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 :قاعده حرمت اعانه بر اثم

 ادله:

 :دلیل اول

 .حکم عقل بود 

 :دلیل دوم 

 .بود آیه شریفه ال تعاونوا علی االثم و العدوان 

 :دلیل سوم 

 .مجموعه اخباري است که در باب معونه ظالم یا موارد دیگري وارد شده
 :گفتیم اخبار تقسیم می شود از یک نگاه کلی به دو طایفه

 .طایفه اولی اخباري است که در خصوص اعانه بر ظلم وارد شده 
در قسمت اول که طایفه اولی  .اخباري است که در غیر از ظلم بالمعنی الخاص وارد شدهطایفه دوم مجموعه اي از 

 .کردیم بیان باشد وارد ذکر و بررسی اخبار و احادیث شدیم این ترتیب بحث که قبالً

 :در باب ظالم بالمعنی الخاص قواعد
یا می تواننـد  ،این را قبول دارند ،ول ندارندحتی آنهایی هم که اعانه بر اثم و حرمت اعانه بر اثم را قب را این قواعد

 .چون یک مجرا و ادله ویژه و خاص خودش را دارد ،قبول داشته باشند

 قاعده اول:

 قاعده تعاون بر ظلم 

 دوم: قاعده 

 اعانه بر ظلم قاعده
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 سوم: قاعده 

 رضاي بر ظلم  قاعده
مصاحبت با ظـالم کـه مصـاحبت بـا  مثالً ،یمالبته قواعد دیگري هم هست که در طی همین روایات مالحظه می کن

یعنـی  ،ظالم یک موضوعیتی دارد یا قبول منصب از ظالم خود این هم موضوعیتی دارد ولو اینکه اعانـه هـم نباشـد
  .سه عنوان که در اینجا می آید ،عنوان خاص دارد اینها عناوینی هست غیر از این دو

 روایات:

 :روایت اول

این بود که ایاکم و صحبه العاصین و معونـه  ،ابی حمزه ثمالی از امام سجاد نقل کرده بود که روایت معتبري بود و 
 .الظالمین

 نکته اول حدیث:

یا اینکه ظالم را که فراز دوم است حمل بـر مطلـق  ،گفتیم که گرچه احتمال دارد که عاصین را حمل بر ظالم کنیم 
که بگوییم عاصی یعنی همان عصیانهاي ظلمـی یـا اینکـه بیـاییم این احتمال در این دو فقره وجود دارد  .کنیم ظلم

اما به نظر می آید که این وجوب احتماالت درست نیست و هیچ  ،فقره دوم بگوییم ظالم یعنی مطلق ظلم دربعکس 
صحبه العاصین مقصود مطلق عصیان است هر چه که عصیان بـرایش  ،وجهی ندارد که دست از ظهور اینها برداریم

ظالم هم ظهورش همان ظلمی است که مفهوم متعارف خودش را دارد که ظلـم  ،اشد مطلق المعاصی استصادق ب
می خواهیم تعمیم به بیش از آن دهیم این قرینـه اي مـی خواهـد و ایـن قـدر  ،حقوق ناس است ،بین الناس است

که باید عاصین را به ظهـور  متیقنش است بیش از آن نمی توانیم مطمئن شویم و لذا در این حدیث ما فکر می کنیم
خودش أخذ کنیم و حمل کنیم بر مطلق العصیان سواء کان ظلما أو غیر ظلم سواء کـان فـی حقـوق النـاس أو فـی 

 .حقوق اهللا و فقره دوم و معونه الظالمین را حمل کنیم بر ظلم به معنی المتعارف که ظلم در حقوق الناس است

 دوم حدیث: نکته 

ولی این در حکم صیغه نهی است و  ،صحبه الظالمین و لو اینکه اینجا صیغه نهی و اینها نیامده هم گفتیم که ایاکم و
 حرمت است. داللت بر حرمت می کند و ظهورش در
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 حدیث: نکته سوم 

و ایـن را  کنـیم یـا القـاء خصوصـیت ،این است که صحبه العاصین بعید نیست که ما اینجا یک اولویتی قائل باشیم
خودش دلیل جدایی براي این قاعـده مـی شـود کـه  آنوقت این جمله اول اصالً ،ق اعانه بر اثم دهیمتسریع به مطل

