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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 مقدمه
خراج اراضي و مقاسمه يا  آوريجمعنسبت به  آندر مسئله ثالثه گفته شد كه چنانچه حكومت جائر و عمال 

 .قدر متيقن هم شيعيان است و تعميمش دادند كه ؛ها براي شيعيان جايز و نافذ استزكوات اقدام كردند معامله با آن
روايات را اينجا خوانديم و  آنخواهيم كرد. بعد از اثبات اين مسئله با رواياتي كه برخي از  در اين موردبحث كه

پرداختيم. بود در ذيل مسئله  و فروعي كه بيان تنبيهات برخي ديگر هم خوانده نشد ولي اصل مسئله مسلم است به
اين حكم با جواز تكليفي اين كار براي حاكم و عامل حاكم مالزمه دارد يا  آيااين بود كه  آنگذشت و  فرع اول

شود بگوييم كار او تكليفاً ندارد؟ و ثابت نشد كه امر با جواز تكليفي تصرفات حاكم و عامل مالزمه داشته باشد و مي
مسئله  يكاينا اين اقدام او به لحاظ ردعي نافذ است. اما نفوذ اين معامله ي ؛تصرفات او جايز نيست و ؛حرام است

 .شد بيانديروز  وبود كه فرع اول بود 

 گانهبيان فرع دوم از فروع بيست
؟ شودنميشود يا ذمه حاكم و عامل حاكم جائر با اين اقدامي كه كرده است بري مي آيافرع دوم اين است كه  

اين دستگاه جائر آمده زكوات را يا ماليات و خراج را  .شودمطرح ميفرع دوم است كه در اينجا  و اين سؤال دوم
دارد اين را  كهآنگفتيم بر  .را به ديگري داده است اين معاملهكرده است و طي يك معامله يا حتي بدون  آوريجمع
شود. دوباره گفتيم براي خود او البته به لحاظ تكليفي شود تصرفاتش هم نافذ ميگيرد جايز است و ملك او ميمي

ذمه اين شخص يعني اين حكومت اين عامل  آيا حال اما اصل اين معامله نافذ بوده است ؛اين اقدامات جايز نيست
زكوات يا خراج اقدام كرد تصرف  آوريجمعين است كه ابتدا كه به شود يا خير؟ علتش ااين دستگاه جور بري مي

آيد و يدش غصبي اين اموال را گرفت در ذمه او مي كههميناو در اين كار تصرف غاصبانه بود و لذا ضامن شد. 
شود ضامن و لذا اين شده ضامن و هر دست غصب ديگر وقتي غاصب آمد تصرف كرد و اخذ كرد مي . ماننداست
دليلي هم نداشتيم كه بگوييم كارش غصب نيست  و چرا؟ زيرا در اين كار غاصب است شدهحادثن براي او ضما

يد او يد غاصبه است و ضامن است. در فرع دوم سؤال اين است كه  روازاينحق او نبود و  زيراكارش جايز نيست 
به ديگري كرده فراق  كه كه كرده يا اعطايي ايمعاملهبعد از فراق از اينكه يد او غاصبه است و ضامن است با اين 
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مشهور اين است كه فراقت ذمه و برائت ذمه  نظرهم؟ در اينجا كندنميكند يا برائت ذمه پيدا مي ،كندذمه پيدا مي
هم حرمت تكليفي دارد هم ضمان دارد و ضامن است مگر اينكه به  و يد او يد غاصبه است زيرا شودحاصل نمي

طبق قاعده ضمان دارد و برائت ذمه با اين اعطايي كه به  گويندميمشهور  .واال او ضامن است اهلش برگرداند
شود. اين نظر مشهور است كه با ديگران در اين اموال زكوات و خراج انجام داد حاصل نمي ايمعاملهديگران كرد يا 

 كه طبق قاعده است.

