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

 ۶۱/90/1900 تاریخ: (جوائز السلطانمجوزه قبول روایات )شخصیت حقوقی دولت نامشروع بررسی مشروعیتموضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          
 

 
 

 نیاجمع اعدائهم یعل الدائم اللعن و نیالطاهر آله و محمد یعل الله  یوصل میالرح الرحمن الله  بسم

 

 مقدمه

 صرفاتت نفوذ و نامشروع دولت یحقوق تیشخص تیمشروع اثبات یبرا اتیروا از دسته چند شد، انیب قبال که همانطور

 هک بود او یبرا یکارگزار و سلطان عمل قبول جواز به مربوط اتیروا از دسته کی. است گرفته قرار تمسک مورد هاآن

 . گرفت قرار یبررس مورد سلطان تصرفات نفوذ با تالزم و یدالل ،یسند جهت از هم

 

 هک است یاتیروا مجموع شامل و اندشده مطرح فقه در" السلطان جوائز" عنوان تحت که هستند یاتیروا گر،ید دسته

 با. دارد...(  تجارت، زه،یجا قیطر از)رسدیم یتیحاکم یهادستگاه و جور حاکم طرف از که یاموال قبول جواز بر داللت

( تهگرف انجام هاآن با که یمعامالت یعنی)هاآن اخذ طرق که دارد نیا بر داللت یاموال نیچن اخذ زیتجو که حیتوض نیا

 ولو)ستا اموال نیا به نسبت حاکم دستگاه تصرفات نفوذ یمعنا به نیا و است الوفاء الزم و مشروع بلکه نبوده باطل

 (.میرینپذ هاآن یبرا را تیمالک نکهیا

 

 ،۱۷ ،۱۶)به کتسبی ما ابواب از باب سه در را مربوطه اتیروا عمده عهیالش وسائل از باب سه در یعامل حر خیش مرحوم

الِمِ  َجَوائِزَ  َأن   بَاب  )۱۶ باب اتیروا به اکنونهم که اند،آورده( ۱۵  ال ِواَلیَةِ  ِمنَ  ِإال   َمک َسب   لَه   یَک ن   لَم   ِإن   وَ  َحاَلل   َطَعاَمه   وَ  الظ 

لَمَ  َأن   ِإال   تََحب   َأن ه   وَ  بَِعی نِهِ  َحَراما   یَع  تَِناب   ی س  ک مِ  وَ  ااِلج  تَِحل   ال َوق فِ  َوکِیلِ  ح  س   :میپردازیم( لَه   ال م 

 

 اول تیروا

د   َحم  َناِدهِ  ال َحَسنِ  ب ن   م  ب وب   ب نِ  ال َحَسنِ  َعنِ  بِِإس  د   َأبِي َعن   َمح  ِ  َعب دِ  ِِلَبِي ق ل ت  : قَالَ  َوال  ل   ِفي تََرى َما ع ال ل  َمالَ َأع   یَلِي َرج 

ل َطانِ  َمالِِهم   ِمن   ِإال   َمک َسب   لَه   لَی َس  الس  ر   َأنَا وَ  َأع  ِسن   وَ  فَی ِضیف نِي َعلَی هِ  فََأن ِزل   بِهِ  َأم  ب َما وَ  ِإلَي   ی ح  َهمِ  لِي َأَمرَ  ر  ر  َوةِ  وَ  بِالد   ال ِکس 

ِري َضاقَ  قَد   وَ  ذ   وَ  ک ل   لِي فََقالَ  َذلِكَ  ِمن   َصد  َنأ   فَلَكَ  ِمن ه   خ  ر   َعلَی هِ  وَ  ال َمه  وق   َرَواه   وَ . ال ِوز  د  َناِدهِ  َأی ضا   الص   نِ ب   ال َحَسنِ  َعنِ  بِِإس 

ب وب    .1ِمث لَه   َمح 

                                                
ب   -۱۵ - عهیالشر  لیمسا لیحتص یال عهیالش لیوسا 1 ل   طاعااماه   وا  الظ الِِ  جاواائِزا  أان   َبا یاةِ  ِمنا  ِإّل   ماك ساب   لاه   یاك ن   لا   ِإن   وا  حاَلا تاحاب   أان ه   وا  ِبعای ِنهِ  حارااما   ی اع لاما  أان   ِإّل   ال ِوّلا  ی س 

