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 تولی من قبل الجائر
در مورد طلب الریاسة مباحث دیگری نیز وجود دارد.  روایت را مطرح کردیم. ٨تا امروز ادله تولی من قبل الجائر را ذکر کردیم. 

 کنیم:روایات بعدی را ذکر می این هشت روایت، روایاتی وجود داشت که سندًا و داللتًا تام بودند. درمجموع

 روایت نهم
ِبي اْلَحَسِن َعِليِّ ْبِن ُم «

َ
َجاِل َعْن أ َراِئِر َنْقًال ِمْن ِکَتاِب َمَساِئِل الرِّ یَس ِفي آِخِر السَّ ُد ْبُن ِإْدِر َد بْ ُمَحمَّ نَّ ُمَحمَّ

َ
ٍد ع أ َن َعِليِّ ْبِن َحمَّ

اِس  ُلُه َعِن اْلَعَمِل ِلَبِني اْلَعبَّ
َ
ْمَواِلِهْم َهْل ِفیِه ُرْخَصٌة َفَقاَل َما َکاَن اْلَمْدَخُل ِفیِه  -ِعیَسی َکَتَب ِإَلْیِه َیْسأ

َ
ُن ِمْن أ ْخِذ َما ُیَتَمکَّ

َ
َو أ

ُه َقاِبُل اْلُعْذِر َو َما  ُر ِبِه َما َیْلَزُمُه ِفیِه َمْن َیْرُزُقُه َذلِ  خألِباْلَجْبِر َو اْلَقْهِر َفاللَّ َك َفَمْکُروٌه َو َال َمَحاَلَة َقِلیُلُه َخْیٌر ِمْن َکِثیِرِه َو َما ُیَکفَّ
ْعِلُمُه 

ُ
َك ِفیَنا َو ِفي َمَواِلیَنا َقاَل (َفَکَتْبُت ِإَلْیِه) ِفي َجَواِب َذِلَك أ ُب َعَلی َیَدْیِه َما َیُسرُّ نَّ َم  َو ُیَسبَّ

َ
ْمِرِهْم أ

َ
ُخوِل ِفي أ ْذَهِبي ِفي الدُّ

ي ِمْنُهْم ِبَشيْ  َشفِّ ِه َو اْنِبَساِط اْلَیِد ِفي التَّ ِبیِل ِإَلی ِإْدَخاِل اْلَمْکُروِه َعَلی َعُدوِّ َب ُوُجوُد السَّ ْن ُنَقرَّ
َ
َجاَب َمْن َفَعَل  ٍء أ

َ
ِبِه ِإَلْیِهْم َفأ

ْجرًا َو َثَوابًا.َذِلَك َفَلْیَس َمْدَخُلُه ِفي اْلَعَمِل َح 
َ
 ١»َرامًا َبْل أ

ها دریافت بشود و اموالی از آن عباسبنیال کردند کسی عامل نوشتند و سؤ ای به امام هادی (ع)محمد بن علی بن عیسی نامه
پذیرد و اما غیر از آن را می خداوند عذرها با اجبار و قهر باشد، ع) فرمودند: در جایی که ورود در دستگاه آنحضرت (بکند؟ 

ها بزنم و انتقامی بگیرم و ای به آنها این است که بروم و ضربهگوید: نظر من در ورود به دستگاه آندر ادامه می پسندیده نیست.
 چنین کند، این برعکس است و ثواب و اجر دارد.اگر کسی اینفرمایند:خدمتی به موالیان شما بکنم. حضرت (ع) می

 سی روایت از لحاظ سندبرر
روایات بحث شده است. این روایت از کتاب مسائل الرجال ذکر شده است که خود  گونهایناین روایت نامعتبر است. سابق در مورد 

 این کتاب مشکالتی دارد.

