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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 مقدمه
و ناظر به اين مسئله است كه در شرايطي  بحثي كه در مسئله سوم مطرح شد از مباحث مهم فقه سياسي ماست؛ 

خورد. ازجمله مسائلي دهد گره ميانجام ميكه حكومت جائر بر سركار هست زندگي مردم با آنچه حكومت جائر 
خورد همين مسئله ماليات، عوارض، خراج، زكات و چيزهايي است كه حاكم در آن تصرف كرده كه با آن گره مي

اميه شود. وقتي حكومت جائر در زمان بنيآيد وارد سيستم اجتماعي و اقتصادي مردم ميها مياست و بعد هم همان
كردند تصرفات از جمع زكات و خراج و مقاسمه تر هم شده بود تصرف ميعباس كه وسيعن بنيخصوص در زمايا به
خصوص در نظر بگيريد كه فتوحات ها خيلي وسيع بود. تقريباً هيچ فردي نبوده كه درگير اين مسئله نباشد. بهاين

توسعه پيداكرده بود و هركسي در  طور زكاتگرفتند و همينشده خراج ميهاي فتحهمه سرزمينزياد شده و از اين
كرده و همين اموال وارد زندگي مردم عنوان عامل حاكم اموال زيادي را از همين باب و ابواب جمع مياي بهمنطقه
ها همه اموال عظيمي است كه در دست شد. گندم هست كه جنس است. نقد است كه غير جنس است. اينمي

شود كه اگر قرار باشد محدوديتي در با اين بيان روشن مي و ؛آن درگير بودند هم باشده و ديگر آنحكومت جمع مي
توانسته از آن بحث آزاد باشد. بعدها بحث كس نمياينجا رخ بدهد بسيار محدوديت سنگيني خواهد بود و تقريباً هيچ

نيست فقط بحث اين دو سه  كنيم كه اگر در زمان ما به اين نكته توجه كنيم كه فقط بحث خراج و مقاسمه و زكاتمي
ها هايي است كه اگر كسي بگويد گرفتن آن مشروع است خوب آنتا موضوع نيست بحث خود عوارض و ماليات

صورت جداگانه بحث خواهيم كرد. يك در تنبيهات بهبهها را يكشود كه البته همه اينها اضافه ميگيرند و آنهم مي
كند و كنم كه آيا تنفيذ معامالت با حاكم جور باشد يا نباشد؟ بسيار فرق ميخواهم اهميت مسئله را عرض ولي مي

هاي جور ابتالي يك يا دو مورد نيست بلكه صبح تا شب زندگي مردم با ابتالي جامعه و آحاد جامعه در حكومت
ند مسئله يك طور كه مالحظه كرديد ديروز ما از ميان چاين قصه درگير است. خوب اهميت مسئله اين است. همان

پردازيم. آن مسئله اساسي اين است كه عنوان محور قرارداديم و در تنبيهات به مسائل ديگر ميمسئله اساسي را به
توانند معامله بكنند و هم جواز تكليفي هم كنند ازنظر اقتصادي ميمردمي كه در ذيل و ظل اين حكومت زندگي مي

ينكه نه اين اموال همه غصب است و تصرفات آن نامشروع است و شود پذيرفت. يا اها را مينفوذ وضعي آن
توانند تصرف بكنند، معامله بكنند يا اگر هبه شد بيخود در اين خراج و مقاسمه تصرف كردند. يك حاكم عادل نمي
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. ها همه در دست او غصب است و در حقيقت ازملك مالكان آن خارج نشده استبايد اين كار را انجام بدهد و اين
ها نافذ است. اين اموالي كه از اند به اينكه اينخوب در اينجا عرض كرديم كه قاطبه فقها به شهرت عظيمه قائل

رسد مانعي ندارد و هم تكليفاً و هم وضعاً مشكلي نيست و اگر به هر حاكمان جور به دست افراد در آن حكومت مي
شود شود و حالل است و مين اموال واقعاً منتقل به اشخاص ميشكلي معامله شد مانند اجاره يا بيع مانعي ندارد و آ

در آن تصرفات كرد كه مشهور به شهرت عظميه اين است. قول مخالفي هم در اينجا وجود دارد كه عمدتاً به محقق 
دتاً شده و همان فاضل قطيفي كه آن رساله را در رد اين نظر مشهور به نگارش درآورده است. عماردبيلي نسبت داده