 بيان نظر مرحوم سيد يزدي و وجوه آن
كند. وجهي كه براي برائت انند مرحوم سيد يزدي در تعليقه برخي فرمودند: برائت ذمه پيدا مياما اشخاصي م 
كه بر اين  ايمعاملهاست براي اينكه اين حاكم با اعطاي مال يا  ذكرشدهاست دو چيز است. دو وجه  ذكرشدهذمه 

گويد يد او غاصبه و ضامنه كه قاعده مياين رغمعليكند زكوات و اراضي خراجيه انجام داده است برائت ذمه پيدا مي
 است. ذكرشدهمرحوم سيد يزدي دو وجه  ازجملهاما براي خروج از قاعده از سوي قائلين به قول دوم  ؛است

 وجه اول
بين برائت ذمه حاكم يا  بيان كهبا اين  .است كه در تنبيه اول و فرع اول آمده بود ايمالزمهوجه اول ادعاي  

و  53و  51ادله و روايات باب  آنزيرا عرفاً مالزمه است. اگر  ؛شد مالزمه استروايات استفاده ميعامل و آنچه در 
رويد اين زكات يا مال الخراج را با اين يا اشاره كرديم را بنگريد گفتند شما كه مي و ساير رواياتي كه يا خوانديم

در اين صورت اگر براي شما جايز و نافذ است  .تمعامله جايز و نافذ اس طرفيككنيد براي شما حاكم معامله مي
بر عهده او بود  آنچهشود كار او هم درست بوده است و بنابراين ذمه او فراقت دارد و از اين عمل و پس معلوم مي

شود. پس بين صحت اين معامله و جواز تصرفات براي كسي كه طرف دريافت اين زكوات و خراج از حاكم بري مي
او با اين عمل مالزمه است. اگر ائمه و امام به نحو تجويز الهي يا تجويز اذني و مالكي  ذمهري شدن بوده است و ب

اش يعني بر ذمه شودمي شود و او هم از اين مسئله بريمعامله معلوم مي طرفاينتجويز و تصحيح كردند تصرفات 
اين حق آمده بود و با اين عمل ديگر بري شد. گويا اين را به صاحبان حق برگردانده است. گويا زكات در محل 

در مورد خودش هزينه شد و لذا بين اين دو  مثالعنوانبهخودش مصرف شد يا خراج از اراضي مفتوحه عن وطن 
شود زيرا اما وضعاً ذمه او فارغ مي ؛تكليفاً تصرفش جايز نيست بايد بگوييم ولو اينكه روازاينو  .مالزمه است
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يعني او هم به لحاظ وضعي كارش قبول است و درست است اين  ؛تكليفاً گفتيم جايز نيست اما معامله درست است
اموال و فراغ ذمه و برائت ذمه جائر و  آنوجه اول كه ادعاي مالزمه بين صحت معامله و تصرفات اين شخص بر 

 عامل جائر است.

 پاسخ وجه اول
 بيان كهآقاي خويي و شايد در فرمايشات حضرت امام هم باشد جواب دادند به اين  ازجملهاين وجه را كساني 

كه بين جواز تصرفات طرف معامله و جواز تكليفي تصرفات حاكم مالزمه  گونههماناين مالزمه اول الكالم است 
حاكم قرار داده است و اينكه او  طرفعنوان بهبين اين تسهيلي كه شارع براي ما شود بگوييم مي به همين نحونبود. 

