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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 مقدمه
آن گذشت و مسئله سوم  از در خاتمه مباحث مكاسب محرمه مرحوم شيخ سه مسئله را طرح كردند كه دو مسئله

، خراج آياكه  است اينآخرين مسئله در مكاسب محرمه است. مسئله سوم در اين زمينه  كنيم كهرا شروع مي
ها براي ديگران و از طريق كنند تصرف در آنهايي كه حكام جور از مردم دريافت ميزكات و ماليات مقاسمه،

است كه به شكلي با  شدهطرحمعامله و امثال اين جايز است يا جايز نيست؟ اين سؤال به اين مناسبت در اينجا 
پذيرد با دستگاه ظلم كه انجام مي ايمعاملهيعني جاي اين سؤال است كه اين كسبي يا  ؛مكاسب محرمه ارتباط دارد

به اين مناسبت اين بحث در پايان مكاسب محرمه  جايز است يا جايز نيست؟هاي غير مشروع و جور يا حكومت
 كنيم.ميكه وارد بحث بشويم دو سه نكته مقدماتي را عرض مقدمه قبل از اين عنوانبهاست.  شدهطرحم

 نكته اول
. گاهي كنيمميعنوان خراج و مقاسمه است كه در اينجا آمده است كه توضيح كوتاهي راجع به آن عرض اول  

 گونهاينگيرد. گاهي شود و مقصود از آن مطلق ماليات و عوارضي است كه حكومت از اشخاص ميخراج گفته مي
كند. گاهي هم در طالحي دارد. مطلق آن عوارض و ماليات و وجوهي كه دولت از رعيت و از مردم دريافت مياص

رود كه بيشتر در فقه معناي دوم مراد است و آن عوارضي است كه از مردم به خاطر به كار مي تريخاصمعناي 
و حاكم از باب اينكه ولي  مومي استهايي كه جزء امالك عشود. زميندر اختيار حكومت گرفته مي هايزمين

اينجا آن اجرت يا مبلغ يا عوارضي  درواقعسپارد. جامعه است در قبال يك اجرتي و يك مبلغي آن را به ديگران مي
 شود.عمومي به مردم دريافت مي هايزميناست كه در قبال واگذاري 

 هاي موجود در مالكيت اراضي و شيوه تصرف در آنانبيان حالت
گاهي  و ها گاهي مالكيت شخصي دارند كه روشن است. گاهي مالكيت دولت دارند مانند انفالفقه ما زميندر 

كند. فرق مي باهممالكيت عمومي دارد مانند اراضي مفتوحه عن وطن كه ملك عموم جامعه است. آن دو و سه 
جامعه است. در آن دومي كه  مانند انفال و گاهي نه ملك عموم ؛يعني ملك حاكم است ؛گاهي ملك دولت است

تصرف  استاما در سومي كه مالكيت عموم  ؛كند زيرا از اموال خود او استملك دولت است حاكم بذات تصرف مي
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ولي  عنوانبهتصرف بكند بلكه بايد حاكم  تواندنميدولت به نيابت از عموم است زيرا در يك مال عمومي هركسي 
هايش بسيار فراوان است ليكن نظر بحث .است گونهاينضي مفتوحه عن وطن جامعه در آن تصرف بكند. مثالً ارا

ها شود كه ايناست. گفته مي شدهتصرفمشهور درباره مفتوحه عن وطن چيزهايي است كه با جهاد و در جنگ 
 ملك عموم جامعه است. حتي ممكن است بگوييم آنجا ملك خاص حاكم هم هست.

