد حاکمه قطعی داریم که آن دیگـر حتمـاًرا نمی شود پایبند بود. این همان فرمایش ام
منصرفش می کند. مالك قطعی بحث دفع سیطره و حفظ عزت اسالمی چنان واجب مهم و عنـوان عـام و حـاکمی 

 است که این را منصرف می کند. یا موجب تقییدش می شود. یا موجب حاکم بر آن است.
که حضرت امام فرمودند باید کل این روایات را کنـار بگـذاریم. اینهـا بحثهـایی فرق ما با حضرت امام این است  

یـا  ،جنگ نیست. مسلط می شـوند ،است که روح شریعت اینجا حاکم است. و روح شریعت هم اینکه جنگ است
د. و موجـب نمی شوند. اینها را باید ببینیم. ما می گفتیم نه! این معامله تسلیحاتی با کفار حتی اگر جنگ هـم نباشـ

سیطره هم نشود. این یک اطالقی داریم. این اطالق ضرري به جایی نمی رساند. احتیاطی است. این را می گیـریم. 
جایز است. می گوییم این با روح شریعت اطالقـش  اما اطالقی که در این روایت بود که می گفت غیر سالح مطلقاً

 باید این اطالق را کنار بگذاریم.      حتماً سازگار نیست. آنجایی که موجب سیطره و سلطه بشود.
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