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 جائرالتولی من قبل 
 مستثنیات

 مرور گذشته
مرحوم شیخ (ره) اند، قاعده تزاحم است. برای مصالح مؤمنین بود. اولین دلیل که شیخ (ره) برای این استثناء آورده اولین استثناء

 چون .تولی من قبل جائر سنجیده شود، اهم استفرمودند: قیام برای دفع مفاسد و تأمین مصالح عباد، تکلیفی است که وقتی با 
 شود.و اهم است، بر تولی مقدم می تأمین مصالح عباد و دفع مفاسد و مضار از عباد، الزم

 با تزاحم آوردیم. ما مسائل در رابطه

 ظریه شیخاشکال به ن
 در مورد دلیل شیخ، چند اشکال وارد شده است.

 بودن دلیل از مدعا اخص .1
الت دفع مفاسد است که الزامی است، و اهم است و مقدم بر دلیل اخص از مدعا است. تأمین مصالح عباد دو حالت دارد، یک ح

اسباب راحتی و خوشی برای دیگران فراهم  شود. تأمین مصالح یک مورد عام است و همیشه الزامی نیست. زمانی کهتولی می
 زند.کند استحباب دارد، مستحب نیز حکم الزامی را کنار نمیمی

 تولی بر قبل جائر یابودن دفع مضار و مفاسد  اهم .2
بر دفع مضار و مفاسد، ظهور  اشکال دومی که بر کالم شیخ گرفته شده است در کالم امام (ره) است. در همان وجه اول، که تزاحم

مفاسد و مضرات دارد و باعث  قدرآنهمیشه دفع مضار و مفاسد مقدم نیست. گاهی تولی بر قبل جائر جا نیز،دارد. اما در همین
 توان گفت کههمیشه نمی توان دفع مضار یک یا چند عباد بر آن رجحان داشته باشد.شود که نمیجالل و شوکت کفار و دشمنان می

، ورود به دستگاه ممکن ٥٧و  ٥٦های مثًال در شرایط انقالب اسالمی در سال دفع ضرر از عباد مقدم بر تولی بر قبل جائر است.
 است انقالبی را شکست بدهد.

2 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٨٧:�ماره ثبت                                                                                                                         

 شود.حکم به تخییر داده می اینجاگاهی نیز تجلی و دفع مضار تساوی است. در 

 ناشی از تزاحم استثناء .3
بشود. ظاهر استثنائات حکم، مقید و مخصصی باید آن را  ظاهر کند. در متن دلیل، استثنا بایدرا ثابت نمی دلیل اول، استثناء

گوییم استثنا . وقتی میتوانیم استثنای حکم استخراج کنیمنمیآوریم،باب تزاحم و تعارض را به میان می کهیوقتانصراف بدهد. 
ولی اگر تزاحم وجود داشته باشد، استثناء وجود  د دلیل به آن تقیید زده است.خورده است، عامی موجود بوده است و چند مور

 ندارد.

 شماریم، دو نوع استثنا وجود دارد:اگر استثنائات غیبت یا کذب را برمی

 در دلیل استثناء .١

 توان قاعده کلی ایجاد کرد.در این قسمت نمیدر مقام تزاحم: استثناء .٢

 بنديجمع
 قبل جائر مشخص است. این حکم در مقام تزاحم اقسامی دارد:حکم تولی من 

 حرمت تولی از قبل جائر گاهی با چیزی تزاحم ندارد. این حرام است. حکم .١

دوم این است که حکم حرمت تولی از قبل جائر با مورد استحبابی تزاحم شده است. استحباب نیز بر الزامی مقدم  صورت .٢
 نخواهد شد.

 با احکام الزامی غیر اهم تزاحم کند. در اینجا نیز تولی حرام است و مقدم است.جائر  . تولی من قبل٣

 شود.کفه بشوند، تولی جایز میبا حکم طرف مقابل هم یتول .٤

 . تولی با عناوین واجب اهم تزاحم پیدا کند. در آن صورت عناوین واجب مقدم است.٥

تولی در اینجا سه  تولی جایز است. در صورت پنجم، تولی واجب است.چهارم،در صور یک تا سه، تولی حرام است. در صورت 
 حکم پیدا کرد.

3 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٨٧:�ماره ثبت                                                                                                                         

 دلیل دوم شیخ (ره)
ْسَتْخِلْصهُ  ِبِه  اْئُتوِني اْلَمِلُك  َوَقاَل «سوره یوسف است.  ٥٥این دلیل آیه 

َ
ا ِلَنْفِسي أ َمهُ  َفَلمَّ َك  َقاَل  َکلَّ ِمیٌن  ِمِکیٌن  َلَدْیَنا اْلَیْوَم  ِإنَّ

َ
* أ

ْرِض  َخَزآِئِن  َعَلی اْجَعْلِني َقاَل 
َ
ا َوَکَذِلَك * َعِلیٌم  َحِفیٌظ  ِإنِّي األ نِّ ْرِض  ِفي ِلُیوُسَف  َمکَّ

َ
  األ

ُ
أ  ِبَرْحَمِتَنا ُنِصیُب  َیَشاء َحْیُث  ِمْنَها َیَتَبوَّ

َشاء َمن ْجَر  ُنِضیُع  َوالَ  نَّ
َ
  ١»اْلُمْحِسِنیَن  أ

در اینجا خود حضرت یوسف (ع) از خداوند  ها، متولی حاکم و پادشاه مصر شد.بعد از اتفاقات و پیروزی در آزمون حضرت یوسف
که ما این مکنت را بر او بخشیدیم. اینجا واضح است که تولی من قبل جائر  فرمایدیمخواست که این اتفاق بر او بیفتد. خداوند 

 است.

