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٤٣١٧:�ماره ثبت                                                                                                                         

 تولی من قبل الجائر
 روایت اول

ُد « بِ  َعْن  َم یِإْبَراهِ  ْبِن  یَعلِ  َعْن  ْعُقوَب ی ْبُن  ُمَحمَّ
َ
بِ  اْبِن  َعِن  ِه یأ

َ
ِد  َو  َساِلٍم  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  ٍر یُعَم  یأ  ْبِن  ِد یاْلَولِ  َعِن  ُحْمَراَن  ْبِن  ُمَحمَّ

بِ  یَعلَ  َدَخْلُت : َقاَل  ٍح یَصبِ 
َ
ِه  َعْبِد  یأ ُبو یلِ  َفَقاَل  ِعْنِدهِ  ِمْن  َخاِرجاً  -ُزَراَرةُ  یَفاْسَتْقَبَلنِ  ع اللَّ

َ
ِه  َعْبِد  أ   ُد یَولِ  ای -ع اللَّ

َ
 َتْعَجُب  َما أ

َلنِ  -ُزَراَرةَ  ِمْن 
َ
ْعَماِل  َعْن  یَسأ

َ
  َهُؤَالِء  أ

َ
  ُد یِر ی اَن ک ٍء یَش  یأ

َ
ْن  ُد یِر ی أ

َ
ُقوَل  أ

َ
 اَنِت ک یَمَت  ُد یَولِ  ای َقاَل  ُثمَّ  یَعلَ  کَذا یْرِو یفَ  َال  َلهُ  أ

ُل  -َعةُ یالشِّ 
َ
ْعَماِلِهْم  َعْن  َتْسأ

َ
َما أ ِهْم  ْسَتَظلُّ ی َو  َشَراِبِهْم  ِمْن  ْشَرُب ی َو  َطَعاِمِهْم  ِمْن  ُل کْؤ ی َتُقوُل  َعةُ یالشِّ  اَنِت ک ِإنَّ  اَنِت ک یَمَت  ِبِظلِّ

ُل  َعةُ یالشِّ 
َ
 ١».َهَذا َعْن  َتْسأ

احتمال این  یک طور که عرض شد این مذمت باعث تضعیف زراره نیست.شود. همانمیاین روایت در باب مذمت زراره حساب 
 کنند.ی زرارة حضرت مذمت میگویی و روحیهاست که بگوییم به خاطر رک

 بررسی روایت از لحاظ داللت
کند. یعنی زرارة سؤال کرد و میدر این روایت از لحاظ داللت سه احتمال وجود داشت. که اظهر این بود که داللت بر حرمت تولی 

 این مطلب روشن جایی برای سؤال نیست. که امام (ع) فرمودند:

! باید حمل بر تقیه کنیم. این روایت بر حول تحریم و تجویز کنداگر احتمال مقابل را بگیریم. یعنی شیعه از این مطالب سؤال نمی
 زند.دور می

 .187، ص 17 ج وسائل الشیعه، - 1
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٤٣١٧:�ماره ثبت                                                                                                                         

 روایت دوم:
ْسَنادِ  َو « ِد  َعْن  َساِلٍم  ْبِن  اِم ِهَش  َعْن  ِباْإلِ اک: َقاَل  ُمْسِلٍم  ْبِن  ُمَحمَّ بِ  ِعْنَد  نَّ

َ
اِس  یِإلَ  َفَنَظَر  -َنِة یِباْلَمِد  َداِرهِ  َباِب  یَعلَ  ع َجْعَفٍر  یأ  النَّ

وَن ی ْفَواجاً  ُمرُّ
َ
ْمٌر  َنِة یِباْلَمِد  َحَدَث  ِعْنَدهُ  َمْن  ِلَبْعِض  َفَقاَل  أ

َ
ْصَلَح  َفَقاَل  أ

َ
ُه  کأ اُس  َفَغَدا َواٍل  َنةَ یاْلَمِد  یُولِّ  - اللَّ ُئوَنُه ی - النَّ  َفَقاَل  َهنِّ

ُجَل  ِإنَّ  ْمِر  ِه یَعلَ  یْغَد یلَ  الرَّ
َ
 ی ِباْأل

ُ
أ ُه  َو  ِبِه  َهنَّ ْبَواِب  ِمْن  َلَباٌب  ِإنَّ

َ
ارِ  أ  ١».النَّ

فرمایند: چه کردند. حضرت میع) بودیم. جمعیت زیادی از جلوی خانه عبور میحضرت ( فرمایند که ما در کنار درب خانهمی
حضرت (ع) روند. باد میها برای مبارکخبر است؟ این جمعیت برای چیست؟ شخص جواب داد: والی جدیدی آمده است، این

