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 جائرالتولی من قبل 
 مستثنیات

 مرور به گذشته
بندی ادله، به فروعات مسئله پرداختیم. اولین استثناء از تولی من قبل الجائر، ایصال نفع به مؤمنین بود. بعد از بررسی ادله و جمع

 بحث کردیم.چهار مسئله را ذیل آن 

 جواز منحصر به ورود به دستگاه حکم .5
های دیگری یعنی راه گاهی ممکن است دفع کرب و ضرر از مؤمنین، تنها یک راه دارد و آن هم این است که در دستگاه وارد بشود. 

 وجود دارد.نیز برای سود رساندن یا دفع ضرر از مؤمنین 

 وجود دارد: در پاسخ به این سؤال باید گفت که دو احتمال

های دیگر نیز وجود است. زیرا ادله مطلق است. روایات اشاره به راه انحصار نکرده است و اطالق دارد. یعنی حتی اگر راه اعم .١
 کند.کند که به دستگاه برود و به مؤمنین کمک بکند. این اطالق، اقتضای شمول میداشته باشد، تفاوتی نمی

این وجه بگوییم که راه منحصر در این امر است. اگر کسی ادعای انصراف بکند و بگوید مطلقات به مناسبات حکم و  در .٢
روایات زیادی برای حرمت تولی من قبل جائر است. موضوع دلیل انصراف دارد به جایی که راه منحصر به ورود به دستگاه باشد. 

 که این استثنا منحصر به ورود در دستگاه است. باید گفت درنتیجهکند، را بیان میاز سویی روایاتی وجود دارد که استثنای آن 

 وجود دارد. درواقعهای دیگر نیز رسانی راهکمک یمثًال برااست. زیرا انحصار زیاد نیست.  قبولقابلرسد که وجه اول به نظر می
 دهیم.ترجیح می اطالق دلیل را درمجموع توان به انصراف اعتماد داشت.نمی درنتیجه
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 قصد و واقعیت فعل در جواز حکم ریتأث .6
داند که تواند مؤثر باشد و کمکی بکند، این قدر متیقن است. گاهی میداند که میعلت طرح این سؤال این است که گاهی کسی می

تواند کمکی برای مؤمنین بکند. اگر نشود، روایات و نمی راهی برای خدمت وجود ندارد، قصد نیت خیر دارد، اما درها بسته است
 در این احتمال شمول ندارد.

د که بتواند به طایفه حق کمک کند. اکثر موارد احتمال دیگر این است که شاید احتمال بدهد که وضعیت به شکلی به وجود بیای
 سوم مورد بحث است.آید. این صورت سوم و احتمال چنین است که آیا شرایط کمک به وجود می

 در این قسمت دو وجه وجود دارد:

 موضوع در رتبه مقدم شمول حکم است.اول این است که باید احراز موضوع بکند تا ادله شمول پیدا کند. احراز  وجه .١

 کهینهم نبود. البته خود اعزاز کافی است. چنینایندوم این است که موضوع قصد اعزاز است. در همه روایت البته  وجه .٢
 شود.احتمال خدمت باشد، ادله شامل می

در این دو وجه دیدیم که باید ببینیم موضوع چیست؟ آیا موضوع قصد است یا خود واقعیت فعل است یا اینکه موضوع مرکب از این 
 دو است؟

شود و باید موضوع نمی موضوع واقعیت فعل باشد، شامل احتماالت کهوقتیزمانی که موضوع قصد است، احتماالت مهم نیستند. 
 شود و باید موضوع احراز بشود.را احراز کند. وقتی هم بگوییم که مرکب این دو است، در آن صورت نیز شامل نمی

روایات جایی که قصد اصلی موضوع بود، قصد شمول اگر تفصیالت قبلی را بپذیریم، در اینجا نیز باید قائل به تفصیل بشویم. در 
 شود.قصد واقعیت و یا فعل واقعیت است، احتماالت شامل نمی دارد و در جایی که

قصد اعزاز داشته باشد، احتمال  کهینهمیجه این است که در مواردی که اصل برای خدمت رفتن است، موضوع قصد است. نت
 رسانی است.رسانی است یا اینکه مرکب از قصد و خدمتکافی است. اما در غیر این مطلب، موضوع خود واقعیت خدمت
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 ابتدایی یا استمرار قصد قصد .7
لی اگر خدمت باشد، جواز شود وباید بگوییم که قصد باید استمرار داشته باشد، اگر قصد منتفی بشود، استحباب تمام می اینجادر 

 وجود دارد.

