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 :داد و ستد با کفار در غیر سالح و کاالي دیگر :مقام دوم
گفتیم یک بخشی از آن مشرکین است. بخش دیگر هم غیر مشرکین است. در بخش مشرکین گفتیم عمده آن قواعد 

 توجه قرار گیرد. و به مناسبت این قصه ما وارد بحث قاعده نفی سبیل و همینطور کلی است که در اینجا باید مورد
. و بر اساس این گفتیم که در غیـر تسـلیحات طبـق شدیم وجوب عزت اسالمی و دفع سیطره و سلطه کفر و کفار

خاصی به آن شکل قاعده مالکی که وجود دارد. این است که باید قواعد کلی را دید. و مالکات کلی را دید. و دلیل 
نیست. جز روایت علی بن جعفر که عرض می کنم. بنابراین علی االصول معامله و داد و ستد و روابط با مشـرکین 

حرام است. بر خالف آنچه که حضرت امام و دیگـران مـی گفتنـد. در  و انجام معامالت با آنها در تسلیحات مطلقاً
هم روایاتی افاده می کند. از جملـه  و ستام مطابق اصول عملیه ه ،غیر تسلیحات اصل اولی جواز است. این جواز

. ایـن دیـل إذا لم یکن سـالح فـال بـأس :حضرت می فرمود أحملوا التجاره الی المشرکین.روایت علی بن جعفر که 
 لفظی هم دارد. بنابراین معامله و داد و ستد با کفار طبق قواعد عامه جایز است.

 قواعد عامه چیست؟
احل اهللا البیع، حرم الربا، اوفوا بالعقود، اال أن تکون تجـاره عـن تـراض مـنهم، النـاس مسـلطون علـی قات یکی اطال 

. و جـواز معاملـه، کـه اموالهم و انفسهم،و ما الی ذالک من االخبار و االحادیث العامه، التی تفید وجوب الوفا بـالعقود
 شود. را شامل می  اینها قید ندارد. کافر و مسلم و غیر مسلم

 ،سـتابنابراین اطالقات اولی و عمومات اولیه که از آیات و روایات استفاده می شود. مفید جـواز و نفـوذ معاملـه 
به بعضی از اخبار و احادیث خاصه از جملـه بـه  حتی با کفار و مشرکین و امثال اینها، این قواعد عامه است. مضافاً

. این هم روایت شرکین، و قال علیه السالم إذا لم یکن سالحا فال بأسأحملوا التجاره الی المروایت علی بن جعفر که 
بخصوص که در مورد کفار و مشرکین است. اگر این اطالقات و عمومات لفظی و دلیل خاصـی هـم کـه در مـورد 

 اصل عملیه به لحاظ تکلیفی همان جواز است.  ،نبود ستاارتباط با مشرکین 
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إذا لـم یکـن سـالحا و نفوذ تکلیفی و وضعی و دلیل روایت علی بن جعفر که در غیر تسلیحات این اطالقات جواز 

 . این اطالقات به چند عنوان تقییدي مقید می شود. این عناوینی که مقید می شود.فال بأس

 مقید اول:

یکی همان قاعده اي بود که هر کاري موجب ذلت مسلمین شود. نفی عزت اسالمی شود. یا سیطره کفر و کفار را  
ال یجوز.این یک عنوان است. در غیر تسـلیحات  بوجود بیاورد. این کار مبغوض موال است. و ممنوع است و شرعاً

اینطور است. در تسلیحات یک اطالقی داشتیم. در هر نوع داد و ستدي که موجب سیطره آنها و ذلـت مسـلمانها و 
که جواز و نفوذ است. این قاعده عامه با یک قاعده  ،ممنوع می شود. در واقع یک قاعده عامه داریم ،امثال این بشود

در ارتباط شما و کفار طبق آن قواعـد و  ست. می آید مقید می شود. می گویدعامه دیگري که روابط مسلم و کافر ا
روایت علی بن جعفر هر داد و ستدي جایز است. اما اگر موجب ذلت مسلمانها بشود. سیطره کفار بشـود. تقویـت 

شود. لطمه خوردن به کانون اسالمی و بیضه اسالم بشود این مخل، جایز نیست. این یک عنوان اسـت شوکت آنها ب
که این قاعده را بحث کردیم. این قاعده می شود خودش یک قاعده عامه در روابط مسلم و کافر است. منتهی خود 

