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

 

 خالصه ما سبق

 

الِِم َو َطَعاَمُه َحََلٌل َو ِإْن لَْم یَکُْن لَُه َمکَْسٌب ۱۵حال بررسی روایات مربوط به جوائز السلطان در باب در           )بَاُب َأنَّ َجَوائَِز الظَّ

ِل الَْوقِْف الُْمْستَِحلِّ لَُه( وسایل الشیعه از ابواب ما ِإَّلَّ ِمَن الِْوََّلیَِة ِإَّلَّ َأْن یَْعلََم َحَراماً بَِعْینِِه َو َأنَُّه یُْستََحبُّ اَِّلْجتَِناُب َو ُحکِْم َوكِی

 یکتسب به بودیم كه دوازده حدیث اول این باب را مورد بررسی قرار دادیم و در ادامه سایر احادیث باب را بررسی خواهیم كرد.

 

ا بر نامشروع هستند یا خیر، و ثانی بیان شد كه اوَّل باید ببینیم این روایات دلیل بر جواز شرعی اخذ اموال از دستگاه دولت      

 كند یا خیر.فرض قبولی، آیا این مطلب دَّللت بر مشروعیت شخصیت حقوقی دولت نامشروع و نفوذ تصرفات آن می

 

 حدیث سیزدهم 

 

ِ بُْن َجْعفٍَر الِْحْمیَِريُّ فِي ُقْرِب اْْلِْسَناِد َعِن الَْحَسِن بِْن َظِریٍف َعِن الُْحَسیْ         ل ٍد َعْن َأبِیِه ع َعبُْد ال  ِن بِْن ُعلَْواَن َعْن َجْعفَِر بِْن ُمَحمَّ

 1َو یََقَعاِن فِیِه َو یَْقبَََلِن َجَوائَِزُه. -َأنَّ الَْحَسَن َو الُْحَسیَْن ع كَانَا یَْغِمَزاِن ُمَعاِویَةَ 

َلم(فرمود: امام حسن و امام حسین)علیه        َلم( گوشه می]قرب اَّلسناد: به سندش تا امام باقر)علیه الس  ویه زدند به معاما الس 

 پذیرفتند.[هاى او را میو درباره او چیزها میگفتند)نقد شدیدی نسبت به او داشتند( و بخشش

 

روایت به حسب مفاد لزوما، نه دَّللتی بر مالکیت معاویه نسبت به اموال بیت المال دارد و نه دال بر نفوذ تصرفات معاویه      

گفت  تواندولت اسَلمی است. بنابراین روایت بر فرض قبول سند از این جهت مجمل است بلکه می نسبت به اموال مربوط به

 ظاهر روایت با توجه به مناسبات مساله چیز دیگری است.

اند لزوما به معنای این نیست كه در مقام بیان قبَل هم بیان شد این كه امام صادق علیه السَلم این مطلب را نقل فرموده       

تواند به جهت بیان سعه شرعی وَّلیت صاحب منصب امامت بر اموال دولتی عی اخذ جوائز سلطان بوده باشند، بلکه میحکم شر

 باشد.

                                                
یاِة ِإَّلَّ أاْن  -۱۵ -وسایل الشیعه الی حتصیل مسایل الشریعه  1 ٌل وا ِإْن ِلْا یاُكْن لاُه ماْكساٌب ِإَّلَّ ِمنا اْلوَّلا ُب أانَّ جاواائِزا الظَّاِلِِ وا طاعااماُه حاَلا َا حارااما  ِِعاْیِِِه وا أاََُّّه ی ا َبا ْعَا

 ۷۵۱، صفحه ۵۱جمَد  -ِل اْلواْقِف اْلُمْستاِحلِ  لاُه ُیْستاحابُّ اَِّلْجِتِااُب وا ُحْكَِ واِكی
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 حدیث چهاردهم

 

َُّه كَتََب كِتَاباً ِإلَی           بِْرِسيُّ ِفي اْْلِْحتَِجاجِ َعِن الُْحَسْیِن ع أَن ْقِری ٌٌ َو َذكََر الِْکتَاَب َو ِفیِه تَ  -ُمَعاِویَةَ َأْحَمُد بُْن َعلِيِّ بِْن َأبِي َطالٍِب الطَّ

َسَنٍة َألَْف َألِْف ِدْرَهٍم ِسَوى ُعُروٍض َو َهَدایَا  َعِظیٌم َو تَْوبِیٌخ بَلِیٌغ قَاَل فََما كَتََب ِإلَْیِه ُمَعاِویَُة بَِشْي ٍء یَُسوُؤُه َو كَاَن یَبَْعُث ِإلَیِْه فِي كُلِّ 

 1ِمْن كُلِّ َضْرٍب.

