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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 32 جلسه:                                  ماهیت شخص حقوقی و احکام آن درس:          

 04/00/1200 تاریخ: روایات جواز قبول منصب(ادامه شخصیت حقوقی دولت نامشروع) بررسی مشروعیت موضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          

 

 

اعدائهم اجمعینبسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی   

 به جائر دولت تصرفات تیمشروع اثبات یبرا جائر سلطان هیناح از منصب قبول جواز بر دال اتیروا بحث ادامه

ََلیَة   َجَواز   بَاب   -۶۴ - عهیالشر لیمسا لیتحص یال عهیالش لیوسا]عهیالش لیوسا بیترت  ل َنْفع   الَْجائ ر   ق بَل   م نْ  الْو 

ْؤم ن ینَ  ْفع   وَ  الْم  مْ  الدَّ   [اْْل ْمكَان   ب َقْدر   ب الَْحق   الَْعَمل   وَ  َعْنه 

 

عهیالش لیوسا هفتم تیروا  

د   َعنْ  اْْلََمال ي ف ي وَ  َحمَّ ار   َعن   الَْحَسن   بْن   م  فَّ وَسی بْن   الَْحَسن   َعن   الصَّ اب   م  ْعَمان   بْن   َعل ي   َعنْ  الَْخشَّ  بْن   الله   َعبْد   َعنْ  النُّ

ْسكَانَ  ام   َزیْد   َعنْ  م  حَّ قَ  َسم ْعت   َقالَ  الشَّ اد  د   بْنَ  َجْعَفرَ  الصَّ َحمَّ ول   ع م  ور   م نْ  َأْمرا   تََولَّی َمنْ  یَق   بَابَه   َفَتحَ  وَ  َفَعَدلَ  النَّاس   أ م 

ْتَره   َرَفعَ  وَ  ور   ف ي نََظرَ  وَ  س  ا   كَانَ  النَّاس   أ م  َله   وَ  الْق یَاَمة   یَْومَ  َرْوَعَته   ی ْؤم نَ  َأنْ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  الله   َعَلی َحقل .الَْجنَّةَ  ی ْدخ   

 ۀخان در و كند عدالت و گردد مردم كارهاى از كارى دارعهده كس هر: السالم هیعل صادق امام از شحام دیز تیروا ترجمه]

 از قیامت روز كه است متعال خداوند بنگرد،بر مردم كار در و(باشد نداشته حاجب)زند كنار را اشپرده و دارد گشوده را خود

[درآورد بهشت به را او و دارد امانش در بیم  

 شامل را امر یتول اطالق كه دارد تیوال قبول جواز بر داللت یصورت در شد انیب كه بود شحام دیز به مربوط هفتم تیروا

 حیصح هاآن از یاریبس كه قبل باب اتیروا زین اطالق فرض در یحت مییگویم نجایا در. میبدان جائر سلطان هیناح از یتول

 جهت از نیبنابرا. شود محسوب تواندیم تیروا نیا مخصص ،(اْست ثْنِيَ  َما ِإاَل  الَْجائِرِ  ِقبَلِ  مِنْ  الِْواَلیَةِ  تَْحِریمِ  بَاب  -۵۴)است السند

.ستین تام تیروا داللت  

 

عهیالش لیوسا هشتم تیروا  

د   َحمَّ َحمَّد   َعنْ  یَْعق وبَ  بْن   م  بَْراه یمَ  َعنْ  َأْسبَاط   بْن   َعل ي   َعنْ  َذكََره   َعمَّنْ  یَْحیَی بْن   م  ود   َأب ي بْن   إ   بْن   َعل ي   َعنْ  َمْحم 

َب ي ق ْلت  : َقالَ  یَْقط ین   ول   َما ع الَْحَسن   ْل  ََلء   َأْعَمال   ف ي تَق  یَعة   َأْمَوالَ  َفاتَّق   َفاع ل   ب دَّ  ََل  ك ْنَت  إ نْ  َقالَ  َهؤ    الش 

یَعة   م نَ  یَْجب یَها كَانَ  َأنَّه   َعل ي   َفَأْخبََرن ي َقالَ  َها وَ  َعَلن یَة   الش  دُّ مْ  یَر  ر   ف ي َعَلیْه  .الس   
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الم علیه كاظم امام به: گوید یقطین بن علی: تیروا ترجمه] ( العباس بنی حکومت) اینان براى كار مورد در: كردم عرض الس 

دارید؟ نظرى چه  

.باش شیعیان اموال مراقب بدهی، انجام كه هستی ناچار اگر: فرمود  

 باز مخفیانه طوربه ولی كردم،می گردآورى آشکار طوربه را شیعیان اموال كه گفت من به یقطین بن علی:( گوید راوى)

