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 جائرالتولی من قبل 
 مستثنیات

 روایت هفتم: دلیل هفتم شیخ (ره)
 است. ٤٦این روایت، دهمین روایت باب 

بِ «
َ
ْشَعِر  یَعلِ  یَو َعْن أ

َ
بِ  یاْأل

َ
اِر َعِن اْبِن أ ِد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ بِ یَنْجَراَن َعِن اْبِن ِسَناٍن َعْن َحبِ  یَعْن ُمَحمَّ

َ
بِ یَبِص  یٍب َعْن أ

َ
 یٍر َعْن أ

ِه ع َقاَل: ذُ  ٌر یَس ِعْنَدُه َخ یِإْخَواِنِه َقاَل ُقْلُت: لَ  یُعُه ِإلَ یَف َصنِ کیًة َفَقاَل یِوَال  یَر ِعْنَدُه َرُجٌل ِمْن َهِذِه اْلِعَصاَبِة َقْد ُولِّ کَعْبِد اللَّ

فٍّ 
ُ
 ١»رًا.یِإْخَواِنِهْم َخ  یْصَنُعوَن ِإلَ یَلُهْم َو َال  یْنَبِغ یَما َال یْدُخُلوَن فِ یَقاَل أ

 بررسی روایت از لحاظ سند
محمد بن سنان است. در کتب رجالی چندین مورد این روایت سند معتبری ندارد. تا ابن سنان، معتبر هستند. مقصود از ابن سنان، 

این چند نکته در این روایت موجود نیست، در نتیجه محمد بن سنان است. ایشان محل اختالف برای عبدالله بن سنان وجود دارد. 
ابی  حبیب نیز اعتباری ندارد. حتی اگر محمد بن سنان را معتبر بدانیم، حبیب اعتباری ندارد. .دانیمنمیاست و ما وی را معتبر 

 بصیر، معتبر است اما ایشان از رواتی نیستند که بتوانیم قاعده تعویض سند را در ایشان جاری کرد.

 این روایت از دو حیث دارای ضعف است.

 روایت از لحاظ داللت یبررس
ائمه اطهار در این روایت نام کسی که شیعه بوده آمده است، وی وارد دستگاه شده است یعنی تولی من قبل جائر کرده است. 

ای وارد دستگاه خالفت به امام (ع) عرض کردند شیعه .کردندمی گیریموضعدر مقابل تولی من قبل جائر  شدتبه) السالمعلیهم(
فرماید: کند؟. ابوبصیر میش فعالیت میابرای برادران دینی شده است. این صحبت غیبت نبوده است. حضرت (ع) سؤال کردند:

 195، ص 17وسائل الشیعه، ج 1 
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شوند که بر او. کسانی وارد کاری می اف فرماید:کند و به دنبال مطامع دنیوی خودش است. حضرت مینمیکاری برای مؤمنین 
 دهند. کار که تولی را جبران کند.ها نیست و همچنین کار خوبی نیز انجام نمیی آنشایسته

 در این داللت چند نکته وجود دارد:

 مطابقی روایت مدلول .١
. استدالل به این مدلول، دهدنمیشده است و کار خوبی انجام  عباسبنیاست که کسی وارد دستگاه مدلول مطابقی روایت این 

است که اینجا جمله شرطیه نیست. از سویی صرف وصف، شود. درست ملتزم مفهوم است. اگر مفهوم باشد، دلیلی بر بحث ما می
در اینجا نیز چنین است. اما با توجه به سؤالی که حضرت مفهوم در لقب و وصف، معنایی ندارد.  شویم.مفهومی را قائل نمی

توانیم خاصه می قرایندر نتیجه در اینجا با  فرمودند و پاسخی که داده شده است، بعید نیست که ظهوری در مفهوم داشته باشد.
 بگوییم که جمله مفهوم دارد.

 روایت بر حرمت داللت .٢
کرد آمده بود، شاید داللت بر حرمت نمی» الینبغی«آمده است. اگر خود » الینبغی«و روایت داللت بر حرمت دارد، زیرا کلمه اف 

در مفهوم، کراهت و حرمت را  در کراهت اصالح مستحدث است.» الینبغی«گویند که در این واژه اختالف است. بعضی می چون
 گوید جایز است.و می داردبرمی

 روایت دفع ضرر به معنای عام منظور .٣
تولی من قبل جائر  مجوزکند،رساند و جلب منفعتی برای مؤمنین میکار خوبی و نفعی می کههمینروایت دفع ضرر نیست.  مقصود

 است. (البته اگر قائل به مفهوم باشیم.)

