
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٩١:�ماره ثبت                                                                                                                         

 مبسم الله الرحمن الرحی

 فهرست مطالب:

32TUتولی من قبل الجائرU32T ................................................................................................ ٢ 
32TUمستثنیاتU32T ........................................................................................................ ٢ 
32TUمرور گذشتهU32T ...................................................................................................... ٢ 

32TUظ سندبررسی روایت از لحاU32T ...................................................................................... ٢ 
32TUارتباط روایت با موضوع بحث١ .U32T .............................................................................. ٣ 

 ٣ .......................................................................................... اشکال به جواب
 ٣ .............................................................................................. نتیجه بحث

32TUنوع حکم در فرض داللت روایت٢ .U32T ........................................................................... ٤ 
32TUمنظور روایت دفع ضرر یا مطلق نفع است؟ .٣U32T .................................................................. ٤ 
32TUروایت متعلق به مؤمن یا مطلق ناس دارد؟٤ .U32T ................................................................... ٤ 

 ٥ ............................................................................................. گیری:نتیجه
32TUنجم شیخ (ره)روایت پنجم: دلیل پU32T .................................................................................. ٥ 

32TUبررسی روایت از لحاظ سندU32T ..................................................................................... ٥ 
32TUبررسی روایت از لحاظ داللتU32T ................................................................................... ٦ 

32TUت پنجم:پنجمین دلیل شیخ (ره)روایU32T ................................................................................ ٦ 
32TUبررسی روایت از لحاظ سندU32T ..................................................................................... ٧ 
32TUبررسی روایت از لحاظ داللتU32T ................................................................................... ٧ 

32TUارتباط موضوع روایت با تولی١ .U32T ............................................................................... ٧ 
32TUظهور روایت در دفع ضرر به معنای عام٢ .U32T ..................................................................... ٧ 

 ٧ ............................................................................................... بندیجمع
 

1 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٩١:�ماره ثبت                                                                                                                         

 جائرالتولی من قبل 
 مستثنیات

 مرور گذشته
روایت اول،  بحث در استثناء تولی من قبل جائر بود. اولین استثناء، مصالح العباد بود. در مورد ادله، سه مضمون روایی مطرح شد.

 بود. روایت دوم، معتبر نبود و در حد استفاضه نیز نبود. روایت سوم نیز داللت نداشت. مستفیضمعتبر و 

 روایت چهارم: دلیل چهارم شیخ (ره)

 است. بهاز ابواب مایکتسب ٤٦یت هفتم باب این روایت، روا

َمالِ  یَو فِ «
َ
اِر َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُموَس  یاْأل فَّ ِد ْبِن اْلَحَسِن َعِن الصَّ اِب َعْن َعلِ  یَعْن ُمَحمَّ ِه ْبِن  یاْلَخشَّ ْعَماِن َعْن َعْبِد اللَّ ْبِن النُّ

ٍد ع یاَن َعْن َز کُمْس  اِدَق َجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّ اِم َقاَل َسِمْعُت الصَّ حَّ ْمرًا مِ  یَمْن َتَولَّ  یُقوُل ٍد الشَّ
َ
اِس َفَعَدَل َو َفَتَح َباَبُه َو أ ُموِر النَّ

ُ
ْن أ

ُموِر  ِفیَرَفَع ِسْتَرُه َو َنَظَر 
ُ
اِس أ ْن  یاَن َحّقًا َعلَ ک النَّ

َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ أ َة.یاَمِة َو یْوَم اْلقِ یْؤِمَن َرْوَعَتُه یاللَّ  ١»ْدِخَلُه اْلَجنَّ

عدالت بورزد و در را برای حل و فصل امور مردم، باز کرد و تحمل کرد، بر کسی که متولی کارهای مردم شده است، اگر در کار 
 خداوند حق است، که او را در روز قیامت وارد بهشت کند و ترس وی را بریزد.