برائت ذمه پيدا كند مالزمه نيست. علتش اين است اين امور و اين نوع احكام همه قراردادها و اعتبارات است و در 
ه ذهن بيايد جايز است. در ب ايمالزمهعقلي  ازنظراعتبار و قراردادها تفكيك بين دو چيزي كه ابتدا ممكن است 
كلمه است كه شايد تجويز شارع براي طرف  يكايناينجا هم توجه به اين داشته باشيد كه نكته اصلي نفي مالزمه در 

خواهد در طول شش هفت قرن كه شيعه در يك مكلفين شيعه است و شارع نمي امربربراي يك تسهيل  معامله 
 ؛شدها دشوار ميشد واقعاً زندگي بر آندند و اگر اين سختگيري اعمال ميهاي ظالم و جائر بواقليتي در حكومت

توانيد معامله كنيد تصرف هم بكنيد اما اين مستلزم اين است كه يعني او گويد شما ميشارع و مي كندميزيرا تسهيلي 
 همهآنمخصوصاً وقتي  .ديتنفيذ كرد شود و بگوييم او بري الذمه نيست ولي شما كارتان راهم دارد بري الذمه مي
بارزش  فرضفرض هم بگيريد و  واالنگويد حكومت حق ائمه است و چه را مالحظه كنيد روايات و اخبار كه مي

كند و اخبار و روايات فرياد دفع مي ،كندها را نفي ميآيد آناخباري كه مي همهآنزمان خود امام معصوم است و 
ها توانيد اينت غاصب و ظالم است. بگوييم براي تسهيل اينجا گفتيم و شما ميتصرفاتشان جايز نيست حكوم زندمي

ها بري الذمه شدند. اين مالزمه بعيد است. ابتدائاً اين ،را بگيريد يا معامله كنيد. بگوييم اين مستلزم اين است كه نه
يكي اينكه  .بازداين مالزمه رنگ ميكه در نظر بگيريد  را كند ولي بعد اين دو نكتهدر ذهن خطور مي ايمالزمهيك 

ها را ظالم و غاصب مباني و اخبار و روايات را كه ببينيد آن همهآندو  و است طرفايناين حكم  براي تسهيل 
ن حكم اي شيعهبراي تسهيل المر ال كه شود بگوييم كامالً اين معقول استدانند اين دو تا را كنار هم بگذاريد ميمي

بازد ببينيد اين مالزمه رنگ مي باهمه است و اما بقيه مسائل همه طبق قواعد است. وقتي اين نكات را طرفيكفقط 
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آيد اين جواب درست است منتها با تقريري كه است به نظر مي شدهدادهو ديگر جايگاهي ندارد. اين جوابي است كه 
 عرض كردم. اين استدالل وجه اول است كه جواب داده شد.

 وجه دوم
وجه دوم آني است كه در كلمات سيد يزدي است مرحوم آقاي خويي هم تعليقه مرحوم سيد را در اينجا نقل  

كردند. وجه دوم اين است كه اگر ما گفتيم در اينجا اين معامله از باب اذن مالك و صاحب حق اين معامله فضولي 
ين اذن شارع به تصرفات اين شخصي كه . ديروز عرض كرديم كه اگويندمياست كه بعضي همين را  شدهتصحيح

معامله كرده است يا اذن شرعي اولي است يا اذن الهي واليي است يا اينكه اذن مالكي است و يا صاحب حق است. 
معامله مردمي كه با اين حاكم و دستگاه معامله كردند از باب تصحيح  طرفايناگر وجه اخير را گفتيم نفوذ تصرفات 

در اينجا  توانيممي وقتآنهمان وجه سوم ديروز بود اگر از اين باب گفتيم  كه ؛احب حق استبيع فضولي و اذن ص
 ماننداست؟  چيزي چه مانندشود. اين بگوييم اين حاكمي كه اين معامله را انجام داده است با اين اذن بري الذمه مي

است تصرف هم نكرده است كسي رفته غصب كرده چون بيع فقط به شكل انشاء  است كه هاي فضوليبيع
نوع  يكاينمال دست خودش است  كهدرحاليگويد من مال فالن آقا را به شما فروختم نشسته مي جوريهمين
 درنتيجهرا برداشته آورده و در بازار فروخته كه  آناما يك نوع ديگر است كه غاصبي رفته خانه طرف قالي  ؛است

