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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
 بيان شد در صورت ثانيه در اخذ جوايز سلطان سه فرض وجود دارد.

 فرض اول اين بود كه شبهه غير محصوره باشد. .1

 بتال خارج باشد.فرض دوم اين بود شبهه محصوره باشد و برخي از اطراف از محل ا .2

 فرض سوم اين بود كه شبهه محصوره باشد و همه اطراف داخل در محل ابتال باشد.  .3
حقيقي و يا تعبدي علم اجمالي  همچنين عدم انحالل مقتضاي قواعد در فرض سوم به خاطر وجود علم اجمالي و

 د كه بايد موردبررسي واقع شوند.اي وجود دارطور كه بيان شد در محل بحث روايات خاصهاحتياط بود و اما همان

 مقتضاي روايات خاصه در فرض سوم: جواز اخذ هديه از سلطان جاير
مقتضاي مجموعه رواياتي كه در بحث جوايز سلطان واردشده است، اين است كه اخذ هديه سلطان جور كه علم  

طور كه گفتيم بعيد باشد البته همانياجمالي به وجود مال حرام در اموال او وجود دارد، جواز اخذ جوايز السلطان م
باشند اما در مدعي حكومت اسالمي مانند سالطين عصر ائمه، نيست اين جواز اختصاص به سالطيني داشته باشد كه

باشد از دايره شمول ديگر موارد مانند جايي كه شخصي مال او به علت سرقت و يا اخذ ربا مخلوط به مال حرام مي
باشند و در اين موارد بايد به اصول و قواعد رجوع كرد. البته ذكر اين نكته هم الزم است ميمدلول روايات خارج 

كردند ضعيف شده بود امام حسن و امام حسين عليهماالسالم هدايايي را از معاويه اخذ ميها نقلرواياتي كه در آن
 د.امام ندار اين دو باشند و حتي در صورت صحت منافاتي با مقام وااليمي

 نكاتي در ذيل صورت دوم
 كنيم.قبل از اينكه صورت سوم را مطرح كنيم نكاتي از صورت دوم كه سه فرض در آن متصور بود بيان مي



 ٣٥٠٩ :ماره                                                                                                                            

 
 

3

 نكته اول بحثي در مورد نوع جواز اخذ جوايز السلطان
مراد از  ايآ نكته اولي كه در ذيل صورت دوم وجود دارد، اين است كه مراد از جواز اخذ هداياي سلطان چيست؟

و يا اينكه مراد جواز به معناي عام و همراه با نوعي  باشديعني مباح مي اخذ جوايز السلطان جواز به معناي خاص
 باشد.كراهت مي

 ديدگاه اول: جواز به معناي عام همراه با كراهت
م در هر سه فرض، ديدگاه اول در مورد نوع جواز اين است كه مراد از جواز در صورت اول و دوم و در صورت دو

باشد و به مرحوم عالمه و كثيري ديدگاه، ديدگاه مشهور مي نيا باشد.جواز به معناي عام كه همراه با كراهت است، مي
 شده است.از فقها نسبت داده

 ديدگاه دوم: عدم كراهت اخذ
 جواز به معناي خاص كهديدگاه دوم در مورد جواز كه ديدگاه آقاي خويي و برخي ديگر از بزرگان است، اين است 

 گونه كراهتي ندارد.باشد و اخذ جوايز السلطان هيچمي

 احتماالت در مصداق كراهت
در اينكه مقصود از كراهت در مورد اخذ جوايز السلطان چيست سه احتمال وجود كه بعد از بررسي ادله كراهت 

 شود.احتمال صحيح مشخص مي
 ه از حاكم و سلطان جاير كراهت داشته باشد.احتمال اول اين است كه اصل اخذ هديه وصل .1