 بررسی روایت از لحاظ سند
 این روایت معتبر است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت

 این روایت چندین نکته دارد:

 193، ص 17وسائل الشیعه، ج 1 
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 روایت با موضوع بحث ارتباط .١
کند. در مورد ورود و یا خروج از دستگاه ظلم نیست. بحث ما تولی من قبل جائر است، اما این روایت یک بحث کلی را مطرح می

سؤال ما این است که این روایت چه ارتباطی به موضوع ما  درنتیجه. ی کلی برای کسانی است که در رأس امور هستندیک قاعده
 دارد؟

اِس  یَمْن َتَولَّ «گفت که باید  ُموِر النَّ
ُ
ْمرًا ِمْن أ

َ
یعنی هر کسی در کاری برود و با عدالت رفتار کند، شامل لطف خداوند است. این » أ

خود  شود. در آن زمان، حکومت در دست غاصبان بوده است. اگر این روایت را از ظرف زمانیامر، مصداق تولی من قبل جائر می
السالم)، خالفت در دست جائران بوده علیهمائمه (شود. در زمان می موردنظرکند و ظرف زمانی، قرینه ببریم، قرینیت پیدا می

اِس  یَمْن َتَولَّ «است. با این مالحظه که  ُموِر النَّ
ُ
ْمرًا ِمْن أ

َ
در حکومت مشروع نیز اطالق  البتهگیرد،من قبل جائر را می تولی،»أ

 .دارد

 ال به جواباشک

 توان نقض کرد.این جواب را به دو شکل می

مصداقی در عصر  کهدرصورتیی روشنی ندارد. ما احادیث و اخبار زیادی در مورد حکومت حق و عادل داریم. نکته قرینه این .١
 خود نداشته است.

یقطین.  بنهایی نیز وجود داشتند که مورد تنفیذ امام بوده است. مثل علی اگر عصر و زمانه را قرینه فرض کنیم، حکومت حتی .٢
 کنند.امام (ع) در رابطه با کسانی که اجازه داده شده است، صحبت می

را بکنیم. اگر اطالق  این کارهال باید دیگر این است که بگوییم این روایت اطالق دارد که یا در حکومت جائر و یا عاد احتمال .٣
اند. وقتی نسبت این روایت را با روایات منع تولی باید بگوییم که در روایات زیادی تولی من قبل جائر را جایز ندانسته داشته باشد،

 یا روایت مقید است و یا اینکه دسته روایات منع، مقدم بر این روایت هستند. من قبل جائر بگیریم،

 بحث نتیجه
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آمده است، اما ارتباطی به بحث تولی من قبل جائر  ٤٦اینکه این روایت در باب  رغمعلی این روایت به بحث ما ارتباطی ندارد.
 به تولی من قبل جائر معطوف نیست، روایت ناظر به بعد از مرحله فرض والیت است.ندارد. نگاه روایت 

 حکم در فرض داللت روایت نوع .٢
 کند؟داللت داشته باشد، بر جواز یا الزام داللت میاگر این روایت 

ی خاصی داشته باشد. در روایت آمده است که اگر کسی این کار را انجام بدهد، کند مگر اینکه قرینهاین روایت داللت بر الزام نمی
امت، استحباب و رجحان را های ثواب و مقامات خاص در قیوعده که عرض کردیم، طورهمانکند. خداوند او را وارد بهشت می

 شود.این روایت، بیش از رجحان استفاده نمی درنتیجهرساند. می

دهد. اگر این کار را به وی، امنیت می» اَمِة یْوَم اْلقِ یَرْوَعَتُه « البته احتمال دیگری در روایت وجود دارد، زیرا در روایت آمده است:
شود. یعنی اینکه اگر کاری را انجام ندهد، بر او وارد می و شاید نوعی عذاب شودانجام ندهد، دچار یک نوع خوف و وحشتی می

از این روایت وجوب  درنتیجهحتی قبل از آن نیز لفظ عدالت را آورده است. عدالت یک الزام در امور است.  شود.دچار عذاب می
 شود.استفاده می

 است؟دفع ضرر یا مطلق نفع منظور روایت  .٣
 با مفروض گرفتن داللت روایت است.تمام این نکات 

 آیا مقصود دفع ضرر یا مطلق نفع رساندن به دیگران است؟

منافع و دفع ضرر مؤمنین کند. اظهر این است که  گوید که امور مردم را رسیدگی کند. این رسیدگی اعم است از اینکهدر روایت می
 شود.روایت شامل هر دو معنا می

 مطلق ناس دارد؟ متعلق به مؤمن یا روایت .٤
 مؤمن یا کافر).مردم (در روایت آمده است که رسیدگی به امور  روایات قبل، اطالق دارد. برخالفاین روایت  
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 گیری:نتیجه

رسیدگی به امور مردم، به احتمالی جواز یا وجوب دارد. تمام مردم شامل این روایت این روایت داللت نداشت. ولی از سویی 
 امور مردم نیز هم دفع ضرر و هم مصالح آنان است.شوند. منظور از می

 روایت پنجم: دلیل پنجم شیخ (ره)
 این روایت، هشتمین روایت این باب است.

