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 جائرالتولی من قبل 
 مستثنیات

بحث ما ارتباط داشت. این روایات به نحوی داللت بر جواز تولی من قبل جائر داشت. در ذیل این باب،  روایت با ١٤، ٤٦در باب 
 در مستدرک نیز چندین روایت است.

 روایات مستدرک
 روایت اول

ٍد السَّ  یُد فِ یُخ اْلُمفِ یالشَّ « ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ْوَضِة، َعْن أ بِ  یَتْبُت ِإلَ کْبِن َجْعَفٍر ع َقاَل:  یَعْن َعلِ  یارِ یالرَّ

َ
نَّ َقْومًا ِمْن  یأ

َ
اْلَحَسِن ع أ

ْلَطاِن َو َال  یْدُخُلوَن فِ ی یکَمَوالِ  َحدًا ِمْن َمَوالِ  یْؤِثُروَن َعلَ یَعَمِل السُّ
َ
وَلئِ کَناِئَبٌة َقاُموا فَ  یکِإْخَواِنِهْم َو ِإْن َناَبْت أ

ُ
ُهُم  کَتَب أ

وَلئِ یًا َعلَ اْلُمْؤِمُنوَن َحّق 
ُ
ِهْم َو َرْحَمٌة َو أ بِّ  ١»ُهُم اْلُمْهَتُدوَن. کِهْم َمْغِفَرٌة ِمْن َر

 ایشانکنند. حضرت فرمودند:ایشان برای امام (ع) نوشتند: بعضی از شیعیان شما وارد دستگاه شدند، اما ایشان به مؤمنین توجه می
 حقًا مؤمن هستند.

 بررسی روایت از لحاظ سندی
از لحاظ سند ضعیف است. سلسله سند شیخ مفید تا السیاری مختومه است. السیاری در نجاشی تضعیف شده است. این روایت 

 یکی از اشکاالت ایشان نیز این است که ایشان راوی احادیث جعلی تحریف قرآن است.

 130، ص 13المستدرك الوسائل، ج 1 
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 بررسی روایت از لحاظ داللت
 گوید اگر رفتند، و کار خوبی انجام دادند کار خوبی است.میکند. این روایت این روایت داللت بر رجحان ورود عمل سلطان نمی

رساند. البته بعید است که اصل ورود استحباب داشته باشد. نهایتًا به عمل میرا  جوازاگر بگوییم که نه تولی را منظور کرده است،
 بعد از ورود دستگاه، استحباب داشته باشد. یخیرخواهانه

 روایت دوم
 

بِ  یاَن َعِن اْلَحَلبِ کُمْس َو َعِن اْبِن «
َ
ِه ع  یَقاَل: ُقْلُت ِأل ُجُل ِمْن ِإْخَواِنَنا َمَع َهُؤَالِء فِ یکَعْبِد اللَّ  یْخُرُجوَن ِإلَ یَواِنِهْم فَ یدِ  یوُن الرَّ

َواِح   ١»ِمْنُه ُحُقوَق ِإْخَواِنِه. یْقِض یَمًة َفَقاَل یُبوَن َغنِ یِص یفَ  یَبْعِض النَّ

برادرانش  حقوقفرماید:آورند. حضرت میشوند و غنائمی به دست میعباس است. وارد جنگ میگاه بنیفرماید: کسی در دستمی
 غنائم جدا بکند. را از این

 بررسی روایت از لحاظ سند
 ابن مسکان عن الحبی موثق است اما چون بین شیخ و ابن مسکان مقطوعه است، سند نامعتبر است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 غنائم را در امور مؤمنین خرج بکند. این جمله چند احتمال دارد:یعنی  »ِمْنُه ُحُقوَق ِإْخَواِنِه  یْقِض ی«

 گناهانش است. کفاره .١

 این کار، گناه نکرده است. با .٢

 کند.این روایت داللت بر جواز نمیاین روایت ارتباطی به دخول در دستگاه ندارد. 