 روایت به شیعه اختصاص .٤
یرا  ظهور  آمده است.» اْلِعَصاَبِة «در روایت آمده است. همچنین در روایت » اخوانهم«این روایت اختصاص به طایفه شیعه دارد. ز

 این روایت در شیعیان است.
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 حکم در حکم اولی ظهور .٥
 احتمال حکم والیی نیز دارد. هرچند، در اولی است. حکمظهور 

 نتیجه
 است ولی از لحاظ سند اعتباری ندارد.این روایت از لحاظ داللت تام 

 نکته
خواهد بگوید کفاره گوییم که میکنیم که اگر صنع غیر داشته باشد، جایز است. اما گاهی میگاهی روایت را به این شکل معنی می

 مال اول است.همان احت اظهر است.

 روایت هشتم: دلیل هشتم شیخ (ره)
 روایت یازدهم همین باب است.

ِد ْبِن « ْحَمَد َعِن السَّ  ییْح یَو َعْن ُمَحمَّ
َ
ِد ْبِن أ ْحَمَد ْبِن َز  یارِ یَعْن ُمَحمَّ

َ
ْهِل یَحنِ  یَعْن َرُجٍل ِمْن َبنِ ی َدَالنِ یا الصَّ یِر کَعْن أ

َ
َفَة ِمْن أ

َبا َجْعَفٍر ع فِ  ُبْسَت َو ِسِجْسَتاَن َقاَل: َواَفْقُت 
َ
ِت  یأ َنِة الَّ   یفِ  هافیَحجَّ  یالسَّ

َ
ِل ِخَالَفِة اْلُمْعَتِصِم أ َنا َمَعُه َعلَ  -وَّ

َ
 یَفُقْلُت َلُه َو أ

ْولِ  کاْلَماِئَدِة َو ُهَنا
َ
ْلَطاِن ِإنَّ َوالِ یَجَماَعٌة ِمْن أ ْهَل اْلَب کَتَواالیَرُجٌل  کَنا ُجِعْلُت ِفَدایاِء السُّ

َ
َواِنِه یدِ  یفِ  یْم َو َعلَ کِحبُّ یِت َو یْم أ

 
َ
ُه ِفَدا یَجَعَلنِ  َت یَخَراٌج َفِإْن َرأ ْن تَ  کاللَّ

َ
ْحَساِن ِإلَ یُتَب ِإلَ کأ ْعِرُفُه َفُقْلُت ُجِعْلُت ِفَدا یَفَقاَل لِ  یِه ِباْإلِ

َ
ُه َعلَ  کَال أ َما ُقْلُت ِمْن  یِإنَّ

ِت  ْهَل اْلَب کَمَحبَّ
َ
َخَذ اْلِقْرَطاَس فَ  یْنَفُعنِ ی کَتابُ کَو  -ِت یْم أ

َ
ِه کِعْنَدُه َفأ ِح َتَب ِبْسِم اللَّ ْحَمِن الرَّ ا َبْعُد َفِإنَّ ُموِصَل یالرَّ مَّ

َ
 یَتابِ کِم أ

َما لَ یَمْذَهبًا َجِم  کَر َعْن کَهَذا ذَ  ْحَسْنَت فِ ک ِمْن َعَملِ  کًال َو ِإنَّ
َ
ْحِسْن ِإلَ یَما أ

َ
َه َعزَّ َو َجلَّ َساِئلُ  کِإْخَوانِ  یِه َفأ نَّ اللَّ

َ
 کَو اْعَلْم أ

رِّ َو الْ یَعْن َمَثاقِ  ا َوَرْدُت ِسِجْسَتاَن ِل الذَّ هِن ْبِن َعْبِد یاْلُحَس  یَسَبَق اْلَخَبُر ِإلَ  -َخْرَدِل َقاَل َفَلمَّ  ١»اللَّ

