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 تولی من قبل جائر
 مرور بر گذشته

دومی ادعا شده است ی ی مقابل طایفهدر نقطه کرد.در روایت من قبل الجائر طایفه بزرگی وجود داشت، که بر حرمت داللت می
 که معارض این روایات هستند.

 روایت را مطرح کردیم. ٥در این باب 

 روایت ششم
 است. ٤٨روایت دوم از ابواب 

بِ  اْبِن  َعِن  ٍد یَسِع  ْبِن  ِن یاْلُحَس  َعِن  ِبِإْسَناِدهِ  َو «
َ
ادٍ  َعْن  ٍر یُعَم  یأ ُبو ُسِئَل : َقاَل  یاْلَحَلبِ  َعِن  َحمَّ

َ
ِه  َعْبِد  أ  ُهَو  َو  ُمْسِلٍم  َرُجٍل  َعْن  ع اللَّ

ٍد  آَل  ِحبُّ ی ُهَو  َو  َهُؤَالِء  َواِن یدِ  یفِ  ُه  ْبَعُثُه ی َقاَل  ِتِهْم یَرا َتْحَت  ْقَتُل یفَ  َبْعِثِهْم  یفِ  َهُؤَالء َمَع  ْخُرُج ی َو  -ص ُمَحمَّ  َو  َقاَل  ِتِه ینِ  یَعلَ  اللَّ
ْلُتهُ 

َ
ْن  َرَجاَء  َخَدَمُهْم  ٍن کیِمْس  َرُجٍل  َعْن  َسأ

َ
ُه  ُه یْغنِ یفَ  ئاً یَش  َمَعُهْم  َب یِص ی أ ِج  ِبَمْنِزَلةِ  ُهَو  َقاَل  َبْعِثِهْم  یفِ  َفَماَت  ِبِه  اللَّ

َ
ُه  ِر یاْأل َما ِإنَّ  ِإنَّ

ُه  یْعِط ی  ١».اِتِهْم ینِ  یَعلَ  اْلِعَبادَ  اللَّ

شرکت دارد و کشته  هاجنگ) را دوست دارد. اما با سلطان در السالمیهمعل( یتباهلوی  فرد مسلمانی در دیوان سلطان است،
 کند.. خدا با نیتش محشور میشودیم

ها است. اما در سؤال دوم ورود بر دیوان آن شود که وی برای اسالم شرکت کرده است و جوازی براز این روایت استفاده می
خداوند نسبت به نیاتشان جزا به  فرمایند:دی، برای رفع نیاز به دربار برود. حضرت (ع) میپرسند: اگر یک آدم فقیر و نیازمنمی
 دهد.ها میآن

 کند.این فقیر، نیت خیر داشته است و خداوند با نیت او با وی رفتار می

 202، ص 17الشیعه، ج  وسائل1 
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 بررسی روایت از لحاظ سند
 این روایت سند معتبر دارد. این روایت صحیحه است.

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

ٍد  آَل  ِحبُّ ی ُهَو  َو  َهُؤَالِء  َواِن یدِ  یفِ  ُهَو  َو  ُمْسِلٍم  َرُجٍل « .١ ظاهر این متن این است که این فرد شیعه باشد، » ص ُمَحمَّ
) السالمهمیعل( بیتاهلکسی که حب  تر این است که فرد فقط مسلمان بوده است و شیعه نبوده است.احتمال ضعیف

 دارد، احتماًال شیعه است.
دهد. تنها در شرایطی که در سپاه دشمن حضور دارد صدق مطلق جواز را نمی صورتبهت شاید کسی بگوید این روای .٢

. از بعد از پیامبر اکرم (ص) این فتوحات وجود داشته است. مثًال کند. در این صورت باید بگوییم روایت خاص استمی
صوصیتی ندارد. وقتی حضور در ولی ظاهر این است که این خ های بیرونی قطع شد.در دوره امیرالمؤمنین (ع) جنگ

سؤال بعدی در خود خدمات دیگر سؤال  الخصوصعلی. گیردبرمیکند، سایر موارد را در جنگ و کشته شدن را سؤال می
 شود.پرسیده می

ُه  ْبَعُثُه ی«نکته دیگر این است که  .٣ است، کنایه از این است که رفتار او اشکالی ندارد. نیت وی درست بوده  هیکنا» اللَّ
 شود.کند. اگر چنین باشد جزء ادله مجوزه حساب میاست، خداوند او را با نیتش محشور می

 فرمایند: مشکلی ندارد.ها است، ولی نیت پاکی داشته است. که حضرت مینکته بعدی این است که کسی خادم آن .٤
ُه  ْبَعُثُه ی«سیر نکته در تف این است که کسی احتمال دارد بگوید داللت بر درست بودن کار دارد. اما ممکن است  »اللَّ

 کار وی درست بوده است. توانیم بگوییم کهکسی بگوید نه، این ناظر به کشته شدن است. یعنی نمی
د. شبهاتی که به این قضیه وارد البته اظهر این است که اصل حضور وی در دستگاه و خدمت در جنگ، مانعی ندار

 به حساب آورد. ی مجوزاتتوان از طایفهمشکل دارد. ظاهر این است که این روایت را می شود،می
 نکته

 در این روایت منظور نیت نیست، که اگر نیت اشتباه بود، کار وی اشکال دارد.

