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 تولی من قبل الجائر
 چهارم روایت

 بحث در روایت چهارم بود.

ْخَبَرِنی َمْوًلی ِلَع «
َ
ِبی ُعَمیٍر َعْن َداُوَد ْبِن ُزْرِبی َقاَل أ

َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
ْبِن اْلُحَسیِن ع َقاَل: کْنُت ِلی َو َعْن َعِلی ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

ْمَت َداُوَد ْبَن َعِلی َتیُتُه َفُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداک َلْو کلَّ
َ
ِه ع اْلِحیَرَة َفأ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
ْدُخَل ِفی َبْعِض  -ِباْلکوَفِة َفَقِدَم أ

َ
ْو َبْعَض َهُؤَالِء َفأ

َ
أ

ْفَعَل ِإَلی 
َ
َما کِرْهَت َذِلکَهِذِه اْلِوَالیاِت َفَقاَل َما کْنُت ِأل نَّک ِإنَّ

َ
ْن َقاَل ُجِعْلُت ِفَداک َظَنْنُت أ

َ
ْظِلَم َو ِإنَّ کلَّ أ

َ
ْو أ

َ
ُجوَر أ

َ
ْن أ

َ
َمَخاَفَة أ

ْع 
َ
ْو ُجْرُت َعَلیِه َو ِإْن َلْم أ

َ
َحدًا أ

َ
ٍة ِلی َطاِلٌق َو کلَّ َمْمُلوک ِلی ُحرٌّ َو َعَلی َو َعَلی ِإْن َظَلْمُت أ

َ
َعْدُت َعَلیِه ِدْل َقاَل کیاْمَرأ

َ
َف ُقْلَت َفأ

یَسُر َعَلیک ِمْن َذِلک.
َ
َماِء أ َماِء َفَقاَل َتَناُوُل السَّ َسُه ِإَلی السَّ

ْ
یَماَن َفَرَفَع َرأ

َ
 ١»اْأل

 این روایت از لحاظ سند مرسله است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
امام نیز تولی را مانع  قرار گرفته است. موردنظر. برای اینکه ارتکاب به ظلم کندنمیاین روایت نیز مثل روایت اول، تولی را اشکال  

 اند.اند و بر انجام ظلم، تأکید کردهنشده

یَسُر َعَلیک ِمْن َذِلک«دو احتمال در 
َ
َماِء أ  وجود دارد.» َتَناُوُل السَّ

مشکل را از حیث ظلم و جور عارضی است نه  احتمال اول این است کهشوی. تولی این است که مرتکب ظلم و جور می مشکل .١
 اینکه خود تولی اشکال دارد.

این احتمال  اگر دوم این است که این کار شدنی نیست. کنایه از سختی و دشواری نیست. بلکه کنایه از نشدن کار است. احتمال .٢
 را بگیریم اصل ورود، ظلم است.

 .١٨٩و  ١٨٨همان، ص  -١ 
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 شود.وجود دارد که حمل بر تقیه میهایی در روایت البته باید توجه داشت، که قرینه

همان چیزی است که  گویدمیاست. یعنی چیزی که انسان  از نظر عقال، اصل این است که اراده استعمالی، منطبق بر اراده جدیه
 در دلش است.

هایی از همین نیز بخشگوییم نیز همین است. یعنی لفظ ظهور در اطالق دارد. اصالة الحقیقه اصالة العموم، اصالة االطالق که می
 ها نیز اصل عدم تقیه است.اصل هستند. یکی از این اصل

 موارد حمل روایت بر تقیه
 این موارد در دو مورد است:

آخرین عرفی نباشد. نوبت به اعمال مرجحات برسد. مرجحات نیز پذیرفته نشود،  جمع و بعد از تعارض، تعارض بکنند روایات .١
 گوییم مخالف عامه است و تقیه است.پذیریم و میعامه است را میمرجح چیزی که مخالف 

 ای در دلیل باشد که حمل بر تقیه باشد.. قبل از تعارض، قراین ویژه٢

 این دو استثناء بر اصل عدم تقیه است.