 نار. این تولی بابی است از ابواب کهدرحالیروند به خاطر تولی وی، می بساچه فرمایند:می

 بررسی روایت از لحاظ سند
 ی اشکالی ندارد.این روایت کامًال معتبر است. نقطه

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 در داللت این روایت چند نکته است:

فرماید تولی وی، دری از ابواب جهنم است. این وعده عذاب است و وعده داللت حرمت این روایت، تردیدی نیست. زیرا می در .١
 دهنده حرمت است.نشان عذاب،

سه احتمال در جمالت شود که والیت شخص نامشروع است. ارتکاز عرفی متوجه می ظهور اولیه کالم در قضیه شخصیه است. .٢

و دوم را عام بگیریم که دلیل بر  وجود دارد. جمله اول» انه لباب من ابواب النار«و » یهنا به ان الرجل لیغدی علیه باالمر«
سوم نیز این است که اولی  احتمال احتمال دوم این است که بگوییم هر دو شخصی است و دلیل بر بحث ما نیست.بحث ماست. 

 شود.اگر احتمال اول بگیریم، الغای خصوصیت نیز می شخصی باشد و دومی مطلق باشد. باز هم به بحث ما ربط دارد.

 .188 ص همان، -1 
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 روایت سوم
ِد  َعْن  َو « ْحَمَد  َعْن  ییْح ی ْبِن  ُمَحمَّ

َ
ٍد  ْبِن  أ ِد  َعْن  ُمَحمَّ بِ  ُقْلُت : َقاَل  ُمَهاِجٍر  ْبِن  َم یِإْبَراهِ  ْبِن  ییْح ی َعْن  ِسَناٍن  ْبِن  ُمَحمَّ

َ
ِه  َعْبِد  یِأل  ع اللَّ

َالَم  کْقِرئُ ی ُفَالٌن  َالُم  ِهُم یَعلَ  َو  َفَقاَل  ُفَالٌن  َو  ُفَالٌن  َو  السَّ ُلونَ ی ُقْلُت  السَّ
َ
َعاَء  کْسأ ُبو َحَبَسُهْم  ُقْلُت  َلُهْم  َما َو  َقاَل  الدُّ

َ
 َفَقاَل  -َجْعَفٍر  أ

  َلُه  َما َو  َلُهْم  َما َو  َفَقاَل  َفَحَبَسُهْم  اْسَتْعَمَلُهْم  َفُقْلُت  َلُه  َما َو  َلُهْم  َما َو 
َ
ْنَهُهْم  َلْم  أ

َ
  أ

َ
ْنَهُهْم  َلْم  أ

َ
  أ

َ
ْنَهُهْم  َلْم  أ

َ
اُر  ُهُم  أ اُر  ُهُم  النَّ اُر  ُهُم  النَّ  النَّ

ُهمَّ  َقاَل  ُثمَّ  ْلَنا ةَ کَم  ِمْن  َفاْنَصَرْفَنا َقاَل  -ُسْلَطاَنُهْم  َعْنُهْم  اْجَدْع  اللَّ
َ
ْخِرُجوا َقْد  ُهْم  َفِإَذا َعْنُهْم  َفَسأ

ُ
  ِبَثَالَثِة  َالِم کالْ  َبْعَد  أ

َ
 ١».اٍم یأ

خواهند. فرماید: چه میع) می( حضرتگوید التماس دعا دارند. در ادامه میرساند. جناب یحیی به امام (ع) سالم شیعیان را می
فرماید: اند. یحیی میچه ارتباطی داشته هاینا فرماید:ها را حبس کرده است. امام (ع) میاین دوانیقیگوید که منصور یحیی می

سه بار  فرماید:حضرت (ع) می ها را حبس کرده است.ایشان کارگزار وی بودند و بعد چون دید که از شیعیان شما هستند آن
ع) دعا کردند و بعد از سه حضرت ( بعد فرماید این دستگاه آتش است.ها را منع نکرده بودم. دوباره سه بار میفرماید مگر من آنمی

 روز از دعای حضرت (ع) ایشان آزاد شدند.

 بررسی روایت از لحاظ سند
(ما تضعیف وی را قائلیم) یحیی بن ابراهیم نیز توثیق خاصی ندارد. سند  این سند محل اشکال است. سنان دارای اشکال است.

