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 جائرالتولی من قبل 
 مستثنیات

 مرور به گذشته
شش قول و وجه . ، به یک معنا مطلق موارد تزاحم بودهی از منکر بوداستثنای دومی که عرض کردیم، احیای امر به معروف و ن

 که عرض کردیم، مبنای استثنای دوم، طورهمان منکر بر تولی من قبل الجائر عرض کردیم.برای تقدم امر به معروف و نهی از 
 ای که امام (ره) فرمودند تام نبود. آنچه آیت الله سبزواری فرمودند نیز تام نبود.است. نکته تزاحم

در  تقریباً ها را با هم مقایسه کنیم. مرحوم شیخ (ره) نیز آنچه نتیجه گرفتیم این بود که باب تزاحم است. یعنی باید مورد به مورد آن
شود و گاهی نیز امر بر او مقدم نمی چیزیهیچاهمیت دارد که  قدرآنورود به دستگاه ظلم  گاهی اند.آخر مطلب به این نتیجه رسیده

 شود.نهی از منکر اهم می به معروف و

 استثنای سوم: ورود در دستگاه جرم به خاطر اکراه
 یعنی اگر اکراه و اجبار استثنای حرمت تولی من قبل الجائر است. در این قسمت سه مبحث وجود دارد.

 اکراه .١

 اضطرار .٢

 تقیه .٣

اگر بخواهیم به بیان شیخ که این سه را به اکراه تعبیر کرده اند این سه موضوع را از هم تفکیک کنند. بعضی از بزرگان نیز ترجیح داده
البته در اینجا مهم  واژه معنایی عام نیز دارد. اما است، باید بگوییم، اکراه یک معنای خاص دارد که در مقابل اضطرار و تقیه دارد.

 نیست.

 عناویناوت تف
 .کند. یعنی وعده به ضرر است. (ضرر در جان، مال، عرض)اکراه در جایی است که عامل بیرونی شخص را مجبور می
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 نیست بلکه به صورت طبیعی با این مشکل مواجه شده است. شعورذیدارای عامل  اما اضطرار، شرایط سختی مثل اکراه است،
 مثًال کسی که در بیابان گیر افتاده است و باید میت را بخورد.

تقیه نیز دو عنوان است. یک تقیه مدارایی است. برای ایجاد وحدت و التیام بین امت است. گاهی نیز تقیه خوفی است. یعنی اگر 
 شود. تقیه خوبی با اضطرار و اکراه نزدیک است.انجام ندهد با ضرر مواجه می

 اکمه در فقهسه قاعده ح
این یک عنوان ثانوی است که  رود.در فقه سه قاعده حاکمه داریم. یک قاعده اکراه است. هر جا که اکراه بیاید، احکام کنار می

شود که بعضی است. رفع مضطر علیه. قاعده دیگر نیز تقیه است. تقیه مجوز می اضطرار دهد. قاعده دیگر،حکم را واقعًا تغییر می
 از واجبات ترک شوند و یا محرمات انجام دهند.

 الیعلمون تفاوت قواعد حاکمه با ما
تمام یعلمون است. ال دیگری نیز مااند. در حدیث رفع، قاعده اول و دوم ذکر شده است. احادیث دیگری نیز مجوز تقیه را داده

ها این است تفاوت این رفع یعلمون یک حکم دیگری دارند. به خاطر قرینه عقلی که وجود دارد.فقرات یک حکم دارند و فقره ما ال
درست است که شأنیت حکم اولیه وجود دارد  شود.که در غیر از ماالیعلمون، ظاهر رفع، واقعی است یعنی حکم واقعًا عوض می

د. اما در ماالیعلمون، رفع ظاهری است. یعنی در براعت رفع ظاهری است. اگر فقیه تالش خود را شوولی واقعًا حکم عوض می
گاه نسبت به آن بود، الزامی برای شما نیست. این اباحه و تی که در ظاهر از حدیث رفع ئبرا انجام داد و به حکم واقع نرسید و ناآ

عوض بشود. علت هم یک قرینه  کم واقعی، به خاطر ندانستن منکنیم، ظاهری است. در حقیقت این نیست که حاستفاده می
حدیث رفع در ماالیعلمون،  درنتیجه عقلی و نقلیه است. احکام مختص به عالم به احکام نیست و مختص تمام بشریت است.

را  واقعًا حکمحکم ظاهری  اما کند،ظاهری است. تفاوت حکم ظاهری و ثانوی این است که عنوان ثانوی واقعًا حکم را عوض می
 کند.عوض نمی

دهد اما امکان دارد به واقع برسد و یا امکان دارد نرسد. بخشی از تخطئه نظریه تخطئه در اجتهاد یعنی، مجتهد اجتهاد را انجام می
 رفع واقعی است. همان البته اگر نظریه تصویب را بپذیریم باید بگوییم رفع، نیز همین حکم ظاهری است.

 واجب است و در بعضی دیگر، جایز است. تقیه کند. البته در بعضی موارد،ه نیز یک حکم ثانوی است. یعنی حکم را عوض میتقی
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 بندیجمع
در هر سه مورد نیز روایاتی وجود است.  جایز تمام قواعد در مبحث ما جاری است. یعنی تولی من قبل الجائر، در این سه مورد،

ای از داشتن دلیل و روایات خاصه، همین سه قاعده فقهی بر نظرقطعاز اکراه و اضرار است. با  اوسع تقیه،البته گاهی دامنه دارد. 
 اثبات کافی است.