.[گرداندممی  

 

 از البته. ندیفرمایم اجازه نشود، عهیش اموال متعرض شخص كه نیا شرط به را تیوال قبول السالم هیعل امام تیروا نیا طبق

 تیروا اطالق به قائل توانینم باشد، منصب قبول در اضطرار ینوع بر داللت" فاعال البد كنت ان" ریتعب دارد احتمال كه آنجا

 قبول بر شخص میتصم به ناظر فاعال البد كنت ان ریتعب كه است نیا گرید احتمال)شد اریاخت حالت در قبول جواز به نسبت

 عمن" از مراد چراكه است، مرسل تیروا زین یسند جهت از اما. دارد اجمال هیناح نیا از تیروا داللت نیبنابرا(. باشد تیوال

.ستین معلوم" ذكره  

 

عهیالش لیوسا نهم تیروا  

َسیْن   َعن   وَ  م ي   الَْحَسن   بْن   الْح  اد   َأب ي بْن   َصال ح   َعنْ  الَْهاش  د   َعنْ  َحمَّ َحمَّ یَاد   َعنْ  َخال د   بْن   م   َدَخْلت  : َقالَ  َسَلَمةَ  َأب ي بْن   ز 

وَسی الَْحَسن   َأب ي َعَلی یَاد   یَا ل ي َفَقالَ  ع م  نَّكَ  ز  ْلَطان   َعَملَ  لََتْعَمل   إ  ل   َأنَا ق ْلت   ل مَ  وَ  ل ي َقالَ  َأَجلْ : ق ْلت   َقالَ  السُّ  ل ي َرج 

وَءة   ر  ي َوَراءَ  لَیَْس  وَ  ع یَال   َعَليَّ  وَ  م  یَاد   یَا ل ي َفَقالَ  ء   َشيْ  َظْهر  َط  َْلَنْ  ز  عَ  َحال ق   م نْ  َأْسق  لَيَّ  َأَحبُّ  ق ْطَعة   ق ْطَعة   َفَأتََقطَّ  م نْ  إ 

ََحد   َأتََولَّی َأنْ  مْ  ْل  ل   ب َساَط  َأَطأَ  َأوْ  َعَمل   م ْنه  مْ  َرج  ي ََل  ق ْلت   َذا ل َما إ َلَّ  م ْنه  ع ْلت   َأْدر  یج   إ َلَّ  َقالَ  ف َداكَ  ج   َعنْ  ك ْربَة   ل َتْفر 

ْؤم ن   ه   َفك   َأوْ  م  یَاد   یَا َدیْن ه   َقَضاء   َأوْ  َأْسر  مْ  تََولَّی ب َمنْ  َعزَّ  وَ  َجلَّ  الله   یَْصَنع   َما َأْهَونَ  إ نَّ  ز  ق   َعَلیْه   ی ْضَربَ  َأنْ  َعَمل   لَه  َراد   س 

لَی نَار   م نْ  غَ  َأنْ  إ  َساب   م نْ  یَْفر  یَاد   یَا الَْخَلئ ق   ح  نْ  ز  ل یَت  َفإ  مْ  م نْ  َشیْئا   و  نْ  َأْعَمال ه  لَی َفَأْحس  ْخَوان كَ  إ  َدة   إ  َدة   َفَواح   وَ  ب َواح 

یَاد   یَا َذل كَ  َوَراء   م نْ  الله   ل   َأیَُّما ز  ََحد   تََولَّی م ْنك مْ  َرج  مْ  ْل  ول وا بَیَْنه   وَ  بَیَْنك مْ  َساَوى ث مَّ  َعَمل   م ْنه  ل   َأنَْت  لَه   َفق  ْنَتح  اب   م   كَذَّ

یَاد   یَا َذا ز  َرتَكَ  َذكَْرَت  إ  َرةَ  َفاْذك رْ  النَّاس   َعَلی َمْقد  مْ  َأتَیَْت  َما نََفادَ  وَ  َغدا   َعَلیْكَ  الله   َمْقد  لَیْه  مْ  إ  مْ  َأتَیَْت  َما بََقاءَ  وَ  َعْنه  لَیْه   إ 

. َعَلیْكَ   

یْخ   َرَواه   وَ  ه   الشَّ ْسَناد  د   َعنْ  ب إ  َحمَّ ي كََذا وَ  م ْثَله   یَْعق وبَ  بْن   م  .َقبَْله   الَّذ   

الم علیه كاظم امام نزد: گوید سلمه ابی بن ادیز تیروا ترجمه]  تو كه دارد واقعی ت آیا! زیاد اى: فرمود حضرت آن و رفتم الس 