 وطن به ديگران اقسام واگذاري اراضي مفتوحه عن
 قسم اول

شود يا كند و اين محل بحث است كه ميرا به ديگران واگذار مي معامله ايندر اين صورت گاهي به نحو 
 شود.گيرد و تمام ميپول مي ،فروشد به اوشود؟ به اين بيان كه مينمي

 قسم دوم
 عنوانبهرف بكن و اين مقدار هم گويد شما پنجاه سال در اين تصكه به نحو معامله نيست و مي استگاهي  

 .گويندميراج خ ماليات عوارض بده كه به آن در اين صورت

 توضيح اصطالحات موجود در بحث
به  ،دهد اعم از اين است كه از محصول خود اين زمين چيزي را به حاكم بدهددر اين حالت آن عوارضي كه مي 
دهد و اين اصطالح دوم اعم از اين است. پس اصطالح دوم ماليات و بدهد يا اينكه نه پولي به حاكم مي المالبيت

گيرد ولي در اراضي كه ملك عموم است. اعم از اينكه خود قسمتي از آن محصول عوارض و يا اجرتي است كه مي
گويد الخراج و المقاسمه مي .قاسمه استرا بگيرد يا نه يك پولي بگيرد. اصطالح سوم اخص از اين است و مقابل م

مقاسمه وجهي است كه از  .گيرند نيستاز محصول زمين مي را مانند قبلي است فقط مقيد به اينكه خراج آن وجه
كند محصولش ده من گندم است كشاورزي مي . به اين صورت كهشودشبيه مضارعه مي كه محصول زمين است

شود مقاسمه و خراج مقابل اين است. پس در براي خودت اين مي بقيه آنبده  المالبيتگويد دو من را به مي
ماليات و اجرتي كه حاكم در  ،در اصطالح دوم يعني آن عوارض و اصطالح اول خراج يعني مطلق عوارض و ماليات

از اينكه خود محصول باشد يا غير محصول باشد. اصطالح اخص كه  اعم كند.دريافت مي اشعموميقبال امالك 
اما اگر محصول  ؛شود و از غير محصول استيعني عوارضي كه از اموال و امالك عمومي دريافت مي ؛سوم است
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 كار برودتنهايي ببهاگر خراج  در اين صورتاست.  گونهاين. لذا خراج و مقاسمه گويندميخود زمين باشد مقاسمه 
 ،د. خراج يعني آن عوارضنشواما اگر بگويند الخراج و المقاسمه اينجا قسيم هم مي ؛غالباً معناي دوم مقصود است

دهد. گاهي دهد و مقاسمه يعني همان عوارضي كه از خود زمين و محصول زمين به حاكم ميمبلغي كه مي و پول
يا سوم است. اگر خراج را مطلق بگويند معناي دوم است  رود ليكن غالباً به معناي دومكار ميمعناي اول ب خراج در

اما اگر  ؛يا محصول زمين باشد و شود اعم از اينكه پول باشد نقد باشد يا آن كاال باشدكه شامل آن عوارض مي
ا عشود و حالت اذا اجتممقابل مقاسمه افترقا خراج مي وقتآنبگويند الخراج و المقاسمه و اين دو جمع بشوند تا 

هاي عمومي يا از افترقا دارد. اين اصطالحاتي است كه در اينجا وجود دارد و شكي نيست كه يكي از ماليات
ها تعيين بندد و براي آنو دولت همين عوارضي است كه بر اين امالك عمومي مي المالبيتدرآمدهاي عمومي 

تواند ومي است و در اختيار حاكم است و مياراضي عم .زيرا اين امالك عمومي است ؛كامالً هم شرعي است .كندمي
تواند بگويد در زيرا مال خودش است مي ؛ها عقد اجرتي ببندد مالياتي بگيرد و مطابق با قواعد شرعي استبر آن

است  اياجارهعين همان كه در جاي خودش  هاي ظريفي اينجا وجود دارددهم. البته بحثمقابل اين اندازه به تو مي
و حاكم و دولت  المالبيتدهد يا نه چيز متفاوتي از آن هست ولي اصل اينكه امالك عمومي در اختيار كه دارد مي

تواند چيزي را دريافت كند و آن عبارت است از خراج و لذا عالوه بر درآمدهاي است و دولت در برابر آن مي
در مثل  طورهمان. است گويندميسمه هم كه خراج و مقا را ها اينو امثال اين خمس ،زكات مانندعمومي دولت 

در جاي خودش  همآنتواند بفروشد يا اجاره بدهد روشن است آن را مي همآنانفال كه امالكي است براي امام و 
 طبعاًيعني امالك حاكم و امام هم باشد اين قصه  است؛ دولتي و امالكامالك عمومي  وضعيت است. اين گونههمين