همنشـینی بـا  ،براي اینکه حضرت می فرماید که نهی می کند از همنشینی با گناهکاران ،ازي به ذم احادیث نداردین
طبـق ایـن بایـد  ،امر مذمومی اسـتگناهکاران اشکال دارد در جاي خودش هم گفته شده که همنشینی با گناهکار 

وري ادعا کند طاگر این باشد آنوقت ممکن است کسی این ،ست مگر اینکه عناوین ثانویه عارض باشدابگوید حرام 
القاء خصوصیت کند بگوید صحبه العاصین حرمتش از بـاب ایـن  یعنی مثالً ،که صحبه العاصین از باب اعانه است

این احتمال درست نیست براي اینکـه  .ل در این که ممکن است کسی ادعا کنداین یک احتما ،است که اعانه است
ممکن است خود مصاحبت از باب اینکه تسریع می کند از نظر تربیتی به خود انسان منع شده نه اینکه شما دارید با 

هیم کافیست که نه از باب آن مالك شاید باشد و همین کافیست احتمالش که د ،این همنشینی کمکی به او می کنید
نمی توانیم بگـوییم اعانـه  حضرت صحبه عاصین را که منع کرده بنابراین ،دیگر مطمئن به القاء خصوصیت نشویم

یا فقط به خـاطر  ،هم تسریع بوده ،هم اعانه بوده ،است و القاء خصوصیت می کنیم نه این ممکن است هر دو باشد
 .تسریع اثر همنشینی بوده که اینها گفته اند

 ،بلکـه بـالفحوي و االولویـت بگـوییم ،جه دیگري که می شود اینجا گفت این است که القاء خصوصیت نکنـیمو 
بگوییم وقتی که همنشینی با ظالمی که کنارش بشینی این مورد منع قرار گرفته به طریق اولی اینکه شما کمک کنید 

 .به طریق اولی حرام است و یار او شوید در عصیان او و در مقدمات عصیان به او کمک کنی این
علتش هم این است کـه  ،اولویتی قاطعی نمی شود ادعا کرد ،این وجه هم نمی شود خیلی اطمینانی به آن پیدا کرد 

ولی باالخره اختیـار خـودش را  ،ممکن است بگوییم او دارد کاري می کند که می داند بناست بهره سوء از آن ببرد
می گوید مصاحبت که بکنید به تو تسریع مـی  ،بت از حیث وضع خود من استاما مصاح ،می کند که انجام ندهد

 .اولویت را هم نمی شود اطمینان پیدا کرد ،کند این مصاحبت و به خاطر همین نکته القاء خصوصیت نمی شود کرد
  .و لذا این صحبه از عاصین را نمی شود تسریع داد

که درست است که حاال به تنهایی اینجـا تنقـیح منـاط نمـی  وجه سوم هم ممکن است به قرینه مقابل کسی بگوید
ولی بعد را که می بینید صحبه العاصین و معونه الظالمین آن ممکن است قرینیت داشته  ،اولویت هم نمی شود ،شود

 ،باشد در اینجا که وجه آن اولی هم معونه است این هم که ایشان اشاره کرده اند این هم ممکن است کسی بگویـد
اگر امام مـی خواهـد  یعنی شما این طرفش را بگوییم ،ی این هم به هر حال هیچ قرینیت واضحی بر مسأله نداردول
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ولی با ظالم می گوید به ظالم عـون هـم  ،بفرماید همنشینی با هیچ کس نداشته باش گناهکار چه ظالم چه غیر ظالم
ور نیست که بگوییم چون قرینیتی ندارد طمی کند و این وري بگوییم این خیلی به زیبایی معنا را افادهطنرسان اگر این
 .در این جهت

بنابراین ایاکم و صحبه العاصین داللت نمی کند بر حرمت اعانه بر اثم ال به تنقیح المناط و ال باالولویه و ال بقرینـه  
اصاله الموضوعیه هـم مـی  اًالمقابله هیچ یک از این سه قرینه نمی تواند از صحبه معونه بیرون بیاید و لذا این دقیق