ای از درباریان آنجا بودند. عرض کردم که یکی از دوستان ع) به حج رفتیم. عدهصادق (کند: با حضرت امام در این روایت بیان می
گوید: اگر شناسم. وی میفرمایند: من ایشان را نمیشما، والی یک قسمتی است. شما سفارش ما را به ایشان بکن. حضرت می

 همان1 
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ماند، احسان در عمل است. در ادامه اقی مینویسند: شما مذهب صحیحی دارید. اینکه برای تو بمیکند. حضرت بنویسید اثر می
 گوید که این نامه را بردم و نامه اثر خود را بر وی کرد.می

 بررسی روایت از لحاظ سند
نیز کسی َفة یَحنِ  یَرُجٍل ِمْن َبنِ  َفةَ یَحنِ  یَرُجٍل ِمْن َبنِ  احمد بن زکریای صیدالنی توثیق ندارد. این روایت از لحاظ سند تام نیست.

 که اصًال اعتباری ندارد.است 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 ماند. این دو احتمال دارد:فرمایند: هر کار خوبی انجام بدهی برای تو باقی میحضرت می

بر بحث ما بکند. در این صورت یعنی اگر در کارگذاری تو همراه با احسان باشد، برای تو ارزش دارد. قطعًا جایز  داللت .١
 داند.می

اشکال داشته باشد، ولی احتمال اظهر است. در اینجا حضرت کاری به اصل عمل ندارند. ممکن است اصل عمل کسی  این .٢
بقیه کارها و امورش در این روایت مورد بحث است. ممکن است سلطان جائری کار خوبی انجام بدهد. اگر این احتمال را بگیریم 

وییم به ماند. اینکه بگهای تو باقی میگوید احساناز تولی من قبل جائر، می نظرقطعبه بحث ما ارتباطی ندارد. در این روایت با 
 شود.خاطر عمل، کارگزاری جایز است، اعتباری ندارد و از این روایت استفاده نمی

 روایت نهم: دلیل نهم از شیخ (ره)
ْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن ِز «

َ
ٍة ِمْن أ ٍد اْلَباِرقِ اٍد َعْن یَو َعْن ِعدَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
بِ  یَعْن َعلِ ی أ

َ
ْنِد یَراِشٍد َعْن ِإْبَراهِ  یْبِن أ َعْن  یَم ْبِن السِّ

ارٍ ی بِ  وُنَس ْبِن َعمَّ
َ
ِه ع َمْن  یَقاَل: َوَصْفُت ِأل ْن یَعْبِد اللَّ ْمِر ِممَّ

َ
ْلَطاِن َفَقاَل ِإَذا َوُلویُقوُل ِبَهَذا اْأل ُم یکْدِخُلوَن َعلَ یْم کْعَمُل َعَمَل السُّ
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ِمْنُهْم َفاْبَرُءوا ِمْنُه  کْفَعْل َذلِ یْفَعُل َقاَل َمْن َلْم یَو ِمْنُهْم َمْن َال  ْفَعُل یْم َقاَل ُقْلُت: ِمْنُهْم َمْن کَحَواِئِج  یْم فِ کْنَفُعونَ یاْلِمْرَفَق َو 

ُه ِمْنُه.  ١»َبِرَئ اللَّ

 چندین فرد مجهول در این روایت وجود دارد.ندارد،  این روایت نیز از لحاظ سندی اعتبار

گوید هر کس کار فرمایند کارشان چگونه است. در ادامه میروند، حضرت میدستگاه می کنند که مؤمنینی بهاز حضرت سؤال می
 کند از او تبری بجویی و خدا از او بری است.خیر نمی

 بررسی روایت از لحاظ داللت
رساند خداوند از او راضی کند، مورد بری خداوند است. کسی که سود می. کسی که کار خیر نمیدر این روایت مفهوم شرط داریم

 است. به خاطر مفهوم شرط، داللت مناسبی دارد.