 احتمال دوم اين است كه مقصود از كراهت تصرف در مالي است كه اخذشده است. .2

 احتمال سوم اين است كه هم اخذ و هم تصرف متعلق كراهت باشد. .3
 شود.ك ميكراهت به چه دليلي تمس يك از اين احتماالت صحيح است تابع اين است كه در حكم بهدر اينكه كدام
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 ادله حكم به كراهت
 دليل اول بر كراهت تصرف در مال محتمل الحرمه

شود اين است كه تصرف در هر مالي كه احتمال حرمت در آن وجود دليل اولي كه از كالم مرحوم شيخ استفاده مي
ر صورت اول و هر باشد و اين احتمال دباشد و موضوع كراهت هم تصرف در اموال محتمل الحرمه ميمي مكروه دارد،

 سه فرض صورت دوم وجود دارد.

 اشكال به دليل اول: عدم صحت كبراي استدالل
است به اينكه دليلي وجود ندارد كه هر مالي كه احتمال حرمت در آن وجود داشته  به دليل اول اشكال كبروي شده

ندارد شاهدي برخالف، وجود دارد و آن باشد، تصرف در آن كراهت دارد و عالوه بر اين مطلب كه دليلي بر آن وجود 
باشد بايد حكم به كراهت اخذ هديه و صله از اين است كه ازآنجاكه يقين در عدم احتمال حرام بودن مال بسيار كم مي

ديگران حتي انسان مؤمن و باتقوا شود چون حتي در اين موارد هم احتمال حرمت وجود و اين التزام بعيد به نظر 
عنوان شاهدي بر اشكال به دليل اول ذكرشده است و ممكن در مورد اين عدم التزام بايد گفت اين مطلب به البته رسد.مي

اگر احتمال وجود مال حرام، كم باشد كراهت وجود ندارد  گونه موارداست اين شاهد مورد اشكال واقع شود كه در اين
هم كراهت اخذ هديه وجود دارد. عمده اشكال به دليل اول  گونه مواردوجود مال حرام زياد باشد در اين اما اگر احتمال

 اين است كه دليلي بر كبراي استدالل كه كراهت در اخذ محتمل الحرمه باشد، وجود ندارد.

 دليل دوم بر كراهت: روايات احتياط
ند. به اين اي است كه به احتياط ترغيب كردهاتيروا دليل دومي كه بر كراهت اخذ جوايز السلطان ذكرشده است،

اند كه به روايات در مباحث مربوط به شبهات حكميه و شبهه موضوعيه در اصول فقه به وجوب احتياط تمسك كرده
نظر اين تمسك صحيح نيست و قائل به برائت در شبهات حكميه و موضوعيه هستيم اما در اينكه اين روايت بر رجحان 

ي وجود ندارد و در مورد اخذ جوايز السلطان در صورت اول و دوم احتياط حتي در شبهات حكميه داللت دارند، ترديد
 باشد.نيز احتياط خوب است و اخذ جوايز السلطان خالف احتياط و مكروه مي

 به دليل دوم بر كراهت چند اشكال
 اشكال اول: تفاوت سنخ احتياط در روايات و كراهت در محل بحث
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السلطان واردشده است، اين است كه سنخ احتياطي كه در روايات به  اشكال اولي كه دليل دوم بر كراهت اخذ جوايز
باشد. مدعاي مشهور شده است متفاوت ميآن ترغيب شده است با سنخ كراهتي كه در مورد اخذ جوايز السلطان مطرح

 وت است.باشد و اين دو باهم متفاحسن احتياط مستفاد از روايات حكم طريقي مي باشد امادر كراهت حكم نفسي مي

 قسم تقسيم احكام خمسه به سه
شود گاهي اين احكام به سه نوع تقسيم مي طور هر حكمي از احكام ازجمله وجوب، حرمت، كراهت و استحباببه 

