
 

1 

 

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

 60/60/1900 تاریخ: بررسی مشروعیت شخصیت حقوقی دولت نامشروع)ادامه روایات جواز قبول منصب( موضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          

 

 بسم ال ل الرحمن الرحیم وصلی ال ل علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین
 

ِة بَاُب َجَواِز الِْوََلیَ دال بر جواز قبول منصب در باب  چهل وششم وسایل الشیعه از ابواب ما یکتسب به)بحث در بررسی روایات 

فْعِ َعْنُهْم َو الَْعَمِل بِالَْحقِّ بَِقْدِر اْْلِْمکَان( به ترتیب ب  :مود که به روایت چهاردهم آن رسیدیِمْن ِقبَِل الَْجائِِر لَِنفْعِ الُْمْؤِمنِیَن َو الدَّ

 

 روایت چهاردهم وسایل الشیعه:

اِء ِإلَی َأبِي الَْحَسِن ع ِد بِْن ِعیَسی الُْعبَْیِديِّ قَاَل: کَتََب َأبُو ُعَمَر الَْحذَّ ِه  -َو َعْنُه َعْن ُمَحمَّ َو قََرْأُت الِْکتَاَب َو الَْجَواَب بَِخطِّ

ََلِء َو َأنَُّه َصیََّر ِإلَْیِه ُوُقوفاً َو َمَواِریَث بَْعِض ُولِْد الَْعبَّاِس َأْحَیاًء َو َأْمَواتاً َو َأْجَرى یُْعلُِمُه َأنَُّه کَاَن یَْختَلُِف ِإلَی بَْعِض ُقَضاِة َهؤُ 

َ َأْن ََل یَْدُخلَ  ل ي اْْلََمانََة ِإلَْیِهْم ثُمَّ ِإنَُّه بَْعُد َعاَهَد ال  َعَمٍل َو َعلَْیِه َمئُونٌَة َو قَْد تَلَِف َأکْثَُر  لَُهْم فِي َعلَْیِه اْْلَْرَزاَق َو َأنَُّه کَاَن یَُؤدِّ

الَْحاِل فَِإنَُّه ُمْنتَِظٌر َأْمَرَك ِفي َذلَِك فََما تَْأُمُر بِِه فَکَتََب  َما کَاَن ِفي یَِدِه َو َأَخاُف َأْن یَْنکَِشَف َعْنُه َما ََل یُِحبُّ َأْن یَْنکَِشَف ِمنَ 

ُ یَْعلَُم َو نَْحُن َما َأنَْت َعلَْیهِ  ع ِإلَْیِه ََل َعلَْیَك َو ِإنْ   .1َدَخلَْت َمَعُهُم ال ل
 990ص 0منبع وسایل: تهذیب اْلحکام )تحقیق خرسان(، ج

محمد بن  عن محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن محمد بن الحسن: بر اساس جامع اَلحادیث نور سند بازسازی شده

 و قرأت الکتاب و الجواب بخطه ... فکتب ع أبي الحسن علی بن محمد الهادی ع ء إلیقال کتب أبو عمر الحذا عیسی العبیدي

 بررسی سندی: 

 صحیح است.  . سند شیخ به محمد بن علي بن محبوب1

 . محمد بن عیسی العبیدي از ثقات است.2

 . أبو عمر الحذاء مجهول است.9

 السالم است.. مقصود از أبي الحسن امام علی بن محمد هادی علیه 4

گوید: نامه امام هادی علیه نتیجه: روایت موثقه است و از جهت سندی اشکالی ندارد، چراکه محمد بن عیسی العبیدي می

ِه(السالم را دیدم)  ند.ز. بنابراین مجهول بودن نویسنده)أبو عمر الحذاء( به وثاقت سند آسیبی نمیقََرْأُت الِْکتَاَب َو الَْجَواَب بَِخطِّ

 ی دَللی:بررس

َعلَْیِه َمئُونٌَة َو قَْد تَلَِف َأکْثَُر َما کند)با توجه به این که سائل وضعیت خود را در شرایط اضطرار اقتصادی و امنیتی بیان می

مل سلطان یرای سائل، به توان از تجویز عالَْحاِل(، نمی کَاَن ِفي یَِدِه َو َأَخاُف َأْن یَْنکَِشَف َعْنُه َما ََل یُِحبُّ َأْن یَْنکَِشَف ِمنَ 

