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 جائرالتولی من قبل 
 مستثنیات

 مرور گذشته
 اند:مرحوم شیخ (ره) دو استثنا را ذکر کرده

 تولی برای مصالح عباد.١

 این مصالح عباد دو درجه دارد:

 .دفع خطر و ضرر از مؤمنین١

 تر به معنای تأمین مصلحت .درجه عام٢

ی عامه را بررسی کردیم. از  های متفاوتی دارد. ادلهاند. این دو موضوع مالکمرحوم شیخ (ره) هر دو را تحت یک عنوان آورده
 آیات نیز داستان حضرت یوسف (ع) را آوردیم.

 دلیل سوم شیخ (ره): روایات
 روایت اول 

ابواب ما یکتسب به است. این روایت را بررسی کردیم و هفت  ٤٦از باب  دهیم. اولین روایتاکنون روایات را مورد بررسی قرار می
 عنوان را مورد بررسی قرار دادیم.

ُبو اْلَحَس «
َ
ُد ْبُن َعِلی ْبِن اْلُحَسیِن ِبِإْسَناِدِه َعْن َعِلی ْبِن یْقِطیٍن َقاَل: َقاَل ِلی أ ِه َتَباَرک َو َتَعاَلی ُمَحمَّ ِن ُموَسی ْبُن َجْعَفٍر ع ِإنَّ ِللَّ

ْوِلیاِئِه.
َ
ْوِلیاَء یْدَفُع ِبِهْم َعْن أ

َ
ْلَطاِن أ  ١»َمَع السُّ

 192، ص 17 جوسائل الشیعه،1 
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 دیگری را نیز در این باب عرض خواهیم کرد. ینکتهاین روایت سندًا معتبر است. در مورد داللت نیز چندین نکته را عرض کردیم. 

 حکمتأثیر قصد در 
جز وجوب ی قبل، استنباط شد که تولی از قبل جائر در دفع ضرر جایز است. این حکم وجوب و یا حکم دیگری را بهاز ادله

 شد. از سویی این حکم فقط برای مؤمنین بود. استفاده نمی

 است یا خیر؟ قصددفع خطر از اولیاء و مؤمنین که استثنا برای جواز ورود به ستمگران است،

که کسی در دستگاه ظلم و جور وجود دارد و حضورش باعث دفع خطر نیست. همین قصد مطرحجا واضح است که عنوان در این
چنینی وارد شود، ورود وی جایز است. البته ممکن است کسی بگوید، چیزی که جایز است این است که با قصد و نیت اینمی

  دستگاه بشود.

 شود ولو اینکه برای این نیت وارد دستگاه نشده است. کند، امر جایز میوی دفع خطر می مجرداینکهبهاحتمال اول این است که 
 شود که با قصد و نیت کمک به عباد به دربار رفته باشد.احتمال دوم این است که زمانی به تولی مجوز داده می

هم عمل کمک را انجام بدهد. اظهر  هم قصد کمک کرده باشد و احتمال سوم این است که جمع بین دو احتمال باشد. یعنی
 احتمال اول است. 

 نکته مهم
شود. ممکن است کسی چند سال در دستگاه باشد تا بتواند از مؤمنین دفع ی دفع است جایز میدفع اتفاقی است. چیزی که الزمه

 تواند دفع خطر بکند.ورود، می محضبهتوانیم بگوییم خطر بکند. نمی

 شود، همین تجویز است. نداند که با کار وی، دفع خطر از مؤمنین میی از طرفی ممکن است کس

 تکرار روایت از زبان ائمه دیگر
ْوِلیاِئِه  «نکته بعدی این است که جمله 

َ
ْوِلیاَء یْدَفُع ِبِهْم َعْن أ

َ
ْلَطاِن أ ِه َتَباَرک َو َتَعاَلی َمَع السُّ دو سند دارد. یک سند در » ِإنَّ ِللَّ

 دی نیز که در کافی است از مرسله ابن ابی عمیر است. این سند محل بحث است.که سند درستی است. سن من ال یحضر است

 روایت از امام موسی بن جعفر (ع)
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و روایت  نقل شده است جعفر (ع) موسی بن . همین روایت دو بار از نقل شده استالسالم)این روایت از سه معصوم (علیهم
ایت در مقنع مرحوم مفید (ره) است. همین روایت با این رو  دیگری با همین شکل  و منطوق از امام رضا (ع) ذکر شده است.