 .190، ص 17وسائل الشیعه، ج  -1 
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 بررسی روایت از لحاظ داللت
رساند، و بعضی همان مرجوحیت را می» کره«گویند آمده است. در اینجا دو احتمال وجود دارد، بعضی می» مکروه«در روایت 

اکثر علما، همین  دهد.گویند این همان استعمال مستحدث است و اگر در روایات مکروهیت باشد، معنای حرام بودن را میمی

وجود داشت، دو » َذِلَك َفَمْکُروهٌ  خألَما «شناسی واژه در اینجا وجود دارد. اگر فقط اصطالح دوم را قبول دارند. البته جای مفهوم
گوید در جایی گفتیم که اظهر است که داللت بر حرمت کند. اما در اینجا قراین دیگری وجود دارد. در قبل میاحتمال داشت و می

ت. قرینه تقابل ما پذیرد. اینجا قرینه تقابل اسپذیرد. یعنی خداوند در اینجا عذر را نمیرا می خداوند عذرکه اجبار و اکراه باشد 

». َال َمَحاَلَة َقِلیُلُه َخْیٌر ِمْن َکِثیِرهِ «گوید: کند که مکروه، همان حرمت است. در ادامه نیز میمی ذلک افاده یخلکان مدخل و ما 
 موردقبول گوید که اگر عذر در حدی است که کارمند معمولی بشود،در اینجا می این به این معنا است که این یک حرام مؤکد است.

 از لحاظ داللت، تام است. درنتیجه باید بگوییم که اصل کار مشکل دارد و تأکد حرمتی در آن وجود دارد. درنتیجهنیست. 

 کنیم.گوید که بعدها در استثنای تولی من قبل الجائر بحث میاین روایت استثنائاتی را نیز می

 روایت دهم
ِه َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم ِفي « َبا َعْبِد اللَّ

َ
َل َرُجٌل أ

َ
ِبیِه َعْن َهاُروَن ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َمْسَعَدَة ْبِن َصَدَقَة َقاَل: َسأ

َ
َعْن َقْوٍم  عَتْفِسیِرِه َعْن أ

یَعةِ  وَن َلُهْم َو ُیَواُلوَنُهْم قَ  -ِمَن الشِّ ْلَطاِن َیْعَمُلوَن َلُهْم َو ُیِحبُّ ْعَماِل السُّ
َ
یَعةِ َیْدُخُلوَن ِفي أ ُهْم ِمْن  -اَل َلْیَس ُهْم ِمَن الشِّ َو َلِکنَّ

ِذیَن َکَفُروا ِمْن َبِني ِإْسراِئیَل  ِه ع َهِذِه اآلَْیَة ُلِعَن الَّ ُبو َعْبِد اللَّ
َ
 أ

َ
وَلِئَك ُثمَّ َقَرأ

ُ
َیَم  َعلی -أ ِإَلی َقْوِلِه َو  -ِلساِن داُوَد َو ِعیَسی اْبِن َمْر

یُر َعَلی ِلَساِن َداُودَ لِکنَّ َکِثیرًا ِمْنُهْم فا َو اْلِقَرَدُة َعَلی ِلَساِن ِعیَسی کاُنوا ال َیَتناَهْوَن َعْن ُمنَکٍر َفَعُلوُه  -ِسُقوَن َقاَل اْلَخَناِز
ُتوَن النِّ  -َلِبْئَس ما کاُنوا َیْفَعُلوَن 

ْ
یِر َو َیْشَرُبوَن اْلُخُموَر َو َیأ ُکُلوَن َلْحَم اْلِخْنِز

ْ
ُه َعَلی َقاَل َکاُنوا َیأ اَم َحْیِضِهنَّ ُثمَّ اْحَتجَّ اللَّ یَّ

َ
َساَء أ

اِر َفَقاَل َتری ْنُفُسُهْم ِإَلی َقْوِلِه َو لِکنَّ َکِثیراً  اْلُمْؤِمِنیَن اْلُمَواِلیَن ِلْلُکفَّ
َ
َمْت َلُهْم أ ِذیَن َکَفُروا َلِبْئَس ما َقدَّ ْوَن الَّ  َکِثیرًا ِمْنُهْم َیَتَولَّ

ِة. ِمْنُهْم فاِسُقوَن  ِقیَّ ْن ُیَواِليَ اْلُمْؤِمُن اْلَکاِفَر ِإالَّ ِعْنَد التَّ
َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ أ  ١»َنَهی اللَّ

 .191همان، ص  -1 
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ها شوند و نوعی دوستی بین آنگروهی از شیعیان هستند که وارد دستگاه ظلم میگوید:این روایت مفصلی است. در این روایت می
یاد کاربرد ندارد و اینجا معدود جاهایی است که کلمه شیعه را ستند. کلمه ها شیعه نیاینفرماید:برقرار است. حضرت می شیعه نیز ز