نطور است. انواع معامالت، در این ست می شود مقید. آن هم همیااین نسبت به آن قواعد عام تر که جواز معامالت 
امر هم فرقی بین بیع و اجاره و اینها نیست. همه اش همینطور است. وقتی که چیزي موجب تقویت و شوکت آنهـا 
بشود. و ذلت و ضعف مسلمانها بشود. حال حرب یا حال صلح هیچ فرقی نمی کند. در امور اقتصادي باشـد. یـادر 

ند. مالك این است که تقویت شوکت آنها و سیطره آنها بر مسلمانها نباید بشود. امور جنگی باشد هیچ فرقی نمی ک
این یک عنوانی است که می آید آن قواعد عامه عامه را تقیید می زند. و خود روایت علی بن جعفر هم با این تقیید 

 می خورد. این حاکم بر او است. و مقید بر او می شود. 

 حال حرب است :مقید دوم

ل حرب هم ما اطالقاتی داریم و ادله متعددي داریم که در حال حرب و تهیع حرب فحواي ادله این اسـت. در حا 
در حال حرب و تهیؤ حرب نمی شود هیچ معامله اي کرد. و هر چه که در حال حرب آنها ذا تقویت بکند. و حتی 

ی در حال حرب نمی شود اقدام کرد. این اگر االن هم بالفعل عنوان تقویت و سیطره و اینها برایش صادق نباشد. ول
هم فحواي ادله اي است که حال حرب را منتفی می کند. البته بعضی اینجا می فرمایند که این حـال حـرب عنـوان 
مستقلی نیست. در حقیقت حال حرب و ممنوعیت حال حرب، به خاطر تقویت و آنها و راه باز کردن براي سـیطره 

گفته بشود که حال حرب در اینجا یک مقید خاص و عنوان خاص نیست. مالك این  آنها است. این بعید نیست که
 است که آنچه که موجب تقویت و شوکت آنها و ذلت مسلمانها بشود جایز نیست. 
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این دو  عنوانی است که در حقیقت همان عنوان اول باقی می ماند. یعنی هر نوع معامالت و مراوداتی کـه موجـب 
ت سلطه آنها بشود. این ممنوع است. این حاصل بحثهاي گذشته است. و روایت علی بن جعفـر سیطره آنها و تقوی

هم می گفتیم . باید مقید بشود. روایت علی بن جعفر که می گفت إذا لم یکن سـالحا فـال بـأس ایـن در صـورتی 
وع است. منتهی این در است که موجب تقویتشان نشود. و اال اگر موجب سلطه آنها و سیطره آنها می شود. این ممن

حال حرب خیلی واضح است. در غیر حال حرب کمتر اینجور حالتی است. ولی در عین حال اگـر موجـب سـبیل 
آنها بر مسلمین می شود. و سیطره می شود. ممنوع است. این در جهت سیطره آنها اگر به کـار بـرود. اشـکال دارد. 

 نتیجه تابع اخص مقدمات است. 

 نکته:

کته را اینجا بگویم. اینجا ما می گوییم هر نوع مراوده اي یا معامله اي، گاهی معامله فروش و اجاره دادن البته یک ن
نیست. خرید است. اگر خرید چیزي هم موجب سیطره آنها بشود. آن هم مشمول همین است. فرقی نمی کنـد. آن 

ویـت آنهـا و سـیطره آنهـا و ذلـت چه که مالك کلی است این است که هر نوع مراوده و روابطـی کـه موجـب تق
. حرب موضوعیتی ندارد. این نتیجه آن مبـاحثی سواء فی حال الحرب أو فی غیر الحربمسلمانها بشود. حرام است. 

است که تا به حال اینجا عرض کردیم. عالوه بر این بحثی که تا به حال داشتیم. گفتیم مقید این اطالقات اعانـه بـر 
ی است که در واقع موجب تقیید این اطالقات می شود. مراوداتی که موجب تقویت آنهـا اثم هم است. آن هم عنوان

و سیطره آنها بشود. ممنوع است. و مراوداتی که موجب اعانه بر اثم و و گناه و ظلم بشود. این هم عنـوان دیگـري 
یم. هـر چـه کـه موجـب است که موجب حرمت می شود. بنابر آن قاعده عامه اي که راجع به اعانه اثم و ظلم گفت

اعانه بر اثم و ظلم بشود. چه سالح باشد. چه غیر سالح از چیزهاي دیگري باشـد. گفتـیم آن هـم مشـمول همـین 
است. و آن هم نمی شود انجام داد. پس این دو عنوان اصلی است. حرب در غیر سالح موضوعیت ندارد. در سالح 