 نكته ابتدايي كه در توضيح اصطالحات بود. يكاين. استدر آن جاري 

 نكته دوم
اما حكومت  ؛از اختيارات حكومت است زكات آوريجمع مانندنكته ديگر اين است كه دريافت خراج و مقاسمه 

بايد مشروع باشد. اگر حاكم مشروع هست كه در زمان حضور امام است و در زمان غيبت هم يا عدول مؤمنين است 
تواند نسبت به در مصارفش هزينه كند و مي د، در آن تصرف كن ،كند آوريجمعتواند اين زكات را يا فقيه است مي

ها ماليات بندد و چيزهايي از اين قبيل. تصرف كند و بر آن اموال و امالك عمومي و مثل اراضي مفتوحه عن وطن
 و ؛تواند در اين امور دخالت كنداگر حكومتي مشروع نباشد طبيعي است كه نمي و ؛اين حق حكومت مشروع است
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زكات  و مقاسمه كند ،خراج ببندد ،تواند دخالت كندلذا سؤال اينجا اين نيست كه حكومت نامشروع و حاكم جائر مي
تواند ولي تواند گرچه بعضي احتمال دادند كه ميتواند بلكه اين ظاهراً در آن بحثي نيست كه نميجمع بكند يا نمي

حكم تكليفي او اين محل بحث نيست جايز نيست گرچه احتمال ضعيفي بعضي دادند  ازلحاظظاهرش اين است 
شوند يا ها مالك مياين آياحث است كه حكم تكليفي ظاهراً جايز نيست. به لحاظ حكم وضعي ب ازلحاظليكن 
تكليفي اين محل بحث نيست حكومتي كه مشروعيت ندارد به  ازلحاظاما  ؛كنيمشوند اين را احتماالً بعد بحث مينمي

ها ماليات و عوارض ببندد يا اجرت در قبال تواند تصرف در اين اموال عمومي بكند. يا بر آنلحاظ تكليفي نمي
 آياكنند در اين جهت بحث نيست. بحث در اين است كه ديگراني كه با او معامله مي .اين جايز نيستها اخذ كند آن
 .اقدامي كه  كردند اقدام مشروع نبوده است بااينكه ؟جايز است معامله آن تكليفاً و وضعاً و توانند مالك بشوندمي

معامله بكند و در اين معامالت نافذ باشد و در  ،بكندتواند اين كار را اند ولي ديگري ميواليت نداشته ،حق نداشتند
اين  ؟شودآورد تصرف كند يا نه اين هم جايز نيست و ملكيت هم حاصل نميمعامله با جائرين به دست مي آنچه از

تكليف ساير مكلفين در معامالت با  درواقع .است كه بحث عمدتاً در اينجا همين نكته ديگران است اينكتههم 
آن بحثي نبايد باشد كه به لحاظ وضعي  كه در تكليفي ازلحاظهاي جائر است نه وضع خود حكومت جائر حكومت

كه در ضمن  شود؟يا نمي شوددهد مالك مياينكه دارد كار حرام انجام مي برفرض آيابايد ديد كه  . بلكهحرام است
 هاي بعدي صحبت خواهيم كرد.بحث

 نكته سوم
دوم و سوم  اصطالحبههايي كه در اينجا كرديم راجع به خراج و مقاسمه نكته ديگري در اينجا هست كه بحث 
تواند اگر كسي بگويد حاكميتي مي .شودداخل در بحث مي همبود آناما خراج به معناي عام كه اصطالح اول  ؛است

داخل در  همآننباشد باز  همآنع كند يا حتي اگر تواند هر نوع مالياتي را وضمي ،ماليات ببندد بر حاكم مشروع
 آيااين محل بحث است  ؟شود در غير اموال عمومي و اموال دولتي ماليات و عوارض بستمي آيابحث است. 