؟!هستی حکومت كارگزاران جزو  

.آرى: كردم عرض  

!چرا؟: فرمود  
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.ندارم هم اىسرمایه و دارم هم خورهایینان و هستم جوانمردى و بخشش اهل مردى من: كردم عرض  

 هااین از یکی كار كه است این از ترداشتنی دوست من براى گردم، پاره پاره و شوم پرت اىافراشته كوه از اگر! زیاد اى: فرمود

چیز؟ چه براى مگر( گفتی اگر) بگذارم هاآن فرش یرو قدم یا دهم، انجام را  

.دانمنمی! فدایت به جانم: كردم عرض  

.حاجتش برآوردن یا و بند از او كردن آزاد یا مؤمنی، گرفتارى رفع براى مگر: فرمود  

 از اىخیمه در را او كه است آن كندمی اجرا شود هااین كارگزار كه كسانی مورد در خداوند كه مجازاتی ترینراحت! زیاد اى

.شود فارغ( قیامت در) خالیق حساب از تا دهدمی قرار آتش  

 متصدى خداوند و بده، قرار مؤمنت برادران به احسان مقابل در دادى انجام برایشان را كارى شدى، اینان كارگزار اگر! زیاد اى

 نهوچگ كه است تو كار مراقب خداوند نکهیا ای()دهد قرار كارها آن جبران را تو احسان و) است( احسان با كارها ۀمقابل) این

(.یكنیم عمل  

 دانست، یکسان را آنان و شما گاهآن داد، انجام برایشان كارى و شد پادشاهان این از یکی كارگزار كه شما از هركدام! زیاد اى

.هستی گودروغ و اىبسته دین به را خود تو: بگویید او به  

 آور یاد به و رسد،می تو به زورش قیامت فرداى نیز خداوند كه یادآور به رسد،می مردم به زورت كه آمد یادت به اگر! زیاد اى

.[ماندمی خودت براى گناهش ولی شود،می تمام و گذردمی بیاورى آنها سر بر هرچه كه  

 

ل   َأنَا" ریتعب نیا سلمه یاب بن ادیز كه دارد وجود احتمال نیا زین نجایا در وَءة   لِي َرج  ر  " َشْيء َظْهِري َوَراءَ  لَیَْس  وَ  ِعَیال   َعلَيَ  وَ  م 

 امام اجازه مییبگو كه است نیا حداقل ای باشد، كرده عرض السالم هیعل امام به ت،یوال قبول یبرا خود اضطرار انیب مقام در را

. كرد یتلق مطلق یا اجازه را السالم هیعل امام اجازه توانینم فلذا است، سلمه یاب بن ادیز مشابه طیشرا به منوط السالم هیعل

ل   َأیَُّما" عبارت از كه قالی ان اال اللهم مْ  ِِلََحد   تََولَی ِمْنک مْ  َرج  ول وا بَْیَنه   وَ  بَْیَنک مْ  َساَوى ث مَ  َعَماًل  ِمْنه  ْنتَِحل   َأنَْت  لَه   فَق   نیا" كََذاب م 

ْنتَِحل    او به بَیَْنه، وَ  بَْیَنک مْ  ساوِ ی   لَم اگر كه شودیم برداشت مفهوم .ستین نید خالف او كار یعنی د،یینگو كََذاب م   

: سند جهت از اما  

َسْینِ . ۱  ینیكل خیمشا یبرا یكس نکهیا مگر)ندارد یقیوتوث است مجهول یول ینیكل مرحوم خیمشا از الَْهاِشِمي   الَْحَسنِ  بْنِ  الْح 

(.ستین رشیپذ مورد اندكردهیم تیروا نقل ثقات از تنها ینیكل مرحوم امثال كه را معنا نیا معموال كه باشد، قائل عام قیتوث  

۲ . ِ  یعل رجال اگر یحت كه است، شده وارد میابراه بن یعل ریتفس دیاسان در گرچه ندارد، خاص قیتوث زین َحَماد   َأبِي بْنِ  َصالِح

 كه یتیروا چراكه ست،ین قیتوث قابل حماد یاب بن صالح نجایا در ،(است اشکال محل كه)میبدان ثقات را ریتفس در میابراه بن

.رسدینم السالم هیعل امام به و است مرسل است، شده نقل ریتفس در شانیا از  

.ندارد یقیتوث و است مجهول هم َسلََمَة، َأبِي بْنِ  ِزیَادِ . ۳  
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.ستین اتکا قابل سند جهت از تیروا دارند، وجود سند در كه یلیمجاه به توجه با نیبنابرا  

 