 خدمت مقدار .8
 در اینجا سؤال این است که چه مقدار خدمت در این روایات مطرح است؟

ی وسیعی را در آسایش و آرامش بزرگ هستند، که منطقه قدرآنها ها کوچک است. گاهی بعضی از خدمتگاهی بعضی از خدمت
 دهند.قرار می

 خفیف باشد که عرف نیز او را نپذیرد. قدرآنادله به هر نوع خدمتی اطالق دارد. مگر اینکه 

 البالغهنهجنکاتی از 
 :البالغهنهج ١١٣نکاتی از خطبه 

َعِم  اْلَحْمَد  اْلَواِصِل  للِه  اْلَحْمُد « َعَم  ِبالنِّ ْکِر، َوالنِّ ُفوِس  هِذهِ  یَعلَ  ُنهُ یَوَنْسَتِع  َبَالِئِه، یَعلَ  َنْحَمُدهُ  َکَما آَالِئِه  یَعلَ  َنْحَمُدهُ  ِبالشُّ  النُّ

ا اْلِبَطاِء  ِمَرْت  َعمَّ
ُ
َراِع  ِبِه، أ ا َوَنْسَتْغِفُرهُ  َعْنُه، ْت یُنِه  َما یِإلَ  السِّ َحاَط  ِممَّ

َ
ْحَصاهُ  ِعْلُمُه، ِبِه  أ

َ
 ُر یَغ  َوِکَتاٌب  َقاِصٍر، ُر یَغ  ِعْلٌم : ِکَتاُبُه  َوأ

ْرَک، ِإْخَالُصُه  یَنَف  َماناً یإِ  اْلَمْوُعوِد، یَعلَ  َوَوَقَف  وَب،یاْلُغ  َن یَعا َمْن  َماَن یإِ  ِبِه  َوُنْؤِمُن  ُمَغاِدٍر، َک  ُنهُ یقِ یَو  الشِّ ْن  َوَنْشَهُد . الشَّ
َ
 الَ  أ

نَّ  َلُه، َک یَشِر  الَ  َوْحَدهُ  اللهُ  ِإالَّ  ِإلَه 
َ
داً  َوأ  َزاٌن یمِ  ِخفُّ یالَ  اْلَعَمَل، َوَتْرَفَعاِن  اْلَقْوَل، ُتْصِعَداِن  ِن یَشَهاَدتَ  َوَرُسوُلُه، َعْبُدهُ  ُمَحمَّ

وِص . َعْنُه  ُتْرَفَعاِن  َزاٌن یمِ  ْثُقُل ی َوالَ  ِه،یفِ  ُتوَضَعاِن 
ُ
ت اللِه  یَبَتْقَو  اللِه، ِعَبادَ  ُکْم،یأ ادُ  یهِ  یالَّ  َوَمَعاذٌ  ُمْبِلٌغ  َزادٌ : اْلَمَعاذُ  هاوب الزَّ

ْسَمُع  َهایِإلَ  َدَعا ُمْنِجٌح،
َ
ْسَمَع  َواٍع، ُر یَخ  َوَوَعاَها َداٍع، أ

َ
 اللِه  اَء یأْولِ  َحَمْت  اللِه  یَتْقَو  ِإنَّ  اللِه، ِعَبادَ . َهایَواِع  َوَفاَز  ،هایداع َفأ

ْلَزَمْت  َمَحاِرَمُه،
َ
سَهَرْت  یَحتَّ  َمَخاَفَتُه، ُقُلوَبُهْم  َوأ

َ
ْت  ُهْم،یالِ یلَ  أ

َ
ْظَمأ

َ
َخُذوا; َهَواِجَرُهْم  َوأ

َ
اَحةَ  َفأ َصِب، الرَّ َمِإ، یَوالرِّ  ِبالنَّ  ِبالظَّ

َجَل  َواْسَتْقَرُبوا
َ
ُبوا اْلَعَمَل، َفَباَدُروا اْأل َمَل  َوَکذَّ

َ
َجَل  َفَالَحُظوا اْأل

َ
نْ  ِإنَّ  ُثمَّ . اْأل نَّ  اْلَفَناِء  َفِمَن : َوِعَبٍر  ٍر،یَوِغ  َوَعَناٍء، َفَناٍء، َداُر  ایالدُّ

َ
 أ

ْهَر  ِح  ِباْلَمْوِت، یاْلَح  یْرمِ ی ِجَراُحُه، یُتْؤَس  َوالَ  ِسَهاُمُه، ُء یُتْخِط  الَ  َقْوَسُه، ُموِتٌر  الدَّ َقِم، َح یَوالصَّ اِج  ِبالسَّ ِکٌل  ِباْلَعَطِب، یَوالنَّ  الَ  آ