ُد ْبُن « ِد ْبِن یُمَحمَّ ْن ذَ  ییْح یْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ ْسَباٍط َعْن ِإْبَراهِ  یَرُه َعْن َعلِ کَعمَّ
َ
بِ یْبِن أ

َ
ٍن َقاَل: یْقِط یْبِن  یَمْحُموٍد َعْن َعلِ  یَم ْبِن أ

بِ 
َ
ْعَماِل َهُؤَالِء َقاَل ِإْن  یاْلَحَسِن ع َما َتُقوُل فِ  یُقْلُت ِأل

َ
ْمَواَل الشِّ کأ

َ
ِق أ ْخَبَرنِ  َعةیْنَت َال ُبدَّ َفاِعًال َفاتَّ

َ
ُه  یَعلِ  یَقاَل َفأ نَّ

َ
اَن کأ

َها َعلَ یًة َو یَعِة َعَالنِ یَها ِمَن الشِّ یْجبِ ی .السِّ  یِهْم فِ یُردُّ  ١»رِّ

الزام به رفتن داری،  اگرپرسند: نظرتان در مورد ورود به دستگاه جائر چیست؟ امام (ع) فرمودند:علی بن یقطین از امام (ع) می
گرفتم و مخفیانه گفت: من در آن زمان، مالیات از شیعیان میعلی بن یقطین در ادامه به ابی محمود می اموال شیعه را حفاظت کن.

 گرداندم.ها برمیبه آن

 بررسی روایت از لحاظ سند
این روایت اعتبار ندارد. در این روایت چندین راوی غیر موثق وجود دارد. این روایت مرسله محمد بن یحیی است. ابراهیم ابی 

 سند نیست. ویضعلی بن یقطین از رجال قابل تع محمود، توثیق ندارد.

 193، ص 17وسائل الشیعه، ج 1 
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 بررسی روایت از لحاظ داللت

این روایت برای زمانی است که با اجبار وارد ». ْنَت َال ُبدَّ َفاِعًال کِإْن »گوید:ندارد. در روایت می این روایت داللتی در موضوع ما
 فرد و شخص، الزامی ندارد و برای تأمین مصالح عباد وارد دستگاه جور بشود.دستگاه ظلم شده است. بحث ما این است که 

 این روایت ارتباطی به موضوع ما ندارد. درنتیجه

 دلیل شیخ (ره) پنجمینروایت پنجم:
 است. ٤٦روایت نهم باب 

» 

بِ  یِن ْبِن اْلَحَسِن اْلَهاِشِم یَو َعِن اْلُحَس  
َ
ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن ِز  یَعْن َصاِلِح ْبِن أ اٍد َعْن ُمَحمَّ بِ یَحمَّ

َ
 یَسَلَمَة َقاَل: َدَخْلُت َعلَ  یاِد ْبِن أ

بِ 
َ
َجْل َقاَل لِ  کاُد ِإنَّ یا ِز ی یع َفَقاَل لِ  یاْلَحَسِن ُموَس  یأ

َ
ْلَطاِن َقاَل ُقْلُت: أ َنا َرُجٌل لِ  یَلَتْعَمُل َعَمَل السُّ

َ
ُمُروَءٌة َو  یَو ِلَم ُقْلُت أ

َحبُّ ِإلَ یا ِز ی یَفَقاَل لِ  ٌء َشی یَس َوَراَء َظْهِر یاٌل َو لَ یِع  یَعلَ 
َ
َع ِقْطَعًة ِقْطَعًة أ َتَقطَّ