شده است ولي در متأخرين هم بعضي نسبت دادهاين دو نفر هستند كه در اينجا قول مخالفي دارند. البته به پيشينيان 
ترين مستند نظر مشهور روايات است واال شده است و گفتيم نظر مشهور چه مستندي دارد. مهمها نسبت دادهبه اين

كند كه درست نيست. اين عين اين است كه اگر گفتيم خمس را بايد به يگفتيم اگر ما باشيم و قواعد، قاعده اقتضا م
شود با آن معامله كرد. اشتباه گرفته و نميفقيه داد يا به مجتهد داد اگر كسي خمس را گرفت كه آن شرايط را ندارد به

ها را امثال اينبه اين صورت كه كسي كه اختيار و حق تصرف در اموال عمومي ازجمله زكات، ماليات، خراج و 
توان با او معامله كرد كه قاعده و بناي اصلي اين است. شود و زماني كه مالك نباشد نميالقاعده مالك نميندارد علي

جدا كند و به سمت جواز ببرد. در اينجا گفتيم مهم روايات در  تواند ما را از اين بناي اصليبايد ببينيم چه چيزي مي
كنيم ولي عمده روايات است. روايت اول روايت پنجم از باب گر هست كه بعد عرض ميبحث است. دو سه دليل دي

بود. اين روايت ازنظر سند معتبر بود و اعتبار كامل دارد و يكي از روايات معتبر در اين باب همين روايت ابي  52
 عبيده حزاء است.

 بيان نكات موجود در روايت ابي عبيده حزاء
كنيم. يك نكته اينكه داللت اين روايت قوت فراواني اللت نكاتي وجود دارد كه عرض ميدر اين روايت ازنظر د

دارد به اين دليل كه جايز بودن اين امور را فرض گرفته است و به يك اموري كه بعدازاين مسئله است پرداخته 
در روايت از  و ؛است. به اين بيان كه اصل قصه جواز معامله با جائر در اين خراج و زكات مفروض است

دهد. پس آن امر مفروض است و با فرض آن دارد شود و امام پاسخ ميهاي بعدي آن دارد سؤال ميكاريريزه
 كند.هاي ديگري ميسؤال
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 هاي موجود در روايت ابي عبيده حزاءبررسي پرسش و پاسخ
 دارد. ببينيد اين روايت صحيحه ابي عبيده حزاء سه فقره است يعني سه سؤال و جواب 

 فقره اول
منْ  منَّا يشْتَرِي منَ السلْطَان 1الرَّجلِ«كند كه فقره اول اين روايت اين است كه آقاي ابي عبيده حزاء سؤالي مي 

 ي يجِبقِّ الَّذنَ الْحأَكثَرَ م منْهيأْخُذُونَ م مأَنَّه لَميع وه قَةِ ودغَنَمِ الص قَةِ ودلَيهِمإِبِلِ الصاصل مسئله مفروض  »ع
گيرد. اين عاملش چيزي داند بيش از زكات است كه بايستي بگيرند از حدنصاب او ميگويد جايي كه مياست. مي

چيزي عنوان خراج و مقاسمه يكگيرد بهها بستند كه ماليات ميدارد يا با قراردادي كه بر سر اين زمينتر برميچرب
رود آنجا و از حدي كه در زكات يا گونه هم هست. عاملي است كه قدرت دارد مينگيرد و هميبيش از آن مي

گيرد. درواقع در ذهن سائل صحيح بودن اين خراج و زكات مأخوذه چنان مسلم خراج مقرر است مقداري بيشتر مي
گرفته است. است كه اصل معامله از قبل جائر درست است فقط مشكلش اين است كه جائر مقداري بيش از آن حد 

بله اشكالي  »ما الْإِبِلُ إِلَّا مثْلُ الْحنْطَةِ و الشَّعيرِ و غَيرِ ذَلك لَا بأْس بِه حتَّي تَعرِف الْحرَام بِعينه«فرمايد: حضرت مي
را بگويد. خواهد اصلش ندارد مگر اينكه حرام را به عينه بشناسي. اين مقصود يعني زياده را دقيق بداني واال نمي

گويد فقط مشكل سائل يك مطلب است كه اصل مسئله چنان مسلم است كه پيرامون آن سخني نميپس در اينجا اين
اين است كه اين بيش از حدنصاب زكات، زكات گرفته است. يا بيش از آن قرارداد خراج و مقاسمه اين عامل 

