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 جائرالتولی من قبل 
 مستثنیات

 مرور گذشته
وجود دارد. روایت اول، اسناد متعددی داشت. روایت دوم نیز از دو طریق دیگر  ٤٦باب  در روایاتی که در مورد استثنای اول است،

 نقل شده است که در مستدرک الوسائل آمده است.

اِدُق ع « ْخَواِن.کَقاَل َو َقاَل الصَّ ْلَطاِن َقَضاُء َحَواِئِج اْإلِ اَرُة َعَمِل السُّ  ١»فَّ

 چندین نکته در آن وجود داشت:از لحاظ سندی بحث کردیم. و از لحاظ داللت 

 فارهک معنای .١
 کفاره چند معنا داشت:

 اظهر همین احتمال است. برد.شود. این کفاره، حرمت گناه را از بین نمیکاهش عذاب می باعث .١

 خواهد.باعث برداشتن حرمت است. البته این معنا، حتمًا قرینه می کفاره .٢

 توانیم احتمال دوم را در نظر بگیریم.های دوم، میقرینهاین روایت، با استفاده از در 

 یا وجوب حکم قضاء حوائج االخوان جواز .٢
 رساند.گوید قضای حوائج اخوان، کفاره عمل است، معنای جواز یا وجوب را میدر این روایت که می

ر این مورد، مسلم است. در این قسمت دارد. داللت روایت بر حسن و رجحان قضاء حوائج اخوان دچیزی که مسلم است رجحان 
 دو احتمال وجود دارد:

 192 ص ،17وسائل الشیعه، ج 1 
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ی کلی نداریم که ما قاعدهدهد. ی کفاریت و اثر حسنه بر سیئه را نشان میرساند. زیرا این روایت جنبهرجحان را می مطلق .١
 شود.از رجحان استفاده نمی بیش از این روایت، درنتیجهبرند. حسنات، سیئات را از بین می

در حد وجوب باشد، اما این خواهد حرمت را بردارد، باید احتمال، متناظر به احتمال دوم بحث گذشته است. امری که می این .٢
 احتمال قوی نیست.

 شود.احتمال اول است، یعنی رجحان استفاده می اظهر بین این دو احتمال،

 ی عطف بحثنقطه
روض گرفته است که کسی وارد دستگاه شده است و اکنون به قضاء حاجات روایت مف ی اساسی در این بحث این است کهنکته

نکته اساسی این است که مفروض گرفته شده است که تولی  درنتیجهاخوان پرداخته است. وجوب و جایز تولی مورد بحث نیست. 
این نکته، مسیر  درنتیجه انجام شده است. یعنی با فرض وارد شدن در دستگاه (تولی)، قضاء حاجت واجب یا مستحب است.

 کند. این روایت چه وجوب و استحباب بکند، ربطی به تولی ندارد. بلکه مربوط به قضاء حاجت اخوان است.بحث را عوض می

 گشایی. شمول روایت در دفع ضرر یا مطلق گره٣
شود. روایت قبل فقط گشایی را شامل میمطلق گره کهاینشود و یا ای دیگر این است که آیا این روایت دفع ضرر را شامل مینکته

 شد.دفع ضرر را شامل می

گشودن؛ این کار گاهی  گشایی است. قضاء حوائج اخوان این است که حل مشکل، گرهظاهر روایت این است که منظور مطلق گره
این  درنتیجه دفع ضرر است. کند. قضاء حاجت مؤمن در روایات اعم از سود ودفع ضرر می رساند و گاهیمنفعتی را به مؤمن می

 شود.روایت مطلق دفع ضرر نیست بلکه سود و دفع ضرر را شامل می

 قضاء حوائج اخوانبودن یا نبودن  مطلق .٤
یک مستحب مؤکد ذکر شده است. این یک قاعده کلی فقه روابط  عنوانبهروایاتی که قضاء حوائج اخوان را ذکر کرده است، 

اجتماعی است. سؤالی که در اینجا وجود دارد که قضاء حوائج اخوان مبتنی بر درخواست مؤمن است یا اینکه مطلق است؛ یعنی 
 مؤمن نیاز تکوینی دارد نه اینکه طلب اعتباری داشته باشد.
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تنقیح مناط شمول  با ت نیاز است نه درخواست کردن. اگر لفظ این امر را شامل نشود،حاجت مبتنی بر طلب اعتباری نیست. حاج
 کند.پیدا می