َ
ْسُقَط ِمْن َحاِلٍق َفأ

َ
ْن أ

َ
َتَولَّ  یاُد َأل

َ
ْن أ

َ
َحٍد  یِمْن أ

َ
ِأل

ْدرِ 
َ
 ِبَساَط َرُجٍل ِمْنُهْم ِإالَّ ِلَما َذا ُقْلُت َال أ

َ
َطأ

َ
ْو أ

َ
ْو فَ کِج یَقاَل ِإالَّ ِلَتْفِر  کُجِعْلُت ِفَدا یِمْنُهْم َعَمًال أ

َ
ْو  کْرَبٍة َعْن ُمْؤِمٍن أ

َ
ْسِرِه أ

َ
أ

ْهَوَن َما یا ِز یِنِه یَقَضاِء دَ 
َ
ُه َجلَّ َو َعزَّ ِبَمْن َتَولَّ یاُد ِإنَّ أ ْن  یْصَنُع اللَّ

َ
ْن  یِه ُسَراِدٌق ِمْن َناٍر ِإلَ یْضَرَب َعلَ یَلُهْم َعَمًال أ

َ
ِمْن  ْفُرغَ یأ

ْحِسْن ِإلَ یَت َش یاُد َفِإْن ُولِّ یا ِز یِحَساِب اْلَخَالِئِق 
َ
ْعَماِلِهْم َفأ

َ
ُه ِمْن َوَراِء َذلِ  کِإْخَوانِ  یئًا ِمْن أ  یا ِز ی کَفَواِحَدٌة ِبَواِحَدٍة َو اللَّ

َ
َما یاُد أ

َحٍد ِمْنُهْم َعَمًال ُثمَّ َساَو  یْم َتَولَّ کَرُجٍل ِمْن 
َ
ْنَت ُمْنَتِحٌل یْم َو بَ کَن یبَ  یِأل

َ
اٌب کَنُه َفُقوُلوا َلُه أ  یَعلَ  کْرَت َمْقُدَرتَ کاُد ِإَذا ذَ یا ِز یذَّ

اِس َفاذْ  ِه َعلَ کالنَّ تَ  یکْر َمْقُدَرَة اللَّ
َ
تَ یَت ِإلَ یَغدًا َو َنَفاَد َما أ

َ
 .»یکِهْم َعلَ یِإلَ  َت یِهْم َعْنُهْم َو َبَقاَء َما أ

آبرویی دارم، نیازمندم و مالی ندارم. به خاطر همین  منگوید:ر دستگاه هستی؟ زیاد میکنند که چرا دحضرت از زیاد سؤال می
است که  خوشایندتربشوم برای من  تکهتکهاگر من از کوهی پرت شوم و  کهگوید:خداوند می مجبورم که در دستگاه مشغول شوم.

اینکه برای برطرف کردن  مگرفرمایند:حضرت در ادامه می ها پهن بکنم.آن پایوالیت والی جائری را بپذیرم و یا فرشی را زیر 
کمترین کاری که خداوند با کسانی که والیت  گرفتاری مؤمن، آزاد کردن مؤمن از اسارت، ادای دین مؤمن، این کار را انجام دهد.

یاد اگر رفتی، برای  کند.هایی از آتش بپا میاند این است که برایشان، خیمهظلم را پذیرفته  مؤمنین کار خوب انجام بده.ز
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 بررسی روایت از لحاظ سند
یاد بن ابی با اینکه از شیوخ صدوق است اما توثیق ندارد. صالح  هاشمی این روایت معتبر نیست. بن ابی حماد، تضعیف دارد. ز

 سلمه نیز توثیقی ندارد. ایشان نیز قلیل الروایة است.

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

 موضوع روایت با تولی ارتباط .١
شدن از از پرت ناخوشایندترفرمایند: بدترین کارها این است که تولی من قبل جائر بشود، و این برای من حضرت در این روایت می

 کوه است. مگر اینکه برای قضاء دین، برطرف کردن گرفتاری مؤمن و یا آزاد کردن مؤمن از اسارت باشد.

 این جمله، جواز تولی من قبل جائر است.

 روایت در دفع ضرر به معنای عام ظهور .٢
آزاد شدن از زندان، دفع ضرر است ولی قضاء دین، دفع ضرر نیست. این یک جلب منفعت برای دیگران است. این روایت اعم از 

 شود.طلق تأمین مصالح را شامل میم درنتیجهدفع ضرر و جلب المنفعه است. 

 شود.ی بعد این است که روایت، مؤمنین را شامل مینکته

 بندیجمع

در این روایات مالحظه کردید که روایت اول از لحاظ سندی و داللی تام بود. روایت دوم و ششم داللت تام داشت ولی سندًا تام  
 نبود. روایات دیگر، داللت نداشتند.
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