عهیالش لیوسا دهم تیروا  

ي   َعل ي   َأب ي َعنْ  وَ  د   َعنْ  اْْلَْشَعر  َحمَّ َنان   ابْن   َعن   نَْجَرانَ  َأب ي ابْن   َعن   الَْجبَّار   َعبْد   بْن   م  یر   َأب ي َعنْ  َحب یب   َعنْ  س   َعنْ  بَص 

ك رَ : َقالَ  ع الله   َعبْد   َأب ي ل   ع ْنَده   ذ  ه   م نْ  َرج  ل يَ  َقدْ  الْع َصابَة   َهذ  ََلیَة   و  ه   كَیَْف  َفَقالَ  و  لَی َصن یع  ْخَوان ه   إ   لَیَْس : ق ْلت   َقالَ  إ 

ل ونَ  أ ف   َقالَ  َخیْر   ع ْنَده   مْ  یَْنبَغ ي ََل  ف یَما یَْدخ  لَی یَْصَنع ونَ  ََل  وَ  لَه  مْ  إ  ْخَوان ه  . َخیْرا   إ   

یْخ   َرَواه   وَ  ه   الشَّ ْسَناد  د   َعنْ  ب إ  َحمَّ د   َعنْ  یَْحیَی بْن   َأْحَمدَ  بْن   م  َحمَّ .م ْثَله   الَْجبَّار   َعبْد   بْن   م   

: گوید بصیر ابو: تیروا ترجمه]  

الم علیه صادق امام حضور در .بود شده حکومتی كارگزاران از كه آمد میان به سخن شیعه گروه این از مردى از الس   

دارد؟ رفتارى چه( شیعیان) برادرانش با: پرسید حضرت آن  

(.كندنمی كمك آنان به و) ندارد خیرى: گفتم  

.[رسانندنمی برادرانشان به هم خیرى و نیست شایسته و جایز ایشان بر كه شوندمی كارى وارد! او بر اف: فرمود  

 

 دایپ فیتخف هاآن گناه نکهیا ای ندارد یاشکال تیوال یتول ایآ برسد اشعهیش برادران به یوال ریخ اگر كه جهت نیا از تیروا

 مجهول تیروا سند جور، حکام هیناح از صورت، نیا در منصب یتول وجواز تیحل رشیپذ فرض بر و. است مجمل كند،یم

: چراكه است  

 از هم قیتوث گرچه دارد، خیش ای ینجاش از فیتضع یدوم كه است سنان بن محمد و سنان بن عبدال ل  نیب مردد سنان ابن. ۱

 اهل كرامات و فضائل نقل كه یروات شدن محسوب یغال در خطا خاطر به را فاتیتضع گونه نیا یبرخ البته،)دارد گرید طرف

(.دهندیم حیترج فیتضع بر جا نیا در را قیتوث فلذا دانند،یم كردند،یم السالم همیعل تیب  

 قیتوث یخثعم معلل بن بیحب بله،. اندمجهول هاآن ترشیب كه دارد وجود بیحب نام با طبقه نیا در روات از یادیز تعدا. ۲

.میندار شانیا در ت،یروا سند به مربوط بیحب نیتع یبرا یلیدل یول دارد  

 

 ستین معلوم و دارد یستگیوشا انبغاء گونه هر ینف بر داللت است، ینف اقیس در نکره كه الباس رینظ نجایا در" ینبغیال" ☆

 نیا داللت فرض بر. است داشته وجود استظهار نیا زین سابقا شود،یم برداشت( حرمت نه)كراهت یمعنا آن از امروز نکهیا

.ستین اتکا قابل سند هیناح از شد انیب كه طور همان جواز، بر تیروا  
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عهیالش لیوسا ازدهمی تیروا  

د   َعنْ  وَ  َحمَّ د   َعنْ  یَْحیَی بْن   م  َحمَّ ي   َعن   َأْحَمدَ  بْن   م  یَّار  یَّا بْن   َأْحَمدَ  َعنْ  السَّ یَْدََلن ي   َزكَر  ل   َعنْ  الصَّ  م نْ  َحن یَفةَ  بَن ي م نْ  َرج 

ْسَتانَ  وَ  ب ْسَت  َأْهل   ج  :َقالَ  س   

َنة   ف ي ع َجْعَفر   َأبَا َواَفْقت   ل   ف ي ف یَها َحجَّ  الَّت ي السَّ َلَفة   َأوَّ م   خ  ْعَتص  ْلت   الْم  َناكَ  وَ  الَْمائ َدة   َعَلی َمَعه   َأنَا وَ  لَه   َفق   َجَماَعة   ه 