همين موردي كه يد غاصبه بود و  دربيع فضولي كرده است. اگر  هم و اين يد غاصبه است هم غصب كرده است
غاصب رفع ضمان  آنبعيد نيست كه از  شدهگفتهفروخت به ديگري مالك آمد گفت من اين بيع را تنفيذ كردم. اينجا 

ين مشتري داده شود زيرا ديگر مال دست او رفته و بيع را تنفيذ كرد و وقتي بيع را تنفيذ كرد اين مال او هم بايد به اب
اش مشغول شد و نسبت به اين بشود. خوب او اين كار را كرده است تكليفاً حرام مرتكب شده است ابتدا هم ذمه
شود گويا قبول كرد كه اين مال قالي ضامن شد اما حاال كه فروخته شد و او هم تنفيذ كرد ديگر ذمه او هم فارغ مي

اين را قبول دارند كه در  تقريباًهمهاست.  گونهايندر جاي ديگر  به من برگشت و من هم به مشتري دادم. اين
مواردي كه تصرف غصبي كرده است و مال را فروخته است اگر مالك بيع فضولي غاصب را اجازه داد حرمت 

وضعي اين معامله صحيح است و ذمه غاصب هم بري  ازنظراما  ؛تكليفي او باقي است گناه كرده غصب كرده است
مانند اين را در اينجا پياده كردند مرحوم يزدي  ؛رودشود ميخودش قبول كرد مال او دست مشتري تمام مي شود.مي

كه با  ايمعاملهفرمودند: كه اذن شارع در اينجا اذن مالكي است اذن صاحب حق است و وقتي به شماها گفته اين 
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زيرا خود صاحب حق اين معامله را قبول كرد و حاكم جائر كرديد قبول دارم معنايش اين است كه ذمه او بري شد 
 ذمه او بري شد. اين هم وجه دومي است كه مرحوم سيد يزدي در اينجا فرمودند.

 پاسخ اول بر وجه دوم
در  را كهوجه اول  آن گونه كههمان كسي ممكن است زيرااين وجه هم دو پاسخ دارد يك پاسخ مبنايي دارد 

ترجيح بدهد. وجه اول اين بود كه اجازه شارع اينجا اجازه  را ما بيشتر ترجيح داديمجواز اين و نفوذ اين معامالت 
گويد: تسهيالً امر المكلفين و اين را شرعاً مي به اين بيان كه شرعي است حكم الهي است نه اينكه تنفيذ مالكي است

گويد قبول كرده است. اگر مبناي ما اذن مالكي نشد و گفتيم رواياتي كه مي شماراخدا اجازه داده و خدا تصرف 
تصرفات شما در معامله با حكام جور قبول است و تصرفات شما درست است اين درستي و صحت يك حكم 

ن اما اي ؛ها كه طرف معامله هستندها است. آنطرفاينشرعي است و اذن مالكي نيست. اين حكم شرعي تسهيل امر 
گويد اين اذن مالكي نيست كه بگوييم مالك و صاحب حق اجازه داد پس شما بري الذمه شديد. شارع تسهيالً مي

اش اين نيست كه او بري الذمه بشود ضمانت او سر جاي خودش توانند اين تصرفات را بكنند. الزمهاشخاص مي
 محفوظ است.

 پاسخ دوم بر وجه دوم
كه  آنجاييدارد با تفاوت واليي است اينجا  و گوييم اين اجازه شارع اجازه مالكيثانياً اين است كه حتي اگر ب 

براي اينكه در آنجا فرض اين است كه اين  ؟چرا كرد و فروخت و مالك هم اجازه دادغاصبي آمد مال را غصب 
اما  ؛شوديهم بري م طرفآنملك خودش است اجازه داد. خوب ديگر  به دليل اينكهاست و مالك  طرفاينملك 

ها را او صاحب حق تصرف است كه اين يا اراضي خراجيه نيست بلكه اينجا امام و حاكم حق كه مالك اين زكوات
ها را به صاحب حق برساند چون اين زكات يا اراضي خراجيه مورد مصرف معين اين كه ؛ها برساندبه مالكين آن

به صاحبان حق و موارد  و هاكه اين را بگيرد از اين صاحب حق است كه است ايواسطهدارد. حاكم مشروع اين 
اين را به صاحبان حق برساند. خوب اينجا فرض اين است كه  كه نقشش همين است درواقع  مصرف برساند.