 130، ص 13مستدرك الوسائل، ج 1 
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 روایت سوم
بِ  یَو َعِن اْلَبْرقِ «

َ
ِد ْبِن ِع یَعْن أ بِ  یٍن ِإلَ یْقِط یْبُن  یَعلِ  کَتبٍن َقاَل: یْقِط یْبِن  یَس یِه َعْن ُمَحمَّ

َ
اْلُخُروِج ِمْن َعَمِل  یاْلَحَسِن ع فِ  یأ

َجاَبُه ِإنِّ 
َ
ْلَطاِن َفأ َر  یالسُّ

َ
  کلَ  یَال أ

َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ ِبأ ْلَطاِن َفِإنَّ ِللَّ ْولِ یْبَواِب اْلَجَباِبَرِة َمْن اْلُخُروَج ِمْن َعَمِل السُّ

َ
اِئِه َو یْدَفُع ِبِهْم َعْن أ

َه فِ  ِق اللَّ اِر َفاتَّ ْو  کِإْخَوانِ  یُهْم ُعَتَقاُؤُه ِمَن النَّ
َ
 ١»َما َقاَل.کأ

تواند (ع) میکند. این روایت داللت دارد که امام این روایتی است که در وسائل نیز آمده بود. این داللت بر حکم الهی و اولی نمی
در این روایت ذیلی وجود دارد که ظهور روایت را در حکم الهی  اجازه ورود در دستگاه را به کسی بدهد. این جنبه حکم والیی دارد.

ْبَواِب اْلَجَباِبَرِة َمْن «کند. می
َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ ِبأ ْولِ یَفِإنَّ ِللَّ

َ
ضوع را در حکم والیی مطرح صدر این روایت، مو». اِئِه یْدَفُع ِبِهْم َعْن أ

 کند.کند اما ذیل این روایت، در حکم الهی و اولیه موضوع را مطرح میمی

 این روایت، احتماًال معتبر است.سند 

 روایت چهارم
بِ «

َ
ِد ْبِن ِسَناٍن َعْن أ بِ  یَو َعْن ُمَحمَّ

َ
َس ِإَذا  یاْلَجاُروِد َعْن أ

ْ
ُخوِل َمَعُهْم َقاَل َال َبأ ْلَطاِن َو الدُّ ْلُتُه ِمْن َعَمِل السُّ

َ
َجْعَفٍر ع َقاَل: َسأ

ْهَل َوَال  کَوَصْلَت ِإْخَوانَ 
َ
 ٢.»کِت یَو َعَضْدَت أ

 کنی،کمک میت اکه به برادران دینی زمانیفرمایند:پرسند داخل شدن در سلطان ایراد دارد یا خیر؟ حضرت میاز امام (ع) می
 اشکالی ندارد.

 نتیجه مفهوم دارد. اما داللت روایت بیشتر از جواز نیست. در کلمه شرط دارد، این روایت داللت تام دارد. این جمله

 131همان، ص 1 

 همان2 
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 روایت پنجم
اِد ْبِن ُعْثَماَن َعْن ُمَعاِو « اٍر َقاَل: یَو َعْن َحمَّ بِ کَة ْبِن َعمَّ

َ
ِه ع َجَماَع  یاَن ِعْنَد أ َلُهْم َهْل فِ َعْبِد اللَّ

َ
َعَمِل  یْدُخُل فِ یْم َمْن یکٌة َفَسأ

ْخَواِنِه َو ِإْدَخاِل اْلَمَناِفِع َعلَ  ْلَطاِن ِإلِ  »َفاْبَرُءوا ِمْنُهْم. کَذلِ کاُنوا کَقاَل ِإَذا  کِهْم َقاَل َال َنْعِرُف َذلِ یالسُّ

 عمار، توثیق دارند.این روایت نیز از لحاظ سند مقطوعه است. البته هرچند حماد و معاویة بن 

شناسیم برای مطامع خودشان حضرت سؤال کردند آیا کسی هست که در دستگاه برود و به مؤمنین کمک بکند. کسانی را که می
 ها تبری بجویید.هستند، از آن چنیناین اگرفرمایند:اند. حضرت میرفته