ْلَطان   َأْول یَاء   م نْ  ع ْلت   َوال یََنا إ نَّ  السُّ ل   ف َداكَ  ج  بُّك مْ  وَ  الْبَیْت   َأْهلَ  یََتَواَلك مْ  َرج  یَوان ه   ف ي َعَليَّ  وَ  ی ح  نْ  َخَراج   د   یَْت َرأَ  َفإ 

لَیْه   تَكْت بَ  َأنْ  ف َداكَ  الله   َجَعَلن يَ  لَيَّ  ب اْْل ْحَسان   إ  ف ه   ََل  ل ي َفَقالَ  إ  ْلت   َأْعر  ع ْلت   َفق  نَّه   ف َداكَ  ج   َمَحبَّت ك مْ  م نْ  ق ْلت   َما َعَلی إ 

ن ي ك َتاب كَ  وَ  الْبَیْت   َأْهلَ  :َفكََتب الْق ْرَطاَس  َفَأَخذَ  ع ْنَده   یَْنَفع   

ْحَمن   الله   ب ْسم  " یم   الرَّ ح  ا الرَّ نَّ  بَْعد   َأمَّ لَ  َفإ  وص  نََّما وَ  َجم یل   َمْذَهبا   َعْنكَ  َذكَرَ  َهَذا ك َتاب ي م   ف یه   َأْحَسْنَت  َما َعَمل كَ  م نْ  لَكَ  إ 

نْ  لَی َفَأْحس  ْخَوان كَ  إ  َ  َأنَّ  اْعَلمْ  وَ  إ  ر   َمَثاق یل   َعنْ  َسائ ل كَ  َجلَّ  وَ  َعزَّ  الله "الَْخْرَدل وَ  الذَّ  

ا َقالَ  ْسَتانَ  َوَرْدت   َفَلمَّ ج  لَی الَْخبَر   َسبَقَ  -س  َسیْن   إ  ي   الله   َعبْد   بْن   الْح   َفْرَسَخیْن   َعَلی َفاْسَتْقبََلن ي الَْوال ي ه وَ  وَ  النَّیَْساب ور 

یَنة   م نَ  لَیْه   َفَدَفْعت   الَْمد  َتابَ  إ  ْلت   َحاَجت كَ  َما َقالَ  وَ  َعیَْنیْه   َعَلی َوَضَعه   وَ  َفَقبََّله   الْك  یَوان كَ  ف ي َعَليَّ  َخَراج   َفق   َفَأَمرَ  د 

ه   مْ  َفَأْخبَْرت ه   ع یَال ي َعنْ  َسَألَن ي ث مَّ  َعَمل   ل ي َدامَ  َما َخَراجا   ت َؤد   ََل  َقالَ  وَ  َعن ي ب َطْرح  مْ  وَ  ل ي َفَأَمرَ  ب َمبَْلغ ه  وت َنا ب َما لَه   وَ  یَق 

َلَته   َعن ي َقَطعَ  ََل  وَ  َحیلا   َدامَ  َما َخَراجا   َعَمل ه   ف ي َأدَّیْت   َفَما َفْضل   . َماَت  َحتَّی ص   

یْخ   َرَواه   وَ  ه   الشَّ ْسَناد  د   َعنْ  ب إ  َحمَّ .نَْحَوه   َأْحَمدَ  بْن   م   

: گفت مرد آن رفتیم شمار به حنیفه بنی از كه سیستان اهل شخصی از كرد نقل صیدالنی زكریا بن احمد: تیروا ترجمه]  

 از نیز گروهی بودیم نشسته سفره سر. معتصم خالفت اول بود رفته حج به كه سالی آن در جواد حضرت با بودم همسفر من

 او مالیاتی دفتر در من است خانواده شما به ارادتمند ما شهر فرماندار شوم فدایت آقا: كردم عرض بودند، هم سلطان مأمورین

 كه طورى همان: كردم عرض. شناسمینم را او: فرمود. كند كمك من به كه بنویسی اىنامه بدانی صالح اگر مقروضم مقدارى

: نوشت چنین گرفته دست به كاغذى است سودمند من براى شما ىنامه است شما خانواده به ارادتمندان از او دادم توضیح

 تو براى مأموریت این از قدر آن بدان هستی، پسندیده مذهبی داراى كه كرد نقل من نامه آوردنده الرحیم الرحمن ال ل  بسم

 كرد خواهد بازخواست تو از عزیز خداى كه بدان باش، نیکوكار خود برادران به نسبت كنی، نیکی مردم به كه بود خواهد بهره

. سپنجی دانه و كوچك ذره یك از حتی  

 بود كرده حاصل اطالع نامه جریان از قبال بود فرماندار و والی كه نیشابورى ال ل  عبد بن حسین شدم كه سیستان وارد: گفت