به اين صورت است كه آمده معامله كرده زكات را جمع كرده خراج را جمع  كه حاكم جائر و ظالم كرده ايمعامله
معلوم هم نيست اين ثمن را در موردش مصرف كند و لذا اين اذن مالك  و فروشدبه افراد مي ايهمعاملكرده و در 

صاحب  كهاينبا شما معامله كردم پس اين بنده خدايي كه واسطه بود بري شد. نه  را نيست كه بگويد من ملك خودم
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اما اينجا كه عامل نيامده اين  ؛رف بكند مص شدهتعيينمواردي كه  آنحق  از معدين اين اراضي و زكوات بگيرد و در 
اين آمده فروخته و طرفي كه خريده محل مصرف نبوده  بلكه را در موارد مصرف كند بگويد حاكم هم اجازه داد

شود با غصب و اجازه مالك مقايسه كرد. اين دو دانيم قرار است با ثمنش چكار كند. لذا اين بحث را نمياست و نمي
در اينجا اين دو نظر بود نظر اول اين بود  .است. ما عرضمان يك نوع تفصيل است شدهدادهبحث  پاسخي كه به اين

نظر دوم اين بود كه بر اساس اين مالزمه يا اذن مالكي اين بري الذمه  .كه اين امر طبق قواعد اين غاصب ضامن است
 شود. اين دو نظر مقابل هم بود.مي

 تفصيل بين وجه اول و دوم
اين است كه عامل جائر و حاكم جائري كه آمده از  ينظر تفصيل آن و ؛ت كسي نظر تفصيلي بدهدممكن اس

اگر او آمد معامله نكرده و  .هايي جمع كرده و بعد هم معامله كرده استاراضي خراجيه و يا مقاسمه يا زكوات ماليات
يعني طبق قاعده  ؛كه گرفته مصرف اين زكات يا خراج بوده است ايشيعهدر مصارف خودش هزينه كرده است و اين 

به  هم حاكم جائر و ؛حقي داشته است المالبيتدر اين  و مورد فقير بود و حقش بوده آنيعني  ؛مصرفش بوده است
مصرف زكات موارد  آناو داده حاال مجاناً يا اينكه معامله كرده با او ولي باز او مصرف اين زكات بوده است. يكي از 

ديگر  آنيا اذن مالكي كه اگر بگوييم  استيا خراج از اراضي بوده است. بعيد نيست اينجا بگوييم يك نوع مالزمه 
جايز نبود. بر اساس حكم شرعي يا واليي يا  شاين وساطت و براي اينكه فقط تصرفش جايز نبود ؟چرا شودميبري 

 شودگيري بعيد نيست كه اينجا بگوييم مالزمه است يعني بري ميمالكي و صاحب حقي اجازه داده شد شما اين را ب
براي اينكه اين به مصرف رسيد و مالزمه است. باالخره اين به مصرف رسيد حتي اگر هم بگوييم معامله  ؟چرا

درست نيست باز به مصرف رسيده است شارع هم اصل اينكه او اين را بگيرد قبول كرده است بعيد نيست بگوييم كه 
 زيراكسيشود كه اين كار جايز است ايات استفاده ميرواز اين  اوليطريقبهگر بدون پول است كه نظر شارع ا

شيعه روي مال زكات و ماليات جايز است ولي  اين معاملهو خواهيم گفت اگر  گوييمميمصرفش است كه بعد اين را 
از مصارف باشد اين حتماً جايز است. اگر اين باشد حاكم به او بدهد و مصرفش باشد و  جورهمينمعامله نباشد و 