اند كه در ضمن آن نامه حضرت ای را از امام حسین علیه السَلم به معاویه نقل كردهمرحوم طبرسی در احتجاج نامه]           

اند ولی معاویه در پاسخ چیزی كه باعث نارحتی حضرت بشود ننوشت،و مطالبی در سرزنش و توبیخ شدید نسبت به معاویه نوشته

 فرستاد[یای دیگر از انواع كاَّلها وهدایا( برای حضرت میهر سال یک میلیون درهم)غیر از كاَّلها و هدا

 

در سند ارسال وجود دارد و ثانیا بر فرض صحت سند اشکال دَّللی كه در روایت  واوَّل روایت ناقل روایت معلوم نیست،         

 قبل بیان شد، در اینجا نیز مطرح است.

 

 حدیث پانزدهم

 

ِ بِْن جَ        ل ِد بِْن َعبِْد ال  َماِن عَو َعْن ُمَحمَّ ُجِل مِْن ُوكَََلِء الَْوقِْف ُمْستَِحلٍّ لَِما  -ْعفٍَر الِْحْمیَِريِّ َأنَُّه كَتََب ِإلَی َصاِحِب الزَّ یَْسَألُُه َعِن الرَّ

َحَضَر َطَعاُمُه فََیْدُعونِي ِإلَْیِه فَِإْن لَْم آكُْل مِْن  ِفي یَِدِه ََّل یَِرُع َعْن َأْخِذ َمالِِه ُربََّما نََزلُْت فِي قَْریَتِِه َو ُهَو فِیَها َأْو َأْدُخُل َمْنِزلَُه َو قَدْ 

دَ  َق بَِصَدقٍَة َو كَْم مِْقَداُر الصَّ قَِة َو ِإْن َأْهَدى َهَذا الَْوكِیُل َهِدیًَّة ِإلَی َرُجٍل َطَعاِمِه َعاَدانِي َعلَْیِه فََهْل یَُجوُز لِي َأْن آكَُل ِمْن َطَعاِمِه َو َأتََصدَّ

ُع َعْن َأْخِذ َما فِي یَِدِه فََهْل آَخَر  َعلَيَّ فِیِه َشْي ٌء ِإْن َأنَا نِلُْت مِْنَها الَْجَواُب فََیْدُعونِي ِإلَی َأْن َأنَاَل مِْنَها َو َأنَا َأْعلَُم َأنَّ الَْوكِیَل ََّل یَتََورَّ

ُجِل َماٌل َأْو َمَعاٌش غَْیُر َما فِي یَِدِه فَ  ُه َو ِإَّلَّ فَََل.ِإْن كَاَن لَِهَذا الرَّ   9کُْل َطَعاَمُه َو اقْبَْل بِرَّ

ْیُخ فِي كِتَاِب الَْغیْبَِة بِاْْلِْسَناِد اْْلتِي.    َو َرَواُه الشَّ

 

َلم( نوشت و آن حضرت را پرسید از یکی متصدیان وقف كه آن        ]احتجاج: محمد بن عبدال ل حمیرى به امام قائم)علیه الس 

 ارد بر خود، و پرهیز ندارد از بردن مال وقف و بسا كه به ده وقفی او وارد شوم یا در منزل او، و شمرا در دست دارد و حَلل می

                                                
یاِة ِإَّلَّ أاْن  -۱۵ -وسایل الشیعه الی حتصیل مسایل الشریعه  1 ٌل وا ِإْن ِلْا یاُكْن لاُه ماْكساٌب ِإَّلَّ ِمنا اْلوَّلا ُب أانَّ جاواائِزا الظَّاِلِِ وا طاعااماُه حاَلا َا حارااما  ِِعاْیِِِه وا أا ی ا َبا ََُّّه ْعَا