 ادله خاصه (روایات)
در ابواب  ٤٨ایات در باب بعضی از این روایات را در ابواب قبلی عرض کردیم. این رو البته این روایات مؤکد قواعد عامه است.

 به است.مایکستب

 روایت اول این باب سند ضعیف دارد. روایت دوم را قبًال عرض کردیم.

 روایت سوم
ْحَمَد ْبِن «

َ
ِد ْبِن أ ْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ  ییْح یَو ِبِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ

َ
بِ یَعْن َعْمِرو ْبِن َسِع  یَعْن أ

َ
اٍر َعْن أ ٍق َعْن َعمَّ  یٍد َعْن ُمَصدِّ

ْلَطاِن  ْعَماِل السُّ
َ
ِه ع ُسِئَل َعْن أ ْن َال یْخُرُج فِ یَعْبِد اللَّ

َ
ُجُل َقاَل َال ِإالَّ أ  ی ٍء َشی یْقِدَر َعلَ یِه الرَّ

ْ
 یْقِدُر َعلَ یْشَرُب َو َال یُل َو َال کأ

ْهِل اْلَب  یْبَعْث ِبُخُمِسِه ِإلَ یَفلْ  ٌء َشیِدِه ی یَلٍة َفِإْن َفَعَل َفَصاَر فِ یِح 
َ
 ١»ِت.یأ

 دهد. در اضطرار همین یکی دو روایت وجود دارد. بقیه روایات برای اکراه است.در این روایت اضطرار را نشان می

 روایت چهارم
 روایت پنجم، روایت معتبره است.

ْحَمَد ْبِن ِز «
َ
بِ یْبِن ِإْبَراهِ  یَعْن َعلِ  یاِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَهَمَذانِ یَو َعْن أ

َ
ْلِت َقاَل: َدَخْلُت َعلَ یالرَّ ِه َعِن یَم َعْن أ ْبِن  یَعلِ  یاِن ْبِن الصَّ

َضا ع َفُقْلُت َلُه  یُموَس  اَس یالرِّ ِه ص ِإنَّ النَّ ْهَد فِ  کَة اْلَعْهِد َمَع ِإْظَهارِ یَقِبْلَت ِوَال  کُقوُلوَن ِإنَّ یا اْبَن َرُسوِل اللَّ نْ  یالزُّ ا َفَقاَل یالدُّ

ُه  ا ُخ  کِلَذلِ  یَراَهِت کع َقْد َعِلَم اللَّ نَّ یاْلَقْتِل َو  یَن اْلَقْتِل اْخَتْرُت اْلَقُبوَل َعلَ یَو بَ  کَن َقُبوِل َذلِ یْرُت بَ یَفَلمَّ
َ
 َما َعِلُموا أ

َ
َحُهْم أ
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ُروَرُة ِإلَ یاَن َنبِ کوُسَف ع ی ا َدَفَعْتُه الضَّ ْرِض ِإنِّ  َعلی یَقاَل َلُه اْجَعْلنِ  -زِ یَخَزاِئِن اْلَعِز  یَتَولِّ  یًا َرُسوًال َفَلمَّ
َ
ٌظ یَحفِ  یَخزاِئِن اْأل

ُروَرُة ِإلَ  یَو َدَفَعْتنِ  -ٌم یَعلِ  ْشَراِف َعلَ کإِ  یَعلَ  کَقُبوِل َذلِ  یالضَّ نِّ  یَعلَ  کاْلَهَال  یَراٍه َو ِإْجَباٍر َبْعَد اْإلِ
َ
ْمِر  یَما َدَخْلُت فِ  یأ

َ
َهَذا اْأل

ِه اْلُمْشَت  یِإالَّ ُدُخوَل َخاِرٍج ِمْنُه َفِإلَ   ١»َو ُهَو اْلُمْسَتَعاُن. کیاللَّ

 عهدی را قبول کرد؟ع) والیترضا (در این امثال این روایت، سؤالی مطرح بود که چرا امام 

بودند که کارهایشان  کسانی دانیم بین علویان، طوایف زیادی بودند. همه شیعیان خالص نبودند. حتی بین علویان،که می طورهمان
کردند. امام رضا (ع) در خراسان که بودند، علویانیانی که مشکل داشتند، موافق امام (ع) نبود. بنابراین با امام (ع) اختالف می

 کردند.حضرت را اذیت می

 .شده استمیعهدی هم در عامه و خاصه سؤال پذیرفتن والیت

ها نیز عهدی را پذیرفتید؟ بعضیگویند چطور شما با این زهد و تقوا والیتمردم می گوید:وی در این روایت به امام رضا (ع) می
: که خداوند گواه است که من این کار را فرمایندمیامام (ع)  اند که زهد قبلی امام (ع) برای رسیدن به دنیا بوده است.گفته
 وجوب روایت کامًال معتبر است. وقتی اکراه در حد قتل آمد،پسندم. وقتی که مخیر به این و قتل شدم، این را پذیرفتم. این نمی

 حتی در این داستان، خود حضرت (ع) پیشنهاد والیت دادند. کند.ع)) را بیان مییوسف (داستان قرآنی (ی دارد. بعد از آن نمونه
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