 نداشت. و در مسلمانها داشت. در غیر مسلمانها موضوعیتی 

 جمع بندي بحث:
ممنوع است. در کفار حرب و غیر حرب نداشت. در مسلمانها حرب و  معامله تسلیحاتی در کفار مطلقاًدر مقام اول 

غیر حرب داشت. معامالت و مراودات غیر تسلیحاتی هم باز حرب و عدم حرب دخالتی ندارد. آنچه کـه دخالـت 
آنها و سیره آنها است. این یک مخصص و عنوانی است. که ایـن را دارد. این دو عنوان است. یکی تقویت شوکت 

 تقیید می زند. و یکی هم عنوان اعانه بر اثم و ظلم است که در اینجا صادق است.
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این است که عنوان اعانه بر اثم و ظلم همیشه صادق است. چون همیشـه بـاالخره  ،نکته اي در اینجا باقی می ماند 
دگی گناه و معصیت آلود است. هر نو مراوده اي که انجام می شود موجب این مـی شـود زن، زندگی کافر و مشرك

ما ملتزم به همین هستیم کـه  که او به گناه ادامه دهد. هر کاري که در ادامه گناه او مؤثر است مشمول این می شود.
 ست. امشمول این 

  : آیا ملتزم به این اطالق می شود؟إن قلت

 :قلت
لوازم طبیعی زنگی انسان این از سیره و مجموعه متفاهم از ادله شرعی بر مـی آیـد کـه در اینجـا  این است که در 

یعنی در اینکه کسی می خواهد به حیاط خودش ادامه دهـد.  ،شارع سخت گیري ندارد. و کار را حرام نکرده است
رزشی نـدارد. مهـدور الـدم در حق حیاطش اگر حربی باشد. بله نمی شود چیزي به او داد. آن حسابش جداست. ا

در حال صلح یک حق حیاط اولیه اي دارد. حق مجـرم،  ،چه مسلم در حال جنگ ،است. اما در غیر حربی چه کافر
که آن حقوقش طبق آن سیره اي که در شرع هست باید حفظ شود. این داستانی دارد که باید در کتاب جهاد و اینها 

حـرام اسـت. و آنچـه کـه  ،م. آنچه که موج تقویت شوکت آنها شودرویش بحث کرد. ولی به اجمال عرض می کن
اما این را باید توجه داشـته باشـیم کـه در آن تـأمین  .حرام است ،اینطور است موجب اعانه بر اثم باشد، که عمدتاً

ا ایـن گی و حیاط یک انسانی اگر مهدور الدم نباشد. ظاهر ادله و سـیره و امثـال اینهـدنیازهاي ضروري و اولیه زن
  .است که مانعی ندارد

 غیر کفار از مسلمانان معاند و مخالف جهت دوم:
در مقام دوم یک جهت دیگري هم وجود دارد. که جهت دیگري است راجع بـه غیـر کفـار از مسـلمانان معانـد و 

 .مخالف

 نکته اول:

ایـن علـی  ،کامل و تامه نیستند معامله و مراوده با مسلمانانی که در زمره مؤمنین درست و آنهایی که همه چیزشان 
االصول مانعی ندارد. یعنی مسلمانی که شیعه باشد یا نباشد. عاصی باشد یا نباشد. اهل معصیت باشد یا نباشد. چـه 

هم نافذ است. این اصل اولی است که در روابط  ،فرقه اي باشد چه طائفه اي باشد این مانعی ندارد. هم جایز است
 مسلمانها هست. اب
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 د خروج از کبراي کلی:موار

 خارج می شود.  ، مواردياز این کبراي کلی که جواز و نفوذ مراودات و معامالت باشد 
 بحث شد.  یکی بحث تسلیحات در حال حرب است که قبالً.1
است. در آنجایی که مراوده اي و معامله اي و روابطی با غیر شـیعه موجـب تضـعیف  یکی هم در غیر تسلیحات.2

بین رفتن شیعه باشد. این هم بعید نیست که اشکال داشته باشد. یعنی یک تضعیف متنابهی در این باشـد شیعه و از 
 نحـبکه شیعه تضعیف بشود. یا در معرض خطر قرار بگیرد. اگر مراوده و معامله اي باشد که نتیجه آن قتل شـیعه 