ِتنااب   مِ  وا  اِّلج  تاِحل ِ  ال واق فِ  واِكیلِ  ح ك   ۳۵۲ صفحه ،۵۱ جملد - لاه   ال م س 



 

2 

 

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

 ۶۱/90/1900 تاریخ: (جوائز السلطانمجوزه قبول روایات )شخصیت حقوقی دولت نامشروع بررسی مشروعیتموضوع:          
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الم علیه صادق امام به: گوید وال د ابو: ترجمه] ى که شخصی ۀباردر کردم عرض الس   راه و شده دولت کارهاى متصد 

 نمایدمی احسان من به کرده، پذیرائی من از وى شوم،می وارد او بر من و( است جائر دولت مراد،) ندارد آن جز درآمدى

 ید؟فرمائمی حکمی چه ناراحتم، و گرفته دلم امر این از من و بخشدمی بمن لباسی یا پول که افتدمی ات فاق بسا چه و

 .[وبال و وزر او براى و گواراست تو بر بخور، و بستان او از دهدمی تو به آنچه: فرمود حضرت

 

 :یسند یبررس

 :محبوب بن حسن به خیش سند. الف

 یول شده اشکال آمده بیتهذ خهیمش در که یسند به اگرچه و دارد، محبوب بن حسن به سند چند خیش مرحوم

 .باشدیم حیصح است شده ذکر محبوب بن حسن اتیروا و کتب عیجم به فهرست در که یسند

 : انیاور ریسا. ب

 .هستند ثقات از والد یاب و محبوب بن حسن

 :جهینت

 .است شده ادی والد یاب حهیصح عنوان با آن از کتب در فلذا است حیصح تیروا سند

 

 :یدالل یبررس

 :تیروا اطالق یبررس. الف

 یاتجه به جور، حکومت به مربوط اموال اخذ جواز مورد در شانیا زیتجو اند نکرده استفصال السالم هیعل امام که آنجا از

 :دارد اطالق

 والام تمام بودن نامشروع به یلیتفص علم)نباشد چه باشد حکومت کارگزار اموال انیم حالل اموال وجود احتمال چه .۶

 (.باشد

 .نباشد گونه نیا چه و باشد رفتهیپذ را یکارگزار مشروع جهات به و باشد عهیش کارگزار، چه. ۷

َمالِِهم   ِمن   إاِل   َمک َسب   لَه   لَی َس " ریتعب به توجه با بلکه َنأ   فَلَكَ "  ریتعب و والدیاب سوال در" َأع  ر   َعلَی هِ  وَ  ال َمه   امام پاسخ رد" ال ِوز 

 حالل او اموال تمام که است نیا حداقل و است، بوده نامشروع قیطر از شخص درآمد که شودیم معلوم السالم هیعل

 اخذ او از عدوانا جائر دولت که خاص شخص به مربوط المالک معلوم اموال به نسبت اخذ، زیتجو اطالق بله،. است نبوده

 .است منصرف است، کرده وغصب کرده

 :او تصرفات نفوذ ای سلطان تیمالک به نسبت تیروا داللت. ب
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 الم در تصرف و اخذ اجازه از شتریب آن داللت نکهیا عالوه به ندارد، جائر دولت تیمالک بر یداللت گونه چیه تیروا

 . کندینم( است نظر مورد هبه نجایا در که)هاآن عقود صحت و ندارد،

 :ییوال حکم انشاء ای یشرع قاعده انیب. ج

 بر تیوال جهت از را اموال در تصرف و اندکرده دایپ ورود ییوال ثیح از نجایا در السالم هیعل امام که ستین معلوم

 اندهکرد ذیتنف را سلطان عامل هبه ای اندکرده لیتحل والدیاب یبرا المالک، مجهول و انفال ،یعموم اموال مانند یاموال

 . است بوده یاول عنوان به جور دستگاه نیعامل تصرفات نفوذ مورد در یشرع حکم انیب مقام در شانیا پاسخ نکهیا ای

 :جهینت
 وعنامشر هاآن تصرفات قاعده، طبق و است غاصبانه گاه،یجا نیا در جائر دولت حضور اصل یطرف از نکهیا به توجه با