ما الْإِبِلُ إِلَّا مثْلُ الْحنْطَةِ و « جوابشان اين است:چيزي را و سلطان چيزي را از مردم دريافت كرده است. امام 
يك مطلب است كه اگر آن اصلش مشكل داشته باشد اين ديگر حالت لغوي است استهجان عرفي دارد. اين »الشَّعيرِ

و آن  و انما الكالم در آن اضافه است. مطلب دوم دهنده اين است كه آن اصل جايز است؛مجموعه اين فقره نشان
و اال اگر آن اصلش هم مقصود بود اين جواب  مقصود آن اضافه است؛ »لَا بأْس بِه حتَّي تَعرِف الْحرَام بِعينه«اينكه 
خواست اصل مال را و خراج شد. اينكه امام فرمودند جايز است مگر اينكه حرام بعينه را تشخيص بديد اگر مينمي

چيز لغو بود و ناصحيح بود. لذا كامالً عرفيت دارد و ظهور دارد اي پاسخ امام يكدريافت شده بفرمايد جواب ابتد
و البته اين  اش را بداني جايز نيست؛ها جايز است فقط اگر اضافهخواهند بفرمايند إبل و غنم هم مثل آندرواقع مي

                                                            
 219ص:  ،17 ج وسائل الشيعة، .1
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ش از آني كه در خراج قرارداد را هم بايد ملتزم شد. اگر حاكم بيش از آني كه در باب زكات اختيار اوست يا بي
شود با آن معامله كرد زيرا آن مال مردم است كه منتقل نشده است. ولي اگر در محدوده شده چيزي برداشته، نميبسته

گنجد يا در چارچوب نصاب زكات است مانعي ندارد. اين دو نكته كه در اين آن قرارداد يا معامله و خراج مي
 روايت شريفه است.

 م و سومفقره دو
آن دو فقره بعد نكاتي دارد ولي نكاتش را گفتند و هم در مكاسب و در كلمات آقاي خويي و ديگران هست و  

 خيلي اهميتي ندارد كه به آن زياد بپردازيم.

 بررسي اشكاالت محقق اردبيلي و فاضل قطيفي بر روايت ابي عبيده حزاء
 اشكال اول

گويند روايت اين اشكاالتي كردند ازجمله اين اشكال اين است كه ميمرحوم محقق اردبيلي و فاضل قطيفي در 
گويد. وقتي سلطان را شما جائر دانستيد يعني تصرفاتش نافذ نيست. حاال اگر چيزي خالف عقل قطعي مييك

 توانيد تصرف كنيد اين خالف عقل است.روايت بگويد نافذ است و شما مي

 پاسخ اشكال اول
عنوان كسي كه حق و اختيار تواند بهدند و جواب درستي هم هست با اين بيان كه شارع ميبه اين شبهه جواب دا

گويد من اين را تنفيذ كردم قبول است دارد و با عنوان حكم واليي اذن بدهد يا اينكه واقعاً شارع براي تسهيل مي
ي شما اين امر و اين تصرفات عيب ندارد. درواقع حق شارع هست كه اينجا از باب مصلحت تسهيل بگويد كه برا

جايز است. در اين خالف عقلي نيست كه عقل مستقلي بخواهد اينجا از اصل اين حكم منع بكند و ظهور روايت تام 
اي كه ايشان در اين روايت دارد كه اين يك شبههاست اشكالي هم در آن نيست و خالف عقلي وجود ندارد. اين

 جوابش هم روشن است.خالف عقل است و مسلم است. البته 

 اشكال دوم
پرسد گويد ممكن است اين مطلب حمل بر تقيه بشود. اين در مقام تقيه بوده است دارد سؤال ميشبهه ديگر مي

 فرمايد: جايز است.گونه است تكليف ما چه هست و امام در مقام تقيه ميكه سلطان اين
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 پاسخ اشكال دوم
پاسخ اين اشكال هم اين است كه حمل يك روايت بر تقيه قاعده و ضابطه دارد. حال ضابطه حمل يك روايت  

بر تقيه چيست؟ اين است كه تعارض در كار باشد. مقابل اين روايتي معارض باشد. اگر معارض بود ابتدائاً حمل بر 
كنيد مرجحات بنا بر يك نظر شهرت اولي مي شود تعارض كه شد اگر جمع ممكن نبود مرجحات را مراجعهتقيه نمي

بنابراين حمل  شود؛است و بنا بر نظر ديگر اولي موافقت كتاب است. آن دومين يا سومين مرجح مخالفت با عامه مي
 ايم در دو جاست.طور كه بارها گفتهيك روايت بر تقيه همان

 بيان اقسام موارد حمل يك روايت بر تقيه
 قسم اول

شود يكي آنجايي كه تعارض باشد و امكان جمع نباشد. مرجحاتي مثل ك روايت حمل بر تقيه ميدر دو محل ي
يك مورد حمل بر تقيه برسد به آخرين مرجح كه مخالفت عامه است. اين شهرت و موافقت كتاب هم نيايد. نوبت

 است.