  .گوید که حکم آمده روي همین موضوع مصاحبت همنشینی به دلیل آثار تربیتی که دارد مورد منع قرار می گیرد

 حدیث: نکته چهارم

 ،این است که این واژه هاي عاصین و ظالمین در اینجا دو جور می شود معنا کـرد و دو احتمـال در بـابش هسـت
یـک بـار  ،این دواحتمال در اینجا هست ،دومی اینکه ملکه باشد ،این مشتقها صدور فعل باشدیکی اینکه منظور از 

می گوییم مقصود از عاصی من تصدر منه المعصیه ولو لمره واحده و المقصود من الظالم من یصدر منه الظلم ولـو 
وسیع است همین کـه یـک  مره واحده این یک احتمال است که اگر این احتمال باشد دائره شمول این حکم خیلی

یـک  .سـتابار کسی گناه می کند این عاصی است با اون نشینید البته حمل می شود مادامی که متلبس به این فعل 
 .احتمال هم این است که نه مقصود از عاصی و ظالم کسی باشد که متلبس به ملکه عصیان و ظلم است

ک از دو احتمال ممکن است صحبه العاصین را بگوییم کـه نکته بعدي هم در خود عاصین این است که بنابر هر ی 
مادام المعصیه و فی حین المعصیه صحبه او اشکال دارد می گوییم مناسبات حکم و موضـوع اقتضـا مـی کنـد کـه 

یک احتمال هم این است که نه کسی که عاصـی هسـت  ،صحبه العاصین یعنی حین عصیانه این یک احتمال است
این هم دو احتمالی  ،نشینی با او مادامی که صدق عاصی می کند برایش اشکال داشته باشددیگر حین عصیان نه هم

است که در صحبه العاصین وجود دارد و این علتش شاید این باشد که ظالم و عاصی ظلم یک بـار را نمـی گویـد 
 .از او ظلم و عصیان صادر می شود اونی است که مکرراً

 :روایت دوم 

دارد منتهی آنجا العامل بالظلم عن دارد و المعین له در این روایات دوم هم العامـل بـالظلم سندش محمد بن سنان 
یک وقتی ممکن است بگـوییم عامـل بـالظلم یعنـی  ،همین دو احتمال در آن هست دارد این عامل بالظلم هم اتفاقاً

اي مقصود است کـه ایـن هـم اونی که ظلم می کند ولو یک بار ولی ممکن است بگوییم عامل بالظلم حالت ملکه 
العامل بالظلم یعنی همان مثل ظالم و المعین له و الراضی به شرکاء ثالثتهم که در  ،بعید نیست حالت ملکه اي باشد
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ولی جمله خبریـه  ،رضا هم مورد نهی قرار گرفته و بیانش هم بیان نهی نیست ،این روایت گفتیم که عالوه بر اعانه
این همان خبري اسـت  ،گوید اینها شرکاء در ظلم هستند همان مفید معناي نهی استمی  ،که مفید نهی است تاس

یکـی اعانـه الظـالم و  ،به هر حال این هم از آن نهی بیرون می آید و دو قاعده را افاده می کند .ستاکه مفید انشاء 
قرار گرفته و این در ظلم هم هست که به معناي خاص است نهی رضاي قلبی به ظلم این مورد  ،یکی الرضا بالظلم

هم یکی از منتهایی اسـت  عو این دارد که خداوند مؤاخذه نمی کند شما را به خاطر نیت سوء شما و در حدیث رف
نیـت  ،ولی آن قاعده کلی در اینجا استثنا خـورده ،که بر ما گذاشته شده که شما به نیات سوئتان مؤاخذه نمی شوید

این دو قاعده است که از ایـن روایـت اسـتفاده مـی  ،و رضاي به ظلم دیگري این مورد مؤاخذه قرار می گیرد سوء
 .سه نکته در موردش هست ،این روایت هم دو .شود

 نکته اول:

 .سندش معتبر نیست 

 نکته دوم:

 .عامل ظلم ظهورش ظالم است به همان معنایی که گفتیم 

 سوم: نکته 

 .ت اعانه و رضا به عنوان دو قاعده آمدهاینکه در این روای 

 چهارم: نکته

  .این است که این جمله خبریه اي است که مفید حرمت است

 :روایت سوم 

 عن ابیه 30/29این است و عن العده من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن علی ابن اسباط عن محمد ابن ازافر  

 بحث سندي:

که یکی در سهل ابن زیاد است که محل بحثهاي زیادي اسـت گـر چـه  این روایات از نظر سندي دو مشکل دارد 
مرحوم عالمه و اینها در رجالشان فرمودند و االمر فی السهل سهل و خواستند آن را قبـول کننـد و امـا در مجمـوع 



                                                                                                                           
 1505 شماره ثبت:

 

7 
 

 ،یستتعارض دارد آنچه که در مورد او وارد شده از مدح و قدح و لذا توثیق ایشان محرز ن ،توثیقی ثابت نمی شود
هـم توثیـق  ازافـرمحمد ابن  ،اما اگر این را هم مشکلش را رفع کنیم ادامه سند علی ابن اسباط است که توثیق دارد

اما خود ازافر ابیه پسر از پدر نقل کرده خود ازافر توثیقی ندارد بعضی توثیقهاي عام که کامل الزیارات و اینها  ،دارد
  .ات از دو جهت و ال اقل از یک جهت اشکال داردباشد که ما قبول نداریم و لذا این روای

 بحث داللی:

یا ازافر نبعت عنک تعامل ابا ایوب و الربیع و ما هالـک اذا نـودي بـک فـی  علیه السالم این است که قال ابوعبداهللا
کومـت زمـان به من خبر داده شده که تو کار می کنی با ابا ایوب و الربیع که دو تـا از اسـتانداران ح ،اعوان الظلمه

در قیامت که ندا  ،فما هالک اذا نودي بک فی اعوان الظلم :حضرت فرمود .بودند و از ظلمه بودند و اهل ظلم بودند
نقدر شکننده بـود بـراي ایـن بنـده آاین جمله  ؟ستاحال تو چگونه  ،بدهند و  تو را در اعوان ظلمه حساب بکنند

این محمد ابن ازافر می گوید کـه  .ثار عمیقی در وجود او گذاشتخدا که در ادامه اش می بینید چه تحولی و چه آ
فـوجم ابیـه  ،ور خطاب کردطامام صادق سالم اهللا علیه به پدر من که همکاري با دستگاه حکومتی آنوقت داشت این

وجم می گویند تغییر وجهه عبث و حالش به هم خورد چهره اش تغییر کرد و خیلی نگران شـد و آثـارش هـم در 
و امام طرف را ترسـاند و اینهـا حضـرت  ،خودش هم بود ،گویا مثل اینکه پسرش هم آنجا بود ،او ظاهر شد چهره

ور در او اثر گذاشت و طمی فرماید که قال له ابوعبداهللا لما رأي ما اصابه وقتی دید که این ،دفع دخل مقدري می کند
ور بـا طـبه ذهنشان سؤاالتی آمد که چطور این تماالًاو را اندوهگین و پژمرده کرد این فرمایش حضرت و آنها هم اح

یا ازافر انما خوفتک بما خوفنی اهللا عز و جـل بـه ایـن  :حضرت فرمودند .عتاب و خطاب حضرت سخن می گوید
یعنی یک وقتی فکر نکنی جنبه  .ن ترساندمآمن هم تو را از  ،مال من نیست همانی که خدا من را هم از آن ترسانده

یا به خاطر اینکه این دستگاه با امام صادق و ائمه و اهل بیت سـازگاري  ،که دارم تهدیدت می کنمبشري من است 
وري می کنند معاذاهللا انگیزه هاي شخصی و مسائل بشري عادي در ایـن تخویـف و ترهیـب و انـذار و طندارند این

را هم متوجه کرده یـک تخویـف  نه این تخویف و انذار و ترهیب من همانی است که خدا من ،ترساندن مؤثر بوده
نقل کردم برایت بعد می گوید محمد پسر این ابن ازافر می گویـد کـه و قـدم ابیـه فمـازال مغمومـا و  ،الهی است