 دهم شیخ دلیلروایت دهم:
 است. ٤٦روایت سیزدهم باب 

 نگاری و سفارش است.این روایت شبیه همان قصه نامه

ِد « َهاَوْنِد یْبِن َمْحُبوٍب َعْن ِإْبَراهِ  یْبِن َعلِ  َو ِبِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ ْصَحاِبَنا َقاَل: یَعِن اْبِن ُجْمُهوٍر َو َغ  یارِ یَعِن السَّ  یَم النَّ
َ
ِرِه ِمْن أ

َجاِش  کان َهاقِ  یالنَّ ْهَواِز َو َفاِرَس  یِن َعاِمًال َعلَ یَو ُهَو َرُجٌل ِمَن الدَّ
َ
  -اْأل

َ
ْهِل َعَمِلِه ِأل

َ
ِه ع یبِ َفَقاَل َبْعُض أ َواِن یدِ  یِإنَّ فِ  -َعْبِد اللَّ

َجاِش  ْن  یَعلَ  یالنَّ   کُن ِبَطاَعِت یِد یَخَراجًا َو ُهَو ِممَّ
َ
ْن تَ یَفِإْن َرأ

َ
ِح کِه یَتَب ِإلَ کَتابًا َقاَل فَ کُتَب َلُه کَت أ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ِم یَتابًا ِبْسِم اللَّ

َخا
َ
ا َوَر  کُسرَّ ی کُسرَّ أ ُه َفَلمَّ ا  یِه َو ُهَو فِ یَد َعلَ اللَّ بِ کَتاَب َو َقاَل َلُه َهَذا کَناَوَلُه الْ  خألَمْجِلِسِه َفَلمَّ

َ
ِه ع یَتاُب أ َلُه َو  -َعْبِد اللَّ َفَقبَّ

ْم ُهَو ُقْلُت ُهَو َعَشَرُة آَالِف ِدْرَهٍم َقاَل َفَدَعا کَقاَل َلُه  کَوانِ یدِ  یَخَراٌج فِ  یَفَقاَل َعلَ  کِه ُثمَّ َقاَل َما َحاَجُت یَن یَع  یَوَضَعُه َعلَ 
ْن ک

َ
َمَرُه أ

َ
ْخَرَج ِمْثَلُه َفأ

َ
َداِئَها َعْنُه ُثمَّ أ

َ
َمَرُه ِبأ

َ
َمَر َلُه ِبَعَشَرِة آَالِف ِدْرَهٍم  کْثِبَتَها َلُه ِلَقاِبٍل ُثمَّ َقاَل َهْل َسَرْرتُ یاِتَبُه َفأ

َ
َقاَل َنَعْم َقاَل َفأ
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ْخ 
ُ
َمَر َلُه ِبَمْر  کَقاَل َنَعْم ُجِعْلُت ِفَدا کَفَقاَل َلُه َهْل َسَرْرتُ  یَر أ

َ
َمَر َلُه ِبَجارِ کَفأ

َ
ُقوُل ی کلِّ َذلِ ک یاٍب فِ یٍة َو ُغَالٍم َو َتْخِت ثِ یٍب ُثمَّ أ

َما َقاَل َنَعْم َزاَدُه َحتَّ کفَ  کَهْل َسَرْرتُ  ِذ یاْلَب َفَرَغ َقاَل َلُه اْحِمْل َفْرَش َهَذا  یلَّ َتاَب ک یَن َدَفْعَت ِإلَ یِه ِح یْنُت َجاِلسًا فِ ک یِت الَّ
ُجُل َفَصاَر ِإلَ  کَع َحَواِئِج یَجِم  یِه َو اْرَفْع ِإلَ یفِ  یَمْوَال  بِ  یَقاَل َفَفَعَل َو َخَرَج الرَّ

َ
ِه ع َبْعَد َذلِ  یأ َثُه ِباْلَحِد  کَعْبِد اللَّ  یِث َعلَ یَفَحدَّ

ُجُل یِوْجَهِتِه َفَجَعَل  ِه یْسَتْبِشُر ِبَما َفَعَل َفَقاَل َلُه الرَّ ُه َقْد َسرَّ ک -ا اْبَن َرُسوِل اللَّ نَّ
َ
َه َو  یَقاَل إِ  یَما َفَعَل بِ  کأ ِه َلَقْد َسرَّ اللَّ َو اللَّ

 ١»َرُسوَلُه.