وارد در  به خاطر کمک به مؤمنان در عنوان قصدی دارد. یعنیکند. این روایت نیز ظهور این جمله شرطیه است، داللت بر جواز می
 .دستگاه بشود

 روایت ششم
بِ  یاُبلِ کٍح الْ یِد ْبِن َصبِ یَو َعِن اْلَولِ «

َ
َد اْسَمُه فِ  یَعْن أ ِه ع َقاَل: َمْن َسوَّ ُه یَش  یَواِن َبنِ یدِ  یَعْبِد اللَّ اَمِة یْوَم اْلقِ یَصَباَن َحَشَرُه اللَّ

ْمِرِهْم َعلَ  یَوْجُهُه ِإالَّ َمْن َدَخَل فِ ُمْسَوّدًا 
َ
ْحَساَن ِإلَ  یْنِو یَرٍة َو یَمْعِرَفٍة َو َبِص  یأ ْهِل َوَال  یاْإلِ

َ
 ١»ِتِه.یأ

ی او در روز قیامت سیاه خواهد بود؛ مگر کسی که با بصیرت عباس) رفت، چهرهفرماید: اگر کسی در دستگاه (بنیامام (ع) می
 احسان به مؤمنین کند. کهاینوارد شده است برای  کتابوحسابرفته است و با 

شود. عزم و تصمیم شود. اصل جواز از این روایت استفاده میدر اینجا نیز جمله شرطیه است. رجحان از این روایت استفاده می
 کلید و قید جواز است.

 همان1 
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 روایت هفتم
بِ «

َ
ِد ْبِن ِسَناٍن َعْن أ ُخوِل َمَعُهْم َو َما َعلَ  یَو َعْن ُمَحمَّ ْلَطاِن َو الدُّ ْلُتُه َعْن َعَمِل السُّ

َ
ِه ع َقاَل: َسأ ِه َقاَل َال یَما ُهْم فِ یِهْم فِ یَعْبِد اللَّ

َس ِبِه ِإَذا َواَس 
ْ
ْهِل َوَال  یَبأ

َ
َغاَث اْلَمْلُهوَف ِمْن أ

َ
ْنَصَف اْلَمْظُلوَم َو أ

َ
 ١»ِتِه.یِإْخَواَنُه َو أ

 با برادرانش مساوات بکند و مضطر را فریادرسی کند، مشکلی ندارد که در دستگاه وارد بشود. حضرت فرمود: اگر

 این روایت نیز سند معتبر ندارد. ولی داللت بر جواز در زمانی که کمک به مؤمنین بکند، وجود دارد.

 روایت هشتم
َبا اْلَحَسِن ُموَس ْبِن ِرَئاٍب َقاَل: اْس  یَو َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعلِ «

َ
َذَن َرُجٌل أ

ْ
ْلَطاِن َفَقاَل َال َو َال  یع فِ  یَتأ ْعَماِل السُّ

َ
أ

ْو فَ 
َ
ْعَزاِز ُمْؤِمٍن أ ُة َقَلٍم ِإالَّ ِإلِ ْسَرٍة ُثمَّ َقاَل َلُه  کَقطَّ

َ
ْعَمالِ کأ

َ
اَرُة أ ْحَساُن ِإلَ کفَّ  ٢»ْم.کِإْخَوانِ  یُم اْإلِ

 مانعیبخشی به مؤمنین باشد،فرمایند: خیر، اگر برای عزتخواهد، ایشان میدستگاه را می وقتی که شخص از امام اجازه ورود به
 فرماید کفاره اعمال شما احسان به برادرانتان است.ندارد. در ذیل آن می

ره عام نیست. ادهد. این به معنای کفاره نشان میروایت داللت بر جواز است. در ذیل روایت، کفاره را آورده است، که این کفاین 
دانید وقتی مالک ثانویه که می طورهمانشود. می جبرانت درونی فعل،صاین کفاره به این معناست که منقگیریم که نتیجه می

شود. این روایت نیز داللت بر مسئله تی در ذات فعل است که با این احسان جبران میصرود، یک منقحکم اولیه کنار می آید ومی
 کند.می