مگر اینکه عنوان ثانوي باشـد. ایـن هـم در اموال شیعه و از بین رفتن شیعه است این طبق عنوان اولی جایز نیست. 
یا جان و مـال  ،چه که جبهه شیعه را و حکومت الهی را که حق است. تضعیف کندآناینجا مالکش این است. یعنی 

یا  ،و اعراض و انفس شیعه و مؤمنین را در خطر بیندازد. این نوع معامله و مراوده مانع دارد. در اینجا چه سنی باشد
عاند و مخالف است. هیچ فرقی در اینها نیست. بنابراین این هم طبق قواعـد و ضـوابط اسـت کـه آن شیعه اي که م

مخالفین یا شیعیان معاندي که معامله با آنها موجب تقویت آنها می شود. به حیثی که حیث تقویت آنها مهم نیست. 
ن اعراض و نفوس شـیعه یـا بـی آن که مهم است این است که نتیجه اش کشته شدن یا در معرض خطر قرار گرفت

گناهان دیگر شود. موجب شود که اعراض و انفس کسانی در معرض خطر قرار گیرد. این علی القائده جایز نیست. 
 این هم مطابق همان قواعد است. و با یک القاء خصوصیتی که از کفار و اینها می شود به این هم تسریع داد.

 پایانی: نکته 

ا همه اش حکم تکلیفی بود که جایز نیست. و حرمت مراودات معامالت بنابر آن قاعده کلی این است که این بحثه 
که حرمت موجب بطالن در معامالت نمی شود. این موجب فساد در معامله نیست. و لذا اگر کسی معامله کـرد. و 

اشد یعنـی مهـدور الـدم مـی تن به این حرمتش داد. مالی که در مقابل آن می گیرد. اگر مال آن کافر مالیتش قبول ب
شود. و معامله نافذ و جایز است. در مخالف و معاند هم همینطور است. بنابراین کـل مباحـث طبـق قواعـد همـان 

 حرمت تکلیفی را می آورد. و حرمت وضعی را نمی آورد.

 جمع بندي:

اال لحرب أو فی غیر حال الحـرب. سواء فی حال ا در مقام اول گفتیم که معامله تسلیحاتی با کفار جایز نیست. مطلقاً 
اینکه عناوین ثانوي باشد. و اما نسبت به مسلمانان مخالف تسلیحات در حال حرب یا حالـت اعـداد حـرب جـایز 

 نیست. اما در غیر حال حرب مانعی ندارد. طبق عناوین اولیه، این مقام اول است.
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اینکـه  ه جایز است. چه با مسلمان و غیر مسـلمان االّمقام دوم در سایر مراودات بود که در سایر مراودات گفتیم ک 
موجب تقویت کفر و سیطره آنها و اعانه اي باشد که نه در حقوق اولیه، و حیاط طبیعیه، در یک چیزهـاي دیگـري 
باشد. اگر آنها باشد و ترویج کفر و ضالل باشد مانع دارد. و در نسبت بـه مسـلمانان مخـالف هـم همینطـور، اگـر 

وجب در خطر قرار گرفتن شیعه باشد. این مانع دارد. و در غیراین صورت مانعی ندارد. همه اینهـا منـع مراودات م
 تکلیفی است. حرمت تکلیفی است ال اکثر و بطالن در آن نیست.

 به چیزهایی که منافع محلله ندارد و مال نیست معامله :قسم سوم 
ا راجع به آن بحث نمی کنیم. علتش هم ایـن اسـت کـه مـا این در مکاسب محرمه قسم سوم قرار گرفته و ما اینج 

سـت اآیا منافع نادره موجب مالیت  ؟سته چیزي ااینجا بین آقاي خوئی و امام و مشهور و اینها روي اینکه مال چ
یکی دو بحث خیلی جدي اینجا مطرح است که تناسبش با شروط عوضین خیلی زیاد اسـت. و مـا هـم  ؟یا نیست

صادي راجع به مالیت و اینها حرفهایی وجود دارد که مبسوط باید به آن وارد بشویم. و آنجـا بـاز چون از لحاظ اقت
تناسب وجود دارد. و اینجا هم حکم تکلیفی وجود ندارد. کسی بگوید معامله به چیـزي کـه مالیـت نـدارد. حـرام 

می گویند معامله باطل است. مالیت  تکلیفی است. مثل کرمی که در خیابان افتاده و چیزهایی که مالیت ندارد. عمده
نیست. و لذا قسم سوم معامله به چیزهایی است که منافع محلله ندارد و مال نیسـت. و حکمـی هـم کـه در اینجـا 
هست. حکم تکلیفی نیست. وضعی است یعنی معامله درست نیست. این قسم بـه دلیـل ارتبـاطی کـه آقـایون هـم 

