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 جائرالتولی من قبل 
 مستثنیات

 مرور به گذشته
 عنوانبهعنوان،  موجود است. هر یک از ، تقیه سه عنواناضطرار عرض کردیم که سه عنوان در سخن شیخ جمع شده است. اکراه،

شود. شبیه قاعده ال ضرر و ال حرج، مفاد تغییر احکام اولیه را ثانویه است. تغییر نیز واقعی است و در متن واقع حکم عوض می
 شود. در این تولی من قبل الجائر نیز چنین است.و اکراه، حرمت برداشته می اضطرار در شرایط تقیه، دارند.

 ی روایات را نیز ذکر کردیم. در مورد اضطرار، روایتی را بیان کردیم.این قواعد، ادله جزبه

 ادله روایات
شش روایت قصه  ای وجود دارد. این روایات با قصه حضرت امام رضا (ع) گره خورده است.در مورد اکراه نیز روایات خاصه

 پنجم را عرض کردیم. روایت لرضا نیز روایاتی وجود دارد. در جلسه قبل،عیون اخبار ا در کند.ع) را بیان میرضا (حضرت امام 

 روایت ششم
بِ یْبِن ِإْبَراهِ  یَم ْبِن َتاَتاَنَة َعْن َعلِ یِن ْبِن ِإْبَراهِ یَو َعِن اْلُحَس «

َ
بِ یَم َعْن أ

َ
ْلِت اْلَهَرِو  یِه َعْن أ َضا ع  یالصَّ ُموَن َقاَل ِللرِّ

ْ
َقاَل: ِإنَّ اْلَمأ

ِه  ا اْبَن ی َرا کَو ِعَباَدتَ  کَو َوَرَع  کَو ُزْهَد  کَو ِعْلَم  کَقْد َعَرْفُت َفْضلَ  -َرُسوِل اللَّ
َ
َحقَّ ِباْلِخَالَفِة ِمنِّ  کَو أ

َ
َضا ع  یأ َفَقاَل الرِّ

ْهِد فِ یِباْلُعُبودِ  ْفَتِخُر َو ِبالزُّ
َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ أ نْ  یِة ِللَّ َجاَة ِمْن َشرِّ ایالدُّ ْرُجو النَّ

َ
نْ ا أ ْرُجو اْلَفْوَز ِباْلَمَغاِنِم َو یلدُّ

َ
ا َو ِباْلَوَرِع َعِن اْلَمَحاِرِم أ

َواُضِع فِ  نْ  یِبالتَّ ُموُن َفِإنِّ یالدُّ
ْ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َفَقاَل َلُه اْلَمأ ْفَعَة ِعْنَد اللَّ ْرُجو الرِّ

َ
  یا أ

َ
ْعِزَل َنْفِس یَقْد َرأ

َ
ْن أ

َ
ْجَعلَ  یُت أ

َ
َها َعِن اْلِخَالَفِة َو أ

َبا کلَ 
ُ
َضا ع ِإْن  کَع یَو أ ُه لَ  هاجعلَو  َلکاَنْت َهِذِه اْلِخَالَفُة کَفَقاَل َلُه الرِّ ْلَبَس یَفَال  کاللَّ

َ
ْن َتْخَلَع ِلَباسًا أ

َ
ُه َو  کُجوُز أ اللَّ

ْن َتْجَعَل لِ  کُجوُز لَ یَفَال  کَسْت لَ یاَنِت اْلِخَالَفُة لَ کَو ِإْن  کِر یَتْجَعَلُه ِلَغ 
َ
ُموُن  کَس لَ یَما لَ  یأ

ْ
ِه یَفَقاَل َلُه اْلَمأ  -ا اْبَن َرُسوِل اللَّ

ْفَعُل َذلِ  کَال ُبدَّ لَ 
َ
ْمِر َفَقاَل َلْسُت أ

َ
َبدًا َفَما َزاَل  کِمْن َقُبوِل َهَذا اْأل

َ
 یَطاِئعًا أ

َ
ِئَس ِمْن َقُبوِلِه َفَقاَل َلُه ِإْن َلْم ی یامًا َحتَّ یْجَهُد ِبِه أ

َثنِ  یاْلِخَالَفُة َبْعِد  کوَن لَ کِلَت  یَعْهِد  یْن َولِ کفَ  کلَ  یَعِت یَفَة َو َلْم ُتِحبَّ ُمَباَتْقَبِل اْلِخَال  ِه َلَقْد َحدَّ َضا ع َو اللَّ بِ  یَفَقاَل الرِّ
َ
 یأ
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مِ 
َ
ِه صیِر اْلُمْؤِمنِ یَعْن آَباِئِه َعْن أ نِّ  -َن ع َعْن َرُسوِل اللَّ