 قسم دوم
ها نيست. اين روايت كه كدام از اينچاي در خود روايت باشد اينجا هييك مورد هم اين است كه قرينه خاصه 

مقيد ادله عامه است و تعارضي ندارد جمع دارد. ادله  معارضي ندارد اين روايت اگر هم با آن ادله عامه سنجيده بشود
توان با او معامله كرد. شود و نميگويد كه آدم غاصب مالك نميگويد آقا تصرفات حاكم جائر نافذ نيست يا ميمي

شود مقيد آن مطلقات و قواعد عامه شود. اين ميگويد ميله با او فضولي است. اين در يك مورد خاص ميبلكه معام
بنابراين به هر مالكي كه  اي هم اينجا نيست؛تعارضي با چيز ديگري ندارد و ما روايات معارضي نداريم. قرينه خاصه

كدام اينجا نيست. اين دو دو مالك دارد كه هيچ شما بگوييد اينجا مصداق حمل بر تقيه نيست زيرا حمل بر تقيه
شده است. من به كالم خودشان مراجعه نكردم. اشكال اصلي كه در ذهن شريف محقق اردبيلي بوده طبق آنچه نقل

شود. هر دو اشكال قابل پاسخ درواقع دو اشكال بود يكي اينكه مخالف عقل است و يكي اينكه اين حمل بر تقيه مي
اين را  را در هر روايتي بايد بحث كرد. يكي جهت سند يكي جهت داللت يكي جهت تقيه و عدم تقيه بود. سه جهت

خواهيد به يك روايتي تمسك كنيد اي در كار نبوده است. شما وقتي ميكه تقيهگويند اصاله الجهه اصل اين است مي
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كند، ثالثاً اين روايتي كه سند و داللتش معتبر است بايد بگوييد سندش معتبر است اوالً، ثانياً داللت بر آن مطلوب مي
كدام از آن دو حالت نيست. اين اي نيست. اصل عدم تقيه است مگر در اين دوحالتي كه اينجا مصداق هيچتقيه

روايت و دو سه اشكالي كه به آن شد و پاسخش هم داده شد. در همين باب غيرازاين روايت پنجم روايت اول دوم 
كند. آن روايات را هم مرور و ششم يعني ساير رواياتي كه در اين باب هست داللت بر همين مطلب ميسوم چهارم 

 كنيم.مي

 بيان روايات موجود در باب جواز شراء از ظالم
 روايت اول

عن حسين بن سعيد كه سند مرحوم شيخ  به اسنادروايت اول اين باب كه معتبر هم است دارد كه محمد بن حسن 
حسين بن سعيد سند تامي است. حسين بن سعيد روشن است ابن ابي عمير هم از اجالء هستند عن  در تهذيب

امام » عليه السالم: قَالَ لي أَبو الْحسنِ موسي 2قَالَ«عبدالرحمان بن حجاج كه ايشان از اجالي از اصحاب است 
تَدخُلُ مع علي في شرَاء الطَّعامِ إِنِّي أَظُنُّك ما لَك لَا « موسي به جعفر به من يعني عبدالرحمان بن حجاج گفت:

لَي قَالَ اشْتَرِهع تعسو ئْتفَإِنْ ش منَع :گويد عبدالرحمان بن حجاج كه باز از اجالء اصحاب است مي  »ضَيقاً قَالَ قُلْت
د باشد در شراع طعام و خريدوفروش اين كه امام به من فرمودند: چرا با علي كه احتماالً مقصود علي بن يقطين باي

كنم در زندگي بر خود سخت گرفتي. امام به عبدالرحمان حجاج در شوي و من احساس ميها وارد نميطعام و اين
شده كرده و وارد معامله با سلطان نمياينكه طعام بخرد و خريدوفروش كند يا براي خوردن خودش احتياط مي