 ۷۵۱، صفحه ۵۱جمَد  -ُیْستاحابُّ اَِّلْجِتِااُب وا ُحْكَِ واِكیِل اْلواْقِف اْلُمْستاِحلِ  لاُه 
یا  -۱۵ -وسایل الشیعه الی حتصیل مسایل الشریعه  2 ٌل وا ِإْن ِلْا یاُكْن لاُه ماْكساٌب ِإَّلَّ ِمنا اْلوَّلا ُب أانَّ جاواائِزا الظَّاِلِِ وا طاعااماُه حاَلا َا حارااما  ِِعاْیِِِه وا أاََُّّه ِة ِإَّلَّ َبا  أاْن ی اْعَا

 ۷۵۱، صفحه ۵۱جمَد  -ُیْستاحابُّ اَِّلْجِتِااُب وا ُحْكَِ واِكیِل اْلواْقِف اْلُمْستاِحلِ  لاُه 



 

2 

 

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

 92/۹۰/1222:تاریخ  السلطانادامه روایات  جواز اخذ جوائز شخصیت حقوقی دولت نامشروع) بررسی مشروعیت:موضوع          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          

 

خوراكش حاضر است و مرا بدان دعوت میکند و اگر از آن نخورم به خاطر آن نسبت به من دشمنی ورزد آیا رواست از خوراكش 

اى به دیگرى بدهد و او مرا دعوت كند كه از آن تصدى هدیهای بدهم، و چه اندازه صدقه بدهم، و اگر این مبخورم و صدقه

دانم كه متصدى پرهیز ندارد از آنچه دارد آیا اگر چیزى از آن را برگرفتم چیزى بر من باشد؟ جواب)درآمد كه(: بخورم و من می

 و اگر ندارد نه.[ اگر این مرد مال و راه معاشی جز آن وقف زیر دستش دارد، از خوراكش بخور و بخشش او را بپذیر

 

برخی مانند مرحوم شیخ در مورد این كه چرا در فرضی كه شخص مال و راه درآمد دیگری دارد، با این كه علم اجمالی به       

اند از جمله این كه گفته شده اند، وجوهی مطرح كردهحرمت مال شخص وجود دارد، حضرت در تصرف مال او تجویز فرموده

راكه بعضی از اطراف آن محل ابتَل نیست. نظیر آن چیزی كه در فتاوی در مورد جواز تصرف در كه علم اجمالی منحل است چ

 پردازد آمده است.مال رباخوار یا كسی كه خمس را نمی

 

بر فرض صحت سند)چه قبول آن چه كه در احتجاج آمده و ذكر شد و چه سندی كه در كتاب الغیبه آمده، كه ظاهرا تا     

سایل كه در فایده دوم در خاتمه وسایل آمده، صحیح است و ناقل نیز كه ثقه است، شهادت داده كه شخص ناقل سند صاحب و

این امَلی حسین بن روح است، و بر فرض این كه حسین بن روح از جانب خودشان جواب را مرقوم نکرده باشند، و در نتیجه 

اند، روایت ربطی به حر عاملی هم در وسایل اشاره كرده رسد همان طور كه خود مرحوم شیخسند را پذیرفته شود(، به نظر می

توان جواز اخذ مال از چراكه سوال كاتب در مورد تصرف در اموال وقفی است نه اموال دولتی. بنابراین نمی1ما نحن فیه ندارد، 

 دولت جائر و مشروعیت تصرفات او را از آن نتیجه گرفت.