 کند. نقل می برقیجعفر در مستدرک الوسائل نیز  ذکر شده است. این روایت مرحوم شیخ مفید از  موسی بنهمین کلمات از امام 

ِد ْبِن ِعیَسی ْبِن َیْقِطیٍن َقاَل: َکَتبَو َعِن اْلَبْرِقيِّ  « ِبیِه َعْن ُمَحمَّ
َ
ِبي اْلَحَسِن ع ِفي اْلُخُروِج ِمْن  َعْن أ

َ
َعِليُّ ْبُن َیْقِطیٍن ِإَلی أ

ِه َعزَّ َو َجلَّ  ْلَطاِن َفِإنَّ ِللَّ َری َلَك اْلُخُروَج ِمْن َعَمِل السُّ
َ
ي َال أ َجاَبُه ِإنِّ

َ
ْلَطاِن َفأ ْوِلَیاِئِه  َعَمِل السُّ

َ
ْبَواِب اْلَجَباِبَرِة َمْن َیْدَفُع ِبِهْم َعْن أ

َ
ِبأ

ْو َکَما َقاَل.
َ
َه ِفي ِإْخَواِنَك أ ِق اللَّ اِر َفاتَّ  ١»َو ُهْم ُعَتَقاُؤُه ِمَن النَّ

 اینجادستگاه هارون بیرون بیایم؟ امام در  دهید من ازدر این روایت علی بن یقطین برای امام (ع) نوشته است که: آیا شما اجازه می
 فرمایند: نه، خارج نشو. امام می

 سند این روایت، تام نیست.

 روایاتی از امام جعفر صادق(ع)
 روایتی که برای از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است به شرح زیر است:

ُبو َعْبِد  « 
َ
ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل أ ْوَفُر َحّظًا َو َعِن اْلُمَفضَّ

َ
وَلِئَك أ

ُ
ُه ِبِه َعِن اْلُمْؤِمِنیَن أ ِه ع: َما ِمْن ُسْلَطاٍن ِإالَّ َو َمَعُه َمْن َیْدَفُع اللَّ اللَّ

 ٢»ِفي اآلِْخَرِة.

 این روایت هم تقطیع سند دارد و هم کتاب معتبر نیست.

 این روایت نیز همان مضمون است. فقط با تعبیر دیگری وارد شده است.

 دیگری نیز از امام صادق (ع) وارد شده است، البته سند تامی ندارد: روایت

 131، ص 13ج مستدرك الوسائل،1 

 136، ص13مستدرك الوسائل، ج 2 

4 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٨٩:�ماره ثبت                                                                                                                         

َوِل «  ٍد ع َقاَل: َما ِمْن َدْوَلٍة ُیَتَداَوُل ِمَن الدُّ اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ْعَیَن َعِن الصَّ
َ
ْوِلَیاِئَنا ِفیَها َناِصٌر  َو َعْن ُحْمَراَن ْبِن أ

َ
ِإالَّ َو َلَنا َو ِأل

ُبوَن  یئًا َو ِإْن َکاَن ِفیَها ُم  َیَتَقرَّ ْلَطاِن َبِر یئًا َو ِإَلْیِه ِبَحَواِئِجِهْم َفِإْن َکاَن ِفیَها ُمْسِرعًا َکاَن َلَنا َوِلّیًا ِمَن السُّ ا َبِر َتَواِنیًا َکاَن ِمنَّ
ْلَطاِن َوِلّیًا.  ١»ِللسُّ

 اند.ایشان نیز همین مضمون را با تعابیر دیگری بیان کرده

. روایت علی بن یقطین داللت اندمتفاوتهای مشترک دارند و فقط در تعابیر ما در این مبحث چند روایت داریم، که تمامًا مضمون
 کنند.بر وجوب دارد و بقیه روایات بیش از جواز داللت نمی

 بندیجمع
دهند، مخصص است. به مطلقاتی که جواز نمیسند معتبر است و داللتًا نیز با توجه  ازلحاظاند، روایتی که شیخ استدالل کرده

 توانیم حکمی صادر کنیم.ی دفاع از مؤمنین بشود، جایز است. بیش از جواز نمیمایهورود شخص در دستگاه، کهدرصورتییعنی 

مؤمنین نیز حکم کنیم. ممکن است شرایطی پیش بیاید که حتی دفع ضرر از کنیم جایز است، با عنوان اولی، بیان میاینکه اعالم می
 دهد؛ زیرا مفاسد بیشتری را در پی خواهد داشت.جواز نمی

 روایت دوم از استدالالت شیخ
 حدیث سوم همین باب است.