 نهمروایت 
ِد ْبِن ِع « ُبو اْلَحَسِن یْقِط یِد ْبِن یْبِن ُعَب  یَس یَو َعْن ُمَحمَّ

َ
ْولِ  ُموَسیٍن َقاَل َقاَل أ

َ
َه َخَلَق َقْومًا ِمْن أ َلَمِة یع: ِإنَّ اللَّ ْعَواِن الظَّ

َ
اِئِه َمَع أ

ِع یَو ُوَالِة اْلَجْوِر  َماَء.یِف َو یْدَفُع ِبِهْم َعِن الضَّ  ١»ْحِقُن ِبِهُم الدِّ

 همان1 

 همان2 
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 کند.این روایت نیز داللت بر جواز می

 روایت دهم
ْحَمِن اْلَهاِشِم « بِ  یَتْبُت ِإلَ کَقاَل:  یَو َعِن اْلَفْضِل ْبِن َعْبِد الرَّ

َ
ِذُنُه فِ  یأ

ْ
ْسَتأ

َ
َس ِبِه َما َلْم  یاْلَحَسِن ع أ

ْ
ْلَطاِن َفَقاَل َال َبأ ْعَماِل السُّ

َ
أ

اَرُتُه َقَضاُء َحَواِئِج ِإْخَوانِ کْبِطْل َحّدًا َو یمًا َو َلْم کْر ُح یَغ ی  ٢»ْم.کفَّ

السالم) شده السالم) بسیار مهم بوده است. از این همه سؤالی که از امامان (علیهمعلیهماطهار (ورود به دستگاه جائر، در زمان ائمه 
شدی تا زمانی که حدی را باطل نکنی، اشکال نداره وارد  اگرفرمایند:حضرت نیز در اینجا می همین امر است. یدهندهنشاناست،

 کند.این نیست که کفاره گناه است. این روایت نیز داللت بر جواز می دهندهنشانآورد. این کفاره و در ادامه نیز کلمه کفاره می

 این همه روایت در باب تولی من قبل جائر، در حد تواتر است.

 روایت یازدهم
ِه ع: َمْن « ُبو َعْبِد اللَّ

َ
خِ کَو َعْن َصْفَواَن َقاَل َقاَل أ

َ
ْو تَ یاَن َذا ِصَلٍة ِأل

َ
ِع یِر َعِس یِس یِه اْلُمْؤِمِن ِعْنَد ُسْلَطاِنِه أ

ُ
ِإَجاَزِة  یَن َعلَ یٍر َلُه أ

َراِط  ْقَداُم.یالصِّ
َ
 ٣»ْوَم َتْدَحُض اْأل

 شود.کند، در روز قیامت، به وی کمک میکمک میکسی که در نزد سلطان است و به برادر ایمانی خود 

 کند.این روایت بیشتر شفاعت را بیان میاین روایت اعم از ورود و ارتباط با سلطان است. 

 این یازده روایت، از روضه شیخ مفید نقل شده است.
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 روایت دوازدهم
ْخِتَصاِص، َعْن ِإْبَراهِ ک یَو فِ « اٍد َعْن َسِد  َم ْبِن ِإْسَحاَق َعْن یَتاِب اْإلِ ِه ْبِن َحمَّ بِ یَعْبِد اللَّ

َ
 َال  یٍر َعْن أ

َ
ِه ع َقاَل َقاَل: أ َعْبِد اللَّ

ُر  َبشِّ
ُ
ُه َما  کِفَدا ُجِعْلُت  یَقاَل ُقْلُت َبلَ  کأ َما ِإنَّ

َ
تِ یَو َال  یَما َمَض یاَن ِمْن ُسْلَطاِن َجْوٍر فِ کَقاَل أ

ْ
ِه ی[َبْعُد] ِإالَّ َو َمَعُه َظِه  یأ ٌر ِمَن اللَّ

ْولِ ی
َ
ُهْم ِبِه.یْدَفُع َعْن أ  ١»اِئِه َشرَّ

 کند.دهند که در هر دستگاه کسی وجود دارد که از اولیاء خدا، شر را دفع میامام بشارتی می

 این روایت معتبر است. مضمون این روایت در چندین روایت وجود دارد.