َ
نْ  یأ ْخُرُج ِمَن الدُّ

َ
مِّ َمْظُلومًا َتْب مَ  کا َقْبلَ یأ ُة کَمَالئِ  یَعلَ  کیْقُتوًال ِبالسَّ

ْدَفُن فِ 
ُ
ْرِض َو أ

َ
َماِء َو اْأل ْرِض ُغْرَبٍة ِإلَ  یالسَّ

َ
ِش  یأ ُموُن َو َقاَل َلُه  کیَفَب  -ِد یَجْنِب َهاُروَن الرَّ

ْ
ِذ یاْلَمأ ِه َو َمِن الَّ  یا اْبَن َرُسوِل اللَّ

ْو  کْقُتلُ ی
َ
َساَءِة ِإلَ  یْقِدُر َعلَ یأ َنا َح  یکاْإلِ

َ
َما ِإنِّ  یَو أ

َ
َضا ع أ ِذ  یَفَقاَل الرِّ ُقوَل َمِن الَّ

َ
ْن أ

َ
َشاُء أ

َ
ُموُن  یْقُتُلنِ ی یَلْو أ

ْ
َلُقْلُت َفَقاَل اْلَمأ

ِه ی َما ُتِر  -ا اْبَن َرُسوِل اللَّ ْخفِ  کُد ِبَقْولِ یِإنَّ ْمِر  کَف َعْن َنْفِس یَهَذا التَّ
َ
اُس ِإنَّ یلِ  کَعنْ  َو َدْفَع َهَذا اْأل نْ  یَزاِهٌد فِ  کُقوَل النَّ ا یالدُّ

ِه َما  َضا ع َو اللَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ َو َما َزِهْدُت فِ  یَذْبُت ُمْنُذ َخَلَقنِ کَفَقاَل َلُه الرِّ نْ  یاللَّ نْ یالدُّ ْعَلُم َما ُتِر  یا َو ِإنِّ یا ِللدُّ
َ
ُموُن َو یَأل

ْ
ُد َفَقاَل اْلَمأ

رِ 
ُ
َماَن َعلَ  ُد َقاَل یَما أ

َ
ْدِق َقاَل لَ  یاْأل َماُن َقاَل ُتِر  کالصِّ

َ
ْن یاْأل

َ
اُس ِإنَّ َعلِ یُد أ َضا ع َلْم  یْبَن ُموَس  یُقوَل النَّ نْ  یْزَهْد فِ یالرِّ ا َبْل یالدُّ

نْ   َما َتَرْوَن یا فِ یَزِهَدِت الدُّ
َ
ُموُن اْلِخَالَفِة َقاَل فَ  یَة اْلَعْهِد َطَمعًا فِ یَف َقِبَل ِوَال کیِه أ

ْ
انِ  کُثمَّ َقاَل ِإنَّ  -َغِضَب اْلَمأ َبدًا ِبَما  یَتَتَلقَّ

َ
أ

 
َ
ِمْنَت َسْطَوتِ کأ

َ
ْقِسُم َلِئْن َقِبْلَت ِوَال  یَرُهُه َو َقْد أ

ُ
ِه أ ْجَبْرتُ یَفِباللَّ

َ
 کَفِإْن َفَعْلَت َو ِإالَّ َضَرْبُت ُعُنقَ  کَذلِ  یَعلَ  کَة اْلَعْهِد َو ِإالَّ أ