ْخَواِن. « ْلَطاِن َقَضاُء َحَواِئِج اْإلِ اَرُة َعَمِل السُّ اِدُق ع َکفَّ  ٢»َقاَل َو َقاَل الصَّ

 تولی از قبل جائر آمده است.این روایت نیز مورد استشهاد برای استثنای 

 138همان، ص 1 

 192ص ،17وسائل الشیعه، ج 2 
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 سندی ازلحاظروایت 
مرحوم صدوق (ره) است. منتها این مرسالت دو قسم این روایت، چند نقل و سند دارد. یکی همین سند است که از مرسالت 

 وجود دارد.قال. در این مورد سه نظر فرمایند:فرمایند ربی، و جایی میهستند. مرسالت جازم و غیر جازم. ایشان در جایی می

 .مرسالت صدوق مطلقًا جایز  است.١

 .مطلقًا معتبر نیست.٢

 .قائل به تفصیل بشویم. اگر صدوق بفرماید ربی، احتمال ندارد. اگر مرحوم صدوق بفرماید قال، اعتبار دارد.٣

 نیست. قبولقابلسالت شیخ سند معتبر است. اما ما، تمایل به نظر دوم هستیم، و مربداند، موردقبولاگر کسی نظر اول و سوم را 

 در مستدرک، روایت هشتم، به نقلی دیگر بیان شده است. ازجمله در روایات دیگر وارد شده است.اما این تعبیر،

ْعَماِل « 
َ
َبا اْلَحَسِن ُموَسی ع ِفي أ

َ
َذَن َرُجٌل أ

ْ
ْلَطاِن َفَقاَل َال َو َال َو َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعِليِّ ْبِن ِرَئاٍب َقاَل: اْسَتأ السُّ

ْحَساُن ِإَلی إِ  ْعَماِلُکُم اْإلِ
َ
اَرُة أ ْسَرٍة ُثمَّ َقاَل َلُه َکفَّ

َ
ْو َفكِّ أ

َ
ْعَزاِز ُمْؤِمٍن أ ُة َقَلٍم ِإالَّ ِإلِ  ١»ْخَواِنُکْم.َقطَّ

 اعتبار ندارد.سندی، ازلحاظاین روایت نیز از شیخ مفید (ره) است که 

 با همین مضمون وجود دارد.یک نقل دیگری نیز 

توانیم سند را کامل و تام نمی روازاینها نیز، سند معتبری ندارند. از این نقل هرکدامنقل این حدیث، سه شکل است، از سویی 
 بدانیم.

 داللت ازلحاظبررسی روایت 
 در داللت چند نکته وجود دارد:

 .معنای کفاره در روایت١

 131، ص 13مستدرك الوسائل، ج 1 
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 کفاره چیست؟ کفاره دو معنا دارد.اولین نکته این است که معنای 

 .معنای اصطالحی است: برداشتن عقاب١

 .معنای لغوی است: کفاره موجب گناه نکردن انسان است.٢

 این دلیل بر بحث ما نیست. دارد.فقط عقاب آن را برمی،پابرجاستفرماید که حرام بودن ورود به دستگاه ظالم در این روایت می

وجود ندارد. اگر این احتمال را فرض بگیریم،  استثناء به یم، کفاره عمل سلطان این است که دیگر گناهی اگر احتمال دوم را بگیر
 داند.قاعده کلیه است. قاعده کلی این است که در دستگاه ظلم وارد نشوید. این استثنا آن را جایز می

 کند.میخورد، بلکه فقط عقوبت را کم اگر احتمال اول را بگیریم، استثنا نمی
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