 

 (۱۵حدیث شانزدهم)آخرین حدیث باب 

 

لْطَ  ِد بِْن ِعیَسی فِي نََواِدِرِه َعْن َأبِیِه َعْن َأبِي َجْعفٍَر ع قَاَل: ََّل بَْأَس بَِجَوائِِز السُّ  9اِن.َأْحَمُد بُْن ُمَحمَّ

 

قبَل نیز مشابه همین مضمون را در روایات قبل داشتیم و گفته شد كه در آن دو احتمال مطرح است، یکی این كه امام          

 رعی اولی اخذ جوائز السلطان باشند، دوم این كه امام در مقام اعمال وَّلیت از ناحیه خودشان برای تحلیل در مقام بیان حکم ش

                                                
ْوِن اْلْاِمیِع حارااما  وا اأاُقوُل: وا ت اقادَّما ماا یاُدلُّ عاَاى ذاِلكا وا َياِْت ماا یاُدلُّ عاَاْیِه وا َّلا َياْفاى أانَّ  1 َُ ِِكا َُ ِِباا اْلماْفُروضا ِف اْْلاِخرِي اْلِعَْ ْك ِة لُِیْمِكنا اْلُْ حا ْشِتااُط اْحِتمااِل اْْلَِبا

َْطااِن وا ماْعَُ  ِل السُّ ْوَُّهُ ِمْن عاما ِثريا  ِمنا اْْلاْقسا حاْیُث ِإنَّ ماا ِف یاِدِه واْقٌف عاَاى اْلغارْيِ وا اْلماْفُروُض ِف اْْلاوَِّل كا ُة وٌم أانَّ ِفیِه كا َا َاْتاِمُل اْلكاراا ْا وا  ا اْلُمْسَِِم ْْ ِة ُمْشِتااٌٌ ِ ا اِم اْلُمَااحا
 فاَلا ُمِاافااةا.

ٌل وا ِإْن ِلْا یاُكْن لا  -۱۵ -وسایل الشیعه الی حتصیل مسایل الشریعه  2 ُب أانَّ جاواائِزا الظَّاِلِِ وا طاعااماُه حاَلا یاِة ِإَّلَّ أاْن ی اعْ َبا َا حارااما  ِِعاْیِِِه وا أاََُّّه ُه ماْكساٌب ِإَّلَّ ِمنا اْلوَّلا َا
 ُیْستاحابُّ اَِّلْجِتِااُب وا ُحْكَِ واِكیِل اْلواْقِف اْلُمْستاِحلِ  لاهُ 
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 اخذ باشند. 

 

 ۱۵جمع بندی احادیث باب 

 

ای است كه ائمه علیهم رسد جوازی كه برای اخذ جوائز السلطان وجود دارد، در واق ٌ اجازهاز مجموع روایات به نظر می     

توان آن را به عنوان یک اند، و نمیوَّلیتشان بر اموال دولتی)عمومی، انفال، مجهول المالک،...( به شیعیان داده السَلم به خاطر

 ها( نسبت داد.حکم شرعی اولی به روایات)فارغ از اشکاَّلت سندی در بسیاری از آن

است، مانند تعبیر "َّل باس علیکم" در در برخی روایات تعابیری داریم برای این كه این اجازه مربوط به خصوص شیعیان          

 ذیل صحیحه ابی همام آمده است:

یُْن َو یَحْ           ُجُل یَکُوُن َعلَیِْه الدَّ َضا ع الرَّ اٍم قَاَل: ُقلُْت لِلرِّ ِد بِْن عِیَسی َعْن َأبِی َهمَّ ْی ُء َأ یَْقِضی َدیَْنُه أَْو َأْحَمُد بُْن ُمَحمَّ ُضُرُه الشَّ

َی الَْماَل مِْن َنًة فَُقلُْت ُأْعطِ بَْعٍض َو یَُحجُّ بِبَْعٍض ُقلُْت فَِإنَُّه ََّل یَکُوُن إَِّلَّ بَِقْدِر نَفََقِة الَْحجِّ فََقاَل یَْقِضی َسَنًة َو یَُحجُّ سَ یَُحجُّ قَاَل یَْقِضی بِ 

لَْطاِن قَاَل ََّل بَْأَس َعلَْیکُْم.  1نَاِحَیِة السُّ

 

 

ِت بِاْسِم الُْمَقاَسَمِة َو  از ابواب ما یکتسب ۱۵بررسی احادیث باب           الُِم ِمَن الَْغالَّ به)بَاُب َجَواِز ِشَراِء َما یَْأُخُذُه الظَّ