4 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٩٧:�ماره ثبت                                                                                                                         

نَّ  اْلَعَناِء  َوِمَن . ْنَقُع ی الَ  َوَشاِرٌب  ْشَبُع،ی
َ
ُکُل،ی الَ  َما ْجَمُع ی اْلَمْرَء  أ

ْ
 َوالَ  َحَمَل، َماالً  الَ  اللِه، یِإلَ  ْخُرجی ُثمَّ  ْسُکُن،ی الَ  َما یْبنیَو  أ

َک  ِرَهایِغ  َوِمْن ! َنَقَل  ِبَناًء  نَّ
َ
، ماً یَنِع  ِإالَّ  ذِلَک  َس یلَ  َمْرُحومًا، واْلَمْغُبوَط  َمْغُبوطًا، اْلَمْرُحوَم  یَتَر  أ نَّ  ِعَبِرَها َوِمْن . َنَزَل  َوُبْؤساً  َزلَّ

َ
 أ

َمِلِه  یَعلَ  ْشِرُف ی الَمْرَء 
َ
َجِلِه، ُحُضوُر  ْقَتِطُعُه یفَ  أ

َ
َمٌل  َفالَ  أ

َ
ٌل  َوالَ  ْدَرُک،ی أ َعزَّ  َما اللِه، َفُسْبَحاَن . ْتَرُک ی ُمَؤمَّ

َ
 ! ُسُروَرَها أ

َ
ْظَمأ

َ
 َوأ

ْضَح ! َهایرِ 
َ
،ی َجاٍء  الَ ! َئَهایفَ  یَوأ ْقَرَب  َما اللِه، َفُسْبَحاَن . ْرَتدُّ ی َماٍض  َوالَ  َردُّ

َ
ْبَعَد  ِبِه، ِلَلَحاِقِه  ِت یالَم  ِمَن  یاْلَح  أ

َ
 ِمَن  َت یاْلَم  َوأ

ُه ! َعْنهُ  ِالْنِقَطاِعِه  یاْلَح  رِّ  ِمَن  ِبَشرٍّ  ٌء یَش  َس یلَ  ِإنَّ نْ  ِمَن  ٍء یَش  َوُکلُّ  َثَواُبُه، ِإالَّ  ِر یاْلَخ  ِمَن  ٍر یِبَخ  ٌء یَش  َس یَولَ  ِعَقاُبُه، ِإالَّ  الشَّ  ایالدُّ
ْعَظُم  َسَماُعُه 

َ
ْعَظُم  اُنُه یِع  اآلِْخَرةِ  ِمَن  ٍء یَش  َوُکلُّ  اِنِه،یِع  ِمْن  أ

َ
َماُع، اِن یاْلِع  ِمَن  ْکِفُکْم یَفلْ  َسَماِعِه، ِمْن  أ . اْلَخَبُر  ِب یاْلَغ  َوِمَن  السَّ

نَّ  َواْعَلُموا
َ
نْ  ِمَن  َنَقَص  َما أ ا ٌر یَخ  اآلِْخَرةِ  یف َوَزادَ  ایالدُّ نْ  یفِ  َوَزادَ  اآلِْخَرةِ  ِمَن  َنَقَص  ِممَّ  ٍد یَوَمِز  َرابٍح  َمْنُقوٍص  ِمْن  َفَکْم : ایالدُّ

ذ إنَّ ! َخاِسٍر  ِمْرُتْم  یالَّ
ُ
ْوَسُع  ِبِه  أ

َ
ِذ  ِمَن  أ ِحلَّ  َوَما َعْنُه، ُتْم یُنِه  یالَّ

ُ
ْکَثُر  َلُکْم  أ

َ
ا أ َم  ِممَّ  َضاَق  َوَما َکُثَر، ِلَما َقلَّ  َما َفَذُروا ُکْم،یَعلَ  ُحرِّ

َسَع  ِلَما َل  َقْد . اتَّ ْزِق، ِلُکْم  ُتُکفِّ ِمْرُتْم  ِبالرِّ
ُ
ْولَ  َطَلُبُه  َلُکْم  اْلَمْضُموُن  ُکوَننَّ ی َفالَ  َباْلَعَمِل، َوأ

َ
 َمَع  َعَمُلُه، ُکْم یَعلَ  اْلَمْفُروِض  ِمَن  ِبُکْم  یأ

ُه  نَّ
َ
، اْعَتَرَض  َلَقِد  واللِه  أ کُّ نَّ  یَحتَّ  ُن،یقِ یالْ  َوَدِخَل  الشَّ