كنم بر خودت تنگ گرفتي و در دشواري قرار گرفتي فرمايد: من حس مي؟ امام ميشويچرا وارد نمي ديگويم
فَإِنْ شئْت وسعت « گويد بله به حضرت عرض كردم من بر خود تنگ گرفتم سخت گرفتمي. ميكنيمزيادي احتياط 

عي ندارد برو بخر و اشكالي وجود مان» اشْتَرِه«بينيد راهي دارد شما به من راهي بدهيد. حضرت فرمود: اگر مي» علَي
ندارد. اين هم دومين روايت است كه در اين باب اولي است و معتبره و صحيحه است. همان آن روايت و هم اين 

ويژه اينكه در اينجا امام خودشان روايت هر دو صحيحه به معناي خاص هستند. ازنظر داللت هم الكالم الكالم به
جهت داللت روشني است. ثانياً اينكه اين طعام اوالً اين داللتش ازاين ؛ وكنيار را نميقدم شدند كه چرا اين كپيش
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ها در طعام بوده است و شود. چون بخشي از خراج و زكات و اينها ميگويد شامل خراج و امثال اينرا مسلم مي
هم مانعي لي كه دست او هست آنشود حاال اگر يك مقدار شمول بيشتري داشته باشد از ساير امواشامل بحث ما مي

 شود.ها قطعاً ميندارد ولي شامل بحث خراج و زكات و اين
 روايت دوم

اعتبار علي  »عنْه عنِ ابنِ أَبِي عميرٍ عنْ علي بنِ عطيةَ عن زرارةْ 3و«روايت ديگر روايت دوم همين باب است 
اشْتَرَي ضُرَيس بنُ عبد الْملك و أَخُوه منْ هبيرَةَ أَرزاً : «ديگويمگونه اكنون در خاطر ندارم. اينبن عطيه را هم
يد: گوزراره مي »قَالَ فَقُلْت لَه«گويد يك طعامي را و برنجي را مثالً به سيصد هزار تهيه كرد. مي »بِثَلَاثمائَةِ أَلْف

»4فَقُلْت  يلَك أَوو لَهكيواين آقا رفته بود آن طعام را خريده بود به سيصد هزار من به او گفتم:» ح » يلَك أَوو
نشان گويد: من راه به او مي »انْظُرْ إِلَي خُمسِ هذَا الْمالِ فَابعثْ بِه إِلَيه و احتَبِسِ الْباقي فَأَبي علَيواي بر تو  ويحك

دادم. راه اين است كه اين مال، مال مخلوط به حرام است. اين را بايد شما خمسش را بدهي زيرا اين مال را از 
خمسش را جدا كن و بفرست براي » فَابعث« عامل جائر گرفتي و از عامل جائر كه خريدي بايد خمسش را بدهي

ابتدا مشكلش اين بود اين كار را نكرد بعد » أَبي علَيفَ«ايشان يعني امام و بقيه مانعي ندارد. ظاهرش اين است 
 »فَذَهب أَمرُ بني أُمية« ولي بعد اين كار را انجام داد يعني خمس را اعطا كرد» فَأَدي الْمالَ و قَدم هؤُلَاء: «گويدمي

قَالَ فَقُلْت «اميه و دستگاه بوده است. بنيدهنده اين است كه اين معامله با ها نشاناميه منقرض شدند همه اينبعد بني
اميه گويد: اين قصه بين آن دو نفر يعني ضريس و برادرش در اواخر حكومت بنيزراره مي »ذَلك لأَبِي عبد اللَّه

ن اتفاق افتاد. بعد حكومت ساقط شد من اين قصه را براي امام صادق نقل كردم. روزي ما بوديم و اين و من هم به اي
مقدمه و صريح جواب فاصله و بيحضرت بي» للْجوابفَقَالَ مبادراً «نحو گفتم برو خمسش را بده حضرت فرمود: 

گويد: به او گفتم آن مي» فَقُلْت لَه إِنَّه قَد أَداها«اين مال، مال او بوده است، مال او بوده است. » لَههو لَه هو «دادند: 
انگشت خود را به دندان گرفتند. ظاهر اين روايت » فَعض علَي إِصبعه« وان خمس ادا كرده حضرتعنمال را آن به