 دارم مالیاتی یك: گفتم دارى؟ حاجت چه: گفت. گذاشت چشم روى و بوسید دادم، او به را نامه آمد من استقبال به فرسخ دو

 بعد! نده یمالیات باشم فرماندار من وقتی تا: گفت و ببرند بین از را آن داد دستور شده یادداشت آن مبلغ تو دفتر در كه

 به یدیگر مبالغ اضافه به نمودیم تأمین را آنها و من مخارج كه مقدارى گفتم را آنها تعداد دارى؟ فرزند و زن چقدر: پرسید

.[رفت دنیا از تا نبودم بهرهبی او بخشش و عنایت و لطف از و ندادم یخراج بود زنده او وقتی تا بخشید، من  
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ل   َعنْ )است مرسل تیروا  عالوه به(. است یكس چه مقصود ستین معلوم كه ِسِجْستَانَ  وَ  ب ْستَ  َأْهلِ  ِمنْ  َحنِیفَةَ  بَنِي ِمنْ  َرج 

 امام نکهیا از است ممکن اگرچه داللت جهت از. است نشده ذكر هاآن یبرا یخاص قیتوث و اندمجهول هم یدالنیص و یاریس

 كردند دییتا را منصب نیا در خدمت ینحو به یحت و نکردند اعتراض شانیا به نامه در منصب یتصد به نسبت السالم هیعل

 رشیپذ فرض بر. است زنده هیتق احتمال السالم هیعل جواد امام خاص طیشرا و مجلس در سلطان عمله حضور به توجه با یول

.است یباق همچنان یسند اشکال داللت،  

 

عهیالش لیوسا دوازدهم تیروا  

ة   َعنْ  وَ  یَاد   بْن   َسْهل   َعنْ  َأْصَحاب َنا م نْ  ع دَّ د   بْن   َأْحَمدَ  َعنْ  ز  َحمَّ ق ي   م   َعنْ [ البرقي محملد بن أحمد -المصدر في] الْبَار 

د   َأب ي بْن   َعل ي   بَْراه یمَ  َعنْ [ راشد بن عليل  أبي -التهذیب في] َراش  ي   بْن   إ  ْند  ار   بْن   ی ون َس  َعنْ  الس   -المصدر في] َعمَّ

َب ي َوَصْفت  : َقالَ [ حماد بن یونس ول   َمنْ  ع الله   َعبْد   ْل  ْلَطان   َعَملَ  یَْعَمل   م مَّنْ  اْْلَْمر   ب َهَذا یَق  َذا َفَقالَ  السُّ ل ونَ  َول وك مْ  إ   ی ْدخ 

ك مْ  ف ي یَْنَفع ونَك مْ  وَ  الْم ْرَفقَ  َعَلیْك م   مْ : ق ْلت   َقالَ  َحَوائ ج  مْ  وَ  یَْفَعل   َمنْ  م ْنه  مْ  َذل كَ  یَْفَعلْ  لَمْ  َمنْ  َقالَ  یَْفَعل   ََل  َمنْ  م ْنه   م ْنه 

وا ئَ  م ْنه   َفابَْرء  . م ْنه   الله   بَر   

د   َحمَّ ه   الَْحَسن   بْن   م  ْسَناد  د   َعنْ  ب إ  َحمَّ وبَ  بْن   م  .م ْثَله   یَْعق   

ار بن یونس:  تیروا ترجمه] :گوید عم   

الم علیه صادق امام براى  كار نیز حکومتی دستگاه در - است امامت به قائل كه - دوستان از شخصی كه دادم توضیح الس 

.كندمی  

دهد؟می انجام را شما كارهاى و كندمی كمك شما به آیا: فرمود  

.كنندنمی كمك نیز برخی و كنندمی كمك برخی: گفتم  

.[است جسته بیزارى او از نیز خداوند بجویید؛ بیزارى كنندنمی كمك شما به كه هركدام از: فرمود  

 

مْ  َذلِكَ  یَفَْعلْ  لَمْ  َمنْ " عبارت از كه دارد منصب قبول جواز بر داللت یصورت در تیروا وا ِمْنه   مفهوم" مِْنه ال ل   بَِرئَ  مِْنه   فَابَْرء 

 با رفق صورت در منصب قبول نیبنابرا و منه، ال ل  برئ ما منه تبرءوا فال منهم ذلک فعلی لم من مییبگو یعنی میكن برداشت

 امام چراكه است، مطلق ر،یخ ای باشد مضطر شخص كه جهت نیا از هم تیروا ظاهر)است جائز آنان حوائج یوقضا نیمومن

 اعتماد قابل تیروا یسند جهت از یول ستین دیبع تیروا از مطلب نیا برداشت اگرچه(. اندنکرده انیب یاستفصال السالم هیعل