َضا ع َقْد َنَهانِ  ْلقِ  یَفَقاَل الرِّ
ُ
ْن أ

َ
ُه أ ْهلُ  یِإلَ  یِد یبِ  یاللَّ ْمُر َعلَ کِة َفِإْن کالتَّ

َ
ْقَبُل َذلِ  کَهَذا َفاْفَعْل َما َبَدا لَ  یاَن اْأل

َ
َنا أ

َ
ْن  یَعلَ  کَو أ

َ
أ

َولِّ 
ُ
ةً  یَال أ ْنُقَض َرْسمًا َو َال ُسنَّ

َ
َحدًا َو َال أ

َ
ْعِزَل أ

َ
َحدًا َو َال أ

َ
  أ

َ
ْمِر ِمْن َبِع  یوَن فِ کَو أ

َ
 یِمْنُه َو َجَعَلُه َولِ  کِبَذلِ  یرًا َفَرِض یٍد ُمِش یاْأل

 ١.»کٍة ِمْنُه ع ِلَذلِ یَراهِ ک یَعْهِدِه َعلَ 

 بررسی روایت از لحاظ سند
دارند. حسین بن علی بن ابراهیم و پدرش معتبر هستند. اباصلت هروی نیز از اصحاب نزدیک حضرت بوده است. ایشان توثیق 
ها نفر روایت بیان ابراهیم توثیق خاصی ندارد ولی از رجال صدوق است. بحثی در رجال وجود دارد که مرحوم صدوق (ره) از ده

ترضی کردن مرحوم صدوق  کنند.ها است. اینان توثیق خاصی ندارند. ولی مرحوم صدوق ایشان را ترضی میکند یعنی استاد آنمی
 شواهد بیشتری را باید پیدا کنیم. محل اختالف است.

که عرض کردیم، امام  طورهمان سوی شیعیان خاص و عام، مورد سؤال قرار گرفت. از امام رضا (ع) وقتی والیتعهدی را پذیرفت،
طبق  رضا (ع) تهدید به قتل را مبنای پذیرش والیتعهدی قرار دادند و همچنین داستان حضرت یوسف (ع) را به رخ کشیدند.

کند. گوید تو خلیفه بشو، حضرت (ع) تمام پیشنهادهای وی را رد میها این است که هارون به امام رضا (ع) میبعضی از نقل

 205 ص ،17وسائل الشیعه، ج 1 
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است شرط دارد: من از دور  چنیناینگوید حال که کشم. حضرت امام رضا (ع) میگوید که اگر قبول نکنی من تو را میهارون می
 پذیرفت. دهم. هارونبه تو مشورت می

 روایت هفتم
 روایت هفتم نیز همین قضیه است.

ْخَباِر َعْن َعلِ یُع  یَو فِ «
َ
بِ  یوِن اْأل

َ
ِد ْبِن أ اِق َعْن ُمَحمَّ قَّ ْحَمَد الدَّ

َ
ِه الْ  یْبِن أ ِد ْبِن ِإْسَماِع  یوفِ کَعْبِد اللَّ َعْن  کیَل اْلَبْرمَ یَعْن ُمَحمَّ

َضا ع  ِد ْبِن َعَرَفَة َقاَل: ُقْلُت ِللرِّ ِه یُمَحمَّ ُخوِل فِ  یَعلَ  کَما َحَملَ  -ا اْبَن َرُسوِل اللَّ مِ  یِة اْلَعْهِد َقاَل َما َحَمَل َجدِّ یِوَال  یالدُّ
َ
َر یأ

ُخوِل فِ  یَعلَ  -َن عیاْلُمْؤِمنِ  وَر  یالدُّ  ١.»یالشُّ

 بررسی سند از لحاظ روایت
 شیخ صدوق است. اگر ایشان را بپذیریم بقیه روات، توثیق دارند. دقاق از اساتید

 روایت هشتم
اِق َعْن َعلِ  یَو َعْن َعلِ « ِه اْلَورَّ بِ یْبِن ِإْبَراهِ  یْبِن َعْبِد اللَّ

َ
َالِم ْبِن َصاِلٍح اْلَهَرِو یَم َعْن أ َضا  یِه َعْن َعْبِد السَّ ِه َما َدَخَل الرِّ َقاَل: َو اللَّ

ْمِر َطاِئعًا َو َلَقْد ُحِمَل ِإلَ  َهَذا یع فِ 
َ
ْشِخَص ِمْنَها َعلَ کوَفِة مُ کالْ  یاْأل

ُ
 ٢»َمْرو یَفاِرَس ُثمَّ ِإلَ  یِق اْلَبْصَرِة ِإلَ یَطِر  یَرهًا ُثمَّ أ

 که مسیر امام رضا (ع) از قم نبوده است. فهمیممیاز این روایت 

 روایت نهم
 پذیرد.کند و امام (ع) نمیمأمون اصرار می ندیدم. ارزشبی قدراینخالفت را  گاههیچکه  گویدمیفضل 

 206 ص همان،1 

 همان2 
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 روایت دهم
ها بدترند یا فرعون، حضرت یوسف (ع) عزیزتر است یا گوید که اینکند. امام (ع) مییکی از خوارج به امام رضا (ع) شکایت می