رسد باب مناسب ای برای جواز عمل سلطان برداشت کرد. به نظر مینحو مطلق)شامل حالت اضطرار واختیار( قاعده
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ُروَرِة َو )وسایل از ابواب ما یکتسب بهچهل وهشتم این روایت، باب  َواِز الَْخْوِف َو جَ بَاُب َجَواِز قَبُوِل الِْوََلیَِة ِمْن ِقبَِل الَْجائِِر َمَع الضَّ

م  ( باشد.ِإنْفَاِذ َأْمِرِه بَِحَسِب التَّقِیَِّة ِإَلَّ فِي الَْقتِْل الُْمَحرَّ

 

 روایت پانزدهم وسایل الشیعه:
ْن مَ  بِي َجْعفٍَر ع قَاَل َسِمْعتُُه یَُقولُ َو بِِإْسَناِدِه َعِن الَْحَسِن بِْن َسعِیٍد َعْن بَْعِض َأْصَحابَِنا َعْن َسیِْف بِْن َعِمیَرَة َعْن َأبِي َحْمَزَة َعْن أَ 

ْمَناُه ِمْن َذلَِك فَُهَو لَ  الِِمیَن فَُهَو لَُه َحاَلٌل َو َما َحرَّ  .1ُه َحَرامٌ َأْحلَلَْنا لَُه َشْیئاً َأَصابَُه ِمْن َأْعَماِل الظَّ

َرَجاِت َعْن َأحْ  فَّاُر فِي بََصائِِر الدَّ ُد بُْن الَْحَسِن الصَّ ٍد َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسِعیٍد نَْحَوهُمَحمَّ  .َمَد بِْن ُمَحمَّ

 191ص 4جتهذیب اْلحکام )تحقیق خرسان(، منبع وسایل: 

أبي  سیف بن عمیرة عن بعض أصحابنا عن الحسین بن سعید اَلهوازی عن بإسناده عن سند بازسازی شده: محمد بن الحسن

 قال سمعته یقول أبي جعفر محمد بن علی الباقر ع نحمزة)ثابت بن دینار ابوحمزه الثمالی( ع

 بررسی سندی:

 . سند شیخ به حسن بن سعید و برادرش حسین بن سعید صحیح است.1

شود( که به خاطر مجهول بودن باعث ارسال . مقصود از تعبیر بعض اصحابنا، بعضی از شیعیان است)شامل یک نفر هم می2

 هم با توجه به عبارت َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسِعیٍد نَْحَوه این اشکال وجود دارد(.شود)در سند دوم روایت روایت می

 . سیف بن عمیره ثقه است.9

 . ظاهرا مراد از ابی حمزه، ابی حمزه ثمالی است که ثقه هستند.4

 نتیجه: روایت مرسله است و از جهت سندی قابل اتکا نیست.

 بررسی داللی:

ده برای جواز عمل سلطان نیست و صرفا بیان گستره اختیارات امام را در مورد تحلیل و تحریم روایت در مقام بیان یک قاع

 کند.تصرف در اموال حکومتی)مثل اموال مجهول المالک و اموال عمومی وانفال( را می

 

 روایت شانزدهم وسایل الشیعه:
ِ بُْن َجْعفٍَر فِي ُقْرِب اْْلِْسَناِد َعْن ُمَحمَّ  ل َأبِي  َأنَُّه کَتََب ِإلَی ِد بِْن ِعیَسی َعْن َعلِيِّ بِْن یَْقِطیٍن َأْو َعْن َزیٍْد َعْن َعلِيِّ بِْن یَْقِطینٍ َعبُْد ال 

لَْطاِن َو کَاَن َوِزیراً لَِهاُرونَ  ا َأنَا َعلَْیِه مِْن َعَمِل السُّ ُ ِفَداَك َهَربُْت ِمْنُه فَِإْن َأِذنَْت َجَعلَ  -الَْحَسِن ُموَسی ع َأنَّ قَلْبِي یَِضیُق ِممَّ ل نِي ال 

َ َأْو کََما قَالَ  ل  .2فََرَجَع الَْجَواُب ََل آَذُن لََك بِالُْخُروجِ ِمْن َعَملِِهْم َو اتَِّق ال 

 963الحدیثة( ص  -قرب اْلسناد )ط منبع وسایل: 