جا هم خیلی ربط دارد. به دلیل ارتباط جدي که با آنجا دارد اینجـا بـه فرمودند . جایش در شروط عوضین است آن
آن نمی پردازیم. و انشاءاهللا در بیع در شروط عوضین که می گوییم باید مال باشد. آنجا می گـوییم کـه مـال یعنـی 

خـش سـوم از چه؟و چه رابطه اي با منافع دارد. و بحثهاي اقتصادي هم هست. که آنجا بحث می کنیم. و لذا این ب
 مکاسب محرمه را ما به بیع احاله می دهیم.

 :بخش چهارم 
بخش چهارم دنیاي جدیدي در مکاسب است. و مرتبط با فقه االخالق و چیزهایی دیگري است. که مـا هـم آن را 
مرتبط با مکاسب به آن شکل خاص نمی دانیم. چون دنیاي تازه اي است و بخشی از آن مـرتبط بـا فقـه االخـالق 

 . و بخشی مربوط به فقه االجتماع است و امثال اینها به آن می پردازیم. است

 معامله به اعمال محرمه  :قسم چهارم
یـا  ،عقودي است که روي اعمال محرمه می آید. این گفته شده است که حرام است. که کسی خودش را اجیر کنـد

شـود روي کـار حـرام،  عکه بیاید معاملـه اي واقـست. اهم در اجاره  کند. عمدتاًرامی اجیر شود براي اینکه کار ح
بگوید شما را اجیر می کنم که بیایید شراب درست کنید. بیایید غیبت کنیـد. بیاییـد تـدلیس کنیـد. و امثـال ایـن از 
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یک بحث صـغروي، اگـر مـا اینجـا فقـط  ،کارهاي حرام، این بحث چهارم است که اینجا یک بحث کبروي داریم
ییم. و فقه ما یک نظم جامعی داشت که این محرماتی که اینجا بحث شده در یک جاهایی مکاسب می خواستیم بگو

درست بحث شده بود. اینجا فقط یک بحث کلی می آوردیم. یک بحث کبروي، می گفتیم که آقا معامله روي فعـل 
چی حرام اسـت. معامله باطل است. رو حرمت و بطالنش بحث می کردیم. بعد هم می گفتیم  حرام است. و احیاناً

بعضـی  ،چی حرام نیست. ارجاع می دادیم به ابواب دیگر، ولی چون آن محرمات بعضی در ابواب دیگر بحث شده
 بحث نشده اینجا وارد بحث شدم.

 ؟این است که چه کارهایی حرام است :صغري بیان

 ؟این است که چرا معامله روي کار حرام، حرام و باطل است :کبري بیان

هم یک بحث وضعی دارد. یک بحث تکلیفی دارد. هم حرام است هم باطـل اسـت. هـر دو محـل  خود این کبري
بحث است.اگر آن بحث صغروي در فقه ما جامع بود. و وافی به همه ابـواب و محرمـات بـود. اینجـا در مکاسـب 

م اسـت. حـرا محرمه فقط بحث کبروي جا داشت. فقط در مکاسب می گفت که معامله روي اعمال حـرام تکلیفـاً
باطل است. همین بحث را می کردیم و تمام می شد می رفت. و راجع به صغریات و اینکه چه چیزي حـرام  وضعاً
 بحث کبروي است.مکاسب محرمه تناسب مستقیم دارد،  آنچه که با بحث .بحث نمی کردیم اینها را اصالً ؟است

ممکن است سؤال شود که اینجا چرا فقها به صغري  بنابراین تناسب بحث این است، که به این کبري بپردازیم. اما 
 پرداخته اند. اینجا دو نکته وجود دارد.

 نکته اول:

این است که بخشی از محرمات را ما داریم. که در جاي دیگر فقه بحث نشده است. و لذا اینجا مناسبتی پیدا کرده  
 ه موجود داریم. اند و به یک مناسبتی بحث کرده اند. این اشکالی است که ما به فق

محرماتی اینجا مطرح شده است که تناسب دارد از نظـر عقالیـی کـه بیایـد روي آن معاملـه شـود.  دوم اینکه غالباً
 نسبتش به انجام معامله بیشتر بوده است. و اال منحصر در اینها نیست.     
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