 توثیق ندارد.این روایت نیز سند معتبری ندارد. نهاوندی 

رساند و شخص نامه را به والی می کند.خودت را خوشحال کن، خدا تو را خوشحال می نویسند که برادر دینیای میحضرت نامه
 مرا خوشحال کرد بلکه خدا و رسول خدا را خشنود کرد. تنهانهگوید: دهد. حضرت برای این کار وی میاو را انجام می

 بررسی روایت از لحاظ داللت
گوید که من و خدا و رسول خدا (ص) خشنود شدیم، ظهور را در عمل ادامه میکند. اما چون در متن نامه، داللت بر جواز نمی

کند. تفاوتی که در این دو روایت است، این است که در آن روایت خراج نگرفته است و در این روایت چیزی به استحباب، بیشتر می
 شود.تر میدر این صورت جواز قوی وی عطا کرده است.

 هم شیخ (ره)روایت یازدهم: دلیل یازد
ِد ْبِن ِع « اِء ِإلَ کَقاَل:  یِد یاْلُعَب  یَس یَو َعْنُه َعْن ُمَحمَّ ُبو ُعَمَر اْلَحذَّ

َ
بِ  یَتَب أ

َ
ُت الْ  -اْلَحَسِن ع یأ

ْ
ِه کَو َقَرأ َتاَب َو اْلَجَواَب ِبَخطِّ

ُه ی نَّ
َ
ُه َص  یْخَتِلُف ِإلَ یاَن کْعِلُمُه أ نَّ

َ
ْح یِه ُوُقوفًا َو َمَوارِ یَر ِإلَ یَبْعِض ُقَضاِة َهُؤَالِء َو أ

َ
اِس أ ْجَر یَث َبْعِض ُوْلِد اْلَعبَّ

َ
ْمَواتًا َو أ

َ
 یاًء َو أ

ُه یَعلَ  نَّ
َ
ْرَزاَق َو أ

َ
َماَنَة ِإلَ  یَؤدِّ یاَن کِه اْأل

َ
ْن َال یاْأل

َ
َه أ ُه َبْعُد َعاَهَد اللَّ  ِه َمُئوَنٌة َو َقْد یَعَمٍل َو َعلَ  یْدُخَل َلُهْم فِ یِهْم ُثمَّ ِإنَّ

َ
َثُر َما کَتِلَف أ
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ْن ی یاَن فِ ک
َ
َخاُف أ

َ
ْن یِشَف َعْنُه َما َال کْن یِدِه َو أ

َ
ْمَر  ِمنِشَف کنْ یِحبُّ أ

َ
ُه ُمْنَتِظٌر أ ُمُر ِبِه فَ  کَذلِ  یفِ  کاْلَحاِل َفِإنَّ

ْ
َتَب ع کَفَما َتأ

ُه  یکِه َال َعلَ یِإلَ  نْ یَو ِإْن َدَخْلَت َمَعُهُم اللَّ
َ
 ١»ِه.یَت َعلَ ْعَلُم َو َنْحُن َما أ

خواهم که کنار بگذارم. کردم ولی اکنون میرا از آنجا تأمین می امزندگیگوید که من در دربار بودم و در اینجا شخصی به حضرت می
 کنید.دانیم که شما درست عمل مینه ادامه بده، ما می کهفرمایند:حضرت می

 این روایت از لحاظ سند امکان اعتبار دارد.

 روایت از لحاظ داللتبررسی 
نیست. بیشتر این حکم والیی است. یعنی خدا  اعتباریادامه بده و مانعی ندارد. داللت بر جواز،» تو«فرماید که حضرت به وی می

جواز با حکم اولی  کهاینباشد. اما  قبولقابلکنی. داللت این روایت بر جواز تولی بعید نیست دانیم که تو درست کار میو من می
 است، دور از ذهن است.