.ستین  
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:یسند جهت از یبررس  

. است معتبر و حیصح یكاف عده. ۱  

(.رندیپذینم را شانیا وثاقت هم یا وعده! سهل سهل یف االمر ندیگویم یبرخ)است اختالف مورد ادیز بن سهل. ۲  

 در كه یبرق محمد بن احمد گرید یبرخ و اندكرده ذكر یبارق محمد بن احمد یبرخ است متفاوت سند در یكاف نسخ. ۳

.ستین اتکا قابل سند جهت نیا از لذا است، مجهول اول صورت  

 اول صورت در كه اندكرده ضبط راشد بن یعل یاب صورت به یبرخ و است مختلف زین راشد یاب بن یعل مورد در نسخ. ۵

.است مخدوش زین جهت نیا از سند اعتبار و است مجهول  

.نشد دایپ شانیا یبرا یقیتوث و است مجهول یسند بن میابراه. ۴  

.است مجهول صورت دو هر در زین آمده نسخ یبرخ در حماد بن ونسی صورت به كه عمار بن ونسی. ۶  

.ستین اعتماد قابل سند جهت از تیروا دارد وجود سند در كه یلیومجاه دیترد با ن،یبنابرا  

 

 یبرا یحیترج اند،شده مطبوع كه كتب نیا خود و... و بیتهذ ،یكاف از لیوسا صاحب نسخه نیب نسخ اختالف صورت در ☆

.میندار كدامچیه  

 

عهیالش لیوسا زدهمیس تیروا  

ه   وَ  ْسَناد  د   َعنْ  ب إ  َحمَّ بَْراه یمَ  َعنْ  َمْحب وب   بْن   َعل ي   بْن   م  ي   إ  ي   َعن   النََّهاَونْد  یَّار  ور   ابْن   َعن   السَّ ْمه  ه   وَ  ج   َأْصَحاب َنا م نْ  َغیْر 

: َقالَ   

يُّ  كَانَ  وَ  وَ  النََّجاش  ل   ه  َهاق ین   م نَ  َرج  َس  وَ  اْْلَْهَواز   َعَلی َعام ل   الدَّ َب ي َعَمل ه   َأْهل   بَْعض   َفَقالَ  -َفار   هیعل الله   َعبْد   ْل 

یَوان   ف ي إ نَّ  -السلم ي   د  ین   م مَّنْ  ه وَ  وَ  َخَراجا   َعَليَّ  النََّجاش  نْ  ب َطاَعت كَ  یَد  لَیْه   َفكََتبَ  َقالَ  ك َتابا   لَه   تَكْت بَ  َأنْ  َرَأیَْت  َفإ   إ 

:ك َتابا    

ْحَمن   الله   ب ْسم  " یم   الرَّ ح  رَّ  الرَّ كَ  َأَخاكَ  س  رَّ "الله   یَس   

ا ه   ف ي ه وَ  وَ  َعَلیْه   َوَردَ  َفَلمَّ ا َمْجل س  َتابَ  نَاَولَه   َخَل  َفَلمَّ  َوَضَعه   وَ  َفَقبََّله   السلم هیعل الله   َعبْد   َأب ي ك َتاب   َهَذا لَه   َقالَ  وَ  الْك 

یَوان كَ  ف ي َخَراج   َعَليَّ  َفَقالَ  َحاَجت كَ  َما َقالَ  ث مَّ  َعیَْنیْه   َعَلی ْرَهم   آََلف   َعَشَرة   ه وَ  ق ْلت   ه وَ  كَمْ  لَه   َقالَ  د   كَات بَه   َفَدَعا َقالَ  د 

 آََلف   ب َعَشَرة   لَه   َفَأَمرَ  َقالَ  نََعمْ  َقالَ  َسَرْرت كَ  َهلْ  َقالَ  ث مَّ  ل َقاب ل   لَه   ی ْثب َتَها َأنْ  َفَأَمَره   م ْثَله   َأْخَرجَ  ث مَّ  َعْنه   ب َأَدائ َها َفَأَمَره  

ْرَهم   ع ْلت   نََعمْ  َقالَ  َسَرْرت كَ  َهلْ  لَه   َفَقالَ  أ ْخَرى د  یَة   لَه   َأَمرَ  ث مَّ  ب َمْركَب   لَه   َفَأَمرَ  َداكَ ف   ج  َلم   وَ  ب َجار   ك ل   ف ي ث یَاب   تَْخت   وَ  غ 



 

8 

 

ول   َذل كَ  ي الْبَیْت   َهَذا َفْرَش  اْحم لْ  لَه   َقالَ  َفَرغَ  َحتَّی َزاَده   نََعمْ  َقالَ  َفك لََّما َسَرْرت كَ  َهلْ  یَق  ینَ  ف یه   َجال سا   ك ْنت   الَّذ   ح 