 روایت سیزدهم و چهاردهم
 اند.که به امام (ع) نوشتند، و ایشان نیز جواب داده ای هستنداین روایات نامه

 روایت پانزدهم و شانزدهم
 این دو روایت نیز شبیه همان چیزی است که در وسائل آمده است

 روایت هفدهم
ِه ع: َما ِمْن ُسْلَطاٍن ِإالَّ َو َمَعُه َمْن « ُبو َعْبِد اللَّ

َ
ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل أ ُه ِبِه َعِن اْلُمْؤِمنِ یَو َعِن اْلُمَفضَّ وَلئِ یْدَفُع اللَّ

ُ
ْوَفُر َحّظًا  کَن أ

َ
أ

 ٢»اآلِْخَرِة. یفِ 

ُه یَمْن «در روایات قبلی که  اما اینجا، کند، و کردیم که داللت بر جواز میداشت با استفاده از قراین اعالم می وجود» ْدَفُع اللَّ

وَلئِ « کند:بیان می صراحتبه
ُ
ْوَفُر َحّظًا فِ  کأ

َ
 کند.استحباب را داللت می قطعاً در این روایت ». اآلِْخَرةِ  یأ
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 روایت هیجدهم
بِ  یا َرُجٌل ِإلَ کِه َقاَل: َش یَو فِ «

َ
خِ یَعُة ُوْلِد اْلُحَس یْبِن َجْعَفٍر ع َقاَل ِش  یاْلَحَسِن ُموَس  یأ

َ
  یکِن أ

َ
ْنُتْم َتْش کَثُر َماًال ِمنْ کأ

َ
وَن کْم َو أ

وَلئِ 
ُ
ُض َلُه َقاَل ِإَذا َدَخْلُتْم فِ ی کاْلَحاَجَة َقاَل أ ْلَطاِن َو َعَمِلِه َو َنْحُن َال َنَتَعرَّ ُضوَن ِللسُّ ْلَطاِن َفَتِصُلوَن ِإْخَوانَ  یَتَعرَّ ْم َو کَعَمِل السُّ

ا َمْن  َس َو ِإْن یْم َو َوَصْلُتُموُهْم َو َعَضْدُتُموُهْم َو َواَس کَوانِ َقاَل ِإَذا َدَفْعُتْم َعْن ِإْخ  کْفَعُل َذلِ یَتْدَفُعوَن َعْنُهْم َقاَل ِمنَّ
ْ
ُتُموُهْم َفَال َبأ

 ١»َراَمَة.کَفَال َو َال  کَلْم َتْفَعُلوا َذلِ 

 توان از این روایت استفاده کرد.می صراحتبهکه آمده است و مفهومی که دارد،  اتیشرطیاین روایت نیز سند ندارد، اما به خاطر 

 روایت نوزدهم
 کند.جعفر (ع) است که داللت بر رجحان می موسی بنای به این نیز نامه

 بیستم روایت
 این روایت مطلب جدیدی ندارد.

 روایت بیست و یکم و بیست و دوم
 مضمون این روایات در روایات قبلی وجود داشت.

 بیست و سوم روایت
ُبو اْلَحَسِن ُموَس  یٍن َقاَل: َقاَل لِ یْقِط یْبِن  یَو َعْن َعلِ «

َ
ْضَمُن لَ  یْبُن َجْعَفٍر ع اْضَمْن لِ  یأ

َ
ُه َال  یَثَالثًا اْضَمْن لِ  کَواِحَدًة أ نَّ

َ
تِ یأ

ْ
 یأ

َحٌد ِمْن ُمَوالِ 
َ
ْضَمُن لَ  یَنا فِ یأ

َ
ْن َال  کَداِر اْلِخَالَفِة ِإالَّ ُقْمَت َلُه ِبَقَضاِء َحاَجِتِه أ

َ
َبدًا َو یَحرُّ السَّ  کَب یِص یأ

َ
َسْقُف  کِظلُّ یَال  ِف أ

َبدًا َو َال 
َ
َبدًا َقاَل اْلَحَسُن َفَذ  کَت یْدُخُل اْلَفْقُر بَ یِسْجٍن أ

َ
ْلَطاِن َو اْخِتَالَطُهْم ِبِهْم  یْثَرَة َتَولِّ ک یْرُت ِلَمْوَال کأ ْعَماَل السُّ