 يبندجمع
ی کردند. از سویی طایفهطایفه به جد، حرمت را عرض میمالحظه کردیم که روایات زیادی در طایفه اول بودند. این 

 دادند.دیگری روایات داشتیم که جواز تولی را می
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 طایفه سوم روایات
، ترس، نفعی گوید اگر خوفی سومی وجود دارد که قائل بر تفصیل است. در این روایات میروایات طایفه اولی و دوم، طایفه جزبه

گوید در مسائلی مثل ، جایز است. این روایات حدودًا پانزده روایت است. این روایات میقبل الجائرباشد تولی من  برای مؤمنان
وجود  ٤٧و  ٤٦دهیم. این روایات در باب ، نفع مؤمنان جایز است. طایفه سوم را در استثنائات مورد بحث قرار میترسخوف،

 دارد.

 جمع طایفه اول و دوم
 بندی وجود دارد:ظاهری وجود دارد. در این قسمت چند جمعدر بین طایفه اول و دوم تعارض 

 بندي رایججمع
ای از روایات فرموده جمع متعارف است. اگر در طایفهبندی طایفه اول و دوم به شاهد جمع طایفه سوم است. این یک . جمع١

ی سومی آمد و قضیه این دو متعارض هستند. اما اگر طایفه». ال تکرم العلما«ی دوم فرموده بودند:و در طایفه» اکرم العالم«بودند:
که اگر عادل نیست اکرام نکن. این دو قضیه  این بدان معنی است» اگر عالم، عادل است اکرام بکنید«و گفت  را بیان کرددو شرطی 

دارد. دو قضیه طایفه سوم، جمالت و قضایای طایفه چهار قضیه وجود  اینجاکند. در در طایفه سوم، طایفه اول و دوم را جمع می
دلیل  خورد.و خصوص مطلق است و تخصیص می عمومزند. مثًال ال تکرم العالم الفاسق، با اکرم العالم،اول و دوم را تخصیص می

 ادل، تخصیص آن است.کرد با اکرم العالم العادل عموم و خصوص مطلق است. اکرم العالم العدوم که ال تکرم العلما را بیان می

مسئولیت جایز  یرشپذگوید:گوید: پذیرش مسئولیت از قبل جائر و ظالم، جایز نیست. طایفه دوم مییک دسته از روایات می
گوید: اگر برای ضرورت و دفع ضرر از مسلمین است جایز است و اگر نیست جایز نیست. این دو طایفه سوم می است.
زند. در جایی که گوید ضرورت و دفع ضرر جایز است، طایفه اول را قید میزنند. در جایی که میاول را تقیید می یایقضاقضیه،

شود که تولی من قبل جائر جایز نیست و فقط نتیجه می گفت در غیر دفع ضرر و ضرورت جایز نیست، مقید طایفه دوم است.می
 استثنائاتی دارد.

 تعارض و بررسی مرجحات
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 ، اگر موافقت کتاب بگیریم،رسدیمکنند، نوبت عمل مرجحات تعارض می باهماگر کسی طایفه سوم را کنار بگذارد، دو طایفه 
 موردقبولباز روایات اولی را  درنتیجهدهیم. مرجح دوم نیز تقیه است، باید روایات مخالف عامه را بگیریم،می ترجیحروایات اول را 

 ماند.بر سر جایگاه خودشان باقی میروایات نفی  درنتیجهاست. 

 فروعات
 شویم.، وارد فروعات میاصل مبحث بعد از اثبات

 فرع اول
 حکم حرمتی که از روایات استفاده شد، آیا حکم الهی است یا والیی است؟

 اصل در احکام این است که اصل الهی است. برای حکم والیی، نیاز به قراینی است. ظاهر این است که حکم، الهی است. زیرا
 السالم) مبلغ احکام خداوند هستند.علیهم( ینطاهر ائمه حکم الهی است. اتفاقًا نکاتی که در روایات وجود دارد، این است که

 ولی بگیریم.شود. اصل نیز این است که حکم را احکم الهی به اولی و ثانوی تقسیم می

از کبائر است. شاهدش هم عواقبی بود که در مورد آن ذکر شده بود. تولی از قبل جائر را مصداق  نکته بعدی این است که این حکم
 هایی که در تولی از کفار آمده است در مورد تولی از جائر آمده است.تمام وعده درنتیجهتولی از کفار داده بود. 

 مراتب تولی از قبل جائر
کمی است و گاهی دارای شأن و مرتبت باالیی است. حرمتی که در اینجا وجود دارد احکام تشکیکی است و  گاهی فرد دارای شأن

 مراتبی دارد.

 مثًال در غیبت و کذب نیز مراتبی وجود دارد.

ی است، مراتب حکمشان وقتی کسی کارگزار عادی است و یا کسی که کارگزار مهم درنتیجهخود عنوان حکم، دارای مراتبی است، 
 متفاوت است. باهم

 نکته
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 ارشاد به دو معنا است:

 »اطیعوا الله«تواند حکم داشته باشد مثل جایی که است عقل حکم دارد و شرع نمی در .١

 کند.حکم می شرع .٢

 احکام مولوی دو قسم است:

 کند.گاه عقل حکم به این امر نمیتأسیسی است، یعنی شارع تعبدًا چیزی را گفته است. مثًال نماز را پنج بار بخوان. هیچ یمولو .١

گوییم ارشادی است یعنی عقل فهمد. وقتی میگوید ظلم نکن، عقل هم این را میمولوی ارشادی، مثًال اگر شارع می یاحکام .٢
 گوید، شرع نیز به این مطلب تأکید دارد.فهمد. البته عقلی که میهم این را می
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