هم در  اينمونهاين به مصرف رسيد. زيرا شود.هست و او بري مي ايمالزمهكه او مصرف باشد بعيد نيست بگوييم 
ولي چون اين زكات يا اين خراج به اين حق خودش بوده كه گرفته است؛  گويدروايات همين باب دارد كه مي

خاطر اين وساطت در مصرف او ممكن است اينجا بگوييم مالزمه است به خاطر اينكه اين  به دمصرف خودش رسي



                                                                                                                    :  ٣٧١١ ماره 

7 
 

به مصرف رسيد. وقتي مصرف رسيدن را تأييد كرد بعيد نيست كه بگوييم ذمه او فارغ است بعيد نيست چنين 
ده است و معامله هم او مصرفش نيست معامله كر اآلندر اين باشد. يكي هم آنجايي كه معامله كرده  ايمالزمه

كند. بعيد نيست بگوييم دهد و در مصرفش هزينه ميوجه را مي آنگيرد وجهي كه مي بعدازآنولي ؛ درست است
است. آنجايي كه اين مالي كه به دست اين  ترقويياينجا يك نوع مالزمه است اين دو جا احتمال مالزمه خيلي 

ا زكات است يا اينكه خود او مصرفش نيست ولي وجهي كه رسيده است شخصي كه طرف مصرف اين خراج است ي
شود يعني اين حاكم جائر در مصرف درست است در جاي ديگري كه مصرفش است هزينه مي شدهگرفتهاز اين 

 .مالزمه نيست آناما در صورت ثالثه  ؛كند اين دو جا بعيد نيست يك نوع مالزمه را آدم بتواند بپذيردهزينه مي
هر طريقي فروشد بعد هم به ها را ميآيد اين زكوات و اينمي وكتابحسابو بدون الاباليگري و بدون آنجايي كه ا

قيدي به مصرف در جاي خود ندارد. اين صورت حتماً مالزمه نيست. اگر كه ت كندخواهد هزينه ميكه خودش مي
دهد وجهي ندارد هيچ را هيچ اجازه نمي طرفآناست  طرفاينفقط براي تأثير  آنحتي اذن مالكي هم باشد 

كند. اينجا كامالً مصلحت ش را هم دارد اشتباه ميننيست. كار او خالف است اشتباه كرده است هزينه كرد ايمالزمه
وجهي كه  آنيا  دارد سر جاي خودش است اما مورد اول و دوم يك مقداري ادعاي مالزمه همآنتسهيل است و 

 يك مقدار اقرب علي الذهن است و لذا احتمال سوم احتمال تفصيل است.مرحوم سيد يزدي گفت 

 بررسي نظريات موجود در بري الذمه شدن حاكم از مال مورد معامله
 نظر اول

 شود.پس سه تا نظريه شد نظر اول اين است كه مطلقاً اين ظالم و غاصب بري الذمه نمي

 نظر دوم
 شود.نظر دوم اين شد كه مطلقاً بري الذمه مي 

 نظر سوم
مصرفش است يا اينكه ثمنش را در  طرفآننظر سوم اين است كه اگر نهايتاً در مصرف خود هزينه بشود خود  

ديگر  آنكند كه اينجا ممكن است بگوييم عرف يك نوع مالزمه استكشاف مي .كندگيرد مصرف ميمقابلي كه مي
اما آنجايي كه به  ؛اش بري استار حرام كرده ولي ذمهباالخره به مصرف خودش رسيد و بري شد گرچه تكليفاً ك
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شود. اين ادعا اين است من هم قاطع نيستم روي احتمال سومي كه در رسد اينجا بري الذمه نميمصرف نهايتاً نمي
آنجايي كه خود  گوييمميكنم اقرب الي الذهن است ما تفصيل را قائل شديم. كلمات نيست ولي يك مقدار فكر مي