 خواند.ی مائده را میسوره ٨١و  ٨٠ی خوانند و در آخر حدیث آیهای را میبه کار برده است. در ادامه حضرت آیه

به معنای عام دوستی بگیریم  را» یتولون«ممکن است آیات متعددی وجود دارد که تولی من قبل الجائر را تحریم کرده است. البته 
 شود.شود و ممکن است آن را به معنی فراتر از دوستی بگیریم که باز نیز این بحث را شامل میکه قطعًا بحث ما را شامل می

 از لحاظ سند روایتبررسی 
جالی بزرگان است. هارون نیز توثیق دارد. علی بن ابراهیم از ا شخصی که در این سند مورد اشکال است مسعدة بن صدقة است.

آوری پدر علی بن ابراهیم را نیز مکرر بحث کردیم و بهترین طریق توثیق ایشان نیز این است که بگوییم: ایشان از رجال مشهور نام
 اند.مرحوم تبریزی (ره) نیز این امر را پذیرفتهاست که در شأن او، هیچ قدحی وارد نشده است. 

 ثیق و قاعده اجالهای توراه
توانیم اعتماد کنیم. ی او وارد نشده باشد، به او میآور و مشهور باشند و قدحی دربارههایی نامای اجال یعنی اگر شخصیتقاعده

 پدر علی بن ابراهیم چند راه توثیق دارد:

 طریق کامل الزیارات از .١

 علی بن ابراهیم تفسیر .٢

یاد از ایشان نقل کرده است باعث توثیق وی می یک .٣  شود.راه دیگر این است که علی بن ابراهیم چون ز

 کدام از این دالالت تام نیستند. راه تصحیح پدر ابراهیم همان قاعده اجالیی است که ذکر کردیم.هیچ

های گی بودند و روایات متعددی دارند. راهاما مسعدة بن صدقة روایات کلیدی دارند ولی توثیق خاص ندارند. ایشان شخصیت بزر
 مذکور نیز در مورد ایشان صادق است.

دو طریق دیگر نیز هارون بن مسلم اکثرًا از ایشان نقل کرده است، و از راه سوم بخواهیم توثیق ایشان را ثابت کنیم که این تام نیست. 
 است. در مورد ایشان قدحی گفته نشده است.جاری نیز بگوییم قاعده اجال، در اینجاتام نیستند. ممکن است 
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 کنند. این قاعده در مورد پدر علی بن ابراهیم بیشتر وضوح دارد.اگر قاعده اجال را بپذیریم، این دو نفر وثوق پیدا می درنتیجه

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 در این روایت نکات زیادی وجود دارد:

کند که داللت بر حرمت را بکند از شیعه نیست. از طرفی تمسک به آیاتی می این کارگوید کسی که می صراحتبهدر روایت . ١
 کند.این روایت بسیار خوب داللت بر حرمت دارد. این روایت را اگر معتبر بدانیم، داللت بر کبائر می روینازادارند. 

 دهد.ز تولی کفار قرار میبعدی این است که این موضوع را مصداقی ا نکته .٢

 دهد.ی عذاب مینکته بعد این است که در این روایت به آیاتی تمسک شده است که وعده. ٣

تولی کفار را مطرح کرده است. گویا امام (ع) با تعبیر  ی بعد هم این است که در این روایت تمسک به آیاتی شده است کهنکته .٤
خواهند بفرمایند کسانی که حق خالفت را غصب ینجا نیز میحضرت در ا دهند.خودشان، محدوده تفسیر کفار در آیه را بسط می

 کند.دهد به ظالمان غاصب نیز سرایت پیدا میرا مورد مذمت قرار می تمام آیاتی که تولی کفار درنتیجهاند، حکم کفار را دارند. کرده

 معانی تولی
دوم این است که دوستی که آثار  معنای .٢ها است. دوست بودن با آن مطلق .١که در آیات آمده است، چند معنا دارد:  تولی .٥

یک نوع والیتی کفار بر  است که نوعی قیمومیت از آن کفار باشد. یعنی وم تولی، دوستیس معنای .٣عملی بر آن مترتب بشود. 
 پذیری از کفارمسئولیت .٤ مسلم داشته باشند.