 تیروعمش به ملتزم توانینم ندارد، جور دولت تصرفات بودن نافذ و صحت بر یروشن داللت تیروا گرید طرف از و است

 .شد تیروا نیا قیطر از هاآن تصرفات

 

 دوم تیروا

َناِدهِ  وَ  َسی نِ  َعنِ  بِِإس  َراءِ  َأبِي َعن   فََضالَةَ  َعن   َسِعید   ب نِ  ال ح  ل   َسَألَ : قَالَ  ال َمغ  ِ  َعب دِ  َأبَا َرج  لََحكَ  فََقالَ  ِعن َده   َأنَا وَ  ع ال ل ر   ل ل  ا َأص   َأم 

نِي بِال َعاِملِ  َراِهمِ  فَی ِجیز  َها بِالد  ذ  ج   وَ  ق ل ت   نََعم   قَالَ  آخ  وق   َرَواه   وَ  در. نََعم   قَالَ  بَِها َأح  د  َناِدهِ  الص  َراءِ  َأبِي َعن   بِِإس   َزادَ  وَ  ِمث لَه   ال َمغ 

ج   وَ  نََعم   قَالَ    1.بَِها ح 

الم علیه صادق امام از مردى: گوید( المغرا ابو) مثن ی بن داود: ترجمه]  هب خداوند -:گفت و کرد سؤال من حضور در الس 

 یا هدیه او و رسممی حاکمی به یا شوممی وارد او بر و گذرممی دولت کارمندان از یکی بر گاهی من - دهد خیر شما

 ؟آورم بجاى را خدا نهخا حج   توانممی آن با: پرسیدم آرى،: فرمود ؟بستانم وى از است جایز آیا دهدمی من به اىجایزه

 (.[آر بجاى حج   مال آن با و)آرى: فرمود

 مال اخذ تنها اوال السالم هیعل امام یعنی دارد را یقبل تیروا اشکال یدالل جهت به یول است تام یسند جهت از تیروا

 ایثان. ستین به هاآن تصرفات تیمشروع ای حاکم دستگاه تیمالک یمعنا به لزوما و اندکرده زیتجو را آن از استفاده و

 هب بلکه باشند نکرده جور حاکم دستگاه قیطر از اموال اخذ مورد در یشرع یاول حکم کی انیب حضرت دارد احتمال

 زیتجو مخاطب یبرا را اموال آن در تصرف و اخذ المالک، مجهول انفال، ،یعموم اموال مانند یاموال بر تیوال موجب

 .باشند فرموده
                                                

ب   -۱۵ - عهیالشر  لیمسا لیحتص یال عهیالش لیوسا 1 ل   طاعااماه   وا  الظ الِِ  جاواائِزا  أان   َبا یاةِ  ِمنا  ِإّل   ماك ساب   لاه   یاك ن   لا   ِإن   وا  حاَلا تاحاب   أان ه   وا  ِبعای ِنهِ  حارااما   ی اع لاما  أان   ِإّل   ال ِوّلا  ی س 
ِتنااب   مِ  وا  اِّلج  تاِحل ِ  ال واق فِ  واِكیلِ  ح ك   ۳۵۲ صفحه ،۵۱ جملد - لاه   ال م س 
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 سوم تیروا

َمی ر   َأبِي اب نِ  َعنِ  َعن ه   وَ  َراءِ  َأبِي َعن   ع  دِ  َعن   ال َمغ  َحم  ِ  َعب دِ  ِِلَبِي ق ل ت  : قَالَ  غَی ِرهِ  َأو   ِهَشام   ب نِ  م  ر   ع ال ل  فََیِصل نِي بِال َعاِملِ  َأم 

لَةِ  ج   وَ  ق ل ت   نََعم   قَالَ  َأق بَل َها بِالص  َها َأح  ج   وَ  نََعم   قَالَ  ِمن  َها ح   1.ِمن 

 شانیا و المغراء یاب از ریعم یاب ابن نجایا در اوال که تفاوت نیا با است یقبل تیروا مانند یدالل و یسند جهت از تیروا

 ستین ممعلو چراکه ستین حیصح" غَی ِرهِ  َأو  " ریتعب خاطر به تیروا نیا سند ایثان و کندیم تیروا نقل یگرید شخص از

 در یقبل تیروا در یدالل اشکاالت. ستین ثابت زین هشام نب محمد خود وثاقت نکهیا عالوه به. است یکس چه مراد