نيست و در  اهلهاشود بعيد نيست اين مالزمه تمام باشد اما اگر صرف است يا اين پول در جاي خود هزينه ميم آن
تفصيلي بيشتر به ذهن آمد كه ما اينجا ترجيح داديم. اين هم مسئله  .شود آنجا تفكيك مانعي ندارداهلش مصرف نمي

 بيان شد. دوم كه

 گانهفرع سوم از فروع بيست
كرديم . ما بحث ميكندميها را در اصل اين مسئله روشن اين ماليات كنندگانپرداختآيد تكليف مسئله سوم مي

تواند معامله كند تصرف بكند يا نه اين اصل مسئله بود. بعد آمديم مي آياكند كه در خصوص وظيفه آني كه معامله مي
آيد زمانش چگونه است. در مسئله سوم مي در تنبيه اول و دوم راجع به حاكم سخن گفتيم كه تكليفش و وضعش و

ها را دادند خوب اين مردمي كه ممكن مردمي است كه آمدند اين زكات را دادند. اين ماليات آنضلع سوم كه  رويان
 آمدشدبعد  الواقعفيها هم از شيعه باشند فرض اين است كه از شيعه هستند يا غير شيعه هستند ولي حاال است آن
هايي كه داده است اين خراجي كه داده اين زكاتي كه داده به اين عمال حكومت چه د ببيند اين مالياتخواهشيعه مي

اين اشخاصي كه دارند زكات را يا خراج را  آيابري الذمه شد يا نشد. اين هم فرع سوم است كه  آياحكمي دارد و 
شوند. خوب در حاكم حق شوند يا بري الذمه نميپردازند با اين بري الذمه ميها ميبه اين حكام جور و عامالن آن

حكم ظاهري بري  ازلحاظشود. است وقتي شخص اين مال را به حاكم داد ديگر بري الذمه مي گونههمينو مشروع 
شود البته به لحاظ حكم واقعي اين معلق به اين است كه در مصرف برسد يا نرسد. اگر واقعاً خطايي كرد الذمه مي

بعضي احتماالت بعضي هم گفتند نه مطلقاً  بنا برشود او سر زد به مصرف نرسيد او باز بري الذمه نمياشتباهي از 
شود ولو بعد هم مشكلي يا اشكالي ديگر بري مي آنبه  رساندمياو و وقتي  جايبهشود يد حاكم يدي است بري مي

چون خمس هم مصرف دارد به  كههست  مانند آنخودش هم مصرف نشد اين بحث در خمس و  جايبهپيش آمد 
شود. يا اين مراعاي به اين است كه در پايان مطلق بري مي طوربهحاكم و مأذون من قبل حاكم كه خمس را داد 

دارد كه بگوييم اين  احتمال است كه بايد جاي خودش بحث بشود. دووجهيخط در مصرف خود هزينه بشود. اين 
به او داد ديگر بري شد. اين احتمالش وجود دارد و يك احتمال هم اين  كهينهممصرف است و  آنيد  جايبهيد 

است كه نه اين معلق و مراعا و منوط به اين است كه در پايان خط در جاي خودش هزينه بشود و اين ثمن دارد در 
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مع كرد مردمي كه اين ها را جها بسيار ثمره دارد. در اينجا اين سؤال وجود دارد كه جائري كه آمد اينخمس و اين
 شوند؟شوند يا نميها گندم را دادند اين خراج و زكات را دادند بري الذمه ميپول را به حكام جور دادند به آن

 دهندگان به حكام جوربررسي تكليف شرعي ماليات 
 نظر اول

ن است كه بري الذمه دو نظر است. يك نظر اي شدهگفتهاوليه  اجمالبهاين هم تنبيه سوم است اينجا هم باز 
 ها حق اين تصرفات را ندارند.شوند زيرا طبق قاعده ايننمي

 نظر دوم
شوند معديان اين ماليات برايشان جايز است به حاكم بدهند و بري ها بري الذمه ميوجه دوم اين است كه نه اين 