 عبید عن محمد بن عیسی اْلسناد عنبر اساس جامع اَلحادیث نور: عبد ال ل بن جعفر الحمیری في قرب  سند بازسازی شده

 ... فرجع الجواب أبي الحسن موسی بن جعفر الکاظم ع أنه کتب إلی علي بن یقطین

 بررسی سندی:

 . ظاهرا خود صاحب وسایل سند معتبری به قرب اَلسناد عبدال ل بن جعفر دارند.1
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ِد بِْن ِعیَسی در صدر سند یقطینی باشد که ثقه است، نه محمد . با توجه به راوی و مروی عنه به احتمال قوی مراد از ُمَحمَّ 2

 بن عیسی بن سعد که مجهول است. 

. مراد از زید معلوم نیست و بعید است مقصود زید شحام باشد چراکه ایشان از اصحاب امام صادق علیه السالم هستند و بعید 9

 کنند.است که با یک واسطه از امام کاظم عیه السالم نقل روایت 

نتیجه: بنابراین اگرچه سند در ابتدا تا علی بن یقطین صحیح است ولی چون زید که مجهول است با "او" به محمد بن عیسی 

 عطف شده است، روایت اشکال سندی دارد.

 بررسی داللی:

استفاده  فت بنابراینتوان خصوصیت ایشان را نادیده گرروایت در مقام بیان یک حکم وَلیی برای علی بن بقطین است لذا نمی

 از روایت به عنوان یک حکم عام در غیر محل خود است.

شود و معادل آن "یا چیزی شبیه نکته ای از مقرر: ظاهرا تعبیر "او کما قال" در مقام بیان تردید در نقل عین لفظ استفاده می

 باشد.آن را فرمودند" می

 

 روایت هفدهم وسایل الشیعه:

يُّ ِفي تَ  ِل ابِْن َمْریََم الْکَاتِبِ الَْعیَّاشِِ یِرِه َعْن ُمفَضَِّ ِ ع َو قَْد ُأِمْرُت َأْن ُأْخِرَج لِبَنِي َهاِشٍم َجَوائَِز فَلَْم  فْسِِ قَاَل: َدَخلُْت َعلَی َأبِي َعبِْد ال ل

ا ُأِمَر لَُهْم فَنَ  َألَنِي َعمَّ ي فََوثَبُْت ِإلَْیِه فَسَِ َماِعیَل َهاُهَنا َشْیئاً فَُقلُْت َهَذا الَِّذي َأْعلَْم ِإَلَّ َو ُهَو َعلَی َرْأسِِ اَولْتُُه الِْکتَاَب فََقاَل َما َأَرى ِْلِسِْ

َ تََعالَی یَقُ َعلَی َأْصَحابَِك فَِإنَّ ا ِإلَْیَنا ثُمَّ ُقلُْت ُجِعلُْت ِفَداَك قَْد تََرى َمکَانِي ِمْن َهُؤََلِء الَْقْوِم فََقاَل انُْظْر َما َأَصبَْت فَُعْد بِهِ  َخَرجَ  ل ِإنَّ  ولُ ل 

یِّئاتِ   .1الَْحَسناِت یُْذِهبَْن السَّ

 109ص 2منبع وسایل: تفسیر عیاشی ج

  بررسی سندی:

 روایت مرسل است. به عالوه این که مفضل بن مریم مجهول است.

  بررسی داللی:

اگرچه در اینجا نیز قضِیه شخصیه است فلذا احتمال دارد شخص در حالت اضطراری مشئولیت قبول کرده باشد ولی با توجه 

صب شود در قبول منبه اینکه امام صِادق علیه السالم با قرائت آیه اشاره به سیئه بودن عمل سلطان دارند، ممکن است گفته 

بران دهد جالیه(. بنابراین ممکن است گفته شود بیان حضرت به ایشان نشان می در حالت اضِطرار نبوده است)رفع ما اضطروا

 عمل سلطان با حسنات)احسان به مومنین( کافی است یعنی در این صورت حرمتی ندارد.

ِِعیب "الکاتب" با ذکر نکته ِِل بن مزید اخی ش ِِی در رجال خود)اختیار معرفه الرجال( ذیل مفض ای از مقرر: این روایت را کش
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 راویان سند آورده است. چه در سند کشی و چه در تفسیر عیاشی نرم افزار نور راوی مفضل بن مزید است نه مفضل بن مریم.