لَيَّ  َدَفْعَت  لَيَّ  اْرَفعْ  وَ  ف یه   َمْوََليَ  ك َتابَ  إ  كَ  َجم یعَ  إ  ل   َخَرجَ  وَ  َفَفَعلَ  َقالَ  َحَوائ ج  ج  لَی َفَصارَ  الرَّ  َذل كَ  بَْعدَ  ع الله   َعبْد   َأب ي إ 

ثَه   یث   َفَحدَّ ْجَهت ه   َعَلی ب الَْحد  ر   َفَجَعلَ " و  ل   لَه   َفَقالَ "َ َفَعل ب َما یَْسَتبْش  ج  ول   ابْنَ  یَا الرَّ كَ  َقدْ  كََأنَّه   -الله   َرس   ب ي َفَعلَ  َما َسرَّ

:َقالَ   

َ  َسرَّ  لََقدْ  الله   وَ  إ ي" ولَه   وَ  الله ".َرس   

د]ترجمه روایت:   از یمرد. داشت عهده به را فارس و اهواز یفرماندار و بود ثروتمندان از یکی ینجاش: گفت جمهور بن محم 

الم هیعل صادق حضرت خدمت هیناح آن  شما به ارادتمند و عهیش یمرد او بدهکارم یبنجاش یاتیمال من: كرد عرض. دیرس الس 

الم هیعل صادق امام. یسیبنو او یبرا یا نامه یبدان صالح اگر است :نوشت یا نامه الس   

. كند خشنود را تو خدا تا كن خشنود را برادرت: ال ل  سرکی اخاک سر   میالرح الرحمن ال ل  بسم  

 هیعل صادق حضرت نامه نیا: گفت داده باو را نامه بعد شد خلوت تا كرد صبر رفت فرماندار شیپ شد محل آن وارد یوقت

الم  چقدر: دیپرس كارم،بده یاتیمال: گفت ؟یدار یحاجت چه: گفت. گذاشت چشم یرو بر و دیبوس را نامه ینجاش. است الس 

 دستور و آرد رونیب دفتر از را آن و بپردازد او طرف از تا داد دستور او به و خواست را خود یمنش. درهم هزار ده: گفت است؟

. شوم تیفدا ،یآر: گفت ؟یشد خوشحال: گفت او به سپس سد،یبنو او یبرا را مبلغ نیهم برابر هم ندهیآ سال یبرا داد

: گفتیم دادیم كه را كدام هر لباس؛ صندوق کی و دادند او به یزیكن و غالم و یسوار اسب چند داد دستور فرماندار

 فرش: گفت. شد تمام تا افزودیم شتریب باز ،یآر دادیم جواب او چه هر شوم تیفدا بله: گفتیم جواب در كردم؟ شادمانت

 اگر نیا از بعد. باشد تو مال ببر بردار یداد من به را صادق حضرت نامه آن یرو در و میبود نشسته كه را اتاق نیهم یها

 شرح مفصل طور به را انیجر و دیرس صادق حضرت خدمت یمدت از بعد. رفت و كرد قبول. بده خبر من به یداشت یاجیاحت

الم هیعل امام. داد . كرد خرسند را شما او كار نکهیا مثل ال ل  رسول ابن ای: كرد عرض مرد آن. شدیم شاد وستهیپ او كار از الس 

.[نمود خرسند زین را امبریپ و خدا قسم خدا به یآر: فرمود  

 

 تیروا چراكه كرد را جور حکام از منصب قبول جواز استفادده تیروا از یكل یقاعده کی عنوان به توانینم یدالل جهت از

 به را تیمسئول نیا یریتبر هر به كه)پست صاحب قیتشو مقام در صرفا بلکه ستین آن قبول وجه و منصب اخذ دییتا به ناظر

.است یمانیا برادران به خدمت به( است گرفته عهده  

 

:یسند یبررس  

.دارد فیتضع ینهاوند میابراه. ۱  

.است مجهول یاریس. ۲  



 

0 

 

 فیتضع ای باشد شخص خود فیتضع مقصود دارد احتمال كه ث،یالحد یف فیضع است گفته جمهور ابن مورد در ینجاش. ۳

.باشد میابراه بن یعل ریتفس رجال قیتوث به قائل یكس نکهیا مگر ندارد یقیتوث حال هر در یول. است كرده نقل كه یثیاحاد  

 

:جهینت  

 .نشد دایپ مطلق نحو به جور حکام منصب قبول جواز اثبات یبرا یا والدالله السند حیصح تیروا كنون تا
 

 

 

 

 

 