نقدر جمله امام صادق در او اثر ، آمکروبا حتی مات می گوید برگشت و همینطور غم زده و مصیبت زده بود تا مرد
ور تحت تأثیر بیان حضرت قرار بگیرد که مـازال مغمومـا و مکروبـا طبود که این این آدم خیلی خوبی کرد که حتماً

در این حدیث باز داللت می کند بر حرمت مؤکد و اینکه نوعی کبیره است در واقع اعانـه الظـالم یـک  .حتی مات
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اي خـاص بعضـی ظلمهـ ،این روایات بعضی مطلق ظلم را مـی گیـرد .دارد ییک عذاب نوع کبیره اي است که مثالً
  .حکومتی را می گیرد که این بعید نیست که از نوع دوم باشد

 :روایت چهارم 

قال سمعت اباعبداهللا علیه السالم یقول اتقوا اهللا و صـونوا دیـنکم   54/37و عنهم عن سهل ابن محبوب عن حریز  
تقوا اهللا و صونوا دینکم بالورع بالورع و قووه بالتقیه و االستغناء باهللا عز و جل عن طلب حوائج الی صاحب سلطان ا

و تقویت کنید آن را بالتقیه و االستغناء باهللا عن طلب الحوائج الی سلطان به طرف این صاحبان حکومت و سـلطان 
 42/38نروید انه من خضع لصاحب سلطان و لمن یخالفه علی دینه طلب لما فی یدیه من دنیا أخمله اهللا عز وجـل 

نقدر مذمت می کند کسی که خضوعی براي صاحب سلطان کند و به خاطر چیزي کـه بـه مقطه علیه و وکله الیه ای
جایی برسد فإن هو غلب شیء من دنیا فصار الیه منه شیء اگر دنیایی هم برسد نزع اهللا جل اسمه البرکه منـه و لـم 

بیاورد و انفاق در حج و یحجره الی شیء من ینفقه فی حج و ال عتق و ال بر. هر چه از اینها که حرام بوده به دست 
این هم روایت دیگري است که وقتی می گوید سطان و اینها به طریق اولـی هـر  .کند اثري برایش نیست عتق و برّ

عذاب الهی  55/39اینکه خضوعی براي او کند أخمله اهللا و مقطه علیه عذابش می کند مقط  ،کمکی را هم می گیرد
دنبال سلطان که می روند  معموالً ،خامل الذکر یعنی کسی که اثري از آن نیست ،است اخمله اهللا او را خامل می کند

علیـه و  مقطهمی گوید اخمله اهللا اسمش را هم خداوند از بین می برد و  ،اسمی داشته باشد ،دنبال ریاست می رود
  .وکله الیه

 بحث سندي:

در این سند  ،صدوق که آن سند معتبر استاین روایت از نظر سندي یک سند دومی دارد در عقاب االعمال مرحوم 
ولی در سند دوم عن ابی عن الحمیري عن احمد ابن محمد عن حسن  ،اول که از کافی است آن سهل در آن هست

ابن محبوب سند معتبر است غیر از اینکه اینجا یکی از جاهایی است که شاید تبدیل سند هم مصداق داشـته باشـد 
ایـن  ،حسن ابن محبوب اینجا هست و حدیث هر دو مصداقهاي آن تبدیل سند هسـتندچون  ،اشاره کردیم که قبالً

  .روایت از نظر سند قابل تصحیح است
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 بحث داللی:

پـس عـون را هـم بـه  ،می کنـدنهی ور طوري بگوییم وقتی که خضوع را دارد اینطنظر داللت هم ممکن است ایناز
براي اینکه شاید خضوع و برود کاري کند و زنـدگیش  ،استولی این اولویت هم محل کالم  ،طریق اولی می گیرد

این از حیث اینکه زندگیش یک زندگی مبتنی بر وجوهی می شود که درست نیست و اینهـا و از  ،را با آن اداره کند
لی یک کاري می کند که در جهت اما اگر نه زندگیش با او نباشد و ،یک جاي باطلی نشأت می گیرد باطل می باشد

 .م از آن استفاده می کند اولویتی در اینجا نیست و لذا این روایت از محدوده بحث ما خارج می شوده ظلم