 اعتباری ندارد.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 در این داللت چند نکته وجود دارد:

اشکال مسئله از حیث انتساب  ه بودن دارد. ولی اظهر قضیه حقیقیه است.یحضرت و هم النار، احتمال شخصیه و حقیق ینه .١
 این والیت و عمل به ابوجعفر بوده است.

 مسئله در تولی من قبل الجائر قوی است و ظهور در حرمت دارد. ظهور .٢

 .همان -1 
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 این روایت داللت تام دارد. البته سندًا محل بحث است.

 روایت چهارم
بِ  َعْن  َم یِإْبَراهِ  ْبِن  یَعلِ  َعْن  َو «

َ
بِ  اْبِن  َعِن  ِه یأ

َ
بِ  ْبِن  َداُودَ  َعْن  ٍر یُعَم  یأ ْخَبَرنِ  َقاَل  یُزْر

َ
 ْنُت ک: َقاَل  ع ِن یاْلُحَس  ْبِن  یِلَعلِ  یَمْولً  یأ

ُبو َفَقِدَم  وَفِة کِبالْ 
َ
ِه  َعْبِد  أ تَ  َرةَ یاْلِح  ع اللَّ

َ
ْمَت ک َلْو  کِفَدا ُجِعْلُت  َفُقْلُت  ُتهُ یَفأ ْو  -یَعلِ  ْبَن  َداُودَ  لَّ

َ
ْدُخَل  َهُؤَالِء  َبْعَض  أ

َ
 َبْعِض  یفِ  َفأ

ْفَعَل  ْنُت ک َما َفَقاَل  اِت یاْلِوَال  َهِذهِ 
َ
ْن  یِإلَ  ِأل

َ
نَّ  َظَنْنُت  کِفَدا ُجِعْلُت  َقاَل  أ

َ
َما کأ ْن  َمَخاَفةَ َذِلک ِرْهَت ک ِإنَّ

َ
ُجوَر  أ

َ
ْو  أ

َ
ْظِلَم  أ

َ
 لَّ ک ِإنَّ  َو  أ

ةٍ 
َ
َحداً  َظَلْمُت  ِإْن  یَعلَ  َو  یَعلَ  َو  ُحرٌّ  یلِ  کَمْمُلو لَّ ک َو  َطاِلٌق  یلِ  اْمَرأ

َ
ْو  أ

َ
ْعِدْل  َلْم  ِإْن  َو  ِه یَعلَ  ُجْرُت  أ

َ
َعْدُت  ُقْلَت  َف کی َقاَل  أ

َ
 ِه یَعلَ  َفأ

 
َ
َسهُ  َفَرَفَع  َماَن یاْأل

ْ
َماِء  یِإلَ  َرأ َماِء  َتَناُوُل  َفَقاَل  السَّ   السَّ

َ
 ١».کَذلِ  ِمْن  یکَعلَ  َسُر یأ

کند تا در دستگاه شغلی پیدا و حضرت را واسطه می رودیمع) در آنجا آمدند. خدمت حضرت صادق (در کوفه بودم، امام  گویدیم
اگر  خورد کهگوید احتماًال شما ترستان از این است که من در دستگاه بروم و ظلم و جور بکنم و بعد قسم میبه حضرت میکند. 

فرماید: از اینکه به کند. حضرت (ع) میها را تکرار میفرماید چه گفتی؟ دوباره قسمظلم کردم چنین و چنان شوم. حضرت می
 تر از این است که در دستگاه بروی و ظلم نکنی. یعنی این امر شدنی نیست.آسمان برسی راحت

 بررسی روایت از لحاظ سند
لی لعلی بن الحسین مجهول است. این سند مرسله است. مواین روایت موثقه نیست. تا داوود بن زربی صحیح است. اما بعد از آن 

 مشخص نیست. بوده است، که از موالی حضرت سجاد (ع)

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 داللت:نکات 

 یز) نعامام (پسندد. برداشت شخص این بوده است که کار مشکل دارد و امام این را نمیمتقاضی وساطت امام (ع) بود.  شخص .١
 داللت بر حرمت واضح است. یجهدرنتاند. این برداشت را منع نکرده است. همان برداشت را ایشان تقریر کرده

 .189و  188همان، ص  -1 
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 اساسی بحث این است که ورود بر والیت جور به چه علت حرام است؟ نکته .٢

 یک احتمال این است که تولی به ما هو هو حرام است. بحث ما نیز همین است و مدعای ماست.

گوییم اشکال دارد به خاطر این است که در والیتش ظلم به وقوع دیگر این است که اصل تولی اشکالی ندارد. اگر هم میاحتمال 
 اند که ظاهر روایت در همین احتمال است.پیوندد. بعضی گفتهمی
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