مسئولیتی را قبول کند. ممکن است تولی همین باشد یا اینکه معناهای  ه جائر برود وفرض اکمل تولی این است که فردی در دستگا
 گیرد.پذیری را میتری دارد که این مسئولیتعام
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 روایت یازدهم
ِد ْبِن ُقوَلَوْیِه َعْن « َجاِل َعْن ُمَحمَّ يُّ ِفي ِکَتاِب الرِّ ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزیِز اْلَکشِّ ٍد َعِن اْلُحَسْیِن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
َسْعٍد َعْن أ

َیاِن ِفي َغَنٍم َقْد َغاَب َعْنَه  ُبو اْلَحَسِن ع َما ِذْئَباِن َضاِر
َ
ٍد َقاَل: َقاَل أ ِر ْبِن َخالَّ َضرَّ ِفي ِدیِن اْلُمْسِلِم ْبِن َسِعیٍد َعْن ُمَعمَّ

َ
ا ِرَعاُؤَها ِبأ

َئاَسِة ُثمَّ قَ  َئاَسَة.ِمْن ُحبِّ الرِّ  ١»اَل َلِکْن َصْفَواُن َال ُیِحبُّ الرِّ

اند. رجال کشی از این قسم است. در رجال کشی، ما معدود روایتی داریم که در کتب حدیثی نیامده است ولی در کتب رجالی آمده
 روایاتی آمده است که دارای مضامین بلندی است.

 نقل کرده است.رجال کشی که دست ما است معتبر است زیرا شیخ این را 

فرمایند که حب ریاست دارد؟ حضرت می افتند، چه وضعیهای درنده به جان او میدهد و گرگای که چوپانش را از دست میگله
فرماید: اما صفوان (که از رجال در ادامه می افتد بدتر است.می بی چوپانی طلبی مؤمن از آن گرگی که به جان گلهو ریاست

 باشد. طلبیریاستهایی نیست که اهل مشهور است) از انسان

 تمام مباحثی که در طلب الریاسة گفتیم در اینجا نیز جاری است.

 بررسی روایت از لحاظ سندی
 این روایت از لحاظ سند معتبر است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
تر در این شود، اما احتمال قویبا بحث ما منطبق می در این صورت خواهی از حکام جور است،ناظر به ریاست گاهی طلب الریاسة

چون احتمال دوم اظهر است، با بحث ما مرتبط  نظر از اینکه تولی از کیست؟کار بدی است با قطع طلبیریاستروایت این است 
 نیست.
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٣١٧٨:�ماره ثبت                                                                                                                         

 روایت دوازدهم
ُد ْبُن َمْسُعودٍ « ْع  ُمَحمَّ

َ
َضا ع َما َتُقوُل ِفي أ ِبي اْلَحَسِن الرِّ

َ
اِشيُّ ِفي َتْفِسیِرِه َعْن ُسَلْیَماَن اْلَجْعَفِريِّ َقاَل: ُقْلُت ِأل َماِل اْلَعیَّ

ْعيُ ِفي ْعَماِلِهْم َو اْلَعْوُن َلُهْم َو السَّ
َ
ُخوُل ِفي أ ْلَطاِن َفَقاَل َیا ُسَلْیَماُن الدُّ َظُر ِإَلْیِهْم َعَلی اْلَعْمِد ِمَن َحَواِئِجِهْم َعِدی السُّ ُل اْلُکْفِر َو النَّ

اُر. ِتي ُیْسَتَحقُّ ِبَها النَّ  ١»اْلَکَباِئِر الَّ

ها از کبائر است. نگاه به اینرا بپذیریم چگونه است؟ حضرت (ع) فرمودند: هاحکومت اینسلیمان به امام رضا (ع) فرمود که 
 است. وآمدرفتمنظور از نگاه همان 

 بررسی روایت از لحاظ سند
 این روایت سند ندارد. تمام روایات تفسیر عیاشی، مقطوعه است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
گویید تولی حرام است ولی خودتان قبول کردید. شد این بود که چرا شما میهایی که از حضرت امام رضا (ع) مییکی از سؤال
 کنند.ی خودشان را بیان میحضرت ادله

 بندیجمع

است و از کبائر است. فقط بعضی از روایات وجود دارد که به شکلی با این بحث تعارض  قبولقابلاصل تولی من قبل الجائر 
 دارند.
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