از این  ه، لمصالح العباد بوده است. حضرت روی هوای نفس وارد این دستگاه نشده است.ورود حضرت یوسف (ع) در این دستگا
 گیریم که برای لمصالح العباد جایز است.نتیجه می

 گیرد:این استدالل از چند جهت مورد مناقشه قرار می

 مناقشات دلیل دوم
 براي شریعه سابقه است حکم .1

و ممکن است بگوییم احکام شریعت آن زمان،  است مربوط به حضرت یوسف (ع) این حکم برای شریعت سابقه است. این قصه
 قضایا در زمان اسالم و شریعت اسالم نبوده است. ینا و یا حضرت یعقوب (ع) بوده است. که شریعت حضرت یوسف (ع)

 این مناقشه به دو شکل جواب داده شده است:

خوانیم، که جای شک است ولی گاهی گاهی حکمی را در تاریخ می اسالم است. ها در قرآن، مهر تأیید شریعتاین داستان نقل .١
 مورد تأیید است.کند،حکمی را کتاب دینی و خداوند نقل می

 .56و  55و  54، آیات یوسفسوره  - 1

4 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٨٧:�ماره ثبت                                                                                                                         

شود اند نمیسابقه وجود دارد. در اینجا نیز چند قول وجود دارد. بعضی گفته شرایع حابدلیل باال را قبول نکنیم، استص اگر .٢
 احتماًال ترجیح دارد که استصحاب شریعه سابقه به اسالم جایز است. درمجموعچون موضوع عوض شده است. ولی 

 به معناي عام یتول .2
شاره دارد که مطلقًا تولی جایز است. در این صورت، با کسی بگوید که این تولی برای مصالح عباد نیست و در این آیه اممکن است 

 کند.ادله خاصه تعارض می

خواست به ع) برای مصالحی می( یوسفجواب این مناقشه این است که ظهور آیات و انصراف آیات به این است که حضرت 
تر ما از مدلول التزامی آیه جواز را این یک ورود خاص بوده است. به عبارت دقیق جای تردیدی نیست. ینجاادستگاه برود. 

 در این آیه مطلق است.البته باید توجه داشت که مصالح عباد، خواهیم بیرون بیاوریم که این اطالقی ندارد.می

 نکات اخالقی
 حضور و نفوذ شیطان

شود که شیطان هم در مجاری فکری ما نفوذ روایات و آیات استفاده میتوجه به تصرفات شیطان مهم است. از  در تهذیب نفس،
 کنند.. بعضی اوقات نیز در مجاری هواهای نفسانی ما نفوذ میکندکند و شناخت ما را عوض میمی

یم، در تصور فعل، تصدیق به فایده یا مضرت، شوق و میل، تصم کند.پس لشکر شیطان در افکار و امیال ما نفوذ و تصرف می
کند. هر فعل ما مصدوق به چهار مرحله مذکور است. دو مرحله تصور و تصدیق شناخت است. مرحله سوم، شیطان تصرف می

 کند.و تمایل است و مرحله چهارم نیز اراده و عزم است. شیطان در چهار مرحله نفوذ و تصرف میمرحله گرایش 

شیطان تصورات خوب را برد. یکی از این موارد تهذیب نفس است. کند که تصور و توجه ما را از بین میگاهی شیطان کاری می
 دهد. این اغفال است.گیرد و تصورات بد را در ذهنمان شکل میمی

 دهد.ها را خوب نشان میها را بد و بدیکند. خوبیجا میجابهدر تصدیق به فایده نیز،

 کند.شخص را منصرف میکند که گرایش منفی ایجاد می یطور کند.ها تصرف میمرحله بعد شیطان در گرایشدر 

 کند که انسان نتواند تصمیم بگیرد.در مرحله آخر نیز کاری می
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سه های شیطان تدریجی است. از وسوشود که حیطه فعالیت شیطان وسیع است و از سویی فعالیتاز مجموع آیات استفاده می
 کند. باید مراقب این دشمن باشیم.ادامه پیدا می سوارشدنشود و تا شروع می

ِه  َرُسوُل  َقاَل  »فرمایند:پیامبر اکرم (ص) می ْیَطاَن  ِإنَّ  ص اللَّ م َمْجَری آَدَم  اْبِن  ِمِن  َیْجِري الشَّ های شیطان مثل خون در رگ ١»الدَّ
 ما نزدیک است.

ْیَطاَن  ِإنَّ  ص َفَیُقوُل »فرمایند:پیامبر اکرم (ص) می شیطان در  ٢»َیَقَظِته َو  َنْوِمِه  ِفي ِإَلْیِه  ُیَوْسِوُس  َو  اْلَعْبَد  ُیَراِقُب  َیَزاُل  َال  الشَّ
 خواب نیز از ما دور نخواهد شد.

 .268، ص 60بحار االنوار، ج  - 1

 .269همان، ص  - 2
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