ثَنِي َجْعفَُر بُْن سند مطابق رجال کشی)مقصود از محمد بن مسعود صاحب تفسیر عیاشی است(:  ُد بُْن َمْسُعوٍد، قَاَل َحدَّ ُمَحمَّ

 ِ ثَن ِل بِْن َمْزیٍَد َأِخي ُشَعیْ  -يَأْحَمَد، قَاَل َحدَّ ِد بِْن َعلِيٍّ َو غَْیِرِه، َعِن ابِْن َأبِي ُعَمْیٍر، َعْن ُمفَضَّ ، َعْن ُمَحمَّ ٍب الْکَاتِِب، قَاَل: الَْعْمَرکِيُّ

ِ )ع(...  َدَخَل َعلَيَّ َأبُو َعبِْد ال ل

 

ال به برخی دیگر از روایات مربوطه که به صورت روایات این باب از وسایل الشیعه از نظر سندی و دَللی بررسی شد. ح

کنیم. تعبیر صاحب وسایل در بابی که بررسی ، مراجعه می(َأبَْواُب َما یُکْتََسُب بِهپراکنده در همین ابواب وسایل آمده است)

َم َما یَُدلُّ َعلَی َذلِكَ کردیم، این است:   .هَو یَْأتِي َما یَُدلُّ َعلَیْ  َأقُوُل: َو تََقدَّ

 

الِِمیَن َو َمَحبَِّة بََقائِِهم44روایت چهارم از باب    ( از ابواب ما یکتسب به )بَاُب تَْحِریِم ُصْحبَِة الظَّ

ِد بِْن َأْحَمَد َعْن َأْحَمَد بِْن الَْحَسِن َعْن َأبِیِه َعْن ُعثَْماَن بِْن ِعیَسی َعْن ِمْهَراَن بْ  ِد بْنِ َو َعْنُه َعْن ُمَحمَّ َأبِي نَْصٍر َعْن َأبِي َعبِْد  ِن ُمَحمَّ

ِ ع قَاَل َسِمْعتُُه یَُقولُ  ُ َعزَّ َو َجلَّ بِِه َعِن الُْمْؤِمنِیَن َو ُهَو َأقَلُُّهْم َحظ   ال ل ل اً فِي اْْلِخَرِة یَْعنِي َأقَلَّ َما مِْن َجبَّاٍر ِإَلَّ َو َمَعُه ُمْؤِمٌن یَْدفَُع ال 

اً بُِصحْ   .1بَِة الَْجبَّارِ الُْمْؤِمنِیَن َحظ 

ِد بِْن َأْحَمَد ِمثْلَه ْیُخ بِِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ  .َو َرَواُه الشَّ

 990ص 0: جتهذیب اْلحکام )تحقیق خرسان(،  111ص 3اسالمیه( ج-منبع وسایل: کافی)ط

محمد بن أحمد بن یحیی  العطار عن محمد بن یحیی عن بر اساس جامع اَلحادیث نور: محمد بن یعقوب سند بازسازی شده

 الکالبی  عثمان بن عیسی عن الحسین بن سعید اَلهوازی عن أحمد بن الحسین بن سعید اَلهوازی بن عمران اَلشعری عن

 جعفر بن محمد الصادق قال سمعته یقول مهران بن محمد بن أبي نصر عن عن

 بررسی سندی:

 کنند.مرحوم کلینی از محمد بن یحیی که از ثقات هستند نقل روایت می . مراد از "و عنه" با توجه به قبل این است که1

 "محمد بن احمد" مشترک بین چند نفر است که برخی ثقه نیستند، فلذا سند از این جهت دچار اشکال است.. 2

 . ظاهرا مراد از "احمد بن حسن"، احمد بن حسن فضال باشد که هم ایشان و هم پدرشان ثقه هستند.9

اند ولی شیخ وثاقت او را پذیرفته است)یعنی با اینکه در اعتقادیات منحرف "عثمان بن عیسی" با اینکه از مشایخ واقفیه بوده. 4

 اند در نقل روایت مورد اعتماد هستند(.بوده

 . "مهران بن محمد بن ابی نصر" مجهول است و توثیقی ندارد. 3

مام علیه السالم و مردد بودن محمد بن احمد بین ثقات وغیر ثقات، قابل اتکا نتیجه: سند با توجه به مجهول بودن راوی از ا

 نیست.