 قراین تقیه در روایت چهارم
ی آن نیز این است که شخص قسم به وجود دارد. قرینهشود و قراین تقیه در آن اند که این روایت نیز حمل بر تقیه میبعضی گفته

 ها معنایی ندارد.اند که این قسمخورد که در مذهب ما اعتبار ندارد. امام (ع) نیز نفرمودهچیزهایی می

ینکه قرار ا دوماً ها به این شکل نبوده است. اند، که در آن زمان با امروزه متفاوت بوده است و قسماین امر را بزرگان جواب داده
 پرسند، وی جواب بدهند.امام (ع) مینیست که هر چه از 
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 روایت پنجم
ِد ْبِن ِع یْبِن ِإْبَراهِ  یَو َعْن َعلِ « اٍد َعْن ُحَم یَعْن  یَس یَم َعْن ُمَحمَّ بِ یوُنَس َعْن َحمَّ

َ
ِه ع ِإنِّ  یٍد َقاَل: ُقْلُت ِأل ُت َعَمًال یُولِّ  یَعْبِد اللَّ

  کِمْن َذلِ  یَفَهْل لِ 
َ
َر  یِه ُقْلُت َفَما َتَر یَفَعُسَر َعلَ  کَثَر َمْن َطَلَب اْلَمْخَرَج ِمْن َذلِ کَمْخَرٌج َفَقاَل َما أ

َ
قِ  یَقاَل أ ْن َتتَّ

َ
َه َعزَّ َو  یأ اللَّ

 ١»َجلَّ َو َال َتُعْد 

های انسان چقدر فرماید:می عباس بودم. آیا راه رهایی برای من وجود دارد؟ امام (ع)مدتی کارگزار بنی من کند:حمید بیان می
کار را تکرار از خداوند بترسید و دیگر این سخت شده است. هاآنخواهد از این امر نجات پیدا کنند ولی برای زیادی هستند که می

 نکنید. و این راه رهایی توست.

 بررسی روایت از لحاظ سند
 توثیق ارد. حمید توثیق ندارد. اگر هم مشترک بین چند نفر باشد،این روایت در تهذیب و کافی آمده است. از لحاظ سند اعتبار ند

و آن هم این است که این روایت از حیث محمد بن عیسی بن عبید یقطینی نیز محل  ندارد. یک بحثی البته در اینجا وجود دارد
 بحث است.

 بررسی محمد بن عیسی بن عبید یقطینی
 کند.از یونس و گاهی از غیر از یونس نقل میایشان در بعضی از روایات آمده است که گاهی 

های شناخته شده بوده است. اما در توثیق ایشان دو آید. ایشان از رجال بزرگ و شخصیتایشان از اصحاب ائمه آخر به شمار می
 نظریه وجود دارد.

 توثیق نظریه .١

 عدم توثیق نظریه .٢

 کردند. اظهارنظراین دو نظریه ناشی از این است که بزرگان متقدمین دو جور 

 .١٨٩ص  ،١٧وسائل الشیعه، ج  -١ 
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 دالیل تضعیف شخص در رجال
 وی در سند نیامده باشد و مرسله است. اسم .١

 وی در رجال نیامده باشد و مجهول است. اسم .٢

 راجع به توثیق و تضعیف وی گفته نشده باشد. چیزییچهوی آمده باشد ولی  نام .٣

 وی مطرح شده است و تضعیف شده است. نام .٤

 . نام وی مطرح شده است توثیق شده است و از طرفی تضعیف شده است.٥

 شود.در یکی از این پنج صورت تضعیف می

 نکاتی پیرامون خطبه ذکر
ُح َلُه ی« ِه کٌع َعْن ذِ یِهْم ِتجاَرٌة َو ال بَ یِباْلُغُدوِّ َو اآلْصاِل ِرجاٌل ال ُتْلِه  هایفَسبِّ َه ُسْبَحاَنُه َو َتَعالَ » ١«ِر اللَّ َر َجالًء کَجَعَل الذِّ  یِإنَّ اللَّ