كَاِة(  ِمَن اْْلَْمَواِل بِاْسِم الَْخَراِج َو ِمَن اْْلَنَْعاِم بِاْسِم الزَّ

 

مالیات و مقاسمه از مردم  این دست از روایات نیز كه دَّللت دارد بر جواز خرید اموال دولت جائر كه به عنوان زكات،        

گرفته است)كه معموَّل نیز با اجحاف همراه است(، برای اثبات نفوذ تصرفات دولت جائر)مانند اخذ اموال به عنوان زكات و می

 ها( مورد تمسک قرار گرفته است.مالیات و مقاسمه از مردم، و فروختن آن

 

 حدیث اول

ِت بِاْسِم الُْمَقاَسَمِة َو مَِن  -۱۵ - الشریعه مسایل تحصیل الی الشیعه وسایل]           الُِم ِمَن الَْغَلَّ بَاُب َجَواِز ِشَراِء َما یَْأُخُذُه الظَّ

كَاِة    [۵۵۲، صفحه ۵۱مجلد  -اْْلَْمَواِل بِاْسِم الَْخَراجِ َو ِمَن اْْلَنَْعاِم بِاْسِم الزَّ

ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعِن الُْحَسیِْن َسِعیدٍ  اجِ قَاَل: قَاَل لِي َأبُو الَْحَسِن ُموَسی ع َما  ُمَحمَّ ْحَمِن بِْن الَْحجَّ  َعِن ابِْن َأبِي ُعَمْیٍر َعْن َعبِْد الرَّ

 

                                                
َاُُج  -اصول الکافی  1 ُب الرَُّجِل یاْستاِدیُن وا   ۷۱۲، صفحه ۴جمَد  -َبا
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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                                     
 92 :جلسه                                                ماهیت شخص حقوقی و احکام آن درس:          

 92/۹۰/1222:تاریخ  السلطانادامه روایات  جواز اخذ جوائز شخصیت حقوقی دولت نامشروع) بررسی مشروعیت:موضوع          

 حفظه ال ل  محمدسعید واعظی :استاد          

 

ْعَت عَ لَ  َعاِم ِإنِّي َأُظنَُّك َضیِّقاً قَاَل ُقلُْت: نََعْم فَِإْن ِشئَْت َوسَّ  1تَِرِه.لَيَّ قَاَل اشْ َك ََّل تَْدُخُل َم ٌَ َعلِيٍّ فِي ِشَراِء الطَّ

 

 سند شیخ به حسین بن سعید اهوازی صحیح است، بنابراین سند روایت تام است.   

 

گیری در تعبیر "ضیقا" در روایت دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه مراد سختی در معیشت باشد و دیگر آنکه مقصود سخت     

ْعَت َعلَي( به نظر می در معامله با علی بن یقطین باشد، كه با توجه به تعبیر ذیل روایت)فَِإنْ  نظور رسد احتمال دوم مِشئَْت َوسَّ

 دیده است. باشد، یعنی عبد الرحمن در معامله اشکال شرعی می

 

دهد ارتکاز سائل كه از بزرگان فقها است این بوده كه به حکم اولی این معامله كه به نحوی از طرف بنابراین نشان می      

توانند با اعمال وَّلیت اخذ مال را اجازه دهد، مانند آن كه اشکال شرعی دارد ولی امام میشده، دستگاه دولت جور انجام می

تواند دلیل بر نفوذ تصرفات دولت نامشروع برای دریافت مالی از یک غاصب از صاحب اصلی آن اجازه گرفته شود. لذا روایت نمی

 محسوب شود.

                                                
ِت َِبْسَِ اْلُمقااَسااِة وا ِمنا اْْلاْموااِل َِبْسَِ اْلْاراا  -۱۷ -صیل مسایل الشریعه وسایل الشیعه الی حت 1 ُب جاوااِز ِشرااِء ماا َياُْخُذُه الظَّاِلُ ِمنا اْلغاَلَّ  وا ِمنا اْْلاَّْ عااِم َِبْسَِ جِ َبا

 ۷۵۲، صفحه ۵۱جمَد  -الزَّكااِة 