تواند اين عوارض و ؟ خوب اگر كسي گفت حاكم مشروع ميتواندنميتواند اين كار را بكند يا حكومت و واليت مي
ماليات و عوارض ببندد اينجا هم داخل در بحث ما  ،نه در اموال عمومي شخصخود  وكاربكسماليات را در 

را كرد. بلكه اگر بگوييم واليت ندارد حاكم مشروع  اين كار و اينجا حاكم مشروع نبود غير مشروع آمد .شودمي
شود با او مي آياماليات را بست  در اينجا سؤال بشود او خالف كرد و بازهمشايد  وقتآنتواند اين كار را بكند نمي
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و لذا بعيد نيست ساير انواع ماليات و عوارض هم در اين بحث داخل بشود. اين هم يك مطلب كه  خير معامله كرد يا
 كند. اين دورنماي بحث است.آيد تفصيل بيشتري پيدا ميبعضي از اين نكات در فروعي كه در ذيل بحث مي

 نكته چهارم
ها غالباً از ديد فقه مطلب هم توجه داريد كه در اعصار متقدمه و در طول تاريخ اسالم حكومتبه اين  در مقدمه

 عليهاهللاسالمكوتاهي غير از دوره امير المومنين  دورهبه اين دليل كه در يك  .هاي نامشروع بوده استاماميه حكومت
بوده است. در يك  گونهاينها در بعضي حكومت شايد كه ؛است گاهي اتفاق افتاده كه فقيهي حكومتي را تنفيذ كرده

تشكيل  درجاهاييهاي محلي كه بوده است يا در بعضي حكومت گونهايناز صفويه شايد يك مقدارش  ايدوره
بعضي مباني فقهي آن  بنا برداده و اجازه مي ،كردهمي تنفيذشده است به نحوي بوده كه بهر حال فقيهي آن را مي

در شش هفت قرن اول كه دوره حكومت  خصوصبهاما غالباً حكومت مشروع نبوده  ؛شده استحكومت مشروع مي
 در اين دو سه دوره حاكميت جهان اسالم در دست حاكماني بوده كه .بوده است عباسبنيو بني مروان و  اميهبني

گرفته و در روايات سؤال و جواب ها محل بحث قرار مياين و ؛استاز ديد فقه اماميه نامشروع بوده  حكومت آنان
ها شده است به شكلي با اين دستگاهكنيم و بسياري از معامالت كه در جامعه انجام ميها معامله ميبوده كه ما با اين

والي كه از اين كردند و بعد امها جمع ميهايي كه اينزكات و ؛شده و بحث خراج و مقاسمه بوده استمرتبط مي
توانسته اين كار را بكند براي او در او نمي كهدرحالي .شده استشده به معرض فروش قرار داده ميها جمع ميزكات

 اين امور عمومي هيچ تصرفي جايز نبوده است.

 هاي حكومتيبررسي عدم جواز تصرفات حاكم در ماليات
. خوب با اين مقدمات كه عرض كرديم سؤال روشن است كه بوده است قرارازاينغالباً در اعصار متقدمه وضع 

كردند خراج و مقاسمه تعيين دادند زكات جمع ميهاي نامشروع انجام ميكه حكومت ايماليهاين نوع تصرفات 
آيد در بازار مردم با ها ميگرفتند و بعد همينهاي ديگري ميكردند يا عوارض و مالياتكردند و دريافت ميمي
آيد در گردش بازار و مورد معامله قرار مي شدهآوريجمعها اين اجناس اين نقود كه كنند اين گندما معامله ميهاين
يا خراج يا مقاسمه  شدهآوريجمعكنند كه اين از طريق زكات با جايي معامله مي اآلندانند گيرد و افراد هم ميمي

ها تصرف كنم يا نه؟ در اينجا اصل اولي خيلي روشن است و ر اينتوانم دمن مي ؟بوده اين جايز است يا جايز نيست
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اين نقود را به من  و كندآن اين است كه نه تكليفاً نه وضعاً جايز نيست. به اين دليل كه حاكمي كه دارد معامله مي
ملك او  فروشد تصرف او در اين اموال تصرف نامشروع است وخرد يا اجناس را به من ميچيزي را مي ،دهدمي

يعني تصرف من  ؛نشده است و حق تصرف در اين را ندارد زيرا نامشروع است و طبيعي است كه معامله نافذي نيست
در آن اموالي كه به شكل ثمن يا مثمن به من رسيده است درست نيست. تكليفاً جايز نيست وضعاً هم اين معامله 