اي را كه زراره گفته بوده است. ببينيد در كند آن مسئلهيعني تخطئه مي؛ اين است كه اين خمس هم الزم نبوده است
از اين عامل و سلطان جائر گرفته است يعني با او معامله اين مالي كه  ؛ كهها مالك نيستندذهن زراره اين بوده كه اين
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شده است مال مختلط به حرام بوده است. به خاطر كرده و سيصد هزار داده و آن چيز را خريده اين مالي كه منتقل
يعني حكم خمس در مختلط به حرام را در اينجا ؛ اينكه اموال مختلفي در اين بوده است و مختلط به حرام است

كند كه خمس نبايد بدهد و اين زراره را تخطئه مي ؛ وفرمايند: اين تطبيق تو اشتباه استيق داده است. امام ميتطب
اين براي او بوده است. اين هم يك روايت كه اگر علي بن عطيه درست  »هو لَه هو لَه«مال براي او بوده است و 

تش هم داللت خوبي است. البته در اين ممكن است بگوييم باشد اين سومين روايت است كه معتبر هم هست و دالل
تواند آن را بگيرد ممكن است اين شبيه آن بحث قبلي است كه الزاماً اين از خراج يا زكات نيست. ولي اطالقش مي

 از خراج و زكات باشد. كمي شبهه در اين هست ولي شايد خيلي مانعي نباشد.

 روايت سوم
» عنْه عنِ ابنِ أَبِي عميرٍ عنْ محمد بنِ أَبِي حمزَةَ عنْ رجلٍ 5و«شود. روايت چهارم كه سومين روايت اين باب مي 

اين مرسله است و مرسله باواسطه هم هست. چون مرسالت ابن ابي عمير را ما قبول نداريم اگر كسي هم قبول داشته 
قَالَ: قُلْت لأَبِي عبد اللَّه ع أَشْتَرِي « و آن باز محل ترديد است. لذا سندش معتبر نيست. باشد مع الواسطه قبول دارد

ي فَقَالَ اشْتَرِهنيقُولُ ظَلَم و نْ يتَظَلَّمي مفَيجِيئُن امگويد اين به من ظلم خرم و كسي ميگويد: طعامي را ميمي» الطَّع
بينيم علتش اين ها متفاوت است. روايت چهارمي كه مير. اين روايت مقداري با آنفرمايد: اين را بخكرد حضرت مي

گويد به من اين عامل در اين طعام ظلم آيد ميگويد: من خريدم يك كسي ميكند مياست كه اين سائل كه سؤال مي
ي كه از من خريدي اين با گويد: اينآيد ميكرد و اين چيزي كه از من گرفت يعني من رفتم از حاكم خريدم يكي مي

 ظلم از من گرفته است.

 »اشْتَرِه«بيان احتماالت موجود در 
 احتمال اول
اين دو احتمال دارد يك وقت است مقصود آن شخص معترض اين بوده كه اصل » اشْتَرِه«فرمايد: حضرت مي

وقت امام نبوده و لذا ظلم است آناينكه زكات را گرفته يا خراج گرفته چون جائر بوده و غير مشروع بوده جايز 
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كند اگر اين دهند مانعي ندارد بخر زيرا اصلش را امام در روايات ديگر هم تنفيذ كرده اينجا دارد تنفيذ ميجواب مي
 كند.احتمال اول باشد با بحث ما ربط پيدا مي

 احتمال دوم
خواهد بگويد كند نمييد اعتراض ميآاما احتمال دومي كه در روايت هست اين است كه نه آن شخصي كه مي 

چيزي اضافه گرفته است كه در حق او نبوده است. من اصل اين زكات گرفتن يا خراج گرفتنش مشكل بود بلكه يك
آن زكات بيش از آن نصاب را نبايست بدهم او بيش از نصاب گرفت يا قاعده خراج در اين اراضي مفتوحه عن 

كردند اين بيش از آن مورد معين از من چيزي تعيين ميبار يكالنه يا مدتي يكاي است. ساشدهچيز معينوطن يك
گفت به همان شود با آن مطلبي كه در روايات ديگر بود كه ميوقت اين روايت معارض ميگرفت. اگر اين باشد آن

شود. پس يا ها معارض مياين با آن بود »الْحرَام بِعينه 6تَعرِف«اندازه كه حق اوليه است نافذ است زائد بر آن حتي 
مقصود اين معترض اين بوده است احتمال اول كه اصل گرفتن اين مال از ناحيه او باطل است. ظلم است امام فرمود: 