ای از مقرر: در کافی نرم افزار به جای احمد بن حسن، "احمد بن الحسین" آمده است و سند شیخ از روایت در تهذیب نرم نکته

ُد بُْن َأْحَمَد َعْن َأْحَمَد  ٍد َعْن افزار به این صورت آمده است: ُمَحمَّ بِْن الُْحَسْیِن َعْن َأبِیِه َعْن ُعثَْماَن بِْن ِعیَسی َعْن ِمْهَراَن بِْن ُمَحمَّ

ِ ع قَاَل َسِمْعتُُه یَُقول  َأبِي بَِصیٍر َعْن َأبِي َعبِْد ال ل
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 بررسی داللی:

-َل خبر از واقعیتی را بیان میظاهرا روایت در مقام بیان یک قاعده کلی در جواز قبول منصب برای مومنین نیست، بلکه اجما

 ها به خاطر اضطرار باشد.کند، فلذا با این معنا هم سازگار است که قبول مسئولیت از ناحیه آن

 

 ( از ابواب ما یکتسب به )بَاُب تَْحِریِم الِْوََلیَِة ِمْن ِقبَِل الَْجائِِر ِإَلَّ َما اْستُثْنِي43روایت نهم از باب 

ُد بُْن ِإْدرِ  ٍد عُمَحمَّ َجاِل َعْن َأبِي الَْحَسِن َعلِيِّ بِْن ُمَحمَّ َرائِِر نَْقاًل مِْن کِتَاِب َمَسائِِل الرِّ َد بَْن َعلِيِّ بِْن ِعیَسی  یَس فِي آِخِر السَّ َأنَّ ُمَحمَّ

َوالِِهْم َهْل فِیِه ُرْخَصٌة فََقاَل َما کَاَن الَْمْدَخُل ِفیِه بِالَْجبِْر َو الَْقْهِر َو َأْخِذ َما یُتََمکَُّن ِمْن َأمْ  -کَتََب ِإلَیِْه یَْسَألُُه َعِن الَْعَمِل لِبَنِي الَْعبَّاِس 

ُ قَابُِل الُْعْذِر َو َما َخاَل َذلَِك فََمکُْروٌه َو ََل َمَحالََة قَلِیُلُه َخْیٌر ِمْن کَثِیِرِه َو َما یُکَفَّرُ  ل َدیِْه ُه َو یَُسبَُّب َعلَی یَ بِِه َما یَلَْزُمُه ِفیِه َمْن یَْرُزقُ  فَال 

خُ  َك ِفیَنا َو فِي َمَوالِیَنا قَاَل )فَکَتَبُْت ِإلَْیِه( فِي َجَواِب َذلَِك ُأْعلُِمُه َأنَّ َمْذَهبِي ِفي الدُّ بِیِل إِلَی ِإْدَخاِل َما یَُسرُّ وِل فِي َأْمِرِهْم ُوُجوُد السَّ

ِه َو انْبَِساِط الْ  بَ َیِد فِي التََّشفِّي ِمْنُهْم بَِشيْ الَْمکُْروِه َعلَی َعُدوِّ بِِه ِإلَْیِهْم فََأَجاَب َمْن فََعَل َذلَِك فَلَیَْس َمْدَخُلُه فِي الَْعَمِل َحَراماً ٍء َأْن نَُقرَّ

 .1بَْل َأْجراً َو ثََواباً 

 319، ص: 9السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي )و المستطرفات(، جمنبع وسایل: 

 ت مرسله است.روای بررسی سندی:

  بررسی داللی:

"مکروه" در لسان روایات به معنای اصطالحی امروزی آن نیست بلکه به معنای حرام است. ظاهر روایت این است که نفوذ در 

 ها اشکالی ندارد.حکومت جائر به قصد ضرر زدن به آن

 

ُروَرِة َو الَْخْوِف َو َجَواِز ِإنْفَاِذ َأْمِرِه بَِحسَ )41روایت اول از باب  ِب التَّقِیَِّة ِإَلَّ فِي الَْقتِْل بَاُب َجَواِز قَبُوِل الِْوََلیَِة مِْن ِقبَِل الَْجائِِر َمَع الضَّ