ع اال في ملك الهبه في ملك ال وقف في ملك همه اين ال بي .به اين دليل كه او مالك نبوده است .باطل است
تصرفات معامالتي به شكل عقد يا ايقاع و امثال آن متوقف بر اين است كه كسي مالك باشد. حداكثر اين است كه 

كار  يكاين .بيع فضولي است. او غير مالك آمده تصرف كرده اين را منتقل كرده است عقد خوانده است يكاين
امام در  مانند هر بيع فضولي ديگر است و نياز به اجازه دارد. بله طبق قاعده اگر برود نزد حاكم مشروعفضولي مثل 

پس  .شودبدهد از باب بيع فضولي آن بيع درست مي را آن اجازه و زمان ائمه يا فقيه كه حاكميتش مشروع است
ها تصرف مشروع نيست هم از آن طبق قاعده اگر بخواهيم سخن بگوييم بايد بگوييم كه چون او تصرفش در اين

 همين و ؛توانم تصرف كنم و تصرف من تكليفاً در اين اموال هم حرام استناحيه كه به دست من رسيد شرعاً نمي
شود اما تعلق گرفت نافذ مي آن اگر اجازه حاكم به .استباطل است البته اين معامله فضولي  شدهانجامكه  ايمعامله

كه در آن  اينكتهشود. پس سنگ بناي مسئله را دقت كنيد بلكه حالت فضولي مي .اگر اين اجازه نبود نافذ نيست
به اين شخص نرسيده  اختيارصاحباز طريق مالك يا  زيراها جايز نيست بود همان بود كه تصرف خارجي در آن

اين را عرض به  .متوقف بر اذن است و معامالت هم  فضولي است گوييممي .گوييم معامله هم باطل استمياست. ن
 دهد كهمييكي اينكه شارع دارد اين را اذن  .كنيم كه ممكن است آن روايات به چند نحو تفصيل بشوداين دليل مي
 كنيم. اين حكم اولي و پايه مسئله است.بعد بحث مي

 هاي حكومتيها به جواز تصرفات حاكم در مالياتبودن آن فقها و قائل
ها هم جايز است و معامله با آن و ؛اند به اينكه اين تصرفات نافذ استاي قائلاما مشهور فقها به شهرت عظيمه 

است ولي بر اساس يك قاعده ثانويه مشهور  رأياينكه قاعده اوليه مخالف اين  رغمعليمعامالت هم نافذ است. 
يعني در  ؛شود در اين اموال تصرف كردفقها قائل شدند به اينكه اين تصرف از تصرفات جايزه است و مي

 .نافذ است ها آمده استاموري كه از طريق خراج و مقاسمه به دست آن عباسبني و بني مروان اميه،بنيهاي دستگاه
اين ملك فالني است گرفته داده به  .داندجايزه را ميگفتيم اين بود كه هاي سابق ميكنيد آني كه در بحثمالحظه مي
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اين بود كه  ها بحثاين ولي اينجا بحث اموال عمومي است و تفاوتش با آن چيزهاي قبلي اين است كه در آن
توانسته اين مال آن آقا است گرفته و داده به اين اما اين از آن چيزهاي عمومي است و حاكم مشروع مي دانيممي

اين است. خوب اين  هاتفاوتش با قبلي .بكند را توانسته اين كارنمي جهتازاين و ند منتها آن مشروع نيستكار بك
 جايز نيست اما شهرت عظيمه در اينجا اين است كه جايز است. االصولعلي

 بررسي نظر مخالفين قول مشهور فقها
هاي باطل در اموال عمومي ولو البته مخالفيني هم دارد. از همان عهد قديم مشهور اين بوده كه تصرفات حكومت 

ها معامله امر مشروع بكنند. البته شود ديگران با آنبراي خودشان جايز نباشد اما براي ديگران جايز است و مي
ره صفويه است. مرحوم محقق كركي نقش مهمي در مخالفاني هم داشته است. در زمان مرحوم محقق كركي كه دو

