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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.مسئله را ذیل آن  هشت

 شودجواز حکم مشمول گناهان دستگاه ظلم نمی. ٩
هایی که در آن دستگاه جواز به ورود دستگاه جرم داده شد، دو نوع گناه متصور است، یکی خود ورود است و دیگری گناه ینکهبعدازا

های ایر گناهان که احیانًا در دستگاهکند یا اینکه ارتکاب سسؤال این است که روایات فقط اصل ورود را تجویز می شود.انجام می
 گیرد؟شود را دربر میظلم انجام می

 احتمال اول این است که جواز فقط برای ورود به دستگاه است.

 احتمال دوم این است که جواز مطلق است.

از دو احتمال درست نیست. باید احتمال سومی را قائل بشویم. احتمال سوم این است که ورود در  کدامهیچآید که به نظر می
 های ظلم و جور نسبت به معاصی دیگر دو قسم است.دستگاه

 معاصی لوازم اولیه ورود به دستگاه جرم است. بعضی .١

 ود.شلوازم اولیه و مسائل الینفک از ورود به دستگاه جرم حساب نمی بعضی .٢

وقتی مالیات گرفتن نیز نامشروع است. که حاکم بشود، مستلزم مالیات گرفتن است. چون حکومت نامشروع است،  مثًال کسی
 کند.المال میکند. حتی اگر کارمند جزء باشد، تصرفی در بیتنیز می المالبیتشود، تصرف در ای میکسی والی منطقه
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در روایت علی بن یقطین، . اندمتفاوتیک حدی از تصرفات، عرفًا از لوازم پذیرش تولی من قبل جائر است. این دو نوع گناه با هم 
پذیرد که هیچ تصرفی نداشته باشد. بنابراین یک حدی از گناه و کند، اصًال عرف نمیالمال تصرف میمعلوم است که ایشان در بیت

 و لوازم اولیه ورود به دستگاه جرم، جایز است.معاصی  درنتیجهورات است. تصرفات جزء لوازم و ضر

یا اموری که برای طایفه  مواردی مثل قتل، جواز ندارند. الخصوصعلیها معاصی، جزء مستلزمات حکومت نیست، بعضی وقت
مستلزمات حکومت نیست). دوم اینکه در گناهانی که عرفًا از معاصی والیت نیست. (راه گریز وجود دارد یا از  درنتیجهحقه است. 

 ی حقه است.که مستلزم ظلم به طایفه جایی استنیز  رسد. (ادله الزم در این مورد وجود دارد). سومجایی به حد قتل می

 بندیجمع
 ، باید قائل به تفصیل بشویم.نهمدر جواب فرع 

 ی موضوع روایاتحیطه .١٠
و دفع ضرر در امور مالی بود. اکنون  رسانیخدمتموضوع در روایات، خدمت رساندن و دفع ضرر از مؤمنین است. ظاهر روایت، 

هایی را زنده و فحشاهایی را از شود؟ مثًال ارزشآیا ادله نیز این امور را شامل می اگر، ورود برای مسائلی غیر از مالی و عرضی باشد،
 بین ببرد؟

کرب، اعزاز مؤمن و ... . البته اختصاص به  تفریج دهیم این است که روایات ظهور در نفع مؤمنین دارد،اجماًال میجوابی که 
اما نسبت به کارهای  شود.مسائل معنوی که به نفع مؤمنین باشد را شامل میمسائل مالی و مادی دنیوی مؤمنین ندارد. قاعدتًا 

 نخواهد شد. شامل نیست، خوب و مواردی که جزء تأمین مصالح عباد

 دهد.در روایت، اعزاز مؤمن آمده است که قاعدتًا جواب سؤال ما را می

 گیرینتیجه
السالم) به تاکنون، استثنای اول از تولی من قبل جائر را مورد بررسی قرار دادیم. فروعات را نیز بررسی کردیم. ائمه اطهار (علیهم

 فراهم کنند. ئر وارد بشوند تا مصالح مؤمنین راهای جامؤمنین اجازه دادند به دستگاه
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و در آن کشورها شیعیان کمی وجود دارند، اگر کسی به حکومت برود، به خاطر  گیری هستند،لمثًال کشورهایی که در حال شک
مواردی نیز با حافظت بکند، تجویز دارد. در بسیاری از کشورهای دنیا، امروزه مصداق دارد. در اینکه حقوق این مؤمنین را م

 شود.ها نیز واجب یا مستحب میی ورود آناقدامات و فراهم کردن زمینه درنتیجه های ثانویه واجب است.عنوان

 شود.های کفر هستند، شامل جواز میبا تنقیح مناط در جاهایی که مسلمین (غیر از شیعه) در حکومت

 نکته مهم
کند، در زمانی که ورود به آن دستگاه باعث جالل و شوکت آن جریان ناحق میگاهی عنوان ثانویه، ورود به دستگاه را حرام 

 شود.می

 اقامه امر به معروف و نهی از منکر برای استثنای دوم:
زمان طاغوت، کسانی وارد دستگاه  مثًال دراست. بحث مصالح عباد نیست بلکه برای احیای امر به معروف و نهی از منکر  اینجادر 
 اینکه بتوانند با بهائیت مقابله بکنند. یا اینکه مثًال در بحث حجاب، بتوانند کمک شایانی بکنند. شدند برایمی

 داستان مشروطیت نیز همین بود. گروهی برای جلوگیری از نقض قوانین اسالمی و احیای قوانین اسالمی به دستگاه وارد شدند.

نهی از منکر، استثنای دوم تولی من قبل جائر است. این مطلب چیزی ورود در دستگاه ظلم و جور برای احیای امر به معروف و 
 فراتر از مصالح عباد است.

 اقوال بزرگان در استثنای دوم
مرحوم محقق (ره) و بزرگان دیگری نیز به این استثنا پرداختند. مرحوم شیخ (ره) اقوال را به صورت مفصل بیان کرده است. بعضی 

اند. بعضی نیز واجب برای احیای امر به معروف و نهی از منکر جایز است. بعضی نیز مستحب دانسته که ورود به دستگاه اندقائل
 احتمال و تعبیر به حرام شده است. اند. گاهی نیزدانسته

 کنیم.خویی (ره) و ... است را بیان می اللهآیت دهیم. نکاتی که در کالم امام (ره)،ابتدا ادله موجود را مورد بررسی قرار می
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