شود اما احتمال دوم اين است كه تواني بخري اين احتمال اول است اين احتمال اگر باشد مياين مانعي ندارد مي
مقصودش اين بوده كه يعني بيش از آن حد زكات يا خراجي كه معاهده بر آن بود از من گرفته بگوييم اين ظلمني 
شود با روايتي اولي كه آيد روي آن زائد و معارض ميفرمايد بخر. اين احتمال دوم اگر باشد مياست. بازهم امام مي

كند تعارض كه پيدا كرد تعارض پيدا ميوقت اين روايت پنجم بود اول ما خوانيم معتبره عبدالرحمان بن حجاج آن
وقت آن روايتي شود آنها اولين مرجح ميوقت موافقت كتاب و اينجمعي كه ندارد. به مرجحات هم مراجعه كنيم آن

اي است كه هركسي مال خودش را مالك است و گويد بخر بايد بگذاريم كنار زيرا خالف آن ضوابط اوليهكه مي
 شود در آن تصرف كرد.آن حق ديگري است مالش نيست و نمي اموال غصبي و زائد بر

 روايت چهارم
اين روايت  »عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عيسي عنْ علي بنِ النُّعمانِ عنْ معاوِيةَ بنِ وهب 7بِإِسنَاده«روايت بعدي هم  

گويد: مي» و أَنَا أَعلَم أَنَّه يظْلم فَقَالَ اشْتَرِ منْه ءيالشََّقَالَ قُلْت لأَبِي عبد اللَّه ع أَشْتَرِي منَ الْعاملِ « .هم معتبر است
اين هم آن دو احتمال قبلي را دارد كه » قَالَ اشْتَرِ منْه«كنم و خرم و مي دانم آن ظلم ميمن از عامل چيزي را مي
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گويد ظلم است يا نه ظلم علي ظلم است. ظلم كند آيا مقصودش اصل كارش است كه ميخرد ظلم ميي كه ميچيز
بينيد همان بحثي كه در روايت قبلي آيد و الكالم الكالم اينجا ميمضاعف است همان دو احتمال هم در اينجا مي

توانيم بگوييم سند م الكالم فقط اينجا نميكردم اينجا آمد در روايتي كه معتبر هم هست. همان دو احتمال الكال
 ضعيف است اينجا معتبر است منتها بايد جمع كنيم به همان شكلي كه در روايت قبل گفتيم.

 روايت پنجم
دارد » بنُ محمد بنِ عيسي في نَوادرِه عنْ أَبِيه 8أَحمد«آخرين روايت اين باب كه روايت ششم است آن روايت 

گويد: خيانت و مي» الْعمالِ سئلَ أَبو عبد اللَّه ع عنْ شرَاء الْخيانَةِ و السرِقَةِ قَالَ إِذَا عرَفْت ذَلك فَلَا تَشْتَرِه إِلَّا منَ«
ين هم ها جايز است. اگويد: مگر از اينكه از عمال باشد. از آنشود با آن معامله كرد ميكند ميكسي مي سرقتي كه
گفت شود در آن تصرف كرد منتها روايتي كه ميها بكنند و مالي جمع بكنند ميگويد هر نوع ظلمي كه آنمطلق مي

كنند آن گفت آنجايي فراتر از قوانين و مقررات شرعيه عمل ميمقيدش بود كه مي» الْحرَام بِعينه 9تَعرِف«حتي 
شده است مانعي ندارد. اين هاي تعريفخارج است چارچوب شود ولي اگر در همان چارچوب زكات استنمي

كند. اين از نوادر احمد بن شود و داللت بر بحث ما هم ميروايت هم مطلق است كه به آن روايت پنجم مقيد مي
محمد بن عيسي است و اينكه اين نوادر چقدر معتبر است يك وقت سابق بحث كرديم اشكال نيست اينكه بشود 

به اين جاي تأمل دارد اين چند روايتي بود كه در اين باب بود. در همين زمينه روايات ديگري هم  ارتباط كرد
كنيم ما اآلن پنج شش روايت را خوانديم كه از نگاه مشهور كه ما هم آن اجمال يكشنبه اشاره ميشود گفت كه بهمي

عد عرض خواهيم كرد مجموعه اين روايات شود شواهد ديگري را گفت كه برا پذيرفتيم و داللتش تمام است. مي
 چند سؤال كالن مشترك در بابش هست كه يكشنبه بحث خواهيم كرد.
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