َ
ْصَحاِبَنا أ

َ
أ
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ْحَواَل ِإْخَواِنِهْم َمَعُهْم ُقْلُت ُمْجَتِهٌد یکَقاَل َما 
َ
َخاُه فِ  وُن أ

َ
َعزَّ أ

َ
ٌر َقاَل َمْن أ ْعَداَءُه فِ  یَو ُمَقصِّ

َ
َهاَن أ

َ
ِه َو أ ِه َو َتَولَّ  یاللَّ َما  یاللَّ

وَلئِ یاْسَتَطاَع َنِص 
ُ
ُبوَن فِ ی کَحَتُه أ ِه َو َمَثُلُهْم َمَثُل َط  یَتَقلَّ تِ یٍر یَرْحَمِة اللَّ

ْ
ْرِض اْلَحَبَشِة فِ  یأ

َ
ْلَقَدُم َقاُل َلُه ایَفٍة یلِّ َص ک یِبأ

َتاِء َصاَح ِبِفَراِخِه َفاْجَتَمُعوا ِإلَ کْفِرُخ ِبَها َفِإَذا یُض َو یبِ یفَ  ْرِض اْلَحَبَشِة َفِإَذا َقاَم َقاِئُمَنا ع یاَن َوْقُت الشِّ
َ
ِه َو َخَرُجوا َمَعُه ِمْن أ

ْولِ 
َ
َل ِبَقْوِل َعْبِد  کلاُؤَنا ِمْن یاْجَتَمَع أ ْوٍب ُثمَّ َتَمثَّ

َ
ِلبأ  ١»اْلُمطَّ

 روایت بیست و چهارم و بیست و پنجم
 این نیز مضمون روایات قبل را دارد.

 ششمروایت بیست و 

ِد ْبِن ِع  یفِ  یشِّ کالْ « ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ْصَحاِبَنا َعْن َس یِن ْبِن َسِع یَعِن اْلُحَس  یَس یِرَجاِلِه، َعْن أ

َ
بِ یِف ْبِن َعِم یٍد َعْن َبْعِض أ

َ
 یَرَة َعْن أ

َمالِ  َبا َجْعَفٍر ع  یَحْمَزَة الثُّ
َ
ْحَلْلَنا َلُه َش یَقاَل َقاَل َسِمْعُت أ

َ
َصاَبُه ئًا [یُقوُل: َمْن أ

َ
اِلِم  ]أ ْعَماِل الظَّ

َ
َة یِمْن أ ِئمَّ

َ
نَّ اْأل

َ
َن َفُهَو َلُه َحَالٌل ِأل

ٌض ِإلَ  ا ُمَفوَّ وا َفُهویِمنَّ َحلُّ
َ
ُموا َفُه  ِهْم َفَما أ  ٢:»َو َحَراٌم َحَالٌل َو َما َحرَّ

 نتیجه
تأکید فراوان ائمه  یدهندهنشانروایتی که در این دو باب وجود دارد،  ٤٠در غیر از این ابواب، روایات دیگری نیز وجود دارد. این 

این یک تأکید بر مبارزه منفی و هوشمندانه در مقابل استبداد و کفر است. این یک نقشه سیاسی  .دهدمی) را نشان السالمعلیهم(
 حالدرعیندهد. کند و آن را مورد نکوهش قرار میروایت با شدت با تولی من قبل جائر برخورد می ٤٠مدبرانه است. حدود 

 ر حفظ بشود.کند تا طبقه شیعه بیشتروایاتی داریم که استثنائاتی را ذکر می

 دارند. بارهدراینسبحانی نظراتی  اللهآیتره) و امام (هایی دارد. حضرت بندیاین روایات طبقه
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