يكي از  است. جدي شده يدر آن دوره دعواي .از حكومت صفويه داشته است يهايمشروعيت دادن به يك دوره
به اينكه اگر حكومت نامشروع  ندنوشتند و اين را نفي كردند و در آن برخالف اين شهرت قائل شد ايرسالهبزرگان 

مرحوم محقق كركي  و ؛ها بكنندتوانند معامله مشروع با ايننامشروع است ديگران نمي است اين تصرفاتش هم
هم در نام  ايكوبندهنوشته است به نام قاطعة اللجاج في امر الخراج يك تعبير  ايرسالهمطابق با نظر مشهور 

ر است يك نوع لجبازي گويا آني كه قائل به اين نظر خالف شده است در حكمي كه خيلي مشهو .اش داردرساله
اش تعبير تندي است. ايشان در آنجا رساله گذارينامگويد قاطعة اللجاج است چنين اسمي دارد. خوب در كند ميمي
خيلي مبسوط از آن نظر مشهور كه جواز اين معامالت و نفوذ اين معامالت باشد دفاع كرده است و معامالتي  طوربه

ها نافذ است. اين هم اختالفي كه در اين زمينه بوده است. ر امر خراج و امثال اينشود دكه با حاكمان نامشروع مي
كه روشن است ابعاد بسيار وسيعي دارد. پس  طورهمانمسئله هم جزء مسائل سياسي است جزء فقه سياسي است و 

اوليه به آن قائل شدند.  پايه دو نظر است طبق قواعد هم بايستي نظر غير مشهور را بگوييم اما مشهور برخالف قاعده
ها مقدمات بحث بود روشن شد كه دو نظريه وجود دارد و نظر غير مشهور بهر حال دعوا به اين نحو بوده است. اين

شود. ببينيم مشهور بر اساس چه مي گويندميشود ولي مشهور است و طبق قاعده بايد بگوييم نمي باقاعده مطابق
 ند.به اين مسئله معتقد شد ايادله
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 ادله مشهور فقها در موافقت با جواز تصرف
 گوييممي مابعدهاي قواعد كلي را آن روايات است. آن بحث ازجملهتمسك كردند كه  ايادلهدر اينجا مشهور به  

از قواعد  توانيمكنيم گرچه شود. ابتدا ما از روايات شروع ميشود يا نمياول ببينيم از روايات چيزي استفاده مي
كه در مكاسب مالحظه  گونههمانكرد يا نه؟ در اينجا  اياستفاده توانيمعامه شروع كرد ولي ببينيم از روايات 

متعرض شدند كه شايد چند طايفه از روايات در اين مبحث داشته باشيم. حاال يك گروه از  همديگر آنكرديد 
و  52ها بعضش در باب است. اين واردشدهها ت و امثال اينروايات هماني است كه در خود خراج و مقاسمه و زكا

كنيم. تقريباً طبق ترتيب تر است عرض ميرا كه مهم هاآناز ابواب ما يكتسب به آمده است كه ما تعدادي از  53
 از ابواب ما يكتسب به حديث 52معتبره ابي عبيده حزاء است. اين روايت باب  نآ نياول ؛ كهباشديممكاسب هم 

پنجم است. اين روايت معتبره است. محمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد 
اين  السالمعليهجميعاً عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبيده همان ابي عبيده حزاء است عن ابي جعفر 

عنِ  1سأَلْتُه« كند كه از امام باقر سؤال كردم:نقل مي گونهاينسند معتبر است قال سألته ابي عبيده حزاء  ازنظرروايت 
منْ إِبِلِ الصدقَةِ و غَنَمِ « عباسبنيمعلوم است اينجا سلطان يعني همان حكام  كه »منَ السلْطَان يشْتَرِيالرَّجلِ منَّا 

 وه قَةِ وديالص مأَنَّه لَمأَيع منْهنَ كأْخُذُونَ مثَرَ مقِّ الَّذلَي يالْحع صدقه همان زكات است  از اينجا مقصود در »هِميجِب
گيرند يعني آني كه ها ميداند بيش از آني كه حق است اينمي كهدرحاليخرد از سلطان از شتر و گوسفند زكات مي