ْت آَالُؤُه فِ ِلْلُقُلوِب َتْسَمُع ِبِه َبْعَد اْلَوْقَرِة َو ُتْبِصُر ِبِه َبْعَد اْلَعْشَوِة َو َتْنَقاُد ِبِه َبْعَد اْلُمَعاَنَدِة َو َم  ِه َعزَّ َد اْلُبْرَهِة َو اْلُبْرَهِة َبْع  یا َبِرَح ِللَّ
ْزَماِن اْلَفَتَراِت ِعَباٌد َناَجاُهْم فِ  یفِ 

َ
َمُهْم فِ کِرِهْم َو کفِ  یأ ْبَصاِر]  یَقَظٍة فِ یَذاِت ُعُقوِلِهْم َفاْسَتْصَبُحوا ِبُنوِر  یلَّ

َ
ْسَماِع َو اْأل

َ
[اْأل

ْفِئَدِة 
َ
ْسَماِع َو اْأل

َ
ْبَصاِر َو اْأل

َ
 کَذ یاْأل

َ
ِه َو یُروَن ِبأ ِة فِ ی اِم اللَّ ِدلَّ

َ
ُفوَن َمَقاَمُه ِبَمْنِزَلِة اْأل َخَذ اْلَقْصَد َحِمُدوا ِإلَ  یَخوِّ

َ
ِه یاْلَفَلَواِت َمْن أ

َخَذ یَطِر 
َ
َجاِة َو َمْن أ ُروُه ِبالنَّ وا ِإلَ یِم یَقُه َو َبشَّ ِر ینًا َو ِشَماًال َذمُّ ُروُه ِمَن اْلَهلَ یِه الطَّ  کَح ِتلْ یَمَصابِ  کَذلِ کاُنوا کِة َو کَق َو َحذَّ

َة ِتلْ  ِدلَّ
َ
ُلَماِت َو أ ُبَهاِت َو ِإنَّ ِللذِّ  کالظُّ نْ کالشُّ َخُذوُه ِمَن الدُّ

َ
ْهًال أ

َ
 یٌع َعْنُه یا َبَدًال َفَلْم َتْشَغْلُهْم ِتَجاَرٌة َو َال بَ یِر َأل

َ
اَم یْقَطُعوَن ِبِه أ

َواِجِر َعْن َمَحاِرِم اللَّ یاِة َو یاْلَح  ْسَماِع اْلَغاِفلِ  یِه فِ ْهِتُفوَن ِبالزَّ
َ
ُمُروَن ِباْلِقْسِط َو یَن َو یأ

ْ
َتِمُروَن ِبِه َو یأ

ْ
ِر َو کْنَهْوَن َعِن اْلُمنْ یأ

نْ کَتَناَهْوَن َعْنُه فَ ی ُهْم َقَطُعوا الدُّ نَّ
َ
َماکفَ  کَفَشاَهُدوا َما َوَراَء َذلِ  هایفاآلِْخَرِة َو ُهْم  یا ِإلَ یأ نَّ

َ
َلُعوا ُغ  أ ْهِل اْلَبْرَزِخ فِ وَب یاطَّ

َ
ُطوِل  یأ

َقاَمِة فِ  َقِت اْلقِ یاْإلِ نْ  کَشُفوا ِغَطاَء َذلِ کِهْم ِعَداِتَها فَ یاَمُة َعلَ یِه َو َحقَّ ْهِل الدُّ
َ
ُهْم ک یا َحتَّ یِأل نَّ

َ
اُس َو  یَر یَرْوَن َما َال یأ ْسَمُعوَن یالنَّ

ْلَتُهْم ِلَعْقلِ یَما َال  ْعَماِلِهْم َو َفَرُغوا یاِوِمِهُم اْلَمْحُموَدِة َو َمَجاِلِسِهُم اْلَمْشُهوَدِة َو َقْد َنَشُروا َدَواِو َمَق  یفِ  کْسَمُعوَن َفَلْو َمثَّ
َ
َن أ

 .٣٧و  ٣٦ آیات نور، -١ 
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ْنُفِسِهْم َعلَ 
َ
ُطوا یبِ کَرٍة َو یلِّ َصِغ ک یِلُمَحاَسَبِة أ ْو ُنُهوا َعْنَها َفَفرَّ