 .است مطرح زین نجایا

 

 چهارم تیروا

َیی َعن   َأبَان   َعن   فََضالَةَ  َعن   َعن ه   وَ  ِ  َعب دِ  َأبِي َعن   ال َعاَلءِ  َأبِي ب نِ  یَح  َسی نَ  وَ  ال َحَسنَ  َأن   َأبِیهِ  َعن   ع ال ل باََل  کَانَا ع ال ح   َجَوائِزَ  نِ یَق 

َعاِویَةَ   2.م 

 

 امام ملع نجایا در نکهیا خصوص به ندارد، را شرع یاول حکم به هیمعاو تصرفات تیمشروع بر داللت زین نجایا در تیروا

 که اشدب بوده نیا خاطر به زیجوا قبول است محتمل و باشد، وجوه ذو تواندیم که( شانیا قول نه)شده نقل السالم هیعل

 .اندبوده حق یذ اموال نیا در السالم هیعل امام

 

 پنجم تیروا

َناِدهِ  وَ  دِ  َعن   بِِإس  َحم  ب وب   ب نِ  َعلِي   ب نِ  م  ن ِدي   ب نِ  َعلِي   َعن   َمح  َمی ر   َأبِي اب نِ  َعنِ  الس  اج   ب نِ  َجِمیلِ  َعن   ع  دِ  َعن   َدر  َحم   ب نِ  م 

لِم   س  َراَرةَ  وَ  م  َناه   قَاال ز  ول   َسِمع  الِ  َجَوائِز   یَق  م   9.بَأ س   بَِها لَی َس  ال ع 

                                                
ب   -۱۵ - عهیالشر  لیمسا لیحتص یال عهیالش لیوسا 1 ل   طاعااماه   وا  الظ الِِ  جاواائِزا  أان   َبا یاةِ  ِمنا  ِإّل   ماك ساب   لاه   یاك ن   لا   ِإن   وا  حاَلا تاحاب   أان ه   وا  ِبعای ِنهِ  حارااما   ی اع لاما  أان   ِإّل   ال ِوّلا  ی س 

ِتنااب   مِ  وا  اِّلج  تاِحل ِ  ال واق فِ  واِكیلِ  ح ك   412 صفحه ،۵۱ جملد - لاه   ال م س 

 
ب   -۱۵ - عهیالشر  لیمسا لیحتص یال عهیالش لیوسا 2 ل   طاعااماه   وا  الظ الِِ  جاواائِزا  أان   َبا یاةِ  ِمنا  ِإّل   ماك ساب   لاه   یاك ن   لا   ِإن   وا  حاَلا تاحاب   أان ه   وا  ِبعای ِنهِ  حارااما   ی اع لاما  أان   ِإّل   ال ِوّلا  ی س 

ِتنااب   مِ  وا  اِّلج  تاِحل ِ  ال واق فِ  واِكیلِ  ح ك   412 صفحه ،۵۱ جملد - لاه   ال م س 
ب   -۱۵ - عهیالشر  لیمسا لیحتص یال عهیالش لیوسا 3 ل   طاعااماه   وا  الظ الِِ  جاواائِزا  أان   َبا یاةِ  ِمنا  ِإّل   ماك ساب   لاه   یاك ن   لا   ِإن   وا  حاَلا تاحاب   أان ه   وا  ِبعای ِنهِ  حارااما   ی اع لاما  أان   ِإّل   ال ِوّلا  ی س 

ِتنااب   مِ  وا  اِّلج  تاِحل ِ  ال واق فِ  واِكیلِ  ح ك   412 صفحه ،۵۱ جملد - لاه   ال م س 
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 : داردوجود  احتمال دو زین تیروا نیادر 

 یاول حکم به سلطان عمال تصرفات تیمشروع انیب. ۶

 زمان هر در یشرع یول دست به شد ییوال یحکم اگر: سلطان عمال از اموال اخذ لیتحل یبرا ییوال حکم انشاء. ۷

 آن هب توانیم است، نشده نقض یبعد یول لهیوس به تا گفت توانیم السالم همیعل ائمه حکم مورد در حداقل و است،

 .ستین یبعد یول توسط مجدد ذیتنف به یازین و کرد اخذ

 