باشند و گاهي اين احكام غيري و مقدمي باشند يعني مصلحت يا مفسده ذاتي دارند و اين عناوين ذاتي مينفسي مي
باشند و اين احكام طريقي شود و گاهي نيز اين احكام طريقي مينوع در بحث مقدمه واجب بحث ميباشند كه از اين مي
باشند و اگر بلكه طريق الي الواقع مي گونه مصلحت و مفسده ذاتي در اين احكام وجود ندارد وباشند و هيچواقع ميبه

 شود.ها مترتب ميقاب بر آنو ثواب و ع باشندمطابق با واقع بودند داراي مصلحت يا مفسده مي
 عمل نيا ذات در دينبگو خواهندمي يعني است در محل بحث هم مدعا در كراهت اخذ جوايز السلطان كراهت نفسي

اما حسن احتياط و  نباشد بين در هم يحرمت الواقعفي نكهيا ولو است يمنقصت و حظاظت كي ينفس و يذات عنوانبه
شود استحباب و كراهت طريقي است. پس روايات حسن احتياط استفاده مي كه از روايات حسن احتياطكراهت ترك آن

طريقي است كه در اين  كراهت توانند مدعا را ثابت كنند. البته ممكن است شخصي ادعا كنند كه مراد از كراهت،نمي
 صورت اين اشكال وارد نيست.

 م عدم تطابق مدعا و دليلاشكال دو
گويد كه دليل ميباشد درحالياشكال دومي كه بر دليل دوم شده است، اين است كه مدعا كراهت اخذ و تصرف مي
كند. اين ء نهي از ضد عام نمياحتياط مستحب است و استحباب يك عمل مالزم با كراهت ترك نيست، امر به شي

باشد چون دليل و مدعا باهم تطابق ندارند. البته در اين مورد ممكن و وارد ميرسد جهت صحيح به نظر مياشكال ازاين
است كه ادعا شود كه در مورد احتياط قرينه عرفي خاصي وجود دارد استحباب احتياط مالزم با كراهت ترك آن است 

 كه در جاي خود بايد موردبررسي قرار گيرد.
 شود.ود از كراهت يعني كراهت اخذ و تصرف ثابت مياگر دليل دوم تام باشد بر احتمال سوم در مقص
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 دليل سوم بر كراهت: اخذ هديه مستلزم ايجاد محبت به جاير
شده است اين است كه اخذ هديه از سلطان جاير مستلزم دليل سومي كه بر كراهت اخذ هديه از سلطان جاير اقامه

 باشد.باشد و اين مطلب مكروه ميپيدايش محبت سلطان جاير در دل انسان و تمايل به سمت او مي

 اشكال اول به دليل سوم: عدم تالزم بين اخذ جوايز و محبت به ظالم
شده است، اين است كه بين اولين اشكالي كه به دليل سوم شده است و در كالم آقاي خويي و ديگران به آن اشاره

ها عموم و خصوص من وجه ارد و نسبت بين آناي وجود نداخذ جوايز سلطان و ايجاد محبت به سلطان جاير، مالزمه
 در تصرف و جور عمال و جائر حاكم از زهيجا اخذباشد چون مدعا اين است كه مدعا مي باشد پس دليل اخص ازمي
گونه نيست كه گرفتن جايزه هميشه مستلزم ايجاد محبت باشد بلكه ماده افتراق دارند و در اما اين دارد كراهت مطلقاً آن

 شود.پذيرفتن دليل تنها در مواردي كه با اخذ جايزه ايجاد محبت شود، كراهت ثابت ميصورت 

 اشكال دوم به دليل سوم: عدم كراهت مقدمه مكروه
نيست. البته اگر مقدمه  مكروه يا حرام اشكال ديگري كه به اين دليل شده است اين است كه مقدمه مكروه يا حرام،

شود اما اين ي عليت داشته باشد در اين صورت حرمت يا كراهت بر مقدمه هم ثابت ميمكروه يا حرام توليدي باشد يعن
 گونه نيست كه مقدمه در همه موارد توليدي باشد.مطلب عموميت ندارد و اين