. اگر گفتند شوندميشود داد و برائت ذمه يها مزيرا مالزمه عرفي وجود دارد بين اينكه بگوييم به اين ؛شوندالذمه مي
ها را پرداخت كني به حاكمان ولو حاكمان جور اين مساوق با اين است كه يعني بري هم شود اين مالياتمي
كند كه اينجا بحث ظالم نيست بلكه بحث مظلوميني است كه شوند و اينجا مصلحت تسهيل هم همين را اقتضا ميمي
تفسيري بايد داد. اينجا هم ما  ايگونهبهگيرند. اين نكته بعيد نيست فقط اينجا هم بايد توجه كنيم ها ميآيند از آنمي

ما مطلق نبايد  هرحالبهبايد يك تفسيري بدهيم شايد همين احتمال دوم گفتند منظورشان اين تفسير بوده است 
را به اين عامالن حكومت جور بدهد.  انندانمواجب شده است مال را يا زكات و  هرجاييبگوييم بلكه بايد بگوييم 

ها يا اين حكم جايز شده است به وجوب پرداخت به اين عامالن جور يا حتي جواز پرداخت زكات و خراج به آن
بري  طبعاً وقتآنديگر بري الذمه شدي و اين عرفاً مالزمه دارد. اگر جايي جايز نبود  بااينكهكه اين مالزمه دارد 

كه جايز يا واجب بوده است  هرجاييخواهد بگويد كه د. اين ديگر تفصيل نيست قول دوم همين را ميشوالذمه نمي
 شود اين مالزمه است.بري الذمه هم مي طبعاً

 موارد وجوب پرداخت ماليات به حكام جور
در  گيردكند و او اگر ندهد ايمان را مورد آزار قرار ميحاال كجا واجب است آنجايي كه حكومت دارد اقدام مي 
گويد واجب است اضطرار است بايد شود آنجا ميايجاد مي آنگيرد. مشكالتي بر وحرج يا ضرر و زيان قرار ميعسر
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اينجا واجب است كه در  افتيمياگر ندهي در گرفتاري  اين ماليات زمين را يا خراج و زكات را به او بدهي واال
گويد وقتي اين را آنچه در بعضي روايات دارد. مي بنا برممكن است جايز باشد  يكجاهاييروايات آمده است. 

ها بدهيد حاال ها بدهيد يا خراج را به آنها بدهيد زكات را به آنتوانيد اين ماليات را به آنمراجعه كردند شما مي
د. مطلق در جاي خودش بايد بحث بشو طوربهاما اثبات اين جواز  ؛اگر اين دومي هم ثابت شد باز اين مالزمه هست
كه الزامي وجود دارد بايد اين را بدهد واال در  آنجاييبنابراين در  ؛شايد به اين شدت و دامنه ما نتوانيم اثبات بكنيم

مصلحت تسهيلي كه از روايات  آن خصوصبهشود اين مالزمه است آيد بري هم ميگيرد به نظر ميگرفتاري قرار مي
اين تجويز هست يعني  آياده باشد باز اين مالزمه هست اما اينكه شود. اگر جايي جايز شاينجا هم استفاده مي

تواند كنند او ميجمع مي گويندميها شود ولي آنكه حالت ارادي دارد اختياري دارد و گرفتاري پيدا نمي درجايي
 اين بحث سوم اين كار را انجام بدهد يا نه اين اطالقي باشد كه بعيد است شايد نباشد. اين هم از اين مسئله حاال

مالزمه باشد و تنبيهات ديگر در ادامه  الجملهفيمطلقاً يا تفصيل بعيد نيست  گويندمي گونهايناست كه معموالً 
هايي است كه در كلمات آقاي خويي است يك مقدار هم انوار الفقاهه را مالحظه كنيد كه به سمت حق مالكيت همان
 م.برويها در جلسات آينده و اين
 
 