 در روایت» عمل«. معنای ٥
 معناست: سهبه » عمل«، »عمل السلطان«در جمله 

 به معنای کار و انجام فعل عمل .١

 گویند.ای را میدوم عمل یعنی مطلق کارگزاری در حکومت، مؤسسه و شرکت در هر رتبه و درجه معنای .١

 خاص بودن آن است. مثل رئیس، مدیر، فرماندار بودن. سوم مطلق معنای .٢

الی کارگزاری های باشود و یا اینکه رتبههای پایین کارگزاری را شامل میسؤالی که در اینجا وجود دارد این است که عمل، رتبه
 شود.(مدیریت و امثال این) را شامل می

گیرد، می بر عهدهکسی وظیفه و مسئولیتی را  کههمینعمل در اینجا به معنای دوم است.  به معنای اول، منظور نیست.عمل 
شود. شاهد این مطلب، این است که در روایات، عمل و عامل وجود ندارد و فقط مع السلطان، دخول فی مشمول این روایت می

 گیریم که عمل به معنای دوم است.شواهد نتیجه می کند. از این قراین والسلطان بودن را بیان می

 در معنای خاص» سلطان« شمول .٦
سلطان ظهور در حاکم مسلمان غاصب دارد. ولی با مالحظه آیات و روایات، ممکن است بگوییم که سلطان مطلق این روایت،  در

 گیرد.حاکم غیر عادل است. یعنی کفار را نیز دربر می

 بندیجمع
ی مر نکتهروایت اول در خصوص دفع ضرر است و روایت دوم اعم از دفع ضرر است. این ا این دو روایت، داللت بر جواز دارد.

 کند.، اثبات میکرده بودندشیخ را که در صالح العباد بیان 
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 ره)شیخ (سوم  دلیل روایت سوم:
 است. ٤٦روایت ششم باب 

ِه ع َعْن َرُجٍل « ُبو َعْبِد اللَّ
َ
ٍد صیَقاَل: َو ُسِئَل أ ُه یِتِهْم َفَقاَل یْقَتُل َتْحَت َرایَواِن َهُؤَالِء فَ یدِ  یَو ُهَو فِ  -ِحبُّ آَل ُمَحمَّ ْحُشُرُه اللَّ

 ١»ِتِه.ینِ  یَعلَ 

ها شرکت شود. در جنگ آن) است وارد دیوان ظالمین میالسالمعلیهمبیت (این روایت را قبًال عرض کردیم. کسی که محب اهل
 کند.شود. خداوند با نیتشان محشورشان میکند و کشته میمی

 است. از مرسالت با اسناد جازم است.این روایت نیز از من ال یحضره الفقیه 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 نکته وجود دارد: چندین در داللت این روایت، 

 ارتباط روایت با تولی .١
 یا اینکه منظور روایت این است که تولی جایز نیست؟ آیا این روایت استثنای تولی من قبل الجائر است

کند. ظاهر روایت کند. حکم ورود به دیوان را بیان نمیاین روایت در خصوص جنگ است. اصًال بحث مطلق تولی را بیان می
این روایت،  درنتیجه نیتشان در جنگ است.فرماید که تولی و ورود حرمت ندارد. این روایت ربط به بحث ما ندارد و در مورد می

 کند.در جنگ را بیان می کشته شدنای در مورد ی ویژهنکته

 شرکت در جنگ حکم .٢
 بخشد؟اکنون که موضوع روایت معلوم شده است، باید ببینیم که این شرکت در جنگ جایز است یا خداوند از سر لطف وی را می

 گیرد.البته این حکم در جهاد مورد بررسی قرار می کند.را بیان می جواز ظاهر روایت،

 وسائل الشیعه، ج 17، ص 193 1
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 . معنای نیة٣
 دو معنا گرفته شده است: به روایت، نیة در این

 ) است.السالمعلیهم( بیتاهلبه  اعتقاد . منظور از نیت،١

گشایی و مطامع مادی و دنیوی در ای در جنگ شرکت کرده است. آیا برای جهانخاص نیت است، یعنی به چه انگیزه معنای .٢
 جنگ شرکت کرده است یا برای اسالم جنگیده است.

شود. ) دارد، باعث اصالح امرش در آخرت میالسالمعلیهم( بیتاهلاعتقاد به  کههمیندر معنای اول، نیت خاص مطرح نیست و 
 توان داد.در معنای دوم این است که برای چه به جنگ رفته است. در این قسمت ترجیحی نمی

 نتیجه
 کند.ما، داللت نمیتوانیم در داللت تام بگیریم و بر موضوع این روایت را نمی
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