َ
ُروا َعْنَها أ ِمُروا ِبَها َفَقصَّ

ُ
ُلوا هایفَرٍة أ ْوَزاِرهْم ُظُهوَرُهْم  َو َحمَّ

َ
ثَقَل أ

وَن ِإلَ یبًا یجًا َو َتَجاَوُبوا َنِح یَفَضُعُفوا َعِن اِالْسِتْقَالِل ِبَها َفَنَشُجوا َنِش    یِعجُّ
َ
ِهْم ِمْن َمَقاِم َنَدٍم َو اْعِتَراٍف َلَرأ بِّ ْعَالَم ُهًد یَر

َ
َو  یَت أ

ْت ِبِهُم اْلَمَالئِ  یَح ُدًج یَمَصابِ  َلْت َعلَ  ُة َو کَقْد َحفَّ ْت َلُهْم َمَقاِعُد الْ کیِهُم السَّ یَتَنزَّ ِعدَّ
ُ
َماِء َو أ ْبَواُب السَّ

َ
َراَماِت کَنُة َو ُفِتَحْت َلُهْم أ

ُه َعلَ  یفِ  َلَع اللَّ َجاُوِز یُهْم َو َحِمَد َمَقاَمُهْم یَسْع  یِه َفَرِض یِهْم فِ یَمْقَعٍد اطَّ ُموَن ِبُدَعاِئِه َرْوَح التَّ َفْضِلِه َو  یَرَهاِئُن َفاَقٍة ِإلَ َتَنسَّ

َساَر 
ُ
َس  یأ

َ
ٍة ِلَعَظَمِتِه َجَرَح ُطوُل اْأل ِه ِمْنُهْم  یلِّ َباِب َرْغَبٍة ِإلَ کوَنُهْم لِ یاِء ُع کُقُلوَبُهْم َو ُطوُل اْلُب  یِذلَّ ُلوَن َمْن َال یٌد َقاِرَعٌة یاللَّ

َ
ْسأ

اِغُبوَن َفَحاِسْب َنْفَس یُب َعلَ یِخ یِه اْلَمَناِدُح َو َال یُق َلَد یَتِض  ْنُفِس َلَها َحِس یَفِإنَّ َغ  کِلَنْفِس  کِه الرَّ
َ
 ».کُر یٌب َغ یَرَها ِمَن اْأل

 اند.های دنیا عبور کردهها از پلفرماید: این انساندر ادامه خطبه ذکر امام علی (ع) می

اند. گویا از برزخ نیز عبور اند. گویا طول اقامت در برزخ را شاهده بودهدنیوی ندارند. ماوراء این دنیا را دیده مالحظاتها این انسان
اند. ی برزخ را عبور کردهاند. طول دورهها عبور کردهاند. از این پلکنند. تا اینجا نایستادههای قیامت را نظاره میاند و وعدهکرده

بینند که دیگران چیزهایی را میاند. ها را برای دیگران نیز باز کردهاند و محیط بر آنجا هستند. عالوه بر این پردهقیامت را تماشا کرده
 شنوند.شنوند که دیگران نمیبینند و چیزهایی را مینمی

 کند:ها را تصویر میحضرت (ع) وضع روحی و اخالقی این

اند که کتاب عملشان را باز های بلندی نشستهبینی که اینان در کرسیمی چنیناینی، های بلند تصویر کنها را در جایگاهاگر این
هر چیزی که امر و نهی خداوند کند. ها شوکی وارد میهمان کتابی که برای انسان .اندفارغدر آنجا از مراقبت بر خویشتن  اند.کرده
کند. نگذاشته است که این ها را در گوش خود احساس میسنگینی تمام اینو  همیشه این کتاب باز استگرفته است. ها تعلق به آن

ها بر حال خود اینتواند زیر بار سنگین تخلفات قد راست کند. که نمی کندمیاحساس  سنگینی در قیامت بروز پیدا کند.
یبایی استهای بسیار خطبه از خطبه،ها با این وضعشان چراغ هدایت هستند. این اینفشارد. را می هاگلوی آنگریند. بغض می  ز

 دهد.که پیوند یک رابطه فردی را با رابطه اجتماعی نشان می

 کند.ی فردی و اجتماعی را بیان میروند. اما در اینجا جنبهها در تهذیب نفس میبعضی از خطبه 
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