 :روایت پنجم 

 ،این روایت سند معتبـري دارد ،این است و أن علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم عن ابی بصیر 
البته درباره ابراهیم ابن هاشم ما چنـد بـار  ،بر استهم در تهذیب هست و هر دو سندش معت و هم در کافی هست

ولـی در مجمـوع هـر دو قابـل توثیـق و  ،بحث کردیم و راجع به ابو بصیر هم یک بحثهاي جدي مفصـلی هسـت
تصحیح و درست است و این روایت را ابو بصیر از امام باقر سالم اهللا علیه نقل می کنـد کـه سـألت ابـاجعفر عـن 

ابامحمد ال و ال مدت قلم إن احدکم ال یصیب من دنیاهم شیا اال اصابه من دینه مثلـه أو حتـی  اعمالهم و قال لی یا
یصیب من دینه مثله ذیلش هم دارد که الوهم  من ابن ابی عمیر دو جور ذیلش نقل شده اال اصاب من دینه أو حتی 

 ،سلطان یعنی اینکه منصب بگیـردسؤال کردند از اعمالهم این عمل  د.یصیب من دینه معنایش هم کمی فرق می کن
یا ابا محمد ال نه هرگز مسؤلیت گرفتن از سلطان  :حضرت فرمود ،مسؤلیت بگیرد از سلطان جائر این مقصود است

یعنی اینکه قلمـش را بزنـد  ،حتی به اندازه یک قلمی از آنها یعنی کمک بشوند ولو بمدت قلم ،جائر درست نیست
می گوید عملی از آنها بگیري یـا والیتـی از آنهـا  ،وري داردطکند و اینها معناي ایندوات یا اینکه قلمش را تیز بدر

اینکه معلوم است حتی کمک در حد یک قلم و قلم بـه دوات زدن اون هـم اشـکال دارد إن  ،بگیري درست نیست
ان اندازه از دین احدکم ال یصیب من دنیاهم شیء هیچ یک از شما از دنیاي آنها چیزي نمی گیرید مگر اینکه به هم

با این  ،شما آنها می گیرند همان اندازه که از دنیاي آنها شما می گیرید براي خودتان دارید دینان را به آنها می دهید
منتهی ذیلش دارد که اال اصابوا من دینه مثله یا حتـی یصـیبوا مـن دینـه مـثال  ،عتاب و خطاب حضرت می فرماید

یکـی از آن  ،وري این روایتطیا این ،وري نقل کردعمیر می گوید من نمی دانم اینطبی الوهم من ابن ابی عمیر ابن ا
اما تحفظ اصحاب بخصوص کسانی مثل  ،روایاتی است که نشان می دهد علی رغم اینکه نقل معنا جایز بوده است

 .یا حتی است االّحتی اینکه  ،در عین حال تحفظ داشتند نابن ابو عمیر ابو بصیر و هشام و بزرگان روات و محدثی
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 :شبهه بیان

چقدر شما می آیید دقت می کنید روي یک وا و من در روایـت و بـا آن  ،اگر نقل به معنا را حضرات اجازه دادند 
  .می خواهید عین اینکه در قرآن این کار را می کنید در روایت هم بیاورید

 پاسخ شبهه:

ه در آنجا نشان می دهد که چقدر اصحاب متعمد بودند کـه این است که روایات زیادي هم داریم کیکی از جوابها 
و حتی هم اینجا کمـی فـرق دارد  فرق االّ ،یکیش همین است که سند معتبري دارد ،عین عبارتها و الفاظ را بیاورند

ا می گوید شما از دنیاي آنها چیزي نمی گیرید مگر اینکه اصابه من دینه مثله یعنی قبل از اینکـه شـما بگیریـد آنهـ
یا اینکه نه حتی یصیبک باشد کمی به آینده بر می گردد تا اینکـه آنهـا از دیـن شـما مـی  ،دینت را گرفته اند اصالً

 .در هر دو هست گیرند یک کمی نه من دینه مثله همان اندازه اي که گفته شده آن مثالً
اعانه ظالمین به معناي  ،ه طور مطلقمنتهی نه اعانه ظلم ب ،این روایت هم داللت می کند بر حرمت مؤکد اعانه ظلم 

 .خاص
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