م  ( از ابواب ما یکتسب به الُْمَحرَّ

ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن َعلِيِّ بِْن ِإبَْراِهیَم عَ  َضا ع ُمَحمَّ ْن َأبِیِه َعْن َعلِيِّ بِْن الَْحکَِم َعِن الَْحَسِن بِْن الُْحَسیِْن اْْلَنْبَاِريِّ َعْن َأبِي الَْحَسِن الرِّ

ا کَاَن فِي آِخِر کِتَاٍب کَتَ  لَْطاِن فَلَمَّ قِي یِْه َأْذکُُر َأنِّي َأَخاُف َعلَی َخْیِط ُعنُ بْتُُه ِإلَ قَاَل: کَتَبُْت ِإلَْیِه َأْربََع َعْشَرَة َسَنًة َأْستَْأِذنُُه ِفي َعَمِل السُّ

لَْطاَن یَُقوُل لِي ِإنََّك َراِفِضي   فْضِ  -َو َأنَّ السُّ لَْطاِن لِلرَّ  ابَكَ فَکَتََب ِإلَيَّ َأبُو الَْحَسِن ع فَِهْمُت کِتَ  -َو لَْسَنا نَُشكُّ فِي َأنََّك تََرکَْت الَْعَمَل لِلسُّ

ِ َو َما َذکَْرَت مَِن   ص ثُمَّ تَُصیُِّر َأْعَوانََك َو الَْخْوِف َعلَی نَفِْسَك فَِإْن کُْنَت تَْعلَُم َأنََّك ِإَذا ُولِّیَت َعِملَْت فِي َعَملَِك بَِما َأَمَر بِِه َرُسوُل ال ل

 .2یَن َحتَّی تَکُوَن َواِحداً مِْنُهْم کَاَن َذا بَِذا َو ِإَلَّ فاََل ٌء َواَسْیَت بِِه فَُقَراَء الُْمْؤِمنِ کُتَّابََك َأْهَل مِلَّتَِك َو ِإَذا َصاَر ِإلَیَْك َشيْ 

ِد بِْن یَْعُقوبَ  ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ  .نَْحَوه ُمَحمَّ

 993، ص: 0تهذیب اْلحکام )تحقیق خرسان(، ج، 111، ص: 3اْلسالمیة(، ج -منبع وسایل: الکافي )ط 

 بن الحسین اَلنباری مجهول است فلذا سند از این جهت مبتال به اشکال است. حسن بررسی سندی:

اوَل روایت ناظر به وضعیت سائل یعنی فرض اضطرار امنیتی است، ثانیا تجویز عمل سلطان مشروط به عمل  بررسی داللی:

 ومنین است.مطابق شرع و کمک گرفتن از اهل ملت به عنوان کاتتبین و عاملین و کمک کردن به فقرای م

 

ُروَرِة َو الَْخْوِف َو َجَواِز ِإنْفَاِذ َأْمِرِه بَِحسَ )41روایت دوم از باب  ِب التَّقِیَِّة ِإَلَّ فِي الَْقتِْل بَاُب َجَواِز قَبُوِل الِْوََلیَِة مِْن ِقبَِل الَْجائِِر َمَع الضَّ
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م   ( از ابواب ما یکتسب بهالُْمَحرَّ

ِ ع َعْن َرُجلٍ َو بِِإْسَناِدِه َعِن الْحُ  اٍد َعِن الَْحلَبِيِّ قَاَل: ُسئَِل َأبُو َعبِْد ال ل  ُمْسلٍِم َو ُهَو فِي َسْیِن بِْن َسعِیٍد َعِن ابِْن َأبِي ُعَمْیٍر َعْن َحمَّ

ٍد ص ُ َعلَی نِیَّتِِه قَاَل َو َسَألْتُُه َو یَْخُرُج َمَع َهُؤََلِء ِفي بَْعثِِهْم فَُیْقتَُل تَ  -ِدیَواِن َهُؤََلِء َو ُهَو یُِحبُّ آَل ُمَحمَّ ل ْحَت َرایَتِِهْم قَاَل یَبَْعثُُه ال 

ُ بِِه فََماَت فِي بَْعثِِهْم قَالَ  ل ُ  يُهَو بَِمْنِزلَِة اْْلَِجیِر ِإنَُّه ِإنََّما یُْعطِ  َعْن َرُجٍل ِمْسِکیٍن َخَدَمُهْم َرَجاَء َأْن یُِصیَب َمَعُهْم َشْیئاً فَُیْغنَِیُه ال  ال ل