َ
ِذ  َکأ نَّ  ُکْم،یَعلَ  ُفِرَض  َقْد  َلُکْم  ُضِمَن  یالَّ

َ
ِذ  َوَکأ  َقْد  ُکْم یَعلَ  ُفِرَض  َقْد  یالَّ

َجِل، َبْغَتةَ  َوَخاُفوا اْلَعَمَل، َفَباِدُروا. َعْنُکْم  ُوِضِع 
َ
ُه  اْأل ْزِق، َرْجَعِة  ِمْن  یْرَج ی َما اْلُعُمِر  َرْجَعِة  ِمْن  یْرَج ی الَ  َفِإنَّ  ِمَن  ْوَم یالْ  َفاَت  َما الرِّ

ْزِق  ْمِس  َفاَت  َوَما اَدُتُه،یِز  َغداً  یُرِج  الرِّ
َ
َجاُء . َرْجَعُتُه  ُوَم یالْ  ْرَج ی َلْم  اْلُعُمِر  ِمَن  أ ُس یَوالْ  ،یاْلَجائِ  َمَع  الرَّ

ْ
ُقوا( فَـ ،یاْلَماِض  َمَع  أ  اتَّ

ْنُتْم  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َوالَ  ُتَقاِتِه  َحقَّ  اللَه 
َ
 »).ُمْسِلُموَن  َوأ

یبایی، دنیا را برشمرده  فرمایند:ایشان میاند. حضرت علی (ع) با اوصاف ز

است.  زیرورواست. در ذات این عالم تغییر و تحول و  هایو سختاست، این دنیا همراه با مشکالت  فناپذیریذات این عالم، 
کنند. این تیر عالم، خطا ندارد کسانی که با این تیر مجروح ای عرض میها نمونهاز این هرکدامها است. برای همچنین جای عبرت

کسانی را با مرگ  .آیدبرنمیکند، که کاری از کسی را رها می یرهاییت اند، امکان معالجه ندارند. یعنی این دنیا به دست تقدیر،شده
خورند کسانی که می بساچه .آورددرمیای او را از پای نجات دارد با مهلکه زند. کسی که امیدزند، افراد سالم را با مریضی میمی

این عالم فناپذیر  درنتیجهیابد. شوند. یعنی در اوج تنعم شخص، داستان پایان نمیآشامند ولی سیراب نمیشوند و میولی سیر نمی
 است. نمونه فنا، مرگ و مریضی است.
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٣١٩٧:�ماره ثبت                                                                                                                         

برند مثل مال و ثروت. تحوالت احوال کنند که سود نمیکنند مثل چیزهایی جمع میا تحمل میهایی رها سختیدر این دنیا انسان
بخوری. کسانی هم هستند که تا دیروز به  غبطهباید به او کردی، ها به این شکل است که کسی که تا دیروز بر او ترحم میانسان

 درنتیجهشود. های انسان میجایی موقعیتها باعث جابهشدن وزیادکمها ترحم کنی. این خوردی، امروز باید بر آنمی غبطه هاآن
 تحوالت نعم در جلوی چشمان شما است.

 عبرت دنیا نیتربزرگ
ها در رسیدن به معشوقشان سال هایی را دیدیم کهانسان بساچهفرمایند: رسد. در ادامه میشود و نغمتی فرار مینعمتی تمام می

رسد. اوج عبرت همین کند، اجل فرا میها برای رسیدن به ریاست کار میکسی سال دهد.صال به او نمیهستند ولی اجل فرصت و
 است. برنداشتهای در این صورت هیچی دست انسان نیست، توشه داستان است. واقعًا باید به خداوند پناه ببریم.

 کنیم.و از مرگ غفلت می رویمیمها به جلو اند به جایی که سالحضرت عبرت را تخصیص داده

علمیه تعطیل بود.  روز حوزه ٤٠زمانی که مرحوم آیت الله بروجردی (ره) به رحمت خداوند رفتند، سوگ بسیار عظیمی گرفتند. 
دیگر همه چیز  امروز ایشان در همان روز فرمودند: مرحوم آیت الله خیلی بزرگ بودند، کنند،بعد از آن امام (ره) درس را آغاز می

 ها باید دقت کرد.مام شد، ایشان است و خدای خودش. در قصدها و نیتت

مایه است. سیرابی این دنیا چقدر ها ناپایدار و بیاست. خوشی یبندهفرهای دنیا ، چقدر خوشیاللهسبحان فرمایند:در ادامه می
ها، کاروان آدم چقدر مردگان از زندگان دورند.، و اندیکنزدچقدر زندگان به مردگان  مایه است. در اوج سیرابی، تشنگی است.بی

 گردد.از آن دنیا کسی به این طرف برنمی یول روند،گروه گروه به آخرت می
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