 تأمین مصلحت عباد غیر مؤمن والیت را پذیرفت. و برایع) بدون اکراه، یوسف (من. حضرت 

 السالم)سیره ائمه اطهار (علیهممطالبی پیرامون 
 السالم) را باید بررسی کنیم.والیتعهدی امام رضا (ع) باید با یک دید فقهی بررسی شود. سیره اجتماعی و سیاسی ائمه (علیهم

 گویند عاشورا، یک پدیده فرا فقهی است. البته این امر درست نیست.یدر مورد عاشورا، چنین کار فقهی شده است. البته بعضی م
 السالم) دیگر کار نشده است.در مورد ائمه (علیهم

 نگاه فقهی دو مرحله دارد:

 کردن مبنا پیدا .١

 دست آوردن استنتاجات فقهی بر اساس مبنا به .٢

رفتند، نهایت شدند. اما بعد از اینکه به سمت آن میسوق داده می السالم) به خاطر اجبار و اکراه در یک مسیریگاهی ائمه (علیهم
 بردند.استفاده را از شرایط جدید می

 در قضیه عاشورا نیز دو دیدگاه وجود دارد:

 حسین (ع) فعال بود که این نقشه را اجرا بکند. امام .١

کنند، شهادت را بسیار سوزناک ها رها نمی(ع) دیدند آنامام حسین (ع) فعال نبود و سپاهیان کفر فعال بودند. و بعد که امام  .٢
 ترسیم کرد. البته این دیدگاه صحیح نیست.

در داستان امام رضا (ع) نیز شبیه همین احتمال دوم است. آمدن حضرت به مرو و خراسان و پذیرش والیتعهدی، یک امر الزامی 
 اند.برداری را کردهن شرایط حداکثر بهرهبود که مقاومت در مقابل آن قتل بود. امام رضا (ع) از ای
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 السالم)قاعده تزاحم در سیره ائمه (علیهم
نکته اساسی در شاید کسانی بگویند که چرا امام رضا (ع) به سمت شهادت نرفت. این البته به تشخیص امام (ع) بستگی دارد. 

ع) مکره در قتل است بر رضا (ع) مکره بود با تهدید به قتل در بیعت، امام حسین (باب تزاحم است. امام  داستان حضرت (ع)
 شوند.یا اینکه بیعت کنند یا اینکه کشته می) مواجه با قاعده اکراه هستند. علیهماالسالمپذیرفتن والیتعهدی، هر دو امام (

 استثنائاتی شود. ولی در این قضیه،بات میشود، اکراه به قتل، مجوز ارتکاب محرمات و ترک واجاکراه مجوز ترک واجبات می
شوی، باال است که باید قتل را پذیرفت. مثًال اینکه یا برو فالنی رو بکش یا کشته می قدراینوجود دارد. در بعضی جاها اهمیت امر 

 توانیم قبول کنیم کسی را بکشیم.در اینجا نیز نمی

 هیچ ع)، اگر بیعت کرده بودند،حسین (اه، اهم نباشد. مثًال در داستان امام غیر از قتل نیز شاید اموری باشد که در مقابل اکر
شود. بیعت از هر قتلی رغم اکراه، آالم و زجرها، مجوز بیعت نمیع) این بود که علیحسین (خاصیتی وجود نداشت. تشخیص امام 

 بدتر است. در مقام تزاحم، شهادت را انتخاب کردند.

 نیز چنین بود. ایشان والیتعهدی را پذیرفت. این به خاطر اهم و مهمی است که در اینجا وجود دارد.ع) رضا (در داستان امام 

 بندیجمع
عهدی امام اکراهات در عاشورا و والیت اینالسالم) در اکراه و تهدید بودند. اوج علیهماطهار (ص) ائمه پیامبر (از بعد ارتحال  

 رضا (ع) است.

گوییم که این مجوز است راه در زمان قتل، مجوز ارتکاب محرمات و ترک واجبات است. البته ما میقانون کلی این است که اک
 ، وزن بسیار باالیی ندارد.این محرم یا واجب کهمادامی

اجتماعی قانون اکراه دو استثنا دارد، یکی قتل است. یکی نیز چیزهایی فراتر از قتل. در امور اجتماعی، با تشخیص فرد است و اگر 
 باشد با کسی که حق زعامت دارد. زمان امام حسین (ع) تشخیص دادند که جای تقیه نیست.
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