 »كرِ ذَليرِ و غَيلَّا مثْلُ الْحنْطَةِ و الشَّعفَقَالَ ما الْإِبِلُ إِ«. گيردمي همآنثابت است مثالً دو تا سه تاست اين بيشتر از 
خريد داريد و از حنطه و شعير مي هرروزمسئله مسلم بوده كه شما  قدراينإبل و غنم فرقي باحنطة و شعير ندارد 

د و غير كردن آوريجمعخراج يا زكات  عنوانبهها را كنيد إبل و غنم هم مثل حنطة و شعير است كه ايناستفاده مي
. اشكالي ندارد مگر اينكه بداني اين حرام است مثالً مال غصبي است نيا »نهيتَعرِف الْحرَام بِع يلَا بأْس بِه حتَّ«ذلك 

»ا تَرَ 2لَيقفَم يلَه قٍ  يفدصا فَيئُنَا فَيجِيمنَاهنَا فَنَقُولُ بِعأَغْنَام قَاتدنَّا صايبِيأْخُذُ منَاهع ا تَقُولُ ففَقَالَ  يفَم نْها مهرَائش
كند صدقات اغنام ما را آيد زكات را جمع ميكه مي كسيآنكند آن سؤال مي »فَلَا بأْس هاعزلانَ قَد أَخَذَها و كإِنْ 

                                                            
 219ص:  ،17 ج وسائل الشيعة، .1
 220 ، ص:17 ج الشيعة، وسائل .2
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ها را تزكات آمده زكا آوريجمعاين عامل  درواقعگرفتي به خودمان بفروش.  كههمين گوييمميگيرد بعد ما مي
دهيم دهيم درهم و ديناري به او ميهميني كه جمع كردي به خودمان بفروش پولي به او مي گوييمميجمع كرده بعد 

گرفت و ملك خودش شد مانعي  اگر« بأْسفَلَا  هاعزلانَ قَد أَخَذَها و كإِنْ « فرمايد:در اين حالت هم حضرت مي
 يف يلٍ فَما تَرَكيعزِلُه بِيأْخُذُ حظَّه فَيقْسم لَنَا حظَّنَا و يئُنَا الْقَاسم فَيجِيرِ يالْحنْطَةِ و الشَّع يف يلَه فَما تَرَ قيلَ« .ندارد

ذَل رَاءام كششود معامله مي همآنآيد و خراج را هم گفتيم مقاسمه در حاصل زمين است با آن قاسم كه مي» الطَّع
اين را بر اساس  ديكنيماگر جدا كرده با كيل و شما مشاهده  »كلٍ و أَنْتُم حضُور ذَلكيانَ قَبضَه بِكفَقَالَ إِنْ « كرد؟

 چونتوانيد از او بخريد اينجا شما مي »لكيرِ يلَا بأْس بِشرَائه منْه منْ غَ«همان قانون مقاسمه انتخاب كرد. اين هم 
ترين روايات بحث ما اين باشد اين توانيد بخريد. شايد يكي از مهمريده است شما ميديديد كه به اين اندازه با كيل خ

بيان اجمالي آن  ؛ وكنيمو تفكيكش را فردا عرض مي ميكنيمداللت اجماالً بيان  ازنظرسند تام است  ازنظرروايت 
شود با آن معامله دهد ميمي اگر خراج و مقاسمه و زكات را طبق قاعده خود دارد انجام كهايناين است كه اصل 

اين هم درست است يا نيست؟  آياشد  وزيادكم ذرهيككرد اين جزء مفروضات اين روايات است بحث اين است اگر 
شود يا كند اين كار ميكند ابتدا از امام سؤال نميدو سؤال از امام مي يكيآنبر اساس  شدهگرفتهامر مسلم مفروض 

داللت  خوبيبهدهد و لذا اين روايت ينكه اين كار جايز است مسئله را مورد سؤال قرار ميبا فرض ا شود بلكهنمي
 كردند معامله كرد. آوريجمعشود در آن ماليات و اموال عمومي كه كند كه با اين حكام جور ميبر اين مي

 