 فمنصر شده، اخذ هاآن از عدوانا که خاص المالک معلوم اموال به نسبت شد، انیب سابقا که همانطور زین اطالق جهت از

 .است

 

 ششم تیروا

َناِدهِ  وَ  َمدَ  َعن   بِِإس  د   ب نِ  َأح  َحم  َسی نِ  َعنِ  م  َرمِ  بَک ر   َأبِي َعن   َعِمیَرةَ  ب نِ  َسی فِ  َعن   َأی وبَ  ب نِ  فََضالَةَ  َعن   َسِعید   ب نِ  ال ح   ي  ال َحض 

ِ  َعب دِ  َأبِي َعلَی َدَخل ت  : قَالَ  َماِعیل   ِعن َده   وَ  ع ال ل ه   ِإس  َنع   َما فََقالَ  اب ن  الِ  َأبِي اب نَ  یَم  م  ِرجَ  َأن   الس  یَعةِ  َشبَابَ  ی خ   َیک ف ونَه  فَ  -الش 

م   وَ  الن اس   یَک ِفیهِ  َما ِطیه  ِطي َما ی ع  الِ  َأبِي اب نَ  َمَنعَ  َما قَالَ  ِدینِي َعلَی َمَخافَة   قَالَ  َعَطاَءكَ  تََرک َت  لِمَ  لِي قَالَ  ث م   الن اَس  ی ع  م   الس 

 1.نَِصیبا   ال َمالِ  بَی تِ  فِي لَكَ  َأن   َعلِمَ  َما أَ  بَِعَطائِكَ  ِإلَی كَ  یَب َعَث  َأن  

: رمودندف و بود جا آن زین فرزندشان لیاسماع و شدم وارد( السالم هیعل)صادق امام بر: دیگو یم یالحضرم ابوبکر: ترجمه]

ال یاب ابن مانع زیچ چه  دهند، یم انجام او یبرا گرانید که یکار همان تا ردیگ کار به را عهیش جوانان که است سم 

 را( سهمت) تیعطا چرا فرمودند من به سپس! بدهد؟ ها آن به دهد، یم گرانید به که را چه آن و دهند انجام آنان

ال یاب ابن: فرمودند. نگرفتم نمید از ترس خاطر به کرد عرض ؟ینگرفت  تیبرا ار تو سهم که کرده منع یزیچ چه را سم 

 ![هست؟ یبینص المال تیب از تو یبرا داند ینم ایآ! بفرستد؟

 

 ومتحک کارگزار سمال یاب ابن شودیم معلوم تیروا لیذ نهیقر به یدالل نظر از. است تام ظاهرا یسند ینظر از تیروا

 کنندیم انتقاد عهیش جوانان به سمال یاب ابن نکردن خدمت به نسبت السالم هیعل امام که تیروا اول فقره اما. است بوده

  تواندینم و ندارد یداللت عهیش به نسبت شخص آن خدمت زیتجو از شیب شد انیب که است گذشته یهابحث به مربوط

                                                
ب   -۱۵ - عهیالشر  لیمسا لیحتص یال عهیالش لیوسا 1 ل   طاعااماه   وا  الظ الِِ  جاواائِزا  أان   َبا یاةِ  ِمنا  ِإّل   ماك ساب   لاه   یاك ن   لا   ِإن   وا  حاَلا تاحاب   أان ه   وا  ِبعای ِنهِ  حارااما   ی اع لاما  أان   ِإّل   ال ِوّلا  ی س 

ِتنااب   مِ  وا  اِّلج  تاِحل ِ  ال واق فِ  واِكیلِ  ح ك   412 صفحه ،۵۱ جملد - لاه   ال م س 
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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                           
 ۷۲ جلسه:                                   ماهیت شخص حقوقی و احکام آن درس:          

 ۶۱/90/1900 تاریخ: (جوائز السلطانمجوزه قبول روایات )شخصیت حقوقی دولت نامشروع بررسی مشروعیتموضوع:          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          

 

 تیب از شخص خود حق و سهم اخذ زیتجو حضرت دوم، فقره اما. شود محسوب جائر سلطان تصرفات نفوذ یبرا لیدل

 .ندارد سلطان تصرفات نفوذ بر یداللت زین تیروا از بخش نیا فلذا کنند،یم المال

 

 

 

 

 

 

 

 

 