 روایت دوازدهم
ْصَحاِبَنا َعْن َس یَو ِبِإْسَناِدِه َعِن اْلَحَسِن ْبِن َسِع «

َ
بِ یِف ْبِن َعِم یٍد َعْن َبْعِض أ

َ
بِ  یَرَة َعْن أ

َ
ُقوُل یَجْعَفٍر ع َقاَل َسِمْعُتُه  یَحْمَزَة َعْن أ

ْحَلْلَنا َلُه َش 
َ
ْعَماِل یَمْن أ

َ
َصاَبُه ِمْن أ

َ
اِلِم ئًا أ ْمَناُه ِمْن َذلِ یالظَّ  .٢»َفُهَو َلُه َحَراٌم. کَن َفُهَو َلُه َحَالٌل َو َما َحرَّ

ایم حالل است و اگر ما کسی در این دستگاه رفته است، اگر اموالی به دست آورده است، اگر ما اجازه داده اگرفرمایند:حضرت می
 ایم حرام است.اجازه نداده

 تبر نیست.این روایت مرسله است و مع

 همان1 
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 بررسی روایت از لحاظ داللت
ی اختیارات امامان است. از این روایت گوید که حکومت حوزهاین روایت ربطی به تولی من قبل الجائر ندارد. این روایت می

 تواند بدهد و اگر کسی با حکم والیی برود، اشکالی ندارد.شود که امام حکم والیی میاستفاده می

 روایت سیزدهم
ِه ْبُن َجْعَفٍر فِ « ِد ْبِن ِع  یَعْبُد اللَّ ْسَناِد َعْن ُمَحمَّ ْو َعْن َز یْقِط یْبِن  یَعْن َعلِ  یَس یُقْرِب اْإلِ

َ
ُه یْقِط یْبِن  یٍد َعْن َعلِ یٍن أ نَّ

َ
 یَتَب ِإلَ کٍن أ

بِ 
َ
نَّ َقْلبِ  یاْلَحَسِن ُموَس  یأ

َ
َنا َعلَ یِض ی یع أ

َ
ا أ ْلَطاِن یُق ِممَّ ِذْنَت َجَعَلنِ  -رًا ِلَهاُروَن یاَن َوِز کَو  ِه ِمْن َعَمِل السُّ

َ
ُه ِفَدا یَفِإْن أ  کاللَّ

ْو  کَهَرْبُت ِمْنُه َفَرَجَع اْلَجَواُب َال آَذُن لَ 
َ
َه أ ِق اللَّ  ١»َما َقاَل.کِباْلُخُروِج ِمْن َعَمِلِهْم َو اتَّ

وزیر هارون هستم خسته شدم. اگر اجازه بدهید  کهاینکه برای من عرصه تنگ شده است. از  نویسدمیعلی بن یقطین روزی نامه 
 دهم و ادامه بده.فرماید: اجازه نمیمن فرار کنم. حضرت می

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 بعید است. بگوییم جواز به خاطر حکم اولی است، کهاینکند اما این روایت، جواز بر منفعت می

 روایت چهاردهم
ِل اْبِن َمْر یَتْفِس  یفِ  یاِش یاْلَع « بِ  یاِتِب َقاَل: َدَخْلُت َعلَ کَم الْ یِرِه َعْن ُمَفضَّ

َ
ْخِرَج ِلَبنِ  یأ

ُ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
ِه ع َو َقْد أ َهاِشٍم  یَعْبِد اللَّ

ْعَلْم ِإالَّ َو ُهَو َعلَ 
َ
ِس  یَجَواِئَز َفَلْم أ

ْ
َلنِ یَفَوَثْبُت ِإلَ  یَرأ

َ
ِمَر َلُهْم َفَناَوْلُتُه  یِه َفَسأ

ُ
ا أ َر کالْ  َعمَّ

َ
ْسَماِع  یَتاَب َفَقاَل َما أ ئًا یَل َهاُهَنا َش یِإلِ

ِذ  َصْبَت َفُعْد ِبِه َعلَ  یانِ کمَ  یَقْد َتَر  کَنا ُثمَّ ُقْلُت ُجِعْلُت ِفَدایِإلَ  َخَرج یَفُقْلُت َهَذا الَّ
َ
 یِمْن َهُؤَالِء اْلَقْوِم َفَقاَل اْنُظْر َما أ

ْصَحابِ 
َ
َه َتَعالَ  کأ  .»٢ئاِت یْذِهْبَن السَّ یوُل ِإنَّ اْلَحَسناِت ُق ی یَفِإنَّ اللَّ
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 این روایت از لحاظ سند اعتباری ندارد.

 این روایت داللتی ندارد.
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