 دليل چهارم بر كراهت: روايات خاصه
باشد ابواب ما يكتسب به مي 51دليل چهارم به خالف سه دليل قبل كه از قواعد عمومي بود برخي روايات باب 

 نَّأَ حديث في أَبِيه عنْ الْفَضْلِ بنِ اللَّه عبد عنْ الْمدني الْحسنِ بنِ محمد عنْ إِبرَاهيم بنِ علي عنْ عنْه و«مانند روايت 
يدرَ الرَّشضَارِ أَمى بِإِحوسنِ مفَرٍ بعماً ع جوي هفَأَكْرَم- ا أَتَى وقَّةِ بِهةِ بِحيا -الْغَالهفَفَتَح هدبِي فَغَلَفَه هدبِي- رَ ثُملَ أَنْ أَممحي 
 أَبِي بني عزَّابِ منْ بِها أُزوجه منْ أَرى أَنِّي لَا لَو اللَّه و -ع جعفَرٍ بنُ موسى فَقَالَ دنَانيرُ بدرتَانِ و -خلَع يديه بينَ

 به ازمندين يكسان طالبابي آل از ديدممي من كه نبود اگر فرمودند حضرتكه  ١»أَبداً قَبِلْتُها ما نَسلُه ينْقَطع لئَلَّا -طَالبٍ
و يا برخي روايات ديگر كه ائمه با نوعي كراهت و يا وجود مصالح هداياي خلفاي جور را  گرفتمنمي ،هستند اموال نيا

 كنيم.كردند. لذا اين روايات را حمل بر كراهت ميقبول مي

                                                            
 11ح  51وسايل الشيعه كتاب التجاره ابواب مايكتسب به باب  - ١
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 اشكال به دليل چهارم: ضعف روايات و وجود عناوين ثانويه
اظ سندي ضعيف هستند و ثانياً چون حضرت داراي به اينكه اوالً اين روايت به لح به دليل چهارم اشكال شده است

اي كه وجود داشته امام تمايلي به اخذ جوايز نداشته و به خاطر مصالحي كه بوده آن مقام امام بوده و عناوين ثانويه
 جوايز را پذيرفته است. پس داللت اين دليل تام نيست.

 دليل نفي كراهت اخذ جوايز السلطان: صحيحه ابي والد
ز اشكاالتي كه بر ادله كراهت وارد بود دليل محكمي كه بر نفي كراهت اخذ جوايز سلطان وجود دارد روايت جداي ا

 .»٢الْوِزر علَيه و الْمهنَأُ فَلَك -منْه خُذْ و كُلْ لي فَقَالَ« نديفرماباشد در اين روايت حضرت ميصحيحه ابي والد مي
هم نيز كه يكي  51يعني اين جوايز گواراي شما باد كه عرفا ظهور در عدم كراهت دارند البته روايت سوم و چهارم باب 

كه اين  اشعار به عدم كراهت دارند و برفرض هم ها معتبر بود هرچند داللت بر عدم كراهت ندارد اما آن رواياتاز آن
شود و كراهت ثابت اين تعارض موجب ساقط شدن آن روايات ميروايات با روايات دال بر كراهت تعارض كنند 

 باشد.نمي

 نظر استاد: عدم كراهت اخذ جوايز السلطان
باشد البته محدوده اين حكم جايز و مباح مي با توجه به مطالبي كه بيان شد اخذ جوايز سلطان مكروه نيست بلكه 

ود مصالحي حكم به جواز اخذشده است. آنچه گفته شد در باشد كه به خاطر وجها ميجوايز سلطان جور و عمال آن
به وجود مال حرام در اموال سلطان جور باشد اما اگر اين علم اجمالي وجود  مواردي است كه علم اجمالي محل ابتال

 اولي اخذ جوايز سلطان جور جايز است.طريقنداشته باشد به
 

 
 

                                                            
 1 ح 51وسايل الشيعه كتاب التجاره ابواب مايكتسب به باب  ٢