 .1الِْعبَاَد َعلَی نِیَّاتِِهمْ 

 991، ص: 0تهذیب اْلحکام )تحقیق خرسان(، جمنبع وسایل: 

 سند روایت تام است. بررسی سندی:

 بررسی داللی: 

ٍد" این اسِت که آن شِخص شیعه لٍِم َو ُهَو ِفي ِدیَواِن َهُؤََلِء َو ُهَو یُِحبُّ آَل ُمَحمَّ است و بعید کسی  ظاهرا مقصِود از" َرُجٍل ُمسِْ

ِِیعه را نیز دربرمی ِِت که این عنوان، ش ِِوال کند و حداقل این اس ِِیعه س گیرد، در مورد مانند حلبی بخواهد از وظائف غیر ش

 عنوان"رجل مسکین" نیز الکالم الکالم. 

درآید ولی  تواند به عنوان عامل حکام جورممکن اسِت تصور شود که ظاهر روایت این است که اگر نیت شخص خیر باشد می

اوَل احتمال دارد سوال حلبی از احواَلت قیامت و احکام اخروی این دست از افراد بوده باشد نه از حکم شرعی)چه بسا اسنکه 

ها نیست(، کند قرینه بر این باشد که سوال از حکم و وظیفه شرعی آندر هر دو مورد فرض کشته شدن و مردن را مطرح می

ت را در مقام بیان یک قاعده برای تجویز عمل سِِِلطان با نیت خیر دانسِِِت، ثانیا احتمال دارد تعبیر توان لزوما روایفلذا نمی

"بمنزله اَلجیر" نظر به بطالن اجاره و عدم مشِروعیت تصِرفات سِلطان جائر داشِته باشد بلکه بعید نیست بگوییم مقصود از 

 ت نیز از محل کالم)جواز عمل سلطان( خارج است.تعبیر "یصیب معهم شیئا" بحث غنیمت گرفتن باشد که در این صور

 

ُروَرِة َو الَْخْوِف َو َجَواِز ِإنْفَاِذ َأْمِرِه بَِحسَ )41از باب  سومروایت  ِب التَّقِیَِّة ِإَلَّ ِفي الَْقتِْل بَاُب َجَواِز قَبُوِل الِْوََلیَِة ِمْن قِبَِل الَْجائِِر َمَع الضَّ

م  ( از ابواب ما یکتسب به الُْمَحرَّ

ِد بِْن َأْحَمَد بِْن یَْحیَی اٍر َعْن َأبِي َعبِْد  َو بِِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ ٍق َعْن َعمَّ َعْن َأْحَمَد بِْن الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ َعْن َعْمِرو بِْن َسعِیٍد َعْن ُمَصدِّ

ِ ع ُجُل قَاَل ََل ِإَلَّ َأْن ََل یَْقِدَر َعلَی َشيْ  ال ل لَْطاِن یَْخُرُج ِفیِه الرَّ َرُب َو ََل یَْقِدُر َعلَی ِحیلٍَة فَِإْن ٍء یَْأکُُل َو ََل یَشْ ُسئَِل َعْن َأْعَماِل السُّ

 .2ٌء فَلَْیبَْعْث بُِخُمِسِه ِإلَی َأْهِل الْبَیْتِ فََعَل فََصاَر فِي یَِدِه َشيْ 

 996، ص: 0منبع وسایل: تهذیب اْلحکام )تحقیق خرسان(، ج

خمس تصرفات او در مال جایز این روایت نیز ناظر به اضطرار معیشتی است که در این صورت به پرداخت  بررسی داللی:

 است.
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ها نیز از نظر دَللی ناظر به حاَلتی مانند اضطرار، خوف، به روایات ضعیف السند دیگری در مستدرک وسایل آمده است که آن

توان رفتار کرد یکی اینکه تنها به سراغ شرط خدمت به شیعه و... است. در برخورد با مجموع روایات مورد نظر دو گونه می

وایات صحیح السند برویم و دیگری اینکه به اطمینان عرفی حاصل از مجموع روایات ضعیف السند مستفیض تمسک ر

کند که حداقل مضمون برخی صحیح کنیم)یعنی عرف با دیدن این مجموع روایات بدون توجه به سند اطمینان پیدا می

 خواهیم کرد. است(. ان شاء ال ل در جلسه بعد در مورد نتایج هر رویکرد صحبت
 


